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Rosalyn Rosenthalnak
A szeretetteljes kedvességéért és nagylelkűségéért



Köszönetnyilvánítás

A  brit arisztokrácia öröklési szabályai lenyűgöző példái a primogenitúrának, időnként azonban 
meglehetősen bonyolultak tudnak lenni. Szeretnék köszönetet mondani Mr. Grant Bavisternek, a 
londoni Címerhivatal irattárvezetőjének, amiért türelmesen elmagyarázta nekem, miként működik 
a rendszer, amikor nincs férfiörökös, a cím pedig kihalásra ítéltetik. Ezenkívül arról is felvilágosított, 
hogy férfiörökös híján mi történik az elidegeníthetetlen birtokokkal. Felbecsülhetetlen értékű 
információval szolgált, bármiféle esetleges hiba vagy félremagyarázás az én számlámra, illetve a 
művészi szabadság számlájára írható.



 Előhang

London
1840

Elverton grófja bosszús arckifejezéssel nézett a legújabb fattyára, egy pirospozsgás, meztelen 
kisdedre, akit a bába úgy tartott a magasba, mintha az egyiptomi romok között vagy Pompeiben 
felfedezett kincs lenne. A férfi elgondolkodott, hogy ezt talán oda kellene adnia a feleségének, és 
bejelenthetnék a világnak, hogy ő szülte.

A  grófnéját vajon mi az ördögért nem tudta teherbe ejteni, amikor másutt ilyen sikeresnek 
bizonyult? Mindenütt, kivéve otthon. Talán ha lelkesebb lenne, amikor a feleségéhez akar 
közeledni…

Az  asszony azonban egyszerű, engedelmes teremtés volt, egy márki lánya, akinek feleségül 
vételére az apja kényszerítette, amikor tizenkilenc éves volt, és semmi nem volt benne, ami 
felgerjesztette volna a férfiúi vágyakat, bár Elverton azért nem vallott kudarcot. Csakhogy az eltelt 
egy évtized során egyetlen magva sem fogant meg az asszonyban. 

Talán meg kellene szabadulnia tőle. A  grófné esetleg legurulhatna a lépcsőn, kieshetne a 
csónakból a mély vízben, lepottyanhatna a lováról. Elverton elintézhetné, hogy baleset történjen. 
Tett már ilyet máskor is, egy báttyal, aki megelőzte őt az öröklési sorrendben.

Egy vadászbaleset, amely akkor történt, amikor fajdra vadásztak. Az igazi örökös sosem tudott 
bánni a fegyverekkel. „A ravaszon volt az ujja, amikor megbotlott” – mondta mindenkinek Elverton. 
– „A fegyver véletlenül elsült.” Senki nem kételkedett a szavában, senki nem gyanította, hogy az 
ő ujja volt a ravaszon, amely kioltotta a bátyja életét, főleg, amikor zokogni kezdett. Ő lett az 
áldozat, mindenki őt vigasztalta, amiért át kellett élnie a bátyja ügyetlensége miatt bekövetkezett 
szörnyűséget. Bolondok.

A bömbölő csecsemőről az ágyban fekvő asszonyra fordította a tekintetét, aki a megpróbáltatásain 
túlesve, a döntésére várva nézte őt. Ha úgy döntene, hogy a törvényes örököseként prezentálja ezt 
a fattyút, akkor a nőt a Temze fenekére kellene küldenie, hogy biztosítsa a hallgatását. Nem olyan 
ember volt, aki hajlandó kockáztatni a lebukást. Noha jelen pillanatban – a loncsos hajával és a 
verejtékben úszó bőrével – a nő nem nyújtott valami vonzó látványt, amikor szépsége teljében volt, 
ő volt a leggyönyörűbb, legizgalmasabb teremtés, akivel valaha is közösült. A szája is meglehetősen 
érzéki volt, és jól tudta, hogyan kényeztesse egy férfi farkát. Elvertonnak már attól merevedése 
lett, hogy elképzelte, amint ismét bedugja az övét abba az érzéki szájba.

– Pólyázza be! – utasította a férfi a bábát.
– Nem tarthatom meg? – kérdezte a kedvenc szeretője.
Elverton körbepillantott a fényűző bútorokon, amelyekkel az általa bérelt városi házat 

berendeztette.
– Csak ha az utcán akarsz élni vele. A fattyak idegesítőek, egy ilyen terhet nem vagyok hajlandó 

magamra venni.
– De elintézed, hogy gondoskodjanak róla és szeressék, igaz?
Semmi értelme nem lenne változtatni a tervein, de mit árthat egy aprócska hazugság, ha így a 

nő továbbra is lelkesen fogadja majd a lába közé? Elverton jól begyakorolt, megnyugtató mosolyt 
erőltetett az arcára.

– Érted szinte bármit megtennék.
Talán még a feleségét is lecserélné rá, amikor eljön az ideje, ha eljön, amennyiben a grófné nem 

termékenyül meg hamarosan.
A férfi kivette a kisfiút a bába kezéből, és elhagyta a szobát. Mivel azért fizetett, hogy a fattyait 

„eltüntessék” – megöljék a bébifarmokon –, szerette szétszórni őket, vagyis egy bébifarmert nem 



használt néhány alkalomnál többször. Nemrég kapott egy új nevet, egy nőét, akinél még nem 
járt. Boldogan fogja kifizetni Ettie Trewlove-nak a kért összeget, hogy ez a poronty soha többé ne 
okozhasson neki kellemetlenséget.



 1. fejezet

London
1872. március eleje

Szüksége volt egy férfira.
De nem egy akármilyen férfira. Egy bizonyos férfira.
Az Elysium Klub – egy kizárólag női vendégek számára fenntartott szórakozóhely – egyik sötét 

sarkában álldogálva Selena Sheffield, Lushing hercegnéje nézte, ahogy a klub tulajdonosa ruganyos 
léptekkel járja a felségterületét. A  férfi egy ereje teljében lévő, ragadozó és veszélyes oroszlánra 
emlékeztette a hercegnét. A fekete, méretre szabott felöltő szinte simogatta széles vállát, ahogy 
bizonyára számtalan nő is megtette már ugyanezt. Fekete brokátmellénye tökéletesen rásimult 
karcsú felsőtestére. Makulátlanul tiszta, hófehér inge és nyakkendője éles kontrasztban állt 
napbarnított bőrével. A férfi nem olyan embernek tűnt, aki az ideje nagy részét a négy fal között 
tölti.

Selena előző nyáron figyelt föl rá először, méghozzá Lady Aslyn Hastings esküvőjén, amikor 
is a megboldogult Eames grófjának lánya és Hedley hercegének gyámleánya hozzáment Mick 
Trewlove-hoz. Selena addig a napig semmit sem tudott Trewlove-ékról, akkor azonban az emberek 
suttogásából kiderült, hogy a rossz hírű család csupa fattyúból áll.

Aztán Thornley hercege elvette Gillie Trewlove-ot – egy kocs ma tulajdonosnőjét, az ég szerelmére 
–, és a tiltakozó hangok felerősödtek. Nemrég pedig az egyik Trewlove fiú elvette Lady Lavinia 
Kentet, Collinsworth grófjának húgát, és hirtelen mindenki a Trewlove-fattyakról kezdett beszélni, 
és arról, hogy úgy vágnak utat maguknak a felsőbb körökben, mint Dzsingisz kán hordái, akiknek 
feltett szándéka volt elfoglalni azt, ami korábban elfoglalhatatlannak tűnt.

Selena úgy gondolta, hogy ő immunis a varázsukra, bár azt el kellett ismernie, hogy Aiden 
Trewlove azóta izgatta a fantáziáját, amióta meglátta őt az oltár előtt a fivére mellett, akivel 
egyáltalán nem hasonlítottak egymásra, de hát a jó ég tudja, vajon kik lehettek a szülei. Ennek 
ellenére nem pusztán a férfi borostás állkapcsának íve, arisztokratikus orra, vagy a telt, érzéki ajka 
tehetett arról, hogy alig bírta levenni róla a szemét.

Inkább az, hogy jól láthatóan szórakoztatta az egész esemény. Ahányszor csak hátrapillantott 
a válla fölött, vagy végignézett a sorokban összezsúfolódott embereken, akik mind látni akarták, 
amint egy jó famíliából származó nő hozzámegy egy ilyen botrányos hírű családból származó 
férfihoz, mintha fel akarta volna mérni őket, és félig lehunyt szemhéjával akarta volna leplezni, 
hogy valójában milyen rossz véleménnyel van róluk.

Amikor azonban Lady Aslyn végiglépkedett a sorok között, a férfi olyan melegen mosolygott rá, 
hogy azzal világosan kifejezte, elfogadja őt, és befogadja a családjába, ez pedig nemcsak azt mutatta, 
hogy kedves ember, hanem azt is, hogy megközelíthető.

Selenának pedig olyan férfira volt szüksége, aki mindkét tulajdonsággal rendelkezett, hogy 
megnyugtassa a felborzolt idegeit, és enyhítse a bűntudatot, amely elevenen fel akarta falni őt. 
Olyan helyen volt, ahol nem lett volna szabad lennie, a hátát a falnak vetve állt, királykék ruhát 
és hozzáillő álarcot viselve, mivel Aiden Trewlove bűnt és titkokat kínált a nőknek. Nem minden 
nő viselt álarcot, a merészebbek és azok, akiknek nem volt vesztenivalójuk, nem takarták el az 
arcukat. Selena elképzelte, milyen felszabadító érzés lehet álarc és félelem nélkül sétálgatni 
ezekben a termekben, neki azonban mindenképpen titokban kellett tartania, hogy megjelent az 
Aiden Trewlove által biztosított, botrányos helyszínen.

A férfi a mennyek kapuját nyitotta meg a nők számára, ahol az istenek az összeesküvéseiket 
szövögették, és csodálatos rejtélyeket fedtek fel. A klubról a nők csak egymás között suttogtak, 
az apák, a fivérek és a férjek pedig semmit sem tudtak róla. Olyan birodalom volt ez, ahol a nők 



uralkodtak, és azt csináltak, amihez csak kedvük szottyant. Aiden Trewlove megnyitott nekik egy 
paradicsomot London árnyai között, amely az övék és csakis az övék volt. A férfi tudta, hogy mit 
akarnak, mire van szükségük, és megadta nekik mindezt.

Egy férfi, aki mindezt létrehozta, aki ilyen jól megértette a nőket, aki tudta, milyen szórakozásra 
vágynak, biztosan nem ítélkezik, és pontosan tudja, hogyan nyújtson menedéket a nőknek, ahol 
azok azt tehetik, amit nem lenne szabad megtenniük, anélkül, hogy félniük kellene a lelepleződéstől.

Selena nézte, ahogy Aiden Trewlove belesúgott valamit az egyik hölgy fülébe, aki erre felnevetett, 
aztán a férfi szavai pirulásra késztettek egy másik hölgyet, akinek az ajka közben szégyenlős 
mosolyra húzódott. Trewlove több nőnek is odabiccentett, egyesekre pedig rámosolygott – 
méghozzá olyan lassan és csábítóan, mintha az illető nő lenne az egyetlen lélek a teremben, aki 
érdekli a férfit. Az egyik nő kezére rátette a kezét, ezzel megakadályozva, hogy az egy egész kupacnyi 
fakorongot az asztal közepére toljon, majd egy olyan ellenállhatatlan kacsintás kíséretében, amely 
minden bizonnyal elakasztotta az illető nő lélegzetét, egyetlen korongot dobott a kupacra.

Aztán továbbhaladt, át a birodalmán…
Nem, nem át. Felé. A férfi őfelé haladt.
Selena szíve hevesen kalapálni kezdett, tenyere izzadt a kesztyűjében. Még nem állt készen arra, 

hogy kilépjen az árnyékból a gázzal működő csillárok árasztotta fényre. Még nem készült föl arra, 
hogy találkozzon és beszéljen ezzel a férfival, aki talán a megmentője lehet – ha nem hagyja el a 
bátorsága.

Selenát nemcsak a férfi megnyerő külseje ejtette zavarba, hanem az a mód is, ahogyan mozgott. 
Olyan volt, mintha minden mozdulatát gondosan eltervezte volna, hogy magára irányítsa a 
figyelmet, közben pedig úgy nézzen ki, mintha cseppet sem vágyna figyelemre. Ezenkívül olyan 
éles szemmel figyelt meg minden apró részletet, mintha semmilyen rejtély nem maradhatna előtte 
titokban. Az, hogy Selena őt választotta, kolosszális hibának bizonyulhat, mivel a lánynak volt 
titkolnivalója. Ha lenne esze, sarkon fordulna, és elmenekülne innen, de ha a házassága körülményei 
elől nem menekült el, akkor most egészen biztosan nem fog megfutamodni csak azért, mert a férfi 
fürkésző tekintete ennyire zavarba ejtő. Még soha egyetlen férfi sem nézett rá úgy, mintha egy 
édesség lenne, amelyet élvezettel kell elfogyasztani.

Aiden Trewlove belépett a fényről az árnyékba, és az egyik vállával hanyagul nekitámaszkodott 
a sötét burgundi, illetve világos rózsaszín kacskaringókkal mintázott tapétának. Selena a 
félhomályban nem tudta megállapítani, pontosan milyen színű a szeme, de azt látta, hogy élénk 
érdeklődést mutat iránta, ahogy azt is, hogy a szája sarka halvány mosolyra húzódik.

– Maga új itt.
A férfi kiejtése csiszoltabb és kifinomultabb volt, mint amilyenre Selena számított, nem teljesen 

arisztokratikus, de majdnem. A lány eltűnődött, hogy az apja vajon taníttatta-e. Nem mintha a férfi 
iskolázottsága bármilyen módon akadályozta volna őt a terve végrehajtásában; nem, ezt az idegei 
fogják megtenni. Végül valahogy sikerült összeszednie minden magabiztosságát, és beleerőltetnie 
a hangjába, amikor válaszolt.

– Ezt nem tudhatja, hiszen álarcot viselek.
– Én képes vagyok megkülönböztetni az idelátogató hölgyeket, akár viselnek álarcot, akár nem. 

Az embert nem csak az arcáról lehet felismerni. – Aiden tekintete lassan végigsiklott a lány alakján, 
de nem sértő vagy kéjvágyó módon, hanem olyan elismerően, hogy Selenának bizseregni kezdett 
a bőre, mintha csak a férfi közelségére vágyott volna. Aiden aztán ismét a lány szemébe nézett. – 
Mi a neve, kedves?

Selena nem akart visszagondolni arra, hogy egykor mennyire szeretett volna valakinek a kedvese 
lenni, hogy mennyire vágyott arra, hogy becézéseket suttogjanak a fülébe bocsánatkérés helyett.

– Lena.
A neve rövidített alakja, amelyre senki nem fog ráismerni, aki véletlenül meghallaná. Egy név, 

amelyet sosem használt.
Aiden oldalra billentette a fejét, megint alaposan végigmérte, aztán megrázta a fejét.
– Nem hiszem el. Túl egyszerű név ez egy ilyen bonyolult nőnek. Helena talán, mint trójai 



Heléna. Vagy valami cifrább.
A  lány megnyalta a szája szélét, majd idegesen körbepillantott, észrevéve, hogy felkeltette 

néhány hölgy figyelmét. Azokat, akik nem viseltek álarcot, ismerte, tehát ők is ismerték őt, ahogy 
nyilván az álarcot viselők többsége is. Bele sem mert gondolni, mekkora szégyen lenne, ha fény 
derülne az ittlétére.

– Nem akarom, hogy bárki meghallja a nevemet.
– A  mi titkunk lesz – mormolta a férfi halk és csábító hangon, amelytől Selenát váratlanul 

melegség töltötte el, valamint a vágy, hogy teljesen megbízzon a férfiban, azonban nem volt olyan 
bolond, hogy átadja magát ennek.

– Selena – válaszolta suttogva, közben pedig arra gondolt, hogy az ő szájából egyetlen szó sem 
hangozhat olyan érzékien, mint a férfiéból egyetlen szótag.

– Selena – ismételte Aiden még halkabban. A hangja bársonyos simogatásnak hatott, amely 
kis híján arra késztette a lányt, hogy közelebb hajoljon hozzá és az ajkához, amely ilyen igéző 
hangokat adott ki. – Aiden vagyok.

– Igen, tudom. – Miért kell hirtelen ilyen izgatottnak hangzania? – A tulajdonos. Ez egy rendkívül 
figyelemreméltó hely.

– Honnan tudja? El sem mozdult innen azóta, hogy belépett az ajtón.
Atyaég, ez a férfi túlságosan is jó megfigyelő. Lehet, hogy nagy hibának fog bizonyulni, ha 

őt választja. Azon nyomban távoznia kellene, Aiden tekintete azonban foglyul ejtette, és úgy 
fürkészte őt, mintha egy pillangó lenne a nagyítóüveg alatt.

– Az egész termet belátom innen.
– Ó, de ez a terem csak egy kis része annak, amit kínálok. – A férfi Selena felé nyújtotta kesztyű 

nélküli kezét, amely nagy volt és kérges. Az  egész melle beleférne. Ez a gondolat meg honnan 
jött? Ebben a pillanatban azonban tökéletesen el tudta képzelni, hogy a hosszú, karcsú ujjak azt 
a testrészét kényeztetik, amelyet férfi még sosem érintett. – Jöjjön, hölgyem, engedje meg, hogy 
körbevezessem.

Selena majdnem kijavította Aident, hogy az ő helyes megszólítása nem hölgyem, hanem kegyelmes 
asszony, de minél kevesebbet tud róla a férfi, annál jobb. Ezen kívül, figyelembe véve, hogyan 
nézett végig rajta az imént, a lány nem volt biztos benne, hogy Aiden hivatalos megszólításként 
használta a szót, vagy egyszerűen csak a saját hölgyének titulálta őt. Buta gondolat. Az  pedig 
még butább, hogy ő egy cseppet sem bánná, ha az utóbbiról lenne szó, pedig fontos lenne, hogy 
egyikük se kezdjen el ragaszkodni a másikhoz, hogy a ma esti kis kaland ne hagyjon hátra kellemes 
emlékeket, amelyeken az elkövetkező napokban és években merengeni lehet.

Selena nagyot nyelt, aztán Aiden kezébe tette kesztyűs kezét. Meglepetten konstatálta, hogy 
a férfi bőrének melege szinte átégeti a selymet. Aiden a könyökhajlatába húzta a kezét, aztán 
kivezette őt az árnyékból.

– Már nagyon várom, hogy bevezessem magát a bűnös élvezetekbe.

Aiden Trewlove kivezette a nőt a tompa fényre, ahol jobban szemügyre vehette. Az övével ellentétben 
a nőnek búzaszőke haja volt egy hangyányi vörös beütéssel, mintha gyerekkorában sok epret evett 
volna, ami aztán a lénye részévé vált. Leginkább azonban a szeme fogta meg őt, amely a legforróbb 
lángok kékjében tündöklött, neki pedig az a nyugtalanító gondolata támadt, hogy ezzel a nővel 
megégetheti magát.

Á, nem valószínű. Ő nem az a fajta ember volt, aki hajlamos túlságosan belehabarodni egy 
nőbe. Miután végignézte, hogy a fivérét majdnem tönkretette egy lány, amikor még fiatalok, 
zabolátlanok és vadak voltak, Aiden megfogadta, hogy az ő szívét egy nő sem fogja elrabolni. 
Élvezni fogja a társaságukat, gondoskodik róla, hogy ők is élvezzék a vele töltött időt, de abban a 
pillanatban odébb fog állni, amint esetleg fellobban egy szikra, amely azzal fenyeget, hogy több 
lesz belőle egy kellemes hancúrozásnál a takaró alatt.

Erre a nőre azonnal felfigyelt, amikor belépett a létesítményébe, bár egyébként is mindenkit 
számontartott, aki jött és ment. Nem szokatlan dolog, hogy egy nő, aki először jár nála, egy kissé 



szégyenlősen viselkedik, meghúzódik egy sarokban, és habozik belevetni magát abba, amit Aiden 
kínált, ez a nő azonban nem volt szégyenlős, nem húzódott meg, és nem is habozott. Ő figyelt. 
De nem a kockajátékot, a kártyázókat vagy a rulettet. Nem is a jól öltözött férfiakat, akik pezsgőt, 
brandyt és portóit kínálva jártak körbe. Nem a fiatal piperkőcöket, akik a hölgyek válla fölé hajolva 
tippeket és bókokat súgtak a fülükbe. Nem, ezek egyike sem keltette föl a figyelmét és érdeklődését. 
Ez a nő őt figyelte.

Aiden szinte érezte, ahogy tekintete az egész testét végigsimogatja, és hirtelen késztetést érzett, 
hogy illegesse magát. Csak hogy ő nem szokta illegetni magát. A nőnek vagy tetszett, amit látott, 
vagy nem. Abból, hogy a keze most az ő könyökhajlatában nyugodott, Aiden arra következtetett, 
hogy tetszett.

A  férfi nagyon szerette volna látni őt az álarca nélkül, amely az arca háromnegyed részét 
eltakarta, és csak a száját és az állát láttatta. Az álla egy szív alsó felére emlékeztette Aident, de 
még annál is finomabb vonalú volt. Az istenek jó munkát végeztek, amikor őt teremtették.

A nőnek érzéki ajka volt, rózsaszínű, nem piros. A férfi gondolatai más dolgok körül kezdtek 
keringeni, amelyek rózsaszínűek lehetnek, de aztán gyorsan elhessegette ezeket. Még túl korai 
ilyesmiről fantáziálni. Ezen kívül nem kellene úgy járkálnia a teremben, mintha egy sátorvasat 
dugott volna a nadrágjába. A bűnbe akarta bevezetni ezeket a hölgyeket, nem a dekadenciába.

– Érdeklik ezek a játékok?
– Nem tudom, még sosem próbáltam ki őket.
– Ezek szerint csak azok a dolgok érdeklik, amelyeket ismer? Hol van a kalandvágya, kedves?
– Itt vagyok, nem? A jelenlétem azt bizonyítja, hogy van bennem bőven.
– De nincs teljesen kibékülve a környezettel, és azzal a ténnyel, hogy idemerészkedett.
– Feltételezem, az álarcom árult el, de nem, tényleg nem vagyok teljesen kibékülve a dologgal. 

Többször is győzködnöm kellett magam, hogy eljöjjek.
– Itt semmi olyan nem fog történni kegyeddel, amit nem akar, hogy megtörténjen.
Miközben Selena fölnézett a férfira, kék szeme huncutul csillogott.
– Szóval nem veszítem el a pénzemet, ha leülök az egyik asztalhoz?
Aiden fölnevetett, aztán a lányra mosolygott.
– Jogos.
Selena szája sarka megrándult, a férfi pedig egy pillanatra már azt hitte, talán megajándékozza őt 

egy mosollyal. Szerette volna látni, ahogy a nő ajka örömteli mosolyra húzódik. A szomorúság és a 
bánat, ami körüllengte Selenát, előhozta belőle a védelmező ösztönt, ezt a bosszantó tulajdonságot, 
amely komoly áldozatok meghozatalára késztette anélkül, hogy tekintettel lett volna önmagára. 
Ez volt az oka annak, hogy most az övé volt ez a klub, amelyet Finn öccse ajándékozott neki, aki 
miatt egyszer megalázkodott a féreg apjuk előtt. Finn úgy érezte, így visszafizetheti Aidennek az 
adósságot, amellyel tartozott neki, hiába mondta Aiden, hogy erre semmi szükség. A késztetés 
azonban, hogy megvédelmezze ezt a hölgyet, sokkal erősebb volt, mint amilyet valaha is érzett. És 
tökéletesen nevetséges is, hiszen nem ismerte a nőt, és semmit sem tudott róla. Nyilván volt már 
valakije, aki megvédelmezi.

Arisztokrata nő volt, ehhez nem fért kétség. A ruhája finom anyaga és szabása is erről árulkodott, 
a kiejtése és a magatartása pedig csak még jobban megerősíttették ezt, hiszen úgy viselkedett, 
mint aki hozzá van szokva, hogy az emberek engedelmeskednek neki. Aiden sosem kedvelte az 
arisztokratákat, bár a pénzüket, amelyet a klubjaiban költöttek el, szívesen fogadta. Tizenkilenc 
évesen nyitotta meg a Cerberus Klubot azzal a szándékkal, hogy a lehető legtöbb lordból a lehető 
legtöbb pénzt szedje ki a saját boldogulása céljából. Kétségtelen, hogy a kevésbé tehetősek látogatták 
a játékbarlangját, amikor azonban pénzről volt szó, ő nem volt finnyás. A  fiúkat, fivéreket és 
férjeket kopasztotta meg, most pedig, az Elysium Klubbal a lányokat, nővéreket és feleségeket.

Finn tervezte meg ezt a klubot, mielőtt a szerelem elterelte volna róla a figyelmét. Ő London 
egyik külvárosában élt, ahol boldoggá tette a feleségét, és lovakat tenyésztett. Amikor átadta 
Aidennek az Elysiumot, a klub alig egy tucat vendéget vonzott egy-egy este, és egy kissé elegánsabb 
és kifinomultabb hangulatú volt. Aiden megváltoztatott néhány dolgot, hogy a létesítmény jobban 



megfeleljen a hölgyek titkos vágyainak.
Az  álarcviselés is az ő ötlete volt, mert tudta, hogy sok nő kíváncsi lenne a helyre, csak fél 

megmutatni az arcát. Igen, akik beléptek az ajtón, azoknak titoktartási fogadalmat kellett tenniük, 
bár Aiden tökéletesen tisztában volt azzal, hogy ezt a fogadalmat már többen is megszegték. 
Ezért aztán kellett valami, aminek a segítségével megvédhette azokat, akiknek védelemre volt 
szükségük, ugyanakkor menedéket is nyújthatott nekik, és lehetővé tehette a számukra, hogy 
megtöltsék a bukszáját.

A  játékterem, amelyen most keresztülvágtak Selenával, nagyjából ugyanolyan maradt, mint 
amilyen Finn idejében volt. Itt mindenféle játékot lehetett játszani, és Aiden bevételének nagy 
része ebből a teremből származott.

– Nem számítottam arra, hogy férfiak is játszanak – mondta Selena.
– Tanítják a partnereiket. Ezek nem azok a játékok, amelyeket a hölgyek a délutáni tea közben 

játszani szoktak. Szeretné, ha hívatnék magának egy tanárt? – Noha a szavak megszokásból 
csúsztak ki a férfi száján, a gyomra összeszorult, amikor arra gondolt, hogy esetleg valaki más hajol 
a lány válla fölé, és suttog tanácsokat a fülébe.

– Nem érdekelnek a kártyajátékok.
Aiden eltűnődött, hogy vajon mi érdekelheti, de mi abban a pláne, ha rögtön a tárgyra térnek? 

Inkább maga mellett akarta tartani még egy kicsit, hogy többet megtudhasson róla.
– Talán ez jobban érdekli majd.
Átvezette a nőt abba a helyiségbe, amelyet a fivére elegáns étkezésekhez szánt, fehér abrosszal 

takart asztalokkal és pislákoló gyertyafénnyel. De mi értelme lenne kalandvágyó nőknek ilyen 
unalmas termet berendezni? A pislákoló fény megmaradt, de a gyertyák magas tartókon kaptak 
helyet, így kellemesen tompa fényt biztosítottak a szófák és párnakupacok fölött, amelyeken a 
hölgyek heverészhettek, miközben férfiak szőlőszemeket tettek a szájukba, vagy borral kínálták 
őket. Jóképű fiatalemberek térdeltek előttük, és tartották a tányérjukat, miközben ők annyit 
ettek, amennyit akartak. Egyes nők meghívták ezeket a férfiakat, hogy tartsanak velük, miközben 
vacsoráztak, mások csak azt akarták, hogy kiszolgálják őket. Akármi volt is a kívánságuk, az urakat 
azért fizették, hogy teljesítsék azokat.

– Esetleg nem kínozza éhség, amelyet csillapítani kell? – kérdezte Aiden szuggesztíven. – Vagy 
szomjúság?

– Sem az ételek, sem a bor nem érdekel, de lenyűgöz ez a dekadencia.
Selena Aiden szemébe nézett, és a férfinak minden önuralmára szüksége volt, hogy ne merüljön 

bele a kék lángokba. Egy ilyen csábító nő vajon mit keres egy olyan intézményben, amely leginkább 
a magányosan petrezselymet árulók igényeit elégítette ki?

– Ebben a helyiségben a hölgyek istennőnek érezhetik magukat – folytatta Selena.
Aidennek tetszett, hogy a nő megértette, mire törekedett a helyiség berendezésekor.
– Ezért is hívjuk az Istennők Szalonjának – felelte mosolyogva.
– Egy nő is segített a berendezésben?
A  férfi úgy érezte, mintha Selena hangjába egy cseppnyi féltékenység vegyült volna, de az 

lehetetlen volt, hiszen nem ismerték egymást elég jól ahhoz, hogy efféle érzelmek szökkenjenek 
szárba közöttük. Bár, ha a nő úgy döntött volna, hogy ezek között a falak között akarja eltölteni az 
idejét, Aiden valószínűleg minden más férfit elküldött volna mellőle, aki elég közel merészkedik 
ahhoz, hogy érezze Selena eperillatát.

– A sógornőm szerint a hölgyek örülnek neki, ha különlegesnek érezhetik magukat.
– Melyik sógornője? Lady Aslyn vagy Lady Lavinia?
Egészen biztosan arisztokrata. Olyan természetességgel ejtette ki a neveket, mintha azok 

ismerősek lennének a nyelvének, Aiden pedig igyekezett nem arra gondolni, hogy mivel szerette 
volna még megismertetni Selena nyelvét.

– Lavinia. A lady megnevezést elhagyta a neve elől. – Ki vé ve, amikor csípős nyelvű cikkeket írt a 
leányanyákkal és a törvénytelen gyerekekkel való igazságtalan bánásmódról. Ilyen kor kihasználta 
a Társaságban elfoglalt pozícióját annak érdekében, hogy az a jó ügyet szolgálja. – Meglehetősen 



sokat tud rólam.
– A családja folyamatosan beszédtémát jelent felsőbb körökben.
– A családom igen, de én nem.
– Maga is. Mit gondol, honnan szereztem tudomást erről a helyről? És miért nyújt ilyesmit a 

nőknek?
– Férfiak számára fenntartott játékbarlangom is van, de az nem ilyen elegáns, és ott csak kártyázni 

lehet. Néha-néha egy-egy nő is eljött oda játszani, szóval azt gondoltam, miért ne lehetne nekik is 
egy helyük, ahol szórakozhatnak? Miért töltsék az estéiket hímzéssel?

– Mert így illendő.
– Maga pedig illedelmes, igaz?
– Az voltam. A múltban.
– És most?
– Most a jelek szerint már nem annyira.
Aiden némi bűntudatot vélt kihallani a hangjából, és talán még szégyenkezést is. Sebaj, majd 

elmúlik. Selena hozzá fog szokni ahhoz, amit itt kínálnak. Még nem hordott a hátán a föld olyan 
nőt, aki bemerészkedett a barlangjába, és aztán nem tért vissza.

– Lehet, hogy nem kívánja a bort, de egy kicsit kényelmesebben is megízlelheti a szalon 
atmoszféráját.



 2. fejezet

Amikor a férfi a terem egyik hátsó sarkában álló, hatalmas kerevet felé kezdte vezetni, Selena 
már majdnem tiltakozni kezdett, de a terve sikeréhez az kellett, hogy fenntartsa Aiden érdeklődését. 
Ezenkívül az sem árt, ha egy kicsit jobban megismeri a férfit. A pamutbársony borítású kerevet 
nagyobb volt, mint amilyet a lány valaha is látott, egyértelműen arra tervezték, hogy elnyújtózzanak 
rajta. Aiden leültette a lányt a szélére, ő pedig már arra készült, hogy illedelmes testtartásban 
elhelyezkedjen, ám ekkor a férfi a lábát is fölrakta, és úgy fordította, hogy nekidőlhessen a 
párnahalomnak. Selena a férjén kívül még soha senkinek a társaságában nem heverészett így.

– Összekoszolom.
– Majd kitisztítják. De nyugodtan le is veheti a cipőjét. – A  lányéval szemben Aiden hangja 

könnyeden csengett, mintha már ezerszer elmormolta volna ezeket a szavakat.
Selene észrevette, hogy más nők is így tettek a teremben, a szoknyák alól több helyütt is csupasz 

lábujjak vagy harisnyába bújtatott lábfejek tűntek elő, és élvezték a gondoskodó kezek kényeztetését.
– Inkább magamon hagyom. – Biztosan nem maradnak itt sokáig.
Aiden váltott néhány szót az egyik inassal, aztán ő is leült a kerevetre, méghozzá úgy, hogy a 

csípője a lány csípőjének támaszkodott. Selena utálta, hogy a közelségétől összerezzent, mert ennél 
sokkal kifinomultabban szeretett volna viselkedni.

– Maga nagyon feszült. Szeretné, hogy megmasszírozzam a vállát?
A lány tekintete idegesen villant Aiden nagy keze és erős ujjai felé.
– Most nem, köszönöm.
– Miért ilyen feszült, édesem?
Egy újabb becézés. Selena eltűnődött, hogy a férfi hányat ismerhet, és vajon mindegyikkel illetni 

fogja-e őt, hogy vajon az összes nőnek ugyanezeket a szavakat mondja-e, és azon kapta magát, hogy 
azt kívánja, bárcsak lenne egy olyan szó, amelyet a férfi csak neki tartogat. De ostoba dolog volt azt 
feltételeznie, hogy többet jelentene Aidennek puszta üzletnél.

– Az igazat?
– Az igazat mindig könnyebb felidézni, mint egy hazugságot, ha a téma ismét szóba kerülne. 

– Aiden félkönyékre ereszkedett, aztán a szabad kezének egyik ujjával finoman végigsimított a 
lány vádliján. Selena csak ekkor vette észre, hogy a szoknyája feljebb csúszott, és nem takarta el 
illendően a bokáját. Az első gondolata az volt, hogy elhessegeti Aiden kezét, aztán behúzza a lábát 
a szoknya alá, hogy elrejtse, amit nem szabadna megérinteni, de aztán eszébe jutott abbéli reménye, 
hogy a férfi az éjszaka folyamán ennél sokkal több mindent is meg fog érinteni.

A  harisnyáján keresztül érezte Aiden ujjainak gyengéd és fi gye lem re mél tóan intim érintését, 
nyelt egy nagyot, és igyekezett nem teljesen átadni magát a kellemes érzéseknek. Észnél kell lennie, 
és tanúk előtt nem szabad semmilyen illetlen dolgot cselekednie, még úgy sem, hogy álarcot visel.

– Még sosem csináltam semmilyen illetlen dolgot. 
A férfi fölemelte a tekintetét a vádlijáról, és a szemébe nézett.
– Miért pont ma este?
Selena megrázta a fejét, aztán megkönnyebbüléssel fogadta, hogy az inas félbeszakította a 

beszélgetésüket, amikor odalépett hozzájuk egy tálcával, amelyen egy pohár vörösbor állt. Aiden 
Trewlove felegyenesedett, elvette a tálcáról a poharat, majd a lány felé nyújtotta. Hiába mondta 
korábban, hogy nem kíván bort, Selena most úgy gondolta, egy-két kortyocska talán megnyugtathatja 
valamelyest az idegeit.

– Maga nem tart velem?
– Hogy venné az ki magát, ha a tulajdonos becsípne?
– Én sem fogok becsípni. – A lány belekortyolt a borba, aztán mosolyogva konstatálta, hogy a 

finom nedű milyen kellemesen felmelegítette. – Remek évjárat.



– A nővéremnek, Gillie-nek kocsmája van. Meg is ölne, ha nem a legjobb borokat szolgálnám föl.
– Ő ment hozzá Thornley hercegéhez.
– Újabb dolog, amit tud rólunk.
– Mint már mondtam, mindenki magukról beszél.
A férfi visszaereszkedett a könyökére.
– Így aztán hátrányban vagyok, mivel nagyon keveset tudok magáról.
– Egyáltalán semmit sem tud rólam.
– Azt tudom, hogy valakinek a felesége.
Selena megfeszült, de a férfi ujja megint végigsiklott a vádliján, ezzel némileg ellazítva őt.
– Csak találgat.
– Noha kesztyűt visel, látom, hogy a bal kezén jegygyűrűt hord. Bölcs dolog lett volna levennie, 

mielőtt idejön.
Igen, le kellett volna vennie, de már majdnem hét éve viselte, és egészen megfeledkezett róla. 

Nyugtalanító volt a tudat, hogy még a legalapvetőbb óvintézkedést sem jutott eszébe megtenni, 
hogy eltitkolja a személyazonosságát, ezért a lány ivott még egy kortyot, abban a reményben, hogy…

– Lefogadom, hogy egy herceg.
Selena majdnem félrenyelte a bort. Köhögni kezdett, a szája elé kapta a kezét, közben pedig alig 

volt tudatában annak, hogy a férfi kiveszi a kezéből a poharat. Csak arra figyelt, hogy visszanyerje 
az önuralmát, és ne fulladjon meg a burgunditól. Aiden gyengéden megveregette a hátát. Amikor 
egy kissé magához tért, visszavette a poharat Aidentől, és óvatosan belekortyolt a borba, hogy 
visszanyerje a higgadtságát.

– Miből gondolja ezt?
– Abból, ahogy viselkedik. Megszokta, hogy minden kijár magának, azt érezteti, hogy maga 

magasan e fölött a hely fölött áll, és egyáltalán nincs ínyére, hogy egy olyan férfival sétáljon körbe, 
aki még arra sem méltó, hogy a cipőjét megpucolja.

– Ebben téved, Mr. Trewlove. Úgy sejtem, a saját előítéleteit vetíti ki rám. Nem mintha hibáztatnám 
ezért, ha a pletykák, amelyeket hallottam, igazak. Azt beszélik, hogy az apja nemesember.

Aiden ujjai úgy feszültek meg Selena vádliján, mintha a lány megütötte volna őt.
– Nem beszélek az apámról. Soha.
Szóval igaz volt. A férfi ereiben nemesi vér csörgedezett, ami jól beleillett a lány terveibe.
– Én pedig nem beszélek a Társaságban betöltött vagy nem betöltött helyemről – mondta Selena 

csípős hangon. – Ezek szerint az életünk ezen aspektusát illetően egyetértünk.
Aiden ismét visszahanyatlott a könyökére, az ujjai pedig folytatták útjukat, mégpedig minden 

simításnál egyre följebb és följebb merészkedve, már vészesen közel jártak a lány térdéhez. Ez 
nagyon illetlen dolog volt, Selena azonban úgy érezte, mintha a férfi próbára tenné őt, mintha 
kihívná, hogy tiltakozzon. Vagy egyszerűen csak szerette simogatni a női lábakat.

– Ha elfújnám azt a két gyertyát maga mellett, és sötétbe burkolnám magát, levehetné az álarcát.
– A sötétség soha nem teljes. Ebben a helyiségben semmiképpen sem veszem le az álarcot. Meg 

lenne lepve, hogy egyik-másik hölgy milyen jó megfigyelő.
Aiden hosszú másodpercekig csak nézte a lányt, aztán elkezdte kigombolni a cipőjét.
– Azt mondtam, hogy a cipő rajtam marad. – Selena elhúzta volna a lábát, ha Aiden nem fogja 

meg azt közvetlenül a bokája fölött rögtön az után, hogy megszólalt.
– Kényelmesebb lesz cipő nélkül. Tiszta a padlóm. 
A férfi a félig leeresztett szemhéja alól nézett rá, ugyanúgy, ahogy az összegyűlt arisztokratákat 

nézte a templomban, és Selena hirtelen megmagyarázhatatlan vágyat érzett az iránt, hogy Aiden ne 
találjon benne kivetnivalót, és ne higgye gyávának.

– Mikor járkált utoljára mezítláb?
Furcsa, de a lány jól emlékezett arra az alkalomra.
– Kilencéves voltam, és egyszerűen képtelen voltam ellenállni annak a lóheremezőnek. – Olyan 

érzés volt, mintha bársonyon lépkedne. Selena megrázta a fejét. – A nevelőnőm megküzdött azért, 
hogy a lábamon tartsa a cipőt.



Azon a napon azonban az anyja alaposan megmosta a fejét, és meggyőzte arról, hogy ő már túl 
idős az efféle ostobaságokhoz. Azóta mindig cipőt hordott. Attól, ha a szüleinek vagy bárki másnak 
csalódást okozott, mindig romlottnak érezte magát.

Kiitta a maradék bort a pohárból, és már ott is volt az inas, aki egy újabbal kínálta. Selena elfogadta 
az italt, aztán Aidenre pillantott, aki a furcsa testhelyzete ellenére úgy tűnt, jól érzi magát. Az ő 
lába a földön volt, és a lány egy pillanatra eltűnődött, vajon mit szólna, ha utasítaná, tegye föl a 
lábát a kerevetre, hogy ő levehesse a csizmáját. A bor a jelek szerint meghozta a bátorságát. De azért 
nem teljesen. Finoman biccentett, mire Aiden ujjai azonnal folytatták a félbehagyott műveletet.

Amikor levette a lány lábáról a cipőt, átadta azt egy másik inasnak, aki hirtelen mellettük termett. 
Selena úgy sejtette, valahogy jelzett neki, bár ő semmi ilyesmit nem vett észre.

– Adja oda Angie-nek, és az én nevem alatt tegyék be a ruhatárba!
– Igen, uram.
– Kifelé menet felveheti az előcsarnokban – mondta Aiden a lánynak, miután a szolga elsietett.
Selena befelé jövet ott adta le a köpenyét, egy pultnál, amelyet egy útiköpenyekkel teli helyiség 

előtt állítottak fel. A ruhatáros lány nem kérdezte meg a nevét, egyszerűen csak adott neki egy 
számot. Selena eltűnődött, vajon van-e egy külön helyiség, amelyben a férfi nevére betett női 
holmikat őrzik, és hogy a nők vajon milyen tárgyakat bíztak Aidenre.

Aztán hirtelen már semmin sem tűnődött, amikor a férfi a hüvelykujja külső felével végigsimított a 
rüsztjén, majd a két kezébe fogta a lábfejét, és masszírozni kezdte. Ez még a lóheréknél is kellemesebb 
volt. A lány már-már azt kívánta, bárcsak ne viselne harisnyát. Aztán hirtelen elszégyellte magát, 
amiért ennyire élvezi a kényeztetést.

– Hol tanult? – kérdezte, hogy elterelje a saját figyelmét a kellemes élményről.
– Az utcán.
Selena megrázta a fejét.
– Biztosan része volt valamilyen oktatásban. Hallani lehet a beszédén.
– Az Gillie műve. Szerinte az, hogy az ember rendesen tud beszélni, az első lépcsőfok ahhoz, hogy 

boldogulni tudjon az életben. Fiatalabb korunkban egy asszonynál dolgozott, aki megtanította, 
hogyan kell szépen, akcentus nélkül beszélni, ő pedig átadta a tudását nekünk is.

– Ha a híre nem előzné meg magát, észre sem lehetne venni, hogy az utcáról jött. – Selena bókolni 
akart a férfinak, ő azonban egyszerűen csak megvonta a vállát, mintha a legkevésbé sem érdekelné, 
mit gondolnak az emberek. A lány azt kívánta, bárcsak ő is elmondhatná magáról ugyanezt. Az ő 
Társaságban elfoglalt pozíciója azonban megkövetelte, hogy óvatos legyen, és soha ne hozzon 
szégyent a családjára.

– Miért döntött úgy, hogy játékbarlangot nyit? – Selena őszintén kíváncsi volt erre a férfira, 
aki szakértő mozdulatokkal masszírozta a lábát, miközben egy pillanatra sem vette le a szemét az 
arcáról.

– Ez az este magáról szól, drágám, nem rólam.
Ezek a szavak ugyanúgy elolvasztották a lányt, mint a talpa közepén érzett hüvelykujjak. Már 

nem is emlékezett rá, mikor volt utoljára valaki figyelmének az abszolút középpontjában, és mikor 
voltak utoljára fontosabbak az ő vágyai, szükségletei és élvezete másokéinál. 

– Ha tényleg ez a helyzet, akkor nekem örömet okozna, ha megismerhetném a történetét, 
úgyhogy muszáj lesz kielégítenie a kíváncsiságomat.

Aiden arcán olyan férfiasan érzéki mosoly terült szét, hogy a lány attól félt, ismeretlen vizekre 
téved vele.

– Ez az érvelés egy kissé nyakatekert – mondta Aiden, majd megint vállat vont, és továbbra is a 
lány szemébe nézve oldalra billentette a fejét. – Játszott már „itt a piros, hol a pirost”? 

– Azt hiszem, nem.
– A fecsegőnek – így hívják a játékvezetőt, mivel végig fecseg – van három pohara. A játékos 

szeme láttára betesz egy szem borsót, egy golyót, vagy valami más, apró tárgyat az egyik pohár alá, 
aztán elkezdi gyorsan mozgatni azokat, közben pedig folyamatosan beszél. Amikor megáll, feltesz 
egy összeget arra, hogy a játékos nem tudja, melyik pohár alatt van a tárgy. Ha a játékos eltalálja, 



megnyeri a fogadást, ha nem találja el, akkor ő fizet. Általában nem nagy összegekről van szó, 
három penny, hat penny. Attól függ, hogy a játékos ránézésre mit engedhet meg magának.

– Maga pedig mindig kitalálta, hol a borsó.
Megint ez a mosoly, amelynek láttán a lány mellkasa annyira összehúzódott, hogy alig kapott 

levegőt.
– Én voltam a fecsegő, és mindig pontosan tudtam, hol a borsó. A tenyeremben. Szóval mindegy 

volt, melyik poharat választják, tévedtek. Amikor azt a poharat emeltem föl, amelyik alatt a 
borsónak lennie kellett volna, ügyesen alácsempésztem. „Sajnálom, pajtás, de itt van”, mondtam, 
és begyűjtöttem a nyereményt.

– Szóval csalt. – Selenát elborzasztotta a gondolat, az pedig még jobban, hogy ugyanakkor le is 
nyűgözte a férfi stratégiája és ügyes keze.

Aiden sötéten kuncogni kezdett.
– Hát persze.
– Így szerezte meg a tőkét a vállalkozásához? Csalással szerzett pénzzel?
Úgy tűnt, a reakciója mulattatja a férfit, ugyanis még szélesebben elmosolyodott.
– Nem. Volt egy rozoga, egylábú kis asztalkám, amelyet mindig magammal vittem, mert folyton 

mozgásban voltam, egyik helyről a másikra mentem. Meg volt három poharam és egy borsószemem. 
Egy nap nagy tömeg gyűlt össze. Odajött egy fickó puccos ruhában. Vörös brokátmellénye volt. Erre 
emlékszem a legjobban, mert lenyűgözött az a mellény, és az alapján ítéltem meg. Tizenegy éves 
voltam. Már jó ideje sikeresen alkalmaztam a trükköt, és el voltam telve magammal. Úgy ítéltem 
meg, hogy a ficsúrnak van pénze. Egy guinea-ben akartam fogadni vele. Elmondtam a feltételeimet, 
és ő belement a játékba.

– Szóval szépen végigcsináltam a szokásos mozdulatokat. Megmutattam neki a borsót a pohár 
alatt, kicsentem a borsót a pohár alól, aztán elkezdtem gyorsan tologatni a poharakat, közben pedig 
buzdítottam a férfit: „Hol van a borsó? Hol van a borsó?” Aztán megálltam. „Mit gondol, uram, hol 
van?” Már egészen diadalittas voltam, de akkor fölemelte az egyik poharat, és a fenébe is, volt alatta 
egy borsószem.

Selena fölnevetett, mert váratlanul érte, hogy a férfi ilyen természetességgel szitkozódott 
a jelenlétében – soha senki nem szokott csúnyán beszélni a jelenlétében –, illetve, hogy ilyen 
önironikusan mosolygott, mintha úgy gondolta volna, megérdemelte a büntetést az arroganciájáért.

– Szóval ő is csaló volt?
Aiden bólintott.
– Az utcán nőtt fel, ismerte a játékot. Saját borsószemet hozott, és gyorsan a pohár alá csúsztatta, 

miközben fölemelte. Aligha bizonyíthattam volna rá a csalást a nélkül, hogy felfedjem a saját 
trükkömet. 

– Szóval ki kellett fizetnie neki egy egész guinea-t?
A férfi megrázta a fejét.
– Azt mondta, sose engedjem, hogy a játékos maga emelje föl a poharat. A jelek szerint egy ideje 

már figyelt engem. Aztán bemutatkozott. Jack Dodger volt az.
Selena szeme elkerekedett.
– Az a Jack Dodger? – London egyik leggazdagabb embere, sőt, egész Nagy-Britanniáé, ami azt 

illeti.
Aiden bólintott.
– Igen. Az ő játékbarlangjában kezdtem dolgozni, ott tanultam ki a mesterséget. Végül díler lettem, 

a legfiatalabb, aki valaha náluk dolgozott. Én azonban az az ember akartam lenni, aki a galériáról 
szemléli a birodalmát, nem az, aki odalent van, és akit figyelnek. Így aztán amikor tizenkilenc éves 
lettem, önálló vállalkozásba kezdtem. Úgy gondoltam, nem lenne helyes konkurenciát teremteni 
annak a férfinak, akinek olyan sokat köszönhettem, úgyhogy megnyitottam a Cerberus Clubot 
Whitechapelben, inkább a söpredéknek, mint a krémnek, de hát a söpredéknek is van pénze. Én a 
nemesek közül sem látnak mindenkit szívesen a finomabb körökben.

– Aztán úgy döntött, hogy a nőknek is szükségük van egy helyre.



– Az  nem az én ötletem volt, hanem a fivéremé, de ő sosem adta bele igazán a szívét-lelkét, 
úgyhogy végül nekem adta a helyet.

– Magának adta? Viszonzás nélkül? Csak úgy?
– Úgy érezte, tartozik nekem.
– Miért?
– Ó, kedvesem, az már egy egészen másik történet. – Aiden elengedte Selena lábát, felegyenesedett, 

és a lány felé hajolt. – Most maga meséljen nekem! Mi hozta ide ma este?
– Egy kocsi.
A férfi kuncogni kezdett a gyors és határozottan kitérő válasz hallatán. Ez a nő tele volt titkokkal. 

Erre az egész aznapi bevételt fel merte volna tenni. Aiden képtelen volt rájönni, mi fogta meg 
annyira ebben a nőben, hogy el sem mozdult mellőle. Általában nem szokott sokáig ugyanazzal a 
nővel maradni, mert egyiket sem akarta féltékennyé tenni – a féltékenység ártott az üzletnek. Ettől 
a nőtől azonban valamilyen furcsa oknál fogva képtelen volt távol tartani magát. Talán a szeméből 
sugárzó szomorúság lehetett ennek az oka, vagy az, hogy láthatóan kényelmetlenül érezte magát. 
A legtöbb nő kellemes izgalmat érzett, amikor idejött, Selena azonban úgy nézett ki, mint akit a 
legkevésbé sem érdekel a hely, de valamiért kötelességének érzi, hogy itt legyen. Valamit keresett, 
és azt gondolta, itt megtalálja, Aiden azonban felvilágosíthatta volna, hogy ezek között a falak 
között nem rejtőznek kincsek, itt csak pillanatnyi örömöket nyújtanak. Ennek is megvolt a maga 
varázsa, de ez hamar elillant. Ezért jöttek vissza a vendégek újra és újra. Mert nem tudták magukkal 
vinni az itt felfedezett örömöket. Ezek azonnal szertefoszlottak, amint kitették a lábukat az ajtón.

Ez pedig jót tett az üzletnek. Gondoskodott arról, hogy a vendégek visszatérjenek.
A  következő pillanatban megjelent egy inas, újratöltötte a nő poharát, aztán elment. Selena 

nem tiltakozott, amiből Aiden úgy gondolta, sikerült egy kicsit ellazulnia. A férfi megfogta a lány 
szabad kezét, és elkezdte lehúzni róla a kesztyűt. Vajon miért viselnek a nők olyan ruhákat, amelyek 
csupaszon hagyják a karjukat, hogy aztán egy kiegészítővel eltakarják azt?

– Mit csinál? – kérdezte Selena kissé riadt hangon.
– A kesztyűk csak nyűgöt jelentenek.
A lány tehetetlenül ökölbe szorította a kezét.
– Kérem, ne vegye le!
Aidennek eszébe jutott a gyűrű, amely esetleg felismerhető lehetett azok számára, akik ismerték 

a nőt.
– Beletehetjük a gyűrűjét az egyik kesztyűbe. Biztonságban lenne, itt nincsenek tolvajok. Vagy 

betehetem az egyik zsebembe.
Selena megrázta a fejét, Aiden pedig arra a férfira gondolt, aki az ujjára húzta a gyűrűt, valamint 

arra, hogy a nő mennyire a helyén akarta tartani. Ha szeretné a férjét, itt lenne? Az ördögbe is, 
Lady Aslyn is eljött néha-néha, pedig ő imádta Aiden bátyját. Egy hölgynek néha egyszerűen csak ki 
kellett szakadnia a hétköznapokból.

A férfi visszacsúsztatta a kesztyűt a helyére, aztán finoman végigsimított a selymes bőrön Selena 
karjának belső felén, ameddig a kesztyű már nem ért el.

– Várom a történetét, édes.
Selena az ajkához emelte a poharát, hogy késleltesse a vallo mást, Aiden pedig már-már megbánta, 

hogy nem tartott vele, de hát neki volt egy szabálya arra vonatkozóan, hogy nem barátkozik össze 
túlságosan a vendégekkel, mert az árt az üzletnek. A testvéreihez hasonlóan ő is tudatában volt annak, 
hogy az anyagi biztonsága a vállalkozása sikerétől függ. A családja tagjai botrányos körülmények 
között születtek, és ez időnként még mindig kihatott az életükre, Aiden pedig néha ugyan illetlenül 
viselkedett, de sosem itt. Ez a nő azonban annyira vonzotta, mint eddig még senki.

Miután megnyalta a szája szélét, Selena az árnyékok felé fordította a tekintetét.
– Már beszéltem magának a lóherékről.
– Ennél érdekesebb történetei is vannak.
A lány tekintete visszatért Aidenre.
– Nem igazán. Ezért is vagyok itt.



A férfi egy pillanatig sem hitte el, hogy Selena ilyen unalmas lenne, de tudta, mikor nem szabad 
tovább erőltetnie a dolgot.

– Igya meg a borát, aztán mutatok magának még egy termet, ahol szórakozni lehet.
Aiden élvezettel nézte, ahogy a lány nyakának finom izmai mozogtak nyelés közben. Nem volt 

Selenában semmi olyasmi, ami ne vonzotta volna. Eltűnődött azon, vajon ha bevinné a lányt egy 
teljesen sötét szobába, hajlandó lenne-e levenni az álarcát, és megengedni neki, hogy az ujjaival 
kitapogassa az arcát. Mindig is különleges érzéke volt a rajzoláshoz, és úgy gondolta, hogy ha 
végigtapinthatná a nő vonásait, akkor le tudná rajzolni őt.

Selena alig nyelte le az utolsó korty bort, amikor az egyik jóképű fiatalember – mind jóképűek 
voltak, Lavinia meggyőzte Aident, hogy a hölgyek nagyra értékelik a tetszetős környezetet, 
miközben a létesítményben járnak-kelnek – már el is vette tőle az üres poharát, hogy egy újabb 
telivel kínálja.

– Itt végeztünk – mondta Aiden a szolgának, és saját maga is meglepődött önnön hangjának 
gorombaságán.

Jaspert a jelek szerint szintén meglepte a dolog, mert elkerekedett a szeme, aztán kurtán biccentett, 
és sietősen távozott.

Aiden inkább érezte, mintsem látta a lány rá szegeződő, elgondolkodó pillantását. Késztetést 
érzett, hogy bocsánatot kérjen a lánytól és a fiatalembertől is, de nem volt szokása bocsánatot kérni, 
és különben is, ha bocsánatot kért volna, akkor kénytelen lett volna bevallani, hogy nem akarta, 
hogy bármelyik alkalmazottja is Selena körül legyeskedjen – még akkor sem, ha ezért fizette őket. 
Éreztetni kell a hölgyekkel, hogy különlegesek, és akkor visszatérnek, mert ismét különlegesnek 
akarják érezni magukat.

– Szükségem lesz a cipőmre. – Selena meglepte a férfit azzal, hogy nem kommentálta az iménti 
reakcióját.

– Nem, nem lesz rá szüksége. Mint már mondtam, a padló tiszta. Miért zárjuk bőrbe a gyönyörű 
lábát, ha nem muszáj?

Azzal fölállt, megfogta a lány kezét, és talpra segítette. A cipője nélkül Selena a férfi válláig ért, 
Aiden pedig nem akart arra gondolni, milyen érzés lenne, ha a lány a vállára hajtaná a fejét. Fura 
gondolat volt egy olyan férfitól, aki soha nem ölelgette a nőket. Szerette őket, és igencsak élvezte 
a társaságukat, de nem az a típus volt, aki megölelgette őket, ha szükségük volt rá. A  könnyek 
általában menekülésre késztették. Nem szokott csak az ölelgetés és a vigasztalás kedvéért ölelgetni 
és vigasztalni. Ő jól akarta érezni magát.

Ma valahogy nem volt önmaga: egyetlen nővel heverészett itt, és az összes többit elhanyagolta. 
Talán pusztán csak a nőt körüllengő rejtélyesség tehetett erről. De hát mások is viseltek álarcot, 
ő mégsem sóvárgott az után, hogy többet tudjon meg róluk. Rá kellene bíznia őt az egyik 
alkalmazottjára, de attól félt, hogy akkor meg azon bosszankodna, hogy az illető mennyi figyelmet 
szentel neki. Ha nem eleget, akkor azért, mert Selena nélkülöz, ha túl sokat, akkor meg azért, mert 
nem ő kényezteti.

Ha a lány tudatában volt is Aiden felkavaró gondolatainak, nem mutatta, hanem egyszerűen csak 
belekarolt a férfiba, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga. A bor megtette a hatását. 
Selena sokkal nyugodtabb volt, sokkal ellazultabb. Furcsa, hogy Aiden viszont ugyanennyivel 
feszültebb lett.

Kényelmes léptekkel átvezette Selenát a következő helyiségbe, amely Lavinia szerint nagyon 
tetszett a hölgyeknek, és amelyet ő baráti körben csak a Petrezselymet Árulók Szalonjának nevezett. 
A vendégei számára ez egy egyszerű bálterem volt, olyan, mint bármelyik másik, amelyben eddig 
jártak, itt azonban egészen biztosan keringőzhettek egy elbűvölő fiatalemberrel. Noha Aiden 
szeretett a szegényebbeknek munkalehetőséget biztosítani, a hölgyek szórakoztatásához olyan 
kaliberű férfiakra volt szüksége, akik viszonylag kulturáltan beszélnek, és jól néznek ki felöltőben, 
mellényben és kravátliban. A szem előtt lévő férfialkalmazottai többségét arra képezték ki, hogy 
inasként dolgozzanak valamelyik előkelő háztartásban. Itt kétszer annyit kereshettek, mint bárhol 
máshol.



– Nem számítottam táncolásra – mormolta Selena.
A parkett szélén néhány hölgy álldogált a sorára várva. Tud ták, hogy hamarosan ők következnek. 

Itt soha, egyetlen nőt sem hanyagoltak el.
– Lenne kedve keringőzni egyet? – Aiden sosem táncolt a vendégeivel, de Selenát a karjában 

akarta tartani, és körbe akart siklani vele a kifényesített parketten. A tény, hogy még soha életében 
nem keringőzött, aligha akadályozhatta meg abban, amire vágyott. Lavinia persze megtanította az 
alapokra, mert úgy gondolta, még szüksége lehet erre a tudásra, hogy egyszer talán táncolni akar 
majd az egyik vendégével. Aiden utálta elismerni, hogy igaza volt. Az asszony most már a sógornője 
volt, ő azonban még mindig nem tudott teljesen megbocsátani neki azokért a szörnyűségekért, 
amelyeken a fivérének keresztül kellett mennie miatta.

Selena megrázta a fejét.
– Nem azért jöttem, hogy táncoljak.
– Nem érdekli sem a játék, sem az evés, sem a tánc. Akkor miért van itt, kedvesem?
A lány merészen Aiden szemébe nézett.
– Azért vagyok itt, hogy ágyba vigyenek.


