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 1. FEJEZET

Hogy félhet valaki ennyire egy helyzettől, amelyet ő maga idézett elő? Dasha Hardin doktornő 
az ideiglenes irodája ablakánál állva lenézett a parkolóra, ahol dr. Preston Monroe valószínűleg le 
fogja állítani a kocsiját. Dasha ereje szerint megpróbálta figyelmen kívül hagyni, hogy a gyomra 
egészen kicsire szorult össze. Sejtelme sem volt, mi vár rá. Ha Preston ugyanúgy tönkre akarja 
tenni az ő karrierjét, ahogyan a sajátjával már megtette, akár azonnal csomagolhatja is a bőröndjét. 
A fickó egyszerűen képtelen féken tartani a nyelvét. És ha kifecsegi, amit az ő múltjáról tud…

Dasha elfordult az ablaktól, és elkezdett rendet rakni a már amúgy is kifogástalan íróasztalán. 
Ha Preston időközben rájött, hogy ma reggel vele kell megbeszélést folytatnia, mert ő a sebészet 
helyettes vezetője, akkor talán ide se jön. Kellemes gondolat volt, de csak egy pillanatig. Mégiscsak 
jobb lenne, ha a férfi eljönne. Különben neki kell őt megkeresnie. Rendbe akarja hozni azt a múltban 
történt dolgot, mert megígérte Marjorie-nak.

Visszafordult az ablakhoz, és leengedte az eddig görcsösen karba szorított kezét. Nyugalom és 
önuralom, erre van most szüksége. Miután Preston megjön, neki udvariasan és professzionálisan 
kellene viselkednie, de az aligha sikerül, ha érzelmi vihar dúl benne. Ebben a kórházban mindenki 
tiszteli és szereti őt. Ez azonban hamar megváltozhat, ha Preston közhírré teszi, hogy mit követtem 
el, gondolta Dasha.

Halk kopogtatás után kinyílt az ajtó. Dasha az ablaküvegben látta a férfi tükörképét, de 
kellett hozzá néhány pillanat, hogy megforduljon. Eltökélte, hogy nyugodt marad, a szíve mégis 
eszelősen vert, miközben Prestonra nézett. Az eltelt öt évben sokat változott, a vonásai már nem 
fiúsak. Az arca most egy férfi arca. Simára borotvált, de borosta sötétlik rajta, az álla markáns. 
Hihetetlenül vonzó. Amikor Preston megpillantotta Dashát, meg sem rezzent. Világoskék szeme, 
amely mindig elbűvölte őt, fáradtnak tűnt. És hidegnek. Mégis ugyanolyan szép, mint annak 
idején. A tekintetével valósággal keresztülfúrta Dashát, de legalább nem tűnt bosszúsnak.

– Bíztam benne – mondta a férfi –, hogy egy darabig elkerülhetjük egymást, de ha már így 
alakult, essünk túl a dolgon!

Vajon számítania kell rá, hogy Preston bármikor felrobbanthatja a bombát? Kiváló sebész, de 
rendkívül rapszodikus. Annak idején sem lehetett soha tudni, milyen hangulatban van éppen.

– Én folytatom veled a megbeszélést. A főorvosunk éppen szabadságon van. Én helyettesítem.
– Ezt az apró részletet a személyzetis hölgy elhallgatta előlem.
Preston sietség nélkül becsukta maga után az ajtót. Úgy tűnt, hogy a teljes helyiséget azonnal 

birtokba vette.
– Ne a személyzetist hibáztasd! Én gondoltam úgy, hogy ha tudnál erről, nem jönnél el – mondta 

Dasha, és megnedvesítette kiszáradt ajkát.
– Te ajánlottál be?
Preston szeme megrándult, és a karba tett keze egyértelműen elárulta, hogyan viszonyul 

Dashához. Szóval nem bocsátott meg neki, bár arra Dasha valójában nem is számított.
– Dr. Saunders ajánlott téged a vezetőségnek – felelte. Az ő kérésére, de Dasha ezt inkább nem 

árulta el. – Otthonról beszélt velük, mert beteg a felesége.
Preston leengedte a karját.
– Mikor jön vissza?
– Azt hiszem, csak hónapok múlva. – Dasha mélyeket lélegzett. – Marjorie haldoklik, és 

dr. Saunders nem akarja egyedül hagyni. Várja azonban a hívásodat, ha inkább csak a visszatérése 
után akarsz belépni a St. Vincent Kórházba.

– Vagyis veled fogok dolgozni, ha maradok?
A  férfi fogva tartotta Dasha tekintetét, és neki uralkodnia kellett magán, hogy ne kapja el a 

pillantását.



– Igen – felelte.
Munka után biztosan szüksége lesz egy nagy doboz jégkrémre, sőt talán egy erős italra is.
Preston hallgatott. Dasha az ujjaival a combján dobolva várt. A  hallgatás nem igazán volt 

ínyére, de ez még mindig jobb, mint az lenne, ha Preston verbális támadást indítana ellene. 
Valójában kedves ember, ha hajlamos is az önzésre. Régen Dasha is olyan volt. Időközben azonban 
empatikusabb lett, és jobban uralkodott magán.

– Ha inkább vársz, amíg dr. Saunders visszatér, azt is megteheted – folytatta végül. – A vezetőség 
azonban azt szeretné, ha a próbaidőd alatt a kórház egyik sebészével dolgoznál együtt, mielőtt 
teljes jogkört kapnál.

– A próbaidőm alatt? – kérdezte Preston kissé emelt hangon.
A korlátokat soha nem viselte jól. Az akadályokkal mindig elszántan megküzdött. Ez egyike volt 

azoknak a tulajdonságoknak, amelyeket Dasha az egyetemen vonzónak talált benne. Néha úgy 
gondolta, hogy a Prestonnal folytatott állandó versengés nélkül talán nem is tudta volna átvészelni 
az egyetemi éveket és a rezidensként töltött időt. Még akkor is örökösen rivalizáltak egymással, 
amikor már kapcsolat volt közöttük.

Preston leginkább úgy támogatta őt, hogy addig piszkálta, amíg benne felébredt a becsvágy, 
és ugyanolyan jól akart teljesíteni, mint a férfi. Bizonyítani akarta, hogy van olyan jó, mint bárki 
más. Hogy érdemes Preston vonzalmára.

Dasha nagy levegőt vett. Nem kalandozhat el, a témánál kell maradnia.
– Ennek semmi köze a sebészi képességeidhez. A szikével nagyon jól bánsz, ezt senki sem vitatja, 

az emberekkel viszont katasztrofálisan.
– Én még soha nem árultam el egyetlen barátot sem – válaszolta Preston lassan, a szavakat 

elnyújtva. – Tehát kettőnket illetően szerintem az én viselkedésem ítélhető jobbnak.
Úgy tűnt, hogy a beszélgetést sajnos nem sikerül szakmai, tárgyilagos szinten tartani. Dasha 

mégis tovább próbálkozott.
– Talán így van, de akkor is nehéz ember hírében állsz. Ezt nyilván magad is tudod.
– Nem, nem tudom. Magyarázd meg, Dasha! Nehéz ember vagyok?
A  férfin most látszott, hogy haragos. Jégkék szemében azonban mintha parányi lángok 

táncoltak volna. Dasha esküdni mert volna erre.
– Igyekszem tapintatosan fogalmazni, Preston – mondta.
– Veszem észre. Én viszont többek között az egyenességet értékeltem nagyra benned. Úgyhogy 

ki vele!
– Jól van. Mindenki arra számít, hogy bunkó leszel.
Dasha zsebre dugta a kezét. A megváltozott Dasha valójában már nem szokta ezt tenni, mert 

kulturált embertől nem illik. Ez a régi Dasha szokása volt. Gyorsan előhúzta a kezét, és leengedte 
a karját.

– A  St.  Vincentben erős a közösségi szellem. A  vezetőség támogatja ezt, a főorvosok pedig 
ügyelnek arra, hogy a kollégák mind jól kijöjjenek egymással. Az  orvosok, az ápolók és az 
ügyintézők egyaránt emberek. És bármiről legyen is szó, a konfliktusokat mindig civilizált módon 
kell megoldani.

Dasha megint nagy levegőt vett.
– Ez azt jelenti – folytatta –, hogy nem mondhatod ki egyszerűen, amit gondolsz. Mások 

megtehetik, de nekik nincs olyan éles nyelvük, mint neked. Nem szíthatsz konfliktusokat. Ha 
sikerül megállnod, hogy senkivel ne balhézz össze, talán sikerül csodát tenned, és a vezetőség 
kész lesz kockázatot vállalni az alkalmazásoddal.

– És te miért állsz készen erre?
Preston egy pillanatra sem vette le a szemét Dasháról.
– Dr. Saunders és én egyaránt…
– Nem ezt kérdeztem! – vágott közbe a férfi. – Azt értem, hogy Saunders miért kész rá. De 

neked mi hasznod van ebből?
Mert enyhíti a bűntudatát, hogy jóvátesz egy szörnyű hibát? Vagy legalábbis igyekszik jóvátenni? 



Dasha úgy döntött, hogy őszinte lesz.
– Jövök neked eggyel.
A férfi összevonta a szemét, de semmit sem mondott.
– Ráadásul remek sebész vagy, Preston – folytatta ezért Dasha. – A St. Vincent jól járna veled.
A férfi töprengőnek tűnt. Dasha oldalról nézte, és meg kellett állapítania, hogy úgy áll rajta a kék 

műtősruha, mintha ráöntötték volna. Dasha soha nem találta igazán előnyösnek ezt az öltözéket. 
Senkinek sem volt igazán előnyös, kivéve Prestont. Ő így is vonzó. A csípője keskeny, a lába hosszú, 
a válla széles. Az alkata olyan, mint egy úszóbajnoké.

Preston azonban futni szokott, ugyanúgy, mint Dasha. Ezen a téren is versenyeztek egymással 
az egyetemi futópályán a rezidensi években. Dasha libidója már évek óta nem hallatott magáról, 
most azonban elég volt öt percet Preston közelében töltenie ahhoz, hogy a hormonjai vitustáncba 
kezdjenek.

Mielőtt a férfi válaszolhatott volna, Dasha mobiltelefonja rezegni kezdett, és előhúzta a zsebéből.
– Súlyos autóbaleset történt az I-40-en. Az egyes sokkszobába kell mennem. Látom, munkához 

vagy öltözve, de talán nehéz lenne együtt dolgoznod velem. Nem szeretnélek kellemetlen helyzetbe 
hozni, de tudnál asszisztálni? Talán a segítségedre lesz abban, hogy eldöntsd, akarsz-e maradni.

Preston tekintete fagyos volt, és Dasha félt, hogy melléfogott a kérdésével.
– Tudom, mire játszol – mondta a férfi. – Ha még egyszer megteszed, elmegyek. Nem igazán 

érdekel, hogy mit gondolsz. Úgy tűnik azonban, hogy segítségre szorulsz, ezért vállalom a dolgot. 
Talán még tanulhatsz is tőlem.

Preston nem adott lehetőséget a válaszra, mert már ki is ment az ajtón, hogy a baleseti felvételre 
induljon. Dasha követte, és futnia kellett, hogy tartani tudja a lépést a férfival. Preston láthatóan 
tudta, hová kell menni. Valószínűleg előre átnézte az egész kórház alaprajzát, de ezzel nincs semmi 
baj. Kész segíteni, és nekem ma minden segítség jól jön, gondolta Dasha.

Egyvalami azonban egészen biztos: a férfi még mindig versenytársnak tekinti őt. Talán mégsem 
változott meg annyira. Ezzel a Prestonnal ő együtt tud dolgozni. Legalábbis bízott benne, hogy 
így lesz.

Egy nyerges vontató felborult, és több autót maga alá temetett. Az  áldozatok többsége olyan 
sérüléseket szenvedett, amelyek egy ilyen balesetnél várhatók. Aztán beszállítottak két embert, 
akit átfúrt egy acélcső.

– Mit szállított a nyerges vontató?
Preston kesztyűt húzott, és követte Dashát a két szerencsétlenül járt sérülthöz. Miközben 

egy nővér ráadta a műtősruhát, Dasha utasításokat adott. Prestonnak feltűnt a kollégák komor 
arckifejezése. Ő semmivel sem adott okot erre, tehát ennek valami más oka van.

– A szállítmány itt van maga előtt – bökött a nővér a fejével az acélcsőre. – Ezek ketten egy 
kocsiban voltak, és úgy kellett kivágni őket.

A  röntgenfelvételek már a világítódobozon voltak. A  nőnek a tüdeje sérült meg, és 
folyadéklecsapoló csövet helyeztek fel neki, de eszméletén volt. A  férfi viszont nem, neki hasi 
traumája volt, és talán átfúródott a mája.

– Ki van otthoni ügyeletben a kardiológián? – kérdezte Dasha.
– Stevens – válaszolta valaki –, de ő benne volt a balesetben.
– Megsérült?
Dasha egy pillanatra sem állt meg, de a megdöbbenés látszott rajta. Preston megvizsgálta az 

eszméletlen férfi sebét, ellenőrizte a légzését, aztán a nőnél is megtette ugyanezt.
– Nem élte túl – válaszolta ugyanaz a nővér.
– És akkor ki van otthoni ügyeletben? – kérdezte Dasha újra.
Ha a kollégák között valóban olyan jó itt a viszony, ahogyan Dasha állította, Preston érthetőnek 

találta, hogy mindenkinek komor az arca. Váratlanul égni kezdett a bal szeme. Nem a könnyektől, 
más miatt. A szeme azt jelezte, hogy gond lesz vele. Egy ilyen autóbaleset végképp nem hiányzott 
az első napján. Már ha egyáltalán marad.



A stressz miatt van. Jobban fel kellett volna készülnöm arra, hogy találkozom Dashával, gondolta 
Preston. Tudta, hogy ez mindenképpen megtörténik, arra viszont nem számított, hogy már ilyen 
hamar. És arra sem, hogy Dasha ennyire más lesz. Megnövesztette a haját, ami jól áll neki. Sűrű, 
csillogó frizurája elegáns. Ő maga pedig kifejezetten tapintatos igyekszik lenni. Prestonnak már-
már olyan érzése volt, hogy Dasha hasonmásával beszél, mintha egy rejtett kamerás tévéműsorban 
lennének. Ez összezavarta, és ennek alighanem megint csak a stressz az oka.

Dasha, miközben a beteghez ment, futólag megszorította egy fiatal ápolónő karját. Vigasztaló 
gesztus volt. Aztán halkan mondott néhány szót a szerencsétlenül járt nőnek, mielőtt 
felegyenesedett.

– Dr.  Monroe, maga velem dolgozik. A  többieknek mondom: be kell tolnunk a két beteget a 
műtőbe, hogy szétválasszuk őket.

A nővér szeme könnyes volt, de azonnal odajött, hogy segítsen. Mind csapatként dolgoztak. 
Amióta rezidensek voltak, Preston nem látta dolgozni Dashát. El is felejtette, milyen jól ért ahhoz, 
hogy a legtöbbet hozza ki a kollégákból.

A  két hordágyat emberek csoportja vette körül. Gyors léptek és kerékcsikorgások kísérték a 
betegek teherlifthez szállítását. Csak az volt elég nagy ahhoz, hogy elférjen benne a két hordágy. 
A liftből aztán a nagy műtőbe mentek tovább.

– Dr. Monroe, maga Mr. Andrewszal foglalkozik – mondta Dasha, de a szemét nem vette le a 
saját betegéről.

Preston szívesebben műtötte volna meg Mrs. Andrewst. Valójában ahhoz is két sebész kellene, 
de most csak ketten vannak. Miután segít Mr.  Andrewson, talán asszisztálhat Dashának, ha 
Mrs.  Andrews akkor még életben lesz. A  tüdőterületen ugyanis valószínűleg több véredény is 
megsérült.

Közben a másik beteg is elvesztette az eszméletét, amint ez vérveszteségnél gyakran előfordul. 
Dasha odanyújtotta Prestonnak a sebészeti fűrészt.

– Megcsinálnád?
Preston meglepődött. Mindig is szívesen használta a fűrészt, és ezért majdnem ortopédus lett. 

Lehet, hogy Dasha még emlékszik erre? – futott át a fején a kérdés. Most azonban nem töprenghet 
ezen. Ők ketten most csak kollégák, akiknek meg kell birkózniuk egy nehéz helyzettel.

A hang, ahogy fém a fémhez ért, miközben a fűrészfogak belevágtak az acélcsőbe, egyenesen 
fülsiketítő volt. Amint a cső kettévált, Dasha csapatának az emberei félretolták Mrs.  Andrews 
ágyát, rögzítették a hordágy kerekeit, és azonnal munkához láttak.

Preston átadta a fűrészt egy technikusnak, tiszta műtősruhát meg kesztyűt hozatott magának, 
és elvégezte az első vágást a szikével. Miközben a munkára koncentrált, a szemében enyhült az 
égés. Talán megússza ennyivel.

– Ott mi a helyzet? – kiáltott át neki Dasha.
Valójában akkor sem kellett volna felemelnie a hangját, ha háttal álltak egymásnak. Nem értek 

a másikhoz, Preston azonban esküdni mert volna, hogy érzi Dasha jelenlétét. A  levegő mintha 
vibrált volna közöttük, de erről most nem vehetett tudomást.

– A máj átfúródott. Nagy része roncsolódott, de még elég sértetlen rész maradt ahhoz, hogy 
meg lehessen menteni. Nagyon erős a vérzés. És nálad?

– Én is vérzésen dolgozom – felelte Dasha.
A  hangjában volt valami, amit Preston ismert. Dasha nem hiszi, hogy Mrs.  Andrews életben 

marad, mégsem akarja feladni.
– Elérte valaki Nettle-t? – kérdezte Dasha sürgetőn.
A kérdés a csapatának szólt, és Preston újra a maga feladatára koncentrált. Mi lett volna, ha ma 

délelőtt nem lett volna más dolguk, és csak az emlékeiken rágódnának? Emlékszel még… Arra a 
napra, amikor együtt voltunk, és te összetörted a szívem, mert otthagytál az ágyhoz bilincselve, 
hogy ellopd a szakorvosi helyemet? Ha erről beszéltek volna, ő biztosan nem türtőztette volna 
magát. Eközben valójában új fejezetet akar nyitni az életében.

Most azzal a nővel kell együtt dolgoznia, akinek a pályáját az utóbbi öt évben folyton figyelemmel 



kísérte. Ahhoz, hogy ne találkozzanak, neki mindig tudnia kellett, hol van éppen Dasha. Hol 
dolgozik, milyen kongresszusokon vesz részt, hol lakik. Hová járhat vásárolni vagy enni, milyen 
helyeket látogat. Most pedig alig egy méterre áll tőle…

Még egy óra eltelt.
– Hogy megy nálatok?
Dasha rendszeres időközönként érdeklődött a műtét állásáról.
– Én most bezárom – válaszolta Preston. – Két zacskó vért kapott.
– Oké. Szükségem van rád.
Persze csakis szakmai értelemben.
– Ő mennyi vért kapott? – kérdezte Preston.
Egy nővér segített műtősköpenyt és kesztyűt cserélnie.
– Három zacskót, de valószínűleg még egy kell neki – felelte Dasha, a szemét azonban most sem 

vette le a betegéről.
Preston lélegzete elakadt, amikor a nő nyitott mellkasába pillantott.
– Kardiológusra lehet szükségünk – mondta, miközben megpróbálták elhárítani a kárt, amely 

túl nagynak tűnt.
– Már mióta mondom ezt – dünnyögte Dasha, de egy pillanatra sem hagyta abba a munkát.
Soha nem adja fel, és Preston ezt mindig is nagyra értékelte benne. Akárcsak a tudását. 

A szakmájában valóban nagyon jó. Csak emberként vallott kudarcot.
Preston bal szeme újra égni kezdett, és többször összehunyorította. Ez néha segített, néha nem. 

Miután ellazultak a szemizmai, újra éles lett a látása, és felfedezett egy kis vágást Mrs. Andrews 
szívén, amely azonban nem hatolt át teljesen az izmon.

– A francba!
– Mi van? – kérdezte Dasha, és Preston kezére nézett.
– Szívpumpára kell kerülnie. Azonnal.
Már az is csoda volt, hogy a szívfal eddig kitartott.
– Tegyél rá katétert! A  combjára. A  derékvonal felett nincs szükségünk még több lyukra – 

mondta Dasha, mielőtt folytatta a maga feladatát.
A technikusok szív-tüdő gépet toltak be a műtőbe. Már a szívpumpa szó hallatán elindultak 

érte. Ehhez könnyű lenne hozzászokni, gondolta Preston.
Neki adtak egy branült, ő pedig végigtapogatta a beteg lábát, hogy megtalálja az artériát. 

Alkoholos törlővel gyorsan fertőtlenítette a helyet, és bevezette a branült. Amint szüksége lett a 
kifolyótömlőre, a nővér már oda is tartotta neki. Éppen csatlakoztatta a pumpát, amikor kinyílt a 
műtő ajtaja, és egy férfi lépett be rajta. Nettle.

Preston azonnal megismerte. A  nevét ugyan nem tudta, de már találkozott a szívsebésszel. 
Az apja egyik golfpartnere. Többet nem is kell tudnia róla. Va ló szí nű leg érti a dolgát, de gőgös, 
nagyképű alak.

– Dr. Hardin, kérem, lépjen hátra! – mondta a szívsebész, miközben odatartotta a kezét egy 
nővérnek, hogy kesztyűt húzzon rá.

– Hasított sebe van, de nem hatolt át az izmon.
Preston arra a helyre mutatott, ahol az acélcső megsértette Mrs. Andrews szívét.
– Látom – felelte Nettle.
Preston maradt, ahol volt, csak a kezét húzta félre, hogy szükség esetén újra beszállhasson. 

Át akarta engedni a szívsebésznek a feladatot, de közben rossz érzése volt. Az évek során pedig 
megtanulta, hogy bízzon a megérzéseiben. Semmiképpen sem fog szó nélkül visszavonulni, de 
azért tapintatosnak kell ma rad nia, amennyire lehet.

– Köszönöm a munkájukat. Innen átveszem – válaszolta a szívsebész, miután Dasha elmondta 
neki, hogy mit tettek eddig.

– Nincs szüksége… – kezdte Preston, de Nettle közbevágott:
– Hoztam magammal egy kollégát.
Ebben a pillanatban kinyílt az ajtó, és Nettle fiatalabb kiadása lépett oda a műtőasztalhoz.



– Én azért szívesen maradnék és segítenék. – Preston igyekezett semleges hangot megütni. 
A kívánsága ellen aligha lehet kifogása a szívsebésznek. – Csak akkor teszek bármit is, ha szükségük 
lesz rám.

– Ha el kell távolítanunk a beteg vakbelét, maga lesz az első, akinek szólunk – felelte Nettle 
cseppet sem bosszúsan, de kifejezetten leereszkedőn.

Az  ő figyelmét szemlátomást elkerülte Dasha utasítása, hogy mindenkivel udvariasnak kell 
lenni. Preston látta, hogy Dasha feléje fordulva alig észrevehetően megrázza a fejét. Ez nem a 
megfelelő pillanat az összetűzésre. Preston ezzel tökéletesen tisztában volt.

– Jó kezekben van – mondta Dasha diplomatikusan, és megpróbálta az ajtó felé terelni Prestont.
– Ez neked sem tetszik – sziszegte ő Dasha fülébe.
– Nem, de Mrs. Andrewson nem segít, ha elvonjuk Nettle figyelmét.
Preston kibújt a köpenyéből és a kesztyűjéből, aztán kiment. Odakint megfogta Dasha könyökét.
– Hol van a monitor?
– A szomszédban.
Bementek oda, és a képernyőn követték a beavatkozást.
– Felvételt is készít a kamera? Rá lehet zoomolni a képre? – kérdezte Preston.
– Nem tudom. – Dasha felhívott valakit a mobiltelefonján. – Biztosan minden rendben lesz. 

Nettle nagyon sikeres. Kiváló sebész, de nem szereti, ha beleszólnak a munkájába. Mindenesetre 
furcsa, hogy kizárt minket. Ismeritek egymást? Nekem úgy tűnt, és mintha valami baja lenne 
veled.

– Vettem észre.
Preston a monitorra szegezte a tekintetét. Dasha nélkül könnyebb lett volna koncentrálnia, de 

nem küldhette ki csak azért, mert zavarja a közelsége. Így sem lesz semmi baj. Végül is volt öt éve 
arra, hogy eltávolodjon Dashától. Csak nem szabad beszívnia az illatát. Nem emlékezhet az ízére. 
Az lesz a legjobb, ha egyáltalán nem gondol rá.

Ha nézi, mit tesznek a szívsebészek, látni fogja, hogy van-e valami gondjuk. Valószínűleg 
minden helyzetet uralni tudnak, Preston mégsem akarta annyiban hagyni a dolgot. Nyomasztotta 
a gondolat, hogy Mr. Andrewsnak talán nemcsak a műtétből kell majd felépülnie, de a felesége 
elvesztését is fel kell dolgoznia…

– Nem válaszoltál a kérdésemre – zavarta meg Preston töprengését Dasha.
– Igen, találkoztunk már. Nettle együtt golfozik apámmal – morogta Preston.
– Mr. Andrews felébredt.
Dasha odanyújtotta Prestonnak a telefont, hogy tájékozódhasson a beteg állapotáról.
– Mondják meg neki, hogy a feleségét még műtik. Két remek sebész – tette hozzá Preston rövid 

szünet után.
Bontotta a hívást, aztán újra a képernyő felé fordult. Dasha fél szemmel a monitort nézte, de 

közben Prestont is figyelte. Egy szűk helyiségben van a férfival, de legalább mindkettőjüknek 
fertőtlenítőszaga van, az pedig kicsit sem izgató.

Preston az előbb kis híján összetűzött Nettle-vel, de ettől sebészként még profi, és komolyan 
veszi a munkáját. Fontosak neki a betegek. Dasha ezért is furcsállta, hogy a férfi eljött az 
utolsó munkahelyéről, a Davidson West Kórházból. Valaminek történnie kellett ott, és Dashát 
nyugtalanította, hogy nem ismeri a részleteket.

Végzetes következménye lehet, ha valaki elájul műtét közben. Prestont azért biztosan nem 
bocsátották volna el, mert rosszul lett. Arról nem tehet. Vagy talán rossz döntést hozott? A másik 
lehetőség, hogy túl sok ellenséget szerzett magának a vezetőségben, és csak keresték az alkalmat 
arra, hogy megszabaduljanak tőle. Senki sem fordul meg öt év alatt öt kórházban, ha semmi gond 
vele.

Bármi történt is, Dasha ki akarta deríteni, mielőtt újra egy műtőben dolgozik Prestonnal. Aztán 
ki kell találnia, miként érheti el, hogy Preston ne ragasszon jelzőket azokra, akik felbosszantják. 
Neki pedig tanácsos lesz kötetlenül bánnia vele, de csak annyira, hogy azért az ellenőrzése alatt 
is tartsa.



– És hogyan… – kezdte, ekkor azonban Preston felállt és az ajtóhoz indult. – Hová mész?
– Bezárja – szólt hátra a férfi a válla fölött, és a bemosakodóhelyiségben arcmaszkot tett fel.
Dasha követte.
– Éppen egy sérült véredényt akartam helyrehozni. Nem indíthattam el a pumpát. Ő pedig 

kidobott minket, pedig még nem voltam készen – tette hozzá Preston, és továbbindult.
– A fenébe!
Dasha is gyorsan maszkot vett fel, és átsietett a lengőajtón.
– Még nem fejezte be, dr. Nettle – mondta Preston a fejét csóválva.
– De igen – válaszolta a szívsebész.
– Elnézett egy kisebb vérzést.
Preston hangja nyugodt volt, a tartása viszont ellenséges.
– Semmit sem nézhettem el. Hagyja el a műtőmet!
– Ha most bezárja, a beteg meg fog halni – mondta Preston, és minden szót külön megnyomott.
A szívsebész Dashához fordult.
– Dr. Hardin, vigye ki ezt az embert a műtőmből!
Dasha finoman Preston karjára tette a kezét, ő azonban lerázta. A komor pillantása meggyőzte 

Dashát, hogy neki van igaza.
– Dr. Nettle, kérem, nézze meg még egyszer! – próbálkozott ezért diplomatikusan.
– Valóban olyan nagy az arca, hogy pillantást sem akar vetni arra a helyre, ahol én vérzést 

láttam? – kérdezte Preston cseppet sem diplomatikusan. – Ha hagyja meghalni a beteget, mert 
túlságosan öntelt ahhoz, hogy hallgasson másokra, személyesen fogom feljelenti műhiba miatt.

Már csak ez a fenyegetés hiányzott… Nettle felsóhajtott.
– És hol vélte látni azt a vérzést?
– Menjen át a műtőasztal másik oldalára! – Preston korábban ott állt. – Ahol most van, onnan 

valószínűleg nem láthatja – tette hozzá.
Nem ment oda az asztalhoz, csak elmondta a szívsebésznek, pontosan hová nézzen, és melyik 

szövetet tolja félre.
– A francba! – Nettle összevonta a szemöldökét. – Úgy tűnik, igaza van, dr. Monroe – mondta, 

és elkezdte helyreállítani a véredényt.
– Megesik – dörmögte Preston.
Még mindig bosszúsnak tűnt, és jelét sem adta, hogy el akarná hagyni a műtőt, amíg a szívsebész 

be nem fejezi a munkát, és Mrs. Andrews nincs biztonságban.
Dasha is maradt. A jelenlegi helyzet sajnos arra intette, hogy lehetőleg kerülje a konfliktusokat. 

Úgy könnyebb volt megfékeznie a régi Dashát, aki nagyon hasonlított Prestonra. De ha ő meg 
tudott változni, Preston is képes erre. Elméletileg legalábbis.

És lehet, hogy Preston nem tud bánni az emberekkel, de most igaza volt. Mrs. Andrews ugyan 
még messze nincs túl a nehezén, de jobbak az esélyei, mert Preston megmakacsolta magát. Azért 
persze kellemesebb volna, ha az agresszív támadás helyett más lehetőséget találna arra, hogy 
keresztülvigye az akaratát.



 2. FEJEZET

Preston szemében a St. Vincent mindig is álmai munkahelye volt. Az a kórház, ahol neki mindig is 
lennie kellett volna ahelyett, hogy állandóan Davis P. uralma alatt állt volna. Másrészt azonban az 
a hely is egyben, ahol elveszítette az egyetlen nőt, sőt az egyetlen embert, aki valóban elfogadta.

Az is lehet persze, hogy egész idő alatt tévedett. Talán semmi különleges nem volt közöttük. 
Sem különleges kémia, sem vonzalom. Dasha talán mindenkivel így viselkedik. És ha ő valójában 
nem jelentett sokat neki, az árulása sem olyan elítélendő. Ez azonban most nem segít rajta.

Preston a férfiöltözőben állt, ahol Mrs. Andrews műtétje után menedéket keresett. Nem érezte 
jól magát, a bal szemén összehúzódtak az izmok. Nedves kendőt szorított rá.

Nem, ami a barátságát illeti Dashával, nem tévedett. És a szexuális kapcsolatukkal kapcsolatban 
sem, ez egészen biztos. Olyan szenvedélyt senki nem képes csupán színlelni. Az azonban nem jó 
ötlet, hogy ő most a szeretkezéseikre gondol.

Preston kicsavarta a kendőt, és újra bevizezte. A St. Vincent sebész főorvosának az ajánlatát 
ma reggel mentőövnek érezte. Haladéknak. Így nem kell szívességet kérnie az apjától. Még soha 
nem kért. Már a gondolattól megkeseredett a szája íze. Arról már nem is szólva, hogy akkor megint 
végig kellett volna hallgatnia Davis P. Monroe véget nem érő prédikációját. Az egyetlen megoldás 
az újrakezdés volt egy másik városban, távol annak a férfinak a befolyásától, aki nem hagyja 
szabadon lélegezni.

Most viszont úgy tűnt, hogy cseberből vederbe került. Ez is, az is rossz, és noha ez sokkal 
vonzóbb, Preston nem volt biztos abban, hogy Dasha valóban a legjobbat akarja neki. Azt sem 
tudta, elhiheti-e, hogy ő segítette hozzá ehhez az álláshoz, mert az adósának érzi magát.

Preston szeme kinyílt a nedves kendő alatt, és nem csukódott be újra. A mosdókagylóba dobta 
a kendőt, és hunyorgott. A szeme csak annyira nyílt ki, hogy úgy festett, mint Popeye. A stressz is 
egyértelmű kiváltó ok.
A  nadrágzsebében rezegni kezdett a mobiltelefonja, és előhúzta. Davis  P. hívta. Nem vette fel, 
megvárta, hogy bekapcsoljon az üzenetrögzítő. Aztán írt egy rövid üzenetet:

Most nem tudok beszélni. Dolgozom. Állást kaptam a St. Vincentben.

Az volna a legjobb, ha most hazamenne, és injekciót adna a bal szemébe. Az okozza a legnagyobb 
bajt. Bízott benne, hogy tablettákkal el tudja mulasztani, de most kevéssel egymás után kétszer is 
jelentkezett a görcs, úgyhogy hatásosabb eszközhöz kell nyúlnia. Egy botoxinjekció remélhetőleg 
elég lesz, hogy legyőzze a stresszt, amit Dasha váltott ki, amint az várható is volt.

Hatvan nap. Ki fogja bírni ezt a két hónapot, hogy abban a kórházban maradhasson, amelyben 
mindig is dolgozni akart. Csak óvatosnak kell lennie Dashával. Nem szabad túl közel kerülnie hozzá. 
El kell felejtenie, ami köztük volt. Nem foglalkozhat érzésekkel. És miután letelik a próbaideje, 
Dashát is elfelejtheti.

Októberben Tennessee állam középső részén napközben még meleg az idő, éjszaka viszont már 
hideg. Dasha gyerekkora óta utálta ezt a hónapot. Az édesanyja októberben halt meg. Most pedig 
Marjorie betegsége újabb ok arra, hogy utálja az októbert. Nagy butaság volt, hogy Prestonnal 
ebben a hónapban vette fel újra a kapcsolatot.

Dasha megint az órára nézett, ettől azonban a férfi még nem jött meg előbb. A  műtőben 
hamarosan órákon át kell majd állnia, úgyhogy jól tenné, ha leülne. Mindig akad valami, amit a 
helyére kell rakni. Ha az ember nem tart rendet maga körül, az élet sokkal nehezebb.

Dasha felvette a műtőssapkáját, és megvárta, hogy az óra mutatója tizenkettőre érjen. Ideje, 
hogy lemenjen. Preston alighanem meggondolta magát. Jól van, ő mindenesetre tett egy próbát. 



Ha a férfi nem akarja az állást, nem fogja győzködni. Csak jóvá akarta tenni, hogy öt éve átvágta 
Prestont. Nem azt akarta elérni, hogy a férfi újra kedvelje őt. Arra neki nincs szüksége.

Elhagyta az irodáját, és éppen bezárta maga után az ajtót, amikor Preston odalépett hozzá.
– Majdnem elkéstél – szögezte le Dasha.
– Ezt hívják pontosságnak – felelte a férfi.
– Régebben mintha mindig korábban érkeztél volna – jegyezte meg Dasha, és visszadugta a 

kulcsot a zárba.
– Csak amikor rákényszerítettél – mondta Preston.
– Jól van. Már azt hittem, meggondoltad magad.
– És ettől megkönnyebbültél? – Preston kezében ott volt a műtőssapkája, és a bal szeme kissé 

duzzadnak tűnt. – Most pedig csalódott vagy?
– Egy kicsit igen. – Dasha őszinte akart lenni. Távolságtartó és őszinte. Preston a régi Dashát 

ismerte, és az új, jobb Dasha láthatóan nem igazán tetszik neki. – Mi van a bal szemeddel?
Valaki bemoshatott neki egyet. Remélhetőleg nem Nettle.
– Emiatt nem kell aggódnod.
– Preston, ha együtt akarjuk ezt végigcsinálni…
– Állj! Tisztázni szeretnék valamit. Mi ketten semmit sem csinálunk együtt végig. Nem vagyunk 

barátok vagy versenytársak, sem egykori szeretők, akik újrakezdés előtt állnak. Ez nem arról szól, 
hogy együtt boldog jövőt építünk fel. A próbaidőm után csak két ember leszünk, akik a munkájuk 
során néha összefutnak. Ha így nem tetszik neked, nincs szerencséd.

– Semmi gond – felelte Dasha.
– Igen, persze.
– Megértem, hogy nem akarsz hinni nekem. A szarkazmust és az ellenségeskedést azonban félre 

kellene tenned – felelte Dasha. – Barátokat szerezz, ne ellenségeket! Ha a kollégák észreveszik, hogy 
csípős megjegyzésekkel bombázol, nem fogod elnyerni a rokonszenvüket. És csak hogy tudd: már 
nem az vagyok, aki öt éve voltam. Felnőttem. Fogadd meg a tanácsomat! Valóban azt szeretném, 
hogy sikeres legyél.

Dasha határozottan ellépett Preston mellett, és az ajtóhoz indult. A férfi szó nélkül követte, 
és amikor a bemosakodóhelyiségbe értek, Dasha megtartotta neki az ajtót. A mosdókagylók előtt 
Preston felvette a műtőssapkáját, aztán elkezdte megmosni a kezét és a karját. Dasha is ezt tette, 
de közben a bemosakodót a műtőtől elválasztó üvegfalon a férfi tükörképét figyelte.

– Érdekelne, hogy mi történt a Davidson West Kórházban – mondta. – Hogy miért ájultál el ott 
– tette hozzá, és igyekezett semleges hangot megütni.

– Bonyolult – felelte Preston.
– Mint minden műtét. Érteni fogom.
– És meglehetősen személyes dolog.
A férfi hangja olyan közömbös volt, hogy Dasha megijedt. Személyes dolog, ami ájulást okoz? 

Minek lehet még a tünete a duzzadt szemmel együtt? Például szívbetegségé…
– Alváshiány valami miatt? – kérdezte.
– Igen – felelte Preston, és komor pillantást vetett Dashára. – Hagyjuk!
– Nem, ne hagyjuk! Mi volt az oka?
Dasha megnyomta a vízcsap lábpedálját, és felemelt karokkal Preston felé fordult.
– Személyes dolog – ismételte meg a férfi. – Fejezd be a diagnosztizálásomat! Ismerem ezt az 

arckifejezésedet.
– A szíveddel volt gond? – kérdezte Dasha. – Már jobban alszol?
Preston szélesen elmosolyodott.
– Mint egy csecsemő – felelte.
A titkolózása már Dasha idegeire ment.
– Valóban segítene, ha tudnám, mi van veled.
Preston azonban láthatóan nem akarta folytatni a témát, és már be is ment a műtőbe. Dasha 

követte. Miután műtősruhát és kesztyűt adtak rájuk, Dasha a műtőasztalhoz lépett. Rámosolygott 



a kövér nőre, aki a hátán feküdt az asztalon.
– Jó reggelt, Angie! Hogy érzi magát? Izgul?
A  súlycsökkentő beavatkozás előtt sokszor idegesek a betegek. Ha a nő nem szorult volna 

súlycsökkentésre, a bélcsavarodását talán csak akkor ismerik fel, amikor az már életveszélyes 
állapotot okozott volna.

– De még mennyire! – vallotta be Angie, bár a műtét előtt kapott nyugtatótól már lassan beszélt.
– Minden rendben lesz – mondta Dasha mosolyogva, és a fejével az asztal másik oldalán álló 

Prestonra bökött. – A kollégám, dr. Preston fog asszisztálni nekem.
– Maga jó orvos?
A beteg még a mostani állapotában is elmosolyodott a doktor acélkék szeme láttán.
– Évfolyamelső voltam, Angie – felelte Preston kacsintva.
– Honnan ismeri Hardin doktornőt?
– Együtt jártunk egyetemre.
– Ő azt mondta, hogy nehéz műtét lesz – dünnyögte Angie már nehezen forgó nyelvvel.
– Szereti ezt mondani, mert így utána látványosabb a siker. – Preston mosollyal ajándékozta 

meg a beteget, aztán biccentett az asztal fejénél álló altatóorvosnak. – Ideje, hogy szundítson 
egyet.

Az aneszteziológus gyorsan beadta az altatószert.
– Szeretek őszinte lenni a betegeimmel – jegyezte meg Dasha félhangosan.
– Az is voltál.
– Azt viszont nem szeretem, ha lejáratsz előttük. Bízniuk kell bennem…
– Nem járattalak le – vágott közbe Preston. – Könnyed csevegés volt, hogy megnyugodjon a 

beteg. Bízik benned.
– Megnyerően kedves voltál vele, és hazudtál neki. – Dasha közelebb hajolt a beteghez, és suttogva 

folytatta: – Egyébként a kollégákkal is lehetnél megnyerően kedves, nem csak a betegekkel.
– Lazíts! Ha attól tartasz, hogy a kollégák nem kedvelnek engem, talán úgy kellene tenned, 

mintha te kedvelnél. Járj elöl jó példával! – felelte Preston.
– Jól van – sziszegte Dasha a foga között, aztán átment a műtőasztal másik oldalára, mert az 

ilyen beavatkozásokat ott szerette végezni.
– Malrotáció és gyomorbypass? – kérdezte Preston.
– Malrotáció és gasztroplasztika gyomorgyűrűvel – felelte Dasha a tőle telhető legderűsebb 

hangon.

Preston levette a műtőssapkáját, kiment a műtőből, és a legközelebbi mosdóba sietett. Mindig ezt 
tette. Részben szükségből, részben azért, mert pár percet egyedül akart lenni.

Valóban hazudott Angie-nek. A  beavatkozás hosszú és nehéz volt. Min den kép pen fel kell 
hagynia azzal, hogy vitatkozik Dashával. Azzal semmit sem ér el. Dashának igaza volt, valóban 
mindenki kedveli. Ha ő viszont ellenséges vele, az nem szül jó vért, pedig ő a St. Vincentben akar 
maradni. Bármennyire szerette volna is azt hinni, csakis a sebészi képességei miatt nem kapná 
meg az állást. Az utóbbi évek során az is kiderült, a tudása nem elég ahhoz, hogy megmaradjon 
valahol, ha közben a nagy szájával ellenségeket szerez.

A második itt töltött napja után azonban meglehetősen biztos volt abban, hogy Dasha sem a 
hírnevét nem akarja tönkretenni, sem kihasználni őt a saját karrierje érdekében. Ettől eltekintve 
is jó érzés, ha az ember segíteni tud valakin. Angie életminősége jobb lesz, és ők ma elhárítottak 
egy esetleges vészhelyzetet.

Preston szeme meg sem rándult. Az injekció a jelek szerint segített, ha duzzadást okozott is, ami 
feltűnt Dashának.

Miután Preston kijött a mosdóból, meglátta, hogy Dasha a műtő ajtaja előtt áll egy kollégával. 
Halkan beszélgettek, de láthatóan élénken. Preston előrehajolt, hogy hallja őket. Végül is nyilvános 
helyen vannak, arról pedig nem tehet, hogy azok ketten nem vették észre.

– Nem kell, hogy közöd legyen hozzá – mondta Dasha, és felvonta a szemöldökét.



– Előbb-utóbb megtörténik – válaszolta a férfi.
Preston ismerősnek találta az illetőt, de kimondottan rossz volt az arcmemóriája.
– Prestont bízd rám, én majd kézben tartom.
Dasha megfeszítette a vállát, és a harcias tartása majdnem megmosolyogtatta Prestont. Amióta 

itt van, most látta először ilyennek Dashát. Szemlátomást bosszús a fickó miatt.
– Azt te csak hiszed, hogy kézben tudod tartani – ellenkezett a kolléga. – És mi van a többiekkel?
– Biztosan jól kijön velük. Majd meglátod. Nemsokára örülni fogsz, hogy itt van.
Dasha a védelmébe vette őt. Kellett hozzá egy pillanat, hogy ez tudatosuljon Prestonban.
– Kétlem – felelte a másik kolléga.
– Minden rendben lesz. – Dasha mérgesnek tűnt. – Ne foglalkozz vele, Jason!
– A saját apja sem tudja kordában tartani.
Jason? És ismeri Davis P.-t? A fenébe, ideje, hogy közbelépjek, gondolta Preston. Ellökte magát 

a faltól, amelyet eddig támasztott, és odament a beszélgetőkhöz.
– Apám azóta nem akar kordában tartani, mióta kamaszodni kezdtem. Preston Monroe – 

mutatkozott be, és kezet nyújtott a másik férfinak. – Maga bizonyára Frist.
– Az vagyok.
Jason Frist. Idegsebész és Preston apjának a pártfogoltja. Mindig is ilyen fiút szeretett volna 

magának, és folyton őt állította követendő példaként Preston elé. Szóval ez a Jason Dashának is 
a barátja. Vagy talán több is. Ahhoz, hogy az előzőhöz hasonló szemrehányást tegyen, igencsak 
bizalmas viszonyban kell lenniük.

Frist kezet szorított Prestonnal.
– Nem akartam megsérteni.
Preston lenyelte a csípős válaszát.
– Megértem, hogy aggódik az osztályért, de felesleges.
– Jó tudni. Mennem kell. Ma délutánra még több programom van. Hardin, Monroe… – Frist 

biccentett nekik, és elsietett.
Preston magán érezte Dasha pillantását, és feléje fordult.
– Azért jöttem vissza, hogy gratuláljak neked a műtéthez, és elnézést kérjek a helyzetért, amelyet 

Angie-vel teremtettem. Az előbb azonban meghallottam a beszélgetéseteket, és a legszívesebben 
megfojtottalak volna. Szóval azt hiszed, hogy kordában tudsz tartani.

– Te…
– Aztán meg a védelmedbe vettél – folytatta Preston. – Most már végképp nem tudom, mit 

gondoljak. Olyan voltál, mintha közel járnál ahhoz, hogy lekeverj egyet Fristnek. Tudtad, hogy ott 
vagyok?

– Nem. – Dasha előreszegezte az állát. – Éppen jó példával járok elöl – mondta.
Hirtelen elmosolyodott. Őszintén, de kihívóan is. A  régi Dasha még mindig itt volt, minden 

udvariasság és tapintatosság ellenére is. Mielőtt még Preston bármit mondhatott volna, Dasha 
otthagyta, és a folyosók labirintusában a szobájába indult. Preston néhány nagy lépéssel utolérte, 
és rászegezte a tekintetét.

– Miattam ütközöl ennyi ellenállásba?
Dasha megrázta a fejét.
– Valójában nem. Ha az emberek pletykálnak is, nekem semmit sem mondtak, és nem is számítok 

arra, hogy fognak. Kivéve, ha megint előadod a Preston-műsorodat – tette hozzá, és felnevetett. – 
Jason egyszerűen csak őszintébb, mint a többiek.

– Együtt vagytok?
Dasha furcsa pillantást vetett Prestonra. A  válasszal azonban várt addig, amíg beléptek a 

szobájába.
– Miért érdekel? Jason egyébként csak egy barát. Együtt kezdtünk itt dolgozni.
– Igen, de a hozzá fűződő barátságod révén apámmal is kapcsolatban vagy. Ő van a háttérben?
– Nem ismerem az édesapádat – mondta Dasha, de a tekintete most bűntudatos volt.
Preston összehúzta a szemét, bár ezzel kitette magát a kockázatnak, hogy hiperaktív szemizmai 



láncreakcióba kezdenek.
– Davis P. vett rá arra, hogy mentsd meg a hülye fia karrierjét? Mert ha igen, akkor nem kell az 

állás.
Dasha karba fonta a kezét, és az íróasztalának dőlt.
– Tudom, hogy nem kedveled az édesapádat, de nem mindenki táncol úgy, ahogy ő fütyül.
– Egyenes választ akarok – mondta Preston, és odalépett Dashához, aki áthatóan nézett rá.
– Édesapád semmire sem vett rá. Még csak nem is ismerem. Jason pedig nem továbbít téged 

érintő utasításokat Davis Monroe-tól.
– Biztosan nem akarod elbűvölni Fristet? – kérdezte Preston félig tréfásan. – Végül is érthető, 

ha valaki feleségül akar menni egy idegsebészhez, mert hihetetlenül okos utódokat akar.
– Csakhogy én nem akarok hozzámenni. – Dasha a fejét csóválva elmosolyodott, de a mosolya 

inkább sajnálkozó volt. – Semmit sem változtál, igaz? Csak hogy tudd: ha valami zavar téged, 
hajlamos vagy arra, hogy viccet csinálj a dologból. Sajnos, nincs jó pókerarcod, Preston. – Dasha 
ellépett az íróasztala és a férfi között, fogta a táskáját, és az ajtóhoz indult. – Mára végeztünk.

Nem értette Dasha, hogy csak vicceltem? – tűnődött Preston. Régen mindig azonnal tudta. 
Eltekintve a szextől és attól, hogy folyton újabb kihívások elé állította őt, Dashában a remek 
humorérzéke vonzotta a legjobban. Azt a játékos könnyedséget később senkiben sem találta meg. 
Az, hogy ennyire megváltozott, jobban zavarta, mint gondolta volna.

Amikor Dasha elhaladt mellette, a táskája szíjánál fogva megállította.
– Nem veszed észre, hogy oldani próbálom közöttünk a feszültséget? Valóban ennyire más 

vagy, mint voltál? Változtattál a frizurádon meg az öltözködéseden, és ahelyett, hogy egyenesen 
kimondanád, amit gondolsz, mint régen, most kerülgeted a forró kását, mert el akarod kerülni a 
konfliktust. De a humorérzékedet is elveszítetted? Vagy annak idején minden csak színlelés volt?

– Most is viccelsz, igaz? – Dasha megrántotta a táskáját, de Preston nem engedte el. – Ha 
esetleg elfelejtetted volna, rendszeresen változtattam a frizurámon. És munkához vagyok öltözve. 
Ahhoz nem szokás ujjatlan pólót és strandpapucsot viselni. Udvariassággal, tapintattal pedig 
kapcsolatokat lehet építeni, amíg elég jól ismerjük a másik embert ahhoz, hogy egészen nyíltak 
lehessünk. A felnőtteknél ez így működik.

– És mi van a humoroddal?
Dasha olyan erősen megrántotta a táskája szíját, hogy az megfeszült.
– Az  életemben most éppen kevés dolog van, amit viccesnek találnék. És sajnálom, de nem 

tudok nevetni azon, ha te gúnyolódsz velem.
Preston nem lazított a szorításán, de Dasha tovább cibálta a szíjat.
– Engedd el!
– Ha most elengedem, elesel. Engedjük el egyszerre! Háromra, oké?
Amint Preston számolni kezdett, Dasha elengedte a táskáját. A férfi nem esett el, de arcon ütötte 

magát, ahogy a karja visszarándult. A táskát letette egy székre, aztán az ajtóhoz indult.
– Akkor én mentem.
– Várj! – Dasha még mondani akart valamit Prestonnak. De mit is? Igen, megvan. – A hétvégén 

otthoni ügyeletben leszünk. Majd szólok, ha be kell jönnünk.
A  férfi bólintott, aztán kiment a szobából. Dasha kissé zavarodottan állt ott, és megpróbált 

rájönni, miért dühös. Preston kérdőre vonta, mintha annak idején jobb ember lett volna. Mindenki 
változik azonban, ahogy idősebb és érettebb lesz. Az új Dashához a férfinak még hozzá kell szoknia. 
Őt viszont az érintette a legrosszabbul, ahogy Preston viccelődött Jasonön meg rajta. Ám nem 
tartotta szükségesnek, hogy tájékoztassa Prestont a szerelmi életéről. A legszorosabb kapcsolata 
jelenleg egyébként a kabriójával van, amelynek valamilyen érthetetlen okból a Belvedere nevet 
adta.

Húsz perccel később beült a kocsijába. A kocogást ma kihagyja, helyette meglátogatja Marjorie-t 
és Billt. Ki kell használnia, hogy ma este még nincs ügyeletben, és amúgy is találkozni akar velük. 
Valahányszor csak elment hozzájuk, Marjorie egy kicsit mindig gyengébbnek tűnt. Többet aludt, 
és rekedtebb volt a hangja.



Dashának egyre nehezebb volt abban reménykednie, hogy Marjorie legyőzheti a betegségét. 
Hallott már csodás gyógyulásokról és a rák megmagyarázhatatlan eltűnéséről, de az ő praxisában 
még soha nem fordult elő ilyesmi. Most közel jár ahhoz, hogy elveszítse a második anyját. Azt 
a traumatológust, aki elszántan küzdött azért, hogy megmentse az ő édesanyját, és együtt sírt 
vele, amikor a küzdelem hiábavalónak bizonyult. Aki a szárnyai alá vette, amikor ő önző módon 
elárulta Prestont, hogy őt vegyék fel a St. Vincentbe. Mert önző volt. Most is azon gondolkodik, 
mit érezne, ha Marjorie meghalna. Én, én, mindig csak én… Virágot kellene vinnie. Esetleg fánkot. 
Vagy mindkettőt. Úgy legalább tenne valamit, és nem érezné teljesen tehetetlennek magát.

Fél órával később csendesen belépett a hálószobába. Bill az alvó felesége ágya mellett ült. Dasha, 
ahogy szokott, gyorsan körbenézett, hogy minden úgy van-e, ahogy lennie kell, aztán leült Bill 
foteljának a karfájára.

– Nem könnyíti meg a dolgodat, igaz? – kérdezte a férfi félhangosan, és egyértelmű volt, hogy 
Prestonra gondol.

– Ennyire nyilvánvaló? – kérdezett vissza Dasha halkan, hogy ne zavarja Marjorie-t.
– Elárult a sóhajod.
– Észre sem vettem. – Dasha letette a táskáját a földre. – Mindent újra felkavar. Én inkább a 

jelenre szeretnék koncentrálni, de úgy tűnik, ez nem működik.
Bill elhúzta a száját. Akárcsak Marjorie, ő is mindent tudott Dasháról. Azt is, hogy elmenekült, 

mielőtt ugyanúgy járt volna, mint az édesanyja. Hogy beleszeret egy férfiba, akit soha nem kaphat 
meg.

– Ne aggódj, nem pofoztam fel! Ő viszont lekevert magának egyet, miközben a retikülömért 
viaskodtunk. Nem igazán tudom, miért – tette hozzá Dasha gyorsan –, de szórakozott velem. 
Talán Jason miatt.

– Jason problémát okoz neked? – kérdezte Bill a homlokát ráncolva.
– Valójában nem, csak attól tart, hogy Preston okozhat problémát. Preston pedig meghallotta, 

mit beszélt róla Jason.
– Hát ez remek. Rendbe tudod hozni a dolgot?
Dasha a vállát vonogatta.
– Azt hiszem, igen.
– Sajnálom, hogy nem vagyok ott, és nem tudok segíteni.
– Nem kell sajnálnod. Te pontosan ott vagy, ahol lenned kell. – Dasha megszorította Bill kezét. 

– Ez amúgy sem a te ügyed. Egyedül én tehetek róla – mondta, és rövid szünetet tartott. – Preston 
apja sem nagy segítség – folytatta. – Nem tudom, mi történt közöttük, de Preston szavaiból azt 
vettem ki, hogy nincsenek valami jó viszonyban.

– Az öreg Monroe mindenbe beleszól – mondta Bill. – Csodálkoztunk is, amikor te kaptad meg a 
szakorvosi helyet. Davis ugyanis azért kampányolt, hogy Prestonnak adják. Csak személyesen meg 
kellett volna jelennie aznap.

Dasha eltátotta a száját, és összerándult a gyomra.
– Ezt soha nem mondtátok.
– Akkor jobban érezted volna magad? – kérdezte a férfi, és előrehajolt, fogva tartva Dasha 

tekintetét.
– Nem. – Ez valójában semmin sem változtatott volna. – Valószínűleg inkább még rosszabbul.
Bill bólintott, de nem folytatta a témát. Ő és Marjorie védték Dashát. Dasha eközben azoktól 

sem számított védelemre, akik szerették.
– Azt hiszem, egy kicsit meg kell mozgatnom az izmaimat. – Bill felállt, és a fotelra mutatott. 

– Itt maradsz addig?
– Igen.
– Utána jöhet a mai menü – mondta a férfi az ajtó felé menet. – Mexikói lesz. Tacóra támadt 

gusztusom.
Dasha azt találgatta, miért éppen most mondta el neki Bill, amit eddig soha. Talán azért, hogy 

megóvja? Esetleg erőt akart adni neki mindahhoz, amit Preston még a fejéhez vághat? Vagy azért, 



mert úgy gondolja, ő már készen áll arra, hogy tudjon róla?
Vajon Preston tudott annak idején a szakorvosi helyről? Az megmagyarázná, miért gondolja, 

hogy az apja manipulálja Dashát. Ha viszont Preston nem tudott erről, akkor ő sem mondhatja el 
neki. Annak idején azt gondolta, Preston azért kapná meg az állást, mert jobb nála. Aztán pedig 
azzal nyugtatta a lelkiismeretét, hogy vele ellentétben a férfi számára még sok más lehetőség 
kínálkozik majd. Neki viszont szüksége volt az állásra a St. Vincentben.

– Nagyon komoly képet vágsz.
Marjorie megjegyzése hallatán Dasha ránézett az asszonyra, aztán leült mellé az ágy szélére.
– Éppen azt gyakorlom, hogyan tűnhetek komolynak és félelmetesnek.
Marjorie elmosolyodott.
– És mire gondolsz valójában?
– Kevésbé értelmes dolgokra. – Dasha lesimította a lepedőt. – Ma megkaptam a meghívót a 

karácsonyi bálra. Vennem kell valami csinos ruhát, hogy megtiszteljem az elegáns hotelt, ahol 
rendezik. Tudod, hosszú hasíték itt meg ott, és csupa flitter. Narancssárga ruhára gondolok 
citromzöld kiegészítőkkel.

– Inkább azon kellene gondolkodnod, hogy kit viszel magaddal kísérőnek, nem pedig ilyen 
szörnyűségekkel ijesztgetni engem – felelte Marjorie, de közben mosolygott.

Ha őt megmosolyogtattam, gondolta Dasha, akkor talán egy borzalmas ruhát is tudok majd 
viselni.

– A hajamat pedig annyira feltupírozom, hogy egy mókus is ellakhatna benne.
– Cilindert ne felejts el feltenni!
Dasha most már elnevette magát.
– Elég a szamárságból! Hogy megy a dolog Prestonnal? – kérdezte Marjorie.
– Őszintén szólva nem tudom. Kiszámíthatatlan, amilyen mindig is volt. Egy szer távolságtartó, 

aztán meg elbűvölő. Hol ellenséges, hol vicces. Min den esetre még mindig itt van, és eddig senki 
sem tett rá hivatalosan panaszt.

– Nem erre gondoltam, Dasha.
– Az előbb tréfálkozott velem. Én pedig egy kicsit ráförmedtem.
– Miért?
– Nem tudom – legyintett Dasha. – Ne aggódj, nem adom fel, és talán megúszom anélkül, hogy 

dührohamot kapna.
– Azért el kellene gondolkodnod azon, hogyan kezeled a helyzetet, drágám – tanácsolta Marjorie, 

aztán témát váltott: – Bill nem akar ápolót szerződtetni mellém, de kérlek, beszélj vele, hogy legalább 
éjszakánként legyen itt valaki, mert különben nem alszik eleget.

– Oké. Gondom lesz rá, hogy jó ápolód legyen. – Dasha csókot nyomott Marjorie arcára. Amikor 
újra megszólalt, rekedt volt a hangja, mert elszorult a torka: – Csak addig, amíg újra jól leszel, és te 
is tudsz gondoskodni magadról.

Nem mondhat le arról, hogy csodában reménykedjen.



 3. FEJEZET

Preston lakásának egyik falán panorámaablakok futottak végig. A  loftot egy tizenkilencedik 
században épült egykori raktárházban alakították ki Nashville történelmi negyedében. Most a 
város éjszakai életének a központja volt errefelé.

A lakást neonfeliratok és utcai lámpák borították megnyugtató zöld és kék színekbe. Preston, ha 
éppen nem kellett olvasnia vagy injekciót adnia a szemébe, általában lekapcsolta a világítást. Akkor 
is, amikor a lépcsőzőgépen edzett. Egyébként is jobban érezte magát félhomályban, mert így legalább 
nem látszottak a rózsaszínű virágok az idétlen zselémaszkon, amelyet feltett. A gyógyszertárban 
az eladónő azt állította, hogy a maszk megnyugtatja a fáradt szemet. Preston azonban egyelőre 
ugyanolyan kevéssé érezte nyugodtnak saját magát, mint a szemét.

Ennyit arról, hogy az injekciók megoldhatják a problémáját. Csak egy napig, egyetlen nyavalyás 
napig ne lennének tünetei! Olyan nagy kérés ez? A  szeme aznap megint hírt adott magáról. És 
nemcsak a kórházban, hanem azonnal, amint felébredt.

Ez nem jó. Újabb injekciót még nem adhat be magának. Először gyógyszerekkel akarta féken 
tartani a dolgot, de az nem vált be. Ideje, hogy hatékonyabb módszert alkalmazzon, még mielőtt 
mindent elveszít. És ezt a lehetőséget minden korábbinál valószínűbbé tette a szemproblémája. 
Lúzernek érezte magát.

Meredekebb emelkedésre kapcsolt a lépcsőzőgépen. A futás kitartóvá tesz, de a felsőtestet nem 
erősíti. És az agressziótól sem segít megszabadulni, az pedig az utóbbi időben sűrűbben gyülemlik 
fel benne.

Szombat este van, és ő készenlétes, de ha szerencsés lesz, nem kell bemennie a kórházba. 
Egyébként furcsa, hogy még nem keresték. Ez talán azt jelzi, hogy neki a lehető leghamarabb le 
kellene lépnie? Eltökélte, hogy távolságot tart Dashától, de nem sikerült ehhez tartania magát. 
Nyilván még mindig nincs túl azon, ami közöttük volt. Ékes bizonyíték erre, hogy a hangulata 
örökösen ingadozik Dashával kapcsolatban.

Bizonyára ő is tehet arról, hogy mindenki tart tőle. Azzal, hogy lehülyézett másokat, aligha 
segítette a karrierje építését. Ezúttal azonban nem vallhat kudarcot. Szereti Nashville-t, és nem 
szeretne megint költözni. Dashával sem akar játszadozni.

Amikor megszólalt a mobilja, leszállt a lépcsőzőgépről. Dasha hívta. Egy baleset miatt. A rövid 
beszélgetés után Preston a fürdőszobába sietett. Zuhanyozásra most nem vesztegethette az időt. 
Öt perc alatt gyorsan megmosakodott, tiszta műtősruhát vett fel, és elhagyta a lakását. Így még 
Dasha előtt beér a kórházba. Ő a rendszámtáblája szerint valahol a külvárosban lakik. Preston a 
nagyapjától örökölte meg a központban fekvő lakását, Dashának viszont valószínűleg meg kellett 
vásárolnia az övét, és az sokba kerülhetett egy nagyvárosban.

Negyedórával később Preston megérkezett a sürgősségire. Miután megtudta, hogy Jason Frist 
a beteg, egy kicsit büszke volt magára, mert tegnap nem vágta az apja védencének a fejéhez azt, 
ami pedig már a nyelve hegyén volt. Ám aztán rossz előérzete támadt. Amint az apja értesül Frist 
balesetéről, megjelenik itt…

Dashát pedig barátság fűzi Fristhez, ezért talán jobb volna, ha nem ő műtené meg. Preston 
elővette a mobilját, és felhívta Dashát, aki zihálva jelentkezett, mintha futna:

– Éppen most érek be.
– Már megkaptam a betegaktát. Frist az. Be kell hívnod valaki mást, vagy átengedned nekem a 

műtétet – mondta Preston. – A bemosakodóban vagyok a hármas műtő előtt – tette hozzá, aztán 
bontotta a hívást.

Feltette a műtőssapkát, és elkezdett kezet mosni. A műtőben már többen voltak, és az idegsebész 
állapotát figyelték.

– Itt vagyok. – Dasha még futtában felvette a műtőssapkát. – Mi történt?



– Lezuhant. A  részleteket nem ismerem. Valaki azt mondta, hogy almát akart szedni. Azt 
hiszem, az eséskor több ágat magával sodort. Hasi trauma, belső vérzések… Feltehetően léprepedés 
is vérveszteséggel. És több törés.

Először azonban az életveszélyes sérülésekkel kell foglalkozniuk. Az  ortopédiai ellátás majd 
akkor következik, ha már stabilizálták a beteg állapotát.

Miután végzett a bemosakodással, Preston bement a műtőbe, és felhajtotta a műtéti lepedőt, 
hogy megvizsgálja a sérültet. Tudta, hogy óvatosnak kell lennie, mert ezen a héten már a második 
orvos szenvedett balesetet, és ezért meglehetősen ideges a hangulat.

Preston vigyázva megtapogatta az altestet. Egy helyen duzzanatot érzett, egy másikon pedig 
keményedést.

– Dasha, ezt inkább átveszem én – szólt ki a nyitott ajtón át a bemosakodóba. – Te érintett vagy 
érzelmileg.

– Meg tudom csinálni, Preston. Frist azt akarná, hogy én műtsem meg.
– És ha meghal?
A többiek mind összerezzentek, Preston azonban minden lehetőséget számba akart venni.
– Nem fog meghalni.
– Dr. Hardin – próbálkozott Preston még egyszer.
– Akkor egy barát halna meg. – Dasha erősen lesúrolta a karját. – Megoldjuk. Kezdd el, én is 

jövök mindjárt.
Az üvegfalon át Preston látta Dasha arckifejezését. Nyugtalan és kissé komor volt, de nem tűnt 

úgy, hogy az idegösszeomlás szélén állna. Talán valóban nem tanúsít romantikus érdeklődést 
Jason Frist iránt…

– Rendben. – Preston megvárta, hogy műtősköpenyt és kesztyűt adjanak rá. – Altatásban van?
Az aneszteziológus bólintott.
– Erős fájdalmai voltak, és egyébként is csak félig volt eszméletén.
Preston bal szeme már harmadszor rándult meg, amióta itt volt. A  műtősnőre nézett, aki 

odanyújtotta neki azt a szikét, amelyet használni szokott. Már megtanulta, hogy kitalálja Preston 
gondolatát. Most már csak a szeme legyen rendben…

Dasha a műtőasztal másik oldalára lépett, amikor Preston éppen megejtette az első vágást. 
Újabb szemrándulás. A francba!

Dasha nyugodtan és összpontosítva felitatta a vérzést. Közben észrevette, hogy Preston 
abbahagyta a munkát.

– Dr. Monroe?
Csak egy rángás volt, semmi több. A beteget azonban akkor sem teheti ki kockázatnak. Preston 

ezért átadta Dashának a szikét, és a csíptetőért nyúlt, hogy elállítsa a vérzést. Dasha tisztán 
és gyorsan dolgozott, biztos kézzel és szemmel. Preston megpróbálta elfojtani az önmagával 
kapcsolatos kétségeit. Ugyanaz lesz, mint a Davidson Westben. Mindenki megtudja, mi van vele, és 
akkor annyi a karrierjének. Eközben ez az egyetlen dolog, amivel valami jót tehet a világban.

A rángás olyan erős lett, hogy már zavarta a látását, ezért hátralépett a műtőasztaltól. A műtősnő 
kíváncsi pillantást vetett rá, miközben elkezdte helyette leszívni a vért, de semmit sem mondott.

Abban reménykedve, hogy a szeme hamar megnyugszik, Preston más dolgoknak szentelte 
magát. Megkérdezte, hány egység áll rendelkezésre Jason vércsoportjából, és mennyit kapott már. 
Aztán az életfunkciókról érdeklődött.

– Preston!
Dasha hangja arról árulkodott, hogy már többször szólhatott neki.
– Igen? – kérdezte.
A bal szeme tíz-tizenöt másodpercenként rángatózott.
– Rendben vagy? Ha nem asszisztálsz nekem, valaki másra lesz szükségem, hogy segítsen.
– Természetesen. Hirtelen rosszul lettem. Szólok, hogy hívjanak ide valakit – mondta Preston.
Ez még csak a harmadik napja itt, és máris kudarcot vall.
– Köszönöm. – Dasha a homlokát ráncolva nézett Prestonra. – Megoldjuk – tette hozzá.



Preston a fali telefonhoz lépett, hogy behívjon valakit asszisztálni maga helyett. Ez a dolog 
örökre tönkreteszi. Azt mondják, egy sebész csak annyira jó, amennyire a keze az, de a szem sem 
kevésbé fontos, gondolta.

Miután végzett a telefonálással, visszament Dashához.
– A kulcsot – súgta a fülébe, és gömbölyű csípője mellett benyúlt a zsebébe.
Dasha azonnal megfeszítette magát, ezért ő sietve előhúzta a kulcsot. A  teste azonban így 

is válaszolt arra, hogy Dashához ért. Ennek azonban nem szabad jelentőséget tulajdonítania. 
Egyszerűen csak vigasztalásra vágyik. A mostani állapotában minden nő ilyen hatással lenne rá. 
Preston legalábbis ezt akarta hinni, bár tudta, hogy nem igaz. Dashának még mindig hatalma van 
felette.

A  kulccsal a kezében visszament a bemosakodóba, hogy a kosárba dobja a maszkját és a 
köpenyét. Éppen el akarta hagyni a helyiséget, amikor a pillantása Dasha sporttáskájára esett. 
A külső zsebében ott volt a napszemüvege. Preston előhúzta és feltette. Kicsi volt rá, de jobb, mint 
a semmi.

Amikor kilépett a folyosóra, mindkét szeme heves rángatózásba kezdett. A  fal mellett 
bizonytalanul eltapogatózott a fémlépcsőig, és bemenekült alá. Itt nem láthatták mások a szemét. 
Az éles fény sem jutott el ebbe a sötét zugba, és ez legalább enyhített lüktető fejfájásán. Aztán a 
két szeme eltérő ritmusban kezdett rángatózni.

Az apja valószínűleg már úton van ide. Azt fogja hallani, hogy a fia kiszállt Jason Frist műtétjéből, 
és biztosan lesz hozzá néhány megvető szava.

Preston kijött a lépcső alól, megkapaszkodott a korlátban, és lassan felment az ötödik emeletre. 
Dasha szobájában majd magára zárja az ajtót, leoltja a lámpát, leengedi a redőnyt, és megvárja, 
hogy lecsengjen a roham. Ezt kell tennie, mert senki sem tudhatja meg, mi van vele.


