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Első fejezet
Lucian

–Ha ma este egyedül megyek oda, Monique elkapja a far-
kam még az előétel alatt.

A barátom és egyben alkalmazottam, Aidan Spencer sikertelenül 
próbálja visszafojtani a gúnyos mosolyt, amikor közlöm vele a jósla-
tomat. Sajnos vagy szerencsére, ahogy nézzük, mindketten tudjuk, 
hogy igazam van. Monique Chandler mindig épp vadászik, és most 
engem szemelt ki prédájának… megint. Az utóbbi idők egyik legna-
gyobb hibája volt, hogy megdugtam. Egyetlen punci sem éri meg azt 
a poklot, ami azután jött – főleg, hogy csak egy közepes numera volt, 
és már ezzel is sokat mondok.

– Igen, ez komoly gond. Gondolom, elterelhetném rólad a figyel-
mét. Szerinted akkor még ma este elkapná az én farkamat? 

Nevetve válaszolok.
– Vigyázz, mit kívánsz! Ezt az ágyba ugrást még megbánnád. Az a 

nő egy kicseszett vipera. Viszont akármennyire is szeretnék a jövőbeli 
hódításaidról beszélgetni, most kerítenem kell egy csajt estére.

– Gondolhattál volna erre, mielőtt a múlt héten dobtad Laurie-t. 
Nem értél volna rá a mai vacsi után megtenni?
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Felrakom a lábam az asztalra, keresztbe teszem a két bokám.
– Nem. Laurie elintézte magát, mikor ultimátumot adott. Abban 

igazad van, hogy nem volt jó az időzítés, de sosem hagytam fenye-
getni magam, és ezt nem most fogom elkezdeni. Amúgy is leginkább 
csak a bankszámlám érdekelte.

– Nos, a kiköltöztetésével legalább nem kellett vesződnöd. Volt 
akár egyszer is nálad?

A barátomra meredek, mielőtt válaszolnék.
– Nagyon jól tudod a választ – felelem.
Aidan a fejét rázza.
– Nem értem én ezt, Luc.
– Mit nem értesz? Az otthonom az enyém. Nem tervezem együtt 

leélni az életem egyikkel sem, akkor meg minek bonyolítsam a dolgo-
kat? – Gúnyos mosolyt villantok rá. – Te sem adod elő a címlapra kí-
vánkozó párocskát egyik csajoddal sem, akkor mit cseszegetsz engem?

– Azért nem vagyunk egyformák, barátom – jegyzi meg Aidan. – 
Az én csajaim voltak a lakásomban, és az ágyamban is. Te hónapokig 
jártál Laurie-val, és ő mégsem járt nálad egyszer sem? Cseszd meg, 
haver, ezt mivel magyaráztad meg neki?

Erre már felhúzom a szemöldököm.
– Nem magyarázok meg senkinek semmit. Laurie-nak sem. 

Amúgy is, nyilván a horgára akad valaki hónap végéig.
Aidan mosolyogva hátradönti a székét.
– Szerintem kicsit túlbecsülöd a gyászidőszakot, már a hét végére 

beakad neki valaki. Persze nyilván kissé idősebb, de gazdag. Az biz-
tos, hogy ha pénze van, akkor Laurie elnéző lesz a többi kérdésben.

Elvigyorodok a pontos jellemzésen, és egyetértőn bólintok, mert 
kurvára igaz, sőt. Lélekben megerősítem magam a következő kérdés-
re. A francba, fájni fog.
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– Utálom, hogy meg kell kérdeznem, de ismersz bárkit, aki eljön-
ne velem ma este, és nem gondolná, hogy akkor jövő héten már ter-
vezheti is az esküvőt?

Aidan meglepetten felnéz rám, de gyorsan magához tér.
– Tudom, hogy ezért kapok a fejemre, de igen, tudok valakit. Már-

mint nem egy konkrét valakit, de tudok egy helyet, ahol segíthetnek.
Aidan valami újabb kurvája, szuper. Ezek olyan nők, akikkel az 

ember szigorúan nem megy ki az utcára.
– Magyarázd meg, kérlek! Ha öttől tíz évig terjedő következmé- 

nye lehet, inkább kihagynám.
– Kérlek, ne ítélkezz, amíg nem mondtam végig… Nos, egyszer 

úgy adódott, hogy az utolsó pillanatban kellett nekem egy hölgy kí-
sérő. Egy barátom ajánlotta ezt az ügynökséget, leginkább menedzse-
reknek közvetítenek. A legtöbb lány főiskolára jár. Sosem volt gon-
dom velük.

Egy pillanatra eláll a szavam, pedig ez ritkán fordul elő velem.
– Úgy érted, escort ügynökség?
Ez az Aidan megőrült?
– Igen, de nem úgy, ahogy gondolod. Nincs benne semmi illegá-

lis. Nem öltáncra vagy szexre bérelsz lányt, csakis szigorúan kísérő-
nek. Bár én nem tiltakoznék a többi ellen sem, ha nagyon ragaszkod-
nának hozzá.

– Csak az nem világos, hogy nézne ki, ha kiderülne, hogy bérel-
nem kellett egy lányt, hogy legyen kísérőm. Komolyan nem tudsz 
mást? Minden este másik csajjal randizol, öregem.

Most már legalább tudom, honnan szedte a lányokat. Az isten sze-
relmére, mióta fizethet nőkért?

– De, ismerek egy csomó nőt, Luc, csak olyat nem, aki aztán nem 
üldözne hónapokig utána. Most szabadultál meg Laurie-tól, nem 
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akarom, hogy ilyen gyorsan beugorj megint a cápák közé. Mondom, 
ma estére ez a tökéletes megoldás. El is intézem neked, ha akarod.

Beletúrok a hajamba, legszívesebben felnyögnék, olyan ideges va-
gyok. Tényleg eljutottam arra a pontra, hogy komolyan fontolóra ve-
szem Aidan ajánlatát? Eszembe jut az utolsó alkalom, mikor Mo ni-
que-kal vacsoráztam: a vécé előtt sarokba szorított, és gyakorlatilag 
letolta a nyelvét a torkomba. Erre a gondolatra Aidanre nézek.

– Csináld! Kérj egy címet, ahova érte mehetek. Nem akarok egész 
este egy idegenre vadászni az étterem parkolójában. És ha rosszul sül 
el, ki vagy rúgva.

Aidan mosolyog, tudja, hogy nem kell tartania a fenyegetésem-
től. Szinte egész életünkben barátok voltunk, mindig számíthattunk 
egymásra. Általánosban ismerkedtünk meg. Aidan elsős volt, és egy 
harmadikos épp fenéken rúgta, én meg a kínzója hátára ugrottam. 
Megragadtam Aidan kezét, talpra rántottam, és sikerült párat bele-
rúgnunk a támadóba, mielőtt bevittek minket a dirihez. Attól a pil-
lanattól fogva elválaszthatatlanok voltunk. Sosem vallottam be neki, 
hogy kurvára majd bepisiltem a félelemtől, mikor rávetettem magam 
a harmadikos seggfejre. Rettegtem, és magamban hálát adtam, hogy 
a rohadék elbotlott a hirtelen támadástól, és ezzel a munka nagyját el 
is végezte helyettem.

Aidan gyerekkora átlagos volt: átlagos ház, kutya, fehér deszka-
kerítés. Egyetlen gyerek, így a szülei ajnározták és körülugrálták. Én 
Fae nénikémmel éltem, a szüleim ötéves koromban meghaltak au-
tóbalesetben, úgyhogy apám nővére lett a gyámom. Huszonegy éve-
sen megkaptam a tetemes örökségem, és megvettem az első üzletem, 
egy gyengélkedő, veszteséges szoftvercéget. Egy éven belül nyeresé-
gessé tettem, és megszületett a Quinn Software. A többiek akkori-
ban még képregényeket olvastak, én a Business Weeket meg a Wall 
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Street Journalt. Huszonkilenc évesen már mindenki engem akart, fő-
leg a nők. A rám nehezedő felelősséggel együtt ez a huszonkilenc év 
rohadt soknak tűnt.

Testvéri barátságunk kissé megingott, mikor Cassie Wyatt a kör-
nyékre költözött, és beiratkozott az iskolánkba. Cassie, vagy Cass, 
ahogy szólítottuk, hozzánk hasonlóan társadalmi pária volt, a szemét 
csajok könnyű célpontja. Követni kezdett minket a bringájával, és 
még amikor próbáltuk elkergetni, akkor sem adta fel. Egy idő után a 
puszta elszántsága, ahogy a barátunk akart lenni, megnyert magának 
mindkettőnket, úgyhogy hivatalosan is közénk fogadtuk. Az apja ne-
velte, aki hajlamos volt rá, hogy túl sokat igyon és túl keveset dolgoz-
zon. Cass mindig igyekezett az utolsó percig húzni a hazaindulást. 
Tinédzserként, mint azt később megállapítottam, mániás depressziós 
volt, időnként a fellegekben járt a boldogságtól, aztán elképzelhetet-
len, öngyilkosság-közeli mélységekbe zuhant.

Aidan a gyerekkorunk java részében és végig a tinédzser éveink 
alatt szerelmes volt Cassbe. Cassie-t viszont csak én érdekeltem. Per-
sze, barátként szerette Aidant, de ahogy nőttünk, bennem egyre töb-
bet látott, és végül én is viszonoztam az érzéseit. Ha nem lettem vol-
na olyan örökké versengésre kész rohadék, akkor kiszállhattam volna, 
és remélhettem volna, hogy Cass majd Aidan felé fordul. Az vajon 
megváltoztatott volna bármit is? Évekig kínzott ez a kérdés. Egész 
gimi alatt jártunk, és még főiskola alatt is együtt voltunk, mikor el-
jött az az éjszaka, ami örökre megváltoztatott minket. Leráztam ma-
gamról a fullasztó érzést, és visszatértem a poénkodáshoz Aidannel.

– Neked, haver, csakis a legjobbat. Talán egy jó kis husis szőkét? 
– húz Aidan.

Ebben a pillanatban belép az asszisztensem, és jelenti, hogy meg-
jött az ügyfél.
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– Köszönöm, Cindy. Esetleg kivonszolnád Aidant az irodámból? 
Akkor talán nem csúsznék el.

Hátradőlve mosolygok, és nézem, ahogy Cindy, a pontosság meg-
szállottja, szó szerint felrántja Aidant a székből, és kitereli az ajtón. 
Istenem, de imádom ezt a nőt, már csak azért megérdemel némi bó-
nuszt, hogy elviseli az ocsmány hangulatváltozásaimat.

Cindy ötvenes, öt éve dolgozik nálam. Miután a két fia elment fő-
iskolára, ő visszatért a munkaerőpiacra, és én hálás vagyok, hogy mel-
lettem kötött ki. Úgy vezeti az irodát, mint valami őrmester, és gya-
nítom, hogy a legújabb fiának könyvel el magában. Jó emberismerő, 
sosem bírta Laurie-t, láttam többször is, hogy pofákat vág rá a há-
ta mögött. Ahogy Cindy bekíséri az ügyfelet, arra gondolok, mibe 
hagytam belerángatni magam, hogy engedhettem, hogy Aidan egy 
escort ügynökségtől hívjon nekem kísérőt. Elképzelem, ahogy egy rá-
gózó Barbie jelenik meg ma este. Aidant ismerve hatalmas melle lesz 
és nagyon üres feje. De ha távol tartja tőlem Monique-ot ma este, 
nem számít az sem, ha a világon semmi más nem érdekli, kizárólag a 
legújabb Britney Spears-dal szövege.

Lia

Bemegyek a lakásba, és azonnal le is roskadok a kanapéra. A la-
kótársam, Rose kérdőn néz fel a könyvéből, amibe beletemetkezett.

– Nehéz napod van, csajszi? – kérdezi.
– Huh, igen. Alig aludtam éjjel a náthától, és most meg jött a Date 

Nighttól egy munka.
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Rose pofákat vág, ahogy kifújom az orrom, és megint a párnának 
dőlök.

– Miért vállaltad el, ha ilyen ócskán vagy?
– Miért vállalom el bármikor? Kell a pénz. Hála istennek, csak 

valami vacsora. Istenem, remélem, nem olyan playboy lesz, mint a 
múltkori. Az tényleg azt hitte, hogy megvásárolhatja a bejárást a bu-
gyimba, ha eleget ajánl. Miért olyan nehéz megérteni azt a szót, hogy 
„kísérő”? Ez semennyire sem jelent sztriptíztáncost vagy prostit.

Rose hátrahajtott fejjel nevet.
– Biztos vagyok benne, hogy ez gyakori félreértés. Szerencséd, 

hogy a legtöbb pasas ismeri a szabályt, és be is tartja. Nem számít, 
mit dolgozol, mindig lesz valami seggfej, aki azt hiszi magáról, hogy 
ő különleges. Tegnap este bejött egy fickó a kávézóba, és belecsípett a 
fenekembe, mikor odaadtam a presszókávéját. Mióta hiszik azt a fér-
fiak, hogy letapizhatják a pincérnőt? Ha Jake nem akadna ki, seperc 
alatt váltanék a te munkádra.

Jake és Rose két éve járnak, és ahogy ismerem, Jake tényleg ki-
akadna, ha élete szerelme más férfiakat kísérgetne a városban.

Negyedik, egyben utolsó évemet járom már a St. Claire’sen, Ashe-
ville-ben, Észak-Karolinában. A St. Claire’s kisebb főiskola, és na-
gyon nehéz bekerülni. Magas a tandíj, és nehéz ösztöndíjat szerezni, 
de az oktatás színvonala a legjobbak között van. Mikor felvettek, tel-
jesen odavoltam… Amíg eszembe nem jutott, vajon hogyan fogom 
kifizetni.

Tizennyolc éves koromban anyám összepakolta a cuccaimat, és aj-
tót mutatott. Miután évekig megtettem mindent, hogy hárítsam a 
mostohaapám kéretlen figyelmét, szinte megkönnyebbülés volt a tá-
vozás.
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Apámat nem ismertem, anyám legjobb esetben nemtörődöm volt, 
rosszabb esetben meg őrülten dühös. Ha annyit mondok, hogy nem 
volt szerencsém a szüleimmel, akkor keveset mondok nagyon. Mi-
kor anyám hozzáment Jim Dawsonhoz, a helyzet rosszból sokkal 
rosszabb lett. Ó, nekem sosem tört el semmim, mint a bántalmazot-
taknak szokott, anyám inkább pofozott: tenyérrel vagy visszakézből. 
Időnként bevetette az övet is, ha nagyon dühbe gurult.

Sajnálatos módon Jim érkezése azzal járt, hogy visszasírtam azokat 
az időket, mikor még csak anyámtól kellett félnem. Tizenöt éves vol-
tam, és mint arra Jim unos-untalan rámutatott, koromhoz képest fej-
lett. Lassan kezdődött, látszólag ártatlan érintésekkel, de gyorsan fo-
kozódott. Elkezdett átjárni hozzám éjszakánként.

A hátam mögé csavarta a karom, és addig húzta, amíg beleegyez-
tem, hogy leveszem a pólóm. Aztán leült vagy lefeküdt mellém, és kí-
méletlenül csipkedte a mellbimbóm, közben maszturbált. Egy idő 
után már nem volt elég neki a mellem, azt akarta, hogy vetkőzzek 
le teljesen. Először küzdöttem, de végül a torkomra szorította a ke-
zét, és addig fojtogatott, míg elájultam. Arra ébredtem, hogy a nemi 
szervemet simogatja, és közben kiveri magának. Minden éjjel kicsi-
vel továbbment, egyre többet és többet tett. Rettegtem, hogy hama-
rosan nem éri be azzal, hogy megérint. Tudtam, minden kétség nél-
kül tudtam, hogy anyám tisztában van vele, mi folyik, nemegyszer 
próbáltam beszélni is vele, de vagy lerázott, vagy addig pofozott, amíg 
csendben nem maradtam.

Miután minden alkalommal el kellett viselnem az érintését, egy-
szer meghallottam, hogy olyasmit mond, amivel megmenthettem 
magam a biztos erőszaktól. Azon őrjöngött anyámnak, hogy nehogy 
tovább hízzon, mert ő utálja a dagadt nőket. Aznap estétől megettem 
mindent, amit csak bírtam, anélkül, hogy kihánynám, és a hónap 
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végére vagy nyolc kilót híztam. Ez így ment tovább, egészen addig, 
míg végül felszedtem huszonöt kilót. Jimnek nyilvánvalóan kizáró 
ok volt a túlsúlyom. Már nem fogdosott, csak bántott, de ezt elvisel-
tem, ha ez azt jelentette, hogy nem surran át hozzám éjszakánként.

Nem voltak igazi barátaim az iskolában, és a kövérségem miatt ál-
landó szívatások céltáblája lettem. Annyi előnnyel azért járt, hogy 
szociális pária lettem, hogy sok időm maradt tanulni, és osztályelső-
ként érettségiztem. Bár fogalmam sem volt, miből engedhetném meg 
magamnak, jelentkeztem az összes helyi főiskolára, kétségbeeset ten 
vágytam rá, hogy elkerüljek az otthoni pokolból. Aznap, hogy meg-
jött a St. Claire’s levele a felvételről, anyám kirúgott. Össze kellett 
volna szednem a bátorságot, és elmenni magamtól már korábban, 
nem is keresett volna.

Az utolsó otthon töltött estémen épp a mosókonyhában vasal-
tam, mikor anyám beviharzott. Idegesnek tűnt, mint aki haragszik az 
egész világra. Jim is bejött a nyomában. Ahogy veszekedtek, letet tem 
a vasalót, és megpróbáltam észrevétlenül kislisszolni az ajtón. Mi-
kor Jim hirtelen azt üvöltötte, hogy baszd meg, a gerincem megme-
revedett. A vállam fölött hátranézve láttam, hogy a kezét rázva a va-
salóra mutat.

– Nézd meg, mit műveltél, te dagadék! Ott hagytad a vasalót a 
földön, a szoba közepén, és most megégettem a kezem. Lefogadom, 
hogy direkt csináltad, te kibaszott, kártékony szuka!

Lehunytam a szemem, éreztem, hogy könnyek szúrják a szemhé-
jamat.

– Én… sajnálom.
Jim ekkor már nem az anyámra haragudott, minden dühe ellenem 

irányult. Rettegve hátráltam tőle.
– Mi a faszt gondolsz, most hova mész?
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Felém lépett, anyám kiment az ajtón, hátra sem nézett. Tudtam, 
hogy tőle nem számíthatok segítségre. Sosem számíthattam.

Jim megragadta a pólóm alját, és olyan erővel rántotta meg, hogy 
a vékony pamutanyag elszakadt. Próbáltam összehúzni magamon, de 
letépte rólam, és egy fájdalmasat csapott a nyakamra. Karba fontam 
a kezem a melltartóm előtt.

– Bocsánat, bocsánat, sajnálom – ismételgettem.
– Dehogy sajnálod, te hazug tehén. Direkt ott hagytad a vasalót, 

hátha megégetem magam.
Nyál fröccsent az arcomba, ahogy odaköpte a szavakat. Mikor ke-

gyetlen mosoly jelent meg a képén, jéggé fagyott a vérem. Istenem, 
ezt a mosolyt ismerem. A karom megfeszült a mellemen, próbáltam 
eltakarni magam, remegtem a félelemtől.

– Ne aggódj, hogy megfogom azt a nagy csöcsödet, undorodok 
tőled. Amit most kapsz tőlem, az majd örökké emlékeztet rá, mi 
történik, ha baszakodsz velem. Megégetsz, és azt hiszed, megúszod? 
Most olyan leckét kapsz, amit sosem felejtesz el.

Elfordított magától, szorosan fogta a derekam, és lehajolt, hogy 
felvegyen valamit. Félrerántotta a lófarkam, a koponyám égett a fáj-
dalomtól. Hirtelen tüzes forróságot éreztem a két vállam között. 
Kínlódva kapkodtam levegő után, próbáltam elhúzódni. Rémes szag 
ütötte meg az orrom, a szoba forogni kezdett, és egyszer csak felfog-
tam, mi történt: megégetett a vasalóval. Elvesztettem az öntudatom, 
de még hallottam, ahogy a fülembe suttogja:

– A marhákat megbillogozzák, hogy tudják, ki a gazdájuk. Innen-
től neked már mindig én leszek a gazdád.

Nem is éreztem, ahogy a földre zuhantam. Mikor később magam-
hoz tértem, égett a hátam, és egyedül voltam. Az a rohadék megjelölt, 
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és ezt a billogot már sohasem koptathatják le az évek a testemről vagy 
az agyamból.

Az első egyedül töltött éjszakámon a parkban aludtam, és amióta az 
eszemet tudtam, ez volt a legjobb éjszakám. Arra jutottam, kisebb az 
esélye, hogy itt megtámadjanak, mint otthon. Az anyám pénztárcá-
jából elvett pár dolláron fájdalomcsillapítót vettem. Szerencsére volt 
vízgép a patikában, bevettem négy szemet, remélve, hogy nem ada-
golom túl. A hátam még mindig sajogva lángolt a vasalótól. Más-
nap jelentkeztem egy pincérnői állásra, a tulajdonos, Debra megsaj-
nált, és felvett. Abba is belement, hogy heti részletre eladja nekem 
azt a régi Hondát, amit árult. Így végre alhattam valahol szeptembe-
rig, amíg elkezdődött az iskola. Debránál ingyen ehettem, gyanítot-
tam, hogy azért, mert tudta, hogy hajléktalan vagyok, bár sosem kér-
dezett rá. A második munkanapomon csak úgy megemlítette, hogy 
az utcavégi kamionos parkolóban van egy zuhanyzó a sofőröknek. 
A barátjáé, Martiné volt a hely, úgyhogy kaptam egy kártyát, amivel 
bármikor használhattam a mosdókat, ha akartam. Így a parkolóval 
és a mosodával együtt már máshol is tölthettem az időt, mint a ko- 
csiban.

Ügyeltem rá, nehogy meglássam a hátam, vigyáztam, hogy ne ér-
je víz zuhanyzáskor – elmúlt egy hónap, már nem égett. Egyszer, az 
egyik szünet alatt bementem a munkahelyemen a mosdóba, és végre 
összeszedtem a bátorságom, felemeltem a felsőm, és a tükör felé for-
dítottam a hátam.

– Uramisten… – suttogta mögöttem valaki.
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Hátrarántottam a fejem, és megláttam, hogy Debra áll ott gyilkos 
tekintettel, kezét a szája elé kapva. Leengedtem a felsőmet, átkoztam 
magam, hogy miért nem hallottam meg, ahogy nyílt az ajtó. Debra 
odalépett, magához húzott.

– Ki tette ezt veled, Lia?
Könnyek csorogtak az arcomon. Nem szoktam hozzá, hogy ag-

gódnak értem, hogy valaki szeret, és a fájdalom Debra hangjában 
elég volt, hogy kiboruljak.

– Nem számít – suttogtam. – Már vége.
– Édes kicsikém – mondta Debra. – Nagyon is számít, mert va-

lakit nagyon seggbe akarok rúgni. Mondd el, kik tették ezt veled, és 
Martin meg én megcsináljuk velük ugyanezt.

Mikor elengedett, és hátrébb lépett, láttam az arcán, hogy halálo-
san komolyan gondolja. Amióta itt dolgoztam az étteremben, közel 
kerültem ehhez a szókimondó, vörös hajú nőhöz, meg Martinhoz is. 
Zárkózott arcomat nézte, aztán mérgesen kifújta a levegőt.

– Nem mondod meg, ugye?
Megráztam a fejem, mire Debra letörölte a könnycseppeket az ar-

comról.
– Üldöz valaki, kicsikém?
– Nem – suttogtam. – Egyedül vagyok.
– Akkor jó – felelte. – Ha bárki bántani akarna, vagy felbukkan, 

aki ezt tette, bárki legyen is az, szólsz nekem vagy Martinnak, meg-
ígéred?

Válasz helyett megöleltem Debrát, és hálát adtam az égnek, hogy 
találkoztam vele. Végre van valaki az életemben, akinek számít, élek-e 
vagy sem, ezt nem felejtem el sosem. Visszamentünk az étterembe, én 
tettem a dolgom, próbáltam kizárni a gondolataimból, amit a mos-
dóban láttam. Jim tényleg megbillogozott, ahogy ígérte, és a rémes  
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égett hús a hátamon örökké emlékeztetni fog a pokolra, ahonnan 
épphogy csak el tudtam menekülni. Most már csak az álmaim ül-
dözhetnek, mert megesküdtem, hogy az az ember többé nem kerül 
a közelembe.

A munka meg Jim távolléte azt is lehetővé tette, hogy úgy egyek, 
ahogy régebben, normálisan, és a védőpajzsnak felszedett túlsúly le-
olvadt rólam, alig ismertem fel azt a lányt, aki visszanézett rám a tü-
körből. Lassan megint S-es méretet hordtam, mint korábban, és há-
lás voltam, mert úgy tűnt, ez az egész súlyváltozás nem hagyott túl 
sok nyomot a testemen. Szomorú bevallani, hogy még így, hajlékta-
lanként is boldogabb voltam, mint addig bármikor. Debra győzkö-
dött, hogy lakjak náluk, vele meg Martinnal, de elhárítottam, nem 
akartam a terhükre lenni, és elboldogultam. Leginkább éjszakai mű-
szakban dolgoztam, nappal sokkal biztonságosabbnak tűnt a kocsi-
ban aludni. Az étteremben, a pihenőszobában is szundítottam néha-
napján egyet-egyet.

Reméltem, össze tudok szedni elég pénzt a megélhetésemre, mire 
elkezdődik az iskola, hiszen a jegyeim alapján teljes ösztöndíjra szá-
míthattam. Istenem, de naiv voltam! A kis megtakarításom elfogyott 
az első szemeszter végére, és fogalmam sem volt, mihez kezdhetnék.

A St. Claire’sben az első két évben a diákoknak ott kell lakniuk 
a campus területén. Sajnos ezt nem fedezte az ösztöndíjam, ahogy 
a közlekedést, a tankönyveket és más kiadásokat sem. Az aprócska, 
kétszobás lakás, ahol egy évig laktam Megannal, és most Rose-zal, 
sokkal olcsóbb volt, mint a többi, de még így is sokba került. Úgy 
folyt ki a kezemből a pénz, mintha homok lenne.

Feladtam, már ott tartottam, hogy abbahagyom a főiskolát. Még 
két részmunkaidős állás mellett sem jöttem ki a pénzemből. Debra 
kölcsönt ajánlott, de nem fogadhattam el, fontosnak éreztem, hogy 
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egyedül oldjam meg. Végül az akkori szobatársam, Megan vetette fel, 
hogy szól az érdekemben a Date Night nevű ügynökségnél, ahol dol-
gozott. Kétségbeesetten folytatni akartam a tanulást, úgyhogy ráve-
tettem magam a lehetőségre. Most, három évvel később már csak hó-
napok választanak el a diplomától, és ezt leginkább Megannak meg 
a Date Nightnak köszönhetem. Ahogy Rose mondta, gázos alakok 
minden munkahelyen vannak, és én szerencsésnek éreztem magam, 
amiért csak ritkán találkoztam ilyenekkel. E mellett a munka mellett 
otthagyhattam a többi részmunkaidős állást, és több időm jutott az 
iskolára. Borzasztóan hiányzott Debra, de ha szabadnapom volt, így 
is ott lógtam az étteremben.

Az órámra nézek. Még egyszer kifújom az orrom, és ráveszem ma-
gam, hogy felálljak, és bemenjek a szobámba. Hangosat tüsszentek, 
és a vállam fölött visszanézek Rose-ra.

– Azért ma este szívesen cserélnék veled, ha lehetne. Olyan az or-
rom, mint Rudolfé, ezt még sminkkel sem tudom eltüntetni. – Vá-
gyakozó pillantást vetve az ágyamra, tovább mormogok. – Jobban 
jársz, ha szép borravalót adsz, Lucian Quinn, mert sokkal inkább fe-
küdnék a meleg ágyamban valami sorozatot bámulva, mintsem hogy 
egy rakat pénzes sznobbal olyan bort iszogassak, amit sosem enged-
hetnék meg magamnak.
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Második fejezet
Lia

Belenézek a tükörbe, és felnyögök, olyan katasztrofálisan né-
zek ki. A tüsszentés és az orrfújás lekoptatta a sminket. Előve-

szem a púdert, és újra kezelésbe veszem az orrom. A tekintetem üve-
ges, mert bevettem valamit a nátha ellen, mielőtt eljöttem otthonról, 
inkább nézek ki kokós kurvának, mint profi kísérőnek. Nagyon rossz 
ötlet ez. Előveszem a hajkefém, végighúzom a hullámos, szőke haja-
mon. Huh, le kellene vágatni, de így, hogy ilyen hosszú, leginkább 
úgyis összefogom. Ha dolgozom, akkor viszont jobban szeretem, ha 
nem úgy festek, mint egy tipikus diáklány. Basszus, már a hajkefétől 
tompa fejfájásom lett. Ha nem kellene megvennem egy rakat drága 
könyvet, lemondtam volna ezt az estét, és egy darabig elélnék zacs-
kós tésztán meg vízen.

Kiszállok az öreg Hondából, és körbenézek a parkolóban. Való-
színűleg túlzás lenne azt remélni, hogy egy magányos pasas áll itt, és 
egy táblát tart a nevemmel. Talán meg kellett volna kérdeznem, mi-
lyen kocsival érkezik Mr. Quinn. Miért is ragaszkodtam ahhoz, hogy 
nem jövök vele egy kocsival? Jó, tényleg nem szeretném, ha bezárna 
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a csomagtartóba, elvinne valami néptelen útra, és megölne. Épp elég 
ilyen filmet láttam, pontosan tudom, milyen veszélyesek lehetnek az 
idegenek. Nem vár rám senki. Úgy döntök, elsétálok a bejárathoz, és 
megkérdezem az őrt. Épp fellépek a járdára, mikor beáll egy elegáns, 
fekete Mercedes, a kormány mögül kiszáll egy magas, középkorú fér-
fi, és megkerüli az autót. A kocsival majdnem egy vonalba érek, mi-
kor a sofőr kinyitja a hátsó ajtót. A bent ülő férfi lecsukja a laptop-
ját, és kilép a járdára.

A szentségit, de gyönyörű! Rose meghalna, ha látná, milyen kócos 
„dugj meg” fürtjei vannak, rajong az ilyenért. Sötét a haja, akár az éj-
szaka körülöttünk, és úgy fest, mintha párszor már beletúrt volna – ő 
maga vagy valaki más. Az öltönye nyilvánvalóan drága darab, tökéle-
tesen áll izmos alakján, a szívem szaporábban ver, ahogy elképzelem, 
vajon mi lehet a ruha alatt. Magas és erős, olyan, mint aki egy lucs-
kos álomból lépett elő. Számtalanszor juttattam el magam úgy az or-
gazmusig, hogy közben ilyen pasast képzeltem magam elé.

Az ezután következő lépésemet csak a nátha elleni gyógyszerrel 
magyarázhatom. Kizárólag az jár a fejemben, hogy muszáj megmu-
tatnom ezt a férfiistent a barátnőmnek, úgyhogy előveszem a telefo-
nom, és elkattintok egy képet. Mialatt a sofőrrel beszél, kuncogok 
egyet, és lekapom a fenekét. Magamról megfeledkezve álldogálok ott, 
elküldöm Rose-nak a képet. Mikor ezzel végeztem, felnézek, és még 
akkor is mosolygok, mikor meglátom, hogy a férfiisten ott áll előt-
tem, és csókolni való ajkának szegletében gúnyos kis mosoly dereng.

– Sikerült, amit akart, Miss…?
– Adams – mormogom, mielőtt végiggondolnám.
– Lia Adams? – kérdezi.
Meglepetten, némán nézek fel rá.
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– Hm, igen. Honnan tudja?
Megfogja a karom, félrehúz.
– Lucian Quinn – mutatkozik be. – Engem vár, ugye?
– Kizárt! Maga egy félisten!
Rémülten a szám elé kapom a kezem. Ezt tényleg kimondtam 

hangosan?
Vigyorog, nyilvánvalóan szórakoztatja, hogy ez kicsúszott a szá-

mon.
– Nos, köszönöm, Miss Adams, ez igazán kedves. Van valami kü-

lönösebb oka, hogy erre a megállapításra jutott? 
Holtra váltan lehunyom a szemem, próbálom nem nézni a szexi 

ajkat, ami nyilván gúnyos mosolyra húzódik.
– Hm, elnézést. Maga csak egyszerűen gyönyörű. – Basszus, vala-

ki fogja be a számat! Ahogy a csönd elhúzódik, kinyitom a szemem, 
és kezet nyújtok, elszántan arra, hogy témát váltok. – És szia, inkább. 
Lia Adams vagyok, a ma esti kísérőd.

Egy pillanatig hagyja, hogy tartsam a kezem, aztán határozottan 
megragadja. Forróság hullámzik végig a testemen az érintésére, nem 
emlékszem, hogy valaha férfi ilyen reakciót váltott volna ki belőlem.

– Lucian Quinn. És fölöttébb örvendek, Miss Adams.
Nem engedi el a kezem, végül elrántom. Figyelmesen tanulmá-

nyoz, nekem úgy tűnik, percekig, de alighanem csak másodpercekig. 
Ilyen figyelem fókuszában állni lefegyverző, sőt. Csak képzelem, vagy 
tényleg enyhén ledöbbent? Nem, semmi kétség, erre a kérdésre hatá-
rozott igen a válasz.

Kiegyenesítem a vállam, és a legprofibb hangomon felteszem a 
kérdést.

– Tudnom kell bármit, mielőtt bemegyünk?
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Úgy fest, mintha elhessegetné a fejében keringő gondolatokat, 
bármik legyenek is azok. Vidámság bujkál a szemében, mintha tud-
ná, épphogy csak sikerült összeszedni magam.

– Nem, nem hiszem. Gondolom, azzal tisztában vagy, hogy má-
sok előtt nem fizetett kísérő vagy. Ezt az információt szeretném meg-
tartani magamnak.

– Hogyne – felelem. – Ahogy kéred.
Megfogja a kezem, és a karjába fűzi. Könnyedén átkormányoz 

minket a zsúfolt előcsarnokon át a hoszteszpultig.
Egy bögyös, szilikonmellű szőke ragyog fel a pult mögött, mint-

ha egyszerre kapta volna meg a szülinapi meg a karácsonyi ajándékát.
– Mr. Quinn, de örülök, hogy újra itt!
– Jó estét, Mindy! Hogy van?
Ahogy Mindy és Lucian tovább társalognak, leküzdöm a vágyat, 

hogy ledugjam az ujjam a torkomon, és hangosan öklendezzek. 
Mintha a megelevenedett Barbie-t és Kent nézném, ahogy eljátsza-
nak egy randit. Lucian mintha tudná, hogy Mindy életének legjobb 
pillanatait éli most át így, hogy a feltétlenül szükségesnél hosszabban 
beszélget vele. Nem lepne meg, ha telefonszámot cserélnének, állapí-
tom meg magamban. Legszívesebben megbökném Quinnt a bordái 
között, és odasúgnám neki, hogy menne ez jobban is, ha akarná, de 
semmi közöm hozzá. Én csak a fizetett kísérő vagyok ma este. Mikor 
Lucian a hátamra teszi a kezét, és előrekormányoz, megbotlok, még 
mielőtt összeszedhetném magam. Ha pofára esnék itt helyben Bar - 
bie és Ken előtt, az aztán tényleg maga lenne a rémálom.

Lucian egy csendes sarokba vezet az étteremben, ahol néhány pár 
üldögél. A férfiak felállnak, Lucian kihúzza nekem a széket. Örülök, 
hogy egy idősebb házaspár mellé kerülök, valamiért az ötven felet-
tieknek általában bejövök. Rose-t és pár osztálytársamat leszámítva 
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alig töltök időt a saját korosztályommal. Debra mindig azt mondja, 
öreg a lelkem, megtanultam már idejekorán, hogy az emberek mi-
lyen kicsinyesek és gonoszak lehetnek.

Lucian leül mellém, és nekiáll, hogy mindenkit bemutasson. Tő-
lem jobbra Margaret és Howard Sterling ül, és ahogy reméltem is, 
meleg mosollyal üdvözölnek. A többi nevet alig bírom megjegyez-
ni, leszámítva a Lucian másik oldalán ülő nőt: ő Monique Chandler. 
Hosszú, sötét haja van, és testre simuló, smaragdzöld ruhát visel. 
Vonzó, de nekem mégis mesterkéltnek tűnik… szinte keménynek. 
Rám mosolyog üdvözlésképp, a mosolya hideg és számító. Lucian 
udvarias, de úgy tűnik, nem örül, hogy Monique mellé kell ülnie. 
Hálát adok magamban, hogy a mai este után valószínűleg soha többé 
nem kell találkoznom ezekkel az emberekkel. Van pár állandó kun-
csaftom, akiket nemcsak egy alkalommal kísértem már, de a helyszí-
nek mindig változnak, és általában a szereplők is.

Miután mindenki megrendelte az italát, Monique Lucianon át-
hajolva felém fordul.

– És Lucy, honnan ismeritek egymást?
Mielőtt válaszolhatnék, Lucian megszólal.
– Lia, és egy közös barátunk révén.
Hálás vagyok a gyors válaszért. És még boldogabban fogadom, 

mikor a pincér leteszi elém a vörösbort, amit Lucian rendelt nekem: 
most pont folyékony bátorságra van szükségem.

Nehéz nem észrevenni, ahogy Monique vörös körme Lucian mell-
kasára kalandozik, és a tulajdonosi mosolyt, amit rám villant, mielőtt 
újra Lucian felé fordul. Ha tényleg a pasim lenne, akkor leginkább 
seggbe rúgnám ezt a nőt. Szerencsére Margaret igazán barátságos, és 
én őszintén elmondom neki, hogy a St. Claire’sre járok. Ezt nyilván 
nem kell titokban tartani.
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Mikor megérkezik a vacsora, akkora szelet húst tesznek elém, hogy 
lelóg a tányérról. Lucian rendelt nekem is, de olyasmire számítottam, 
amivel… amivel könnyebben boldogulok. És a gyógyszertől, amit 
bevettem, még kábább lettem, és ezt a steaket nem lesz könnyű fel-
vágni. Mély levegőt veszek, és felveszem a kést meg a villát, keresem, 
hol lehet a legkönnyebb elkezdeni. Mikor Lucian hangja szólal meg a 
fülem mellett, összerándulok, majdnem megszúrom a karját.

– Hűha! – morogja. – Segítsek?
– Rendelhettél volna valami könnyebbet. Ez az izé, a gyógyszer, 

amit bevettem, megnehezíti a dolgom. – Közelebb emelem a kést, 
a nyél elegáns mintáját tanulmányozom. – Szép, ugye? Nézd, látom 
magam benne!

Istenem, tényleg ezt mondtam?
Lucian egy pillanatra elnémul, majd gyengéden kiveszi a kést a ke-

zemből.
– Hadd segítsek! – mondja. – Még sosem szúrtak le vacsoraasztal-

nál, és nem most akarom elkezdeni.
Magához húzza a tányéromat, és nekiáll, hogy falatokra vágja a 

húst.
Ragyogva nézek rá, mindjárt elolvadok.
– Hős vagy.
Monique észreveszi, mit csinál Lucian, és gúnyosan elmosolyodik.
– Luc, komolyan, ha már gyereket hozol a vacsorára, legalább 

olyan legyen, aki tud késsel-villával enni.
– Monique – szól rá Lucian, világosan ott cseng a hangjában a fi-

gyelmeztetés. 
Monique átfogja Luc karját a karmaival, és ezt dorombolja:
– Garantálom, hogy engem nem kellene pesztrálnod. Én nagyon 

is gondot tudok viselni magamra, és… és rád is.
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A szemem forgatom, és jócskán túl hangosan suttogok Lucian fü-
lébe.

– Ki hívta meg Szörnyella De Frászt? És még szilikonmellű is.  
Rose-zal rögtön kiszúrjuk az ilyesmit.

Magamban kuncogok, megállapítva, hogy ez a nő totál ugyan-
olyan, mint Szörnyella a 101 kiskutyából. Nem hiszem, hogy látta 
volna a filmet, szóval valószínűleg nem értette a sértést.

Lucian válla megrázkódik, Monique rám bámul. Vállat vonok, és 
a tányérom felé fordulok, ahogy Luc visszatolja elém. Margaret a vál-
lamra teszi a karját, és oldalról magához ölel.

– Drágám, az a nő valószínűleg meg fog ölni téged, de most már 
hivatalosan is te vagy az új legjobb barátom. Még sosem élveztem 
ennyire puccos vacsorát.

– Igaza van, azt ugye, tudod? – csúsztatja Lucian a széktámlám-
ra a karját. – A vipera ölni akar majd. – Végigfut rajtam a borzon-
gás, ahogy ujjbegyeivel a karom oldalát simogatja. – Tényleg éjszakai 
gyógyszert vettél be?

– Megfáztam, és egyfolytában tüsszögtem – bólintottam. – De 
eléggé kiütött. Elfogyott a nappalra való gyógyszer, és Rose azt 
mondta, ez ugyanaz. Szerinted nem?

Lucian felnevetett, igazi bugyiolvasztó nevetéssel.
– Nem tudom, de szólnod kellett volna, mielőtt bort töltök ne-

ked. Erre a gyógyszerre nem lenne szabad inni.
– Hoppá, ezt elrontottam. – Olyan meleg ez a pasi, és olyan hideg 

lett itt az étteremben. – Mmmm, az jólesik – mormolom, és az olda-
lához bújok.

A teste melege jobb, mint egy takaró. Isteni az illata, alig bírom 
visszafogni magam, hogy ne nyomjam a bőréhez az orrom, hogy ma-
gamba szívjam… vagy akár megkóstoljam.
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Érzem, hogy a teste megmerevedik egy pillanatra, aztán kifújja a 
levegőt.

– Edd meg a vacsorád, Lia! – szól rám.
Ezután már gyorsan megy a vacsora. Lucian határozottan átkarol, 

az oldalához horgonyoz. Egyszer elkapom Monique tekintetét, engem 
méreget, gyerekesen nyelvet öltök rá a szalvéta mögül. Ennyi, Ször
nyella! Mikor az este véget ér, elköszönök új barátomtól, Margarettől, 
és próbálok ügyet sem vetni rá, hogy Monique úgy öleli meg Lu ciant, 
hogy közben hozzádörgölőzik. Istenem, ennek a nőnek semmi stílusa!

Lucian a kocsijához vezet, meglepetten összerezzenek, ahogy ki-
nyitja nekem az ajtót, hogy beszállhassak hátra. A fejemet rázom.

– Itt parkolok én is, de köszönöm a felajánlást.
Lucian szorosabban markolja a karom, lepillant rám.
– Nem vagy olyan állapotban, hogy hazavezess, elviszlek. Add ide 

a kulcsod, és éjjel elvitetem hozzád a kocsidat.
Tiltakozom, ahogy megint megpróbál beterelni a kocsiba. Végül 

türelmét vesztve odaveti:
– Lia, szállj már be a rohadt kocsiba!
Meglep a hangnem, ugrok, teszem, amit mond, nem is kérdőjele-

zem meg a parancsot. Ő határozottan becsukja az ajtót, és leereszke-
dik mellém az ülésre.

– A címed?
Elhadarom, tudván, hogy felesleges lenne minden vita. A szempil-

lám alól Luciant lesem, azon tűnődve, vajon mennyire néz ki soro-
zatgyilkosnak.

– Amúgy teljesen jól vagyok – közlöm.
Valamiért muszáj erről felvilágosítanom, bár mindketten tudjuk, 

hogy nem igaz, és kizárt, hogy haza bírnék vezetni.
Felém fordul, felhúzza a szemöldökét.




