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 1. fejezet

Megan O’Riley nem szeretett kockáztatni. Mindig lé-
pésről lépésre haladt, s csakis akkor fogott bele egy újabb 
feladatba, ha meggyőződött arról, hogy elvégezte az elő-
zőt. Az utóbbi jó pár évben tudatosan sajátította el ezt 
a gondolkodásmódot, ehhez igazította a viselkedését, 
gyakorlatiassá és körültekintővé vált. Azok közé a nők 
közé tartozott, akik lefekvés előtt kétszer is ellenőrzik, 
bezárták-e az ajtót.

Amikor Oklahomából Maine-be készült, aprólékos 
gonddal állította össze a fia és a maga útipoggyászát a 
repülőútra, a többi holmi elszállíttatásáról pedig külön 
intézkedett, hogy ne kelljen a csomagkiadónál veszteget-
niük az időt.
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Az, hogy keletre költözzenek, nem valami hirtelen 
támadt ötlet volt. Az elmúlt hat hónapban Megan több 
tucatszor is végiggondolta már. Mind a fia, Kevin, mind 
pedig a saját maga számára előnyös és célszerű lépés-
nek tűnt. A beilleszkedés nem jelenthet túl nagy gondot, 
biztatta magát a gyerekre pillantva, aki az ablak mel-
letti ülésen szunyókált. Éltek rokonaik Bar Harborban, 
és Kevin is rögtön lelkesedett az elképzelésért, amint 
felvetette neki, hogy a nagybátyjához és a féltestvérei-
hez költöznének. Na meg az unokatestvéreihez, jutott 
az eszébe, hiszen négy gyermek is született már azóta, 
amióta először Maine-be utaztak a bátyja és Amanda 
Calhoun esküvője alkalmából.

Figyelte a kisfiát, ahogy aludt. Már nem is annyira 
kicsi, lassan kilencéves – jót tesz neki, ha bekerül egy 
népes családba. Tudj’ isten, miért, a Calhounokból vala-
hogy árad a szeretet.

Sohasem felejtette el a fogadtatást, amelyben egy esz-
tendeje az akkori Mrs. Suzanna Calhoun Dumont, im-
már Mrs. Bradford részesítette. Az asszony kedvesen, 
barátságosan bánt vele, noha tudta, hogy Megan közvet-
lenül az ő első házasságkötése előtt összeszűrte a levet 
vőlegényével, Baxter Dumonttal, és teherbe esett tőle.

Persze Megan is ártatlanul keveredett ebbe a csú-
nya játékba. Amikor alig tizenhét évesen beleszeretett 
Baxterbe, még nem is hallott Suzanna létezéséről. Meg-
igéz ték a szép szavak, hitt a sírig tartó szerelem ígére-
tében. Még csak nem is sejtette, hogy Bax jegyben jár 
Suzanna Calhounnal.

A férfi éppen a mézesheteit élvezte, amikor Megan 
életet adott a gyermekének. Baxter nem ismerte el a ma-
gáénak a fiút, és a továbbiakban feléje sem nézett.
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Csak évekkel később derült fény az ügyre, amikor 
a sors szeszélye összehozta Megan bátyját, Sloant, meg 
Suzanna húgát, Amandát.

Az élet furcsa és kiszámíthatatlan fordulatai folytán 
Megan és a fia most abba a házba készültek költözni, 
ahol Suzanna meg a húgai felnőttek. Kevin családra talált 
– féltestvérekre, unokatestvérekre, valamint egy egész 
házra való nagynénire meg nagybácsira. De micsoda ház 
volt az!

A kúria, tűnődött el Megan. A fenséges ódon kőépü-
let, amelyet Kevin még mindig kastélynak nevezett. El-
kép zelte, milyen lesz ott élni és dolgozni. Most, hogy a 
Kúria Vendégház munkálatai befejeződtek, a ház jelen-
tős része szállodaként működött. Méghozzá a St. James 
szállodalánc részeként, köszönhetően a remek ötletnek, 
amely Trenton St. Jamesnek, a legfiatalabb Calhoun lány, 
Catherine férjének a fejéből pattant ki.

A St. James szállókat világszerte méltán becsülték ma-
gas színvonalú szolgáltatásaikért. Megan hosszas mérle-
gelés után úgy döntött, nem utasíthatja vissza a cégnél fel-
kínált főkönyvelői állást.

Alig várta, hogy találkozhasson Sloannal, a bátyjával, 
és újra láthassa a család többi tagját, meg persze a kú-
riát.

Fölösleges idegeskednie, nyugtatgatta magát, a költö-
zés felettébb ésszerű és célszerű lépés, új munkája kielé-
gíti majd a becsvágyát, és bár a pénzt sohasem helyezte 
előtérbe, a felajánlott fizetés is jót tett az önbizalmának.

Ami pedig a legfontosabb: több időt tölthet majd 
Kevinnel.

Amikor a pilóta felszólította az utasokat, hogy ké-
szülődjenek a leszálláshoz, Megan megsimogatta alvó fia 
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haját, mire Kevin álmosan pislogva nyitotta ki sötét sze-
mét.

– Megérkeztünk már?
– Hamarosan. Állítsd feljebb a háttámládat! Nézd, in-

nen már láthatod az öblöt!
– Ugye, elmegyünk majd csónakázni? – Kevinnek 

éber állapotában eszébe sem jutott volna, hogy nem illik 
fészkelődni az ülésen. Most azonban izgatottan mocor-
gott, arcát az ablaküveghez nyomva. – És bálnákat fo-
gunk nézni! Alex apukájának új hajójával!

Habár Megannek már a tengeri út puszta gondolatá-
tól is felfordult a gyomra, kedves mosollyal válaszolt:

– Hát persze, kicsim.
– És igazán abban a kastélyban fogunk lakni? – kér-

dezte újból anyja felé fordulva a kócos, fekete hajú kisfiú.
– Megkapod Alex régi szobáját.
– És talán még szellemek is járnak ott! – mosolyodott 

el Kevin, kivillantva egykori tejfogai helyét.
– Úgy mondják. De csakis barátságosak.
– Hátha nem mind az – jegyezte meg reménykedve a 

kisfiú. – Alex szerint egy csomó van belőlük, néha még 
sikoltoznak meg sóhajtoznak is! Tavaly egy férfi kizu-
hant a toronyszoba ablakán, és a csontjai ízzé-porrá tör-
tek a parti sziklákon.

Megan megborzongott, hiszen erről az esetről ő is 
hallott. A Calhounok smaragd nyakéke, amelyre egy év-
vel ezelőtt találtak rá, bizony nemcsak egy régi családi 
legendát, egy hajdani szerelem történetét elevenítette 
föl, hanem egy rablógyilkost is a házhoz vonzott.

– Annak egyszer s mindenkorra vége, Kevin. A kúria 
most már biztonságos.
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– Tudom – felelte a gyerek, de mint a korabeli fiúk ál-
talában, ő is nagyon remélte, hogy legalább egy kis veszély 
és izgalom akad majd.

Ezzel egyidejűleg egy másik kisfiú szintén újabb kalan-
dokon törte a fejét. Örökkévalóságnak tűnt számára a 
reptéri várakozás. Alex egyik keze a mamájáét, a másik 
Jennyét szorongatta. Vigyázott a húgára, elvégre – ahogy 
erre naponta többször is figyelmeztették – ő volt a leg-
idősebb.

Édesanyja kisbabát tartott az ölében, Alex újdonsült 
öcsikéjét. A fiú már alig várta, hogy elbüszkélkedhessen 
a picivel.

– Miért nincsenek még itt?
– Mert időbe telik, amíg az ember leszáll a gépről és 

átjön a kapun.
– Miért hívják kapunak? – érdeklődött Jenny kíván-

csian. – Nem is úgy néz ki, mint egy kapu.
– Azt hiszem, régen tényleg kapukat használtak, szó-

val ezért nevezik most is annak. – Ennél jobb nem jutott 
Suzanna eszébe. Kimerítette a félórás várakozás a három 
gyerek társaságában.

A baba váratlan gügyögése azonban mosolyra kész-
tette.

– Nézd, anyu! Jönnek már! – kiáltott fel Alex meg 
Jenny, és mielőtt Suzanna egy szót szólhatott volna, ro-
hanni kezdtek Kevin felé.

Az asszony összerezzent, ahogy gyerekei a nagy siet-
ségben majdnem feldöntöttek néhány utast, végül azon-
ban megnyugodva, hogy semmi baj nem történt, ő is in-
tegetni kezdett Megannek.
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– Szia! – Alex, akit anyja kiokított a reptéri viselke-
dés szabályaira, illemtudóan átvette Kevin csomagját. 
– Ezt nekem kell hoznom, mert mi jöttünk ki értetek. – 
Kicsit azért zavarta, hogy bár mindenki szerint úgy nőtt, 
mintha húznák, Kevin továbbra is magasabb volt nála.

– Még mindig megvan az erőd?
– Igen, a nagy háznál – felelte Alex. – Sőt építettünk 

egy újat a faháznál is! Mert most ott lakunk.
– Apuval együtt – szólt közbe Jenny. – Új neveket is 

választottunk, meg minden! Apu bármit meg tud javí-
tani, és épített nekem egy új hálószobát is.

– Rózsaszín függönyökkel – vetette közbe gúnyosan 
a bátyja.

Suzanna, hogy megakadályozza a küszöbönálló ve-
szekedést, gyorsan közbelépett.

– Hogy utaztatok? – kérdezte, miközben odahajolt 
Kevin  hez, hogy megpuszilja, majd hasonlóképp üdvö-
zölte Megant is.

– Köszönjük, jól! – A másik asszony még mindig nem 
igazán tudta, hogyan viszonyuljon Suzanna szeretetteljes 
viselkedéséhez. Néha a legszívesebben rákiáltott volna: 
„Én annak idején lefeküdtem a vőlegényeddel, hát nem 
érted?! Még ha nem is tudtam, hogy jegyben jártok, a té-
nyen az mit sem változtat!” – Egy kicsit késtünk – felelte 
ehelyett. – Remélem, nem vártatok túl sokat.

– Órákat! – vágta rá rögtön Alex.
– Úgy harminc percet – javította ki nevetve Suzanna. 

– A többi csomagotok?
– Külön szállíttattam el. Most ez minden – mutatott 

Megan az utazótáskájára. Nem bírt ellenállni a kísértés-
nek, hogy ne pillantson a Suzanna karján nyugvó, csil-
logó tekintetű kisdedre. A rózsás arcú csöppség mélykék 
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szeme és sötét fürtöcskéi láttán önkéntelenül is elérzé-
kenyült, és amikor a baba apró kezecskéjével feléje kapott, 
Megan érezte, hogy az ajka akaratlanul olyan bugyuta 
kis mosolyra nyílik, amilyet a csecsemők mindig kivál-
tanak a felnőttekből.

– Milyen picurka, és milyen édes!
– Háromhetes – kottyantotta közbe fontoskodva Alex. 

– A neve Christian.
– Mert a dédapukánkat is így hívták – folytatta Jenny. 

– Új unokatestvéreink is vannak. Bianca meg Cordelia, 
akit mi csak Deliának hívunk, és persze Ethan.

– Mostanában mindenkinek gyereke születik – fűzte 
hozzá Alex sokatmondó pillantással.

– Aranyos – állapította meg Kevin. – Ő is a testvérem?
– Teljes mértékig – felelte Suzanna, még mielőtt Megan 

bármit is mondhatott volna. – Jól megszaporodott a csa-
ládod, ugye?

Kevin félszegen felpillantott, azután kíváncsian meg-
érintette Christian ökölbe szorított kezecskéjét.

– Aha, de az nem baj.
– Cserélünk? – kérdezte Suzanna mosolyogva Megan-

től.
– Örömmel – válaszolta pillanatnyi habozás után a má-

sik asszony, majd a karjára vette a picit, és átadta Suzan-
ná nak a táskáját. – Jaj, istenem! – Megan önkéntelenül is a 
babához simította az arcát. – Szinte már el is felejtettem, 
milyen aprók, és milyen finom az illatuk! Te pedig… – 
alaposan szemügyre vette Suzannát kifelé menet a ter-
minálról –, olyan csodálatosan nézel ki, pedig alig három 
hete szültél!

– Kedves vagy. Igazság szerint madárijesztőnek ér-
zem magam. Alex, ne futkoss!
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– Kevin, ez rád is vonatkozik! Hogy viseli Sloan az 
apaságot? Annyira sajnáltam, hogy nem tudtam átruc-
canni, amikor Mandy megszülte a kisbabát, de a házel-
adás meg a költözködés előkészítése minden erőmet le-
kötötte.

– Nem is vette rossz néven senki. Egyébként a fivé-
red csodálatos apa. Ha Amanda hagyná, egész álló nap a 
hátán cipelné Deliát. Tündéri gyerekszobát is tervezett a 
legkisebbeknek ablakfülkékkel, rejtekhelynek alkalmas 
kuckókkal meg beépített játékszekrényekkel. Delia meg 
Bianca osztozkodnak rajta, de amikor C. C. és Trent a 
városban időznek, ami a Vendégház elkészülte óta egyre 
gyakrabban fordul elő, Ethan is ott lakik.

– Csodás, hogy mind együtt nőnek majd fel! – Megan 
Alexre, Jennyre meg Kevinre pillantott, és ugyanaz az 
érzés fogta el, amely a baba közelségére is elöntötte.

Suzanna tökéletesen megértette.
– Bizony az. Úgy örülök neked, Megan! Olyan, mint-

ha még egy húgot kaptam volna! – A másik asszony hu-
nyorgása elárulta, hogy egyelőre nincs felkészülve erre 
a bizalmas hangra, ezért Suzanna gyorsan témát váltott. 
– Nagy tehertől szabadítasz meg, hogy átveszed tőlem a 
Vendégház meg a hajózási cég könyvelését.

– Alig várom.
Suzanna egy új kisbusznál állt meg, és kinyitotta a 

köz ponti zárat.
– Ugrás befelé! – szólt a gyerekekre, majd Megan kar-

járól a sajátjára fektette a babát. – Remélem, akkor is így 
lelkesedsz majd, ha belenézel a főkönyvbe. – Aprólékos 
gonddal csatolta be a kicsit a gyerekülésbe. – Holtnak nem 
erőssége a számvitel, Nathanielről már nem is beszélve…
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– Csakugyan, Sloan említette, hogy Holt új üzlettár-
sat szerzett. Valami régi barátját, ugye?

– Igen, együtt cseperedtek föl a szigeten. Nathaniel 
később a kereskedelmi tengerészetnél szolgált, pár hónapja 
költözött vissza. Kész is, picim – nyomott Suzanna egy 
puszit a baba homlokára, majd egy-egy pillantást vetett 
a többi gyerekre is, hogy ellenőrizze, rendesen bekap-
csolták-e az övüket. Végül behúzta a tolóajtót, és megke-
rülte a kocsit, miközben Megan elfoglalta az anyósülést. 
– Amolyan csudapók – jegyezte meg Suzanna kedvesen. 
– Élvezni fogod a társaságát.

A csudapók épp bekebelezte a sült csirkéből, burgonya-
salátából és citromtortából álló pompás ebédjét, azután 
elégedett szusszanással eltolta a székét az asztaltól, és 
cinkos pillantást vetett a vendéglátójára.

– Mivel érhetném el, hogy hozzám jöjjön, drágám?
A hölgy előbb felkuncogott, majd elvörösödött, vé-

gül legyintett egyet.
– Na, de Nate, kérem!
– Nem tehetek róla! – A férfi felállt, és könnyed csó-

kot lehelt az asszony remegő kezére. Magába szívta bő-
rének csábítóan lágy, üde illatát. Kacsintott egyet, majd 
ajkával finoman megérintette a hölgy csuklóját. – Tudja, 
hogy bolondulok magáért, Kóka néni!

Cordelia Calhoun McPike megint felkacagott, és meg-
paskolta a férfi arcát.

– Inkább a főztömért.
– Azért is. – Nathaniel elmosolyodott, miközben az 

asszony az asztalhoz libbent, hogy töltsön egy csésze ká-
vét. Micsoda nő! – gondolta a férfi. Magas, előkelő, fel-
tűnő jelenség. Sehogy sem értette, miért nem kaparintotta 
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meg már régen magának valaki a csinos özvegyasz-
szonyt. – Ezen a héten éppen kivel kell megküzdenem a 
kegyeiért?

– Most, hogy a Vendégház megnyílt, nem jut időm a 
flörtölésre. – Kóka néni talán sóhajtott is volna, ha ép-
penséggel nem annyira elégedett az életével. Imádott 
unokahúgai mind boldog házasságban éltek, és valameny-
nyiüket egészséges gyerekekkel áldotta meg az ég. Ő pe-
dig babusgatta a kicsiket, kényeztette a férjeket, és ami a 
legmeglepőbb, közben arra is jutott ideje, hogy ellássa a 
St. James Kúria Vendégház konyhafőnökének feladatait.

Átnyújtotta Nathanielnek a kávét, és mivel észrevette, 
hogy vendége a süteményre kacsingat, vágott neki még 
egy szeletet.

– Maga olvas a gondolataimban.
Az asszony felsóhajtott. Semmi sem szerzett neki 

nagyobb örömet, mint a főztjét élvező férfi látványa. 
Rá adásul micsoda férfié! Amikor Nathaniel Fury visz-
szatért a városba, rögtön az érdeklődés középpontjába 
került. Mert kinek a figyelmét kerülhette volna el egy 
ilyen jóképű, sudár, barna férfi? Kóka néniét semmi-
képpen sem. Kivált, hogy Nathaniel esetében mindeh-
hez még grafitszürke szempár, csodásan bronzos bőr és 
markáns arcél társult, a lefegyverző modoráról már nem 
is beszélve. Kedvenc viselete, a fekete póló és farmer, 
sportos testet – széles vállat, izmos kart és keskeny csí-
pőt – takart.

Azután ott volt az a titokzatos, különleges légkör, 
amely körüllengte a férfit. Nem egyszerűen a megjelené-
séből fakadt, bár sötét szeme és bozontos, mahagóniszínű 
haja amúgy is elég különleges hatást keltett. A bensejé-
ből áradt valami különleges sugárzás, mintha a puszta 
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jelenléte is magában hordozta volna mindazt, amit az 
évek során tapasztalt az idegen országokba tett hajóútjai 
során, legalábbis Kóka néni ezt feltételezte.

Bár húsz évet fiatalodhatnék… vagy akár csak tízet, 
gondolta, miközben megigazította dús, gesztenyebarna 
haját.

Az életkorán azonban nem változtathatott, így Natha-
nielt inkább a fiaként szerette, ha már a sors megtagadta 
tőle, hogy saját gyermeke lehessen. Elhatározta, hogy 
meg fe lelő párt talál a férfinak, ahogy azt a lányok eseté-
ben is tette.

Mivel szentül hitte, hogy szépséges unokahúgai bol-
dogságát is ő rendezte el, biztosra vette, hogy Nathaniel 
életét is könnyedén új mederbe tereli majd.

– Tegnap este elkészítettem a horoszkópját – jegyezte 
meg mintegy mellékesen, miközben ellenőrizte a lassú 
tűzön fortyogó halat, melyet vacsorára szánt.

– Igazán? – A férfi bekapott egy újabb falat tortát.
Istenem, micsoda szakácsnő! – gondolta.
– Új szakaszba lép az élete.
Nate eleget látott már a világból ahhoz, hogy ne nyilat-

kozzék lekicsinylően a csillagjóslásról vagy akár bár mi 
másról. Mosolyogva bólintott.

– Azt hiszem, ezúttal telibe talált. Új üzletbe fogtam, 
vásároltam egy vidéki házat, és végleg levetettem a ten-
gerészzubbonyt.

– Nem, nem, ez a dolog személyes természetű. – Kóka 
néni összehúzta a szemöldökét. – Vénusszal kapcsolatos.

A férfi pajkos grimaszt vágott.
– Szóval mégiscsak hozzám jön?
Az asszony megfenyegette az ujjával.
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– Mielőtt véget érne a nyár, halálosan komolyan fogja 
kérdezni valakitől ugyanezt! Voltaképpen azt láttam, 
mintha kétszer is szerelembe esne, bár ezt nem egészen 
értettem. – Elgondolkozva ráncolta a homlokát. – Nem 
úgy tűnt, mintha választásra kényszerülne, bár összeüt-
közést véltem felfedezni a csillagképében. Sőt talán ve-
szély is leselkedik magára.

– Amelyik férfi egyszerre két nőbe szerelmes, az ma-
gának keresi a bajt. – Nathaniel határozottan mindenféle 
házas- vagy élettárs nélkül képzelte el a jövőjét, leg-
alábbis ez idő szerint. A nők mindig különféle elváráso-
kat támasztottak, ő pedig kizárólag a sajátjainak akart 
megfelelni. – A szívem egyébként is a magáé… – Nate a 
tűzhelyhez lépett, és csókot nyomott az asszony arcára.

A vihar váratlanul csapott le a konyhára. Az ajtó ki-
vágódott, és a három lurkó forgószél módjára süvített 
be rajta.

– Kóka néni! Megjöttek!
– Jaj, istenem! – Az asszony a szívéhez kapott. – Alex, 

egy teljes évet öregedtem miattad! – Persze mosolyogva 
mondta mindezt, és szemügyre vette az Alex mellett álló 
barna szemű fiút. – Te volnál a kis Kevin? Hogy te meny-
nyit nőttél! No, adj egy csókot hamar Kóka nénikédnek!

– Igenis. – A fiú tisztelettudóan, de meglehetősen bá-
tortalanul lépett előre. Ahogy Kóka néni magához ölelte, 
az asszony kellemes illata valamelyest megnyugtatta.

– Annyira örülünk, hogy megérkeztetek! – Kóka né-
ninek könny szökött a szemébe boldogságában. – Végre 
egy helyen az egész család. Kevin, ez itt Mr. Fury. Nate, 
ő a dédunokaöcsém.

A férfi tudta, hogy az a gazember Baxter Dumont 
teherbe ejtett egy gyanútlan lányt, majd nem sokkal 
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később elvette Suzannát. A fiú egyenesen a szemébe né-
zett, a tekintete nyugtalanságot és tartózkodást sugár-
zott. Nathaniel ráébredt, hogy a gyerek is tisztában van 
a történtekkel – legalábbis részben.

– Üdvözöllek Bar Harborban! – nyújtott kezet neki, 
amit Kevin illedelmesen viszonzott.

– Nate a hajósboltot vezeti apukámmal – vágott közbe 
Alex. Az „apukám” szó még mindig az újdonság vará-
zsával hatott rá. – Kevin szeretne bálnalesre menni – for-
dult most Nathanielhez. – Oklahomából jött, ott pedig 
nincsenek bálnák. Sőt még víz se nagyon.

– Már hogyne lenne! – vette védelmébe Kevin a szülő-
földjét. – Sőt nálunk cowboyok is vannak! – vágott vissza 
Alexnek. – Itt viszont egy sincs!

– Nem is igaz! – szólt most közbe Jenny. – Nekem még 
tehenészruhám is van!

– Az nem is lehet, mert te lány vagy – torkollta le a 
húgát Alex.

– Akkor is lehet!
– De nem!
A kislány mérgesen húzta össze a szemét.
– De igen!
– Nos, úgy látom, itt minden a megszokott módon 

zajlik. – Suzanna lépett a konyhába Megan társaságában, 
és figyelmeztető pillantást vetett a gyerekeire. – Szia, 
Nate! Nem tudtam, hogy te is itt vagy.

– Szerencsére egy egész órát tölthettem el szívem höl-
gye társaságában – felelte a férfi, és átkarolta Kóka nénit.

– Már megint a nénikémnek udvarolsz? – pirított rá 
tréfásan a fiatal nő, de észrevette, hogy Nathaniel már 
nem őrá figyel. Emlékezett erre a tekintetre még az első 
találkozásuk idejéből. A szürke szempár most Megant 
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méricskélte behatóan. Suzanna ösztönösen belekarolt 
Kevin anyjába. – Megan O’Riley, az úr pedig Nathaniel 
Fury, Holt üzlettársa, és egyben Kóka néni legújabb hó-
dítása.

– Örvendek! – Megan fáradtnak érezte magát. Sőt úgy 
vélte, nagyon is fáradt lehet, ha már ez a tiszta, egyenes 
tekintet is így felzaklatja. A férfi üdvözlését talán az il-
lendőnél kissé kurtábban fogadta, azután széles mosoly-
lyal Kóka néni felé fordult. – Csodásan nézel ki.

– Jaj, istenkém, én meg itt szerencsétlenkedem ebben 
a kötényben! Még ki sem tudtam csinosítani magam. – 
Az asszony jól megszorongatta Megant. – Segíthetek va-
lamiben? Bizonyára kimerített a hosszú repülőút.

– Egy kicsit.
– A csomagokat már felvittük, Christiant pedig letet-

tem a gyerekszobában – szólt közbe Suzanna, és kedé-
lyesen tovább csevegve asztalhoz ültette a gyerekeket. 
Eközben Nathaniel alaposan szemügyre vette Megan 
O’Rileyt.

Hűvös, mint a tengeri szellő, gondolta. Megviseltnek, 
feszültnek látszik, bár leplezni igyekszik. Barackszín 
bőre és hosszú, szőkésvörös haja remekül illik egymás-
hoz.

Nathaniel általában a sötét hajú, tüzes típusú nőket 
kedvelte, most mégis megfogta az aranyló haj és a ham-
vas bőr látványa. Elámult attól, ahogy az asszony aka-
ratos ívű szája kedves mosolyra görbült, amikor a fiára 
nézett.

Egy kicsit soványka, gondolta Nate, utolsót hörpintve 
a kávéjából. Sebaj, Kóka néni főztje majd javít a helyze-
ten. Vagy talán csak az egyszerű szabású nadrágkosz-
tümben látszik olyan vékonynak és kimértnek?
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Megan egyfolytában magán érezte a férfi fürkésző 
tekintetét, miközben Kóka nénivel meg a többiekkel be-
szélgetett. Persze annak idején, amikor fiatal lányként 
egy másik nő férjének a gyerekét hordta a szíve alatt, 
már hozzáedződött az effajta pillantásokhoz.

Tisztában volt azzal, hogy a férfiak egy része az egye-
dülálló anyákat könnyű prédának tartja, és megtanulta 
helyretenni ezeket a tévképzeteket. Hűvösen állta Nate 
tekintetét.

A férfi azonban nem sütötte le a szemét, mint ilyenkor 
a legtöbben, hanem tovább figyelte őt, méghozzá olyan 
leplezetlen érdeklődéssel, hogy az asszony önkéntelenül 
is az ajkába harapott.

Nem rossz, gondolta Nate. Lehet, hogy vékony, de van 
tartása. Elmosolyodott, és a csészéjét megemelve Kóka 
néni felé fordult.

– Mennem kell, vár a munka. Köszönöm az ebédet!
– Ne feledje a vacsorameghívást! Az egész család 

összejön. Nyolckor várjuk!
– Ki nem hagynám! – felelte a férfi Meganre pillantva.
– Nagyon helyes. – Kóka néni az órájára nézett, majd 

felcsattant. – Hol késik már megint az az ember?
– A Holland?
– Ki más? Két órája küldtem el a henteshez.
Nathaniel széttárta a karját. Korábbi hajóstársa és a 

Kúria Vendégház új konyhafőnök-helyettese szigorúan 
csak a saját időbeosztásához igazodott.

– Ha látom a parton, fölküldöm.
– Kérek egy búcsúpuszit! – lépett oda hozzá Jenny.
A férfi fölkapta a lányt, majd a fülébe súgta:
– Te vagy a legszebb cowboy az egész szigeten!
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Miután visszahuppant a földre, Jenny fölényes pillan-
tást vetett a bátyjára.

– Te pedig, Kevin – folytatta Nate –, szólj, ha készen 
állsz a hajókázásra! Örülök, hogy megismerhettem, 
Ms. O’Riley.

– Nate tengerész – közölte Jenny fontoskodva, miután 
a férfi távozott. – A világon mindenhol járt már, és min-
den kalandot kipróbált!

Megan ezt egy percig sem vonta kétségbe.

Annyi minden megváltozott a kúriában, habár az első két 
szint lakószobái a keleti szárnnyal együtt többé-kevésbé 
ugyanolyannak látszottak, mint azelőtt. Trent St. James, 
valamint Sloan, Megan építész bátyja a legtöbb időt és 
energiát a szállodarész kialakításának szentelték, amelyet 
a nyugati szárnyban található tíz lakosztály, egy új, a 
vendégek számára készült étkező meg a nyugati torony 
alkotott.

Megan rövid sétája során megállapíthatta, hogy nem 
hiába fáradoztak annyit.

Sloan mindent az eredeti állapotot követve, a várkas-
tély szerű hatás megőrzésére törekedve tervezett újra, 
meg hagyta a nagy belmagasságú termeket és a csigalép-
csőket, rendbe hozatta a megannyi kandallót, és a sok-
osztású ablakokat éppúgy megtartotta, mint a számos te-
raszra, erkélyre vagy mellvédre nyíló üvegajtót.

Csupa régiséggel rendezte be a fényűző társalgót, 
ahova meghitt zugok sokasága csábította a vendégeket 
esős vagy zimankós napokon.

Amanda mint a hotel igazgatója vezette körbe Megant, 
és elmondta, hogy a Vendégház valamennyi lakosztá-
lya egyedi arculatot kapott. A kúria raktárhelyiségeiben 


