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 1. FEJEZET

Dillon Farraday végül mégiscsak jelentkezett. 
– Holnap reggel érkezik – suttogta Colleen Applegate az ablak előtt állva.
Végignézett a hosszú kocsifelhajtón, amely összekapcsolta a farmját a külvilággal. 
Farraday össze fogja törni a szívemet, gondolta a lány, és a bébiőrre nézett. A gyerekszobában 

alvó csöppség időközben úgy a szívéhez nőtt, mintha a sajátja volna.
Még nem találkozott a férfival, de amit tudott róla, az éppen elég volt ahhoz, hogy tartson tőle. 

Elképesztően jóképű, szemérmetlenül gazdag, és hozzá van szokva, hogy mindig megkapja, amit 
akar. Chicagóban lakik, valószínűleg megveti a vidéki életet. Ráadásul katona, parancsoláshoz 
szokott, és nyers a stílusa.

Dillon Farraday fél évvel ezelőtt megsebesült egy katonai bevetés során, ami valószínűleg csak 
még keményebbé tette a jellemét. Ennyit tudott meg az internetről, más információja nem volt a 
férfiról. Illetve csak annyi, hogy nemrégiben elvált Lisától. 

Lisa három hónappal ezelőtt bukkant fel Colleennál az újszülött kisbabával. 
– Képtelen vagyok rá – mondta. – Te annyira ügyesen bánsz a gyerekekkel, és mindig arra 

vágytál, hogy anya legyél. Kérlek, viseld gondját Tobynak!
Lisa és ő régi barátnők voltak, annak idején együtt jártak iskolába. Első gondolata természetesen 

az volt, hogy nemet mond, de hogy hagyhatott volna sorsára egy védtelen csecsemőt? Befogadta 
Tobyt, és most már elképzelni sem tudta nélküle az életét. 

– Üzenetet küldtem Dillonnak a kórházba, hogy tudjon a baba létezéséről. Lehet, hogy majd 
látni akarja, de az is lehet, hogy nem. Elvégre nem biztos, hogy az övé. 

Lisa mindössze ennyit mondott, és már ott sem volt. 
Tegnap pedig csörgött a telefon, és Dillon Farraday volt a vonalban. Miután bemutatkozott, 

közölte, hogy kiengedték a kórházból, és szeretné hazavinni a fiát. 
De azért ez nem lesz olyan egyszerű! A  férfinak talán joga van hozzá, hogy elvigye Tobyt, 

Colleen azonban nem fogja megkönnyíteni a dolgát. Először is választ akar kapni egy sor kérdésre. 
Nem fogja kiszolgáltatni ezt az édes kisbabát egy ismeretlen férfinak, akiről nem tud semmit, és 
akiben egyáltalán nem bízik. 

Dillon leparkolt a fekete Ferrarival a hosszú farmház előtt. A  birtok mögött festői hegyek 
magasodtak, de a felújításra szoruló házon és melléképületein kívül több kilométeres körzetben 
semmi sem utalt az emberi civilizáció nyomaira. El nem tudta képzelni, miért hagyta Lisa éppen 
egy ilyen isten háta mögötti helyen a kisbabát. És egyáltalán, miért hallgatott ilyen sokáig a gyerek 
létezéséről? 

A férfi hetek óta őrlődött, de már megtanulta, hogy türelmesnek kell lennie. Időt kell szánnia 
arra, hogy logikusan átgondolja a helyzetet és megtalálja a megoldást. Az egészségi állapota miatt 
amúgy sem tudott volna előbb lépni – a szó szoros és átvitt értelmében sem. Most, hogy újra 
tudott járni és autót vezetni, nem halogatta tovább a dolgot, hanem felhívta a fia gondozóját.

Colleen Applegate nem örült túlságosan a hívásának, de nyilván tisztában van vele, hogy nem 
tarthatja magánál a gyereket. Pár perc múlva már tisztábban fog látni. Remélhetőleg…

Dillon kiszállt az autóból – az átkozott sétabot segítségével, amelyre még mindig nagy szüksége 
volt –, és elindult a düledező farmház felé. A fenébe is, túl sok lépcső vezet fel a verandára! Nem 
akarta, hogy bárki is tanúja legyen az elesettségének, ezért inkább megállt a lépcső alján, és onnan 
nézett fel az ajtót nyitó nőre. 

– Miss Applegate? 
A lány biccentett, majd megjegyezte:
– Fél órával korábban érkezett.



Dillon igyekezett leplezni, mennyire meglepődött. Lisa összes barátnője olyan volt, mint ő 
maga: tökéletesen sminkelt, méregdrága ruhákban parádézó, törékeny szépség. Colleen Applegate 
ezzel szemben erősnek és határozottnak tűnt, szőke haja zabolátlan tincsekben omlott a vállára, 
az arcán semmi smink. Piros pólót, farmernadrágot és csizmát viselt, úgy tűnt, teljesen hiányzik 
belőle a hiúság. Nem mosolyodott el, látszott rajta a feszültség.

Érthetetlen módon Dillon jókedvre derült a látványtól. Kifejezetten érdekesnek találta 
a nőt. Talán azért, mert hozzá volt szokva, hogy az emberek alávetik magukat az akaratának. 
Az alkalmazottai, a katonái, de még a volt felesége sem szegült vele szembe soha. Erről a nőről 
viszont lerítt, hogy nem alkuszik meg, és ha kell, harcba száll az érdekei érvényesítéséért. 

– Egyáltalán nem volt forgalom – magyarázta a férfi mosolyogva.
A lány gyanakodva méregette, amit Dillon teljesen megértett. Mindkettejük számára szokatlan 

és kellemetlen ez a szituáció. Ha pedig Colleen időközben megszerette a babát, az még jobban 
megnehezíti a dolgot. A férfinak most tűnt fel, milyen kifejező a lány barna szeme. Valószínűleg 
nem nagyon tudja palástolni az érzéseit. 

– Nyilván tisztában van vele, miért vagyok itt.
– Tegnap elég világosan a tudtomra adta – felelte Colleen.
Dillon az elmúlt évben túl sok szenvedésnek volt a tanúja és a részese, és messze nem a fizikai 

fájdalmai voltak a legrosszabbak. A  tapasztalatai alapján tévedhetetlenül meg tudta állapítani, 
hogy Colleen Applegate szenved. Elég volt belenéznie a szemébe. 

Miért rángatott bele Linda egy idegent a kettejük dolgába? Azt még érthetőnek találta, hogy a 
felesége meg akarta büntetni, amiért a munkája fontosabb volt számára, mint a házassága. De a 
baba nem tehet semmiről! 

– A gyerekemért jöttem. Remélem, nem veszi rossz néven. 
Colleen most még szomorúbbnak tűnt, mint eddig. 
– Nem – mondta rekedten. – Jöjjön fel! Még alszik. 
– Nem akar előbb megbizonyosodni róla, hogy az vagyok, akinek kiadom magam? 
A lány halványan elmosolyodott.
– Maga milliárdos, ráadásul nemzeti hős, Mr. Faraday. Tele van a képével az internet. Semmi 

szükség rá, hogy bemutassa az igazolványát. – A  férfi bólintott. – Viszont van néhány kérdés, 
amire választ szeretnék kapni magától. 

– Például?
– Hogy jó apa lesz-e. Meg tudja-e adni mindazt Tobynak, amire egy gyereknek szüksége van.
Természetesen mindent meg tud adni Tobynak, ami pénzért megvásárolható, de Dillon is 

nagyon jól tudta, hogy a pénz nem minden. A saját gyerekkora és a félresikerült házassága volt a 
legjobb bizonyíték erre. 

– Mindent megteszek, hogy jó apa legyek – felelte. De vajon sikerülni fog? A gyerekek olyan 
érzékenyek, olyan kiszolgáltatottak! 

Bár a lány beinvitálta, mégis úgy állt ott az ajtóban, mint egy testőr.
– Komolyan gondolom. Jó apa akarok lenni. 
– Nem kétlem, hogy így van, de…
– De nem ismer engem. Csak azt tudhatja rólam, ami az újságokban megjelent. Abból pedig 

nem derül ki, milyen ember vagyok valójában. 
Colleen nem válaszolt azonnal.
– Remélem, nem veszi tőlem rossz néven, ha aggódom Toby miatt. Nekem kell elszámolnom a 

lelkiismeretemmel, ha odaadom magának. Hiszen még olyan kicsi, olyan védtelen!
– Megértem a kétségeit. 
Dillon meglepődve vette észre, hogy máris tiszteletet érez a nő iránt, aki ilyen vehemensen 

védelmezi az ő gyermekét. Ő viszont mihamarabb együtt akart lenni a fiával, hiszen már így is 
annyi mindent elmulasztott. 

Ez a gondolat feldühítette, és mit sem törődve azzal, milyen benyomást kelt a bicegése a nőben, 
elindult felfelé a lépcsőn. 



– Teljesen megértem a bizalmatlanságát – mondta Colleennak, amikor már ott állt előtte a 
verandán. – De csak egyvalami számít: hogy Toby az én fiam. Bár semmilyen tapasztalatom nincs 
a gyereknevelés terén, mindent el fogok követni, hogy Toby boldog legyen. 

Egy ideig farkasszemet néztek egymással. Az emberek általában zavarba jöttek Dillon tekintélyt 
parancsoló modorától, Colleen azonban emelt fővel, harcra készen állt előtte, még ha az idegességét 
nem is tudta tökéletesen palástolni. A férfi gondolatban ismét fejet hajtott előtte.

– Még alszik – mondta a lány, mintha ezzel magyarázná, hogy még mindig nem engedte be a 
házba.

– Nem fogom felébreszteni – mosolyodott el Dillon.
– Most már valószínűleg magától is fel fog ébredni. Ennél többet nemigen szokott aludni 

egyhuzamban. Jöjjön!
Colleen kinyitotta az ajtót, és előrement, hogy mutassa az utat. Dillon követte a magas, hosszú 

lábú nőt, akinek a mozdulataiból elegancia, nyugalom és magabiztosság sugárzott. Rendkívül 
érdekesnek és vonzónak találta, ami egyáltalán nem illett a helyzethez. 

Így aztán abbahagyta a lány megfigyelését, és inkább arra koncentrált, nehogy véletlenül zajt 
üssön a botjával. A kisfia itt alszik ennek a roskatag épületnek valamelyik szobájában.

– Itt van – állt meg Colleen egy ajtó előtt, és a szája elé emelte a mutatóujját. 
Dillon benézett a szobába, amely egyáltalán nem hasonlított az épület többi részére. Vidám, 

kék falak, a díszítő csíkon felhők, csillagok és a hold. A pufók kisbaba fehér bölcsőben feküdt az 
egyik sarokban, fölötte lovacskás forgó. Halványsárga rugdalódzó volt rajta, az arca rózsás, és 
hihetetlenül parányi ujjacskái voltak. 

Toby Farraday, gondolta Dillon. A fiam. Az örökösöm. 
A nőre sandított, aki már hónapok óta együtt élt ezzel a csodával, de láthatóan még mindig el 

volt ragadtatva tőle. 
– Hát nem gyönyörű? – suttogta Colleen áhítatosan. 
Meleg, nőies hangja otthonosságot és megbízhatóságot sugallt. 
– Ez is egy tesztkérdés? – nézett Dillon a nőre.
– Tessék?
– Azt mondta, fel akar nekem tenni egy sor kérdést, mielőtt rám bízná a fiamat. Ez is közéjük 

tartozik? Ha azt válaszolnám, hogy nem…?
– Akkor nem mondana igazat. 
– Tehát mégiscsak tesztkérdés volt – húzta el a száját Dillon. – A  válaszom: de igen, Miss 

Applegate. 
– Senki sem hív így – jegyezte meg a lány.
– Hát akkor… Colleen, azt kell mondanom, hogy Toby gyönyörű kisbaba. Tényleg így gondolom. 
– Akkor jó. Örülök, hogy ebben egyetértünk, mert… nem szívesen teszem, de muszáj még 

valamit megkérdeznem. 
– Ne kíméljen, Colleen, tegye fel a kérdését. 
– Mi lesz, ha kiderül, hogy…? – A lány nagyot sóhajtott, majd folytatta. – Sosem hoznék szóba 

ilyen fájdalmas témát, hiszen semmi közöm hozzá. Ugyanakkor biztos akarok lenni abban, hogy 
Toby jó helyre kerül, és nem esik semmi bántódása. Tehát mit fog tenni, ha kiderül, hogy nem ön 
a vér szerinti apa?

Dillont egy pillanatra elfogta a düh, de aztán összeszedte magát. Tudta, hogy a kérdés helyénvaló 
és jogos. 

– Ha esetleg azt hiszi, hogy nem tudtam a feleségem félrelépéseiről, akkor most elárulom, hogy 
téved. Ha pedig azt feltételezi rólam, hogy a Lisával szemben táplált ellenérzéseimet kivetítem a 
gyerekre is, akkor nem végzett elég alapos kutatómunkát a személyemmel kapcsolatban. Vagy nem 
figyelt oda eléggé arra, amit mondtam. Egy biztos: semmilyen szerepet nem játszik a döntésemben 
az a körülmény, hogy a feleségem nem volt hűséges hozzám. Akár az én fiam Toby, akár nem, a 
törvény szerint mindenképpen én vagyok az apja, hiszen még házasok voltunk Lisával, amikor 
megfogant. 



A férfi határozott fellépése és ellentmondást nem tűrő hangja a legtöbb embert meghunyászkodásra 
késztette volna, Colleen azonban szemrebbenés nélkül állta a tekintetét. Úgy viselkedett, akár egy 
anyatigris, pedig nem a saját fiáról volt szó.

– Nem fogok bosszút állni egy ártatlan kisbabán. Egyébként is, Lisa már nem a feleségem, 
egyáltalán nem érdekel, mit kezd az életével. A  gyerekemért azonban vállalom a felelősséget, 
hiszen ő nem tehet arról, kik a szülei, és milyen hibákat követtek el. 

A lány láthatóan megkönnyebbült. 
– Köszönöm. A legtöbb férfi nem így reagálna. 
– Nem vagyok olyan, mint a legtöbb férfi. 
Dillon válasza talán túl élesre sikeredett, mindenesetre a kisbaba panaszosan nyöszörögni 

kezdett. Colleen egy szempillantás alatt ott termett a kiságynál, és megsimogatta a kisfiú hátát. 
– Csss, nincs semmi baj, édesem. Itt vagyok, nem eshet semmi bántódásod. 
Toby azonnal megnyugodott. Álmosan pislantott, majd öklét a szájához emelte, és szopogatni 

kezdte a hüvelykujját. Pár másodperccel később újra lehunyta hosszú szempilláit, és egyenletesen 
szuszogva aludt tovább. 

Dillon számára is nyilvánvaló volt, hogy a lány odavan a kisbabáért. Ami Colleen és a fia között 
az imént lejátszódott, megejtően szép volt. Az más kérdés, hogy a nő erős érzelmei cseppet sem 
könnyítik meg a helyzetüket. 

Dillon körbenézett. Egy napsárga láda telis-tele volt plüssállatokkal, a polcon könyvek és játékok 
sorakoztak, a pelenkázón kenőcsök, eldobható pelenkák, a komódon egy halom összehajtogatott 
bébiruha várt a sorára. A férfinak eszébe jutott, hogy a nappaliban látott egy babakocsit és egy 
járókát. Ki vásárolta vajon ezt a rengeteg holmit?

A lány, mintha csak olvasott volna a gondolataiban, megszólalt:
– Beszélnünk kell.
– Én is így gondolom.
– Van még nagyjából harminc percünk Toby ébredéséig. Órát lehetne igazítani hozzá, olyan 

szigorú a napirendje. Amint felébred, követelni fogja a tápszerét. 
Coleen a nappaliba vezette a férfit. Ő maga egy ősöreg székre telepedett le, Dillon pedig a rozoga 

kanapén foglalt helyet. 
A járóka akkora helyet foglalt el, hogy a helyiség kifejezetten szűknek tűnt két felnőtt ember 

számára. Most, hogy már nem voltak a kisbaba közelében, a lány jóval idegesebbnek tűnt. Tenyerével 
végigsimított farmerbe bújtatott combján, ami a férfiból oda nem illő gondolatokat csalt elő. 

Jobb lesz, ha arra koncentrál, amiért idejött!
– Kapott pénzt Lisától Toby gondozásáért?
– Tessék?! Hogy jut ilyesmi az eszébe?
– Egy kisbaba gondozása sokba kerül. Arról nem is beszélve, hogy mennyi időt és fáradságot 

igényel. 
– Nem hallottam Lisáról azóta, mióta elhozta hozzám Tobyt, aki akkor még csak egyhetes volt. 

Eszembe sem jutott, hogy pénzt kérjek. Itt volt egy kisbaba, aki nem kellett az anyjának. Szeretetre 
és gondoskodásra volt szüksége. 

– Én azonban szeretném kárpótolni a felmerült költségekért. Látom, hogy sok pénzt költött 
Tobyra. 

– Nem fogadok el pénzt. Olyan érzés lenne, mintha el akarnám adni. 
– Rendben. Nem akarom megsérteni azzal, hogy újra előhozom a témát. Egy va lamire azonban 

nagyon kíváncsi vagyok. Miért pont magára bízta Lisa a kisbabát? Sosem hallottam tőle a maga 
nevét. Barátnők voltak?

Colleen megrázta a fejét, szőke tincsei táncot jártak a vállán. 
– Ugyanabban a kisvárosban nőttünk fel, iskolatársak voltunk, de sosem álltunk különösebben 

közel egymáshoz. Azért jött hozzám, mert tudta, hogy mindig is szerettem volna gyerekeket, de…
– De nincs saját gyereke.
– Nincs. 



Dillon érezte, hogy hosszabb történet rejlik a rövid, tagadó válasz mögött, de természetesen 
nem volt joga hozzá, hogy kérdezősködjön. 

– Lisa olyan kétségbeesettnek tűnt, mint egy csapdában vergődő állat. Azt mondta, képtelen 
vállalni az anyasággal járó felelősséget. Ennél többet nem tudtam meg tőle. Nagyon rövid időt 
töltött itt. Úgy éreztem, mintha félne magától. Vagy attól, ahogyan majd a történtekre reagál. 

– Ezért akarja kérdésekkel bebiztosítani magát. 
– Részben igen.
– Azt gondolta, bántalmaznám a feleségemet, ha megtudnám, hogy megcsalt? 
– Nem ismerem magát. De tudom, hogy vannak férfiak, akik bántalmazzák a nőket. És nem is 

mindig fizikai erőszakról van szó. Szavakkal, sőt gesztusokkal is lehet ölni. 
Colleen hangjából és testtartásából a férfi arra következtetett, hogy a lány tapasztalatból beszél. 

Maga is meglepődött, milyen erős indulat támadt benne a bántalmazó férfitársai iránt. 
– Nem vagyok tökéletes, Colleen, de soha életemben nem bántottam egyetlen nőt vagy gyereket 

sem, és a jövőben sem szándékozom ilyesmit tenni. 
A lány elszántan a szeme közé nézett, mintha onnan akarná kiolvasni, tényleg igazat mondott-e.
– Rendben – mondta végül csüggedten. – Úgysincs más választásom. 
A kisasztalhoz lépett, és kivett a fiókból egy halom teleírt papírt. 
– Itt van minden, amit tudnia kell – nyújtotta oda a férfinak. – Toby napirendje és az elmúlt 

hónapok eseményei. Leírtam, mit szeret, minek örül, mitől fél. És persze az egészségügyi 
tudnivalókat is megtalálja. Amikor Lisa idehozta, újszülöttkori sárgasága volt, és egészen a 
legutóbbi időkig hasfájós volt. Ha szorosan bebugyoláltam egy takaróba, és ringattam, előbb-utóbb 
azért elaludt. Délelőtt és délután is alszik néhány órát. 

Colleen hirtelen elhallgatott, majd a férfira nézett.
– Ki fogja gondozni? – De nem várta meg a választ, máris folytatta: – Felejtse el a kérdést. Maga 

nagyon gazdag, nyilván felvesz egy gyerekgondozót, dadát vagy ilyesmit. 
Valakit, aki nem fogja szeretni Tobyt… Dillon biztos volt benne, hogy a lány ezt akarta mondani. 
Lapozni kezdett a papírok között. Colleen mindent aprólékosan feljegyzett a kisfiúval 

kapcsolatban. Az első mosolyának, nevetésének időpontját, hogy mikor és mennyit evett, hogy 
mennyit aludt vagy sírt. 

– Igaza van, tényleg gazdag vagyok, nem okoz gondot, hogy megfizessek egy gyerekgondozót. 
Az ő szülei is ezt tették. Dillon gyerekkorában egymásnak adták a kilincset a különféle dadák. 
Nem akarta, hogy a fia is így nőjön fel. 
– Mi lenne, ha megtanítaná nekem, hogyan kell gondját viselni egy kisbabának?
Egyszerűen csak kicsúszott a száján a kérdés, maga sem volt felkészülve rá. 
Colleen váratlanul a férfi kezére tette a kezét. 
– Ez nagyon kedves magától, Dillon. 
A férfi majdnem felnevetett. 
– Még soha senki nem vádolt kedvességgel, sem az üzleti, sem a katonai életben. 
– Tisztában vagyok vele. Éppen azért mondtam, mert meg vagyok győződve róla, hogy nem 

tudja, mit beszél. Biztos vagyok benne, hogy rengeteg dologhoz ért, de egy kisbaba gondozása nem 
hasonlít semmire, amivel eddigi élete során foglalkozott. 

– Ezt készségesen elhiszem önnek, Colleen. Éppen ezért kérem arra, hogy tanítsa meg nekem, 
hogyan kell gondját viselnem a fiamnak. 

– Most rögtön?
– Nem sietek sehová. Már jó ideje nem veszek részt közvetlenül a cégem irányításában. Megbízom 

az embereimben, tudnak még helyettesíteni egy kis ideig. Szóval, ha nem bánja, itt maradnék 
addig, amíg bele nem jövök a gyerekgondozásba. 

Colleen szíve egyre hevesebben vert. Elkapta a kezét a férfiéról, és megrázta a fejét.
– Kellemetlenül érezném magam, ha egy idegen férfi lakna a házamban. 
Ez a ház menedék volt a számára, búvóhely, mentsvár. 



– Lakhatnék valamelyik melléképületben, akár mint bérlő.
A lány váratlanul elmosolyodott. 
– Némelyikben állatok laknak, a többi pedig tele van szerszámokkal és gépekkel. Azt pedig 

erősen kétlem, hogy együtt tudna lakni az alkalmazottaimmal. Nem hiszem, hogy összeillenének. 
– Ne a külsőm alapján ítéljen meg, Colleen.
A lány bólintott. Nem volt szokása elhamarkodottan ítélkezni. Nagyon jól tudta, hogy a látszat 

sokszor csal.
– Rendben, majd észben tartom. 
– Helyes. Akkor itt maradhatok néhány napig, maga pedig megmutatja nekem, hogyan lehetek 

jó apja Tobynak? 
– És mit fog csinálni Chicagóban? Ott is szüksége lesz valakire, aki segít a baba körüli teendőkben.
– Miért, maga mit csinál vele, amikor el kell intéznie valamit?
– Magammal viszem egy hordozókendőben. Vagy megkérek valakit, akiben maximálisan 

megbízom, hogy vigyázzon rá. 
– Na, látja, én is ezt fogom tenni. 
Colleen a férfi jégkék szemébe nézett. A szíve a torkában dobogott. Soha egyetlen férfi sem volt 

rá ekkora hatással. Biztos volt benne, hogy Dillon Farraday össze tudná törni a szívét, és nem csak 
azzal, hogy elveszi tőle Tobyt. Legjobb lenne nemet mondania a kérésére. 

– Ugye időben szólni fog, ha úgy dönt, hogy útra kel a babával?
Nem lesz könnyű megbirkóznia az új helyzettel. Dillon szeretne jó apa lenni, ami kétségtelenül 

biztató jel. A legjobb, ami Tobyval történhet. Ráadásul így ő is időt nyerne. Nem most azonnal 
kellene megválnia a kisfiútól, csak néhány nappal vagy héttel később. Csakhogy ezt azt jelenti, 
hogy ezt az időt a férfival kell töltenie. Nem, erre most nem akart gondolni!

– Mi a válasza, Colleen? Maradhatok, amíg össze nem szokunk Tobyval, és meg nem tanulom, 
hogyan kell vele bánni?

– Maga is tudja, hogy nem mondhatok nemet. 
A férfi szélesen elmosolyodott, amitől a lányt elöntötte a forróság.
– Akkor mondjon igent!
Colleen később nem emlékezett rá, hogy választolt-e egyáltalán. Tehetetlenül és kábán meredt 

maga elé, miközben a férfi kiment az autójához, hogy behozza a bőröndjét.
Egy férfi költözik az Applegate-farmra. Vajon mit fog szólni Dillon, ha rájön, hogy Colleen 

valamennyi alkalmazottja nő?

Dillont váratlanul érte Colleen Applegate szenvedélyes szeretete a kisfiú iránt. Valószínűleg ennek 
köszönhető, hogy ő maga is ilyen szokatlanul reagált a helyzetre. Tényleg képes volt azt kérni a 
nőtől, hogy lássa el csecsemőgondozási tanácsokkal? Azonnal megbánta az egészet, ugyanakkor 
el kellett ismernie, hogy valóban fogalma sincs, mit kezdjen egy pár hónapos kisbabával. Márpedig 
nem akarta a fiát vadidegenekre bízni. 

– Micsoda átkozott helyzet! – dünnyögte a férfi. 
A háta mögött kinyílt az ajtó, és a nő arckifejezéséből arra következtetett, hogy hallotta az 

iménti szavait. Colleen felszegte az állát, és harcra készen nézett a férfira. Dillon elszégyellte 
magát. Ez a lány nem tehet semmiről. Teljesen ártatlanul csöppent bele a történetbe.

– Ne haragudjon! Természetesen nem magára vagyok dühös. 
A lány vonásai megenyhültek.
– Gondolom, nem így képzelte az apává válást. 
– Őszintén szólva, egyáltalán nem gondolkodtam erről.
– Nem akart gyereket?
– Inkább úgy fogalmaznék, hogy nem éreztem magam alkalmasnak a feladatra. Most is így 

vagyok vele, csak már nincs választásom. Toby itt van, és bár nem terveztem, hogy apa leszek, 
mindent meg fogok tenni, hogy azzá váljak. Nem akarom, hogy valaha is azt érezze, hiba volt 
megszületnie. Higgye el, nem veszem félvállról a kihívást. 



A lány bólintott.
– Rendben, apuka, akkor most megmutatom, hol fog lakni az elkövetkező néhány napban, aztán 

pedig megkezdhetjük a kiképzést. 
Dillon csak most vette észre, hogy Colleen egy halom takaróval és ágyneművel felpakolva lépett 

be a szobába. Odament hozzá, hogy kivegye a holmit a kezéből, de a lány megrázta a fejét. 
– Nincs szükségem segítségre, köszönöm. Elbírok néhány takarót.
– Ebben biztos vagyok. Hiszen maga irányítja az egész farmot, alkalmazottakat tart, ellátja a 

fiamat. De az, hogy ennyi mindenre képes, még nem jelenti, hogy mindig mindent egyedül kell 
csinálnia. Nem vendégként jöttem ide, nyilván nem számolt azzal, hogy maradok. Csak púp vagyok 
a hátán. Ha már nem engedi, hogy kifizessem a Tobyval kapcsolatos költségeit, akkor legalább 
hadd tegyem hasznossá magam!

De nem csak erről volt szó. A kórházban töltött hosszú hónapok alatt Dillon úgy érezte, kicsúszott 
a talaj a lába alól. Szüksége volt rá, hogy visszaszerezze az irányítást a saját élete fölött. 

Szerencsére már túljutott a nehezén. Nagy hiba volt feleségül vennie egy olyan szeszélyes, 
megbízhatatlan nőt, mint Lisa. Különös, miért nem vette észre, hogy milyen is valójában. Ugyanígy 
elkerülte a figyelmét katonaként a bánya is, ahol aztán súlyosan megsebesült. De mostantól sokkal 
jobban fog figyelni! Nem hagyja, hogy még egyszer ekkorát tévedjen. 

Ismét a takarókért nyúlt, de legnagyobb meglepetésére Colleen nem engedte ki őket a kezéből. 
– Feltételezem, maga sem úgy tervezte, hogy itt fog maradni. Mellesleg, csak hogy tudja, az élet 

itt a farmon nem habos torta. 
– Majd szólok, ha nem tudok megbirkózni a helyzettel. 
Colleen elhúzta a száját.
– Kötve hiszem, hogy ilyesmire vetemedne. Maga nagyon eltökélt ember, Mr. Farraday, és 

igyekszik mindig érvényre juttatni az akaratát – mondta a lány, és a férfi kezébe nyomta a takarókat. 
Dillon elmosolyodott. 
– Mi lenne, ha mellőznénk a formalitásokat, és tegeződnénk? – Colleen egyetértően biccentett. 

– Ha megmutatod, hol fogok aludni, egy kicsit berendezkedem, aztán kezdődhet az apakurzus. 
A lány még mindig habozott. 
– Az alkalmazottak lakóhelyén minden szoba foglalt. 
– Te pedig nem szereted, ha férfi van a háznál. 
– Tudom, hogy furán hangzik egy független nőtől, akinek saját farmja van…
– Nem kell szabadkoznod vagy magyarázkodnod, Colleen – vágott a szavába a férfi. – Nincs 

semmi furcsa abban, hogy óvatos vagy. Jól teszed. 
A lány arckifejezéséből azonban arra következtetett, hogy jóval többről van itt szó szimpla 

elővigyázatosságnál. 
– Azért vagy itt, hogy megtanuld, hogyan tudod gondját viselni Tobynak. Vagyis a közelében kell 

aludnod, hogy felkelhess hozzá, ha éjszaka felébred. A hátsó verandát átalakítottuk vendégszobává. 
Nem mondom, hogy túl kényelmes az ágy, de talán elviselhető.

– Katona vagyok, Colleen. El sem hinnéd, milyen körülmények között aludtam már életem 
során. Akármilyen is az ágy a vendégszobában, tökéletesen megfelelő lesz számomra. 

– Tényleg itt marad? – hallatszott egy hang a távolból. 
Dillon hátrafordult. Magas, ősz hajú asszony közeledett feléjük, és már messziről beszélni 

kezdett.
– Gretchen mondta, hogy mi történt, de nem akartam elhinni. Az idejét sem tudom már, mikor 

járt nálunk utoljára egy jóképű férfiember. 
Dillon a fülig vörösödő Colleenról az idős asszonyra nézett.
– Millie, hadd mutassam be Dillon Farradayt. Ő…
– Toby apja, tudom. 
– Millie a jobbkezem – magyarázta a lány.
– Úgy érti, hogy mosok, főzők, takarítok, és mindent megszerelek a ház körül. Plusz vigyázok 

Tobyra, amikor Colleennak elintéznivalója akad. – Az  asszony odanyújtotta a kezét Dillonnak. 



– Minden férfimunkát el tudok végezni a farmon, de azért jó újra egy kis baritont hallani. 
Dillon megrázta az asszony erős kezét. 
– Colleen említette, hogy dolgoznak még néhányan a farmon, de azt hittem…
A lány felsóhajtott.
– Millie, hozd ide őket!
Az asszony máris előkapta a mobilját, megnyomta a hívógombot, és csak annyit mondott:
– Igen, most.
Két húsz év körüli lány lépett ki az egyik melléképületből. 
– Aszta, Mil, ez ám a pasi! – hallotta Dillon a telefonon keresztül. 
Colleen kikapta a mobilt az asszony kezéből, és bontotta a vonalat. 
– Telefonon én is szólhattam volna nekik – dohogott a lány. 
– Egyszerűbb volt, mint visszamenni értük – vonta meg a vállát Millie. 
– Viszont Dillonnak lett volna egy kis ideje felkészülni a találkozásra. – A lány a férfi elé állt, 

mintha meg akarná védeni a lányok támadásától. – Gretchen, Julie, ő itt Mr. Farraday. Néhány 
napig velünk lakik majd a farmon.

– Oké. Velünk is fog enni?
– Általában én is a kis házban eszem a lányokkal – fordult a férfihoz Colleen. – Egyszerűbb 

Millie-nek, ha mindannyian egy helyen vagyunk. 
– Dillon valószínűleg szívesebben marad Tobyval a főépületben. Még csak most ismerkednek 

egymással.
A két lány csalódottnak tűnt, de azért rendületlenül mosolyogtak még akkor is, amikor 

elbúcsúztak és visszasétáltak a szállásukra. 
– Akkor később majd áthozom az ebédet – mondta Millie, majd maga is a lányok után sietett.
– Gondolom, csodálkozol, hogy nincs férfi alkalmazottam. 
– Biztos megvan rá az okod, nekem pedig nincs jogom firtatni. Ha azt hiszed, helytelenítem a 

dolgot, tévedsz. A legjobb katonáim között nők is vannak, és a cégemben is számos remek mérnöknő 
dolgozik. Nem igazán értek a mezőgazdasághoz, de úgy látom, hogy elég jól működik a farmod. 

Az már más kérdés, hogy a ház az összeomlás szélén áll. Colleen valószínűleg az összes pénzét 
a gazdaságba fektette.

– Gretchen és Julie fiatalok, erősek, és értik a dolgukat. Éppolyan fontos nekik a farm, mint 
nekem. Ez az otthonuk. Ide tartoznak.

A férfi bezzeg egyáltalán nem illett a képbe a divatos, drága autójával. 
– Köszönöm, hogy itt maradhatok. De nem akarok zavarni, vagy megnehezíteni a dolgotokat. 

Miattam nem kell a nagy házban ennünk.
– Szerintem jobb lesz így. Tobynak hozzá kell szoknia, hogy ezentúl te gondoskodsz róla. 

Könnyebb lesz, ha az étkezések alatt nem nyüzsög majd annyi ember körülötte. Természetesen még 
nem akkor eszik, amikor mi, de ott van velünk az asztalnál. A közös étkezések nagyon fontosak egy 
család életében. 

Dillon erről nem sokat tudott. A saját családjára sosem gondolt igazi, normális családként. 
– Ez az első lecke? – mosolyodott el. 
A reakciójával zavarba hozta a lányt. Nem minden nőnek áll jól, ha elvörösödik, de Dillont 

elbűvölte Colleen rózsás bőre, tűnődő arckifejezése. Láthatóan komoly erőfeszítést tett, hogy 
megtalálja a legfrappánsabb választ a férfi élcelődő kérdésére. Dillon úgy érezte, hirtelen 
felforrósodott körülöttük a levegő. 

Nem, ez őrültség! – hessegette el magától a gondolatot. Colleen is megrázta a fejét, mintha a 
férfi gondolataira reagálna. 

– Néha kicsit túlzásba viszem az okoskodást, bocsánat – mondta. – Julie még csak húszéves, 
Gretchen most lett huszonhárom, öt évvel fiatalabb nálam. Hajlamos vagyok rá, hogy úgy 
viselkedjem velük, mint egy erénycsősz tanítónő. Nem valami jó szokás, igyekszem megszabadulni 
tőle. Szóval elnézést, ha esetleg tudálékosnak tűntem.

Erénycsősz? Ez a szó biztos nem jutott volna eszébe Colleen Applegate-ről. 



Halk nyöszörgés hallatszott, mindketten a bébiőrre meredtek. 
–  Sír – szólalt meg Dillon áhítatosan. 
Most először hallotta a fia hangját. 
– Bizony. Vagyis most jön az első lecke – tárta ki a gyerekszoba ajtaját a lány. – A karodba fogod 

venni a kisfiadat. 
Colleen kissé fátyolos hangja és az a kilátás, hogy hamarosan a kezében fogja tartani a fiát, 

elbizonytalanította Dillont. Annyi kemény kihívásnak kellett megfelelnie élete során! Az üzleti 
életben éppúgy helyt tudott állni, mint a harcokban, csakhogy azokra a megmérettetésekre 
fel volt készülve. Arról azonban semmit sem tudott, hogy kell bánni egy olyan apró, törékeny, 
kiszolgáltatott lénnyel, mint Toby. 

Kétségtelenül rászorult a mellette álló nő segítségére, akit ráadásul túlságosan vonzónak talált. 
Legjobb lesz, ha minél hamarabb elsajátítja a legfontosabb tudnivalókat, és Tobyval együtt egyszer 
s mindenkorra búcsút mond az Applegate-farmnak, mintha soha nem is lett volna semmi közük 
ehhez a különös nőhöz. 

Dillon minden tekintetben lehengerlőnek tűnt. Magas volt, széles vállú, csupa izom. A sebesülése 
ellenére is erősnek és edzettnek tűnt, Colleen kifejezetten kicsinek és gyengének érezte magát 
mellette. Lehet, hogy pont egy ilyen hatalmas, harcedzett férfi kell ahhoz, hogy igazán nőnek 
érezze magát?

– Erre – mutatta az utat a férfinak, majd zavarodottan felnevetett. Hiszen már jártak itt együtt.
– Amúgy is nehéz lenne eltéveszteni – mosolyodott el a férfi. – Elég egyértelmű, honnan jön a 

hang.
– Erős tüdeje van a fiadnak – nevetett fel Colleen.
– Gyakran sír? – kérdezte aggódó hangon a férfi.
A lány megtorpant, és felnézett rá. Kis híján egymásnak ütköztek.
– A csecsemők sírnak – jegyezte meg kissé nyersen. – De Toby jóval kevesebbet sír, mint egy 

átlagos baba. Kifejezetten kiegyensúlyozott, boldog kisgyerek. 
– Nem kritikának szántam – mondta a férfi. – Fogalmam sincs, mi tekinthető normálisnak, és 

mi nem egy csecsemő esetében. 
Colleen hátrált egy lépést, hogy kivonja magát a férfi bűvköréből. Hihetetlen, hogy éppen Toby 

apja kelt benne ilyen érzéseket! Ez teljesen elfogadhatatlan. 
– Szóval azt mondod, boldog – törte meg a csendet Dillon.
A lány megkönnyebbülten elmosolyodott. Újra biztonságos terepen érezte magát. 
– Gyere ide, és te magad is látni fogod. Ébredés után általában nagyon jókedvű szokott lenni. 
Dillon odalépett a kiságyhoz. Toby a hasán feküdt, és amint megpillantotta Colleent, a sírás 

azonnal abbamaradt, és boldog gügyögés váltotta fel. Aztán észrevette a férfit, és a szája lefelé 
görbült. 

– Megijedt tőlem – állapította meg Dillon. Colleen megsajnálta.
– Nem sok férfit látott eddig. Ráadásul magas vagy, és nagyon mély a hangod. Meg fogja szokni.
A baba hangulata láthatóan elromlott.
– Miattam sír. Nem kellene felvenned?
– Normális körülmények között azt tenném. De ha most felveszem, aztán odaadom neked, 

garantáltan bömbölni fog. 
– Akkor mit csináljak, hogy elnyerjem a bizalmát?
– Maradj szorosan mellettem. Ha együtt lát minket, talán könnyebben elfogad majd. Maradj itt 

mellettem, beszélj halkan, és ne tegyél hirtelen mozdulatokat. 
Dillon nem szólt egy szót sem, de le nem vette a szemét a fiáról. 
– Jól van, kincsem, nincs semmi baj – hajolt a baba fölé a lány, és finoman megsimogatta az 

arcocskáját. – Ő itt az apukád, és nagyon szeretne megismerkedni veled. 
Colleen lágy, dallamos hangjától a kisfiú lassanként megnyugodott, és abbahagyta a sírást. 
– Rendben, most már te is megsimogathatod. 



A férfi olyan közel hajolt hozzá, hogy magán érezte a leheletét. A kezük összeért a baba arca előtt. 
Colleent mintha áramütés érte volna.

– Jó, akkor én most elveszem a kezem – emelkedett fel lassan. 
Dillon illata, a testéből áradó hő szédítő hatással volt rá. Az  agya lázasan kattogott. Nem 

gondolhat úgy a férfira, mintha bármi közük lehetne egymáshoz! Egész életében csak fájdalmat 
okoztak neki a férfiak. Az apja felelőtlen viselkedése összetörte a szívét, a mostohaapja szidalmai 
és gúnyolódásai pokollá tették az életét, a férfi pedig, aki azt állította, hogy szereti, végül elhagyta 
egy gazdag nőért. 

Nem, Dillon Farraday túlságosan nagy veszélyt jelent a számára. Nem engedheti meg magának, 
hogy bármit is érezzen iránta. Nem tudna elviselni még egy csalódást. 

Igyekezett egyenletesen venni a levegőt, és visszanyerni a lélekjelenlétét. 
– Rendben, most már menni fog – mondta a férfi.
Colleen egy picit hátrébb húzódott az ágytól, mire a kisbaba szája ismét lebiggyedt. 
– Semmi baj, kicsikém! – vigasztalta a lány, majd Dillonhoz fordult.
A férfi azonban nem szorult rá a bátorítására. Óvatosan megfogta a kisbabát, és magához ölelte. 
– Megvagy, kisöreg! – suttogta gyengéden. – Nem kell félned, soha nem okoznék neked fájdalmat. 

Sosem hagylak cserben, mindig ott leszek melletted, ha szükséged lesz rám. És nem hagyom, hogy 
bárki is bántson. – Feltartotta Tobyt, és a szemébe nézett. – Te meg én összetartozunk. Meglátod, 
remekül kijövünk majd egymással. Apa és fia, két jóbarát. 

Tovább beszélt mély, megnyugtató, bizalomgerjesztő baritonján. Nem is az volt a fontos, amit 
mondott, hanem ahogy mondta: határozottan, gyengéden, szeretettel. Toby abbahagyta a sírást, 
és egyre nagyobb érdeklődéssel fürkészte a hatalmas idegent. 

– Na, most már minden rendben, kisember? 
Toby, mintha csak a kérdésre válaszolna, gurgulázó hangot hallatott. Dillon a baba feje fölött a 

lányra mosolygott. 
– Átkozottul jó tanár vagy, Colleen.
Ő még életében nem látott még ilyen lehengerlő, szexi férfimosolyt. Úgy érezte magát tőle, 

mintha hullámvasúton száguldana. A  szíve összevissza zakatolt, megcsapta a boldogság szele, 
amiről persze nagyon jól tudta, hogy illúzió.

Biztos volt benne, hogy ez az ember, aki ilyen heves vágyat ébresztett benne, nagyszerű 
parancsnok, elsőrangú üzletember és fantasztikus… A  „szerető” szónak még a gondolata is 
megborzongatta. Össze kell szednie magát! Nem gyengülhet el egyetlen átkozott mosolytól!

Most aztán benne vagyok a pácban, gondolta a lány kétségbeesetten.

Dillon a verandán talált rá a lányra, aki épp a szebb napokat is látott kanapé kinyitásával vesződött, 
meglehetősen sikertelenül. 

– Ne vedd sértésnek, biztos vagyok benne, hogy nagyon erős vagy, hiszen remekül vezeted ezt 
a farmot, de azért…

Megragadta a lány kezét. Az érintés heves reakciót váltott ki belőle. Az sem könnyítette meg a 
helyzetét, hogy épp a leendő fekhelye mellett álltak. 

Colleen valószínűleg egészen máshol járt lélekben, mert rémülten felkiáltott, elengedte a 
kanapét, és hátrébb ugrott. 

– Ne haragudj, nem akartalak megijeszteni.
Dillon egyetlen könnyed mozdulattal kinyitotta a kanapét. 
– Nem kellett volna – tiltakozott a lány.
– Miért nem?
Colleen nem válaszolt azonnal. Dillon tudta, hogy arra gondol, a sebesülése miatt kíméletre 

szorul, és ez egyáltalán nem volt ínyére. 
– Mert a vendégem vagy.
– Betolakodó vagyok, nem vendég. 
– Beleegyeztem, hogy itt maradj. Szóval kézben tartom a dolgokat. 



A férfi elnevette magát.
– Szerintem ez nem az a helyzet, amelyben bármelyikünk is kézben tudná tartani a dolgokat. 

Neked a semmiből az öledbe pottyant egy újszülött, tőlem váratlanul elvált a feleségem, aki 
ráadásul eltitkolta, hogy időközben gyereke született. Most pedig vendégül kell látnod egy idegen 
férfit, holott nyilvánvaló, hogy nem vagy oda a férfitársaságért. 

Most a lány nevetett egy nagyot.
– Értékelem, hogy ilyen finoman fejezted ki magad. De tény, hogy férfi nem gyakran teszi be 

ide a lábát. Nem mintha férfiellenesek lennénk, csak éppen mindannyian szereztünk néhány rossz 
tapasztalatot, és ezért jobbnak látjuk, ha óvatosak vagyunk. Julie egyébként hamarosan férjhez 
megy, úgyhogy már nem sokáig lesz itt. Szóval ez afféle menedékhely olyan nők számára, akik egy 
időre ki akarnak szállni a házasságosdiból. 

– Házasságosdi? Ez jó. Még sosem hallottam ezt a kifejezést. 
– Saját találmány. Ideje lenne meghaladni azt a nézetet, miszerint minden nő leghőbb vágya, 

hogy férjhez menjen. Hihetetlen, hogy még a 21. században is úgy nevelik a lányokat, hogy 
házasságkötés nélkül nem lehetnek boldogok. 

– Téged is így neveltek?
– Nem mondhatnám, hogy szokványos gyerekkorom volt. Apámat korán elveszítettem, a 

mostohaapám pedig, hogy finoman fogalmazzak, érzéketlen tuskó volt. Ami pedig a meghiúsult 
esküvőmet illeti… Maradjunk annyiban, hogy komoly nehézséget okoz számomra megbízni egy 
férfiban, és soha nem áll szándékomban férjhez menni. Szóval tulajdonképpen igazad van, kerülöm 
a férfitársaságot. 

– De azért Tobyval jól kijössz.
– Hiszen ő még kisbaba!
– Aki egyszer fel fog nőni.
– Tisztában vagyok vele. – Colleen hangja szomorúan csengett.
– Jobban örülnél, ha örökké gyerek maradna?
– Nem erről van szó. Csak éppen nem leszek vele… Toby a te fiad, nem az enyém. 
– Sajnálom – mondta Dillon. 
Tényleg átérezte a nő fájdalmát.
– Nem a te hibád. Természetes, hogy magaddal viszed őt. Ha én lennék a helyedben, ugyanezt 

tenném. Semmi sem tarthatna vissza attól, hogy hazavigyem és magam gondoskodjak róla. Nem 
kell hogy lelkiismeret-furdalásod legyen azért, mert nekem hiányozni fog a fiad. 

– Köszönöm az őszinteségedet. Örülök, hogy ilyen nyíltan tudunk beszélni egymással. 
– Oké. És ha már itt tartunk, azt is be kell vallanom, hogy ez az ágy talán még annál is 

kényelmetlenebb, mint eddig hittem. Lehet, hogy nem fogsz túl jól aludni ma éjszaka.
A férfi megvonta a vállát. Pillanatnyilag a legkevésbé sem foglalkoztatta az éjszakai kényelme. 
– Felébresztesz, ha éjszaka szükséged lesz rám?
A lány meglepődve kapta fel a fejét. Hirtelen mindketten tudatára ébredtek a kérdés kettős 

értelmének, és ez egyáltalán nem tetszett Dillonnak. Most semmi másra nem akart koncentrálni, 
csakis Tobyra. Eltökélte, hogy az ő számára mindig a fia lesz az első. Nem ismétli meg a szülei 
hibáját, nem fogja elhanyagolni Tobyt. Megfontolt, racionális döntéseket fog hozni, mindig a fia 
érdekeit szem előtt tartva. Nem jönnek-mennek majd a nők az életében. Nem kockáztathatja meg, 
hogy Toby megszereti valamelyiküket, majd néhány hónap múlva elveszíti. Nem engedheti meg 
magának, hogy még egyszer akkorát tévedjen, mint Lisával kapcsolatban. Colleen egyébként sem 
az a nő, aki könnyű kis kalandba bocsátkozna.

– Nem lesz rád szükségem. Eddig is jól boldogultam egyedül. 
– Nem kétlem. De most itt vagyok. 
Néhány pillanatig némán meredtek egymásra. Dillon számára világos volt, hogy a lány nem 

akarja kiengedni a kezéből az irányítást. 
– Oké, vészhelyzet esetén mindenképpen felébresztelek. 
Ez is több a semminél. Valószínűleg egész idő alatt feszült lesz a viszonyuk, míg egy fedél alatt 



laknak. Különös, de ez a gondolat most inkább izgatónak tűnt.

Másnap reggel a férfi feltápászkodott a kanapéról, magára kapta a ruháját, majd bekopogtatott a 
házba vezető ajtón. 

Colleen agyonmosott fürdőköpenyben nyitott ajtót, amiből Dillon arra következtetett, hogy ő 
is épp most kelt ki az ágyból. Szőke tincsei kócosan hullottak a vállára, mintha valaki szándékosan 
borzolta volna össze őket. A férfit máris magával ragadta a képzelete. Ennyit arról, hogy kordában 
tartja az érzékeit…

Megpróbált barátságos mosolyt erőltetni az arcára. A  lány viszonozta a mosolyát, de közben 
idegesen babrált a köpenye kötőjével. 

– Toby hol van?
– Ő már túl van a reggelin. Mindig nagyon korán kel. 
– Akkor nekem is korábban kell kelnem. Át kell vállalnom az etetését. Bo csá nat, hogy így 

elaludtam.
– Ugyan már, ez az első nap, amit vele töltesz. Egyébként is, kifejezetten szeretem a reggeli 

etetéseket. Hajnalban mindig rendkívül élénk, elképesztően édes arcot tud vágni. Nem mintha ki 
akarnám sajátítani ezt az élményt. Ha te akarod reggel megetetni, nem fogok tiltakozni. Amúgy 
is hozzá kell szoknod Toby életritmusához. De hogy az első reggelt még átaludtad, az teljesen 
rendben van. Millie épp felolvas neki, úgyhogy most sem unatkozik. 

Dillon felvonta a szemöldökét.
– Nem túl kicsi még a könyvekhez?
– A kisbabák szeretik, ha cirógatják, babusgatják őket, de a hangokra is nagyon élénken 

reagálnak. Az pedig plusz élvezet, ha közben színes képeket is mutogatunk nekik. Millie egyébként 
is imád felolvasni, ahogy én is. Az  ő gyerekei már felnőttek, de egyelőre nem nagyon akarják 
unokákkal megörvendeztetni. 

A férfit váratlan szomorúság kerítette hatalmába. 
– Hálás lehetek a sorsnak, amiért a fiam éppen hozzátok került. Nem mindenki venné körül 

ennyi szeretettel Tobyt, mint te és Millie. 
– Azért a legtöbb ember örömét leli abban, ha gondját viselheti egy kisbabának. 
– Az én szüleim nem tartoztak közéjük.
A lány nagyot nyelt, de nem szólt egy szót sem. 
Dillon döbbenten vette tudomásul, hogy olyasmit árult el magáról, amit még soha senkinek 

nem mondott el. Érezte, hogy a megjegyzése némi magyarázatra szorulna, de képtelen lett volna 
ennél is többet mondani. Inkább megrázta a fejét, mintha ezzel semmissé tehetné a szavakat, 
amelyek véletlenül csúsztak ki a száján. 

Colleen együttérzően bólintott.
– Gondolom, szeretnél minél több időt Tobyval tölteni. Azt hiszem, egyelőre az is elég, ha mindig 

ott vagy körülötte. Így lesz ideje hozzád szokni, te pedig bepillantást nyersz a mindennapjaiba. 
Reggeli után szólok Millie-nek, hogy te vagy a soros gyerekfelügyelő a következő alvásig. Ha 
pelenkacserére kerül a sor, Millie átveszi a stafétát. 

– Nem feltételezed rólam, hogy megbirkózom a feladattal?
– Biztos vagyok benne, hogy egy sokat tapasztalt katonának nem okoz gondot egy kis babakaki. 

Azt viszont nem tudom, mit szólna Toby egy ferdén felrakott pelenkához. 
– Tehát mégiscsak kételkedsz a képességeimben. 
– Gyakorlat teszi a mestert, Dillon. Nehogy azt hidd, hogy a pelenkacsere olyan egyszerű 

mutatvány. Mindenesetre sok sikert az első napodhoz, apuka! – mondta a lány, majd sarkon fordult, 
és eltűnt a ház hátsó traktusában.

Dillon épp végzett a reggelivel, amikor Colleen újra felbukkant. Farmernadrágot és meggyszínű 
pólót viselt, a nyakában pedig egy zöld színű üvegékszer lógott, amely már előző nap felkeltette a 
férfi figyelmét. Az egész ház tele volt üvegtárgyakkal, meleg színekben pompázó szélcsengőkkel, 
ablakdíszekkel, vázákkal.



– Be kell mennem a városba beszerezni néhány dolgot – mondta a lány. – Nem leszek sokáig 
távol. Toby egy óra múlva újra elalszik, aztán délután is alszik néhány órát. Ha bármi dolgod van, 
legjobb, ha ezekre az órákra időzíted. 

– Rendben. Nem kell aggódnod miattam, feltalálom magam. Ha pedig mégsem, akkor 
megkérdezem Millie-t, mi a teendő. Remekül megleszünk Tobyval. Jó utat!

Dillon már megint azon kapta magát, hogy a lányban gyönyörködik. Sem a farmer, sem a póló 
nem volt testhez simuló, mégis kiemelte Colleen alkatának legelőnyösebb vonásait: hosszú lábát, 
karcsú derekát, gömbölyű mellét. 

Megszólalt a telefonja. Dillon ránézett a kijelzőre, és legszívesebben káromkodott volna. Lisa! 
Azóta nem volt köztük kapcsolat, hogy a lány közölte vele, válni akar. Akkor sem személyesen 
beszéltek egymással, Lisa e-mailben intézte az egészet. Mit akarhat éppen most?

Érezte, ahogy feltolul benne a düh. Lisa teljesen megbízhatatlan volt, úgy váltogatta a 
véleményét, mint a fehérneműjét. Lehet, hogy azért telefonál, mert megtudta, hogy ő eljött Tobyért 
Montanába? Hirtelen talán úgy döntött, hogy mégis igényt tart a gyerekre? 

A csengetés abbamaradt, de a következő pillanatban megszólalt Colleen vezetékes telefonja a 
folyosón. A lány éppen kilépett az ajtón, de a hangra visszafordult, és ránézett a kijelzőre. 

– Ő az – mondta a férfinak.
– Tisztában vagyok vele, hogy ez a te házad, de tudnod kell, hogy nem engedem Lisát Toby 

közelébe. 
Colleen összeráncolta a homlokát. 
– Nem használhatod eszközként a gyereket az exnejeddel való háborúhoz. 
Dillon közelebb lépett a lányhoz, akinek az arca aggodalomról árulkodott, és megrázta a fejét. 
– Nem arról van szó, hogy Lisa egyszerűen csak véget vetett a házasságunknak, én pedig 

bosszút akarok állni rajta. Kezdettől fogva nem illettünk össze. Mások voltak a céljaink, más volt 
az érdeklődési körünk. Észre kellett volna vennem, hogy ez nem fog működni, még azelőtt, hogy 
megkértem volna a kezét. De nem vettem észre, vagyis éppolyan hibás vagyok, mint ő. Azt azonban 
nem tudom megbocsátani, hogy elhagyta a pár napos fiát. Letette itt nálad, mint egy csomagot, 
teljesen hidegen hagyta, mi lesz vele. Anyagi oka nem lehet a dolognak, hiszen sok pénzt kapott 
tőlem a válás után. Egyszerűen nem akarta a gyereket. Engem pedig még csak nem is értesített 
az érkezéséről. Ezek után nem hagyom, hogy hirtelen meggondolja magát, és mégiscsak igényt 
tartson Tobyra. Legfőképpen azért nem, mert simán el tudom képzelni Lisáról, hogy három hónap 
múlva megint csak úgy dönt, nincs szüksége egy bömbölő kisbabára. Lehet, hogy te más oldaláról 
ismered őt, de ez nem változtatja meg a véleményemet. Jobb, ha nem is beszélünk erről többet.

– Nekem nem kell bemutatnod Lisát, hiszen régebb óta ismerem, mint te. Nagyon jól tudom, 
milyen. Sosem tartott ki senki mellett, ide-oda ugrál a férfiak között, aszerint, hogy éppen mi 
szolgálja jobban az érdekeit. Csak akkor megy vissza valakihez, ha vár tőle valamit.

– Engem is ő hívott az előbb. Ezek szerint úgy gondolja, hogy kicsikarhat még tőlem valamit. 
Elképzelhetőnek tartod, hogy hirtelen rátörtek az anyai érzések, és rájött, hogy ő akarja felnevelni 
a fiát?

Colleen sápadtan meredt a férfira. 
– Segítek neked – mondta végül elszántan.
– Miért?
– Legfőképpen Toby miatt teszem. Ő egy édes, elragadó kisbaba, aki nem tehet semmiről. Nem 

lehet ide-oda rakosgatni, mint egy tárgyat. Lisa úgy ment el innen, hogy még az elérhetőségét se 
hagyta meg nekem. Úgy tűnt, egyáltalán nem érdekli, mi lesz a gyerekkel. Ez teljesen elfogadhatatlan 
számomra.

Dillon döbbenten hallgatott. Toby most még nem tudja, mi történik vele, nem tudja felfogni, 
hogy az anyja elhagyta. De egyszer majd meg fogja kérdezni, mi történt, és fájni fog neki az anyja 
közönye.

– Visszahívod? – kérdezte a lány.
– Nem. Előbb-utóbb persze kénytelen leszek szóba állni vele, de a mai napot nem akarom ezzel 



tönkretenni. Amíg Toby alszik, el kell intéznem néhány üzleti ügyet. 
– Tudom, hogy sok dolgod van, és hamarosan visszamész a cégedhez – kezdte a mondandóját 

Colleen kissé bizonytalanul. – Sokat gondolkodtam… Egy ilyen farmon egészen más az élet ritmusa. 
Ehhez le kell lassulni, ami nem biztos, hogy menni fog neked. Előbb-utóbb unatkozni fogsz. 

– Vagyis szerinted néhány napon belül el fogok menekülni innét?
– Igen, erre céloztam. 
– Persze a fiammal együtt.
– Nyilván.
– Mi lenne, ha megegyeznénk egy időpontban? Mindkettőnknek jobb lenne, ha látnánk a dolog 

végét. Én tudnám, hogy mikor mehetek vissza a céghez, te pedig felkészülhetnél arra, hogy… 
elbúcsúzz Tobytól. Szerinted mennyi időre van szükségem ahhoz, hogy mindent megtanuljak, 
amire Tobynak pillanatnyilag szüksége van? Mondjuk, három hétre?

– Igen, az reálisan hangzik – mondta a lány, de a tekintetéből sütött a szomorúság. Nem lesz 
könnyű feldolgoznia Toby elvesztését. 

– Rendben – bólintott Colleen. – Akkor most már tényleg mennem kell. Hozzak neked valamit 
a városból? Újságokat, könyveket…

– Látom, nagyon aggódsz, hogy unatkozni fog az elkényeztetett városi vendéged – nevette el 
magát a férfi. – Valóban szükségem lesz egy-két dologra, de majd én elintézem. Megrendelem 
interneten, és kiszállíttatom.

– Erre semmi szükség, van egy furgonom.
– Igen, tudom. De kétlem, hogy ráférne annyi gerenda és zsindely, amennyire szükségem lesz.
– Hogy micsoda? Nem értelek!
Dillon elmosolyodott.
– Nemcsak gazdag vagyok, Colleen, hanem még értek is ehhez-ahhoz. Mérnök vagyok, tudom, 

hogyan kell felépíteni vagy megjavítani egy házat. A verandával fogom kezdeni. 
– Pillanatnyilag nem vagyok abban a helyzetben, hogy finanszírozni tudjam a felújítási 

munkákat. 
– Nem is úgy gondoltam, hogy neked kellene finanszíroznod.
– Csakhogy te…
– Csss! – tette az ujját a lány ajkára a férfi. – Hadd viszonozzam valamivel a segítségedet, 

Colleen. Csak megjavítok néhány dolgot a házban. Például a kanapét, amin alszom. 
A lány összefonta a karját a mellén, hogy határozottabbnak tűnjön. 
– Szó sem lehet róla! – jelentette ki.
– Nem tudsz visszatartani, Colleen. Kötelességemnek érzem, hogy tegyek érted valamit. Amúgy 

nem kellene már indulnod?
A lány megrázta a fejét, majd szó nélkül sarkon fordult. 
Dillon még sokáig nézett utána. Hogy lehet valaki ilyen eszeveszetten vonzó?



 2. FEJEZET

Colleennak elállt a lélegzete. Dillon a veranda előtt állt, amely már most jóval stabilabbnak tűnt, 
mint tegnap. A  férfin nem volt póló, a farmerzsebéből kikandikált a kalapács nyele, a kis Toby 
pedig a meztelen mellkasához tapadt. Egy szó, mint száz, lenyűgöző látvány volt. Ennél szebbet 
még soha nem látott. 

Dillon felnézett, és a lányra mosolygott. 
– Üdv újra itthon! Még nincsen kész teljesen, egy-két napig el fog tartani, mire megjavítom. 

Addig kénytelen leszel az mellékbejáraton közlekedni. 
Colleen bólintott. Azt sem tudta, hová nézzen zavarában. A dilemmát az oldotta fel, hogy Toby 

rugdalózni kezdett, majd kinyújtott a karját a lány felé. 
– Te kis áruló! – mosolyodott el a férfi. Puszit nyomott a kisfiú selymes hajára, és úgy 

fordította, hogy jobban rálásson Colleenra. – Semmi esetre sem szeretném elhanyagolni a szülői 
kötelességeimet, de ha esetleg átvennéd tőlem egy kis időre…

– Persze, add csak ide – nyújtotta ki a karját a baba felé a lány. – Egy ilyen édes terhet bármikor 
szívesen cipelek. Hát nem gyönyörű? 

Toby széles mosollyal nyugtázta, hogy átkerült az ismerős kezekbe. 
– Nincs is jobb annál, mint bókokat bezsebelni egy hölgytől, nem igaz, Toby? – mondta férfi, 

miközben magára kapta a pólóját. – Sikerült mindent elintézned a városban, amit akartál?
– Igen – bólintott a lány. 
– Mi lenne, ha sétálnánk egyet, és megmutatnád nekem a farmot? Csak hozok egy sapkát a 

kisöregnek. 
– Le vagyok nyűgözve. Nem sok férfinak jutna eszébe, hogy a kisbabák érzékenyek a napra. 
– Azért nem kell teljesen elájulnod. Az igazság az, hogy Millie hívta rá fel a figyelmemet. Csak 

azzal a feltétellel hozhattam ki Tobyt, hogy az árnyékban maradunk. 
– Akkor viszont azt kell mondanom, hogy gyorsan tanulsz. 
– Neked tényleg tanárnőnek kellene menned – nevetett a férfi. – A legkisebb eredményért is 

agyondicsérnéd a gyerekeket. Biztos, hogy nagyon motiváltak lennének. 
– Úgy látom, gondolatolvasó vagy. Évek óta arról álmodozom, hogy valami iskolaféleséget 

hozok létre a farmon, főleg bántalmazott városi lányok részére, akik nem ismerik a vidéki életet. 
Azt szeretném, ha itt feltöltődhetnének és megerősödhetnének. 

– Miért nem vágsz bele?
– Hiányzik hozzá a pénz – vonta meg a vállát a lány. – Fel kellene húzni legalább még egy 

épületet, ahol a hálótermük lehetne. De talán a bátorságom sincs meg hozzá. Félek, hogy nem 
csinálnám elég jól. 

– Ez csak menet közben fog kiderülni. Nekem úgy tűnik, mintha Gretchen és Julie már az első 
tanítványaid lennének. Millie mesélte, hogy azért fogadtad be őket, mert az apjuk bántalmazta 
őket.

– Igen, de ők mégiscsak az alkalmazottaim, itt nőttek fel egy szomszédos farmon. Nem kellett 
hozzászokniuk a vidéki élethez vagy megtanulniuk a mezőgazdasági munkát. Egyszerűen csak 
munkát adtam nekik.

– Ez neked „csak”? Otthont és megélhetést biztosítasz a számukra, olyan helyet, ahol nem kell 
attól rettegniük, hogy bárki is bántani fogja őket. Azt is tudom, hogy Millie-t is azért fogadtad be, 
mert a férje halála után, aki adósságon kívül az égvilágon semmit sem hagyott rá, nem volt hová 
mennie. 

– Ezek a nők a barátaim. Sokkal többet kapok tőlük, mint amit adni tudok nekik. Persze az ő 
történetük is inspirált, amikor felmerült bennem az iskola ötlete, de azért egészen más lenne, 
ha idehoznék egy csapat fiatal lányt, akik eddig csak képernyőn láttak lovat. Ha valamit rosszul 



csinálok, meg is sérülhet valaki. Julie-nak és Gretchennek nem kellett elmagyaráznom, hogyan 
kell bánni a lovakkal. 

– Csak lovakat tartasz? Azt hittem, ez egy marhafarm. 
– Már nem. Anyám és a nevelőapám autóbalesetben haltak meg, miközben én épp egy 

rodeón voltam. Amikor megörököltem a farmot, eladtam a marhákat, hogy ki tudjam fizetni az 
adósságaikat. Azóta alapvetően lovas farm vagyunk, néhány melléktevékenységgel. Például van 
egy kis gyümölcsösünk, a folyó hozzánk tartozó részét pedig kiadjuk horgászoknak. Gretchen és 
Julie csalikat készítenek és adnak el, Millie pedig kenyérsütéssel tud egy kis mellékeshez jutni. Ha 
van valami jó ötletünk, igyekszünk megvalósítani, és ha lehet, pénzt is keresünk vele. 

Közben odaértek a karámhoz. Az egyik szürke ló felnyerített, amikor meglátta őket, és kidugta 
a fejét a kerítésen. Colleen a derekára tette Tobyt, hogy biztonságos távolságban legyen az állattól. 

– Helló, Mr. Peepers! – simogatta meg az öreg csődört. – Ő egy nagyon kedves állat. Rengeteg 
versenyt nyertünk együtt. 

– Szóval egy igazi rodeókirálynőt tisztelhetek benned. 
– Igen, igazi cowgirl vagyok, és imádom a lovakat. Ők itt mind az én gyerekeim. 
Szívesen visszaszívta volna az utolsó mondatot. Dillon nyilván eddig is sejtette, mi a helyzet: 

hogy nem lehet gyereke, és ez fájdalmat okoz neki. Már tegnap is látta a férfi szemében a szánalmat, 
amikor ezt a témát érintették. Legjobb lesz, ha gyorsan másra tereli a beszélgetést. 

– Szeretek itt élni, szeretem ezt a világot, amit én teremtettem magamnak és a barátaimnak. 
Jó érzés, hogy minden, ami itt történik, az én döntésem és felelősségem. Ez a farm az életem. Ha 
hibázom, ha tönkremegyek, magammal rántom a többieket is. Pedig éppen eleget szenvedtek már 
eddig is. 

– És most még engem is meg akarsz védeni – jegyezte meg a férfi. 
Colleen megvonta a vállát. 
– Lehet, hogy most éppen neked is menedékre van szükséged. Attól még, hogy gazdag vagy, 

neked is lehetnek nehéz időszakok az életedben. Egyszerre kellett megbirkóznod házassági 
válsággal és háborús sebesüléssel. Nem lehetett könnyű. 

Toby közben befészkelte magát a lány karjai közé, és egyenletesen szuszogva elaludt. Dillon 
ügyesen átvette a lánytól a kisbabát, és a vállára fektette, a másik kezével pedig végigsimított 
Colleen arcán. 

Az érintése varázserővel bírt. A  lány legszívesebben hozzádörgölőzött volna a kezéhez, mint 
egy kiscica, de persze fegyelmezte magát. 

– Minden válás nehéz. Az utóbbi hónapokban rengeteg időm volt gondolkodni, és arra jutottam, 
hogy a házasságunk eleve kudarcra volt ítélve. Még csak nem is hibáztathatom Lisát, hiszen én 
választottam őt. Azt hittem, ideális feleség lehet egy üzletember számára. Csakhogy ő izgalomra 
vágyott, szívesen forgolódott a gazdagok és szépek világában, és egyáltalán nem tolerálta 
a munkamániámat. Amikor másodszor is be kellett vonulnom, és ráadásul a tengerentúlra 
vezényeltek, Lisa nagyon dühös volt rám, amiért nem próbáltam meg elintézni, hogy ne kelljen 
elmennem. Ami pedig a háborút illeti… Nem, tényleg nem volt könnyű, de lehetett volna sokkal 
rosszabb is. Tulajdonképpen még szerencsésen megúsztam. 

– Így akarod elérni, hogy jobban érezzem magam? Hogy elfeledkezzem arról, mekkora is a tét?
– Ha azt akarnám, hogy bármiről is megfeledkezz, drasztikusabb eszközökhöz folyamodnék. 
– El sem tudom képzelni, mire gondolsz. 
Dillon közelebb hajolt a lányhoz, és átkarolta a derekát. 
– Iszonyúan kíváncsi vagyok – suttogta. – Ami azt illeti, teljesen le vagyok nyűgözve. 
Amikor a szájuk összeért, Colleen hirtelen azt sem tudta, hol van. Képtelen lett volna szavakba 

önteni az érzéseit, még soha nem tapasztalt ehhez foghatót. Mintha egy veszélyes ugrást hajtana 
végre a lovával, aminek akár nagyon rossz vége is lehet. Egyszerre érzett félelmet, eufóriát és 
izgatottságot. És amint vége lett, másra sem vágyott, mint hogy folytassák. Ennek ellenére hátrébb 
húzódott, és elhomályosult tekintettel a férfira nézett. 

– Ez… mi volt, Dillon?



– Rossz ötlet volt, elismerem. De amióta megláttalak, tudni akartam, milyen íze van a szádnak. 
Azt kell mondanom, hogy mennyei.

Colleen száját még mindig égette a csók, legszívesebben rávetette volna magát a férfira. Jobb 
lett volna, ha soha nem tudja meg, milyen érzés megcsókolni Dillont – így sokkal nehezebb lesz 
lemondania róla. 

– Nem lenne szabad ilyesmit csinálnunk – suttogta.
– Valószínűleg igazad van. Már megjártam egy Bright Creek-i nővel, tőled is távol kellene 

tartanom magam. 
Pontosan… Különben is, pár hét múlva a férfi eltűnik innen, és jó eséllyel soha többé nem látják 

egymást. Colleennak sokkal fontosabb dolgokra kell koncentrálnia. Fenn kell tartania a farmot, és 
pénzt kell gyűjtenie az iskolára. 

– Vigyük vissza Tobyt a házba, nehogy megártson neki a napsütés. Délután dolgoznom kell, de 
este megkezdjük az alapozó kurzust a legfontosabb apai tudnivalókról. 

– Rendben. Az alapokkal talán még meg tudok birkózni. 

Colleen alig tudta visszatartani a nevetést, amikor meglátta Dillon arckifejezését. A  férfi hol a 
kezében lévő pelenkára, hol az előtte heverő, békésen rugdalózó kisbabára nézett, és sütött róla a 
tanácstalanság. 

– Ez egy roppant érdekes találmány – közölte a fiával. 
Toby kíváncsian nézte tágra nyílt, kék szemével, és együttérzően gügyögött valamit. 
– A ragasztócsíkok kerülnek hátra, hogy aztán elöl rögzíthesd őket. 
– Logikus. De Toby már elmagyarázta nekem, hogyan kell csinálni. Igaz, kisöreg?
A baba most nem felelt. 
– Á, szóval most nem mondasz semmit, pedig igazán nagy szükségem lenne a támogatásodra. 

– Dillon elmosolyodott, amire Toby elégedett gurgulázással válaszolt. – Na jó, akkor most 
megpróbálom rád adni ezt a trükkös alsóneműt. 

Dillon óvatosan megemelte a baba popsiját, alátolta a pelenkát, majd alaposan szemügyre vette 
az eredményt.

A lány felnevetett. 
– Dillon, a pelenkázáshoz nem kellenek mérnöki előkészületek. 
A férfi elvigyorodott.
– Látod, Toby, ő nem tudja, hogy mi, férfiak máshogy állunk hozzá a problémákhoz, mint a nők. 
– Azt viszont nagyon jól tudom, hogy ha még sok időt töltesz tervezgetéssel, Toby össze fogja 

pisilni az egész pelenkázóasztalt. 
– Mondtam már, hogy Colleen rendkívül bölcs nő? Persze te ezt már régóta tudod, Toby. Na jó, 

akkor most tényleg bepelenkázlak. 
A férfi összevont szemöldökkel méregette a művét. Majdnem tökéletesen sikerült. 
– Ne legyél olyan szigorú magadhoz, Dillon. Ahhoz képest, hogy ez volt életed első pelenkázása, 

igazán elégedett lehetsz az eredménnyel. Még néhány alkalom, és már csukott szemmel is menni 
fog. Egészen addig, míg Toby meg nem tanul mászni, és el nem menekül a művelet elől. 

Dillon felkapta a kisfiút.
– Már alig várom, hogy kergetőzhessünk. – Aztán a lányhoz fordult. – Kö szö nöm, Colleen. 

Tényleg csodás tanárnő vagy. 
– Ugyan már, nem csináltam semmi különöset.
– Dehogynem. Az, hogy Toby ilyen boldog kisbaba, csakis neked köszönhető.
A lány tiltakozni akart, de nem jött ki hang a torkán. Túlságosan jólestek neki a férfi szavai.
– Köszönöm – mondta végül, majd másra terelte a szót. – Itt az esti mese, aztán pedig az alvás 

ideje Toby számára. Utána adok neked egy kis olvasnivalót a babagondozással kapcsolatban, 
aminek hasznát veheted. 

A férfi bólintott, majd leült a hintaszékbe Tobyval. Colleen kiment a konyhába, hogy egy kicsit 
egyedül hagyja őket. Talán az lenne a legjobb, ha ma este újra a lányokkal vacsorázna. 


