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Tina Beckett

Holnaptól minden megváltozik



 1. FEJEZET

Nem szereti a gyöngyöket. Már nem.
Adelina Santini behelyezte a nyakláncot a bársonnyal bevont ékszeres dobozba, lecsukta a 

fedelét, s a dobozt rátette azoknak a tárgyaknak egyre növekvő kupacára, melyeket majd felajánl 
a kórház jótékonysági árverésére. Öt év házasság után nem maradt egyebe, mint ez a gyöngy és a 
sebzett büszkeség.

A  lehúzott ágy csupasznak hatott. A  párnákat és takarókat kidobta a szemétbe, az esküvői 
fotókkal együtt. De még a vadonatúj ágynemű közt is képtelen volt ebben a szobában aludni. 
Az utóbbi hat hétben a kanapén töltötte az éjszakákat, s ez így is marad, míg el nem dönti, mi 
legyen az ággyal, a házzal… mindennel.

A válási papírokat benyújtották, jövendőbeli exférje már együtt is él a nővel, akivel megcsalta. 
A gyöngyöt Adelina még nászajándékba kapta tőle, és ha túlad rajta, az remélhetőleg segíteni fog 
neki, hogy maga mögött hagyja múltjának ezt a csúf epizódját.

Addy soha többé nem akarta látni a férjét, csakhogy a mentőtiszt Leo rendszeresen szállította a 
pácienseket a kórházba. Ezek a találkozások mindennek nevezhetők, csak viccesnek nem, de nem 
fogja hagyni, hogy Leo elűzze az állásából.

Bement a fürdőszobába, hogy lezuhanyozzon és átöltözzön. Pillanatnyilag a munka volt az 
egyetlen menedéke. Senkinek semmi köze hozzá, hogy már a műszakja előtt bent szokott lenni, és 
mindig tovább marad a szükségesnél. 

Fél óra múlva belépett a Miami’s Grace Hospital sürgősségi osztályra, karján egyensúlyozva az 
öt kartondobozt az árverésre felajánlandó tárgyakkal. A személyzeti helyiség felé vette az irányt, 
hogy terhétől megszabaduljon. Már majdnem odaért, amikor egy ismerős hang megállította.

– Dr. Santini, bejönne egy percre az irodámba?
Átnézett a dobozok felett, és megállapította, hogy nem tévedett: Garret Stapleton, az igazgatási 

osztály vezetője állt előtte karba font kézzel, lazán a falnak dőlve. A ruhán átsejlő bicepsze láttán 
egy pillanatra meleg bizsergés támadt Addy hasában.

Mi a fene van velem?
Amikor dr. Stapleton tett egy lépést felé, ő ösztönösen hátrált, és a kartondobozok veszélyesen 

megbillentek. A melegből forróság lett, mely az arcát is lángra gyújtotta.
– Várjon, segítek.
– Nem kell. Ez csak pár dolog az árverésre.
Miért akar beszélni velem? Talán elrontottam valamit?
Lopva mustrálgatta jóképű főnökét, aztán hirtelen összerezzent; a kartondobozok ismét 

megbillentek, az ékszeres doboz a földre esett, fedele kinyílt, és a gyöngysor a padló kövezetén 
kötött ki.

Dr. Stapleton lehajolt, felvette, s a mutatóujján ide-oda hintáztatva, összeráncolt homlokkal 
vizsgálgatta.

– Igaziak?
Addy nyelt egyet.
– Igen.
– És el akarja ajándékozni?
– Igen. Muszáj megszabadulnom az elmúlt öt év romjaitól – szaladt ki Addy száján.
Dr. Stapleton kétkedő arcot vágott, majd a többi kartondobozra mutatott.
– Vannak még más értékes romok is?
– Nincsenek.
– Azt javaslom, a biztonság kedvéért tegyük be ezeket a széfembe. – Dr. Stapleton habozott. – És 

szerintem becsültesse fel ezt a láncot. Hátha meggondolja magát.



– Nem fogom meggondolni magam – jelentette ki Addy.
Dr. Stapleton kinyitotta a személyzeti helyiség ajtaját, és kivárta, míg Addy lepakolja dobozait 

a többi adomány mellé.
– Miről akart beszélni velem? – fordult hozzá Addy, amikor végzett.
– Menjünk át az irodámba.
A hangjából úgy tűnt, komoly dologról van szó – és Addynek ez hiányzott most a legkevésbé.

Garret Stapleton kinyújtotta bal keze ujjait. Használat híján egészen elmerevedtek benne az izmok, 
inak és szalagok. Ilyen ujjak közé nem való szike.

Tudta jól, miért terelődnek ebbe az irányba a gondolatai. Semmi esetre sem fogja hagyni, hogy 
más is elkövesse azt a hibát, amit ő. Bár igyekezett kizárni agyából a pletykákat, hallotta, mi 
történt Addyvel. Az  öt év romjaival kapcsolatos megjegyzés arra enged következtetni, hogy az 
adománynak valami köze van a házasságához.

Elcsavarta a széf zárját, betette az ékszeres dobozt, és így szólt:
– Foglaljon helyet!
Andy beleült az egyik bőrfotelbe, Garret pedig arra gondolt, vajon csak képzelődik-e, vagy a nő 

tényleg soványabb, mint három éve, amikor idekerült South Beachre.
– Miről van szó? – kérdezte Andy. Fejét oldalra döntötte, néhány barna tincs a vállára hullott.
Talán mégsem volt jó ötlet bekéretni az irodába. De hol másutt beszéljen vele?
– A  munkaidő-nyilvántartási rendszerünk pontosan rögzíti, melyik orvos mikor tartózkodik 

az épületben. Amint eltérést talál a szerződés szerinti óraszámtól, az illető neve elkezd pirosan 
villogni. Tudja, hányszor villogott a maga neve pirosan az utóbbi hetekben?

Addy felemelte az állát, zöld szeme megvillant.
– Ezt most miért kérdezi? Ha gond van a munkámmal, az a személyzeti osztályra tartozik.
– Más esetben egyet is értenék, és átadnám a kollégáknak az ügyet. De a sürgősségi osztály a 

kórház legfontosabb egysége. 
– Akkor, gondolom, a túlóráim inkább használnak, mint ártanak.
– Így is lehetne nézni a dolgot, csakhogy ez nem ilyen egyszerű. – Garret leengedte a kezét. – 

Kezeskednem kell érte, hogy mindig csúcsformában van.
– És? Nem vagyok?
– Maga rendkívül értékes a kórházunk számára. Nem szeretném, ha az egyik legjobb orvosunk 

túlhajszolná magát, vagy más munkát keresne.
– Nem tervezek máshová menni. Legalábbis egyelőre. – Addy tekintete az íróasztal szélére 

vándorolt, aztán vissza Garretre.
De, igenis megfordult a fejében, állapította meg Garret, aki olvasott a nő mimikájából.
– Problémája van? Valaki megnehezíti az életét? – kérdezte.
– Úgy érti, önön kívül? – Addy rámosolygott, és nevetőráncai láttán Garretnek fura érzése 

támadt. Mivel a férfi nem viszonozta a mosolyt, Addy ismét elkomolyodott. – Nem, természetesen 
senki.

– Akkor újabban miért túlórázik annyit?
Addy csak némi tétovázás után válaszolt.
– Van néhány magánjellegű problémám. Túl kell tennem magam rajtuk, és a munka segít.
Ez átkozottul ismerős volt Garretnek: pár éve maga is átélt egy magánéleti krízist.
– Megmondaná konkrétan, hogy miről van szó?
Addy felszegte a fejét, nyakán vörös foltok jelentek meg.
– Nem. De… – Itt hosszabb szünet következett, mintha lázasan törné a fejét, mit feleljen. – 

Válófélben vagyok, és ez néha kicsit idegtépő.
Garret hátradőlt.
– Szóval válás.
– Nem tudom, miért lenne probléma, ha túlórázom, amíg senkit sem sodrok veszélybe.
Garret előrehajolt.



– Néha már csak akkor veszi észre az ember, amikor késő.
– Még mindig rólam beszél? Vagy a kezéről?
– Tessék?
Garret csak most vette észre, hogy sérült keze az íróasztalon pihen, és a csaknem haszontalan 

ujjak begörbülnek.
– Bocsánat, ezt nem kellett volna mondanom – mentegetőzött Addy.
Garret felemelte a kezét, megfordította, s nézte egy darabig.
– Tudja, mi történt, ugye?
– Ismeri a folyosói pletykákat: mindig utolérik az embert.
– Valószínűleg. De nem személyes okból hívtam be, hanem tisztán szakmai okból. Nem 

szeretném végignézni, hogy tönkreteszi a karrierjét azzal, hogy végkimerülésig dolgozik.
– Tisztában vagyok a határaimmal.
Garret mosolygott. Ő is azt hitte, hogy tisztában van a határaival – és mekkorát tévedett!
– Steretjük ezt gondolni – jegyezte meg.
– Higgye el, nem akarom veszélyeztetni azt, amit mindennél jobban szeretek.
Garret sem akarta annak idejeén. De Leticia halála után…
Nyelt egyet, és felállt.
– Csak szerettem volna felhívni erre a figyelmét, és megkérni, hogy legyen józan, belátó, és 

kicsit vegyen vissza a tempóból.
Addy nevetett, és maga is felállt, vad fürtjeit hátravetve a vállán.
– Szerintem orvosnak és okosnak lenni két külön dolog, ami nem illik össze, vagy maga szerint 

igen? Most fegyelmit fogok kapni? Szíve joga. Ki is rúghat, ha akar, bármikor felvesznek máshová.
– Már gondolkozik rajta, hogy másik állást keres? – kérdezte Garret.
Addy hosszan hallgatott.
– Remélem, nem lesz rá szükség. Az  exem a környéken mentőzik, ami elég kínos. Az  igazi 

megoldás az lenne, ha munkahelyet váltanék.
Garret tett egy lépést felé, és örült, hogy Addy ezúttal nem rezzent össze.
– Segíthetek valamiben? Úgy értem, a kórház.
– Sajnos nem, ezzel nekem kell dűlőre jutnom. Nem igazán barátságban váltunk el.
Garret a homlokát ráncolta.
– Szóljon, ha kellemetlenkedik.
– Folyton kellemetlenkedik, amikor csak tud. Minél előbb kimondják a válást, annál jobb. – Addy 

ujjai a kis aranygolyót babrálták, mely formás jobb fülének cimpáján himbálózott. Aztán leengedte 
a kezét, és kihúzta magát. – De gondolom, nem kíváncsi a válással kapcsolatos nyavalygásomra.

Garret önkéntelenül is a széfre pillantott, mire Addy már bólintott is, megelőzve a kérdését:
– Igen, tőle kaptam. Meg a többit is.
– Érthető, ha meg akar szabadulni tőlük, de akkor is azt javasolnám, hogy nézesse meg a 

gyöngyöt egy becsüssel. Ha gondolja, megnézetem én.
– Csak nyugodtan. Nekem nem kell, akármennyit is ér.
Garret Addy kezére nézett. Nem viselt gyűrűt, de még látszott a bemélyedés az ujján.
– Sajnálom. Mármint a válást.
– Köszönöm. – Addy becsúsztatta a kezét a nadrágzsebébe. – Ha más nincs, akkor én…
– Nincs. De figyeljen a túlórákra, rendben?
– Úgy lesz. Köszönöm, hogy szólt.
Garret tartotta neki az ajtót.
– Ja, még valami, dr. Santini…
– Szólítson Addynek. 
– Rendben, Addy – bólintott Garret. – Maga pedig Garretnek. Köszönjük szépen az adományokat, 

a kórház nagyra értékeli.
Hú, ez most nagyon hivatalosan hangzott! Talán azért beszél így, mert nyugtalanítja, hogy 

egyszeriben mindenféle apróságokat észrevesz Addyn?



– Örülök, ha valaki hasznukat veszi.
Garre becsukta az ajtót Addy mögött, és visszament az íróasztalához. Vetett egy gyors pillantást 

a rossz kezére, majd leült, s próbálta munkával lekötni magát.
De sehogy sem tudta kiűzni a fejéből Addy arcát és azt a fránya fülbevalót. Remélte, hogy 

kolléganője sértetlenül átvészeli a krízist – s hogy nem kell nagyobb árat fizetnie, mint a gyöngysor.

Két nappal később Addy egy levelet talált a kórháztól a postaládájában. Megállt benne az ütő. 
Igyekezett csökkenteni a munkaórái számát, de tudta, hogy így is többet dolgozott, mint kellett 
volna.

Felnyitotta a borítékot. Egyetlen darab papír volt benne, rajta kézírással a következő üzenet: 

2000 dollárra becsülik. Biztosan nem akarja megtartani?
Garret Stapleton

Borzongva ült le, és a levélre meredt. A t-k lendületes vonallal át voltak húzva. 
Ujjával megérintette az egyiket, és összeszorította a fogát.
Nem lepte meg, hogy ilyen sokat ér a gyöngysor, arra viszont egyáltalán nem számított, hogy 

Garret személyesen fog írni neki. És mire vélje azt a különös bizsergést, mely akkor jelentkezett, 
amikor meglátta, kitől származik a levél?

De legalább nem hívta be megint az irodájába, hogy közölje vele a hírt. A múltkori alkalom 
után Addy elég kényelmetlenül érezte magát. Talán mert szóba hozta Garret kezét – pedig csak 
védekezésből próbálta elterelni magáról a figyelmet.

A főorvosnak joga volt feddésben részesíteni, de nem volt rá szükség. Addy tényleg tisztában 
van a határaival, és ahhoz túlságosan szereti a munkáját, hogy kockára tegye. Például ha érzi, 
hogy ki van merülve, a kocsiját a parkolóban hagyja, és taxival megy haza.

Vajon Garret Stapleton minden orvost behív az irodájába, aki túl sokat túlórázik? Aligha. 
Valószínűleg őt is csak azért hívta be, mert észrevett rajta valamilyen figyelmeztető jelet.

Addy hallott róla, hogy az autóbaleset, amelyben a férfi keze megsérült, kis híján az életébe 
került. Fájdalmas volt belegondolni. Garret az ország egyik legjobb idegsebésze volt, s egy 
másodperc alatt minden odalett. A baleset után költözött New Yorkból South Beachre.

Vajon miért ilyen messzire? Levegőváltozásra vágyott? Újrakezdésre? 
Lehet, hogy neki is ezt kéne csinálnia, és elköltöznie New Yorkba. Csak hát Floridában született 

és nőtt fel, és imád szörfözni.
Leo Santinit is egy szörfversenyen ismerte meg, és rögtön beleszeretett. Akkoriban Addy épp 

válságos időszakon ment keresztül az anyjával. Visszanézve már tisztán látta, hogy ez a szerelem 
kétségbeesett menekülési kísérlet volt. Fél re si ke rült kísérlet.

Ahogy az anyja állapota rosszabbodott, úgy kezdett romlani a házasságuk. A közös szörfözések 
egyre ritkábbak lettek, végül már egy teljes évig kimaradtak. Leo egyre jobban belemerült a partik 
világába, ami viszont Addyt nem érdekelte. Láthatta volna a közelgő véget, de az intő jelek egytől 
egyig elkerülték a figyelmét.

Most azonban minden más.
Szerda van, a szabadnapja, végre kimehetne a strandra, és akkor a főnöke nem vethetné a szemére, 

hogy túl sokat dolgozik. S talán a feje is kitisztulna, és visszanyerné a belső egyensúlyát.
Már a puszta gondolattól felgyorsult a szívverése. Mikor is volt utoljára, hogy karjával evezett a 

vízen, lesve a nagy hullámot?
Túl régen. De mindjárt sort kerít rá!
Tollat fogott, és válaszul két szót firkantott Garretnek a papírlapra: Egészen biztosan. 
Holnap majd saját kezűleg teszi le a levelet Garret asztalára.
Visszadugta a lapot a borítékba, és hozzálátott a készülődéshez. Ma előveszi a deszkáját, és 

megnézi az előrejelzést, remélve, hogy tökéletes idő lesz egy kis szörfözésre.



 2. FEJEZET

Ezen a hétfő reggelen csendesebb volt a sürgősségi osztály, mint máskor. Garret szokásához 
híven minden reggel körbejárt valamelyik osztályon – nem azért, hogy ellenőrizze a kollégáit, 
hanem hogy éreztesse velük, nyugodtan fordulhatnak hozzá ügyes-bajos dolgaikkal, meg fogja 
hallgatni őket. Semmiképp nem akart azok közé a karót nyelt főnökök közé tartozni, akik ülnek az 
irodájukban, előírásokat hoznak, és ragaszkodnak hozzá, hogy szóról szóra be is legyenek tartva. 
Azt akarta, hogy a kollégák hosszú évekig itt maradjanak a kórházban, mert a vezetőség kellemes 
munkakörnyezetet teremt számukra.

Ezért is ütötte szíven, amikor Addy arról beszélt, hogy esetleg felmond. Felkeltette Garret 
érdeklődését, és nem csupán a túlóráival. A kollégái szuperhősként emlegették a nőt, s neki kutya 
kötelessége megelőzni, hogy a kórház egyik legjobb szakembere kiégésbe hajszolja magát.

Vagy valami személyesebb ok rejlik a dolog mögött?
És mi van a levéllel, amelyet ma reggel talált az íróasztalán? Addy ezek szerint már őelőtte bent 

járt. 
Hát nem fogja fel, miről beszélt neki a múltkor?
Garret biccentett egy kolléganőnek, és felvetődött benne, hogy talán jobb lett volna nem bejönni 

az osztályra. Isten ments, hogy Addy azt higgye, üldözi. Mert hát nem, szó sincs ilyesmiről: ő csak 
a hétfő reggeli rutinját végzi.

Sarkon fordult – és a következő pillanatban éppen abba a valakibe ütközött bele, akit el akart 
kerülni.

– Dr. Stapleton!
Tágra nyílt szeme és kifulladt hangja mosolyt csalt Garret ajkára. Ezek szerint nem csak ő van 

zavarban.
– Garret, már elfelejtette? Mindenki a keresztnevemen szólít.
– Ó, persze… – Addy a kezében tartott tabletre pillantott. – Megkapta az üzenetemet?
– Ami az íróasztalomon volt kora reggel?
– Mindig hatra járok be – vágta rá Addy, mintha védekezne, és felszegte a fejét. – De szerdán 

szabadnapos vagyok. Megyek szörfözni.
– Maga szörfözik? – Garret agyába máris bevillant az úszódresszes Addy képe; már bánta is, 

hogy megkérdezte.
A doktornő felvonta a szemöldökét.
– South Beachen vagyunk, itt nem azt csinálja mindenki?
– Nem ismerem a felméréseket.
Addy nevetett.
– Bocsánat, csak azt hittem, hogy Floridában a legtöbben… Várjunk csak, maga New York-i. 

Nagy változás lehetett ideköltözni.
– Nem nagyobb, mint más változások – válaszolta Garret, s ujjai görcsösen begörbültek. – Mind 

a két helyen sok ember él, szükség van jó orvosi ellátásra.
– Persze. – Addy habozott. – Egyébként praktizál még?
– Tessék?
– Szokott néha pácienseket kezelni? Múltkor volt egy koponyasérültem, az ügyeletes neurológus 

meg épp operált. Túl sok idő telt el, mire fel tudta mérni az állapotát.
– És ez változtatott valamit az eredményen?
– Nem, valószínűleg úgyis elvesztettük volna a beteget. Csak jó lenne tudni, hogy máshoz is 

fordulhatok sürgős esetben.
Garret álla görcsösen megfeszült. Eddig még senki sem kért tőle ilyet a Miami’s Grace Hospitalban. 

Ez volt az egyik oka a költözésének: ha már nem az idegsebészt látják benne, akkor nem is úgy 



fogják kezelni. 
Tényleg ki akarja nyitni ezt az ajtót? Másrészt viszont: kockára tenné egy beteg életét azzal, 

hogy megtagadja a segítséget?
– Már nem operálok – jelentette ki. Nem mintha egyáltalán képes lenne rá.
Addy a homlokát ráncolta.
– Azt értem. De szakvéleményt sem akar adni? Csak tudni szeretném…
– Itt vagyok, ha szükség van rám.
Nohát, kimondta! Addynek igaza van: a kezével kapcsolatos rossz érzései tényleg befolyásolják 

némely döntésében. Addyt is ezért hívta be múltkor az irodába. Az egész nem a betegekről vagy 
Addy jóllétéről szólt, hanem egyes-egyedül őróla.

Ezen változtatni kell, méghozzá ettől a pillanattól kezdve.
– Nagyon köszönöm, dr… mármint Garret. Nem fogja megbánni.
Pedig máris megbánta, csak nem fogja a nő orrára kötni. A férfi a fejével az Addy kezében lévő 

tablet felé intett.
– Semmi sürgős neurológiai eset ma reggel?
– Eddig semmi. Csak egy aligátorvadász, aki lyukat lőtt a hajójába, miután a haverja lábon lőtte. 
Garret a homlokát ráncolta.
– Nem emlékszem, hogy lett volna hasonló eset az előző munkahelyemen.
– New Yorkban nincsenek vadászok?
Garretnek a bandák közti lövöldözések jutottak eszébe, meg a sok értelmetlen halál.
– De, csak ők másra vadásznak. És ha rálőnek valakire, akkor az nem baleset.
– Ilyen errefelé is van. – Addy sóhajtott egyet. – Bárcsak rendesebbek lennének egymással az 

emberek!
– Azért van nagyon sok jó ember – mondta Garret.
– Igen, és némelyikük egyenesen New Yorkból való – mosolygott rá Addy, s ettől zöld szeme 

szinte kigyúlt. 
Találkozott a tekintetük, és néhány hosszú másodpercen át nem eresztette egymást. 
Garret nyelt egyet. Addy nem ismeri, különben tudná, hogy nem tartozik a jófiúk közé. De 

mialatt erre gondolt, melegség áradt szét a mellkasában. Régóta nem kapott olyan bókot, aminek 
nincs köze a kórházban betöltött állásához, és nem is igazán tudta mire vélni.

Legjobb lesz, ha nem vesz róla tudomást. Mint ahogy arról sem, amit Addy mosolya indított el 
benne.

– Mi lett azzal a hajós fickóval? – kérdezte, hogy másra terelje a szót.
– Kitisztítottuk a sebet, telenyomtuk antibiotikummal, és kapott tetanuszoltást.
– Szerencsétlen… És még csak nem is az ő hibája volt.
– Gondolom, a barátságuknak befellegzett – mondta Addy, és a szeme, mely a múltkor az 

irodában fáradt és fénytelen volt, most vidáman, élettelin csillogott.
Garretnek tetszett ez az átváltozás. Elképzelte szörfdeszkával a hóna alatt, hátán lecsorog a víz, 

sötét haja nedves és kócos. Újabb átváltozás, amit szívesen megnézne, de vélhetőleg sohasem fog 
látni.

– Az  könnyen lehet – válaszolta. – Jut eszembe, a gyöngy. Szólnom kell a szervezőknek az 
értékéről.

– Igazából azt reméltem, hogy felhajtás nélkül meg tudok szabadulni tőle.
– Megértem. De nem lesz gondja belőle, ha az árverésen megtudják, mennyit ér?
– Nem. Az exem valószínűleg úgysem jön el. És különben is, nászajándékba kaptam tőle, szóval 

azt csinálok vele, amit akarok. Elárulta a házasságunkat. – Addy összeráncolta a homlokát. – 
Bocsánat, ezt nem kellett volna mondanom.

Garret megvárta, míg elhalad mellettük az arra járó ápolónő, aztán lehalkította a hangját.
– Megcsalta magát?
Addy bólintott.
– Hogy lehet másképp elárulni egy házasságot? 



Garret tudott volna mondani más példákat is, az egyiket éppen a saját életéből. Bár lehet, hogy 
a vég elkerülhetetlen volt, miután egy könyörtelen betegség elragadta tőlük a lányukat.

– Próbálkoztak párterápiával?
Talán az az ő házasságukat is megmenthette volna. De ahelyett, hogy ezt javasolta volna, 

érzelmileg elérhetetlenné vált Patrice számára, s a lehető legritkábban volt otthon.
– Ja, párterápiával – mondta Addy. – Miután lefeküdt a közös barátnőnkkel, és amikor 

rajtakaptam őket, rögtön oda is költözött hozzá. És akkor már egy éve tartott a dolog.
– Au! Bocsánat.
Ő legalább ezt az egyet nem tette meg soha: nem csalta meg a feleségét. Annyira összetört, annyira 

üres volt lelkileg, hogy semmit sem nyújthatott volna egy másik embernek, még egy nőnek sem.
S ez mostanáig mit sem változott. És nem is volt benne biztos, hogy egyáltalán akarná. A válás 

az ő hibájából történt, most már beismerte. És némelyik ember egyszerűen nem érdemel második 
esélyt.

– Már mindegy – mondta Addy. – Valahogy éreztem, hogy nem stimmel valami. Gyakran 
előfordult, hogy éjszaka váratlanul behívták dolgozni; gondolom, mindig csak kamuzott. És ha 
otthon volt, akkor sem volt igazán jelen. Nekem is megvoltak a problémáim, de ha tudom, hogy 
ennyire boldogtalan, tettem volna valamit. Mielőtt ő tesz.

Garret pontosan látta, hogyan siklik ki szép lassan a házassága, de nem tett semmit, hogy 
megakadályozza. Ehelyett végkimerülésig dolgozott. Patrice a baleset után hagyta el, amikor ő 
még kórházban feküdt; azt mondta, nem akarja végignézni, ahogy tönkreteszi az életét.

Amikor végül hazaengedték, már ott várták a válási papírok. Garret eladta a házat, ahol a 
lányukat nevelték, és felmondott a kórházban. Egy kézműtétekkel és fizioterápiával teli esztendő 
után állást ajánlottak neki a Miami’s Grace Hospitalban, és ő úgy döntött, leköltözik Floridába.

De náluk legalább nem a hűtlenség volt a válóok.
– Sajnálom, hogy ezt tette magával – mondta.
– Már túl vagyok rajta. Valahogy még meg is könnyebbültem. Újra egyedül dönthetek mindenben.
– Például hogy szörfözik a szabadidejében.
Addy ráemelte a tekintetét.
– Tényleg sosem próbálta?
– Soha. Olyasmi, mint a síelés?
– Nem igazán. – Addy felnevetett. – Bár ha elesik az ember, az hasonló lehet. Nem jön ki szerdán 

a strandra megnézni?
– Tessék?
Addy pislogott.
– Felejtse el! Gondolom, nem érdekli ez az egész.
Addy elhívta a strandra? Újra megjelent Garret elméjében az úszódresszes fantáziakép. Tiszta 

idióta, hogy egyáltalán hagyja magát kísértésbe vinni!
– Engem rengeteg dolog érdekel – válaszolta kétértelműen.
– Akkor kijön?
– Mért is ne? Hánykor?
Addy a hóna alá vette a tabletet, előhúzta a telefonját, és böngészett rajta egy kicsit.
Garret nem értette, mit csinál.
– Sms-ben akarja átküldeni az időpontot? – kérdezte.
– Pillanat, csak utánanézek… Oké, nekünk az apály kezdete kell. Úgy néz ki, a széljárás is jó lesz.
– Írnak konkrét időpontot is?
– Gondolom, deszkája sincs, ugye?
– Sajnos nincs.
Addy lelkesedéséből Garretre is átragadt valamennyi. Mennyi ideje is már, hogy utoljára elment 

egy nővel valahová? Ez ugyan nem randevú lesz, de attól még jól érezheti magát. Egy kis szórakozás 
neki is jár.

– Nem gond, majd kölcsönzünk – mondta Addy.



– Jaj, nem! – emelte fel a kezét Garret. – Én csak nézni szeretném magát.
– Kievezni sem akar? Nem muszáj felállnia a deszkára. De ha csak ül a strandon, unatkozni fog.
Garret elfordította hegekkel teli kezét, hogy Addy jól lássa.
– Már nem tudom úgy használni, mint a legtöbb ember.
– Menni fog, higgye el nekem. Vannak szörfösök, akiknek hiányzik valamelyik végtagjuk, mégis 

kimennek a vízre, és minden hullámot célba vesznek.
Garret kételkedett benne, hogy valaha is közéjük fog tartozni, de erről most nem volt kedve 

vitát nyitni.
– Szóval, mikor találkozunk? – kérdezte.
– A strandon találkozzunk, vagy itt a kórházban?
– A strandon – vágta rá Garret. Nem akarta, hogy itt lássák őket strandszerelésben: beindulna 

tőle a pletyka.
– Oké. Délelőtt tízkor pont jó az apály, és akkor már a boltok is nyitva vannak. Mit szólna a fél 

tízhez?
Megbeszélték a helyet is, aztán mindketten mentek a dolgukra.

Addy kihozta szörfdeszkáját a gardróbszobából, és végigsimított a fényes, sima felületen. Hogy 
jutott eszébe elhívni Garretet? Ez nem egészen az, amit az ember az „időt szánok magamra” 
kifejezés alatt ért.

Garret közelsége lámpalázassá tette. Ez mindig is így volt, amióta három éve munkába állt a 
kórházban, csak összekapta magát, mert Leóval ellentétben neki számított a házassága. Na de mit 
ért vele? Talán jobb is lett volna, ha ő kezd előbb viszonyba.

Elfintorodott. Garret garantáltan nem kezdett volna férjezett nővel. És különben is: nem az ő 
stílusa, hogy megcsalja a férjét. A végsőkig hűséges volt, s ezt a barátságaiban és a házasságában 
is elvárta.

Bedőlt egy illúziónak. Olyan ez, mint a tökéletes hullám: hívogatja az embert, hogy evezzen 
közelebb, aztán kiderül, nem is olyan nagyszerű, amilyennek a sekély víz felől nézve tűnt. Közelről 
már látszanak az apró hibák, melyeket eddig eltakart a fehér tajték.

Hullám nélkül a szörfdeszka hasznavehetetlen. És mit ér egy házasság bizalom nélkül? Márpedig 
ő többé nem tudott volna megbízni Leóban, még akkor sem, ha elmentek volna párterápiára, ahogy 
Garret felvetette.

De életének ez a fejezete lezárult. Vagy legalábbis le fog, amint a válást kimondják. Minél előbb, 
annál jobb.

A  szörfdeszkát a gyűlölt ágyra tette. Ha jut rá ideje, holnap beviaszolja, és felkészíti az első 
bevetésre a szakítás óta. Garretnek igaza van, tényleg túl sokat dolgozik. Csak hát az egyetlen 
alternatíva a magányos esték, mint ez a mai is, amikor nincs semmi dolga, és tépelődik. Ami nem 
jó.

Valahogy át kell vészelnie ezt az estét. Holnap szokás szerint dolgozni fog, utána pedig jön a 
szerda, amikor végre ismét vízre száll.

Miért kérdezte meg Garretet, vele tart-e? Még mindig nem tudta volna megmondani, de így, 
hogy megtörtént, már örült neki. Most majd bebizonyítja neki, hogy igenis ki tud kapcsolódni. 
Vagy legalábbis úgy tesz, mintha. Mert a jelenlegi élethelyzetét ismerve meglehetősen biztos volt 
benne, hogy nem lesz vidám randevú.

Persze ez eleve nem is randevú. Csak egy kirándulás, melynek során be akar bizonyítani valamit.
Hogy is szokták mondani? „Játszd el, és valóra válik.” Legjobb lesz hát elkezdenie úgy tenni, 

mintha vicces és gondtalan lenne, máskülönben Garret rájön a kis titkára.
De mi is ez a titok voltaképpen? Az, hogy szemet vetett a főnökére?
Addy nyelt egyet. Nem, erről szó sincs: ő nem vetett rá szemet! Csak hogy világos legyen…



 3. FEJEZET

Addy rémült döbbenettel kapott fel egy brosúrát a kórház információs pultjáról. Remélhetőleg Leo 
nem látta!

Talán még egyszer világossá kellene tennie Garret előtt, hogy szeretné a lehető legdiszkrétebben 
kezelni ezt az adomány dolgot. Legalább arról biztosítsák, hogy nem említik a nevét a gyöngysorral 
kapcsolatban!

Beszállt a liftbe, fölment a negyedik emeletre, és bekopogott Garret irodájába. De nem találta 
egyedül: Jake Parson, az egyik gyermekorvos volt bent nála.

– Mit tehetek önért, dr. Santini?
Szóval megint így szólítják egymást? Hát persze, hisz nem maguk közt vannak, és Garret a 

főnöke. 
A főnöke, akit ő elvisz szörfözni. Ebből a helyzetből még zűr lehet, ha nem vigyáz.
– Nem tudtam, hogy nincs egyedül. Majd odakint várok.
Eszébe jutott, hogy még mindig ott van a kezében az árverési brosúra, úgyhogy igyekezett 

észrevétlenül elrejteni. 
– Mindjárt végzünk dr. Parsonnal – felelte Garret.
Jake fel is állt, röviden kezet rázott Garrettel, rámosolygott Addyre, és távozott. Amint az ajtó 

becsukódott utána, Garret kijött az íróasztala mögül.
– Mit tehetek önért?
– Erről van szó – nyújtotta oda tétován Addy a brosúrát.
Garret füttyentett.
– Nem tudtam, hogy kirakják a címlapra!
– Meg lehetne oldani, hogy semmiképp se hozzák kapcsolatba a nevemet a nyaklánccal?
– Az exe miatt? – Garret homloka ráncba szaladt. – Ha szeretné, begyűjtetem a brosúrákat, és 

azt kérem, hogy tervezzék át. Nem tudtam, hogy ilyen hamar elkészül.
– Nem, Leónak semmi köze hozzá. Őszintén szólva kicsit hülyén érzem magam, hogy berontottam 

ide ezzel. Csak sokkolt, amikor az előbb megláttam az információs pulton.
– Ne aggódjon, gondoskodom róla, hogy sehol ne említsék a nevét. Szerintem annyi történt, 

hogy a gyöngy jobban mutat a képen, mint a többi adomány. – Garret belelapozott a brosúrába. – De 
ugye nem családi örökség, vagy ilyesmi?

– Nem, az exem ékszerésznél vette. – Addy felemelte a kezét. – És ne kérdezze meg még egyszer, 
hogy biztos oda akarom-e adni: mert igen.

– Rendben. Megtarthatom a brosúrát?
– Persze.
Garret a karosszékre mutatott, melyben az imént még a másik doktor ült.
– Üljön le!
– Megint baj van velem? Igyekeztem nem túlórázni.
– Nem, ne féljen. A holnap délelőttről van szó.
Á, a szörfözés! Addy biztosra vette, hogy Garret meggondolta magát. Csalódást érzett – pedig 

inkább örülnie kéne!
Leült a székre, és felkészült rá lélekben.
– Ugye tudja, hogy már majdnem negyven vagyok? – kérdezte Garret.
Addy a homlokát ráncolta. Hová akar kilyukadni a férfi? Rájött, hogy tetszik neki? A fenébe is, 

hisz ő válófélben van! Óvakodnia kellene attól, hogy lopva figyelje ezt a széles vállat és keskeny 
derekat, de ő pontosan ezt csinálta. És mást is észrevett: hogy Garretnek még a tönkrement keze 
is nagyon szép.

Az a te bajod, hogy újra szingli vagy, mondta magában Addy. És Garret az első vonzó férfi, aki 



utadba került, amióta Leóval szétmentetek.
Igen, egész biztosan erről van szó. Addy imádkozott, hogy csak ennyi legyen.
– És ennek mi köze a holnapi programhoz?
– Mondjuk úgy: már nem vagyok olyan jó erőben, mint régen – válaszolta Garret.
Addy hangosan felnevetett, részben megkönnyebbülten, részben hitetlenkedve.
Garretnek felszaladt a szemöldöke.
– Mi olyan vicces?
Addy csak nehezen jutott újra levegőhöz, aztán megint kuncognia kellett.
– Ugye tudja, hogy öt év múlva negyven leszek? Szóval amit mondott, azt akár sértésnek is 

vehetném a harmincasokra nézve.
– Nem néz ki harmincötnek – mondta Garret.
Ezzel most arra céloz, hogy idősebbnek látszik a koránál?
– Úgy érti, jobb bőrben vagyok? Vagy nem annyira?
Erre már Garret is elnevette magát, és nevetése úgy borult Addyre, mint egy meleg hullám. 
– Sokkal fiatalabbnak néz ki. Mondjuk, kevés olyan orvost ismerek, aki már a húszas évei végére 

túl van az egyetemen és a szakorvosi képzésen.
Addy zsebében rezegni kezdett a telefon. Elővette, és megnézte a kijelzőt.
– A nővérszoba – mondta, és kihangosította a hívást. – Santini, tessék!
– Addy, mindjárt behoznak egy családot, amelyiknek kigyulladt a háza. Öt ember, egy felnőtt és 

négy gyerek, az egyik kicsi.
– Mennyire súlyos?
– Kettőnek égési sérülései vannak, de nem tudom, milyen fokúak. Tíz perc múlva ideérnek a 

mentőkocsik.
– Máris indulok. Hívd fel dr. Hascupot, és kérdezd meg, tud-e jönni ő is. És intézkedj, hogy 

legyen elég szoba.
Addy bontotta a vonalat, és gyors pillantást vetett Garretre. Ő kitalálta a gondolatait.
– Fogalmam sincs, tudok-e segíteni – mondta. – De annyit megtehetek, hogy véleményezem az 

eseteket, és irányítom a nővéreket.
Addy megkönnyebbülten felsóhajtott.
– Köszönöm. A  kezét mennyire tudja használni? – kérdezte felállva, és csak a következő 

pillanatban villant be neki, milyen tapintatlannak hangozhatott a kérdés.
– A finommotoros mozgás nem működik, de nagyobb tárgyakat fel tudok emelni, a sztetoszkópot 

is. – Garret szintén felállt. – Menjünk!

Bárcsak rendesen tudná használni a kezét!
De most főleg az agyát kell használnia, a keze kevésbé fontos.
Kihúzták a hordágyat az első mentőautóból. Garret oda sietett, Addy pedig a másikhoz.
Kislány, nem nagyobb háromévesnél. Eszméletlen volt, az arca csupa korom. Csak egy pólót és 

egy pelenkát viselt, nyilván a hőség miatt. Ami jó jel volt: magától lélegzett.
– Életjelek?
– Vérnyomás kilencven per hatvan, pulzus kilencven, légzés negyvenöt. Nem égett meg, de egy 

füsttel teli szobában találták meg.
A kislány torkából rekedt, száraz köhögés tört fel. Az életjelei egyáltalán nem rosszak, állapította 

meg Garret.
– Vigyék be, én megnézem a többieket. Van valaki kritikus állapotban?
A mentős bólintott.
– Az egyik gyerek elég csúnyán néz ki, és az anya is megégett. A sütőzsír gyulladt meg, ő meg 

egy vödör vízzel akarta eloltani…
Garret élénken el tudta képzelni, ahogy minden irányba kicsapnak a lángok. Összerezzent.
– Súlyosan megégett a keze és a karja – tette hozzá a mentős.
– És a többi gyerek?



– A  baba ott volt a karján főzés közben. Valószínűleg leejtette, amikor leforrázta a zsír. Úgy 
hallom, súlyosan megsérült, de nem tudok semmi konkrétumot, mert a saját betegeimmel kellett 
foglalkoznom.

A hátuk mögül hangos beszéd hallatszott.
– Erre most nem érek rá, Leo! Kezelnem kell a páciensemet!
Garret megkérte a mentőst, vigye be a kislányt, aztán odasietett Addyhez.
Egy mentőtiszt állt előtte, nem zárta el közvetlenül az útját, de Addynek ki kellett kerülnie, 

hogy a páciens közelébe jusson. A mentőtiszt társa a kocsi hátsó ajtajánál várakozott, s feszengve 
egyik lábáról a másikra állt.

– Valami gond van? – kérdezte Garret.
– Nem, nincs semmi – felelte a mentőtiszt, aztán Addyre nézett. – Majd beszélünk.
Szóval ő Leo, állapította meg Garret. Elég önelégült alaknak tűnik. 
Leo vetett rá még egy gyors pillantást, majd eltűnt a kocsi mögött. 
Társa elhadarta a tízéves fiú életjeleit, és mikor végzett, dünnyögve hozzátette:
– Bocs az előbbiért.
Addy mosolygott, de feszültnek látszott.
– Nem a maga hibája. Bevinné a srácot?
– Persze.
Befutott a következő mentőautó, Addy készenlétbe helyezkedett. Garret nyugtatólag 

megszorította a karját.
– Hé, minden rendben?
– Igen. Csak Leo néha idióta.
Vélhetően nem csak néha, gondolta Garret, miközben Addy elszántan megindult a mentőautó 

felé.
Aztán a negyedik mentő is megérkezett, s Garret már célba is vette, amikor egy újabb orvos 

viharzott ki a sürgősségiről: Lyle Hascup, aki az égési sérültek osztályán dolgozott. Garret 
átengedte neki a forró zsírtól megégett asszonyt. Láthatóan nagy fájdalmai voltak, kétrét görnyedt 
a hordágyon, mégis a babája felől kérdezett. Lyle próbálta megnyugtatni, de az asszony nem reagált 
a szavaira. Lyle a mentőre nézett:

– Tudja, hol van a kisbabája? 
– A következő kocsival hozzák. Tovább tartott stabilizálni – felelte a mentős lehalkított hangon. 

– Feji és nyaki trauma, eséstől származik.
Lyle bólintott.
– Dr. Stapleton, ez a maga területe. Átveszi?
Garretnek összerándult a gyomra.
– Igen, de intézkedjen, hogy legyen még egy idegsebész a házban, a biztonság kedvéért.
Miután Lyle a hordágy mellett szaladva és utasításokat osztogatva bekísérte a megégett nőt, 

Addy odament Garrethez.
– Átveszi a következőt? Addig én elkezdem kezelni a többi gyereket.
– Menjen csak, átveszem.
Végre megjött az ötödik, utolsó mentőautó is, a hátsó ajtók felcsapódtak, és egy fiatal mentős 

ugrott ki.
– A sérült kritikus állapotban van. Maga orvos?
Garret csak most vette észre, hogy nincs rajta a névtábla a ruháján. A  fiatalember a kezére 

bámult, és kérdő pillantást vetett rá.
– Igen, idegsebész vagyok. Bárkitől megkérdezheti odabent. – Azt nem említette, hogy most 

leginkább irodakukac és zabhegyező, beteget alig lát.
– Nekem ennyi elég – felelte a mentős, és társnőjével már húzták is ki a guruló hordágyat a 

kocsiból.
Az életjelek alapján, melyeket a nő gyorsan előadott, nem állt jól a baba szénája. Erős volt a 

gyanú, hogy koponyatörése vagy agyi vérzése van, de pontosabb diagnózist csak a CT-vizsgálat 



alapján lehet majd felállítani.
Garret megvizsgálta a pupillákat. Egyik sem volt teljesen merev, ami biztató, viszont a jobb 

pupilla valamivel jobban reagált, mint a bal. A szívverés szerencsére erőteljes volt, a vérnyomás 
azonban aggasztóan alacsony. A fejen nem voltak látható vérzések.

Gyorsan betolták a hordágyat az épületbe. Garret elrendelte a CT-vizsgálatot, és aláíratták az 
anyával az ilyenkor szükséges beleegyező nyilatkozatot.

– Eléggé ki van borulva – mondta a nővér.
– Érthető. Majd szólok, ha tudjuk, hogy pontosan mi baja… – Garret a betegaktára pillantott – 

…Matthew-nak. A többi gyerek hogy van?
– Füstmérgezést kaptak, és az egyiknek eltört egy ujja, de már sínbe rakták. Mind a hármukat 

benn tartjuk megfigyelésre.
Egy másik nővér lépett oda hozzájuk.
– Most hívtak a sürgősségiről. Az anya egyedülálló; azt mondja, az apa lelépett. Valaki felhívta 

az édesanyját, Michiganben lakik.
Michiganben? Az majdnem olyan, mintha a bolygó túlsó felén lenne! Ki fog vigyázni a gyerekekre, 

míg az anya lábadozik? – vetődött fel Garretben.
De ez nem az ő gondja, és különben is, neki most a babával kell foglalkoznia.
Megnézte a CT-felvételeket. Első pillantásra megállapította, hogy koponyaalapi törésről van 

szó, agyi zúzódásra vagy vérzésre viszont semmi jel nem utalt, sem nyaki sérülésre.
Gyorsan felírta a további kezelésre vonatkozó utasításait, aztán megbizonyosodott róla, hogy 

van szabad ágy Matthew számára.
A  kisfiú mocorogni kezdett – aztán sírni. Nem csoda: heves fejfájása lehetett. Garret 

megsimogatta ujjával a kézfejét.
– Ne félj, kisöreg! Nálunk jó kezekben vagy. Reméljük, hamarosan újra az anyukáddal lehetsz.
A sokktalanító szobák ismét felszabadultak a sürgősségi osztályon, és Addynek nyomát sem látta. 

Lehet, hogy már hazament? Az órájára nézett: mindjárt kilenc.
Holnap délelőttre beszélték meg a szörfözést. Garret sokat törte a fejét, hogyan tudna kihátrálni 

belőle, de semmi nem jutott eszébe.
Ekkor Addy kanyarodott be a folyosóra, és földbe gyökerezett a lába, mintha megijesztené az ő 

látványa.
Garret szólalt meg elsőnek:
– Mi újság a családdal?
– Én is pont ezt akartam kérdezni. Hogy van a baba?
A férfi a közeli várószoba felé mutatott.
– Ugye megmarad? – kérdezte Addy. – Grace porig lenne sújtva.
– Koponyatörése van, de semmi olyan, amit ne gyógyíthatna be az idő.
– Hála az égnek! – ereszkedett le Addy egy székre. – Grace folyton azt hajtogatta, sosem bocsátja 

meg magának, hogy elejtette.
– Ha nem ejti el, akkor valószínűleg telibe kapják a lángok a gyereket. – Garret leült Addy mellé. 

– A többiek hogy vannak?
– Ketten oxigént kapnak. Az egyik fiút igazából ki lehetne engedni, csak…
– Nincs hova menniük. Hallottam. A nagymama úton van?
– Igen. Grace azt mondja, talált egy járatot ma éjszakára.
– Mennyire súlyosak az égési sérülései?
– Jó nagy mázlija volt, szinte hihetetlen. Több másodfokú égése van, de a nyakán és a karján 

inkább felszíniek. Csak a kézfeje égett meg csúnyábban, két helyen.
Garret nagyot nyelt.
– Vannak idegsérülések a kézfején?
– Lehet, de a kollégák odafigyelnek, és vigyáznak, hogy ne fertőződjön el. Sok kal rosszabb is 

lehetett volna.
Garret hátradőlt, és hangosan kifújta a levegőt.



– Ugyanerre gondoltam, amikor megnéztem Matthew CT-jét. És mi lett a házzal? Teljesen 
leégett?

– Nem. Az egyik mentős mesélte, hogy hamar eloltották a tüzet. Az egyik konyhafal égett meg, 
és még ott a víz és a füst, de…

– …rosszabb is lehetett volna – nevetett Garret.
Addy mosolyogva fordult felé.
– És? Milyen érzés újra doktorosat játszani?
Doktorosat játszani? Garret éles pillantással nézett rá.
– Furcsa. De valahogy jó is. Hiányzott.
– Még mindig orvos vagy, Garret. Ugye tudod? – Addy megérintette a sérült kezét, s ettől 

forróság áradt szét Garretben. Szinte elviselhetetlenül intim gesztus volt. – Ennek itt – Addy 
finoman végigsimított a heges bőrön – semmi hatása nincs arra, hogy ki vagy, és mi van a fejedben, 
a szívedben.

Garret összeszorította a fogát, és próbálta leküzdeni a feszültséget, mely a hasából indulva teste 
más részeire is kezdett kiterjedni.

– De arra igen, hogy mit vehetek a kezembe – válaszolta, és maga is hallotta, milyen keserűen 
csengnek a szavai. – Néhány másodperc alatt az egész életem megváltozott.

Amikor Addy szemébe nézett, egész sor érzelmet fedezett fel rajta, az aggodalomtól az ijedt 
döbbeneten át egészen az együttérzésig. Azt azonban, amitől a legjobban félt, nem: a szánalmat.

Mégis, már azelőtt, hogy Addy kimondhatta volna a szavakat, pontosan tudta, mit fog kérdezni:
– Mi történt a kezeddel, Garret?



 4. FEJEZET

A váróterem üres volt. Addy szerette ilyen csendesnek, már-már békésnek látni a kórházat. Ilyenkor 
az ember szinte megfeledkezett róla, hogy itt nap mint nap emberéletekért folyik a küzdelem.

Látta Garreten, hogy az ő lelkében is harc dúl: bizonytalan, mennyit meséljen el. Annyit Addy is 
tudott, hogy autóbalesetben sérült meg a keze, de az előzményekről csak kósza pletykákat hallott: 
azt, hogy meghalt a férfi lánya, és utána lelkileg is padlóra került.

– Négy éve volt egy autóbalesetem – mondta Garret. – Tizennégy órát dolgoztam, fáradt voltam. 
– Megdörzsölte a homlokát, és elhúzta a száját. – Elaludtam vezetés közben.

Addy szíve összeszorult. Ettől most egészen új jelentést nyert az első irodai beszélgetésük.
– Ezt nem tudtam.
– Nem? Azt hittem, a kórházak arról hírhedtek, hogy ott mindent előásnak a múltból.
– Kivéve olyasvalakinél, aki hírhedten hallgatag. Arról viszont hallottam, hogy volt egy lányod, 

aki meghalt. Sajnálom.
– Leukémiában. Leticiának hívták, tízéves volt.
– Részvétem. Ezért akarod, hogy kevesebbet dolgozzak?
– Igen. Ezt itt – Garret felemelte a kezét – a legnagyobb ellenségemnek se kívánom.
– Megértem. De annyi mást is csinálhatsz, Garret. Ma bebizonyítottad, amikor kezelted a babát. 

Például taníthatnál. Mondják, hogy milyen tehetséges sebész voltál… sőt még mindig az vagy.
– Nem operálhatok többé.
Addy félrebillentette a fejét.
– De igen.
Garret megragadta Addy kezét a rossz kezével, és megpróbálta a szék karfájára emelni. Néhány 

centiméternyit sikerült is, aztán kicsúszott belőle. Szárazon felnevetett.
– Látod? 
A nő előrehajolt, kényszerítve Garretet, hogy a szemébe nézzen.
– Még mindig tudsz operálni. Itt bent. – Felemelte a kezét, és megérintette Garret halántékát. – 

Megoszthatod a tudásodat az orvostanhallgatókkal. Rengeteget tudsz adni nekik!
– Nem. – A férfi tekintete elsötétült, barna szeme majdnem feketére változott.
– De miért nem?
Garret felpattant, mintha nem tudná elviselni az érintést. Addy nem is értette, miért érintette 

meg. Már az is butaság volt tőle, hogy egyáltalán szóba hozta a témát. Alig ismeri ezt az embert. 
Az, hogy ugyanabban a kórházban dolgoznak, nem jelenti, hogy barátok is.

– Ne haragudj. Olyasmibe ütöm az orrom, amihez semmi közöm. Még egyszer nem fog 
előfordulni.

Garret nem válaszolt, arcán megrándult egy izom.
– Én kérek bocsánatot. Túlreagáltam a dolgot, de ez kényes téma. – Vett egy mély levegőt. – 

Megyek, megnézem a kis betegemet, aztán végeztem is.
– Hát akkor… jó éjt!
Megkérdezze Garretet, áll-e még a holnapi program? 
Annak valószínűleg annyi, és ez után a szóváltás után még csak rossz néven sem veheti tőle, ha 

meggondolja magát.
Mindegy: ő kimegy a strandra a megbeszélt időben. Ha Garret eljön, szuper – ha nem, akkor 

majd egyedül vadászik a hullámokra. Még jobb is lenne úgy: semmi nem vonja el a figyelmét, és 
nem lesz alkalma megint a féri tyúkszemére lépni.

Addyből mély sóhaj szakadt fel. Megvárta, amíg egyedül lesz, aztán maga is elindult a kijárat 
felé. 



Jellegzetesen enyhe South Beach-i délelőtt volt. Addy a szörfbolt korlátjának támasztotta a 
deszkáját, és rápillantott vízálló órájára. Kilenc huszonkilenc. Garret nem jött el.

Miért érez csalódást? Hisz igazából nem is akarta, hogy eljöjjön…
Fogta a deszkát, és a part felé indult, amikor egyszer csak a nevét hallotta.
Garret!
Behunyta a szemét, és próbálta csitítani a szívét, mely vad kalapálásba kezdett. De nem fogja 

kimutatni Garretnek, mennyire örül, amiért eljött.
Megfordult – és ott volt ő. Barnára sült lába szűk fekete fürdőnadrágban. Addy tekintete 

egy pillanatra elidőzött a fehér madzagon, aztán gyorsan feljebb kapta a szemét. A  férfi fekete 
sportpólót viselt, bal karján szürke strandlepedő. Deszka nem volt nála. A gondolatra, hogy ott fog 
ülni a parton, és nézi őt hullámlovaglás közben, Addy nagyot nyelt.

Ó, nem! Ha ő szörfözik, akkor Garret is fog! Legalább kievez vele.
– A kioszkban lehet deszkát kölcsönözni – mondta.
– Nem vagyok benne biztos…
– Én viszont igen. Ki kell próbálnod.
– Mondták már, hogy elég makacs tudsz lenni? – mosolygott Garret, s ettől annyira más lett az 

arca, mint tegnap este, hogy Addynek elakadt a lélegzete.
– Néha talán – felelte. – Olykor-olykor. – Visszamosolygott a férfira.
Csak maradj laza! – figyelmeztette magát.
Néhány perc múlva már mindkettejük hóna alatt deszka volt, így sétáltak a víz felé. Néhány 

szörfös már a hullámokat járta, amelyek szerencsére nem voltak túl magasak – tökéletes nap az 
első szörfleckére.

Félúton Addy megállt, deszkáját és strandtáskáját letette a homokba, és leterítette a fürdőlepedőt.
– Elég messze vagyunk a víztől – jegyezte meg Garret.
– Apály van. Ugye nem akarunk arra visszajönni, hogy a víz elvitte a ruhánkat?
Garret arcán rángott egy izom, miközben a holmiját lepakolta az Addyé mellé. 
– Nem, tényleg nem akarunk ruha nélkül maradni.
Te jó ég! Addy máris elképzelte, ahogy állnak a homokban meztelenül, és az elveszett ruhák 

miatt bosszankodnak… 
Gyorsan leült a fürdőlepedőre, lehúzta a szandálját, és másra terelte a szót.
– Na, készen állsz a hullámlovas-gyorstalpalóra?
– A kioszknál úgy vettem észre, nincs más választásom.
– Mert nincs is. Ez a bosszúm, amiért nem engedsz dolgozni. – Addy a fejét rázta, hogy csírájában 

fojtson el bármiféle, ezzel kapcsolatos megjegyzést. – De igazad volt, tényleg túl sokat dolgoztam. 
Igyekszem megjavulni.

– Kellemetlenkedik az exed?
Addy a szemét forgatta. Remélte, hogy Garret nem fogja szóba hozni a mentőautónál lejátszódott 

jelenetet.
– Jó megfigyelő vagy. De megoldom.
– Biztos? Segíthetek, ha még egyszer előfordul ilyen.
– Nem kell, de azért köszönöm. Azt akarja, hogy menjünk el tanácsadásra. De nem párterápiára, 

hanem válási tanácsadásra. Az új csajának az ötlete volt. Cathyvel barátnők voltunk, és persze 
minden kéne neki: az új szerelem és a régi barátság is.

– Mit feleltél?
– Hogy nem érdekel. Nem szeretnék barátságban maradni velük. Bocs, hogy a sürgősséginél 

tárgyaltuk ki a problémáinkat.
– Nem tehetsz róla. – Garret is leült a fürdőlepedőjére, és kinézett a tengerre. – Biztos nem 

leszek jó tanítvány.
– Fogadjunk, hogy meg fogsz lepődni magadon. Vágjunk bele!
Addy felállt, de amikor le akarta venni a rövidnadrágját és a blúzát, bizonytalanság fogta el. 

Legszívesebben elfordult volna, mint egy szégyenlős kamasz. 



Micsoda butaság! Floridában vannak, és mindketten felnőttek. Mindketten voltak már házasok, 
és mindketten orvosok, ezernyi emberi testet láttak. Szóval nem nagy ügy.

Vett egy nagy levegőt, és pár másodperc múlva a piros bikinijében állt Garret előtt. Akinek 
mintha minden szín kiszökött volna az arcából. De aztán ő is sietve fölkelt, és egyetlen gyors 
mozdulattal megszabadult a pólójától.

Addy egy pillanatra nem jutott levegőhöz; a szíve bukfencet vetett, majd szabálytalan ritmusban 
dobogott tovább, amin nem tudott úrrá lenni.

Tudta, hogy nagy bajban van.

Garret megpróbálta utánozni a kifinomult mozdulatot, amit Addy mutatott neki. De míg a nő 
bájos hajlékonysággal ugrott fel a deszkára és lovagolta meg a hullámokat, ő annyi sós vizet nyelt, 
hogy meg volt róla győződve, legalább egy centit csökkent a tengerszint.

– Sose fogom megtanulni – nyögött fel később a parton. – Egyszerűen nincs hozzá érzékem.
– A felugrás nem könnyű. – Addy ledobta a deszkáját a homokba. – Gya ko rol junk még egy kicsit!
Aztán megint megmutatta, hogyan kell, de Garret alig tudott odafigyelni, mit beszél. Már csak 

az, ahogy a deszka fölé hajol! A férfi minden érzéke riadókészültségbe kapcsolt – na, nem mintha 
előtte szunnyadtak volna.

– Inkább hagyjuk.
– Jaj, ne csináld! Itt állandóan gyakorolnak az emberek, így lehet megtanulni. Attól félsz, hogy 

hátha figyelnek?
Nem, nem attól fél, hanem attól, hogy egyszer csak nem bír magán uralkodni. 
Közel járt hozzá, hogy Addy szexi teste kihozza belőle a vadembert. 
– Tulajdonképpen nem.
– Jó, akkor megmutatom még egyszer…
És Addy kitartóan okította, ő pedig megpróbált jó tanítvány lenni. Visszamentek a vízbe, és 

Garret négy-öt kudarcos kísérlet után egyszer csak fel tudott állni a deszkára, imbolyogva tartotta 
magát néhány másodpercig, aztán loccs, fejjel a vízbe. De legalább már felállt…

– Na látod! – kiáltott Addy vidáman. – Ez az, szuper vagy!
Feltartotta a tenyerét, Garret belecsapott, s egy másodpercre összekulcsolódtak az ujjaik. A férfit 

diadal töltötte el. Sikerült – szörfözött! Olyat csinált, amit még soha, s amire soha nem is vágyott. 
Boldogító érzés volt, és a rossz keze sem jelentett akadályt.

Elengedték egymást, és kivitték a deszkájukat a partra. Mikor leültek, Addy kikapcsolta a 
hajcsatját, ujjaival belefésült vizes tincseibe, és megigazgatta a bikinifelsőt. 

– Na? Mit mondasz?
Garretnek egy pillanatra kihagyott az agya, aztán leesett neki a tantusz, hogy Addy nem a 

hajáról vagy a bikinijéről kérdezi. Úristen, még a kemény mellbimbója is átsejlik az anyagon…
Behunyta a szemét.
– Garret?
Ja, a szörfözés… Igen, az tetszett neki. Nem emlékezett, mikor pacsizott utoljára valakivel. 

S amikor utána Addy futólag megfogta a kezét…
– Szuper volt! – felelte őszintén. – Kösz, hogy elhoztál. – Megtámaszkodott a könyökén, bőrét 

szárította a meleg napsütés. – Lehet, hogy nekem is kéne vennem egy deszkát.
– Komolyan? – vonta fel a szemöldökét Addy, és mosolygott.
– Komolyan. 
Garretnek tetszett, hogy mosolyt csalt Addy ajkára. És az is tetszett neki, hogy a nő ennyire örül 

a hullámokon elért sikerének.
És ez jó ok lenne rá, hogy megszólaljon a vészcsengő a fejében. Egyszer már elfuserálta egy nő 

életét, magára hagyta, mígnem aztán az végül bedobta a törölközőt. Nem kellene megismételnie.
De csodálatos nap volt, s ő elfelejtette a sötét múltat és a hibákat, amelyeket elkövetett. Ez a nap 

sem tart örökké, akkor meg miért ne élvezné felhőtlenül?
Addy odafordult felé, fejét hátravetette, hogy jobban érje a nap. Haja hátul a földig ért, s 



Garretnek viszkettek az ujjai, hogy megérintse, kitapogassa, mit tett a sós víz ezekkel a fénylő 
tincsekkel.

– Hogy van Grace és a gyerekek? – kérdezte Addy. – Tudsz valamit róluk?
Garretnek beletelt néhány pillanatba, mire sikerült a gondolatait Addy hajáról a betegeikre 

irányítania.
– Jól vannak, nagyon jól. Reggel benéztem a kórházba, és összefutottam a nagymamával. Szóval 

lesz, aki gondját viselje a gyerekeknek, ha kiengedik őket.
– Hála istennek! – Addy hallgatott egy kicsit. – Egyébként azt hittem, nem jössz.
– Ha Matthew rosszul lenne, akkor tényleg nem jöttem volna, de akkor is mindenképp ideszólok. 

– Garret a homlokát ráncolta. – Tényleg ezt hitted?
– Nem voltam benne biztos. A tegnapi után…
Garret oldalra hajtotta a fejét.
– A veszekedésre gondolsz az exeddel?
– Nem, hanem a reakciódra, amikor szóba hoztam, hogy taníthatnál.
– Ne haragudj. Csak ilyenkor mindig az a mondás jut eszembe, hogy aki tudja, csinálja, aki nem 

tudja, tanítja.
– Te sem gondolhatod komolyan, hogy ez így van. Ha nem lennének tanárok, akkor orvosok 

sem lennének.
– Elméletileg igazad van. Csak én egyszerűen még nem tartok ott, hogy elfogadjam, nekem most 

már ez a valóság.
– Miért, annyira rémes ez a valóság?
– Nem, valószínűleg nem. Talán majd valamikor újra átgondolom.
– Ha Matthew-t együtt kezeltétek volna egy segédorvossal, hasznos tippeket kaphatott volna 

tőled a koponyatörésekkel kapcsolatban. Ehelyett egy tapasztalt neurológushoz irányítottad a 
babát, és senki nem tanult semmit.

– Vettem az adást.
Addy a nő karjára tette a kezét. A világos homokszemcsék élesen elütöttek napbarnított bőrétől.
– Nem akartam nyersen fogalmazni, csak kibukott belőlem. De te olyan tehetséges vagy!
– Honnan tudod?
– Hallottam, hogy a New York-i kórház nem akart elengedni. Nem ragaszkodtak volna hozzád, 

ha nem becsülnek nagyra.
Ez igaz volt: igyekeztek lebeszélni Garretet a felmondásról. Tetemes bónuszt ajánlottak, hogy 

maradásra bírják, jóllehet már tudni lehetett, hogy többé nem operálhat.
– De ha nem jövök el, soha az életben nem tanulok meg szörfözni.
– Van benne valami – mosolygott Addy. – Örülsz, hogy kijöttél?
Garret már nem is emlékezett rá, mikor élvezett ennyire egy kirándulást női társaságban. 

Patrice-szel szörnyen gyötrelmesek voltak az utolsó hónapok. Fe le sé gé nek teljesen igaza volt, 
amikor elhagyta: seggfejként viselkedett. S most, tudván, hogy ott lappang benne a hajlam az ilyen 
viselkedésre, már nem bízott magában: attól félt, újra elköveti ugyanazokat a hibákat.

Átkozottul kell vigyáznia! Addy és közte érlelődik valami, ami egyelőre megfoghatatlan, de ő 
nem szeretné, ha véget érne.

– Naná! Nagyon élveztem.
– Örülök. Gondoltam, mindkettőnkre ráfér egy kis kikapcsolódás.
Addy nagyon halkan beszélt, ujjai még mindig Garret karján pihentek. És a férfi hagyta. Nem 

akarta elhúzni a karját, de közben nőtt benne a bizonytalanság. 
– Rám legalábbis igen – tette hozzá Addy.
Egyenesen Garret szemébe nézett. Ő észrevett az állán egy apró homokfoltot, és nem tudta 

megállni, letörölte a hüvelykujjával. Addy bőre puha és meleg volt, s a megszáradt tengervíz vékony 
bevonatot képezett rajta.

Ha most megcsókolná, érezné vajon a sós ízt?
– Garret…



– Homok.
– Szerintem nem csak az államon van belőle.
Ez most felhívás volt?
Garret pillantása lesiklott Addy nyakán a karcsú derekáig és a csípő lágy ívéig. Aztán tovább a 

lábszárára, a lábfejére.
Előrehajolt, de a cél előtt egy centivel megállt. Kivárta, Addy elhúzódik-e, vagy tesz egy arra 

utaló mozdulatot, hogy nem akarja. A  nő a szemébe nézett, és egyikük sem moccant. Testük 
egészen közel volt egymáshoz, az ajkuk majdnem összeért. S mielőtt még Garret kellően fel tudta 
volna mérni Addy reakcióját, a nő megtette, amire ő a legkevésbé sem számított: megcsókolta.



 5. FEJEZET

Garret szája meleg volt – nem is, inkább égetően forró! Amikor Addy ajka hozzáért, Garret egy 
pillanatra mozdulatlanságba dermedt, holott nyilván pont erre készült, amikor odahajolt hozzá.

Addy már azóta meg akarta csókolni, hogy Garret lehúzta a pólóját, s a szörf óra minden pillanata 
tovább fokozta ezt a vágyat; minden pillanat, amikor azon kapta Garretet, hogy figyeli őt.

Hú, ezek szerint tényleg fülig szerelmes! De akkor nem mindegy, hogy Garret is ugyanígy érez-e? 
A férfi felemelte a kezét, s ujjait a nő hajába mélyesztve megfogta a nyakát. Hüvelykjével úgy 

cirógatta, hogy Addy beleborzongott. Forróság terjedt szét benne, mígnem egész lényét eltöltötte 
a vágy.

Nyelvét végighúzta Garret ajkának szélén, mire a hüvelykujj érintése erőteljesebbé vált. Addy 
közelebb csúszott: azt akarta, hogy nagyobb felületen érintkezzenek.

Az  ég szerelmére, hisz nyilvános strandon vannak! Garret mégse teheti meg, hogy hanyatt 
dönti, és letépi róla a bikinit! Még akkor sem, ha ő éppen erre vágyik…

Garret egyszer csak minden figyelmeztetés nélkül elhúzódott tőle. Olyan meglepetésszerűen, 
hogy Addy majdnem elvesztette az egyensúlyát.

A férfi szeme lehunyva, a mellkasa hullámzott, s halk, elgyötört hangot hallatott, melyet szinte 
elnyomott a tenger moraja.

Miért húzódott el vajon? Addy nem tudta, de örült neki. Közel járt hozzá, hogy bolondot csináljon 
magából. Mi ütött belé? Nem elég, hogy Leóval is kapcsolatba kezdett anélkül, hogy igazán ismerte 
volna? Hát semmit sem tanult a hibájából?

– Úristen, Addy… Mi volt ez?
Ezt most Garret vajon bocsánatkérésnek szánja? Addy gyűlölte, hogy bocsánatot kér. Gyűlölte, 

hogy ő pedig reszket, mint a nyárfalevél, s hogy abból, ami átsuhan az agyán, semmit nem tud 
világosan megfogalmazni.

Felült, és ujjaival megfésülte összekócolódott haját. Elszámolt háromig, hogy rendezze a 
gondolatait, elfojtott egy mély sóhajt, és a legelső mentséghez folyamodott, ami eszébe jutott.

– A tenger miatt volt. Magával ragadja az embert.
– Ó, tényleg?
– Engem igen. – Ez úgy hangzott, mintha el is hinné.
Garret a térdére könyökölt, és a homlokát ráncolta.
– Nem azért jöttem el, mert arra számítottam, hogy történni fog valami ilyesmi. Remélem, tudod.
Attól fél, hogy ő feljelenti szexuális zaklatásért? Addy összerezzent a feltételezéstől, és még 

jobban elöntötte a forróság.
– Én dobtam be, hogy eljöhetnél, nem emlékszel?
– Igaz, de…
– Tudom, hogy nem volt semmilyen hátsó szándékod. Nekem sem. Csak úgy megtörtént, nem 

nagy ügy. – Persze neki nagyon is az. Nem szokott csak úgy megcsókolni férfiakat. – Mi lenne, ha 
egyszerűen elfelejtenénk?

Nem volt benne biztos, hogy sikerülni fog, de okvetlenül vissza akart jutni arra a pontra, ahol a 
„nem nagy ügy” előtt voltak. Ez nem más, mint kirándulás a tengerpartra.

Eszében sincs megint fejest ugrani egy kapcsolatba, pláne nem egy magánéleti válság hatására, 
mint legutóbb is, amikor anyukája állapota űzte Leo karjába. Az, hogy most válófélben van, nem 
ok arra, hogy összeálljon az első férfival, aki szembe jön, főleg ha az illető a főnöke.

– Igazad van.
Addy először azt hitte, Garret olvas a gondolataiban, és azokra válaszol helyeslően, aztán rájött, 

hogy az utolsó szavaira reagál.
Ültek még egy darabig, és beszélgettek. Aztán Addy az órájára pillantott: hamarosan negyed 



egy.
– Haza kell mennem, vár a többi móka: a mosás és a takarítás.
– De a kórházba nem mész be, ugye?
– Csak ha hívnak. És te? Te sem dolgozol ma?
– Nem – felelte Garret. – Tanulok a hibáimból.
A megjegyzés a balesetére utalhatott, Addynek mégis az volt az érzése, mintha arra célozna, ami 

az imént történt köztük. 
Hát jól van, ő is tanul a hibáiból: többet nem nézi meg Garretet hiányos öltözetben. Ami annyit 

jelent, hogy nincs több közös strandolás. Minden egyéb csak katasztrófához vezetne. Leo az intő 
példa, mi lesz a vége, ha elengedi magát.

Megfogadta, hogy Garretet tabunak tekinti. Csak a kórházban fognak találkozni. Minden 
ugyanúgy lesz, mint eddig: se csók, se szörfözés, semmi.

Persze azzal máris tisztában volt, milyen nehéz lesz betartania a fogadalmát.

Egy héttel a csók után Garret a kórházi előcsarnokban állt Grace-szel és a nő családjával. Grace-t 
és Matthew-t most engedték ki, a három nagyobb gyereket már a tűz másnapján hazavitte a 
nagymama.

Addy megkérte Garretet, szóljon, amikor hazaengedik őket, hogy elbúcsúzhasson tőlük. Garret 
rácsipogott személyhívón, de Addy nem reagált. A tengerparti délelőttjük óta egyébként is ritkán 
látta.

Talán kínos neki, hogy találkozzon vele? Ezzel nem volt egyedül: Garret ma jó okkal mulasztotta 
el szokásos reggeli körútját a sürgősségi osztályon.

Aztán hirtelen Addy mégiscsak felbukkant a semmiből, mélyen a nadrágzsebébe dugott kézzel.
– Bocs, volt egy betegem. Már féltem, hogy lekéslek titeket. – Garret felé pillantott, de nem 

nézett rá.
Grace kezet rázott vele.
– Mindent nagyon köszönünk. El sem hiszem, mekkora szerencsénk volt! Anyám azt mondja, 

már a házat is rendbe hozták, olyan, mint új korában. Egy hét alatt!
– Ez nagyszerű. És Matthew-val minden rendben? – Addy ezúttal kereste Garret tekintetét.
Ő bólintott.
– Igen, teljesen helyre fog jönni.
Mint ahogy ő maga is. Bár a csók után kényelmetlenül érezte magát, de talán mégiscsak elindított 

benne valamit ez a dolog. Úgy érezte, mintha a felszín alatt munkálkodna valami: lassan szétrágná 
a vastag láncot, mely még a múlthoz köti.

Merengő mosoly ült ki az arcára. Addy észrevehette, mert kérdőn oldalra billentette a fejét.
Beverley, a nagymama megcsókolta a baba feje búbját, és kicsit följebb emelte a derekán.
– Szépen gyógyul. Nemsokára ugyanolyan szemtelen lesz, mint régen.
Addy odalépett Matthew-hoz, megfogta a két kis kezet, és tapsolt velük. A  baba kacagása 

mosolyra fakasztotta, szemöldöke közül eltűnt a ránc, az arca ragyogott.
Garret jól emlékezett az érzésre. Amikor csak Leticiára nézett, a szíve túlcsordult a szeretettől. 

Tökéletes boldogság volt, amiről azt hitte, senki nem foszthatja meg. Mekkorát tévedett!
Nyelt egyet, s egy pillanatra felvillant valami az emlékezetében. Hátrált egy lépést.
– Mielőtt elfelejtem… – mondta Beverley. – Ez az árverés nyilvános lesz? Elvettem egy brosúrát.
– Bárkit szívesen látunk, aki el szeretne jönni – válaszolta Garret. Valahogy sikerült higgadt és 

tárgyilagos hangon megszólalnia. Remélte, senki nem veszi észre, milyen vihar dúl benne. – Egy 
héttel előtte ki lesz téve a teljes lista az árverezendő tárgyakról, abból is lehet majd vinni.

– Köszönöm – mondta Beverley, aztán a lányához fordult. – Hozom a kocsit.
– Nem kell, anya. Tudok gyalogolni. Csak majd Matthew-t segíts becsatolni, szerintem nekem 

még nem megy a beteg kezemmel.
Garret majdnem biztos volt benne, hogy menne neki, hiszen Addyvel is kezet rázott az előbb. 
– Mindent köszönünk – mondta Grace. – Főleg amit Matthew-ért tettek.



– Ezért vagyunk itt – felelte Garret. – Megvan még a kártya, amit adtam?
Még korábban a kezébe nyomta a lelkisegély-szolgálat és a kórház káplánjának telefonszámát, 

arra az esetre, ha szeretne valakivel beszélni az átéltekről. Amit neki is jóval előbb meg kellett 
volna tennie a lánya halála után.

– Igen, de nem fog kelleni.
– Azért őrizze meg, jó? Csak hogy jobban érezzem magam.
Nem akarta felhívni a családra a gyámhivatal figyelmét. Remélte, hogy az életük hamarosan 

helyreáll.
Addyvel kapcsolatban is ugyanezt remélte. Hogy gyorsan el tudják felejteni a strandon lezajlott 

kis epizódot, vagy legalább nem kerülik tovább egymást. 
– Úgy lesz – felelte Grace. – Még egyszer nagyon köszönöm.
Azzal a család kisétált az épületből, és megindult a parkoló felé. Az egyik gyerek megfordult, és 

integetett; Garret visszaintegetett neki.
Addy a köpenye zsebébe gyömöszölte a sztetoszkópot, mely eddig a nyakában lógott.
– Kicsit aggódom, hogyan fog boldogulni. Örülök, hogy az anyja vele van.
– Én is. – Garret hallgatott, aztán megkérdezte: – Meghívhatlak egy kávéra? – Ideje végleg 

lezárni a strandon történteket.
– Ajaj! Megint bajban vagyok?
Garret megengedett magának egy mosolyt.
– Nem. Azt hiszem, én vagyok bajban, és rendbe akarom hozni.
– Te? Bajban? Ha a strandon töltött időre gondolsz, amiatt ne aggódj. Jól szórakoztunk. Azon a 

kis gikszeren meg egyszerűen csak lépjünk túl.
Örömmel! A  lényeg, hogy ne csináljanak belőle drámát, mert a végén még Addy elmenekül a 

kórházból.
– Tényleg élveztem. Kávé?
– Én nem szoktam kávézni, de egy csésze tea jólesne. Úgyis ebédszünetem van.
– De hát mindjárt három óra!
Addy nevetett.
– A hangod mindent elárul. Sűrű napom volt, de ne félj, nem fogok túlórázni.
Röviddel ezután a kórház étkezdéjében ültek kávé, illetve tea mellett.
– Még keresünk önkéntes segítőket az árverésre – mondta Garret. – Érdekel?
Addy pislogott néhányat.
– Segítsek az árverésen? De hogyan?
– Te mutatnád be a tárgyakat. Ha nem akarod, megértem. Kicsit későn szólok.
– Nem az a gond. Csak nem szívesen mutogatnám a gyöngyöt, miközben épp licitálnak rá.
– Megértem, de ne aggódj, van elég emberünk, ezt kioszthatjuk másnak. – Garret belekortyolt 

a kávéjába. – Egyébként vettem egy szörfdeszkát.
Addy letette a csészéjét az asztalra.
– Hogy mit vettél?
Garret vállat vont.
– Kedvet kaptam a szörfözéshez.
Addy előrehajolt, mintha meg akarná érinteni. Garret felkészült rá, de a nő az utolsó pillanatban 

változtatott a mozdulaton, s az asztallapra tenyerelt.
– Örülök, Garret. Tényleg rabul tudja ejteni az embert.
– El tudom képzelni. Csak még gyakorolnom kell a felállást.
Addy elvigyorodott.
– Már elég jól ráéreztél. Még pár hullám, és lazán menni fog.
– És amúgy mi a helyzet a cápákkal?
– Az élet mindig veszélyes. Próbáljuk minimalizálni a kockázatokat.
Minimalizálni a kockázatokat… Addyre vonatkoztatva ez annyit jelentene, hogy teljesen el 

kell kerülnie. Erre azonban nem állt készen. Minden apró részletet élénken érzékelt rajta: kezdve 



onnan, ahogy ujjai a teáscsészére simultak, egészen a kis gödröcskéig, mely a szája sarkában jelent 
meg beszéd közben.

Nem lesz ez így jó, figyelmeztette egy hang a fejében.
– De errefelé nem sok minden történik – folytatta Addy. – A halálos cápatámadás nagyon ritka. 

Én egész életemben szörföztem, és még megvan az összes végtagom. Egyszerűen csak oda kell 
figyelni a körülményekre, de erre van pár szuper alkalmazás.

– Oké. Kösz a tippet.
– Szívesen. Ami meg az árverést illeti: ugye nem kell nagyon kiöltöznöm? Mint egy tévés 

játékshow-ban, ahol mindenki bájos és szép?
Addyre mindkét jelző ráillett, de ha ezt most megemlítené, az olyan lenne, mint szörfözésnél 

fittyet hányni az összes létező biztonsági figyelmeztetésre. Garret veszélyes vizeken járt, fenyegető 
mélységek és áramlatok felett. Egy rossz mozdulat, és…

– Nem kell. Vedd fel azt, ami máskor is rajtad szokott lenni az árveréseken.
– Nincs valami olyan megkötés, hogy estélyiben kell lenni?
– Ez akkora baj?
Addy felnyögött.
– Nagyon nem az én stílusom. Inkább amolyan vadóc típus vagyok.
Egy szörföző vadóc, aki tökéletesen otthon érzi magát a vízben. Ez nagyon tetszett Garretnek.
– Azt akarod mondani, hogy még sosem voltál ilyen rendezvényen? – kérdezte. – Bocs. Nem 

tudtam, hogy el sem akartál jönni rá.
– Semmi baj. Ha te belevágtál a szörfözésbe, én is elmehetek az árverésre. – Addy mosolygott, 

és ivott a teájából. – Úgy látszik, mind a ketten kimozdulunk egy kicsit a komfortzónánkból.
– Úgy tűnik. Csak nem tudom, hogy ez jó-e, vagy rossz.
– Ó, ez jó, Garret! Nagyon jó.



 6. FEJEZET

Addy kopogtatott az iroda ajtaján, pedig Garret mondta neki, hogy bármikor nyugodtan menjen 
be, és tegye az asztalára a részvételét igazoló űrlapot. Még egyszer kopogtatott, aztán benyitott, és 
lábujjhegyen beosont az irodába. Micsoda szamárság! Garret nincs itt, nem kell csöndesnek lennie!

Letette az aláírt papírt az íróasztal közepére. Az  asztalon tökéletes rend uralkodott. Addy 
megpillantott három teniszlabda méretű gumilabdát; mindhárom más színű volt, rajtuk karika. 
Fura… Stresszlabdák lennének? De minek belőlük három? Hisz Garretnek is csak két keze van. 
Lehet, hogy az árverésre szánja őket?

Aztán derengeni kezdett neki, hogy valahol már látott ilyet. Megdermedt. Igen: odalent, a 
fizioterápiás szobákban. Elszorult a torka, amikor rájött, hogy ezek nem stressz-, hanem terápiás 
labdák. A karikát a középső ujjára húzza az ember, hogy ne essen le a labda, ha már nincs erő a 
kezében.

Addy megfogta az egyiket, és gurigázott velük a tenyerén. Meglepően súlyos volt.
– Szórakoztató?
Te jó ég! Addy behunyta a szemét, aztán hátrafordult Garret felé.
– Bocs, azt hittem, az árverésre szántad őket, de aztán…
– Aztán mi?
– Leesett, hogy láttam már ilyet. Nem tudtam, hogy még mindig végzel kézerősítő gyakorlatokat. 

Ez jó.
– Nem tudom, minek szedtem őket elő. Semmit sem használnak.
Addy visszatette a labdát a helyére, Garret meg közben leült az egyik karosszékre.
– A betegeidnek is ezt szoktad mondani? – kérdezte Addy. – „Fél év terápia nem használt? Hát 

akkor jobb, ha feladja.”
– Négy évig próbálkoztam – felelte Garret.
Addy nyelt egyet. Nem is tudta, hogy ilyen régen történt a baleset. 
Ismét megfogta az egyik labdát.
– Akkor miért tartottad meg őket?
Garret bosszúsan megrántotta a vállát.
– Talán emlékül.
– Tudod, mit gondolok?
– Úgyis mindjárt megmondod.
Garret arcán rángatózni kezdett egy izom, ami elővigyázatosságra inthette volna Addyt, de ő 

már csak olyan volt, hogy ami a szívén, az a száján.
– Azt gondolom, hogy egy részed még mindig segíteni akar a betegeken. Láttam a szemedben, 

amikor Matthew-ra néztél.
– Szóval már olvasol a gondolataimban?
– Nem, de tudom, hogyan érezném magam a helyedben.
– Ó, tényleg?
Garret mindkét kezét az asztalra tette. Az  egyik széttárt ujjakkal tapadt a sima felületre, a 

másik görbén, tehetetlenül hevert rajta. Erősen leszorította őket, míg a bütykei fehéren ki nem 
domborodtak, s látszott az arcán a fájdalom.

– Hagyd abba!
Garret felemelte sérült kezét, s az ujjak ismét begörbültek.
– Nem vagy a helyemben, úgyhogy nem tudhatod, mit érzek.
Addynek sikerült akarata ellenére feldühítenie a férfit. De a pokolba is, őt meg az dühítette, 

hogy Garret úgy csinál, mintha vége lenne az életének!
– Meg kell tanulnod fogni. – Odadobott neki egy labdát, amit Garret könnyedén elkapott a jó 



kezével. – Használd a labdákat! Lehet, hogy jobb nem lesz, de legalább szinten tartod magad.
Garret egyszeriben megenyhült. Addy odament hozzá, megérintette a vállát.
– Ne elégedj meg kevesebbel, mint amire a szíved vágyik.
– És ha a szívem olyanra vágyik, amit nem kaphat meg?
Ezt az érzést jól ismerte Addy. Bármit megadott volna azért, hogy csak még egyszer beszélhessen 

az anyukájával. És hogy az anyukája felismerje. De ez már nem fog megtörténni. Garret számára 
azonban nincs még minden veszve, ő még kihozhatja a legjobbat a helyzetéből.

– Akkor találj kompromisszumos megoldást – válaszolta. – Ami értelmet ad az életednek, ami 
lefoglal.

Garret felállt, és a szemébe nézett.
– Szerinted ezt a mostani munkámban nem találom meg?
– Nem tudom. – Addy a labdákra mutatott. – Nem akarom megmondani, hogy mit csinálj. Ezt 

egyedül kell eldöntened.
Garret hosszan rámeredt, aztán váratlanul két keze közé fogta az arcát. Keze melege Addyt is 

átmelegítette; nem mozdult, a tüdeje megtelt levegővel, és nem merte kifújni. Garret odahajolt, és 
puha csókot lehelt az arcára. Aztán otthagyta, átszelte a fél irodát, és kezét a zsebébe mélyesztette.

– Köszönöm, Addy, hogy hiszel a lehetetlenben.
– Hé, azt sem tudtad elképzelni, hogy szörfözni fogsz! – emlékeztette Addy mosolyogva.
– Még egyáltalán nem biztos, hogy tényleg fogok tudni – felelte Garret. – De majd gyakorolok. 

– Kinyitotta a kezét, s a labdára mutatott, melyet Addy odadobott neki. Áttette a rossz kezébe, és 
behajlította az ujjait.

A nő ajkán mosoly bujkált. Egyszeriben boldog lett, bár nem tudta, mitől. De az most mindegy 
is. Fő, hogy Garret ne adja fel.

– Szívesen pacsiznék veled, de a múltkor is azzal kezdődtek a bajok – mondta Addy.
– Szerintem a bikinivel.
Addy felnevetett.
– Nem, a pólóval.
– A pólóval?
– Inkább azzal, hogy nem volt rajtad.
Garret elvigyorodott. Addynek borzongás kúszott fel a gerincén egészen az agyáig, majd vissza 

a hasához. 
– Mivel egyikünk sem akarja megint bajba sodorni magát, jobb lenne, ha másról beszélnénk – 

mondta Garret.
Addy boldogsága szédítő eufóriába csapott át. Tudta, hogy be kéne fejeznie, de nem tudott 

magában tartani egy utolsó replikát.
– Jól van, dr. Nem-akarom-megégetni-magam Stapleton. Ezt vegyem jelzésnek, hogy elmehetek?
Garret tett egy lépést felé, és a nőnek rögtön elakadt a lélegzete. De Garret nem hozzá ment, 

hanem az ajtóhoz.
– Jól bírom a forróságot – mondta, és kinyitotta. – Csak ez nem a megfelelő hely és a megfelelő 

időpont.
Addy elhaladt mellette, és küldött felé egy szemtelen mosolyt. Közben a szívét teljesen ismeretlen 

remegések járták át.
Garret kívánja! És igen: ő is kívánja Garretet.

Addy épp hazamenni készült a műszak végén, már a táskáját is a vállára tette, amikor egy 
öregasszony csoszogott be gurulós járókerettel a sürgősségi osztályra. Ki hozhatta be? Addy 
elnézett mellette, de nem volt ott senki. Lehet, hogy a kocsiban várnak rá?

– Segíthetek? – kérdezte az öregasszonyt.
– Orvosra van szükségem – jött a válasz.
– Én orvos vagyok. Miről van szó?
– Nem nekem kell, hanem a férjemnek.



Addy ismét az ajtó felé pillantott.
– Hol van? Kint a kocsiban?
– Hát nem látja? Itt áll mellettem!
Addy nyelt egyet. 
– Önt hogy hívják?
– Itt van, csak maga nem néz oda. Daniel Lloyd Trentfordnak hívják. Én pedig Marilyn Trentford 

vagyok.
Egy ápolónő lépett be az ajtón, és zavart pillantást vetett Addyre.
– Ann, megnéznél nekem valakit az adatbázisban? Marilyn Trentford.
– Máris – felelte az ápolónő.
Az öregasszony toppantott a járókerettel.
– A férjemről van szó. Beteg.
Addy bólintott, és intett neki, hogy kövesse.
– Akkor legjobb lesz, ha bevisszük a vizsgálóba, nem igaz?
Türelmesen kivárta, míg az öregasszony elér az osztály hátsó részébe. Ann odalépett hozzá, és 

halkan így szólt:
– Félig-meddig hallottam a beszélgetéseteket. Megnéztem az aktáját, és tényleg házas, de Bennek 

hívják a férjét, nem Danielnek. – Habozott egy pillanatig. – Marilynnél három éve Alzheimer-kórt 
diagnosztizáltak. Sajnálom.

Addy összerezzent a belenyilalló fájdalomtól. Lehet, hogy szüksége lesz Garret segítségére.
– Megnéznéd, hogy dr. Stapleton bent van-e még az irodájában? Én addig gondoskodom Mrs. 

Trentfordról. És hívd fel az értesítési címként megadott telefonszámot.
A vizsgálóban ellenőrizte az öregasszony életfunkcióit, bár ő tiltakozott, azt hajtogatva, hogy 

nem neki kell orvos. Minden normálisnak tűnt, csak a vérnyomása volt alacsony. A húgyúti fertőzést 
is ki kellett zárni, az ugyanis idős embereknél könnyen okozhat zavart viselkedést. Persze ha 
alzheimeres, akkor valószínűleg ez az oka a hallucinációinak.

Garret lépett a szobába, és homlokráncolva előbb Addyre, majd Mrs. Trent fordra pillantott.
– Neurológiai eset?
– Nem, de szükségem van a tanácsodra. Beszélhetnénk egy percet kint?
A folyosón pár szóban tájékoztatta Garretet.
– Ann épp felhívja az otthoni számát, ott van-e a férje. Ha nincs, akkor hívjam a szociális 

szolgálatot?
– Muszáj, ha nem találjuk meg a gondozóját.
Egy perc múlva megjött Ann.
– Beszéltem a fiával. Holtan találta az apját; úgy néz ki, természetes halál. Az anyját viszont 

hiába kereste. Megkönnyebbült, hogy biztonságban van.
Addynek egy pillanatra könny fátyolozta el a tekintetét.
– Eljött gyalog a kórházig, és senkinek sem tűnt fel semmi?
Odakint már leszállt a sötétség, South Beach a szokásos bulizós péntek éjszakára készülődött. 

Csoda, hogy Mrs. Trentfordot nem gázolta el egy autó.
Ann vállat vont.
– Úgy tűnik, annyira még tiszta a feje, hogy tudja, segítséget kell kérnie a férjének. Még akkor 

is, ha a nevére már nem emlékszik.
– Hogy talált el egyáltalán a kórházba?
– Sokszor volt itt, valószínűleg bevésődött az agyába az útvonal. Ki tudja? Az Alzheimer elég 

kiszámíthatatlan lefolyású.
– A fia eljön érte? – kérdezte Garret a csukott ajtó felé pillantva.
– Még várja az orvost, aki megállapítja az apja halálát, de Mrs. Trentford lánya már úton van.
Addy tisztában volt vele, hogy hasonló jelenetek naponta játszódnak le az ország minden részén, 

mégis a szíve szakadt meg, amikor demenseket kezelt. Az anyja itt, ebben a kórházban halt meg 
egy évvel ezelőtt. Ann, aki tudott erről, futólag megszorította a vállát.



Holnap lesz az anyja születésnapja. Visz majd virágot a sírjára – ebből alighanem évente ismétlődő 
szertartás lesz.

– Addig foglalkozom vele – mondta.
Amikor az ajtóhoz fordult, Garret megállította.
– Mi a baj? Olyan furcsa vagy.
– Semmi.
– Nem úgy tűnik. Mért nem hagyod rám?
– Én akarok foglalkozni vele.
Ann közbelépett:
– Majd én. Menj haza nyugodtan, hamarosan itt lesz a lánya.
Addy csak állt ott, és őrlődött. Tényleg nem tehet semmit.
Még jól emlékezett, mennyire megviselte az apját a felesége halála. Bár anyja akkoriban már 

semmit sem fogott fel a külvilágból, az apja ragaszkodott hozzá, hogy egyedül ápolja. Aztán az 
asszony egy alkalommal félrenyelt evés közben, s az ennek nyomán kialakuló tüdőgyulladás 
okozta a halálát. 

Az apja még ma is abban a házban él egyedül, ahol Addy felnőtt, és ő örült, hogy legalább a 
gyászban osztozhat vele.

Vajon Mrs. Trentfordnak elér valaha a tudatáig, hogy a férje halott?
– Köszönöm, Ann, kedves vagy.
– Nincs mit. Menj haza!
Addy visszament a vizsgálóba a táskájáért.
– Mindjárt jön Ann, az egyik ápolónőnk, és gondoskodik magáról.
– Mi van Daniellel? – kérdezte Mrs. Trentford.
Addy nyelt egy nagyot.
– Róla is gondoskodni fog.
Miközben a kijárat felé lépdelt a folyosón, árulónak érezte magát.
Garret utolérte.
– Azt hiszem, innom kell valamit – mondta Addy.
– Megkérdezhetem, hogy miért? – Garret karon ragadva megállította. – És utána még haza 

akarsz vezetni?
– Taxival megyek, ne aggódj.
– Gond lenne, ha csatlakoznék?
– Miért?
– Mondjuk úgy, hogy nekem is fárasztó napom volt. – Garret a szemét forgatta. – Hivatali ügyek. 

Semmi különös.
Addy nem szólt neki az anyjáról, Garret azonban jó ösztönnel megérezte, hogy valami nincs 

rendben.
– Utána te is taxival mész? 
– Én leszek a sofőr – mosolygott Garret. – Elvből nem iszom. De ha az a terved, hogy jól berúgsz, 

előbb még felírnám a címedet, mielőtt késő lenne.
– Nem. Egy ital, és ennyi. De elfogadom az ajánlatot, hogy hazavigyél.
Egy óra múlva egy viszonylag csöndes ír kocsmában üldögéltek, mert Addynek nem volt hangulata 

a dübörgő zenéhez. Barna sört rendelt.
– Egy szörfös csaj, aki szereti a keserű barna sört – jegyezte meg Garret.
Kicsivel később a pincér az ételrendelésüket is felvette: Garret hamburgert, Addy pulykás 

szendvicset kért.
– Egy orvos, aki egészségtelen kaját eszik – mondta Addy. – Mit szólnának a betegeink?
– Én már csak irodai munkát végzek – felelte Garret. – De szerintem tök mindegy lenne nekik.
– Matthew nem irodai munka volt. És fogadok, a baleseted után is kezeltél még pár embert.
Garret nagyot kortyolt az ásványvizéből.
– Nem. Ő volt az első.



– Négy éve ő volt az első beteged?
– Igen.
– Mindenesetre elég jól csináltad. 
– Nem volt más választásom. Ennyire egyszerű. – Garret előrehajolt. – El mon dod, mi volt az 

imént Ann-nel a kórházban? És miért akartál hirtelen inni valamit?
Addy úgy döntött, teljesen őszinte lesz. Miért is ne tudhatna róla Garret? Talán máris mindent 

tud.
– Anyám egy éve halt meg, Alzheimere volt. És holnap lesz a születésnapja.
– Részvétem. Akkor biztos felkavart Marilyn története. Apád él még?
– Ő jól van, de szörnyű időszakon ment keresztül. Mindnyájunknak nehéz volt. Anya a diagnózis 

után még öt és fél évet élt. A végén persze már nem tudott semmiről.
Mire meghalt, addigra Leo már kivonta magát a házasságukból. A temetésre ugyan elment, de 

hogy érzelmi támogatást nyújtson? Ugyan! 
Az, hogy ráadásul még meg is csalta, már nem kellett volna, hogy érzékenyen érintse Addyt.
– Vannak testvéreid, akik támogattak? – kérdezte Garret.
– Nincsenek. Egyke vagyok, és anyám volt a támaszom, a szikla a hullámverésben. De ez a szikla 

egyre jobban alámerült a tengerbe, és a végén már nem is látszott. 
– Borzasztó betegség.
– Az. Amikor megkapta a diagnózist, azt hittem, becsavarodom. Hoztam néhány buta döntést, 

és férjhez mentem.
Addy nagyot kortyolt a söréből; a keserű íz hosszan ott maradt a nyelvén.
– Ajaj… De meg tudom érteni – felelte Garret.
– És a te szüleid? Élnek még? – nézett rá Addy.
– Igen, New Yorkban. Mindketten nyugdíjasok. Apám idegsebész volt, anyám tanárnő. Néha 

még tanít matematikát.
– Matekot? Hű, az igen! És neked van testvéred?
– Egy húgom. Ezredes a hadseregben.
– Erős családod van.
– Igen. De apád is biztosan az.
Valóban, ezért is okozott akkora csalódást Addynek a közös életük Leóval. A férje azt a látszatot 

keltette, hogy erős, amikor Addynek nagy szüksége lett volna támaszra. A valóság azonban egészen 
máshogy festett, Leo a mentőtiszti tanulmányait is épphogy csak el tudta végezni. Most meg válási 
tanácsadásra akar menni.

Heves mozdulattal eltolta magától a sört, ki is löttyent belőle egy kevés.
– Mi baj van?
– Úgy látszik, kevésbé bírom a piát, mint gondoltam.
A pincér kihozta a vacsorájukat. Amikor távozott, Addy így szólt:
– Kösz, hogy eljöttél velem. Tényleg felkavart a néni esete.
– Legalább nem kellett hazamennem az üres lakásomba. Jólesik néha kimozdulni. Már rég nem 

csináltam ilyet.
– Én sem.
Az anyja halála óta Leóval nem mentek többé sehová. A házasságuknak mindenképp befellegzett, 

Leo hűtlensége nélkül is.
Evés közben könnyedebb témákról társalogtak, például horrorsztorikat meséltek egymásnak 

orvostanhallgató korukból. Megegyeztek abban, hogy minden orvosi egyetemen van egy tanár, 
aki pokollá teszi a hallgatók életét.

– Te soha nem lennél ilyen – jegyezte meg Addy.
– Nem mondom, hogy soha nem fogok tanítani, de egyelőre nem. Épp eléggé lefoglal a mostani 

munkám. – Garret elmosolyodott. – Csak nem az állásomra pályázol? Nem azért akarsz ilyen 
gyorsan megszabadulni tőlem?

– Ó, persze! Nem tudnának annyit fizetni, hogy elvállaljam azt a munkát.



– Miért?
Addy úgy döntött, mégis iszik még egy kicsit a sörből.
– Mert egyszerűen nem érdekel. És én nem vagyok olyan jó matekból, mint anyukád.
– A munkámhoz nem kell a matek – mondta Garret.
– Nos, igazából fogalmam sincs, pontosan mi is a munkád – ismerte be Addy. – Csak egyszerűen 

nem vagyok az az irodai típus. Jobb szeretek kint lenni, és csinálni valamit. – Szavait újabb korty 
sörrel öblítette le.

– Én is jobb szeretnék nem az irodában ülni, hanem csinálni valami. De mivel nem tudok…
Addy nyelt egyet. Megint ügyetlenül fogalmazott. Nyilván Garretnek sem álmai netovábbja, 

hogy sebész helyett igazgatási osztályvezető legyen. Csak hát az élet néha nem úgy osztja a 
lapokat, ahogy képzeljük.

– Jobb lett volna, ha nem iszom. Remélem, nem haragszol rám azért, amiket mondtam.
Garret mosolygott.
– Tényleg a sör miatt volt? Nekem az dereng, mintha már lett volna ilyen beszélgetésünk.
Addy elnevette magát.
– Lebuktam. Már sokszor kerültem bajba, amiért túl gyorsan jár a szám. Igyek szem megjavulni.
– Nekem tetszik, hogy kimondod, amit gondolsz. Nem sokan merik.
A beszélgetés orvosi témákra terelődött. Amikor végeztek a vacsorával, Garret megkérdezte, 

nincs-e kedve sétálni egyet a langyos esti levegőn.
Addynek volt kedve. Máris sokkal jobban élvezte ezt az estét, mint illett volna. Talán mert 

annyira más volt Garrettel, mint Leóval.
Ballagtak a strand felé vezető úton. Hatalmas volt a hold, tükörképe fényesen derengő függönnyé 

változtatta a tengert.
– Van kedved kicsit járkálni a sekély vízben? – vetette fel Addy.
– Nem vagyok úgy öltözve – felelte Garret.
– Én sem. Hát aztán! Olyan szép az este, és ha már itt vagyunk… – Addy feléje fordult, és 

megindult hátrafelé. Az enyhe szellő meglibbentette a haját, és felsóhajtott. – Na, gyere! Csak pár 
perc.

– Hát jó, rábeszéltél.
Addy lehúzta a cipőjét, vékony szoknyáját csomóra kötötte és a korcába tűrte, így már csak 

a combja töve maradt eltakarva. Kezébe vette a cipőjét, aztán beleugrott a finom homokba. 
Még meleg maradt a naptól, és csodás volt érezni a csupasz lábujjai között. Visszanézett, hogy 
meggyőződjön róla, Garret követi.

Ő is lehúzta a cipőjét, zokniját, és feltűrte a nadrágja szárát. Napbarnított lábszárának látványa 
megbizsergette Addyt.

Ez a pasi éppolyan jól néz ki utcai öltözékben, mint fürdőgatyában. 
Nem igazság! Ami a külsejét illeti, minden megvan rajta, amit egy nő kívánhat, és minél többet 

megtudott róla, annál világosabb lett számára, hogy ez a személyiségére is érvényes.
Addy felemelte a karját, a szemét behunyta, és hagyta, hogy simogassa a szél. Szoknyája érzékien 

cirógatta meztelen lábszárát.
– Jó érzés idekint lenni.
– Ó, igen! – mondta Garret lágy, halk hangon. – Azt hiszem, még sose voltam éjszaka a parton.
Addy szeme tágra nyílt.
– Ezt nem mondhatod komolyan!
– Én nem tengerparton nőttem ám fel. A Central Parkba jártam éjszakánként.
– Az is van ilyen szép?
Addy, még mindig szétárt karral, lassan körbefordult, mintha mindent magához akarna ölelni: 

a homokot, a holdat, a vízen és az égbolton ragyogó csillagokat.
– Sok szép dolog van a világon – válaszolta Garret.
Az  ünnepélyes hangban, ahogy ezt kimondta, volt valami, ami arra késztette Addyt, hogy 

megálljon. Borzongás futott végig rajta. 



Garret figyelte: keze a csípőjén, cipője mellette a homokban.
– Addy…
– Igen? – kérdezte a nő elakadó lélegzettel.
Garret közelebb lépett.
– Azt hiszem, valami elképesztő nagy butaságot készülök tenni.
– Kétlem.
– Mennyire vagy részeg?
– Mért, úgy viselkedem? Meg se ittam a sörömet. Úgy örülök, hogy itt vagyok ma este… – Rövid 

habozás után hozzátette: – …veled.
– Reméltem, hogy ezt fogod mondani.
Garret a másodperc törtrésze alatt nála termett, jobbjával megfogta a kezét, és magához húzta. 

Fejét lehajtotta, és Addy ekkor már tudta, hogy meg fogja csókolni.
De ez alkalommal más lesz, mint legutóbb. Egészen más.



 7. FEJEZET

Addy háza volt közelebb, oda mentek. Alighogy kinyitotta a bejárati ajtót, már bent is voltak. 
A strandon fellobbant szenvedély a rövid út után is ugyanolyan hevesen izzott. Az a tíz perc egész 
örökkévalóságnak tűnt; türelmetlenségüket csak a piros lámpák enyhítették, mert akkor meg 
kellett állniuk, és ilyenkor csókolózhattak.

Garretnek valahogy sikerült becsuknia az ajtót, aztán ajka ismét Addy száját kereste. Még 
mindig enyhén söríze volt, de mindenekelőtt Addy-íze, s az részegítőbb volt bármilyen ajzószernél.

Addy a nyakára fonta a karját, testét az övéhez préselte. Garret úgy felizgult, hogy alig bírt 
magával. De nem akarta elsietni. Ha az ágyban kötnek ki – és remélte, hogy így lesz –, azt akarta, 
hogy minél tovább tartson.

A szörfóra után elhatározta, hogy távol tarja magát Addytől, de hát végül is felnőtt emberek. 
Ma éjjel vad szexben lesz részük, és ennyi. Ha Addy búfelejtésre használja őt, az sem baj. Tartós 
kapcsolatra egyiküknek sincs szüksége: Addy egy válás kellős közepén van, ő pedig…

Nos, egyvalamit biztosan tud: azt, hogy soha többé nem nősül meg. És gyerekei sem lesznek.
Egészséges kezét becsúsztatta Addy blúza alá. Ő mindkét kezével megfogta Garret fejét, és kissé 

hátrahajolt, hogy az ajkuk elváljon egymástól.
– Hol?
Garret rögtön megértette a kérdést.
– A te házad, édesem. Te döntesz.
A becéző szó véletlenül szaladt ki a száján, és a férfi megdermedt egy pillanatra. Vajon Addynek 

feltűnt? Nehéz lenne megmondani. Most épp mintákat rajzolt a hajába a hüvelykujjával, s Garret 
már el is felejtette, ami az imént felvetődött benne.

Addy a ház hátulsó felébe pillantott, és finoman beleharapott az ajkába, mintha erősen törné a 
fejét.

– Mit szólnál a kanapéhoz? Hosszú és… jó hosszú.
– Nekem a szőnyeg is megfelel.
Addy kinyújtózott, és a fülébe súgta, mire Garretnek majd eszét vette a forró lehelete:
– A földön túl kényelmetlen.
– Akkor legyen a kanapé – lihegte Garret.
A nő keze lecsúszott a hátán, ujjai bokszeralsója derekát húzogatták, és Garret testén vágyakozó 

borzongás futott végig. Még egyszer mohón megcsókolta Addyt, aztán azt mormolta:
– Merre van?
A nő kézen fogta, és a nappaliba vezette. Igaza volt: a kanapé hosszú és L alakú, éppen tökéletes.
Olyan tökéletes, mint Addy maga.
Garret a nő alsó ajkára illesztette mutatóujját, majd végighúzta az állán és a nyakán, mígnem a 

blúza kivágásához ért. Úristen, de jó lenne még egy egészséges kéz! Meg sem próbálta kigombolni 
a blúzt, ehelyett a keze tovább kalandozott lefelé, és megfogta a mellét, mígnem Addy már levegő 
után kapkodott.

– Le tudod venni a fejeden át?
Addy nem kérdezte meg, mire gondol, hanem elkezdte kigombolni a blúzát.
– Elég macerás, ugye?
Valójában nem volt az, de Garret hálás volt, amiért nem neki kell babrálnia a gombokon. 

Megbirkózott volna a feladattal, nap mint nap elvégezte a műveletet az ingén, csak sokáig tartott.
Addy blúza a padlóra hullott, és szoknyában meg fehér csipke melltartóban állt előtte. Garret 

másodperceken át nem tudta levenni róla a szemét. 
– Gyönyörű vagy!
Addy mosolygott.



– Te is jól nézel ki. 
Előrelépett, megcsókolta Garret nyakát, aztán kitépte ingét a nadrágja derekából, és megpróbálta 

a fején át lehúzni. A férfi előrehajolt, hogy segítsen, s az ing a blúz mellett kötött ki a földön.
Garret átkarolta Addy csípőjét, és hátratolta, míg lába a kanapéba ütközött. Addy lehuppant 

az ágyra, levetette a cipőjét, és a hátára feküdt. Garret melléje kucorodott, s megtámaszkodott a 
könyökén.

– Igazad van, a kanapé nagyon kényelmes.
Ép kezét Addy háta mögé csúsztatta, kitapogatta a melltartója kapcsát, kicsatolta, és hátradobta 

a válla fölött. Áhítattal nyelt egyet, miközben enyhe bizonytalanság fogta el. A válása óta nem volt 
nővel. Persze tudta, hogy megy az ilyesmi, és biztos volt benne, hogy helytáll. De többet akart. 
Azt akarta, hogy Addy is élvezze. Olyan gyönyörben akarta részesíteni, amit eddig még soha nem 
tapasztalt meg.

Mintha megérezte volna a bizonytalanságát, Addy végigsimított a hátán, és meghúzta a fülét.
– Fordulj meg!
– Mi?!
– Jól hallottad.
Addy lovagló ülésben fölébe kerekedett, és felhúzta a szoknyáját.
– Most, hogy becsaltalak a barlangomba – suttogta –, mit csináljak veled?
– Hajolj előre, hogy megcsókolhassalak.
Addy előrehajolt, de Garret nem csókolta szájon, hanem megfogta a mellét az ép kezével, és 

nyelvét a bimbóhoz érintette. Addy halkan nyöszörgött, és még szorosabban hozzásimult. Kezével 
megtámaszkodott Garret vállán, csípőjét az öléhez préselte, épp a megfelelő helyen.

Mámorító érzés volt! Édes gyötrelem.
Ideje valahogy előbányásznia az óvszert, amit a tárcájában tartott. Mindig volt nála egy, de még 

sohasem használta. De hogy húzza fel fél kézzel?
Elengedte Addyt, és kivette a tárcát a nadrágzsebéből. Fel tudta ugyan nyitni, de itt elakadt.
Addy habozás nélkül a segítségére sietett.
– Hol van?
– Oldalt, a…
– Megvan!
Addy kivette az óvszert, felállt, a tárcát az asztalra tette, az óvszert pedig Garret hasára. Aztán 

benyúlt a szoknyája alá, és lehúzta a bugyiját.
Garret szíve vad kalapálásba kezdett. Kicipzározta a sliccét, majd a nadrágját a bokszeralsóval 

együtt letolta a csípőjéről. A  zokniját Addy húzta le, majd megfogta a nadrág szárát, és addig 
húzta, míg Garret meztelenül nem hevert előtte.

Addy megnyalta az ajkát. A férfi fogta az óvszert, és türelmetlenül feltépte a csomagolást. A nő 
egy másodpercre sem vette le róla a szemét.

Nem úgy volt, hogy szép lassan csinálják? – idézte fel magában Garret. 
Á, ugyan! Akarja Addyt. Most azonnal. És eléggé ismerte magát ahhoz, hogy tudja, nem lesz 

hosszú menet.
– Gyere ide!
Addy ismét ráült, keze közé fogta az arcát, és szájon csókolta.
– Siess! – suttogta sürgetően.
– De nem akarom, hogy…
– Nem baj, jó így. Én is akarom. 
Garret kitapogatta az útját Addyhez, s amint megtalálta a kellő pozíciót, a nő egyetlen ruganyos 

mozdulattal magába fogadta. 
Garret egyszerre szitkozódott és imádkozott. Kiütött rajta a verejték, miközben kényszerítette 

magát, hogy mozdulatlan maradjon. 
Addy viszont mozgott, s amikor Garret megpróbálta leállítani, nem törődött vele. Megfogta a 

kezét, és az öléhez nyomta.



– Gyerünk, Garret, csináld! Most!
Ő erre simogatni kezdte. Addy lovagolt rajta, fejét hátravetette, haja lazán a vállára hullott. 

Nyögdécselve kapaszkodott a kanapé karfájába, csípője ritmikusan emelkedett és süllyedt.
Aztán Garret egyszer csak érezte, hogy felforr benne valami, és megállíthatatlanul kiárad. 

Összeszorította a fogát, és csak tudatának peremén észlelte, hogy Addy is elélvezett.
Múltak a másodpercek. Garret lehunyva tartotta a szemét, Addy abbahagyta a mozgást. A férfi 

lehúzta magához, és megcsókolta meztelen vállát.
– Ez egészen…
Addy lélegzete hosszú, zümmögő sóhaj volt.
– Igen.
Egészen szorosan Garret mellkasához bújt, fejét a vállgödrébe hajtotta. Haja csiklandozta Garret 

állát, de nem bánta. Mélységes elégedettség töltötte el. Nem akarta, hogy Addy fölkeljen. Nem 
akart többé elmozdulni erről a kanapéról.

De lehet, hogy Addy már nem szeretné, ha itt lenne most, hogy végeztek… Mikor azonban 
megmoccant, a nő ezt mormolta:

– Ne! Kérlek, maradj.
Garret meglehetősen biztosra vette, hogy holnap másképp fog gondolni erre az éjszakára, de 

most… most egyszerűen csak boldog volt. A kétségeit és aggodalmait megtartja későbbre.
Azt fogja tenni, amire Addy kérte: itt marad vele, egész éjszakára.

Addy betakarta az alvó Garretet egy takaróval, amit az ágyneműs szekrényből vett elő. Tűnődve 
nézte az arcát.

Amikor a férfi megkérdezte, hol szeretkezzenek, egy pillanatra megdermedt. Nem akart az ágyba 
menni. Ő maga sem aludt benne, és még kevésbé akarta volna egy másik férfival megosztani. Rég 
ki kellett volna dobnia, és újat vennie, csak sosem jutott rá ideje. A kanapé is megfelelt helyette.

Megborzongott, amikor azon kapta magát, hogy ismét megkívánja Garretet.
Pedig nem is lett volna szabad eljutniuk idáig. Rossz okból feküdt le vele. Az alzheimeres néni 

előhívta belőle az anyja halála fölötti gyászt, és nem akart egyedül lenni.
De nem nehezíti meg az életét, ha azon rágódik, mit nem lett volna szabad megtennie? Garret is, 

ő is felnőtt emberek, és a szex jó volt, jobb, mint amit el tudott volna képzelni. Még az is megfordult 
a fejében, hogy fölkelti Garretet egy második menetre.

Nem, inkább kimegy reggelit készíteni.
Felmelegített egy serpenyőt, beleütött néhány tojást, egy másikban pedig szalonnát sütött. 

Jócskán megéhezett. 
Remélte, hogy nem lesz kínos, ha Garret felébred. De mért kéne annak lennie? Ő is élvezte, nem? 
Addyben egyre szaporodtak a kételyek; a végén már mindent megkérdőjelezett, amit mondott 

vagy csinált.
– Ez nem fair.
A nő hátrapördült. Garret ott állt az ajtóban egy szál nadrágban, nyitott sliccel.
– Mi nem fair?
A férfi néhány lépéssel bejött a konyhába.
– Te már fel is keltél. És fel vagy öltözve.
– Már hat óra.
– De szombat van. Dolgozol?
– Majd csak délután. – Addy elmosolyodott, és kisebb fokozatra kapcsolta a tűzhelyt. – De még 

el kell intéznem valamit délelőtt.
Garret derékon ragadta, és magához húzta.
– Nekem is. 
Már hajolt is előre egy csókhoz, amikor a szalonna hangosan sercegni kezdett a serpenyőben. 

Nevetve váltak szét, és Addy levette a serpenyőt a tűzhelyről.
– Mit kell elintézned? – kérdezte Garret.



A nő habozott a válasszal.
– Virágot akarok vinni anyám sírjára a születésnapján. Szerette az őszirózsát, és szerintem 

örülne, ha tudná, hogy gondoltam rá. – Könny szökött a szemébe. – Remélem, tudja, mennyire 
szerettük, apa is és én is.

– Virágok…
Volt valami Garret hangjában, amire Addy felfigyelt. Ránézett, és a látvány megrémítette.
Ép kezével úgy kapaszkodott a konyhapultba, mintha máskülönben elesne. Állán remegtek az 

izmok, szeme körül mély barázdák képződtek. Olyan volt, mintha fájdalmai lennének.
– Mi a baj? A  kezed? – Addy ránézett a férfi beteg kezére, amelyen szokás szerint be voltak 

görbülve az ujjak.
– Nem. – Garret tétovázott, majd megcsóválta a fejét. – Mennem kell.
Felhúzta a sliccét, és a gombon babrált. Egy szempillantás alatt odalett a fesztelen hangulat. 

Nem volt már jóleső bizsergés, sem évődő szavak. Csak Garret üres és kifejezéstelen arca.
Pedig néhány perccel ezelőtt még úgy látszott, minden rendben. Lehet, hogy a szalonna roppanó 

hangja észhez térítette Garretet?
De mégis mit várt? Ő könyörgött neki, hogy maradjon reggelig, takarót vitt neki, reggelit 

készített. Ettől azonban még nem lettek barátok. Még csak igazi kollégák sem. Garret valószínűleg 
zakkant tyúknak tartja. Hogy lehetett ilyen hülye!

Azért megpróbálta menteni a helyzetet:
– Nem eszel valamit, mielőtt elmész?
– Nem, majd csinálok magamnak valamit. De kösz.
Garret kiment a nappaliba, és teljesen felöltözve tért vissza konyhába. 
– Akkor gondolom, hétfőn találkozunk – mondta Addy.
– Igen. – Garret az ajtóhoz ment, a nő követte. – Ja, és Addy…
– Igen? 
Mért van olyan érzése, mintha bármelyik pillanatban elbőgné magát?
– Biztos vagyok benne, hogy anyukád tudta, hogy nagyon szeretitek.
Ezekkel a nyugodt szavakkal Garret kinyitotta az ajtót, és halk kattanással becsukta maga 

mögött.

Leo aláírta a válási papírokat. Addy az asztalra dobta a vastag borítékot.
Aznap, amikor a mentőkocsi mellett vitatkoztak, Leo még azt mondta, semmit sem ír alá, ha 

nem mennek el válási tanácsadásra. Úgy látszik, meggondolta magát. 
Egy hét telt el, amióta Garret kisétált a házából, ő pedig virágot vitt az anyja sírjára. Azóta alig 

látta Garretet, és a megbánás, melyet aznap éjjel nyomokban sem érzett, elburjánzott a lelkében, 
mint a gyom.

Titkon arra számított, az első együttlétet újabb kellemes kis találkozások fogják követni, de 
ebből már nem lesz semmi. Még szerencse, hogy védekeztek. Más se hiányozna, mint egy nem 
kívánt terhesség!

Leo mindig azt mondta, várjanak még a gyerekvállalással, és ez a várakozás aztán a házasságuk 
teljes idejéig kitartott. S Addy most itt állt harmincöt évesen, és azon töprengett, nincs-e már késő.

Ostobának látta magát, több tekintetben is. Főleg mert lefeküdt Garettel.
A férfi most kerüli, mint egy pestisest. Lehet, hogy beszélnie kéne vele, és tiszta vizet öntenie a 

pohárba. Nem kerülhetik egymást örökre! Egyébként is, már csak másfél hét van hátra az árverésig, 
neki és a többi önkéntesnek össze kell ülniük Garrettel, hogy elosszák egymás közt a feladatokat. 
Szóval mindenképp találkozni fognak.

Vagy visszakoznia kellene? Lemondania a részvételt? 
Nem, hiszen megígérte. Lehet, hogy Garretnek kellemetlen, ami köztük történt, de ez még nem 

jelenti, hogy ő emiatt át fogja szervezni az életét. Különben is, Garret kérte a segítségét, hát akkor 
most viselje is el a helyzetet!

És utána? Vagy megbeszélik a dolgot, vagy nem. De ő nem lesz hajlandó lapítani vagy rejtőzködni, 



valahányszor Garret a közelébe kerül!
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Garretnek meglehetősen konkrét elképzelése volt arról, miért nem áll vele szóba Addy az együtt 
töltött éjszaka után. De neki sem volt kedve beszélni a dologról.

Amikor Addy azt mondta, virágot visz az anyja sírjára, az olyan volt Garret nek, mintha 
gyomorszájon vágták volna. Arra emlékeztette, milyen rég nem járt a temetőben. A Leticia halála 
utáni első évben gyakran kimentek Patrice-szel, később azonban, valahányszor a felesége javasolta, 
hogy menjenek ki, neki mindig akadt valami dolga a munkahelyén, végül aztán Patrice már csak 
egyedül látogatta a lányuk sírját. Utána pedig jött a baleset és a Floridába költözés.

Ott kellene lennie. Virágot kellene tennie a lánya sírjára.
Összeszorította a fogát, igyekezett sakkban tartani háborgó érzéseit. Addy mindarra emlékezteti, 

amit elveszített, és most beszélni akar vele.
Mi a fenét lehet itt még mondani?
Az árverésről tartott értekezlet után Addy odalépett hozzá. Garret egész teste megfeszült.
– Bemehetnénk az irodádba?
– Persze. 
Bementek és leültek.
– Nos… – hajolt előre Addy, összekulcsolt keze a térdén. – Nem is tudom, hogy fejezzem ki magam, 

de én… elég kényelmetlenül érzem magam, amióta… szóval tudod. És nem vagyok benne biztos, 
hogy ez javulni fog.

– Semminek sem kell megjavulnia. – Ez nyersebben hangzott, mint ahogy Garret akarta, ezért 
újra próbálkozott, immár szelídebben: – Nézd, kollégák vagyunk. Bármiféle kapcsolat problémás 
lenne.

Addy felvonta a szemöldökét.
– Nem erről van szó. Én nem akarok tőled többet. Válófélben vagyok, és még mindig gyászolom 

anyámat, garantáltan semmi kedvem új kapcsolatba kezdeni. – Vonásai megkeményedtek. – 
Ezért rohantál el, és ezért kerülsz olyan látványosan? Ha igen, akkor megnyugtatlak: ami történt, 
megtörtént, de nem fog még egyszer előfordulni.

Szemében mintha fájdalom villant volna. Garret úgy érezte, tartozik neki az igazsággal.
– Azért rohantam el, mert… én régóta nem vittem virágot a lányom sírjára. Képtelen voltam.
– És ennek mi köze hozzánk?
– Azt mondtad, virágot akarsz vinni anyád sírjára, és bennem akkor előjött pár dolog, amiről 

azt hittem, már kihevertem. De ezek szerint nem. – Garret nyelt egyet. – Én nem jártam ki Leticia 
sírjához, már akkor sem, amikor még New Yorkban éltem. A halála megváltoztatott, és nem jó 
irányban.

– Ezt nem tudtam. Sajnálom.
– Aznap reggel nem akartam magyarázkodni. Képtelen lettem volna. De nem gondoltam bele, 

hogy ez kívülről milyen benyomást kelt.
– El kellene menned – mondta Addy.
Garret kővé dermedt; Addy szavai élesek voltak, mint egy szike.
– Azt akarod, hogy hagyjam itt a Miami’s Grace-t?
– Jaj, nem, dehogy! Arra gondoltam, hogy kivehetnél egy hetet, és vihetnél virágot a lányodnak.
Ez váratlanul érte Garretet, és a homlokát ráncolta.
– Talán majd egyszer.
– Ha megint lesz gyereked, azt akarod majd, hogy…
– Nem lesz több gyerekem. 
Addy oldalra döntötte a fejét.
– Soha?



– Soha. Túl nehéz volt elvesztenem Leticiát.
Ha még a lánya sírjához sem képes kimenni, hogy nézzen akkor egy másik gyerek szemébe 

anélkül, hogy őrá gondolna? És arra, hogy mi lesz, ha ettől a gyerektől is megfosztja a sors.
Addy bólintott.
– Én ezt el sem tudom képzelni. Köszönöm, hogy elmondtad. Azt hittem, valami rosszat tettem.
– Nem, egyáltalán nem. – Garret elmosolyodott. – De ugye nem túlóráztál emiatt?
– Hát, lehetséges.
– Micsoda? – Garret megint feszültté vált.
– Csak vicceltem. De az sem lenne tragédia, ha túlóráztam volna. A munka segít, olyankor nem 

agyalok annyit.
– Ha az ember fájdalomcsillapításra használja a munkát, az könnyen visszafelé sülhet el. 

Tapasztalatból mondom.
– Velem nem fog megtörténni.
– Mitől vagy ebben olyan biztos?
Addynek meg-megrándult a szája, mialatt a válaszon gondolkodott.
– Én nem vezetek, ha fáradt vagyok, hanem beülök egy taxiba. Nem szedek kábítószert, és 

alkoholt is ritkán iszom.
– Jó, igazad van. – Garret hátradőlt, a lábát egymásra tette. – Nem is piszkállak ezzel tovább.
– Kösz – nevetett Addy. – És, mit tervezel a hétvégén? Kimész a strandra az új szörfdeszkáddal?
– Megfordult a fejemben, de nem hiszem, hogy van elég tapasztalatom, hogy egyedül gyakoroljak. 

Valószínűleg hiba volt megvennem azt a deszkát.
– Dehogy volt hiba. Mindig jó valami újat tanulni. – Addy habozott, majd hozzátette: – És 

szerintem többet használ a kezednek, mint ezek a terápiás labdák. – Tekintete az íróasztalra 
vándorolt, ahol még mindig ott voltak a labdák.

Garret újra használni kezdte őket, bár maga sem tudta, mire jó ez az egész.
– A szörfözés használ? Hogyan?
– Úgy, hogy észre sem veszed. Mikor felszállsz a deszkára, gyakorlod a fogást. Az evezés nyújtja 

az ujjaidban az inakat és a szalagokat, és a mozgás is változatosabb, mint amikor ezeket a labdákat 
nyomogatod. Mikor felugrás előtt megtámaszkodsz a deszkán, akkor az egész kézfejedet használod. 
Szóval egy csomó előnye van.

– Igazad lehet – mondta Garret. – Jó fizioterapeuta lenne belőled.
– Ha nem akarsz egyedül menni, akkor kijárhatnánk együtt hetente egyszer.
Garret nem volt benne biztos, hogy jó ötlet megint közös programot csinálniuk, de most, hogy 

tisztáztak minden félreértést, végül is semmi nem szólt ellene.

Így történt, hogy már másnap újra kint volt a strandon. Ahányszor csak kievezett, érezte, ahogy a 
víz jótékonyan átmozgatja sérült kezét. 

Kinézett egy távoli hullámot, s amikor az már elég közel gördült hozzá, hason fölfeküdt a 
deszkára, és evezve megindult felé. Amint megérezte a varázslatos lendületet, mindkét tenyerét a 
deszkához préselte, és megpróbált talpra ugrani.

Nagy hiba volt. Amint a rossz kezét megterhelte, úgy érezte, az ujjait hegyes tőrök fúrják át. 
A fájdalom olyan heves volt, hogy csillagokat látott, aztán belezuhant a vízbe. Lihegve-prüszkölve 
bukott elő. Kezét a mellére szorította, és várta, hogy elmúljon a fájdalom. Túl hamar akart túl 
sokat.

Addy odaevezett hozzá.
– Minden rendben?
– Igen, csak fáj. Jobban, mint gondoltam.
– Lehet, hogy még nem kéne teljesen szétnyitnod az ujjaidat. Fokozatosan kellene haladnod.
Addy olyan tárgyilagosan beszélt, hogy kicsit enyhült a szégyen, mely Garretet az imént elfogta.
A következő kísérletnél megfogadta a tanácsát: nem nyitotta szét teljesen az ujjait, inkább a 

csuklójára helyezte a súlyt. Aztán felugrott a deszkára, és a kezét széttárta, hogy egyensúlyban 



maradjon.
– Na, milyen volt? – kérdezte Addy a parton. – Jobb már?
– Még meg kell találnom a középutat a terhelés és a kímélet között – felelte Garret.
– Nem erről szól az egész élet?
Garret eltöprengett Addy szavain, aztán erőltetett könnyedséggel így szólt:
– Filozófiából is van diplomád? 
Ő a mai napig küszködött, hogy megtalálja a belső egyensúlyát. Egyfelől ott volt a visszahúzódás 

igénye, a lelki fájdalmat elkerülendő, másfelől pedig a vágy a nyíltságra és az őszinteségre, ami 
viszont azzal a veszéllyel jár, hogy túl sokat mutat meg magából, és pórul jár. Olyan ez, mint a 
kötéltánc.

Ott van például az együtt töltött éjszakájuk. Aznap megnyílt Addy előtt, s ezzel sebezhetőbbé 
vált. Aztán hanyatt-homlok elrohant, csak mert a nő sírt és virágokat emlegetett, s a hirtelen 
távozásával megbántotta.

Ezentúl óvatosabb lesz! Még véletlenül sem akart fájdalmat okozni Addynek.
– Filozófiából? Hát, nem éppen. Én csak azt mondom, ami először az eszembe jut – válaszolta a 

nő. – Ebben elég jó vagyok.
Még hullámlovagoltak egy darabig, s Garret azt tapasztalta, hogy a közepes igénybevétel 

valóban jót tesz a kezének. 
– Egyébként kösz, hogy kijöttél velem.
– Szívesen – felelte Addy. – Ez nekem is újrakezdés. Próbálok kevesebbet dolgozni, és jobban 

élvezni az életet. De ehhez is idő kell.
Garret pontosan értette, miről beszél. A balesete után egyáltalán nem dolgozhatott, s alaposan 

megszenvedte a hirtelen, drasztikus elvonást. Még mindig megvolt benne az igény, hogy sokat 
dolgozzon, de a munka már nem emésztette fel. Talán lassan szelídül a gyász.

– Azt hiszem, befejeztem. – Garret kivitte a deszkáját a vízből, és odament Addyhez, aki már a 
fürdőlepedőjén ült nedves hajjal, vállán törölközővel.

– Most tovább bírtad – mondta Addy. Szemét leárnyékolta a kezével, és felnézett Garretre. – 
Hogy vagy?

– Mint aki több liter sós vizet nyelt.
– És a kezed?
– Fáradt és fáj. De jó érzés.
– Szörfterápia. Egész jól hangzik. Beindíthatsz egy vadi új trendet.
Garret letelepedett Addy mellé, és hátradőlt.
– Még egyszer kösz a segítséget. Ez kellett nekem!
– Szívesen, bármikor.
De Garret arra gondolt, hogy valószínűleg nem fogadja el Addy ajánlatát. Mert az, hogy ma itt van 

vele, beszélgetnek, és Addyn látszik, hogy tényleg érdekli, mi van a kezével, alaposan megrendítette 
abbéli elhatározását, hogy tartja a három lépés távolságot.

Akarja Addyt – már megint. De hiba lenne újra belemenni ebbe a játékba. A házassága katasztrófa 
volt, Addyé nemkülönben. Ezen a területen egyikük sem tud különösebb sikert felmutatni.

Garretnek tulajdonképpen fogalma sem volt, hogy kell jó kapcsolatban élni. Annak idején 
annyira elhatalmasodott rajta a lánya miatti gyász, hogy ez megadta a kegyelemdöfést amúgy is 
döglődő házasságának. Ha megosztoznak a gyászban Patrice-szel, az közelebb vihette volna őket 
egymáshoz, de az ő határtalan önzése mindkettejüknek csak ártott.

Garret nem vett volna rá mérget, hogy hasonló körülmények közt nem viselkedne-e megint 
ugyanígy. Szerette volna azt hinni, hogy másodszor már nem futamodna meg, de amíg nem 
teljesen biztos magában, addig nem akart próbálkozni.

– Garret… Minden rendben?
– Bocs, máshol járt az eszem. Mondtál valamit?
– Leo aláírta a válási papírokat. Úgyhogy valószínűleg nem lesz több olyan jelenet, mint múltkor 

a sürgősséginél.



– Megkönnyebbültél?
– Igen. Mondjuk, nem így képzeltem, amikor feleségül mentem hozzá. – Addy felült, és keresztbe 

tette a lábát. – De hát ez van. Már nem lehet rajta változtatni. Nem adtunk esélyt magunknak, 
hogy jobban megismerjük egymást, hanem rögtön fejest ugrottunk a házasságba.

Patrice és Garret nem sietett el semmit, mégis zátonyra futott a házasságuk.
– Egy kapcsolat még a legjobb körülmények közt is problémás – jegyezte meg a férfi.
– Ez úgy hangzik, mintha tapasztalatból mondanád.
– Hadd fogalmazzak úgy: a házasságom nem élte túl a butaságomat. Az elején még nem volt 

olyan vészes, de Leticia halála végleg betett neki. Dolgoztam, mint egy eszelős, aztán jött a 
baleset… a többi meg már történelem.

Addy a homlokát ráncolta, és szorosabban magára húzta a törölközőt.
– Gyászoltál…
Mióta is vannak már idekint? Garret az órájára nézett.
– Te jó ég, mindjárt hét óra!
Már csak néhány rettenthetetlen szörfös rótta a hullámokat.
– Nem baj. Szép délután volt – mondta Addy.
– Igen.
Garret igazán élvezte az együttlétet, s ez bizony nyugtalanságot keltett benne. Addy remek 

társaság, ő még azt is el tudta képzelni, hogy barátok legyenek. Talán már jó úton is vannak afelé. 
Ugyanakkor gyanította, hogy hosszú távon nem érné be ennyivel.



 9. FEJEZET

Már rég meg kellett volna jönnie a menstruációjának.
Addy ott állt új ruhájában az árverésen, és reszketett. Ez a késlekedés annyira szokatlan volt, 

hogy reggel elvégzett egy terhességi tesztet, bár tudta, hogy még korai. És különben is: használtak 
óvszert! Csak aztán egyikük sem akarta elrontani azokat a meghitt pillanatokat az aktus után. 
Lehet, hogy túl sokáig vártak?

És ha tényleg terhes? Nem pont a múltkor gondolkodott el azon, hogy Leóval nem lett gyerekük, 
ő pedig öregszik? Lehet, hogy a teste önkéntelenül is kereste a megoldást? S amikor aztán Garret 
feltűnt a színen, megbolondultak a hormonjai. Lehet, hogy a sors összeesküdött ellene?

Nyelt egyet. Ma este még nem látta Garretet, de valahol itt kell lennie a szmokingok és sötét 
öltönyök tengerében.

Addig nem említi neki a dolgot, amíg a teszt nem pozitív. Imát küldött az ég felé, hogy ne is 
legyen az.

Az árverésre jóval többen jöttek el, mint amire számított. Akkora volt a tömeg, hogy az előkelő 
szálloda konferenciatermében már csak állni lehetett.

– Addy! Készen állsz?
A háta mögül jövő mély hang egyszerre volt ismerős és idegen. Addy megfordult, és meglátta 

a szmokingba és hófehér ingbe öltözött Garretet. Ellenállhatatlan – ez volt az első, ami az eszébe 
jutott. A következő pedig az, hogy márpedig ő ellen fog állni.

Garret végigmustrálta, ádámcsutkája gyanúsan mozgott föl-le.
– Ejha! De jól áll neked a zöld! Gyakrabban kéne hordanod.
Addy elmosolyodott.
– Te se nézel ki rosszul – felelte.
Valami feloldódott benne. Garret szavai erőt öntöttek belé; Leo hűtlensége óta nem érzett ilyet.
– Innál valamit, mielőtt elkezdődik? Még van pár perc.
– Szívesen. – Addy habozott. – Valami alkoholmenteset, légy szíves.
Nem, nem vagyok terhes, győzködte magát.
– Mindjárt itt vagyok – mondta Garret.
Amikor visszajött, a kezében egy pohár volt, benne felül narancssárga, alul rózsaszín folyadék, 

s az egészet egy kis esernyő díszítette.
– Hű, de jól néz ki! Mi ez?
– Gránátalma és citrusfélék.
– Istenien hangzik. – Addy beleivott. – Mmm, az is!
– Gondoltam, hogy ízleni fog. – Garret karon fogta. – Gyere, nézd meg az árverési tárgyakat.
A standok trópusi kunyhók mintájára voltak kialakítva, mindegyiken más-más témakör szerint 

csoportosított tárgyak. A választék a gyerekkönyvektől a wellnesskuponokig terjedt. Az ékszeres 
kunyhónál Addy felfedezte a gyöngysorát egy kupac kagyló közepén. 

Garret a terem másik részébe vezette, ahol egy hatalmas képernyőn felvételeket mutattak a 
kórházról, főleg a gyerekosztályról, mivel az árverés bevételéből ennek az osztálynak készültek új 
berendezéseket vásárolni.

– Nézd! – kiáltotta Addy.
Néhány felvétel Grace-t ábrázolta az anyjával és a gyerekeivel a kórház előcsarnokában. Addy és 

Garret is szerepelt a képeken: egymásra néztek, ajkukon mosoly. Addyt elöntötte a forróság; érezte, 
hogy elpirul. Egy újabb kép a házuk felújított konyhájában ábrázolta a családot, Grace karján a kis 
Matthew-val. 

Addynek égett a szeme, torkában gombóc nőtt; ivott pár kortyot, de a gombóc ott maradt. 
Próbálta nem elképzelni, ahogy ő maga tart a karján egy kisbabát. Vágyott rá, nagyon is – de nem 



így. Olyasvalakitől akar gyereket, aki szereti.
– Hogy van Grace és a gyerekei?
– Jól – felelte Garret. – Meglátogattam őket, én csináltam ezeket a képeket. Úgy néz ki, Grace 

már kiheverte, hogy elejtette a babát.
Ekkor megszólalt egy zengő hang:
– Isten hozta önöket a Miami’s Grace Hospital éves adománygyűjtő árverésén. Megkérném az 

önkénteseinket, foglalják el a helyüket, hogy kezdhessünk.
– Ezek mi vagyunk – mondta Garret.
Addy a standjához sietett, és végignézett magán. A ruha kivágása mélyebb volt, mint ahogy 

szerette volna, sokat megmutatott a kulcscsontjából. A felsőrész a testére simult, a szoknya viszont 
bő volt, és minden lépésnél meglebbent, hangsúlyozva a csípőjét.

Az  árverésvezető bejelentette Garretet, és felhívta a pódiumra, hogy mondjon pár szót az 
egybegyűlteknek. Míg beszélt – röviden, magabiztosan és szórakoztatóan –, Addynek az járt a 
fejében, miért is nem vele találkozott öt évvel ezelőtt, és miért Leóval. Büszke volt, amiért olyan 
oldalát is ismeri ennek a nagyszerű férfinak, amit mások nem.

De számít ez? Nem formálhat igényt Garretre, nem is akar. Még akkor sem, ha egy apró lény 
növekedik a hasában…

Gyorsan elhessegette a gondolatot, de rögtön jött is egy másik. Mit szólna hozzá, ha a jelen levő 
támogatók egyike, valamelyik gazdag nő elvinné Garretet ma este? Lenne ellene kifogása? Még 
szép, hogy lenne! Kikaparná a szemét! Már a puszta elképzelés is megőrjítette.

Legfőbb ideje, hogy vége legyen a kis viszonyuknak, minél előbb, annál jobb. Mert ha minden 
valószínűség dacára mégis terhes, akkor jó nagy pofára esés vár rá. Fájdalmasabb, mint amit Leo 
mellett kellett elszenvednie.

„Nem lesz több gyerekem.” Ennél világosabban Garret nem is fogalmazhatott volna.
A beszéd után megkezdődött az árverés. Addyt elfogta a lámpaláz, és nem csak azért, mert neki 

kell majd magasba emelnie a tárgyakat. Annyi minden múlik ezen a rendezvényen! A bevételből 
megvásárlandó műszerek sok gyereken segíthetnek, olyanokon, mint a kis Matthew, akiknek a 
családja nem engedhet meg magának drága kezeléseket.

Az első standnál szerszámokra és barkácseszközökre lehetett licitálni, a másodiknál háztartási 
cikkekre. Hamar le is ment az első két kör, most Addy standja került sorra mindenféle szabadidős 
holmival, mint például búvárfelszerelés, szörfdeszka és hasonlók. Aztán amikor nála is minden 
elkelt, ismét a háttérbe húzódhatott.

Garret csatlakozott hozzá.
– Jól ment. Gyönyörű az a szörfdeszka.
– Tényleg az. Még sosem láttam ilyen szépet.
– Én azért igen – felelte Garret.
Addy felkapta a fejét, de amikor a férfira nézett, ő már az árverésvezetőre irányította a tekintetét. 
Komolyan azt hitte, hogy Garret őrá céloz?
– Lehet tudni, hogy mennyi pénz folyt be eddig? – kérdezte.
– Még nincsenek hivatalos számok, és úgy is lehet adományozni, hogy valaki nem licitál 

semmire. Mindenesetre jó alkalom, hogy felhívjuk a figyelmet a kórházra – válaszolta Garret.
– El sem hiszem, hogy most vagyok itt eőször! Nagyon tetszik. És jó látni, milyen nagyvonalúak 

az emberek. Mintha tényleg szívügyük lenne a kórház.
A  büféhez mentek némi harapnivalóért és italért, majd kerestek egy csöndes sarkot, ahol le 

tudtak ülni.
– Mennyit szokott hozni egy ilyen árverés? – kérdezte Addy.
– A százezer dollár egyáltalán nem szokatlan.
– Tyűha!
– Biztos vagyok benne, hogy a szörfdeszkáért sem adtak volna ezerhétszázat, ha nem te mutatod 

be – vélekedett Garret.
– Nem tudom, de minden centet megért, tán még többet is. – Addy úgy döntött, témát vált, 



mielőtt buta gondolatokra ragadtatná magát. – És pontosan mire fogjátok költeni a bevételt? Lehet 
már tudni?

– A brosúrában van egy kívánságlista, hogy az emberek lássák, mire adnak pénzt. Ez mindig 
beválik.

Addynek ekkor ugrott be, hogy át sem nézte rendesen a brosúrát, csak a címlapon akadt fenn.
– Szeretsz beszédet tartani?
– Nem túlzottan, de ha muszáj, megteszem.
– Jól csinálod. Annyira jól, hogy bocsánatot kell kérnem.
Garret ránézett.
– Miért?
– Mert győzködtelek, hogy tanítanod kéne, vagy valami hasznosat csinálnod a gyógyítás 

területén. Ma jöttem rá, hogy a mostani munkád is mennyire hasznos.
– Megbocsátok. Talán nem is jártál olyan messze az igazságtól, nekem ez az állás tényleg 

menekülőút lehetett. Mondjuk, sok munka egy kórházat működtetni. És operálni soha többet nem 
fogok, akármennyit gyakorolok is a kezemmel.

– Talán nem, de annyira tehetséges vagy… – Addy elhallgatott. – Már megint ezt csinálom, 
bocs.

Közben az ékszeres stand került sorra. Addy rögtön felpattant.
– Kimegyek a levegőre, ha nem baj.
– Oké. Jól vagy?
– Igen, csak ezt nem akarom végignézni. Tudom, hülyeség, de…
 – Egyáltalán nem az. Kimenjek veled?
Addy bólintott, és Garret követte az utcára. A  korlátnak dőltek; az enyhe szellő tengerillatot 

hozott feléjük.
– Imádom ezt a szagot – mondta Addy. – Nem tudok betelni vele.
– A moszatszaggal?
– Nagyon vicces vagy. Nem, a sós víz és a nedves föld szagával.
Garret mély levegőt vett, és megfordult.
– South Beachen lassabb, nyugodtabb az élet, mint New Yorkban. Itt hátradőlhet az ember, és 

élvezheti a szépséget, még az ilyen estéken is, mint a mai.
– Nem hiányzik New York? Én még sosem voltam ott, csak a tévéből meg a filmekből ismerem.
– Van, ami hiányzik, de nem sok minden. Például az évszakok váltakozása. Vagy az érzés, hogy 

buborékban élsz; hogy teljesen egyedül vagy, miközben millió ember van körülötted. South Beachen 
nagyon kedvesek az emberek. És néha kicsit tolakodóak.

Addy nyelt egyet, és próbált úgy beszélni, mintha nem lenne ott legbelül az a fájdalom, mely 
egyre nőtt. 

– Nekem még sosem tűnt fel, de igazad van, itt elég nyíltan és közvetlenül viselkednek egymással 
az emberek.

– Csodálkoztam, amikor észrevettem, hogy South Beachen nem minden csak a tengerről meg a 
strandról szól, bár azért ezek meghatározó dolgok. Nagyon szeretek itt élni.

– Annyira, hogy akár életed végéig is maradnál?
Ezt most miért kérdezte?
– Azt hiszem, igen – válaszolta Garret.
A fájdalom tovább nőtt Addyben, s a szívéből kisugárzott a környező területekre.
– Már el sem tudom képzelni a kórházat nélküled – mondta.
– Én sem tenélküled.
Garret átkarolta a nő derekát, s a fájdalom enyhe szédüléssé változott.
– Addy, ezt nem kellene megkérdeznem, de találkozhatnánk, ha ennek vége?
Csak nem arra kéri, hogy…?
Ez volt az igazság pillanata. Addy meglehetősen biztos volt benne, hogy tudja, mit akar tőle 

Garret. Arra gondolni sem mert, hogy esetleg tévedhet. És érezte, hogy a saját vágya is életre kel.



– Igen – lehelte.
Olyan volt, mintha egyszerre szertefoszlott volna az a sok-sok figyelmeztetés, amit titkon 

elmormolt magának. Együtt akart lenni ezzel az emberrel; azt akarta, hogy legyen már vége 
az árverésnek. Fejét Garret mellére hajtotta, és átadta magát az érzésnek, hogy erős karjai közt 
biztonságban van. Ez a mámorítóan férfias illat, ahogy elvegyül a tenger szagával! Az  a lágy 
érintés, ahogy Garret lélegzete a feje búbját simogatja!

Nehéz lett volna ellenállni neki, és már nem is akart.
A pillanat egyre hosszabbra nyúlt, aztán érezte, hogy Garret puha ajka a hajához ér.
– Vissza kellene mennünk, mielőtt keresni kezdenek.
Addy úgy vélte, őt senki sem fogja keresni, de tudta, hogy Garretre szükség van odabent. Amint 

beléptek a szállodába, Addy kényszerítette magát, hogy előre szegezze a tekintetét.
– Mindjárt jövök – mondta a férfi. – Ne menj el!
– Ne aggódj. – Addynek esze ágában sem volt elmenni: ott akart lenni, ahol Garret.
Zárásképpen a főorvos szólt néhány szót a vendégekhez, megköszönte a részvételt, és felhívta a 

figyelmet, hogy a kórház honlapján majd közzéteszik, mennyi pénz gyűlt össze.
Taps közepette hagyta el az emelvényt, és elvegyült a tömegben. Kezeket rázott meg, kedvesen 

mosolygott, ha megszólították. Soha nem tett olyan benyomást, mintha sietne. Egyforma 
figyelemben részesített mindenkit, aki csak az útjába került, de miközben lépésről lépésre haladt, 
mindvégig látszott, hogy pontosan tudja, hol van Addy. Célirányosan fúrta át magát a sokadalmon, 
egyszer sem változtatott irányt.

Addynek nem kellett mást tennie, csak maradnia ott, ahol állt. Boldog, bolond várakozás töltötte 
el, mert amint Garret odaér hozzá, haza indulnak. S ami utána fog történni, az meg van írva a 
csillagokban.

Egy kicsit azért félt attól, amit ez jelenthet.



 10. FEJEZET

Garret minimalista stílusban berendezett lakása az egyik kellemes lakónegyedben volt. Épp csak 
átlépték a küszöböt, a férfi máris nekiszorította Addyt a legközelebbi falnak, és megcsókolta. Aztán 
két karjával megtámaszkodott a falon Addy fejétől jobbra-balra, és folytatta a csókot.

Nem úgy, mint a múltkor, amikor mindketten annyira fel voltak ajzva, hogy nem bírtak várni. 
Garret most nem sietett. Kicsit elhúzta Addyt a faltól, végigsimított a hátán. Megkereste a ruha 
cipzárját, és lehúzta a derekáig. Mikor elengedte, a lágy anyag lecsúszott a földre.

Addy nem hajolt le érte, Garret ajkának érintései megbabonázták. Fészkelődni kezdett, 
megpróbálta intenzívebbé tenni a csókot.

– Most élvezni akarom – szólt csöndesen Garret.
Addy mosolygott.
– Azt mondod, hogy múltkor nem élvezted?
A férfi először újabb csókokkal válaszolt, majd szóval is:
– Dehogynem, nagyon. De többet akartam. És még mindig többet akarok. – Gyengéden 

harapdálta Addy állát. – Vedd le a cipődet.
Hátrébb lépett, és figyelte, ahogy Addy lehúzza és a földre ejti az egyik cipőjét. Rögtön utána a 

másik lábfeje is csupasz volt.
– Segítsek kikötni a nyakkendődet?
– Kell a segítség, de nem ebben. – Garret fél kézzel felnyúlt, és kioldotta a nyakkendőjét.
– Most a gombokat. – Addy megnedvesítette az ajkát, és figyelte, hogy Garret követi-e az 

utasítást.
A férfi engedelmeskedett: kigombolt három gombot.
Addy a fejét csóválta.
– Még!
Garret teljesen kigombolta az ingét, majd mosolyogva így szólt:
– Te jössz.
– Nem, még mindig te jössz. Rajtad sokkal több ruha van, mint rajtam.
Garret hátranyúlt, felnyitotta a fekete selyemöv tépőzárját, mire az öv a földre hullt.
– Most te.
Minthogy őrajta már csak az egyrészes csipkebody volt, Addy igazságtalannak érezte a dolgot.
– Nem, előbb te.
Garret rekedt nevetésétől heves bizsergés járta át a testét.
– Legalább próbálkoztam – mondta a férfi, majd levette az ingét, és a földre ejtette.
Meztelen mellkasa egészen sima volt, csak középütt borította egy sávnyi finom szőrzet, mely 

lapos hasáig ért, és eltűnt a nadrág derekában. A múltkori kapkodásban Addy ezt észre sem vette.
– Tetszik!
– Akkor most döntetlenre állunk? – kérdezte Garret.
Válaszul Addy letolta a válláról a body pántjait, s kissé lejjebb csúsztatta az anyagot, épp csak 

annyira, hogy izgassa Garretet. A csábos sztriptíz sosem volt az ő műfaja, legalábbis Leo mellett 
nem, aki mindig igazi show-t akart, cserébe viszont nem erőltette meg magát. Most, Garret mellett 
Addy önszántából kezdeményezte.

– Megőrjítesz, édes!
– Cipő, zokni?
Garret kibújt a cipőjéből, és lehúzta a zokniját.
– Oké, és most…
– Nadrág – mosolygott Addy kihívóan.
– Ne feszítsd túl a húrt!



– Mert különben…?
Addy teste máris reagált a verbális előjátékra: mellbimbója megkeményedett, s egyéb helyeken 

is jelentkezett az ismerős bizsergés. Nem lett volna ellenére, ha Garret megragadja, és lezavarnak 
egy menetet.

Megfogta utolsó ruhadarabja pántjait, és lehúzta. Diadalmas pillantást vetett Garretre, aztán 
megdermedt. A férfi arca teljesen kifejezéstelen volt, és nyelt egy nagyot.

– Annyira… bájos vagy!
Bájos… Ez jó, nem? De miért tétovázott Garret, mielőtt kimondta?
– A n-nadrág?
Most meg miért dadog? 
– Mi a baj? – ráncolta a homlokát a férfi.
– Kicsit most bizonytalan vagyok, ennyi az egész. – Addy erőnek erejével igyekezett visszatartani 

feltörő könnyeit.
Garret ott termett előtte, és olyan szorosan ölelte, amilyen gyengédek a csókjai voltak az imént. 

Ágaskodó pénisze Addy combjához nyomódott.
– Ne! Ne legyél bizonytalan. Érzed, hogy mit művelsz velem?
Két keze közé fogta Addy fejét, és hátrahajtotta, hogy kénytelen legyen a szemébe nézni.
– Annyi jelzőt mondhatnék! Gyönyörű. Lenyűgöző. Szexi. Izgató. És mindegyik illene rád.
Addy teste elernyedt a megkönnyebbüléstől. Nem értette, miért érezte úgy, hogy nem elég jó. 

Miért gondolt arra, vajon állja-e az összehasonlítást Garret volt feleségével, vagy hogy miként 
reagálna a férfi, ha megtudná, hogy ő is gyereket vár tőle. Az  érintése és a szavai azonban 
eloszlatták a félelmeit: szépnek és kívánatosnak érezte magát.

– Csak szeress – mondta. – Többre most nincs szükségem.
– Boldogan – felelte Garret.
Azzal felemelte, és a lakás hátulsó részébe vitte, ahol kinyitott egy ajtót. Addy tekintete egy 

hatalmas ágyra esett. Garret lefektette a puha matracra, kivette a tárcáját a nadrágzsebéből, és 
levette a nadrágját. Ezúttal magabiztosabban mozgott, mint a múltkor.

Szereted őt! – szólt egy hang Addy fejében.
Behunyta a szemét. Ne! Ne most! Az érzelmeit ráér később is megvizsgálni – most csak együtt 

akart lenni Garrettel.
Ráemelte a szemét. A  férfi jobb hüvelykujja az alsónadrág derekába volt akasztva, tekintetét 

Addyre szegezte. Aztán lehúzta az alsónadrágot, arrébb rúgta, és a tárcájába nyúlt.
A  nő egy végtelen hosszú másodpercig azt kívánta, bárcsak ne kellene az óvszer, bárcsak 

szeretkezhetnének úgy, hogy semmi sem választja el őket egymástól. De muszáj. Ha nem terhes, 
most már nem is akar az lenni. Lehet, hogy azon úton Garret másvalakivel fog elindulni, mindannak 
ellenére, amit az irodában mondott. Majd egyszer, valamikor…

De miért nem ővele? 
Nem, ezen majd később gondolkodik.
Garret kivette az óvszert, és a párnára dobta. Addy elhatározta, hogy nem törődik a 

szorongásaival, inkább humorral kezeli a helyzetet.
– Csak egy?
Garret elmosolyodott, és szorosan mellé feküdt.
– Ne félj, van még – felelte.
Aztán ajka ismét Addy ajkára tapadt, úgy csókolta, mintha sosem lenne elég belőle. Jobbjával a 

mellét, a bordáit simogatta, majd megfogta a csípőjét.
– A másikat is – mondta Addy.
Garret fölemelkedett, és ránézett.
– Tessék?
Addy idegesen megnyalta a száját.
– Használd a másik kezedet is. Mind a kettőt érezni akarom.
Garret tekintete láthatóan megkeményedett, úgy tűnt, mindjárt fölkel az ágyról, és elmenekül.



– Nem tudom.
Addy megragadta a sérült kezet.
– Dehogynem. Kérlek! – A mellére emelte, a domborulat fölötti részre, s a begörbült ujjakat a 

bőréhez szorította. – Érzed ezt? Éreznek valamit az ujjaid?
– Igen.
A  válasz nyersen hangzott, s mintha a legsötétebb mélységekből tört volna fel. Addy a 

mellbimbójára vezette Garret ujját, és hangosan felnyögött. 
– Jóságos ég, Addy… mit művelsz velem?
Garret kiszabadította a kezét, s amikor Addy már azt hitte, mindent elrontott, ott folytatta, 

ahol abbahagyta: tovább simogatta a bőrét a sérült ujjaival. Behunyt szemmel, lassan járta be a 
testtájait.

Amikor a szeméremszőrzethez ért, felemelte a fejét.
– Azt hiszem, nem tudok tovább várni.
– Akkor ne várj!
Addy az óvszerért nyúlt, felbontotta a csomagolást, és tartotta Garret sérült kezét, miközben ő 

a másikkal felhúzta magának a gumit. Addy lassan széttárta a combját, s kissé mélyebbre vezette 
Garret ujjait. Az ajkába harapott, majd zihálás tört elő a torkából.

– Tapogasd, Garret… érezd!
Öléhez préselte a férfi kezét, s úgy érezte, mindjárt szétrobban. Aztán Garret kihúzta az ujját, 

és beléhatolt. Lökései gyorsak és kemények voltak. Néhány másodperc múlva elélvezett, hangosan 
felnyögött, de csak akkor hagyta abba a mozgást, amikor végleg kimerült. Apró csókokat lehelt 
Addy állára, arcára, homlokára.

Aztán vége lett. Ernyedten ráborult, Addy a fülén érezte a lélegzetét.
– Hú, Addy… te jó ég!
– Minden rendben? – A  nő hátrahajtotta a fejét, hogy lássa az arcát, mert nyugtalanította a 

hangja.
– Rendben?! – Garret nevetésétől melegség öntötte el Addy szívét, egész világa tótágast állt. 

– Nem hiszem, hogy én valaha még rendbe jövök. – Megcsókolta a nő állát. – De ezt abszolút jó 
értelemben mondom. Életemben nem éreztem ilyen jól magam.

Addy mélyet lélegzett, s kifújta a levegőt, amikor átcsapott rajta a boldogság hulláma.
– Sokféleképpen lehet edzeni egy kezet. Van még pár trükk a tarsolyomban.
– Pár? Bele sem merek gondolni – felelte Garret. Átkarolta Addy derekát, és átfordította: most 

ő került alulra, Addy fölülre. – Nem akarlak agyonnyomni.
– Nem nyomtál agyon. De tetszik, hogy ilyen figyelmes vagy.
Azzal ajkát Garret szájára tapasztotta.

Öt teszt sorakozott Addy fürdőszobaszekrényén.
Öt intő jel, hogy két nap múlva egészen más színben tűnhet fel egy éjszaka boldogsága.
Remegve merült alá fürdőkádja habtengerébe, s fejben lejátszotta az összes lehetséges 

forgatókönyvet. Ki tudja, talán Garret örömmel fogadná a hírt, felugrana a székéről, megcsókolná, 
és azt mondaná, hogy ő is ugyanúgy szereti…

Mert igen, Addy szereti őt. Erre akkor eszmélt rá, amikor lefeküdtek egymással. Próbálta 
kiszorítani elméjéből ezt a felismerést, úgy tenni, mintha csak beképzelné, de másnap még mindig 
ott volt. 

Ott volt akkor is, amikor felébredve tojásrántotta és szalonna illata csapta meg az orrát – 
ugyanolyan reggelié, amilyet ő készített nemrég Garretnek. Kiment a konyhába a férfi ingében, és 
megkérdezte, nem baj-e, hogy felvette.

– Hogy baj-e? – mosolygott ő. – Mit csinálnál, ha azt mondanám, hogy baj? 
Addy megborzongott, különös szédülés fogta el.
– Akkor, azt hiszem, levenném. Egészen lassan…
De Garret nem mondta, és ő igyekezett nem szívére venni a dolgot.



Addy fogott egy marék habot, és erősen belefújt. Az  összefüggő pamacs apró buborékokká 
foszlott; némelyik kipukkadt és eltűnt, mások megültek a többi habon. De az eredeti egység végleg 
megbomlott, s többé nem lehetett visszaállítani.

Garret és közte is ez fog történni? Pedig ők nem is képeznek egységet. Még nem. Talán soha 
nem is fognak.

Szeme ismét a szekrényre vándorolt. Vajon a hír megfosztja minden esélyétől, hogy közös jövője 
legyen Garrettel?

De ha nem közömbös a férfi számára, akkor tényleg akkora jelentősége van ennek a tesztnek? 
Lehet, hogy valami jó fog kisülni belőle, és nem az a katasztrófa, amit lefest magának.

Feltűzte a haját, hogy megtámaszthassa a fejét. Kezét belemerítette a vízbe, és a hasára tette.
Terhes…
Az első alkalommal történhetett. Lehet, hogy túl régi volt az óvszer. Vagy figyelmetlenek voltak. 

Megesik az ilyen.
Mindennek dacára boldog volt. Persze félt is, de mindenekelőtt boldog volt. Semmi bosszúság, 

semmi düh. Akarta ezt a gyereket. Már oly régóta vágyott gyerekre! S  így, hogy Garrettől lett, 
és nem Leótól, még jobb. Olyan férfitól lesz kisbabája, akit tisztel. Olyan férfitól, akinek már volt 
gyereke, és nagyon szerette azt a gyereket. Akármit is fog szólni ehhez a váratlan terhességhez, 
Garret apaságra született.

„Nem lesz több gyerekem. Soha.”
Ezek a szavak beleégtek Addy emlékezetébe. Lehet, hogy Garret nem tervezett gyereket, s talán 

valóban nem is akarja majd, de a sors elvette tőle a döntés lehetőségét.
Biztos szeretni fogja ezt a gyermeket, amint megtudja a hírt.
Vagy mégsem?
Addyt újra elfogta a remegés. Meg kell mondania neki! Nem titkolhatja előle, Garretnek joga 

van tudni.
Karját a hasára fonta, mintha máris védelmeznie kellene ezt a parányi életet.
Két lehetőség van. Vagy örülni fog Garret, még akkor is, ha nem akart még egyszer apa lenni. 

Vagy pedig – s ettől a gondolattól Addy az elmúlt két éjszakán verítékben úszva ébredt – lelép, és 
többé hátra sem néz.
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Garret átfutotta a nyomtatványt, és próbálta értelmezni az olvasottakat, de nehezére esett bármire 
is koncentrálni.

Két nappal ezelőtt csókkal búcsúzott Addytől, miután hazafuvarozta. Ma sem volt több válasza 
a kérdéseire, mint abban a pillanatban, amikor ott állt Addy előtt. Akkor egészen fel volt bolydulva 
a lelke, s ez most sem volt másképp.

Valami megváltozott benne, de nem tudta a volna pontosan megmondani, micsoda, s hogy 
akarja-e tudni egyáltalán. Elhatározta, hogy vár még egy napot, aztán beszél Addyvel.

Aki újabban mintha kerülte volna – ahogy ő is Addyt.
Vajon a nőt is annyira összezavarta az együtt töltött éjszaka, mint őt? Már megint túlzásba vitte 

a munkát. Az még nem baj, ha kicsit tovább marad bent, hogy befejezze egy beteg kezelését, de ez 
nem magyarázat a sok túlórára. Úgy látszik, valami nyomja a lelkét.

Ezzel persze nincs egyedül. 
Oké, beszélnie kell vele. De mit fog mondani? „Figyelj, Addy, a múltkori éjszakával kapcsolatban…” 

Agysejtjei már ezen a ponton felmondták a szolgálatot, és képtelen volt világosan gondolkodni.
Hátradőlt, két kezét az asztallapra fektette, és a sérült kezére meredt. Íme, az eredmény, miután 

rosszul ítélte meg, mi az igazán fontos. Nem engedheti meg magának, hogy ez még egyszer 
előforduljon, s megint a munkába fojtsa a fájdalmát.

Vajon mi játszódik le Addyben? Fogalma sem volt, de egyiküknek össze kell szednie a bátorságát, 
és megtörni a jeget, hogy elkezdhessék tisztázni a viszonyukat. 

Felállt, de ekkor kopogtak az ajtón. Garretnek földbe gyökerezett a lába. Az nem lehet, hogy… 
Vagy mégis?

– Szabad!
És valóban: Addy dugta be a fejét az ajtón. 
– Ráérsz egy percre?
– Pont meg akartalak keresni.
– Komolyan?
Addy belépett az irodába. Sápadtabb volt, mint amilyennek valaha látta. Csak nem beteg?
Garret a homlokát ráncolta.
– Mi a baj? – kérdezte aggodalmasan.
Addy nem ült le, és a férfi is állva maradt. A mód, ahogy Addy ott állt, bekapcsolta a vészjelzőt 

Garret fejében. Felkészült, hogy elkapja, mert úgy tűnt, mintha bármelyik pillanatban összeeshetne. 
– Mondanom kell valamit.
– Rendben.
Addy nem szólt semmit, csak ledobott az íróasztalra egy fehér műanyag lapocskát.
Garret homloka ismét ráncba szaladt. Aztán jeges borzongás futott rajta keresztül, mert 

megértette, mi ez. Úgy látszik, mégis működik az agya, bár most jobban szerette volna, ha inkább 
leáll.

Nyelt egy nagyot. Nem, az lehetetlen! Biztos valami tévedés történt.
Addy sokáig nem szólalt meg, aztán csak ennyit mondott:
– Nagyon sajnálom, Garret.
Kinyújtotta a kezét, mintha meg akarná érinteni őt, de aztán meggondolta magát. Talán mert 

Garret egyetlen mozdulatot sem tett, ami arra utalt volna, hogy viszonozná.
A teszt fejjel lefelé volt az asztalon, de Garret úgy érezte, annyi ereje sincs, hogy megfordítsa. 

Régen megfogadta, hogy többé nem akar átélni hasonló pillanatot.
Tucatnyi első alkalom emléke villant fel az agyában, egyik fájdalmasabb, mint a másik: Leticia 

születése, az első foga, az első lépései, első napja az iskolában… és az utolsó lélegzetvétele.



Égő szilánkok fúródtak hátulról a szemébe, alig tudta megformálni a szavakat.
– De hát… – Elcsuklott a hangja, még egyszer neki kellett futnia. – De hát… védekeztünk!
– Tudom – felelte Addy együttérző pillantással.
– Akkor meg hogyan…?
– Nem tudom. Egy csomó dolog félresikerülhet.
„Félresikerülhet.” Ez aztán az enyhe kifejezés! 
Aztán Garret mégis odanyúlt a tesztért, és megfordította, bár tudta, mit fog látni. Rózsaszín 

keresztet mutatott.
A  reklámokban ilyenkor mindig boldogan mosolygó arcokat mutatnak. Volt már ilyen is az 

életében, de nem most. Úgy érezte, egy szürreális világ foglya, ahol a dolgok sohasem úgy alakulnak, 
ahogyan kellene. Ahol senki sem ragyog a boldogságtól.

Ahol nem marad más hátra, mint virágot vinni egy sírra. És ő még erre sem képes…
– Terhes vagy.
– Igen.
Garret nem kérdezte meg, tőle van-e a gyerek. Bár az agya kétségbeesetten kereste a 

menekülőutat, a szíve tudta, mi az igazság.
– És most mit vársz tőlem?
Addyt elsőre meglepte a kérdés, aztán kihúzta magát.
– Tudni szeretném, hogyan érzel ezzel kapcsolatban.
Garret biztos volt benne, hogy Addynek nem tetszene a válasza, ezért inkább így szólt:
– Inkább én kérdezhetném tőled, mert már megint túl sokat dolgozol.
Addy kinyitotta a száját, aztán becsukta, és az ajkába harapott. Félrebillentett fejjel nézett 

Garretre.
– Csak ennyi a mondanivalód? Hogy túl sokat dolgozom?
– Nem tudnál még egy tesztet csinálni?
– Már ötöt csináltam, és mindegyik pozitív. Megmutassam őket? Ez az igazság, Garret. Semmi 

okom rá, hogy csak kitaláljam.
– Nem mondtam, hogy csak kitaláltad.
Az első szeretkezésükkor kellett történnie Addynél, mert a második még csak két napja volt, az 

túl rövid idő, hogy meg lehessen állapítani a terhességet.
– Az árverés napján már tudtad, hogy terhes vagy? Amikor nálam voltunk?
Addy lesütötte a szemét, s Garretnek ennyi elég is volt. Addy az egyik székre ereszkedett.
– És nem szóltál! – A férfi nyelt egyet. – Egész idő alatt nem szóltál.
Vagy mégis? Addy álmában suttogott valamit, amit ő nem értett, s nyugtalannak, kétségbeesettnek 

tűnt, míg át nem ölelte.
A fenébe is, hogy történhetett? Ő már elveszített egy gyereket – nem elég ez egy életre? Addy 

csak nem várja el tőle, hogy még egy gyereket felneveljen! Képtelen lenne rá. Még emlékezett, 
hogy ezt említette is Addynek röviddel az első éjszakájuk után.

A nő most mégis itt ül vele szemben, és választ vár. Olyan választ, amilyet ő nem adhat neki.
Tekintete Addy hasára vándorolt, majd vissza az arcára.
Még csak két napja, hogy elképzelte magában, milyen lenne több időt tölteni vele. Sőt, már 

kezdett a jövőre gondolni. Most azonban ez a jövő egy síró kisbabáé lenne, egy kisgyereké, aki 
mindenhez hozzányúl, ami a közelébe kerül, egy kicsiny emberé, aki szélsebesen meghódíthatja a 
szívét.

S neki állandóan, minden pillanatban az a milliónyi dolog járna az eszében, ami félresikerülhet 
– ahogy Addy fogalmazott az óvszerrel kapcsolatban. Sehogy sem ment ki a fejéből ez a kifejezés. 
Nem hagyta nyugodni, folyton arra emlékeztette, miért nem akart még egyszer apa lenni.

– Nekem ez nem megy, Addy. Egyszerűen nem megy.
Addy néhány másodpercig csak bámult rá, mintha arra várna, hogy hozzáfűz még valamit. 

Bármit. De Garret agya teljesen üres volt, csak ez a „félresikerülhet” visszhangzott benne szünet 
nélkül.



Addy az ölébe ejtette a kezét, állát előreszegezte.
– Hát akkor nem.
Azzal felállt, áthúzta a fején a névtáblájával ellátott kulcscsomót, és odadobta Garretnek az 

íróasztalra. 
Valahol az agya egy hátsó zugában Garret észlelte ezt a gesztust, de értelmet nem tudott benne 

felfedezni. Pillanatnyilag semmiben sem látott értelmet.
– Akkor szia, Garret!
Ő nem mozdult. Nem veszekedett Addyvel. Hagyta, hogy az ajtóhoz menjen. 
S aztán már kívül is volt, ő pedig egyedül volt az irodájában. 
Egy csomó dolog félresikerülhet.
Garret biztos volt benne, hogy valami épp most sikerült félre, méghozzá csúnyán. És fogalma 

sem volt, hogyan hozhatná helyre. Egyáltalán: biztos, hogy meg kellene próbálnia?



 12. FEJEZET

Addy átkozta Garret Stapletont, amiért nem közömbös a számára. Miért nem hagyta ott rögtön az 
után az első csók után a strandon?

Nem tudta megmondani. Csak azt tudta, hogy az árverés estéjén, miután Garret megtartotta 
a záróbeszédét, és utat tört felé a tömegben, valami fontos történt a lelkében. Valami, aminek 
semmi köze a testében növekvő új élethez.

Garret elbűvölő, szexi, és nagy szíve van. Csakhogy ebben a szívben nincs helye egy gyereknek. 
Még a saját gyerekének sincs. Ezt maga Garret maga mondta.

Ez jobban fájt Addynek, mint bármi a világon.
A babáról dédelgetett álma, melyben már ő maga sem hitt, váratlanul valóra vált. Már most 

szerette ezt a gyereket. S ha egyedül kell felnevelnie, hát akkor úgy lesz.
De Addy nem ezt akarta. Ő a teljes álmot akarta, nem csupán egy részét. S ebbe az álomba Garret 

is beletartozott.
Ó, igen, Garret kereste telefonon, miután ő kisétált az irodájából. Az utóbbi két hétben háromszor 

is. Végül aztán Addy próbálta meg elérni őt a kórházban, azzal a halvány reménnyel, hogy esetleg 
meggondolta magát.

De közölték vele, hogy Garret már nincs is a városban. 
Addy megborzongott.
– Nem tudja, hova utazott?
– New Yorkba – válaszolta a kolléganő a telefonban. – Nem tudta megmondani, mikor jön vissza.
Ha egyáltalán visszajön… Ezt a kolléganő nem mondta ki, de mintha ott lebegett volna a 

levegőben.
A férfi tényleg örökre hátat fordított volna South Beachnek?
Addy úgy érezte, letaglózza a fájdalom.
Óriási hiba volt, hogy az árverésen nem említette neki a késlekedő menstruációját. De bebeszélte 

magának, hogy biztosan téved, a stressz miatt van az egész.
Persze nem amiatt volt. Amikor Garret íróasztalára dobta a tesztet, ezzel az erővel akár egy 

kalapácsot is a fejéhez vághatott volna. De tulajdonképpen mindegy: bármelyik út szükségképpen 
ehhez a katasztrofális végkifejlethez vezetett volna.

És talán most Garret végleg elment.
Ami nem túl meglepő. Addy el tudta képzelni, hogy minél távolabb akart kerülni a problémától, 

éppúgy, ahogy őt is kiűzte Garret irodájából a haraggal vegyes fájdalom. Ő azonban nem problémát 
lát a babában, hanem áldást.

Annak a ténynek, hogy Garret nem úgy tekint a dologra, mint ő, nincs köze hozzá. Már csak 
meg kell tanulnia valahogy együtt élni ezzel. Addig is megszívlelheti a tanácsot, melyet ő adott 
Garretnek hetekkel ezelőtt, és megpróbálkozhat a szörfterápiával, remélve, hogy csodát tesz.

Garret tétován állt a lánya sírjánál. Megfordulhatna és elmehetne, vissza a megszokott életébe, 
amilyen azelőtt volt, hogy Addy közölte volna vele a hírt. Vagy akár változtathatna valamin. 
Elindulhatna egy másik úton.

De nem látta, hogy ez az út hová vezet, és ez megijesztette. Ha belelátna a jövőbe, lényegesen 
könnyebb lenne a döntés.

Csakhogy nem látnok, ahogyan Addy sem az.
Mi van, ha a nő arra jut, hogy képtelen egyedül felnevelni a gyereket, és tesz valamit ez ügyben?
Akarom én ezt? – tette fel magénak a kérdést Garret. A gyomra görcsbe rándult. Nem, semmiképp 

sem akarja. De fair dolog ez Addyvel szemben? Míg ő hallani sem akar a gyerekről, elvárja, hogy 
Addy oldjon meg mindent? 



Letérdelt a gránit mellé, és ráhelyezte a virágot. Ujjai hegyével gyengéden megérintette a kőbe 
vésett nevet.

– Ne haragudj, hogy egy ideje nem voltam itt, kincsem.
Egy ideje… Milyen enyhe kifejezés!
Megigazította a virágot. Százszorszép volt, Leticia kedvence. És az övé is.
– Nem tudom, mit tegyek. Vagy hogy egyáltalán tehetek-e valamit.
Az utóbbi két hétben Addyvel volt tele a feje. Az a szörnyű szomorúság a szemében, amikor 

levette a névtábláját, és az asztalra dobta! Az első pillanatban Garret fel sem fogta, mit jelent ez: 
túlságosan lekötötte figyelmét az a rózsaszín jel a terhességi teszten. Csak amikor becsukódott az 
ajtó Addy mögött, akkor értette meg, hogy a nő felmondott.

Garret sietve az egyik fiókba rejtette a tesztet, és megpróbálta elfelejteni. Persze hiába: 
valahányszor kihúzta a fiókot, vádlón nézett rá. Addy a bizalmába avatta, erre ő ilyen érzéketlenül 
reagált. Mekkora tuskó volt!

– Jaj, Letty… most nagyon nem lennél büszke rám.
Ránézett a tönkrement kezére. Mit művelt magával? És mit művel most Addy vel?
A sírkőre meredt, és támadt egy gondolata. Már eltöprengett korábban is, milyen lenne, ha másik 

úton indulna el, de a félelem, hogy hová vezet az az út, tétovaságra kárhoztatta.
Most elképzelte, mi várhat rá az első kanyarnál. S amikor mélyen belülről feltört a felismerés, 

nagyot kellett nyelnie.
Addy… Ő várja. Ő és az aprócska lény, akit a szíve alatt hord.
Miért nem elég neki ez a tudat? Mások sem látnak bele jobban a jövőbe, mint ő.
Ha nem ebbe az irányba indul el, egyvalami biztos: örökre elveszíti Addyt, s vele az esélyt 

a boldogságra. Hajlandó lenne megfizetni ezt az árat pusztán azért, hogy megóvja magát a 
fájdalomtól? Nem szülne ez a döntés egészen másféle fájdalmakat?

Szereti Addyt. Teljes szívéből. Valahol mélyen már akkor érezte, amikor megpróbálta felhívni 
telefonon, anélkül hogy tudta volna, pontosan mit is kellene mondania neki. De Addy nyilvánvalóan 
nem hajlandó beszélni vele. És lehet, hogy soha nem is lesz.

Erről azonban csak akkor szerezhet bizonyosságot, ha próbálkozik.
Csak előbb még rá kell csuknia az ajtót a múltra. Ami megtörtént, azon nem változtathat, 

tanulni viszont tanulhat belőle.
– Azt hiszem, már tudom, mit kell tennem. Ha minden úgy alakul, ahogy remélem, talán megint 

nem fogok jönni egy darabig. De minden évben kapsz virágot a születésnapodra. Megígérem. – 
Megcsókolta az ujjait, és Leticia nevéhez érintette. – Lesz egy kistestvéred. És remélem, büszke 
leszel rám mint apára. – Néhány könnycsepptől elmosódtak előtte a betűk. – Akkor viszlát, 
madárkám! Szeretlek.

Azzal felállt, s magában imádkozott, hogy Addy még mindig várjon rá valahol az útkanyarulatban.

Garret immár a harmadik egymást követő napon ült a strandon a deszkájával. Sejtelme sem volt, 
hogy Addy egyáltalán kijön-e, de bizakodott. A kórházban mondták neki, hogy egyszer betelefonált, 
mialatt ő New Yorkban tartózkodott, de aztán nem kereste.

A  reptérről hazafelé menet Garret felhívta, de a hangposta jelentkezett; hagyott neki egy 
üzenetet, melyben találkozót kért a szokott helyen. Csak remélni tudta, hogy még nem késő.

Mit tegyen, ha Addy nem bukkan fel hamarosan? A  háza üresen állt, az előkertben „Eladó” 
feliratú tábla. Ez megijesztette Garretet.

Forrón sütött a nap, izzadságcseppek csorogtak a homlokán. Felemelte a karját, hogy letörölje. 
Úgy néz ki, a nő ma sem jön.

Már épp felállni készült, amikor a távolban ismerős mozgásra lett figyelmes. Valami vörösen 
villant. Lágyan ringó nőalak, a hóna alatt szörfdeszka.

Álmodik talán?
A jelenés közelebb ért, és ő nagyot nyelt, amikor megértette, hogy a kép valódi. Addy ugyanazt 

a piros bikinit viselte, mint az első tengerparti kirándulásukon.



Közvetlenül előtte megállt, a deszkát a homokba dobta.
– Te teljesen száraz vagy! Nem is voltál bent a vízben?
Nem mosolygott; semmi jelét nem adta, mire gondol.
– Épp menni akartam – válaszolta Garret.
Addy a homlokát ráncolta.
– Nem három órát mondtál?
– Az két napja volt.
– És azóta itt vagy?
Garret ajkán mosoly bujkált.
– Lehet, hogy le kellett volna táboroznom. – Aztán elkomolyodott. – Azt hittem, nem is jössz.
– Épp a bíróságon voltam, amikor hívtál. A válás miatt.
– És tegnap?
– Időpontom volt az orvosnál. Pont háromkor.
Miféle időpont? Garretet riadalom fogta el.
– De minden rendben?
– Igen. Még mindig terhes vagyok. Sajnálom.
Garret megragadta a kezét.
– Örülök. – Megütögette a fürdőlepedőt maga mellett. – Nem ülsz le? Mon da nom kell pár 

dolgot, kezdve azzal, hogy bocsánatot kérek. 
Addy habozott, aztán letelepedett mellé.
– Bocsánatot?
– Igen. Mindenért. – Garret kinézett a tengerre. – Sokkot kaptam. És féltem. Nem számítottam 

rá, hogy még egyszer apa leszek.
– Tudom. Engem is eléggé sokkolt a dolog. Csak én nem futhatok el az elől, ami a testemben 

történik, úgy, mint te. – Addy a homokot bámulta. – Megbántottál.
– Tudom, és tényleg sajnálom. Voltam Leticia sírjánál.
Addy felemelte a tekintetét.
– Ezért mentél New Yorkba?
– Igen. Békét kellett kötnöm a múltammal, és időre volt szükségem, hogy végiggondoljak néhány 

dolgot. – A férfi megfogta Addy kezét, s hálás volt, amiért az nem húzta el. – Vittem neki virágot. 
Valaki, aki sokat jelent nekem, megmutatta, hogy ez mennyire fontos.

– Jaj, Garret… – Addynek könnybe lábadt a szeme. – Úgy örülök!
A férfi egymásba fonta az ujjaikat.
– Elmeséltem neki, hogy nemsokára kistestvére lesz. És hogy majd egyszer meglátogatom vele 

együtt.
Addy hosszú másodpercekig nem szólt semmit, s Garretnek megsajdult a szíve. Jobban szorította 

Addy ujjait, mint akinek meg kell kapaszkodnia valamiben.
– Ez azt jelenti, hogy részt akarsz venni a baba életében?
– Annál is többet szeretnék, Addy. Szeretnék a te életedben is részt venni. – Felemelte a nő 

kezét, és csókot nyomott rá. – Szeretlek. Jobban, mint gondolnád. Meg tudsz nekem bocsátani, 
amiért elmenekültem, amikor megmondtad, hogy terhes vagy?

– De hát nem is menekültél el. Ott ültél az irodádban, és meg sem moccantál.
– Lehet, hogy kívülről úgy látszott, de belül nagyon is menekültem. Mikor kimondtam, hogy 

„nekem ez nem megy”, lélekben már árkon-bokron túl jártam. – Sérült kezét az egymásba font 
kezükre tette. – De többé nem fogok elfutni.

Addy közelebb csúszott hozzá.
– Teljesen biztosnak kell ám lenned benne! Nekem nem kell olyan, aki egy darabig ott van, aztán 

mikor jönnek a nehézségek, akkor lelép. Vagy ha válságba kerül. Ezt egyszer már végigcsináltam, 
és többször nem szeretném. Magam miatt sem, de főleg a gyerek miatt.

– Teljesen biztos vagyok magamban. Veled akarom leélni az életem. Már azt is fontolgatom, 
hogy újra elkezdek gyógyítással foglalkozni.



– Komolyan? – Addy arcáról lerítt a meglepetés.
– Már körülnéztem, mik a lehetőségek egy neurológiai diagnosztának. Eléggé keresettek.
– De hát ez csodálatos!
– Te vezettél rá. – Garretnek eszébe jutott valami. – Árulod a házadat?
– Igen. Én is békét kötöttem a múltammal, és meg akarok szabadulni azoktól a részeitől, amik 

már nem illenek az életembe.
Garret hátán végigfutott a hideg. Vajon ő is ilyen rész lesz?
– Tudnom kell, mit érzel irántam – mondta.
– Hát nem nyilvánvaló?
– Neked lehet, hogy az, de nekem nem.
Addy elengedte Garret ép kezét, átkulcsolta ujjaival a sérültet, és így tartotta.
– Szeretlek, Garret Stapleton. Azt hiszem, már első nap szerettelek, amikor itt voltunk a strandon, 

és megpróbáltál felállni a deszkán. Fájt a kezed, de te újra meg újra próbálkoztál. Nem adtad fel. 
Amikor terhes lettem, akkor is ebben reménykedtem: hogy rólam sem fogsz lemondani. Rólunk.

– Soha! – Garretben kimondhatatlan reménység támadt, és hullámként sodort el minden kételyt 
és félelmet. – Hamarosan hárman leszünk.

Addy elmosolyodott.
– Vagy négyen.
– Négyen?
Mielőtt Garretet elfoghatta volna a pánik, Addy megrázta a fejét.
– Vicceltem. Csak biztos akartam lenni, hogy komolyan gondolod, és nem menekülsz el.
– Nem megyek sehova.
– Akkor sem, ha olyan gyorsan történt ez az egész?
Most Garret mosolyodott el.
– A házasságodban te a belsősávban száguldottál, én meg csigatempóban poroszkáltam. Egyik 

sem működött. Talán nem is a sebesség a lényeg, hanem hogy megtaláljuk a megfelelő embert.
– Akkor készen állsz adni nekünk még egy esélyt? Mindhármunknak? – Addy még közelebb 

csúszott, és belekarolt Garretbe.
– Becsalogattál a vízbe, elérted, hogy ráálljak a szörfdeszkára. Szerintem ezek után egy 

holtomiglan-holtodiglan már gyerekjáték.
Addy félrehajtotta a fejét, hogy az arcába nézhessen.
– Garret, szerintem ebben az egyben most igazad lehet.



 UTÓHANG

A közös élet valóban gyerekjátéknak tűnt.
Addy elfújta az egy szál fehér gyertyát, és kívánt valamit. Mivel azonban már minden kívánsága 

teljesült, azt kérte az égi hatalmaktól, hogy a gyerekük legalább olyan jól nézzen ki, mint az apja. 
Mert az ultrahangból már kiderült, hogy fiú lesz.

Garret nagy csalódására a baba egyedül volt. Egyik este, amikor Addy a karjában hevert, a férfi 
odasúgta neki, hogy két kisbaba sem lenne rossz. Mire ő azt felelte, hogy nem bánná, de azért 
mégiscsak jobban szeretné, ha inkább egymás után jönnének, és nem egyszerre.

Garret hátulról átkarolta Addy hasát. A nyolcadik hónapban volt, ormótlannak és nehézkesnek 
érezte magát, de Garret éreztette vele, hogy így is gyönyörű. 

– Van egy meglepetésem a számodra.
Addy a férje mellére hajtotta a fejét, és lubickolt a tudatban, hogy ez a férfi egyedül az övé.
– Jó az illatod.
Garret halkan nevetett.
– Ez egyáltalán nem illik ahhoz, amit mondtam.
– De a gondolataimhoz igen – felelte Addy.
A férfi homlokon csókolta, aztán megfogta a kezét.
– Gyere! Túl sokáig őrizgettem ezt a titkot, és nem volt könnyű.
– Titkot?
– Bizony ám.
Ahhoz a szobához vezette Addyt, amely hamarosan a gyerekszoba lesz. Teg nap órákat töltött a 

kifestésével és egyéb előkészületekkel. Legalábbis ezt állította.
– Mi az? – kérdezte Addy.
– Nyisd ki az ajtót, és nézd meg!
Addy zavarodott pillantást vetett rá, majd kinyitotta az ajtót. Először csak a bútorokat látta, meg 

a tengeri motívumokat, melyekbe Garret oly sok igyekezetet fektetett. Aztán tekintete a falnak 
döntött, nagyméretű szörfdeszkára esett.

Elakadt a lélegzete. Közelebb ment, ujjaival végigsimított a sima, fénylő felületen. 
– Valahonnan ismerős…
Behunyta a szemét, erőltette a memóriáját. Aztán hirtelen…
– Az árverés!
És valóban: az a szépséges darab volt, amely ezerhétszáz dollárért kelt el.
– Reméltem, hogy meg fogod ismerni – mondta Garret.
– Emlékszem, én is elfogadtam volna. – Addy odafordult. – Hogy csináltad? Ott voltam, láttam 

a pasast, aki licitált rá.
– A kórházban dolgozik. Megkértem, hogy szerezze meg a nevemben.
– Nekem vetted? Már akkor?
Garret két keze közé fogta Addy arcát.
– Már akkor tudtam, hogy szeretlek. Már csak bele kellett nőnöm ebbe az érzésbe.
– Belenőnöd…? Ez tetszik!
Semmi nem utalt arra, hogy Garret lemondana róla, és visszavonulót fújna. Igazat mondott: 

többé nem fut el. Ahogy ő sem.
Addy vágyakozva nézte a szörfdeszkát, és súlyos sóhaj szakadt fel belőle.
– Jó lenne most rögtön kimenni vele a vízre… De csak háton úszva tudnám használni, és a 

felugrásból is nagy loccsanás lenne. Nem hinném, hogy South Beach fel van készülve egy szörfös 
koraszülésre.

– Tudok egy orvost, aki ott lenne a közelben, hogy segítsen.



Bár Garret továbbra is vezette az igazgatási osztályt, de betartotta önmagának tett ígéretét: 
konzultációkat is végzett, és egy év múlva várhatóan ő lesz a Miami’s Grace Hospital első neurológiai 
diagnosztája, egy csapatban fog dolgozni a többi neurológussal.

Addy lelkes volt, még ha Garret meg is maradt az óvatos optimizmusnál.
– Véletlenül ismerem azt az orvost, és tudom, hogy egy csomó dologban egészen kiváló. De azért 

én inkább kórházban szeretném megszülni ezt a gyereket, komfortos helyen. A mi kórházunkban.
Karját a férje nyakára fonta, és csókra emelte a száját. Hosszúra nyúlt a csók, és egyre tüzesebbé 

vált, mígnem aztán Garret reszkető nevetéssel levált Addy ajkáról.
– Nem akarom, hogy miattam jöjjön korábban. Még nem áll készen rá, hogy megszülessen.
Addy nyújtózkodott, két kezét a hátának szorította.
– És ha én már készen állok? 
Garret óvatosan megfordította, és masszírozni kezdte. Jobb kezével a csípőjét fogta, hüvelykujjával 

finoman nyomkodta az elmerevedett izmokat.
– De jó érzés!
– Gyerünk az ágyba, Addy. Ott majd gondoskodom róla, hogy még jobban érezd magad. 
Érzéki baritonjától Addynek elgyengült a lába. Pedig a férfi még csak nem is a szexről beszélt: 

tényleg csak azt akarta, hogy ő jól érezze magát – s ha ez nem szerelem, akkor mi az?
– Előbb együk meg a süteményt.
– Persze. Hogy is felejthettem el! – mondta Garret.
Addy még egy utolsó pillantást vetett a szörfdeszkára, aztán belekarolt a férjébe, és becsukta az 

ajtót. Együtt sétáltak a jövő felé, mely szörfterápiát, némi süteményt és rengeteg szerelmet ígért. 

VÉGE
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 ELŐHANG

– Pénzt vagy életet!
Lucy megpördült, és az útonállóra meredt. Nem ismerte fel sem a hangot, sem az arc alsó részét, 

amelyet az álarc szabadon hagyott. Ismeretlen volt neki a szürkésbarna szem, amely gyengéden és 
áthatón nézett rá. Veszélyes szempár…

Pénzt vagy életet?
Lehetőséget sem adva Lucynak a válaszra, a férfi rámosolygott. A mosolya talán még veszélyesebb 

volt, mint a szeme, mert azonnal izgató bizsergést váltott ki a nő gyomrában.
Az idegen lélegzetelállítóan festett. Sötét haj kandikált ki a széles karimájú fekete kalap alól. 

Sima barna bőr, csak félig begombolt, bő fehér selyeming, szűk fekete nadrág, fényesen csillogó 
csizma meg egy selymes fényű fekete köpeny. A mesebeli útonálló megtestesítője.

– Egy csókkal is megelégszem – mondta a férfi, és már cselekedett is.
Szerencsére a csókja visszafogott volt, mert a nyilvánosság előtt esett meg: egészen pontosan 

a Treverro Kórház dolgozóinak jótékonysági álarcosbálján. Amikor az ajkuk összeért, Lucy 
elgyengült. A férfi megfogta a könyökét, különben lehet, hogy elesett volna.

Ám a legrosszabb még hátra volt. Amikor a férfi a csók után ránézett, Lucy látta a szemében: 
tisztában van vele, milyen hatással volt rá. Tudja, hogy teljesen összezavarta.

– Később találkozunk, hercegnő – mondta az idegen, futólag megbökte a kalapja karimáját, 
széles mosoly kíséretében rákacsintott, és elegánsan meglebbentve a köpenyét, sarkon fordult.

Eltúlzott, színpadias mozdulat volt, és Lucynak tulajdonképpen nevetnie kellett volna. Ám 
szinte rosszul lett az imént történtek miatt. Bárki is ez a haramia, a csók egyértelműen alattomos 
dolog volt tőle. Méghozzá nyilvánosan! A nő sejtette, ki bujtotta fel, és milyen szavakkal: „Lucy 
igazi jégkirálynő. Itt az ideje, hogy valaki bebizonyítsa neki, ő is képes felolvadni”.

A nő összeszorította a fogát. Ha ismét találkozik ezzel az alakkal, megmondja neki a magáét.
Ami pedig az asszisztensét illeti… Jobb lesz, ha Malcolm Hobart imádkozik, hogy a holnap 

reggeli rendelésig visszatérjen a jókedve!



 1. FEJEZET

– Pech, Lucy – sajnálkozott Malcolm. – Neked kellett volna megkapnod az állást.
– A jelek szerint odafent más véleményen vannak. – A nő megvonta a vállát. – Valami konkrét 

dologról akartál beszélni velem, kedves Malcolm, vagy elkezdhetjük a vizitet?
– Ugye nagyon bosszant az ügy? Alulmaradni Nic Albericivel szemben, miközben mindenki azt 

gondolta, hogy tiéd az állás!
– Egyáltalán nem bosszant – jelentette ki a nő dühösen.
– Lucy Williams, a szülészeti osztály vezető főorvosa. Istenien hangzott volna! – Malcolm 

tréfálkozva nézett rá. – Ha Luke Williams lennél, talán több esélyed lett volna.
Bár Lucy tudta, nem kellene hagynia, hogy Malcolm provokálja, mégis belesétált a csapdába.
– Férfinak való munka, igaz? És mivel nem áll szándékomban átoperáltatni magam, hogy a 

teremtés koronái közé tartozzam, ráadásul nem vagyok olasz szívtipró, aki nálam sokkal inkább 
megfelel vezető főorvosnak, jobb, ha beletörődöm a sorsomba, ezt akartad mondani?

Ekkor meglátta, hogy Rosemary, az osztályos nővér és vezető szülésznő zavartan a fejét rázza, 
és integet, hogy „hagyd abba!”.

Elkésett, mert Lucy a háta mögül hirtelen nyers hangot hallott:
– Tulajdonképpen csak félig vagyok olasz. Az anyám angol.
A nő legszívesebben a föld alá süllyedt volna. Mivel ez nem volt lehetséges, mély lélegzetet vett, 

és megfordult, hogy bocsánatot kérjen Nic Albericitől.
A szemébe nézett – sötét szem, a barna és a szürke furcsa keveréke. Ezt a szemet már látta 

egyszer. Dr. Haramia! Ám a szép szempár ezúttal nem mosolygós, csábító és bizalomgerjesztő volt, 
hanem dühös és hűvös.

Ennél rosszabb már nem jöhet, gondolta Lucy. A férfi, aki az álarcosbálon kínos helyzetbe hozta, 
nem más, mint az új főnöke. Tehát nem ripakodhat rá úgy, ahogy szíve szerint tenné.

Eltökélten szegte fel az állát.
– Sajnálom. Maga bizonyára Mr. Alberici – mondta udvariasan, és kinyújtotta a kezét. – Lucy 

Williams, osztályos orvos. Isten hozta nálunk!
Az orvos nem fogott kezet vele.
– Férfinak való munka… olasz szívtipró, hm?
A nő vállat vont.
– Ezt csak úgy mondtam. Nem akartam személyeskedni.
– Williams doktornő, szerintem beszélnünk kell. Bemehetnénk az irodámba?
Lucy a szeme sarkából látta Malcolm kárörvendő vigyorát, és legszívesebben fenékbe billentette 

volna magát. Az én hibám volt. Malcolm valószínűleg látta jönni a főorvost, azért provokált. Pedig 
arra aztán végképp nincs szükségem, hogy rossz lappal kezdjek Nic Albericinél.

Megszeppenve követte főnökét az irodájába. Az  irodába, amelyet az elmúlt hónapokban 
átmenetileg ő használt megbízott vezető főorvosként.

A férfi mutatta, hogy foglaljon helyet vele szemben.
– Sajnálom, hogy megsértettem a szavaimmal – mondta Lucy.
– Tisztában vagyok vele, hogy nem nekem szánta.
– Nem kellett volna ilyet mondanom.
– Amennyiben gondot okoz magának, Williams doktornő, hogy velem dolgozzon, arról elsőként 

én szeretnék tudni – válaszolta Nic. – Fontos, hogy a betegek…
– …megbízzanak az őket kezelő orvosokban – vetette közbe a nő. – Ebben teljesen egyetértek 

magával. És semmi gondom sincs a közös munkával, Mr. Alberici. Elismerem, azt hittem, én kapom 
meg a vezető főorvosi állást. Amikor Mike távozott, én vettem át a helyét. Ám maga idősebb nálam, 
több a tapasztalata, és jó a híre. Tehát maga volt a megfelelőbb jelölt, és biztos vagyok benne, hogy 



még tanulhatok magától egy s mást.
A férfi nem tűnt meggyőzöttnek.
– És miért…?
– Miért mondtam azt Malcolmnak? – Lucy vállat vont. – Bizonyára ismeri őt…
A férfi hosszú, felettébb kényelmetlen szünetet tartott.
– És most? – kérdezte aztán.
– Ismét bocsánatot kérek. Biztosíthatom, hogy komolyan veszem a munkám. Ha ezt elfogadja, 

elkezdhetnénk a vizitet, mielőtt még a vizsgálatra váró terheseink megszülnének unalmukban.
A férfi szája szöglete megrándult. Legalább van humorérzéke a nőnek, gondolta. Az is valami.
– Elfogadom a bocsánatkérését, Williams doktornő.
Lassanként visszatért a melegség a szemébe. Nem is beszélve arról a melegségről, amely a 

nő bensőjében áradt szét. Miért van ennek a férfinak ilyen elragadó mosolya? Miért nem lehet 
egyszerűen más: kopasz, unalmas és középszerű… Ráadásul az az érzéki akcentus! Hogyan 
hangzana vajon a szenvedélyes pillanatokban?

Jaj, ne, ilyesmire nem akarok gondolni! – intette magát rendre Lucy. Különösen nem az új 
főnökömmel kapcsolatban.

– Egyébként jobban szeretem, ha a munkatársaimmal a keresztnevünkön hívjuk egymást – 
folytatta a férfi. – Szólítson Nicnek!

Hihetetlenül érzékien hangzott, ahogy olaszosan elnyújtotta az „i” hangot. Lucynak össze 
kellett szednie magát. Keményen megtanulta a leckét, mi történik, ha hagyja, hogy a hormonjai 
irányítsák az esze helyett.

– Lucy. – Olyan hűvös angolsággal ejtette ki a nevét, amennyire csak tudta. Ahogy azt a 
jégkirálynői hírneve megkívánta, aztán kezet nyújtott. – És komolyan gondoltam. Örülök, hogy 
együtt dolgozhatunk.

A férfi kézfogása határozott, hideg és hivatalos volt, Lucy mégis úgy érezte, hogy érintésétől 
zakatol a vér az ereiben. És ha ez egy egyszerű kézfogástól is megtörténik, mi lenne egy 
bensőségesebb érintésnél?

Nem! Lucy eltökélten fojtotta el a gondolatot.
– Mehetünk?
Nic bólintott, és kimentek Rosemaryhez meg Malcolmhoz. Amikor a főnővér éppen az első 

betegről akarta tájékoztatni őket, megszólalt Lucy csipogója. A nő odasietett a telefonhoz.
– Lucy Williams… Maga csipogott rám?
– Köszönöm, hogy visszahívott – mondta az egyik nővér a sürgősségiről. – Van itt egy beteg 

méhlepényleválás gyanújával.
Ha a méhlepény egy része leválik, az veszélyt jelenthet az anyára és gyermekére egyaránt. 

Amennyiben erős vérzés jelentkezik, meg kell indítani a szülést.
– Készítettek ultrahangot? – kérdezte Lucy.
– A készülék úton van. Meg tudná nézni a beteget?
– Azonnal lemegyek. – Előtte szólni akart az új főnökének, ezért bedugta fejét a függöny mellett 

a fülkébe, ahol a férfi dolgozott. – Mr. Alberici, bocsásson meg a zavarásért! Válthatnánk néhány 
szót?

– Természetesen. Kérem, bocsásson meg – mondta a férfi a betegének, és kiment. – Mi a helyzet?
– A sürgősségin van egy méhlepényleválással gyanús beteg. Engem hívtak.
– Én is jövök. Amennyiben tényleg erről van szó, azonnal a műtőbe kell vinnünk. Asszisztálna 

nekem?
– Persze – dünnyögte a nő. Ő is felajánlhatta volna, hogy asszisztál nekem, gondolta. De nem, 

neki azonnal át kell vennie a vezetést.
– Gyorsan eligazítom Malcolmot, és megyek – mondta a férfi.
Hatékony, udvarias… legalábbis a betegekkel, ha vele nem is… és hihetetlenül vonzó. Csábító 

elegy. És nagyon veszélyes.
Hagyd abba! – figyelmeztette magát Lucy. Nem szabad így gondolnod Nic Albericire!



Pedig a férfi a lelki szemei előtt nem drága, sötétszürke öltönyt, fehér inget, nyakkendőt és fehér 
köpenyt viselt, hanem félig kigombolt selyeminget, fekete nadrágot, kalapot és álarcot. Rendkívül 
vonzó… És a sokatmondó mosolya…

– Malcolm átveszi a vizitet, és ránk csipog, ha bármilyen gond adódik – szakította félbe az új 
főnök a fantáziálását. – Én majd jelzem neki, ha operálnunk kell.

Lucy elvörösödött.
– Rendben.
– Nem a munkája minőségét akarom ellenőrizni – közölte Nic, mert rosszul értelmezte a nő 

piros arcát.
– Eszembe sem jutott.
Nic sóhajtott.
– Nézze, Lucy, rosszul indítottunk. Egyszerűen felejtsük el az egészet, és kezdjünk mindent 

elölről, rendben?
Lucy azonban képtelen volt kiverni a fejéből a csókot. Mintha még most is a száján érezné a férfi 

ajkát. Ám az a legrosszabb, hogy azt kívánta, bárcsak újból megtörténne. Ráadásul lényegesen 
meghittebb helyzetben…

A sürgősségin Lucy bejelentkezett a felvételnél.
– Lucy Williams vagyok. Egy lehetséges méhlepényleválás miatt hívtak.
– Igen. A beteget Liza Andrewsnak hívják, kettes szoba – válaszolta a nő. – Yvonne Roper van 

nála.
– Köszönöm.
Lucy odament a kettes szobához, és bekopogott. Yvonne jött ki.
– Köszönöm, hogy lejött, Williams doktornő.
– Jó napot Yvonne, bemutatom Nic Albericit, az új főnökömet. Hogy van a beteg?
– Fájdalmai vannak, a méhe kemény és feszes, enyhe vérzése van, és alacsony a vérnyomása.
Nic és Lucy összenézett. A felsorolt tünetek méhlepényleválásra utaltak.
– Aggódom a kicsi szívverése miatt – tette hozzá Yvonne.
– Megérkezett már az ultrahangkészülék? – kérdezte Nic.
– Nem. Utánanézek.
– Jó. Akkor bemegyünk. – Lucy belépett, és bemutatta magukat. – Yvonne mondta, hogy 

fájdalmai vannak, és vérzik. Beleegyezik, hogy megvizsgáljuk?
– Igen, kérem. Tegyenek meg mindent, ami szükséges! Nem akarom elveszíteni a babámat – 

suttogta Liza Andrews könyörögve. – Harminchét éves vagyok, és ez az első gyermekem. Olyan 
sokáig vártunk rá, és ha elveszítem… – Elcsuklott a hangja. – Utána talán nem is lehet többé…

– Mindent elkövetünk – mondta Lucy, hogy megnyugtassa, és a grafikonra pillantott. – A baba 
szívverése még egyenletes, a maga vérnyomása azonban egy kicsit alacsony. Ezért transzfúzióra 
lesz szükség. Yvonne, tudna végezni egy keresztpróbát, és hozna nekem négy egység 0-negatív 
vért? – kérdezte Lucy, amint a nővér visszatért. – Ha megérkezik az ultrahangkészülék, könnyebben 
kideríthetjük, mi a helyzet – fordult oda aztán Lizához. – Talán csak nagyon mélyen fekszik a 
méhlepénye. Adok egy kis oxigént, hogy segítsünk a légzésén. – Leemelte a maszkot a kampóról. 
– Egyszerűen csak lélegezze be, és próbáljon meg lazítani, rendben?

Liza bólintott.
Lucy óvatosan megtapogatta a beteg hasát.
– Ott fáj – mondta Liza, és közben levette a maszkot az arcáról.
– Bocsásson meg! Jó hír, hogy a babája jól fekszik.
Nic odasúgta Lucynak:
– Valószínűleg leválás.
A férfi megfogta Liza kezét.
– Itt azt olvasom, hogy a harminchatodik hétben van.
A nő félve válaszolt:



– Ez még túl korai a babának, ugye?
– Egy hónappal előbb jönne a világra a normális időnél, de az nem tragédia – mondta a férfi egy 

megnyugtató mosoly kíséretében. – Itt jó kezekben van.
– Akkor nem lesz semmi baja?
– Mindent megteszünk érte.
Lucy gyengéden visszatette a nő arcára az oxigénmaszkot. Aztán meghallgatta a baba 

szívverését, amely egyáltalán nem nyerte el a tetszését. Nic figyelmesen nézte orvostársát, és Lucy 
finom fejcsóválással adta a tudtára aggodalmát.

Ekkor megérkezett Yvonne az ultrahangkészülékkel és a vérrel. Lucy gyorsan intravénás 
bemenetet készített, miközben Nic a készüléket kezelte.

– Lucy… – mondta halkan a férfi.
Elegendő volt egyetlen pillantást vetnie a képernyőre, és a nő megrémült. A  méhlepény 

nem feküdt túl mélyen, és mivel Liza Andrews külsőleg csak kevés vért veszített, nagy volt a 
valószínűsége, hogy a vérzés nagy részét a méhlepény leválása okozta.

– Mrs. Andrews, a méhlepénye elkezdett leválni az anyaméhről – magyarázta Lucy.
Liza elsápadt.
– Elveszítem a kisbabámat?
– Nem, de szeretném császármetszéssel világra hozni – mondta Nic.
– Most? – kérdezte Liza rémülten. – De… Miért van ez?
– A pontos okot nem ismerjük – válaszolta Lucy. – Ilyesmi gyakrabban fordul elő, ha az anyának 

magas a vérnyomása, ha már idősebb, többször is szült, illetve ha dohányzik vagy kokaint fogyaszt.
Liza halványan elmosolyodott.
– Sosem dohányoztam vagy drogoztam. Amióta tudok a terhességemről, még egy pohár bort 

sem ittam.
– Ez jó. – Lucy megszorította a kezét.
– Volt autóbalesete, elesett, vagy bármi módon megütötte a hasát? – érdeklődött Nic.
Liza megrázta a fejét.
– Nem.
– Készítünk néhány vértesztet, hogy kiderítsük az okot – közölte Lucy.
Liza bólintott.
– És mivel a baba túl korán jön, egy ideig az intenzíven kell tartanunk, hogy stabilizáljuk a 

légzését és a táplálékfelvételét. De bármikor megnézheti a gyermekét – tette hozzá Nic.
– Értesítsünk valakit? – kérdezte Lucy.
– A  férjem már úton van. És az édesanyám is. – Liza szemébe könnyek gyűltek. – A  férjem 

szerette volna elvágni a köldökzsinórt.
– Sajnálom – válaszolta Nic. – Mivel altatást végzünk, a férje nem lehet ott a császármetszésnél. 

De amint megszületett a kicsi, a kezébe foghatja.
Liza arcán könnyek peregtek le.
– Mindennek egészen másképp kellett volna alakulnia.
– Tudom – mondta Lucy együttérzően. – Nem maga az egyetlen. Minden ötvenedik terhességnél 

előfordul ez. És hamarosan a kezében tarthatja a gyermekét.
– Amennyiben aláírja a beleegyező nyilatkozatot – tette hozzá Nic.
– Felhívom az altatóorvost, és előkészíttetem a műtőt – szólt Lucy.
Nem sokkal később, útban a műtő felé Nic azt mondta neki:
– Jól boldogult ezzel a nehéz helyzettel.
– Remélem, minden jól alakul.
Hamarosan már ott is álltak a műtőben, és Nic megejtette az első vágást. Lucy elképedt, milyen 

gyorsan dolgozik. Megkönnyebbülten sóhajtott fel, amikor a férfi kiemelte a babát.
– Kislány – állapította meg.
– Isten hozott, bellissima – szólt Nic gyengéden. A szeme sarkában felfelé ívelő ráncok elárulták, 

hogy mosolyog a szájmaszk mögött. Odanyújtotta Lucynak a gyermeket. – Milyen az Apgarja? 



– kérdezte a férfi, miközben kivette a méhlepényt, és elkezdte összevarrni a sebet.
Az  Apgar-teszt az újszülött állapotát jelzi közvetlenül a szülés után a légzés, szívműködés, 

izomtónus, bőrszín és reflexek tekintetében.
– Első index: ötös – válaszolta Lucy, miközben óvatosan kitisztította a légutakat.
– Második index: hetes – mondta négy perccel később.
Tíz perc múlva az érték kilencre javult.
– Ez a kis madárka először az újszülöttintenzívre megy, hogy egy kicsit felmelegedjen.
Nic lezárta a sebet.
– Most átadjuk Lizát a munkatársaknak az őrzőben, a babát pedig a fentieknek. – A  férfi az 

órájára pillantott. – Mi meg elmegyünk ebédelni.
Velem akar ebédelni? A gondolattól Lucy gyomra idegesen összerándult. Olyan közel ülni hozzá a 

kicsi étkezdei asztalnál, hogy összeérjen a térdük? Az túl veszélyes.
– Köszönöm az ajánlatot, de vissza kell mennem az osztályra – hárította el. – Nem szép dolog, 

ha teljesen magára hagyom Malcolmot a vizittel. Egyikünknek ott a helye. Maga végezte a műtétet, 
tehát megérdemel egy kis szünetet. Azt hiszem, még sosem láttam senkit, aki ilyen gyorsan bánik 
a szikével.

Gyáva! – olvasta ki a férfi szeméből.
– Talán egészen jót tenne Malcolmnak, ha bízna benne, hogy egyedül is elboldogul a vizittel.
Lucy kihívóan felszegte az állát.
– Talán úgy érzem, még nem áll készen rá.
– Csak eszünk – mondta Nic.
– Tényleg vissza kell mennem.
Hazug! – súgta egy belső hang. Nagyon is szívesen ebédelnél vele.
– Szeretném valamennyi munkatársamat megismerni – jelentette ki Nic. – Gondoltam, akár 

magával is kezdhetem.
Szóval pusztán szakmai ebéd, semmi más, gondolta a nő. A többiekkel is elmegy majd. Nincs 

semmi különös szándéka velem. Mégsem tudta kiverni a fejéből azt a csókot. Nic egy szóval sem 
említette. Vajon emlékszik még rá, milyen is volt? Arra a szikrázásra, amikor az ajkuk összeért?

– Akkor megyünk?
Mielőtt Lucy bármit válaszolhatott volna, megszólalt a csipogója. A kijelzőre pillantott.
– Sajnálom, szükség van rám az osztályon. Később találkozunk – mondta, és remélte, hogy a 

hangja ugyanolyan közömbösen csengett, mint a férfié. Azzal gyorsan elsietett.



 2. FEJEZET

Hűvös, nyugodt, kiköpött angol – és nyilvánvalóan nagyon dühös rá.
Nic az adott körülmények között ezt nem vehette zokon Lucytól. Elhalászta előle az állást, és a 

bálon kínos helyzetbe hozta a munkatársai előtt. Talán a barátai előtt is? Nic nem volt egészen biztos 
benne, hogy Lucy Williams hisz a barátságban. A szerelemben biztosan nem. Ékes bizonyítéka volt 
ennek a rémület az arcán, amikor megcsókolta.

Mindazonáltal nem értette, hogy egy ilyen okos, tehetséges és szép nő miért nem kelt még 
el. Nem, Lucy több mint szép. Világos, puha bőrével, tiszta, kék szemével és világosszőke hajával, 
amelyet szigorúan hátrasimítva visel, úgy fest, akár egy angyal. Nic szerette volna látni, ahogy a 
nő haja a vállára omlik, vagy ami még jobb, a párnájára. Az ajka olyan gyönyörű, hogy képtelen volt 
uralkodni magán a bálon, és megcsókolta.

Aztán Lucy eltűnt. A következő tánc után ő azonnal a keresésére indult, de már nem találta. És 
másnap hirtelen ott állt vele szemben az osztályon…

Nic belekortyolt a kávéjába. Hagyd békén! – intette magát. Légy észnél! Kü lön ben megszegsz 
minden szakmai és magánéleti szabályt.

Mégsem volt képes rá.
Lucynak a nap további részében valamiképp sikerült kitérnie Nic útjából. Rendes esetben mindig 

tovább maradt bent, mert rengeteg volt a munka. Nem zavarta, hogy erre áldozza a szabadidejét. 
Szerette a munkáját. Ám ma távol kell tartania magát Nic Albericitől. Legalábbis addig, míg képes 
ismét kordában tartani a hormonjait, és megfelelő tisztelettel tud közeledni a férfihoz.

Másnap azt hitte, ez sikerült is. Legalábbis addig, míg Nic be nem jött a szobába, ahol ő éppen 
Liza Andrewszal beszélgetett.

– Alberici doktor – Liza mosolygott –, nagyon köszönöm, amit tegnap tettek értünk. Maga és 
Williams doktornő. Megmentették az életünket.

– Szívesen – válaszolta Nic. – Hogy vannak ma?
– Fáradtan, de egyébként jól. Lucy egész idő alatt aludt.
Nic meglepődve nézett a doktornőre.
– Nem én, a kis Lucy – kuncogott a nő, és a karjában tartott alvó kisbabára nézett.
– Kettejük után neveztük el. Lucy Nicola – magyarázta Liza.
– Köszönöm, nagyon megtisztelő – szólt Nic halkan, és gyengéden megsimogatta a kicsi pofiját. 

– Csodaszép kislány.
– Rosemary azt mondja, hogy az a fehér magzatmáz a bőrén néhány nap múlva lekopik.
– Így van – mondta Nic.
Lucy rémületére ezután leült a széke karfájára. Olyan közel, hogy érezni lehetett a teste melegét.
– Most rajtam a sor. – A férfi kinyújtotta a kezét a babáért. – Ne akarják mindig maguknak a 

kisbabákat!
– Úgyis dolgom van. – Lucy óvatosan a férfi karjára fektette az aprócska csomagot, miközben 

ügyelt arra, hogy megtámassza a kicsi fejét. – Viszlát, Liza! Később találkozunk, Nic.
Azzal kiment a szobából. Miért kell Nicnek a karján a picivel olyan szívdöglesztőnek lennie? – 

sóhajtott, majd elővette a következő beteg aktáját.
Miután két kezeléssel végzett, összefutott Malcolmmal a folyosón.
– A főnök beszélni akar veled.
– Miért?
– Fogalmam sincs. Azt mondta, sürgős. – A férfi pimaszul elvigyorodott. – Mégis mit műveltél?
– Csak tettem a dolgom – válaszolta a nő valószínűleg kissé túlzott hangsúllyal, mert Malcolm 

vigyora még szélesebb lett.
– Jól van, hiszek neked.



Lucy válaszra sem méltatva a fiatal kollégát, felkereste Nic irodáját. A kölcsönös üdvözlés után 
összeszorult gyomorral foglalt helyet. Bár nem tett semmi rosszat, az volt az érzése, hogy mindjárt 
felelősségre vonják valamilyen ostoba hiba miatt.

Ekkor Nic rámosolygott.
– Csak bocsánatot akartam kérni – mondta. – Azért, hogy a múltkor zavarba hoztam a bálban.
Lucy hitetlenkedve bámult rá.
– Ha le akar keverni egy pofont, csak tessék! – folytatta a férfi.
Ez azt jelenti, hogy az a csók nem megrendezett volt?
– Miért tette?
– Miért csókoltam meg? – Nic egy kicsit bűnbánóan mosolygott. – Mit gondol?
– Sarkallta a kihívás?
– Úgy valahogy.
Tehát mégiscsak megtervezett volt. Lucy felemelte a fejét.
– Akkor magát nagyon könnyű befolyásolni. Egyes fiatal kollégák bizonyára kihasználják majd 

ezt.
A férfi összevonta a szemöldökét.
– Nem egészen értem.
– Ha valaki arra biztatja, hogy tegyen meg valamit, akkor csak úgy megteszi? – kérdezte Lucy 

grimaszolva.
– Mire biztatnak?
A nő homlokráncolva válaszolta:
– Arra biztatták, hogy csókoljon meg a bálban.
Nic elképedt.
– Lucy… Nem így történt.
– Akkor miért tette?
– Mert kedvem támadt rá. – Nic figyelmesen nézte az arcát. – Úgy fest, mintha legszívesebben 

tízezer kilométerre lenne innen. Én pedig… – A férfi dallamos hangján olaszul folytatta.
– Sajnálom. Az orvosi szakkifejezéseket még csak megértem latinul, de az olaszhoz nem konyítok 

– szabadkozott a nő.
A férfi mosolygott.
– Azt mondtam, hogy meg akartam nevettetni. Csak tréfa volt, talán egy kissé színpadias, 

elismerem.
– Igen, az volt – jegyezte meg Lucy szárazon.
Leszámítva azt a másodpercet, míg az ajkuk összeért. Akkor valami egészen más lett belőle, 

valami sokkal komolyabb. Nic nem tehetett róla, nem tudta levenni a szemét a nő szájáról. Ez 
óriási hibának bizonyult, mert felébredt benne az emlék, milyen volt az ajka íze. Ismét meg akarta 
csókolni Lucyt, és nem csak egyszer. Valahol, ahol senki sem zavarja őket…

Tulajdonképpen udvariasan távolságtartónak és hivatalosnak kellene lennie. Ennek teljességgel 
a tudatában volt. Mégis, az íróasztalt megkerülve odament Lucyhoz, megfogta a kezét, és tenyérrel 
felfelé felemelte.

– Meg akartam csókolni, Lucy. Akárcsak… – Nic sutba dobta a józan eszét. Lehajtotta a fejét, és 
csókot nyomott a nő tenyerébe. – Akárcsak most itt – mondta rekedten.

Nic a nők bálványa, egy olasz nőcsábász, villant át Lucy agyán. Emlékezz, mit mesélt tegnap 
Pauline: a Plymouth Kórház folyosója összetört szívekkel van kikövezve. Nic kiváló orvos és 
csodálatos kolléga. Ne légy azonban olyan ostoba, hogy randevúzol vele! Legfeljebb háromszor találkozik 
ugyanazzal a nővel.

Amit most Nic tesz, annak egyáltalán nincs jelentősége, figyelmeztette magát Lucy nyomatékosan. 
Ez a csábos mosoly csupán színjáték. Ne dőlj be neki!

Ám a teste a maga módján válaszolt a történtekre. A szívverése felgyorsult, a pupillája kitágult, 
és érezte, hogy forróság önti el az arcát.

– És itt is… – Nic nyelve megérintette a nő lüktető pulzusát. – És… – Ekkor a férfi csipogójának 



éles hangja törte meg a csendet. – Az utolsó pillanatban megmenekült – mormolta Nic, elővette a 
csipogót a zsebéből, és ránézett. – Mégis azt hiszem, beszélnünk kell, Lucia mia.

Lucy kővé váltan ült, miután a férfi kiment a szobából. Mi a csuda történt vele az imént? Elvégre 
ő a legjózanabb a családjában! Leszámítva életének legnagyobb baklövését, amelyet nem mondott 
el itt senkinek, mindig okos és szorgalmas volt, és nem hagyta, hogy bármi eltérítse a munkájától.

Alig ismeri Nic Albericit, csupán annyit tud róla, amennyit Pauline, a barátnője hallott a férfiról 
a korábbi munkahelyén. Akkor hát miért érez úgy, ahogy érez? Miért kalapál a szíve, amikor 
meghallja a hangját, vagy látja a mosolyát? Miért áll minden alkalommal lángokban a teste, ha Nic 
megérinti? És miért csókolta meg a férfi a csuklóját?

Ráadásul ő nem valami csábos, olasz Lucia, hanem a józan Lucy Williams. Kényelmes cipőt és 
egyszerű nadrágot visel munka közben. A haját szoros kontyba kötve hordja, és nem használ sem 
körömlakkot, sem sminket.

Nem olyan nő vagyok, akit Nic Alberici akar, mondta magában Lucy. És ezt semmi esetre sem 
feledheti el. Nem fog vad viszonyba keveredni vele, amelynek úgyis vége szakad a harmadik 
alkalom után. Nem olyan ostoba, hogy azt higgye, ő majd megváltoztathatja a férfit. Az egyetlen 
alkalommal, amikor valóban vállalta a kockázatot, fájdalmas módon tapasztalta meg, hogy férfiak 
tekintetében csapnivaló az ítélőképessége.

– Öt órája meg sem állt.
Lucy hátán borzongás futott végig, mert Nic hangja olyan volt, mint egy simogatás.
– Nem számít – válaszolta kurtán.
– Pihenésre van szüksége. Akárcsak nekem. Maga pedig jobban kiismeri magát a kórházban, 

mint én. Megmutathatja, hol kaphatok egy tisztességes kávét a helyett az élvezhetetlen kotyvalék 
helyett, amelyet délben kellett meginnom.

– El tudom magyarázni, hová menjen. Nekem ugyanis nincs szükségem pihenésre, Mr. Alberici.
– Jól van, akkor ez parancs, Williams doktornő. Most eljön velem kávézni.
Lucy némán ment ki a férfival az osztályról, miközben magán érezte az őket kísérő kíváncsi 

pillantásokat. Eltökélte, hogy senkinek sem szolgáltat alapot a pletykára. Ezért nem szólt, míg 
hallótávolságon kívülre nem értek.

– Szeretném, ha a jövőben békén hagyna. Amit az irodájában művelt, az szexuális zaklatás – 
mondta keményen. – Nagyon örülnék, ha az ilyesmi nem ismétlődne meg.

A férfi bólintott, és az arca kifejezéstelenné vált.
– A jövőben ügyelek arra, hogy az engedélyét kérjem, mielőtt megérintem… Bár szívesebben 

bánok barátságosan a munkatársaimmal – tette hozzá némi hallgatás után Nic.
Igen, persze. Három randi, aztán vége.
– Talán jobb lenne, ha túllépnénk a dolgon.
– Ahogy kívánja. – Lucy hűvösen biccentett.
– És hol isszuk meg a kávét?
– Pat kávézójában a másodikon. Nagyon finomak a kávéik. Nem is beszélve a málnás muffinjukról. 

Pat maga készíti.
– Málnás muffin? Kedvelni fogom Patet – jelentette ki Nic.
A kávézóhoz vezető út kínszenvedés volt Lucynak. Minden lépésnél eszébe jutott, milyen volt 

Nic érintése. Ahogy az ajka megcirógatta a forró bőrét, és a nyelvével végigszántott az ütőerén…
Nem, ezt nem szabad! Lucy képtelen volt hinni abban, hogy Nic más, mint akinek gondolja. 

Ezt inkább meghagyja az anyjának és a három húgának. Susie, Allie, Rachel és anya mindig azt 
mondják neki, hogy „ez a férfi más”, és eddig egyszer sem volt igazuk.

– Lucy?
– Elnézést, nem figyeltem – dünnyögte a nő zavartan.
– Egy eszpresszót és egy muffint?
– Igen, legyen szíves.
– Akkor keressen egy asztalt! A vendégem.



Lucy tiltakozni akart, aztán hagyta, mert meglátta a férfi szigorú pillantását.
– Köszönöm. – Hátul a sarokban talált egy szabad asztalt, Nic pedig követte őt a tálcával. – 

Sikerült beilleszkednie a Treverróban? – érdeklődött Lucy udvariasan.
– Igen, nagyon kedvesek itt az emberek… Most miért vág ilyen szigorú arcot?
– Nem értem, miről beszél.
– Lucy, amikor valami miatt bosszankodik, olyan az arckifejezése, mint egy tanító néninek – 

nevetett fel Nic.
A nő nem gondolta, hogy ilyen könnyen átlátnak rajta.
– Ostobaság – hárította el.
– Akkor magyarázza meg a tanító nénis arckifejezést!
– Tudja… itt nagyon kedvesek az emberek, és nem szeretném, ha megsérülnének.
– Azt hiszi, hogy megbántom valamelyiküket?
– Nincs túl jó híre.
– Jaj, ne, már megint ez a szöveg az olasz szívtipróról! Persze szeretek szórakozni, de tartom 

magam a szabályokhoz, és közben senki sem sérül meg. Fogadjon el olyannak, amilyen vagyok!
– Értettem, főnök.
A férfi összeszorította a száját.
– Ha nem hisz nekem, akkor kérdezzen rá egyszer, vajon a maga híre megalapozott-e?
– Nekem a munkám a legfontosabb.
– Attól még nem érzéketlen… vagy kevésbé nőies – tette hozzá Nic gyengéden.
Lucy gyorsan kihúzta magát.
– A magánéletem tabu.
– Az enyém is.
– Rendben, akkor ebben egyetértünk.
A férfi felemelte a kezét.
– Tulajdonképpen miért veszekszünk?
– Mert… – Lucy elhallgatott, mivel nem tudta a választ. Még arra sem emlékezett, mikor volt 

bármelyik munkatársával nézeteltérése. A kis civódás Mal colm mal egészen más, mert a férfi olyan 
neki, mintha az éretlen öccse volna. Ráadásul a legkevésbé sem tartja a fiatal orvost vonzónak. 
Ezzel szemben Nic…

– Amiért megcsókoltam? – A férfi hangja rekedt volt. – Akkor még nem is tudtam, ki maga. És 
igen, elismerem, ma délután az irodámban túllőttem a célon. Nem lett volna szabad, és bocsánatot 
kérek érte. Hogyan tehetném jóvá?

Csókolj meg még egyszer!
Lucy némán fohászkodott, hogy ne látsszon rajta, mi jutott éppen az eszébe.
Nic belekortyolt a kávéjába, aztán letört egy darabot a muffinjából.
Mióta érzéki dolog az evés? – töprengett Lucy, miközben minden erejét összeszedte, hogy ne 

bámulja a férfi száját.
– Ez valóban finom – ismerte el Nic. – Mmm.
Lucy a kávéját iszogatta, ám a muffintól hirtelen elment az étvágya.
– Miért ódzkodik a kapcsolatoktól? – kérdezte váratlanul Nic.
Lucy majdnem félrenyelt.
– Tessék?
– Az, hogy szereti a hivatását, még nem jelenti, hogy egyedül kell leélnie az életét. Tehát, mi 

rejlik emögött?
– Maga aztán nem szívbajos!
– Csak tudni szeretném, hogyan gondolkodik. Végül is a helyettesem – válaszolta a férfi. – 

A legfontosabb munkatársam.
– Hát jó, ha ennyire ragaszkodik hozzá. – Lucy karba tette a kezét. – Mindkét szülőmnek a 

jelenlegi a negyedik házassága, és a testvéreim mind elváltak. Nem látom értelmét, hogy rengeteg 
érzelmet elfecséreljek, ha a munkámban sokkal jobban tudom hasznosítani az energiámat.



– Honnan tudja, hogy a maga házassága is becsődölne?
– Családi hagyomány.
– Akkor változtasson rajta!
Az nem megy. Jack Hammond az élő példa rá. Róla azonban Lucy nem akart beszélni.
– Nem tudok – jelentette ki. – Maga pedig végképp nem a megfelelő személy, hogy kioktasson.
– Valóban?
– Volt valaha is olyan barátnője, akivel tovább maradt együtt a harmadik randi után? – Lucy várt 

egy kicsit. – Ha ennyi ideig kell gondolkodnia, akkor bizonyára nem.
– Észreveszem, ha találkozom az igazival – mondta a férfi.
– Ugyan, hagyja ezt! – gúnyolódott a nő. – Hiszen a statisztikák szerint minden harmadik 

házasság felbomlik.
– Tehát kettő beválik a háromból.
– Ez azt jelenti, hogy hisz a boldog házasságban?
A férfi bólintott.
– A mi családunkban is van bizonyos hagyomány. A szüleim egy nyaraláson ismerkedtek meg. 

Kezdetben még közös nyelvet sem találtak, hogy beszélgessenek. Az apám mégis eljött anyámmal 
Angliába. Negyven éve házasok, és még mindig szeretik egymást. A két nővérem szintén boldog 
házasságban él – Gina tizenöt, Sofia tizenkét éve.

– És maga miért nem követi ezt a mintát?
– Mert még várok az igazira.
– Tehát ez a mentsége arra, hogy annyi összetört szívet hagyott hátra?
– Ez erős túlzás, Lucy. Talán azt várja egy férfitól az első közös este után, hogy megkérje a kezét?
– Természetesen nem.
– Én sem. Azért randizom valakivel, hogy jól érezzük magunkat, és mindketten ismerjük a 

szabályokat. Nem vagyok szívtipró… maga pedig nem jégtömb.
Már megint az a kifejezés jelent meg a szemében, amelytől Lucynak elkezdett remegni a bensője. 

Milyen igazságtalan az élet!
– Minek a rövidítése a Nic? – kérdezte, mert mindenképpen témát akart váltani.
– Niccolo.
– Ahogy Machiavelli?
A férfi nevetett.
– Igen, de én nem vagyok manipulátor.
– Nem?
– Nem manipuláltam magát azért, hogy elmondjon nekem valamit. És azért se manipulálnám, 

hogy az ágyamba csábítsam.
– Jól van – válaszolta Lucy elhárítón. – Akkor mindketten tudjuk, mihez tartsuk magunkat.
– Vonzódom magához, Lucy – mondta Nic halkan. – Nagyon. Szeretném jobban megismerni, 

méghozzá munkán kívül. Ám az értésemre adta, hogy nem érdeklem. Én pedig semmit sem akarok 
erőltetni, ami magának kellemetlen.

– Jól van – mondta még egyszer a nő, bár a belső hang azonnal leszidta érte: Te ostoba!
– Ha már munkatársak vagyunk, jó lenne, ha barátok is lehetnénk.
– Természetesen.
– Rendben. – Nic bekapta a muffinját, és érdeklődve nézett a nőére. – Maga nem kéri?
– Nem vagyok éhes.
– Ellenére lenne, ha én…
Lucy odatolta eléje a tányérját.
– Parancsoljon!
– Az anyám a hibás. Nagyon szeretem a süteményeket – magyarázta a férfi.
– Ezt megjegyzem magamnak – mondta a nő könnyedén.
Ám alig harapott bele Nic a süteménybe, megszólalt a csipogója. Ránézett a kijelzőre, aztán 

Lucyra.



– Várnak minket a szülészeten, méghozzá azonnal.



 3. FEJEZET

Nic és Lucy otthagyták a kávéjukat, és lesiettek a földszintre. Gemma Burton, az egyik szülésznő 
odaadta nekik a beteg aktáját, és beküldte őket a kettes szobába. Nic gyorsan átfutotta, majd Lucy 
kezébe nyomta a papírokat, aki szintén gyors pillantást vetett rájuk. Aztán bementek Molly Drake-
hez, és bemutatkoztak.

– Hogy van? – kérdezte Nic, miközben leült az ágy szélére, és megfogta a nő kezét.
– Egészen jól. A múlt héten elkezdtem egy kicsit fulladni. És úgy festek, mint egy rozmár. Még 

csak a tizenhetedik hétben járok, de úgy nézek ki, mintha szülés előtt állnék – válaszolta a nő. 
Az arcán aggodalom tükröződött. – Tudom, hogy ikreim lesznek, de nem gondoltam, hogy ilyen 
kövér leszek. Az elmúlt két napban pedig nagyon kemény lett a hasam.

– Megengedi, hogy megvizsgáljam?
– Igen, természetesen. Csak tudni szeretném, jól vannak-e a kicsik. A  szülésznő azt mondta, 

szeretné, ha a főorvos is megnézne…
– Mindig különleges figyelemmel viseltetünk az ikreket váró édesanyák iránt. Ez azt jelenti, hogy 

gyakrabban találkozik velem, mint az egygyermekes anyák – mondta Nic megnyugtatásképpen. – 
Való igaz, kicsit aggódom, hogy ilyen rövid idő alatt ennyit hízott és fullad. Szeretnék ultrahangot 
készíteni.

Molly bólintott.
Az  ultrahang megerősítette Nic félelmeit. Az  egyik baba lényegesen nagyobb a másiknál. 

A  magzatburkában pedig sokkal több volt a folyadék, mint a másikéban. A  kisebbik emiatt 
szabályosan hozzátapadt a méhlepényhez.

– Minden rendben? – kérdezte Molly.
Nic ismét megfogta a kezét.
– Van egy kis gond, de tehetünk ellene. Úgynevezett ikertranszfúziós szindrómája van.
– Az mit jelent?
Nic Lucyra nézett.
– Ilyesmi előfordulhat, ha az egypetéjű ikrek ugyanazon a méhlepényen osztoznak – magyarázta 

a doktornő. – A véredényeik egymáshoz kapcsolódnak a méhlepényben. Ez többnyire nem okoz 
gondot, de néha a kapcsolat nem kiegyenlített, így az egyik babától a vér a másik babán is átáramlik. 
Nem tudjuk pontosan, miért történik ez, de néha előfordul.

– Ez azt jelenti, hogy valami nincs rendben a kisbabáimmal? – kérdezte Molly.
Lucy bólintott, és úgy fordította a képernyőt, hogy Molly is láthassa.
– Ezen az ultrahangképen láthatja, hogy az egyik baba lényegesen nagyobb a másiknál. 

A nagyobbnak túl sok vér kering a testében, így a szívének többet kell dolgoznia. Azonkívül több 
a magzatvize. A kisebbik kevesebb vérhez jut, és kevesebb vize van a burokban. Nem növekszik 
olyan jól.

– És lehet tenni ellene valamit?
– Többféle lehetőség is van – mondta Nic. – Végezhetünk például magzatvízleszívást a nagyobbik 

babánál, hogy a kisebbiknek több hely jusson. Feltétlenül itt kell tartanunk egy-két napra.
Nic megszorította Molly kezét.
– Ott van még az úgynevezett szeptosztómia – egészítette ki Lucy. – Egy kis lyukat nyitunk az 

ikrek közötti falon, hogy kiegyenlítsük a magzatvíz mennyiségét a két magzatburok között. Ezt a 
beavatkozást gyakran a magzatvíz csökkentésével végezzük.

– És ez mindkét babának segít?
– Viszonylag korán felismertük a veszélyt, ami jó eredménnyel kecsegtet – mondta Nic. – Ha 

mindketten túlélik, a kisebbik baba hamar utoléri a nagyobbat. Ebben a percben azonban nem 
tudom garantálni, hogy mindkettő egészséges lesz.



– Úgy érti, meg is halhatnak?
– Tudom, hogy szörnyű ilyesmivel számolni. Ám fennáll a veszélye, hogy az egyik vagy akár 

mindkettő gyermekét elveszíti. Ezért különleges figyelmet szentelünk az esetnek, és megteszünk 
mindent, hogy megmentsük a kisbabáit – biztosította a nőt Nic. – Van még két másik lehetőség 
is, amelyeket meg kell fontolnia. Félek, nem túl kellemesek, de ismernie kell a tényeket, mielőtt 
döntést hoz. Vannak szülők, akik úgy határoznak, hogy megszakíttatják a terhességet, mert úgy 
gondolják, túl nagy a kockázat.

– Én nem…
Molly közel állt a síráshoz, és Lucy odanyújtott neki egy zsebkendőt.
– A  másik lehetőség, hogy amennyiben megállapítjuk, hogy az óvintézkedéseink nem 

elégségesek, és a babák állapota tovább romlik, az egyiküket megmentjük a másik rovására 
– folytatta Nic. – Kegyetlenségnek hangzik, tudom, de tulajdonképpen arról van szó, hogy 
mérlegeljük a veszteséget.

– Beszéljen a férjével, és döntsék el, mit szeretnének! – mondta Lucy.
– George nincs itthon – válaszolta Molly. – Üzleti útra ment az Egyesült Ál la mok ba. Azt mondta, 

hogy elhalasztja a tárgyalást, ha szükségem van rá. Én azonban azt gondoltam, hogy… csak egy… 
rutinvizsgálat lesz.

– Nem sejthette előre. – Lucy odahúzott egy széket az ágy mellé. – Bizonyára most nagy 
megrázkódtatásként érte. Felhívhatunk valakit, hogy ne legyen egyedül?

Molly megrázta a fejét.
– A szüleimmel nem jövök ki túl jól, George anyja pedig minden apróságtól pánikba esik. Ő az 

utolsó, akire most szükségem van. Én csak… – A nő az ajkába harapott. – Ikrek. Amikor megtudtuk, 
azt hittük, nem boldogulunk majd. Éppen hozzászoktunk a gondolathoz, erre tessék!

– Adjon időt magának! – mondta Nic. – Szeretném az elkövetkező huszonnégy órában megkezdeni 
a kezelést. Ha előtte szeretne beszélni a férjével vagy egy barátnőjével, semmi gond.

– Elmagyarázná a férjemnek a különböző lehetőségeket? – kérdezte Molly Lucytól.
– Természetesen – válaszolta a doktornő. – Ne eméssze magát! Gondoljon át mindent nyugodtan! 

Hozhatok valamit inni?
– Nem kell, köszönöm. Csak sokkolt a hír. Gondolkodni fogok… és beszélek George-dzsal. – 

Molly nagyot nyelt. – Itt bent nem használhatom a mobilomat, ugye?
– Nem, mert zavarhatja a műszereinket – mondta Lucy. – De tudok mutatni egy helyet, ahol 

használhatja.
– Köszönöm.
Lucy egy pillantást vetett Nicre.
– Az osztályon találkozunk?
– Igen. – A férfi rámosolygott Mollyra. – Bármikor szüksége van ránk, csak szóljon!

Négy órával később Lucy a társalgóban ült, és a könnyeit nyeldeste. A férjjel folytatott megrázó 
beszélgetés alatt végig fogta Molly kezét.

Azóta már meg is kezdték a kezelést, az ő rendelési ideje pedig már régen lejárt. Ám valahogy 
nem volt kedve hazamenni a kis házába.

– Minden rendben, Lucy?
A nő felnézett Nicre, és halványan elmosolyodott.
– Azt hittem, már régen otthon van.
A férfi leült mellé.
– Molly Drake miatt szomorkodik, ugye?
– Igen. Tudom, hogy az ilyen esetek ritkák, a legtöbb kismamánknak komplikációmentes a 

terhessége, és egészséges kisbabát hoz a világra. Mégis nehezemre esik látni, hogy egyes szülőknek 
min kell keresztülmenniük.

– Nekem is – mondta Nic. – De gondoljon inkább arra, hogy segíthetünk nekik!
– Igen. Mollynál holnap megcsináljuk a szeptosztómiát, aztán minden héten bejön ellenőrzésre. 



Így jobb esélyei lesznek az ikreknek.
– Fel a fejjel! – A férfi rákacsintott, és gyengéden megsimogatta az arcát. – Most pedig indulás 

haza! Holnap találkozunk.

Ezen az éjszakán Lucy nagyon nyugtalanul aludt. Amikor mégis sikerült elszundítania, Nic 
Albericivel álmodott, ráadásul olyan helyzetekben volt együtt vele, hogy ébredéskor az már szinte 
kínos volt.

Amikor bement dolgozni, mindenütt Nic nevét hallotta. Mindegyik beteg sugárzott az örömtől, 
miközben róla beszélt. És mindannyian azt állították, hogy a férfi vonzóbb bármelyik filmcsillagnál, 
és úgy viselkedtek, mintha teljesen beleszerettek volna. A szülésznők is le voltak nyűgözve – a 
fiatalok szabályosan elolvadtak, amint meghallották a nevét, az idősebbek pedig úgy rajongtak 
érte, mint a kedvenc fiukért.

– Elragadó… és igazi úriember – mondta Rosemary álmodozón. – És azok a csodálatos szemek! 
Ha húsz évvel fiatalabb lennék…

– Ugyan, annyira azért nem különleges! – válaszolta Lucy.
Rosemary meglepetten nézett rá.
– Veszekedtetek?
– Nem. Csak kicsit fárasztó folyton azt hallani, milyen fantasztikus ez a Mr. Alberici. Majdnem 

olyan kimerítő, mint Malcolm humora. Még azok az anyák is, akiknek nehéz szülés van a hátuk 
mögött, állítják, hogy máris újabb gyereket szeretnének, amíg Mr. Alberici viseli a gondjukat.

Rosemary halkan füttyentett.
– Úgy látom, valaki bal lábbal kelt fel ma reggel.
– Meglehet – ismerte el Lucy, és ismét a munkára terelte a beszélgetést.
Ám Nic egyszerűen nem akart kimenni a fejéből. Tudta, mikor érkezett meg az osztályra, és 

mikor ment el onnan csodálatos főnöke. Gyűlölte, hogy nem tudja fegyelmezni magát, pedig Nic 
csak egy a sok orvos közül…

– Aggódom e miatt a beteg miatt – mondta Beth, és egy újabb aktát nyújtott oda Lucynak. – Judy 
Sutherland cukorbeteg, és nagyon nagy a babája. Válldystociától tartok. – Ebben az esetben a túl 
nagy baba válla szülés közben elakad a szülőcsatornában. – Judy azonban nem akar császármetszést.

– Beszéljek vele, hogy hangsúlyozzam a kockázatokat? – kérdezte Lucy.
– Talán Nic átvehetné – javasolta Beth, akinek ragyogó szeme elárulta, hogy ő is a Niccolo 

Alberici Rajongói Klub tagja. – Olyan ellenállhatatlan, rá biztosan hallgatna.
– Igen, felületesen szemlélve Nic valóban ellenállhatatlan… – ismerte el Lucy, aki legszívesebben 

megfojtotta volna a férfit.
– Kedves magától, hogy ezt mondja, Williams doktornő – csendült fel Nic hangja a nő mögött, 

és Lucy zavartan fordult a férfi felé.
– Szeretnék egy esetet megbeszélni magával az irodámban, Lucy – mondta a férfi. – Lenne 

olyan kedves?
– Utána tudna beszélni Mrs. Sutherlanddel, Nic? – kérte Beth.
– Persze. – Nic a legszebb mosolyát villantotta a nőre, amitől Beth azon nyomban elolvadt. – 

Lucy?
Lucy magában sóhajtva követte a férfit a szobájába.
– Kérem, csukja be az ajtót! – mondta Nic, s miután a nő helyet foglalt, homlokráncolva nézett 

rá. – Úgy tűnik, lassanként kezd szokásommá válni, hogy olyasmit hallok, amit szívem szerint 
nem hallottam volna.

– Nos, a hallgatózás ritkán vezet jóra – válaszolta a nő pimaszul.
– Azt hittem, tisztáztuk a problémáinkat.
– Jól van, jól van! Sajnálom.
A férfi összefonta a karját a mellén.
– Ez nekem nem elég.



– Azt akarja, hogy áthelyeztessem magam?
– Nem. Tegye jóvá a dolgot.
Lucy gyanakodva nézett rá.
– Mégis miről beszél?
– Töltse velem a holnapi napot!
– Micsoda? – kérdezte a nő elképedve. Ezzel aztán végképp nem számolt.
– Új vagyok a környéken, és szükségem van valakire, aki segít egy kicsit eligazodni. Szeretném 

felfedezni a vidéket, és szívesen venném ehhez a társaságát.
– Miért épp rám gondolt? Kérdezze meg a szülésznőket meg a nővéreket! Vagy az egyedülálló 

doktornőket! Hiszen bármit megtennének a kedvéért.
A férfi nevetett.
– Ó, Lucia mia! Nem lenne szabad készpénznek vennie a kórházi pletykákat. Nézze, holnap 

szabadnapom van, és magának is. Töltse velem a napját! – kérte Nic. – Mutassa meg nekem a 
környéket!

– Biztos vagyok benne, hogy képes egyedül is kiigazodni a térképen.
– Az nem ugyanaz, mint olyasvalakivel barangolni, aki ismer minden szép helyet.
– Talán egészen más dolgokat talál szépnek, mint én.
– Talán igen, talán nem.
A nő megrázta a fejét.
– Nem tartom jó ötletnek.
– Nem szabok semmilyen feltételt, megígérem.
– Utána még két randi, aztán végre békén hagy? – kérdezte Lucy reménykedve.
Nic elvigyorodott.
– Ez nem randi, Lucy.
A válasz aligha lehetett volna ennél megsemmisítőbb. Lucy a padlót bámulta, és azt kívánta, 

bárcsak mérföldekre lenne innen.
– Csupán együtt töltjük a napot barátokként. Rendben, kössünk üzletet: rábeszélem a betegét 

a császármetszésre, amennyiben szükséges, maga pedig megmutatja nekem a kedvenc helyeit itt, 
Cornwall északi vidékein. Szívem szerint illően meg is pecsételném ezt az üzletet, de munkahelyen 
vagyunk, és megígértem, hogy a beleegyezése nélkül nem érintem meg többé. – A szeme megvillant. 
– Kár, hogy nem tud olvasni mások gondolataiban. Másrészt, ha tudná, mire gondolok éppen, 
valószínűleg lekeverne nekem egyet.

– Ne vigyen kísértésbe! – fenyegetőzött Lucy. Ezek azonban csak üres szavak voltak. A  férfi 
puszta létezése kísértést jelentett számára. És az az ostoba érzése támadt, hogy Nic pontosan 
tudja, mi jár a fejében.

A férfi mondott valamit olaszul, amire Lucy dühösen nézett rá.
– Fordítsa le!
– Azt semmi pénzért sem kockáztatnám meg. – Nic nevetett. – Ha tudni akarja, mit mondtam, 

meg kell tanulnia olaszul. Szóval végül is velem tart holnap?
– Nem.
Nic színpadiasan a szívére szorította a kezét.
– Én mindent megpróbáltam.
– Ne viselkedjen úgy, mint egy gyerek! – mondta Lucy, és elfojtott egy mosolyt. – Ideje a 

betegeim után néznem.
– Arrivederci, Lucia mia – mondta a férfi halkan.
Ez az olasz akcentus túl sok volt Lucy lelki békéjének. Közel állt hozzá, hogy meggondolja magát. 

De csak közel állt hozzá. Szerencsére az utolsó pillanatban felülkerekedett a józan esze.
– Meg kellene vizsgáltatnod az agyadat, Lucy Williams – dünnyögte bosszúsan maga elé, 

miközben kilépett a folyosóra.

Ezen az estén Lucy nyugtalanul mászkált fel-alá a lakásában, és Nicre gondolt.



– Hagyd abba! – parancsolt magára, de képtelen volt rá.
Valahányszor lehunyta a szemét, a férfi arcát látta maga előtt, érezte az illatát és a száját az 

ajkán.
A szabadnapján még rosszabb volt a helyzet. Csak ne lettem volna olyan ostoba! – gondolta. Ha 

belemegyek, hogy Nickel töltsem a napot, jobban megismerhettem volna.
Hiszen nem is akarod közelebbről megismerni! – érvelt magában. Vezető főorvos szeretnél 

lenni. A magánéleted évek óta romokban hever. Összpontosíts a karrieredre! Az biztonságosabb.
És ha mégis lement volna vele a tengerpartra? Pentremainbe, a legkedvesebb helyére. A kis öböl 

egyike Európa legjobb szörfhelyeinek, és télen is lenyűgöző, amint a hullámok a szirteket nyaldossák, 
sirályok köröznek a fejük fölött, és a metsző szél pirosra festi az arcukat. Megebédelhetnének a 
kedvenc vendéglőjében egy ablak melletti asztalnál, ahonnan a tengerre látni. Azután talán még 
belefér egy séta a parton a naplementében.

És utána egy csók…
Az ember még azt hinné, hogy hormontúltengésben szenvedő kamasz lány vagy, nem pedig 

józan, harmincéves orvos, gondolta Lucy fejcsóválva. Őrültség, hogy egy csók gondolatára remegni 
kezdjen a térded! Ne gondolj többé Nicre, mert a végén még becsavarodsz.

Hogy elterelje a figyelmét, elhatározta, süt valamit. Volt otthon dió, méz és szezámmag. Éppen 
megfelel a „kahk”-hoz, egy keleti aprósüteményhez. A receptjét egy egyiptomi barátnőjétől kapta 
az egyetemen. Gyúrás közben kiadhatta magából a feszültséget, és végre volt valami finom édesség, 
amellyel megvigasztalhatta magát.

– Ez nagyon finom! – sóhajtotta Nic, és vett még egyet a porcukorral meghintett süteményből. 
– A  külseje nem túl édes, de ha beleharapok a töltelékbe… Egyszerűen nagyszerű! Melyik 
kismamánknak kell köszönetet mondanom érte, és könyörögnöm, hogy árulja el, hol vette?

– Egyiküknek sem – válaszolta Rosemary.
– Valamelyik kolléga hozta?
– A mi Lucy Williamsünk ügyes kezecskéje készítette. – Rosemary rákacsintott a főorvosra. – 

Nemcsak csinos a pofija és kiváló orvos! Még a sütéshez is ért!
Meghiszem azt, gondolta Nic.
– Hé, Lucy! Újabb „kahk”-rajongót sikerült szerezned – mondta Rosemary.
– Üdv, Lucy. Ez valóban nagyon finom. Szokatlan töltelék.
– Dió, méz és szezámmag – világosította fel a nő.
Nic vett egy újabb darabot.
– Hmm, szeretem az édeset. Olyan jó, hogy meg tudnék érte halni!
A férfi élvezettel harapott a süteménybe.
– Ha továbbra is ilyen ütemben tömi magába a sütit, hamarosan úgy fog kinézni, mint az 

előrehaladott terhes kismamáink. Különösen, hogy alig félórája volt reggelizni – válaszolta Lucy 
negédesen, és eltűnt a kezelőben.

Na, ezt jól megmondtam, gondolta. Ám Nic még mindig nem ment ki a fejéből. Ekkor megszólalt 
a csipogója, és a sürgősségiről kérték, nézzen meg valakit, akit vérzéssel szállítottak be.

Lucy elolvasta a nő nevét a betegkartonon.
Nina Hammond. Véletlen. Biztosan véletlen. A Hammond végül is elég gyakori név, akárcsak a 

Nina. Ám amint belépett a szobába, és meglátta Nina férjét, tudta, nem véletlen egybeesésről van 
szó. Hanem egy rémálomról, amely feltépi a régi sebeket.

Lucy azonban jó orvos volt, és szilárdan eltökélte, nem mutatja a volt barátja előtt, hogy zavarja 
a viszontlátás.

Egyáltalán semmi kifogása ellene.
– Üdv, Mr. és Mrs. Hammond – köszönt, és megkönnyebbült, hogy még csak nem is remeg a 

hangja. – Lucy Williams vagyok, osztályos orvos a szülészeten.
– Kérem, Williams doktornő, segítsen, hogy ne veszítsem el a kisbabámat! – Nina Hammond 

megragadta Lucy kezét. – Állítsa el a vérzést!



– Mindent elkövetek – válaszolta Lucy, aki a betegkarton mögött keresett menedéket.
– Itt nyaralunk – közölte Nina. – Néhány nyugodt napot szerettünk volna eltölteni a tengernél. 

Ma körutazást akartunk tenni a parton, amikor észrevettem, hogy vérzem, és Jack azonnal 
idehozott.

– Van, aki gondoskodjon a többi gyermekéről? – érdeklődött Lucy.
Nina megrázta a fejét.
– Nincsenek gyermekeim. Három vetélésem volt.
Lucy szándékosan kerülte Jack tekintetét.
– Sajnálom. Elküldte az orvosa alaposabb kivizsgálásra?
– Nem. Kellett volna?
– Ha egy betegem háromszor elvetél, én további vizsgálatokat javaslok, hogy kiderítsük az okot. 

Lehet, hogy a szervezete antitesteket termel, ami vetéléshez vezet. Vagy talán az anyaméhével 
van baj. Mindkettő ellen lehet tenni valamit. Először szeretném megvizsgálni, és készítek egy 
ultrahangot, hogy megállapítsam, pontosan mi a helyzet. Sok vért veszít?

– Nem, csak pár cseppet. De görcseim voltak, és pánikba estem. – Nina az ajkába harapott. – 
Annyira szeretnék gyermeket! Már évek óta próbálkozunk, és három babát elveszítettem. Ha ezt is 
elveszítem… – Elkezdett sírni. – Nem bírom ki!

– Ne aggódjon! – vigasztalta Lucy. – Felvitetem az osztályunkra. Ott elvégezhetjük az ultrahangos 
vizsgálatot, és meglátjuk, mi a helyzet. Talán benn kell maradnia éjszakára megfigyelésre, míg 
sikerül megnyugodnia.

– A férjem mellettem maradhat?
Lucy mély lélegzetet vett.
– Azt majd meglátjuk. Küldök egy ápolót, aki felviszi az osztályra. Ott várom, és előkészítem a 

készüléket. Hányadik hétben van?
– A tizenhetedikben.
– Jól van, Mrs. Hammond. Hamarosan találkozunk.
Lucy gyorsan felhívta a szülészetet, hogy készítsenek elő egy szobát, aztán nem szállt liftbe, 

hanem felment a lépcsőn. A mozgás segített, hogy össze tudja szedni magát.
Jack Hammond – magas, szőke, kék szemű és barnára sült. Olyan férfi, aki után megfordulnak a 

nők. Ez a férfi ezer darabra törte a szívét, és évekre volt szüksége, hogy a megrázkódtatást kiheverje.
Azt hitte, soha többé nem látja viszont. A rettenetes szakítás után ő Cornwallba költözött, ahol 

nem kínozták az emlékek. Álmában sem gondolta volna, hogy az útjaik ismét keresztezik egymást.
Amire megérkezett az osztályra, már visszatért az önuralma. Nina ott várta az egyik kezelőben. 

Még mindig félt, és közel állt a síráshoz.
– Hozzak egy pohár vizet? – kérdezte Lucy.
– Nem, köszönöm, attól hányingerem lesz. – Nina Jack kezét szorította. – A kis ba bám… Kérem, 

tudnom kell, hogy jól van-e a kisbabám!
– Tegye szabaddá a hasát, aztán megnézzük. – A vizsgálófej és némi zselé segítségével Lucy 

hamarosan látta a kívánt képet a kijelzőn. Úgy fordította a monitort, hogy Nina is láthassa. – 
Nézze csak, hogy ver a szíve! – Egy sötét, lüktető pontra mutatott. – Erős és nyugodt. A  kicsi 
alaposan magára ijesztett, de úgy tűnik, most jól van. Megvizsgálhatnám?

Nina bólintott, Lucy pedig óvatosan hozzálátott a vizsgálathoz.
– Feltételezem, hogy a méhnyaka rövidebb és vékonyabb, mint kellene. Ha a baba nagyobb 

és nehezebb lesz, a súlya a méhszájra nehezedik, amely ettől túl korán kinyílik. Szerencsére 
megakadályozhatjuk egy úgynevezett cerclage műtéttel. Ez egy méhszájzáró varrás. 
A beavatkozáshoz azonban altatás szükséges, aztán az azt követő huszonnégy órában szigorúan 
ágyban kell maradnia. A  varrásnak ki kell tartania a terhesség hátralévő részére, és majd a 
nőgyógyásza távolítja el röviddel a szülés előtt.

– Akkor nem veszítem el a gyermekemet?
– Remélhetőleg nem – válaszolta Lucy. – Mindenesetre így sokkal jobbak a kilátásai. 

A  fennmaradó terhességi idő alatt azonban kímélnie kell magát. Le kell mondania a vaginális 



közösülésről is.
Lucy nem nézett Jackre, de hallotta, ahogy a férfi halkan válaszol:
– Értem.
Hát igen, ez egyszer peched van, Jack, gondolta a doktornő. Nemcsak gondoskodnod kell Nináról, 

de még az önző vágyaidat sem tudod kielégíteni.
– És amennyiben fájást érez, vagy folyadék távozását észleli, azonnal hívja fel a szülésznőjét! – 

folytatta Lucy.
– Így lesz – fogadkozott Nina. – Mikorra tervezi a méhszájvarrást?
– Ma megcsináljuk. Mikor evett utoljára?
– Tegnap este. Nem kívántam a reggelit.
– Ez jó. Most már ne is egyen vagy igyon semmit, én pedig utánanézek, mikor szabad a műtő. 

Bár hamarosan kezdődik a rendelési időm, de majd szólok a nővérnek. Ha szüksége van valamire, 
csak nyomja meg a gombot, rendben? – Lucy megmutatta az asszonynak, hogyan működik a 
hívógomb. – Később találkozunk.

– Beszélhetnénk egy percet, doktornő? – kérdezte Jack, amikor Lucy már az ajtóban állt.
A nő minden erejét és udvariasságát összeszedte.
– Természetesen, Mr. Hammond.
A férfi behúzta maguk mögött az ajtót, és távolabb ment néhány lépést, nehogy Nina hallhassa, 

amit mond.
– Szervusz, Lucy. Örülök, hogy látlak.
Lucy mosolytalan arccal nézett rá, Jack tetőtől talpig végigmérte őt.
– Remekül nézel ki.
A nő továbbra is hallgatott.
– Köszönöm, hogy segítesz Ninán. – A férfi meg akarta fogni a kezét, de Lucy lerázta magáról.
– Ez a munkám, Mr. Hammond.
– Bár amikor ma megláttalak, megértettem, mekkora tökfilkó vagyok – mondta a férfi. – Tudom, 

hogy megbántottalak, de nem szándékosan tettem. Én sem tudom, mi ütött belém akkor. Bizonyára 
komplett őrült voltam.

Így van. Jobban Lucy sem tudta volna kifejezni magát.
– Sosem tudtalak egészen elfelejteni.
– Ez nem az én bajom – válaszolta a nő vállat vonva.
– Amit tulajdonképpen mondani akarok… – Jack megpróbálta átkarolni a nőt. – Amikor 

viszontláttalak, tudatosult bennem, mennyire hiányoztál. Hogy mennyire vágyom rád. Még 
mindig szeretlek, Lucy.

A nő ellökte magától. Hogy voltam képes valaha is beleszeretni egy ilyen férfiba? – kérdezte 
magában végtelen undorral. Egy sekélyes és megbízhatatlan alakba, aki magára hagyja a vetéléstől 
rettegő feleségét, és megpróbál rámászni a volt barátnőjére.

– Ezt aligha hiszem, Jack. A feleségednek… – Lucy erősen hangsúlyozta a szót – szüksége van a 
támogatásodra. Az a legkevesebb, hogy ezt megteszed érte.

– Lucy…
A nő eltökélten rázta meg a fejét.
– Bármi volt is köztünk, Jack, annak már évek óta vége. És így is marad. Most pedig bocsáss meg, 

kérlek. Le kell foglalnom egy időpontot a feleséged műtétéhez, aztán megyek rendelni.
Azzal átment a nővérpulthoz, és felhívta a műtőt, bár a keze kissé remegett közben. Jack itt van. 

Annyi év után…
Lucy kényszerítette magát, hogy a feladatára összpontosítson, bejelentette a műtétet, gyorsan 

szólt Rosemarynek, aztán elhagyta az osztályt.
A lefelé vezető lépcsőn hirtelen elhomályosult a látása. Csak ekkor vette észre, hogy könnyek 

peregnek az arcán. Gyorsan megtörölte a szemét, és kihúzta magát. Nem, szó sem lehet róla! Már épp 
eleget sírt Jack Hammond miatt. A váratlan viszontlátás mindent újból felkavart. A kétségbeesett 
fájdalmat, amelyről akkoriban azt hitte, sosem múlik el. Ám közben idősebb és okosabb lett.



Elboldogulok vele, mondta magában. Képes vagyok rá.



 4. FEJEZET

Amikor Lucy odaért a rendelőbe, már ismét a kórház hűvös, nyugodt jégkirálynője volt.
– Holly itt van? – kérdezte.
– Beteget jelentett – válaszolta Moira, a recepciós. – Ételmérgezés.
– Szegény! – szólt Lucy együttérzően. Egyszer már neki is volt ételmérgezése, így tudta, milyen 

szörnyű érzés. Ám szüksége volt egy asszisztensre, hogy elvégezhessen egy magzatvízvizsgálatot. 
– Beugrik helyette valaki?

Moira megrázta a fejét.
– Megpróbáltam találni valakit, amint megkaptam a hírt, de sajnos mindenki más foglalt.
– Hát jó, egyedül is el tudom végezni. – Ez annyit jelentett, hogy inkább a vizsgálat műszaki 

részére kell összpontosítania, és nem tud úgy odafigyelni a szülőkre, mint szeretné. Bár lehet, 
hogy most éppen erre van szüksége. Olyas va la mire, ami teljes figyelmet követel tőle.

– Valami gond van? – hallott egy hangot a háta mögül.
Nic. Nem, erre most végképp nincs szüksége. Lucy megfordult.
– Úgy is mondhatjuk. Holly, az egyik röntgenasszisztens megbetegedett.
– És vele kellett volna ma reggel magzatvízvizsgálatot végeznie?
Lucy vállat vont.
– Egyedül is elboldogulok.
– Ha akarja, segítek – ajánlotta a férfi.
Lucy habozott, de itt most munkáról van szó.
– Köszönöm. Az ultrahangot vagy a tűt választja?
– Az ultrahangot. – Nic elmosolyodott. – Így maga lesz a rossz.
A viccelődés most jólesett Lucynak.
– Rendben. Ráér máris?
– Egészen a magáé vagyok, Williams doktornő.
Lucy elengedte a füle mellett a megjegyzést, és a beteg dossziéjába nézett.
– Mr. és Mrs. Sanders? – kérdezte a lehangoltnak látszó asszonyt a váróban, és a mellette ülő, 

csendes férfit.
– Igen.
– Dr. Lucy Williams vagyok, ő pedig Nic Alberici, a vezető főorvosunk. Velünk jönnének, kérem? 

– Lucy belépett a rendelőbe, és odament az ultrahangkészülékhez.
– Ma egyszerre két orvos is jutott maguknak – próbálta oldani a feszültséget Nic –, tehát semmi 

ok a félelemre.
– A főorvos úr kezeli a monitort, hogy én egészen magára tudjak figyelni – magyarázta Lucy a 

sápadt asszonynak. – Ivott elegendő vizet?
Kay Sanders bólintott.
– A szülésznő mondta, hogy a hólyagomnak tele kell lennie.
– Igen, ezáltal jobb képet kapunk. Alberici doktor most ultrahangképet készít a kisbabáról, hogy 

lássuk, hogyan fekszik, és hol vehetnék le egy kis magzatvizet. Ez nem okoz fájdalmat a babának, 
és valószínűleg még csak észre sem vesz semmit.

– Mennyi ideig tart, míg a vizsgálati eredmény megérkezik a laborból? – kérdezte John Sanders.
– Három hét – válaszolta Nic.
A papírokból kitűnt, hogy a házaspár évek óta eredménytelenül próbálkozott a gyermekvállalással. 

Amikor pedig Kay végül mégiscsak teherbe esett, egy rutinteszt során kiderült, hogy a kisbabánál 
nagyon magas a Down-szindróma kockázata. Ezért volt szükség erre a vizsgálatra.

Nem tartott sokáig, míg Lucy egy speciális tű segítségével levette a szükséges mennyiségű 
magzatvizet.



– Már készen is vagyunk – mondta aztán, és megszorította Kay kezét. – Most pedig odakint 
pihenjen egy kicsit! Ha jól érzi magát, húsz perc múlva hazamehet. Ügyeljen arra, hogy a következő 
néhány napban kímélje magát, és pihenjen sokat! Ha altesti fájdalmat észlel, vagy valami 
nyugtalanítja, azonnal hívja fel a szülésznőjét! Jelentkezünk, amint megjönnek az eredmények.

– Köszönöm, doktornő – mondta Kay, s közben ismét könnyes lett a szeme.
– Mivel a teszt során a baba kromoszómáit ellenőrzik, azt is meg tudjuk majd mondani, hogy fiú 

lesz, vagy kislány, amennyiben tudni szeretnék – tette hozzá Lucy.
Kay bólintott.
– Igen, szeretnénk.
– Rendben, akkor ezt felírom.
Kay és John kimentek a szobából. Miután Lucy feliratozta a mintát, Nic rámosolygott.
– Csodálatosan bánik a betegekkel, Lucy. Mindkettőjüknek érthetően elmagyarázott mindent, 

és megnyugtatta az anyukát.
– Ezt minden jó orvosnak tudnia kell – válaszolta a nő. – Sandersék szörnyű helyzetben vannak, 

és az én feladatom az, hogy segítsem elviselni nekik. Ha erre még mindig nem lennék képes, már 
régen elveszítettem volna a munkámat.

Nic felemelte a kezét.
– Hé, nem akartam leereszkedő lenni. Jó csapatot alkotunk. Egy hullámhosszon vagyunk. Nem 

akarok veszekedni magával, Lucia mia.
– Ne nevezzen így! – sziszegte a nő. – Nem vagyok a maga Lucyja.
A férfi hallgatott, de a szeme mindent elmondott: Még nem!
– Kár, hogy a múltkor nem jött velem. Sétáltam egy nagyot a tengerparton, aztán ettem egy 

kitűnő pástétomot. – Nic a szeme sarkából Lucyra pillantott. – Még jobban ízlett volna, ha velem 
van.

– Biztos vagyok benne, hogy bármikor talál egy kedves kísérőt.
– Csakhogy én nem csupán kedves kísérőt akarok. – Nic a hüvelykujjával vé gig si mí totta az alsó 

ajkát, s a látványtól Lucynak remegni kezdett a lába. – Nekem maga kell – suttogta Nic, és mélyen 
a nő szemébe nézett.

Olyan egyszerű lenne igent mondani, gondolta Lucy. Csakhogy azt egy életen át bánná. Olyan, 
hogy „boldogan éltek, míg meg nem haltak” nincs! Ezt jól tudta. A bizonyíték odafent ül a felesége 
mellett. A biztonság kedvéért Lucy hátrált egy lépést.

– Már mondtam, hogy nem akarok kapcsolatot kezdeni magával.
– A bálon mégis viszonozta a csókomat, Lucia mia – emlékeztette a férfi gyengéden.
Lucyra rájött a köhögés.
– Mindenki követ el hibát.
– Az nem hiba volt.
– Akkor ebben eltér a véleményünk. De most inkább a betegeinkkel kellene foglalkoznunk.
A férfi egy percig némán nézte, aztán bólintott.
– Ahogy kívánja.
A  rendelési idő hátralévő részében Nic kerülte, és Lucy nem tudta, hogy megkönnyebbülést 

vagy csalódottságot érezzen-e emiatt. A  lelke mélyén azt várta, hogy a férfi vele akarja tölteni 
az ebédszünetet. Aztán meglátta, hogy Nic Beth szel, az egyik szülésznővel beszélget. Azzal a 
különleges mosollyal nevetett rá, amelyről ő azt hitte, hogy kizárólag neki tartja fenn, Beth pedig 
ugyanolyan kedvesen mosolygott vissza. Együtt mentek el az ambulanciáról.

Hát nem tartott túl sokáig, míg talált helyettem valaki mást, gondolta Lucy dühösen, de aztán 
figyelmeztette magát, hogy ne legyen féltékeny. Nem is akarod őt. Így akár örülhetsz is Beth 
szerencséjének.

Persze tudta, hogy becsapja magát. Nagyon is akarja Nicet, és szörnyen féltékeny a fiatal 
munkatársnőjére. Éppen ezért kell a jövőben távol tartania magát Nic Albericitől. Nem hiányzik, 
hogy egy férfi úgy megsebezze, mint Jack. Ilyen hibát többé nem követ el.

Igyekezett úrrá lenni a levertségén, és a papírjaira pillantott. A  következő beteg gyakori 



hányástól, hányingertől szenvedett, és máris a kiszáradás jeleit mutatta. Folyadékháztartásának 
kiegyenlítése érdekében Lucy intézkedett, hogy vegyék fel néhány napra a kórházba, és adjanak 
neki infúziót.

– Amint jobban érzi magát, és megmarad magában az étel, hazamehet – mondta a nőnek.
– Köszönöm, doktornő – válaszolta Sonia Jacobs.
– Akkor később találkozunk az osztályon – szólt Lucy mosolyogva.
Nem volt kedve ebédelni. Az elképzelés, hogy az ebédlőben találkozik Nickel és Bethszel, túl sok 

volt neki. Ezért visszament a szülészetre. Mivel a műtétjét egy sürgős eset miatt elhalasztották, 
úgy döntött, megpróbálja utolérni magát a papírmunkában.

Amikor meg akarta nézni Ninát, Jack jött ki a betegszobából.
– Vártalak.
– Nina jól van? – kérdezte Lucy aggódva.
– Igen. – A férfi megvonta a vállát. – Ha gond adódna, hívnám a szülésznőt. Hiszen ezt mondtad, 

nem?
– Igen.
– Az az igazság, hogy kerestelek – mondta a férfi halkan. – Lucy, én olyan ostoba voltam! Sosem 

lett volna szabad elengednem téged.
– Hol van már a tavalyi hó! – válaszolta a nő kurtán.
– Nem kell így lennie.
Tényleg azt hiszi, hogy viszonyt kezdenék egy nős férfival? Talán „ostoba liba” van a homlokomra írva?
– De igen. Vége, Jack.
– Valóban? Megesküdnél bármire, ami fontos neked, hogy sosem gondolsz rám? Hogy nem 

hiányzik az, ami köztünk volt?
– Igen.
– Nézz a szemembe, és úgy mondd!
Lucy megvetően húzta el a száját.
– Nincs szükségem arra, hogy magyarázkodjak. Hagyj békén!
– Nincs vége, Lucy. Tulajdonképpen soha nem is volt. Te és én… Olyan jól összeillettünk. Már 

nem emlékszel? Akkor, ott a vízesésnél…
– Rég volt – szakította félbe Lucy. Valójában semmi kedve sem volt visszaemlékezni arra a napra, 

amikor Jack és ő első alkalommal szeretkeztek. Akkor jött rá, hogy beleszeretett. – Elmúlt, és ezen 
semmi sem változtat. Amennyiben Ninának nincs szüksége rám, nekem a többi betegemről kell 
gondoskodnom.

A férfi megragadta a kezét.
– Nekem szükségem van rád, Lucy! Folyton csak rád gondolok. Arra, hogy milyen volt együtt. 

– Sokatmondó mosollyal cirógatta meg a nő kézfejét. – Ami kor az egész napot ágyban töltöttük. 
Emlékszel még? – Megsimogatta Lucy arcát. – Olyan szép pár voltunk.

Akkor miért hagytál el? – kérdezte Lucy magában. Miért okoztál olyan hihetetlenül nagy 
fájdalmat?

– Találkozzunk később! – mondta Jack. – Ma este együtt vacsorázhatnánk, beszélgethetnénk. 
Aztán pedig talán… – Tenyerébe fogta a nő arcát, és föléje hajolt.

A  teljesen elképedt Lucy majdnem engedett az ajka ismert érintésének. Ám aztán az eszébe 
villant, hol vannak. És ki van a mögöttük lévő szobában. Hevesen ellökte magától Jacket.

– Ne érj hozzám!
– Ezt nem gondolod komolyan. Ugyan már, Lucy – hízelgett a férfi. – Tudom, hogy te is azt 

érzed, amit én.
– Zaklatja ez a férfi, Williams doktornő? – kérdezte ekkor egy jeges hang.
– Semmi baj. Egyedül is megoldom a helyzetet – válaszolta Lucy.
– Biztosan nincs szüksége segítségre? – Nic komor arccal fürkészte Jacket.
Jack vállrándítva mondta:
– Lucy és én nagyon régóta ismerjük egymást.



– Akkor azt is tudnia kell, hogy ha nemet mond, azt komolyan gondolja – szólt Nic élesen. – 
Ebben a kórházban pedig vannak előírások az alkalmazottak zaklatását illetően. Ha még egyszer 
azon kapom, hogy az egyik munkatársnőmhöz közelít, saját kezűleg penderítem ki, és szólok a 
biztonsági szolgálatnak, hogy többé nem léphet be a kórházba. Megértette?

– Saját kezűleg? – gúnyolódott Jack.
– Így van, a magafajta nem ért másból – válaszolta Nic halkan, mégis fenye ge tőn. – Williams 

doktornő, meg kell beszélnünk egy esetet. Az irodámban. Lehetőleg azonnal.
– Természetesen, Mr. Alberici.
Lucy pillantásra sem méltatva Jacket, bement Nic irodájába.
– Üljön le! – utasította Nic, és betette maguk mögött az ajtót. Amint Lucy helyet foglalt, 

hozzátette: – Megmagyarázná, kérem, mit jelentsen ez?
– Nem fontos. – A nő felszegte az állát. – Melyik esetről akart beszélni velem?
– Egyikről sem. Csak azt gondoltam, ürügyre van szüksége, hogy elszabadulhasson onnan.
– Ne aggódjon, tudok vigyázni magamra.
– Lucy, úgy tűnt, hogy az az alak erőszakoskodott magával. Ez az én gondom is, és a főnökeként 

gondoskodni fogok róla, hogy többé ne fordulhasson elő.
– Igen, értem. Már megint jön ezzel a főnökdumával.
Nic beletúrt a hajába.
– Tudom, hogy éppannyira képes lenne elvezetni az osztályt, ahogy én. De maga mit tenne, ha 

egy beteg vagy egy hozzátartozó zaklatná valamelyik munkatársát?
– Közbelépnék, elvenném a helyzet élét, megbizonyosodnék róla, hogy mindenki tisztában van 

a szabályokkal, és szükség esetén intézkednék.
– Épp ezt teszem én is. Szóval ne tegyen szemrehányást érte, rendben?
Lucy elvörösödött.
– Sajnálom. Bizonyára nehéz elboldogulnia a helyettesével, aki ellátta az osztály vezetését, amíg 

maga ide nem jött.
– Ezért kellene a legjobbat kihoznunk a helyzetből. Egy csapatként. – Nic hangja ellágyult. – 

Minden rendben, Lucy?
– Igen – válaszolta a nő nyomottan.
– Nem úgy tűnik. Dühös lett e miatt a férfi miatt. Reszket.
– Nem igaz. – Lucy gyorsan a háta mögé rejtette a kezét.
A férfi rámosolygott.
– Jöjjön, meghívom egy kávéra.
– Mondtam már, Nic, hogy minden rendben.
– Tudom, hogy ma délután műtétje lesz. Előtte szüksége van egy kis szünetre. És egészen 

véletlenül most én is ráérek. Tehát menjünk gyorsan, mielőtt valaki ránk csipog.
Lucy szeretett volna ráüvölteni, hogy hagyja békén, de visszafogta magát. Végül is nem Nic 

hibája, hogy Jack felbukkant, és ilyen lehetetlenül viselkedett. Jack, az önző szemétláda, aki 
mindig csak magára gondol, és tényleg azt hiszi, hogy ő ismét a karjába omlik. Jack, aki sosem 
adott világos magyarázatot arra, amit vele művelt, nem is beszélve a bocsánatkérésről.

Nic nem folytatta a témát a kávézóba menet, a közéjük telepedő csend mégsem volt kényelmetlen. 
Lucy legszívesebben mérföldekre lett volna onnan, mondjuk egy félreeső skót szigeten, ahol soha 
többé nem látja Jack Hammondot.

– Ha talált asztalt, hozom a kávét – mondta Nic, amint odaértek. – És mielőtt ragaszkodna 
hozzá, hogy a saját részét kifizesse: legközelebb maga gondoskodik nekem kávéról és süteményről, 
amikor nekem lesz hasonlóan szörnyű napom. Megegyeztünk?

– Rendben.
Lucy nem tudta elképzelni, hogy dr. Haramiának valaha is ilyen szörnyű napja legyen. Át kellett 

volna adnom ezt az esetet valaki másnak, töprengett. De Nina olyan ijedtnek és kétségbeesettnek 
tűnt. Hogyan tagadhatta volna meg a segítségét attól a szegény asszonytól?

Nic egy tejeskávét és egy muffint tett elébe.



– Pat új receptet próbált ki karamellel és mogyoróval.
– Köszönöm. – Lucy nagyot kortyolt a kávéba, majd szemügyre vette a süteményt. Pontosan ilyen 

muffinra van szüksége: egy édes, ragadós bánatűzőre.
Nic várt, míg megette.
– Most már jobb? – kérdezte aztán.
– Igen. – Lucy kipréselt magából egy mosolyt. – Köszönöm. Nagyon kellett ez a kis pihenő.
– Szóval mi is történt?
Lucy nem szeretett volna beszélni róla, még csak gondolni sem akart rá.
– Nem történt semmi.
– Mondja el, Lucy! – kérlelte Nic gyengéden. – Sokkal jobban érzi majd magát.
A nő sóhajtott.
– Hát jó. Ám ennek köztünk kell maradnia. A kórházban senki sem tud róla.
– Ismerem a kórházi pletykagépezetet. Nem szólok senkinek.
– Az egyik betegemről, Nina Hammondról van szó.
A férfi várt.
– A volt barátomnak a felesége. Jack az, akivel együtt látott…
Lucy nehézkesen vette a levegőt, és amikor a férfi meglátta a fájdalmas arckifejezését, 

legszívesebben kidobta volna Jack Hammondot az ablakon.
– Meglehetősen csúnya szakítás volt. Amikor nagyjából felépültem belőle, elhagytam Londont, 

és idejöttem.
Cornwallba, a lehető legmesszebb a férfitól, gondolta Nic. Valami nagyon rossznak kellett 

történnie közöttük. Ahogy Lucyt ismeri, nem szökik el csak úgy egy nehéz helyzet elől.
– Azt hittem, soha többé nem látom. – Lucy vállat vont. – Cornwall azonban kedvelt üdülőhely. 

Számolhattam volna azzal, hogy Jack valamikor ismét az utamba kerül. De arra igazán nem 
gondoltam, hogy munka közben történik meg.

– Szeretné, hogy én vegyem át Hammondékat? – kérdezte Nic.
– Nem szükséges. Elboldogulok az esettel.
– Lucy, ez nem jó ötlet. Még ha figyelmen kívül hagyjuk is, hogy a férfi zaklatta magát, ismeri 

a beteget, és ezért elfogult.
A nő megrázta a fejét.
– Nem. Nina és én nem ismerjük egymást.
– Tehát Jack csak a szakításuk után találkozott vele?
Lucy tétován vonta meg a vállát, és keserűen elmosolyodott.
– Tudja, sosem gondoltam volna, hogy Jack mélyebbre is süllyedhet a szememben. De a tény, 

hogy rám mászott, miközben a felesége itt fekszik a kórházban, és fél, hogy elveszíti a gyermekét… 
Hogyan lehettem valaha is együtt egy ilyen emberrel? Hogyan ismerhettem ennyire félre?

Nic keze ökölbe szorult, ám külsőre nyugodt maradt.
– Nem a maga hibája, hogy arról az alakról kiderült, mekkora csirkefogó.
– Nem? – Lucy elhúzta a száját. – Éppolyan vagyok, mint a családom többi tagja. Ha férfiakról 

van szó, csődöt mond az ítélőképességem.
– Mindenki hibázik. – Nic vigaszképpen megszorította Lucy kezét. – És ha ez megkönnyíti a 

dolgát, átveszem az esetet.
– Még ha nem én kezelem is Ninát, Jack kutatni fog utánam. Tudom. Mond tam neki, hogy nem 

érdekel, de ha egyszer a fejébe vesz valamit, nagyon makacs tud lenni.
Nic habozott egy percig.
– Egyet megtehet, hogy bebizonyítsa neki, valóban nem mutat érdeklődést iránta.
– És mit?
– Mutassa meg, hogy maga tabu, mert van valakije.
Lucy elképedt.
– Tessék?
– Ha Jack tudja, hogy még egyedül van, azt hiszi, utána sóvárog. De ha látja magát egy másik 



férfival, rájön, hogy erről szó sincs. És akkor bizonyosan békén hagyja.
A nő hosszasan hallgatott, és Nic félt, hogy mindjárt leharapja a fejét. Ám Lucy végül bólintott.
– Jó érv. Szóval, mi a terve?
Mivel hirtelen jött ötletről volt szó, Nicnek nem volt terve, ezért rögtönöznie kellett.
– Amint visszamegyünk az osztályra, menjen a műtőbe! Én pedig megmondom Hammondnak, 

hogy a váróban vagy a szobában várja a feleségét. Akkor láthatja magát a beavatkozás után az 
ajtóban, amint éppen randevút beszél meg a barátjával. Mármint velem.

– Nem is tudom… Maga szerint ez működni fog?
– Egy próbálkozást megér.
Ismét hosszú hallgatás következett, és Nic érezte, hogy Lucy egyre idegesebb lesz.
– Rendben – válaszolta a nő végül.
Beleegyezett? Nic titkon belecsípett a karjába. Nem, nem álmodik.
– Jól van. Menjünk! Csipogjon rám, amint kijött a műtőből. Akkor valóra válthatjuk a tervünket.

Őrült terv, gondolta Lucy, de azt akarta, hogy Jack egyszer s mindenkorra tűnjön el az életéből. 
Nicnek igaza van: Csak akkor hagyja békén, ha azt hiszi, egy másik férfival van együtt – vele.

A gondolat rémisztő és izgató volt egyszerre. Lucy örült, hogy a munkájára kell összpontosítania. 
Malcolm asszisztált neki, és mivel még sosem látott ilyen beavatkozást, az eset jó alkalom volt a 
tanulásra. A műtőben Malcolm felhagyott a szokásos viccelődéssel, mindig kiválóan dolgozott, és 
jó kérdéseket tett fel. Lucy ezt az oldalát szerette a legjobban. A beavatkozás alatt szinte teljesen 
megfeledkezett az életében támadt zűrzavarról. Ám miután bevarrta a méhszájat, megtisztította 
a sebet, és megkérte Malcolmot, hogy nézze meg egy másik betegét, visszatért a szorongása. 
Találkoznia kell Jackkel, és megmutatnia neki, hogy egyáltalán nem érdekli, sem most, sem a 
jövőben.

Rácsipogott Nicre, aki Nina Hammond szobája előtt várt rá, amikor megérkezett az osztályra.
– Hogy ment? – tudakolta a férfi.
– Jól. Ha kíméli magát, talán nem lesz baj. Sok támogatásra lenne szüksége, de ezt valószínűleg 

nem kapja meg Jacktől.
– Apropó, Jack. Minket figyel – mondta Nic fojtott hangon. – A szemében csupán két kolléga 

vagyunk, akik megbeszélnek egy esetet. Meg kell mutatnunk neki, hogy ennél több van köztünk.
– És hogyan?
– Csókoljon meg!
– Tessék?
– Vagy hagyja, hogy én csókoljam meg. Így…
Nic lehajtotta a fejét, és szájával megérintette a nő ajkát. A kezdetben lágy csók egyszer csak 

komolyabbra fordult, és Lucy szenvedélyesen viszonozta azt. Gyengéden megsimogatta a férfi 
borostás arcát, amely kellemesen érdes tapintású volt az ujjai alatt. Igazi haramia!

Hangos köhögés rángatta vissza a valóságba.
– Hogy van a feleségem? – érdeklődött Jack nyersen. Az arcán látható elfojtott dühből Lucy 

megállapíthatta, hogy Nic ötlete beváltotta a hozzá fűzött reményeket.
– Minden komplikációmentesen alakult – válaszolta Lucy.
– A következő huszonnégy órában még itt tartjuk megfigyelésre – tette hozzá Nic. – Sajnálom, 

hogy ennek a nyaralásuk látja kárát, de ez létfontosságú. Szeretnénk biztosra menni, mivel a 
feleségének több vetélése is volt. – Kinyújtotta a kezét. – Bocsásson meg, még nem mutatkoztam 
be. Niccolo Alberici, a szülészeti osztály vezetője vagyok.

Jack arcára enyhe undor ült ki, de megszorította Nic kezét.
– Jack Hammond.
Nic Lucy vállára tette a kezét.
– Kérem, bocsásson meg, ha az imént zavarba hoztuk, Mr. Hammond. Igyek szünk szétválasztani 

a magánéletünket és a munkánkat. Ezért korábban nem magyaráztam el, hogy Lucy több a 
számomra egyszerű munkatársnál. De ha… – Nic elmosolyodott. – Ha az ember szerelmes, néha 



nem tud uralkodni magán, ugye megérti?
Jack kényelmetlenül állt egyik lábáról a másikra. Lucy fogadni mert volna, hogy azon töpreng, 

vajon ő mit mesélhetett róla Nicnek. Ám neki esze ágában sincs felvilágosítani. Ezúttal a 
változatosság kedvéért hadd izzadjon Jack egy kicsit!

– Bizonyára van néhány kérdése Lucyhoz, ezért most átengedem magának. – Nic, aki még 
mindig tökéletesen játszotta a szerepét, csókot nyomott a nő hajába. – Értesíts, ha végeztél! Aztán 
együtt mehetünk haza, Lucia mia.

Működik! – gondolta a nő kárörvendőn. Jack fancsali arckifejezése magáért beszélt.
– Ne felejtsd el, hogy ma te főzöl! – válaszolta Lucy.
– Már megint? Nagyon kemény vagy velem – dörmögött viccesen Nic, rákacsintott a nőre, és 

elment.
– Szóval ezzel a nyálas olasszal jársz? – kérdezte Jack, amint Nic hallótávolságon kívülre került.
– Ez az én dolgom. És Nic egyáltalán nem nyálas.
– De… – kezdte Jack.
Lucy megvetően meredt rá.
– Talán azt hitted, hogy utánad sóvárgok, és arra várok, hogy egyszer meggondolod magad? 

Hát nem így történt. Most pedig van kérdésed Nina állapotát illetően?
– Én… Nincs, tulajdonképpen nincs.
– Szüksége van rád, Jack. Valószínűleg magát okolja mindenért. Tehát az a feladatod, hogy 

megnyugtasd, támogasd, és megmondd neki, mennyire szereted. Világos?
– Igen – dünnyögte a férfi barátságtalanul.
– Jól van. Holnap még benézek hozzátok.
Lucy futólag elmosolyodott, fogta a betegkartonjait, és a következő beteghez sietett.



 5. FEJEZET

– Te aztán tudsz titkot tartani, Lucy! – fogadta Malcolm széles mosollyal. – Mióta vagy 
őlordságával…? Tudod, hogy gondolom!

Barátságosan oldalba bökte a nőt.
– Fogalmam sincs, miről beszélsz, Malcolm – válaszolta Lucy hűvösen.
– Ugyan már! Beth látta, amikor néhány perccel ezelőtt csókolóztatok. Még hozzá meglehetősen 

szenvedélyesen. Igazi csókcsata volt, nem csak arcra adott futó puszi. Azonkívül folyton együtt 
somfordáltok el. Most már persze tudjuk, miért – ugratta tovább a férfi.

– Nem elsomfordálunk, hanem a kávézóba megyünk, ahol civilizáltan elbeszélgetünk a 
betegeinkről – magyarázta Lucy.

– Velem sosincsenek ilyen „civilizált” beszélgetéseid – vágott vissza a férfi.
Lucy vidáman megborzolta a férfi haját.
– Kedves Malcolm, ha civilizált ember módjára viselkednél, nem pedig úgy, mint egy idegesítő 

kamasz, akkor veled is meg tudnám beszélni az eseteinket egy kávé mellett. Ma nagyon jó voltál a 
műtőben. Ha a következő napokban jó fiú leszel, talán még meghívlak egy kávéra Pathez.

Lucy egy csókot dobott a férfi felé, aztán továbbment. A lelke mélyén azonban vihar tombolt. 
Miért nem láttam előre, hogy ez lesz? – töprengett. Miért is mentem bele Nic ostoba tervébe, 
ahelyett hogy egyszerűen átadtam volna neki Nina Hammondot?

A következő félórában többször is feltette magának ezt a kérdést, mert a szülésznők szintén 
kíváncsiskodni kezdtek.

– És a mi olasz szexistenünk tényleg olyan jól csókol, mint ahogy kinéz? – érdeklődött Beth.
– Mégis honnét kellene ezt tudnom? – kérdezett vissza Lucy.
– Ugyan már, láttalak benneteket a folyosón. Olyan heves jelenet volt, hogy még a 

szemüveglencsém is megrepedt!
– Ez egy bonyolult a dolog…
– Szerencsés nő vagy, Lucy Williams. Nic fantasztikus férfi.
– Beth, én… – Lucy felsóhajtott. – Ő a főnököm.
– Na és? A  legvonzóbb férfi, aki valaha betette a lábát ebbe a kórházba – mondta Beth 

vidáman. – Most legalább tudom, a múltkor miért hárította el udvariasan, de határozottan, amikor 
megkérdeztem, randizna-e velem.

Lucy elképedt.
– Megkérdezted?
– Nézd, én nem tudtam, hogy téged is érdekel. Azt gondoltam, Nic fiatal, szabad, egyedülálló és 

szívdöglesztő. De nem akarta. Valószínűleg azért, mert már másra vetett szemet. Méghozzá rád. – 
Beth nevetett. – De még mennyire, kislány!

Rosemary aztán még rajta is túltett.
– Nahát, nahát, most már ismerjük a kis titkodat, drágám!
Titkot? Lucy megijedt. Valaki mégis megtudott valamit Jack Hammondról? Nem, az lehetetlen! 

Senki sem ismeri a teljes igazságot. Még Nic sem.
– Ne nézz ilyen riadtan! – nevetett Rosemary. – Nincs nálatok szebb pár.
– Nem vagyunk pár! – mondta Lucy hevesen.
– Hagyd már! Nézz csak magadra, ahogy együtt dolgoztok! Tökéletes csapat vagytok. Kezdettől 

egymásra találtatok, én pedig már amúgy is azon töprengtem, vajon meddig tart, míg a magánéletben 
is összejöttök. Na, mesélj!

– Nincs semmi mesélnivalóm – makacskodott Lucy.
– Hát persze – felelte Rosemary gúnyosan.
Lucy szorongása olyan nyilvánvaló volt, hogy Rosemary átölelte.



– Hé, csak vicceltem! Bár néhányan irigykedünk rád, mert Nic olyan csodás pasi, de mindannyian 
úgy gondoljuk, itt az ideje, hogy végre kicsit elengedd magad.

A nap végén Lucy örült, hogy kibújhat a köpenyéből. Ám odakint a folyosón Nic várt rá.
– Minden rendben? – tudakolta.
– Persze – válaszolta a nő kurtán.
– Jack Hammond nem zaklatta többet?
– Nem, békén hagy. Ami sajnos a pletykagyárról nem mondható el.
– Ó! Erre nem gondoltam.
– Én sem.
– Véleményem szerint három lehetősége van. Először is elmondhatja az igazat.
– Szó sem lehet róla.
– Másodszor: tudomást sem vesz róluk. Egyszer vége lesz.
– És harmadszor?
A férfi megfogta a kezét, és csókot nyomott a kézfejére.
– Azt nem mondom meg, Lucia mia, mert lekever nekem egy pofont.
– Nic!
– Hát jó. – A férfi ezek után olasz szóáradatot zúdított Lucy nyakába.
– Nagyon vicces – sziszegte a nő.
– Jöjjön! Tűnjünk el innen! – Nic nevetve kinyitotta az üvegajtót, és kivezette Lucyt. – Nehéz 

napja volt, és szüksége van egy kis szeretetteljes törődésre.
– Jól vagyok – válaszolta a nő fagyosan.
Ám Nic csak mosolygott.
– Valóban ki akarja hagyni a bruschettámat? Pedig azt mondta, ma én főzök.
– Azt csak Jack miatt mondtam.
– Nagyon jó ötlet volt. Főzök magának. Mint a barátja – hangsúlyozta Nic. – Velem tart?
– Mi lesz a biciklimmel?
– Le van zárva, nem? – Amikor Lucy bólintott, a férfi azt mondta: – Majd később érte jön. 

És nem érdekel, ha az emberek látják, hogy együtt megyünk el, mert így is, úgy is beszédtéma 
vagyunk. Holnap reggel már valami máson csámcsognak, és minden megy a régi kerékvágásban.

A régi kerékvágásban? Lucy ebben a percben kételkedett abban, hogy az élete valaha is a régi 
lesz.

– Éhes vagyok – folytatta Nic. – És amennyiben a konyhaművészetem egyáltalán nem nyeri el 
a tetszését, van finom jégkrémem a fagyasztóban. Ilyen ajánlatot végképp nem utasíthat vissza!

Nic kinyitotta Lucy előtt a kocsiajtót, aztán a nőre nézett.
– Csalódott?
– Miben?
– Hogy egy átlagos középkategóriás autóm van, és nem Ferrarim.
Lucy elvörösödött.
– Nem skatulyázom be magát.
– Rendben, mert sosem vágytam tűzvörös, olasz sportautóra. – Nic felnevetett. – Olasz 

motorkerékpárt akartam, nagyot és gyorsat. Így hát vettem egy Ducatit.
– Akkor meg minek az autó?
– Az  édesanyám miatt. – Nic beszállt a kocsiba. – Amikor hazamentem a motorral, kiabálni 

kezdett, hogy megölöm magam, csapkodta az ajtókat, és három napig nem szólt hozzám. Aztán 
egy ideig a sürgősségin dolgoztam, ahol egy húszéves fiú meghalt motorbalesetben. Nekem kellett 
megmondanom a szüleinek. Akkor megértettem, hogy nem tehetek ilyet az anyámmal. Másnap 
eladtam a Ducatit.

– És most már jófiú?
– Azt azért nem mondanám – válaszolta Nic gyengéden, és halkan elnevette magát. – Ne 



játsszon a tűzzel, Lucia mia! Jó az önuralmam, de nem határtalan.
Az enyém sem, gondolta a nő magában. Micsoda ostoba ötlet hazamenni Nickel! Ha akár csak a 

legcsekélyebb figyelemre is méltat, rögtön a karjába omlok. És azután?
Lucy végig hallgatott útban Nic lakása felé, amely Treverro külvárosában egy felújított 

kolostorban volt.
– Hű! – mondta a nő, amikor Nic beengedte, és a kanapé karfájára dobta a zakóját.
A  nagy, félköríves ablakokon át napfény árasztotta el a helyiségeket. Minden drágának és 

fényűzőnek hatott: a fehér falak, a mézszínű parketta, a vastag, krémszínű szőnyeg a világoskék 
márványkandalló előtt, az aranyszínű kanapék a nagy párnákkal és a hozzáillő függönyök. Az egyik 
falnál orvosi szakkönyvekkel és kézikönyvekkel teli könyvespolc állt.

– A  berendezésért nem én vagyok a felelős – magyarázta Nic. – Bérlem a lakást, bár 
gondolkodom, hogy megvegyem-e. Kezdetben úgy véltem, majd ingázom Plymouthból, de nem 
tudtam beletörődni, hogy a munkaidőmön felül még naponta két órát utaznom kell. – A férfi az 
ablakra mutatott. – Ez itt szinte teljesen kárpótol a plymouthi öböl látványáért.

Közvetlenül a parton van háza Plymouthban? Hiszen az egy vagyonba kerülhetett! – gondolta 
Lucy. Talán gazdag családból származik. A nő hirtelen ráébredt, milyen keveset tud Nicről. Csak 
annyit, hogy az apja olasz, az anyja pedig angol, meg hogy korábban volt egy gyors, olasz motorja.

Ahogy elképzelte Nicet bőrszerelésben, egyszeriben remegni kezdett a gyomra. Bizonyára 
észbontóan festene benne. Fekete bőrnadrág, fekete póló, fekete csizma és egy szűk, fekete 
bőrdzseki. A kezében egyetlen szál fehér rózsa, miközben szerenádot ad neki… Lucy megrémült, 
mennyire nekilódult a fantáziája.

Nic az arckifejezését látva elnevette magát.
– Lazítson! Mindketten ismerjük a szabályokat. A  beleegyezése nélkül nem érintem meg. – 

Kioldotta a nyakkendőjét. – Kér egy pohár bort?
– Inkább nem, később még bicikliznem kell.
– Nem feltétlenül. Hívok magának taxit. – Nic odaintett neki. – Jöjjön, és meséljen valamit, 

amíg főzök! Erre van a konyha.
A helyiség hosszú volt, és keskeny, ugyanakkor a fényűző bútorzat csupa bükkből és gránitból 

készült.
– Vörös vagy fehér? – kérdezte Nic, miközben két borospoharat vett ki az egyik szekrényből.
– Mit fog főzni?
– Szereti a csirkét?
– Igen.
– Akkor csirkét készítek alla cacciatore – határozta el a férfi. – Tehát fehérbort iszunk, 

természetesen olaszt. – Levett egy üveget a bortartóról, ügyesen kinyitotta, és megtöltötte a 
poharakat. – És hozzá olasz zene illik. Nos, valójában francia, de egy olasz énekes előadásában. – 
Bekapcsolta a kis fülkébe rejtett lejátszót, mire klasszikus zene töltötte be a konyhát.

Lucy nem ismerte a darabot, amelyben a tenor hangját csupán egy gitár kísérte.
– Ez csodaszép. Mi ez?
– Bizet egyik dala. A rádióban hallottam, és napokig nem ment ki a fejemből. Végül elmentem 

egy lemezboltba, és eldúdoltam az eladónak. Ő felismerte, és megrendelte nekem.
Vajon tényleg olyan jól tud énekelni? – töprengett a nő, aztán igyekezett gyorsan megszabadulni 

a holdfénynél szerenádot adó Nic képétől.
– Tudok segíteni valamit? – kérdezte ezért.
– Nem. Egyszerűen beszélgessen velem, vagy nézzen körül a lakásban, ha kedve tartja!
Lucy azonban szívesebben nézte a férfit főzés közben. Nekidőlt az egyik konyhaszekrénynek, 

kortyolgatta a borát, és figyelte, ahogy Nic előkészíti az előételnek szánt bruschettát: a 
fokhagymával megkent ciabattát megrakta sajttal, gombával, szalonnával, paradicsommal, és 
meglocsolta olívaolajjal. Aztán összeállított egy szószt paradicsomból, hagymából, olívabogyóból, 
fokhagymából, gombából, fehérborból és friss fűszerekből.

– Szeretek főzni – mondta a férfi, amikor észrevette Lucy pillantását. – Csakis első osztályú 



hozzávalókat használok. Inkább frisset, mint szárítottat. A  tésztát saját magam készítem. 
A nagymamámtól tanultam Toscanában. Tetszene magának. Pontosan olyan, mint maga, nagyon 
szókimondó és egyenes. Mindig keresztülviszi az akaratát.

Lucy tiltakozni akart, ám észrevette, hogy Nic csak ugratja. Flörtöl vele. Ez összezavarta, így hát 
inkább tovább iszogatta a borát.

Amíg a bruschetta a sütőben volt, Nic elkészítette a főételt. Zöldségeket párolt, megfőzött két 
nagy krumplit, aztán megfőzte a csirkét a szószban. Amikor elkészült, elosztotta a bruschettát két 
nagy tányérra.

– Hozza a poharát! – szólt Lucynak, aki követte őt az egyik sarokban álló kis étkezőasztalhoz, 
ahonnét szép kilátás nyílt a vidékre.

– Innét láthatja a naplementét – mondta a nő.
– A  hálószobámból pedig a napfelkeltét. Leginkább ezt szeretem ebben a lakásban. Mindig 

tökéletes a fény.
Nic hálószobája! Lucy bensője remegni kezdett. Nem, az ilyen gondolatok túl veszélyesek.
– A bruschetta csodálatos lett – mondta inkább, hogy témát váltson.
– Lazítson, Lucy! – válaszolta Nic gyengéden. – Már mondtam, hogy nem teszek semmit, amit 

nem akar. Barátomként és munkatársamként van itt. Ezt tiszteletben tartom.
Nem kellett volna idejönnöm, gondolta a nő. Nem akart futó viszonyt kezdeni, ugyanakkor 

egy hosszan tartó kapcsolatra sem állt még készen. Pillanatnyilag egyáltalán nem tudta, mit is 
szeretne. Leszámítva azt, hogy Nic újból megcsókolja. Ez azonban nagyon rossz ötlet.

Kedvetlenül ette meg a maradék bruschettát, Nic pedig ismét teletöltötte a poharát.
– Még bicikliznem kell – emlékeztette őt Lucy.
– Nem. Majd taxival megy haza. Úgysem történik semmi a kerékpárjával a kórháznál. Nehéz 

napja volt, és egy kicsit ki kell pihennie magát.
Nic aztán ismét eltűnt a konyhában, és két, csirkehússal, mennyei szósszal és zöldségkörettel 

megrakott tányért hozott be.
– Fantasztikus – mondta a nő, amikor megkóstolta az első falatot.
– Köszönöm. Az apám reménytelen eset a konyhában, és az anyám szilárdan eltökélte, hogy én 

nem követhetem a példáját. Amikor pedig az apám elmesélte, hogy a főzés felszabadít a mosogatás 
alól, azonnal hozzákezdtem az elsajátításához.

Könnyed, veszélytelen témákról beszélgettek, és Lucy érezte, hogy lassanként feloldódik. Egy 
idő után meglepetten állapította meg, hogy valóban élvezi az estét.

– Mivel maga főzött, nekem kell elmosogatnom – jelentette ki a vacsora után.
– Nem szükséges. Van mosogatógépem – válaszolta Nic. – Két dolgot azonban megtehet értem.
– Méghozzá?
– Először is: bontsa ki a haját! – Nic belekortyolt a borába. – Lucy… Megígértem, hogy a 

beleegyezése nélkül nem érintem meg, de most úgy szeretnék beletúrni a hajába. Teljesen megőrjít, 
ahogy a kórházban viseli. Elképzeltem, milyen lenne, ha a vállára omlana. Akár a napfény. Tudni 
szeretném, hogy olyan puha és meleg-e, mint elképzelem. És hogy valóban napfényillata van-e.

Lucyn jóleső borzongás futott végig. Ám ezek csak szavak, emlékeztette magát.
– Nincs semmi különös a hajamban, Nic.
– Nem igaz, csodálatos! Akárcsak az ajka.
– Nic…
– Tudom, nem kellene ezt mondanom. De ha a közelemben van, képtelen vagyok másként 

viselkedni. Mindig magán jár az eszem. – A  hangja rekedtté vált. – Szeretném megérinteni, 
megcsókolni. Szeretném a karomban tartani, a hajába fúrni az ujjaim, és addig csókolni, míg 
beleszédül.

Lucy nem tudta, melyikük mozdult meg előbb. Egyszer csak Nic karjában találta magát, és a férfi 
megcsókolta. Apró, pihekönnyű csókokkal borította a szemhéját, az arcát, a szája sarkát, míg Lucy 
a nyaka köré nem kulcsolta a kezét, és ajkával meg nem kereste a száját.

Nic csókja annyira más volt, mint Jacké. Óvatos, nem követelő. Gyengéd, csábító, sokat ígérő.



A  férfi a nyelvével finoman végigsimította az ajkát, és csak akkor lett szenvedélyesebb és 
követelőzőbb a csókja, amikor ő kinyitotta a száját. Nic az ujjait a nő immár kibontott hajába 
mélyesztette, Lucy pedig mohón és vágyakozással telten viszonozta a csókját.

Amikor Nic végül elszakadt tőle, mindketten megremegtek.
– Lucia mia. – Nic a szívére tette a nő kezét. – Érzed, mit váltottál ki belőlem?
A  férfi szíve olyan hevesen vert, hogy azt Lucy is érezhette. Gyorsan elkapta a kezét, és 

elhúzódott.
– Ez nem volt tisztességes, Nic.
– Tudom. Sajnálom. – A férfi felnyögött. – Egyszerűen magaddal ragadtál.
– Fogadok, hogy minden nőnek ezt mondod.
A férfi nyugodtan állta a tekintetét.
– Az igaz, hogy eljárok szórakozni nőkkel, de nem vagyok csapodár. Sosem voltam. Felejtsd el 

azt a sok ostobaságot az olasz férfiakról! Itt csak rólad és rólam van szó.
Lucy lázasan kutatott valami témaváltás után.
– Azt mondtad, két dolgot kérsz. Mi a második?
– Nem vagyok biztos benne, hogy okos dolog lenne azt is elmondanom.
– Most már nyugodtan kibökheted.
A férfi elmosolyodott.
– Ez az én Lucym.
– Nem vagyok a te Lucyd.
– Nem, te te vagy, és nem félsz semmitől. Leszámítva talán saját magadat – mondta Nic 

elgondolkodva.
– Szeretnék hazamenni.
– Akkor hívok egy taxit. – A férfi odament a telefonhoz, aztán megállt kezében a telefonkagylóval. 

– A második dolog egyébként az volt, hogy táncolni szerettem volna veled.
Lucynak hirtelen kiszáradt a szája.
– Táncolni?
– Igen. A holdfényben. – Időközben annyira besötétedett, hogy Nic akár lámpát is kapcsolhatott 

volna, de nem tette, inkább széthúzva hagyta a függönyt, így a holdfény beáradt a szobába. – 
Egyébként is rossz házigazda lennék, ha a desszert előtt hazaengednélek.

– Nem számít.
– Nekem igen. – Nic áthatóan nézett a nőre. – Ha megígérem, hogy jól viselkedem, táncolsz 

velem?
Lucy bólintott. Nic kinyújtotta a kezét, a nő pedig odament hozzá. Valószínűleg a bor az oka, 

gondolta Lucy. Pedig nem is ivott sokat. Legfeljebb másfél pohárral. Nem. Azért táncol Nickel, mert 
táncolni akar vele.

Észre sem vette, hogy a férfi valamikor másik zenét tett fel. A vágyakozó tenorszerenád helyett 
lassú, szomorú bluesra táncoltak, érzéki ritmusban.

Nic táncolt vele a holdfényben. Magához szorította, és arcát a hajába temette. Amikor 
megkezdődött a következő dal, még szorosabban hozzásimult, és énekelni kezdett. Jó hangja volt 
– kellemes, mély, kicsit érdes, és pontosan követte a zene ritmusát. Olyan volt, mintha külön neki 
énekelné a dalt, ahogy azt nemrégiben Lucy elképzelte. Csak a hangja még szebben csengett, 
egyszerűen ellenállhatatlanul. Lucy lábujjhegyre állt, és ajkával megérintette a férfi száját. Csak 
egyszer.

Nic megállt, abbahagyta az éneklést, és megcsókolta. Egyszeriben mintha az egész világ megállt 
volna. Semmi sem létezett többé Nicen, a holdfényen, a háttérből szóló lágy zenén meg ezen a 
csókon kívül.

– Lucy… – Nic hangja fátyolos volt az elfojtott vágytól. – Megígértem, hogy nem érintelek meg. 
De nem tudom tovább betartani ezt az ígéretet, ha nem távolodunk el kissé egymástól. – Odament 
az ablakhoz, behúzta a függönyöket, és felkapcsolta a lámpát. – Akarlak, Lucia mia. Nagyon. Azt 
hiszem, te is akarsz engem, de tartom a szavam. Nem erőltetek semmit, amit később megbánhatsz. 



– Újra visszament hozzá, és gyengéden megsimogatta az arcát. – Hívok neked egy taxit.
– Ne!
Lucy maga is megijedt. Valóban ezt mondta volna?
– Ne? – ismételte Nic kérdőn. – Ez azt jelenti, hogy itt akarsz maradni?
– Én…
– Mondd, Lucy! – kérte a férfi. – Mondd, hogy velem maradsz! – Elmosolyodott. – És egy időre 

megfeledkezel a világról.
– Nic, én… – A nő elhallgatott. – Azt szeretném, ha…
A férfi csak nézte. És Lucy olvasott sötét, kifejező szeméből. Mondd, és megteszem.
– Csókolj meg! Szeretkezz velem! – mondta a nő halkan.



 6. FEJEZET

Nic ismét megcsókolta Lucyt, aztán felemelte, és a hálószobába vitte. Gyorsan behúzta a 
sötétítőt, és felkapcsolta az éjjeli lámpát. Miközben tovább csókolta Lucyt, simogatni kezdte, a 
nő pedig felhagyott a gondolkodással, és teljesen átadta magát az érzéseinek. Nic másodpercek 
alatt megszabadította a fekete nadrágjától és világos blúzától. Az  ő ruhadarabjai is hamarosan 
összegyűrve estek a nő holmijai mellé. Aztán Lucy a hűvös takaróra ereszkedett, miközben 
meztelen testén érezte Nic forró, érdes bőrét.

A férfi addig simogatta, míg hánykolódni nem kezdett alatta, és könyörgött neki, hogy ne várassa 
tovább. Ám Nic hirtelen megállt.

– Lucia mia – nyögte. – Van egy kis gond.
– Micsoda? – kérdezte a nő kábán.
– Szedsz tablettát?
– Nem.
– Akkor, carissima, nem tehetjük meg, amit annyira szeretnék.
– Miért nem?
A férfi gyötrődve felelt:
– Mert az állítólagos hírem ellenére nem fekszem le folyton mindenféle nőkkel. Nincs 

óvszerkészletem a szekrényben arra az esetre, ha egy csinos nőt találnék az ágyamban. Bármennyire 
szeretnék is most szeretkezni veled, nem terveztem, hogy ma este elcsábítalak. Nem vagyok 
felkészülve rá. És te sem.

Lucy hallgatott egy percig. Aztán hangos nevetésre fakadt. Addig kacagott, míg megfájdult az 
oldala, és kicsordult a könnye. Nic csatlakozott hozzá. Amikor végül felhagytak a nevetéssel, Lucy 
a férfi mellkasára hajtotta a fejét.

– Ó, Nic. És éppen most.
– Lucia mia. Nem vállalhatjuk a kockázatot, hogy teherbe ess.
– Természetesen nem. – Lucy mégis szinte leküzdhetetlen késztetést érzett, hogy magához 

húzza a férfit, összeolvadjon vele, és teljesen odaadja magát neki. Felnézett Nicre.
– Lucy? – A férfi hangja még rekedtebben csengett.
– Nic…
A férfi dörmögött valamit olaszul, és Lucy szíve nagyot dobbant. Még Nic hangja is felizgatta. 

Előrehajolt, és csókot nyomott a férfi orrára.
Aztán a párnák közé hanyatlott, Nic pedig simogatni kezdte, felfedezve testének legérzékenyebb 

pontjait. Lucy minden porcikája lázban égett.
– Nic, kérlek!
– Ó, Lucia mia!
A férfi olasz becéző szavakat lehelt a bőrére, kemény mellbimbóit cirógatta, míg Lucy már nem 

bírta tovább. Végül Nic a nyelvével végigszántott a hasa finom domborulatán, majd lefelé haladt.
Csak nem fog…?
De igen, megtette. Lucy pedig felsikoltott, amikor felért a csúcsra, ami erőteljesebb volt, mint 

bármi, amit eddig átélt.
– Lucia mia.
Nic odafeküdt mellé, és gyengéden átölelte.
– Nic. – A nő hozzábújt. – Köszönöm.
– Prego. Én is élveztem – mondta a férfi halkan.
– De nem úgy, mint én. Viszonoznom kellene az ajándékot.
– Nem vagy az adósom, Lucia mia. – Nic adott neki egy csókot. – Bár azt kívántam, hogy hű 

lehessek a hírnevemhez, és legyen valamim itthon, hogy rendesen egymáséi lehessünk.



– Én is.
– Ó, Lucy… – Nic eltöprengett. – Lenne még egy lehetőség.
– Mi az?
– A város végén a bevásárlóközpont egész éjjel nyitva tart. Ha gyorsan odamegyek, hogy vegyek 

valamit, megvársz itt?
A nő meglepetten nézett rá.
– Valóban azt hiszed, hogy ezek után elszaladnék?
– Nem tudom. Ha most egyedül hagylak, és lesz időd gondolkodni, talán ismét visszaváltozol 

hihetetlenül tehetséges és okos doktornővé, aki nadrágkosztümöt visel.
– Nic. – Lucy a hüvelykujjával körberajzolta a férfi alsó ajkát, ő pedig szájába vette az ujját, és 

szívni kezdte. – Ó… Egyáltalán nem tudok tisztán gondolkodni, ha itt vagy velem.
Nic gyengéden összedörzsölte az orrát a nőével.
– Várj, tudom, hogyan tarthatnálak itt. Adj fél percet!
Gyorsan belebújt a nadrágjába, és gyűrött ingét magára kapva kiviharzott a szobából. Nem sokkal 

később egy doboz málnafagylaltot meg egy kanalat tartott a kezében, és szélesen mosolygott.
Lucy a címkére pillantott.
– Nem olasz jégkrém?
Nic nevetett.
– Nem csak olasz ételeim vannak. Elvégre félig angol vagyok. – Futó csókot lehelt a nő ajkára. – 

Ne edd meg mindet! Tíz perc múlva itt vagyok. Megvársz?
– Igen, természetesen.

Nic nagyon hamar visszatért.
– Lucy? – kiáltotta, amikor belépett.
A  nő megjelent a konyhaajtóban. A  férfi sötétkék fürdőköpenye volt rajta. Ki bon tott haja a 

vállára omlott, és Nicnek majd kiugrott a szíve örömében.
– Szia – szólt Lucy.
– Hát még itt vagy!
– Persze. És még egy kis jégkrémet is hagytam neked. Visszatettem a mélyhűtőbe. Aztán 

gyorsan le is zuhanyoztam, míg nem jöttél.
– Valóban biztos vagy magadban, Lucy? – kérdezte Nic nyomatékosan.
A nő bólintott.
– Száz százalékig.
A férfi elmosolyodott.
– Úgy érzem, túlöltözött vagyok.
Lucy összefont karral nekidőlt az ajtófélfának.
– És mit akarsz tenni ellene? – kérdezte.
Másodpercekig néztek egymás szemébe. Aztán Nic ismét elmosolyodott.
– Maradj itt! – Odament a lejátszóhoz, másik CD-t tett be, aztán eltűnt a hálószobában.
Amikor előjött, Lucy meglepetten nézett rá. Dr. Haramia személyesen állt előtte. Fején ott 

ékeskedett az útonállókalap. Az álarc és a köpeny hiányzott, de a farmer és a selyeming is megtette. 
A kopott farmer éppen úgy simult rá, mint a szűk fekete nadrág a bálon, és a fehér ingben jól 
érvényesült a barna bőre.

Nic megnyomta a távirányító gombját, és bekapcsolta a zenét. Lucy nevetve figyelte, ahogy 
lerúgja a cipőjét, és elkezd táncolni, s közben érzékien ringatja a csípőjét. Tánc közben a férfi 
kigombolta az ingét, és hátat fordított Lucynak. Aztán hátranézett, rákacsintott a nőre, és lassan 
lehúzta a fehér selyeminget a válláról.

Lucy megnedvesítette az ajkát. Nic egyszerűen tökéletes. A teste kisportolt, a háta pedig olyan, 
mint Michelangelo Dávidjáé.

A  férfi a földre ejtette az inget, ismét megfordult, és a zene ritmusára kezdte kigombolni a 
farmerját. Lucynak remegni kezdett a lába, ezért nekidőlt a falnak. Az elölnézet éppolyan tökéletes 



volt: pompásan barna bőr, apró szőrszálak a mellkasán, hibátlan, izmos has, és szűkülő, sötét árnyék, 
amely eltűnt az öv alatt…

Nic a földre ejtette a nadrágját. Aztán a válla fölött csókot dobott neki.
– Lucia mia – mondta halkan. – Gyere ide!
A nő lassan odament hozzá, és Nic végigmérte.
– Most te vagy túlöltözött, mia innamorata.
– És mit akarsz tenni ellene? – kérdezett vissza a nő kihívón.
– Permesso? – tudakolta a férfi azon a bizonyos érzékien rekedt hangon.
– Szabad. Ó, igen – suttogta a nő.
– Ó, Lucia. Lucia mia. Bellissima.
Nic kioldotta a nő övét, és lesimította róla a fürdőköpenyt, aztán lehajtotta a fejét, megcsókolta 

a vállát és a kis bemélyedést a kulcscsontjánál. Amikor Lucy hátrahajtotta a fejét, a férfi a nyakára 
szorította a száját. A nőn izgató borzongás futott végig ajkának érintésétől.

Aztán Nic felemelte, mintha csupán egy tollpihe lenne. A kalap még mindig a fején volt.
– Az én útonállóm, dr. Haramia… – suttogta Lucy, behajolt a kalap alá, és megcsókolta.
– Mia principessa – dörmögte Nic, és az ágyába vitte a nőt.
A férfi a szájával és a kezével a végsőkig felajzotta Lucyt, és ezúttal nem kellett megállniuk. Ám 

amikor kis szünetet tartott, hogy felhelyezze az óvszert, Lucy úgy érezte, az egy örökkévalóságig 
tart. Türelmetlenül akarta Nicet… most, azonnal. És amikor Nic a testébe hatolt, az olyan volt, 
mintha életében először lett volna kerek a világ.

– Jó így? – A férfi egészen lassan mozgott a testében.
– Ó, igen!
– Mi baci – kérte a férfi. – Csókolj meg!
– Nem. – Lucy csábítóan mosolygott. – Mi baci, Nic.
– A kiejtéseden még dolgoznunk kell, Williams doktornő – ugratta a férfi, miközben beleharapott 

az ajkába. – Majd órákat adok neked. Sok-sok órát…
Lucy kéjesen felnyögött, mert Nic egyre gyorsabban és gyorsabban mozgott.
– Igen…! – szakadt fel belőle, és nekifeszült a férfi testének.
– Ó, Lucia mia! Azóta vágyom erre, amióta először megláttalak. Hercegnőm… – Nic ismét 

olaszra váltott.
A nőnek fogalma sem volt, mit mond, de nagyon csábítóan hangzott. Aztán már nem gondolt 

semmire sem, mert a férfi megcsókolta, és a ritmusa lassult, míg végül egyetlen erőteljes mozdulattal 
a teljes elragadtatásba repítette.

– Újból meg kellene vitatnunk azt a szabályt, hogy nem szabad hozzád érnem – mondta Nic, amikor 
Lucy ismét képes volt tisztán gondolkodni.

– Úgy gondolod?
– Mindenképpen. Most már mégiscsak a barátnőm vagy. Nem?
Lucy játékosan megbökte.
– Ez eléggé önelégülten hangzik.
– Annak is érzem magam. – Nic adott egy csókot a szájára. – Olyat, mint az imént, még sosem 

éltem át.
Lucy hitetlenkedve nézett rá.
– Csak nem azt állítod, hogy szűz voltál?
Nic nevetett.
– Nem. Nem vagyok szerzetes, de szívtipró sem. Mindig is válogatós voltam. Azt akarom 

mondani… – Ismét olaszul folytatta.
– Hé, még kezdő vagyok az olaszban – emlékeztette a nő. – Csak annyit tudok, „mi baci”.
– Ha ragaszkodsz hozzá… – Nic szenvedélyesen megcsókolta. Aztán megsimogatta az ajkát. – 

Most már tudom, mit kell tennem, ha veszekszünk.
– Miért veszekednénk?



– Makacs vagy, és dacos. Ne is tagadd! Én pedig félig olasz vagyok. Előbb-utóbb veszekedni 
fogunk. – A szeme sokatmondóan csillogott. – De legalább szórakoztató lesz a kibékülés. – Nic az 
ujja köré csavarta Lucy egyik hajtincsét. – Miért kötöd össze mindig a hajadat munka közben?

– Higiéniai okokból.
– Biztos vagyok benne, hogy a szabadidődben is úgy hordod.
Lucy elvörösödött.
– Megszokás.
– Hm, talán meg kell tanítanom téged néhány új szokásra. – Nic ismét olaszra váltott.
– Örülj, hogy egyetlen szavadat sem értettem! – mondta a nő.
Nic megsimogatta az arcát.
– Bocsáss meg, mia principessa. Ha érzésekről van szó, mindig előjön belőlem az olasz.
– Észrevettem – válaszolta Lucy évődve.
A férfi felnevetett.
– Mit szólnál még egy kis jégkrémhez?
– Jöhet!
Nic hozta az édességet meg a kanalat, és azzal etette Lucyt. Közben „véletlenül” mindig 

lecseppentette a jégkrémet, amelyet aztán le kellett nyalnia a nő bőréről. Lucy megragadta a 
kanalat, és bosszút állt, de a pajkosság hamarosan gyengédségbe csapott át, és azzal a szenvedéllyel 
szeretkeztek, amely egész idő alatt ott parázslott köztük a levegőben.

Azután közösen mentek zuhanyozni. Nic Lucy egész testét beszappanozta, majd a csodálatos 
haját is megmosta. Aztán ismét szeretkeztek.

– Nem tudok betelni veled – mondta a férfi. – Szeretném megállítani az időt, hogy örökké 
tartson ez a tökéletes pillanat.

Lucy válasz helyett megcsókolta, és újra az ágyban kötöttek ki.
– Velem maradsz ma éjszaka? – kérdezte a férfi. – Van egy vadonatúj fogkefém.
A nő tétovázott.
– Mennem kellene. Mégsem jelenhetek meg holnap ugyanabban a ruhában, mint ma.
– Nem is kell. Holnap később kezdesz. Én korán megyek, így reggeli után hazaviszlek – nyugtatta 

meg Nic. – Maradj velem! Kérlek.
Lucy hallgatott.
– Hát jó. Maradok – válaszolta aztán.
– Grazie, mia innamorata – szólt a férfi halkan. – Köszönöm, szerelmem.

A telefon kitartóan csengett. Lucy automatikusan nyúlt érte, és rémülten nyitotta ki a szemét, 
amikor nem találta. Nem a saját ágyában feküdt ugyanis, hanem Nic Albericiében.

A férfi az ágyban ült, egyik kezében tartotta a kagylót, a másikkal pedig beletúrt kócos hajába.
– Tachikardia az anyánál? Sokk? Mi a helyzet a fájásokkal? Rosszabbodott a gyermek állapota? 

Rendben. Korábbi terhességek? Az ördögbe! Igen, jövök.
Nic óvatosan elhúzódott Lucytól, és felkelt az ágyból, miközben folytatta a beszélgetést.
– Adjanak neki oxigént, tizenöt litert percenként! És tartsanak készenlétben hat egység vért! 

Amennyiben a sokk jelei mutatkoznak, azonnal kapjon vért! Hívják fel a műtőt, hogy sürgősségi 
császármetszést fogok végezni! Látnom kell, mennyire súlyos, és hogy be tudom-e varrni a rést, 
vagy el kell-e távolítanom a méhet. Rendben. Jó. Igen, beszélek a férjével. Tíz perc múlva ott vagyok.

– Méhrepedés? – találgatott Lucy, amikor Nic sebesen öltözködni kezdett.
– Igen. Valószínűleg szétvált a heg egy korábbi császármetszés után. Va ló szí nű leg az anya 

olvasta azt a cikket az újságban, hogy manapság a nők túl kényesek a természetes szüléshez, és 
ezúttal mindenáron természetes szülést akart. A második terhessége előtt költözött ide, és nem 
számolt be a teljes kórelőzményéről, nehogy rábeszéljük egy második császármetszésre. Amikor 
megkezdődtek a fájások, ez valahogy elkerülte a figyelmünket. Ő pedig csak akkor szólt róla a 
szülésznőnek, amikor már késő volt. Sajnálom, Lucy. Be kell mennem a kórházba. Tudom, azt 
ígértem, hogy hazaviszlek. És a reggelit is ágyba szerettem volna hozni, de…



– Menj! – szakította félbe gyengéden a nő. – Hívok egy taxit. Nem halok bele, ha otthon mosok 
fogat.

– Akkor majd találkozunk, ha bejössz a kórházba. Együtt ebédelünk?
– Ha addigra kijössz a műtőből.
Nic futó csókot lehelt az ajkára.
– Nem akarok elszakadni tőled.
– Tudom, de szükség van rád az osztályon, és tulajdonképpen nekem is ott kellene lennem.
A férfi megrázta a fejét.
– Te nem vagy ügyeletben. Én igen. Nyugodtan keress magadnak bármit, amire szükséged van… 

reggeli, fürdő, zuhany. Amit csak akarsz. A hűtőszekrény tele van. Ha pedig elmész, egyszerűen 
húzd be magad mögött az ajtót! Később találkozunk, mia principessa. – Nic újból megcsókolta. – 
Ciao.

– Ciao – ismételte a nő.
Nem sokkal később Lucy ismét a saját lakásában volt. Jackre gondolt, akivel újra találkozni fog 

ma. Vajon most békén hagy, mert azt hiszi, hogy Nickel járok? – töprengett.
És mi a helyzet Nickel? A múlt éjszaka csodálatos volt, de vajon ő is így érezte? Vagy csupán futó 

kaland vagyok neki? Minden megváltozik, ha később bemegyek a kórházba?
Megőrültél! – intette magát. Nem minden férfi olyan, mint Jack. Hagyd abba, hogy folyton 

kielemzel minden apró részletet, és végre élj a pillanatnak! Minden rendben lesz.

– Szóval sikerült felolvasztania a jégkirálynőt.
Malcolm cinkosan a főnökére kacsintott.
– Hogyan, kérem?
Malcolm nem figyelt fel Nic figyelmeztető hangszínére.
– Éppen erre van szüksége. Nem mintha bármelyikünknek valaha is esélyt adott volna rá… – 

Elvigyorodott. – És milyen volt?
– Ha még csak célozni is mer erre előtte – vágott a szavába Nic –, és higgye el, megtudom, akkor 

búcsút mondhat a munkájának, méghozzá ajánlólevél nélkül. Megértette?
– Jól van, nem kell mindjárt olyan érzékenynek lenni!
– Mindössze úgy hiszem, hogy az osztályos orvosa valamivel több tiszteletet érdemel, nem 

gondolja? – kérdezte Nic.
Malcolm céklavörös lett, és halkan motyogott valamit válaszul.
– Rendben. Most egy sürgős eset vár rám a műtőben. Remélem, nem akar tovább feltartani.
Nic fagyos pillantást vetett a férfira, aztán nagy léptekkel távozott.
Ám Malcolm megjegyzése tudatosította benne a helyzetet. Lefeküdtem Lucy val, a legközelebbi 

munkatársammal, gondolta. Szakmai szemszögből ez volt a legostobább dolog, amit csak tehettem. 
Még sosem kezdtem ki munkatársnőmmel a saját osztályomról. Mindenki tudja, hogy ebből csak 
bonyodalom származik. Akkor mégis miért tettem? Miért?

Magánéleti szempontból még rosszabb a helyzet Lucy volt barátja miatt. Vajon akkor is velem 
töltötte volna az elmúlt éjszakát, ha Jack nem bukkan fel, és nem kezdi molesztálni? Talán csak 
pótlék vagyok Jack helyett, akire Lucy még mindig vágyik, de akit nem kaphat meg. Talán meg is 
bánja az egészet, amint lesz ideje alaposabban átgondolni a helyzetet.

Alig ismerik egymást. Igen, Lucy a legcsodálatosabb nő, akivel valaha is találkozott. A vele töltött 
éjszaka pedig szebb volt mindennél, amit eddig átélt. Mégis túl korai kijelenteni, hogy ő az igazi.

Még egy rendes randevúnk sem volt, töprengett Nic. Főztem neki, táncoltam vele, aztán 
azonnal ágyba bújtunk. Hogyan mászunk ki ebből a slamasztikából? Talán csak hagynunk kellene 
magunknak egy kis időt, hogy rájöjjünk, mit akarunk valójában. A legjobb, ha később beszélek vele 
erről.

Nic mély lélegzetet vett, aztán elindult bemosakodni a műtéthez.

Lucy Ninánál vizitelt elsőként. Szerencsére Jack nem volt ott.



– Inni akart egy kávét, meg újságot olvasni. Azt hiszem, untatja, hogy itt kell üldögélnie a 
kórházban – mesélte Nina. – Végül is ez a nyaralásunk második napja. Olyan nagy tervei voltak! 
Tényleg kár, hogy mindenről le kell mondania. Nem tudna egy kicsit előbb elengedni innen?

– Hogy érzi magát? – érdeklődött Lucy.
– Jól. Nagyon jól.
– Enyhe hőemelkedése van.
– Csak azért, mert olyan meleg van idebent.
Lucy a fejét csóválta.
– Sajnálom, Nina. Hőemelkedéssel nem engedhetem el. Talán egy kis gyulladás lépett fel, ami 

egy ilyen beavatkozásnál gyakran előfordul. Jobb lenne, ha nem vállalnánk fölösleges kockázatot.
– Bizonyára igaza van – válaszolta Nina csalódottan. – Mindazonáltal Jack nem örül majd, ha 

továbbra is itt kell rostokolnia.
Én sem, gondolta Lucy. Ninának azonban szemmel láthatóan fogalma sincs kettejük múltjáról, 

és egyáltalán nem tehet róla, hogy a férje egy szemétláda.
– Ha szeretne egy másik szakvéleményt is kikérni…
Nina elmosolyodott.
– Talán attól a jóképű Mr. Albericitől?
Lucy elpirult, és Nina mosolya még szélesebb lett.
– Gondoltam, hogy van valami kettejük közt. Jack tett erre tegnap este egy célzást. Szerinte 

maguk ketten együtt töltik a szabadidejüket. Biztosan nem könnyű a helyzet így, hogy együtt 
dolgoznak.

– Ez így van – ismerte el Lucy.
– Maga szerencsés. Mr. Alberici még vonzóbb, mint az én Jackem. – Nina fojtott hangon folytatta: 

– És az a hang! Hozzám bármikor beszélhetne olaszul!
Lucynak valahogy kényelmetlen érzése támadt.
– Később még benézek. Ám feltételezem, hogy Nic ugyanazt mondja magának, mint én.
– Nos, igen, jobb egy újabb napot feláldozni, mint a kisbabát elveszíteni. Talán Jack egyedül is 

körül tud nézni a környéken – mondta Nina. – Nem szereti a kórházakat. A szülésnél az anyám lesz 
ott. Szerintem Jack elájulna.

– Férfiak! – mondta Lucy lekicsinylően, és elbúcsúzott, mielőtt Jack visszatérne. E percben ő 
volt az utolsó ember, akit látni akart. Talán Nicet leszámítva. Amennyiben ugyanis ismét cserben 
hagyta az ítélőképessége a férfiakat illetően, akkor valószínűleg Nic már nem akar tőle semmit. És 
ettől szörnyen félt.

Lucy éppen jegyzeteket készített a vizithez a nővérpultnál, amikor Nic kijött a műtőből, és lerogyott 
mellette egy székre.

– Azt hiszem, ma nekem van szörnyű napom. Süteményre van szükségem – nyögte.
– Hogy ment a műtét? – kérdezte Rosemary, aki egy csokoládés keksszel teli dobozt nyújtott 

feléje.
– A kisbaba jól van. Világra segítettük a kicsit, mielőtt károsodást szenvedett volna. De az anya… 

Maga is tudja, hogy a legtöbb felszakadt sebet össze lehet varrni. Az ő esetében azonban nem így 
volt. El kellett távolítanom az anyaméhét. Pedig csak huszonhat éves. Nem lehet többé gyereke, és 
a férje azt mondta, hogy eredetileg négyet akartak. – Nic nagyot nyelt, és szétmorzsolt egy darab 
kekszet az ujjai közt. – Az anya beleegyezését kellett kérnem, miközben a műtőasztalon feküdt. 
A férje fogta a kezét, és teljesen összeomlott. Szeretném, ha külön szobát kapnának, amennyiben 
lehetséges. A nőnek egyedüllétre van szüksége. Intravénás antibiotikumot írtam fel neki.

– Hogyan fogadta? – érdeklődött Lucy.
– Nem jól. Pszichológiai tanácsadás is kell, és a férjének is. – Nic beletúrt a hajába. – Az egészben 

az a szomorú, hogy nem kellett volna így történnie. Bárcsak előbb elmondták volna nekünk az 
igazságot az előző terhességről! – Szomorúan csóválta a fejét. – Miért is nem vettük észre a 
sebhelyét?



– Nem a maga hibája, Nic – mondta Rosemary.
– Én vagyok a főorvos. Meg kellett volna bizonyosodnom róla. – Felsóhajtott. – Szükségem van 

valakire, akinek kipanaszkodhatom magam. Velem ebédelsz, Lucy?
– Menjetek nyugodtan! – szólt Rosemary, mielőtt Lucy tiltakozhatott volna. – Rátok csipogunk, 

ha szükséges.
– Ó, Rosemary, carissima, ha nem lenne férjnél… – viccelődött Nic.
Lucy gyomra összerándult. Mindazok után, ami tegnap éjjel történt közöttük, Nic most 

Rosemaryvel flörtöl? Ugyan, lazíts már! – intette magát. Ő már csak ilyen. Ennek semmi jelentősége. 
Elvégre nem nézett át rajtad, ugye?

– Veled minden rendben? – kérdezte Nic, útban a kávézóba.
– Igen.
– De?
Lucy nem akarta beavatni a félelmeibe. Inkább a munkába menekült.
– Reméltem, hogy ma elengedhetem Nina Hammondot, de hőemelkedése van.
– Fertőzés?
– Talán. Más jel nem utal rá, de inkább itt tartanám megfigyelésre.
– Akkor viszont Jack is itt marad.
Lucy bólintott, mire Nic megvonta a vállát.
– Minden marad a régiben.
A nő nem tudta kifürkészni a férfi arckifejezését. Ám nem is volt biztos benne, hogy valóban 

tudni akarja, mire gondol most.
– Menj és keress egy asztalt! – mondta inkább. – Én hozom a sütit.
Lucy többfajta muffint választott, aztán meghallott a háta mögül egy hangot.
– Na, megint a szívszerelmeddel lógsz?
A nő megdermedt.
– Ehhez semmi közöd, Jack.
– Dehogy nincs. Köztünk ugyanis egyáltalán nincs vége mindennek – suttogta a férfi olyan közel 

hajolva, hogy Lucy a fülében érezte a leheletét.
A nő hátrahőkölt.
– Szerintem viszont igen! A feleséged az osztályomon fekszik, miután kis híján elveszítette a 

gyermeketeket. Neked ez semmit sem jelent?
A férfi grimaszolt.
– Dehogyisnem. Csakhogy Nina nem engem akar. Neki csupán a gyerek kell. Évek óta csak 

erre tud gondolni. Éppen erről akartam veled beszélni. Ő elboldogul. Boldog lesz a gyerekkel. 
A házasságunknak gyakorlatilag amúgy is vége.

Jack komolyan gondolja, hogy ezt beveszem? Miközben a saját szememmel láttam, milyen csodálattal 
néz rá Nina, és tervezi a közös jövőjüket? Lucy megborzongott. Hányszor mondhatott Jack már ilyet? 
Hányszor lehetett hűtlen?

– Lucy, tudom, hogy megbántottalak. Jóváteszem. Ha újra együtt leszünk, boldoggá teszlek.
A nő nem tudta, hogy nevessen, vagy inkább lekeverjen neki egy pofont.
– Ne beszélj össze ilyen ostobaságokat, és menj vissza a feleségedhez! Szüksége van rád.
– De nekem rád van szükségem.
Lucy megrázta a fejét.
– Nőj fel végre! Vállald a felelősséget, ahelyett hogy elszaladsz! Nem érdekelsz, Jack! Sem most, 

sem máskor!
– Nem gondolod komolyan.
– De még mennyire! Nem akarlak, Jack, és nincs szükségem rád! Az  életemben nincs hely a 

számodra!
– Az a nyálas olasz nem hozzád való! – tört ki Jackből.
– Félig olasz, hogy pontos legyek – mondta Nic, aki váratlanul felbukkant mellettük. – És ez 

egyedül Lucy döntése, nem a magáé. – Nic a nő vállára tette a kezét. – Minden rendben, Lucia mia?



– Igen. Azt hiszem, Mr. Hammond szeretett volna kikérni egy másodvéleményt.
– Bízom az orvosom véleményében. Lucynak igaza van, jobb, ha a felesége állapotában 

nem vállalnak felesleges kockázatot. És egyszer már figyelmeztettem, hogy hagyja békén a 
munkatársamat, Mr. Hammond. Talán nem fejeztem ki magam világosan.

„A munkatársamat”, gondolta Lucy. Nem „a barátnőmet”. Ám Jack a jelek szerint nem vette 
észre a különbséget. Epés pillantást vetett Nicre, aztán dühösen kiviharzott a kávézóból.

– Ezt a süteménydolgot inkább halasszuk későbbre, Lucy! Most nincs hozzá kedvem – mondta 
Nic, és levette a kezét a nő válláról. – Neked azért nem kell azonnal visszamenned az osztályra. 
Nyugodtan használd ki a szünetedet! – Azzal elment.

Lucy tehetetlenül nézett utána. Mi volt ez? Nic szabályosan kényszerítette, hogy ebédeljen vele. 
Akkor miért viharzik el, anélkül hogy bármit evett vagy ivott volna?

Jaj, ne! – rimánkodott némán. Remélem, nem követtem el ismét ugyanazt a hibát. Csak még 
egy olyan férfit ne, mint Jack, akit csak a hódítás izgat, a többi nem érdekli. Három randi, és vége. 
Ráadásul neki és Nicnek nem is volt rendes randijuk. Csak szex.



 7. FEJEZET

A  helyzet aztán még rosszabbra fordult, mert úgy tűnt, Nic szándékosan kerüli Lucyt. Amikor 
pedig a munkaideje leteltével elhagyta a kórházat, anélkül hogy szólt vagy üzent volna, Lucy 
lelkébe jeges félelem lopakodott. Otthon sem várta üzenet a rögzítőn, így a borzongás átterjedt az 
egész testére.

Nic lefeküdt vele, aztán ejtette. Annyi tisztesség sem volt benne, hogy ezt személyesen közölje 
vele. Ó, igen, pontosan ez történt Jackkel is…

Lucy élete legszörnyűbb éjszakáját élte át, még fájdalmasabbat, mint az a rettenetes éjszaka 
volt négy évvel ezelőtt. Valahányszor lehunyta a szemét, Nicet látta maga előtt, visszaemlékezett 
a szenvedélyre, amellyel szeretkeztek. És arra, hogy a férfi hazudott.

Az volt a legrosszabb, hogy hitt neki. Valóban elképzelhetőnek tartotta, hogy ő is boldog lehet. 
Hogy kettejüknek van közös jövőjük. Ám most már tudta az igazat: mindez csak ámítás volt.

És ismét bolondot csinált magából a nyilvánosság előtt, mert máris az egész osztály az ő 
viszonyukról suttog. Holnap a munkatársai majd csodálkoznak, miért lett ilyen gyorsan vége a 
kapcsolatuknak, és miért nem randevúztak egyetlenegyszer sem.

Soha többé nem teszem ki magam ilyen helyzetnek, esküdött meg magában Lucy. Soha. 
Mostantól csak a munkámnak élek. Ennyi elég volt. Elégnek kell lennie.

Bár kisírta magát, mégis nagyon rosszul aludt. Másnap reggelre a szeme bedagadt, fájt a feje, 
és még a fogmosás után is érezte a rettenetes éjszaka émelyítő ízét a szájában. Rosszul volt a 
gondolattól, hogy dolgozni menjen, és a munkatársaival találkozzon. Bár jégkirálynői modora 
bizonyára hamar véget vet a pletykáknak. Csupán udvariasan kell mosolyognia, és úgy tenni, 
mintha mindez nem számítana.

Csakhogy nem számolt Malcolmmal, aki így köszöntötte:
– Hű! Kemény volt az éjszaka őuraságával, úgy látom!
– Tessék? – kérdezte Lucy dühösen.
– Ő sem fest jobban nálad. – A férfi cinkosan kacsintott. – Talán egy éjszakára szünetet kellene 

tartanotok.
Lucyt elöntötte a pulykaméreg. Más esetben elengedi a megjegyzést a füle mellett, vagy tesz egy 

csípős megjegyzést. Ám egy ilyen szörnyű éjszaka után ez túl sok volt.
– Gyerünk Rosemary irodájába! Most!
– Lucy…
– Most! – ismételte a nő halkan, de határozottan.
– Hé, én csak… – kezdte Malcolm, amint az ajtó bezárult mögöttük.
– Jól szórakoztál? – vágott a szavába Lucy. – Malcolm, mindig is sokat elnéztem neked. De itt 

a legfőbb ideje, hogy végre felnőj. Az  asszisztensem vagy, és lassacskán kiöregszel a gyerekes 
viccelődésből.

– Én nem akartam…
– Nem, te sosem akarod. Meg kell tanulnod, hogy megvan a megfelelő perc a viccelődésre. Aki 

folyton viccel, az nagyon fárasztó. Ez se nem szórakoztató, se nem szellemes, és én torkig vagyok 
vele. Megvan a tehetséged, hogy jó orvos váljon belőled. Ne játszd el azzal, hogy komikusnak 
hiszed magad!

– Lucy, én… – A férfi kínjában egyik lábáról a másikra állt. – Nem tudom, mit mondjak.
– Mi lenne, ha a változatosság kedvéért semmit sem szólnál? Próbáld ki, hogy először 

gondolkodsz, és csak aztán nyitod ki a szád!
– Sajnálom.
Lucy csípőre tette a kezét, és komoran nézett rá.
– És hagyd abba, hogy mindenfélét híresztelsz rólam és Nic Albericiről. Együtt dolgozom vele, 



ahogy veled is. Semmi több.
– Rendben, főnök.
A nő összehúzta a szemét.
– Ne légy tiszteletlen!
Ezúttal Malcolm valóban hallgatott. Elvörösödött, biccentett, és némán követte Lucyt a 

folyosóra.

Legalább Jack nem volt ma ott.
– Kirándulni ment – mesélte Nina. – Azt hiszem, keres egy golfpályát, és üt néhányat. Idegesíti, 

hogy egész idő alatt itt kell lennie.
– Maga is nyugtalan, igaz? – kérdezte Lucy.
– Igen, de tudom, hogy csak akkor engednek el, ha újra jól érzem magam.
– A hőmérséklete csökkent valamelyest. Várjunk holnapig, hogy egészen biztosak lehessünk!
– Ha ez így folytatódik, a végén meg kell tanulnom horgolni – dünnyögte Nina kedélyesen.

Nic átnézte az asztalán tornyosuló betegkartonokat, és a homlokát ráncolta. Ez egyáltalán nem vall 
Lucyra. Rendezett kézírást és rövid, de részletes feljegyzéseket szokott meg tőle. Átlapozott egy 
másik aktát is, aztán még egyet. Az utolsó jelentések finoman szólva is hanyagul készültek. Még 
Malcolm feljegyzéseinek is több értelmük van.

Beszélnem kell vele erről, gondolta Nic. Még egy okkal több, amiért nem lett volna szabad 
kikezdenem vele. Most nyilván megsértődik a kritikától. Az ördögbe, csak megpróbálok egy kis 
időt hagyni neki, hogy megtudja, mit akar valójában. Nekem legalábbis kell ez a kis idő.

Hát jó, adok neki még egy napot, határozta el Nic. Ha a holnapi jelentései is ilyenek lesznek, 
akkor kézbe kell vennem a dolgot. Addig feltűnés nélkül végzek utána egy második vizitet, hogy 
megbizonyosodjam róla, a betegeink megkapják a szükséges ellátást.

Ha Lucy és Nic találkoztak, udvariasan odabiccentettek egymásnak, de egyikük sem mondott 
semmit, ami nem a munkára vonatkozott.

Most már mindig így viselkedünk majd egymással, gondolta Lucy szomorúan. Hűvösen, az 
udvariasság keretein belül maradva. De mi mást tehetne? Menjen el, és keressen valahol máshol 
munkát? Míg Nic meg nem jelent, boldog volt itt. Szerette a munkahelyét, Cornwallt és a kis házát. 
Nem akarta feladni mindezt, és valahol újra kezdeni mindent.

Tudta, hogy az osztályon ma minden munkatársa nagyon óvatos lesz vele. Malcolm nyilván 
melegében elmondta mindenkinek, hogy átváltozott házisárkánnyá. Lucy azért bízott benne, 
hogy már elég régóta dolgoznak vele együtt ahhoz, hogy tudják, ő alapjában véve érzékeny lélek.

Ám még akkor sem javult a kedve, amikor szélsebesen hazakerekezett. Nem fogta el a megszokott 
mámorító érzés, amikor a kis dombról leszáguldott a házához. A rögzítőn ismét nem volt üzenet. 
Nic nyilvánvalóan nem akarja tovább tartani vele a kapcsolatot.

Ugyanakkor ő sem volt biztos benne, hogy akar-e beszélni vele. Eltökélten húzta ki a telefondugót 
a falból. Ha Nic mégis felhívná, nem hallja meg, ha pedig a kórházból keresik sürgős ügyben, úgyis 
a csipogóját használják.

Amikor másnap bement dolgozni, a végletekig feszültnek érezte magát. Minden izma merev volt.
– Jól vagy? – érdeklődött Rosemary.
– Hát persze! – csattant fel Lucy. – Miért kérdezi ezt tőlem ma mindenki?
– Csak olyan… – Rosemary elhallgatott. – Jól van. Szólj, ha szükséged van rám!
– Rendben.
Lucy tisztában volt vele, hogy a reggeli vizit során nyersebb volt a betegekkel a szokásosnál. 

Amint belépett Nina Hammond szobájába, és meglátta Jack cinkos vigyorát, csak nagy nehezen 
tudott ellenállni a késztetésnek, hogy behúzzon neki egyet.

Többnapi szigorú ágynyugalom után Nina égett a vágytól, hogy végre elmehessen.



– Hazamehetek ma? – kérdezte. – Kérem!
Lucy ellenőrizte a kórlapot.
– Igen. Bár azt tanácsolom, hogy az elkövetkező napokban kímélje magát. Mennyi ideig 

maradnak még Cornwallban?
– Három-négy napig, igaz, Jack? Meg akarjuk nézni az „Édenkertet”. Jack ugyanis odavan a 

kertekért – mondta Nina.
– Az óriási terület, és órákig tart bejárni. Szerintem el kellene halasztaniuk a megtekintését a 

következő cornwalli látogatásukra – vetette közbe Lucy. – Sokat kell utazniuk hazáig?
– Nagyjából öt órát. Londonban lakunk – felelte Nina.
– Nos, ugye, nyilván nem maga vezet – szólt Lucy. – Amilyen gyakran csak lehet, iktassanak be 

hazafelé pihenőt.
– Megígérem. – Nina Lucyra mosolygott. – Köszönöm szépen, Williams doktornő. Olyan kedves 

volt hozzám.
– Csak a munkámat végeztem.
– Maga csodálatos volt! – Jack megfogta Lucy kezét.
A nő sajnos Nina szeme láttára nem húzhatta el a kezét. Ezért inkább fagyos pillantást vetett 

a férfira. Amikor az a hüvelykujjával megdörzsölte a kézfejét, erőt kellett vennie magán, hogy 
sípcsonton ne rúgja. Jack nyilvánvalóan azt hiszi, hogy ezzel most titkos jelet ad neki. Bárcsak 
lenne hosszú, éles körmöm! – gondolta Lucy. Akkor én adhatnék jelet neki.

– Sok szerencsét, és remélem, hogy a terhessége hátralevő része gond nélkül zajlik majd – 
mondta Ninának.

– Köszönöm. Ha kislány lesz, maga után nevezzük el.
Lucy Hammond? Jaj, ne, ezt remélhetőleg Jack nem fogja hagyni. Lucy titkon azt remélte, hogy 

Hammondéknak fiuk lesz. Magára erőltetett egy mosolyt, és kiment a szobából.
Azután elhatározta, hogy tart egy kis szünetet, mielőtt Nic felveszi a munkát. Egy séta a kórház 

parkjában bizonyára segít majd kiszellőztetni a fejét, hogy nyugodtan és oldottan találkozhasson 
Nickel.

Lucy fel-alá sétált a virágágyások mentén, mégis észrevette, hogy a vérnyomása egyre jobban 
emelkedik, mígnem az az érzése támadt, hogy bármelyik pillanatban felrobbanhat.

– Szia, Lucy! Gondoltam, hogy errefelé jössz.
Lucy dühösen fordult Jack felé.
– Jaj, ne, már megint te! Nem hagynál végre békén?
– Most nem, miután viszontláttalak. Megértettem, milyen ostoba is voltam. Folyton csak rád 

gondolok. Mi összetartozunk, nem érzed?
– Nem, egyáltalán nem.
Jack megfogta a nő kezét, és megszorította.
– Tudom, hogy megbántottalak…
– Megbántottál? – szakította félbe Lucy. – Fogalmad sincs, ugye? Szerettelek, Jack. Veled 

akartam leélni az életemet.
– Sajnálom.
– Ez nem elég. Nem voltál ott, amikor eljött az idő. Tudod, milyen érzés menyasszonyi ruhában 

várni a templomban, és hallgatni a suttogást a hátad mögött, mert a vendégek azt kérdezgetik, mi a 
baj? Hogy talán szörnyű baleset történt, és a vőlegény súlyos sérülten a kórházban fekszik, vagy talán 
meg is halt? Aztán a lelkész azt mondja, nagyon sajnálja, de nem tud tovább várni a vőlegényre, mert 
a következő pár már a templom küszöbén toporog, és helyet kell adni a násznépnek a templomban. 
– Lucyban fortyogott a düh. Kikapta a kezét Jack szorításából, és ráüvöltött, mert időközben már 
nem érdekelte, hogy hallja-e valaki, vagy sem. – Otthagytál az oltár előtt, Jack! Egyszerűen nem 
jöttél el, és még csak üzenetet sem küldtél! Egyedül kellett elintéznem mindent, mert leléptél 
Spanyolországba, te gyáva szemét! Mindenkitől bocsánatot kellett kérnem, és visszaadnom a 
nászajándékokat! – Lucy mély lélegzetet vett. – Miattad fel kellett adnom a munkámat, amelyet 
szerettem. Elviselhetetlen volt állni a sajnálkozó pillantásokat a munkahelyemen, ráadásul az 



emberek hirtelen abbahagyták a beszélgetést, ha beléptem a szobába. – Tehetetlenül megrázta a 
fejét. – Tönkretetted az életemet, Jack!

Nic feléjük tartott, és amikor meghallotta Lucy dühkitörésének utolsó részét, hirtelen 
megtorpant.

Tehát Jack nem csak Lucy volt barátja, egy makacs, idegesítő korábbi kapcsolat, aki nem fogadja 
el a visszautasítást. Jack magára hagyta az oltár előtt. Miatta lett Lucyból jégkirálynő.

– Azt hiszem, jobb, ha most elmegy, Mr. Hammond – mondta Nic hűvösen, és védőn odaállt Lucy 
mellé. – A felesége bizonyára már az autóban várja.

– Ezt Lucy dönti el, nem maga! – vágott vissza Jack kihívóan.
Nic átkarolta a nő vállát. Lucy reszketett, mint a nyárfalevél, és Nic gyengéden magához 

szorította.
– Gyere, Lucy! Menjünk!
A nő egy pillanatig habozott, aztán mégis hagyta magát elvezetni. Ám alig értek látótávolságon 

kívülre Jacktől, elhúzódott a férfitól.
– Ne érj hozzám!
Nic sóhajtott.
– Beszélnünk kell.
– Nem hinném.
– Például a munkádról. Láttam, hogy kijöttél, és meg akartam beszélni veled, ami az osztályon 

történt. Aztán megtudtam, hogy Jack mennyire megbántott téged.
– Ezért megmentettél tőle. Hogy te milyen kedves vagy! – vágott vissza Lucy gúnyosan. – 

A gáncs nélküli lovag.
Nic beletúrt a hajába.
– Lucy…
– Mennyit hallottál? – tudakolta a nő.
– Eleget.
– Ne merészelj sajnálni!
– Nem. Csak azt kívánom, bárcsak tudtam volna róla.
– Számítana az valamit?
– Igen. Nem. Az ördögbe! Ez olyan nehéz!
– Hát nekem sem csupa élvezet! – förmedt rá a nő.
– Nem a kórház közepén akarok vitatkozni erről. Menjünk ki a parkba, ahol egy kicsit nyugodtabb!
Némán mentek át az úton. A városi park szinte teljesen kihalt volt, csak a levelek zizegtek a lábuk 

alatt. Nic egy padhoz vezette Lucyt, ahová leültek.
A nő összefonta a karját a melle előtt.
– Nos hát, ki vele!
A férfi az ajkába harapott.
– Utolsó gazembernek érzem magam, amiért ezt kell mondanom, pedig már amúgy is dühös 

vagy. De úgy gondolom, ki kellene venned néhány napot.
– Tessék? – A nő hitetlenkedve meredt rá. – Felfüggesztesz?
– Nem hivatalosan. Csak egy kis pihenőt akarok biztosítani neked.
– De… ezt nem értem.
– Első osztályú orvos vagy, Lucy. Vagy legalábbis az voltál két nappal ezelőttig.
A nő röviden felnevetett.
– Vagy úgy. Jó kislánynak kell lennem, és nem okozni gondot neked, amiért lefeküdtél velem.
– Nem. Ennek semmi köze kettőnkhöz. Nézd… – Nic a megfelelő szavakat kereste. – Nehéz 

helyzetbe hozott Jack azzal, hogy ismét feltűnt a színen. Ez érthető módon elterelte a figyelmedet. 
De tegnap rossz gyógyszert írtál fel az egyik betegnek. Szerencsére az illetékes szülésznő elég 
tapasztalt volt, hogy felismerje, és kikérte a véleményemet. Tehát nem lett belőle baj.

– Azt állítod, hogy rosszul végzem a munkám?
– Nem, mert ez nem igaz. Ám a tegnapi és mai jelentéseid nagyon hanyagok voltak. – A férfi 



sóhajtott. – Nem boldogulsz, Lucy.
– Ez csak múló figyelmetlenség. Nem fordul elő ismét.
– Úgy érted, hogy ezentúl nem kerülsz összeütközésbe Jackkel, és minden rendben lesz?
– Igen.
– Ezt nem kockáztathatom. Nem lenne becsületes a betegekkel szemben. Ha legközelebb 

hibázol, akár rosszabb vége is lehet. Én pedig nem szeretném, hogy tönkretedd a karrieredet egy 
olyan szemétláda miatt, mint Jack Hammond. Vegyél ki néhány nap szabadságot, és dolgozd fel a 
történteket! Aztán szeretném, ha a régi Lucy Williams térne vissza az osztályra.

– Jól vagyok. Nincs szükségem szabadságra – makacskodott a nő. – Túljutottam Jacken.
– Lucy, hallottam, amikor azt mondtad neki, hogy tönkretette az életedet, mert nem jelent meg 

az oltár előtt.
– Na és?
Nic könnyeket látott a nő szemében, és gyűlölte magát érte. Legszívesebben megölelte volna, 

hogy megvigasztalja, de tudta, hogy Lucy nem hagyná.
– Nyilvánvaló, hogy még nem vagy túl rajta, sem azon, amit tett veled.
Lucy arcán lassan peregtek a könnyek, de türelmetlenül letörölte azokat.
– És te vagy az, aki segíthet rajtam, ugye? – kérdezte dühösen.
– Ha szeretnél beszélgetni róla, meghallgatlak – felelte a férfi. – És megígérem, hogy minden, 

amit elmondasz, kettőnk közt marad.
– Semmi közöd hozzá!
– Ha a magánéleted befolyásolja a munkádat, akkor nagyon is van közöm hozzá – válaszolta a 

férfi.
– Sosem adod fel, ugye? Éppolyan vagy, mint Jack.
– Én nem hagynám a menyasszonyomat az oltár előtt cserben.
– Biztosan bennem van a hiba – mondta Lucy. – Szerettem Jacket, és azt gondoltam, ő is szeret. 

Nyilvánvalóan nem ez volt a helyzet. Egyszerűen nem tudom felfogni, mit tettem rosszul. Miért 
nem lehet szeretni engem?

– Nagyon is lehet szeretni téged.
– Akkor miért nem jött el a templomba? Ha úgy gondolta, nem én vagyok az igazi, miért nem 

szólt korábban? Nem is én akartam nagy esküvőt, hanem ő. Miért követelte a nagy cécót, ha nem is 
állt szándékában eljönni? – Lucy lenyelte a könnyeit. – Maga volt a rémálom – mondta, miközben 
újra könnyes lett a szeme. – Csak vártam és vártam. Egész idő alatt arra gondoltam, hogy szörnyű 
balesetet szenvedett. Eszembe sem jutott, hogy azért nem jött, mert nem akar elvenni. A mobilját 
kikapcsolta. Még a tanúja sem tudta, hol van, pedig együtt kellett volna jönniük. Senki sem tudott 
semmit. Mindenki engem bámult, amikor ki kellett mennem a templomból. Volt menyasszony, 
koszorúslányok, de sehol a vőlegény. Mindenki a részvétét fejezte ki, mint egy temetésen. Aztán… 
szembe kellett néznem a munkatársaimmal. Mindnyájan tudtak… a dologról, és igyekeztek 
kedvesek lenni, de mindenki pusmogott a hátam mögött. Hetekig. Míg végül nem bírtam tovább, 
és felmondtam. Szerencsére itt éppen megüresedett egy állás, távol Londontól és Jacktől.

– Nem szabad magadat hibáztatnod, Lucy. Amit Jack tett, kegyetlen volt, becstelen és közönséges.
– Akkor miért tette? Úgy értem, most már tudom, hogy megismerkedett Niná val, aki terhes lett, 

és Jack ott akart lenni vele és a babával. Legalábbis ezt mesélte az anyjának. De nekem miért nem 
szólt róla korábban? Olyan megalázó volt, hogy az emberek sajnáltak, és azon tanakodtak, vajon 
melyikünk hibázott. Hát ennyire nehéz beszélni velem? Mi nincs rendben nálam?

– Minden rendben van nálad. Jack viselkedése egyszerűen… undorító – válaszolta Nic. – Azért 
nem minden férfi ilyen.

– Valóban? – A nő keserűen nevetett. – Velem igen. Legyünk végre őszinték: amióta lefeküdtem 
veled, alig szóltál hozzám. Csak annyit, amennyi a munkánk során elkerülhetetlen volt.

Nic bűntudata olyan erős lett, hogy összeszorult tőle a gyomra.
– Tehát bennem van a hiba – tette hozzá a nő. – Én magam vagyok a gond.
– Nem, Lucy. Nem a te hibád. Te csodálatos ember vagy.



– Ugyan, kérlek, hagyd abba!
– Te vagy a helyettesem az osztályon. Beleugrottunk valamibe, anélkül hogy meggondoltuk 

volna. Volt időm kicsit eltávolodni a dologtól. Nagyon vonzódom hozzád, Lucy. Szép vagy, okos, 
és szeretek veled lenni. De együtt dolgozunk. Ezért nem volna szabad kapcsolatot kezdenünk 
egymással.

– És ezt miért nem azelőtt gondoltad meg, hogy kikezdtél velem?
– Mert a közeledben képtelen vagyok gondolkodni – vallotta be Nic.
A nő szomorkásan elmosolyodott.
– És még az én figyelmem kalandozik el.
– Annyira legalábbis, hogy rossz gyógyszert írsz fel.
– Rendben van, tévedtem. Emberi dolog.
– A mi munkánkban nem szabad hibázni.
– Akkor legközelebb kétszer ellenőrzök mindent. – Lucy karba tette a kezét. – És miért nem 

vettél rólam tudomást munka közben? Miért nem mondtad meg egyszerűen, hogy kétségeid 
vannak? Miért nem hívtál fel legalább otthon?

– Egy kis időt akartam adni mindkettőnknek, hogy eldönthessük, mit akarunk.
– Inkább, hogy te mit akarsz.
– Jól van. Akkor mondd meg, mit akarsz te, Lucy.
– Nem tudom. Azt hittem, tudom, de nem az a férfi vagy, akinek hittelek. – Lucy megvetően 

húzta el a száját. – Vagy inkább pontosan olyan vagy, amilyennek a kezdet kezdetén tartottalak. Egy 
olasz szívtipró. Ami köztünk történt, annak számodra nem volt semmi jelentősége, így van?

– Ez nem igaz.
– Akkor most miért húzódsz vissza?
– Mert együtt dolgozunk, és ez túl bonyolult – válaszolta Nic.
– Én pedig egyszerűen felejtsem el, ami történt? – A nő kék szeme elsötétült a fájdalomtól. – 

Jack óta egyetlen férfival sem feküdtem le. Amíg meg nem csókoltál az álarcosbálon, még csak nem 
is csókolóztam senkivel. De te… Túl közel engedtelek magamhoz. Azt hittem, tényleg kedvelsz.

– Így is van!
Lucy úgy folytatta, mintha semmit sem hallott volna.
– Ismét csalódnom kellett. Lefeküdtél velem, aztán eldobtál, mint egy forró krumplit, amely 

megégette a kezed. Talán csődöt mondtam az ágyban. Talán be kellene iratkoznom egy tanfolyamra, 
hogy megtanuljam, hogyan kell helyesen szeretkezni – mondta elkeseredetten.

– Ez nem igaz. Te nem… – Nic elhallgatott. Most nem mondhatja neki azt, hogy csodálatos volt 
vele a szex. – Fantasztikus vagy. Mindened megvan, amire egy férfi csak vágyik.

– Akkor miért hagyott ott Jack az oltár előtt? És miért hagytál el te is?
– Jack nevében nem beszélhetek, de én nem hagytalak el.
– Valóban? Ha egy férfi teljesen semmibe vesz egy nőt, ez azt jelenti, hogy kiadta az útját.
– Szerintem csupán egy kis időre van szükségünk. Ez minden.
– Tapintatos módja a szakításnak.
– Lucy, én egyáltalán nem akartam, hogy így alakuljanak a dolgok. Sajnálom.
– Én is. Soha többé nem engedek közel magamhoz senkit. Ilyesmit nem akarok még egyszer 

átélni. Nem akarom folyton azt kérdezgetni magamtól, mi nincs rendben velem. Vagy hogy meddig 
tart, míg a következő férfi úgy dönt, hogy nem én vagyok az igazi, és egyetlen szó nélkül faképnél 
hagy. – Lucy elfordult.

– Lucy…
Nic a karjára tette a kezét, ám a nő lerázta.
– Hagyj békén, Nic! Már eleget tettél. Igazad van. Pihenésre van szükségem. Majd találsz rá 

valamilyen magyarázatot az osztályon. Nekem mindegy. Nekem már minden mindegy.
Mielőtt a férfi bármit szólhatott volna, Lucy felállt és elviharzott.
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Lucy egy pillantást vetett a vörös rózsacsokorba tűzött kártyára, és az egészet a szemétbe dobta. Nic 
éppúgy bánt vele, mint Jack, ráadásul fel is függesztette. És néhány szál rózsával akarja elsimítani 
a dolgot?

Fél órával később mégiscsak kihalászta a virágokat a kukából. Végül is nem tehetnek semmiről. 
A friss virág pedig vidám hangulatot kölcsönöz a lakásnak. A rózsák kicsit megviseltnek tűntek, 
ezért visszavágta a végüket, és eltávolította a letöredezett leveleket, majd vízbe tette a csokrot.

– Így – mondta. – Csak egy kis szeretetteljes törődésre van szükségetek. – Aztán eleredtek a 
könnyei.

A telefon egyre csengett. Semmi. Lucy nyilván kikapcsolta a rögzítőjét. Pedig otthon kell lennie. 
Majdnem fél tizenegy, ő pedig nem az a típus, aki a bárokat járja.

Nic nyugtalanul nyúlt a slusszkulcsáért, bezárta az ajtaját, Lucy házához hajtott, és bedörömbölt.
Semmi válasz. Fényt sem látott. A nő autója viszont a felhajtón állt. Nic ismét megzörgette az 

ajtót, de semmi sem mozdult. Éppen be akarta törni az ablakot, amikor hirtelen fény gyulladt, és 
az ajtó kinyílt.

– Mi az ördögöt jelentsen ez, Nic? – kérdezte Lucy dühösen.
– Csak ideugrottam, hogy megnézzem, jól vagy-e.
– Mindjárt tizenegy óra. Az eszedbe sem jutott, hogy talán alszom?
– Két napja nem veszed fel a telefont.
– Úgy tudom, ez nem tilos.
Hűvös, szűkszavú és fölényes. Ez az a Lucy, akit ismer, és akibe beleszeretett. Nic a végtelen 

megkönnyebbüléstől elnevette magát.
– Mi olyan vicces? – tudakolta a nő.
– Én, mert túlzásba estem. Azt hittem, talán…
A nő megvető pillantásától Nic elvörösödött.
– Nem, Nic. Nem tettem semmi ostobaságot. Annyit nem érsz.
– Azért mégis aggódtam.
– Amint látod, kitűnően érzem magam – válaszolta a nő szárazon. – És ha most megbocsátasz. 

Tényleg aludtam már.
– Sajnálom. – A férfi ekkor észrevette, hogy Lucy a fürdőköpenye alatt nem visel semmit.
A nő gyorsan szorosabbra húzta a köntös övét.
– Azt már nem!
Nic megdörzsölte az állát.
– Nem akartalak felbosszantani. Tényleg csak azért jöttem, hogy megbizonyosodjam róla, jól 

vagy-e.
– Most már tudod, hogy igen. Szóval el is mehetsz. – Azzal Lucy becsapta a férfi orra előtt az 

ajtót.
Megérdemlem, gondolta Nic. Ezentúl békén hagyom. Ám Lucy egyszerűen nem ment ki a 

fejéből…

– Ha te vagy az, Niccolo Alberici, akkor megnézheted magad! – dühöngött Lucy, és felvette a 
telefont. – Igen? – szólt bele barátságtalanul.

– Lucy… Hála istennek, hogy otthon vagy! Itt Malcolm. Van egy kis gondunk az osztályon.
– Sajnálom, innen semmit sem tehetek. Szólj Nicnek!
– Nem válaszol a csipogójára.
Malcolm hangja izgatott volt.



– Mi történt? – kérdezte Lucy.
– Van itt egy fiatal anya sokkos állapotban. Nemrég szült. Nem tudom, mennyire lehet súlyos.
– Vérzik?
– Igen.
Lucy tudta, hogy Nic még nem adott neki engedélyt a visszatérésre. Itt azonban vészhelyzetről 

van szó. Mivel pedig a főnöke nem elérhető, ő az egyetlen, aki tehet valamit.
– Rendben. Emeljétek a folyadékbevitelt, szúrjatok egy intravénás bemenetet, és adjatok oxigént 

a sokkra! Hívjatok egy altatóorvost, a műtős csoport pedig álljon készenlétben arra az esetre, ha 
beavatkozásra lesz szükség! Tíz perc múlva ott vagyok.

– Lucy, te vagy a megmentőm! – kiáltotta Malcolm megkönnyebbülve.
A nő letette a telefont, a kórházhoz hajtott, és ígéretéhez híven tíz perc múlva az osztályon volt.
– Jaj, Lucy, de jó, hogy itt vagy! – fogadta Malcolm, amikor meglátta. – Az altatóorvos már vár.
– Lehet, hogy asszisztálnod kell – válaszolta a nő.
– Csak mondd meg, mit tegyek!
– Hogy hívják a kismamát?
– Shauna Ogilvy.
Malcolm elsietett a szülőszobába, Lucy pedig nagy léptekkel követte.
– Üdvözlöm, Mrs. Ogilvy… vagy szólíthatom Shaunának? – Amikor a nő fáradtan bólintott, a 

doktornő folytatta: – Most szeretném megvizsgálni.
Gyorsan végigtapogatta Shauna hasát, de nem érezte az anyaméh felső ívét. Miután végzett a 

vizsgálattal, odaállt a nő mellé, és megfogta a kezét.
– Shauna, a szülésnél az anyaméhe részben kifordult, ezért vissza kell nyomnunk a helyére. 

Megkísérlem kézzel, hogy ne kelljen műtenünk. Adunk magának orvosságot, hogy ellazuljanak 
az izmai. Aztán óvatosan ismét a helyére teszem a méhét. Majd további gyógyszereket kap, hogy 
megfelelően összehúzódjon.

– Fájni fog?
– Holnap talán érez egy kis fájdalmat, de adunk rá fájdalomcsillapítót – válaszolta Lucy. – 

Az elkövetkező egy-két napban megfigyelés alatt tartjuk, hogy biztosak legyünk benne, a dolog 
nem ismétlődik meg újból.

Amint az altatóorvos helyi érzéstelenítést adott Shaunának, Lucy Malcolm segítségével 
elvégezte a beavatkozást. Nem tartott sokáig, és máris elégedetten mosolygott.

– Sikerült. – Néhány öltéssel bevarrta a sebet a szülőcsatornában. – Mit gondolsz, Malcolm, 
milyen gyógyszert adjunk Shaunának a méh ellazításához?

– Ergometrint? – javasolta a férfi.
– Pontosan. Még a végén tisztességes szülész lesz belőled! – válaszolta Lucy viccelődve, és lehúzta 

a gumikesztyűt. – Most hagyjuk pihenni, Shauna. Szük sége van rá. Ha nem érzi jól magát, vagy 
aggódik valami miatt, nyomja meg a hívógombot, és szóljon valamelyik szülésznőnek, rendben?

Shauna kimerülten bólintott.
– Csak iszonyúan fáradt vagyok.
– Kimerítő szülésen van túl. – Lucy a betegkartonra pillantott. – Úgy látom, szép nagy fiú. 

Majdnem négy kiló! – Még beszélgetett egy kicsit Shaunával, aztán elköszönt. – Majd később még 
benézünk.

– Köszönöm, doktornő.
– Jobb lesz, ha gyorsan eltűnök – mondta Lucy Malcolmnak, amikor kiléptek a szobából. – Ha 

Nic meglát, felnégyel.
– Így igaz – hangzott fel egy hűvös hang Lucy háta mögül. – Mit keresel itt, Lucy?
A nő Nic felé fordult.
– Csak meguntam a malmozást. Így hát azt gondoltam, benézek.
– Az én hi… – kezdte Malcolm.
Ám Lucy a karjára tette a kezét, és rávillantotta a szemét, hogy tartsa a száját.
– Ideje menned, Malcolm! Később találkozunk.



– Menjünk be az irodámba, Lucy! – szólította fel Nic, a nő pedig némán követte.
A férfi becsukta az ajtót, és megvárta, míg Lucy leül.
– Otthon kellett volna maradnod, míg én úgy nem gondolom, hogy ismét visszajöhetsz dolgozni 

– mondta Nic.
– Azt is mondtad, hogy ez nem hivatalos felfüggesztés – válaszolta a nő. – Szorosan véve nem 

küldtél el az osztályról. De legyen! Felfogtam. Elmegyek.
– Egyáltalán miért jöttél be?
– Már mondtam. Unatkoztam. – Lucy megvonta a vállát. – Egyszerűen írd a hiányos 

ítélőképességem számlájára! – S  mielőtt a férfi bármit szólhatott volna, felállt és kivonult a 
szobából.

Egy órával később Nic fél tucat szegfűvel a kezében állt Lucy ajtaja előtt. Tulajdonképpen rózsát 
akart hozni, de a virágüzlet bezárt, és a bevásárlóközpontban ilyenkor már csak szegfűt kapott.

Talán inkább egy fehér zászlót kellett volna vennem, gondolta. Azzal talán jobb kedvre 
deríthetném Lucyt. Most biztosan azt hiszi, hogy be akarom hízelegni magam.

Nos, az az igazság, hogy valóban azt szeretné. Vagy legalábbis bocsánatot nyerni, és megkérni, 
hogy adjon neki második esélyt.

Nic bekopogott.
– Gyere be! Nyitva van! – kiáltotta a nő.
Nic belépett, és majdnem orra esett egy barnás-fehéres gombócszerű valamiben, ami rárontott, 

majd visszaviharzott Lucyhoz, és felugrott az ölébe.
– Nem is tudtam, hogy van kutyád.
– Nincs is. Csak vigyázok a szomszédoméra, míg ő bevásárolni ment, nehogy ez a kis fenevad 

közben darabokra szedje a nappaliját. Ugye, Bert? Tulajdonképpen azt hittem, Ruth jött elvinni a 
kutyát. – Lucy megvakargatta a kutyus füle tövét, amit az szemmel láthatóan élvezett.

– Bert. Szokatlan kutyanév.
– Ruth a szemtelen kis pofija miatt nevezte el így. – A nő az állat bundájához dörzsölte az orrát, 

a kutyus pedig azonnal megnyalta az arcát.
Nic megállapította, hogy rettenetesen szeretne a kiskutya helyében lenni.
– Nem tudtam, hogy kutyabarát vagy.
Lucy felhúzta a vállát.
– Szívesen tartanék egyet, de az én életritmusom nem való egy háziállatnak. Váltott műszakban 

dolgozom, kiszámíthatatlanul. A  kutya túl sokat lenne egyedül. Márpedig nekik család kell, 
különösen az olyannak, mint Bert.

– Ez egy spániel, nem?
– Igen. Az egyik mostohaanyám tenyésztett ilyeneket. Gyakran… – Lucy nem folytatta, és Nic 

kitalálta, hogy ismét egy fájdalmas emlékről lehet szó, amelyet a nő most nem akar megosztani 
vele.

– Miért nem mondtad el a kórházban, hogy mi történt?
– Nincs mit mesélni.
– Egy uterus inversio korrekcióját nevezed te semminek? Malcolm mindent elmondott. Tudta, 

hogy segítségre van szüksége. Ezért hívott fel téged.
Lucy vállat vonva folytatta az állat simogatását.
– Ne légy olyan szigorú vele! Elég okos volt ahhoz, hogy felismerje, nem képes egyedül 

boldogulni. Te pedig nem jelentkeztél, amikor rád csipogott.
Nic elvörösödött.
– Nem vettem észre, hogy lemerült az akku. – A  nőre nézett. – Tulajdonképpen fegyelmit 

akartam adni neked, amiért figyelmen kívül hagytad az utasításomat. Nyilván tisztában voltál 
vele, hogy ezt kell tennem, ha tudomást szerzek róla, ugye?

A nő bólintott.
– Mégis bejöttél.
– Mindig a beteg áll az első helyen – felelte Lucy egyszerűen.



– Te pedig magadra vállaltad volna a büntetést, bár nem a te ötleted volt, hogy begyere a 
kórházba.

– Tulajdonképpen az én ötletem volt. Azt gondoltam, egyszerűbb, mint telefonon osztogatni az 
utasításokat Malcolmnak.

– Mit kezdjek most veled, Lucia mia? – töprengett Nic. Lucia mia. Az én Lucym. Már jó ideje 
nevezi így viccesen Lucyt. De tulajdonképpen ez nem vicc.

Nic megrémült, amikor hirtelen ráébredt, hogy Lucy pontosan az a nő, akit egész életében 
keresett. Merész, tehetséges, okos, és kész kiállni azért, amiben hisz. Mások érdekeit a sajátja elé 
helyezi. Emberéleteket ment, és nem csap nagy hűhót maga körül. Olyan nő, aki úgy viszonozza az 
ő szenvedélyét, ahogy azt még életében senki. Akarom őt, villant át Nic agyán. Örökre.

Sajnos azonban szörnyű csalódást okoztam neki. Hogyan mutathatnám meg, hogy komolyan 
gondolom a dolgot? Hogy megbízhat bennem?

– Én… khm… ezt neked hoztam. – Odanyújtotta a virágot.
– Miért?
Lucy nem engesztelődött meg, ám Nic tudta, hogy megérdemli a haragját.
– Bocsánatkérésképpen. Ebben az időpontban nem tudtam semmi jobbat felhajtani.
– Nem is kell.
– Akkor hát elfogadod a bocsánatkérésemet?
A nő pillantása visszautasító volt.
– Azt nem mondtam.
– Lucy… – Nic letette a virágokat, fogott egy tollat, elővett egy fehér zsebkendőt a zsebéből, és 

zászlót fabrikált belőle. – Kibékülünk?
Mivel nem tudta értelmezni a nő arckifejezését, letette a kis zászlót, és felemelte a kezét.
– Sajnálom. Valóban rosszul bántam veled, és nem tudom, hogyan tehetném jóvá.
– Felejtsd el! Munkatársak vagyunk. Pontosabban voltunk.
A férfi rémülten nézett rá.
– Hogy érted ezt?
– Pillanatnyilag meghatározatlan időre szabadságon vagyok. A  rossz ítélőképességem és egy 

beteg veszélyeztetése miatt. – Lucy felnézett a férfira. – Hacsak időközben meg nem gondoltad 
magad.

Nic végtelenül megkönnyebbült. Nem akar felmondani, hanem vissza szeretne jönni dolgozni.
– Meggondoltam magam.
– Tehát szerinted az ítélőképességemmel semmi baj, és nem vagyok veszélyes a betegekre?
– Igen. Mi van Jackkel?
– Mi lenne vele? Feltételezem, most már újra Londonban van, és azt teszi, ami Ninának a legjobb. 



És mielőtt megkérdezed: nem, mindez nem zavar engem. Már régóta nem szeretem Jacket. Sokkolt, 
hogy újra láttam, ezt elismerem. Minden szörnyű emlék felkavarodott bennem. Ám időközben 
idősebb és bölcsebb lettem. – Lucy a férfira emelte a tekintetét. – És most? Visszamehetek dolgozni?

Nic bólintott.
– Köszönöm. Megváltoztattad az e havi beosztást?
– Nem.
– Akkor holnap délutános vagyok. Majd találkozunk.
– Lucy… Ami minket illet…
– Nincs olyan, hogy „mi”.
– Ami történt…
– …hiba volt. Nagy hiba – szakította félbe a nő. – Igazad van. Együtt dolgozunk. Köztünk nem 

lehet semmi. Az  csak bonyolítana mindent. – Lucy kényszeredetten elmosolyodott. – Holnap 
találkozunk. Jó éjszakát, Nic!

Amikor a férfi elment, Lucy a kiskutyára pillantott.
– A szemed pontosan olyan, mint az övé, tudod? Szürkésbarna. Csodálatos szemed van. Beléd 

tudnék szeretni éppúgy, ahogy őbelé. – Lucy érezte, hogy könnyek peregnek az arcán. – De ő 
szörnyű csalódást okozott nekem, Bert. Azt hittem, valóban jelentek neki valamit. Közben csak 
kihívás voltam. Amint meghódított, már nem talált érdekesnek.

A kiskutya kedvesen megnyalta Lucy arcát.
– Olyan könnyű lenne szeretni Nicet, Bert. De ha megteszem, újra összetöri a szívem, és azt 

hiszem, azt még egyszer nem bírnám ki. – Lucy beledörzsölte az orrát a kutya puha bundájába. – 
Ha engedek az érzéseimnek, csodálatos lesz, amíg tart. Aztán újra eldob és megsebez. Nem képes 
másra. Ő már csak ilyen.
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A visszatérés könnyebb volt, mint Lucy várta. Úgy tűnt, a kórházban mindenki örül, hogy újra ott 
van, és senki sem említette a távollétét. Ám amikor már félig feloldódott, elérkezett az első nehéz 
pillanat.

– Ideje szünetet tartani, Williams doktornő.
Lucy felnézett Nicre a jelentéséből, és megrázta a fejét.
– Sajnálom. Ellenőriznem kell a jelentésemet.
– Amióta munkába álltál, nem tartottál szünetet – válaszolta a férfi. – Nekem is kell egy kis 

pihenés. Gyere, elmegyünk kávézni!
– Köszönöm az ajánlatot, de inkább kihagyom. Szeretném csökkenteni a koffeinfogyasztásomat.
– Akkor meghívlak egy ásványvízre.
Lucy lehalkította a hangját.
– Nic, nekem ez nem megy. Nem tudok úgy tenni, mintha mi sem történt volna, és minden 

olyan lenne, mint azelőtt.
– Ezt nem is várom el tőled. Csupán a helyettesemként kérlek egy rövid megbeszélésre, ami 

kellemesebb egy kávé mellett.
Hát jó, szóval akkor a munkáról akar beszélni, gondolta Lucy. De nem, még nem vagyok 

képes ennyi ideig kettesben maradni vele. Ahhoz még nem sikerült eléggé megerősítenem a 
védőbástyáimat.

– Talán később.
A férfi hosszasan nézte. Aztán végül bólintott.
– Ahogy akarod.
A következő héten a helyzet még rosszabbra fordult, ahogy Lucy figyelte, miként társalog és 

flörtöl Nic minden nőnemű lénnyel, aki csak belép az osztályra – a kétéves kislánytól, aki újszülött 
testvérkéjét jött meglátogatni, egészen a dédnagymamáig, aki örült, hogy üdvözölheti egy újabb 
generáció képviselőjét.

Ám Lucy azt is észrevette, hogy a férfi senkit sem hívott el randevúzni. Egyedül ment ebédelni 
vagy kávézni.

– Azt rebesgetik, szerelmes – mondta Malcolm.
Lucy akaratlanul is összerezzent. Már önmagában a feltételezést is képtelen elviselni, hogy Nic 

egy másik nőbe legyen szerelmes.
– Ám a jelek szerint a nő visszautasította. – Malcolm halkan füttyentett. – Érted te ezt? Elvégre 

odavannak érte a nők. Én mindent megadnék azért, hogy cserélhessek vele. Nyilvánvalóan mégis 
akadt valaki, aki ellen tud állni a legendás Alberici-vonzerőnek.

– Helytelennek tartom, hogy pletykáljunk róla, Malcolm – mondta a nő kurtán. – Nekem 
mindenesetre dolgom van, még ha neked nincs is.

Nic szerelmes. Hirtelen mázsás súly nehezedett Lucy szívére. Bár tudta, hogy valamikor eljön ez 
a nap, mégis azt kívánta, bárcsak ne ilyen gyorsan történt volna.

Újabb hét telt el, és Nic szeretni való szépfiúból mogorva főnökké változott, aki egyre ingerlékenyebb 
volt a beosztottaival. Mígnem Rosemary félrevonta Lucyt.

– Beszélj vele, rendben?
– Miért én?
– Mert te vagy a helyettese. Az egyetlen, akire hallgat. Mindenki másnak azonnal leharapná a 

fejét.
– Ugyan, ostobaság! Elvégre Nic Albericiről beszélünk, az olasz bűbájról.
– Aki most úgy viselkedik, mintha elvették volna a kedvenc játékát. Beszélj vele, jó? – kérte 



Rosemary.
– Rendben, megpróbálom.
Lucy várt a délutáni szünetig, aztán határozott léptekkel Nic irodájához ment.
– Kávé. Patnél. Méghozzá azonnal.
– Dolgom van. Költségvetési terv – válaszolta a férfi élesen, és fel sem nézett.
– Ez nem kérés volt.
Nic felfortyant.
– Mit jelentsen ez?
– Azt, hogy a helyettesedként én húztam a Fekete Pétert. Én pedig nem vagyok hajlandó 

bemenni a dinoszaurusz barlangjába. Olyan helyre szeretnék menni, ahol nem tudod leharapni a 
fejem, vagy ahol legalább felmossa valaki a vért utánunk.

– Milyen dinoszaurusz? – tudakolta Nic.
– Tyrannosaurus rex – mondta Lucy. – Tudod, az a nagy, amelyik élő embereket eszik reggelire. 

Pedig talán csak egy emberes adag koffeinre lenne szüksége. Meg egy muffinra.
A férfi másodpercekig meredt rá, aztán felsóhajtott, és lecsukta a laptopja fedelét.
– Rendben.
– Kimondhatatlanul kedves magától, Mr. Alberici.
A férfi lesújtó pillantást vetett rá, és némán követte a kávézóba.
– Meghívlak – mondta a nő, amint odaértek. A kollégák gyűjtést rendeztek, és a lelkére kötötték, 

hogy etesse meg süteménnyel Nicet. Rengeteg süteménnyel. – Keress egy asztalt!
A férfi elképedt, amikor meglátta a hihetetlen mennyiségű muffint a tálcán.
– Mindegyik fajtából egy?
– Igen.
– Ennyit képtelen vagyok megenni.
– Mindegyik munkatársadtól kaptál egyet.
– De…
A férfi értetlenül nézett rá.
– Szörnyű veled dolgozni, Nic. Rosszkedvű vagy, senkivel sem beszélsz, és nem mosolyogsz. 

A kollégák lassanként félnek tőled, nem is beszélve a betegekről. Ez nem tesz jót az osztálynak. 
– Lucy sóhajtott. – A jelek szerint még ez a sok sütemény sem javít a kedélyeden. Szóval: mi van 
veled?

– Mi van velem? – A férfi felnevetett. – Éppen te kérdezed?
– Nem vagyok gondolatolvasó, ahogy a többiek sem.
– Rendben. Ha mindenképpen tudni akarod: rájöttem, hogy nem elég nekem itt-ott egy kis 

játszadozás.
– Rébuszokban beszélsz.
– Elmondok neked egy történetet – mondta a férfi. – Volt egyszer egy herceg. Egy elkényeztetett, 

önző herceg, aki egész álló nap csak játszadozott. Aztán találkozott egy különleges valakivel. Egy 
hercegnővel, aki a szomszédos országban élt. Szerette volna megszerezni játszótársának. Ám a nő 
komoly típus volt, és a herceg úgy hitte, mindenki azt várja tőle, kössön szövetséget a hercegnővel. 
Biztos volt benne, hogy kudarcot vall, ezért megijedt és visszahúzódott. Aztán megtudta, hogy 
egyszer valaki már megszegte a hercegnővel kötött szövetséget, és szégyellte magát, amiért ő még 
jobban megbántotta a nőt. Jóvá akarta tenni, ám a hercegnő többé nem akart játszani vele.

Lucy állta a pillantását.
– És?
– Aztán történt valami. Valaki a herceg országában bajba jutott, és a hercegnő titokban eljött, 

és rendbe hozta a dolgot, de még a megérdemelt elismerést sem fogadta el. Ekkor jött rá a herceg, 
mit érez valójában a hercegnő iránt. Hogy milyen iszonyúan fontos neki. Hosszasan gondolkodott, 
hogyan bizonyíthatná be, hogy ha a hercegnő szövetségre lépne vele, ezúttal nem vallana kudarcot, 
mert ő sziklaszilárdan kitartana mellette, az idők végezetéig. A herceg többé nem akart játszadozni. 
Nem akart itt-ott egy kis szórakozást. Többre vágyott. Valamire, ami örökké tart. Azt akarta, hogy 



a nő az ő hercegnője legyen, a principessája. – Nic rövid szünetet tartott. – Szóval ez van velem, 
Lucy. Megtaláltam a nőt, akivel szeretném leélni az életemet. Csak nem tudom, mit mondjak neki.

Malcolmnak igaza van. Nic szerelmes egy nőbe, aki kikosarazta. Egy másik nőbe.
– Most mit vársz tőlem? – kérdezte Lucy, miközben csak nehezen tudta elérni, hogy ne remegjen 

a hangja, mert vérzett a szíve.
– Nem tudom. – Nic nagyot sóhajtott. – Hiszen épp ez az egyik gond. Alig beszélgetünk 

egymással.
Lucy a csészéjébe meredt. Ezt csak a munkatársaimért teszem, mondta magában. És ha Nic 

beleszeretett egy másik nőbe, az nekem csak jó. Akkor talán végre nem gondolok rá többet, és 
talán egy napon már nem is szeretem többé.

– A legjobb, ha a szemébe mondod – dünnyögte Lucy. – Mondd el, mit érzel iránta.
– Mondjam a szemébe? – Nic elgondolkodott. – Szerinted működne?
Lucy nem nézett rá.
– Egy próbát megér.
– Jól van. – Nic olyan hosszan hallgatott, míg a nő rá nem nézett, aztán elmosolyodott. – 

Szeretlek, Lucy.
A nő szeme elkerekedett.
– Micsoda?
– Szeretlek, Lucy Williams – mondta a férfi emelt hangon. Olyan hangosan, hogy a kávézóban 

mindenki hallhatta.
Néma csend lett. Lucy arca lángolt. Hogyan mondhat ilyet? Hogyan játszhat az érzéseimmel a 

nyilvánosság előtt azok után, ami köztünk történt?
– Sem az időpont, sem a hely nem megfelelő erre – suttogta Lucy.
– Akkor mondd meg, mikor és hol, és ott leszek.
– Nem. Te nem szeretsz engem, Nic. Csak az elképzelést szereted, hogy szerelmes vagy. 

Plymouthban is pontosan ilyen voltál.
– Mégis honnét tudhatnád te, milyen voltam Plymouthban?
– Együtt tanultam az egyik ottani orvosoddal. A legjobb barátnőm volt. Foly ton rólad beszélt: 

hogy milyen csodálatos vagy, és mennyi női szívet törtél már össze.
– Ez erős túlzás. Már mondtam, hogy nem vagyok szoknyavadász. Igen, találkozgattam nőkkel. 

Mindegyikük kezdettől fogva ismerte a szabályokat. Jól szórakoztam. Most pedig már nem érdekel 
a szórakozás.

– Ennek semmi köze hozzám.
– De igen. Te változtattál meg, Lucy. Szeretlek. Még csak megközelítően sem éreztem ilyet senki 

iránt. Minden más nővel kapcsolatos emlékemet kitörölted. Örökké veled akarok lenni.
– Lehet, hogy én nem vagyok kész rá.
– Tudom, hogy nagyon megviselt, amit Jack tett veled. Tudom, én is megsebeztelek, és ezt 

végtelenül sajnálom. Soha többé nem fordul elő.
– Pontosan. Én ugyanis soha többé nem engedek magamhoz közel senkit – válaszolta a nő 

kurtán.
– Egyszer vállalnod kell a kockázatot. Soha nem leszel boldog, ha nem vagy kész belemenni egy 

kapcsolatba, és elzárod magad a külvilágtól.
– Kész voltam kapcsolatot kezdeni Jackkel és veled. És mi történt mindkét alkalommal?
– Ne építs falakat magad köré csak azért, mert félsz az újbóli próbálkozástól! Ha nem mész a 

boldogság elébe, sosem találkozol vele, és magányosan, megkeseredve végzed.
– Nincs garancia arra, hogy valaha is találkozom a boldogsággal. Tapasztalataim szerint a keresés 

csak szerelmi bánathoz vezet. – Lucy hátratolta a székét, és felállt. – Munkatársak vagyunk, Nic. 
Semmi több. Szokj hozzá! És ne a kollégáidon töltsd ki a rosszkedvedet! Bizonyára egy hét sem kell, 
és találsz valaki mást.

Ezen a héten Lucy igyekezett a lehető legnagyobb ívben elkerülni Nicet. Ezzel szemben a férfi még 



mindig azon törte a fejét, hogyan bizonyíthatná be neki, hogy valóban komolyak a szándékai.
Kopogtattak az ajtón.
– Nic, van egy perced?
A férfi felpillantott a papírjaiból, és nagyot dobbant a szíve. Csak nem vette észre Lucy, hogy 

a jóslata nem teljesült be, és egyetlen munkatársával sem kávézott a szünetben, nemhogy más 
nőkkel találkozott volna? Talán mégis ad nekem egy második esélyt?

Nem, természetesen nem. Lucy félreérthetetlenül a tudomására hozta, hogy kizárólag a 
munkáról hajlandó beszélni vele. Ezért Nic kényszeredett mosolyt erőltetett magára.

– Persze. Miről van szó?
– Úgy vélem, az egyik betegemnek toxoplazmózisa van. Szeretnék néhány kérdést tisztázni 

veled.
Lucy ismertette az esetet és a tervezett kezelést, aztán részletesen megbeszélték a tennivalókat.
– Magadtól is tudtad volna, mit kell csinálni.
– Szerettem volna más véleményét is hallani, hogy megbizonyosodjam róla, nem vagyok hanyag.
Mielőtt a férfi bármit válaszolhatott volna, Lucy már odakint volt.
Az  ördögbe, sosem fog megbocsátani! – gondolta Nic. Még erősebben kell dolgoznom azon, 

hogy áttörjem a védősáncát. Mindenképpen találnom kell egy lehetőséget, hogy megmutassam 
neki, megbízhat bennem. Hogy soha többé nem okozok neki csalódást, és hogy jobban szeretem 
mindenki másnál a világon…

– Csipogj rám, ha van valami! – szólt Lucy Rosemaryhez, miután minden szükséges dolgot 
elintézett. – Kicsit kimegyek a parkba, hogy friss levegőt szívjak.

Ám alig tett néhány lépést a folyosón, velőtrázó sikolyt hallott. Aztán egy férfi kis csomaggal a 
karján durván félrelökte, és elviharzott mellette. Az alak végigfutott a folyosón, és amikor kilökte 
a lengőajtót, megszólalt a riasztó.

– A kisbabám! – zokogta az egyik szobából kitámolygó nő. – Ellopta a kisbabámat!
– Hívjátok a biztonságiakat, és vegyétek gondjaitokba az anyát! – parancsolta Lucy. – 

Megpróbálom feltartóztatni.
A  férfi után rohant, át a lengőajtón. A  lift foglalt volt, így hát a lépcsőt kellett használnia. 

Lucy gyors lépteket hallott. Vajon a férfi lefelé vagy felfelé szalad? Nekidőlt a lépcsőkorlátnak, és 
meglátott valami kéket a feje fölött. Szóval felfelé.

Lucy kettesével vette a lépcsőfokokat, de a férfi, akit hajtott a kétségbeesés, gyorsabb volt 
nála. Ha pedig eléri a legfelső lépcsőfordulót, és rájön, hogy nincs tovább… Lucy nagyot nyelt. 
Remélhetőleg nem művel ostobaságot. Istenem, kérlek, add, hogy beszéljen velem, és visszaadja a 
gyermeket, mielőtt valaki megsérül!

Egyáltalán miért lopta el azt a kisbabát? Ki lehet ez a férfi? Számtalan kérdés száguldott végig 
Lucy agyán. Ha a gyerekrabló a tetőre menekül, az újszülött a hidegben károsodást szenvedhet. És 
ha a kicsi elkezd sírni, a férfi leugrik? Vagy ledobja a gyereket?

Nyugalom! Nyugodtnak kell maradnod, mondta magában Lucy. Ha pánikba esel, azzal csak 
rontasz a helyzeten. Szóval nyugi, beszéltesd, és tartsd magad mellett, míg jönnek a biztonságiak 
vagy a rendőrök.

Ebben a pillanatban hallotta, hogy becsapódik egy ajtó, és felnyögött. A gyerekrabló felment a 
tetőre, ahol jeges szél fúj. Lucy mély lélegzetet vett, mielőtt fellépett volna az utolsó lépcsőfokra a 
tetőre vezető ajtó előtt.

A férfi a legtávolabb eső sarokban állt, közel a peremhez.
– Vissza! – kiáltotta, amikor meglátta Lucyt.
A nő felemelte mindkét kezét, hogy mutassa, békés szándékkal jött.
– Minden rendben. Nem bántom. Csak beszélni szeretnék magával.
– Itt nincs miről beszélni! Ne jöjjön a közelembe! Kés van nálam! – figyelmeztette a férfi. – És 

használom, ha kell!
Jaj, ne! Még ez is! A férfi hangja bizonytalan volt, ami vagy alkoholra, drogra vagy pszichikai 



betegségre utalt. A távolból Lucy nem tudta pontosan megállapítani. Nagyon óvatos akart lenni, 
nehogy még nagyobb veszélybe sodorja a babát.

– Biztosítom, hogy semmi oka kést használni.
– Ne jöjjön közelebb!
– Rendben, megígérem, hogy tartom a távolságot. Jól van?
– Én? – kérdezte a férfi elképedve. – Miért ne lennék jól?
– Csak megkérdeztem – mondta Lucy. Ha sikerül elég sokáig beszéltetnie a férfit, talán rá tudja 

venni, adja oda neki a babát. – És hogy van a baba?
– A kisbabám is jól van.
A férfi még jobban magához szorította az aprócska csomagot.
– Idekint hideg van, és az újszülöttek hamar elveszítik a testmelegüket – mondta Lucy. – 

Folytathatnánk odabent a beszélgetést, ahol melegebb van? A kicsi érdekében.
– Nincs miről beszélnünk. – A férfi félig elfordult. – Ő az én fiam.
– Tudom. Természetesen sétálhat egyet a kisfiával, ha akar – válaszolta a nő megnyugtatásul.
– Maguk, orvosok mind egyformák. Ha nem avatkoztak volna közbe, a feleségem sosem mondta 

volna, hogy nem szabad látnom a kisbabánkat – tört ki a férfiból.
Lucy lázasan gondolkodott. Nem emlékezett, hogy bármelyik betegnél korlátozott látogatást 

rendeltek volna el.
– Hogy hívják?
– Miért?
– Furcsa olyasvalakivel beszélgetni, akinek nem tudom a nevét. Engem Lucy Williamsnek 

hívnak.
– Maga is egy közülük. Nem engedi, hogy lássam a gyermekemet.
– Mindenre van megoldás, ha okosan megbeszéljük.
– Nem hallgatnak rám. Megmondtam nekik, hogy megváltozom, és abbahagyom az ivást. 

Megmondtam, hogy elmegyek tanácsadásra, és mindent megteszek, amit kérnek. De nem, a maguk 
bandája összebeszélt a feleségemmel. Vele meg a szüleivel. Bebeszélték neki, hogy jobb, ha én nem 
vagyok vele. Azt mondta, új életet akar kezdeni, nélkülem. Meg hogy a gyereknek nincs szüksége 
rám, sem most, sem később.

Lucy várt. Évek hosszú tapasztalata megtanította arra, hogy ha időt és lehetőséget ad az 
embereknek a beszédre, akkor mindig többet mondanak, mintha folyton kérdéseket tesz fel nekik.

– Csak a gyermekemet akartam látni. A karomban tartani a fiamat. – A férfi hangján érezni 
lehetett, hogy a könnyeivel küszködik. – A  feleségem még azt sem engedte meg, hogy lássam. 
Virágot hoztam neki, a kicsinek pedig egy macit. Ő pedig mindent az arcomba vágott. Mit kellett 
volna tennem? – A férfi gyengéden szorította magához értékes csomagját. – De most az enyém. És 
soha többé nem veszik el tőlem. Soha!

– Mi történik itt? – kérdezte Nic, amikor kijött az irodájából, és több biztonsági őrt pillantott meg 
az osztályon. – Miért vannak ezek itt?

– Gyermekrablás – magyarázta Rosemary bosszúsan. – A rendőrség már úton van.
A férfit rossz érzés kerítette hatalmába.
– Hol van Lucy?
– A gyermekrabló után szaladt.
– Mi történt pontosan?
– Az  apa bejött, és egyszerűen magával vitte a gyereket – felelte Rosemary. – Hívtam a 

biztonságiakat, Lucy pedig a férfi után ment. Az egyik beteg látta, hogy felfelé indult… a tetőre! 
Az a legrosszabb, hogy a kisbaba anyja szerint a férjénél kés van.

– Kés? – Nicnek görcsbe rándult a gyomra. Lucy a tetőn van egy férfival, akinél kés van?
– Nem lesz semmi baj. Maga is tudja, milyen Lucy… nyugodt, higgadt és okos.
– Hogy van a kicsi anyja?
– Teljesen magánkívül van. Gemma mellette maradt, de talán maga is benézhetne hozzá. 



Bridget Livesey, hetes szoba.
– Persze.
Nic megpróbált nem gondolni Lucyra, de nem járt sikerrel. Vajon most veszélyben van? 

A gyerekrabló túszul ejtette?
Nic némán fohászkodott. Kérlek, istenem, ne engedd, hogy bármi történjen vele! Ne engedd, hogy 

bármi érje az én Lucymat!
A hetes szobában Bridget önkívületben térdelt az ágyán, és jajveszékelt:
– A kisbabám, a kisbabám!
– Minden rendben lesz, Bridget. Visszahozzuk a kisbabáját – csillapítgatta Nic. – Nem tudom, 

emlékszik-e rám. Nic Alberici vagyok, a vezető főorvos. Ma reggel találkoztunk a viziten.
– Nem magát akarom! A kisbabámat!
– Tudom. – Nic leült az asszony mellé. – A biztonságiak itt vannak, ők majd intézkednek.
– Maga ezt nem érti! – kiáltotta Bridget sírva.
– Akkor magyarázza el! – szólt a férfi gyengéden.
– Paul az. Szeretem őt, de… egyszerűen képtelen vagyok együtt lenni vele. Ha továbbra is 

iszik, akkor nem. Már annyiszor megkértem, hogy hagyja abba. De akkor jött egy üzleti vacsora 
az ügyfelekkel, és ő hullarészegen ért haza. Megmondtam neki, hogy ha nem hagyja abba, vége 
köztünk mindennek, és egyedül nevelem fel a gyereket. Egyszer már el is hagytam, mert azt hittem, 
az észre téríti. De ő eszméletlenre itta magát, és elveszítette az állását. – Kínlódva folytatta: – 
A szüleim azt mondták, hogy nélküle jobb lenne nekem. Ezért nem engedtem a kisbabánk közelébe. 
De ma ismét betámolygott a szobámba, és azt mondta, csak egy kicsit kézbe akarja venni a fiát. 
Megmondtam neki, tűnjön el, mire… előkapott egy kést! – zokogta a nő. – Elvette a kisbabámat, 
és azt mondta, hogy sosem látom viszont a kicsit…

Nicet kirázta a hideg. Ez rosszabb, mint gondolta. Paulnál nemcsak kés van, hanem 
kiszámíthatatlan és részeg is. Mi van, ha leszúrja Lucyt? Mi van, ha Lucy meghal, mielőtt ő 
elmondhatná neki, mennyire szereti? Mi lesz vele nélküle?

– Fel van dúlva, ezért nyilván mond olyan dolgokat, amelyeket nem úgy gondol. – Nic mindent 
megtett, hogy megnyugtassa Bridgetet, bár szörnyen aggódott Lucy miatt. – Sosem bántaná a 
kisbabájukat.

– Azért sem, hogy bosszút álljon rajtam?
– Hiszen maga mondta, hogy látni akarta a fiát, és kézbe fogni. Nem olyan férfinak tűnik, aki 

képes bántani egy gyermeket.
Bridget nehézkesen nyelt.
– Hozott Harrisonnak egy mackót. Én… én… a képébe vágtam, és azt mondtam, hogy a 

gyermekem semmit sem akar egy szeszkazántól. Bárcsak ne tettem volna! Ha megengedem, hogy 
lássa és felvegye egy kicsit…

– Ne hibáztassa magát! Ez nehéz helyzet. Maga pedig nem számolt azzal, hogy a férje ilyesmire 
készül. Valószínűleg most ő is fél. Az egyik doktornőnk fent van, és beszélget vele. Lucy biztosan 
meg tudja nyugtatni.

– És ha mégsem?
– Higgyen nekem! Lucynak sikerül – válaszolta Nic, és titkon remélte, hogy így is lesz. Ha 

nem… Nem, erre gondolni sem akart. Megfogta Bridget pulzusát. – Adjak valamilyen nyugtatót? 
– kérdezte tőle.

– Ne! Csak a kisbabámat akarom. Kérem! Vissza akarom kapni a kisbabámat! – siránkozott a nő.
– Természetesen visszakapja. – Nic megszorította a kezét. – Megpróbálom megtudni, mi 

történik odafent. Mikor etette meg Harrisont utoljára? – kérdezte aztán.
– Két órával ezelőtt.
– Szoptatja?
Bridget megrázta a fejét.
– Nem, cumisüvegből etetem. Tudom, hogy szoptatnom kellene, mert az a legjobb egy kisbabának, 

de egyszerűen nem ment.



– Ezért ne tegyen szemrehányást magának! – mondta Nic. – Az  anyatej ugyan tartalmaz 
minden fontos antitestet, és számtalan előnye van az anya és a gyermek szempontjából is, de 
ha a kicsi elutasítja, akkor a szoptatás csak felesleges feszültséget kelt. Tegye azt, ami a legjobb 
mindkettőjüknek, és ne hagyja, hogy emiatt bárki bűntudatot keltsen magában! – folytatta. – 
Mennyi idő telt el azóta, hogy Paul itt járt?

– Nem tudom. Húsz perc? Egy óra? Nem tudom. Már semmit sem tudok… – Könnyek peregtek 
az asszony arcán. – Csak a kisbabámat akarom visszakapni.

– Visszajövök, amint megtudtam valamit – ígérte Nic. – Viszek magammal egy cumisüveget, 
hátha Harrison éhes. Lucy és én rávesszük Pault, hogy adja vissza a kicsit.

– Nic, azt nem lehet! Nem mehet fel! – tiltakozott Rosemary, amikor a férfi odament a 
nővérpulthoz, és kezdte összeszedni a szükséges holmikat. – Térítse már észre valaki ezt az embert!

– A babának ennie kell.
– Annál az alaknál kés van!
– Tudom, Rosemary. Lucy egyedül van odafent, és ő nem ismeri a teljes történetet. Segítségre 

van szüksége, meg információkra. Én mindenesetre nem üldögélek és várok itt tétlenül.
– Márpedig a biztonságiak pontosan ezt fogják kérni magától. Majd ők intézkednek.
– Ha az a férfi, akit szeret, odafent lenne, akkor nyugodtan malmozna itt, és várná, míg hall 

valami hírt felőle?
– Nem, valószínűleg nem – ismerte el az osztályos nővér.
– Na, látja.
– Nem szabad felesleges kockázatot vállalnia.
– Lucy nélkül az életemnek úgysincs értelme. Tehát tulajdonképpen mindegy. Felmegyek.
– Nic…
– Odafönt van egy újszülött. Kint hideg van, és nem akarom, hogy a kicsi kihűléssel vagy 

kiszáradással kerüljön vissza – válaszolta a férfi. – Viszek magammal tápszert, sapkát és néhány 
takarót. Tudna valaki egy termoszba teát készíteni?

– Teát?
– Igen.
Nem sokkal később Nic megnyerte a tervének Jeremyt, a biztonságiak vezetőjét, és a tetőajtó 

előtt várakozott.
– Ha bármi gond van, kiáltson! – utasította Jeremy.
Nic kilökte az ajtót.
– Vissza! – kiáltotta Paul, és hátrált egy lépést a perem felé.
– Mi az ördögöt keresel te itt? – kérdezte Lucy fojtott hangon.
– Én vagyok az erősítés.
– Nincs szükségem erősítésre.
– Nem ismered az anya álláspontját – válaszolta Nic ugyanolyan halkan. – Bízz bennem!
Tud bízni benne? Szakmailag igen. A magánéletben soha. Ám itt sem szakmai, sem magánéleti 

dologról nincs szó. Ha Nic hibázik, annak akár végzetes következményei is lehetnek.
– Magának és a feleségének le kellene ülniük és beszélgetniük. Ez az egyetlen lehetőség, hogy 

rendezzék a nézeteltérésüket – mondta Nic nyugodtan.
Lucy tudta, hogy nem csak Livesey-ékről beszél.
– Mr. Livesey… Szólíthatom Paulnak? – kiáltotta oda Nic a kétségbeesett férfinak.
Az komoran nézett rá.
– Szóval beszélt vele?
– Igen, a felesége mondta meg a nevét. Nem azért jöttem, hogy ítélkezzem maga fölött. Nic 

Alberici vagyok, az egyik orvos.
– Még egy bajkeverő – gúnyolódott Paul.
– Hoztam valamit a babának.
– Tessék? – A férfi hitetlenkedve nézett Nicre.
– A kicsi éhes – válaszolta a férfi. – Az újszülöttek keveset esznek, de gyakran. Harrisont két 



órával ezelőtt etették meg utoljára. Hamarosan felébred, és sírni fog. Így tudatja, hogy éhes. Hoztam 
egy cumisüveget.

Nic felemelte.
– Ő az én kisfiam.
– Tudom. Megmutassam, hogyan kell tartani, hogy meg tudja etetni? – kérdezte Nic.
– Nic, kés van nála! – suttogta Lucy.
– Tudom. Nem fogja bántani a kisbabát.
– De téged lehet.
– Te talán gondoltál erre, mielőtt feljöttél ide?
– Nem – ismerte el a nő.
– Amikor kijöttem az irodámból, hallottam, hogy az a nő, akit szeretek, egy késsel néz 

farkasszemet a tetőn. Nem hagyhattam tétlenül! – suttogta vissza Nic.
– Tehát gondolkodás nélkül cselekedtél?
– Igen, ahogyan te. Jobban hasonlítunk, mint gondolnád. Csak bízz bennem, rendben? 

Nem hagyom, hogy bántódásod essen. – Nic emelt hangon így kiáltott: – Paul, odavihetem a 
cumisüveget? Meg egy sapkát. Nagyon hideg van itt, és az újszülöttek a testmelegük nagy részét a 
fejükön keresztül adják le. Harrisonnak sürgősen szüksége van egy sapkára, nehogy kihűljön.

– Ő az én kisfiam – ismételte Paul makacsul.
– Maga az apja. Meg tudja adni neki, amire szüksége van – mondta Nic. – Odavihetem ezeket a 

dolgokat?
– A nő hozza! – válaszolta Paul. – És semmi ostobaság!
– Ne aggódjon! – ígérte Nic. – Van egy termoszom is forró teával. Odavihetem?
– Tea?
Paul teljesen elképedtnek tűnt.
– Hideg van itt, és biztosan vágyik egy pohár forró teára.
Hosszú szünet következett, míg végül Paul bólintott.
– Jól van.
– Le kell tennie a kést, hogy meg tudja etetni a babát – suttogta Nic Lucynak. – Ha megteszi, 

elveszem és eldobom. Aztán együtt beszélünk vele.
Elég volt egy pillantást vetni az arcára, és Lucy tudta, hogy komolyan beszél. Nic valóban hisz 

benne, hogy a beszélgetés segít megoldani minden problémát, és Paul meg a felesége is képesek 
erre. És bár tudja, hogy ezzel veszélybe sodorja magát, mégis idejött. Miatta.

Talán rosszul ítéltem meg, gondolta Lucy. Egészen másképp viselkedik, mint Jack. Ilyen 
helyzetben Jack azonnal sarkon fordult volna, hogy mentse a bőrét, és egészen biztosan nem 
sodorta volna magát veszélybe őmiatta.

– Készen állsz? – kérdezte Nic halkan.
– Igen – suttogta a nő.



 10. FEJEZET

Együtt mentek oda Paulhoz, s közben ügyeltek arra, hogy a férfi mindent láthasson, amit a 
kezükben tartanak. El akarták kerülni, hogy pánikba essen, mert azt hiszi, át akarják verni.

– Először a sapkát – mondta Lucy. – Maga balkezes vagy jobbkezes?
– Jobb – válaszolta Paul.
– Akkor a bal kezében kell tartania a fiát, a fejét a könyökhajlatában megtámasztani, hogy 

használni tudja a jobb kezét – magyarázta a nő.
Paul követte az utasításokat.
– Most pedig a jobb kezével feladhatja rá a sapkát.
A férfi kést tartó jobb keze remegett.
– És mi lesz a késsel?
– Az  magán múlik. Ha szorítja, megsebezheti vele a kicsit, miközben feladja a sapkát. 

A fejsérülések pedig nagyon véreznek, higgyen nekem! – mondta Nic. – Vagy pedig leteszi a kést, 
és biztos lehet benne, hogy a karjában semmi baja sem lesz a babának.

Paul Lucyra meredt, aki némán állt ott, és nyugodtan nézett a szemébe. A férfi lassan hagyta 
kicsúszni a kezéből a kést. Lucy mosolyogva adta oda neki a sapkát.

– Köszönöm. Most egyszerűen húzza fel a fejére!
Amint Paul megfogta a sapkát, Nic előreugrott, megragadta a kést, és nagy ívben a 

szellőzőaknához dobta.
– Hé!
Paul hátrahőkölt.
– Paul, egyszer le kell mennie innen – mondta Nic. – Lényegesen jobb lenne, ha a rendőrség 

nem találna kést magánál.
– Milyen kést? – kérdezte Lucy. – Én semmiféle kést nem láttam. És te, Nic?
– Nem tudok róla – válaszolta a férfi.
Paul gyanakvóan összehúzta a szemét.
– Miért teszik ezt?
– Mert mindenki megérdemel egy második esélyt – mondta Lucy. – Ezt csak nemrég tanultam 

meg. Néha rosszul ítélünk meg embereket. Azt hisszük, hogy bántani akarnak bennünket. Pedig 
éppúgy félnek, mint mi. És egyetlen módon lehet a dolgot rendbe hozni: ha beszélünk egymással. 
Ha maga rendezni akarja a dolgokat a feleségével és a fiával, jobb eséllyel indul, ha senki sem 
vetheti a szemére, hogy késsel fenyegetett valakit. – Lucy a gondosan bebugyolált kisbabára 
nézett, aki éppen ásított. – Előkészítsem a cumisüveget? Úgy tűnik, itt az etetés ideje. Ahhoz sok 
gyakorlásra van szükség, hogy egy kézzel fel tudja tenni a cumit az üvegre. Rosemary, a főnővérünk 
az egyetlen, akit ismerek, hogy képes erre.

– Köszönöm. – Paul még mindig reszketett, Nic és Lucy azonban érezte, hogy elmúlt a veszély. 
A férfi még mindig feldúlt volt ugyan, de már nem állt olyan közel a tető széléhez, és nem hajlott 
arra, hogy kétségbeesésből cselekedjen.

Lucy gyorsan elővette a cumit a steril csomagolásból, és ráhúzta az üvegre.
– Könnyebb ülve etetni a kicsit. Az  ember nem is hinné, milyen nehezek tudnak lenni az 

újszülöttek – mondta. – Különösen etetéskor. Gyorsan elfárad a keze.
Miután Paul leült az egyik falkiszögellésre, Lucy odanyújtotta neki az üveget.
– Tartsa kicsit megemelve, hogy a cumi mindig tele legyen tejjel! Így elkerülheti, hogy a baba 

levegőt nyeljen – magyarázta. – A többit pedig majd a fia elintézi egészen egyedül.
Paul tétován a kicsi szájához nyomta a cumit. A kisbaba azonnal kinyitotta a száját, és szívni 

kezdte a tápszert.
– Ez… ez egyszerűen hihetetlen! – suttogta Paul fojtott hangon. – A fiam. A fiam.



Nic és Lucy összenéztek.
– Öntsek magunknak egy teát? – kérdezte Nic, és a termoszért nyúlt. – Vagy menjünk le inkább 

mind együtt, amint Harrison végzett, és a melegben igyuk meg a teánkat?
– Én a melegre szavazok – mondta Lucy. – És maga, Paul?
– Én…
A férfi még mindig elbűvölten nézte a babát.
– Ezt igennek veszem – szólt Lucy.
Paul ekkor mosolyodott el először.
– El sem hiszem, hogy ezt mind megtették értem.
– Amint mondtam, mindenki megérdemel egy második esélyt. – Lucy óvatosan megsimogatta 

a baba arcocskáját. – Beszéljen Bridgettel! Talán meg tudnak egyezni, és együtt átgondolhatják, 
mi a legjobb mindnyájuknak. – Lucy a szeme sarkából Nicre nézett. – A beszélgetés sok mindent 
megold.

– Így igaz – hagyta helyben Nic, és a nő látta a szemében, hogy neki is sok mondanivalója van.
A kisbaba abbahagyta az evést, és elaludt.
– Megbüfiztessem? – kérdezte Paul.
– Igen. Fektesse a vállára, tartsa óvatosan a fejét, aztán dörzsölgesse a hátát! – válaszolta Lucy. 

– Lehet, hogy kibukik egy kis tejet. A legtöbb baba ezt teszi. Így hát jobb, ha előtte egy kendőt terít 
a vállára.

– Nem gondoltam rá, hogy azt is hozzak magammal – szólt Nic. – Lemenjünk, és keressünk 
egyet? Mind a hárman?

Paul arcán ismét félelem tükröződött.
– És velem mi lesz?
– Nem tudom – válaszolta Nic őszintén. – Ha a feleségével egyszer alaposan meg tudnának 

beszélni mindent… Mi megkérjük őt, hogy ne tegyen feljelentést. Talán együtt találnak megoldást.
Paul remegett.
– Soha többé nem iszom, esküszöm! A fiammal akarok lenni. Nem csak hétvégi apukaként, aki 

alig látja, sosem fürdeti, és nincs ott, amikor beteg.
– Ezt a feleségének kell elmondania – mondta Lucy gyengéden.
– Nekem azt mondta, hogy szereti magát, Paul – tette hozzá Nic. – Most egészen egyedül van 

odalent. Hiányzik neki a kisbabája, hiányzik neki maga, és mindkettőjükre szüksége van. Menjünk 
le, és hozzuk rendbe a dolgokat! – Hát jó. – Paul a kisbabát még mindig magához szorítva felállt, 
és együtt mentek oda a tetőajtóhoz.

Nic lépett be elsőként.
– Hagyja, hogy Paul visszavigye a babát az anyjához! – szólt halkan Jeremyhez. – Hadd beszéljenek 

egymással! És kérem, ne vegyen fel vallomást egyiküktől sem, míg nem beszéltem az anyával!
– Előírásaink vannak – ellenkezett Jeremy.
– Azt hiszem, ez olyan helyzet, ahol az embernek be kell hunynia az egyik szemét. Lehetőség 

szerint szeretnénk együtt tartani ezt a kis családot. Adjanak nekik egy esélyt!
Jeremy habozott, aztán bólintott.
– Rendben. De rajtuk tartom a szemem. Maga is lejön velünk?
– Még nem – válaszolta Nic. – Van itt még egy kis elintéznivalóm. Öt perc múlva?
– Rendben.
Nic visszament az ajtóhoz.
– Jól van, Paul. Jeremy, a biztonságiak főnöke visszamegy magával az osztályra. Most szükségük 

van egy kis egyedüllétre a feleségével. Aztán mi is megyünk.
– Maguk nem jönnek velem?
Nic visszafogott hangon mondta:
– Még röviden meg kell beszélnem valamit Lucyval. – Némi öniróniával elmosolyodott. – Tudja, 

maga és én nem is különbözünk annyira. Talán a hölgy most olyan kedvében van, hogy hajlandó 
adni egy második esélyt nekem…



Paul biccentett.
– Értem. Sok szerencsét, haver! És köszönöm, amit értem meg a fiamért tettek.
– Szívesen. Hamarosan találkozunk.
– Mi nem megyünk le? – érdeklődött Lucy.
– Majd ha váltottam veled néhány szót. – Nic összeszorította az ajkát. – Soha többé ne hozd rám 

a frászt azzal, hogy ilyen kockázatot vállalsz!
– Te is megtetted – ellenkezett a nő.
– Igen, de mostantól mindig szépen a biztonságos oldalon maradsz, megértetted?
Lucy dühösen nézett rá.
– Légy szíves, ne parancsolgass nekem!
– Már megint veszekszünk. Pedig mindenképpen beszélnünk kellene. – A  férfi szemére 

árnyék borult, és a tekintete szigorúvá vált. – Szeretlek, Lucy. Amikor meghallottam, hogy egy 
kiszámíthatatlan, erőszakos férfival vagy itt fent, akinél kés van… Nem tudtam elviselni. Nem 
ülhettem ölbe tett kézzel, várva és reménykedve, hogy minden jól alakul. Tennem kellett valamit.

– Előfordulhatott volna, hogy megvadul, amikor meglát téged – mondta Lucy.
– Neki csak az volt a fontos, hogy a felesége meghallgassa, és esélyt adjon neki, hogy 

megbeszélhessék a gondjaikat, és megoldást találjanak. – Nic rövid szünetet tartott. – Én is 
pontosan ezt akarom. Beszélni veled. Rendezni a dolgainkat, és megoldást találni.

Vajon komolyan gondolja? – töprengett a nő. Különben miért tette volna ki magát ekkora 
veszélynek?

Mintha olvasott volna a gondolataiban, a férfi megkérdezte:
– Szóval megbízol bennem, Lucia mia? Tudom, csalódást okoztam neked, de soha többé nem 

teszem. Az életemre esküszöm.
Lucy torka hirtelenjében kiszáradt.
– Én… én nem tudom, Nic.
– Lucy, szeretlek. Őszintén, igazán… – Nic hangja rekedtté vált. – Szen ve dé lye sen. Szeretném 

megosztani veled az életem hátralévő részét. Mindent akarok: kutyát, gyereket… esküvőt.
– Esküvőt? – A nő megrázta a fejét. – Nem. A Jackkel történtek után nem.
– Én nem vagyok Jack. Tudnod kell, mennyire szeretlek, Lucia mia. Most és mindörökké. Hozzám 

jössz feleségül?
Lucy elhúzta a száját.
– Ezt nem romantikusabb helyen kellene megkérdezned?
– Hiszen azt teszem. Fölöttünk a kék égbolt.
– A kórháztetőn vagyunk, Niccolo Alberici.
– Hát jó. Elhalasztjuk egy kicsit a beszélgetést – mondta a férfi. – A munkaidőnk végéig. Gyere, 

először gondoskodjunk Paulról és Bridgetről! Azután pedig elmegyünk valahová, ahol nyugodtan 
tudunk beszélgetni. Csak te és én.

Amikor visszaértek az osztályra, tudomást sem vettek az őket kísérő kíváncsi pillantásokról. 
Lucy gyanította, hogy Rosemary mondott valamit Malcolmnak és a többieknek, mert senki sem 
kérdezett semmit, pedig szemmel láthatóan majd szétvetette őket a kíváncsiság.

Paul és Bridget is sírt, de az asszony megígérte, hogy visszavonja a feljelentést, Paul pedig 
eltökélte, hogy az alkoholproblémái miatt felkeresi a háziorvosát. Harrison elégedetten pihent az 
anyja ölében, apró ujjacskáit az apja mutatóujjára szorítva.

– Azt hiszem, jó esélyeik vannak – szólt Nic halkan Lucyhoz. – És remélem, ez ránk is igaz.
Ezután vallomást kellett tenniük a rendőröknek, majd következett a vizit. Megírták a 

jelentéseiket, megnyugtatták a rémült kismamákat… Aztán végre befejeződött a munkaidejük.
– Gyere velem, Lucia mia! – mondta Nic, és megfogta a nő kezét. – Beszélnünk kell.
– Hová megyünk?
– Ismerek egy kedves kis helyet.
A partra vezető keskeny utcákon Lucy egyszer csak rájött, hová tartanak.
– Pentremainbe megyünk?



– Igen. Akkor találtam rá, amikor körbenéztem a környéken, és te nem akartál velem jönni.
– Az a legkedvesebb helyem – mondta a nő.
– Akkor azt hiszem, éppen megfelel nekünk, Lucia mia.
Kéz a kézben mentek a kis öbölben emelkedő sziklákhoz. A lenyugvó nap sötétpiros labdaként 

pihent a látóhatáron, rózsaszínű és arany fénybe vonva az eget. Egy magányos csillag már ott 
szikrázott a fejük fölött.

Nic még jobban szorította Lucy kezét.
– Nézd csak, a kívánságcsillag! Emlékszel még arra a dalra? – Halkan énekelni kezdte az angol 

gyermekdalt. – Valóra válik az álmom? – Letérdelt a nő elé. – Szeretlek, Lucy. Még soha nem éreztem 
így senki iránt. Amikor ma délután meghallottam, hogy odafönt vagy a tetőn, szörnyen megijedtem. 
Féltem, hogy meg fogsz halni, márpedig nélküled az életem nem ér semmit. Megtisztelnél azzal, 
hogy hozzám jössz feleségül… az életem nagy szerelme leszel az örökkévalóságig?

Lucy hosszasan hallgatott. Házasság. Ez hihetetlenül nagy kockázat. A  szülei többszörösen 
elváltak, és a féltestvérei mögött is van már válás. Tudta, hogy rettenetesen rosszul ítéli meg a 
férfiakat. Valóban megkockáztassa, hogy hozzámegy Nichez? Később talán kiderül, hogy a férfi 
valaki mást szeret, és elhagyja őt, akárcsak Jack.

– Sajnálom, Nic. Azt hiszem, nem vagyok képes rá.
– Tudom, hogy Jack Hammond nagyon megbántott téged… és én is. Megértem. A helyedben én 

is így éreznék. Mit tehetnék, hogy bebizonyítsam, soha többé nem bántalak meg? És hogy nem 
hagyom, hogy bárki más fájdalmat okozzon neked?

– Nem tudom – felelt a nő őszintén. – Nem vagyok biztos benne, hogy egyáltalán képes leszek 
valaha megbízni valakiben.

– Már megtetted.
A nő értetlenkedve nézett rá.
– Hogy érted ezt?
– Ma délután… Akkor bíztál bennem, hogy nem hajszolom valami ostobaságba Paul Livesey-t, 

hanem segítek neked megnyugtatni őt. És hogy megszerzem a kést, amint leejti.
– Az más helyzet volt – válaszolta Lucy. – Az ilyesmi a munkánkhoz tartozik.
Nic a fejét rázta.
– Lucy, az ott rólad és rólam is szólt. Meg kellett bíznod bennem, hogy együttműködöm veled, 

és mindnyájan épen kerülünk ki abból a helyzetből. A munkában egy csapat vagyunk, és így lesz 
életünk végéig. Te és én, társakként. – Nic még mindig térden állva beszélt. – Ma délután azt 
gondoltam, hogy elveszítelek. Akkor megértettem, hogy az életemnek nem lenne értelme nélküled.

– Most ezt mondod. De meddig tart ez? Neked mindig is a vadászat volt az izgató. Három randi, 
és ennyi. Én ezt nem akarom, Nic.

– Én sem. Megtanultam, hogy van ennél sokkal izgalmasabb is. Ám az kockázatos, mivel meg kell 
bíznod a saját ítéletedben. – Kis szünetet tartott. – Emlékszel még, amikor elmeséltem, hogy olyan 
nőt keresek, akivel szeretném leélni az életemet? Megtaláltalak, Lucy. Aztán hirtelen megijedtem, 
hogy talán nem én vagyok az igazi neked. – Szabad kezével beletúrt a hajába. – Nem tudom, hogyan 
bizonyítsam be neked, de szeretlek, Lucy. Veled teljesnek érzem magam. Ezért mentem fel a tetőre. 
Hogy ha Paul megsebez valakit, az én legyek, ne te. Azt mondtad neki, hogy néha rosszul ítélünk 
meg embereket, és azt hisszük, bántani akarnak, pedig tulajdonképpen éppúgy félnek, mint mi 
magunk. Én félek, Lucy. Akárcsak te. A gondolat, hogy nélküled kell leélnem az életem, rémisztő. 
Ezért kérlek, légy a feleségem, az életem párja.

– Házasság…? – Lucy megrázta a fejét. – Képtelen vagyok rá. Nem az esküvőről van szó, hanem 
arról, ami utána következik. Honnét tudhatnám, hogy nem szeretsz bele valaki másba, és nem 
hagysz el?

– És én honnét tudhatnám, hogy te nem szeretsz bele valaki másba, és nem hagysz el engem? 
– felelte Nic. – Ez a kockázat fennáll, igen. A mi hivatásunkban naponta vállalunk kockázatot. 
Döntéseket hozunk, amelyek halálosak lehetnek, ha tévedünk.

– Az más. Mindketten hosszú ideig tanultunk, és sokéves tapasztalattal rendelkezünk.



– Senki sem lát a jövőbe. Az a kérdés, egyedül akarsz-e megbirkózni vele, vagy inkább valaki 
mással, aki mindig melletted van.

– Nem tudom.
Nic felállt.
– Szeretsz?
Igen. Merje ezt megmondani neki?
– Ti amo, Lucia mia. Szeretlek tiszta szívemből. – A  férfi felsóhajtott. – De ha te nem akarsz 

engem, el kell fogadnom. Megígérem, nem nehezítem meg feleslegesen a dolgodat a kórházban. 
Holnap felmondok.

– Fel akarsz mondani? Inkább én megyek el.
– Miért mennél el te? Elvégre én vagyok a gond. Így hát nekem kell mennem.
– Hiszen csak most kezdtél! Nem lehet, hogy az első vezető főorvosi helyeden csupán néhány 

hétig tarts ki. Ilyen esélyt nem kapsz egyhamar.
A férfi vállat vonva mondta:
– Ez csak egy állás. Már egyáltalán nem fontos. Nélküled nem, Lucy.
Valóban feláldozná értem a karrierjét? Ennyire szeret?
Ekkor Lucy hirtelen megértette. Niccolo Alberici talán szívtipró, de a jelleme nem egy kalandorra 

vagy haramiára vall. Önzetlen, becsületes férfi, olyan, akiben ő megbízhat. Ma délután meg kellett 
bíznia benne, és nem okozott csalódást.

Lucy nagyot nyelt.
– Talán mégis szükségem van valakire, aki… fogja a kezem, és megtanít bízni.
– Valakire, aki támogat, és sosem hagy cserben. Én lehetnék az, ha hagynád – mondta a férfi. 

– Amit Jack tett veled, az megbocsáthatatlan. De meg tudsz tanulni újra kockázatot vállalni. 
Megmutathatod neki, hogy nem tett éppolyan gyávává, mint amilyen ő.

– Azzal, hogy hozzád megyek?
– Ez lenne az egyik lehetőség, de arra már nemet mondtál.
– Ha… hangsúlyozom, ha összeházasodunk, nem akarok nagy esküvőt.
Nic megdörzsölte az állát.
– Az  nehéz lenne. Te nagy családból származol, az enyém pedig olasz és népes. Még ha 

valahol titokban esküszünk is meg, mindenképpen adnunk kell egy fogadást, különben mindenki 
megsértődik.

Lucy rájött, hogy Nicnek igaza van.
– Tényleg feleségül akarsz venni?
– Igen.
– Egészen biztos?
– Igen.
– Lucy Alberici doktornő. Nem hangzik rosszul – állapította meg a nő. – Tehát mindent vagy 

semmit, igaz?
– Mindent vagy semmit – erősítette meg Nic.
Ez volt a legnagyobb kockázat, amelyet Lucy valaha is vállalt. Tudta azonban, hogy nincs egyedül. 

Nic együtt tesz meg vele minden lépést.
– Igen, vállalom a kockázatot. Hozzád megyek – mondta Lucy halkan.
A férfi magához húzta és megcsókolta. Hosszan és szenvedélyesen. Amikor ismét felemelte a 

fejét, mindketten remegtek.
– Az esküvőt mihamarabb meg kell tartanunk – jelentette ki Nic.
Lucy megsimogatta az arcát.
– Ma én is tanultam valamit, Nic. Ti amo. Szeretlek.
– Ti amo, Lucia mia – ismételte a férfi. – Sempre. Örökké.

VÉGE


