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Susan Meier

A testőr és az örökösnő



 1. FEJEZET

Jace MacDonald magában dohogott, miközben átvágott a kis dombokat és mélyedéseket borító 
vastag sárrétegen, amelyet egy tucat nehéz munkagép egy hatalmas épület alapjának tűnő gödör 
kiásásával okozott.

– Csak annyit mondj neki, hogy ő Mark Hinton vagyonának az örököse, tedd fel egy New York-i 
gépre, és tartsd távol a nyilvánosságtól, amíg befejeződik az átvilágítási vizsgálat.

Ahogy újabb lépést tett, divatos olasz mokaszinja belesüppedt a sűrű sárba, ő pedig felnyögött. 
Charlotte Fillion nagykutya volt egy elit ingatlanfejlesztő vállalatnál, de amikor felhívta őket, 
hogy merre találja, akkor ideküldték… egy építési területre.

Szerencsére már majdnem odaért a leharcolt, rozsdás lakókocsihoz, az irodához, ahol a nő 
állítólag aznap dolgozott. Megtette az utolsó három lépést, lekaparta a sarat megviselt cipőjéről, 
és kinyitotta a lakókocsi ajtaját. Faborítás és háromnapos kávé szaga fogadta. Meg csend.

A nagy helyiség két íróasztala melletti szék üres volt. Senki sem tartózkodott odabent. Az oldalsó 
irodákból sem szűrődött ki hang.

– Hahó! Van itt valaki?
A  jobb oldali helyiségből a göröngyös padlón elmozduló irodaszék nyikorgása hallatszott. 

Aztán hirtelen ott állt a küszöbön ő. Bár a férfi látta a vállalat éves jelentésén a tipp-topp vezetői 
portréfotóját, most alig ismert rá. Ez a nő farmert, kockás munkásinget és védősisakot viselt. De ő 
volt az. Charlotte Fillion.

– Mit óhajt?
Magas, karcsú, igen vonzó külsejű lánynak tűnt. A farmere második bőrként simult a testére, 

kék szemével szúrósan nézett, és úgy állt ott, mint egy istennő.
A férfi szíve egy pillanatra kihagyott, aztán ismét életre kelt. Régen vonzotta ennyire egy nő, 

szinte el is felejtette, milyen érzés. Gyorsan elhessegette az emlékeket. Egyszer már találkozott 
élete szerelmével. Vagyis úgy gondolta. Miközben azt hitte, hogy Mary Beth kitart mellette, a nő 
megcsalta a barátjával.

– Jace MacDonald vagyok. Mark Hinton vagyonkezelője küldött ide.
Charlotte Fillion felnevetett.
– Hű! Szóval végül megtalált.
Megfordult, és visszament az irodájába.
Jace zavartan követte.
– Tud a vagyonról? Tudja, hogy Mark Hinton az apja?
– Persze hogy tudom. Anyámnak egyedül kellett felnevelnie, de abból nem csinált titkot, hogy 

ki az apám. – Lehuppant a nyilvánvalóan olajozásra szoruló irodaszékre. – Nem tettük közhírré, 
mert a pasas zűrös volt. – Felvett egy csíptetős mappát, és olvasni kezdett.

A férfi odalépett az asztalhoz.
– A pasas nem zűrös volt. Hanem gazdag.
A lány nem emelte fel a pillantását a mappából.
– Maga gazdagnak nevezi, én zűrösnek. Testőrök, emberrablási kísérletek, halálos fenyegetések. 

Ebben mi nem akartunk részt venni. És most sem.
– Akkor legyen erős, mert maga következik a sorban, magáé lesz a pénz nagy része.
– Mit szólna, ha azt mondanám magának, hogy köpök rá?
A  férfi rábámult. Mark Hinton örökösei mind ilyen tenyérbemászóak? De tényleg. Az  első, 

akit megtaláltak, Leni Long nem akarta az őt megillető pénzt, és most Charlotte Fillion is úgy 
viselkedik, mint aki le akar róla mondani.

– Azt felelném, hogy maga őrült. De nem az én dolgom, hogy erről beszéljek magával. Az Danny 
Manelli melója. Ő a hagyatéki jogász. Akár elfogadja a pénzt, akár lemond róla, papírokat kell 



aláírnia.
– Remek. – Kinyújtotta a kezét. – Adja ide őket.
– Addig nem írhatja alá őket örökösként, amíg be nem bizonyítja, hogy maga az örökös.
– Majd szólok anyámnak, hogy küldje el a születési anyakönyvi kivonatomat.
Jace magában káromkodott.
– Megvan a születési anyakönyvi kivonata. Nekünk megdönthetetlen bizonyíték kell. DNS.
– Kenetet akar venni?
A férfi megrázta a fejét.
– Szándékosan ilyen goromba?
A lány egy puffanással az asztalra csapta a mappát.
– Nyolc hetem van, hogy ezt az épületet tető alá hozzam. Nyolc hét! Tudja, milyen időjárás 

van áprilisban Nyugat-Pennsylvaniában? Elárulom: kiszámíthatatlan. Szóval még tíz percig sem 
akarok valami nagyvárosi ficsúrral vitatkozni. Dolgoznom kell.

Jace akaratlanul is felnevetett. A  lány gyönyörű volt dühösen, homloka összeráncolódott, 
elkeskenyedett kék szeme tüzet lövellt. És megint azt a furcsa vonzódást érezte, mint még senki 
más iránt.

– Ide kell hívnia egy helyettesítőt, mert ha törik, ha szakad, New Yorkba viszem.
– Tegyen le róla.
– Kezdőnek néz? – nevetett a férfi, és lezöttyent a romos íróasztal előtti székre. – Hölgyem, 

rólam mintázták a makacsság, félelemkeltés és önfejűség szobrát. Versenyt akar? Lássuk, magának 
mije van?

– Kihívhatom a rendőrséget, és letartóztattathatom birtokháborításért.
– Javaslom, hogy tegye ezt, csak akkor meg kell magyaráznia a rendőröknek, miért nem akar 

New Yorkba menni, és elfogadni dollármilliárdokat az apja vagyonkezelőjétől.
A lány komoran nézett.
– Azt hiszi, nem sejtettem, hogy titokban tartja a biológiai apja személyazonosságát? – A férfi 

felállt, és áthajolt az íróasztalon. – Nyilván tisztában van vele, hárommillió riporter szállja majd 
meg ezt a helyet, ha nyilvánosságra hozom, hogy maga a Hinton örökös.

A lány szúrósan nézett rá.
– Ó, drágám, lehet, hogy ez a pillantás megriasztja a fickókat, akik itt túrják a sarat, meg 

gipszkartonoznak. De én kétszer szolgáltam Afganisztánban. Miután hazajöttem, akkor alapítottam 
a biztonsági cégemet.

Mellkasa összeszorult, ahogy a hazaérkezésre gondolt. Emlékezett, ahogy Mary Beth megcsókolta 
Dave-et, emlékezett, ahogy két hétig eszméletlenre itta magát, meg a napra, amikor összeszedte 
magát, és elindította a vállalkozást, amit mindig is tervezett.

– Volt dolgom rocksztárokkal, akik annyira be voltak tépve, hogy nem tudták megmondani a 
saját nevüket. Dühöngő előkelőségekkel meg milliárdosok elkényeztetett kölykeivel. – Olyan közel 
hajolt, hogy érezte a lány illatát, de nem hagyta, hogy ez megzavarja. – Lássuk, mije van még?

Charlotte állta az észveszejtő pasi pillantását, és – a francba! – a jóvágású arc vad kifejezésétől 
nyelnie kellett egyet. A  szeme olyan sötét volt, mint az éjszaka holdvilág nélkül. Fekete haja, 
szögletes arca keménnyé tették a nézését, amitől az egyszerűbb emberek valószínűleg megijedtek 
volna.

Komolyan gondolta, amit mondott. De Charlotte is. Nem azért jutott eddig a karrierjében, hogy 
lemondjon arról, amit akar.

– Értem, kiadhatna engem a sajtónak. – Ösztöne szerint közelebb mozdult volna, hogy 
megmutassa, nem fél tőle. Ám elnyomta a késztetést, és hátradőlt. Lezseren, higgadtan. – De van 
egy munkám, és én nem okozok csalódást. Megcsinálom. Mivel holtpontra jutottunk, hadd ajánljak 
egy kompromisszumot.

A férfi visszaült a székébe.
– Adjon nekem időt, amíg találok ide egy másik művezetőt.



– Nincs valaki tartalékban?
– Nincs olyan, hogy tartalék, amikor egy vállalat pénzt akar keresni. Egyes művezetőink dupla 

munkát végeznek.
– Akkor idehívja az egyiket?
– Megmondtam. Már most dupla munkát végeznek. Nem lennék itt, a terepen, ha a vállalat nem 

használna ki mindenkit maximálisan. Meg kell várnunk, amíg az egyik felügyelőm eljut addig a 
projektjével, hogy átadhatja a munkáját a csoportvezetőknek, és ide tud jönni.

A  férfi megdörzsölte vonzó arcát, és Charlotte kihasználta az alkalmat, hogy megnézze 
magának. Fekete nagykabát, fehér ing a fekete – vélhetően selyem – öltöny alatt és semleges színű 
nyakkendő, utóbbi egész biztosan selyem. Egy gondolat ötlött fel benne, és vissza kellett tartania 
a nevetését. Az utolsó dolcsijába is fogadott volna, hogy a férfi a sárdagasztásban egy pár olasz 
mokaszint pusztított el.

– Nem tudok örökké várni.
A lány még hátrébb dőlt a székében, még készségesebbnek tűnt.
– Csak néhány napig tart.
A férfi mélyet lélegzett.
– Azt ugye tudja, hogy őriznem kell magát?
– Miért? – Charlotte széttárta a kezeit. – Nézzen körül. Ezeket a fickókat itt csak az érdekli, 

hogy képes legyek munkát adni nekik, és elég pénzt, hogy eltartsák a gyerekeiket.
– Nem számít. A vagyonkezelő hivatalos utasítása, hogy ha megtalálunk egy örököst, akkor az 

az örökös testőrt kap.
– Nincs szükségem testőrre.
– Nem az én előírásom. Az ügyvéd előírása. És indokolt. Elkövettünk egy… ballépést… az első 

megtalált örökösnél. Egyedül volt egy kávézóban, és valaki képeket készített róla, titokban figyelte 
a telefonját, kiderítette, hogy ki ő.

Már a ballépés szó felkeltette a lány figyelmét, de az agya megrezzent, amikor a férfi azt mondta, 
„első örökös”. Kiegyenesedett.

– Van egy testvérem?
– Nem olvas újságot? Mindenütt ott volt a hírekben, amikor egy riporter kinyomozta.
– Napi tizenkét órát dolgozom. Nincs időm bulvárlapokra, magazinokra vagy akár a helyi 

újságra. Három komoly online oldalt olvasok. Ott nem írnak pletykákat. Még arról sem adtak hírt, 
amikor apám meghalt. Anyámtól tudtam meg.

– Két testvére van. Megtaláltuk magát és a húgát. Ő a legfiatalabb örökös, egy huszonhat éves 
szociális munkás.

A lány elcsodálkozott a híren.
– Van egy húgom.
– Féltestvére. Leni Long. – Jace másodpercnyi szünetet tartott, aztán folytatta: – Sosem nézett 

utána, hogy vannak-e Marknak más gyerekei?
– Hogyan? Néztem volna meg minden születési bejegyzést minden államban, hogy szerepel-e a 

neve egy születési anyakönyvi kivonaton?
– A vagyonkezelő így talált magára. Mark neve rajta volt a maga születési anyakönyvi kivonatán.
– Maguk aztán nem tréfálnak. Már felajánlottam a kivonatomat, de láthatóan csak a DNS-teszt 

felel meg.
– Ha van lehetőség megdönthetetlen bizonyíték beszerzésére, akkor miért ne élnénk vele? 

A DNS kizárja a csalókat.
– Én nem vagyok csaló.
– Én tudom, maga tudja, de mindenkit ugyanazzal a mércével mérünk.
– Mesés. – Undorodva felsóhajtott, de a férfira lesett. – Meséljen még a húgomról!
– Megosztja az idejét New Yorkban a barátja, Nick Kourakis és egy kansasi kisváros között, ahol 

a vagyonrészét a hely felvirágoztatására használja.
– Felújít egy egész várost?



– A szülővárosát. Talán a legrokonszenvesebb ember, akivel valaha is találkoztam.
Charlotte-ot átjárta a gondolat, hogy van egy húga. Vidéken nőtt fel az anyjával egy nagy, 

négy hálószobás farmházban, ahol sok magányos órát töltött. Napközben vágyott valakire, akivel 
labdázhatna, vagy felfedezhetné a pajta mögötti erdőt. Éjszaka néha elképzelte, hogy egy emeletes 
ágy alsó részén fekszik, a felső ágyon pedig a lánytestvére. Képzeletében mindig a legjobb barátnők 
voltak.

Ő és Leni Long lemaradtak a közös gyerekkorról. De milyen lenne egy felnőtt húg? Valaki, aki 
megérti, hogy Mark Hinton gyerekének lenni nem egy sétakocsikázás.

– Sajnálom. Csak nagyon meglepődtem.
– Elrepülhetne ma velem New Yorkba, és talán már este vele vacsorázhatna.
A gondolattól szinte elállt Charlotte lélegzete, túl sok volt neki ez a kísértés. Különösen így, 

hogy itt a munkája.
– Még mindig arra várunk, hogy valaki beálljon helyettem.
Jace a térdére csapott.
– Rendben. Akkor tábort ütök itt egypár napra. Ahova maga megy, oda megyek én is.
Épp felemelkedett ültéből, amikor a bejárati ajtó nyikordulása hallatszott be az irodába.
– Itt vagy, Charlotte? – Aaron Birmingham szólította, miközben belépett a lakókocsiba.
Charlotte kikiabált:
– Itt bent, Aaron!
A homlokrakodó kezelője átcsörtetett a közös helyiségen, be az irodába. Ahogy meglátta Jace-t, 

összerezzent.
– Ó, elnézést. Szia! Nem tudtam, hogy van nálad valaki a cégtől.
– Nem a cégtől jött. Ő…
Ó, a viharba! A pasi túl jól öltözött ahhoz, hogy azt mondja róla, építőmunkás. És itt fog járkálni 

a nyomában. Egy pillanatig gondolkodott, de csak egy olyan megoldás jutott eszébe, ami nem kelt 
gyanút. Elmosolyodott.

– Ő az új asszisztensem.
Aaron arca felragyogott.
– Szóval elérted, hogy a cég kicsit kinyissa az erszényét!
– Sokkal inkább, mint ahogy reméltem – felelte a lány Jace-re mutatva. – Nézd meg ezt az 

öltönyt.
– Hát, ja. Cimbora, igazán nem akarhatod itt a jó ruhádat elhordani. Holnap farmerben kéne 

jönnöd.
Charlotte hátradőlt a székében, és nevetett. Lehet, hogy végül nem is lesz ez olyan rossz?
Jace dühösen nézett rá, mire a követelőző hormonok, amelyeket Charlotte általában uralni 

tudott, most szökőárként öntötték el. A legkevésbé sem hibáztatta a hormonokat. Jace MacDonald 
magas, széles vállú, jóképű és minden ízében annyira kötekedő volt, mint ő maga.

Sajnos, még napokig árnyékként követi majd, akárhova megy. El kell rejtenie a buta érzéseket, 
legalább napi nyolc órán át. Ez nem ígérkezett könnyűnek, mert a férfi kipipálta a listája minden 
pontját, amit egy partnertől elvárt.

Megfagyott az ereiben a vér, ahogy egy másik gondolat ötlött az agyába. Mi van, ha ő az Igazi? 
Tényleg megfelelt minden elvárásnak. Lenyűgöző. Magas. Erős. Egyenlőként kezeli. És nem ijed 
meg tőle.

Aaron csettintett az ujjával az arca előtt.
– Föld hívja Charlotte-ot! Azért jöttem, hogy a tó körüli területről beszéljünk.
Gyorsan magához tért, és nem akarta a lenyűgöző testőrt… A  francba! Bár már a testőre. 

A gazdag, nemtörődöm, aljas lelkű apjának a vagyonkezelője küldte.
Az  apjának dolgozott… vagyis a vagyonkezelőjének. A  pokolnak kell befagynia, mielőtt 

egyáltalán fontolóra veszi, hogy összehaverkodjon az apja egyik alkalmazottjával.
Újabb gyors leltárt készített a bódító Jace MacDonaldról, aki feketébe öltözött, komor, rejtélyes 

kinézetű, és annyira szexi, hogy őrület.



Kínos.
Tervet kell készítenie, hogy ne kövessen el baklövést, és ne bocsátkozzon valami ostoba flörtbe 

vele. Mert ezt aztán végképp nem akarta: belegabalyodni valakibe, bárkibe, aki kedvelte vagy 
tisztelte azt az apát, aki megkeserítette az anyja utóbbi huszonnyolc évét.



 2. FEJEZET

Jace hallotta becsukódni az ajtót, amint Charlotte homlokrakodó-kezelője távozott a lakókocsiból, 
aztán azt mondta:

– Nem vagyok az asszisztense.
– Nem tudtam mást kitalálni, hogy megmagyarázzam az ittlétét.
A férfi sóhajtott. Örülnie kellene, hogy a lány nem fecsegte ki a kilétét. Danny Manelli megölné, 

ha még egy örökös lelepleződne, mielőtt New Yorkba juttatják, ahol el tudják rejteni, amíg tisztázzák 
vele a vagyon részleteit, és megvárják a DNS-eredményeket.

– Rendben van. Klassz.
A lány megkönnyebbülten sóhajtott fel. Pillantásuk találkozott, a lány kék szeme gyanakvó volt.
– Azért van néhány kérdésem.
– Halljuk!
– Mit csinál egy testőr?
– Általában megvédi attól, hogy megöljék, de ebben az esetben az a dolgom, hogy távol tartsam 

a sajtót… és figyeljem az életében lévő embereket, hogy kiszúrjam, ha valamelyikük egy kissé 
túlzottan érdeklődő.

– Nevezetesen?
– Nevezetesen, hogy észrevegyem, van-e jele valamelyiknél, hogy a sajtó megkörnyékezte, és 

kémkedik maga után.
– Ez nevetséges.
– Pillanatnyilag egyetértek. Senki sem tudja, ki maga. A  sajtó nincs tisztában vele, hogy 

érdeklődnie kellene.
– Így aztán leginkább a nyomomban fog járni?
– Igen, és rajta tartom a szemem az emberein, hogy biztosan nem támadtak egyiknek sem ötletei.
– Ma éjszaka hol alszik?
– Maga hol alszik ma éjszaka?
– Van egy házam. Egy nagyon biztonságos ház. Remélem, talál szállodát.
A férfi az íróasztal szélére ült, élvezte a szokatlan borzongást a lány hangjában. Annyira magas, 

annyira erős, annyira összeszedett – mókás volt idegesíteni.
– Nincs olyan szerencséje.
A lány arcán úgy gyűltek fel az érzelmek, mint egy viharfelhő. Valószínűtlen ugyan, hogy valaki 

rájött, ő a Hinton örökös, de Jace az elvártnál is gondosabban akart eljárni.
– Nem keresek szállodát. Mondtam: ahova maga megy, oda megyek én is. De valószínűleg épp 

csak egy kicsit szunyókálok a bejárati ajtajához legközelebbi kanapén.
A lány elfintorodott, amint ezt végiggondolta.
– Ugyan már! Ne vacakoljon. A  vagyonkezelő cég ügyvédje, Danny Manelli túlzottan 

aggodalmaskodó, de nekem az is elég, ha elmondhatom neki, ugyanabban az épületben vagyok, 
mint maga.

– Ez a Manelli osztja a parancsokat?
– Igen. És elvárja, hogy őrizzem magát. Nem kell a hálószobájában néznem, ahogy alszik. 

Amíg senki sem gyanítja, ki maga, addig elég tág teret adhatok. De hagynia kell, hogy végezzem a 
munkámat. Amint megjön a helyettesítője, New Yorkba repülhetünk megcsinálni a DNS-tesztet, és 
felvilágosítják mindenről, ami az apjáé volt, így tájékozottan hozhat döntést arról, hogy le akar-e 
mondani a vagyonról. Ha továbbra is úgy dönt, hogy nem akar részt a pénzből, onnantól újra a 
maga ura.

A lány felnevetett, és az íróasztalra dobta a tollát.
– Oké. Csak pár nap, aztán vége lesz ennek. És az apám nem zavar bele az életembe.



– Igazából több lesz, mondjuk, két hét. A DNS-mintáját három laborba küldik el. A neve nem 
lesz feltüntetve, és ugyan siettetjük őket, de mindegyik labornak más a menetrendje. Lehet, hogy 
az egyiket megkapjuk három nap múlva, a másikat egy héten belül, a harmadik eltarthat két hétig.

A lány helytelenítő hangot hallatott.
– Oké. – Előredőlt a nyikorgó széken. – Dolgom van. És ha igazivá akarjuk tenni ezt a színjátékot, 

a maga feladata felvenni a telefont. Menjen, üljön le kint valamelyik íróasztalhoz, és várja, hogy 
csöngjön a telefon.

– Miközben figyelem, hogy ki jön be – emlékeztette a férfi.
– Azt is. – Charlotte vágott egy fintort. – Látja? Milyen kényelmes, ha az asszisztensemnek 

tetteti magát. Csak egy bejárat van, és maga előtte fog ülni.
A férfi az ajtó felé indult.
– Hé, várjon, Jace… Mr. MacDonald… Mit akar, hogy hívjam?
– A Jace megfelelő.
– Oké, Jace. – A lány úgy ejtette ki a nevét, hogy az cirógatásnak hangzott. A védősisak nélkül 

a szép szőke haja csinos hullámokban borult a vállára. Kék szeme ragyogott.
A férfi megparancsolta magának, hogy ne érzékelje ezt. Egy feladatot kell elvégeznie. Ez nem 

A Nagy Ő egyik epizódja. Elkövette már azt a hibát, hogy egy ügyféllel romantikus kapcsolatba 
bocsátkozott – egyszer, de csak egyszer. Ezt a hírnevén esett foltot nem volt könnyű eltávolítania, 
ezért még egyszer nem fordulhat elő.

Mivel a férfi olasz mokaszinja már úgyis tönkrement, Charlotte nem habozott kimenni az 
építkezésre. Jace tényleg úgy nézett ki, mint valaki a cégtől, aki mindenhova követi, és megfigyel 
minden történést. Egy céges fickó viszont azt elemezné, hogy mit csinál ő, mire költi a részvényesek 
pénzét. Jace viszont gyenge pontokat keresett. Látta, ahogy a tekintete megakadt a két méter 
magas lánckerítésen lévő résen. Tüzes, sötét szeme összeszűkült, és a lány megjegyezte magának, 
ki kell küldenie John Franklint, hogy megjavítsa.

Nincs értelme hadakozni egy medvével.
És a férfi egy medve volt. Jóságos ég! Charlotte a száznyolcvan centi magasságával általában 

az emberek fölé tornyosult. Jace azonban jó tíz centivel magasabb volt nála. És az izmai! Amikor 
levette a nagykabátját és a zakóját, látta, ahogy az a tökéletes fehér selyeming megfeszül a vállán 
és a mellkasán.

Arra is fogadott volna, hogy kockahasa van.
Azzal fékezte a szívdobogását, hogy emlékeztette magát, az ilyen káprázatos pasik nem a magas, 

férfiasan viselkedő nőkre szoktak hajtani. A cuki, bűbájos típusért bolondulnak.
Megrázta a fejét, hogy kitisztuljon. El kell felejtenie az esélyét is, hogy bármi történhet köztük. 

Tekintve, hogy csak most találkozott vele, ez nem lesz nehéz. A munkára koncentrált – a nyálkás 
sárra, a mesterséges tóra, ami nem töltötte be a szerepet, amire tervezték –, és teljesen elfeledkezett 
arról, hogy vonzódik Jace MacDonaldhoz.

A  második kimenetelük után Jace lekaparta a sarat a cipőjéről, kibújt a nagykabátjából, és 
letelepedett az íróasztalhoz. A lány bement az irodájába, és lebonyolította a telefonhívást, amelytől 
rettegett. Mielőtt kimentek, az interneten gyorsan rákeresett a Waters, Waters and Montgomery 
ügyvédi irodára és Danny Manellire. Most felhívta Dannyt, hogy erősítse meg Jace sztoriját. 
Amikor az ügyvéd elismételt mindent, amit Jace mondott, többé nem kételkedett. Ő ugyan Mark 
Hinton gyereke, de azért ellenőrzés nélkül nem akart egy idegennel New Yorkba menni.

Azután egy órát töltött az összes Kaiser and Barclay projekt átnézésével, rangsorolta a 
művezetőket, majd választott. Ő volt az alelnök, valamint a Kaiser and Barclay Developments 
operatív igazgatója. Azért „helyezte át” magát erre az építkezésre, a jelenlegi pozíciójába, 
mert nem volt, aki betöltse. Így hát addig sakkozott a művezetőkkel, projektekkel és az összes 
lehetőség megfontolásával, amíg mindent átrendezett, és megtalálta a legjobb kombinációt, hogy 
helyettesítőt szerezzen magának.

Miután elintézte a telefonhívásait, átviharzott az irodájából a közös helyiségbe, ahol Jace úgy 



ült, mint egy felnőtt a gyerekasztalnál.
– Csak ezt a hetet kell végigvinnem. Aztán mehetünk.
A férfi felemelkedett.
– A főnöke ilyen gyorsan szerzett helyettesítőt?
– Az operatív igazgató egy zseni – felelte, és jelezte, hogy aznapra végzett.
A férfi mogorván nézett.
– Maga az operatív igazgató.
– És egy zseni vagyok – nevetett a lány.
Újra az ajtóra mutatott. Jace felállt, felvette a kabátját, közben lekapcsolta a villanyt. A  lány 

bezárta az ajtót, majd a nagy, fekete furgonjához vezette a férfit.
A  nap már rég lenyugodott. A  nehézgépkezelők hazamentek. Kellemes csend telepedett a 

rendszerint nyüzsgő, dízelolajszagú, tízhektáros területre.
A férfi elismerően bólintott a nagy furgon felé.
– Szép.
– Köszönöm. Ez volt a szülinapi ajándékom magamnak.
– Jó ízlése van.
Ez is olyan ok volt, amiért Charlotte általában „barátként” végezte a neki tetsző férfiakkal. 

Imádta a gépeket, a sebességet. Imádta az erőt egy járműben. Amikor ez kiderült, a férfiak többé 
nem tartották őt nőiesnek.

De ki a fenét érdekel. Neki az apja egyik alkalmazottja nem potenciális partner.
– Magának milyen kocsija van?
A férfi állával egy hatalmas SUV felé bökött.
– Semmi sem árul el többet az őrzés-védésről, mint egy óriási, fekete városi terepjáró, sötétített 

ablaküveggel – jegyezte meg a lány.
A férfi nem vett tudomást a szarkazmusról.
– Majd megyek maga után.
– Nem akarja tudni a címet arra az esetre, ha lemaradna?
– Megvan a cím.
Charlotte beszállt a furgonjába, és hazafelé indult, egy közepes méretű, modern házba. Nem 

csupán megtervezte magának, az építés minden egyes centijét is felügyelte, és ő rendezte be.
Beállt a furgonnal a garázsba, Jace pedig a feljáróján parkolt le. Charlotte nem a hátsó kisszobán 

és a mosókonyhán át ment be, ahogy általában szokott. Kisétált a garázsból, és a bejárati ajtóhoz 
vezette Jace-t. Semmi sem indokolta, hogy a férfi lássa a két hét alatt felgyűlt, mosókonyhában 
hagyott piszkos ruhákat.

Ahogy bepötyögte a számokat a riasztó paneljén, a férfi ellépett mögötte a verandai hintaágyhoz. 
Lehajolt, és felvett valamit.

A lánynak elakadt a lélegzete. Valaki kiszimatolta, hogy ki ő, és bombát rakott a hintaágy alá?
A férfi ekkor egy tengerészzsákot mutatott fel.
– Az embereim hozták ide.
Puff. Nem akart gyáván viselkedni, de a beszélgetés a testőrökről és emberekről, akik a nyomába 

eredhetnek, ebbe az irányba mozdította a gondolkodását.
– Az emberei tevékenyek. Mi van benne?
– Munkásbakancs, munkásingek, farmer. – Vállat vont. – Néhány jegyzettömb és tollak, hogy 

úgy nézzek ki, mint egy igazi asszisztens, meg a laptopom, hogy dolgozni tudjak.
A lányt lenyűgözte a hatékonysága.
– Hűha!
– Ugyan már. Láttam magát a csapatával. Maga azt mondja, ugorjanak, ők meg azt kérdezik, 

milyen magasra. Hasonlítunk, mint két tojás.
Charlotte abban nem volt biztos, hogy ők két tojás, de minden vezetőnek el kell érnie, hogy az 

emberei engedelmeskedjenek a parancsainak. Miért okozza hát egy hintaágy alatt hagyott hülye 
tengerészzsák azt, hogy szinte elájul?



A kabátját és az aktatáskáját egy székre lökte a bejáratnál, majd közölte:
– A hálószobák az előszoba végéből nyílnak, jobbra. A maga szobája az első lesz. Van hozzá saját 

fürdőszoba. Gondolom, át akar öltözni.
A férfi morgott valamit, és elindult a folyosón. Abban a pillanatban, ahogy már csak a hátát 

látta, a lány szorosan becsukta a szemét.
Miért kell ilyen észveszejtőnek lennie? És magasnak. A férfiak ritkán voltak magasabbak, mint 

ő. Erre az első igazán magas, igazán jóképű pasi, aki az útjába kerül, pont az apja egyik lótifutija.
Ha nem akarna mindenáron találkozni a húgával, visszaküldené ezt a Jace MacDonaldot oda, 

ahonnan jött.
Kinyitotta a hűtőt a csupa fehér, rozsdamentesacél gépekkel felszerelt konyhájában, és keresett 

valami vacsorának valót.
Teljesen lehetetlen, hogy olyan valakihez vonzódjon, aki az apjának dolgozik, és valószínűleg 

Jace sem akarja őt. Azért volt a férfival pimasz és lehengerlő, mert ha valaki az ő térfelére jön, 
annak el kell fogadnia, hogy ő a főnök. Mellesleg kit akar becsapni? Büszke volt rá, hogy képes 
irányítani. Szeretett erős és rátermett lenni.

A kamrában talált sajtos makarónit, a fagyasztóban hamburgerhúst, ehhez készített még salátát. 
Amikor Jace visszatért a zuhanyzásból, feléje fordult, hogy egyszerűen azt mondja: Csináltam 
vacsorát. De a nyelve a szájpadlásához tapadt. A férfi kiköpött skótnak nézett ki a nedves fekete 
hajával, laza pólójában, amely széles vállakat és egy elképesztően lapos hasat takart. Keskeny 
csípőjén alacsonyan lógott tréningnadrágja.

A lány valahogy megmozdította a nyelvét, és végre megszólalt:
– Makarónit csináltam.
Nem volt egy einsteini mondat, de legalább nem állt ott tovább hülyén, nyálát csorgatva a férfi 

után.
– Látom. – Jace felemelte az edény fedőjét. – Szeretem. – Visszatette a fedőt. – És a saláta 

erősíti az egészséges étel benyomását.
– Ez volt a terv.
A férfi megrázta a fejét.
– Nem is emlékszem, utoljára mikor főzött nekem valaki.
A lány szíve olvadozott. Nem volt egy gazdasszony, és mindenki fiús lánynak tartotta. Így volt 

abban valami szívmelengető, hogy valaki díjazza a soványka háziasságát.
Másra kell terelnie a gondolatait, vagy megint aggódhat a flörtölés miatt.
– Nincs édesanyja?
A férfi kuncogott.
– De igen, van. Apám családja viszont még most is Skóciában él. Az öcsém két éve odaköltözött, 

hogy vigyázzon a nagymamánkra. A  felesége terhes, ezért anyám minden hónapban odarepül 
hozzájuk.

Charlotte nekitámaszkodott a tűzhelynek. Nem esett szó feleségről, és nincs jegygyűrűje. 
Megkérdezheti…

Nem, az ég szerelmére! Ez a pasi az apjának dolgozott. Plusz mindenki tudja, hogy a testőröknek 
nem szabad közel kerülniük az ügyfeleikhez. És ő a férfi ügyfele. Ha kikezdene vele, a férfi 
visszautasítaná, és az aztán kínos lenne.

Megfordult, tányérokat hozott a konyhaszekrényből. Amikor már mindketten a kerek, fehér 
konyhaasztalnál ültek, a férfi bekapott egy falat sajtos makarónit.

– Mmm… ez olyan, mint általános iskolás koromban, amikor anyám ezzel a fogással vesztegetett 
meg, hogy megcsináljam a házi feladatomat.

Charlotte nevetett.
– Az enyém jutalomként alkalmazta, amikor belementem, hogy szoknyát viseljek a tánchoz.
– Aranyos.
– Az én anyám a legédesebb, legkedvesebb ember a föld színén.
– Szerencsénk, hogy ilyen jó anyáink vannak.



A francba! Kedvelte ezt a pasit!
Miután befejezték az étkezést, a lány visszavonult az irodájába, hogy elvégezze a napi kötelező 

feladatait, amelyeket félretett, amíg az új projektet irányította. Jace közölte, felméri a terepet, 
aztán tévét néz. Charlotte erre hozott neki néhány párnát és takarót, majd otthagyta a nappaliban. 
A ház berendezésének nagy része modern volt. Az egyszerű, tiszta vonalú bútorok fémlábakon 
álltak a keményfa padlón. De a lány talált helyet egy terebélyes, kényelmes szürke kanapénak is, 
és most örült, mert utálta volna, ha a férfinak egy lapos szófa vékony párnáin kellene feküdnie, 
miközben az ő bejárati ajtaját őrzi.

Tíz perccel később belépett a zuhanyozóba, és megborzongott. Meztelen volt, fröcskölt rá a víz, 
és egy idegen férfi ült a nappalijában.

Te jó ég! Egy férfi van a házában, és nem azért, hogy kamatyoljanak, hanem hogy őrizze őt! 
A  riporterekre gondolt, akikről Jace beszélt, aztán a húgára, akiről kinyomozták, hogy örökös. 
Az anyja azt mondta annak idején, hogy az apja el sem ismerte az ő létezését, mert féltette. Mesélt 
emberrablási fenyegetésekről, sőt halálos fenyegetésekről is, amelyek miatt az apja úgy döntött, 
elrejti őket a nyilvánosság elől.

Gyerekként nem sokat foglalkozott ezzel: az ő apukája nagy, erős és okos, ezért biztosan igaza van. 
Tizenévesként úgy gondolta, a férfi megfutamodott. Bár a tinédzserek általában túldramatizálnak 
mindent, ez az értékítélet megmaradt benne, mert helyes volt. Milyen fickó hagy el egy nőt, akit 
állítólag szeret, és engedi, hogy egyedül neveljen fel egy gyereket?

Könnyű volt nem tudomást venni az apja létezéséről. Igazából ez tette az életét normálissá. 
Persze egyedülálló anya nevelte fel, de sok gyerek jár így. Ez keményebb munkára ösztökélte, és ő 
büszke volt az eredményeire.

De most…
Egy testőr van a nappalijában, és Mark Hinton élete végül keresztezte az övét. Szürreális.
Ha okos lenne, akkor a házában lévő fantasztikus pasira koncentrálna, és nem arra, hogy miért 

van ott, de akkor foglalkoznia kellene azzal a francos vonzódással.
Még utoljára ellenőrizte az e-mailjeit, majd végre ágyba bújt. Amint becsukta a szemét, rájött, 

hogy közölnie kell az anyjával, a hagyatékkezelő rátalált, és New Yorkba megy, hogy bebizonyítsa, 
ő az örököse az anyja által annyira szeretett férfi vagyonának. Mintha már nem bánkódott volna 
eleget, amikor Mark Hinton meghalt.

Felnyögött. Sosem értette anyja ragaszkodását egy férfihoz, aki nem akarta őt, de arra jó 
volt, hogy az elpocsékolt élet példája megóvja Charlotte-ot, hogy bolondot csináljon magából az 
olyanfajta férfiakkal, mint Jace MacDonald.

Elhelyezkedett a párnán. Az apja elég bánatot okozott neki és az anyjának. Ő kiemelkedett ebből, 
és valaki lett belőle. De ez nem jelentette azt, hogy éjszaka, amikor senki sem látta, ne érezte volna 
az elutasítottság fájdalmát. Az anyja imádta Mark Hintont. Nyilvánvalóan ő is szerette az anyját. 
Ez nem változott addig, amíg Charlotte bele nem került a képbe.

Nem gondolt olyan abszurd dolgokat, hogy az anyja és Mark boldogan éltek volna együtt, ha 
Penny nem esik teherbe. Nem vádolta magát, amiért az anyja elveszítette Markot.

De azt tudta, hogy a férfi őt nem akarta.
Vagy akár a testvéreit, mert állítólag van két további gyereke, akiknek fogalmuk sem volt róla, 

hogy örökösök.
Ez az apja hibája volt.
Miután túlélte a legnagyobb elutasítást – egy szülőét, aki nem akarta őt –, gyerekjáték lesz nem 

belegabalyodni egy jóképű skótba, aki a kanapéján alszik.



 3. FEJEZET

Másnap reggel Charlotte felébredt, és megesküdött volna, hogy szalonna illatát érzi. Aztán eszébe 
jutott, hogy szállóvendége van, és a fejére húzta a takarót. Ő egy Hinton örökös. Ezért aztán van 
egy testőre, egy istenverte testőre, aki vele megy a munkahelyére, miközben ő próbál iszonyatosan 
sok munkát elvégezni, mielőtt a legendás nyugat-pennsylvaniai tavaszi esők megsemmisítik az 
esélyeit.

Rávette magát, hogy kikeljen az ágyból, farmert és kockás munkásinget húzott, majd a konyhába 
indult.

A pólót, fenékre feszülő farmert és praktikus munkásbakancsot viselő szívdöglesztő testőre a 
konyhapultnál állt, és kávét ivott.

– Jó reggelt!
– Kér egy kis reggelit?
– Nem szoktam reggelizni.
– Furcsa egy olyan nőtől, akinek van szalonna a hűtőjében.
– A sajtburgeremre szeretem tenni.
A férfi bólintott.
– Szóval indulásra kész?
– Általában indulás előtt még kávét töltök a termoszbögrébe.
A férfi benyúlt a kávéfőző alatti konyhaszekrénybe, elővett egy fedeles bögrét, megtöltötte és 

átadta a lánynak.
– Akkor menjünk.
Ennyi. Semmi vacakolás.
Az ajtóra mutatott. A lány viszont a hátsó ajtó és a garázs felé indult.
– Hová megy?
– A furgonom a garázsban van.
– Hacsak nincsenek szerszámok a furgonjában, amikre szüksége van, akkor az én kocsimmal 

megyünk.
– Magával kell autóznom?
– Mindent velem kell csinálnia.
A lány érzékelte a helyzet idétlenségét.
– A szomszédaim azt hiszik majd, hogy ottalvós buli volt nálam.
A férfi kinyitotta neki a kocsi ajtaját, és a napszemüvege fölött rápillantott.
– Az volt.
A  lány beszállt, és lassan becsukta az ajtót. Nem kellett útba igazítania, a férfi tudta az utat. 

Amikor a SUV megállt, a lány kiugrott, mert tartott tőle, hogy a férfi majd udvariasan kinyitja neki 
az ajtót az emberei előtt.

Chuck Carter, az egyik csoportvezető már jött is felé.
– Áll a víz mindenütt.
– Persze hogy áll a víz. Április van. Tudod, az áprilisi esők, meg minden.
– Szóval folytatjuk?
A lány sóhajtott.
– Nem. Hadd nézzem meg.
Jace csatlakozott hozzájuk. Chuck Jace-ről Charlotte-ra pillantott, majd vissza. A  szemöldöke 

megemelkedett.
– Ne izgulj! – mondta Charlotte a negyven körüli csoportvezetőnek. – Csak közel lakunk 

egymáshoz.
Chuck szemöldöke még magasabbra emelkedett.



– Egy asszisztens megengedhet magának egy házat a te környékeden?
– Jól házasodtam – felelte higgadtan Jace.
Ha Charlotte épp a kávéját itta volna, biztosan ráprüszköli a SUV motorháztetőjére. Lehet, hogy 

Jace első osztályú testőr, de asszisztensnek egy kissé túl rámenős. És ha így folytatja, akkor erről 
beszélnie kell vele.

Megnézték a vizet, körbejárták a területet, majd Charlotte a térképet tanulmányozta. Jace az 
órájára nézett. Tizenöt perc. Járkáltak, fecsegtek a sárról, és most csendben nézik a térképet.

Hosszú lesz ez a nap.
Végül a lány döntésre jutott, kiadott egy utasítást, és odacaplattak a lakókocsihoz. Miközben 

Charlotte telefonált az irodájában, Jace elmosta a régi, gusztustalan kávékannát, és elővett egy kis 
csomag őrölt kávét a táskájából. Nem volt hajlandó feldobni a talpát az öreg kannában lévő gyanús 
löttytől.

Csöngött a telefon, megtörte a lakókocsi csendjét.
– Kaiser and Barclay – szólt a kagylóba Jace.
– A Riverdale építkezés?
Lehet, hogy ezt kellett volna rögtön mondania? De ő csak a vállalat nevét tudta. Azért nem 

történt baj.
– Elnézést. Ez csak a második munkanapom itt. Legközelebb pontosan mondom majd. Miben 

segíthetek?
– Charlotte-tal kell beszélnem.
– Természetesen. – Megnyomta a várakoztatás gombot, és a lány ajtajához ment. – Vegye át a 

villogó vonalat. Valami pasas magával akar beszélni.
– Nem kérdezte meg a nevét?
– Örülhet, hogy át tudtam kapcsolni. A telefonja egy őskori ócskaság.
– Mert egy építkezésen vagyunk, ahol az új dolgok hamar tönkremehetnek. – Előrehajolt, és 

megnyomta a telefon gombját. – Charlotte vagyok. – Amikor a hívó válaszolt, az arca felderült, és 
kényelmesen hátradőlt a székben.

– Szia, Jim!
Jace mellkasa összeszorult. Akárki is volt Jim, a lány kifejezetten kedvelte. Rá adá sul lehet, hogy 

nem is munkatárs, hanem egy barát.
Nem mintha Jace-t ez érdekelné. Ő csak azért van itt, hogy őrizze.
A lány intett neki, hogy csukja be az ajtót, mire ő lazán a kilincsért nyúlt, becsukta az ajtót, és 

visszament elkészíteni a kávéját.
Amíg főtt, talált bögréket, elmosta őket, közben dühöngött, hogy milyen koszosak. Ott a 

mosogatószer a csap mellett, miért nem használják? És hogy beszélhet a lány ilyen hosszan azzal 
a pasassal?

Természetesen nem tudta, hogy Jim barát-e, vagy munkatárs. A  lány ragyogó mosolyából 
spekulálta ki, hogy inkább barát lehet, meg abból, ahogy felcsillant a szeme.

És ha a pasas több mint barát, a lány pedig valami bolondságot csinált, mondjuk, fecsegett neki 
Mark Hintonról… vagy ami még rosszabb, randit beszélt meg vele?

Valami áthullámzott rajta, megfeszültek az izmai, és fura érzés keletkezett a gyomrában. 
Megesküdött volna, hogy a teste téved. Ő nem féltékeny. Mishával megtanulta a leckét a túl közel 
kerülő ügyfelekről. Nem fordul elő többé.

Odaballagott az irodához, kinyitotta az ajtót, bement, és leült az íróasztal előtti székre.
A lány mondott néhány dolgot Jim házáról és a fűnyíró traktor megjavításáról, aztán közölte:
– Bocs, mennem kell. De hamarosan összefutunk. Ígérem.
Letette a telefont, aztán a fejét ingatva a férfi szemébe nézett.
– Mi van?
– Hogy érti, hogy mi van? Kizárt a beszélgetésből, ami a csukott ajtóból ítélve inkább személyes, 

mint üzleti volt. Adtam magának néhány percet, de nem szándékoztam kint maradni, amíg maga 



vacsoraidőpontot egyeztet valami fickóval.
– Oké, akkor rendben vagyunk. Ha Jim visszahív, majd javaslom, hogy vacsorázzunk együtt.
A férfi magára és a lányra is dühösen felállt.
– Nem! A  rohadt életbe! Maga azt mondta, hogy a munkahét végén mehetünk New  Yorkba. 

Az holnap van. Nincs időnk randevúkat beiktatni.
– Nem randi lenne. Ő a barátnőm férje. – Egy ceruzával játszadozott, majd felnézett, és a férfira 

mosolygott. – És csak a vicc kedvéért együtt vacsorázhatnánk velük, úgy tehetnénk, mintha maga 
lenne a partnerem.

A férfi szorosan behunyta a szemét, erőért fohászkodott, aztán újra kinyitotta.
– Itt csak egy napunk van hátra, aminek a legfontosabb eleme, hogy ne jöjjön rá senki, ki 

maga. Minél több baráttal találkozik, annál nagyobb az esély, hogy valamit kifecseg. Nem lenne 
egyszerűbb, ha otthon maradna velem?

A lány felsóhajtott, mint akit terrorizálnak.
– Nyilván.
– Ne „nyilvánozzon” itt nekem! Sötétben szokott hazaérni. Még egy órát dolgozik a számítógépén. 

Aztán lefekszik. – Az ajtó felé fordult. – Nincs is ideje társasági életre.
És már kint is volt, mire a lány kettőig számolhatott volna. Így hát Charlotte felállt, és átkiabált:
– Ez nem jelenti azt, hogy nem is akarom, hogy legyen!
Újra leült, és nagy levegőt vett. Nem kellett volna így provokálnia a férfit. De milyen lenyűgöző 

volt dühösen!
A nap hátralévő részében Charlotte visszafogta magát. Még mosolygott is, és amikor hazaértek, 

készségesen felajánlotta, hogy készít vacsorát. A férfi viszont ragaszkodott hozzá, hogy ő főz.
– Tegnap este maga főzött.
– Csak makarónit.
– Az is főzés volt.
– Rendben. Szuper. Készítheti maga a vacsorát. – Kétely futott át rajta a férfi ké pes sé geit illetően. 

Bár a legtöbb egyedülálló pasi tud főzni. – Megyek, átöltözöm.
Lerúgta piszkos bakancsát a hátsó kis szobában, kibújt a zoknijából, a munkásingéből és a 

farmeréből, felvette a legkényelmesebb mackónadrágját meg egy pólót. Újra embernek érezte 
magát, evésre készen, így visszasétált a konyhába. Valami édes és húsos illat töltötte be a levegőt. 
Charlotte-nak összefutott a nyál a szájában. Ha találgatnia kéne, azt mondaná, Jace megtalálta a 
sertésszeleteket a fagyasztóban, és most grillezi őket a sütőben… barbecue-szósszal.

Hirtelen kinyílt a bejárati ajtó.
Jace a sütőnél állt, ahonnan tisztán láthatta az ajtót. Megmerevedett, egész teste riadókészültségbe 

került, és hátranyúlt a farmere övrészéhez.
Charlotte-nak kihagyott a szívverése.
Aztán belépett az anyja, szőke haja tökéletesen fodrászolva, virágmintás blúz, farmer, divatos 

csizma.
Charlotte odaugrott, mielőtt még Jace pisztolyt rántott volna.
– Anya! Micsoda meglepetés!
Jelentőségteljes pillantást küldött Jace felé, aki erre lehiggadt.
– Mi szél hozott ide?
Penny Fillion elővett egy szögletes műanyag dobozt tele cupcake-kel.
– Ma sütöttem.
– Óóó… cupcake!
Penny odament a konyhaszigethez.
– Mesés, ha az embernek olyan gyereke van, aki ehet, és nem hízik. Ezért amikor akarok egy 

cupcake-et, süthetek, és nem kell aggódnom, hogy megeszem az egész adagot. – Jace-re mosolygott, 
de közben éles kék szemével felmérte. – És maga…?

Jace és Charlotte egyszerre felelt:
– Charlotte asszisztense vagyok.



– A testőröm. Apa hagyatékkezelője megtalált.
Jace-nek tátva maradt a szája.
– Mi a francot csinál?! Mi történt a tervvel?
– Ő az anyám. És én nem hazudok anyámnak.
Penny felnevetett.
– Az nem számít. Senkinek sem szabad szólnia a vagyonkezelőről, hogy ne legyenek baklövések 

vagy meglepetések, mint például az, hogy valaki beszél a sajtónak.
– Az anyukám tudja, ki vagyok. – Az anyjához fordult. – És azt akarják, menjek New Yorkba 

néhány hétre, hogy bebizonyosodjon, én vagyok az örökös, akkor tudok hivatalosan lemondani az 
örökrészemről.

Penny egy székre ült a konyhasziget előtt.
– Hetekig fog tartani, hogy bebizonyítsd, te vagy az örökös? Miért nem mutatod meg nekik 

egyszerűen a születési anyakönyvi kivonatodat?
Charlotte az anyja melletti székre csusszant.
– Felajánlottam. Megdönthetetlen bizonyítékot akarnak.
Penny felsóhajtott.
– DNS-t.
Jace keresztbe fonta a karját a mellkasán, és a közeli pultnak támaszkodott.
– A végrendelet tartalmaz egy protokollt, amelyet Mark kívánsága szerint követni kell, ezért az 

igazi örökösöket ugyanúgy ellenőrzik, mint az esetleges csalókat, így senki nem kifogásolhatja a 
folyamatot.

Penny lassan szívta be a levegőt.
– Ha mást nem is, de tervezni azt tudott.
– Részvétem a vesztesége miatt – mondta Jace csendesen.
Charlotte a férfira pillantott. Charlotte-ot leszámítva ő volt az első és talán az egyetlen 

személy, aki felismerte az anyja veszteségét. Ez nagyon rendes dolog tőle. Ezúttal a lány szíve a 
nagyrabecsüléstől repesett.

– Köszönöm – felelte Penny. – De az élet megy tovább. – Charlotte-ra nézett. – És én nem 
akarom, hogy eldobd magadtól a jövődet azért, mert nem szeretted az apádat.

– Nem akarom eldobni a jövőmet. Egyszer majd én akarom vezetni a Kaiser and Barclay-t. – 
Kinyitotta a cupcake-es dobozt, végighúzta az ujját az első süti cukormázán, majd lenyalta. – Ez 
olyan jövő, amire bárki büszke lehet. Ráadásul teljesen az enyém. Megdolgoztam érte.

– Gyakorlatilag egy részét az apádnak köszönheted. Ő vette a farmot, és fizetett gyerektartást.
– Az az ember a farmot azért találta ki, hogy eldugjon bennünket.
– Hogy biztonságban tudjon bennünket.
– Blablabla.
Penny ránézett Jace-re.
– Ebben a vitában sosem győzök.
– Látom – nevetett Jace.
– Ne engedje, hogy otthagyja a vagyont.
– Nem az én dolgom, hogy rávegyem. Csak az a dolgom, hogy megvédjem. Kérem, ne említse 

senkinek, hogy megtaláltuk Charlotte-ot, és örökösként vizsgáljuk. Tudom, hogy itt a békés 
Pittsburghben ez másodrendű hír, de New Yorkban vannak riporterek, akik eladnák a lelküket a 
Hinton örökösök nevéért.

Penny Jace-re nézett.
– Örökösök? Hány gyereke van?
– Három. Egy Charlotte-nál idősebb meg egy fiatalabb.
– Ó!
Charlotte szíve elfacsarodott. Tudta, hogy anyja szereti azt hinni, Mark Hinton éppannyira 

sóvárgott utána, mint ő Mark után. De egy Charlotte után született gyerek bizonyíték volt arra, 
hogy a férfi továbblépett.



Jace törte meg a csendet.
– Az idősebb testvért nem találtuk meg, de a fiatalabbat igen. Leni Longnak hívják, szociális 

munkás Kansasből. Nagyon rendes nő. Tudom, hogy Charlotte szeretni fogja.
Penny magához tért.
– Egy lánytestvér! Van egy testvéred.
Charlotte felnevetett.
– Igen. Remélem, hogy találkozom majd vele, amíg New Yorkban leszek. Ha az örökrészemet nem 

is fogadom el, őt azért szeretném megismerni.
– Legalább valami jó is kisült ebből. – Penny leszállt a magas székről. – Készülő vacsora illatát 

érzem, és nem azért jöttem, hogy zavarjak. Csak cupcake-et hoztam. – Megcsókolta Charlotte 
arcát. – Majd tudasd velem, mi történik.

– Azt teszem – válaszolta Charlotte, és az ajtóhoz kísérte.
Penny a kilincs felé nyúlt, de félbehagyta a mozdulatot, és suttogva odahajolt hozzá.
– Imádni való.
Charlotte a szemét forgatta.
– És a testőröm meg az apám talpnyalója.
– Ezen túl kell magad tenned.
– Azon, hogy ő a testőröm?
– Nem. Azon, hogy utálod az apádat.
– Igazából sosem utáltam. A legerősebb érzésem iránta az, hogy lényegtelen.
Penny fejcsóválva távozott, Charlotte pedig visszament a konyhába.
– Tetszik nekem az édesanyja.
– Ezzel mindenki így van. Aranyos és kedves.
Jace kivette a sertésszeleteket a sütőből, valamilyen tésztaköretet halmozott egy tálba, és 

felmelegített zöldségeket vett ki a mikróból.
Miközben csendben ették a vacsorát, Charlotte gondolatai csapongtak. Ahogy az anyjára 

gondolt, nem tudta, kell-e aggódnia érte. Mark halála az egy dolog. De megtudni, hogy a férfinak 
lett még egy gyereke a kapcsolatuk után, az kipukkaszthatja az anyja reménybuborékát, miszerint 
ő volt Mark egyetlen igazi szerelme.

Jace-nek mégsem mondott semmit, hiszen a testőre, nem az új barátja. Ha vége lesz a vizsgálatnak, 
Jace kikerül az életéből. Buta dolog bizalmasan beszélni valakivel, aki egy ideiglenes helyzet része.

Inkább jó éjszakát kívánt, és kilenc után bemenekült a hálószobájába.



 4. FEJEZET

Jace jó hangulatban ébredt, örült, hogy a lány műszakja végén elutaznak New Yorkba. Charlotte 
munkanapja követésének unalmas feladatát túlzottan is érdekesnek találta. A lány intelligens volt, 
és Jace megértette, miért eszik a csapata a tenyeréből. Ha utasítást adott nekik, az a megfelelő 
utasítás volt. Szinte sajnálta, hogy elvonja a munkájától, de örökösként át kell világítani.

Viszont ő újra a saját terepén lesz, ahol mindent, amit a lány csinál, ellenőrzés alatt tud tartani. 
Megint könnyű lesz az élete, mint Mark Hinton halála előtt…

Jace becsukta a szemét, mivel egy gyanú kúszott az agyába. Mark jachtja kigyulladt a Karib-
tengeren. Bár Mark küldött segélyhívást, és volt mentőmellénye, eltűnt, mire a segítség megérkezett, 
és nem találták meg a mentőcsónakot sem. Alapos kutatás, sok idő meg egy rakás jegyzőkönyv és 
jogi hókuszpókusz után halottnak nyilvánították.

Néha a reggeli félálomban befészkelte magát Jace agyába a gondolat, hogy ez mind túl simán 
ment. Mark jachtja tüzet fog. Eltűnik a mentőcsónakja… és Mark szabad.

Charlotte kijött a hálószobájából, és az ő Mark körüli gondolatai köddé váltak, mivel elállt a 
szívverése. A  lány halványkék ruhát, divatos ékszereket és magas sarkút viselt. Világos haja 
hullámokban keretezte az arcát. A ruha kihangsúlyozta tökéletes alakját.

– Mi ez a szerelés?
– Ugye nem gondolta, hogy elmegyek New  Yorkba, ki tudja, mennyi időre, anélkül hogy 

tájékoztatnám a főnökömet?
A férfi megdörzsölte az arcát. A hang Charlotte-é volt, de a divatos haja, sminkje és tűsarkúja 

megdöbbentette. Annyira átkozottul nőies, hogy nem tudja levenni róla a szemét.
– Nem igazán gondoltam a főnökére.
A lány csillogó fülbevalót illesztett a fülébe.
– Amíg zuhanyozik, ki kell találnom egy hihető magyarázatot a távollétemre.
– Azt akarja, hogy öltönyt vegyek, ugye? – morogta a férfi.
– Fogalmam sincs. Még azt sem tudom, hogy magyarázom meg a jelenlétét. Elég furcsának fog 

tűnni, hogy személyes okokból New  Yorkba utazom a munkahelyi „asszisztensemmel”. A  maga 
öltözékén még nem gondolkodtam. – Eligazgatta a ruháját. – Menjen zuhanyozni.

Végül az első napon viselt öltönyt vette fel a férfi, a fekete nagykabáttal és a munkásbakanccsal, 
mivel a mokaszinja tönkrement. A bakancs nagy része nem látszott ki a nadrágja alól, a maradékot 
pedig megtisztította. Nem hitte, hogy Charlotte mellett bárki az ő lábára figyelne.

Egyikük sem beszélt, miközben beautóztak Pittsburghbe. Jace bekormányozta a SUV-ot a 
parkolóházba, és automatikusan testőr üzemmódra kapcsolt.

Felfelé a vállalati irodákhoz csak Jace és Charlotte volt a liftben. Sűrű, kínos csend ült rájuk. 
Jace-t nem zavarta. Úgy érezte, a dolgok úgy történnek, ahogyan kell. Testőr és ügyfél.

Charlotte felsóhajtott.
– A tegnap esti vacsora pazar volt.
A férfi olyan hangot hallatott, mintha a főzőtudománya nem lenne nagy ügy. Nem akarta, hogy 

közel kerüljenek, de ha a lány beszélgetni szeretne, hát legyen.
– Az édesanyja cupcake-je volt az igazi nagy szám. Mellesleg tegnapelőtt maga főzött.
– Ja, dobozos makarónit.
Jace töprengett. Ha Mark csak eljátszotta a halálát, ez a lány őt fogja hibáztatni érte. Szerencsére 

ő nem hiszi, hogy ezt tette. Csak egy fura gondolat. Értelmetlen.
– Maga nagyon jó abban, amit csinál.
Meglepetés suhant át a csinos arcon, és egy másodpercre a férfit elbódította a szépsége. Magas 

arccsont, erős áll, kék szempár, amely elárult mindent, amire gondolt.
– Köszönöm, Jace!



A hangja olyan volt, mint a meleg méz, de a férfi nem időzött el a saját érzéseinél. Főleg, mert 
tudta, hogy a lány is vonzónak találja őt.

Nem hitte, hogy erre majd emlékeztetnie kell magát, de minden, amit a lány csinált, igencsak 
hatott a szexuális vágyaira. Senkihez sem vonzódott még ennyire és azonnal.

Ismét eszébe jutott Mary Beth és a rosszul végződött kapcsolatuk.
A  nő összetörte a szívét, kis híján lerombolta az önbizalmát. És amikor egyszer látta őt a 

férjével és az imádni való kislányával… Abba egy kicsit beleőrült, és lefeküdt egy ügyfelével. 
Évekkel később, miután Mishát kitagadta az apja az örökségből, a nő írt egy botránykönyvet, hogy 
megmutassa az apjának, önállóan is tud pénzt keresni, és abban felvázolta az ő sztorijukat is. Csak 
éppen bizonyos részleteket kiszínezett. Ezektől úgy tűnt, mintha Jace egy pszichopata nőcsábász 
lenne. Az ügyfelek, akik addig megbíztak benne, hirtelen másképp néztek rá. A fiatal feleséggel 
vagy felnőtt lánygyermekkel rendelkezők ki is rúgták.

Ekkor tanította meg Mark Hinton a PR rejtelmeire, és egy új vállalkozás felépítésére. És ekkor 
fogadta meg, hogy sosem kormányozza magát újra ilyen helyzetbe.

– Komolyan gondolom. Annyira jól csinálja, hogy senki sem ellenkezik magával. Emiatt pedig 
jó a híre.

– Megdolgoztam érte.
– Azt egy pillanatig sem kétlem. És ez igazolja a véleményemet. Megvan mindene, amire 

szüksége lehet. Nincs oka elfogadni Mark pénzét.
– Pontosan. – Charlotte elfintorodott. – Tudtam, hogy egy olyan fickó, aki sikeres saját céget 

épített fel, végül megérti.
– Ez egy bók volt magától… nekem?
A lány rápillantott a trendi karórájára.
– Tudom, hogy maga több, mint puszta izomhalmaz.
A  férfi egója örült, hogy észrevette az izmait, de ki érti egy amúgy racionális emberi lény 

hormonjainak a működését?
A  lift közeledett a legfelső emelethez. A  lány egyik csillogó fülbevalója ekkor leesett, a férfi 

pedig lehajolt, hogy felvegye, és visszaadta neki. Az arcuk szinte összeért. Látta, hogy a lány szeme 
kitágul, lélegzete akadozik, de neki magának is kiszáradt a szája.

– Köszönöm.
Charlotte hangja egy icipicit megremegett, ám a férfi nem vette észre, mert a saját végtagjait 

esetlennek érezte, az agyára pedig köd borult. Az a lassú parázsló érzés járta át, amit szeretett. 
Nem kapkodós szenvedély, hanem ami ráérős, aprólékosan alapos szeretkezés közben fogta el… 
Nem, ez helytelen gondolat!

– Szívesen. Jobb, ha megnézi a kapcsot, hogy nem tört-e el.
A lány kivette a füléből a jó fülbevalót is, és mindkettőt a retiküljébe csúsztatta, épp, amikor a 

lift jelzett.
Forgalmas recepció területére nyílt az ajtó. Magas pult állt akadályként a lift és a vállalat irodái 

között, a recepcióspult mögött pedig munkaállomások sorakoztak, mindenütt emberekkel.
– Szia, April, hogy vagy? – mondta Charlotte.
A csinos vörös felnézett.
– Szia, Charlotte! Örülök, hogy megint itt vagy.
– Itt is vagyok, meg nem is. Megbeszélésem lesz Mr. Fergusonnal.
Amikor a recepciós kérdően Jace-re nézett, Charlotte könnyedén így szólt:
– Az asszisztensem. Új fiú. Körbevezetem.
April örvendezve bólogatott.
– Jó látni, hogy végre kaptál egy kis segítséget.
Amikor átvágtak a hallon, Jace megjegyezte:
– Úgy látszik, az egész cég tudja, hogy nem volt asszisztense.
– Én is el tudtam intézni az adminisztráció nagy részét. És szeretem kézben tartani az 

időbeosztásomat.


