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Első fejezet

 

Péntek délután igazgatótanács ülésezésén aszalódni nem tartozott a világ szórakoztató dolgai
közé. Kíváncsi lettem volna, van-e aki ezt másként gondolta a jelenlévők közül. Úgy tényleg igazán és
őszintén.

Órákon keresztül figyelmesen hallgatni a beszámolókat, száraz statisztikai adatokat és igyekezni
figyelni is az elhangzottakra cseppet megerőltető volt. Különösen, ha tekintetbe vettük az ülésterem
hatalmas üvegfalain túl tomboló péntek délutáni miami napsütést. Valahogy több elhivatottságot
éreztem ahhoz,  hogy  a  bikinis  hátsómat  medencében áztatva  megküzdjek  egy  pohár  koktéllal.
Természetesen hagynám magamat legyőzni.

Nem mintha félvállról  vettem volna  az  igazgatótanácsban és  a  cégnél  betöltött  szerepemet.
Ellenkezőleg. Nagyon is tudatában voltam, milyen keményen kellett helytállnom a sok farkas között,
ebben az erős falkában. Sokkal több energiámba és munkámba került, mint a többieknek, hiszen
még most is betolakodóként kezeltek. Pedig igazából nem voltam az.

A nagyhatalmú és népes Wolf család jelentős szerepet töltött be az ország ingatlan piacán és ez
kiterjedt nemzetközi viszonylatokra is. A Wolf Ingatlankereskedő Csoport valaha az ezernyolcszázas
évek végén alakult apró családi vállalkozásként, amikor a telepesek ellepték az országot. A sok
szerencsevadász kalandor és földfoglaló fellendítette az üzletet és nagyobb sikert hoztak, mint azt
bárki  remélni  merte  a  famíliában.  Azóta  a  Wolfok  az  egyik  legnagyobb  ingatlankereskedelmi
vállalattá fejlődtek.

A  család  szinte  minden  agilis  és  jobb  eszű  tagja  a  cégnél  dolgozott,  vagy  valamelyik
leányvállalatánál szerte az országban. Nem csupán kereskedtek az ingatlanokkal, de jó néhányat
birtokoltak is befektetésként. Az alacsony áron felvásárolt és később nagy haszonnal járó értékesítés
busás hasznokat hozott a cégnek. A világon mindenütt voltak ingatlanjaik, valamennyi kontinensen.

A család és egyben a vállalat élén Richard Wolf állt. Néhány évvel korábban az édesapja halálát
követően lépett a pozícióba. Richard túl komolyan vette magát. Szigorú, komor és ellenszenves pasas
volt,  akit  csak a munkája érdekelt.  Ha volt  is  humora,  ügyesen titkolta.  Egy jóképű milliomos,
csinibaba feleséggel és hatalmas egóval.



A háta mögött  mindenki  csak Ulfricnak csúfolta,  ami  nem is  számított  gúnynévnek,  elvégre
ténylegesen ő volt a falkavezér, az alfahím.

Sosem gondoltam, hogy egyszer neki fogok dolgozni, ő lesz a főnököm, akivel gyerekkorunkban
együtt lógtunk, bár én ifjabb voltam.

A  családomban  minden  másképp  alakult,  mint  eredetileg  terveztük.  Hét  éve  egy  tragédia
megváltoztatta az életünket, a sorsunkat, amikor meghalt az apám. George Laffertont elvitte a szíve
és vele együtt elvesztettem a biztonságérzetemet is. Főrészvényes volt a Wolf Cégcsoportban, így
valakinek át kellett venni a szerepét. A bátyámra, Marcra várt ez a feladat, de őt sosem érdekelte az
üzleti élet. Művészi indíttatása messzire hajtotta, hogy bátran megvalósítsa az álmait és meg sem állt
Ausztráliáig. Ott telepedett le, megnősült és családot alapított. Egy színházat vezetett és boldog volt.
Legalább ő az lehetett közülünk.

Én elvégeztem a tanulmányaimat Angliában és éppen Ausztráliában múlattam az időt a bátyámnál,
amikor apával megtörtént a baj. Még ma is tisztán él bennem a forró pánik emléke, ahogy anyám
sírós elcsukló hangon közölte a borzalmas hírt a telefonban. Emlékszem a hazaútra, hogy többször is
rosszul lettem és a stewardessek locsoltak fel az ájulásból mialatt Marc a kezemet szorongatta
falfehér arccal.

Anyám Wolf lány volt, erős és bátor asszony, azonban a férje elvesztése megviselte. Mivel Marc
továbbra sem akart a cégbe lépni, nem maradt más választásom, nekem kellett elfoglalnom apánk
helyét az igazgatótanácsban. Marc lemondott a részéről, átruházta rám, így főrészvényes lettem.

Akkoriban  némi  zúgolódást  és  visszatetszést  keltett  ez  a  lépés  a  Wolf  családban  és  a
cégvezetőségében. Különös, de éppen Richard Wolf volt, aki bizalmat szavazott nekem. Azt mondta,
ha van merszem, csináljam, de arra is figyelmeztetett, ha hibázok, kipenderít, hogy a lábam nem éri
a földet.

A beruházási osztályon kezdtem és az elmúlt hét év alatt rengeteget tanultam. Nem hozhattam
szégyent  a  szüleimre,  apám emlékére.  Be  akartam bizonyítani,  hogy  igenis  elég  jó  vagyok  a
Wolfoknak és nem csak a részvények miatt van helyem közöttük.

A társaság egyszerre moccant meg, a székek éles zajt csaptak a kövön, ahogy kitolták maguk alól
és felálltak. Az ülésezés véget ért, mehettünk haza, hogy elkezdődhessen a várva várt hétvége. Velük
együtt indultam az ajtó felé, kinyújtóztatva az izmokat az üléstől elgémberedett lábaimban.

- Robyn! - hallottam Richard mélyzengésű hangját. - Maradj egy percet!

A vállam felett visszanéztem rá.

- Beszélnünk kell - intett, hogy nyomatékosítsa a szavait.

Clara a titkárnője vékony dossziét helyezett elé az asztalra, majd egy lépést hátrált. Richard
kinyitotta a dossziét, majd újra megszólalt azon a tengermély, csábító hangján, amit már kiscsaj
koromban megjegyeztem magamnak.

- Foglalj helyet!

Leültem a tőle balra eső székre.

- Most izgulnom kéne? - kérdeztem.



- Ugyan miért?

- Ha külön elbeszélgetésre szólítasz fel valakit, általában elbocsátod.

Megvonta a szemöldökét.

- Vagy előléptetem.

Bizonytalanul néztem rá.

- Ne szórakozz velem!

- Itt az ideje, hogy kimozdulj és nagyobb kihívást fogadj el. Kértem egy összefoglalást az eddigi
munkádról és meghoztam a döntést. Holnaptól te vagy a beruházási osztály vezetője.

Elakadt a lélegzetem valahol félúton a légcsövem és a tüdőm között.

- Tessék? Mi van Alinával? Ő remek szakember.

- Alina már nem dolgozik a cégnek. Hibázott, ezért távoznia kellett. Te veszed át a helyét.

- Mi történt?

Richard hátradőlt a székében.

- Rossz döntést hozott. Azt gondolta, elkerüli a figyelmem, ha némi juttatásért cserébe előnyhöz
segíti az egyik ügyfelet. Én tisztán játszom, te is tudod. Az ilyesmit nem tűröm. Alina mellett eleget
tanultál, éppolyan jó szakember vagy, mint ő. Az állás a tiéd.

Összepréseltem a számat.

- Ha pedig nem fogadom el, mehetek. Így működik ez nálad, mint tudjuk - jegyeztem meg.

- Miért utasítanád vissza? Ha nem volnál alkalmas, nem ajánlanám fel.

- Vagy pont így akarsz megszabadulni tőlem - felpillantottam Clarara, de nem érdekelt, ha hallja a
köntörfalazás nélkül kimondott igazságot.

- Miért bajlódnék ennyit?

- Mindig is bökte a csőrötöket, hogy a részvények miatt nem tudtok kipöckölni a tanácsból és
kénytelenek vagytok eltűrni a jelenlétemet. Nem vagyok Wolf és nem is leszek, az apám jogán mégis
itt ülök köztetek.

Richard szúrós azúrkék tekintettel méregetett.

-  Biztosíthatlak,  részemről  sosem  állt  fenn  ez  a  kipöckölési  szándék,  ahogy  te  fogalmazol.
Tiszteltem  George–t,  becsültem  és  nincs  ellenemre,  hogy  a  helyébe  léptél.  -  elém  tette  a
papírhalmazt és rábökött a mutatóujjával.

- Írd alá! Veled akarok dolgozni.

Carla szaporán átnyújtott egy tollat.



- Gyerünk, Robyn! - biccentett a férfi.

- Ez túl nagy felelősség.

- Valóban. Ha szükséged lesz rá, kérhetsz tőlem segítséget.

Meglepve pillantottam rá.

- Komolyan?

- Nem a hóhérod vagyok - elmosolyodott. - Most tényleg győzködnöm kell téged, hogy elfogadd ezt
a remek állást?

Elfordítottam a tekintetem és a szerződésre néztem. Nehéz volt sokáig ezeknek a kék szemeknek
a céltáblájaként állni a sarat.

Lendületesen aláírtam a kipontozott helyeken. Ahogy végeztem, Carla a főnöke elé helyezte az
iratokat, hogy ő is szignózhassa.

-  Mostantól  sokat  fogunk  együtt  dolgozni.  Gyakran  utazol  majd  velem  tárgyalásokra,  a
helyszínekre.

Remek! Richard társasága töményen. Más sem hiányzott.

- Gratulálok! - mondta és kezet nyújtott.

Elfogadtam és a tenyerébe zárta a kacsómat. Olyan gyorsan távoztam, ahogy csak bírtam, ügyelve,
ne tűnjön menekülésnek csak sietségnek.

 

Miami elegánsabb környékén éltünk a régi házban, ahol felnőttem. Anyámnak nem volt szíve
túladni rajta apa halála után. Nem jelentett anyagi megterhelést a nagy medencés, kétszintes villa,
megengedhettük magunknak, de tény, hogy a házat nem tudtuk ketten kihasználni. Különösen igaz
volt ez most az utóbbi két hónapban, mióta a kedvesem elköltözött tőlem.

Sam O’Neallel másfél éve alkottunk párt, aztán valahogy elvesztette a lendületét a kapcsolatunk.
Megfeneklettünk. Minden apró ostobaságon összekaptunk és már megritkultak az édes békülések.
Folyton duzzogtam, néha magam sem emlékeztem, min is, Sam a barátom is volt egyben, nemcsak a
kedvesem. Ettől még jobban fájt, hogy elvesztettük a közös hangot és éket vert közénk a feszültség.
Hiányzott és reméltem, hogy az idő lassan elég lesz neki, amit kért, és visszajön. Azt valahogy nem
tudtam elképzelni, hogy végleg elválunk és elfordul tőlem.

Nem használtam ki, hogy szingli lettem, hiszen a szívemben nem tekintettem magam annak. A
szüneteltetés nálam nem jelentette azt, hogy hűtlen is vagyok, mert lehet, és mert alkalom nyílik rá.
Ahogy Richard is, én is tisztán játszom.

Anyám örömmel fogadta a hírt az előléptetésemről.



- Ne fogd fel ilyen tragikusan! Inkább lásd meg benne a jót! - figyelmeztetett. - Ha nem volnál
képes arra a munkára, aligha bízná rád.

A tágas konyhában ültem, hálát adva a klimatizált hűvösért és hideg ásványvizet ittam.

- Állandóan vele kell majd lennem, sokkal többet, mint eddig.

- Tartasz tőle? - pillantott rám anyám.

A vesémbe látott.

-  Nem vágyom a társaságára. Nekem ő túl...  Nem is tudom. Olyan hideg. Mindenben kiváló,
érzéketlen és szigorú. Nincs egy közös pont bennünk, olyan pasi, akit inkább elkerülök. Felnőttünk,
már megváltoztak a viszonyok.

- Más nők pont ellenkezőleg vannak vele.

- Ó, igen, tudom. Vonzza őket a pénze és a pozíciója, a hatalma.

Anyám ravaszul elmosolyodott.

- Én úgy hallottam, nemcsak az. Helen előtt nagy nőfaló volt és az igazat megvallva, most sem
tenném érte tűzbe a kezemet.

- Nem lehet könnyű Helennek mellette.

- Biztosan tudta, milyen férfihoz ment hozzá, elvégre ő is éppen ezért vette célba Richardot. Azt
reméli, majd a baba megszelídíti a férjét.

Elmerengtem. Nem tudtam elképzelni az Ulfricot szerető, gyengéd apaszerepben.

- Nem hiszem, hogy egy ilyen férfit magához láncolhatna egy gyerekkel.

- Hamarosan kiderül. Igaz is! Épp ma hallottam, hogy Helen nehezen viseli a terhességet.

- Szegény. Biztosan nagyon aggódik. Richard nem is említette.

Anyám karba fonta a kezeit maga előtt és a konyhapultnak dőlt.

- Kíváncsi vagyok, Margareth mit szól, ha megtudja, hogy ilyen pozíciót kaptál.

Anyám és Margareth Wolf sosem bírták egymást valami régi ügy miatt. Richard anyja királynői
öntudattal élt ebben a klánban és mindenkit az alattvalójának tekintett. Minket pedig egyenesen
megvetéssel kezelt. Anya bölcsen hidegvérrel viszonyult hozzá és a helyzethez, én elvakult, nehezen
fékezhető dühvel. Sosem értettem igazán, miért néz le, miért lát ellenséget bennünk. Az ok nélküli
ellenszenve  mindig  felidegesített  és  azonnali  harcba  hívott  csak  az  én  fülemben  hallható
trombitaszóval.

Vállat vontam.

- Le kell nyelnie az Ulfric döntését.

- Ugyan! Richard még mindig hallgat az anyjára.



- Ez legyen az ő baja!

- Mindenesetre okosabb, ha nem ingerled őket szándékosan.

- Eszemben sincs - mondtam komolyan.

Beszélgetésünket félbeszakította a konyhába toppanó asszony. Anita házvezetőnőként dolgozott
nálunk. Miami lakosságának nagy százalékát tették ki a Mexikóból és Kubából érkező bevándorlók,
akik itt próbáltak boldogulni egy jobb élet reményében.

Anita is egy volt közülük. Bő tíz éve dolgozott a Lafferton családnak.

- Asszonyom! Mr. és Miss Johnson megérkeztek - jelentette finom akcentussal.

Vincent Johnson volt anyám udvarlója. Nem nevezhettem az élettársának, mivel nem laktak együtt,
egy fedél alatt. Mindketten megtartották a függetlenségük egy részét.

Anyám  öt  esztendeig  élt  magányos  özvegyként  apám  elvesztése  után.  Két  éve  találkozott
Vincenttel és lassan megint életre kelt mellette. Nem vártam el tőle önző gyermeki módon, hogy
apám után soha többé ne szeressen senkit és temetkezzen el a férje ikonikus eszményképe mögé
társtalanul. Neki is szüksége volt valakire. Tudtam, sosem fogja úgy szeretni, mint az apámat és ezt
Vincent is elfogadta.

Jól kijöttek egymással, kellemes kapcsolatuk engem is megnyugtatott, hogy anya talán már nem
annyira szomorú.

Vincent nem próbálta átvenni apa szerepét. Intelligens és bölcs ember volt, kedveltem őt.

Ezzel az ismeretséggel nemcsak anyám nyert, de én is. Vincentnek volt egy velem egykorú lánya,
Kyra, aki történetesen nagyon jó barátnőmmé lépett elő.

Valahogy már az első találkozásunkkor megtaláltuk a közös hangot.  Szőke hajú,  kék szemű,
elragadó  jellemvonásokkal  megáldott  lány  volt  és  sokkal  józanabbul  gondolkodott  nálam.  Sok
mindenben az ellentétem volt, mégis lehet, hogy épp ettől működött jól a barátságunk.

Közös vacsora mellett újságoltam el az előléptetésemet és jól esett, hogy mindannyian pozitívan
fogadták a hírt. Lassan megnyugodtam, enyhült bennem a feszültség és a kétség, hogy alkalmas
vagyok-e az új munkakörömre.

Második fejezet

 

Richard őrült tempót diktált. Igazi hajcsárként megkövetelte, hogy mindenben képben legyek,
tartsak lépést vele. A hétköznapok szaporán teltek, ki sem látszottam a munkából. Már egy hónap
után üzleti tárgyalásra kellett kísérnem őt és a kereskedelmi vezetőt Mason Wilkest. Mason volt az ő
jobb keze, megbízható társa.

New Yorkban vártak ránk az üzletfelek. A Barnes és Flynn vállalat egy nagyobb parti ingatlant
kívánt  eladni  nekünk.  Hatalmas  területen  lepukkant  hangárok  ásítoztak,  rozsdás  hiányos
drótkerítések mögött. A helyszín megtekintése után pazar irodában ültünk le megkötni az üzletet.

- Miből gondolják, hogy az ajánlatuk kiemelten érdekelhet minket? - kérdezte Richard szokásos
higgadt stílusában.



-  Amint látta, Mr. Wolf a terület elhelyezkedése roppant kedvező. Az ár, amit kérünk igazán
méltányos - felelte Barnes.

Jól szituált ötvenes pasas volt, festett barna hajjal és mániákusan kisportolt testtel.

- Győzzön meg! Ennyi nem elég.

- A terület sokkal több lehet, mint raktártelep. Kiválóan alkalmas kikötőnek. Manapság dúskálhat
a  tolongó  vevőkben,  akik  hajózási  vállalkozással  foglalkoznak  és  keleti  importból  élnek  Olyan
gyorsan adhat túl rajta, hogy kettőt sem pislant.

- Jól hangzik - bólintott Richard. - Látok benne fantáziát.

Barnes lassan elmosolyodott. A társa Flynn az asztallapra meredt, ujjaival dobolt a keze alatt
fekvő dosszién.

- Ha ilyen jól hasznosítható a terület, miért nem árulják önök közvetlenül?

Barnes széttárta a kezeit.

- Nem áll szándékunkban a bontási munkákkal bajlódni, nincs kapacitásunk az adás-vétel körüli
hercehurcával bíbelődni. Terhünkre van a terület.

Csípte a szememet a rezzenéstelen képe, ahogy azon igyekezett, hogy átverje Richardot. Nem
bírtam tovább hallgatni.

- Nos, bizonyára csalódást okozott a hiábavaló próbálkozás az engedélyekkel.

Barnes és Flynn egyszerre pillantottak rám. Richard kék szeme is felém villant.

- Hogyan? Miféle engedélyek?

- Az urak majd elmondják.

Barnes arckifejezése keménnyé változott.

- A hölgy...

- Miss Lafferton - segítettem ki.

Biccentett.

- Miss Lafferton nyilván a közegészségügyi engedélyekre céloz. Nem raktározunk ott semmilyen
veszélyes hulladékot, nem szennyezzük a környezetet, sem a vizet - hátradőlt a széken, felütötte a
mappát és Richard elé helyezte az adásvételi szerződést. - Ha ezt a kérdést tisztáztuk, talán fordítsuk
komolyra a szót!

- Mr. Wilkes ismerteti a feltételeinket - intett Richard.

Mason rutinosan elmagyarázta a Wolf cég ajánlatát, az elvárásokat.

Míg ő beszélt, bennem forrt a harag. Rosszul tűrtem, ha hülyének néznek és erre az alapvető
érvük, hogy nő vagyok.



Richard felkapta a tollat és hosszú ujjai között forgatta.

- Az ügyvédeink semmi szabálytalant nem találtak a szerződés nekünk megküldött példányában.
Uraim, a Wolf Cégcsoport készen áll az üzletkötésre - mondta.

- Várj! Ne írd alá! - szóltam rá.

- Robyn! Ha megvétózod a döntésemet, jó okkal kell előállnod.

- A part mentén végig roncsok vannak a fenéken. A törzsekben szennyel teli hordók pihennek.
Amíg azt el nem takarítják onnan, addig nem adnak engedélyt semmiféle kikötő megnyitására. A
terület továbbra is csak raktártelepként értékesíthető. Nincs bomba ár, sem hemzsegő vevők.

Barnes és Flynn felé fordultam, sápadt képükbe meredtem.

- Erről elfelejtettek tájékoztatni minket, uraim.

- Ügyes - húzta el a száját Barnes megvetően.

- Mindig elvégzem a házi feladatomat, Mr. Barnes.

Richard felpattant.

- Megbocsátanak egy percre?

Elkapta a karomat.

- Gyere!

Magával ráncigált a folyosóra, a hátunk mögött becsapta az ajtót és szikrázó tekintettel meredt
rám.

- Mit művelsz? Mi a fene volt ez? Teljesen megvesztél?

- Próbálok megakadályozni egy rossz üzletet.

- Lejáratsz az üzletfelek előtt. Nem tájékoztattál a tudomásodra jutott információkról. Ez így nem
működik!

Lehajtottam a fejemet.

- Sajnálom, igazad van.

-  Mindig  mindenről  tudnom  kell.  Én  döntök,  és  nem  tűröm  az  ilyen  magánakciókat  és
hatásvadászkodást. Nem kedvelem a meglepetéseket, ezt jegyezd meg jól!

Nagyon dühös volt rám. Nem volt kellemes érzés állni a tekintetét.

- Ha ezt előbb elmondod, ide sem jövünk New Yorkba, le sem ülünk tárgyalni.

- Azt gondoltam, elismerik - nyögtem.

- Gondoltad?! Nem, drágám! Ebben az üzletágban nem alapozhatsz az emberek becsületére és a
lelkiismeretükre. Senkiben nem bízhatsz csakis bennem. Érted? Ez az első tárgyalásod velem, de



máris hibáztál.

- Te neveztél ki erre a posztra - mondtam élesen, megbántottan. - Nem én akartam.

- De elfogadtad és mindent, ami ezzel jár.

Magas alakjával fölém hajolt.

- Magamra vagyok dühös, mert azt hittem, készen állsz a feladatra. Úgy tűnik, rosszul ítéltelek
meg.  Úgy viselkedsz,  mint  egy  kezdő.  -  csodálatos  mély  hangja  végigrezonált  a  folyosón és  a
gerincemen.

- És most mi lesz? Kirúgsz? - kérdeztem halkan.

Richard az arcomra fókuszált, a szememet figyelte.

- Nem. Az ördögbe, Robyn! Ne csinálj ilyet többé!

- Te pedig ne viselkedj velem úgy, mint egy seggfej! - szóltam rá feszülten.

Remegett a gyomrom az idegességtől.

Egy pillanatra megváltozott az arca, aztán váratlanul hitetlenkedve elnevette magát.

- Te most leseggfejeztél engem?

- Menj a fenébe! - el akartam lépni mellette, de nem hagyta. Elém állt, nem eresztett.

- Kicsit sem tartasz tőlem, igaz?

- Eszemben sincs. Jogos a haragod és a felháborodásod, de talán azt is észben tarthatnád, hogy én
mentelek meg egy hülye és rossz döntéstől és sok millió dollár veszteségtől!

Richard összepréselte az ajkát.

- Ebből elég!

Felrántotta az ajtót és a döbbent férfiak elé állt, engem továbbra is a karomnál fogva maga után
húzva.

- Uraim! Sajnálattal jelentem be a csalódottságomat. A Wolf Cégcsoport ezennel eláll az üzlettől.
Sem  most,  sem  a  jövőben  nem  kívánunk  kereskedni  önökkel.  Minden  jót!  Mason!  -  intett  a
kollégájának és sebesen távoztunk.

Mire  a  repülőtérre  értünk,  olyannyira  dühösek  voltunk  egymásra,  hogy  egy  árva  szót  sem
váltottunk. Nagyon nem akartam Richard mellett ülni a gépen, de minden igyekezetem ellenére sem
sikerült elcserélnem az ülőhelyet. Kénytelen voltam elviselni a közelségét. Az ablak felé fordultam és
próbáltam aludni.

- Most megbeszélhetjük a dolgot - ajánlotta ő halkan.

- Kösz, de inkább nem. Rohadtul nem akarok erről vitázni. Jobb, ha hallgatunk, mielőtt olyasmit
mondunk, amit megbánunk mindketten - hárítottam el és tényleg így is gondoltam.



Richard eltúlzott önbizalma és hatalmas egója irritált. Bármit tett vagy mondott csak növelte
bennem ezt az érzést. Nem tartottam valószínűnek, hogy túl sokáig leszek ezen a poszton. Nem való
ez nekem, talán nem is vagyok alkalmas. Bosszantott a fiaskó, mert rengeteget dolgoztam ezen a
projekten, hogy aztán balul süljön el az egész.

Sikerült  a  tervem és elbóbiskoltam. Nem tudom mennyi  ideje aludtam a kényelmes ülésben
elringatózva a monoton búgó géphangon. Arra eszméltem, hogy a fejem oldalra billenve pihen közel
Richard vállához, túl közel. Az arcomat nézte és az sem zavarta, hogy egyenesen a szemébe meredek.
Megborzongtam a pillantásától  és ettől  a már-már túl  intim közelségtől.  A tekintete lesiklott  a
számra és tudtam, mire gondol. Akaratlanul én is az övét néztem, míg a fura zsibbadás belemarkolt a
nyakszirtembe és forróság kúszott az arcomra. Na, ezt aztán nem! Jó ég! Mi ez?

- Ne veszekedjünk! - súgta nagyon halkan.

Erőt vettem magamon és elfordultam az ablak felé a kék szemek elől. Egészen az ülés másik
sarkába húzódtam és eldöntöttem, nem nézek felé. Velem nem fogja ezt csinálni, nem babonáz meg.
Még mit nem!?

Másnap este is ezen túráztattam magam. Ha Sam itt volna, én sem foglakoznék ezzel. Közeledett
a születésnapom és semmit sem kívántam jobban, minthogy ő mellettem legyen és velem együtt
ünnepeljen. Az iránta érzett sértett dühömet Richard felé fordítottam.

Mindig szerettem volna olyan higgadt és következetes lenni,  mint  az apám volt,  vagy olyan
könnyed  és  szelíd,  mint  anyám.  Valahogy  egyik  sem jött  össze.  Káosz  uralkodott  bennem,  az
érzelmeim és indulataim rabja voltam. Külsőmben apámra hasonlítottam, az ő színeit örököltem,
sötétbarna  hullámos  haját,  zöld  szemét.  Még  a  Laffertonok  finom  csontozatát  is  megkaptam
bonuszként. Egy szemernyi sem volt bennem a Wolfokból. Anyutól egy valamit azért örököltem és
ezért szerencsésnek érezhettem magam. Ő csodálatosan festett, a hiper realizmus mestere volt. Már
kislányként lestem, hogyan dolgozik a színekkel és próbáltam utánacsinálni. A rajzolás és festés
olyasvalami volt, ami megnyugtatott. Nem voltam olyan jó, mint anyám, de relaxációnak tökéletesen
megfelelt a művészkedés. Csak azt sajnáltam, hogy egyre kevesebb időm jutott rá.

Két alkalommal is arra tértem haza, hogy anyám kettesben csicsereg a kedves barátnőmmel
Kyrával.

- A sugdolózásotok elég árulkodó - figyelmeztettem őket.

Kyra olyan arccal nézett rám, mintha lopáson értem volna.

- Pontosan tudom, miben mesterkedtek.

- Mi? Semmiben, csak beszélgetünk.

- Ó, igen. Szerintem, szervezkedtek.

- Ne vedd el az örömünket! - legyintett anyám.

- Most szólok, hogy nem vágyom szülinapi bulira. Ne rendezzetek partit, főleg ne meglepetést!
Gyűlölöm az ilyesmit.

- Elrontod a játékot.

- Anyu, kérlek! Tudom, mennyire odavan az egész família a nagy össznépi ünneplésért. Viszont én



nem szeretem. Ne csináljatok úgy, mintha tizenhat lennék! Nem vágyom erre a felhajtásra.

- Azt akarod mondani, hogy ne tartsunk bulit?

A plafonra emeltem a szemem és sóhajtottam. Értékelnem kellett az igyekezetüket, hogy örömöt
akartak szerezni nekem.

- Csak szerényet. Oké? Nem kell mindenkit idehívni, főleg nem olyanokat, akiket egyáltalán nem
kedvelek. A többségük azért jön, hogy pletykálkodjon és fikázza a házunkat meg az életünket.

- Robyn! Egy kellemes este és semmi extra - rázta Kyra a fejét. - Nagyon is rád fér már egy olyan
igazi vad partizás. Hagyd abba a nyávogást és engedj szervezkedni minket!

- Jól van - bólintottam megadóan.

A szemembe nézett.

- Tudom, miért vagy ilyen borús hangulatban. Rá gondolsz, hogy miért nincs itt veled. Dühös vagy
rá, igaz?

- Talán joggal.

Kyra közelebb jött, megérintette a karomat.

- Minden rendbe jön. Hidd el! Sam vissza fog jönni.

Sam O’Neal remek férfi volt. Nem pusztán arról volt szó, hogy szerettem, de a barátomnak is
tekintettem. Jelenleg nem tudtam eldönteni, melyik minőségében hiányzik jobban, ahogyan azt sem,
ha tényleg visszajönne, előbb dühösen a pokolba küldeném, vagy bőgve ugranék a nyakába.

 

Az irodában minden ment a maga útján. Igyekeztem hajszálpontosnak lenni és nagyon-nagyon
alaposnak. Valahogy nem kívántam egy újabb buta hibát elkövetni. Egyszerűen a hiúságom nem
engedte meg.

Egy délután hazafelé készültem, amikor az irodából kilépve Helent pillantottam meg a titkárnő
asztala mellett. Richard felesége egyszer s mind a Wolf klán nagyasszonya is volt. A mi lupánk, az
Ulfric méltó párja.

Helen  szőke,  kékszemű magas  nő  volt,  igazi  modellalkat.  Mindenki  tudta  a  családban és  a
pletykalapoknál, hogy az ilyen típusú lányok voltak Richard gyengéi E szempontból nézve Helen
tökéletes választás volt a részéről.

Helen imádott Mrs. Wolf lenni és ebben a szerepkörben tündökölni. Két lábon járó divatikon volt,
szeretett költekezni, luxusban élni és ezzel nagyjából le is foglalta szinte minden idejét.

Sosem kedveltük egymást, nem is kerestük a másik társaságát a családi eseményeken, sem azon
kívül. Nem volt kettőnknek miről beszélnie, annyira mások voltunk.



Az asszony hasa látványosan előredomborodott a csinos és minden bizonnyal méregdrága ruha
alatt. Mindenütt arányosan kitelt, a csípője, karja, a mellei, így nem volt már olyan botsáska, mint a
terhessége előtt. Mindig is kínosan ügyelt, hogy modellalkatát megőrizze, most azonban ezt nem
tehette. Úgy tűnt, az állapota rákényszeríti az evést, hogy a baba rendben fejlődhessen. Sejtettem,
hogy Richard ügyel erre.

Már nem változtattam irányt, így nem tudtam elkerülni a találkozást.

- Szia, Helen! - üdvözöltem.

Felém fordult, úgy nézett rám, ahogyan a kellemetlen ismerősre szokás. Magasabb volt nálam és
még így ebben az állapotában is hófehér hattyúnak láttam.

- Robyn! Szervusz! Richardot várom.

- Hogy vagy? Rég láttalak. Még nem is gratuláltam a babához. Nagyon sok boldogságot kívánok
nektek! - mondtam.

Helen gyors félmosolyra vont az ajkát.

- Köszönöm. Itt volt az ideje. És te? Veled mi újság? Hallottam, hogy új pozíciód lett.

- Igen. De ez messze nem olyan nagydolog, mint egy kisbaba - nevettem. - Jól nézel ki, gyönyörű
vagy. Ragyogsz.

Legyintett.

- Úgy látod? Pedig, ha tudnád...

Kérdőn néztem összehúzott szemébe, erre folytatta.

- A hatodik hónapba vagyok, de máris akkorára nőttem, mint egy zeppelin.

- Ó, ugyan! Szép vagy. Szülés után pillanatokon belül leadod a felesleget - próbáltam vigasztalni.

Rám meresztette kék szemét.

- Tényleg?

- Utólag nem is gondolsz majd erre. Ott lesz a kisbabád, aki mindenért kárpótol.

-  Nem  tudsz  te  erről  semmit,  hiszen  nem  vagy  ebben  a  helyzetben.  -  megvető  pillantása
végigsiklott rajtam. - Fogalmad sincs milyen az, amikor a tested elváltozik, nő, dagad, minden héttel
egyre nagyobb lesz. A melleid, mint két vödör, a fenekedet már egyetlen nadrágodba sem bírod
belepréselni. A lábad bedagad, mint az öregasszonyoknak, nem tudsz kényelmesen feküdni, csak
eszel és eszel. Nem tudod, milyen érzés, ha zuhanyzáskor inkább le sem nézel a saját testedre, mert
nem akarod látni az eltorzulást. Különben is, meddig képes kinyúlni a bőr? És még hol vagyok a
végéhez képest?! Sosem hittem volna, hogy terhemre lesz a szex, de amikor a férjemmel vagyok az
az érzésem, hogy egy anyakocát dönget és valahogy képtelenség, hogy ezt a testet megkívánja.
Tudod mit, Robyn? Minden nő, aki átszellemülten, bódult vigyorral a képén áradozik a várandósság
öröméről, hazudik. Nincs ebben semmi fennkölt. Már a lábam is nagyobb egy mérettel - sóhajtott,
mint akit kimerített a panaszkodás. - Alig várom, hogy túl legyek rajta. A babát nagyon akarom, de
ezt az egész hercehurcát nem - tette hozzá higgadtabban.


