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 1.
– Vegye feleségül a lányomat!

Skye Titannek így is nehezére esett fél kézzel meg-
tartania a tálcát, melyen két pohár italt és egy tálka sós 
rágcsálnivalót egyensúlyozott, miközben a másik ke-
zével a könyvtárszoba kilincse után nyúlt. Az, hogy a 
mondat hallatán hirtelen elakadt a lélegzete, nem köny-
nyítette meg éppenséggel a dolgát.

Harminc másodperccel ezelőtt még esküdni mert 
volna rá, hogy az apja már semmi olyasmit nem mond-
hat, amivel meglepetést okozhatna neki. De nyilván-
valóan tévedett.

Ennyit a megaláztatásról, gondolta, miközben azon 
töprengett, hogy Jed Titan vajon egy befolyásos vőt 
akar vásárolni magának, vagy szimplán csak a lányát 
akarja áruba bocsátani. Mert nála sosem lehetett tudni.

– Izzyt? – kérdezte a vendég, akinek hangját a vas-
tag ajtó ellenére is jól lehetett hallani.

– Nem. Skye-t.
– Ó…
Skye türelmetlenül várt.
Ó? Ez minden, amit ez a fajankó mondani tud?
Ahogy múltak a másodpercek, a dühe egyre nőtt.
– Nos, azt hiszem, arról is lehet szó – mondta végül 

a vendég.
Skye dühösen fújt egyet. Micsoda szívtipró! Ettől a 

választól aztán sebesebben dobog a szív, gondolta.
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Vajon meg fogja állni, hogy ne ugorjon T. J. Boone 
nyakába, amint belép a könyvtárszoba ajtaján?

Ha kicsit kevésbé lett volna jól nevelt és kötelesség-
tudó, belökte volna az ajtót, a két férfi arcába önti az 
italokat, aztán elhagyja a házat, és többé vissza sem 
jön ide.

– Öntelt fajankó! – mormolta maga elé, ám ő sem 
volt biztos benne, hogy T. J.-re vagy az apjára gon-
dolt-e. Mindenesetre mindketten megérdemelték a jel-
zőt, az biztos.

Lassan szívta be a levegőt, és közben elképzelte, 
ahogy elmerül óriási fürdőkádjában. A hab az álláig ér, 
a kezében egy pohár jégbe hűtött fehérbor, ami tudva-
levőleg a legjobb idegcsillapító. Tökéletesen nyugodt, 
és pontosan azt teszi, amit tennie kell. Mert ő már csak 
ilyen. Ő az istenverte jó kislány. Az a fajta, aki moso-
lyogva italt szolgál fel az olyan gazembereknek, mint 
az apja és T. J.

Kinyitotta a könyvtárszoba ajtaját, és belépett. A két 
férfi a biliárdasztal mellett állt. Jed úgy tett, mintha 
nem vette volna észre őt, míg T. J. mintha kicsit ké-
nyelmetlenül érezte volna magát a bőrében. Úgy tűnt, 
mintha eltöprengett volna rajta, vajon hallotta-e Skye, 
milyen kevéssé lelkesen nyilatkozott róla az imént.

Skye elmosolyodott, ahogy a sikeres üzletembert 
megkínálta itallal, ám közben titkon azt kívánta, bár 
beleköpött volna a pohárba odakint a folyosón.

– T. J. …
– Skye…
A szőke, kék szemű T. J. Boone meglehetősen jó-

képű fickó volt. Magas és jól öltözött, igazi texasi fiú, és 
talán még kedves is, bár ezt elég nehéz volt eldönteni, 
mert Skye fejében még ott visszhangzott a csöppet sem 
lelkes mondat: „Nos, azt hiszem, arról is lehet szó.”

Letette a tálcát a rágcsálnivalóval a sarokban álló 
kisasztalra.
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– Tehetek még értetek valamit, apa? – kérdezte ud-
variasan.

– Köszönöm, Skye. Ez minden.
– Akkor jó éjszakát!
Ezzel eleget tett háziasszonyi kötelezettségeinek.
Miközben a lelke mélyén – bár észrevétlenül – 

dühösen tombolt, Skye méltóságteljesen elhagyta a 
könyvtárat, és felsétált a lépcsőn. Az első emeleten, 
a folyosó legvégén lévő bal oldali szobába nyitott be, 
mely alapvetően egy nagy, világos szoba volt. Az ágy 
az ablak előtt állt, hogy látni lehessen belőle a ház kö-
rül elterülő mezőket. Ilyenkor, éjszaka, mindenütt ár-
nyak sötétlettek, de a majdnem nyolcéves Erin nem félt 
az árnyaktól. Egyáltalán semmitől sem félt. Skye iri-
gyelte a lányát ezért a – nyilvánvalóan az apjától örö-
költ – tulajdonságáért.

Erin, akár egy cica, összegömbölyödve aludt a ta-
karó alatt. Skye leült mellé, és sokáig nézte.

– Szeretlek, nyuszikám – suttogta, de a kislány nem 
mozdult.

Skye felállt, és átsétált a saját szobájába. Egy évvel 
fiatalabb húga, Izzy az ágyán feküdt, és tévét nézett, de 
amikor a nővére megjelent, levette a hangot.

– A te szobádban nincs tévé? – érdeklődött Skye.
– De igen, csak sokkal jobban szeretem a tiédet. Ki 

az a fickó?
– T. J. Boone. És téged akar.
Izzy döbbenten felült, rakoncátlan, barna fürtjei 

vad összevisszaságban keretezték az arcát.
– Miről beszélsz?
Skye bement a fürdőszobába, megnyitotta a kád 

csapját, aztán jázminillatú habfürdőt csorgatott a 
vízbe, mely hamarosan pompás habot képezett.

– Apa kinyilatkoztatta, hogy szeretné, ha T. J. el-
venné a lányát. Erre ő azt kérdezte: Izzyt? Mire apánk 
felvilágosította, hogy rám gondolt. T. J. erre hosszú 
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szünet után csak annyit mondott, hogy éppenséggel 
rólam is lehet szó.

Skye visszament a hálóba, és mérgelődni kezdett.
– A csudába! Hát persze hogy a bort elfelejtettem!
Izzy felugrott.
– Sejtelmem sincs, mit hadoválsz itt össze. Nincs 

férfi, aki ne akarna téged. Hiszen gyönyörű vagy, Skye.
Ez talán túlzás volt, de Skye nem volt most olyan 

állapotban, hogy visszautasítson egy bókot.
– Teljesen mindegy – sóhajtotta. – Nem hagyom úgy-

sem, hogy apa újra férjhez adjon. Ezen már túl vagyok.
– És gondolom, egyszer elég volt – tette hozzá segí-

tőkészen a húga.
Skye is pontosan így gondolta. Igen, egyszer már 

hozzáment egy férfihoz, akit az apja jelölt ki a szá-
mára. Megtette, mert azt hitte, így helyes.

– Én is ember vagyok, nekem is van akaratom – 
méltatlankodott Skye. – Méghozzá nagyon is gerinces 
embernek tartom magam. Huszonhét éves vagyok, el-
temettem egy férjet, és egyedül nevelem a lányomat. 
Apánk ezek után tényleg azt hiszi, hogy szükségem 
van a gyámkodására? Nem nekem kellene eldöntenem, 
mihez kezdjek az életemmel?

– Dehogyisnem. És el is döntöd. – Izzy rántott egyet 
a vállán. – Vagy legalábbis…

– Aha, legalábbis… Szóval te is azt hiszed, csak 
arra való vagyok, hogy mindenki belém törölje a lábát?

– Dehogy!
Skye megcsóválta a fejét.
– Bocsáss meg! Egyedül kellene elmerülnöm az ön-

sajnálatban, nem szép dolog, hogy téged is belerángat-
lak ebbe az egészbe. Miért nem mész le és kelleted ma-
gad egy kicsit T. J. előtt? Mutasd meg neki, mi az, ami 
nem lesz az övé soha!

Izzy homloka ráncba szaladt.
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– Skye, te nem vagy jól. Itt maradok, talán hama-
rabb felvidulsz, ha van társaságod.

– Nem, kösz. Én most elmerülök a habos fürdővíz-
ben és az önsajnálat mocsarában. – T. J. nyilvánvaló 
vonakodása nem az egyetlen oka volt Skye rosszkedvé-
nek. Sőt, ez volt az, ami a legkevésbé zavarta. Sokkal 
jobban bántotta az a tény, hogy az apja már megint 
meg akarja mondani, mit tegyen. Persze ez az ő hibája. 
Miért is hagyta magát ide-oda rángatni mostanáig?

– Skye, ne csináld ezt, mert elkezdem énekelni a The 
Sun Will Come Out Tomorrow-t, és addig abba sem ha-
gyom, míg kegyelemért nem könyörögsz. Tudod, hogy 
megteszem!

A nővére elnevette magát.
– Rendben, ígérem, hogy összeszedem magam. De 

most menj, foglald el magad valami mással. Például 
csinálj egy kis kavarodást odalenn! Én jól vagyok, 
tényleg. Csak egy kis alvásra van szükségem, és min-
den rendben lesz.

– Biztos?
– Egészen biztos. Cserkészbecsszó.
Izzy még habozott egy pillanatig, aztán távozott, 

Skye pedig bement a fürdőbe, és elzárta a csapot. 
Aztán feltűzte a haját, levetkőzött, és beleereszkedett 
a vízbe. De hiába hunyta le a szemét, és hiába próbált 
nyugodtan lélegezni, egyre az a beszélgetés járt a fe-
jében, amelyet a könyvtárszoba ajtajában állva akarat-
lanul kihallgatott. És újfent dühbe gurult. Leginkább 
magára volt dühös. Arra, hogy ilyen ember lett belőle: 
aki mindig azt teszi, amit mások várnak tőle.

– Gyűlölöm az ilyen embereket! – kiáltotta bele 
hangosan a fürdőszoba csendjébe.

De akkor vajon hogy válhatott ő is ilyenné?


