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Lynne Marshall

Fogj, és vigyél magaddal!



 1. FEJEZET

Lacy Winters péntek délelőtt 10:45-kor hajtott be büfékocsijával az építkezésre. A  kaliforniai 
Little River Valley-ben nem pezsgett kifejezetten az üzleti élet. Egy helyi rendelet évekkel ezelőtt 
kitiltotta a multikat a településről, ezért is szerettek itt lakni az emberek. Aguirre polgármester 
azonban nemrég úgy döntött, hogy engedélyt ad egy idősotthon felépítésére, amire égető szükség 
volt a kisvárosban, lévén nyugdíjazásukat követően sokan határoztak úgy, hogy itt telepednek 
le, de nem engedhették meg maguknak, hogy a környező dombokon sorakozó hatalmas és drága 
ingatlanok valamelyikébe költözzenek.

A  tervek szerint száz új, villaszerű épületet húznának fel, ami óriási számú építőmunkás 
jelenlétét feltételezi az elkövetkező időkben. Az építőmunkások pedig jó étvágyú emberek, ami 
kiváló lehetőség lehet Lacynek.

Mielőtt elindult otthonról, még kiposztolt egy üzenetet a közösségi oldalán, amelyben arra 
kérte követőit, hogy kívánjanak neki szerencsét az esetleges új megbízáshoz.

A  családi vállalkozást megörökölve hosszasan tanulmányozta a néhai édesapja egykori 
vevőkörébe tartozó cégeket, amelyek listáját toronymagasan a Franks & Gardner építővállalat 
vezette. Miután minden szükséges engedélyt beszerzett, a büfékocsit is átfestette – rózsaszínűre 
–, és nagybetűkkel ráfestette, hogy Fogj, és vigyél magaddal!, nekiállt feltérképezni a cég közelben 
futó, új projektjeinek helyszínét.

Megköszörülte a torkát, majd lesimította kötényét, amelynek neonpink árnyalata ütötte hajának 
színét. De mindent a jó cél és a sikeres üzlet reményében! A kedvenc színe talán szerencsét hoz.

A volán mögül a felújított konyharészbe masírozott, majd kinyitotta a szervizablakot árnyékoló 
napellenzőt. Showtime! Készen áll, hogy megtegye a következő lépést. Amire mindazok után, 
amin az elmúlt évben keresztülment, mindennél nagyobb szüksége lesz.

– Megkérdezhetem, mit keres itt? – szegezte neki a kérdést váratlanul egy mélyen zengő, férfias 
hang, amelytől annyira megijedt, hogy kiejtette kezéből a vizespalackot, amiből inni akart.

– Hogyne – felelte remegő kézzel. Amikor a férfira nézett, megállapította, hogy a fickó talán 
nem is az, akit keres. – Mr. Frankshez van szerencsém? – kérdezte.

– Távolról sem – közölte a magas, vonzó, sötétszőke, zöld szemű férfi, aki magyarázatot várva 
gyanús pillantásokkal méregette.

Ennyit az apja listájáról. Bár halála óta egyetlen év telt el, a jelek szerint a tőle kölcsönzött lista 
máris idejétmúlt.

– Akkor talán beszélhetnék Mr. Gardnerrel? – szaladt ki a száján idegességében még azelőtt, 
hogy a férfi ingén fityegő kitűzőn elolvasta volna a nevet: Zackery Gardner, építésvezető. – Ó, jó 
napot! – bökte ki hamarjában.

– Üdv! – vágta rá a férfi, karját egymásba fonva, feltűrt ingujjban, várakozásteljes ábrázattal.
– Nos, Mr. Gardner, nemrég saját vállalkozásba kezdtem, és azt szeretném tudni, hasznára 

lehetnék-e a munkásainak.
– Amennyiben? – kérdezte a férfi. Leengedte a karját, és vizslató pillantást vetett előbb a 

furgonra, majd rá. – Rövid kényeztetést követően hazavihetnék?
Jóságos ég! Talán azt hiszi, hogy mozgó masszázsszalont üzemeltet? Vagy csak ugratja, amiért 

hívatlanul bukkant elő a semmiből? Rezzenéstelen tekintettel meredt a férfi szexi zöld szemébe.
Büszkeségét félretéve próbált nem tudomást venni a férfi gúnyos megjegyzéséről. Elvégre 

hosszú távú munkát keres. Az alkalmi megbízásokból már elege van. Az építkezésen a munkálatok 
legalább hat hónapig eltartanak, ami remek kezdés volna.

– Ínycsiklandó tekercseket készítek tortillából. De különféle pitéket is árulok. Szeretné látni az 
étlapot? Adhatok kóstolót is, ha kívánja.

A jó kötésű pasas, aki szemmel láthatóan odafigyelt az egészséges étkezésre, közelebb lépett, 



mire átnyújtott neki egy neonrózsaszínű szórólapot. Amikor keze a férfi kezéhez ért, hirtelen 
bizsergést érzett, amit már jó ideje nem.

Miközben tekintetét egy pillanatra sem vette le róla, Zackery Gardner megszabadult a sisakjától. 
Napbarnított arcát homlokába lógó, hullámos fürtök keretezték. A mosolya szívdöglesztő volt.

– Elnyerte bármi a tetszését? – kérdezte feszülten.
Amikor a férfi hirtelen felvonta a szemöldökét, döbbent csak rá Lacy szavai félreérthetőségére.
– Úgy értem, az étlapról – tette hozzá sietve.
– És a ház ajánlata? – kérdezett vissza a férfi huncutul csillogó szemmel.
– Ha a grill bemelegszik, készíthetek magának egy csirkés wrapet. És a működéshez természetesen 

megvan minden engedélyem, ha érdekli.
A férfi láthatóan gondolkodóba esett.
– A csirkés wrap jól hangzik. A papírjait pedig innen is jól látom, hiszen ott lógnak a falon. 

Mennyi idő múlva lesz kész?
– Tíz perc – vágta rá Lacy. – Hamarabb is megvan, ha a kiszolgálás folyamatos, és nem kell 

kivárni, amíg a grill felmelegszik. A gyorsaságomról vagyok híres.
A férfi szemöldöke a magasba szökkent, ábrázatáról lerítt a döbbenet.
Atya ég! Vajon szándékosan érti félre minden szavát?
Lacy már rég nem érezte magát ennyire idegesnek attól, hogy főznie kell valakinek.
– Akkor tíz perc múlva visszajövök – zárta rövidre Gardner.
Zackery.
Hirtelen furcsa érzés kerítette hatalmába a lányt. Gondolatban húsz évet repült vissza az 

időben, amikor a nyári szünetekben folyton apjával tartott Little River Valley-be. Életében akkor 
volt először szerelmes, méghozzá nem is akárkibe. Bár a fickó valószínűleg maga is tizenéves 
lehetett, kislány szemmel érett férfinak tűnt. Jóképű építőmunkás volt. A neve Zack. Szőke volt, és 
zöld szemű. A haja hosszú és hullámos. Amolyan Thor-féle jelenség, akitől elalélnak a nők. Akkor 
szentül megfogadta, hogy sosem felejti el.

Pedig majdnem sikerült.
Most már egész testében megborzongott. Ő az, csakis ő lehet, épp csak húsz évvel idősebb 

kiadásban. És szexibb, mint valaha.
Akkoriban csodálatos álmokat szőtt a férfiról. Csodálatos, ám ártatlan álmokat. Kislányként 

minden vágya az volt, hogy egy vadvirágos rét kellős közepén élete első csókját tőle kapja. Amikor 
rádöbbent, hogy felnőtt nőként is óriási késztetést érez, hogy megcsókolja, töltött magának egy 
pohár jéghideg vizet, majd nekilátott, hogy elkészítse élete legfinomabb tekercsét. Ezen múlik 
minden. Közben egy almás pitét is sütött.

Pontosan tíz perccel később Zack Gardner ismét feltűnt a színen. A  büfékocsit meglátva 
mosolyoghatnékja támadt, ám palástolta, mert semmi szín alatt nem akart hamis ábrándokat 
kelteni a lányban a megbízást illetően.

A  dús, természetes vörös hajzuhatag láttán emlékképek sokasága rohanta meg. Egyetlen 
személyt ismert csak, akinek hasonló árnyalatú hajkoronája volt. Tizenkilenc évesen életében 
először vállalt nyári munkát egy építkezésen, amely hihetetlenül nehéz volt, ő pedig állandóan 
farkaséhes. Az építkezésen akkor is állt egy büfékocsi, amelyen a Winters reggeli és ebéd felirat 
díszelgett. Azon a nyáron a középkorú fickó magával hozta a kislányát is. Akkoriban John Winters 
készítette a legfinomabb sajtburgert, és a lányának pont olyan rikító vörös haja volt, mint az 
apjának. Lehetséges, hogy Lacy az a kislány volna?

A büfékocsihoz közeledve mennyei aroma csapta meg az orrát, és összefutott a nyál a szájában. 
Mivel az ebédhez még korán volt, gyors döntésre jutott. Az emlékeit inkább megtartja magának, 
mert ahogy azt korábban már szilárdan eltökélte, semmivel sem akarja áltatni a lányt.

Lacy azonnal felfigyelt a közeledtére, és ajka csábos mosolyra húzódott.
– Remélem, éhes – mondta várakozással teli arckifejezéssel.
Bár negyedórával ezelőtt még nem volt az, Zack gyomra hirtelen hangosan megkordult.



– Az illata isteni!
Lacy egy nagy méretű papírtányért tolt a férfi orra elé, amelyen egy akkora tekercs hevert, hogy 

a tányér megtelt vele.
– Ez hatalmas!
– Az építőmunkásoknak hatalmas étvágyuk tud lenni.
Ezt Zack is tudta, bár már vagy öt éve inkább csak irodai munkát végzett, amelynek java 

részében kivitelezőkkel tárgyalt, s közben szép lassan menetelt előre a ranglétrán. Mára tulajdonos-
menedzserré nőtte ki magát.

Amint a wrapbe harapott, elképesztő ízorgiát érzett. A  fűszerezés kiváló volt, a csirke puha 
és szaftos, szinte elolvadt a szájában. A  spenótzöld tortillába tekert sokféle zöldség és a pazar 
szószban úszó krumplidarabkák ínycsiklandó fogásban csúcsosodtak ki. Ez nem holmi szendvics. 
Nincs az a férfi, aki ne lakna jól egy ekkora adaggal. De Emma is imádná. Arról nem beszélve, 
hogy sokkal egészségesebb annál, amit általában esznek. Ezzel együtt sem akarta a lányt hiú 
ábrándokba ringatni.

– Mit is mondott, hogy hívják?
– Lacy Winters.
Na, tessék! Mégiscsak igaza volt.
– Maga John Winters lánya?
A lány csodálkozva bólintott.
Penny! – jutott a férfi eszébe hirtelen a becenév, amit a kislánynak akkoriban adott.
– Ez nagyon finom!
Elégedettségében Lacy arca ragyogó mosolyra derült, ami nem hagyta hidegen Zacket. 

Körülnézett, leülhetne-e valahová, de végül a büfékocsi pultjánál maradt, és ott folytatta tovább 
a falatozást.

– Adhatok még egy szalvétát? – kérdezte Lacy, amikor a tekercsből kicsorduló szósz végigfolyt 
a férfi állán, sőt, a kezére is jutott.

– Köszönöm.
– Innivalót?
– A víz jó lesz. – Nem akarta, hogy az étel ízét, amelyet úgy falt, mintha napok óta nem evett 

volna, bármi is elhalványítsa. – Ez mi? – A tésztára pillantott, amelyet Lacy egy kisebb tányéron 
épp akkor tolt az orra elé.

– Egy fél almás pite.
Zack nem tudott ellenállni a kísértésnek, és azonnal a még gőzölgő, aranybarnára sült desszertbe 

harapott, amelynek omlós tésztája és fahéjillata az édesanyja által készített süteményekre 
emlékeztetett, amelyeket kisfiúként annyira szeretett. 

– Hol tanult meg így főzni?
– Három éve dolgozom szakácsként az egyik helyi étteremben. De igazából az apám oltotta 

belém a főzés szeretetét. Valójában ez az ő furgonja. A halála után kicsit kipofoztam.
Az öreg valószínűleg forogna a sírjában, ha tudná, hogy egykori büfékocsija most rózsaszínben 

pompázik.
– Sajnálom. Emlékszem az apjára. A haja ugyanolyan vörös volt, mint a magáé, ugye?
Visszafogott mosolya nemcsak arról árulkodott, hogy Lacy imádta az apját, de arról is, hogy 

meglepi, Zack egyáltalán emlékszik a férfira.
– És persze magára is. – Egyszeriben megeredt a nyelve. – Akkoriban nagyjából ilyen magas 

lehetett – mutatta, kezét a dereka magasságába süllyesztve. – És nagyon vézna. A kócos vörös haja 
mindent vitt.

Ennyit a kislányos álmokról. De legalább emlékszik.
– Ugyan már! – szabadkozott Zack. – Azóta szépen kikerekedett.
Kikerekedett?
Zacken látszott, hogy amint kimondta, meggondolatlan szavait máris megbánta.
– Nem akartam megsérteni, Ms. Winters. Elnézését kérem.



– Csak Lacy. – Megadóan bólintott. Élvezte, hogy a férfi napbarnított arcán halvány pír jelent 
meg. – És az ítélet? Elég jó vagyok, hogy a munkásai bendőjét megtömjem?

Behatóan tanulmányozta a férfi arckifejezését, látta, hogy az még mindig tétovázik. Lehet, 
hogy a pénzügyekhez nem ért olyan jól, de abban biztos, hogy képes volna állni a sarat. Feltéve, 
hogy lehetőséget kap.

Az apja váratlanul hunyt el, elbúcsúzni sem tudott tőle. Ez egyfajta tisztelgés az emléke előtt. 
És így végre kimozdulhat a négy fal közül is.

Legfőbb ideje, hogy a kezébe vegye a sorsa irányítását. A rikító színű furgon új távlatot nyithat 
előtte, egyszersmind a főzőtudománya is fejlődhet. A célja az, hogy végre a saját lábára álljon, nem 
pedig az, hogy meggazdagodjon.

– Tudja mit? – bökte ki végül a férfi. – Tegyünk egy próbát a jövő héten. Jöjjön el hétfőn, szerdán 
és pénteken, aztán meglátjuk, mi lesz.

Nem pont erre számított, de a semminél ez is több.
– Megegyeztünk! Esetleg itt hagyhatok pár szórólapot a munkásainak? Kóstolót a pitéből, 

hálám jeléül? Ami azt illeti, kávé is maradt.
– Jó ötlet – vágta rá Zack arcán hamiskás mosollyal, amellyel azonnal levette Lacyt a lábáról.
– Köszönöm. – Lacy határtalanul boldog volt a lehetőségért. Nekilátott, hogy a pitéit felmelegítse, 

és a kávét lefőzze.
– Akkor hétfőn – zárta le a beszélgetést a férfi. – Az ebédszünet délben kezdődik.
– Fél tizenkettőre itt leszek.
– Amott, a fák alatt parkolhat. – Gardner egy árnyékos helyre mutatott. – Majd kerítek pár 

padot.
Ígéretesen hangzik, gondolta magában Lacy.
Vigyorogva bámult a távozó férfi után, aki hosszú léptekkel indult vissza az irodájába, és 

akinek keskeny csípője, izmos karja és felsőteste teljesen lenyűgözte. Mihelyt eltűnt a szeme elől, 
folytatta az előkészületeket. Amikor mindennel elkészült, hosszasan dudálni kezdett, amit hallva 
a munkások sorjázva özönlöttek a furgon felé. Mindegyiküknek kezébe nyomott egy szórólapot, 
rajta az étlappal.

– Jövő hétfőn ismét itt leszek. Bízom benne, hogy farkaséhesek lesznek.
Arcizmai a folytonos mosolygástól szinte görcsbe rándultak. Rég nem volt már ennyire boldog 

és elégedett.

Vasárnap délután Lacynek Santa Barbarában volt jelenése. Egy Ter mé szet tu do má nyi Múzeumban 
rendezett esküvői fogadáson kellett közreműködnie. Rajta kívül négy másik büfékocsit szerződtettek 
a háromórás összejövetel kedvéért. Áta lány díjas buli volt, de jó bevételre számított.

Napsütéses, kellemes tavaszi nap volt, csak enyhe szellő fújdogált. A  part mentén álló, a 
minimalizmus jegyében felújított, spanyol gyarmati stílusjegyeket magán viselő épület népszerű 
esküvői helyszínnek számított.

Lacy körülnézett. A  zömében fiatal és jómódú vendégek a szertartás végeztével szép lassan 
özönleni kezdtek a vigasság helyszínére.

Kétszer is meggondolta, mielőtt első felkérésére a múlt hónapban igent mondott. Az esküvő 
gondolata ennyi idő elteltével is teljesen kiborította.

Öt évvel ezelőtt a világ legcsodálatosabb férfija volt a jegyese. Sosem hitte volna, hogy a szülein 
kívül bárki mást ennyire szerethet. Alig várta, hogy Greg felesége legyen. A  régi vágású, igazi 
úriemberként viselkedő katona édesanyja rózsakertjében térdre ereszkedve kérte meg a kezét. 
Lacyt a dolog annyira meghatotta, hogy ő maga is térdre esett, és úgy mondott kedvesének igent. 
Együtt nevettek és sírtak, ki sem fogytak az ölelésből és a csókokból.

Akadt azonban egy probléma: a férfit hat hónapra Afganisztánba vezényelték. Kénytelenek 
voltak tehát elhalasztani az esküvőt.

Két hónappal később a férfi szülei felhívták, és megtört hangon arra kérték, látogasson el hozzájuk. 
Amikor megérkezett, a hadsereg egyik őrnagya sajnálattal tájékoztatta az egybegyűlteket, hogy 



Gregory Timberland főtörzsőrmestert az egyik bajtársa véletlenül lelőtte, és életét vesztette.
A hír hallatán Lacy letargikus állapotba került, a történtek annyira felzaklatták és kizökkentették, 

hogy el sem tudta képzelni, valaha is kilábal sanyarú helyzetéből. Két nappal a tragédia előtt még 
az interneten beszélgettek Greggel, aki tele volt élettel, beszámolt az esküvőjükkel kapcsolatos 
terveiről, jókat nevettek, és elmondták, mennyire szeretik egymást. Amikor a férfi meghalt, az álom 
véget ért. Az elkövetkező pár hónapból szinte semmire sem emlékezett, a napok összefolytak, az 
emlékek elhomályosultak. Úgy érezte, vége a világnak. Apjának köszönhette, hogy valamennyire 
aztán mégis össze tudta szedni magát.

Azóta öt hosszú év telt el, de Greg elvesztése nem kevésbé fájt. A virágokról eszébe jutott, hogy 
apja halála után anyja rózsakertjét lassan elborította a gaz. A kertet, ahol Greg megkérte a kezét. 
A fájdalmas emlékek mellett most már a bűntudat is gyötörte. Ám ha bejönne a számítása, és az 
építkezésen az üzlet fellendülne, soha többet nem kellene bevállalnia esküvői büféket. És akkor az 
emlékek sem szaggatnák fel a régi sebeket.

A fogadás javában tartott, amikor egy fiatal nő lépett a pultjához, és csirkés tortillát rendelt. 
Felettébb fura arckifejezést vágott, amikor Lacy átnyújtotta neki az ételt. Tétován elindult, majd 
hirtelen megfordult.

– Eva? – kérdezte hitetlenkedve.
– A nevem Lacy.
– Ó, tényleg? – A nő továbbra is rámeredt, mintha kísértetet látna. – Köszönöm.
– Remélem, ízleni fog.
– Biztos vagyok benne. – Az idegen ismét ránézett. – Maga megtévesztésig hasonlít Evára.
– Azt mondják, mindenkinek van egy hasonmása – nevetett kényszeredetten Lacy.
– Nahát! A nevetése is ugyanolyan. – Pár pillanattal később a nő telefonját tartó keze a magasba 

lendült. Lacy biztosra vette, hogy lefotózta.



 2. FEJEZET

Vasárnap este Zack a konyhaasztalnál ült papírjai fölé görnyedve, miközben tízéves lánya, Emma 
egy konzervleves felmelegítésével és pár melegszendvics elkészítésével bíbelődött.

– Apa, tehetek a levesbe egy kevés répát? Attól finomabb lesz.
– Persze – vágta rá a férfi azonnal, és félretett mindent a keze ügyéből. – Figyelek.
A pult mellé lépett, és árgus szemmel ügyelt minden mozdulatra, nehogy a kislány megsérüljön. 

Máig képtelen volt felfogni, az exe hogy volt képes hátrahagyni egy ilyen tündéri gyereket. Amikor 
Emma végzett a répa felszeletelésével, kedvesen megdicsérte, mire az apró séf arca mosolyra derült.

– Végig itt fogsz állni, amíg a szendvicseket grillezem?
– Még szép.
– Hisz tudod, hogy óvatos vagyok. Még sosem égettem meg a kezem.
– Azért én mégis maradok.
– Inkább terítsd meg az asztalt! – utasította apját ellentmondást nem tűrő hangon. – Szólok, 

mihelyt bekapcsolom a grillt.
– Igenis! – mondta Emma felnőttes viselkedésén egészen elhűlve.
Exe másfél éve lépett le, de míg boldog családként éltek, sem volt éppen konyhatündér. Emma 

a közelmúltban kezdett el kifejezetten érdeklődni a főzés iránt, amióta felfedezte a tévében a 
főzőműsort, amelyben gyerekek versengenek. Azóta mással sem nyaggatja, mint hogy szeretne ő 
is főzőleckéket venni. Honnan a csodából kerítsen számára tanárt? A gyerekek a műsorban nyilván 
fakanállal a kezükben születtek. Ha a főzési tudomány örökletes, Emmának szinte semmi esélye.

Bár barna hajával és szemével Emma külsőre nagyon hasonlított az anyjára, a személyiségét 
szerencsére nem tőle örökölte. Amiért Zack csak hálás lehet. Anyja örökös hangulatváltozásaival 
ellentétben a kislány túláradóan vidám, ugyanakkor roppant eszes teremtés volt, még ha kissé 
akaratos is. Monát az orvosokkal való flörtölésen túl, akikkel együtt dolgozott, nem sok minden 
kötötte le. A gyerekét sajnos levegőnek nézte.

Elmondása szerint a felesége egyetlenegyszer csalta meg. Zack akkor is csak azért szerzett 
tudomást a dologról, mert Monát rajtakapták az egyik ortopéd rezidenssel, és a kórházban csúnya 
botrány kerekedett belőle. Akkora, hogy a végén mindkettőjüket kirúgták.

Amikor benyújtotta a válókeresetet, Mona egyszerűen elköltözött. Zack attól félt, hogy a gyerek 
felügyeleti jogát az asszony majd magának akarja, ám semmi ilyesmi nem történt. Szó nélkül 
kisétált az életükből.

Mélázásából akkor eszmélt, amikor a kislány megfordította a grillen a szendvicseket, és 
megszólalt:

– Látod, milyen ügyes vagyok?
A válást követően nehéz idők következtek. Emmának borzasztóan fájt anyja távozása, lelkileg 

teljesen összetört. Benne dúlt a harag, volt felesége hazugságai felett sokáig nem tudott napirendre 
térni. Az első kettesben töltött karácsony és húsvét nem volt könnyű, ahogy a születésnapok sem, 
de aztán kettejük viszonya teljesen új fordulatot vett. Bár magukra maradtak, az egymásrautaltság 
erős apa-lánya köteléket teremtett. Emma megérdemli, hogy boldog gyermekkora legyen, és Zack 
megfogadta, hogy mindent megad neki, ami csak tőle telik.

Főzőleckék? Vajon hová küldhetné?
– Már az illattól összefut a nyál a számban – mondta a kislány csillogó szemmel. – Emlékszel 

még arra a szendvicsre, amit pénteken hoztál haza?
Hogy is feledhette volna Lacy wrapjét? Egész héten nem evett annál jobbat.
– Hogy emlékeznék, amikor az egészet te faltad be?
– Hisz te már a felét megetted! – kiáltotta a kislány. – Passzolt volna a leveshez.
– Ahogy a grillezett sajt is. Van érzéked az ételek párosításához.



A hétvége során már vagy tucatszor Lacy jutott az eszébe. És nem pusztán a főzőtudománya 
miatt. Monának hála jó ideig rá sem bírt nézni egy nőre sem. Hosszú idő után Lacy volt az első. De 
az ember vak kell hogy legyen, hogy ne figyeljen fel egy ilyen káprázatosan szép vörös sörénnyel 
megáldott, égszínkék szemű szépségre. És ez itt a bökkenő. Ha nem vigyáz, ismét bajba kerül. 
Ráadásul remekül főz. Ő pedig meggondolatlan hirtelenséggel esélyt adott neki. Ideiglenesen. Ami 
valószínűleg hiba volt. Az  emberei nyilván ugyanúgy odalesznek az általa készített wrapekért, 
ahogy ő is.

– Holnaptól heti három alkalommal annyit eszel belőle, amennyit csak akarsz. – Nyakukon a 
tavaszi szünet, ezért Emmát nem hagyhatja otthon egyedül. De az egyházközség napközijébe sem 
adhatja be, mert az tavaly is egy vagyonba került. Inkább mindennap magával viszi, így jóval több 
időt tölthetnek együtt.

Apja megjegyzését hallva Emma szeme elkerekedett.
– Az isteni tortillát árusító büfékocsi ezentúl hétfőn, szerdán és pénteken az építkezésen árusít 

ebédet.
– Tényleg? – kiáltotta Emma, akit a hír annyira lázba hozott, hogy a leves egy része a pulton 

végezte. – Alig várom!
Apja egy papírtörlőt ragadva azonnal megoldotta a problémát.
– Tetszeni fog! A furgon rózsaszínű.
– A kedvenc színem.
– Viszont, hogy ne unatkozz, hozz magaddal pár dolgot!
– Például a horgolásomat vagy a balerinás könyvemet?
– Bármit, amit csak szeretnél. Sajnos magadat kell szórakoztatnod.
– Ahogy itthon is.
Az igazság mindig fáj, de a gyerek nem állított valótlant.
– Hisz ebben jó vagy.
A kislány elragadó mosolyát látva Zack a legszívesebben a karjába zárta volna.
Emma elégedett hangon közölte:
– A vacsora tálalva.
– Ínycsiklandóan néz ki. – Az aranybarnára sült szendvicsek kis tányérokon lapultak, rájuk egy-

egy negyed savanyú uborka került, a forró húsleves pedig kis tálkákban gőzölgött.
– Tálalás kérdése.
Ezt biztosan a Junior mesterszakács műsoraiból tanulta, mert neki ez egyáltalán nem ment.
– Egy nap egy nagy étterem szakácsa leszek – mondta a kislány, majd a tányérokat az asztalra 

tette, és papírszalvétáért indult. – Addig azonban még sokat kell tanulnom.
– Így is lesz, édesem – válaszolta a férfi, miközben leült. – De most együnk. Farkaséhes vagyok!
Zack evés közben egyszer csak megszólalt:
– Talán kereshetünk pár gyerekbarát receptet online, és közösen elkészíthetjük.
– Tényleg? – kérdezte Emma elkerekedett szemmel.

Lacy az esküvőről hazaérve azonnal nekiállt, hogy kitakarítsa a furgont. Pár percet a közösségi 
oldalának frissítésére is szánt. Feltett egy-két képet a múzeum szépen feldíszített kertjéről, és 
egyúttal hírül adta, hogy holnap új munkát kezd. A posztot a „Gondoljátok, hogy valahol a világban 
mindenkinek van egy hasonmása?” kérdéssel zárta.

Holnap nagy nap lesz, és még rengeteg mindent elő kell készítenie. A steaket és a csirkét már 
korábban bepácolta, azok az ipari méretű hűtőkamrában várták a jobb sorukat. Készített még 
tonhalas tojássalátát, felkockázta a zöldségeket és a burgonyát, és gondoskodott róla, hogy a 
szendvicsek alapját képező tortillatekercsekből és hozzá a sajtból, salátából, paradicsomból, 
savanyúságból és olívabogyóból legalább száz adagra elegendő mennyiség legyen.

Az  állandó munka lehetősége éppúgy izgatta, mint a kalapos nő az esküvőn, aki Evának 
szólította. A gondolattól, hogy van valahol valaki, aki a pontos hasonmása, most is felállt a szőr a 
karján.



Vetett egy pillantást a kommentjeire. Sokan lájkolták, de az alteregóra vonatkozó kérdésére 
eddig még senki sem reagált.

A  fura érzések pár órával később sem hagyták nyugodni. Talán azért, mert apja halálával 
hivatalosan is árvává vált. Elképzelhető, hogy valahol mégis van egy hozzátartozója? Bár az 
utóbbi időben magányba zárkózott, képtelen volt kimozdulni a komfortzónájából. Nem vágyott se 
barátokra, se addig nem ismert rokonokra.

Édesanyja elvesztését például a mai napig nem tudta feldolgozni. Az asszonyt munkába menet 
egy száguldó betonkeverő kocsi gázolta halálra. Lacy akkor még csak tízéves volt, és a baleset 
alapjaiban rengette meg az életét. Apja minden tőle telhetőt megtett, hogy boldog felnőtt váljon 
belőle, de próbálkozásait nem mindig koronázta siker. Kettejük kapcsolatát valóságos érzelmi 
hullámvasút jellemezte. Jóllehet, nagyon szerette, Lacy egy idő után feladta, hogy apjával a 
legféltettebb titkairól beszéljen.

Amikor öt évvel ezelőtt Greg is életét vesztette egy bevetésen, azt hitte, sosem teszi túl magát 
a történteken. A  férfi volt álmai megtestesítője, minden, amire vágyott: jószívű, gondoskodó, 
gyengéd, szeretni való társ. Ugyanakkor félelmet nem ismerő, áldozatra kész harcos. Végül ez lett 
a veszte. Lacynek majdnem megszakadt a szíve, amikor szembesült a tényekkel.

Tavaly édesapját munka közben érte szívroham. Megerőltette magát. Az egyik szomszéd talált 
rá a garázsban. Lacy lelkileg teljesen összetört. A három legfontosabb ember az életében egyik 
napról a másikra szűnt meg létezni. Most, harmincegy évesen itt áll egyes-egyedül, se szülei, se 
férje, se testvére. Árva, a szó szoros értelemben.

A szomorúság annyira gúzsba kötötte, hogy szinte már levegőt venni sem bírt. A család mindig 
is fontos volt számára. Sok más iskolatársával ellentétben nem állt szándékában elköltözni Little 
River Valley-ből, hogy édesapja közelében lehessen, és láthassa, amilyen gyakran csak lehet. Rajta 
kívül nem volt senkije, így hát féltő gonddal óvta a kettejük közti köteléket.

Mivel megörökölte, apja halála után visszaköltözött a házba, ahol felnőtt. Ám az borzasztóan 
üresnek tűnt. És bár gyerekként gyűlölte az egykeséget, kerülte a társaságot, és a négy fal közé 
zárkózott. Úgy érezte, a sorsa megpecsételődött, olyasmi után sóvárog, ami soha nem lehet az övé. 
Akár egy rossz álom.

Amióta az eszét tudta, mindig volt egyfajta hiányérzete. Amikor a szüleit arról próbálta faggatni, 
hogy miért nincsenek testvérei, azok hirtelen szótlanná váltak. Olyannyira, hogy egy idő után 
felhagyott a kíváncsiskodással, és azzal zárta le a témát, hogy talán kifutottak az időből. Ám a 
szívében hatalmas űr tátongott, mintha már jóval az anyja halála előtt is óriási veszteség érte 
volna.

Nem akarta, hogy eluralkodjon rajta a rosszkedv. Egy új kezdet hajnalán semmiképp. Viszont az 
esküvőn történteket sehogy sem tudta kiverni a fejéből. A nő, aki Evának szólította, azt mondta, 
hogy az emlegetett személy kiköpött mása. Furcsa. Mindig is vágyott egy testvérre, úgy érezte, 
vele volna teljes.

Az  eseményektől teljesen felpörögve, fejében ezernyi kavargó gondolattal a vendégszobába 
sietett. Leengedte a padlásfeljárót, és egy pillanattal később már odafenn is volt. A helyiségben a 
szülei papírjaival teli dobozok sorakoztak.

Mivel a félhomályban alig látott valamit, találomra felkapott kettőt, és lehajította őket a 
nyíláson. Hatalmas puffanással értek földet, és porfelhőt keltettek maguk körül. A hangos zajtól 
megrémülve Daisy Mae, Lacy tarka macskája is előkerült. Fejvesztve próbált rejtekhelyet keresni.

– Sajnálom, drágám! – mondta, miután látta, hogy az állat máris megnyugodott.
Amikor az egyik dobozt az ágyra emelte, és beletúrt, az elmúlt tíz évből származó adópapírokra 

bukkant. Ha lesz rá ideje, apró darabokra tépi mindet. A másik dobozért nyúlva eszébe jutott, hogy 
még ki kell vennie a fagyasztóból az előre elkészített pitéket.

Most igazán nincs ideje ilyesmikre. Holnap nagyon korán kell kelnie, ha mindennel időben el 
akar készülni. A papírtányér készletének ellenőrzése nélkül egy szemhunyásnyit sem volna képes 
aludni. A műanyag evőeszközökről és egyéb kiegészítőkről már nem is beszélve. Holnap mindennek 
tökéletesnek kell lennie. Ettől függ minden.



A másik doboz tartalmát majd egy másik este veszi szemügyre. Most inkább lefekszik, hogy 
kipihenten és üdén ébredjen. Az  új munkájához tökéletes külső dukál, és akkor talán a jóképű 
Zackery Gardnerrel is többet beszélgethet.

Még egyszer, utoljára ránézett a közösségi oldalára, ahol legutóbbi bejegyzését már több mint 
százan lájkolták. És a kérdésére is érkezett végre válasz. Többségében igen. Az egyik kommentelő 
szerint ez az alteregódolog csak addig hihető, amíg az egyformának kikiáltott két ember egymás 
mellé nem kerül. Akkor azonnal kiderül, hogy a szemünk sokszor megtéveszt bennünket. Lehet 
benne valami.

Valószínűleg a nő az esküvőről ugyanebbe a csapdába esne. Ám a kommentelők egyike ennél is 
meredekebb dologgal állt elő: kizárt, hogy legyen valaki, aki pont úgy néz ki, mint mi. Hacsak az 
illető nem az ikertestvérünk.

Sütött a nap, és kellemes meleg volt, amikor hétfőn negyed tizenkettőkor Lacy a furgonjával 
begördült az építkezésre. Zack azt kérte, hogy délre jöjjön, de jóval előbb érkezett, hogy a grillt 
kapkodás nélkül előmelegíthesse. A férfi tanácsát követve egy csoport platánfa árnyékában parkolt 
le.

Mielőtt még behúzhatta volna a féket, az irodaként használt egyik konténerből egy kislány 
indult meg rohanvást felé. Lacy épp akkor ugrott ki a vezetőfülkéből, amikor az apróság a jármű 
elé lépett.

– Te vagy a büfés néni? – kérdezte a kislány zihálva, majd hozzátette: – Imádom a rózsaszínt! 
– Igen, én – bólintott Lacy vigyorogva. – És én is imádom a rózsaszínt.
– Csinos kötény.
– Köszönöm. Nekem is tetszik a csillogó rózsaszínű felsőd.
– Köszönöm!
– Emma, drágám, ne tartsd fel Ms. Winterst! – szakította félbe a beszélgetést Zack, aki 

sárgásbarna felsőjében, szűk farmernadrágjában és bakancsában hihetetlenül jól nézett ki. Lacy 
megbabonázva meredt a férfi sötétszőke loboncára, amire ráfért volna már egy vágás. A lánya? 
Akkor bizonyára nős.

Az abszurd gondolatra, hogy ott folytathatják, ahol annak idején abbahagyták, nevethetnékje 
támadt.

– Épp csak üdvözöltük egymást – válaszolta Lacy, és igyekezett palástolni csalódottságát.
– Nem állt szándékunkban feltartani – szabadkozott Zack, miközben próbálta a lelkesen fel s 

alá szökdécselő Emmát lenyugtatni.
– Tényleg van még némi teendőm, szóval…
– Segíthetek? – kotyogott közbe Emma.
– Hm… Csináljuk a következőt. Fél órát kérek, aztán kirakhatod a szalvétát és a műanyag 

evőeszközöket.
– Hurrá! – kiáltotta a kislány.
De vajon miért van itt? Biztos a tavaszi szünet miatt. Lehet, hogy a felesége is dolgozik.
– Remek – mondta a férfi felcsillanó tekintettel. – Akkor később visszajövünk.
Később. Amúgy is sok még a dolga, ha le akarja nyűgözni újdonsült megbízóját! Titkon azért 

remélte, hogy a férfi is nála ebédel. Egy dolog ugyanis ingyen kávét és pitét osztani, más dolog 
azonban elérni, hogy ötven építőmunkás nála tömje tele a hasát. Nem szeretné, ha beletörne a 
bicskája. Pillanatnyi állás szerint kizárólag abban reménykedhet, hogy a kóstoló ízlett nekik 
annyira, hogy ebédidőben legalább az emberek fele visszajön.

A gondolat egészen felvillanyozta. De az is lehet, hogy Zack volt rá ekkora hatással. Erőt kellett 
vennie magán, hogy ne bámuljon utána.

Hiszen nős.
Mielőtt visszament volna a furgonba, jól látható helyre kitette az étlapot, amelyen valamennyi 

specialitása szerepelt az összetevőikkel és a különböző adagok kedvező árával egyetemben. Pitéből 
is akadt bőven, volt almás, barackos, áfonyás, pudingos, és természetesen csokis.



Térült-fordult, és már csak a grillt kellett felfűtenie és a kürtőnyílást kinyitnia. Kipakolta a 
bepácolt steaket meg csirkét, és minden mást, ami a tekercsek elkészítéséhez kell.

Ígéretéhez híven fél órával később Emma már újra a furgonnál csicsergett.
– Akkor tényleg segíthetek?
– Persze – vágta rá Lacy gondolkodás nélkül, majd a kislány kezébe nyomott egy jókora köteg 

papírszalvétát, meg egy egész dobozra való műanyag evőeszközt. Bizakodása azonban mindjárt 
alább is hagyott, mert rádöbbent, hogy a kávéról megfeledkezett.

– Minden rendben? – kérdezte Emma Lacy aggodalmát látva.
– Teljes mértékben, kincsem. Épp csak eszembe jutott, hogy a kávét még le kell főznöm. Viszont 

ha maradsz, aminek örülnék, te adhatod a vásárlók kezébe az ásványvizet és a dobozos üdítőket.
– Ez izgi! – közölte Emma, majd kirakta a pultra a szalvétát és a műanyag villákat. – Van még 

valami, amit csinálhatnék?
– Kitennéd a mustáros, majonézes és ketchupos flakonokat is?
– Még szép.
A  hebrencs kislányban, aki szorgosan asszisztált neki mindenben, amire csak kérte, egykori 

önmagára ismert. Az emlékek, amelyek visszarepítették a múltba, élete első szerelmét, Zackery 
Gardnert is felidézték, aki történetesen a csöppség apja. Házas ember. Sosem gondolta volna, hogy 
valaha még találkoznak.

Lacy délben az órájára nézett. Mintegy vezényszóra az építkezés teljes területén abbamaradt a 
munka. Nagy levegőt vett, majd sietve a pult mögé lépett. És várt.

Amikor körülnézett, azt látta, hogy a munkások egy része betontáblákra telepszik, és 
ételhordóból kezdi kanalazni az ebédjét. Mások autóba pattantak, nyilván azért, hogy valamelyik 
közeli gyorsétteremben kapjanak be pár falatot. Még csak pillantásra sem méltatták. Hiábavaló 
volt hát az igyekezete, a pénteken szétosztogatott ingyen desszert nem nyerte el a férfiak tetszését.

Az önbecsülése már majdnem szertefoszlott, amikor három másik alkalmazott, egy nő és két 
férfi társaságában, Zack bukkant elő a semmiből. A pulthoz lépett, és együttérzőn elmosolyodott.

– A  vendégeim vagytok – mondta társaira nézve, és kezét a pulton pihentette. Bár a nemes 
gesztus simogatta a lelkét, Lacy semmi másra nem tudott összpontosítani, mint arra, hogy a férfi 
nem visel jegygyűrűt.

A jövevények vetettek egy pillantást a menüre, majd leadták rendeléseiket. Mindenki mást kért.
– Apa, én is választhatok egyet? – szegezte neki a kérdést a sorára váró Emma.
– Persze, kincsem.
Lacyt annyira meghatotta Zack nagylelkűsége, hogy elhatározta, a legfinomabb tekercseket teszi 

az első vásárlók tányérjára. Amikor elkészült, hálája jeléül mindegyik vendégét megörvendeztette 
egy pitével.

– A kávé a ház ajándéka, persze, ha kérnek – mondta, miközben a visszajárót Zack markába 
nyomta. Az ajánlatnak láthatóan valamennyien örültek, és ami a lényeg, így legalább a rengeteg 
kávénak, amit lefőzött, csak egy része megy pocsékba.

Amikor a férfi rákacsintott, Lacy újból tizenkét évesnek érezte magát, és elpirult. Ami nem illő, 
hiszen Zack nős. Liftezett a gyomra, miközben letörölte a pultot. Nagy reményekkel érkezett, de 
valószínűleg a jelenlétére szerdán már nem tartanak igényt.

Épp szedni készült a sátorfáját, amikor két, a furgon körül őgyelgő munkásra lett figyelmes. 
Talán a kíváncsiság hajtotta őket, na meg a főnök és az irodai személyzet, akik vették a bátorságot, 
hogy nála ebédeljenek. Mindketten rendeltek egy-egy steakes szendvicset. Ha ízlik nekik, talán 
visszajönnek, és legközelebb magukkal hozzák a barátaikat is. Ha lesz legközelebb.

Őket jó pár további fickó követte, akik sonkás és tonhalas wrapeket kértek.
Csak annyi kellett, hogy valaki megnyissa a sort. Kösz, Zack!
Az egy szem női alkalmazott volt az egyetlen, aki az íróasztalához visszatérve fogyasztotta el 

az ebédjét. Mindenki más ott ácsorgott a furgon körül, lévén nem volt hová leülni. Pedig Zack azt 
ígérte, hogy gondoskodik padokról. Mindegy, az étel szemmel láthatóan enélkül is ízlett nekik.

– Ez a legjobb tonhalas szendvics, amit valaha ettem! – kiáltotta Emma a maga hebrencs 



stílusában.
– Adj egy harapást! – mondta neki Zack.
Emma hangosan felmordult, amikor apja jókora falatot harapott a szendvicséből.
– Hé, hagyj nekem is!
– Nagyon finom, de nem hiszem, hogy mind beléd fér.
– Gondoltam, hagyok helyet a pudingos pitének is.
– Akkor a maradékot becsomagoljuk, és hazavisszük – zárta le a vitát Zack Lacyre kacsintva, 

aki jót mosolygott magában.
Az  ebédszünet vége előtt negyedórával Lacynek támadt egy ötlete. Felhívta Zacket, aki 

időközben visszatért az irodájába.
– Mr. Gardner, van ellene kifogása, ha a maradék szendvicset szétosztom az építkezésen azok 

között, akik máshol vagy esetleg nem is ebédeltek?
– Egyáltalán nincs – felelte a férfi. – Csak nézzen a lába elé.
– Hogyne! És köszönöm! – Sietősen készített minden menün szereplő tortillatekercsből kettőt-

kettőt, majd négybe vágta őket, végül a miniszendvicseket két tálcára halmozta.
– Emma, hoznád az egyiket?
– Igen! – mondta a kislány csillogó szemmel.
Lacy felkapott, majd a köténye zsebébe gyömöszölt pár szórólapot, és kilépett a furgonból. Ha a 

hegy nem megy Mohamedhez, Mohamed megy a hegyhez.
A jókedvűen vigyorgó Emma tökéletes segítségnek bizonyult. Lelkesen osztogatta a kóstolónak 

szánt falatkákat, így a küldetést rövid időn belül teljesítették. Amikor látta, hogy az embereknek 
ízlik, támadt egy ötlete.

– Ha szerdán magukkal hozzák a szórólapot, és vásárolnak egy szendvicset, jár hozzá ajándékba 
egy kávé és egy pite, amilyet csak szeretnének.

Néhányan azonnal éltek a lehetőséggel.
Miután visszatért a furgonhoz, hogy eltakarítsa maga után a szemetet, több munkás, aki épp 

akkor tért vissza az ebédből, a pulthoz lépett.
– Én is vinnék egy szórólapot – mondta az egyik, akinek példáját többen is követték.
– Maradt még kávém, ha kérnek.
Fél tucat azonnal bólintott, és mivel helyben fogyasztották el, Lacy a megmaradt pitékkel is 

megkínálta őket. Hamarosan még többen jöttek. Ki ne akarna ingyen desszertet?
Túl sok bevételre nem tett szert, de legalább nem maradt teljesen hoppon.
Amikor összepakolt, úgy döntött, bemegy Zackhez az irodába, hogy megkérdezze, van-e értelme 

szerdán visszajönnie.
Az egyik férfi, akit Zack meghívott ebédre, mosolyogva nézett fel az íróasztala mögül.
– Az a tenger gyümölcseivel teli szendvics isteni volt!
– Örülök, hogy ízlett – mondta Lacy. – Beszélhetek Mr. Gardnerrel?
Az irodakonténer kicsi volt, így Lacynek azonnal feltűnt az egyik hátsó sarokban ücsörgő Zack, 

aki miután észrevette, intett, hogy lépjen közelebb.
Lacy félénkségét leküzdve engedelmeskedett.
– Nos, mit gondol? – kérdezte Zack.
– Attól tartok, a bemutatkozás kissé felemásra sikeredett. Bíztam benne, hogy nagyobb lesz a 

kereslet.
– Úgy egy hónapja vagyunk itt, mostanra mindenkinek van már kedvenc helye. Szerintem adnia 

kellene magának még egy lehetőséget. Már ha megéri magának. Jöjjön vissza szerdán és pénteken 
is, hacsak nincs más terve.

Ahogy ott ült az íróasztala mögött, és a laptopja fölé hajolt, a férfi éppolyan vonzó volt, mint 
amilyen előzékeny. És mindenekelőtt azt mondta, amire a lány számított. Karját a legszívesebben 
a nyaka köré fonta, és magához ölelte volna. Amire persze sosem vetemedne, főleg nem egy olyan 
idegennel, aki talán nős.

– Itt leszek.



– Bárcsak holnap is jönnél! – Emma átszaladt a szomszédos irodából.
– Drága vagy! – mondta, majd magától értetődő természetességgel ölelte magához a kislányt. 

Vele megteheti, amit az apjával nem. Emmán látszott, hogy mennyire igényli valaki figyelmét. – 
Nagyon sokat segítettél.

– Én is szakács szeretnék lenni.
– Tényleg? Ez nagyszerű.
– Akkor számíthatunk magára szerdán? – szakította félbe a beszélgetést Zack.
– Naná! – vágta rá habozás nélkül Lacy egyenesen a férfi szemébe nézve.

Amikor szerdán megérkezett, az első, ami feltűnt neki, az volt, hogy körös-körül egy csomó 
felfordított farekesz hevert. Vajon Zack műve? Ha igen, ez már haladás, és bizakodásra ad okot.

Amint meglátta, az irodából Emma rohant elébe. Kicsivel lemaradva Zack is követte.
– Szia! – kiáltotta, s látszott, hogy bőven volna még mondanivalója.
– Gondoltam, jól jön pár ülőhely. Hátha így többen jönnek – magyarázta Zack.
– Egy próbát feltétlenül megér. Köszönöm.
– Lehet, hogy hétfőn is csak ennyi hiányzott. Biztos vagyok benne, hogy meglesz az eredménye. 
– Remélem, igaza lesz.
– Papa megpróbált mindenkit meggyőzni, hogy nálad ebédeljen.
– Csakugyan? – ámult el Lacy, és érezte, hogy forróság önti el. Zack nyilván nem tette volna, ha 

nem akarná, hogy itt legyen.
A férfi láthatóan kényelmetlenül érezte magát. Mintha Emma őszintesége zavarba hozta volna. 
– Az igazság az, hogy volt mi motiváljon.
– Azon kívül, hogy ne kelljen messzire menni egy jó ebédért?
– Nos, igen.
– Megtanítanál engem főzni? – rukkolt elő Emma a nagy ötlettel.
– Ez minden vágya és…
– Szívesen.
Emma örömében tapsikolni kezdett, majd ahogy előzőleg is tette, szorosan átölelte Lacyt.
– De itt nem fog menni – mutatott körbe Lacy.
– Értem. Esetleg szombat délután ráér?
Szombat délután? Az nem családi nap? És hol van a felesége? Miért nem ő tanítja Emmát főzni?
– Mi lenne, ha áthozná hozzám Emmát?
– Mi lenne, ha maga jönne hozzánk? – kérdezett vissza a férfi.



 3. FEJEZET

Szombat délután háromkor Lacy egy halomra való alapanyaggal állított be Zackék hez. A  házon 
egyértelműen látszott, hogy a férfi az építőiparban dolgozik. A Little River Valley-ben található 
sok más házhoz hasonlóan ezt az épületet is hatalmas veranda vette körbe. Trendi szürke színéhez 
remekül passzolt a tornác oszlopainak bézs és kőszínű folyami kövekkel megerősített talapzata. 
A  kétszárnyas cseresznyefa ajtó kétoldalt ólomüvegablakokkal szinte a ház homlokzatának 
uralkodó része volt, és nagyon impozáns látványt nyújtott. Lacy alig tudott betelni vele. A férfi ért 
a munkájához, és ha lenne pénze, biztosan vele újíttatná fel a sajátját is. 

Emma az ablakfülkéből figyelhette, mert amint a legfelső lépcsőre lépett, az ajtó már nyílt is.
– Szia! – üdvözölte vidáman. Egészen aprónak látszott a mészkőborítású bejáratban.
– Szia, kincsem! Készen álltok? – kérdezte, amikor az ajtón belépve egy meglepően modern stílusú, 

süllyesztett nappaliba lépett. Az egy légterű kialakításnak köszönhetően a konyhát tökéletesen be 
lehetett látni.

Zack mosolyogva sietett felé.
– Üdvözlöm!
Lacynek már attól, hogy a férfi feltűnt, elállt a lélegzete.
– Helló! Nagyon szép házuk van.
– Örülök, hogy tetszik – mondta Zack, majd anélkül, hogy megkérdezte volna, kivette a kezéből 

a szatyrot, és a felújított konyha felé indult. Nem elég, hogy őrülten jól néz ki, a tetejében még igazi 
úriember is…

Emma kézen fogta, és maga után húzta. Lacy hálásan szorította meg a kislány kezét, amiért az 
emlékeztette, tulajdonképpen miért is jött.

– És mit főzünk?
– Úgy gondoltam, hogy elsőre valami olyasmit kellene, amit mindenki szeret. Mondjuk, spagettit 

szósszal. Könnyű és ízletes. Szereted a tésztát?
– Imádom – vágta rá Emma lelkesen.
Zack a szatyor tartalmát a semleges színű kvarc munkalapra pakolta, amely szintén a férfi kiváló 

ízlését dicsérte. Bár valószínűleg itt is jelentős átalakítások történtek, a szerény méretű konyha így 
is elég tágas volt hármójuk számára.

A  középütt elhelyezett kicsi kerek tölgyfa asztal valahogy furának tetszett. Érzelmi értéke 
lehetett. Hozzá tudna szokni egy ilyen konyhához. És Zackhez? Az egy másik történet.

– De először is mossunk kezet! – Lacy a fejével intett Emmának, mivel a keze tele volt.
A kislány azonnal vette az adást. Zack tőlük kissé távolabb, a pultnak dőlve várt a sorára.
Szóval kiscsoportos foglalkozásnak néznek elébe. Részéről rendben. Egészen addig, amíg képes 

legyőzni az idegességét. Őszintén szólva Zack jelenléte zavarta kissé.
– A spagettiben az a jó, hogy könnyű elkészíteni. Egy kevés saláta, meg némi kenyér, és máris 

kész a laktató étel. – Lacy a friss kenyérre és a konyhakész biozöldségekre mutatott. – Vannak, 
akik jobb szeretik saját maguk előkészíteni a hozzávalókat, de az már komolyabb konyhatechnikai 
ismereteket feltételez. Az  egyszerűség kedvéért mi most olasz darabolt paradicsomot és kész 
paradicsomszószt használunk.

Lacy megvárta, amíg Emma alaposan szemügyre veszi a konzerves dobozt, hogy tudja, mit 
válasszon a következő vásárlásnál a boltban, majd előhalászott egy kartonlapot, amelyen egy 
tízéves számára is könnyen követhető módon maga a recept szerepelt. Végül irányításával a kislány 
kiválasztotta az összes edényt és eszközt, amelyre szükségük lesz.

Bár mindvégig Emmára összpontosított, és próbált egyszerű utasításokat adni neki, nagyon is 
tudatában volt Zack jelenlétének. Hogy is ne lett volna? A férfi egyetlen pillanatra sem tágított 
mellőlük. Nem viccelt, amikor azt mondta, talán mindketten tanulhatnak valamit.



Miután a hagyma és a paprika kissé megsült az olívaolajban, hozzáadták a zúzott fokhagymát 
is, aztán hagyta, hogy Emma a darált marhahúst apró cafatokra szaggassa, és egy fakanállal a 
szósz alapját összekeverje.

– Isteni az illata – mondta Emma.
Lacy a szeme sarkából látta, hogy Zack elmosolyodik, aztán közelebb lép, a lábasba néz, majd a 

lányára kacsint.
Mi lehet vonzóbb egy gentlemannél? Csakis egy apa, aki imádja a gyerekét.
– Melyik a kedvenc tésztád? – kérdezte Lacy Emmától.
– Nem tudom.
– Amíg a szósz rottyan egyet, beszélünk majd a tésztafajtákról is. Ma sima spagettit hoztam.
Miután ezt is tisztázták, Lacy Emma kezébe nyomott egy hosszú fakanalat.
– Ez arra való, hogy időről időre megkeverjük az alapot, amikor már a paradicsomot és a szószt 

is beletettük.
Emma azonnal a kezébe vette, majd karmesterként hadonászni kezdett vele. Lacy ekkor rájött, 

hogy a konyhában a játéknak is helyet kell kapnia, ha meg akar tanítani főzni egy gyereket.
– Megkínálhatom egy itallal? – kérdezte Zack hirtelen.
– Köszönöm – felelte, majd hozzátette: – Túl hangosak voltunk?
– Cseppet sem – nevetett a férfi. – Csak arra gondoltam, hogy talán a munka hevében 

megszomjaztak.
Ez volt a másik dolog, amit kedvelt a férfiban. Hogy hagyta, hogy Emma gyerek maradjon. Nem 

várta el a lányától, hogy tökéletesen viselkedjen.
– Van jeges tea, víz, de ha szeretné, főzhetek kávét is.
– A  jeges tea megfelel. – Amikor megköszönte házigazdája kedvességét, a tekintetük egy 

pillanatra találkozott. Egy pillanatra, amely a kelleténél kissé tovább tartott.
Lehet, hogy többről van itt szó egyszerű főzőleckénél? Lehet, hogy nem csak neki vannak fura 

érzései? Bár nem akarta tönkretenni Emma örömét. Ahogy a nagyszerű lehetőséget sem, amit az 
építkezésen való munka jelentett. Pénteken már szinte minden munkás nála ebédelt. Zack pedig 
azt mondta, hogy a későbbiekben is szívesen látják, ha akarja. Természetesen akarta. Első dolga, 
miután hazament, az volt, hogy a közösségi oldalán világgá is kürtölte a szerencséjét.

Az élet tele van meglepetéssel. Hétfőn új megbízást szereztem egy építkezésen. És főzőleckéket adok 
egy gyereknek. Rettenetesen izgatott vagyok!

Mindjárt végzett egy gyors közvélemény-kutatást is. A  van-e hely egy gyerek számára a 
konyhában kérdésére az igenek száma háromszor annyi volt, mint a nemeké.

– Kaphatok szénsavas üdítőt? – szólt közbe Emma.
– Mit szólnál egy gyümölcsléhez? – hárította a kérést ügyesen Zack.
Emma elfintorodott.
– Jó lesz a víz.
– Remek választás – jegyezte meg a férfi.
Jó volt látni, hogy Zack nem kényezteti el Emmát.
– Szeretné tudni, hogy első alkalommal a munkások miért nem mentek a tájékára sem? – 

kérdezte Zack, miközben két pohárba jeget tett, majd az egyikbe hideg teát, a másikba hűtött vizet 
öntött.

– Mert az étlapról hiányzik a hamburger?
– Nem – mosolyodott el újfent a férfi. – Azért, mert a furgonja alapján azt gondolták, fagylaltot 

árul.
– Kitalálhattam volna.
– Élcelődtek egy keveset a színe meg persze a neve miatt is.
Ezen mindketten jót nevettek, ami Lacyt valamelyest megnyugtatta, és egyből közelebb érezte 

magát a férfihoz. A  nevetés mindig sokat segített neki, hogy megtörje a jeget, ha új kapcsolat 
esélye kecsegtetett. Jóságos ég, miről beszél! Kettejük között nincs semmi. Először is, mert kijött a 
gyakorlatból, másrészt egy ilyen férfit nyilván körüldongnak a nők.



Elvette az italt, és mire Emma az övét megkapta, Lacy a sajátja felét már le is gurította.
– Ennyire szomjas? – ugratta Zack.
Lacy bólintott. A férfi figyelő tekintete láttán rettenetesen zavarba jött.
– Mi a következő lépés? – firtatta Emma.
A  kislány kérdését hallva Lacy hirtelen azt sem tudta, hol van. És mindez azért, mert Zack 

Gardner szemébe nézett.
– Hm, mi áll a receptben?
Emma engedelmesen tovább olvasta az instrukciókat, majd miután elővett egy konzervnyitót a 

fiókból, Lacy segítségével a szósz és a darabolt paradicsom is a lábasba került.
– Most pedig alaposan keverd össze. Megvárjuk, amíg felforr, majd lassú tűzön főzzük tovább. 

A végén pedig megbolondítjuk olasz fűszerekkel.
A kislány nagyon édes volt, ahogy a tűzhely mellett állva a szemét le sem vette a lábasról.
Az idő gyorsan elröppent. Miközben az étel a tűzön rotyogott, kedélyesen elbeszélgettek. Amíg 

Emma és ő az utolsó simításokkal is végeztek, Zack kérés nélkül megterített. Ő pedig gyorstalpaló 
formában elmagyarázta Emmának, hogy az egyes tésztafélék mire jók.

Aztán elkészítették a salátát, felvágták a bagettet, meglocsolták olívaolajjal, megszórták 
fokhagymaporral és az olasz fűszerkeverékkel, amit korábban már a szószba is tettek. Mielőtt a 
grillre rakták volna, reszeltek még rá egy kis parmezánsajtot.

– Amikor a kenyér elkészült, és a tészta is megfőtt, a szószhoz hozzáadunk egy evőkanál 
balzsamecetet, még egyszer összekeverjük, és a vacsora tálalásra kész.

– Alig várom! – mondta Emma.
– Hát még én!
Zack mély hangjának hallatán Lacy megborzongott.

Zack szinte már el is felejtette, milyen finom tud lenni a házikoszt, főleg egy olyan szép nő 
társaságában, mint Lacy. Káprázatos vörös hajkoronája első látásra lenyűgözte, a hatás azonban 
halványkék szemével, csinos állával és érzéki ajkával vált teljessé. Teljesen magával ragadta a 
lány. Bár a kettejük közötti korkülönbség kicsit riasztotta. Ő maholnap harminckilenc, a lány alig 
harmincegy. Hogy van köztük valami, egyértelmű. Kristálytisztán emlékszik rá kislányként, ahogy 
nyilván ő is rá, ifjú sihederként. Sosem gondolta volna, hogy valaha még találkoznak.

Hogy száműzze a gondolataiból Lacyt, a férfi a pillantását a lányára szegezte. Rögtön látta, 
mennyire izgatott, hogy olyasmit ehet, amit jórészt ő készített. Lacy nagyon hamar megtalálta 
a közös hangot vele, a viselkedése minden mögöttes szándékot nélkülözött. Láthatóan őszintén 
kedvelték egymást, ami óriási előny.

– Kincsem, ez a vacsora istenien néz ki. Nagyon ügyes voltál. – Amíg a kislány a dicséretben 
fürdött, ő hálásan Lacyre nézett. – Lacy, nem tudom eléggé megköszönni, hogy a szombat 
délutánját velünk töltötte.

– Szívesen tettem. – Szavai őszintén csengtek.
A férfi három főre terített, ám a lány távozni készült.
– Nem vacsorázik velünk?
– Azt hittem, főzőleckéről volt szó.
A férfi hitetlenkedve rázta meg a fejét. Meg sem fordult Lacy fejében, hogy velük vacsorázik? 
– Kérem, maradjon.
– Igen, Lacy, vacsorázz velünk! Szeretném, ha te is megkóstolnád, amit főztem.
Lacy halkan felnevetett, ami zene volt Zack fülének.
– Oké, rendben.
Hogy még egyértelműbbé tegye, hogy számított a jelenlétére, Zack a bárszekrényből elővett egy 

üveg bort.
– Van egy palack chiantim, ami tökéletesen passzol a tésztához – mosolygott Lacyre, majd 

szenvtelenül Emmára nézett. – De nem neked, kincsem. Te tölts magadnak egy pohár tejet.
A vacsora finom volt, a társaság kellemes. Zack az idő múlásával alig bírta levenni a szemét 



Lacyről. Vajon hogy lehet, hogy egy ilyen csodás nőnek nincs senkije?
Más is furdalta még az oldalát.
– Mi vitte rá, hogy legyen egy ugyanolyan büfékocsija, mint az apjának?
– Azonkívül, hogy imádta, amit csinált, azt hiszem, így akartam tisztelegni az emléke előtt. 
– Meghalt?
– Tavaly. Váratlanul történt, és nagyon hiányzik. Amióta anyám… – Lacy Emmára pillantott. 

Mivel nem beszéltek róla, mi történt a kislány anyjával, tapintatosan másra terelte a szót. – 
A vállalkozásával tartott el bennünket, és ha gazdagok nem is voltunk, jó megélhetést biztosított. 
Szeretek a magam ura lenni, és magam dönteni arról, mennyit akarok dolgozni. A büfékocsi felér egy 
kisebb étteremmel. Amolyan közösségi szolgálat. Remélem, előbb-utóbb lesznek törzsvendégeim, 
akik alig várják, hogy leparkoljak, és ők egy jót egyenek.

– Üdítő színfolt – jegyezte meg Zack, és őszintén így is gondolta. – Úgy tűnik, tudja, mit akar, 
és jó, hogy vannak még emberek, akik nem kizárólag a haszonra hajtanak.

– Nem bánnám, ha az üzlet jól menne, de az alapvető célom nem ez. Egy nagy rózsaszín büfékocsi 
nem vall profizmusra, vagy igen?

– Egy szép nap én is szeretnék majd egy rózsaszín furgont – kotyogott közbe Emma, mire 
mindannyian felnevettek.

– Köszönöm – dohogta Zack, amiért Emma máris ennyire Lacy hatása alá került.
De a nevetés jó dolog volt, mert amióta Mona elment, vele együtt a vidámság is eltűnt a házból. 

Több mint másfél éve, de az is lehet, hogy még régebb óta.
Amikor eljött a búcsú ideje, és Lacy szedelőzködni kezdett, Zack elkedvetlenedett. Azt kívánta, 

bár maradna, és megnéznének egy filmet közösen, majd miután Emma lefeküdt, eltölthetne vele 
egy kis időt kettesben. Annyi mindent szeretett volna még megtudni róla.

Miután Lacy és Emma elköszönt egymástól, Zack felvetette a kérdést:
– Mennyivel tartozom az óráért?
Lacyben egy világ omlott össze. Most szándékosan sértegeti?
– Semennyivel.
– De ha beírattam volna Emmát egy tanfolyamra, annak alaposan megkérték volna az árát. Ha 

másért nem, az idejéért hadd kárpótoljam.
Lacy úgy nézett rá, mint aki nem akar hinni a fülének.
– Örömömre szolgált, hogy megismerhettem Emmát. Ahogy magát is. Bőven elég, hogy találtam 

egy tökéletes helyet, ahol a furgonommal leparkolhatok, és fellendíthetem a vállalkozásomat. 
Ennél több fizetségre nem vágyom.

– Akkor legalább az alapanyagok árát hadd térítsem meg – kardoskodott Zack.
– Rendben.
Zack azt is nagyra értékelte, hogy Lacy ennyire racionális.
– Legközelebb mit főzünk? – kérdezte Emma, aki időközben visszaszaladt a nappaliba, mit sem 

sejtve arról, miről beszélgettek a felnőttek.

Egyetlen hétre volt szüksége, hogy vevői számát az építkezésen Lacy megsokszorozza. Péntekre 
szinte az összes pitéje elfogyott.

A következő szombatra megbeszélt főzőleckét egy esküvő miatt át kellett tennie vasárnapra. Ez 
alkalommal egy magántulajdonban lévő partszakaszon tartandó összejövetelre szólt a megbízás, 
amit nem akart kihagyni.

Zack érdeklődése másodjára sem lankadt, Emmához hasonlóan árgus szemmel figyelte, hogy 
lehet bő zsiradék nélkül is a csirkét porhanyósra sütni. Lacy kénytelen volt elismerni, hogy első 
szerelme az évek során nagyon klassz pasi lett, ahogy azt is, hogy Emma igazán szerencsés. 
Az érzéseit azonban kétségbeesetten igyekezett félresöpörni.

Akárcsak múltkor, most is könnyed hangnemben társalogtak. Olyannyira, hogy Lacy azon 
kapta magát, hogy olyan érzések kerítik hatalmukba, amelyekről Greg elvesztése után lemondott. 
Zack és Emma arra emlékeztették, hogy valamikor ő is egy ilyen boldog családra vágyott, és hogy 



talán még nem késő.
– Rendben, Zack, itt az ideje, hogy pürésítsük a krumplit – mondta, majd a férfi kezébe nyomott 

egy régi fajta krumplinyomót, aki a kérést szeme hamis csillanásával nyugtázta.
Lehet, hogy az utóbbi időben kissé berozsdásodott, de meg mert volna rá esküdni, hogy ártatlan 

flörtnél jóval többről van szó. Működött közöttük a kémia.
Pont úgy, ahogy tizenegy éves korában, amikor először kiszúrta magának Zackery Gardnert. Ha 

akkor nem is volt tisztában az érzéseivel, abban teljesen biztos volt, hogy a férfi most is ugyanolyan 
hatással van rá.

A  csirkefalatkák, a fokhagymás burgonyapüré, a párolt borsó és sárgarépa telitalálatnak 
bizonyult. Emma teljes átéléssel vetette bele magát a főzésbe, és figyelt minden apróságra, amelyek 
alapján Lacy biztosra vette, hogy legközelebb, ha előveszi a receptet, a kislány egyedül is boldogul. 
Amikor végre mindannyian asztalhoz ültek, Lacy emlékezetében a közös vasárnapi vacsorák 
idéződtek fel. Valami, amit elveszettnek hitt, és ami után apja halála óta annyira sóvárgott. Hogy 
Zackkel és Emmával ennyire otthon érzi magát, alaposan összekuszálta a gondolatait.

Nyolc körül aztán elköszönt. Apja régi Toyotájához lépett, beült, majd elfordította a slusszkulcsot. 
És semmi sem történt.

Újból indított, de hiába.
Zack és Emma addigra már becsukták maguk mögött az ajtót. Nyilván bevették magukat a 

konyhába, és nekiláttak a mosogatásnak. 
Lacy hívta az autómentőket, majd úgy döntött, hogy az autóban ülve várja meg őket. Hogy 

addig is hasznosan töltse az időt, elővette a mobilját, elolvasta az e-mailjeit, amelyek között talált 
egy újabb felkérést, amire azonnal igent is mondott.

– Valami gond van? – hangzott fel Zack hangja, miután megkocogtatta az ablakot. Lacy 
ijedtében összerezzent. 

– Lemerült az aksim.
– Miért nem szóltál, hogy segítsek?
– Nem akartalak ezzel terhelni. Egyébként már hívtam az autómentőket. Bár me lyik percben 

megérkezhetnek.
– Nem lett volna számomra teher – mondta Zack, és a hangján érződött, hogy neheztel.
Lacy egyből jobb kedvre derült. Lehet, hogy amit érezni vél, mégsem egyoldalú? Attól még 

félelmetes.
Zack békésen megvárta, míg kiszállt az autóból, majd a verandára kísérte, ahol kényelembe 

helyezték magukat a párnázott székeken.
– Öreg kocsi?
– Úgy tízéves. Több mint százezer kilométer van már benne. Apámé volt. Nem volt szívem 

megválni tőle.
– Megértem.
– A barátnőim kevésbé. – Akiket mostanában ugyancsak elhanyagolt.
Válasza mosolygásra késztette a férfit, akinek csak azért nem veszett el végképp a tekintetében, 

mert a vontató épp abban a pillanatban érkezett meg. Miután elmagyarázta a problémát, a fickó 
megpróbálta bebikázni az aksit, de nem járt sikerrel. Annyit tudott felajánlani, hogy elvontatja a 
járgányt a műhelyébe, és ott alaposabb vizsgálat alá veti.

– Majd én hazaviszlek – közölte Zack.
Bár a fejében zavaros gondolatok kavarogtak, Lacy végül kötélnek állt.
– Csak ágyba dugom Emmát, és megkérem a szomszédasszonyt, hogy maradjon mellette, amíg 

vissza nem jövök.
– Nem örülök, hogy Emmát magára kell hagynod.
– Nem lesz semmi gond. Mrs. Worthington máskor is sokszor ránéz. Boldogan elücsörög a 

társaságában. Kicsi kora óta ismeri.
Lacynek még élénken élt az emlékezetében, amikor tizenkét évesen először babyszitterkedett, 

és az is, hogy annyi idősen, mint most Emma, milyen sokat volt egyedül, ezért nem tiltakozott. 


