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 1.
– Csupán kétmillióról van szó. Ez aligha jelenthet gon-
dot.

Lexi Titan mosolyt erőltetett az ajkára.
– Nem is jelent – hazudta szemrebbenés nélkül, 

miközben azon töprengett, vajon John, a pénzügyi ta-
nácsadója elveszítette-e a józan eszét. Hiszen kétmillió 
dollárról beszélnek, nem kevesebbről! Ennyit kellene 
huszonegy napon belül összeszednie.

Hát persze… Szépen hazamegy, és átkutatja a ka-
napét. Valahol az ülőpárnák alatt-között ott kell lennie 
annak a néhány milliócskának.

– A legvégső esetben apádtól is kérhetsz pénzt – 
folytatta John, és közben olyan érdeklődéssel tanulmá-
nyozta az asztalán heverő dokumentumokat, mintha 
még soha olyan érdekfeszítőt nem olvasott volna.

Lexi elmosolyodott.
– Kösz az ötletet – felelte, és felállt.
Micsoda? Az apjától kérjen?! Ez eszébe sem jutott. 

Még ha Jed Titan hajlandó lenne is kimenteni a kutya-
szorítóból, akkor sem. Ez ugyanis egy pillanat alatt ke-
resztülhúzta volna a gondosan kiagyalt hároméves ter-
vét.

– Majd jelentkezem.
– Nehogy kifuss az időből, Lexi! – John is felemel-

kedett, és kezet nyújtott. – Ha három héten belül nincs 
meg a pénz, mindent elveszítesz.
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Nahát! A pénzügyi tanácsadónak sikerült Lexi éle-
tének tragédiáját egyetlen mondatban összefoglalnia. 
Ez ritka képesség, csak ő most nemigen tudja értékelni.

– Majdcsak kitalálok valamit – mondta a lány. – 
Néhány napon belül jelentkezem.

– Tulajdonképpen ma este is találkozunk – helyesbí-
tett a férfi. – A húgod jótékonysági estjén.

Ahol John majd világgá kürtöli az anyagi nehézsé-
gei hírét?

– Mondd csak, a pénzügyi tanácsadó ugye olyasmi, 
mint az ügyvéd? Nektek is hallgatnotok kell mindarról, 
amit az ügyfélről megtudtatok. Vagy tévedek?

– Nem, nem tévedsz. Nekünk is van becsületkóde-
xünk. Szóval lakat van a számon, ne félj.

Lexi csak reménykedni tudott, hogy John igazat 
mond.

– Akkor viszlát ma este – búcsúzott tettetett lelke-
sedéssel, majd fogta a táskáját és elhagyta az elegáns 
irodát.

Csalódottság és düh tombolt benne, miközben vé-
gigsietett a szőnyeggel borított folyosón. Kisétált a leg-
közelebbi kijáraton, átvágott a parkolón, és megkereste 
a kocsiját. Mikor beült a volán mögé, uralkodnia kel-
lett magán, nehogy a kormánykerékhez csapja a fejét. 
Többször egymás után… Mert azt képes volt elviselni, 
ha rosszul alakultak a dolgok, azt azonban, ha ő maga 
tehetett erről, már sokkal kevésbé. Márpedig az egyet-
len ember, akit a kialakult helyzetért felelőssé tehetett, 
az ő maga volt.

„Ha baromságokat csinálsz, muszáj erősnek len-
ned.”

Felsóhajtott, amikor eszébe jutott ez a régi csa-
ládi bölcsesség, majd összeszedte magát, és indított. 
Harminc perccel később kiért Dallasból, és hamarosan 
elérte Titanville városka belterületét. Ügyet sem ve-
tett a jelzőtáblára, mely harmincöt mérföld per órában 
maximálta a sebességet, végigszáguldott az egyenes 
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útszakaszon. Az egész élete egyetlen óriási káosz volt 
– és ez csak fokozódott, amikor meghallotta maga mö-
gött a rendőrautó szirénáját.

Lehúzódott az út szélére, és leengedte az ablakot.
Megvárta, míg a helyettes seriff odaér mellé, aztán 

levette a napszemüvegét, és felsóhajtott.
– Ha letartóztatsz, nem tudnál előbb megverni? 

Akkor ugyanis pert indíthatnék a rendőrség ellen.
– És miért lenne az jó neked? Ennyire unatkozol? – 

kérdezte a rendőrnő.
– Nem. Ennyire kifogytam a készpénzből.
– Mekkora összegről beszélünk?
– Úgy kétmilliócskáról.
A seriffhelyettes, Dana Birch füttyentett.
– Van egy árengedményes kuponom a kocsiban 

a Linens  ’n’  Thingstől, de nem hiszem, hogy az elég 
lesz. – Rápillantott az órájára. – Akarsz beszélni 
róla? Tizenöt perc múlva kezdődik az ebédszünetem. 
A Bronco Billy’sben találkozhatunk.

Lexi bólintott.
– Az klassz lenne. De készülj fel rá, hogy siránkozni 

fogok.
– Megszoktam – hangzott a vidám válasz. – Viszont 

ne merészelj még egyszer gyorsan hajtani! Tudod, hogy 
azt nem bírom.

– Igen, tudom. Bocsi.
Tizenöt perccel később Dana leült Lexi asztalá-

hoz. Korán volt még, mindössze fél tizenkettő, szóval 
az étteremben nem nyüzsögtek a vendégek. Míg a ba-
rátnőjére várt, Lexi a falon sorakozó Clint Eastwood-
posztereket nézegette. A Bronco Billy’sben Clint volt 
az isten. A filmjeit végtelenítve játszották a látszólag 
ötletszerűen elhelyezett tévéken, árulták a DVD-it és 
a képeivel díszített pólókat, és a filmjeiben elhangzott 
szállóigékről nevezték el jó néhány fogásukat.

Dana azonban ügyet sem vetett az étlapra.
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– Mi történt? – kérdezte a barátnőjétől. – Elrontották 
a fazongyantádat?

Lexi úgy tett, mintha meg sem hallotta volna a csú-
fondáros kérdést. Danával rendszerint rengeteget cuk-
kolták egymást amiatt, mennyire eltér a véleményük a 
női szépségről. Lexi egy luxusszépségszalon tulajdono-
saként azt a nézetet vallotta, hogy minden nőnek ki kell 
magából hoznia a legtöbbet. Dana ellenben úgy gon-
dolta, hogy az a nőiesség csúcsa, ha a háromperces haj-
mosás-zuhanyozás közben az ember némi balzsamot 
ken a hajára. Lexi nem mert volna megesküdni rá, hogy 
a barátnője tudja, mire való a szempillaspirál.

Danának rövid, barna haja volt, munkaidőben egyen-
ruhát hordott, utána pedig farmert és pólót. Tízéves ko-
ruk óta ismerték egymást, de Lexi esküdni mert volna 
rá, hogy egy kezén meg tudná számolni, hányszor látott 
azóta szoknyát a barátnőjén.

Dana hátradőlt a széken.
– Bocsánat, látom, hogy tényleg baj van. Mesélj!
– Az, amit az előbb mondtam a kétmillióról, ko-

moly. Ennyit kell felhajtanom három héten belül.
– Zsarolnak, vagy mi?
Lexi elmosolyodott.
– Te aztán tényleg zsaru vagy, le sem tagadhatnád. 

Nem, nem zsarolnak. Viszont a földkerekség legosto-
bább és legkapzsibb nőszemélyével ülsz egy asztalnál. 
Amikor eljöttem apám cégétől, és elindítottam a saját 
vállalkozásomat, csak a nagyanyai örökségemre szá-
míthattam, amiből ugyan el tudtam indítani a Vénusz 
Szalont, de ennyi. Továbblépni, bővíteni már nem tud-
tam, a lakásomtól eltekintve ugyanis nincs semmim, 
márpedig ha az embernek nem megfelelő a pénzügyi 
mérlege, akkor hiába hívják Titannek, a név az égvi-
lágon semmit sem számít. Szóval meg voltam lőve, 
és nem tudtam, hogyan tovább, amikor a pénzügyi 
tanácsadóm másfél éve felhívott, hogy akad egy be-
fektető, aki szívesen ad nekem kölcsön kétmilliót az 
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üzlethelyiségek fejlesztésére. A feltételek egyszerűek 
voltak. Még csak részesedést sem akart a cégből, mind-
össze ahhoz ragaszkodott, hogy a kamatokat napra 
pontosan kifizessem. Ez annyira kedvező lehetőség 
volt, hogy nem tudtam ellenállni neki. A pénzből meg-
vettem az egész épületkomplexumot, és felújítottam, 
kibővítettem a szépségszalonomat. Az álmom valóra 
vált, de akadt egy kis bibi.

– Ha a dolog túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, ál-
talában kiderül, hogy van egy kis bibi – vetette közbe 
Dana.

– A befektető titokban tartotta a kilétét, és kikötötte, 
hogy bármikor visszakövetelheti a tőkeösszeget. És 
nekem akkor három héten belül fizetnem kell. – Lexi 
megvonta a vállát. – A visszaszámlálás ma elkezdődött.

Dana szitkozódott egy sort.
– Nem lehet, hogy apád keveri a kártyákat? Ez any-

nyira Jedre vallana.
– Nem tudom – rázta meg a fejét Lexi. – Már nekem 

is eszembe jutott, hogy esetleg ő van a háttérben.
Jed Titan valóságos élő legenda volt a texasi üzleti 

életben, és egyáltalán nem állt volna tőle távol a gondo-
lat, hogy könnyű hitelt ajánljon a lányának, aztán hirte-
len visszakövetelje az egészet – lecke gyanánt.

– Mégsem tartom valószínűnek – folytatta a lány. – 
Apám nem ilyen finomkodó. Ha ki akarna csinálni, azt 
nyíltan tenné.

– De akkor ki lehet az?
– Fogalmam sincs. És az is biztos, hogy a pénzügyi 

tanácsadóm soha nem fogja nekem elárulni.
Dana megvetően fújt egyet.
– Mi az? – kérdezte Lexi.
– A pénzügyi tanácsadód… Minek neked pénzügyi 

tanácsadó? Az emberek többsége tök jól elvan úgy is, 
hogy csak a sarki bankautomatától kér pénzt, az meg 
szerencsére megtartja magának a tanácsait.
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– Minden üzletembernek van pénzügyi tanácsadója 
– magyarázta Lexi, de pontosan tudta, hogy Dana nem 
hisz neki. Mint mindenki más, ő is azt gondolja, hogy 
Titannek születni jelent valamit. És persze talán jelent 
is, de nem feltétlenül jót.

– És most mit fogsz csinálni? – tudakolta Dana. – 
Van ötezer dollár megtakarított pénzem, azt szívesen 
felajánlom, de kétlem, hogy sokra mennél vele.

– Köszönöm, nagyon aranyos vagy, de igazad van, 
azzal nem megyek sokra. A sors iróniája, hogy min-
denki azt hiszi, a Titan lányokat felveti a pénz, ez azon-
ban egyáltalán nincs így. Jó, mondjuk Skye-nak ott van 
az anyai öröksége, meg amit Ray hagyott rá, szóval ő 
tényleg gazdag, de Izzy meg én úgy élünk, mint min-
denki más: hónapról hónapra. A családi vagyon fölött 
száz százalékban apánk rendelkezik, aki azt szeretné, 
ha bizonyítanánk, mielőtt bármennyit is adna belőle. 
Ezért is hoztam létre a szépségfarmomat, hogy meg-
mutassam, egyedül is megállok a lábamon. És eszem-
ben sincs most bedobni a törölközőt e miatt az arctalan 
szemétláda miatt. Meg fogom találni a módját, hogyan 
szerezzem meg azt a kétmilliót, abban biztos lehetsz. 
Nem fogok visszariadni semmitől.

Dana megkocogtatta a névtábláját az egyenblúza 
bal zsebe fölött.

– Vigyázz, kislány! Ugye nem azt akarod mondani, 
hogy akár a törvénnyel is kész vagy összeütközésbe ke-
rülni a cél érdekében?

– Amennyiben mégis, azt nem kötöm az orrodra.
– Majd adok én neked!
Közben megérkezett a pincérnő a megrendelt ham-

burgerrel, sült krumplival és cukormentes kólával – a 
kiegyensúlyozott táplálkozás jegyében.

– Fel tudnám pofozni magam az ostobaságom mi-
att – mondta Lexi, miután ismét kettesben maradtak 
a barátnőjével. – Ez a legdühítőbb. Hogy miért nem 
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gyanakodtam! – Felsóhajtott. – De most már elég le-
gyen a siránkozásból! Ígérem, az ebédidőd hátralevő 
részében nem fogok panaszkodni. Most mesélj te egy 
kicsit! Mi van veled?

– A húgod halálra bosszant – morogta Dana. – Ma 
valami puccos jótékonysági partit ad a házában a szo-
kásos emberbaráti célból, és elvárja tőlem, hogy én is 
ott legyek. Pedig pontosan tudja, hogy kiver a víz ezek-
től az összejövetelektől. – Látványosan forgatni kezdte 
a szemét. – A barátnőm, akinek alapítványa van a sze-
gények megsegítésére… Komolyan mondom, ez olyan, 
mintha különböző univerzumokban élnénk.

– Legalább te lemondhatod a meghívást – emlékez-
tette Lexi. – Nekem viszont mindenképpen el kell men-
nem. De nem panaszkodom. Hátha valaki elveszít egy 
gyémánt nyakéket, én meg szemfüles leszek és meg-
találom.

Dana felhúzta a szemöldökét, mire Lexi pillantása 
önkéntelenül is a rangjelzésére esett.

– Bocs – dünnyögte. – Vedd úgy, hogy nem hallot-
tál semmit!

– Szerencséd, hogy egyáltalán nem feltételezek ró-
lad ilyesmit. Figyelj, próbálj pozitívan gondolkodni! 
Ott leszel egy sereg dúsgazdag, unalmas vendég között. 
Hátha rá tudsz beszélni valakit egy gyorskölcsönre.

– Csak azt nem tudom, hajlandó lennék-e az illető-
nek megadni azt, amit a gyorskölcsön kamataként kö-
vetelne.

– Hát igen, ez tényleg nagy kérdés.
Lexi arca felderült.
– Figyelj, mi lenne, ha mégis velem jönnél? Jó móka 

lesz, meglátod! Mindenkit kibeszélünk a háta mögött.
– Nem, kösz – rázta a fejét Dana. – Randim van.
– Csak azt ne mondd, hogy Martinnal! – Lexinek 

uralkodnia kellett magán, hogy ne vágjon grimaszt.
– Miért ne mondanám? Mi bajod vele?


