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Ezt a könyvet Jay Crownovernek ajánlom.
Köszönöm a barátságodat, köszönöm, hogy ennek  

a könyvnek az egyik jelenetét te inspiráltad,  
és azt, hogy te te vagy. Szeretlek, barátnőm.



 Köszönetnyilvánítás

Ez a sorozat egy ideje már formálódott a fejemben. Tetszik nekem az öt jó barátnő koncepciója, 
akik üzlettársak is. Szeretném, ha lennének ilyen nők az én életemben is. De nem tudnám 
megvalósítani a feladatot a csodás csapat nélkül, akik támogatnak.

Szívből jövő köszönetet szeretnék mondani az ügynökömnek, Kevan Lyonnak rendületlen 
bizalmáért és támogatásáért. Egyszerűen te vagy a legjobb, és el sem tudom mondani, mennyire 
hálás vagyok azért, hogy te vagy nekem.

Szerkesztőmnek, Amanda Bergeronnak: nagyon kö szönöm, hogy vállaltad a kockázatot velem 
és ezzel a sorozattal, és hogy olyan türelemmel fogadtad az összes kérdésemet és kérésemet. Te 
tetted ezt az élményt szórakoztatóvá és izgalmassá. Köszönet mindenért!

Rendkívüli köszönet illeti Brad Yuneket és Dan Keseloffot, a Ha sosem találkoztunk volna szerzőit. 
Köszönöm nektek a sok órát, amit erre a projektre áldoztatok, és hogy hihetetlen tehetségeteket 
megosztottátok velem. Teljes mértékben imádom a végeredményt, és nem is kívánhattam volna 
jobb dalt Jake és Addie történetéhez.

És végül köszönet Sarah Postnak, a séfnek, aki kigondolta az ételrecepteket Jake és Addie vacsora 
randevújához. Öröm volt veled dolgozni! Köszönöm, hogy megosztottad velem a kvalitásaidat.
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A d d i s o n

– Összefoglalva – olvassa Cami, az egyik legjobb barátnőm a Portland Tribune-ból –, a Csábítás 
nem hasonlít egyik étteremre sem, amelyben jártam. Az  étel felséges, a borbár imponáló, a 
környezet olyan szexi, hogy eláll az ember lélegzete. Ezt az éttermet szívből ajánlom a következő 
esti randevújukhoz.

– Szeretnék virágot küldeni a kritikusnak – mondja széles mosollyal Mia. – Ki gondolta volna, 
hogy már hat hónappal a hely megnyitása után ilyen kritikát kapunk?

– Az nem is volt kérdés, hogy szeretni fogják a kaját – felelem, és az újságért nyúlok, hogy 
tizenötödszörre is újraolvassam. – Te egy zseni vagy a konyhában, Mia. Már a középiskola óta 
tudjuk.

– Azért még mindig ideges vagyok, különösen, mert sosem tudom, kik lesznek a vendégek. 
Még egy fülest sem kaptunk, hogy az a fickó idejön majd. – Mia harapdálja a bőrt a hüvelykujján, 
és ráncolja a homlokát. – Lehet, hogy bővítenem kellene az étlapot.

– Az étlap tökéletes – feleli megrázva szőke fejét Cami. – Kedvelt bennünket.
Egymásra mosolygunk, végül ültömben egy kis boldog táncot lejtek. Még nem nyitottunk ki 

ma. Kat és Riley, a mi ötösünk két másik üzlettársa még nem érkezett meg. De Mia, Cami és én 
újra meg újra elolvastuk azt a cikket, mosolyogva és táncolva.

Gyönyörködve.
A francba is, kidolgoztuk a belünket, amióta hat hónapja kinyitottunk. Mindent erre a lapra 

tettünk fel. Nem vallhatunk kudarcot.
Nem is fogunk.
Halljuk, hogy a bejárati ajtó kinyílik, majd becsukódik… Azt várom, hogy meglátom Riley-t vagy 

Katet, de Jeremy ballag be az étterembe, kócosan és ziláltan az alvástól. Még nehéz a szemhéja. 
Az álla maszatos. Szőke haja égnek áll, úgy, ahogy múlt éjszaka borzolták össze az ujjaim.

Jézusom, ez a pasi túlóráztatja a hormonjaimat.
Vigyorog, megcsókolja a fejemet, aztán fogja a kávémat, mellém ül.
– Minek vagy itt? – kérdezi Cami rosszallóan. – Túl jó hangulatban vagyok, hadd ne kelljen 

tettetnem, hogy kedvellek.
Áthatóan nézek a legjobb barátnőmre, de csak vállat von.
– Itt van a barátnőm – válaszolja Jeremy, és a kávémat hörpöli. – Hiányzott.
– Kérlek – suttogja Mia a szemét forgatva. A barátnőim kezdetben kedvelték Jeremy-t, ám most 

már nem csinálnak belőle titkot, hogy nem bírják. De csak túlságosan anyáskodnak. Nem akarják 
azt látni, hogy valaki bánt. Persze, mert Jeremy zenész. Nem különösebben tehetséges zenész, de 
jól csinálja, rendszeresen szervez koncerteket a bandájának, a Pokol Rózsáinak.

Ó, istenem, és amire az ágyban képes a pasi, az már szinte bűncselekmény. Megnevettet, és 
a mindenki más sal arrogáns viselkedése ellenére vannak sebezhető meg édes pillanatai, amikor 
egyedül vagyunk.

Ő az igazi? Valószínűleg nem, de eléggé meg vagyok róla győződve, hogy az igazit a 
szerelmesregény-írók és a Disney találta ki.

– Légy kedves – mondom élesen, és olvasom tovább az újságot. – Egy pazar kritikát kaptunk a 
Tribune-ban – informálom Jeremyt egy vigyorral.

– Mi mást? – feleli, majd arcon csókol. – Zenekritikák is vannak? – Megkaparintja az újságot, 
átlapozza, aztán elolvassa a portlandi zenei és klubélet kritikáit. – Egy kurva szó sincs rólunk?



Cami elkapja a pillantásomat, aztán bosszankodva bandzsít a szemével. Én csak vállat vonok. 
Jeremy nem az étterem bizniszben utazik. Nem érti, mekkora dolog ez nekünk.

– Gondolkodtam – kezdem, és a könyökömet az asztalra támasztom. – Most, hogy az üzlet 
erősödik, azt hiszem, élő zenét kellene adnunk hétvégenként.

– Bocs, cukorfalat – mondja sóhajtva Jeremy. – Mi foglaltak vagyunk.
Hála istennek. Nem Jeremy bandája az, amit szeretnék az éttermemben. De ahelyett, hogy 

ledöfném az egóját, csak mosolygok, és csókot lehelek a vállára.
– Tudom, bébi. De akkor is szeretnék valakit. Lehet, hogy csak egy személyt… Csak egy 

mikrofon, egy bárszék… Érted?
– Nem engedhetjük meg magunknak – feleli Cami elgondolkodó szemöldökráncolással. Cami 

a pénzügyi vezetőnk. Ő kezel minden pénzügyet, és úgy ad össze számokat fejben, mint egy 
varázsló. – Kire gondolsz?

– Nem tudom. – A kávésbögrémért nyúlok, ráncolom a homlokom, amikor látom, hogy Jeremy 
az utolsó cseppig kiitta. – Bébi, átszaladnál a Starbucksba, és hoznál nekünk még kávét?

– Otthon felejtettem a tárcámat – válaszolja mogorván. A táskámba nyúlok, adok neki egy 
húszast. – Itt van.

– Köszi.
– Ó, és van egy hely, ahol kereshetsz zenészt – teszi hozzá, miközben ellép az asztaltól –, a 

Crush-ban nyílt est lesz most szombaton. Általában jók játszanak. Fo ga dok, ott találsz olyat, akit 
keresel.

A szexi fiúmra vigyorgok, csókot dobok neki. – Kösz.
Kacsint, aztán kiballag az étteremből. Amikor becsukódik mögötte az ajtó, Mia a fejét rázva 

néz rám. – Ez most komoly?
– A nyílt est briliáns ötlet – tudatom vele.
– Nem arról beszél – mondja Cami. – Jeremy egy tetűláda.
– Nem az. – Az  ég felé nézek, és hátradőlök a székemben. Oké, lehet, hogy vannak tetű 

pillanatai. – De édes. És szexi.
– És tőled tarhál. A  tárcája a hátsó zsebében van – vitatkozik Mia. – És fogadok az e havi 

csokoládé-költségkeretbe, hogy nálad is dekkol.
– A szobatársam elköltözött, ő pedig nem tud kifizetni egy lakást egyedül.
– Addie – Cami a kezemért nyúl –, te nem egy lábtörlő vagy.
– Nem bánik velem úgy, mint egy lábtörlővel.
– De. Úgy bánik. – Mia sóhajt, majd megfogja a másik kezemet is. – Sokkal jobbat érdemelsz.
– Mind a kettőtöket szeretlek – kezdem, és a gyomrom megemelkedik. – Tudom, hogy csak 

meg akartok védeni. Jeremy jó srác. Kedvelem.
– Oké. – Cami belekortyol a kávéjába, aztán könnyedén vállat von. – De amikor összetöri a 

szívedet, mi itt leszünk.
– Beszéljünk a nyílt estről. Ki jön velem?
Mia és Cami összenéz.
– Én dolgozom – mondja Mia. – Van pár új szombat esti különlegességem, amiket ki akarok 

próbálni.
– Én nem akarok – feleli őszintén Cami. – Bízom benned, hogy megtalálod azt, akire szükségünk 

van.
– Elviszem Katet. – Az  ajkamat harapdálom, már ötletek örvénylenek a fejemben. – Jól tud 

önteni az ilyen dol gok ban.
– Jó ötlet.
– Ó, istenem. Visszajött Mr. Csoda – mormogja Cami.
– Hogy tudod így megcsinálni a hajadat? – kérdezi Riley a fésülködő asztalom székére telepedve, 

Chunky Monkey fagyit eszegetve a dobozból, miközben én vastag csigákba csavarom a hajam. Ma 
este lilára csíkoztam.

– Nem nehéz. Csak gyakorlat kell hozzá, ha egyszer ráérzel, gyorsan megy.



– Tetszik a lila – mondja egy vigyorral. – És a festékfoltos farmer. Szuper feneked van.
Én is vigyorgok, aztán oldalra fordulok, meg szem lé lem a fenekemet ebben a farmerben. Igaza 

van. A fe ne kem nem rossz. Meglennék a széles csípő nélkül, de mit lehet tenni?
– Vegyek fel blézert ehhez a tophoz? – Lágy esésű, fekete pántos felső, megmutatja a 

dekoltázsomat, de nem takarja a problémás területeket.
– Ne. Így dögös. Vagy egy menő énekest szedsz fel az étteremnek, vagy egy pasit.
– Van pasim. – Felpillantok a mennyekre. – Adj erőt.
– Jeremy nem a pasid – válaszolja Riley, kikaparva a fagyisdoboz alját. – Ő csak kefélésre jó.
– Riley!
– Ez az igazság – mondja vállat vonva. – Egyikkel sincs semmi baj, amíg tisztában vagy a 

valósággal.
– Hát, a szex nem rossz. – Erős kopogás hangzik a hálószobám ajtaján, aztán besétál Kat, 

magas, káprázatos és rohadtul menő. Vörös haja fel van tűzve. Ujjatlan felsőt visel, látszik a király 
tetoválása, és kilométer magas, rózsaszínű tűsarkúban van.

– Illegálisnak kellene lennie, ha valaki ilyen dögös – mondja sóhajtva Riley. – Mind a ketten 
dögösek vagytok.

– Miért nem jössz velünk? – kérdezi Kat.
– Mert egy új marketingtervet kell összehoznom ehhez az új zenei projekthez.
– Kifogás – feleli Kat, és figyeli, ahogy a sminkelem magam. – Ami a dögösséget illeti, helló, 

bombázó.
Rávigyorgok a tükörben. – Hosszú idő óta te vagy a legcsábosabb randipartnerem.
– Te is nekem. – Kacsint. – Oké, mit is keresünk ma este? Addie, ez a te ügyed, én csak 

segítségnek vagyok itt.
– Ez a mi ügyünk – válaszolom.
– A ház arculata a te reszortod, és príma munkát végzel. – Riley az egyik rúzsomból telt ajkaira 

ken, megnézi magát, majd erélyesen letörli. – Nem való nekem a rúzs.
– Egy- vagy kétszemélyes műsort keresek. – Addig fésülöm a hajam, amíg úgy áll, ahogy 

szeretném. – Va la kit, szexi hanggal. Valami Gavin DeGraw-szerűre gondolok.
– Csúcs. – Kat egyetértően bólint. – Mennyit költhetünk?
– Próbáljuk meg esténként ötszáz körül tartani az árat – felel Riley. – Cami azt mondta, 

kényelmesen ennyit költhetünk.
– Az nem rossz. Reméljük, találunk valakit. Már kiettem egy táblát az ablakba is. Nem árthat.
– Oké. Akkor csináljuk. – Kat kivezet bennünket a lakásból.
– Jó szórakozást – mondja Riley, és integet, miközben a kocsijához lépdel.
– Jó móka lesz – szólal meg Kat, aztán öklét az enyémhez érinti, és a kocsijához megyünk.

– Hozhatok még egy chardonnay-t? – kérdezi a pincér nő Kattől, aki a fejével nemet int.
– Csak egy diétás kólát kérek.
– Én is azt kérek.
A pincérnő bólint, és lelép.
– Nem jó itt a bor? – kérdezem Katet somolyogva.
– Mint a vizelet – válaszolja. – Tökéletesen megértem, hogy olcsó bort akarnak adni, van azok 

közt néhány finom is. De arra nincs bocsánat, ha átlag alatti minőséget szolgálnak fel.
Mosolyom szélesedik. – Beindít, amikor a borászi beszédedet nyomod.
– Ezzel foglalkozom.
– És jól csinálod. – Tényleg jól csinálja. Kat a legjobb sommelier a csendes-óceáni térség 

északnyugati részén. Ismeri a borokat.
– Eddig mi a véleményed?
Magasra helyezett asztalnál ülünk, a színpad közelében, a helyiség közepén, így jól látjuk az 

előadókat. Most épp egy fiatal nő énekel egy Trisha Yearwood-szá mot, hamisan.
– Nem hallottam semmi eget rengetőt.



Kat egyetértően bólint, aztán rámered egy férfira, aki elhaladtában megmarkolta a fenekét. – 
Tartsd a kezed magad mellett, haver.

A férfi megvonja a vállát, bocsánatkérően mosolyog, majd továbbmegy.
– A férfiak ordenárék – mormogja Kat.
Tényleg tudnak azok lenni.
A hamis lány befejezi a dalt, mi pedig tapsolunk. A következő egy múltidézés 1967-ből. Kivéve, 

hogy a fickó fiatal, huszonkettő lehet. Raszta frizurája a háta közepéig ér. Szakállas. A ruhája 
mocskos.

Valószínűleg egy hajléktalan, aki az utcán szokott énekelni.
Aztán énekelni kezd, és ó, ez igen! Hangja egy angyalé, ahogy azt énekli, „halleluja”… Mintha 

a mennyből szólna. Meg vagyunk babonázva attól, ahogy gitározik és énekel.
Elképesztő.
Amikor befejezi, a taps fülsiketítő.
– Hűha. – Kat nagy kék szemével rám néz. – Hallottad ezt?
Bólintok. – Elkérjük az elérhetőségét. Ha le tudnánk tisztogatni, tökéletes lenne.
– Ha hajlandó lenne a letisztogatásra – válaszolja Kat. – Lehet, hogy ez az, amit akar.
Néhány langyos előadó következik, aztán egy duó jön a színpadra. Egy nő meg egy férfi, akik 

megigézve nézik egymást, miközben egy szerelmi balladát énekelnek. Az  összhangjuk puha, 
mint a selyem.

– Tetszenek – mondja Kat felém hajolva. – Pont jól néznek ki. És szerelmesek, ami szexi kémiát 
hozna az éttermünkbe.

– Egyetértek. Akarom őket. Vagyis: őket akarom. Ab szo lúte tökéletesek lennének.
– Majd odamegyek, beszélek velük. – Kat bólogat, majd a figyelme a másik előadók felé fordul, 

akik már énekelnek.
Közel sem olyan jók, mint a duó, amelyik épp végzett.
– Elnézést. – Felém fordulnak, én pedig felöltöm a legszebb mosolyomat. – Addison a nevem. 

A Csábítás társtulajdonosa vagyok, és szeretnék veletek beszélni egy lehetséges hétvégi munkáról 
az éttermemben.

Egymásra néznek, mosolyognak. – Köszönjük. Én Rebecca vagyok. – A  kis szőke kezet ráz 
velem. – És ő a férjem, Paul.

– Mindketten nagyon tehetségesek vagytok.
– Csak ő – feleli Paul, és szerelmes szemmel néz le Rebeccára.
– Műsorra van szükségem a péntek és szombat estékre. Ötszázat fizetek egy estéért.
– Ötszázat fejenként? – kérdezi Rebecca, s a szeme hirtelen alattomossá válik.
– Nem. – Megrázom a fejem. – A műsorért.
Újra egymásra pillantanak, Paul ingatja a fejét. – Saj ná lom. Ennél többet érünk.
– Mennyiért szoktatok dolgozni?
– Ó, még nem volt munkánk. Újak vagyunk ezen a terepen.
Felhúzom a szemöldököm. – Annyit értek, amennyit valaki hajlandó nektek fizetni. Örülök, 

hogy találkoztunk.
Anélkül, hogy hátranéznék, visszamegyek az asztalunkhoz. – Óriás ego – mondom simán, 

vállat vonva.
– Elég gáz.
– Előfordul.
Egy férfi megy fel a színpadra, leül a támla nélküli székre, a gitárján pötyögtet. A műsorvezető 

nem mondta a nevét.
Az énekes fekete pólót és farmert visel. Cipő nélkül. Kalapja előre van húzva a homlokába, 

beárnyékolja az arcát.
De azokat a tetoválásokat bárhol felismerném.
– Ó, te jó ég, azt hiszem, ez Jake Knox – súgom Katnek hitetlenkedve.
– A tetkók – leheli, én pedig a szememet az égre emelem. – Istenem, régen szerelmes voltam 



bele. Az ő poszterei voltak a falamon, amikor középiskolás voltam.
– Mint a legtöbbünknek – válaszolom, és közben fi gye lem, hogy az ujjai úgy játszanak a 

gitárhúrokon, mintha egy nővel szeretkezne. – Istenem, ő aztán tud játszani.
– Mit keres egy nyílt esten? – néz rám nagy szemekkel Kat. – Itt él?
Bólintok. – Igen, hallottam valahol, hogy a közelben él. Lehet, hogy fel akarja turbózni az 

egóját?
De aztán belekezd egy ismerős Lifehouse-számba, amire a mellkasom összeszorul. Imádom ezt 

a számot. Imádom a hangját. Nyers és telt, egy picikét reszelős. Egy merő szex.
– Ő abszolúte tökéletes lenne. – Kat hangja suttogás. Talán nem is akarta hangosan kimondani.
– Tudom, hogy őt nem engedhetjük meg magunknak. Biztosan hírességek esküvőin, meg ilyen 

szarságokon játszik.
Jake felpillant, először lehet látni a bámulatos zöld szemét, egyenesen rám szegezi. Legalább öt 

sort énekel úgy, hogy fogva tartja a pillantásomat, aztán kacsint, majd újra lehajtja a fejét.
Arrogáns.
– Ami az egókat illeti – mormolom –, az aztán kemény zűr lenne.
– Kurvára szexi kemény zűr – feleli Kat. – Istenem, nézd, ahogy az izmai megfeszülnek, 

miközben játszik.
Észrevettem, hidd el. Vaknak és mínusz 20-as IQ- júnak kell lenni, hogy valaki ne vegye észre, 

hogyan mozog Jake Knox. Mindent életre kelt bennem. Aminek van is értelme, mert valószínűleg 
gyakorolta, hogyan kell csinálni. Végül is, el kell adnia a zenéjét.

Befejezi a dalt, lemegy a színpadról. A közönség pusmog. Nyilván nem csak mi ismertük fel. 
Az igazat megvallva, Jake Knox az egyik legnagyobb élő rocksztár.

Vagy volt. Nem hiszem, hogy az elmúlt pár évben kiadott volna új zenét.
Kíváncsi vagyok, miért.
– Azt hiszem, itt nem találjuk meg a nekünk való előadót – mondja sóhajtva Kate. – Az elmúlt 

két órában legalább húsz embert láttunk. És csak egy hajléktalan pasi, egy egomániás párocska 
meg egy rocksztár tetszett nekünk.

– Igazad van. Menjünk. – Fogjuk a táskánkat, kisétálunk a hűvös tavaszi estébe. A  klubtól 
távolodva, előttünk megy egy férfi a gitártokjával. Bárhol felismerném ezt az alakot, ezt a járást.

Jake Knox.
Mi lehet ez nálam, hogy ilyen baromira vonzódom a rosszfiú zenész típushoz? És sosem tévedek, 

ha ötven kilométeres körzetben van egy rosszfiú zenész, a női énem riadókészültségben áll. 
Minden. Egyes. Al ka lom mal. Tizenegyedikben Todd Perkinsszel vesztettem el a szüzességemet. 
Todd egy garázsbanda énekese volt, aki történetesen a nevezett garázsban bájolta le rólam a 
bugyit, rögtön a dobok mögött.

És másnap dobott.
– Még a járása is szexi – súgja a fülembe Kat.
– Ühüm – felelem.
– Ne add itt nekem a közömböst – mondja, miközben meglöki a vállamat. – Engem is beindít, 

pedig te vagy az, aki a rosszfiúkat szereti. Már azóta, hogy az első évfolyamban megismertelek.
Vállat vonok. Igaza van.
– Menjünk az étterembe. Látni akarom, mit művel Jamie a bárpultnál – mondja végül Kat, 

amikor egyértelművé válik, hogy nem akarok a zenészek iránti vonzódásomról beszélni.
– Ellenőrzöm a felszolgálókat, aztán ketten rávehetjük Miát, hogy menjen haza.
– Mia még dolgozik? – kérdi a szemöldökét összevonva Kat.
– Persze, Mia még dolgozik. Sosem alszik.
– Közbeavatkozásra van szüksége.

– Abból én is iszom egy pohárral – mondja Mia, amikor csatlakozik Kathez és hozzám a bár 
bezárása után. Kat és én eligazítottuk a személyzetünket az este hátralévő részére, kezeltünk 
néhány malőrt, aztán mindenkit útjára bocsátottunk, elhatározva, hogy egy pohár borral 



lazítunk, mielőtt hazaindulnánk.
– Nem hiszem el, hogy még mindig itt vagy – válaszolom Miának. – Reggel óta bent vagy.
– Ahogy te is – feleli egy sóhajjal, amikor leül mellém egy bárszékre, majd ide-oda billenti a 

fejét a vállaira, nyújtózkodik. – Jó nap volt.
– Holnap kiveszel egy szabadnapot – mondom, de nem nézek az arcába.
– Nem vagy a főnököm.
– De azok vagyunk – válaszol Kat, miközben két pohár bort tol Mia felé. – Minnyájunk közül te 

dolgozol a legtöbbet. A konyha túlél egy napot nélküled.
– Mit csinál az ember egy szabadnapon? – kérdezi Mia.
– Takarítsd ki a fürdőszobát. Menj le a partra, lógasd a lábad a vízbe. Feküdj le valakivel. Csak 

ne gyere be.
– Lehet – von vállat Mia. – Találtatok nekünk fellépőt?
– Nem. – Ingatom a fejem, közben az erőteljes, száraz bort kortyolom.
– De mind a ketten olyan dögösen néztek ki. Senki sem nyomult rátok?
– Kat fenekét megmarkolták egyszer-kétszer.
– Én is megmarkolnám Kat fenekét – feleli Mia. – Amióta megismertem a főiskolán, mindig is 

bele akartam markolni a fenekébe.
– És meg is tetted – válaszolja Kat a poharát megemelve, aztán tölt egy adag tequilát.
– És tetszett is neked – felel Mia. – Meséljetek, mi volt ma este?
– Nincs sok mesélnivaló. Találtunk egy párt, akik jók lennének, de egy tonna pénzt akarnak.
– Megtaláltuk Jake Knoxot is – mondja elégedett vigyorral Kat.
– Micsoda? – visít fel Mia. – Nem igaz!
– De igen. Énekelt egy dalt.
– Miért? Ő híres. Nem kell ilyen helyekre járnia.
– Hidd el, nem érdeklődtem a motivációjáról. – Kat újra teletölti a poharainkat. – Egyszerűen 

hálás voltan, hogy kábé három méterre ülhetek tőle.
– Annyira féltékeny vagyok! Az egész hálószobán tele volt Jake Knox poszterekkel.
Kate az öklét nyújtja egy összekoccintásra. – Az enyém is.
– A Hard Knox jó banda volt. – Kortyolom a boromat. – Tudjátok, feloszlottak.
– Olyan kár – rázza a fejét Mia. – Találkoznod kellene Jake Knoxszal.
– De nem találtunk fellépőt ide. – Legyőzve érzem magam. Annyira szerettem volna ma este 

elintézni.
– Majd találunk – válaszolja Kat. – Szólj Jeremynek, hogy kérdezzen körbe.
– Ő nem igazán azt a fajta zenét játssza, amilyet ide akarok.
– Úgy érted, a jó fajtát? – kérdezi gúnyosan Mia.
– Oké, szóval nem egy Daughtry. De nem szörnyű.
Kat is és Mia is felvonja a szemöldökét, mosolyognak.
– Oké, nem valami jó.
 Mind vihogunk, majd kényelmes csendbe merülünk. Végül Mia nyöszörögni kezd, fejét lehajtja 

a bárpultra. – Annyira fáradt vagyok.
– Holnap szabadnap, Mia. Komolyan gondolom. – Nagy körökben vakargatom a hátát. – 

Aludnod kell.
– Rendben. De ha bármi történik, hívjatok fel.
– Felhívunk – feleli Kat. Egymásra nézünk, én közben tovább vakargatom Mia hátát, és nem 

kell hangosan kimondanunk, hogy tudjuk, mire gondol a másik.
Az étteremnek ahhoz előbb ki kell gyulladnia, hogy Miát holnap felhívjuk.
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– Csendes vagy.
Felkapom a fejem a hangjára, amely kiránt az ábrándozásból, és a homlokomat ráncolom. – 

Bocs, nem akartam.
– Min gondolkodsz?
Eszem a szalonnámat, nézem az asztalnál velem szemben ülő, több mint tizenöt éve legjobb 

barátomat itt, ebben a lepukkant bisztróban, ahol a legjobb reggelit lehet kapni Portlandben. 
Christina velem volt a hírnév meg a pénz idején, de életem lepra pillanataiban is. Látta, amikor a 
padlóra kerültem, és azt is, ahogy újra kikapaszkodtam a sötétségből.

Ő az egyetlen ember a világon, akiről tudom, gon dol kodás nélkül bízhatok benne.
– A zene jár folyton az eszemben – felelem, és iszom egy korty kávét. Égnek emeli szép, barna 

szemét, barna haját hátra dobja a válla mögé… mindig így tesz, amikor mérges.
– Meghívtak téged…
– Nem érdekel – szakítom félbe. – Megtapasztaltam, többször nem akarom.
– Hiányozni fog. Énekeltél azon a nyílt esten a múlt héten, és sikered volt.
Felhúzom az egyik vállam, és nem tagadom, hogy igaza van. Már hiányzik.
Nem zenélni az embereknek olyan fájdalmas, mintha hiányozna az egyik lábam, de nagy hiba 

volt játszani azon a nyílt koncerten a múltkor. Mert most újra sóvárgok utána.
De nem érdemlem meg.
Mert Christina az, akinek hiányzik az egyik lába.
Miattam.
– Tetszett a dal, amit Nash-nek írtál… Az, amelyik a múlt héten jelent meg.
Összehozok egy vigyort. – Köszi.
– Miért csináltad? – kérdi váratlanul.
– Mit?
– A nyílt estet.
A kezemmel megtörlöm a számat, sóhajtok. – Én csak… istenem, mert hiányzik, C.
Ellágyul a tekintete. – Tudom.
– Így aztán énekeltem és kiadtam magamból. Ügy lezárva. – Teljes hazugság, de ezt nem fogom 

neki beismerni.
– Délután dolgozol? – kérdezi.
– Igen, Max meg én a stúdióban leszünk délután, befejezünk pár dalt Daughtrynak.
Elgondolkodva bólint. – Nagy szívás lehet neked a saját produkciós cégeddel és a flancos 

stúdióval a házadban, hogy híres emberek repülnek ide veled dolgozni, meg ilyen dolgok.
– Igen, nagy szívás – válaszolom szárazon.
– Írsz, producer vagy, még mindig ász vagy a zenei életben, csak éppen nem játszol. – Oldalra 

hajtja a fejét, aztán töprengve végighúzza rózsaszínű ujját az alsó ajkán.
– De ezt már mind tudod.
– Elnézést.
Mindketten a csinos szőke felé fordulunk, aki az asztalunk mellett áll, kezét idegesen tördelve.
– Helló – felelem egy mosollyal.
– Te nem Jake Knox vagy véletlenül? – kérdezi, mire én azonnal átkapcsolok. A mosolyom öntelt, 

és magamra öltve a szerepet, hátradőlök a székben.



– De, én vagyok. Hogy hívnak, szivi?
– M-Michelle – válaszolja enyhén hebegve, az arca elpirul. Már öt éve kikerültem a rivaldafényből, 

de ez még mindig megtörténik, hetente legalább egyszer. – Azt hallottam pletykálni, hogy most 
Portlandben élsz.

Felhúzom az egyik szemöldököm, Christinára pillantok, aki a mosolyát a kávésbögréje mögé 
rejti.

– A környékem lakom – felelem. – Mit szeretnél?
– Ó! Bocsánat. Csinálhatnék esetleg egy szelfit veled?
Előveszi a zsebéből a telefonját, szégyenlősen mosolyog.
– Persze. – Felállok, karomat a válla köré fonom, elveszem tőle a telefont, magasról irányítom 

ránk. Jellegzetes, önelégült vigyoromat az arcomra mesterkedem, és megcsinálom a képet.
– Hűha, köszönöm. Imádom a zenédet. Fogsz mostanában új albumot kiadni?
Most Christina ráncolja a homlokát, lenézve az üres tányérjára.
– Én köszönöm. Nem, a banda feloszlott. Most inkább háttérmunkát végzek.
– Hű, ez disznóság – mondja szemöldökét összehúzva Michelle. – Köszönöm a fotót.
– Szívesen.
Michelle elmegy, boldogan bámulja a telefonját, én pedig visszaülök a székembe.
– Ez nem volt túl kellemetlen – mondom, és villára szúrok egy újabb falat szalonnát.
– Tényleg disznóság – szólal meg Chris.
– Ne kezdd ezt, C. – Visszalököm a szalonnát a tányéromra, aztán az egészet eltolom magamtól.
– Csak azt mondom…
– Ugyanazt, amit évek óta mondasz. Nem akarok többet nyilvános életet. Az csak szétcseszi a 

dogokat.
– Nem kell nyilvános életet élned ahhoz, hogy zenélj. – A  fejét rázza, elhallgattat, amikor 

megszólalnék. – Csak figyelj. Kevin egyik este elvitt engem egy étterembe. Szédületes hely. – 
Előrehajol, barna szeme izgatottságtól csillog. – Szexi.

– Az étterem szexi?
– Igen. És lenyűgöző. Szóval, a helyet nők nyitották Portland belvárosában, a neve Csábítás. 

Az étlapon afrodiziákumok vannak, szexi a zene és a környezet, a borpince káprázatos. Tudtad, 
hogy a spárga afrodiziákum?

– Fogalmam sem volt.
– Nekem sem! Amíg el nem mentünk oda. Pároknak szuper, és úgy tűnik, kezd nevet szerezni 

magának.
– Mi a franc köze van ennek hozzám? – kérdezem szelíden, kortyolva még egy kis kávét.
– Volt kint egy tábla az ablakban, hogy hétvégi zenészt keresnek.
Pislogva ránézek.
– És?
– És jelentkezned kellene!
Kezével az asztalra csap, majd elégedett mosollyal hátradől, büszke magára.
– Kurvára nem.
– Miért nem?
– Jake Knox már nem játszik többet.
– Jake Keller játszhatna.
A hirtelen jött kíváncsiságtól oldalra billentem a fejem.
– Nem kell odamenni és rocksztárnak lenni, érted? Csak egyszerűen besétálhatsz a gitároddal, 

aztán zenélhetsz. Nem kell a régi Hard Knox cuccot tolnod, csak ha ki akarod próbálni, hogy 
hangzik valamelyik akusztikusan. Játszhatsz csak átdolgozásokat, ha azt akarod. Vagy az új 
anyagokat, amiket írsz.

Hirtelen olyan erős lesz a sóvárgás a bensőmben, hogy alig tudok levegőt venni. Szeretek 
producer lenni és zenét írni. A pokolba is, tavaly ősszel egy hónapot töltöttem Seattle-ben, zenét 
írtam és producerkedtem egy régi barátomnak, Leo Nash-nek, a bandája új albumához. Elégedetté 



tett.
De a rohadt életbe, nagyon hiányzik a zenélés. És ez tényleg nem a sikítozó nőkről, a fényekről 

meg a kurvára-üvöltő-zenéről szól.
Hanem magáról a zenéről. Játszani, figyelni, ahogy a tömeg veled énekel.
Nincs ahhoz hasonló. És múltkor, amikor a színpadon voltam és énekeltem, olyan volt, mintha 

egy régi barátot látogatnék meg.
De ezzel végeztem öt éve, egy esős éjszakán, amikor Christina majdnem meghalt, és elveszítette 

az egyik lábát… Mindezt miattam.
Megrázom a fejem, az állkapcsom összeszorul. – Nem.
– Istenem, olyan baromi makacs vagy – morogja Christina, összeszorítva apró öklét. – Én nem 

várom el, hogy sose zenélj újra valami rossz miatt, ami régen történt.
– Nem azért.
– Hagyd a süketelést. – Odahajol, összeszűkült szemmel néz rám. – A balesetem nem a te hibád 

volt, J. Nem tudom, hányszor kell még elmondanom, hogy elhidd.
– Ha nem veszekedtünk volna…
– Meg foglak verni. Igaziból.
– Ja, megnézem, ahogy megpróbálod egy lábon. – Vigyorgok, de belül fájnak a szavak. – Nem 

tudom, mit is csinálnék nélküled, C.
– Akkor tegyél nekem egy szívességet, jelentkezz arra a munkára. Akarom látni, hogy megint 

énekelsz. Hiányzik nekem. És az az egy dal múltkor este nem volt elég. Tudom, hogy nem.
– Este áthozom a gitáromat.
Elmosolyodik, a fejét ingatja. – Csak menj, aztán jelentkezz. Lehet, hogy nem is alkalmaznak. 

Lehet, hogy most megszívod.
Elvigyorodok. – Bébi, a zenével még sosem szívtam meg.
– Akkor bizonyítsd be.
– Istenem, egy púp vagy hátamon.
Nevet. – Tudom. Most orvoshoz kell mennem. – Fel húz za az orrát, sóhajt. – Esküszöm, már 

egész Port land látta a nunimat.
– A micsodádat? – kérdezem felvont szemöldökkel. – Hány éves vagy? Nyolc?
Hozzám vág egy narancscikkelyt. – Ennek az egész terhesség dolognak magától kell 

megoldódnia. Úgy feküdni, hogy a lábad egy kengyelben van, nem szexi vagy szórakoztató.
– Ma kiderül, hogy sikerült-e? – Christina és a férje, Kevin három éve próbálkoznak a teherbe 

eséssel. Job ban akarják, mint bármit a világon, és ez még egy olyan dolog, amitől a baleset 
megfosztotta.

Még egy olyan dolog, amitől én megfosztottam.
– Igen – mondja mosolyogva. – Szóval, szoríts nekem.
– Minden porcikámmal.

– Segíthetek? – Egy fiatal nő üdvözöl, amikor belépek a Csábításba, ami Portland egyik legtrendibb 
részén, a Pearl District szívében bújik meg. Kívülről úgy néz ki, mint egy régi raktár.

Belülről csupa szex. De nem az a szánalmas fajta szex, amit a város sok szex- és sztriptízklubja 
közül bármelyikben megtalálsz. Ez stílusos szex.

– A vezetőjükkel szeretnék beszélni.
– Ő Addison – feleli ragyogó mosollyal. – Azt hiszem, a bárban van. – A ház hátulja felé mutat. 

Bólintok, majd átvágok a fekete asztalok, a széles hátú, plüssel borított szürke székek meg a 
kékeszöld asztalterítők tengerén. Végig a hátsó fal mentén hívogató fülkék állnak, két oldalról 
csinos, szürke függönyök adják meg mindegyiknek az intimitás érzetét.

A helyiség elrendezése olyan, hogy egy kis színpadra néz, amely jelenleg üresen áll. Még csak 
ebédidő van, így élőzene helyett a hangszórókból Adele énekel halkan arról, hogy rója a járdákat. 
Vele dúdolom a dalt, miközben belépek a bár részbe, ahol a színvilág hasonló, csak egy picit 
kontrasztosabb.



A bárpult mögött boroshordók fala magasodik, palackos borok fekszenek a hordókban. Legalább 
ezer palack van azon a falon. A pultfelület alatt a legnagyobb borhűtő, amelyet életemben láttam, 
tele palackokkal.

Szóval borral jól el vannak látva.
– Ebédre több kell neked, mint egy pohár bor – jelenti ki egy nő. Mélyvörös, majdnem burgundi 

vörös haja, nagy, kék szeme van, olyan famert visel, amelyet a fenekére öntöttek, és egy fehér 
pántos felsőt, amely láttatni enged egy elég különleges tetkót. Az arca úgy van sminkelve, mintha 
poszterlány lenne, piros ajkai mosolyra húzódnak, miközben a szőke, aki háttal áll nekem, kortyol 
egyet a pohár borából.

– A  bor szőlőből van, ami gyümölcs. Most gyümölcssalátát ebédelek – mondja, miközben 
kortyolgat a poharából. – Istenem, ez jó.

– Persze, hogy az – feleli a Vörös egy mosollyal, aztán meglát engem, ahogy a bárba vezető 
boltívhez támaszkodom. – Segíthetünk?

– A vezetőt keresem. Azt mondták, itt találom.
– És megtalálta – mondja a Szöszi, megfordulva a bárszékén, hogy szemügyre vegyen.
És hirtelen elillan a levegő a tüdőmből. Ez az a nő, akit a klubban láttam akkor este. Az, akiről 

nem tud tam levenni a szemem. Akitől a helyiség többi része elhomályosult.
Egyetlen szóval tudom leírni, bombázó, holott még életemben nem használtam ezt a szót.
Tökéletesen biztosan csusszan le a székről a kilométer magas fekete tűsarkújában, majd gyorsan, 

magabiztosan lépked felém. Magas derekú, fekete ceruzaszoknyában és egy beletűrt, konzervatív, 
fehér blúzban van. A blúza ujja feltűrve, felül pár gomb kigombolva… A leglenyűgözőbb dekoltázsra 
pillanthatok, amit valaha láttam.

Szőke haja magasra van tornyozva, laza fürtökben. Sminkje egyszerű és hibátlan.
És fekete keretes szemüveget visel.
Hú, a kurva életbe.
Nagyot nyelek, aztán nyújtom a kezem, hogy megrázzam az övét, de hirtelen megáll, olyan fél 

méterrel távolabb, mint ahogy elérném.
– Maga…
– Jake Keller – vágok közbe, majd közelítek, hogy kezet fogjunk. Az övé meleg és karcsú, de a 

fogása kemény. A szeme összeszűkül.
– Jake Knox – javít ki. – Az összes barátnőm falain a maga poszterei voltak.
– A magáén nem? – kérdezem öntelt vigyorral, most már élvezve a dolgot.
– Nem, én nem különösebben voltam lenyűgözve magától. – Nagy csalódásomra leveszi a 

szemüveget az orráról, feltolja a hajába.
Istenem, annyira meg tud szédíteni egy szemüveges szép nő.
– Gyalázat – felelem, ám továbbra is mosolygok rá.
– Miben segíthetek?
– A munka miatt jöttem.
Összeráncolja a szemöldökét – Kisegítő pincér akar lenni? Ennyire rossz idők járnak, Mr. Knox?
– Keller – javítom ki. – Inkább hívjon csak Jake-nek. És a hétvégi zenei műsor miatt vagyok itt. 

Bár, le tudom szedni az asztalokat is, ha kell.
Oldalra billenti a fejét, a füle mögé dug egy hajtincset, mosolyog. A szívem megáll... Honnan a 

francos pokolból jött ez a nő?
És honnan a pokolból jönnek az ilyen gondolataim?
– Szinte biztos vagyok benne, Mr. Keller, hogy nem tudjuk megfizetni. – Megfordul, hogy 

elsétáljon, de megfogom a könyökét, majd magam felé fordítom a nőt.
– Ez nem a pénzről szól – mondom gyorsan. – Egy sze rű en tényleg játszani szeretnék.
– Az egész együttesével? – kérdezi megrökönyödve.
– Nem, csak én. Hozom a gitáromat, maguknak mindössze egy mikrofont meg egy széket kell 

adniuk, de biztos vagyok benne, hogy mikrofont is tudok hozni, ha maguknak még nincs.
Pislog rám, mintha nem érthető nyelven beszélnék, végül azt mondja, – Oké, hol vannak a 



kamerák? – Körülnéz a helyiségben, aztán a Vörösre mutat a bárpult mögött. – Te rendezted meg 
ezt? Komolyan, szemetek vagytok, hogy ezt csináljátok velem.

A Vörös nevet, a fejét rázza. – Nincs itt semmi trükk, Addie. De majd küldd ide hozzám, ha 
végeztél vele.

Addie kétkedő tekintettel fordul vissza hozzám. – Ő az egyik olyan barátnőm, akinek a falán a 
maga posztere volt.

– És nem félek bevallani – mondja a Vörös hangosan, miközben rakodja a borokat.
– Szóval, a munka. – Keresztbe fonom a karomat a mellkasomon, és figyelem, ahogy tágra 

nyílik a szeme, amikor megállapodik a tekintete a jobb karomon végighúzódó tetováláson.
Nem teljesen közömbös irántam.
– Komolyan itt akar énekelni fillérekért?
Én mosolygok, ő beharapja az alsó ajkát, majd engem utánozva összefonja a karját. Ezzel csak 

azt éri el, hogy egymáshoz nyomja a melleit, és elsőrangú rálátást nyújt a legjobb testre, amit 
láttam… valaha is.

A  testhajlatainak íve van, és mindegyiket hangsúlyozza is, szépen becsomagolva egy olyan 
szerelésbe, amiről üvölt a minőség. Ebben a pillanatban csak szeret ném a karomba venni, 
gyönyörködni benne.

De egyszerre csak egy dolgot.
– A munka péntek és szombat esténként van, tíztől zárásig.
– Mikor zárnak?
– Éjfélkor.
– Nekem jó.
Bólint, aztán hátraveti a fejét, nevet. Hangja érdes, de épp olyan szexi, mint ő maga.
– Éppen alkalmaztam Jake Knoxot?
– Nem, hölgyem, csak Jake Kellert alkalmazta. – Sóhajtok, majd megdörzsölöm a kezemmel 

a szám környékét, ez emlékeztet, hogy kábé egy hete nem borotválkoztam. Igazán profinak 
tűnhetek, besétáltam ide egy kétes tisztaságú farmerben és fekete pólóban, borotválatlanul, a 
hajam brutálisan kusza, mert elég biztos vagyok benne, hogy csak az ujjaimmal futottam át rajta, 
mielőtt eljöttem otthonról ma délelőtt.

De Addie csak újra beharapja az ajkát, aztán bólint. – Oké, most pénteken kezdhet, és meglátjuk, 
hogy megy a dolog.

– Ez egy próbajáték? – kérdezem meglepve.
– Mindenki tart próbajátékot, Mr. Keller – feleli, csípőre téve a kezét. – De ez kölcsönös 

próbajáték. Meg lá tom, megfelel-e nekünk, és maga is meglátja, mi megfelelünk-e magának.
Ó, én egész biztos vagyok benne, hogy nagyszerűen megfelelünk egymásnak, szivi.
– Jól hangzik. Pénteken kilenc harminckor itt leszek a beállásra.
– Nagyszerű. Csak jöjjön vissza ide, a bárba. Itt találkozunk, körbevezetem.
Bólintok, zsebre dugom a kezem. Gyerekkorom óta először vagyok hirtelen úgy ideges, hogy ez 

tulajdonképpen egyszerre bosszant és megmosolyogtat.
– Akkor ebben megegyeztünk – mondom, közben a tekintetemmel fogva tartom a szép kék 

szemét. – Mit szólna, ha a péntek esti zárás után elhívnám egy italra?
Egy pillanatig pislog, nem mozdul, aztán megrázza a fejét, felnevet, lenéz a cipőjére, majd 

vissza rám.
– Hadd tegyek valami nagyon egyértelművé – kezdi tiszta hangon. – Én nem vagyok ennek 

az ajánlatnak a része. És nem is leszek soha. A főnöke vagyok, ennyi. Arról nem is szólva, hogy 
kapcsolatban élek.

– Idióta csaj – mormogja a Vörös a bárpult mögött, de Addie nem törődik vele.
– Megértettem – válaszolom tisztelettudóan, de nem tehetek róla, egy pillanatig sajnálom.
Addison egy gyönyörű nő.
Az az érzésem, sokkal több is annál, de valaki máshoz tartozik, így ez nem igazán számít.
És egyáltalán, mi a bánatért számítana nekem? Jé zu som, tényleg ilyen régen keféltem?



– Viszlát, péntek este.
– Igen, viszlát – feleli, majd azonnal hátat fordít nekem, visszaballag a bárhoz azokon az 

elképesztő kurva tűsarkakon. Egész úton ring a feneke.
Alig várom, hogy lássam péntek este.
Intek a Vörösnek, aztán visszamegyek azon az úton, ahol jöttem. Az étterem megtelik ebédelő 

törzsvendégekkel. Amint kiérek a járdára, felhívom Christinát.
– Máris hiányzom? – Mosoly van a hangjában.
– Rettentően. És azt hiszem, éppen kaptam egy mun kát.
– Odamentél? – Felvisít, majd közli az információt a férjével, Kevinnel, mielőtt visszatérne 

hozzám. – És megkaptad a munkát?
– Persze, hogy megkaptam.
– A vezető felismert?
– Igen, de valami azt súgja nekem, hogy a zenei múl tam ellenére kaptam meg a munkát, nem 

miatta.
– Érdekes. Máris kedvelem az illetőt.
– Én is.

Az út az otthonom felé, Portland nyugati részén, a Sunset Highway-n kábé csak harminc perc a 
belvárostól. Ez az egyik dolog, amit szeretek ebben a városban: félórán belül eljuthatsz a nyüzsgő 
belvárosból a szunyókáló elővárosba.

Úgy négy éve vettem egy fél hektáros telken álló házat a Hillsboro melletti hegyvidéken. Körbe 
van ke rítve, szoros biztonsági felügyelet alatt áll. A fő ház na gyobb, mint amekkorára valaha is 
szükségem lesz, de a medence, legfőképp pedig a mellette álló pihenőház miatt szerettem bele.

Szeretek úszni, így kint a medencében edzek minden egyes nap, amikor otthon vagyok. 
A legjobb barátommal, a Hard Knox alapítótársával, Max Bishoppal alakítottuk át a pihenőházat 
egy felszerelt stúdióvá, aztán társulva belevágtunk a Hard Knox Productionsba. Amióta két éve 
beindítottuk a vállalkozást, a U2-tól Usherig már mindenki járt a stúdiómban, dalokat vettünk 
fel, számokat írtunk.

Zenét csináltunk.
Ma is a zene táplálja a lelkemet, és ez így van kilencéves korom óta, amikor az első gitáromat 

kaptam karácsonyra. Ez egy varázslat, amit nem tudtam megismételni vagy helyettesíteni semmi 
mással. És egy kis ideig, amikor azt gondoltam, hogy mindenestől feladom a zenét, úgy éreztem, 
a purgatóriumban élek.

Szükséges purgatóriumban, de baromira fájt.
Leparkolok, az egész házat megkerülve hátra kocogok, és nem lepődöm meg, hogy Maxot már 

munka közben találom, amikor besétálok a stúdióba.
– Késtél – morogja, aztán a ceruzáját rágja, miközben a medencére néző sarokban álló rövid 

zongora billentyűin pötyögtet.
– Kaptam egy munkát – jelentem be, nekitámaszkodva zongorának, s a Max előtt heverő kottát 

olvasom.
– Most ki fog jönni? Azt gondoltam, a Maroon 5-t későbbre kell tenni, mivel Adamnak fel kell 

venni a számait a műsorához.
– Nem, rendes fellépésről van szó.
Felkapja a fejét, majd egy pillanatig annyi remény gyúl a szemében, hogy elszorul a szívem. – 

A bandának szerveztél egy koncertet?
– Nem – rázom meg a fejem, és a zongora tetejét bámulom. – Van egy új étterem a városban, 

amelyiknek hétvégi zenész kell. Elvállaltam.
Max egy hosszú pillanatig nem szól semmit. – Kik kel?
– Azt gondoltam, jó móka lenne neked, ha néha velem jönnél. Előadhatjuk egy pár régi dal 

akusztikus verzióját. Megmutatjuk az akkordjainkat.
– Te beteg vagy? Hívjak mentőt?



– Baszd meg – válaszolom, és megfordulok, hogy elmenjek. Nincs szükségem erre a szarra. 
Talán fel kellene hívnom Addie-t, és megmondani, hogy meggondoltam magam. Hogy ez egy 
nevetséges ötlet.

– Jake – mondja. – Beszéljük meg. Te utálsz fellépni.
– Nem, én csak nem tudok úgy fellépni, ahogy csináltuk – felelem, és zsebre dugott kézzel 

megfordulok. – Egyszer már majdnem tönkretettem az életemet. És sajnálom, hogy amikor 
veszítettem, te is veszítettél.

– Nekem nem kellett volna – válaszolja tárgyilagosan. – Kaptam szólógitáros ajánlatokat más 
bandáktól. Te is tudod. De nem akarom nélküled csinálni.

– Ne beszélgessünk érzelmekről. Pasik vagyunk.
– Mesélj erről a fellépésről.
– Christina beszélt nekem róla, kért, hogy menjek oda. – Ledobom magam a bőrkanapéra, 

sóhajtok, a fejemet hátradöntöm a párnán, a plafonra meredek. – Szeretek veled producerkedni 
és zenét írni. Nem hiányzik a turnézás. Nem hiányzik a kocsmázás vagy a csajozás. Megvannak 
ugyanazok a barátaink, továbbra is zenét csinálunk, úgyhogy nincs miért panaszkodnom.

– Mi az, ami hiányzik? – kérdezi Max.
Beharapom az ajkam, azonnal eszembe jut, Addie ugyanezt csinálta, és azon töprengek, milyen 

lenne a telt ajkait érezni az enyém alatt. Milyen lenne a telt testét érezni az enyém alatt.
– Az éneklés hiányzik. – Odapillantok Maxre, látom, hogy bólogat. – Az hiányzik, hogy figyeljem, 

ahogy a tömeg velünk énekli a dalainkat. Az az érzés hiányzik, amikor olyan keményen és hosszan 
énekelek, hogy a tüdőm már sípol, és a torkom kapar, de nem érdekel, mert csak a zene számít.

– Tudom.
– És amikor ezt a nyílt est dolgot csináltam a múlt hétvégén, teljesen egyértelművé vált, hogy 

tényleg mennyire hiányzik.
– Tudom.
– Így aztán hetente pár órán át egy emberekkel teli helyiségben akarok ülni, pengetni a 

gitáromat és énekelni.
– Azt gondolom, ez óriási. – Elvigyorodik. – Alig várom, hogy megmutassuk az akkordjainkat. 

Mert brutál királyok vagyunk.
– Persze, hogy azok vagyunk. – Lehiggadok, összekulcsolom az ujjaimat a fejem mögött. – 

Szóval, mondd meg őszintén. Nem tartod rossz ötletnek?
– Azt gondolom, ez lehet a legjobb dolog, amit magadért tettél, amióta otthagytad a bandát.
Elgondolkodva bólintok, aztán tagadóan ingatom a fejem. – Ez a stúdió a legjobb dolog, amit 

csináltam.
– Ez szuper dolog, tonnányi pénzt hoz nekünk, és szeretjük, de azt hiszem, a zene, az éneklés 

az, ami meggyógyít téged. És nem hiszem, hogy eddig tettél volna ezért valamit.
– Te tettél?
– Én sosem voltam letörve, haver. Az  a te meneted volt. És kurvára örülök, hogy ilyennek 

látlak, mert már régóta nem láttam ezt, és hiányzott.
– Érzelmek. Érzelmeket ne.
– Jó, jó. Ha befejezted a naplopást, segíthetsz nekem ezzel a dallal. Nem tudom kitalálni a 

második verzét.
Felállok, visszamegyek a zongorához, jobban érzem magam, miután megbeszéltük Maxszel a 

fellépést a Csábításban. Igaza van. Kell ez nekem.
– Azt beszéltük, hogy a második verze intenzitása növekszik, aztán a végén hirtelen 

visszazuhan. Ez majd sokkal erőteljesebbé teszi a refrént, emlékszel?
– Rendben – válaszolja, és halkan káromkodik, miközben kiradírozza, amit korábban írt. – Azt 

hiszed, olyan állati okos vagy.
Vigyorgok. Nem vagyok okos, nem vagyok különleges. Csak ismerem a zenét.
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A d d i s o n

– Ezt a spárgát nem grillezték elég ideig – közli Mia, ráncolva cuki orrát. Mivel ma este nincs a 
konyhában, hosszú, sötét haja kibontva, természetes hullámokban omlik a vállára és a hátára. 
Ki van sminkelve, gömbölyűen ívelt teste egy helyes kis ruhában ringatózik. Riley megfogja Mia 
kezét, és ingatja a fejét.

– Ma este nem mész a konyhába – mondja erélyesen, mosolyra késztetve bennünket, többieket. 
– Most szórakozunk.

– Tudom – feleli Mia, egy mély levegőt véve. – Vissza  fo gom magam. De hétfőn tartok majd egy 
megbeszélést a séfjeimmel. Bárcsak dolgozhatnék minden nap, egész nap.

– Megölnéd magad, és azt nem engedjük – mondja Cami, felemelve egy falatot a tányérjáról. – 
Más is ironikusnak találja, hogy mind itt ülünk, afrodiziákumokat eszünk, pedig egyikünk sem 
fog kefélni ma éjszaka?

Egy asztalnál ülünk, közvetlenül a színpad előtt, vacsorázunk, várjuk, hogy Jake megjelenjen. 
Amikor a többi lány megtudta, hogy Jake-et vettem fel hétvégi zenélésre, azt lehetett hinni, újra 
tizenöt évesek lettünk. Így aztán természetesen mind itt vagyunk, elöl és középen, ezen a nyitó 
esten.

És mind kiöltözünk.
Csak, mert alkalmaztam a kicseszett Jake Knoxot.
Vagyis Jake Kellert.
– Tegnap két lánynak nagyon szerencsés éjszakája volt – válaszolom, és a szavak még mindig 

megkeserednek a számban.
– Oké, én még nem hallottam a sztorit – szólal meg Kat, kortyolva egyet a borából.
– Igen, mondd el újra – mondja Mia. – És aztán én majd hozzáteszem azt a részt, hogy leszaggatom 

Jeremy golyóit.
– Csak a szokásos történet – kezdem. – Tegnap éjjel korán értem haza, és arra mentem be a 

házba, hogy két lányt kefél a nappalimban.
Riley szeme összeszűkül. – Sosem bírtam.
– Mit csináltál? – kérdi Cami, megigazítva csillogó, ezüst pántos felsőjét.
– Hát, mire végül észrevették, hogy ott állok, volt időm, hogy a sokkból átváltsak szomorúságba, 

aztán őrjítő haragba, így végül csak udvariasan mosolyogtam…
– Ajaj, az sosem jó jel – mormogja Cami.
– És mondtam nekik, hogy mind takarodjanak a bánatba a házamból.
– És Jeremy? – kérdezi Kat.
– Jeremy próbált magyarázkodni, de csak néztem rá közömbösen…
– Újabb rossz jel – teszi hozzá Mia.
– És mondtam neki, hogy soha többet nem akarom látni azt az undorító, apró pöcsű, félrelépős 

fazonját. És elment.
Persze, azt nem említem, hogy labdányira kuporodtam az ágyamon, aztán órákig sírtam, és 

azt kérdeztem magamtól, miért gondolják a férfiak rendben lévőnek, ha úgy taposnak össze, mint 
egy lábtörlőt.

Mert ezt az oldalamat soha senki nem fogja látni.
– A pasi-szenzorom összetört – jelentem be, aztán bekapok egy nagy falat sült, kékszőlős és brie 

sajtos, mézzel és tengeri sóval meghintett crostinit, majd azonnal – és némán – magasztalom 



Mia kulináris zsenijét. – Ami jó, mert végeztem a férfiakkal.
– Nem tört össze, csak lerobbant – mondja egy mosollyal Riley. – Lehet, hogy egy ideig 

pasimentes szünetre van szükséged. Miután szakítottál Craiggel, nem hagytál túl sok időt, és 
Jeremy már húskampóra akasztott.

Összeráncolom a homlokom, mivel meglep, hogy a fájdalom, ami elő szokott jönni, ha valaki 
Craig nevét említi, nincs többé.

– Még mindig behúznék Craignek – morogja Kat a poharába. – Pedig neki drukkoltam.
– Még egy zenész – mondja vállat vonva Riley. – Az biztos, hogy olyan volt, akiről mind azt 

gondoltuk, kifejezetten emberi lény, és a nyolc év jobbik részében az is volt veled, de mégis. Egy 
zenész.

– Sosem működött a dolog Craiggel – felelem egy sóhajjal. – Pedig mind a ketten hosszú ideig 
próbálkoztunk. Hosszabban, mint kellett volna. Én ragaszkodó vagyok. Rendszeresen akarok 
együtt lenni egy férfival, nem csak telefonon hallani a hangját, és ő mindig turnézott.

– Találsz majd egy nem-zenész nem-rosszfiút – mondja bizakodóan Mia
– Igen… Az ég szerelmére, hagyd abba a rosszfiúkkal randevúzást – teszi hozzá Cami. – Bár a 

szerkóval, amiben vagy, tizenöt kilométeres körzetben magadhoz vonzol minden fiút, akár rossz, 
akár nem.

Lenézek a fekete skinny farmerre, a piros pántos felsőre és a fekete bőrmellényre, majd vissza 
Camire. – Mi baj van a szerkómmal?

– A világon semmi – válaszolja Kat egy vigyorral. – És ezért a piros tűsarkúért megőrülök. 
Nem is szólva a piros csíkokról a hajadban.

– Sosem nézel ki kétszer egyformán egymás után – mondja Riley. – Ez tetszik.
Megvonom a vállam. – Úgy tűnik, a kinézetemnek semmi köze ahhoz, hogy a férfiak hűségesek-e 

hozzám.
– Azért van, mert idiótákat szedsz fel – Mia bekap egy újabb falat spárgát, és rosszallóan néz 

a villájára.
– Tudom, mi kell neked – jelenti ki Riley. – Egy szexvakációs pasi.
Lenyelem a számban lévő bort, aztán a barátnőmre meredek. – Egy micsoda?
– Találnod kell egy fickót, akit csak úgy felhívhatsz, mondjuk egyszer egy hónapban, és elmész 

hozzá…
– De nem itt él – teszi hozzá Cami, és ezzel igencsak meglep. – Neked kell odautaznod hozzá.
– Helyes, mert nem az kell, hogy mindig itt lógjon, aztán tarháljon tőled, vagy csak általában 

halálra idegesítsen – mondja bólintva Kat.
– Pontosan – válaszol Riley elvigyorodva. – Szóval, mondjuk Seattle-ben, esetleg San 

Franciscóban él, mert az csak egy rövid repülőút. És odamész hozzá pár napra, rengeteget szexeltek 
őrülten, aztán hazajössz, visszatérsz az életedhez. Mindenki boldog. Nincs kötöttség.

Úgy érzem magam, mintha valami sportmérkőzést figyelnék, ahogy az egyik barátnőmről a 
másikra nézek, közben pedig próbálom követni ezt a hibbant társalgást.

És még hibbantabb a dolog, mert valahogy tetszik nekem az ötlet.
– De nem lehet zenész – teszi hozzá Mia.
– Semmiképpen – felelem, felvéve a fonalat. – Olyan már volt, sajnálom is. De jó állása kell, 

hogy legyen. Iga zán jó állása. És legyen igazán okos.
– És tudja, mit kell csinálni a hálószobában – mondja Kat.
– Vagy a konyhában – fűzi tovább Cami egy vigyorral.
– Vagy a fürdőszobában. A vízi játszma jó móka – egészíti ki Mia.
– Vagy az erkélyen – emeli köszöntésre a poharát Riley.
Nem tudom abbahagyni a nevetést. Ó, istenem, annyira viccesek ezek a lányok.
– Ezért vagyunk barátnők – mondom, majd kitörlök egy könnycseppet a szemem sarkából. – 

És legyenek fantasztikus hasizmai is. Úgy értem, hatalmas hasizmai. És esetleg szőke haja. Kék 
szeme. Zöld? Nem, kék.

Most fecsegek, a lányok pedig mind mosolyognak, de csak figyelnek és hagyják, hogy 


