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 1.
– O’Neil doktor, telefonon keresik! Valami sürgős eset.

Sean megmozgatta elgémberedett vállát. A gondola
tai még mindig az imént véget ért műtétje körül kering
tek. A srác, akit térdszalagszakadással műtött, ígéretes 
futballtehetség volt. Ez a típusú sérülés sok sportkarriert 
tönkretett már, de Sean mindent elkövetett, hogy jelen 
esetben ne ez legyen a dolog vége. A beavatkozás reme
kül sikerült, ám tudta, hogy az operáció csupán a kezdet. 
Egy hosszú rehabilitációs folyamat kezdete, mely minden 
érintettől nagy önfegyelmet és céltudatosságot igényel.

Miközben azon töprengett, hogyan adja ezt a hozzá
tartozók tudtára, átvette a kagylót, melyet egy ápolónő 
nyújtott feléje.

– Sean O’Neil.
– Sean! Na végre! Mondd csak, hol az ördögben voltál 

tegnap este?!
Az orvos, aki egészen másfajta beszélgetésre számí

tott, haragosan ráncolta a homlokát.
– Te vagy az, Veronica? Megmondtam, hogy ne hívo

gass a kórházban, itt nem érek rá. Azt mondták, egy sür
gős eset…

– De hiszen az is! Sürgős eset. – A nő hangereje a dü
hével egyenes arányban növekedett. – Megtennéd, hogy 
ha legközelebb meghívsz vacsorára, te magad is veszed a 
fáradságot, és megjelensz a megbeszélt időpontban?
A pokolba!
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A műtőből kijött egy nővér, és átadott Seannak egy 
formanyomtatványt.

– Sajnálom, Veronica. – A férfi a füle és a válla közé 
szorította a kagylót, majd egy kézmozdulattal tollat kért. 
– Visszahívtak a kórházba. Az egyik kolléga nem boldo
gult a műtőben, be kellett ugranom helyette.

– És nem volt fél perced, hogy legalább felhívj? Egy 
teljes órát vártam rád az étteremben. Igen, jól hallottad, 
egy egész órát. Közben egy pasi megpróbált felcsípni.

Sean aláírta az okmányt.
– Na és legalább helyes volt?
– Ne tréfálj ezzel, légy szíves! Ez volt életem legkíno

sabb egy órája. Soha, de soha többé ne tegyél velem ilyet!
Sean futólag a nővérre mosolygott, és visszaadta neki 

a papírt.
– Jobban szeretnéd, ha hagynám elvérezni a betegei

met?
– Azt szeretném, ha betartanád az ígéreteidet.
– Sebész vagyok. A legfontosabb ígéret, amit valaha 

tettem, az orvosi esküm, és tegnap este pontosan azt igye
keztem betartani.

– Azt akarod mondani, hogy ha választanod kellene a 
munkád és köztem, akkor a munkádat választanád?

– Igen. – Már az a tény, hogy Veronica egyáltalán fel
tette ezt a kérdést, mutatta, mennyire nem ismeri őt. – 
Pontosan ezt akarom mondani.

– Vigyen el az ördög, Sean! Gyűlöllek! – A lány hangja 
megremegett, majd könyörgővé vált. – Légy őszinte hoz
zám, kérlek! Csak nekem szól ez a dolog, vagy minden 
nővel így viselkedsz?

– Az utóbbi. Te is tudod, hogy nem vagyok valami jó a 
kapcsolataimban. És egyébként is, pillanatnyilag a mun
kám a legfontosabb az életemben.

– Egy szép napon, amikor majd egyedül ébredsz fel 
a menő lakásodban, keservesen meg fogod bánni, hogy 
végigdolgoztad az életedet.
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A férfi úgy döntött, inkább nem mondja el, hogy na
gyon szeret egyedül felébredni. Sosem hívta meg magá
hoz kétszer ugyanazt a nőt, és különben is, az alváson kí
vül nem sok időt töltött a lakásában.

– Számomra a munka az első, és ezt te is pontosan 
tudtad, már akkor is, amikor megismerkedtünk.

– Az, hogy a munkád az első, azt jelenti, hogy van 
valami, ami a második, ami a harmadik, és így tovább. 
De számodra nem is létezik semmi más a munkán kívül! 
Olyannyira arra összpontosítasz, hogy minden mást ki
zársz az életedből. Nincs magánéleted. És lehet, hogy en
nek következtében első osztályú orvos leszel, ugyanakkor 
viszont pocsék partner. Tudod, attól, hogy valaki sármos 
és jó az ágyban, még simán lehet egy önző, munkamániás 
seggfej!

– Doktor úr! – Az első nővérke jelent meg ismét, aki a 
telefont átadta. Bíborvörös arca és látható zavara arra en
gedett következtetni, hogy hallotta az utolsó mondatot. – 
A szülők és a fiú edzője nagyon várják. Szeretnék tudni, 
hogy zajlott a műtét. Tud beszélni velük?

– Mondd csak, figyelsz te rám egyáltalán? – fakadt ki 
Veronica. – Vagy párhuzamosan valaki mással is beszél
getsz?

Ó, hogy az a…!
Sean lehunyta a szemét, és végigsimított a homlokán.
– Figyelj, most jöttem ki a műtőből. Muszáj beszélnem 

a hozzátartozókkal.
– Igazán várhatnak öt percet!
– Órák óta várnak, és halálra aggódják magukat. Ha 

a te gyereked volna, te is tudni akarnád, hogy sikerült a 
műtét. Úgyhogy most búcsúzom, Veronica. Tényleg na
gyon sajnálom a tegnap estét.

– Ne tedd le, várj még! – könyörgött a nő. – Szeretlek, 
Sean. Tényleg szeretlek! Továbbra is úgy gondolom, hogy 
nagyszerű ember vagy. Nem adhatjuk fel máris! Hidd el, 
ha csak egy kicsit is igyekszünk, menni fog. Kevéssel is 
megelégszem, ígérem, alig kell majd alkalmazkodnod…
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Seant elöntötte a hideg veríték.
Egyszerűen nem értette, hogy hozhatta magát ebbe 

a helyzetbe. Évek óta először fordult elő, hogy csalódnia 
kellett valakiben. Veronicát egyszerű, problémamentes 
lánynak gondolta, aki csak a pillanatnak él, és nem épít 
légvárakat. Nyilvánvalóan tévedett.

– Mennem kell, Veronica.
– Jó, nyertél. Nem kell alkalmazkodnod, én fogok 

alkalmazkodni hozzád. Elfogadlak olyannak, amilyen 
vagy, nem követelőzöm. Hadd főzzek neked valamit ma 
este, vacsorázz nálam, kérlek! Nem panaszkodom majd, 
ha későn jössz. Nagyon sajnálom, hogy…

– Veronica! – szakította félbe az orvos. – Ne kérj tő
lem bocsánatot, hiszen nem tettél semmi rosszat. A gond 
annyi, hogy félreértettük egymást. Neked nem rám van 
szükséged, de ne búsulj, biztosan hamarosan találsz egy 
olyan fickót, aki pont olyan, mint amilyennek megálmod
tad.

Feszült csönd volt a válasz.
– Ezzel azt akarod mondani, hogy mindennek vége? – 

tudakolta a lány.
Sean véleménye szerint el sem kezdődött köztük 

semmi, de nem volt kedve belemenni a részletekbe.
– Igen, pontosan azt akarom mondani. Odakint a 

nagyvilágban ezerszám szaladgálnak kedves fiúk, akik 
szívesen alkalmazkodnának hozzád. Indulj, keress ma
gadnak egyet!

Azzal letette. Érezte, hogy a nővér még mindig őt nézi.
Sean annyira fáradt volt, hogy a lány neve sem jutott 

eszébe.
Talán Ann-nek hívják? Nem, mégsem… Angelának. 

Igen, ez az. Angela.
A fáradtság, akár a köd, teljesen beburkolta az elmé

jét, nehezére esett a gondolkodás. Sürgősen alvásra lenne 
szüksége.

Előző este egy sürgős esethez hívták be a kór
házba, vagyis semmit nem aludt az éjjel, mi több, azóta 
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egy foly tá ban a műtőben volt. Érezte, hogy az adre na lin-
szint je hamarosan leesik, és akkor összecsuklik. Már
pedig mire eljön ez a pillanat, Sean szeretett volna az 
ágya közelében tartózkodni. Persze szükség esetén a kór
házban is alhatott, de jobban szerette a saját lakását az 
öbölnél, ahol az erkélyről egy üveg sör mellett, félig szu
nyókálva figyelhette a nagy vizet.

– O’Neil doktor, kérem, ne haragudjon… Nem zavar
tam volna a telefonnal, ha tudom, hogy magánbeszélgetés 
lesz. De a hölgy azt állította, hogy orvos, és sürgősen kér
deznie kell magától valamit szakmai ügyben.

Az ápolónő pillantása elárulta, hogy bármikor szíve
sen beugrana Veronica helyére. Sean arra gondolt, hogy 
szegény kislány, aligha vetne rá ilyen epekedő pillantáso
kat, ha tudná, hogy időközben teljesen megfeledkezett a 
jelenlétéről.

– Nem maga tehet róla. Most megyek, beszélek a fiú 
hozzátartozóival.

Az imént még erős kísértést érzett, hogy előbb letusol
jon, de amikor eszébe jutott a srác édesanyjának sápadt 
arca, azonnal lemondott a zuhany frissítő hatásáról.

– Hosszú és fárasztó napja volt, doktor úr. Ha van 
kedve munka után beugrani hozzám, szívesen készítek 
magának vacsorát, a barátaim szerint világbajnok a sajtos 
makarónim.

Angela szép volt, kedves és gondoskodó. Minden meg-
volt benne, ami egy férfinak kell – Seannak azonban kü-
lön le ges igényei voltak. Az első számú elvárása, amit a 
nők felé támasztott, az volt, hogy az illető hölgy ne akar
jon tőle semmit.

Tudta, hogy egy kapcsolat áldozatokat és alkalmazko
dást igényel, ezért aztán szándékosan távol tartotta magát 
minden ilyesmitől. Tudatosan maradt egyedülálló.

– Ahogy azt az imént is hallhatta, nem vagyok a leg
figyelmesebb partner. – Az orvos mosolyt erőltetett az 
ajkára, és azt remélte, hogy eléri a megfelelő hatást. – 
Vagy el sem megyek a randira, mert a sok munka miatt 
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megfeledkezem róla, vagy ha mégis odamegyek, olyan 
fáradt vagyok, hogy elalszom a kanapén. Szóval egészen 
biztos lehet benne, hogy talál nálam jobbat.

– Én el sem tudok képzelni magánál jobbat, doktor úr. 
Sok orvossal dolgoztam már együtt itt, a kórházban, de 
meg kell mondanom, hogy magasan ön a legjobb mind 
közül. Ha sebészre lenne szükségem, egyértelműen ma
gát választanám. És nem lenne ellene semmi kifogásom, 
ha a kanapémon akarna aludni.

– Dehogynem. Idővel magának is lenne kifogása el
lene, higgye el. Most pedig megyek, beszélek a családdal.

– Ez igazán kedves öntől. A fiú anyja nagyon ideges.

A nővér nem túlzott, az asszony tényleg szörnyen ag
gódott, Sean azonnal észrevette rajta. Ahogy ott ült, me
reven, mozdulatlanul a váróban, ujjaival a szoknyája szö
vetét gyűrögetve, lerítt róla, hogy teljesen kiborult.

A férje felhúzott vállal, zsebre dugott kézzel állt mel
lette, és a gyerek edzőjével beszélgetett. Sean látásból is
merte az edzőt. Gátlástalan, agresszív alak volt, az a fajta, 
aki egyenesen elvárja a csodát, méghozzá lehetőleg teg
napra – és nem úgy tűnt, mintha a sztárjátékosa sérülése 
bármit is változtatott volna a hozzáállásán. A pasast nem 
a fiú hogyléte izgatta, hanem az, hányadik helyen végez a 
csapat a bajnokságban.

Mint a sportsérülések specialistájának, Seannak gyak
ran volt dolga versenysportolókkal és edzőkkel. Remek 
emberek is akadtak köztük persze, de jó néhányan azt a 
vágyat ébresztették benne, hogy bárcsak ne orvostudo
mányt, hanem inkább jogot tanult volna.

Amikor a fiú apja észrevette Seant, valósággal ráve
tette magát, mint rottweiler a betörőre.

– Mi újság?
Az edző belekortyolt a papírpoharába.
– Sikerült elhárítania a problémát?
Hát hogyne, gondolta Sean. Mintha csak arról beszél

nénk, hogy megjavítottam-e a lyukas tetőt. Tegyünk fel 
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egy új zsindelyt, és tessék, máris jobb, mint új korában. 
Vagy mint ahogy kicserélünk egy defektes kereket. Egy-
kettő, megyünk is tovább.

– A műtét csak a kezdet volt – mondta figyelmezte
tően. – A teljes gyógyulás még nagyon messze van.

– Talán mégiscsak jobb lett volna, ha hamarabb meg
műti, és nem várunk mostanáig – vágta oda ellenségesen 
az edző.

– Az összes vizsgálat azt bizonyítja, hogy a műtét 
eredményesebb, ha megvárjuk, míg az érintett terület 
fájdalommentes lesz – magyarázta türelmesen az orvos. 
Egyszer már elmondta ugyanezt néhány héttel ezelőtt, de 
sem az edző, sem az apa nem akarták meghallani a mon
dókáját. Mint ahogy most sem.

– Mikor léphet legközelebb pályára?
Sean eltöprengett rajta, vajon milyen gyerekkora lehe

tett ennek a szerencsétlen fiatalembernek ilyen apával és 
ilyen edzővel a nyakán.

– Még nagyon korai a visszatéréséről beszélnünk. Ha 
túl korán kap terhelést a sérült végtag, lehet, hogy örökre 
befellegzik a sportpályafutásának. A rehabilitációt nem 
lehet siettetni. Most az a legfontosabb, hogy meggyógyul
jon, minden egyéb másodlagos. Ezt jól a fejébe kell vés
nie neki is, és önöknek is. – Sean hangja pontosan olyan 
tiszta és világos volt, mint a szavai. Sok ígéretes karriert 
látott már megfenekleni amiatt, mert a tréner túl sokat 
követelt a lábadozó versenyzőtől, vagy mert a versenyző 
nem tudta elfogadni, hogy a teste nem az edzéstervnek 
megfelelően gyógyul.

– Itt a bajnoki cím a tét, O’Neil doktor. Ha az ember 
az elsők közé akar kerülni, akkor nagyon elszántnak kell 
ám lennie!

Sean szívesen megkérdezte volna a trénertől, hogy va
jon a játékosáról beszéle, vagy inkább saját magáról.

– Mindenekelőtt egészségesnek kell lennie, ha érti, 
mire gondolok.


