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8 .  f e j e z e t 

a díszfeleségek élete nehéz munka, nem csak pezsgős álom és 

mese kaviár. mindig tökéletesen kellett mutatnia a partikon, amiket 

idővel megszokott, sőt, néha már élvezett is. Olyan emberekkel is 

kedvesnek kellett lennie, akiket nem kedvelt, és akik szintén nem 

kedvelték őt. Virgil Faith legjobb barátja lett, de mindig ő maradt a 

főnök, efelől egy szemernyi kétséget sem hagyott benne soha. Faith 

nem is bánta. Örült, hogy rábízhatta magát valakire, miután oly sok 

évig saját maga volt kénytelen gondoskodni mindenről, ami az élet-

ben maradáshoz kellett. Jó volt kicsit hátradőlni és nem aggódni 

a számlák miatt. Élvezte, hogy a legnagyobb gondja általában az, 

melyik ruháját vegye fel a Rainier clubba. 

Virgil soha nem kényszerítette olyasmire, amit faith határozot-

tan ellenzett, de végig ő irányította az életét, és általában őt magát 

is. Faith pedig úgy kezdett öltözködni, hogy ne lógjon ki Virgil kör-

nyezetéből, megtanulta, milyen fontos a benyomás és a magáról 

kialakított kép. Kifinomult lett. Megértette, hogy nem az a szexi, ha 

mindenét kiteszi, hanem ha a megfelelő részeket eltakarja. S ehhez 
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több szükséges, mint feszülős ruhák és feltűnő smink. Ezt az any-

jával még nem sikerült megértetnie. 

Most azonban, évek óta először úgy indult vásárolni, hogy 

csak saját magának kell megfelelnie és örömet szereznie, senki 

másnak. nyakába vette San jose belvárosának bevásárlóutcáit, 

és shoppingolt a Burberryben, a BcBG-ben és a ferragamóban. 

Megvette a Gucci új kollekciójának merészebb darabjait, és vásá-

rolt néhány modellt egy feltörekvő, francia tervezőtől. A Dieselben 

kényelmes cuccokat vett olyan színekben, amilyeneket évek óta 

nem hordott már. Pamutpólókat és kapucnis pulcsikat is begyűj-

tött, és elhatározta, hogy ezeket nem csak edzéshez hordja majd. 

Hat órával később vetett véget a shoppingkörútnak, mert már saj-

gott a lába. 

A nap is lement már, amikor Faith a Cole Haan előtt, az utca 

szélén várta, hogy a kocsija felvegye. Megcsörrent a telefonja; ki-

halászta a Fendi táskája mélyéről. 

– Néhányan a srácok közül a hoteltől néhány sarokra, egy ír bár-

ban iszogatnak – hallotta Jules hangját. – Menj, igyál velük! 

– Mi van? – Faith egész délelőtt a Sharks edzésén kémkedett 

julesszal, a délutánt pedig vásárlással töltötte. – totál kész vagyok. 

– Pedig ez jó alkalom arra, hogy a srácok megismerjenek. ha 

nem vetted volna észre, eléggé feszültek, ha a közelükben vagy. 

Két bonyolult frizurás, vastagon kihúzott szemű tini haladt el 

faith mellett feszes, fekete nadrágban. jól megbámulták a hatal-

mas zacskóhegyet, s a fogyasztói társadalom győzelmének eme 

jelei láttán szomorú emószemekkel nézve csóválták a kis emó-

fejüket. 

– de, képzeld, észrevettem. csak azt nem tudom, mit mondhat-

nék nekik. 

– csak légy önmagad! 
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De hiszen éppen ez volt a baj! Hogy már ő maga sem tudta biz-

tosan, kicsoda is valójában. 

– Tudom, hogy tudsz te okos és elbűvölő is lenni – hazudta 

jules. – hadd pillantsák meg az igazi énedet is. mert most csak 

a klub tulaját látják benned, meg a playmate-et és a las Vegas-i 

sztrippert. – elhallgatott, és gyorsan hozzátette. – már ne vedd 

rossz néven! 

a limuzin bekanyarodott az utcára, faith integetni kezdett. 

– nem vettem rossz néven – soha nem vette rossz néven, ha 

valaki megmondta neki az igazat. az igazság pedig ez volt: ami-

kor faith utoljára ennyi sportolóval volt egy légtérben, azok pénzt 

dugdostak a tangájába, és igyekeztek feltűnés nélkül megtapogatni 

egy kicsit. 

– Muszáj valamilyen kapcsolatot kialakítanod velük, hogy felsza-

badultabban viselkedjenek a közeledben, ugyanakkor megmarad-

jon bennük az egészséges tisztelet a Chinooks tulajával szemben. 

Ez nem is tűnt olyan egyszerű feladatnak. 

– Betenné ezeket a csomagtartóba? – kérte a sofőrt, kisujjával 

felhúzta a könnyű kabátjának ujját, és az órájára pillantott. 

– mindjárt hét. 

– tudom. a happy hour nemsokára véget ér, szóval jobb, ha 

sietsz. 

Faith nem vágyott másra, csak egy hosszú pezsgőfürdőre, ami 

után belebújhat a pihe-puha hotelköntösbe, és vacsit rendelhet a 

szobájába. 

– Hát jó. Az előtérben találkozunk. 

A sofőr kinyitotta előtte az ajtót, ő beült a kocsiba. 

– Itt várlak. Meg kell beszélnünk néhány dolgot, mielőtt a játé-

kosokkal találkozol. 

– Mit? És miért? 
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– Míg te shoppingoltál, én megnéztem a fiúk délutáni edzését, 

és van néhány ötletem. 

– Fáradt vagyok, Jules. Teljesen kikészültem, ma már nem fér a 

fejembe több információ. Te is lenyugodhatnál egy kicsit. – A sofőr 

beszállt a kocsiba, faith pedig megadta neki a hotel címét. – Ugye 

tudod, hogy nem fizetem a túlórádat? 

– Azt mondtad, nem akarsz butának tűnni a fiúk előtt. 

– jól van! – nyögött fel faith. – elmondhatod, amit akarsz, mi-

közben átöltözöm. – Hosszú csend. – Muszáj átöltöznöm, Jules! 

Reggel óta ugyanabban a cuccban rohangálok fel-alá. 

– mondtam, hogy nem vagyok meleg. 

Faith értetlenül ráncolta a homlokát, miközben a kocsi kikanya-

rodott a parkolóból. 

– tudom. 

– Nem öltözhetsz át előttem! – mondta a férfi kissé szemrehá-

nyón. – az ilyesmi nem illik egy munkakapcsolatba. 

Faith elhúzta a száját, és megrázta a fejét: 

– Úgy terveztem, hogy a fürdőben öltözök át. 

állítólag ez az ír kocsma volt a legautentikusabb San joséban. 

Ty-t nem érdekelte különösen, hogy mennyire ír a hely: kényelme-

sen elhelyezkedett az egyik hátsó asztalnál tíz csapattársával, ette a 

pásztorpitéjét, és itta mellé a Guinnesst a rájátszás alatt érintetlenül 

hagyott szakállak között, amik Vlad szibériai prémjétől Logan né-

hány ritka szőrszáláig igen sokféle változatban képviseltették ma-

gukat. Ty-nak megvoltak a maga babonái, de a viszketős szakállak 

nem hozták lázba. 

– a Sharks támadása gyors, de nem hatékony – mondta, miköz-

ben a kocsma hangszóróiból a U2 énekelte, hogy With or Without 

You. Meghúzta a barna sörét, majd megnyalta a szája szélét. 
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Az aznap délelőttöt és a délutáni edzés egy részét is azzal töltötte, 

hogy a felvételek alapján igyekezett kiismerni az ellenfelet, és már 

nem is tartott a támadásaiktól, a védelmük miatt viszont aggódott. 

– a gyorsasággal elszórakoztatják ugyan a közönséget, de a koron-

got nem juttatják a hálóba. A legtöbb pontot szerző játékosuk Clove, 

de ő sem döntött még meg egyetlen gólrekordot sem. 

– De a védelmük erős – szólt közbe „Mesterlövész” Frankie 

kawczynski, és nagyot harapott a bélszínjébe. – ha nabokov bein-

dul, nehéz lesz pontot szerezni ellene. 

Sam elvigyorodott. 

– Én szeretem a kihívásokat. 

Ty is evett egy falatot, majd eltolta maga elől a tányért. 

– Ha Marty ma is úgy játszik, mint legutóbb – utalt a saját kapu-

sukra –, akkor szerintem simán verjük őket védekező- és támadó-

játékban is. 

alexander devereaux felállt, és némi pénzt dobott az asztalra. 

– Megyek, találkozok a srácokkal a város túlsó végén, egy bár-

ban. Úgy hallottam, jó a zene, és a pincérlányok rövid ruhában 

járnak – a széke támláján lógó bőrdzsekijéért nyúlt. – Jön valaki 

taxival? 

ty a fejét rázta. akkor sem ment volna, ha nem kínozta volna a 

sajgó bokája. Éppen eleget bulizott már a több száz város több száz 

bárjában, és egy ideje rájött, hogy nem veszít semmit, ha kihagyja 

őket. 

Daniel és Logan viszont felállt, és a tárcájáért nyúlt. 

– Én benne vagyok. 

– Én is – Vlad két húszast dobott az asztalra. – Kjell egy kis Vlad 

á kálifornyiái lányoknok. 

ty felnevetett. 

– csak nehogy már a táncparketten ledobd a gatyádat! – nem 
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egy „kálifornyiái lány” menekült ugyanis már visítva, amikor meg-

látta „Karóbahúzó” Vlad Fetisov körülmetéletlen karóját. 

– olyát en már nyem csinálok. – Vlad mély, oroszosan harso-

gó kacaja a U2-dal utolsó akkordjaiba veszett. Vladimir fetisov tíz 

éve játszott már a ligában, és kivette a részét az akcióból jégen és 

szárazon is. Néhány éve összejött egy vékony műkorcsolyázónővel. 

Őt, úgy tűnik, nem zavarta a hatalmas karó. 

Bár igaz, hogy a lány is szláv volt. 

– Vigyázzatok magatokra, fiúk! – szólt Ty, mert úgy érezte, ez 

a kötelessége. csapatkapitányként vigyáznia kellett a játékosaira. 

– Nehogy elkapjanak valami kiskorú rajongóval! És holnap ne húz-

zátok nekem a beleteket, csak mert túl sokat ittatok, vagy összejöt-

tetek valakivel a bárban! Ami azt illeti, a késő este felcsípett csajok 

eléggé kimerítenek másnapra, jobb, ha inkább a holnapi meccsre 

tartogatjátok az erőtöket. 

Azok csak nevettek rajta. Két pincérnő letakarította az asztalt Ty 

és öt társa előtt. A csapatkapitány rendelt még egy Guinnesst, és 

kényelmesen hátradőlt a székén, miközben Sam és Blake folytat-

ták az évezredes vitát arról, melyik volt a nemzeti jégkorong liga 

történetének legjobb meccse. 

– Az 1971-es – erősködött Sam. – Az első körös rájátszás máso-

dik meccse a Boston és montreal között. 

– Inkább az, amikor hülyére vertük a szovjeteket az 1980-as 

olimpián – ellenkezett Blake, a büszke, tősgyökeres amerikai Wis-

consinból. 

– ami azt illeti – szólt közbe jules, miközben visszatért az asz-

talhoz –, az 1994-es new york–new jersey volt a legjobb. a keleti 

kupadöntő utolsó mérkőzése. Messier gólja emberhátrányból két 

perccel a kürt előtt, az volt a Liga történetének legjobb pillanata. 

ty felnézett. 

szerelmi katasztrófák.indd   113 2016.01.15.   13:16



114

– 1996 – jelentette ki. – A negyeddöntő negyedik játéka. Pitts-

burgh Washington ellen. négy hosszabbítás. a Penguins száznegy-

ven perc brutális küzdelem árán nyert csak – tekintete a Jules mö-

gött felbukkanó nőre villant. Fekete pamutnadrág ölelte az özvegy 

formás fenekét, és hullott lazán le a lábán a vörös magas sarkújáig. 

a fekete, bolyhos kardigánt gyöngygombok fogták össze a nagy 

mellén, két fülében hatalmas gyémánt csillogott, ajka sötétvörösen 

ragyogott. Gyönyörű és elegáns volt, egyáltalán nem olyan, mint 

egy sztripper. De Ty miért látta akkor a lelki szemei előtt, ahogyan 

letépi és elhajítja a blúzát?! A franc azokba a meztelen képekbe! 

felállt: 

– jó estét, mrs. duffy. 

– Jó estét, Mr. Savage – szólt a nő túlkiabálva a bár zenéjét és 

zsibongását. Néhány pillanatig egyenesen ránézett, mielőtt a többi, 

sorban felálló férfi felé fordult. – Uraim, nem bánják, ha csatlako-

zom? 

Ty válaszul csak megrántotta a vállát, és visszaült a helyére, 

a többiek viszont egymáson taposva biztosították az özvegyet, hogy 

nagyon örülnének, ha helyet foglalna körükben. Ami, Ty pontosan 

tudta, óriási kamu volt. 

– Mivel töltötte az idejét ma, Mrs. Duffy? – kérdezte Blake, csak 

hogy bevonja a társalgásba a klub tulaját. 

– nos, bejártam San jose belvárosát, és megcsapoltam egy kicsit 

a hitelkártyámat – leült Ty mellé, és fogta az étlapot. – Shop pin gol-

tam kifulladásig. Valami csodaszép pulcsikat találtam a BcBG-ben. 

Fuksziaszínűt! – Két, csillogó vörös körmös ujját végighúzta az írás 

felett. – És egy iszonyat menő bőrkabátot is kaptam a Gucciban. 

Bíborvöröset. Pedig általában nem is veszek fel ilyen élénk színű 

cuccokat. Túl feltűnőek, mintha azt ordibálnám az utcán, hogy itt 

vagyok, mindenki figyeljen rám! mintha ugrándoznék, és a kar-
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jaim mal kalimpálnék, hogy magamra vonjam az emberek figyel-

mét. – Az ujja megállt az étlap alján. – Ráadásul bőrt sem vettem 

már évek óta… kivéve persze cipőt és táskát. De… – Megvonta a 

vállát. – Úgy döntöttem, ideje, hogy veszélyesen éljek kicsit. Ez meg-

magyarázza, mi ütött belém, amikor megvettem azt a térdcsizmát a 

hozzá illő, báránybőr hobó táskával. Tiszta őrület! Mintha szüksé-

gem lenne még egy századik hobó táskára! – felnézett, és meglátta 

a rámeredő, a döbbenet különböző fokait tükröző arcokat. 

– Grillezett lazacot kérek egy Guinness-szel – közölte a pincér-

nővel, aki a szófosása alatt lépett az asztalhoz. 

ty nem tudta eldönteni, hogy az özvegy most ideges, részeg, vagy 

mindkettő. 

Jules a nővel szemben ült le, steaket rendelt, mellé egy Harp sört. 

– Szerencsétlen hordár, akinek ezt az egészet fel kellett cipelnie 

a szobába! 

– Jó nagy borravalót kapott – Faith átadta az étlapot a pincérnő-

nek. – de igazából csak akkor jöttem rá, mennyi mindent vettem, 

amikor kipakoltam a szállodában. Fiúk, lehet, hogy a cuccom nem 

fog elférni a repülő csomagterében. 

– ó! hát… – motyogott maga elé karlsson. 

A nő csillogó, zöld szemekkel végignézett rajtuk, és lenyűgöző 

mosollyal rájuk villantotta egyenes, ragyogó fehér fogsorát. Szinte 

hallani lehetett, ahogy a férfiak nagyot nyeltek. 

– Ugye nem bánják, ha a felszerelésük egy részét itt kell hagyni? 

– Például mit? – kérdezett rá Sam, és felemelte a sörét. – Ál-

talában nem hozunk felesleges cuccot. – ivott, majd hozzátette: 

– Kivéve talán Julest. Ő elég masszív, jó sok fölös helyet elfoglal. 

– nem többet, mint a te egód! – vágott vissza jules. 

faith oldalra billentett fejjel nézett rá, mintha megfontolná a 

dolgot. 
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– Nem, Julesra még szükségem van. Maguknak viszont biztosan 

nem kell olyan sok bot! – Egytől egyig, sorban a szemükbe nézett. – 

Szerintem fejenként egy is bőven elég, nem igaz? 

A játékosok egyhangúlag rémülten felszisszentek. Mindenki tud-

ta, hogy egy hokis számára az ütő szent, azt mindenki órákon át éle-

zi, hogy a görbület íve tökéletes legyen. Egy igazi játékos az ütőjétől 

még egy playmate kedvéért sem válik meg önszántából, még akkor 

se, ha az a nő éppenséggel a klub tulajdonosa. A sisakjától vagy a 

védőfelszereléstől bármikor, de az ütőtől soha. 

Az asztal körül ülő férfiak tanácstalanul pillantgattak Ty-ra, 

mintha azt várnák, hogy a csapatkapitány csináljon valamit. mond-

juk, nyomjon a nő fejére egy kokit a kesztyűvel. 

faith felkacagott. 

– Csak vicceltem! – egy legyintéssel elhessentette a férfiak aggo-

dalmát, a kézmozdulat közben megvillant az ujján a hatalmas ékkő. 

– Ha nem fér el a gépen, majd magam után küldetem a ruhákat a 

hotellel! 

Ty majdnem elmosolyodott. A hokisok híresek voltak az újoncok 

ugratásáról, és Mrs. Duffy húzása, ha nem is volt tökéletes, de egy 

kezdőtől igenis ígéretesnek számított. 

– Julesszal megnéztük a Sharks mai edzését – folytatta a nő, ami-

kor megérkezett a söre. – fent lapultunk a lelátón a táv csö veink kel, 

az egész tök titkosügynökös, kémkedős volt. – Belekortyolt az italba, 

és lenyalta a szája széléről a habot. – Úgy tűnik, nagyon gyorsak, de 

nem győztek meg arról, hogy olyan jól lőnek is, mint mi. 

ty érezte, hogy a szemöldöke a magasba szökik. 

– Szerintem támadójátékkal leiskolázzuk őket – folytatta 

Mrs. Duffy, és előrehajolt, a melle alatt összekulcsolt kézzel meg-

támaszkodott az asztalon. – Passzokban és pontértékesítésben ha-

tározottan jobbak vagyunk. 
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Sam úgy nézett Ty-ra, mintha egy földönkívüli landolt volna az 

asztaluk mellett. Egy szívdöglesztő földönkívüli, aki értelmesen be-

szélt a hokiról, és úgy tűnt, mintha még értené is, amit mond. Ahhoz 

képest, hogy néhány hete még le akarta szerződtetni „Rettenetes” 

Tedet… De vajon tényleg volt fogalma arról, mit beszél? 

– Hát… aha! – sikerült kinyögnie. – Éppen arról beszéltünk, 

hogy erősen kell támadnunk őket, és jól megsorozni a kapusukat. 

Ty orrát az étel és sör mellett megcsapta a nő parfümjének illata 

is. emlékezett rá a fotózásról. 

– hát, a kapusukról nem sokat tudok – faith maga elé emelte a 

kezét, és ujjával babrálni kezdte a kardigánja legfelső gombját. – De 

azt olvastam, hogy ingadozó a teljesítménye. 

– Ne higgyen el mindent, amit olvas! – szólt közbe Ty. A nő felé 

fordult, a válla felett nézett egyenesen a szemébe. – Sokan éppen 

ezzel hibázzák el. 

– Elhiszik, amit olvasnak? 

– ja. 

– magáról például azt olvastam, hogy nemkívánatos személy lett 

Kanadában. Ez igaz? 

– nagyjából. 

– azt is olvastam, hogy maga szerint az viszi haza a Stanley-

kupát, aki a legjobban akarja majd. 

– Ezt meg hol olvasta? 

– a Hockey Newsban. 

– nem emlékszem, hogy ilyet mondtam volna. 

– nem szó szerint – az özvegy kissé halkabban folytatta. – iga-

zából azt nyilatkozta, hogy a győzelem azon múlik majd, kinek van 

több vér a pucájában. 

Na, ez már hihetőbben hangzott. 

– De ez nem azt jelenti, hogy aki jobban akarja – nagyot húzott 
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a söréből, és visszatette a poharat az asztalra. Egyáltalán nem volt 

kedve beszélni senki pucájáról, és főleg nem ezzel a nővel. Legin-

kább azért nem, mert az ő pucájában a vér elég erősen reagált az 

illatára és arra, ahogyan a melle kitöltötte a kardigánt. 

– Akkor mit jelent? 

ty a fekete pillák alól rávillanó, nagy, zöld szemekre nézett. 

– mást. 

A nő arca tökéletesen sima volt. Ty pillantása lejjebb vándorolt, 

a telt ajkára, az állára, a nyaka alatt a finom völgyre, ami alig látszott 

ki a kardigán felső gombja felett. És elgondolta, mit művelne ezzel 

a nővel. Forró, fülledt dolgokat, amitől összetapadna a bőrük. Vad 

dolgokat, amik nagy bajba sodornák. 

– De mit? – erősködött a nő. 

a bár hangszóróiból az Angel of Harlem szólt, ty pedig azon 

gondolkodott, mit válaszoljon. Ha igazi férfi lett volna, nem habo-

zik. Ha igazi férfi lett volna, most nem állt volna fel neki. 

– attól, hogy akar valamit, még nem biztos, hogy meg is kapja, 

Mrs. Duffy. Néha a vágy nem elég – és, mert a nő annyira erős-

ködött, még hozzátette: – a vágy mellett az is számít, hogy valaki 

elég kemény-e. 

A nő elnevette magát, mintha egyáltalán nem lepte volna meg 

az utalás. 

– A cikkben egy szó sem esett a keménységről, Mr. Savage. 

– Pedig a keménység is számít, ahogyan a méret is. majdnem 

olyan fontos, mint az, hogy hogyan bánik vele az ember – aztán, 

ha már az olvasmányélményeiket osztották meg egymással, ő is 

közelebb hajolt, és szinte suttogva hozzátette a magáét. – Én is 

olvastam ám magáról. azt olvastam, hogy utálja a hot dogot, a ked-

vence pedig a crème brûlée. 

mrs. duffy zavartan összevonta a szemöldökét. 
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– Hol… Vagy úgy – a zavar egy pillanat alatt eltűnt az arcáról, 

helyét mosoly vette át. – ez igaz is. honnan szerezte meg a ma-

gazint? 

– az egyik sráctól kaptam. 

– Hát persze – az özvegy egyenesen felé fordította az arcát. Külső 

szemlélő számára úgy tűnt, mintha azért beszélgetnének ilyen meg-

hitten, hogy hallják a másik szavát a hangos zenétől. A szája csak 

néhány centire volt ty szájától. – Gondolom, körbeadták. 

– Én néhány hete kaptam meg. 

– Mi tartott ilyen sokáig? 

– Sam lassan olvas. 

A nő a söre után nyúlt, és nevetett. Egy kicsit sem jött zavarba, 

legalábbis ránézésre nem. 

– Azok a képek nagyon régen készültek. 

Annyira nem régen. Ty-nak eszébe jutott a hosszú gyöngysor. 

– Most is azok járnak a fejében, igaz? – kérdezte Mrs. Duffy a 

söröspohara mögül. 

ty nem válaszolt. 

A nő rámosolygott. 

– ez így igazságos. 

– Hogyhogy? 

– Mert akárhogy küzdök ellene, akaratomon kívül nekem is foly-

ton a maga kemény és nagy pucája jut eszembe. Rém zavaró. 

Ty elnevette magát, mire a nő úgy meredt rá, mintha legalábbis 

szarv nőtt volna ki a férfi homlokán. 

– Mi az? 

– nem hittem, hogy maga tud nevetni is. 

hogyne tudna! 

– Hé, Mrs. Duffy! – kiáltott fel Sam az asztal túlsó végéről. – 

ismeri a The Girls Next Door szereplőit? 
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– nem hinném, hogy illik ilyesmit kérdezni – jegyezte meg jules 

feddő hangon, akár egy falusi plébános, és Ty kénytelen volt elis-

merni, hogy az asszisztensnek ebben valószínűleg igaza is volt. Ez 

alapján a beszélgetés, amit az előbb suttogva folytatott az özveggyel, 

elképesztő pofátlanságnak tűnt. 

de faith csak mosolygott. 

– Semmi baj, jules. igen, találkoztam a villában hollyval és 

Bridgettel, és a többiekkel is. de kendra akkoriban már nem la-

kott ott. 

– És Hef milyen? 

– Kedves – közben megérkezett a nő lazaca, ő pedig a térdére 

terítette a ruhaszalvétát. 

Hogy milyen Hef? Öreg. Éppen úgy, mint Virgil. De mit szeretett 

ez a nő annyira a vén pasikban?! Ja, igen. A pénzüket. 

– Nagyon jó üzletember – folytatta az özvegy. 

– Sok bulin ott volt? 

– Az Év Playmate-jeként sok parti háziasszonya voltam, igen – 

mrs. duffy citromot facsart a halára, és kezébe fogta a villát. – így 

ismertem meg Virgilt is. Hef és ő jó barátok voltak. 

– Kap még meghívókat a bulikra? 

– Néha. De Virgil az elmúlt évben nem utazhatott sokat, ezért 

nem mentünk. 

Ty elképzelte a férfi ráncos kezét a nő sima bőrén, és a gondolat-

tól valamiért rosszullét környékezte. Pedig el sem tudta képzelni, 

hogy miért is érdekelné őt ez. Talán megártott a Guinness. A ka-

nadai sörökhöz szokott, a keményebb fajták néhány korsó után 

általában fejbe vágták. 

– Nem tudna nekünk is szerezni meghívót? – erősködött Sam. 

mrs. duffy ránézett, és elmosolyodott. 

– nyerjék meg a Stanley-kupát, és meglátom, mit tehetek. 
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Faith piros magas sarkújának talpa hangosan kopogott a szál-

loda előterében. Julest és Darbyt a kocsmában hagyta hokiról és 

játékosigazolásról beszélgetni. Kicsivel múlt este tíz, Ty és társai 

már kilenc körül leléptek az ír kocsmából. Faith nem tudta, hová 

mentek, nem mondták, de lévén szombat este, valószínűleg csatla-

koztak a csapattársaikhoz a város különböző bárjaiban. 

Megnyomta a felvonó hívógombját, mire kitárult előtte az üres 

lift ajtaja. A hátsó falat tükör borította, Faith pedig végignézett 

magám, amikor elindult felfelé. Kihúzta a copfjából a hajgumit, és 

megvakargatta a fejét. Hosszú és kimerítő este volt. Nagyon elfá-

radt, és a feje is megfájdult. Talán az ír sörtől, talán a szoros copftól, 

de leginkább mindkettőtől egyszerre. 

néhány emelettel feljebb a lift megállt, és ahogy az ajtó nyíl-

ni kezdett, a tükörben apránként kibontakozott Ty Savage alakja. 

Tekintetük találkozott az üvegen, miközben a férfi beljebb lépett. 

Ugyanabban a sötétkék ingben és farmerben volt, amiben koráb-

ban, faith testének alsó tájait pedig ideges bizsergés töltötte el a 

látványtól. Megfordult, és ő szólalt meg először, hogy leplezze a fe-

szültségét. 

– Újra egy liftben találkozunk! – Bár azt nem tudta, miért hozta 

zavarba a férfi látványa. Lehet, hogy azért, mert olyan magas volt. 

nem mintha eddig idegesítették volna a magas pasik… 

ty egy fejbiccentéssel nyugtázta, hogy faith is ott van, aztán 

megnyomta a következő emelet gombját. 

– Azt hittem, bulizik a fiúkkal. 

az ajtó becsukódott, ty a falnak vetette a vállát. 

– Rájátszás alatt soha nem bulizom. csak Sam szobájában vol-

tam, telefonon beszéltem a fiával. 

– Samnek vagy egy fia? – Pedig olyan fiatalnak tűnt. 

– Ötéves. – Ahogy a lift felfelé haladt, úgy ereszkedett Ty tekin-
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tete egyre lejjebb. Faith feje búbjáról indult, lesiklott az arcára, 

majd a nyakára, és néhány szívdobbanásnyi időre megállt a mellén. 

– nem zavarja magát – kérdezte, miközben a pillantása faith hasán 

át a lábához érkezett –, hogy a fiúk tudják, hogyan fest meztelenül? 

faith megszokta már, hogy a pasik megbámulják, de ty pillantá-

sa más volt: a mellkasából meleg rebegés ereszkedett a gyomrába. 

– A világon körülbelül négy és fél millióan látták a fényképeimet 

a Playboyban. Ha azon aggódnék, hogy ki látott meztelenül, ki sem 

tenném a lábam a lakásból. 

A férfi lassan felemelte a tekintetét, a szemébe nézett. 

– Szóval… nem. 

az ajtó nyílt, faith kilépett a felvonóból. 

– Mennyi ideig volt Virgil felesége? – kérdezte Ty, és elindult 

utána. 

– Ötévig. 

– És most mennyi idős? Harminc? 

– Most múltam harminc – nézett a férfi szemébe. – Ne ítélkezzen 

felettem! Fogalma sincs az életemről. Az ember megteszi, amit meg 

kell tennie, hogy életben maradjon. 

– Nem minden nő lett volna hajlandó vetkőzni vagy feleségül 

menni egy öregemberhez. 

Dühösnek tűnt. Mintha bármi köze lett volna hozzá! 

– Nem minden nő élte át azt, amin én átmentem. – Előítéletes 

fasz! faith elindult a folyosón, de ty haladt mellette. – a maga 

szobája ezen az emeleten van? 

– nem. de a magáé igen. 

– Elkísér a szobámig? – Faith nem is próbálta leplezni a bosz-

szúságát. 

– Igen – bár a pasi nem tűnt boldognak. 

– Miért? Nincs rá szükségem, hogy kísérgessenek. 
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– mert én ilyen kedves gyerek vagyok. 

faith felnevetett, de egyáltalán nem jókedvében, majd a szeme 

sarkából pillantott a férfira. 

– ha ezt gondolja, nagyon el van tévedve. lehet, hogy a kelleté-

nél eggyel többször vágták fejbe az ütővel. – Megállt a folyosó végén 

nyíló szobája előtt, s előhúzta a kártyát a nagy táskájából. – Maga 

egyáltalán nem kedves. 

– Sok nő örül, ha kedves vagyok hozzá. 

– Sok mindent mondhatnék magáról, mr. Savage – szólt fejét 

csóválva Faith, és a kulcskártya szélével megütögette a férfi mell-

kasát –, de a kedves eszembe sem jutna. 

ty felemelte a kezét, és a mellkasára szorította faith tenyerét. 

– Akkor mit mondana? 

A férfi érintésének melegétől Faith ujjai megfeszültek Ty melliz-

main. olyan közel álltak egymáshoz, hogy faith érezte a pasi forró 

bőréről párolgó kölnijének illatát. 

– Miről? 

– mit tudna mondani rólam, mrs. duffy, ha azt nem, hogy kedves. 

Faith megpróbálta visszahúzni a kezét, de a férfi csak erősebben 

megszorította. 

– Az első szó, ami eszembe jut magáról, hogy goromba. 

– És még? 

faith megnyalta a száját, és egyenesen a pasi izgatóan kék sze-

mébe nézett. 

– morcos. 

– És még! 

A férfi kezének melege Faith karján keresztül a mellkasába áram-

lott. nagyot nyelt, és egyszerre képtelen volt tisztán gondolkozni. 

nem tudta, vajon a Guinness vagy a feromonok miatt. 

– nagy. 
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ty szeme sarkában halvány mosoly csillant, faith pedig attól 

tartott, kineveti, de ő csak a nő ajkára szegezte tekintetét, és mély 

hangon megkérdezte: 

– Hol? 

Vajon milyen íze lenne a csókjának, jutott faith eszébe. ha most 

az ajkát az ajkára szorítaná. Ha csak előrehajolna, és megszívná a 

nyakát, a nyelvével ízlelné meg a bőrét? 

– Tessék? 

– Nem számít. Mit gondol még rólam? 

Faith nagy levegőt vett, és elfelejtette kifújni. Az járt a fejében, 

mi lenne, ha az egyik oldalán végignyalná a testét felfelé, a másik 

oldalon meg lefelé. 

– Mire gondol? 

Faith érezte, hogy hirtelen forróság önti el a testét, megszédült, 

és véletlenül szabadjára eresztette Laylát. 

– arra, hogy végig akarom nyalni a tetoválásodat – suttogta. 

ty szemöldöke a magasba szökött, a szava is elállt a hallottak-

tól. Faith újra megpróbálta elrántani a kezét a mellkasáról, de ő 

újra megszorította. Végignyalni a tetoválását?! Faith halálra váltan 

nézett rá, az arcát elöntötte a forróság. zavarban volt, és elfáradt 

a megerőltető nap után, ezért csusszanhatott a felszínre Layla. 

mrs. duffy ilyesmiket nem mondott, mrs. duffy nem akart meg-

nyalni dolgokat. Főleg nem tetkókat. 

– nem lett volna szabad ezt mondanom – hátrált egy lépést, de 

Ty ugyanakkor tett egy lépést előre. – Illetlenség volt. Visszavonom. 

A férfi közelebb húzta magához, lehelete az arcát simogatta. 

– Nem vonhatja vissza. Már kicsúszott – szabad kezével felfelé 

végigsimított faith karján, vállán és a nyaka oldalán. – leeresztet-

ted a hajadat. 

– mert megfájdult a fejem. 
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– Tetszik így – hüvelykujját végighúzta Faith állán, forró nyomot 

perzselt a bőrébe. Miközben felfelé billentette az arcát. – Ezt nem 

szabad, mrs. duffy. 

faith hátrálni akart, de valahogy még közelebb imbolygott a 

férfihoz. 

– Mit nem szabad? 

– te és én. nem szabad… – lehajtotta a fejét, és ajkával végig-

simított a nő ajkán. – Ilyet. – Szájának puha, nedves érintése Faith 

nyakára vándorolt, a nő lábujjai pedig görcsösen vájtak a magas 

sarkújának talpába. Sem levegőt venni, sem nyelni nem tudott a 

mindent felemésztő vágytól. Rezzenéstelenül állt, moccanni sem 

mert, mert félt attól, amit tenne, ha megmozdulna. de leginkább 

attól félt, hogy ty abbahagyja, amit csinál. 

Olyan régen történt már ilyen! A csók forró lüktetéssel hullám-

zott végig a bőrén, túlterhelve minden érzékét, felélesztve testének 

azokat a részeit, amik már öt éve szunnyadtak. ty a szája sarkához 

érintette a nyelvét, ettől Faith mellkasa összeszorult, és a térde 

majdnem megbicsaklott. Két kézzel megkapaszkodott a férfi vállá-

ban, hogy el ne essen, és oldalra billentette a fejét. Száját résnyire 

nyitotta, és amikor érzete ty nyelvének forró, síkos érintését a szá-

jában, az olyan volt, mintha égő gyufát dobtak volna egy benzines-

hordóba. Faith teljes teste lángra kapott. Égni akart, együtt lángolni 

a férfival. Ty-nak sör- és izzóérzékiség-íze volt, Faith pedig fel akar-

ta falni. mély mordulás tört fel a mellkasából, melle elnehezedett, 

két mellbimbója kemény kéjgóccá feszült. 

Ty keze megtalálta Faith hátának alsó görbületét, és felfelé csú-

szott a gerincén, egyre közelebb húzva magához a nőt. Egy finom 

rántással eltüntette a két test közötti űrt, s Faith melle a mellkasá-

nak feszült. A nő egyik kezével átfogta Ty nyakát, és a hajába túrt. 

A férfi teljes, kemény testével nekifeszült, Faith érezte az alsótes-
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tének feszülő erekcióját. A kemény izmok, az övébe vegyülő, forró 

lehelet, a hasán lüktető, meredő pénisz mind felélesztették az izzást 

a lába között, ezt a fájdalmas pontot, ami sajogva vágyott a férfi 

érintésére, a testének feszülő kéz és száj simítására. Faith mindig 

is szerette ezt a perzselő előjátékot, ami az eszméletlen vágyhoz 

vezetett, s ami után elveszíthette az uralmat maga felett, megfe-

ledkezhetett mindenről, és csak éreznie kellett, amennyit csak tud, 

ameddig a révület tart. Ezt a kapkodó, mohó, feszült várakozást, 

mielőtt lehull a ruha. 

A férfi felegyenesedett és hátralépett, fátyolos, kék szemmel me-

redt rá, és úgy zihált, minta az imént futotta volna le a maratont, 

de aztán újra a nőnek esett. A csókjai forróbbak lettek, szája együtt 

nyílt és csukódott Faith ajkaival a hosszú, tápláló csókokban. Tor-

kából mély, mindent megremegtető morgás szakadt fel, és Faith 

úgy érezte, ez a férfi képes lesz befejezni, amit elkezdett. Képes lesz 

megadni neki azt, ami kell, hogy kialudjon a bőrét perzselő és a 

lábai között meggyűlő forróság. Hogy Ty úgy szeretkezik, ahogyan 

jégkorongozik, addig folytatja, amíg elvégzi, amit vállalt. 

a folyosón egy ajtó nyílt és csukódott. ty hirtelen eltolta magától 

faitht. 

– nem szabad! – szólt zihálva. 

Faith bólintott, és felé nyúlt. Egyik kezével átfogta a tarkóját, 

a száját pedig a nyaka oldalára szorította. 

– Mmm – nyögött, és szívni kezdte a meleg bőrt. Ty íze bódí-

tóan férfias volt. Mint egy olyan férfié, akinek egész testét csókokkal 

akarta beborítani. 

– ez nem jó, mrs. duffy. 

– Pedig nagyon jó! – még erősebben szívta. 

– figyelj rám! – ty felszisszent, amikor faith belemart az uj-

jával. 
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A nő ráharapott a fülcimpájára, és suttogni kezdett. 

– Ne hagyd abba! Érints meg, Ty! Érints meg mindenhol! 

– Atyaég! – Ty felmordult, mintha fizikai fájdalmat érzett vol-

na. – te szeretsz közben beszélni! 

– Kérlek! Érints meg! Fel akarlak falni! 

Ty hátrált egy lépést, és kinyújtott karral eltartotta magától a nőt. 

– Ezt nem szabad! – jelentette ki, és ezúttal úgy tűnt, komolyan 

is gondolja. 

Faith torkából frusztrált visítás szökött a levegőbe: 

– Miért? 

– Túl sok vesztenivalóm van – engedte el a nő vállát, és tovább-

hátrált. – nem érsz annyit, hogy feladjam érted a karrieremet. 
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