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 Köszönetnyilvánítás

Köszönettel tartozom mindenkinek az Avon Kiadónál, 
szerencsés vagyok, hogy egy ilyen kiadói család tagja le-
hetek. Hálás köszönet csodálatos szerkesztőmnek, Katy 
Loftusnak, aki végtelen türelemmel, megértéssel és tá-
mogatással fogadta a különféle nyavalyáimat, amelyek a 
regény írása során adódtak, és mert épp annyira szerette 
Halt, amennyire én is. Végül csak összehoztuk!

Köszönöm Sabah Khannak a LightBrigade-től, hogy 
világszerte hírét vitte a regénynek.

Szeretettel üdvözlöm a bloggereket és a Twitter-, illetve 
Facebook-követőimet, mindannyian fantasztikusak vagy-
tok! Mindig bearanyozza a napomat, ha veletek chatelek, 
és hálás vagyok, amiért folyamatosan segítitek a munká-
mat azzal, hogy a különféle kérdéseimre válaszoltok.

Sokat köszönhetek az írótársaimnak is, a romantikus 
irodalom lehengerlő nagyasszonyainak és jóságos boszor-
kányainak, nélkületek nem élném túl a legkeményebb 
munkanapokat! 

Végül, de nem utolsósorban, természetesen hálával 
tartozom a hozzám közel álló csodálatos embereknek, a 
barátaimnak és a családomnak.





Jamesnek, szeretettel.  
A zsémbes az új álompasi, nem igaz?  

Csak a főzést kellene végre elfelejtened…  
csók!
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 Első fejezet

– Nem gondolod, hogy elég lehangoló Valentin-napra vib-
rátort venni magadnak? – Honey fintorogva mustrálta a 
kezében tartott élénk rózsaszín darabot.

– Miért lenne az? – nevetett Tash. – Az utolsó volt éle-
tem eddigi legjobb szeretője! Amikor végleg feladta, el-
temettem a hátsó udvarban, és ültettem fölé egy fallikus 
kaktuszt az emlékére.

– Egyáltalán hogy sikerült tönkretenned? – hunyorgott 
Honey a kezében tartott méretes, neonszínű műanyagra, 
amely ránézésre túlélt volna egy atomháborút is.

– Valószínűleg túl sokat használta! – bökte közbe Nell 
a másik oldalról. Hatalmas, csodálkozó barna szemével és 
tökéletes kontyával maga volt a megtestesült ártatlanság.

– Nem lehet mindenkinek a sütés a hobbija, Nellie! – 
cukkolta Tash.

Nell felhorkant. – Akkor bezzeg nem teszel megjegy-
zést, amikor azok a sütik a te konyhaszekrényedbe ván-
dorolnak!

– Ez igaz! – ismerte el kacagva Tash. – Csak ne itt ke-
ress újabb sütikiszúrót! Bár, ez nem is rossz ötlet! Fizetnék 
is érte, hogy lássam az anyósod, ahogy farok formájú kek-
szet mártogat a teájába.

Nell rosszallóan nézett Tashre, de magában ő is jól 
szórakozott az ártatlan csipkelődésen. Vajon az élete már 
csak a sütikiszúrók körül forgott? Ha körülnézett a hajme-
resztő tárgyakkal zsúfolt polcokon, valószínűleg így volt. 
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Gondterhelten összeráncolta a homlokát. Épp elég női ma-
gazint és regényt olvasott már életében, hogy tudja, egy 
kényelmes házasságot csupán egy hajszál választ el a ka-
tasztrófától. 

Nell és Tash külsőre és a természetüket tekintve is 
egymás szöges ellentétei voltak, és Honey tudta, hogy ő 
valahol kettőjük között áll. Ha közlekedési lámpák lenné-
nek, Tash lenne a zöld, a smaragdszínű, hívogatóan vil-
logó szemével, amitől minden férfi a lábainál hevert. Nell 
lenne a piros: állj, ne keresztezd az utamat, mindig ha-
tározott, szigorú vonalak mentén haladok! Honey pedig 
a sárga. Melegszívű, de kiszámíthatatlan, csak óvatosan 
szabad megközelíteni. Vagy inkább egyáltalán ne is, ha az 
életében megfordult valamirevaló férfiakból – vagyis in-
kább ezek hiányából – indulunk ki. 

– Berozsdásodott – közölte Tash szakértő szemmel 
méregetve a kínálatot, miközben buja göndör fürtjei csak 
úgy repkedtek a válla körül, ahogy kapkodta a fejét. – Ne 
is kérdezzétek! Hála az égnek, egy vízálló darab! – mar-
kolt fel egy türkiz vibrátort, majd megpuszilta a dobozát. 
– Szia, édesem! Épp rád van szükségem! – becézgette a 
dobozt, majd boldogan bedobta a kosarába.

– Veled mi lesz, Honeysuckle? Nem akarsz társaságot 
hétvégére? – mutatott Tash a polcokon felállított vibrátor-
seregre, amelyek bevetésre készen álltak, akár egy sza-
kasznyi elitkatona.

– Nincs rá szükségem – felelte Honey visszarakva a 
pink vibrátort a polcra. 

– Ne légy finnyás! Úgy értem, már jó rég volt, amikor 
utoljára…

– Nem is olyan rég, köszi! – csattant fel Honey. Több 
mint 12 hónapja ért véget az utolsó párkapcsolata. Nem 
mintha a Markkal folytatott viszonya egyáltalán méltó 
lett volna erre a címre. Honey mindig is az olyan pasi-
kat vonzotta, akiket jobban izgatott a foci és a sör, mint a 
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romantika meg a gyöngédség. Vagy akár a szexuális gyö-
nyör – már a sajátjukon kívül. 

Egyetlen hosszabb kapcsolata volt, még az egyetem 
alatt a biológia szakos Seannal, aki egy tankönyv élő mel-
lékletének tekintette a testét, amelyen különböző kísérle-
teket végezhet. Nem csoda, hogy vizsgahelyzetben Sean 
csütörtököt is mondott. A pohár akkor telt be végleg, ami-
kor elővette a nagyítót, mielőtt kigombolta volna Honey 
farmerét. 

– Honey? – szólt rá Nell. Ekkor vette észre, hogy mind-
két barátnője kérdőn néz rá, választ várva. 

– Nem is tudom, talán egy éve? – felelte egy vállrándí-
tással, majd elfordította a fejét a meghökkent tekinteteket 
látva.

– Basszus! Egy év szex nélkül? – Tash még egy vib-
rátort dobott a kosarába. – Ezt megveszem neked. Aján-
dék ba! Neked nagyobb szükséged van rá, mint nekem.

– Haha! – Honey kivette a vibrátort a kosárból. – Köszi, 
de ne pazarold rám a pénzedet! Nálam nem működik.

– Mindenkinél működik, Honey.
– Nálam nem.
– Próbáltad már? – kérdezte Tash.
– Nem is kell kipróbálnom, rendben? – Honey zavará-

ban elfordult, mert a beszélgetés kezdett kínossá válni. – 
Én nem szoktam… Szóval értitek.

Tash és Nell két oldalról belekaroltak és megfordítot-
ták, hogy a szemébe nézzenek. – Mit nem szoktál? – Nell 
összeráncolta szép magas homlokát. – Elélvezni? – kér-
dezte immár suttogva.

– Ne nézzetek rám úgy, mint egy bűnözőre! – mo-
tyogta Honey. Ezt megbeszélni épp nem a szexshop volt a 
legmegfelelőbb hely. Úgy érezte magát, mint egy ateista a 
Szent Pál-katedrálisban.

– Nem vagyok frigid, szeretem a szexet! Csak sosincs 
orgazmusom. Nem nagy ügy!
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Tash úgy bámult rá, mintha hirtelen még egy feje nőtt 
volna. – Nem nagy ügy? Ez állati súlyos! Meg is halnék, 
ha nem élveznék el legalább naponta egyszer!

– Még akkor is, ha épp nincs pasid? – érdeklődött Nell. 
Megcsillant az ujján gyémántköves jegygyűrűje, miköz-
ben pöttyös selyemblúzát babrálta, amelyet feltehetőleg 
egy csomagküldő szolgálat „visszafogottan csinos tanár-
nőknek, akikről az apukák álmodoznak” katalógusából 
rendelt. 

Tash megpaskolta a kosarában lévő dobozkát. – 
Bemutatom nektek az új pasimat!

Honey a másik irányba fordult. A boltban hatalmas pi-
ros szívek lógtak füzéreken, akár egy szerelmi fészekben, 
noha a próbababákra adott, popsiban kivágott szexharis-
nyák és bimbóvillantó melltartók miatt a hely inkább per-
verz szexbarlangnak tűnt, mint romantikus búvóhelynek.

– Mire jók ezek a cuccok? – mormolta Nell, miután át-
bújtak egy súlyos bársonyfüggönyön. Felemelt egy sötét-
lila gyöngysort, és a csuklójára tekerte. – Nem is tudtam, 
hogy itt ékszereket is árulnak! – mondta elégedetten né-
zegetve a csuklóját. – Ez tökéletesen illene az új lila ru-
hámhoz.

Tash felkacagott. – Valóban! Milyen körültekintőek, 
hogy többfunkciós análgyöngysorokat is forgalmaznak!

Nell azonnal lerázta magáról a lila gyöngysort, amely-
hez most tökéletesen illett az arcát elöntő pír. – Milyen 
visszataszító!

– Ne mondd ezt, míg ki nem próbáltad! – nézett rá so-
kat sejtetően Tash.

Nell leült és keresztbe tette a lábát, mint egy zavarban 
lévő iskolás lány. – Majd inkább itt megvárlak!

– Jól van, de csak hogy tudd, épp egy szexkanapén 
ücsörögsz! – kacsintott rá Tash.

– Jesszusom! – pattant fel Nell, és gyorsan lesimította 
a szoknyáját. – Ezen a helyen semmi sem normális?


