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Se veled, se nélküled



 1. FEJEZET

Lianne idegesen rácsapott a lift hívógombjára, aminek következtében letört az egyik körme. 
Magában szentségelt egyet. Pocsékul indult a napja, ráadásul percről percre csak még szörnyűbb 
lett.

Két órával ezelőtt kezdődött, amikor elhagyta a lakását. Először defektet kapott, majd 
bemondta az unalmast a hitelkártyája. Kicsivel később pedig, miközben a kezében lévő tárgyakkal 
egyensúlyozott, leejtette a telefonját.

És most még ez is!
Végre kinyílt a liftajtó. Belépett a kabinba, és gyors fohászt küldött az ég felé, hogy lehetőleg 

különösebb gond nélkül felérjen a legfelső emeletre, ahol a Sloane, Everton, Shell és Társai székelt. 
Az ajtó kinyílt, és ahogy a fülkéből kilépett, a város egyik legmenőbb ügyvédi irodájának tágas 
előterében találta magát.

Késésben volt, és sajnos nem csupán pár percet késett, hanem fél órát, ami már-már a 
megbocsáthatatlan kategóriába tartozott a szakmájában.

Kissé elfogódottan üdvözölte a csinos, szőke recepciósnőt, aki egy hozzá hasonlóan csinos 
barnával dolgozott váltásban, és megkérdezte:

– Keresett valaki?
– Mindent felírtam és az asztalára tettem. Ja, és Pamela Whitcroft beszélni szeretne magával, 

ott ül a várószobában.
Na, már csak ez hiányzott a mai napomhoz! – gondolta Lianne. A gazdag idős hölgynek ugyanis 

a pereskedés volt a hobbija. A  legegyszerűbb problémákat is jogi úton akarta megoldani, és 
párhuzamosan tárgyalt az iroda több ügyvédjével is, mintha csak próbára akarta volna tenni a 
szaktudásukat.

– Öt perc múlva kísérje be hozzám, legyen kedves! – Lianne besietett az irodájába, átfutotta 
a recepciós lány jegyzeteit, sürgősség szerint sorba rakta őket. Aztán elővette Mrs. Whitcroft 
aktáját, hogy aztán egy pillanatra belefeledkezzen Melbourne látképébe.

A toronyház, melynek legfelső emeletén az iroda helyet kapott, valóságos építészeti mestermű 
volt: egy karcsú, üvegezett toronyház, ahonnan remek kilátás nyílt a Yarra folyóra és az azon túli 
területekre.

Nem sokkal később széles mosollyal üdvözölte Mrs. Whitcroftot, türelmesen végighallgatta 
az idős hölgy összes panaszát, és nem fakadt ki azon sem, hogy az ügyfél az ő összes megoldási 
javaslatát megkérdőjelezte, majd lesöpörte az asztalról.

Amikor Pamela Whitcroft nem sokkal dél előtt végre távozott, Lianne megkönnyebbülten 
sóhajtott fel. Pontosan tudta, hogy csak az idejét vesztegette mostanáig. Mrs. Whitcroft pár nap 
múlva valószínűleg visszajön, választ egy másik munkatársat, és neki is elő fogja adni ugyanezeket 
a problémákat. 

Lüktetni kezdett a halántéka, ami akár migrén előjele is lehetett. Most azonnal szüksége van 
egy kávéra és egy aszpirinre!

Az ebédszünetig Lianne fogadott egy újabb ügyfelet, majd elvégzett néhány adminisztrációs 
rutinfeladatot. Aztán elfogyasztotta csirkés-salátás szendvicsét, amihez ásványvizet ivott. Mivel 
a fejfájása ezt követően sem múlt el teljesen, úgy döntött, sétál egyet a közeli parkban.

Kellemes tavaszi szellő fogadta, mely frissen nyírt fű és virágok illatát hozta magával. 
Melbourne a leginkább élhető városok sorába tartozott. Széles, sugárútszerű utcáin zöld 

villamosok jártak, mellettük ódon, de remek állapotú, tiszteletet parancsoló épületek sorakoztak, 
modern építészeti csodákkal együtt. A város okos, előrelátó tervezői ugyanakkor nem feledkeztek 
meg a zöldfelületekről sem: tágas parkok gondoskodtak a sétalehetőségről és a friss levegőről.

Még tavasz volt ugyan, de már kellemesen meleg, főleg az esős tegnapi naphoz képest.



Lianne a park központja, a pavilon felé indult, számos irodai alkalmazottal és egyetemistával 
együtt.

Amikor meglátott egy összekapaszkodó párocskát, elszorult a szíve, mert eszébe jutott Tyler.
Három hónap telt el azóta, hogy hazaköltözött a férfi New York-i lakásából, vagyis már negyed 

éve nem látta a férjét. 
Illetve egészen pontosan három hónap, két hét és két nap… Nem mintha számontartotta 

volna. Hiszen valójában jól megvolt. Sikeres ügyvédként dolgozott, remek állással és szép lakással 
büszkélkedhetett. Mi másra lett volna szüksége? Elért mindent, amit harmincévesen el lehet 
érni. Barátok közt élt egy olyan helyen, ahol remekül érezte magát. A férje köreinek luxusélete 
egyáltalán nem hiányzott neki, ahogy a számos társasági kötelezettség sem. És akkor az állítólagos 
szeretőkről még szó sem esett.

Állítólagos?
Nos, igen. Tyler mindvégig tagadta, hogy akár egyszer is megcsalta volna Lianne-t, de a lánynak 

elege lett.
Örült, hogy állhatatos tudott maradni, és a válás mellett döntött. Így legalább belátható időn 

belül lezárhatja életének ezt a fejezetét. Ennek ellenére elég furán érezte magát. Üresnek és 
szomorúnak. Vajon miért?

A pavilonhoz érve sarkon fordult és elindult visszafelé.
Másfél évvel ezelőtt ismerte meg Tyler Benedictet. A  férfinak mindössze egy hónapra volt 

szüksége ahhoz, hogy meghódítsa, és gyűrűt húzzon az ujjára. Lianne teljesen belebolondult, csak 
őt látta, Tyler lett számára a létezés alfája és ómegája.

Aztán valami félresiklott.
Nem egyetlen oka volt a különválásuknak, lassan gyűltek az apró jelek, amelyek végül úgy 

megsokasodtak, hogy végül nem lehetett figyelmen kívül hagyni őket. Aztán jöttek a veszekedések, 
vádaskodások, sértegetések és a fájdalom. A gondok legfőbb okozója Mette volt, egy szép, szőke 
modell – mellesleg a család barátja –, aki úgy vélte, a barátságuk okán igényt formálhat Tyler 
figyelmére és idejére. Tyler szülei különben sem értették, miért nem őt vette el a fiuk, miért egy 
vadidegent, ráadásul alig egy hónap ismeretség után.

Amikor Lianne most visszatért az irodába, a recepciós lány tájékoztatta, hogy üzenete van.
– Michael Sloane akar beszélni önnel.
Lianne döbbenten torpant meg.
– Az idősebb vagy az ifjabb?
Az idősebb Michael Sloane az ügyvédi iroda egyik alapítója és névadó partnere volt. Nagyon 

alapos ember hírében állt, ugyanakkor teljességgel kiszámíthatatlannak tartották a munkatársak. 
Gyakran előfordult, hogy agyondicsért valakit, hogy aztán másnap leteremtse és megalázza.

Ifjabb Michael, a nagyfőnök elkényeztetett, egyke fia ellenben csak az elején járt a jogászi 
szamárlétrának. Nemigen fűlött a foga az ügyvédkedéshez, jobban szeretett udvarolni, a munkáját 
pedig rendszeresen az alárendelt kollégákkal végeztette el.

– Az idősebb.
Hát ez már tényleg sok!
Lianne vett egy nagy levegőt, hogy lenyugodjon, mégis egyre azon zakatolt az agya, vajon 

mit rontott el, miért akarja megmosni a fejét Mr. Sloane. Lehet, hogy Pamela Whitcroft nem volt 
megelégedve vele, és bepanaszolta?

Összpontosíts! – szólt rá magára, miután belépett a férfi irodájának ajtaján. 
Odabenn a méhviasz és friss vágott virágok illata terjengett. A falakon eredeti festmények, körös-

körül a szobában antik bútorok. Bármerre nézett, a helyiség minden apró részlete gazdagságról és 
ízlésről tanúskodott.

– Hát megjött végre! Örülök, hogy látom, kedvesem!
A barátságos üdvözlés hallatán Lianne-nek végképp elakadt a szava. Mi a csudát akarhat tőle 

Sloane?
– Helyezze magát kényelembe, kérem! – A hatvanas férfi a bőrfotelre mutatott, majd maga is 



helyet foglalt az íróasztala mögött. – Nyilván nagyon kíváncsi, miért kérettem ide.
– Így igaz, Mr. Sloane.
– Hagyjuk ezt a szertartásos megszólítást! Mivel a jövőben szorosan együtt kell működnünk, 

nyugodtan hívjon csak a keresztnevemen.
Lianne egyszerűen nem hitt a fülének.
– Kö… köszönöm – nyögte, de el sem tudta képzelni, hogy ezentúl Michaelnak hívja ezt az 

embert! Hiszen a cégnél senki sem szólította a keresztnevén a többi névadó partneren kívül.
– Szereztünk egy új ügyfelet. Egy igazi nagy halat, egy gazdag és befolyásos üzletembert, aki 

eddig főként az Államokban tevékenykedett, de most szeretné megvetni a lábát Ausztráliában is.
Ha személyesen a nagyfőnök foglalkozik egy ügyféllel, az tényleg dúsgazdag lehet, gondolta 

Lianne.
– Melbourne-ben?
– Igen, a mi kis városunk lesz a bázisa. De érdekli Sydney, Brisbane, Cairns és az Aranypart is.
– Megtisztelő, hogy engem választott asszisztensének…
– …de szeretné tudni, hogy mi ennek az oka, ugye? – fejezte be a mondatot Michael Sloane.
– Igen.
Hiszen választhatta volna a fiát is, továbbá bármelyik magasan képzett munkatársat, akik 

Lianne-nél sokkal régebben dolgoztak a cégnél.
Mr. Sloane elmosolyodott.
– Az aktájából tudom, hogy ön egy ideig Amerikában dolgozott.
– Igen, New Yorkban. – Lianne öröme halványulni kezdett. Különös balsejtelem szállta meg.
– Kemény munka vár önre, ugyanakkor ennek megfelelően a járandóságai is emelkednek. Nem 

csak az óradíja – itt Sloane megnevezett egy olyan összeget, amitől a lánynak leesett az álla –, 
hanem kap saját irodát és egy titkárnőt is. 

– Köszönöm.
– Holnaptól kizárólag nekem tartozik elszámolással. Hamarosan átküldöm önnek az új ügyfél 

anyagát.
– Megmondaná az ügyfél nevét? – kérdezte Lianne. – Szívesen összeszedném róla a netről a 

fellelhető háttérinformációkat. – És szeretett volna megnyugodni is, szóval szívesen kihúzta volna 
Tylert a képletből.

Sloane vetett egy pillantást az órájára.
– Hamarosan személyesen is megismerheti. Bármelyik pillanatban megérkezhet.
Mintha csak az előszobában ülő titkárnő hallgatózott volna, egyszerre megcsörrent a házi 

telefon.
– Igen? – jelentkezett be Michael Sloane. – Pompás! Kérem, vezesse be!
Lianne felállt, és a nyíló ajtó felé fordult. Egy másodpercig csak Caroline-t látta, Michael 

titkárnőjét, aki azonban hamarosan oldalt lépett.
– Mr. Tyler Benedict.
Lianne-nek a szívverése is megállt egy pillanatra, sőt az agya is felmondta a szolgálatot. Olyan 

érzés volt, mint amikor videónézés közben valaki megnyomja a szünet gombot. Teljesen lefagyott.
Egy héttel ezelőtt írta meg a férfinak, hogy válni akar. Azóta várt a válaszára.
Lehet, hogy ez lenne az? Tyler eldöntötte, hogy bosszúból eljátszadozik vele? Vagy az egész csak 

véletlen, a sors furcsa fintora? A pulzusa őrülten kalapált.
– Jól utazott, Tyler? – érdeklődött előzékenyen Michael Sloane.
– Ó, igen, remekül, köszönöm.
A  hangja, a kellemes New York-i akcentus rengeteg emléket idézett fel Lianne-ben. Az  idegei 

pattanásig feszültek, mégis kényszerítette magát, hogy a férfi szemébe nézzen.
Tyler hihetetlenül jól nézett ki, pedig már a harmincas évei vége felé járt. Eleve remek adottságokkal 

rendelkezett: magas volt, széles vállú, jóképű, ráadásul komoly edzőtermi teljesítmény állt mögötte, 
és ez látszott is rajta. Izmos testén igen jól mutatott a méretre szabott öltöny.

Átható, szürke tekintetét Lianne-en nyugtatta, széles, érzéki ajka alig észrevehető mosolyra 



húzódott. Hideg, személytelen mosolyra.
– Az asszisztensem, irodánk munkatársa, Lianne Marshall – mutatta be Michael Sloane.
A lánynak feltűnt, hogy Tyler arca elborult egy másodpercre, de olyan gyorsan átsuhant rajta ez 

az érzés, hogy Lianne később már nem volt benne biztos, nem csak képzelte-e az egészet.
– Örülök, hogy megismerhetem, Lianne – mondta az új ügyfél, és oldalra hajtotta a fejét. 
– Üljenek le, kérem! – kínálta őket hellyel Michael, és Lianne szinte kábultan engedelmeskedett. 

Dühös volt magára, ugyanakkor bizonyítani szerette volna, mennyire hidegen hagyja a helyzet.
Szedd már össze magad! Lélegezz! Hát így viselkedik egy értelmes, felnőtt nő?!
Ugyanakkor a helyzetét megnehezítette a férje közelsége, az illata…
Mindegy, ettől muszáj elvonatkoztatnia! El kell tudnia választani a munkáját a magénéletétől! 

Személyes kapcsolatuk továbbra sem lesz Tylerrel, csak üzleti, és az sem túl szoros, hiszen az 
ügyeket Michael Sloane viszi majd, ő csak a háttérből támogatja a munkáját, dokumentumokat 
készít elő, ellenőriz, információkat gyűjt, és véget nem érő telefonbeszélgetéseket folytat reménybeli 
ügyfelekkel. Ez aligha állítja különösebben nagy kihívások elé.

Álmodozz csak nyugodtan!
Már a férfi puszta jelenléte is alapjaiban rengette meg Lianne világát. Nagy kő esett le a szívéről, 

amikor a végtelen hosszúnak tűnő megbeszélés véget ért. Mikor azonban az órára pillantott, 
meglepetten észlelte, hogy mindössze húsz perc telt el azóta, hogy Tyler belépett a nagyfőnök 
irodájába.

Michael személyesen kísérte ki a vendéget a lifthez, és amikor visszatért, Lianne próbálta nem 
mutatni, mennyire megviselte a tárgyalás.

– Az ügyfél kemény tempót diktál – jegyezte meg remek hangulatban a férfi, Lianne azonban 
egyáltalán sem volt jó kedvében.

Már nem volt semmi kétsége, biztosan tudta, hogy férje nem véletlenül választotta a Sloane, 
Everton, Shell és Társai ügyvédi irodát az ausztráliai ingatlanügyei bonyolítására. Ami azt jelenti, 
hogy az elmúlt hónapokban mindvégig szemmel tartotta őt, és tisztában volt vele, hol él, mit 
csinál. De vajon mi a célja mindezzel?

Még akkor is ez a kérdés foglalkoztatta, amikor visszatért Brightonba, abba a kellemes kis 
kertvárosba, ahol lakást bérelt.

Akárhogy is, a házasságuknak vége, az egyszer biztos. 
Lianne nem véletlenül döntött a válás mellett. Tylerrel még csak az sem mondhatták el, hogy 

baráti maradt a kapcsolatuk, mivel egyáltalán nem kölcsönös egyetértésben jutottak arra a 
következtetésre, hogy jobb, ha különválnak. Lianne egyszerűen eljött otthonról, és attól fogva 
nem reagált a férfi telefonjaira és üzeneteire. Így aztán most kicsit megijedt Tyler felbukkanásától. 
Vajon mit forralhat ellene a férje? Miféle ördögi játékot űz?



 2. FEJEZET

Lianne kinyitotta a lakása ajtaját, és alighogy beért az előszobába, kilépett a cipőjéből, aztán letette 
a táskáját. Egy hideg italra vágyott, egy forró fürdőre, és arra, hogy azután kényelmes öltözetben 
elfogyassza a vacsorára szánt csirkesalátáját. Ő így szokott lazítani egy-egy idegtépő nap után.

A hűtőből kivett egy ásványvizet, és mire beért a nappaliba, meg is itta csak úgy, a palackból. 
A  lakással nagyon jól járt, mert tágas volt, világos, modern, és mivel a legfelső emeleten 

helyezkedett, el, minden helyiségéből remek kilátás nyílt a környékre. Jókora nappali tartozott 
hozzá, konyha, mellette egy kisebb étkező, három hálószoba és minden szükséges mellékhelyiség. 
Mit kívánhat többet egy magányos nő? Még a bérleti díj is méltányos volt.

Egy íróasztal és egy nagy polc segítségével dolgozószobává alakította a kisebbik hálót, és még 
így is maradt egy vendégszobája a saját hálóján kívül.

Egyéb bútora nem is volt, a lakást bútorozottan bérelte. Csupán néhány képet akasztott a falra, 
meg cserepes növényeket vásárolt. Ja, és egy kovácsoltvas asztalt két székkel az erkélyre, mert 
szeretett ott reggelizni.

Büszke volt új otthonára, máris megszokta, és nagyon ragaszkodott hozzá.
Hirtelen zajt hallott a lakásból, ami teljes képtelenség, hiszen állandó portaszolgálat működött 

a házban, kamerák mindenütt, gyakorlatilag lehetetlen volt betörni. 
Megismétlődött ugyanaz a fura zaj. Mintha lenne valaki a fürdőszobában…
Lianne megrémült. Kióvakodott a folyosóra, kivette a zsebéből a mobilját, és felhívta a 

segélyhívót. Épp a címét és a nevét akarta bemondani, amikor valaki kivette a telefont a kezéből.
– Erre semmi szükség.
Az  illetőnek erős New York-i akcentusa volt. Lianne-t elfutotta a pulykaméreg, és dühödten 

fordult a férfi felé.
– Hát te meg mit keresel itt? A pokolba is, hogy jöttél be?
Tyler túlságosan közel állt hozzá, ráadásul egy szál törölközőn kívül semmit sem viselt. A lány 

rábámult izmos, csupasz felsőtestére, melyen még vízcseppek csillogtak. A  fenébe…! Túl sok 
volt neki ez a meztelenség! Szeretett volna hátrálni egy lépést, de a büszkesége erősebb volt a 
gyávaságánál.

– Természetesen kulccsal. Hogyan másként?
– Honnan szerezted?
– Kaptam a tulajtól, amikor megvásároltam az épületet. – Tyler kedvtelve szemlélte a nagy, 

vörös foltokat, melyek megjelentek a lány arcán.
– Te vagy a főbérlőm? – Hát persze… Ez megmagyarázza a rendkívül kedvező bérleti díjat. – Ezt 

eleve eltervezted, ugye? Fotókat osztogattál rólam a város ingatlanirodáiban? Az biztos, hogy nem 
véletlenül alakult így.

– Valóban nem.
– Rám állítottál egy privát kopót?
– Gondoskodni akartam a biztonságodról.
A férfi nyugalma mérhetetlenül feldühítette Lianne-t.
– Hogy merészelted!? Talán a munkámat is neked köszönhetem, a Sloane, Everton, Shell és 

Társainál?
– Nem. Oda a végzettséged és az ajánlásaid miatt vettek fel.
– Ez legalább egy kis vigasz. – Lianne hangja csöpögött a gúnytól. – Ha soványka is…
Valósággal rosszul lett a gondolattól, hogy a férje ráállított valakit, kémkedett utána, és értesült 

mindenről, amit ő csinált. Tudta, hol lakik, hol dolgozik, kikkel találkozik, hová jár szórakozni…
– Általában véve szeretek vigyázni arra, ami az enyém.
Lianne gyomra görcsbe rándult. Eszébe jutottak az együtt töltött szenvedélyes éjszakák, a férfi 



érintése, a csókja íze, az, ahogy a testük összesimult. És az, ahogy szeretkeztek: hol lassan és 
gyöngéden, hol hevesen és mohón.

Sokáig azt hitte, ennyi is elég. Hogy senki és semmi nem állhat közéjük.
Mette azonban, a kifutók királynője és Tyler szeretője felnyitotta a szemét. 
– Én már nem vagyok a tiéd – jelentette ki, és dacosan felszegte az állát. 
– Biztos? – Tyler hangja lágyan csengett, mégis volt valami veszedelmes a kedvességében.
Nyilván olvasott a lány gondolataiban. Látta, hogy Lianne szíve most is a torkában dobog – 

csakis őmiatta.
– Itt semmiképp sem maradhatsz – szögezte le a lány.
– Miért ne maradhatnék? Három hálószobád van, valahol csak elférek.
– Most csak viccelsz, ugye?
Tyler fáradtnak tűnt, ami nem is volt nagy csoda, tekintve, hogy egy sokórás repülőút és több 

tárgyalás állt mögötte.
– Kell egy hely, ahol megszállhatok, amikor Ausztráliában vagyok.
– Erre vannak a szállodák. Vegyél ki egy lakosztályt valahol!
– Pénzkidobás lenne, tekintve, hogy enyém ez a lakás.
– Csakhogy a lakást kibéreltem. – Lianne keményen a férje szemébe nézett. – És nem emlékszem 

olyan záradékra a bérleti szerződésemben, ami kikötné, hogy a tulajdonos rendelkezésére kell 
bocsátanom az egyik hálószobámat.

– Még mindig házasok vagyunk – emlékeztette a férfi.
– Már csak papíron.
– Te akartad így, nem én.
– Hogy mondhatod ezt?
– Te hagytál el engem, ne felejtsd el!
– Azért, mert megcsaltál.
Tyler elkomorodott.
– Te is tudod, hogy ez nem igaz – csóválta meg a fejét.
– Öltözz fel, és tűnj innen!
– Nincs tőlem félnivalód, esküszöm. Vagy talán attól tartasz, hogy túlságosan nagy kísértést 

jelentek majd számodra?
Lianne-t nem töltötte el felhőtlen örömmel, hogy a férje így átlát rajta.
– Erre a kérdésre inkább nem is válaszolok – fordult el méltóságteljesen.
– Nekem nem kell más, csak egy ágy, esküszöm.
– Na persze! – A lány kétségbeesetten felsóhajtott. – Ezt szándékosan csinálod, ugye?
– Mit? – adta az ártatlant Tyler.
– Kényszerhelyzetbe hozol, hogy aztán irányíthass. Remélem, élvezed.
– Nem értem, miért kell így túlbonyolítani a dolgot, amikor olyan egyszerű a megoldás.
– Talán mert az „egyszerű” szó eddig egyáltalán nem szerepelt a szótáradban.
A lány arca kipirult a dühtől, a szeme villámlott. Tyler legszívesebben magához rántotta volna, 

hogy aztán megcsókolja. Orrát megcsapta Lianne finom virágillata, és megörült neki, hogy a lány 
még mindig ugyanazt a parfümöt használja.

– Mondd meg őszintén, mit akarsz tőlem? Miért vagy itt?
– Úgy érted, Melbourne-ben? – A férfi állta a pillantását.
Hát persze! Lianne eddig is tudta, hogy Tyler játszik vele. Ez volt a kedvenc elfoglaltsága.
– Igen. Melbourne-ben. És itt, nálam.
– Azt hittem, az ügyvédi irodában elég érthetően fogalmaztam.
– Igen. Elmondtad, hogy ingatlanokat akarsz vásárolni, lakó- és ipari létesítményeket, hogy 

felújítsd, illetve lebontsd és újjáépítsd őket. Ez a szakmád, ebben vagy a legjobb, eddig világos. 
Az igazi kérdés az, miért kellett ehhez ide jönnöd.

Egy darabig némán néztek egymás szemébe.
– Miért? Talán van valami kifogásod az ittlétem ellen?



– Már hogyne lenne! – Lianne keze ökölbe szorult. – Hagyd a játszadozást, Tyler, és térj végre 
a tárgyra, ha megkérhetlek.

A férfi vett egy nagy levegőt.
– Meg akarom vetni a lábam Ausztráliában.
– Hát hogyne. És ezért költöztél be a lakásomba, mi? Ne szórakozz velem! Bökd már ki végre, 

mit akarsz. Megérdemlem az igazságot!
Tyler hosszan nézte, míg végül Lianne úgy érezte, nem tudja tovább állni a tekintetét.
– Sosem hazudtam neked – mondta csendesen a férfi.
– Ezt egyszer már mondtad.
– Csak te nem hitted el. – Tyler hangjában csalódottság csengett.
– Mert a bizonyítékok ellened szóltak.
– Mert inkább hittél egy krónikus hazudozónak, mint nekem.
– Most már úgyis mindegy. Ezt a három hónapot semmi sem teheti meg nem történtté. Gondolom, 

nem arra vársz, hogy mindent elfelejtsek és megbocsássak. Vagy ha igen, akkor ábrándozz csak 
nyugodtan egyedül. Én most elmegyek zuhanyozni, és mire kijövök a fürdőszobából, szeretném, 
ha nem lennél már itt.

Azzal emelt fővel elhagyta a folyosót.
Büszke volt a méltóságteljes távozására. Határozott mozdulattal becsukta maga mögött a 

hálószobája ajtaját, remegő kézzel levetkőzött, majd belépett a szomszédos fürdőszobába. Egy 
meleg zuhany talán segít elsimítani a lelke gyűrődéseit és oldani a feszültségét. Jó hosszan 
tisztálkodott, hogy elég időt adjon a férfinak a távozásra.

Fél óra is eltelt, mire megtörölközve, megszárított hajjal, tiszta farmerben és pólóban kilépett 
a folyosóra. A kedve sokkal jobb volt, de csak addig, míg észre nem vette a vendégszoba csukott 
ajtaját. Óvatosan kinyitotta, és bekémlelt. Tyler hason feküdt az ágyon, és mélyen aludt. Lianne kis 
híján felsikoltott tehetetlen dühében, csak nagy nehezen sikerült nyugalmat parancsolnia magára. 

Még mindig csak a csípőre tekert törölköző takarta, szóval a lány zavartalanul megcsodálhatta 
izmos vállát, hátát és kidolgozott bicepszét.

Valóban nagy volt a csábítás, hogy odalépjen hozzá, megsimítsa napbarnított bőrét, felborzolja 
a haját, és a szájára tapassza az ajkát…

Félelmetes, ijesztő gondolatok! Lianne rájött, hogy ha nem akar megőrülni, kénytelen 
megszabadulni Tylertől.

– Ébresztő! – kiáltotta, de a férfi nem mozdult. – Hogy az a…
Ingerülten odasietett hozzá, megragadta a matrac sarkát, és jól megrázta. Semmi reakció.
– A  pokolba veled! – Lianne ezúttal Tyler vállát ragadta és rázta meg. – Ébredj fel! Itt nem 

maradhatsz.
Tyler váratlanul kinyúlt, és elkapta a csuklóját.
– Ha ég a ház, vagy egyéb okból van életveszély, hajlandó vagyok felkelni – mormolta álomittasan. 

– Ha nem, menj innen, és hagyj pihenni.
Lianne hiába próbált szabadulni a szorításából.
– Tápászkodj fel, és tűnj innen! – sziszegte. – És eressz el, a fenébe is! – Aztán felsikoltott, mert 

a férfi, ahelyett hogy elengedte volna, elkezdte maga felé húzni. Nem igazán erősen, csak annyira, 
hogy Lianne-nek küzdenie kelljen egy kicsit.

Néhány pillanatra megállni látszott a világ. Mintha minden elsüllyedt volna körülötte, csak 
Tyler maradt, és ez a mindennél erősebb vonzódás, ami még mindig működött köztük. Lianne 
szinte levegőt venni sem mert, félt, hogy ha nem vigyáz, beszippantja ez az érzés. A vére forrt, a 
testén borzongás futott végig.

Amióta külön költözött, senkivel nem volt testi kapcsolata. Ahogy telt-múlt az idő, megtanult 
Tyler nélkül élni, és azt hitte, jó úton halad afelé, hogy elfelejtse a férjét. Mégis, lám, elég volt egy 
szempillantás, hogy feledje a gyűlöletét, és testében-lelkében felébredjen a szerelem fájdalmasan 
örömteli érzése.

Ez egyszerűen nem lehet igaz!



Erőteljesen küzdött az érzés ellen, próbált a dühére összpontosítani.
– Mégis mit képzelsz magadról? Hogy mersz így viselkedni velem? – sziszegte dühödten, és ismét 

szabadulni próbált a szorításból.
Vajon tudja, milyen elbűvölően szép most? – futott át Tyler fején. A haja, akár a selyem, a bőre 

tejfehér és makulátlan, kék szeme szikrázik, akár egy pár gyönyörű zafír!
– Hiszen én csak védekezem, próbálok elhárítani egy támadást – mentegetőzött pimaszul.
Mérhetetlenül hiányoztak neki még a vitáik is, a parázs jelenetek, Lianne természetes, spontán 

lénye és hirtelen természete.
– A  te érdekedben remélem, hogy sikerrel jársz. Mert ha mégsem, akkor börtönbe kerülök 

emberölésért.
– Irgalmazz! Harminchat órája egy percet sem aludtam. – Tyler hirtelen eleresztette, aztán 

derűsen figyelte a Lianne arcán tükröződő, gyorsan változó érzések sorát.
Abban mindenesetre biztos lehetett, hogy az erős vágy, ami már a legelső találkozásukkor 

fellobbant, még mindig jelen volt köztük, és ez mély elégedettséggel töltötte el.
Nagy lelki nyugalommal visszafordult a hasára, és a fejére húzta a párnát.
– Légy szíves, csukd be az ajtót magad után – dünnyögte.
Lianne egyszerűen nem talált szavakat. Életében nem érzett ilyen erős késztetést arra, hogy 

megüssön valakit.
– Eszedbe ne jusson! – hallotta a párna alól, mert Tyler megint csak olvasott a gondolataiban. – 

Vagy ha mégis hozzám érsz, tudnod kell, hogy a dolog nem marad következmények nélkül. 
Lianne természetesen értette, mire céloz. Feszültség sistergett a levegőben, és a teste, ez az aljas 

áruló, remegett a vágyakozástól.
Megrohanták a múltbéli emlékek. Izgató jelenetek rémlettek fel előtte. Szinte újraélte, milyen 

is volt, amikor Tylerrel elmerültek az érzéki élvezetekben, amikor semmi sem számított rajtuk, 
kettejükön és a szenvedélyen kívül.

Lianne nagy megdöbbenésére azon kapta magát, hogy szeretné visszaforgatni az idő kerekét. 
Szeretne Tyler mellé bújni az ágyba, és átadni magát a kéjnek, majd kimerülten és kielégülten 
álomba merülni a férfi oldalán.

Megbolondultál? – rezzent össze. Hiszen bármi volt is köztetek, Tyler széttépte ezt a köteléket! 
Mindennek vége, azokat az időket már sosem lehet visszahozni.

A teste azonban más véleményen volt. Hosszú és heves küzdelmet folytatott a józan ésszel, ami 
kis híján az őrületbe kergette Lianne-t. Szerette volna szabadjára engedni a dühét, de azzal csak 
Tyler kezére játszott volna. Ezért aztán összeszorította a száját, és szó nélkül visszavonult.

Képes volt megőrizni a józanságát és a lélekjelenlétét, és emiatt egyfajta büszkeséget érzett. 
Vissza tudta fogni magát, és ez egyet jelentett azzal, hogy Tylernek még sincs akkora hatalma 
fölötte, mint gondolta.

Halkan becsukta az ajtót maga mögött, a konyhában elkészítette magának a vacsorára szánt 
csirkesalátát, amit aztán az erkélyen fogyasztott el, meglehetősen kedvetlenül.

Majd a maradékot félretolva azon kezdett töprengeni, hogyan tovább.
Az biztos, hogy ha Tyler nem akar elmenni, nem fogja tudni kirakni őt a házból. A rendőrséget 

kihívni kicsit erős lépés lett volna, így elhatározta, hogy a további intézkedésig kivárja a másnapot. 
Akár el is mehetett volna otthonról, moziba vagy egy barátnőjéhez. Lianne mégis úgy döntött, 

marad, és munkával üti agyon az időt. Egy üveg kólával és a laptopjával bevonult a dolgozószobájába.
Majdnem éjfél volt már, amikor elmentette az utolsó oldalakat, és összecsukta a gépet. A válla 

sajgott, és kimondhatatlanul fáradt volt.
Újabb forró zuhanyt vett, hogy ellazuljon, és könnyebb legyen az elalvás. De sajnos nem jött be 

a terve. Órákig álmatlanul hánykolódott az ágyában, míg végül az álom megkönyörült rajta.



 3. FEJEZET

Másnap reggel Lianne úgy érezte magát, mint aki egy percet sem aludt, és ez látszott is rajta, 
sajnos. Bármilyen alaposan sminkelt is, nem tudta teljesen eltüntetni a szeme alatti karikákat.

Kedvetlenül vette elő piros kosztümjét a szekrényből. A piros az erő és a határozottság színe, 
ugyebár. A  haját elegáns kontyba fogta össze, fülbevalót tett, és belebújt fekete, magas sarkú 
cipőjébe.

Amikor elindult a konyhába, hogy megigyon egy forró feketét sok cukorral, abban reménykedett, 
hogy Tyler már elment. De alighogy belépett az ajtón, csalódnia kellett: a férfi az étkezőasztalnál 
ült, és sonkás tojás evett pirítóssal. Sötét szövetnadrág és kék, nyitott gallérú ing volt rajta, a 
zakója és a nyakkendője az egyik szék támláján pihent.

– Pár perc és felébresztettelek volna – jegyezte meg a férfi, és rákacsintott, amivel nyilván a 
korábbi ébresztési módszereire igyekezett célozni.

– Kösz, de van ébresztőórám – vágott vissza fagyosan Lianne. Őt magát is meglepte, milyen 
gyorsan és frappánsan tudott reagálni még az első kávéja előtt.

– Neked is készítettem sonkás tojást.
– Kösz, nem kérek.
Tyler letette az evőeszközeit a tányér mellé.
– Nocsak! Újabban joghurtot és gyümölcsöt reggelizel?
– Mi lenne, ha mellőznénk a társalgást? Bájolgással nem hiszem, hogy célt érsz nálam – 

dünnyögte kedvetlenül a lány.
Tyler felállt, és a mosogatóba tette az evőeszközeit.
– A  reptérre megyek – mondta kurtán, majd begombolta az ingnyakát, megkötötte a 

nyakkendőjét, belebújt a zakóba, és a táskájáért nyúlt. Régebben ilyenkor mindig csókkal búcsúzott 
Lianne-től, de most csak jelentőségteljes pillantást vetett rá. 

– Viszlát este! És szép napot.
– Ami engem illett, nem nagyon szeretnélek viszontlátni – vágott vissza harapósan Lianne.
– Ez a vágyad sajnos biztosan nem teljesülhet, tekintve, hogy Michael Sloane a jogi képviselőm.
– Azért bíztad meg őt, hogy engem bosszants?
– Ha igen, sikerrel jártam? – kérdezett vissza Tyler, és az ajka alig észrevehető mosolyra húzódott. 
– Ne is reménykedj!
A  férfi nevetése mérhetetlenül felidegesítette Lianne-t, de sikerült megőriznie a hidegvérét 

addig, míg Tyler el nem hagyta a házat. Legszívesebben a falhoz vágott volna néhány törékeny 
tárgyat, de rájött, hogy akkor neki kell rendet raknia, és semmi kedve nem volt üvegcserepeket 
söprögetni.

Így aztán csak kávét töltött magának, majd néhány másodpercnyi vívódást követően nekiesett 
a sonkás tojásnak, melyet a férfi a sütőbe rakott, hogy ki ne hűljön.

Tíz perccel később, miután elindította a mosogatógépet, fogta az aktatáskáját, és elhagyta a 
lakást. A ház mélygarázsába ment a lifttel, ahol beszállt a kocsijába, és elindult az irodába.

Pokoli volt a reggeli csúcsforgalom, és pokoli volt a napja is, lévén hogy egy pillanatra sem tudta 
kiverni a fejéből Tylert, hiszen mindvégig az ő ügyeivel kellett foglalkoznia.

Ugyanakkor meg kellett küzdenie a kollégák irigy, értetlenkedő pillantásaival is, mert a cégnél 
nem tudták mire vélni a hirtelen előléptetést, holott tisztában voltak a képességeivel.

Vajon mi lenne, ha megtudnák, hogy a dúsgazdag új ügyfél felesége vagyok, aki valószínűleg 
maga kérte, hogy én intézzem az dolgait? – morfondírozott a lány, csak úgy a játék kedvéért, mert 
természetesen eszébe sem jutott, hogy ezt közhírré tegye.

Épp gépelt valamit a laptopja fölé hajolva, amikor kopogást hallott, majd hívás nélkül az ifjabb 
Michael Sloane lépett be a vadonatúj irodájába.



– Dolgozol, vagy csak úgy teszel? – érdeklődött szívélyesen. A főnök fia már a legelső pillanattól 
fogva élénk érdeklődést mutatott Lianne iránt, és a lány határozott elutasítása nemhogy nem 
lohasztotta le, hanem még inkább felszította a harci kedvét.

– Rengeteg a dolgom – vetette oda a lány kurtán. – Miben segíthetek?
– Édes vagy, amikor ilyen szigorú képet vágsz.
Lianne felsóhajtott. Most tényleg más sem hiányzott neki, mint ifjabb Michael édelgése.
– Nem térnél a tárgyra végre?
– Ó, én nagyon szívesen a tárgyra térnék, akár most rögtön is, ha engednéd, Lianne… – 

A fiatalember ártatlanul pillogott.
– Amit csinálsz, kimeríti a munkahelyi zaklatás fogalmát, ugye tudod?
– Mindig a lehető legrosszabbat feltételezed rólam. – Michael sértődött arcot vágott. – Csak 

meg akartalak hívni vacsorázni ma estére.
Lianne egy percig némán nézte a fiút. Michael igazán nem volt csúnya, és mint vagyonos, sikeres 

szülők egyetlen gyermeke, igen nagy népszerűségnek örvendett a hölgyek körében.
– Michael – sóhajtotta végül. – Mikor fogadod el végre, hogy nálam semmi esélyed?
A fiatalember magabiztosan mosolygott.
– Soha. Meglehetősen makacs vagyok.
– Az én esetemben nincs semmi értelme a makacsságodnak, hidd el. Keress magadnak valakit, 

akit boldoggá tesz a közeledésed.
– Mit csináljak, ha én a kihívásokat szeretem?
– Velem csak az idődet vesztegeted.
– Azt bízd csak rám. Nem kell aggódnod miattam.
– Nem aggódom. Na, tűnés, és hagyj dolgozni!
Michael felállt, és vigyorogva meghajolt.
– Jól van, elmegyek. De holnap visszajövök. Szóval ne kapcsoljanak át sehová, kedves nézőink, 

mert a műsor egy újabb izgalmas epizóddal folytatódik…
Micsoda bohóc! Ezen már Lianne is elnevette magát.

Vasakarattal sikerült késő délutánig elvégeznie az előre kijelölt feladatokat. Útban hazafelé 
eltervezte az estéjét. Lemegy a ház fitnesztermébe, aztán süt magának egy omlettet, elolvassa egy 
szakmai folyóirat legfrissebb számát, és korán ágyba bújik. 

Tylerrel nem számolt, bele sem akart gondolni, mi lesz, ha a férfit még mindig ott találja. 
Az edzés olyan jól sikerült, hogy meg is feledkezett róla. Zuhanyzás után egy laza pamutfelsőben 

és rövidnadrágban, még vizes hajjal indult el a konyha felé, amikor a folyosóra lépve beleütközött 
egy kemény és izmos férfitestbe.

– Ördög és pokol…!
Erős kezek markolták meg a vállát.
– Nyugi! Csak én vagyok, nincs mitől félned. – A hang ismerős volt, csakúgy, mint az arcvíz 

illata.
– Ó, te jó ég… Mit csinálsz még mindig itt?
– Azt hittem, ezt már megbeszéltük. – Tyler látható örömmel figyelte, ahogy Lianne arca kipirul 

a méregtől, miközben szabadulni próbál. De hiába igyekezett.
– Nem, egyáltalán nem beszéltük meg. Továbbra is úgy gondolom, hogy nincs jogod itt 

tartózkodni. Azt hittem, elég egyértelműen jeleztem, mit szeretnék.
– Igen, egyértelmű voltál, én viszont egy pillanatig sem gondoltam komolyan, hogy…
– Hogy azt tedd, amire kérlek?
– Pontosan. Nem akarok távol lenni tőled.
– Miért? Miért nem hagysz végre békén, és éled tovább az életedet?
– Úgy, ahogy te a tiédet?
Lianne nem volt egészen biztos benne, hogy életnek lehet nevezni azt, ami az elmúlt három 

hónapját jellemezte, de ezt nem kötötte Tyler orrára.



– Valahogy úgy, igen – felelte nyugodtan. – Én egyik napról a másikra kiléptem az életedből. 
Hát olyan nagy kérés, hogy te is hasonlóképpen tegyél?

– Igen.
– De miért? – Lianne csalódottan megrázta a fejét, sőt egy pillanatra a szemét is lehunyta, és 

amikor újra felnézett, azt látta, hogy Tyler föléje hajol. Tiltakozni akart, de egy hang sem jött ki a 
torkán.

Amikor pedig a férfi szája az ajkára tapadt, egyszerre összeomlott az a védelmi rendszer, amelyet 
az eltelt hónapok során a szíve köré emelt. Forróság öntötte el, és minden porcikáját megremegtette 
a szenvedély. Milyen egyszerű lett volna megint lehunyni a szemét, és azt képzelni, hogy az elmúlt 
hónapok nem is voltak valóságosak! Óriási volt a kísértés, hogy átadja magát ennek a pompás 
érzésnek.

Eszedbe ne jusson! – szólalt meg az agya leghátsó zugában egy óvatos hang. Az lenne a végső 
romlás kezdete. Visszakerülne életének egy olyan pontjára, amelyet már egyszer maga mögött 
hagyott, és amelyre gondolni sem szeretett azóta.

A férfi érezte Lianne vívódását, és elég önuralom volt benne ahhoz, hogy engedje felocsúdni, 
kijózanodni a feleségét. Sőt, lassan visszahúzódott, már épp csak összeért az ajkuk. 

Lianne még mindig kába volt egy kicsit, az ajka megduzzadt, a szemében szenvedély csillogott.
– Ezért – felelte a férfi egyszerűen.
Lianne hátrált egy lépést. Némán nézte a férjét, és önkéntelenül az ajkához emelte a kezét. 

Dermedten állt, és nem értette, mi történt vele.
– Pedig jobb lenne, ha elmennél – nyögte.
Tyler futólag megsimogatta az arcát.
– Ettél már?
Micsoda banális téma! Ez meg hogy jutott eszébe?
– Arra gondoltam, hogy elmehetnénk valahová vacsorázni, esetleg hozathatnánk valamit. Te 

döntesz.
– Nem hinném, hogy együtt kellene vacsoráznunk.
– Hiszen ez csak egy közös étkezés. Annyit csak kibírunk együtt.
Lianne vett egy nagy lélegzetet, majd hosszan kifújta a levegőt. Egy perccel ezelőtt még nagyon 

haragudott Tylerre. Vajon hová tűnt belőle ez a harag?
– Különben is, más terveim vannak. Moziba megyek Zoe barátnőmmel.
– Egy bizonyos Zoe telefonált, amíg a fürdőszobában voltál. Valami olyasmit mondott, hogy 

holnap mentek moziba.
A fenébe is, lebukott!
– Akkor sem megyek veled sehová.
– Valamit enned kell, nem? Miért ne valami kellemes környezetben?
– Borral és gyertyafénnyel akarsz elcsábítani?
–- Ugyan! Annál sokkal jobb módszereim vannak. 
– Azokat inkább hagyjuk.
A férfi játékosan megérintette az orra hegyét.
– Jól van, ma már nem beszélek erről többet. Mi lenne, ha átöltöznél?
Lianne szeme megvillant.
– Ha veled vacsorázom, foglalsz szállodai szobát?
– Kettőnknek? – kötekedett Tyler.
– Dehogy! Magadnak! – háborodott fel a lány. 
– Nem.
– Pedig nem akarom, hogy itt legyél.
– Az a te bajod. 
– Kihívom a rendőrséget, és kidobatlak.
– Hajrá! Hívd csak ki őket.
– Te meg majd közlöd velük, hogy tiéd a ház, különben is, házasok vagyunk, és csak egy kis 



házastársi torzsalkodás áll a segítségkérés mögött?
– Elég jól összefoglaltad, azt hiszem – biccentett Tyler, akiről lerítt, hogy remekül szórakozik.
– Igazán megkönnyíted számomra, hogy gyűlöljelek.
– Minden jobb, mintha közömbös lennél irántam.
– Valóban? – Lianne-nek támadt egy ötlete. És ha a vacsoránál bebizonyítaná a férfinak, 

mennyire közömbös iránta? Ki tudja, talán még önmagának is be tudná bizonyítani…
– Toorakban van egy remek étterem – szólalt meg, és megnevezte a helyet. – Kérj egy asztalt 

Lianne Marshall névre. – Tyler mogorva pillantása minden pénzt megért. – Fél óra múlva 
indulhatunk, ha te is úgy gondolod.

Tyler hosszan nézett utána, aztán elment átöltözni. Grafitszürke öltönyt, világoskék inget és 
nyakkendőt vett fel, s mire visszatért a nappaliba, már Lianne is ott volt, fekete selyemnadrágban, 
elegáns selyemblúzban, magas sarkú, vékony pántos szandálban. A  vállán ezüstös csipkesál 
pihent, a nyakában egy csepp formájú gyémántfüggő szikrázott. Nem Tylertől kapta, úgyhogy 
valószínűleg magát lepte meg vele a saját keresetéből.

Lianne elindult az ajtó felé.
– Vezetsz, vagy vezessek én?
– Vezetek, te pedig mutasd az utat!



 4. FEJEZET

A  férfi kocsijával mentek. Miután megérkezett Ausztráliába, Tylernek első dolga volt vásárolni 
egy fekete sportautót, mely Lianne szerint legalább olyan veszedelmes látványt nyújtott, mint a 
tulajdonosa.

Az  étterem, ahová beültek, híres volt a konyhájáról, a remek kiszolgálásról és az ételekhez 
felszolgált pompás borokról. Tyler elő- és főételt is rendelt, a lány ellenben megelégedett egy 
előétellel.

– Nem vagy éhes?
– Nem különösebben. – Az  idegesség elvette az étvágyát. Mit is gondolt, amikor vállalkozott 

rá, hogy egy teljes estét eltöltsön Tyler társaságában? A férfi manipulálni próbálja, mint mindig, 
Lianne ellenben be akarta bizonyítani neki, hogy képes megverni a saját játékában.

A sommelier kihozta a bort, és teletöltötte a poharaikat.
– És most hogyan tovább? – kérdezte Lianne, amikor ismét kettesben maradtak az asztalnál. – 

Beszélgessünk civilizáltan? Mondjunk jelentéktelen szavakat és mondatokat, csak hogy megtörjük 
a csendet?

– Én a jelentőségteljes mondatokra szavaznék.
A lány eljátszotta, mintha töprengene, és hátradőlt a széken.
– Kezdjem én, vagy kezded te?
– Nem az számít, ki kezdi. Nem az a lényeg.
– Hanem mi?
– A békülés. És hogy újra egymásra találjunk.
Lianne-nek egy pillanatra a torkán akadt a szó.
– Arról szó sem lehet – mondta végül rekedtes hangon.
– Még mindig kötődünk egymáshoz.
– Már nem. Az már a múlté.
– Szerintem meg nem. Még mindig ott a szikra, ugyanúgy, ahogy régen. Fon tosak vagyunk 

egymásnak.
– Hónapokkal ezelőtt elhagytalak – emlékeztette Lianne. – Ha tényleg fontos vagyok neked, 

miért vártál három hónapot azzal, hogy megmentsd a házasságunkat?
– Nem mondhatod, hogy nem próbálkoztam. – A férfi hanyagul hátradőlt a széken. – Hívtalak 

számtalanszor, de vagy fel sem vetted, vagy azonnal letetted, amint meghallottad a hangom.
Kihozták az előételeket, aztán megint magukra maradtak.
– Amikor észrevettem, hogy eltűntél, az volt az első gondolatom, hogy kiderítem, merre vagy, 

utánad megyek és visszahozlak. De a körülmények összeesküdtek ellenem.
– Ezt hogy érted?
– Három nappal azután, hogy elmentél, apám egy autóbalesetben életét veszette.
– Ó, istenem! Őszinte részvétem. Ezt nem tudtam, Tyler…
Lianne őszintén megsajnálta a férjét. Mintha nem lett volna elég a gyász fájdalma, egyik 

pillanatról a másikra Tyler nyakába szakadt egy vállalatbirodalom irányítása és az ezzel járó óriási 
felelősség.

– Aztán elkezdődött Mette kálváriája.
– Ó, hogy oda ne rohanjak! – gúnyolódott keserűen Lianne. – Vajon mi érte szegény kis Mettét, 

ami miatt megint hozzád kellett fordulnia? Csak nem újabb elvonóra utalták? Belátom, tényleg 
neked kellett őt átsegítened ezen, senki másnak…

– Nem sokkal apám halála után rosszindulatú agydaganatot diagnosztizáltak nála. Ami 
operálhatatlannak bizonyult. – Tyler komolyan nézett a felesége szemébe. – Mint te is tudod, a 
családjaink nagyon jóban vannak, Mettével szinte testvérekként nőttünk fel. Szóval támogatnom 



kellett a megözvegyült anyámat, át kellett vennem apám üzleteit, és legalább heti egy alkalommal 
meg kellett látogatnom Mettét a kórházban. Hát ezért nem jöhettem előbb. – Tartott egy rövid 
szüntet. – Múlt héten eltemettük Mettét. Két nappal később már egy Melbourne felé tartó járaton 
ültem.

Most már Lianne is értette, miért tűnt el a modell egyik napról a másikra a kifutókról meg a 
pletykalapok híreiből.

– Nagyon szeretett téged – mondta tompán. – Bármit megtett volna érted.
– Én azonban sosem viszonoztam a szerelmét. Mindig a gyerekkori jóbarátot láttam benne, 

sosem volt köztünk több, mint barátság.
– Igen, ezt már hallottam néhányszor. – Lianne jól emlékezett a saját vádjaira és szemrehányásaira, 

meg arra, hogyan védekezett a férfi.
– Jólesett volna, ha hiszel nekem.
– Hagyjuk ezt. Ami volt, elmúlt. Mette nem téma többé.
– Ha nem hiszed el, hogy nem volt köztünk semmi, akkor nagyon is az. Beszélnünk kell róla.
– Ha te mondod… Aligha fojthatom beléd a szót, szóval csak rajta.
Tyler letette az evőeszközét, eltolta magától a tányért, aztán elgondolkodva csak annyit mondott:
– Mette nagyon csúnyán viselkedett veled.
Lianne ivott egy korty bort, majd visszatette a poharat az asztalra.
– Most legyek hálás a beismerésedért?
– Sajnos nem tehetem jóvá, amit mondott. Én semmivel sem bátorítottam, nem én adtam a 

szájába a szavakat.
– Ami azt illeti, fenemód meggyőzően adta elő. Szóval ha hazudott, Oscart érdemelne a színészi 

képességeiért.
– Márpedig hazudott, esküszöm. Egyetlen szó sem volt igaz abból, amit neked mondott. 
– Ezt mondod te.
– Még mindig nem hiszel nekem?
Lianne hosszan nézte a férfi arcát, aztán csak ennyit mondott:
– Nem gondolod, hogy kicsit sokat vársz tőlem?
– Azt reméltem, hogy azért, ami köztünk van, érdemes küzdeni. 
– Küzdöttem is, Tyler. Hosszan és keményen. Tulajdonképpen az egyéves házasságunk alatt 

végig küzdöttem, és több kisebb győzelmet is arattam, de a háborút végül Mette nyerte meg. – 
A lány nehezen lélegzett, talán a visszafojtott indulattól. – Lezárhatnánk végre ezt a témát?

– Nem, még nem.
– De én szeretném. – Lianne felállt, és menni akart, de a férfi megfogta a karját.
– Ülj vissza!
– Eressz el! – követelte Lianne. – Elegem van ebből.
– Ettől még muszáj megbeszélnünk. Te döntöd el, hol. Felőlem beszélhetünk itt, a lakásban, az 

autóban…
– A főétel, uram. Remélem, eddig mindennel elégedettek. – A pincér, aki az asztalukhoz lépett, 

végre észrevette, hogy eléggé feszült a hangulat. – Akarja, hogy egy ideig melegen tartsuk a 
tányérját?

– Nagyon finom volt minden, de most sajnos mennem kell – hadarta Lianne, és felismerve a 
lehetőséget, lerázta magáról a férje kezét. – Viszontlátásra!

– Mindketten távozunk. – Tyler néhány bankjegyet húzott elő a tárcájából, majd az ámuló 
pincér kezébe nyomta, és Lianne nyomában ő is az ajtóhoz csörtetett.

– Hová mész? – szegezte neki a kérdést már az utcán.
– Hová mennék? Természetesen haza – hangzott a dühös válasz.
– Az autóm az ellenkező irányban van.
Egy taxi tűnt fel a sarkon, amit Lianne azonnal le is intett. Amikor a kocsi megállt, diadalmas 

pillantást vetett Tylerre.
– Jó éjt!



Ki akarta nyitni az anyósülés melletti ajtót, a férje azonban megfogta a kezét.
– Nem, nem mehetsz el – közölte, majd elnézést kért a taxistól, és intett, hogy nyugodtan 

menjen tovább.
– Ehhez nem volt jogod! – fakadt ki Lianne.
– Biztos, hogy ezt itt, a nyílt utcán akarod megvitatni? – fordult szembe vele Tyler.
– Mi lenne, ha sehol sem vitatnánk meg?
– Csak ne lennél ilyen átkozottul makacs! – csóválta meg a fejét a férfi, majd hirtelen magához 

rántotta és megcsókolta.
Lianne valósággal beleolvadt az ölelésébe. Egy másodperc sem telt el, és megadóan felnyögött, 

feladta minden ellenállását. Tyler nyaka köré fonta a karját. 
Varázslatos pillanatok voltak ezek. Vad, mohó vágy kerítette hatalmába és űzött el a fejéből 

minden értelmes gondolatot.
Érezte a férfi merevedését, és önkéntelenül is újra felsóhajtott. A  bensője vágyakozva 

összerándult, minden porcikáját tűz emésztette. Csak ketten voltak a világon, ő és Tyler.
Utólag nem tudta volna megmondani, meddig álltak ott, szorosan össze simulva. A csókból végül 

gyöngéd cirógatás lett, majd Tyler felemelte a fejét.
Mellettük dudálni kezdett egy autó.
– Menjetek szobára! – kiabálta bele az éjszakába egy borízű hang, mely visszarántotta Lianne-t 

a valóságba. Hirtelen elszégyellte magát. Mégsem viselkedhet úgy, mint egy éretlen bakfis!
– Ez rémes volt – borzongott meg.
– Hogy megzavartak? – nevetett fel Tyler, mire a lány villámló szemmel nézett rá.
Egy másodperccel később leintette a következő taxit, a férje pedig nem akadályozta meg, hogy 

beszálljon és távozzon.
Miután magára maradt, sarkon fordult, és visszament a parkolóba, ahol a kocsiját hagyta. 

A gondolat, hogy Lianne-t éppúgy felkavarta az iménti közjáték, mint őt, elégtétellel töltötte el.
Beszállt az autóba, és elindult Brighton irányába. Amikor megszólalt a telefonja, lehúzódott 

az út szélére, és fogadta a hívást. Aztán egy újabb beszélgetés következett, majd Tyler folytatta 
útját, míg észre nem vett egy kellemesnek tűnő olasz vendéglőt. Mivel az előételtől nem lakott jól, 
betért, és elfogyasztott egy jó nagy adag spagettit tenger gyümölcseivel. 

Lianne nagyjából akkor ért haza, amikor Tyler beült a vendéglőbe. Kifizette a taxit, majd felment 
a lifttel a lakásába.

Dühös volt magára, amiért kockáztatott és veszített. Bármennyire szerette volna megmutatni 
Tylernek, hogy közömbös iránta, sajnos épp az ellenkezőjét sikerült bebizonyítania.

Nem szabadulhatott a férfitól, ugyanúgy hozzá tartozott, ahogy a keze vagy a lába. Tyler 
pontosan tudta ezt, és igyekezett erre folyamatosan felhívni a figyelmét, miközben Lianne 
makacsul tagadta, hogy még mindig meglenne köztük a régi kötelék.

Bár nem akart ezen rágódni, a szíve mélyén megrázta Tyler apjának és Metté nek a halála. Vajon 
ha idejében tudomást szerez a férfi kettős gyászáról, akkor fogadta volna a hívásait?

Erre a kérdésre nem tudta a választ.
Noha nem volt még késő, Lianne az este hátralévő részére a szobájába vonult vissza. Itt, csakis 

itt érezte magát biztonságban a férjétől.

Másnap reggel üzenetet talált a konyhaasztalon.
Péntekig Sydney-ben leszek. Tyler
És alá odaírta a mobilszámát.
Vajon tényleg üzleti ügyben kellett elutaznia, vagy ez a manőver is része a stratégiájának? – 

töprengett Lianne, aztán rájött, hogy mindegy is. Okosabb, ha nem törődik ezzel, hanem kiélvezi 
ezt a kis szünetet.

Jókedvűen indult el az irodába, ahol rengeteg munka várta. A délutánt a szokott napi megbeszélés 
zárta a nagyfőnökkel.



– A feleségem több jótékonysági szervezet vezetőségének is tagja – mondta Michael Sloane a 
konferenciájuk után. – Szombat este nagy adománygálát rendezünk, és meghívtam Tyler Benedictet 
az asztalunkhoz. – Némi hatásszünetet tartott. – Tyler magát szeretné kísérőnek, szóval nagy 
szívességet tenne nekem, ha el tudna jönni.

Ravasz, gondolta Lianne. Tyler nyilván pontosan tudta, hogy a főnökének nem fog tudni nemet 
mondani. 

– Persze, ott leszek – mosolyodott el bájosan, holott valójában a fogát csikorgatta, és megfogadta, 
hogy amint találkozik Tylerrel, el fogja harapni a torkát.

– Köszönöm. A pontos időpontot és helyszínt majd időben tudatom. 
Mire végeztek a megbeszéléssel, vége lett a munkaidőnek is. Lianne összepakolt az íróasztalán, 

majd néhány kollégával együtt elhagyta az irodaépületet. Egy kis bisztróba ment, ahová találkozót 
beszéltek meg gyerekkori legjobb barátnőjével, Zoe-val. A vacsora után pedig moziba készültek.

A magas, szőke Zoe már várta Lianne-t.
– Mi az ördögöt keresett a férjed tegnap este a lakásodban? – szegezte neki nyomban a kérdést.
– Nem maradt ki valami? Mondjuk az üdvözlés – élcelődött a barátnője.
– Szia, de jó, hogy látlak! De most már válaszolj, mert mindjárt meghalok a kíváncsiságtól!
Lianne néhány mondatban elmagyarázta, mi történt az elmúlt napokban, hogyan bukkant fel 

újra Tyler az életében, és miért nem tud megszabadulni tőle.
Zoe aggodalmasan pillogott.
– Hogy bírod?
– Egyelőre egész jól. Igyekszem kitérni az útjából.
– Érdekes helyzet – vélekedett Zoe. – És bonyolult. Biztosra veszem, hogy Tyler forral valamit. 

Légy óvatos!
– Arra mérget vehetsz.

Tyler még szombat reggel sem volt sehol, szóval Lianne már épp kezdett megkönnyebbülni, hogy 
megússza az esti gálavacsorát, de miután egy kimerítő edzést követően visszatért a lakásba, 
kiderült, hogy korai volt az öröm: a férfi ugyanis a konyhában állt, és kávét főzött.

– Jó reggelt! – villantott rá egy könnyed mosolyt, mire Lianne-t azonnal elfutotta a pulykaméreg.
– Mégis, hogy merted a főnökömet kijátszani ellenem?! – fakadt ki.
– Nocsak! Úgy látom, a köszönés kiment a divatból, amióta nem találkoztunk. Csak nem a gálára 

célzol? Valami kifogásod van talán azellen, hogy elkísérj?
Lianne színpadiasan megrebegtette a szempilláját.
– Ugyan, dehogy. Hová gondolsz? – fuvolázta. – Ugrálok örömömben, hogy elkísérhetlek. Mindig 

is erről álmodtam. – Aztán hirtelen abbahagyta a színészkedést. – Naná, hogy kifogásom van 
ellene! – sziszegte. – Nem is egy. Kezd   jem sorolni?

– Inkább ne. Fogadd el, hogy így jártál.
– Megtörtént. – Lianne erős ingert érzett a fizikai erőszakra, de uralkodott magán. – Szombaton 

takarítani szoktam – jelentette ki fagyosan.
– Vagyis ne legyek útban?
– Igen, azt megköszönném.
– Rendben.
Tyler néhány perccel később elhagyta a lakást, és késő délutánig elő sem került.



 5. FEJEZET

Lianne betette a legszebb fülbevalóját. Pezsgőszínű, spagettipántos selyem estélyi ruhát viselt, 
melynek felsőrészét gyöngyhímzés díszítette. Az  öltözetét fehér stóla és magas sarkú szandál 
egészítette ki. Haját elegáns kontyba fogta össze a tarkóján, és némi sminkkel hangsúlyozta a 
szemét.

Szorongott, de nem a jótékonysági gálán megjelenő hírességek vagy az ingatag önbizalma miatt. 
Rossz érzéseinek kizárólag Tyler volt az oka, aki talpig szmokingban várta a nappaliban. A láttára 
Lianne-nek egy pillanatra elakadt a lélegzete. 

– Gyönyörű vagy – bókolt a férfi, mire ő az ajkára erőltetett egy mosolyt.
– Köszönöm – motyogta. – Nem lenne illendőbb, ha külön érkeznénk a gálára?
– Már miért kellene külön érkeznünk?
– Mert te az esemény díszvendége vagy, én meg csak egy kijelölt kísérő, aki áttételesen neked 

dolgozik az ügyvédi irodánál.
– És ez miért baj?
– Nem baj, csak ha együtt megyünk, abból esetleg merész következtetéseket vonhatnak le 

egyesek.
– Az  sem olyan nagy tragédia. – Tyler odalépett hozzá. Soha senkihez nem vonzódott 

még annyira, mint Lianne-hez. Ő volt a mindene, az egyetlen fénysugár az életében. Ó, ha 
visszaforgathatná az idő kerekét…

Néhány hónapja azt gondolta, hogy ami összeköti őket, az egy mindennél hatalmasabb erő. 
Lebecsülte Mette rosszindulatú hazugságainak erejét és jelentőségét, és fel sem merült benne, 
hogy Lianne esetleg a menekülésben fogja látni a megoldást.

– Az ügyvédi iroda alkalmazottainak kizárólag üzleti jellegű kapcsolatuk lehet az ügyfelekkel.
– Kivéve, ha az illető ügyfél történetesen a házastársuk – mutatott rá mosolyogva Tyler.
– Hónapok óta külön élünk, és be fogom nyújtani a válókeresetet – tájékoztatta Lianne.
– Látom, ebben a kérdésben is hajthatatlan vagy. – A férfi benyúlt a nadrágzsebébe, és előhúzta 

a kocsikulcsát. – Akkor mehetünk?
– Felőlem… – Lianne rántott egyet a vállán. – De mi lesz, ha különböző időpontban akarjuk 

elhagyni a gálát?
– Majdcsak kiegyezünk valahogy.
– És ha én inkább másvalakivel mennék haza?
Tyler pillantása elborult.
– Veszekedni akarsz?
– Nem. Csak jelezni szeretném, hogy független nő vagyok.
– Mégis milyen értelemben?
Kiléptek a folyosóra, és Lianne megnyomta a lift hívógombját.
– Abban, hogy azt teszek, amit akarok.

A férfi sportkocsijával mentek, Tyler vezetett. A gálát egy elegáns szállodában rendezték, az első 
emeleti bálteremben.

Mosolyogj! – figyelmeztette magát Lianne, ahogy Tyler oldalán fellépdelt a lépcsőn. Zavarban 
volt, nem tudott mit kezdeni a kezével, ezért örömmel vette el az üdvözlőitalt – a pezsgőt – a 
bejáratnál álló pincér tálcájáról.

Jókat mosolygott rajta, mekkora feltűnést keltett Tyler a hölgyek körében. Némelyek csak lopva 
vetettek pillantásokat feléje, mások azonban egészen nyíltan igyekeztek felkelteni a férfi figyelmét.

– Nagyon népszerű vagy – súgta Tyler fülébe kicsivel később, amikor megint összetalálkoztak 
a többi vendég gyűrűjében. – Hamarosan az összes exkluzív vendéglistán szerepelni fog a neved.


