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PROLÓGUS

ANGIE

Fethiye,	Törökország

A	 tenger	 akvamarinkék.	 Vagyis	 inkább	 azúrkék	 most,	 amint	 egyre
mélyebbre	 süllyedek	 benne.	 Olyan,	 mint	 a	 koszorúslányok	 ruhája,	 csak
éppen	átlátszó.	Még	a	vízrétegen	keresztül	is	látom	kettejüket	a	fedélzeten,
a	nő	agresszívan	szorongatja	a	pezsgősüveget,	amellyel	az	imént	lecsapott
rám,	a	halántékomra,	ott,	ahol	a	hajam	rézvörösen	pelyhedzik.	Most	pedig
véresen.
Meglepő,	 hogy	 senki	 sem	 vette	 észre,	 amikor	 kiestem.	 Az	 is	 furcsa,

hogy	 milyen	 kevés	 zajjal	 jár,	 amikor	 valaki	 beleesik	 a	 tengerbe.	 Szinte
nesztelenül	 tűntem	 el	 a	 habokban,	 alig	 néhány	 buborék	 jelezte	 csupán	 a
helyet.	Még	csak	csíkot	sem	hagytam	a	tovasuhanó	hajó	mögött.
Nem	szándékoztam	hullámsírban	végezni.	Mindig	úgy	gondoltam,	hogy

éjszaka	 távozom	 majd	 el,	 ágyban,	 párnák	 közt,	 egy	 másik	 meleg	 és
kellemes	helyre,	amely	nem	sokkal	különbözik	az	eddigitől,	s	ahol	minden
ugyanúgy	megy	tovább,	mint	azelőtt,	csak	éppen	simábban.
Úgy	 tűnik,	 tévedtem.	Süllyedtem	 lefelé	megint,	 immár	utoljára,	 tudtam

jól.	Elkapott	egy	gyors	áramlat,	a	tüdőm	megtelt	vízzel,	számban	éreztem
a	só	ízét,	a	maró	szemcséket	meg	a	szememben,	amelyet	képtelen	voltam
becsukni.
Látni	már	nem	láttam,	de	még	hallottam	a	hajó	távoli	zúgását.
Egy	ismeretlen	férfihang	azt	mondta:	–	Ez	halott	–	Aztán:	–	Nem,	lehet,

hogy	mégis	él.
Reménykedtem	benne,	hogy	igaza	van.



A	nőt,	aki	a	gyilkos	pezsgősüveget	fogta,	és	aki	a	gyorsan	távolodó	fekete
jacht	 farából	nézte,	hogyan	 tűnik	el	Angie	a	vízben,	Mehitabelnek	hívták.
Nem	volt	szükség	vezetéknévre	ebben	a	zárt	világban,	ahol	mindenki	csak
a	 keresztnevén	 ismerte	 a	másikat	 –	 ami	 hol	 felvett	 név	 volt,	mint	 a	 nőé,
vagy	 igazi,	 mint	 Ahmet	 Ghulbiané,	 a	 gyorsjáratú	 jacht	 milliárdos
tulajdonosáé,	 aki	 nem	 látott	 okot	 arra,	 hogy	 megváltoztassa	 a	 nevét,
amelynek	 ismertségére	 és	 jó	 csengésére,	 Onassishoz	 hasonlóan,
sikertörténete	és	vagyona	révén	tett	szert.
Mehitabel	nem	volt	Ahmet	szeretője,	de	még	csak	egykori	kedvese	sem;

állandó	kísérő	volt,	a	 férfi	 számos	 titkának	 letéteményese	s	parancsainak
végrehajtója,	bármik	legyenek	is	azok.
Mehitabel	 bármit	 megtett,	 amit	 Ahmet	 kért	 tőle.	 A	 kettejük	 közti

egyezség	 ki	 nem	 mondott,	 le	 nem	 írt	 alku	 volt,	 mégis	 mindkettejük
számára	 tökéletesen	 világos,	 annál	 az	 egyszerű	 oknál	 fogva,	 hogy
alapvetően	 hasonlóak	 voltak:	 a	 végtelenségig	 immorálisak,	 a	 legtöbb
ember	 előtt	 ismeretlen	 vágyak	 által	 vezéreltek,	 s	 képtelenek	 mély
érzésekre.
Mehitabel	 önmagán	 kívül	 senkivel	 sem	 törődött;	 sosem	 adta	 volna	 az

életét	 Ahmetért,	 de	 szívesen	 elvette	 másokét	 a	 férfi	 kedvéért.	 Ahmet	 ezt
szerette	 benne,	 s	 bőségesen	 honorálta	 szolgálataiért.	 Ahmet	 nem	 volt
hajlandó	 „bepiszkítani”	 a	 kezét;	 erre	 tartotta	 Mehitabelt	 és	 a	 hozzá
hasonlókat.
A	 sebesen	 suhanó	 hajó	 mögött	 elmerülő	 vörös	 hajú	 lány	 láttán

Mehitabel	még	csak	el	sem	mosolyodott.	Csupán	egy	vállrándítás	telt	tőle,
miközben	 visszafelé	 indult,	 mezítláb,	 mert	 Ahmet	 megtiltotta	 a
cipőviseletet	a	makulátlan	fedélzeten.	Fekete	ruhája	beleolvadt	a	hajó	sötét
hátterébe.
Csak	annyi	 futott	 át	 az	agyán,	hogy	újabb	ember	harapott	 fűbe,	vagyis

inkább	vízbe.	Kis	híján	engedélyezte	magának,	hogy	élvezze	a	gondolatot.



1

Fethiye,	Törökország

Marco	 Polo	 Mahoney	 kényelmesen	 terpeszkedett	 egy	 hátradöntött
nyugágyban,	amelynek	szalagjai	már	a	végüket	 járták.	Mégis	kellemesen
lehetett	benne	pihenni,	 időnként	egy-egy	korty	ouzóval,	 ami	kissé	csípős
volt	ugyan,	de	békés	zsongást	nyújtott.	 Igazán	finom	ilyenkor	este.	Hogy
még	csak	hat	körül	 jár?	Mert	annyi	van,	nem	igaz?	Ennél	korábban	nem
lehet	nyilvánosan	inni;	az	emberek	még	rosszat	gondolnának.
Megvakarta	a	kutyája	füle	tövét.	Elvégre	nyaral,	úgyhogy	megihat	egy-

két	 pohárkával.	 Vagy	 akár	 többel	 is.	 Néha.	 De	 egyedül	 inni	 köztudottan
nem	jó;	össze	kéne	kapnia	magát	és	keresnie	valami	társaságot	a	faluban.
Feltápászkodott,	 és	 végignézett	 a	 rendelkezésére	 álló	 kis	 török	 strandon:
egy	 csíknyi	 fehér	 homok,	 türkizkék	 víz,	 amely	 azúrba	 fordul	 arrafelé,
ahol	 találkozik	 az	 immár	 viharfelhőktől	 sötétlő	 égbolttal.	 Mindez	 zöld
erdős	háttérrel.
Marco	 ismert	portréfestő	volt.	Harmincöt	éves,	vonzóan	markáns	arcú

és	 pillanatnyilag	 szakállas,	 mert	 vakáción	 sosem	 borotválkozott;
hátrasimított,	 a	 tengeri	 sótól	merev	barna	haj;	 a	 napsütésben	összehúzott
sötétkék	szem,	amely	mintha	mindig	mindent	látna.	Legalábbis	a	modelljei
mindig	 ezt	 mondták,	 és	 igaz	 is	 volt.	 Látta	 minden	 kis	 hibájukat,	 ami
némileg	feszélyezte	is	a	megrendelőket.	De	persze	a	végeredmény	megért
ennyit.
Marco	 jó	 formában	 volt,	 pedig	 nem	 edzett.	 Valaha	 kosárlabdázott	 és

teniszezett,	 de	 többet	 ácsorgott	 a	 partvonalon	 rajzszénnel	 a	 kezében,	 és
vázlatokat	 készített.	 A	 lányoknak	 hízelgett	 a	 dolog,	 a	 fiúk	 balfácánnak
tartották.	Ő	csak	nevetett,	de	ez	a	szenvedély	tette	őt	azzá,	ami	most	volt	–	a
gazdagok	 és	 híresek	 felkapott	 festőjévé;	 olyan	 emberré,	 aki	 otthonosan



mozgott	 a	 társasági	 játszmákban,	 de	 a	magánéletben	 sortban	 és	mezítláb
járkált,	mint	most	is.	Ráadásul	szerette	a	magányt.
Rövid	 szabadságra	 jött,	 kettesben	 a	 kutyájával.	Kis	 bungalót	 bérelt,	 és

Fethiye	 török	 kikötőből	 indult	 útnak	 a	 gulet	 nevű	 kicsi,	 fából	 készült
hajótípussal.	Napbarnított	és	mezítelen	volt	a	 fürdőnadrágjától	eltekintve.
A	 bő	 szörfös	 sort	 alig-alig	 maradt	 meg	 keskeny	 csípőjén,	 a	 lábán
viharvert	strandpapucs.
Arcát	 a	 nap	 utolsó	 sugarai	 felé	 emelte,	 és	 élvezte	 a	 simogatásukat.

Tudta,	 hogy	 nem	 lett	 volna	 szabad	 elfelejtenie	 a	 naptejet;	 ha	 a	 barátnője
vele	van,	ő	biztosan	emlékezteti.	Martha	Patron	úrhölgy,	egy	 igazi	angol
lord	 lányaként	 következetes,	 eltökélt	 és	 állhatatos	 teremtés	 volt.	 Nála
pontosan	 lehetett	 tudni,	 mire	 fizet	 be	 az	 ember:	 egyenes	 orr,	 magas
pofacsont,	 szorosan	 hátrafogott	 mézszínű	 haj.	 Vakáció	 alatt	 lófarokban
hordta	 volna,	 de	 az	 általa	 „mindennapi	 élet”-nek	 nevezett	 valamiben
hosszú	 nyaka	 fölött	 takaros	 kontyba	 tekerve	 viselte.	 Az	 ágyban	 viszont
lazán	és	puhán	omlott	a	vállára.
Ugyancsak	vakáció	 idején	Martha	márkás	dizájnerbikinit	vett	volna	fel

dizájnerlepellel,	 ami	 Marco	 tapasztalatai	 szerint	 valamiféle	 halványzöld
vagy	 kék	 sifonszerű	 darab,	 spárgatalpú	 magas	 sarkú	 szandállal	 valódi
spanyol	vászonból,	vagy	ilyesmiből.	Martha	az	a	fajta	nő	volt,	aki	mindig
tudta,	hogy	mit	hol	csinálnak	a	legjobban,	hol	lehet	beszerezni,	és	hogyan
lehet	az	elsőnek	lenni	vele.	És	minden	téren.
Ezért	 is	 volt	 Marco	 meglepve,	 hogy	 egy	 ilyen	 lány	 szóba	 áll	 egy

magafajtával,	 egy	 ilyen	 boglyossal,	 akinek	 túl	 hosszú	 a	 haja,	 és	mindig
sortban	 vagy	 farmerban	 jár;	 nincs	 egy	 rendes	 inge	 azon	 kívül,	 amit
Marthától	 kapott,	 és	 jobbára	 még	 ki	 sem	 bontott.	 Minőségi	 cipővel
ellenben	 rendelkezett.	 A	 lábbeli	 a	 nagyapjáé	 volt,	 Berluti-féle	 kézzel
varrott	 darab	 Párizsból.	 Marco,	 tekintettel	 a	 nagyapja	 emlékére,	 aki
felnevelte,	mindig	szépen	kifényesítve	tárolta	ezt	a	cipőt,	meg	aztán	hátha
egyszer	fel	kell	vennie	valamilyen	puccos	eseményen,	ahol	elvárás	a	cipő,
és	nem	felel	meg	a	hétköznapi	edzőcsuka.
A	 „mindennapi	 életben”,	 amibe	 a	 nyaralás	 semmiképp	 sem	 tartozott

bele,	 Marco	 „művész”	 volt,	 mint	 arra	 Martha	 rendre	 emlékeztette	 is…
„Portréfestő”,	 tette	 hozzá,	 elégedetten	 nyugtázva,	 hogy	 Marco
megrendelői	 között	 a	 világ	 legjelentősebb	 cégvezetői	 is	 képviseltették
magukat,	 akiknek	 képmását	 Marco	 azért	 festette	 meg,	 hogy	 anyagi
biztonságra	 tegyen	 szert,	 és	 amabból	 a	 valóságból	 elszökhessen	 ebbe	 a



valóságba,	 ahol	 egyedül	 lehet.	 Eltekintve	 persze	 a	 kutyájától,	 Emtől,	 aki
mindenhová	vele	tartott.
Hosszú	 történet,	 mondta	 mindig,	 amikor	 idegenek	 érdeklődtek	 a

sarkában	 lihegő	 szőrpamacsról,	 aki	 mellette	 volt	 a	 kávézókban,	 vagy	 a
hóna	 alatt,	 amikor	 utazott.	 Az	 apró,	 kevéssé	 vonzó	 kinézetű	 Em	Marco
szívének	 egy	 olyan	 csücskében	 lakott,	 amely	 átérezte	 a	magányt,	 amitől
megmentette	a	kis	jószágot.
Amikor	 rátalált,	 néhány	 évvel	 korábban,	 egyedül	 üldögélt	 egy	 kávézó

teraszán	Marseille-ben.	Még	csak	vonzó	kilátás	sem	volt,	s	Marco	tényleg
csak	 egy	 gyors	 koffeinpótlásra	 ugrott	 be.	 A	 kávét	 a	 francia	 kávézókban
mintegy	 szabványosnak	 számító	 sötétzöld,	 aranyszegélyű	 csészében
szolgálták	 fel;	 valamint	 persze	 a	 St.	 Emilion	 környéki	 dombon	 termett
helyi	szőlőből	készült	bort	és	gyilkos	mennyiségű	vajjal	készült	mandulás
croissant-t.	Marco	 ekkor	 pillantotta	meg	 a	 sintér	 lassan	 haladó	 autóját	 a
ketreccel.	 A	 kutya,	 szürkésbarna,	 fiatalka,	 kis	 túlélő,	 az	 utcán	 ült.	 A
sintérautó	megállt.	Egy	férfi	szállt	ki	az	utasoldalról,	odament	a	kutyához,
és	meg	akarta	fogni.	De	Marco	gyorsabb	volt.
–	 Szó	 sem	 lehet	 róla	 –	 mondta,	 vagy	 ezt,	 vagy	 valami	 hasonlót,	 és

felkapta	a	kiskutyát	a	férfi	elől.	–	A	kutya	az	enyém.	–	És	onnantól	az	övé
volt.
Emnek	nevezte	el	az	állatot,	a	St.	Emilionról,	amit	éppen	ivott,	amikor

meglátta.	Testhezállónak	tűnt,	és	a	kutya	az	első	perctől	kezdve	hallgatott	is
rá.	 Mert	 ez	 ő	 volt.	 Em,	 Marco	 kutyája.	 Bármit	 megevett,	 s	 ez	 hasznos
tulajdonságnak	bizonyult,	 hisz	Marco	mindenhová	magával	 cipelte.	Nem
ment	 olyan	 helyre,	 ahová	 nem	 engedték	 be	 a	 kutyáját,	 nem	 repült	 olyan
légitársasággal,	ahol	Emnek	a	csomagtérben	kellett	volna	utaznia,	és	nem
szállt	meg	 olyan	 hotelben,	 ahol	 a	 kedvencét	 nem	 látták	 éppoly	 szívesen,
mint	 őt.	 Martha	 szerint	 jobban	 szerette	 a	 kutyát,	 mint	 őt.	 Marco	 nem
vallotta	 volna	be,	 de	 ebben	volt	 némi	 igazság.	És	 ezért	 volt	 vele	 a	 kutya
most	is,	ezen	a	gyönyörű	déltörök	parton,	és	ezért	osztotta	meg	vele	a	pici,
egyszobás	 meszelt	 házikót	 a	 saját	 kezűleg	 festett	 kék	 faajtóval	 és
ablakokkal,	 s	 a	még	kisebb	hajócskát,	 a	 régi,	 fából	ácsolt	guletet,	meg	a
narancssárga	gumicsónakot,	amivel	mindennap	horgászni	járt.
Ha	szerencséje	volt,	és	fogott	valamit,	ami	húsz	centinél	nagyobb	volt,

és	 nem	 kellett	 visszadobni,	 este	 megsütötte	 a	 kövekből	 és	 dróthálóból
rögtönzött	 grillen.	 A	 sült	 halat	 megosztotta	 a	 kutyával,	 úgy	 falatoztak	 a
csillagos	 ég	 alatt,	 átváltva	 az	 ouzóról	 arra	 a	 fura,	 kissé	 szénsavas	 török



borra,	 ami	 kaparta	 a	 torkát,	 de	 kellemes	 volt.	 Más	 estéken	 besétáltak	 a
falubeli	 kocsmába,	 ahol	 letelepedtek	 az	 ősöreg	 olajfa	 terebélyes
árnyékába,	 és	 kecskepecsenyét	 faltak	 citromos	 kuszkusszal,	 vagy	 vastag,
ropogós	héjú	kenyeret	frissen	szedett	paradicsommal,	szeletelt	hagymával
és	morzsálódó	feta	sajttal.
A	tulaj,	Kosztasz	–	egy	elkínzott	küllemű,	hórihorgas,	negyvenes	görög

pödrött	 bajusszal,	 vakítóan	 fehér	 fogakkal	 és	 mélykék	 tekintettel	 –	 már
ismerte	 őket,	 és	 mindig	 kedveskedett	 valamivel	 Emnek:	 dinoszaurusz
méretűnek	 tűnő	 csonttal,	 melynek	 eredetén	 Marco	 komolyan
elgondolkodott,	 vagy	 halfejből-farokból	 készült	 halászlével,	 amit	 Em
különösen	szeretett.
Estére	 és	 néha	 a	 meleg	 éjszakába	 nyúlóan	 Kosztasz	 kocsmája	 lett	 a

székhelyük,	mert	 itt	mindig	 volt	 társaság,	 beszélgetés,	 és	 általában	 akadt
valaki,	 aki	 elég	 jól	 beszélt	 angolul	 ahhoz,	 hogy	 érteni	 lehessen.	 Jóféle,
egyszerű	élet	volt	ez,	teljesen	más,	mint	Párizs	és	a	többi	nagyváros,	ahol
Marco	gazdag	embereket	és	feleségeket	festett	gyémántban-gyöngyben	és
fensőséges	 mosolyban.	 Mindazonáltal	 jól	 megélt	 ebből,	 és	 minden
árnyoldala	 ellenére	 szerette	 is	 a	 munkáját.	 Megérte	 csinálni.	 Mert	 ezért
lehetett	itt,	ebben	a	faluban,	ezen	a	parton.	És	ez	volt	az,	amit	szeretett.
Roskatag	 nyugágyában	 ejtőzve	 visszaváltott	 az	 ouzóra,	 kortyolt	 egyet

belőle,	 és	 elfintorodott.	Arra	 gondolt,	 hogy	 egy	 kicsit	 emelnie	 kellene	 a
színvonalon,	és	néhány	dollárral	 többet	áldoznia	arra,	hogy	olyasvalamit
igyon,	amitől	nem	lábad	könnybe	a	szeme.	Elnézte,	hogyan	siklik	ki	egy
jacht	 lassan	 a	 kikötőből.	 A	 fekete	 test	 simán	 szelte	 a	 hullámokat.	 Az	 ég
elsötétült,	 a	 levegő	 vihar	 ígéretétől	 volt	 terhes,	 és	 villámfény	 hasított	 az
égre.	Gyorsan	közeledett	a	vihar	 is,	 ahogyan	az	errefelé	 szokásos	volt	–
Marco	 már	 tudta	 ezt.	 Az	 ilyen	 égszakadások	 roppant	 hevesek	 szoktak
lenni,	 s	Marco	 úgy	 vélte,	 a	 fekete	 hajó	 jobban	 tette	 volna,	 ha	 kivárja	 a
kikötőben,	vagy	legalább	partközelben	marad.
Addigra	 a	 jacht	 már	 jócskán	 eltávolodott,	 és	 egyre	 gyorsult.	 Marco

felállt,	 rántott	 egyet	 bő	 sortján,	 és	 a	 szeméhez	 emelte	 a	messzelátóját.	A
hajó	 egy	modern	 gulet	 volt,	 a	 helyi	 hagyományos	 bodrumi	 halászhajók
mintájára	készült.	Csak	éppen	nagyobb	volt,	elegánsabb	és	gyorsabb.
Látta,	hogy	egy	nő	lép	ki	a	kabinból,	és	végigszalad	a	fedélzeten.	Vörös

hajába	 belekapott	 a	 közelgő	 vihar	 szele,	 s	 a	 hajszálak	 egy	 pillanatra
rézvörös	 dicsfénnyel	 ragyogtak	 fel	 az	 arca	 körül	 a	 lenyugvó	 nap
sugaraitól.	 Kék	 ruha	 volt	 rajta,	 amelyet	 a	 szél	 vadul	 csapkodott	 karcsú



alakja	körül.	A	lány	a	fejéhez	kapott,	nyaka	fájdalmas	mozdulattal	csuklott
előre.	Marco	döbbenten	látta	a	véres,	tátongó	sebet,	a	kifehérlő	csontot.	És
ekkor	a	lány	zuhanni	kezdett.
Marco	meredten	nézte	a	helyet	a	vízen,	ahol	a	lány	eltűnt,	és	várta,	hogy

felbukkanjon.	 A	 hajó	 tovasiklott.	 A	 lánynak	 nyoma	 sem	 volt	 mögötte.
Senki	sem	jött	elő,	hogy	segítsen	rajta,	mintha	észre	sem	vették	volna	az
eltűnését.	Talán	harminc	másodperc	telhetett	még	el,	és	Marco	tudta,	hogy
baj	 van.	Odarohant	 a	 sárga	 gumicsónakhoz,	 és	 kidobta	 a	 vízre.	A	motor
első	 húzásra	 beindult.	 Pár	 perc	 sem	 telt	 bele,	 és	 ott	 volt,	 ahol	 látta
elmerülni	 a	 lányt.	Körözni	kezdett,	 és	 lebámult	 a	vízbe,	 de	 a	 tenger	nem
volt	 annyira	 tiszta,	 a	 hajó	 is	 felkavarta.	 Leállította	 a	 motort,	 és	 a	 vízbe
vetette	magát.
Mintha	 egy	 sziklaszirtről	 ugrott	 volna	 le.	 Újra	 és	 újra	 lemerült,	 de

közeledett	a	vihar,	és	a	hullámzás	dobálta	a	vizet,	dobálta	őt	is.	Nem	találta
a	lányt.
És	 hirtelen	 megrohanta	 a	 múlt,	 felélesztve	 azokat	 az	 emlékeket,

amelyeket	soha	többé	nem	akart	újra	átélni.
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A	 kutya	 a	 hajó	 aljában	 kuporgott,	 fülét	 lelapította	 az	 egyenletes
függönyként	lezúduló	víz,	miközben	Marco	visszamászott	a	fedélzetre.	Az
orra	 hegyéig	 sem	 látott.	 A	 mobiltérerő,	 amely	 amúgy	 sem	 volt	 valami
fényes	 errefelé,	 most	 a	 nullára	 csökkent;	 nem	 tudta	 hívni	 sem	 a	 parti
őrséget,	 sem	 a	 kikötőt.	 Hálát	 adott	 az	 égnek,	 hogy	 mentőmellényt	 adott
Emre.	Rácsattintotta	a	pórázt	a	kutya	nyakörvére,	és	a	csuklójára	 tekerte.
Ha	a	csónak	felborul,	akkor	sem	sodródnak	el	egymástól.
Fehér	tarajos	zöld	hullámok	emelték	a	magasba	őket,	majd	lustán	ismét

elengedték.	A	motor	köhögött	egyet,	és	leállt.	Marco	körülnézett,	kereste	a
látóhatárt,	 a	 szárazföldet,	 bármit,	 ami	 nem	gyilkos	 tenger.	Arra	 gondolt,
hogy	talán	ő	és	Em	lesznek	a	következő	áldozatok.	Ha	így	van,	soha	senki
nem	 szerez	 majd	 tudomást	 a	 kék	 ruhás,	 vörös	 hajú	 lányról	 a	 véres
fejsebbel.	Már	ha	valaki	 rátalál	 valaha	 is.	 Senki	 sem	 fogja	 tudni,	 hogy	 a
seb	a	 tengerbe	zuhanás	előtt	keletkezett,	hogy	valaki	 azon	a	 fekete	hajón
ütötte	 le.	Ezt	csak	Marco	látta.	De	most	mással	kellett	 foglalkoznia;	azért
imádkozott,	hogy	élve	megússza	a	dolgot	a	kutyával	együtt.
Egy	 utolsó	 gyors	 villámlás	 és	 távolodó	 moraj	 után	 az	 ég	 drámaian

megváltozott.	 Perceken	 belül	 előtört	 egy	 napfénypászma,	 a	 tenger
kékeszöld	lett	megint,	és	lassan	sodorta	őket	a	szárazföld	felé.
Marco	 letekerte	 a	pórázt	 a	kezéről.	Em	 fülének	csücskéről	 csepegett	 a

víz,	 Marco	 hajáról	 is,	 és	 végigfolyt	 a	 mellkasán.	 Marco	 a	 szemét
elárnyékolva	újra	körülkémlelt,	de	nem	látta	a	lányt.
Más	 hajók	 is	 kezdtek	 feltünedezni,	 a	 kikötő	 felé	 igyekeztek.	 Marco

kiszúrt	egy	kis	halászhajót,	és	felkéredzkedett.	A	pikkelyes	zsákmány	közt
kuporogtak,	 miközben	 a	 halászok	 a	 móló	 felé	 vontatták	 a
mozgásképtelenné	vált	csónakot.	Mindkettőjüknek	penetráns	halszaga	lett,



mire	végre	kiszálltak,	és	elindultak	a	mólón	a	parti	őrség	irodája	felé.	A
kutyának	tetszett	a	dolog,	Marcónak	kevésbé.
Az	iroda	egy	négyszögletes	kis	szoba	volt	két	asztallal	s	egy-egy	jókora

irodai	 bőrszékkel,	 amelyek	 közül	 az	 egyikben	 egy	 önnön	 fontosságának
tudatában	 lévő	 férfi	 terpeszkedett	 szürke	 egyenruhában	 és	 súlyos	 sötét
szemüvegben,	 amit	 akkor	 sem	 vett	 le,	 amikor	 tetőtől	 talpig	 szemügyre
vette	 a	 diszkréten	 csöpögő	 Marcót,	 majd	 a	 tekintete	 megállapodott	 a
borostás	arcon.	Utána	rápillantott	a	kutyára	is,	aki	épp	jólesően	megrázta
magát,	és	mindenkit	bőrig	áztatott.
–	Elnézést	–	szabadkozott	Marco.	–	Egy	kicsit	sok	volt	a	víz	odakint.
A	tiszt	megvető	pillantás	után	söpörte	le	magáról	a	vizet	hatalmas,	ápolt

kezével,	 és	 megkérdezte,	 hogy	 mit	 akarnak.	 Marcónak	 az	 volt	 a
benyomása,	hogy	cseppet	sem	érdekli	a	válasz.	Valószínűleg	éppen	át	akart
menni	 a	 kocsmába	 egy	 pohár	 retsinára	 meg	 egy	 kis	 tereferére;	 nem
hiányoztak	neki	elázott	nyaralók	és	neveletlen	kutyáik,	akik	tönkreteszik	az
irodáját	és	az	egyenruháját.
Marco	 hátrasimította	 a	 haját,	 és	 próbált	 a	 lehető	 legszalonképesebb

lenni,	 ami	 nehéz	 feladat	 csuromvizesen,	 egy	 szál	 fürdőnadrágban,	 de
fontos	küldetése	volt.	–	Egy	fulladásos	esetet	szeretnék	bejelenteni.
A	tiszt	gyors	pillantást	vetett	rá	a	sötét	lencsék	mögül.	–	Ki	az?
–	Nem	tudom.	Egy	nő.	Fiatal.	Egy	nagyobb	jachtról	esett	ki.
–	Honnan	tudja,	hogy	kiesett?
Marco	ellenállt	a	késztetésnek,	hogy	égnek	emelje	a	szemét.	–	Láttam.
A	 tiszt	 levette	 a	 szemüvegét,	 és	 Marcóra	 meredt.	 Látszott	 rajta	 a

bizalmatlanság.	–	És	akkor?	Miért	nem	mentette	meg?
–	 Uram!	 –	 Marco	 tudta,	 hogy	 a	 bürokráciával	 szemben	 csak

udvariassággal	 lehet	 boldogulni.	 –	 Megpróbáltam.	 Többször	 is
lemerültem,	de	 fel	volt	kavarodva	a	 tenger.	Csak	annyit	 tudok,	hogy	egy
nagy	 guletből	 esett	 ki,	 ami	 fekete	 volt	 és	 nagyon	 gyors.	 Továbbment,	 a
lány	meg	elmerült	mögötte.
A	tiszt	hátradőlt.	Gyanakvón	összehúzott	szemmel	meredt	Marcóra.	–	És

mi	volt	a	hajó	neve?
Marco	azt	felelte,	hogy	nem	tudja,	nem	volt	alkalma	megnézni.
–	És	maga	mit	keresett	kint	a	viharban?	Milyen	hajón	volt?
Marco	elmondta,	hogy	itt	nyaral,	hogy	van	egy	csónakja,	hogy	a	vihar

maga	mentette	meg	azzal,	 hogy	visszasodorta	 a	 partra.	 –	Egy	 fiatal	 lány
volt	–	mondta,	aztán	elharapta	a	szót.	Múlt	időben	beszélt.	–	Kék	ruha	volt



rajta,	nem	éppen	olyan,	amit	úszáshoz	szoktak	felvenni.
A	férfi	hidegen,	várakozón	méregette.
–	 Vörös	 haja	 volt…	 azaz	 van	 –	 folytatta	 Marco.	 –	 Olyan	 szétterülő,

sátorszerű,	hullámos,	már	ha	érti,	mire	gondolok…
A	 tiszt	 nem	 válaszolt.	 Megfordult,	 és	 életre	 keltette	 a	 számítógépét.	 –

Sehonnan	 sem	 jelentettek	 vízbe	 esést.	 Senki	 sem	 tűnt	 el	 –	 felelte.	 –	 A
viharnak	vége.	Nyilván	csak	mártózott	egyet	–	vont	vállat	elutasítóan.	–	A
nyaralók	 azt	 hiszik,	 hogy	 soha,	 sehol	 nem	 eshet	 bajuk.	 Hogy	 amikor
vakációznak,	egy	csapásra	halhatatlanok	lesznek.
Marco	 nézte,	 ahogy	 felír	 valamit	 egy	 sárga	 post-itre,	 aztán	 a	 pultra

ragasztja.	 –	 Az	 asszisztensem	 majd	 utánanéz	 –	 folytatta	 a	 férfi,	 azzal
gombolni	 kezdte	 a	 zubbonyát,	 és	 már	 indult	 az	 ajtó	 felé,	 amelyet
udvariasan	kitárt	Marcóék	előtt.
És	 ennyi,	 gondolta	 Marco,	 miközben	 a	 kocsma	 felé	 indult,	 ahol

Kosztasz	felvont	szemöldökkel	várta,	meg	egy	gyors	presszókávéval,	amit
új	örömével	és	büszkeségével,	a	Gaggia	kávégéppel	készített.
Kosztasz	 nem	 kérdezte,	 mi	 történt,	 ez	 nem	 az	 ő	 stílusa	 volt.	 Ő	 csak

hallgatott.	Mindent	tudott	mindenkiről,	és	jobbára	meg	is	tartotta	magának.
Meg	persze	a	nejének,	a	gyönyörű	Artemisznek,	aki	tíz	évvel	volt	fiatalabb
nála,	és	közvetlenül	a	Gaggia	mögött	következett	Kosztasz	örömeinek	és
büszkeségeinek	 sorában.	 És	 Artemisz	 szívesen	 pletykálkodott	 a
barátnőivel,	 fél	 kézzel	 hátrafogva	 hosszú,	 sötét	 haját,	 a	 másik	 kezével
pedig	 kávéscsészét	 szorongatva,	 vagy	 estefelé	 egy	 pohár	 piros	Cinzanót
szódával,	amit	nagyon	szeretett.	Ő	is	mindig	jó	sok	hírt	szerzett,	amit	aztán
Kosztasz	 megtarthatott	 magának,	 hacsak	 a	 körülmények	 másként	 nem
alakultak.	 Mint	 ahogyan	 talán	 ma	 is,	 mert	 amit	 Marco	 Polo	 Mahoney
elmesélt,	az	különlegesnek	tűnt.
–	Vörös	hajú?	–	kérdezett	vissza	Kosztasz,	mintegy	mellékesen.	Túl	sok

sztorit	hallott	már	a	pult	mögül	életében	ahhoz,	hogy	mindent	komolyan
vegyen.	Levett	 egy	 poharat	 a	 bárpult	 felett	 lógó	 sorból,	 jó	 adag	 brandyt
töltött	 bele,	 és	Marco	 elé	 tolta.	 –	Úgy	 tűnik,	 szüksége	 van	 rá	 –	 jegyezte
meg.
Odakiáltott	 Artemisznek,	 hogy	 hozzon	 törülközőt	 a	 kutyának,	 aki

összecsepegtette	 a	 fehér	 csempés	 padlót,	 és	 máris	 bevackolta	 magát	 a
falatkák	 felszolgálására	 használt	 zsírpapírkák	 közé.	 Ezeket	 a	 papírokat
valaki	 időnként	 besöpörte	 a	 sarokba,	 hogy	 aztán	 később	 valaki	 más
elvigye.



Marco	lehajtotta	a	brandyt.	Az	ital	szinte	időzített	bombaként	csak	egy	jó
perccel	 később	 áradt	 szét	 vad	 forrósággal	 az	 ereiben.	 –	 Jesszusom!	 –
kiáltott	fel.	–	Ez	meg	mi	a	fene,	Kosztasz?
–	Saját	főzésű.	Nem	mindenkinek	adok	belőle.
Marco	ebben	biztos	volt,	máskülönben	kevesen	hagyták	volna	el	élve	a

helyet.	Kért	egy	kávét,	és	a	kutyának	egy	sonkás	szendvicset.	Előkotorta	a
telefonját	 az	 úszónadrág	 zsebéből.	 A	 készülék	 persze	 tönkrement.	 A
kunyhójában	sem	volt	másik,	úgyhogy	szemügyre	vette	Kosztasz	vonalas
telefonját,	 és	megkérdezte,	 hogy	 használhatná-e.	Kosztasz	 odatolta	 eléje,
aztán	riadtan	nézte,	ahogy	Marco	sok-sok	számot	tárcsáz.
–	Hova	telefonál?
–	Ó,	csak	ide,	New	Yorkba	–	vigyorgott	rá	Marco.	–	Ott	van	a	barátnőm.
–	New	Yorkba?	Az	USA-ba?	–	döbbent	meg	Kosztasz.
Marco	 bólintott,	 aztán	 megkönnyebbülten	 felsóhajtott,	 amikor	 Martha

felvette.
–	Édesem	–	fuvolázta	a	lány	azzal	a	lágy,	fojtott	brit	akcentussal,	amit	ő

annyira	szeretett.	–	Éppen	rád	gondoltam.
–	Ezt	örömmel	hallom	–	mondta	Marco,	de	közben	a	vízbe	 fúlt	vörös

hajú	lány	járt	a	fejében,	és	azok	a	régi	emlékek.	–	Bajban	vagyok	–	kezdte,
és	elmesélte,	mi	történt.	–	És	szerintem	gyilkosság	volt	–	fejezte	be.
Hosszú	csend	 támadt,	amíg	a	 lány	gondolkodott.	–	Máris	ott	vagyok	–

szólt	végül,	mintha	a	szomszédban	lenne,	nem	pedig	több	ezer	mérfölddel
arrébb.
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Amikor	 Marco	 felhívta	 Törökországból,	 Martha	 Patron	 éppen	 egy	 szál
pizsamában	heverészett	New	Yorkban.	Örült,	hogy	senki	sem	látja	 így.	A
pizsama	 flanelból	 készült,	 mert	 a	 lány	 mindig	 fázott,	 ha	 egyedül	 kellett
aludnia;	 kék-fehér	 csíkos	 volt,	 mint	 egy	 rabruha,	 amihez	 Martha	 piros
alvózoknit	 viselt.	 Ráadásul,	 kihasználva	 a	 magányosan	 töltött	 éjszakát,
vazelinpakolást	 tett	 az	 arcára.	 Ezt	 havonta	 egyszer-kétszer	 megcsinálta,
hogy	 ragyogó	 legyen	 a	 bőre.	 Néha	 az	 egész	 testére	 is	 alkalmazta,	 de
persze	 csak	 olyankor,	 amikor	 senki	 sem	 volt	 vele.	 Épp	 az	 imént	 mosta
meg	 a	 haját,	 és	 hagyta	 száradni.	 Néha	 átfésülte,	 és	 megrázta	 a	 fejét.
Marthának	szép	haja	volt,	természetes	világos	mézszőke,	egyenes,	kissé	a
válla	 alá	 érő,	háromhetente	vágatva.	Drága	volt,	de	megérte,	 és	 legalább
megspórolta	 az	 árát	 a	 menő	 arckrémeken,	 amiket	 nem	 vett	 meg.	 Neki
bevált.
Ha	valaki	alaposabban	szemrevételezte	a	külsejét,	este	lefekvés	előtt	és

reggel	 felkeléskor,	megállapíthatta,	 hogy	Martha	valójában	nem	szép:	 az
állkapcsa	 túl	 szögletes,	 az	 álla	 túl	 határozott.	 A	 járomcsontja	 viszont
rendben	 volt,	 aminek	 örülhetett,	mert	 ez	 ellensúlyozta	 az	 előbbi	 hibákat.
Mégis	a	szeme	volt	a	legszebb:	kerek	és	bájosan	gyermeki,	majdhogynem
átlátszóan	halványkék.
Pedig	 valójában	 Martha	 cseppet	 sem	 volt	 gyerekes;	 inkább	 roppant

gyakorlatias,	 talpraesett	 és	 eltökélt.	 Sikeres	 volt	 a	 munkájában,	 amiről
sejteni	 lehetett,	 hogy	valahol	 a	divat	 körül	 forog,	 és	valóban	 így	 is	 volt.
Belsőépítészként	dolgozott,	de	nem	az	a	plüsskanapés-bársonypárnás	fajta
volt,	 inkább	 afféle	 letisztult,	 puritán,	 indusztriális	 stílusú	 –	 Marco	 ezt
„betonbunker	 stílnek”	 nevezte.	 Talán	 mondani	 sem	 kell,	 hogy	 át	 akarta
alakítani	 Marco	 egyterű,	 de	 jókora	 párizsi	 stúdióját	 is,	 amelynek



alvógalériáján	a	matrac	azóta	is	a	földön	hevert,	ugyanúgy,	amióta	Marco
megvette	az	ingatlant,	és	ahol	a	székek	zöld	fonott	Eames	darabok	voltak,
szinte	 csontig	 lehasználva.	 Viszont	 Marco	 hagyta,	 hogy	 Martha
megcsinálja	 a	 fürdőszobát,	 méghozzá	 „klasszul”	 –	 csupa	 króm	 és	 fehér
csempe,	 de	 gránit	 nélkül,	 mert	 Marco	 utálta	 a	 gránitot.	 A	 konyhába
betonpultok	kerültek	és	szürke	padlóburkolat.
A	 stúdió	 munkaterülete	 azonban	 ugyanolyan	maradt,	 mint	 akkor	 volt,

amikor	 Marco	 megvette	 az	 első	 komolyabb	 megbízásának	 díjából:	 egy
francia	divatikon	portréját	festette	meg,	ami	szinte	egy	csapásra	híressé	és
keresetté	 tette.	 Ekkor	 vásárolta	meg	 a	 kunyhót	 is	 a	 török	 partvidéken,	 a
kicsi,	hegyes	orrú	fagulettel	együtt,	amelynek	nagy,	festett	szemei	mintha
mindig	mutatták	volna	neki	az	irányt.	Ezekhez	Martha	nem	nyúlhatott.
Marthának	elég	volt	egyetlen	pillantást	vetnie	a	csónakra,	és	tudta,	hogy

semmit	sem	tehet.	Ebből	a	hajóból	semmiféle	párna	nem	csinálhatott	olyan
jachtot,	 amilyenre	 számított,	 amikor	 Marco	 elhívta	 magával	 nyaralni
Törökországba.	De	ez	nem	is	volt	 fontos,	mert	annyira	egymásba	voltak
habarodva,	hogy	nem	láttak	mást,	csak	amikor	végre	előjöttek	a	kabinból,
és	hideg	borral	a	kezükben	bámulták	az	őket	körülvevő	szépséget.
Martha	rájött,	hogy	a	szerelem	mozgatja	a	világát.	Addig	elégedett	volt

a	munkájával,	pezsgő	társasági	életet	élt,	sok	barátja	és	népes	családja	volt,
akik	nagyjából	egy	kupacban	éltek	egy	antik	angol	vidéki	kúriában,	amely
roskatag	volt	ugyan,	ám	így	is	csodálatos;	csupa	sárga	homokkő	és	sötét
gerenda.	Marthának	volt	egy	kicsi	és	meghitt	New	York-i	lakása	is.	Persze
volt	már	azelőtt	 is	szerelmes,	őrülten	és	szörnyen,	de	az	a	pasi	túl	vonzó
volt,	 túl	 sima	 modorú,	 túlságosan	 kedvelt	 a	 nők	 körében.	 Flörtölt,
félrelépett,	és	a	teljes	kétségbeesésbe	taszította	Marthát.	Épp	egy	visszaesés
idején	 találkozott	Marcóval	egy	 régiségboltban	a	Madisonon.	Mindketten
felfigyeltek	 egy	 különleges	 bronz	 kosfej	 lámpára,	 amely	Martha	 szerint
egyiptomi	volt,	Marco	szerint	francia.
Aztán	a	sarki	presszóban	megguglizták	néhány	kávé	és	tojásos-baconös

szendvics	 mellett.	 Marta	 még	 most	 is	 tisztán	 emlékezett	 rá,	 mit	 vett	 fel
aznap.	 Szombat	 volt,	 és	 a	 kabátja	 alatt	 retro	 trapézfarmert	 viselt	 szűk
fekete,	 gyöngygombos	 kasmírkardigánnal.	A	 haját	 hátragumizta,	 és	 nem
volt	kifestve.	Szerette	a	sminkmentes	hétvégéket,	amikor	ráért	önmagára;
amikor	 ő	 is	 és	 a	 bőre	 is	 szabadon	 lélegezhetett,	 amikor	 nem	 kellett	 a
külsővel	törődni,	nem	kellett	trendinek	vagy	bűbájosnak	lenni	az	ügyfelek
kedvéért.	Mivel	aznap	csak	ő	maga	számított,	Marcóval	cseppet	sem	volt



elbűvölő.
–	 Elnézést,	 de	 én	 láttam	 meg	 először	 azt	 a	 lámpát	 –	 jegyezte	 meg

fagyosan.	Marco	már	kézbe	is	vette,	és	nézegetni	kezdte	a	műtárgyat.
Erre	 felpillantott,	 gyorsan	 felmérte	 a	 lányt	 –	 festő	 énje	 érdekesnek

találta	a	csontozatát,	a	férfi	énje	viszont	idegesítőnek	érezte	a	hidegségét.
–	 Valóban?	 Akkor	 nem	 is	 tudom,	 hogyan	 foghattam	 meg,	 és

gondolkodhattam	 el	 rajta,	 hogy	 esetleg	 megveszem.	 Ha	 egyszer	 már
foglalt.	Már	ha	érti,	mire	gondolok.
–	Nem	értem	–	nyúlt	a	lámpa	után	Martha.
Marco	játékosan	átpasszolta	egyik	kezéből	a	másikba,	mintha	el	akarná

ejteni.
–	 Uramatyám	 –	 kiáltott	 fel	 a	 lány,	 és	 elragadta	 tőle.	 –	 El	 is	 törhette

volna!
–	De	nem	törtem.
Ekkor	már	nem	a	lámpát	nézték,	hanem	egymást.
–	Épp	kávézni	készültem	–	tette	meg	az	első	lépést	Martha.
Hát	így	kezdődött.
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A	munkája	révén	Martha	„mindenkit	ismert”.	Sok	emberrel	dolgozott	már
mindenféle	 lakásokon,	 és	 most	 sem	 okozott	 gondot	 neki,	 hogy	 néhány
telefonhívással	szerezzen	egy	Lear	magángépet	Párizsba.	Ott	betársult	egy
divatfotós	 stáb	 járatába	 Isztambul	 felé,	 majd	 továbbrepült	 a	 kis	 helyi
reptérre,	ahol	Marco	várta.
Nagy	volt	a	meleg,	és	sötét	felhők	gyülekeztek	a	kék	égen,	újabb	vihar

előjeleként.	 Marco	 tudta,	 hogy	 kimerítő	 lehetett	 a	 hosszú	 út,	 és	 Martha
nyilván	fáradt,	a	lány	mégis	olyan	makulátlanul	és	üdén	lépkedett	le	a	kis
gép	 lépcsőjén,	 mint	 bármikor,	 fehér,	 feltűrt	 ujjú	 blúzban,	 szűk	 fekete
farmerben	és	piros	vászoncipőben.	Túlméretezett	fehér	válltáskát	hurcolt,
tele	 képes	 magazinokkal	 és	 Marco	 kedvenc	 finomságaival,	 többek	 közt
négy	 Snickers	 csokival;	 két	 enyhén	megviselt	 New	York-i	 bagellel,	 ami
pirítva	még	jó	lesz;	hat	hatalmas	rúd	piros	medvecukorral,	amit	ő	maga	is
kedvelt,	 meg	 egy	 üveg	 Jim	Beammel,	 a	 változatosság	 kedvéért	 az	 ouzo
vagy	mi	mellé,	 amit	 errefelé	 isznak.	Ott	 volt	 nála	 a	Háború	 és	 béke	 egy
szamárfüles,	papírkötésű	példánya	is,	amit	már	húsz	éve	el	akart	olvasni.	A
másik	lehetőség	a	Büszkeség	és	balítélet	lett	volna,	de	túlságosan	lassúnak
találta	Jane	Austent,	és	különben	is	sokkal	szórakoztatóbb	volt	eligazodni
a	mindenféle	orosz	név	között.	Még	csak	a	harmincötödik	oldalon	tartott,
de	nem	veszítette	el	a	reményt.
Milyen	 jól	 néz	 ki,	 gondolta	Marco,	 és	 újra	 lenyűgözte	 a	 kék	 szem,	 a

lobogó	szőke	hajzuhatag	és	a	formás	test,	amit	oly	jól	ismert.	Martha	pont
olyan	magas	volt,	hogy	elférjen	a	karja	alatt,	amikor	sétáltak,	mint	ahogy
most	 is,	 kifelé	 a	 reptérről	 Marco	 viharvert,	 csattogó	 vászontetejű	 Jeep
Safarija	felé.	Marco	cipelte	a	nehéz	válltáskát,	miközben	megkérdezte,	mi
minden	 van	 benne,	 aztán	 hátratolta	 Emet	 az	 utasülésről,	 Martha	 pedig



elfoglalta	a	kutya	megüresedett	helyét.
–	Egészen	 rosszul	 érzem	magam	–	 fordult	 hátra,	 hogy	megsimogassa

Em	pofácskáját	a	válla	fölött.	–	Elűztem	őt	a	jogos	helyéről.
–	Em	nem	irigy	típus.
Összekapcsolódott	a	tekintetük,	és	csend	támadt.	–	Örülök,	hogy	eljöttél

–	mondta	végül	Marco.
–	Én	is.
Többet	nem	is	beszéltek,	miközben	Marco	végighajtott	a	külvároson,	ki

a	 tengerparti	 útra,	 ahonnan	 nézve	 a	 tenger	 színes	 sávokban	 változott
halványtürkizből	 zöldeskékké,	 majd	 kobaltkékké.	 A	 nap	 gyémántos
fénypontokkal	 csillant	 a	 hullámfodrokon.	 Apró	 pasztellszín	 házacskák
kapaszkodtak	 a	 sziklás	 hegyoldalakba,	 és	 fehér	 villák	 rejtőztek	 a	 parton
bougainvilleazuhatagok	 mögé.	 Áthaladtak	 néhány	 kis	 falun,	 ahol	 a
halászhajók	 pihentek,	 várva,	 hogy	 kifussanak	 a	 holdfénynél,	 majd
hajnalban	visszatérjenek.
Martha	váratlanul	megszólalt:	–	Itt	semmi	rossz	nem	történhet.	Annyira

egyszerű	és	békés	minden.	Érzem	a	lelkemben.
Marco	 rápillantott.	 –	Ezért	 járok	 ide	 –	 felelte.	 –	És	 ezért	 nem	akarom

elhinni,	amit	pedig	a	saját	szememmel	láttam.
Em	Martha	 vállára	 hajtotta	 a	 fejét,	 és	 összenyálazta	 a	 vakítóan	 fehér

blúzt.	 A	 lány	 szórakozottan	 simogatta	 meg	 az	 állatot.	 –	 De	 nincs
bizonyítékod	–	jegyezte	meg.
Marco	megrázta	a	fejét.	–	Még	csak	a	holttest	sincs	meg.
–	Marco,	az	eszedbe	sem	jutott,	hogy	esetleg	csak	úszott	egyet?	Tudom,

hogy	jött	a	vihar,	de	a	lányok	kiszámíthatatlanok	tudnak	lenni,	egy	hirtelen
ötlet	vagy	hasonló.	Az	is	lehet,	hogy	összekapott	a	pasijával…
–	Lehet,	 és	 talán	pont	a	pasi	verte	be	a	 fejét.	Martha!	Annak	a	 lánynak

tiszta	 vér	 volt	 a	 feje.	Valaki	 fejbe	 vágta.	Valami	 kemény	 tárggyal.	 Talán
egy	 üveggel	 –	 vont	 vállat	 Marco.	 –	 Akkor	 is	 úgy	 gondolom,	 hogy
megölték.	És	meg	akarom	találni,	meg	azt,	aki	tette.
Martha	 hallgatott.	 Azon	 tűnődött,	 hogy	 mit	 is	 keres	 itt.	 Marco

szemlátomást	 teljesen	 rákattant	az	esetre,	és	esze	ágában	sincs	elengedni,
hogy	egyszerűen	csak	élvezze	a	nyaralását.
Áthajtottak	a	falun,	el	a	nyaralóhajókkal	teli	kikötő	és	a	vidám,	harsány

angol	hangok	mellett.	A	hosszú,	macskaköves	utca	végén	piros	neonfelirat
villogott.	Kosztasz	 Bár	 és	 Grill.	 Marco	 elgurult	 odáig,	 és	 megállt.	 Em
azonnal	 kiugrott,	 és	 farkcsóválva	 rohant	 a	 bejáratot	 takaró



gyöngyfüggöny	felé.
–	Kerüljenek	beljebb!	–	kiáltotta	egy	férfihang	odabentről,	és	egy	félénk

lány	 elhúzta	 a	 függönyt.	 Bizonytalanul	 méregette	 őket.	 Barna	 szeme
elkerekedett,	 amikor	meglátta	Marthát.	Hátralépett,	 és	azt	mondta:	–	 Isten
hozott,	Marco	menyasszonya.	Már	mindent	tudunk	rólad.
Martha	 kérdő	 pillantást	 vetett	 Marcóra,	 aki	 megvonta	 a	 vállát.	 –

Mondtam,	hogy	a	barátnőm	vagy,	és	jönni	fogsz.
Martha	 követte	 a	 kutyát	 a	 hűvös,	 sötét	 helyiségbe.	 Egy	 pillanatra

megállt,	 hogy	 a	 szeme	 alkalmazkodjon	 a	 homályhoz.	 A	 távolból	 vihar
morajlását	hallotta.
A	 bajszos,	 hórihorgas,	 szívélyesen	 izzó	 tekintetű	Kosztasz	 felemelte	 a

lány	 kezét,	 és	 szúrós	 csókot	 lehelt	 rá.	 Marthát	 hirtelen	 megrohanta	 a
kimerültség	 a	 végtelennek	 tűnő	 utazás,	 a	 sok	 átszállás	 és	 késés	 után.
Belesüppedt	 egy	 fonott	 bőrszékbe,	 és	 elfogadott	 egy	 rózsaszín,	 jégtől
csörömpölő	italt	a	félénk,	sötét	hajú,	szexi	alakú	lánytól.
–	A	feleségem,	Artemisz	–	mutatta	be	Kosztasz	büszkén.
Artemisz	 háromszor	 arcon	 csókolta	 Marthát,	 és	 mondott	 valamit

görögül.	 –	Azt	mondja,	 jó	 az	 illatod	–	 fordított	Kosztasz	Marthának,	 aki
beletúrt	 a	 hatalmas	 fehér	 táskába,	 és	 a	 rengeteg	 kacat	 meg	 a	 gyűrött
Háború	 és	 béke	 alatt	 megtalálta	 a	 kis	 fiolányi	 Chanel	 illatmintát,	 amit
átnyújtott	a	lánynak.	–	Hogy	neki	is	jó	illata	legyen	–	mondta	Kosztasznak.
De	 Marco	 az	 arany	 ékszert	 nézte	 Artemisz	 nyakában;	 vékony	 láncon

apró	 aranypárduc.	 És	 A.	 M.	 monogram.	 Fennhangon	 morfondírozni
kezdett,	vajon	Kosztasz	hogyan	tett	szert	erre	az	elbűvölő	darabra.
–	A	rendőrségtől	–	magyarázta	Kosztasz.
Martha	felismerte	a	jellegzetes	párducfigurát,	és	meglepetten	bökte	ki:	–

De	hiszen	ez	Cartier!	Gyönyörű!
Artemisz	 megfogta,	 és	 szemügyre	 vette	 a	 monogramos	 medált.	 –

Cartier?	 –	 kérdezte	 kétkedve.	 –	 A	 parton	 találtam,	 a	 víz	 mosta	 ki.	 Azt
hittem,	hogy	egy	turista	vesztette	el	úszás	közben.	Ez	gyakran	megtörténik.
–	 Egyszer	 –	 tette	 hozzá	 Kosztasz	 –	 valaki	 talált	 egy	 gyémántgyűrűt.

Három	kő	aranyba	foglalva.	Persze	átadta	a	rendőrségnek,	és	jelentkezett
is	érte	egy	pár.	Összevesztek,	és	a	nő	a	 tengerbe	dobta	a	gyűrűt,	de	aztán
kibékültek.	Ez	volt	 ez	egyetlen	értékes	dolog,	 amit	valaha	 is	 talált	valaki
errefelé.
–	Hát	most	van	más	is.	–	Marcónak	eszébe	jutott	a	kék	ruhás	lány,	akinek

a	 testét	 sosem	 fogják	megtalálni,	 és	 hirtelen	 az	 a	 gyomorszorító	 érzése



támadt,	 hogy	 a	medál	 az	 övé	 volt.	Megkérte	Artemiszt,	 hadd	 nézze	meg
közelebbről.	A	lány	megemelte	súlyos	haját,	és	kioldotta	a	kapcsot,	aztán
kelletlenül	átadta	a	láncot	Marcónak.
–	Marthának	 igaza	 van	 –	mutatott	Marco	 az	 apró	 Cartier	 emblémára,

mire	Artemisz	 felsóhajtott,	mert	 tudta,	 hogy	 ha	 drága	 darabról	 van	 szó,
nem	tarthatja	meg.
–	Akkor	vissza	kell	adnunk	a	rendőröknek	–	mondta	Kosztasz.	Sajnálta,

hogy	 Artemisz	 elveszti	 a	 láncát.	 –	 Veszek	 neked	 másikat	 helyette	 –
fogadkozott.
Marco	 kifizette	 az	 italokat,	 és	 Marthával	 kézen	 fogva	 elsétáltak	 a

kunyhóhoz,	Em	pedig	előrerohant,	izgalmas	új	szagok	után.
–	Arra	gondolsz,	hogy	azé	a	lányé,	aki	kiesett	a	hajóból	–	szólt	Martha.

Megbotlott	 a	 köveken,	Marcónak	 kellett	 elkapnia.	 A	 férfi	 átfogta	 a	 lány
derekát.	Jó	érzés	volt.	Egymásra	mosolyogtak,	és	megálltak	csókolózni.
–	Mint	a	tinik	–	suttogta	Martha,	és	Marco	nyakába	fúrta	az	arcát.	A	férfi

bőrének	 tisztalevegő-,	 tengerisó-,	 frissveríték-illata	volt,	 egy	kis	citrusos
parfümbeütéssel	–	a	 saját	egyedi	kipárolgása.	De	Marco	mást	 forgatott	 a
fejében.	Kinézett	a	tengerre,	és	láthatóan	az	elhangzottakon	töprengett,	az
aranyláncon	meg	a	monogramon.
–	Kereshetek	valami	ismerőst	a	Cartier-nál,	és	írhatok	neki,	ha	akarod	–

javasolta	 Martha.	 –	 Elmeséljük,	 hogyan	 találtunk	 rá	 a	 láncra,	 és
megmondjuk,	 hogy	 szeretnénk	megtudni,	 kié,	 hogy	 visszajuttassuk	 neki.
Hátha	van	valami	nyilvántartásuk,	amiben	meg	tudják	keresni	a	monogram
alapján.
–	Tudom,	hogy	azé	a	 lányé	volt,	 aki	megfulladt	–	mondta	Marco.	–	A

kérdés	az,	hogy	hogyan	esett	 le	a	nyakáról	a	vízbe.	Láttad,	milyen	nehéz
volt	kicsatolni.	Nem	oldódhatott	ki	csak	úgy	magától.
–	Gondolod,	hogy	valaki	levette	róla,	és	a	vízbe	dobta?
–	Ez	volt	az	egyetlen	holmija,	ami	alapján	azonosítani	lehetett	volna.
–	 Eltekintve	 a	 holttestétől	 –	 emlékeztette	Martha.	 –	Marco!	 –	 folytatta

megrovón.	 –	 Fantazmagóriákat	 kergetsz.	 Nem	 létezik	 semmiféle	 lány,
semmiféle	 gyilkosság.	 Semmi	 sem	 történt,	 csak	 valaki	 beugrott	 egy
hajóról	úszni	egyet…
Marco	jéghideg	pillantást	vetett	rá.	–	Lehet,	hogy	nem	vagyok	nyomozó

–	felelte.	–	De	attól	még	tudom,	hogy	mit	láttam,	és	azt	is	tudom,	hogy	nem
bukkant	fel	a	víz	színére.	Valaki	leütötte.	Meg	akarták	ölni.
Marco	 felidézte	magában	a	 lány	képét,	 aki	 szinte	 rohant	 a	nagy	 fekete



hajó	 hátulja	 felé,	 és	 kezével	 vérző	 fejéhez	 kapott,	 aztán	 hátrapillantott
maga	mögé…	majd	leesett	a	fedélzetről.	Újra	és	újra	lejátszotta	a	jelenetet
a	 fejében,	ahogy	a	 lány	zuhan,	hosszú	vörös	haja	pedig	 fölötte	 lebeg.	És
felidézte	 önmagát,	 ahogyan	 áll	 a	 csónak	 szélénél,	 és	 várja,	 hogy	 a	 lány
felbukkanjon…	Ahogyan	utánaugrik.	És	nem	találja.	Korábban	már	kezdte
elhinni,	 hogy	 Marthának	 talán	 igaza	 lehet,	 de	 most	 már	 nem,	 hogy	 a
kezében	volt	a	lánc	a	monogrammal.	A.	M.
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Eltelt	 egy	 hét,	 és	Martha	 már	 visszarepült	 New	 Yorkba.	 Marco	 egyedül
ücsörgött	 Kosztasz	 vén	 olajfája	 alatt,	 amelyet	 már	 megfosztottak	 a
termésétől,	 s	 Kosztasz	most	 azt	 szolgálta	 fel	 vendégeinek	 fogpiszkálóra
szúrva,	 figyelmeztetve	 őket,	 hogy	 a	 bogyók	 nagyon	 lédúsak,	 és
spriccelhetnek.	Ez	így	is	volt,	ezt	Marco	tapasztalatból	tudta.	Akárcsak	Em.
Szívesen	 el-elvett	 egy-egy	 szem	 olívát,	 némileg	 bizonytalanul	 forgatta	 a
szájában,	 hogy	 mit	 kezdjen	 vele,	 végül	 egészben	 lenyelte,	 és	 könyörgő
tekintettel	kérte	a	következőt.	Marco	úgy	gondolta,	hogy	kettő	a	maximum,
ami	 egy	 kutyának	 jár;	 Emnek	 jobban	 fekszik	 a	 masztodoncsont.	 És	 a
kecskehús	 is.	 A	 sütőből	 terjengő	 ínycsiklandó	 illat	 a	 teraszon	 ücsörgő
boldog	 párocska	 felé	 száll.	Bár	 ők	 észre	 sem	 vették,	 annyira	 elmerültek
egymás	szemében.	A	szerelem	pillantása,	gondolta	Marco	kissé	irigyen.
Martha	 látogatása	 rövid	 volt;	 előző	 nap	 indult	 vissza	New	Yorkba,	 és

Marco	magára	maradt.	Nemcsak	a	 lány	 testi	 jelenléte	hiányzott,	hanem	a
beszélgetés	is;	Martha	volt	az	egyetlen,	aki	elhitte	neki,	hogy	tényleg	látta
egy	fiatal	lány	meggyilkolását.	Pontosabban	nem	is	magát	a	cselekményt,
csak	a	végeredményét.	Senki	más	nem	hitt	neki,	mert	a	lány	látszólag	soha
nem	is	létezett.
Artemisz	 kiszolgálta	 a	 szerelmeseket,	 és	 sietve	 visszament	 a	 házba.

Hosszú	fekete	haját	lófarokba	fogta,	és	hímzett,	fehér	vászon	parasztblúzt
viselt,	 amely	 szexisen	 lecsúszott	 a	 válláról.	 Piros	 vászonszoknyája
vonzóan	hullámzott	a	térde	körül.	A	lábán	cseppet	sem	szexi	strandpapucs
volt.	 A	 lábkörmét	 halvány	 rózsaszínre	 lakkozta,	 telt	 ajkát	 hasonló,
csillogóbb	árnyalatúra	festette.	Marco	elmélázott	rajta,	milyen	szép	nő.	Pár
vázlatot	 készített	már	 róla,	 és	 úgy	 tervezte,	 hogy	 egy	nap	majd	megfesti
Artemisz	portréját.	Pillanatnyilag	azonban	a	vörös	hajú	lány	ügye	kötötte



le.
–	Artemisz!	–	kapta	el	a	nő	kezét,	amikor	az	elment	mellette.	Artemisz

kérdőn	visszafordult.	–	Van	egy	perced?	Szeretnék	kérdezni	valamit.
Artemisz	 kíváncsian	nézett	 rá,	 és	 odahúzott	 egy	 széket.	 –	De	 csak	 egy

perc.	Mint	láthatod,	sok	a	dolog.
Körülöttük	 zsongott	 az	 élet.	A	 szokásos	 ráncos	 bácsikák	 ücsörögtek	 a

fal	mellett,	ahogy	máskor	is,	az	asztalra	könyököltek,	széküket	az	utca	felé
fordították,	 hogy	 minden	 arra	 járót	 jól	 láthassanak,	 és	 halkan
megjegyzéseket	tehessenek	rá.	A	nappali	hőség	még	tartotta	magát,	az	egy
szál	 utcai	 lámpa	 haloványan	 pislákolt,	 s	 gyertyák	 lobogtak	 az	 előző
karácsonyról	maradt	zöld	és	piros	üvegtartókban.
–	 Igen?	 –	 Artemisznek	 tágra	 nyílt	 a	 szeme.	 Várta,	 mit	 fog	 mondani

Marco.
–	Egy	vörös	hajú	nőt	keresek.
–	Martha	még	csak	egy	napja	ment	el,	és	máris	egy	másik	nőt	keresel?
–	Nem	erről	van	szó.	Az	a	nő	meghalt.
–	Isten	szent	anyja!	–	vetett	gyorsan	keresztet	Artemisz.	–	Nem	ismerek

halott	nőket.	Még	élek.
–	 Ennek	 vörös	 haja	 volt.	 Tudnom	 kell,	 hogy	 láttad-e	 valamikor	 itt,	 a

kocsmában,	vagy	valami	hajón,	vagy	a	kikötőben.
Artemisz	 égnek	 emelte	 a	 tekintetét;	 gondolkodott.	 –	 Láttam	 –	 jutott

eszébe	 végül.	 –	 Rengeteg	 hullámos	 vörös	 haj.	 Egyszer-kétszer	 elment
erre,	de	sosem	jött	be.
Marco	 hallotta	 a	 saját	 megkönnyebbült	 sóhajtását.	 Ezek	 szerint	 nem

képzelődött:	a	lány	valóban	létezett.
–	 És	 te	 azt	 gondolod,	 hogy	 az	 övé	 volt	 az	 arany	 nyaklánc	 –	 folytatta

Artemisz.	Marco	bólintott.
–	Már	csak	a	nevét	kell	kiderítenem.
A	dolog	nem	volt	egyszerű;	sőt	valójában	lehetetlennek	bizonyult.	Senki

sem	 ismerte	a	 lányt.	Errefelé	 jöttek-mentek	a	hajók:	nyaralók,	hátizsákos
turisták,	lézengő	egyetemisták.	A	lány	bárki	lehetett	közülük.
Így	 jártam,	 gondolta	 Marco	 nyűgösen,	 Kosztasz	 kocsmájába

visszatérve,	retsinát	szopogatva,	amitől	kedve	támadt	egy	pohár	hűs,	tiszta
francia	 sauvignon	 blanc-ra.	 Emre	 nézett,	 aki	 gazdája	 papucsos,
napbarnított	 lába	 mellett	 nyugtatta	 a	 fejét,	 ügyet	 sem	 vetve	 a	 jókora
csontra.	Mintha	még	ő	is	elvesztette	volna	érdeklődését	a	hely	iránt.	Ideje
volt	menni.	Itthagyni	a	lányt	és	a	halála	rejtélyét,	ami	talán	nem	is	rejtély;



talán	 csak	 az	 ő	 lelkivilága	 meg	 a	 csalóka	 memóriája	 tévesztette	 meg.
Tovább	kell	lépnie.
Visszament	 az	 egyszerű	 fehér	 viskóhoz,	 bepakolta	 nyűtt	 pólóit	 és

fürdőnadrágjait	 a	 zsákvászon	 táskába,	 megetette	 Emmel	 az	 előző	 nap
vásárolt	maradék	csirkét,	kidobta	a	jázminvirágokat,	amiket	szintén	előző
nap	 szedett	 le	 az	 ajtó	 előtti	 fáról,	 és	még	mindig	 édesen	 illatoztak.	 Egy
pillanatra	megállt,	és	körülnézett	apró,	második	otthonában.	Szerette	ezt	a
helyet,	 szerette	 az	 itteni	 magányt.	 Most	 először	 zavarta	 meg	 valami,	 és
nem	 tetszett	 neki	 az	 érzés.	Aggodalmak	közt	ment	 ki	 a	 teraszra,	 és	 leült.
Em	is	idegesen	telepedett	melléje,	mancsát	takarosan	elrendezte.
Marco	lenyúlt,	hogy	megsimogassa	a	kutya	fejét.	Milyen	apró	koponya,

milyen	törékeny…	erről	megint	eszébe	jutott	a	lány	feje,	a	csontig	vágott
sebbel.	Nem	 tudott	 szabadulni	 az	emléktől.	Tudta,	mit	 látott.	Nem	 tehetett
ellene	semmit.	Ideje	hazamenni.
Villám	hasított	az	égre,	újabb	vihar	közeledett.	Ez	az	évszak	velejárója.

A	 villanás	 fényénél	 egy	 hajót	 pillantott	 meg,	 amely	 a	 kikötő	 felé
igyekezett.	Egy	hatalmas,	fekete	guletet.	Felkapta	a	távcsövét,	és	elolvasta	a
nevet.	 Lady	 Marina.	 Nyilván	 sok	 fekete	 hajó	 akad,	 de	 Marco	 valahogy
érezte,	 hogy	 ez	 volt	 az.	 Ugyanaz	 a	 kabin,	 ugyanaz	 az	 ajtó,	 amin	 a	 lány
kilépett	a	kék	ruhában,	ugyanaz	a	korlát,	ami	fölött	átbukott,	mintha	halott
lenne.	És	azóta	bizonyára	tényleg	halott.
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ANGIE

Meghaltam?	 Azt	 mondják,	 hogy	 a	 halott	 nem	 érez	 már	 semmit.	 Akkor
halott	 vagyok.	 Mégis	 éreztem	 a	 sebet	 a	 fejemen,	 éreztem,	 ahogyan
nyaldossa	a	víz.	A	tengervíz	gyógyít.	De	lehet,	hogy	a	seb	túl	mély.	De	ha
halott	vagyok,	akkor	úgyis	mindegy.
Végig	 éreztem	 az	 áramlat	 sodrását	 is,	 amelynek	 erejével	 szemben

tehetetlen	voltam.	Nem	mintha	bármit	 is	 tehettem	volna	magamért,	ahhoz
már	 késő	 volt.	Már	 nagyon	messze	 lehetek	 attól	 a	 helytől,	 ahol	 a	 vízbe
estem	 a	 hajóról,	 messze	 azoktól	 az	 emberektől,	 akiknek	 a	 meghívott
vendége	 voltam.	 Vagyis	 kvázi	 vendége.	 Úgy	 indult,	 de	 a	 végén	 egészen
más	lett	belőle.	Én	voltam	a	naiv	kis	ártatlan,	aki	azt	hitte,	hogy	a	hullámos
vörös	sörényével	sztár	lesz	belőle	egy	samponhirdetésben.
Próbálok	kétségbeesetten	visszaemlékezni	mindenre,	mielőtt	késő	lenne.

Huszonegy	éves	vagyok,	ez	biztos.	A	nevemet	is	tudom.	Angie.	Az	anyám
egyedül	nevelt	 fel.	Rá	 is	emlékszem.	Most	 is	 látom	a	 lelki	 szemem	előtt,
sovány,	mindig	 aggodalmas	 arcát,	 ellágyuló	 tekintetét,	 amikor	 rám	 néz,
amire	nem	volt	túl	sok	lehetősége,	mert	három	állásban	dolgozott,	hogy	a
felszínen	 maradhassunk.	 A	 felszínen	 maradni.	 Ironikus,	 hisz	 épp
fuldoklom.	Nélküled,	anyu.	Talán	az	én	hibám.
Így	kezdődött.

Egy	 hónappal	 ezelőtt	 hoszteszként	 dolgoztam,	 fogadólányként	 egy
népszerű	manhattani	étteremben.	Queensben	nőttem	fel,	New	York	államon
kívül	 sosem	 jártam,	 sosem	 volt	 pénzem,	 de	 talán	 ambícióm	 sem.
Manhattan	 volt	 számomra	 minden,	 és	 vonzó	 fiatal	 lányként,	 a	 vörös



„sörényemmel”,	amelyet	persze	munkához	mindig	szigorúan	hátrafogtam,
az	 orrom	 apró	 szeplőivel,	 amelyeket	 alapozóval	 próbáltam	 elfedni,
mogyoróbarna	 szememmel,	 amely	 bizonyos	 fényviszonyok	 közt
zöldesnek	 tűnt,	 és	 karcsú,	 feszes	 testemmel,	 amelyet	 heti	 öt,	 reggeli
edzésnek	 köszönhettem,	 tudtam,	 hogy	 jól	 nézek	 ki.	 Nem	 vagyok
világraszóló	szépség,	de	bizonyosan	elég	vonzó	ahhoz,	hogy	érdeklődést
keltsek	a	drága	hely	iránt,	amely	nem	több	egy	felturbózott	steakhouse-nál,
egzotikusan	 hangzó	 francia	 és	 olasz	 nevű	 fogásokkal	 tűzdelt	 étlappal.
Persze	 a	 legtöbben	 így	 is	 steaket	 kértek,	 hozzá	 házi	 sült	 krumplit.
Borítékolhattam	volna	a	rendelésüket,	még	mielőtt	kinyitották	a	szájukat.
Nem	mintha	én	vettem	volna	fel	a	rendeléseket.	Én	csak	az	asztalukhoz

vezettem	a	vendégeket,	odaadtam	nekik	az	étlapot,	felhívtam	a	figyelmüket
a	különlegességekre	és	a	 jobb	borokra,	gondoskodtam	a	gyertyafényről,
ami	 mellett	 a	 hölgyek	 szebbnek	 tűnnek,	 aztán	 megvillantottam	 profi
mosolyomat,	 és	már	 el	 is	 tűntem.	Kivéve	 akkor,	 ha	 egy-egy	 érdekesebb
pasi	 bukkant	 fel,	 és	 főleg	 akkor,	 ha	 egyedül.	 Így	 ismertem	meg	 Ahmet
Ghulbiant	is,	és	így	pecsételtem	meg	a	sorsomat.
Tulajdonképpen	 nem	 is	 én	 fogadtam,	 hanem	 az	 egyik	 kolléganőm,	 de

azonnal	 láttam,	 hogy	 jelentős	 személyiség,	 már	 abból,	 ahogyan	 bejött,
majd	megállt,	és	szemügyre	vette	a	diszkrét	megvilágítású	termet,	a	fehér
terítős	asztalokat,	a	hatalmas	vázákat	tele	virágokkal,	amelyeknek	az	illata
a	 jó	 ételek	 és	 a	 kitűnő	 borok	 aromájával	 vegyült.	 Sötét	 öltönyt	 viselt,
rögtön	 láttam	 rajta,	 hogy	 európai	 fazonú	 –	 szűk	 és	 tökéletesen	 testre
szabott	–,	és	olyan	sűrű	fekete	haja	volt,	amit	talán	a	„buja”	szóval	lehetett
volna	 a	 leginkább	 jellemezni,	 noha	 konzervatív	 fazonra	 volt	 vágva.	 Az
arca	olívabarna,	gondosan	borotvált.	Hiába	uralkodott	homály	a	teremben,
sötét	szemüveget	viselt,	és	egy	pillanatra	sem	vette	le.
Volt	 benne	 valami,	 ami	 azonnal	 vonzani	 kezdett,	 és	 amikor	 a

kolléganőm	elsietett,	hogy	leadja	az	 italrendelését,	azonnal	odajátszottam
magam.	 Kisimítottam	 rövid	 fekete	 ceruzaszoknyámat,	 megigazítottam
fehér	 blúzom	 gallérját,	 aztán	 lazán	 elmentem	mellette,	 és	 menet	 közben
rávillantottam	egy	mosolyt.
–	 Minden	 rendben?	 –	 érdeklődtem,	 és	 megtorpantam,	 hogy

végigmérhessen,	amit	persze	meg	is	tett.
–	 Még	 sokkal	 inkább,	 hogy	 maga	 itt	 van	 –	 felelte,	 mire	 elnevettem

magam.
–	Sablonos	–	feleltem.	–	Sőt	banális,	ha	az	igazat	akarja	hallani.	El	sem



tudom	mondani,	hányszor	hallottam	már	ezt.
Nem	válaszolt,	csak	nézett	rám.	Feszengeni	kezdtem,	és	tovább	akartam

menni,	de	végül	megszólalt:	–	Várjon.
Vártam.
–	Természetes	a	hajszíne?
Ennél	 jobban	 nem	 lephetett	 volna	 meg	 a	 kérdésével.	 A	 hajamat

szigorúan	 hátrafogtam	 és	 összecsatoltam,	 a	 ház	 szabályai	 szerint.	 Az
ételbe	 nem	 kerülhet	 hajszál,	 nincs	 szexi	 sörényrázás,	 nincs	 csábítás,
amikor	 az	 a	 cél,	 hogy	 minél	 több	 bort	 adj	 el.	 Óvatosan,	 de	 a	 profi
mosolyommal	 feleltem,	 hogy	 igen,	 valódi.	 Behatóan	 meredt	 rám,	 és
tényleg	 kezdtem	 kellemetlenül	 érezni	 magam.	 Ott	 akartam	 hagyni,	 de
megint	azt	mondta,	hogy	várjak.	Benyúlt	a	zakója	belső	zsebébe,	vékony
bőrtárcát	vett	elő,	amiből	kihúzott	egy	névjegykártyát.	Átadta	nekem.
–	Vannak	kapcsolataim	 a	 reklámszakmában	–	mondta.	 –	Tudom,	 hogy

nemsokára	fotózások	lesznek	Törökországban	és	Görögországban.	Vörös
hajú	 modellre	 van	 szükség,	 olyanra,	 mint	 maga.	 Sajnos	 az	 a	 lány,	 akit
korábban	 kiválasztottak,	 elesett,	 a	 bordáját	 törte,	 és	 le	 kell	 mondania	 a
munkát.	Dús	sörényt	akarnak,	persze	nem	mintha	nem	tudnák	kipótolni	a
hajat,	de	afféle	szabadtéri,	 tengeres-homokos-szélfújós	dologról	van	szó.
A	haj	nagyon	fontos.
Elhallgatott,	és	csak	nézett.	A	szemem	sarkából	láttam,	hogy	a	főnököm

integet.	 Vissza	 kell	 mennem	 a	 helyemre.	 Gyorsan	 eltettem	 a	 kártyát,	 és
megígértem,	 hogy	 hívni	 fogom.	 Kétszeresen	 is	 megpecsételtem	 a
sorsomat.	Hát	ezért	fuldoklom	most	a	hűvös,	azúrkék	hullámokban	a	török
partoknál.
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Apollo	Zakariosz	vette	észre	a	lányt.	Egy	gyorsjáratú,	fekete	kereskedelmi
hajó,	 a	Zeusz	 büszke	 tulajdonosa	 és	 kapitánya.	 Ez	 a	 hajó	 a	 török	 típusú
kétárbocos	 gulet	 egyik	 változata.	 A	 kapitány	 történetesen	 épp	 a	 hídon
tartózkodott,	és	messzelátóval	nézegette	a	tengert	meg	a	felhőket,	amikor
észrevette	 a	 felfelé	 merülő	 valamit,	 amit	 először	 moszat-	 vagy
hínárfélének	vélt.	Az	is	volt,	csak	éppen	egy	nőre	fonódva.	A	haját	nézte,
ami	fölötte	lebegett.
Azonnal	segítségért	kiáltott,	leszaladt	a	fedélzetre,	és	kihajolt	a	korláton.

A	legénység	–	három	meztelen	felsőtestű	ember	–	rohanvást	érkezett.
–	Fordítsátok	meg	a	hajót!	–	rikoltotta	Apollo.	–	Egy	nő	van	a	vízben.

Óvatosan,	vigyázzatok	rá!
Hátratolta	aranyzsinóros	kapitányi	sapkáját,	amelyet	a	tekintély	kedvéért

állandóan	hordott,	és	aggodalmasan	hajolt	ki	a	víz	fölé,	miközben	a	hajó
belekezdett	a	manőverbe.	Zömök	ember	volt,	tipikus	görög.	Egész	életét	a
tengeren	 töltötte,	 de	 most	 először	 látott	 egy	 vízben	 lebegő	 női	 testet	 a
hajója	mellett.	Ötvenéves,	 tapasztalt,	 háromgyerekes	 apa	 volt,	 egy	Athén
melletti	 öregotthon	 tulajdonosa.	 Jobban	 örült	 volna,	 ha	 nem	 kerül	 ilyen
helyzetbe,	ami	csak	bajt	ígért.	Mert	most	aztán	muszáj	volt	cselekednie.
–	Dobjátok	ki	a	hálót!	–	rendelkezett	Zakariosz,	és	aggodalom	kerítette

hatalmába,	mert	szem	elől	vesztette	a	hajkoronát.	A	lány	egészen	mélyre	is
merülhetett,	az	áramlatok	alattomosak,	percek	alatt	leránthatnak	bárkit.	De
nem.	Ott	van!	Most	újra	látta.
–	Le	a	vízre!	–	kiáltotta	az	embereinek.	–	Halásszátok	ki!	–	Mintha	csak

egy	tonhalról	lenne	szó.
Leeresztették	 a	 hálót	 meg	 egy	 gumicsónakot.	 A	 csónak	 csattanva	 ért

vizet,	 két	 ember	 beleugrott.	 Leállították	 a	 motort.	 Csak	 a	 hullámok



csapkodása	 hallatszott	 a	 fekete	 hajótesten,	 meg	 a	 prédát	 leső	 sirályok
rikoltozása.	A	gulet	békésen	ringatózott	a	habokon.
Zakariosz	megint	hátratolta	kapitányi	sapkáját	napégette	homlokáról,	és

idegesen	 hajolt	 ki	 a	 hajókorláton.	 Tényleg	 jól	 látta?	 Az	 vörös	 haj	 volt,
nem	valami	hínár?	A	forróság	égette	az	ingén	át,	a	teste	verítékben	úszott.
Talán	 nem	 is	 kellene	 törődnie	 az	 egésszel,	 nem	 kellett	 volna
belekeverednie.	 A	 vízben	 talált	 testek	 sok	 magyarázkodással	 járnak	 a
rendőrség	 felé,	 rengeteg	 papírmunkával	 és	 bosszúsággal,	 épp	 most,
amikor	 a	 békés	 nyugdíjaskorra	 készül.	 De	 mégiscsak	 egy	 nőt	 látott	 a
vízben.	Vagy	egy	nő	hulláját.	Ki	tudja,	melyiket?	Nemsokára	kiderül.

ANGIE

Most	 már	 csak	 „test”	 vagyok?	 Puszta	 porhüvely?	 Amiből	 minden	 érzés
kiveszett?	 Fura,	 de	 látom	 önmagamat,	 kicsiben,	 valahol	 a	 saját	 betört
fejem	fölött,	a	mélykék	égen	lebegve,	amelynek	csíkjai	összekeverednek	a
hajammal,	 és	 húzom	 a	 fejemet,	 húzom	 felfelé.	 Idelent	 nyugodt	 és	 békés
minden.	 Nem	 akarok	 újra	 érezni,	 nem	 akarok	 emlékezni	 a
sebezhetőségemre,	 az	 „ártatlanságomra”,	 vagy	 legalábbis	 arra	 az
ártatlanságra,	 amelyről	 azt	 hittem,	 hogy	 megvan	 bennem,	 amikor	 még
tudtam,	 ki	 vagyok.	 Tudtam,	 hogyan	 kell	 bánni	 a	 férfiakkal,	 hogyan	 kell
vigyázni	magamra,	 nem	voltam	 afféle	 ostoba	 kislány,	 aki	 azonnal	 bedől
minden	 sima	beszédű	alaknak.	Elvégre	 egy	menő	étteremben	dolgoztam,
ahol	 a	 férfiak	 mindig	 megnéznek	 egy	 vonzó	 lányt.	 Számítottunk	 az
ilyesmire,	tudtuk,	hogyan	védekezzünk	az	erőszakosabbja	ellen,	és	hogyan
mosolyogjunk	 azokra,	 akik	 egy	 estére	 szabadultak	 el	 az	 asszony	 és	 a
gyerekek	mellől.	A	magamfajta	 lányok	„megértők”	voltak	 az	 ilyenekkel.
És	ha	néha	fellobbant	a	szikra,	nos,	miért	ne?	Noha	valójában	mindig	az
igazit	kerestük.	Vagy	legalábbis	arra	vágytunk,	hogy	valaki	„fölfedezzen”
minket.	 Velem	 pontosan	 ez	 történt.	 Váratlanul,	 meghökkentő	 módon
„fölfedeztek”,	pusztán	a	vörös	hajamnak	köszönhetően.
Anyu	meg	 lett	volna	 lepve.	Sokat	 töprengett	azon,	honnan	 jön	a	vörös

hajszín.	 Ő	 természetes	 szőke	 volt,	 majd	 idővel	 festékkel	 fedte	 el	 az	 ősz
szálakat,	 hogy	 aztán	 eltávozzon	 ebből	 a	 világból,	 az	 én	 világomból,



fájdalmasan	korán.	Életem	legszomorúbb	napja	volt	a	halála,	előtte	pedig
a	legszomorúbb	év,	amikor	beteg	volt.	Öt	éve	történt,	és	most	sem	tudok
könnyek	 nélkül	 gondolni	 rá.	 Ezért	 is	 kezdtem	 el	 keresni	 a	 kalandot,	 a
változást;	a	radikális	változást.
Viszonylag	nyugodt	estén	történt,	hogy	Ahmet	Ghulbian	először	besétált

az	 étterembe,	 és	 megismerkedett	 velem.	 Vagyis	 inkább	 kikezdett.	 Persze
szokva	voltam	az	ilyesmihez,	de	ezúttal	bennem	is	megvolt	a	szikra.	Mégis
óvatosan	 viselkedtem.	 Ez	 a	 férfi	 furcsa,	 idegen	 kinézetű.	 Egzotikus,
mondhatni.	 Persze	 nem	 hívtam	 fel	 a	 számot,	 ami	 a	 tőle	 kapott
névjegykártyán	állt.	Úgy	gondoltam,	hogy	egyszerű	csajozási	próbálkozás
volt.	 Az	 anyám	 jutott	 eszembe,	 és	 az,	 hogy	 mit	 gondolna	 rólam,	 a
lányáról,	akinek	mostanra	már	férjhez	kellett	volna	mennie,	és	unokákkal
megajándékoznia	őt.
Néha,	 ahogy	 ott	 álltam	 a	 tízcentis	 tűsarkakon	 és	 a	 szűk	 szoknyában,

stratégiailag	begombolt	fehér	blúzban,	hogy	a	vendégek	ne	láthassák	azt,
amit	 nem	 szabad	 látniuk,	 néha	 szerettem	 volna	 olyan	 lány	 lenni,
amilyennek	anyu	mindig	is	látni	akart	volna.
Azon	 az	 estén	 epeként	 öntött	 el	 a	 csalódottság;	 semmit	 sem	 értem	 el,

még	 a	 saját	 potenciálomat	 sem,	 ahogy	 anyu	 szokta	mondani.	Mindig	 jól
tanultam,	 főiskolára	 is	 felvettek	 volna,	 csak	 persze	 nem	 mehettem.
Dolgoznom	kellett,	pénzt	keresni;	fenntartani	a	második	emeleti	kétszobás
lakást	Queensben,	fizetni	az	ennivalót,	a	vodkát,	a	cigit.	Ez	utóbbi	ölte	meg
anyámat,	pedig	becsületére	 legyen	mondva,	hogy	egy	 idő	után	 leszokott.
De	már	 késő	 volt.	Miatta	 nem	 vettem	 soha	 cigarettát	 a	 számba,	 se	 füves
cigit,	 mert	 attól	 is	 féltem.	 Ahol	 laktunk,	 ott	 tele	 volt	 minden
drogdílerekkel,	 láttam	az	eredményt,	és	nem	akartam	a	részese	lenni.	Azt
hiszem,	 olyasmi	 voltam,	 akit	 „jó	 kislánynak”	 neveznek.	 Igazság	 szerint
soha	nem	is	akartam	„rossz”	lenni.
Nem	mentem	bele	egyéjszakás	kalandokba.	Az	első	kapcsolatom	maga

volt	a	szenvedély.	Olyan	őrülten	szerelmesek	voltunk,	hogy	senki	más	nem
számított.	Henry	volt	a	srác	neve,	de	csak	Hanknek	hívta	mindenki,	és	egy
évig	 semmit	 nem	 láttunk	 egymáson	 kívül.	 Aztán	 egyszer	 csak	 vége	 lett.
Kösz	 mindent,	 édes,	 mondta,	 és	 elment	 egy	 déli	 egyetemre,
vöröshagymának	a	tulipánhagymák	közé.	Én	meg	elmentem	pénztárosnak
a	helyi	szupermarketbe,	ahol	úgy	beleolvadtam	a	háttérbe,	mintha	tényleg
ott	lenne	a	helyem.	És	ott	is	volt.	Eltekintve	persze	a	vörös	sörénytől,	amit
egyszer,	 egy	 sötét	 pillanatomban,	 miután	 megnéztem	 DVD-n	 Audrey



Hepburnt	 a	 Római	 vakációban,	 hozzá	 hasonlóan	 lenyírattam,	 mint	 egy
áldozati	 bárány.	 Amikor	 megláttam	 a	 szörnyű	 végeredményt,	 annak	 is
éreztem	magam.	Feláldoztam	magam	Hank,	a	friss	egyetemista	egójának,
és	tessék.	Most	évek	kellenek	majd,	hogy	megint	kinőjön.
Most	pedig,	a	végzetem	pillanataiban,	a	hajam	vörös	felhőként	terül	szét

a	 fejem	 körül,	 és	 csápokként	 tekergőznek	 az	 üvegszerű	 hullámokban	 a
bodros	fürtök,	amelyek	felkeltették	Mr.	Ghulbian	figyelmét,	és	a	vesztemet
okozták.
„Nemsokára	békében	nyugszom	majd	melletted,	anyu”,	az	volt	az	utolsó

gondolatom,	 amikor	 az	 ütés	megremegtette	 a	 fejemet,	 és	megszédültem,
aztán	 a	 véres	 sebhez	 kaptam.	 Előretántorodtam,	 és	 a	 szemem	 sarkából
láttam	 őket,	 ahogy	 néznek.	 Ghulbian	 meg	 a	 nő,	 aki	 fejbe	 csapott	 a
pezsgősüveggel.	Nézik,	hogyan	halok	meg.



8

Zakariosz	úgy	húzta	fel	Angie-t,	mint	egy	jókora	zsákmányt.	A	lány	haja
belegabalyodott	 a	 háló	 köteleibe,	 a	 koponyája	 fehéren	 világított	 a
napsütésben;	a	nyitott	szem	Zakarioszra	meredt.
–	Ez	halott	–	hajolt	közelebb.	És	ekkor	a	lány	pislantott	egyet.	–	Egek!	–

ugrott	 hátra	 Zakariosz.	 –	 Hogy	 lehet,	 hogy	 még	 él?	 Meg	 kellett	 volna
fulladnia.	Egy	ilyen	koponyatörést	nem	lehet	túlélni.
Mégis	élek,	akartam	mondani.	És	jól	teszed,	hogy	Istenhez	fohászkodsz,

mert	minden	segítségre	szükségem	lesz.	Megmentettél	a	vízbefúlástól,	de
lehet,	hogy	nem	tudsz	megmenteni	attól,	ami	miatt	elfutottam	előlük,	ami
miatt	beleestem	–	vagy	beleugrottam	–	a	tengerbe,	hogy	meneküljek.
Törülközőket	hoztak,	azokba	csavarták	be	a	lányt,	és	bevitték	Zakariosz

kabinjába,	ahol	lefektették	a	homályban.	Zakariosz	saját	kezűleg	mosta	le
az	arcát	friss	vízzel.	Saját	kezűleg	húzta	el	a	vörös	fürtöket	az	útból.	Látta	a
tátongó	 sebet,	 a	 törött	 koponyát,	 és	 élesen	 beszívta	 a	 levegőt.	 Vajon	 ki
tehette	ezt?	És	miért?
„Mert	túl	sokat	tudtam”,	mondtam	volna	neki.	Ostoba	voltam,	naiv,	vagy

inkább	 egyszerűen	 csak	 hülye.	 Elhittem,	 amit	 mondtak.	 Azt	 tettem,	 amit
akartak.	 Azt	 hittem,	 ez	 az	 a	 kaland,	 amire	 mindig	 vártam.	 Nem	 láttam,
hogy	éppen	beleillek	a	terveikbe,	egy	magányos	fiatal	nő,	család	nélkül,	az
átlagos	 barátokkal,	 akiknek	 be	 lehet	 adni	 egy	 költözést	 a	 nyugati	 partra.
Senkinek	 sem	 hiányzom,	 senki	 sem	 keres.	 Milyen	 szomorú,	 hogy
huszonegy	 éves	 koromra	 nincs	 senkim,	 akit	 érdekelne,	 hogy	 mi	 történt
velem,	és	hol	vagyok.



Egy	hideg	éjszakán	kezdődött	egy	New	York-i	luxushotelben.
Akkor	már	pontosan	egy	hónapja	ismertem	Ahmet	Ghulbiant.	Ott	feküdt

mellettem	az	ágyban,	és	fél	könyékre	támaszkodva	nézett	a	szemembe.	Az
asztalon	 félig	 telt	 pezsgősüveg	 és	 két	 pohár.	 Felült,	 újratöltötte	 a
poharakat,	és	az	egyiket	nekem	nyújtotta.	Feltámaszkodtam,	hátravetettem
a	 hajamat,	 de	 aztán	 hagytam,	 hogy	 újra	 előrehulljon	 a	 mellemre,	 mert
hirtelen	 túl	 mezítelennek	 éreztem	 magam	 ez	 előtt	 a	 férfi	 előtt,	 akivel
nemrég	szeretkeztünk,	és	már	mindent	látott.
–	Természetesen	magángépet	kapsz	–	mondta.
–	Magángépet	 –	 ismételtem,	 és	 próbáltam	 felidézni,	miről	 is	 van	 szó.

Újabban	 emlékezetkieséseim	 támadtak,	 elfelejtettem,	 milyen	 nap	 van,	 és
hogy	kell-e	dolgoznom	vagy	sem.	Ahmet	valamilyen	tablettákat	adott.	Azt
mondta,	neki	is	hasonló	gondjai	voltak,	és	ez	segít.	–	Gondolj	csak	bele	–
mondta,	és	egy	újabb	tablettát	pottyantott	a	pezsgőmbe.	–	Egy	magángép,
csak	 neked.	 Az	 én	 édes,	 vörös	 hajú	 kis	 Angie-mnek.	 Vigyáznak	 rád.
Megkapsz	 bármit.	 Kaviár,	 foie	 gras,	 reggeli	 az	 ágyban,	 koktélozás	 a
naplementében.	És	pezsgő,	egész	úton.
–	Egész	úton	hová?	–	kérdeztem	zavartan.	Tényleg	nem	 tudtam,	miről

beszél.
Nevetett.	–	A	magánjachtoknak	nem	kell	sehová	se	menniük.	Szabadon

járnak,	mint	a	madár,	ahová	a	pillanatnyi	szeszély	diktálja.	És	ennek	te	is
részese	lehetsz,	drága	kis	Angie.
A	 pezsgő	 és	 az	 agyamra	 ereszkedő	 köd	 kábulatában	 mindez	 remekül

hangzott,	de	valahol	a	gondolataim	mélyén	az	a	racionális	lány,	aki	azelőtt
voltam,	hogy	megismertem	volna	ezt	a	férfit,	bevettem	volna	a	tablettákat,
és	túl	sokat	ittam	volna,	feltett	egy	kérdést.	Miért	én?
–	Miért	én?	–	adtam	hangot	a	marcangoló	kételynek.
–	Azért,	drága	kis	Angie-m,	mert	 fontos	vagy	nekem,	és	kezdek	beléd

szeretni.	Azt	 akarom,	 hogy	megismerd	 a	 barátaimat,	 aztán	 a	 családomat.
Ez	a	dolog	komoly,	mostanra	te	is	rájöhettél.
A	szemüveg	nélkül	is	sötét	tekintete	egybeforrt	az	enyémmel.	Átölelt,	és

meztelen	 mellkasához	 szorított.	 Éreztem	 a	 szívét,	 ahogy	 dobog.	 Értem
dobog,	gondoltam	boldogan.	Végre	találtam	egy	férfit,	aki	szeret.	Anyu	el
lenne	ragadtatva,	ahogy	én	is.	Legalábbis	abban	a	pillanatban	úgy	éreztem.
Pedig	alig	ismertem	ezt	az	embert,	azt	sem	tudtam,	honnan	jött,	milyen	a
családja;	 az	 együtt	 töltött	 hetek	 alatt	 még	 egyetlen	 barátjával	 sem
találkoztam.



–	 Ez	 a	 mi	 életünk,	 a	 mi	 saját	 közösségünk	 –	 nyugtatott	 meg,	 amikor
szóba	 hoztam	 ezt.	 –	 Csak	magamnak	 akarlak,	 amíg	 lehet.	 Legalábbis	 az
elején.
De	most,	a	szállodai	szobában	a	férfi	kinyúlt	maga	mögé,	kinyitott	egy

fiókot	 az	 éjjeliszekrényen,	 kivett	 egy	 vékony	 bőrtokot,	 és	 átnyújtotta
nekem.
–	Az	én	csodálatos	drágámnak	–	mondta.
Láttam	 eleget	 a	 magazinokban,	 úgyhogy	 felismertem	 a	 piros	 Cartier

dobozt.	Ám	még	sosem	 tartottam	a	kezemben,	 és	nem	 is	 számítottam	 rá,
hogy	 valaha	módom	 lesz	 rá.	Átvettem,	 és	 kérdőn	 néztem	 rá.	Könnyedén
megérintette	a	számat,	két	ujjal,	mintha	megcsókolna.	–	Nyisd	csak	ki.
Szinte	 nem	 is	 akartam	 megtenni.	 Nem	 akartam,	 hogy	 véget	 érjen	 a

meglepetés,	 az	 öröm	 pillanata,	 mint	 amikor	 szeretkezéskor	 késleltetik	 a
csúcspontot.	Végül	mégis	kinyitottam.
A	 dobozkában	 vékony	 aranylánc	 volt	 párducos	 csattal	 és	 a	 nevem

kezdőbetűivel,	 ugyancsak	 aranyból.	 A	 betűk	 pontosan	 a	 nyakam	 alatti
mélyedésbe	 simultak,	 amikor	 felpróbáltam.	 Ahmet	 megfordított,	 hogy
becsatolja,	aztán	visszafordított,	és	várakozón	nézett	rám.
–	Tetszik?
–	 Hogy	 tetszik-e?	 Egyenesen	 imádom.	 Odavagyok.	 Ez	 a	 legszebb

ajándék,	 amit	 valaha	 kaptam.	 –	Azt	 persze	mondanom	 sem	 kellett,	 hogy
egyben	 a	 legdrágább	 is.	 Nyilván	 sejtette,	 hogy	 nem	 milliomosok
dolgoznak	éttermi	hoszteszként.
–	 Akkor	 jó	 –	 simította	 hátra	 a	 hajamat,	 finoman	 eligazítva	 a	 fülem

körüli	fürtöket.	Végigsimított	a	szemöldökömön,	aztán	megint	a	számon,
mintha	csókolna.	–	Nos,	akkor	talán	te	is	adhatnál	nekem	valamit	cserébe.
Nevettem.	–	Amit	csak	akarsz	–	ígértem	felelőtlenül.
E	 miatt	 az	 ígéret	 miatt	 sodródtam	 annyit	 az	 Égei-tenger	 zöldeskék

hullámai	 alatt.	 A	 pezsgősüveggel	 rám	 mért	 ütés	 előre	 ki	 volt	 tervelve,
most	 már	 jól	 tudtam.	 Tulajdonképpen	 számítottam	 is	 rá.	 Ahmet	 egyszer
csak	ott	állt	egy	nővel,	akit	azelőtt	sosem	láttam.	Tiszta	sor	volt,	hogy	meg
akarnak	tőlem	szabadulni.	Túl	sokat	tudtam	arról,	hogy	mivel	üzletelnek,
és	én	voltam	a	tranzakció	egyetlen	tanúja.
Miközben	 lefelé	 süllyedtem	 a	 nagy	 kékségbe,	 és	 vér	 szállt	 felfelé	 a

vízben	 a	 hajammal	 együtt,	 az	 utolsó	 tudatos	 pillanatomban	 még
megesküdtem,	 hogy	 visszatérek.	 Elkapom	 őket.	 Így	 vagy	 úgy.	 Nem
bosszút	akartam.	Csak	igazságot.
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Martha	 Patronnak	 volt	 egy	 Lucy	 nevű	 húga.	 Lucy	 Londonban	 élt,	 és
Marthának	 úgy	 tűnt,	 hogy	 az	 életről	 és	 annak	 megéléséről	 alkotott
filozófiáját	teljes	mértékben	Janis	Joplin	„It	Can’t	Be	Bad	If	It	Makes	You
Feel	 Good”	 című	 dalára	 alapozza	 –	 ami	 jólesik,	 az	 nem	 lehet	 rossz.
Sajnálatos	módon	ez	gyakorta	vezetett	egy	másik	Joplin-slágerhez,	„Take
Another	Little	Piece	of	My	Heart,	Now,	Baby”,	azaz	gyakorta	törték	össze
a	szívét.	Most	is	épp	ez	történt,	Martha	érzékelése	szerint	alig	néhány	nap
után.
Lucy	 elmesélte	 neki,	 hogy	 egy	 hónappal	 korábban,	 a	 londoni	 Ritz

előcsarnokában	 találkozott	 Ahmet	 Ghulbiannal;	 szexi,	 sötét,	 egzotikus
pasi.	 Csütörtök	 este	 volt,	 és	 Lucy	 egy	 barátnőjét	 várta,	 hogy	 együtt
megigyanak	 valamit.	 Mindketten	 „színésznők”	 voltak,	 bár	 még	 csak	 a
drámaiskolában,	de	nagyon	reménykedtek.	Úgy	gondolták,	hogy	ha	„szem
előtt	vannak”,	az	a	legjobb	módja	annak,	hogy	valaki	„felfedezze”	őket,	és
a	 Ritz	 olyan	 helynek	 tűnt,	 ahol	 reményeik	 szerint	 felbukkanhat	 valaki	 a
show-bizniszből,	és	elhívhatja	őket	valami	meghallgatásra,	vagy	akár	egy
tévéreklámba.	Mindenesetre	jobb	volt,	mint	otthon	ülni	és	várni	a	soha	be
nem	futó	hívást	valamelyik	rendezőtől.
Lucy	 túlságosan	 jól	 nevelt	 volt	 ahhoz,	 hogy	 a	 bárpultnál	 feszítsen;

inkább	diszkréten	ücsörgött	egy	asztalnál,	és	 igyekezett,	hogy	a	pezsgője
sokáig	kitartson,	mert	még	egyre	nem	volt	pénze.	Hallhatóan	megkordult
a	gyomra.	 Jólesett	volna	egy	szendvics,	de	még	 inkább	egy	 rendes	ebéd.
Egy	 csirkés	 szendvics,	 hunyta	 le	 a	 szemét,	 és	 maga	 elé	 képzelte	 a
csirkehúst	a	szeletelt	fehér	kenyéren.	Ez	volt	a	kedvence.	A	szeletelt	fehér
kenyér	 legalja	 élelmiszernek	 számított,	 mégis	 ebből	 volt	 a	 legjobb	 a
szendvics,	 és	 a	 szeletek	 is	 mind	 pontosan	 egyformák	 voltak,	 ami	 nem



nagyon	 fordult	 elő,	 ha	 ő	maga	 vágta	 fel	 a	 kenyeret.	 Paradicsom,	 saláta,
majonéz,	semmi	ketchup,	és	talán	egy	leheletnyi	mustár.	Összefutott	a	nyál
a	szájában	a	gondolatra,	és	ivott	egy	korty	pezsgőt.	A	szemüvege	fölött	a
pillantása	találkozott	a	szomszéd	asztalnál	ülő	férfi	szemével.	Vagyis	nem
egészen	 a	 szemével,	 mert	 a	 férfi	 furcsamód	 sötétített	 szemüveget	 viselt
még	a	homályos	helyiségben	is.	Lucy	mégis	tudta,	hogy	őt	nézi.
A	lány	telefonja	felcsipogott.	A	barátnője	üzent	SMS-ben,	hogy	nem	tud

menni.	Lucy	 elkeseredetten	meredt	 a	 fél	 pohár	 pezsgőre.	Arra	 számított,
hogy	 a	 barátnője	 fizet	majd,	mert	 neki	 nem	 volt	 pénze,	 vagyis	 épphogy
csak	 elég.	Mindig	 ezt	 csinálták,	 kisegítették	 egymást,	 ha	 valamelyikük	 le
volt	égve.	De	most	mi	lesz?
–	Elnézést,	de	látom,	hogy	aggasztja	valami.	Tudok	esetleg	segíteni?
A	sötét	szemüveges	férfi	volt	az	a	szomszéd	asztaltól.	Lucy	lelki	szemei

előtt	felvillantak	jócskán	túlköltött	hitelkártyái,	amelyek	közül	egyiket	sem
tudja	már	használni.	A	táskájában	lapuló	kicsinyke	pénzösszegre	gondolt,
és	 rongyosra	 használt	 csekk-könyvére.	 Talán	 épp	 kifutja	 a	 pénzéből,	 és
nagyon	 jó	 lett	 volna,	 ha	 osztoznak	 a	 barátnőjével,	 de	 most	 így	 szorult
helyzetbe	 került.	 Idegentől	 pénzt	 elfogadni	 ellentmondott	 az	 elveinek.
Kutató	 pillantást	 vetett	 a	 férfira,	 és	 kissé	 összevonta	 a	 szemöldökét,
kifejezve	kételyeit	a	szándékokat	illetően.
–	 Én	 csak	 egy	 bajba	 került	 hölgynek	 szeretnék	 a	 szolgálatára	 lenni	 –

folytatta	 a	 férfi,	 és	 derűsen	 felragyogott	 az	 arca.	 –	 Elnézést,	 hogy	 úgy
beszélek,	mint	 egy	 rossz	 poéta,	 de	 láttam,	 hogy	 aggódik	 a	 számla	miatt.
Gondolom,	 a	 barátja	 vagy	 vőlegénye…?	 nem	 jött	 el,	 és	 maga	 most
kellemetlen	helyzetbe	került.	Kérem,	engedje	meg.	Hadd	legyen	ez	a	mai
napi	jó	cselekedetem.
Lucynak	átfutott	az	agyán,	hogy	vagy	csúnyán	lejáratja	magát,	ráadásul

éppen	 a	 Ritzben,	 vagy	 az	 adósa	 lesz	 egy	 férfinak,	 akit,	 noha	 jól	 néz	 ki,
most	lát	először.	–	Nos…	–	húzta	a	szót,	hogy	mutassa	vonakodását.	–	Nos,
talán	ha	tényleg	volna	olyan	kedves…
–	Hogy	 kisegítsem?	Hát	 persze!	 –	A	 férfi	 fekete	AmEx	 kártyát	 húzott

elő,	 a	 számlára	 tette,	 és	 intett	 a	 pincérnek.	 –	 Azt	 hiszem,	 hogy	 a
körülményeket	tekintve	illene	bemutatkoznom.	Ahmet	Ghulbian.	És	rögtön
szeretném	 azt	 is	 leszögezni,	 hogy	 maga	 bármily	 bájos	 is,	 egyáltalán
nincsenek	gonosz	szándékaim.	Csak	láttam,	hogy	bajban	van,	ez	minden.
–	Hát,	köszönöm.	–	Lucy	azon	kapta	magát,	hogy	elpirul.	–	De	kérem,

adja	meg	 a	 címét,	 hogy	 tudjak	 csekket	 küldeni.	Vissza	 szeretném	 adni	 a



pénzt.
A	 férfi	 megvonta	 a	 vállát.	 Nagyon	 sötét	 volt	 a	 szeme	 a	 szemüveg

mögött.
–	Ugyan	már,	semmi	szükség	rá,	olyan	kis	összeg.	–	A	férfi	egy	darabig

némán	meredt	 a	 lányra.	 –	Éppen	vacsorázni	 készültem	az	 egyik	kedvenc
olasz	 helyemen	 a	Kings	Roadon.	Nem	 éhes	 esetleg?	Lenne	 kedve	 velem
tartani?	 Nyílt	 lapokkal	 játszom	 –	 tette	 ki	 a	 kezét	 az	 asztalra,	 és	 Lucyra
mosolygott.	 –	 Semmi	 hátsó	 szándék,	 csak	 jó	 társaság	 és	 néhány	 finom
falat.	 Két	 főre,	 és	 nem	 egyre.	 Ha	 az	 ember	 sokat	 utazik,	 könnyen
elmagányosodik.	 Jólesne	 egy	kis	 beszélgetés	 a	borhoz,	 egy	kis	 társaság,
minden	kötelezettség	nélkül.
Lucy	úgy	érezte,	hogy	neki	is	jólesne	egy	kis	bor	meg	egy	kis	fecsegés

ezzel	 az	 ismeretlennel,	 aki	 máris	 érdekesebbnek	 tűnt	 a	 legtöbb
férfiismerősénél.	Különben	 is	 le	volt	égve,	és	 farkaséhes	volt.	–	Miért	 is
ne?	–	kérdezte	elbűvölő,	széles	mosollyal.
Így	ismerkedett	meg	Ahmet	Ghulbiannal.	Egy	hónapja.



10

ANGIE

A	 hátamon	 feküdtem,	 és	 valami	 kerek,	 zöldes	 dolgot	 láttam	 kifakult
rézkeretben.	A	zöld	valami	üveg	mögött	örvénylett.	Egy	kabinablak!	Egy
hajón	voltam,	de	már	nem	a	nagy	jachton.	Hogy	kerültem	ide?
Az	agyam	vadul	kutatott	az	emlék	után,	a	fejem	véget	nem	érőn,	erősen

lüktetett.	A	fejemhez	emeltem	a	kezemet,	mintegy	magától.	A	mozdulatnak
mintha	 semmi	 köze	 nem	 lett	 volna	 az	 agyamhoz.	 Nem	 találtam	 a	 hajat,
aminek	ott	kellett	volna	lennie.	Csak	valami	anyagot	tapintottam,	biztosan
kötést.	Pánik	 fogott	 el,	 és	 a	 kezem	 remegve	hanyatlott	 vissza	 a	 takaróra,
amely	tetőtől	talpig	befedett.
Reszelős	hangot	hallottam,	és	rádöbbentem,	hogy	a	mellkasomból	jön,

a	 saját	 tüdőmből,	 amely	 levegőért	küzd,	mint	 egy	 fuldokló.	Te	 jó	 ég,	 én
megfulladtam!	Újra	láttam	magamat,	amint	egyre	mélyebbre	süllyedek,	az
azúrkékből	 a	 zöldbe,	 aztán	 a	 sötétségbe.	 Nem	 haltam	 meg?	 Valaki
megmentett?
–	 Kezd	 magához	 térni	 –	 hallottam	 egy	 férfit.	 Mély	 hang,	 idegenes

akcentus.	 Talán	 görög?	 Nem	 tudtam	 eldönteni.	 Féltem,	 szorosan
behunytam	a	szememet.	Nem	akartam	látni,	mert	tudtam,	hogy	nem	akarná,
hogy	felismerhessem.	Egy	ilyen	gyilkost.
Aztán:	–	Fiatal	lány,	olyasféle	korú,	mint	a	lányaim.	Hogyan	történhetett

vele	ilyesmi?
Bekattant	 az	 agyam.	 Ennek	 az	 embernek	 lányai	 vannak.	 És	 aggódik

értem.	 Akkor	 biztosan	 nem	 az,	 aki	 meg	 akart	 ölni.	 De	 azért	 csukva
tartottam	a	szememet,	hátha	mégis	 tévedek.	Azon	 tűnődtem,	miért	akarna
valaki	 megölni	 engem,	 egy	 teljesen	 jelentéktelen,	 hétköznapi,	 egyszerű
fiatal	 lányt,	 aki	 próbál	 annyi	 pénzt	 keresni,	 hogy	 az	 elvárásainak
megfelelően	élhessen,	az	emberek	zöméhez	hasonlóan	kevés	sikerrel.



A	 torkom	 száraz	 volt,	 az	 ajkam	 cserepes.	 Kidugtam	 a	 nyelvemet,	 és
megnyaltam	a	számat.
–	Nézzétek!	–	rikkantotta	diadalmasan	a	férfi.	–	Nem	fulladt	meg!
Hirtelen	 eszembe	 jutott	 minden,	 és	 jobban	 szerettem	 volna,	 ha	 nincs

igaza.

Apollo	Zakariosz,	a	férfi,	aki	nézte	őt,	tudta,	hogy	megnyert	magának	egy
súlyosan	sérült,	félig	megfulladt	nőt.	Három	mezítelen	felsőtestű	matróza
ott	 állt,	 és	 nézte	 a	 lányt,	 aki	 múmiaszerűen	 hevert	 kék	 törülközőkbe
tekerve,	vérfoltos	vörös	hajjal.	Zakariosz	észrevette,	hogy	a	vérzés	elállt.
Tudta,	hogy	ez	olyankor	szokott	történni,	amikor	valaki	meghal.	Amikor	a
szív	már	nem	pumpálja	a	vért	a	vénákba,	nem	táplálja	az	artériákat.	Idáig
még	soha	nem	kívánta,	hogy	valaki	inkább	vérezzen.
Egek!	 Elfogta	 a	 kísértés,	 hogy	 visszadobja	 a	 lányt.	 Hogy

megszabaduljon	tőle	–	a	holttesttől,	mert	most	már	biztos	volt	benne,	hogy
halottal	 van	 dolga,	 és	 nem	 fog	 vesződni	 egy	 hullával.	 De	 ekkor	 a	 lány
ismét	pislantott.
Zakariosz	a	feleségére	gondolt,	a	gyerekeire,	akik	közül	a	legidősebb	is

alig	tizennyolc	éves.	Fiatal,	mint	ez	a	lány.	Túl	fiatal	a	halálhoz.
–	 Vigyétek	 a	 kabinomba	 –	 rendelkezett,	 aztán	 a	 rádióhoz	 ment,	 és

segítséget	kért.	Talán	van	a	közelben	egy	másik	hajó,	 némi	 szerencsével
még	 orvos	 is	 lehet	 a	 fedélzeten.	 Legnagyobb	 megdöbbenésére	 azonnal
választ	kapott.
–	 A	 közelben	 vagyunk.	 Gyors	 a	 hajóm.	 Tudok	 orvosi	 segítséget

szerezni.	Maradjanak	ott,	délnyugatról	közelítünk.
Zakariosz	 visszahívta	 az	 embereit,	 szólt	 nekik,	 hogy	 vigyék	 vissza	 a

lányt,	 vagy	 a	 hullát,	 a	 fedélzetre,	 neki	 mindegy,	 most	 már	 nem	 az	 ő
felelőssége.	 Utasította	 őket,	 hogy	 eresszék	 le	 a	 kötéllétrát,	 amin	 majd
leviszik.	Egészen	elképedt,	amikor	néhány	perc	múlva	egy	hatalmas	jacht
bukkant	 fel	 a	 láthatáron,	 és	 nagy	 sebességgel	 közeledett.	 Legalább	 száz
méter	hosszú,	hüledezett.	Karcsú,	mint	egy	delfin,	szénfekete,	acél.	Gazdag
ember	 hajója,	 csillog-villog.	 A	 legénység	 makulátlan	 fekete	 sortban	 és
ingben	–	semmi	pucérkodás.
Zakariosznak	a	pokol	kapuja	 jutott	 az	 eszébe,	 és	 az	ottani	hajó,	 amely

átvisz	a	Sztüx	folyón	a	háromfejű	Kerberosz	által	őrzött	lángok	közé.



A	 férfi	 viszont,	 aki	 átkiabált	 a	 fedélzetről,	 láthatóan	 nem	 a	 pokolból
érkezett.	 Vörös	 képű,	 önnön	 fontosságának	 tudatában	 lévő	 alak	 volt,	 aki
hozzászokott,	 hogy	 teljesítsék	 a	 parancsait.	 Zakariosznak	 feltűnt,	 hogy
nem	 visel	 kapitányi	 sapkát,	 a	 legénység	 mégis	 ugrik	 a	 szavára,	 és
védőballonokat	 lógatnak	 ki,	 hogy	 óvják	 a	 hajót	 Zakariosz	 ócska
lélekvesztőjétől,	majd	ketten	átjönnek	egy	kötélen,	amit	rögzítenek,	utána
pedig	átcsúsztatják	a	kalickát.
Ketten	felemelték	a	kék	törülközőkbe	csavart	lányt.	Rá	sem	néztek,	csak

beletették	 a	 kalitkába,	 rácsukták,	 és	 visszatolták	 a	 hajójukra.	 Aztán	 a
kötélen	 visszamásztak,	 és	 jeleztek	 Zakariosznak,	 hogy	 oldozza	 el	 a
kötélvégeket,	 amit	 ő	 meg	 is	 tett.	 A	 nagy	 fekete	 jacht	 nekilódult,	 olyan
lökéshullámmal,	 ami	 nyolc	méter	magasba	 dobta	 Zakariosz	 dereglyéjét,
majd	leejtette,	hogy	majdnem	megfulladtak	a	felcsapó	víztől.
Zakariosz	szitkozódva	rázta	az	öklét.	A	jachtot	már	alig	lehetett	látni.	A

kapitánynak	 eszébe	 jutott	 a	 lány,	 és	 hogy	mi	 történhet	 vele	 ezután.	Akár
élő,	 akár	 halott,	 most	 már	 jó	 kezekben	 van.	 De	 legalábbis	 gazdag
kezekben.
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Újabb	hét	telt	el,	és	Marco	még	mindig	Törökországban	tartózkodott.	Nem
akaródzott	 neki	 otthagyni	 a	 napfényt	 és	 a	 békét,	 meg	 a	 lány	 rejtélyét.
Ahogy	ott	ült	Kosztasz	kocsmája	előtt	az	óriási	olajfa	árnyékában,	roppant
elégedett	 ember	 benyomását	 keltette.	 Persze	miért	 is	 lett	 volna	másképp,
egy	pohár	 jó	 borral	 a	 hűvösben,	 vidám	 fecsegés,	 jégkockák	 csilingelése
közepette,	 sülthús-illatban,	 olajbogyós	 tállal	 az	 asztalon,	 és	 persze	 egy
kiskutya	 puha	 fejecskéjével	 a	 lábfején,	 a	 szokott	 módon.	 Csak	 három
dolog	rontott	az	összképen.	A	lány	rejtélye.	Martha	hiánya.	És	egy	emlék.
A	 múltja	 egy	 darabkája,	 amelytől	 hiába	 is	 próbált,	 képtelen	 volt
szabadulni.
Milyen	 furcsa,	 gondolta	Marco,	 ahogyan	 a	múlt	 utánunk	nyúl,	 amikor

már	 azt	 hinnénk,	 hogy	 végleg	 magunk	 mögött	 hagytuk.	 Sosem	 beszélt
arról,	 ami	 történt.	 Még	 Marthának	 sem.	 Egyetlen	 szót	 sem.	 Bezárta	 a
szívébe,	az	agyába,	örökre.
Fiatal	 volt	 még,	 tizennyolc	 éves,	 naiv,	 kíváncsi,	 életre	 és	 szerelemre

éhes.	 A	 szerelemről	 azt	 is	 hitte,	 hogy	 azonnal	meg	 is	 találta,	 a	 főiskola
első	 hetében.	 Közgazdaságtant	 tanult	 elsősorban.	 Ez	 persze	 az	 apja
nyomására	történt,	aki	a	fia	művészi	hajlamait	és	stílusát	–	a	hosszú	hajat,	a
kopott	farmert,	az	elmaradhatatlan	pólót	–	személyes	sértésnek	vette.
–	 A	 mi	 családunk	 bankárokból	 és	 üzletemberekből	 áll	 –	 jelentette	 ki,

amikor	 Marco	 előadta,	 hogy	 művészeti	 iskolába	 akar	 jelentkezni.	 –	 Itt
nincs	helye	semmiféle	művészkedős	baromságnak.
Így	 aztán	 Marcónak	 nem	 maradt	 más	 választása,	 mint	 hogy	 a	 maga

kezébe	vegye	a	sorsát,	három	állást	vállaljon,	hogy	 tanulhasson	a	Rhode
Island-i	 művészeti	 iskolában,	 és	 egy	 lakásnak	 nevezett	 közös	 lyukban
lakhasson	egy	csapnivaló	környéken,	 ahol	 jobb,	ha	az	embernek	hátul	 is



van	 szeme,	 ha	 azt	 akarja,	 hogy	 a	 zsebében	maradjon	 a	 pénze,	még	 az	 a
kevéske	 is.	 Arrafelé	 három	 dolcsiért	 már	 heroinhoz	 lehetett	 jutni,	 és	 a
drogfüggők	mindenre	képesek.
Nagyon	messze	esett	mindez	az	Atlanti-óceánra	néző	tágas,	szürke	tetős

szülői	 háztól,	 ahol	 örök	 pára	 lengte	 be	 a	 levegőt,	 a	 párnák
nedvességszagot	árasztottak,	és	minden	este	lobogó	tüzet	gyújtottak,	amely
melegítette	 ugyan	 az	 ember	 hátát,	 ha	 odaállt	 elé,	 de	 elölről	 továbbra	 is
sütött	 a	 hideg.	 Ez	 közös	 gyermekkori	 élményük	 volt	 Marthával.	 A	 régi
angol	 vidéki	 házakat	 tudvalévően	 ugyanez	 a	 nedvesség	 jellemezte,
ugyanez	 a	 hideg,	 amelyet	 sosem	 lehetett	 teljesen	 leküzdeni,	 hacsak	 –	 a
britek	 esetében	 –	 valaki	 nem	 fektetett	 egy	 egész	 kis	 vagyont	 a	 központi
fűtés	 felújításába,	 de	 ezt	 Martha	 szerint	 csak	 az	 újgazdagok	 tették	 meg
nagy	ritkán.
–	Mi	többiek	–	mondta	akkor	Martha	–	egyszerűen	csak	felvettünk	még

egy	gyapjút.
Marcónak	 tetszett	 a	 „gyapjú”	 kifejezés.	 Sokkal	 bájosabb	 és	 kifejezőbb

volt,	mint	a	„pulóver”,	és	jobban	utalt	a	puhaságra	és	melegségre,	mint	a
fulladozós	izzadásra.	Tulajdonképpen	ez	szolgáltatta	az	első	beszélgetésük
alapját.	A	kávézóban	megfigyelhette,	hogyan	hámozza	le	magáról	Martha
a	 sálat,	 a	 kabátot,	 a	 felső	 zöld	 steppelt	mellényt,	 egy	 fekete	 pulcsit,	 amit
fekete	gyöngygombos	kardigánja	felett	hordott	–	ezt	nevezte	„gyapjúnak”.
Ez	 a	 látszólag	 végeérhetetlen	 óceáni	 köd	 vonzotta	 Marcót	 a	 világ

melegebb	 részei	 felé.	 Dél-Franciaországba,	 az	 olasz	 partokra,
Görögország	 és	 Törökország	 tengereire.	 Imádta	 a	 napszítta	 sziklák
szagát,	 a	 tenger	 sós	 illatát,	 de	 legfőképpen	 a	 színeket.	 Amikor	 először
látta,	 egyedül	 utazott,	 próbálta	 lecsillapítani	 a	 lelkiismeretét,	 s	 igyekezett
néhány	 száz	 dollárból	 annyi	 hónapig	 kihúzni,	 ameddig	 csak	 bírta.
Megaludt,	 ahol	 lehetett,	 rég	 halott	 nagyszülők	 kis	 meszelt	 szobáiban
olyasféle	 falvakban,	 mint	 ahol	 most	 is	 lakott,	 csak	 talán	 még	 ennél	 is
eldugottabbakban;	 vagy	 épp	 egy	 halászbárkán,	 ahol	 tengeribeteg	 lett	 a
hullámveréstől.	 A	 tenger	 egyszerre	 volt	 az	 áldása	 és	 tragédiája	 is.	 Az,
hogy	mostanra	 túltette	magát	az	emléken,	és	 szeretni	 tudta	ezt	a	 tengerre
néző	kis	helyet,	élete	legjobb	és	legnehezebb	döntése	volt.
Akkoriban	viszont	még	bírta	a	gyűrődést,	szakállt	eresztett	szükségből,

vászonzsákban	 hordozta	 kevéske	 holmiját,	 itt-ott	 elvállalt	 valamilyen
alkalmi	munkát,	 hogy	készpénzhez	 jusson,	 amiből	 futotta	 a	 legközelebbi
étkezésre,	a	következő	buszjegyre.	Bárhová.



Egy	év	 telt	el.	Tizenhárom	vagy	 tizennégy	hónap,	mire	a	húga	emléke
elhalványult,	 legalább	 annyira,	 hogy	 nem	 ez	 volt	 az	 első	 gondolata,
amikor	 reggel	 felébredt.	A	 kislány	 kilencéves	 volt.	Marco	 tizenhat,	 elég
idős	 ahhoz,	 hogy	 vigyázzon	 rá,	 mondta	 az	 apjuk.	 Anyjuk	 nem	 volt	 a
kislány,	 Elinor	 –	 akit	 mindig	 csak	 Ellie-nek	 neveztek	 –	 születése	 óta.	 –
Anya	elment	egy	jobb	helyre	–	magyarázta	Ellie	mindig	ünnepélyesen	az
embereknek.	 –	 A	 bátyámra	 meg	 az	 apukámra	 hagyott	 engem,	 hogy
gondoskodjanak	rólam.
Marco	olyan	tisztán	emlékezett	a	hangjára,	mintha	még	mindig	hallaná.

Látta	maga	előtt,	 ahogyan	 fut	 a	 szúrós	 tengerifűben,	 ami	 apró	vágásokat
ejt	a	lábon,	csokibarnán	a	tengerparti	nyaralástól,	sötét,	lobogó	copfjával,
átugrálva	a	köveken,	visítozva,	amikor	a	hullámok	elérték.	Aztán	egyszer
csak	eltűnt	szem	elől.
Marco	percek	–	vagy	talán	csak	másodpercek	–	múlva	indult	utána.	De

már	túl	későn.
Ellie	eltűnt	a	partról	abban	a	pillanatban,	amikor	 levette	 róla	a	szemét.

De	a	hangját	még	most	 is	hallotta,	ahogy	ugrándozva	kacag,	és	felsikolt,
amikor	 belelép	 egy	 sziklamélyedésben	 lapuló	 pocsolyába.	 „Remélem,
hogy	egy	kagyló	megcsípi	a	 lábad”,	kiáltott	utána,	miközben	a	 látóhatárt
fürkészte,	hátha	fújnak	a	cetek.	De	Ellie	soha	többé	nem	válaszolt.
Amikor	 a	 kislány	 nem	 jött	 vissza,	 Marco	 keresni	 kezdte,	 de	 a

partszakasz	 üres	 volt.	 A	 szeméhez	 emelte	 a	 kezét,	 úgy	 kémlelt	 körbe;
végigpásztázta	 a	 sziklákat,	 aztán	 kihagyó	 szívveréssel	 rohant	 a	 víz
széléhez,	 és	 fürkészni	 kezdte	 a	 hullámokat,	 amelyek	 már-már	 szelíden
nyaldosták	 a	 kavicsokat,	 majd	 visszahúzódtak,	 hogy	 aztán	 fehér
tajtéktaréjjal	újra	előrelendüljenek.
Ellie	 nem	volt	 a	 vízben.	De	 nem	volt	 a	 parton	 sem.	Az	 alatt	 a	 néhány

perc	 alatt	 eltűnt.	 Egy	 szatír	 volt,	 a	 rendőrség	 szerint.	 Ismerték	 már	 a
környéken.	Visszaeső.
„Az	 nem	 lehet.”	 Marco	 emlékezett,	 hogy	 ezt	 mondogatta	 magának,

amikor	 tudatosult	 benne	 az	 elszörnyedés,	 hogy	mi	 történhetett	 Ellie-vel.
„Megölöm,	ha	bántotta”,	ordított	 fel.	Később	még	azt	 is	kinyomozta,	hol
és	 hogyan	 lehet	 fegyverhez	 jutni.	 Akkor	 is	 övében	 viselte,	 amikor	 a
rendőrség	 felhívta	 az	 apjukat	 a	 hírrel,	 hogy	 megtalálták	 Ellie	 holttestét.
Marco	azonnal	a	tettes	keresésére	indult.
Ám	a	 zsaruk	 előbb	értek	oda,	 és	 lelőtték	 a	 szatírt,	még	mielőtt	Marco

rátalált	 volna.	 De	 soha	 életében	 nem	 fogja	 elfelejteni	 azt	 a	 zsigeri



bosszúvágyat:	 szemet	 szemét,	 fogat	 fogért.	 És	 sosem	 felejti	 el	 Ellie-t,
akinek	édes,	gyermeki	 csicsergését	még	most	 is	hallotta,	pedig	Kosztasz
vén	 olajfája	 alatt	 üldögélt	 az	 édes	 jázminillatban,	 miközben	 sült	 a
kecskehús,	és	a	sós	tenger	kékje	oly	más	volt,	mint	a	szürke	Atlanti-óceán,
amelyben	a	kislány	meggyalázott	testét	megtalálták.
Feltételezte,	hogy	emiatt	aggódik	most	annyira	a	kék	ruhás,	vörös	hajú

lányért.	Az,	 ami	vele	 történt,	nem	sokban	különbözik	attól,	 ami	Ellie-vel
esett	meg.	Annál	sürgősebbnek	tűnt,	hogy	utánajárjon.
A	kocsma	kertjéből	látta	a	guletet	közeledni,	és	azonnal	felismerte.	Egy

szempillantás	alatta	a	dzsipbe	pattant.
Sivító	gumikkal	 fékezett	a	kikötőben.	Már	 rohant	 is	a	 fekete	gulet	 felé

Emmel	 a	 nyomában,	 s	 aggodalmas	 pillantást	 vetett	 a	 vízre.	Miközben	 a
hajó	 a	 cölöpök	 felé	 oldalazott,	 Marco	 megpillantotta	 az	 aranyzsinóros
kapitánysapkát	 viselő	 férfit,	 aki	 pufferballont	 dobott	 ki	 oldalra.	 A
kormánynál	fiatal,	pólóinges	férfi	állt.	Marco	ezúttal	a	hajó	nevét	is	látta.
Zeusz.	Vajon	ugyanaz	a	hajó,	amit	a	múltkor	látott,	a	menekülő,	vérző	fejű
lánnyal?	Vajon	most	azért	jöttek	vissza,	hogy	bejelentsék	a	balesetet?	Vagy
azt,	hogy	próbálták	megmenteni,	csak	már	késő	volt?
Odakiáltott	 a	 kapitánynak,	 hogy	 beszélni	 szeretne	 vele.	 –	 Egy	 fiatal

nőről	 van	 szó	 –	 ordította,	 amikor	 letámasztották	 a	 pallót.	 –	 Korábban
láttam	a	maga	hajóján.
Zakariosz	égnek	emelte	a	tekintetét.	Tudta	előre,	hogy	ebből	baj	lesz.	Az

biztos,	hogy	nem	fogja	ezt	a	fickót	felengedni	a	fedélzetre	szaglászni	meg
kérdezősködni.	–	Kicsodája	magának?	–	kérdezett	vissza.
–	 Csak	 láttam	 őt.	 Láttam,	 hogy	 valaki	 leüti,	 rácsap	 a	 fejére,	 olyan

erősen,	hogy	megtántorodott,	és	vérzett…
–	Az	nem	az	én	hajóm	volt	–	 felelte	Zakariosz.	–	Az	én	hajómon	nem

öldösnek	nőket.
Marco	végigmérte	a	palló	túlfeléről.	A	kapitány	odafent	állt,	és	elzárta

az	utat.
–	Ezek	szerint	meghalt	–	szólt	csendesen	Marco.
Zakariosz	 arcára	 döbbenet	 ült	 ki.	 –	 Nem	 halt	 meg	 –	 mondta,	 mivel

hirtelen	úgy	döntött,	hogy	jobb	lesz,	ha	elmondja,	mi	történt.	Fuldoklott	–
folytatta,	hogy	megvilágítsa	a	helyzetet.	–	A	legényeim	találtak	rá,	kihúzták
a	 vízből.	 Valami	 turistahajóról	 eshetett	 le,	 és	 betörte	 a	 fejét.	 Nem	 volt
valami	 szép	 –	 tette	 hozzá	 hatalmas	 sóhajjal,	mert	 tudta,	 hogy	 ebből	 nem
jöhet	ki	jól	a	hatóságok	előtt.



–	Ha	nem	a	maga	hajóján	van,	akkor	hol?
–	Egy	másik	hajón.	Ami	nagy.	És	drága.	Érte	jöttek.
–	Mi	a	hajó	neve?	–	sürgette	türelmetlenül	Marco.
Zakariosz	 vállat	 vont.	 Nem	 figyelte,	 sőt	 tulajdonképpen	 nem	 is

emlékezett	 rá,	 hogy	 látott	 volna	 bármiféle	 elnevezést,	 annyira	 el	 volt
foglalva	azzal,	hogy	megszabaduljon	a	lánytól.
Marco	tudta,	hogy	neki	kell	először	a	lány	közelébe	kerülnie,	ha	bármi

esély	van	arra,	hogy	képes	megszólalni.	Már	persze	ha	egyáltalán	életben
van	még.	Marco	olyasminek	volt	a	tanúja,	ami	valószínűleg	gyilkosságba
torkollott,	nem	csak	egyszerű	támadás	volt.	Valakinek	meg	kell	védenie	azt
a	lányt.	Valakinek	segítenie	kell,	és	úgy	fest,	hogy	ő	az	egyetlen,	aki	erre
képes.	De	először	meg	kell	találnia	azt	a	bizonyos	hajót.
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New	Yorkban	Martha	 a	 szokásos	 reggeli	macchiatóján	 és	 szezámmagos
bageljén	 kotlott	 a	 lakásához	 közeli	 kávézóban,	 mielőtt	 találkozott	 volna
egy	 ügyfelével,	 hogy	 áttekintsék	 az	 átdolgozott	 terveket.	 Ez	 már	 a
harmadik	kör	volt,	és	Martha	gyanította,	hogy	könnyen	négy	lehet	belőle.
Vagy	 akár	 öt.	 Ezek	 közül	 a	 nők	 közül	 némelyik	 annyira	 gazdag,	 hogy
önmagát	sem	ismeri,	nemhogy	még	dönteni	is	tudjon.	Egyik	nap	ez,	másik
nap	 az;	 és	mindig	 zöldebb	 a	 fű.	Martha	 úgy	 gondolta,	 hogy	 a	 kevesebb
gyakran	 több,	 és	 jobb	 örülni	 annak,	 amink	 van,	 de	 örök	 diplomataként
mindig	törődött	az	ügyfelek	lelkivilágával,	és	szerette	volna,	hogy	a	végén
elégedetten	 távozzanak.	 Ez	 volt	 a	munkája,	 és	minden	 nehézség	 ellenére
imádta,	és	kreatívnak	érezte.
Most	 az	 egyszer	 viszont	 nem	 a	 megbízásain	 járt	 az	 esze,	 hanem

Törökországban	 Marcónál.	 Marco	 és	 Martha.	 Mint	 valami	 vicces
képregény	 vagy	 rajzfilm	 címe.	Marco	 felhívta	 a	miatt	 a	 lány	miatt,	 akit
elvileg	látott	leesni	egy	hajóról,	és	Martha	most	aggódott	a	lányért.	Fejbe
vágták,	Marco	ezt	is	mondta.	Vérzett,	miközben	kizuhant;	Marco	kereste	is
a	vízben,	de	nem	találta.
Martha	 a	macchiato	 habját	 piszkálta,	 és	 azon	 tűnődött,	 hogy	 a	 dolog

valóban	 megtörtént-e.	 Mivel	 nem	 jelentettek	 egyetlen	 eltűnést	 sem,	 ki
kellett	kérdeznie	Marcót,	hogy	egészen	pontosan	mit	vélt	látni.
–	 Nem	 véltem	 –	 felelte	 Marco	 dühös	 hangon,	 és	 Martha	 még	 sosem

hallotta	 ilyennek.	 –	 Ténylegesen	 láttam,	 ahogyan	 egy	 lány	 kiesik	 egy
hajóból.	Egy	fekete	guletből.	Véres	volt	a	feje.	Vörös	volt	a	haja.	Fogtam	a
csónakot,	és	kimentem	megkeresni.
De	 nem	 találta	 meg,	 gondolta	 Martha.	 És	 itt	 a	 probléma.	 Martha

felsóhajtott,	és	belekortyolt	a	kávéba,	ami	forró	volt,	és	megégette	a	száját.



Rákent	 egy	 kis	 cseresznyés	 Blistex	 ajakírt,	 hogy	 enyhítse	 a	 fájdalmat,
amitől	 persze	 szörnyű	 íze	 lett	 a	 kávénak.	Megint	 felsóhajtott.	Eddig	 nem
ismerte	 Marcót	 erről	 az	 oldaláról,	 sosem	 látta	 ilyen	 aggodalmasnak,
mégis	hajthatatlannak.	A	végsőkig	kitart	amellett,	hogy	tényleg	látta	azt	a
fekete	 hajót	 és	 a	 lányt.	 A	 vízben	 szétterülő	 vörös	 hajkoronát.	 És
rettenetesen	kétségbe	van	esve,	amiért	nem	találja.	Mintha	bűntudata	lenne,
mintha	ő	 tehetne	 róla,	hogy	egy	vadidegen	nő	„eltűnt”.	Ugyanakkor	nem
jelentettek	semmiféle	„eltűnést”	arrafelé.	Senki	sem	veszett	el.	Senkit	sem
találtak	meg.	Senki	nem	fulladt	vízbe.
Martha	telefonja	megszólalt.	Gyorsan	megnézte.	Lucy	volt	az,	a	húga.	–

Szia	–	szólt	bele.	–	Mi	van?
–	 Találkoztam	 egy	 pasival.	 –	 Lucy	 hangja	 egészen	 elvékonyodott	 az

izgalomtól.
Martha	 egy	 darabig	 emésztgette	 a	 hírt.	 –	 Közelebbről?	 –	 kérdezte

elgyötörten,	 mert	 Lucynak	 nem	 ez	 volt	 az	 első	 fellángolása,	 és	 amikor
Martha	 néhány	 héttel	 korábban	 utoljára	 látta,	 épp	 szingli	 volt.	 Nem	 volt
semmiféle	fiú	a	láthatáron.
–	Ahmet	a	neve.	–	Lucy	gyorsan	elmesélt	mindent.	Nem	angol,	hanem

„külföldi”.	Amikor	Martha	rákérdezett,	hogy	mégis	milyen	külföldi,	Lucy
azt	felelte,	hogy	szerinte	horvát,	és	milliomos.
–	És	veszettül	jóképű	–	tette	hozzá,	majd	kicsit	gondolkodott.	–	És	szexi.
Te	jó	ég,	gondolta	Martha,	már	megint	ugyanaz.	Lucy	egy	csettintésnyi

idő	alatt	szerelembe	esett.	És	az	Ahmet	nem	is	horvát	név.
–	Átviszem	New	Yorkba,	hogy	megismerkedhess	vele	–	folytatta	Lucy	a

maga	 gyorstüzelő	 stílusában.	 –	 Én	 pedig	 szeretnék	 találkozni	 a	 te
Marcóddal.
–	Hát,	nem	egészen	az	én	Marcóm.	–	De	szép	is	lett	volna!
–	A	pasi	 teljes	 neve	Ahmet	Ghulbian,	 és	 van	 egy	 jachtja.	Hívott,	 hogy

menjek	vele	hajózni.
–	Micsoda?	De	ugye	nem	mondtál	igent?
–	 Persze	 hogy	 nem.	Nem	 vagyok	 hülye	 –	 nevetett	 Lucy.	 –	 Legalábbis

még	 nem.	 De	 muszáj	 találkoznod	 vele.	 Majd	 együtt	 vacsorázunk,	 vagy
valami.	Később	még	hívlak	–	ezzel	letetette.
Más	se	hiányzott,	gondolta	Martha,	és	kinyomta	a	 telefont.	Lucy	volt	a

legkisebb,	mindössze	 tizenhét	 éves,	 és	 a	 legfelelőtlenebb	 a	 három	nővér
közül.	 Sarah,	 a	 legidősebb	 gyerekorvosként	 működött	 Angliában.	 Lucy
elvileg	színészképzőben	 tanult,	és	meghallgatásokra	 járt,	de	 jobbára	nem



dolgozott,	hanem	„kóstolgatta	a	való	életet”.	Tipikus	lucys	bemondás.
Martha	 úgy	 vélte,	 hogy	 a	 szüleik	 kényeztették	 el	 ilyen	 rettenetesen	 a

húgát.	 A	 család	 Patrons	 Hallban	 élt,	 az	 „Ősök	 Csarnokában”,	 ahogyan
Marco	nevezte	némi	iróniával,	amikor	egyszer	Martha	magával	vitte	egy
futó	 látogatásra.	 Párizsba	 tartottak	 egy	 londoni	 pihenővel,	 amikor
kibéreltek	 egy	 kis	 autót,	 és	 leugrottak.	 Marco	 össze-összerezzent,
miközben	az	autópályán	száguldottak,	de	Martha	csak	nevetett,	és	közölte,
hogy	hosszú	évek	óta	jár	erre,	s	úgy	ismeri	az	utat,	mint	a	tenyerét.	Ez	így
is	volt,	Marco	mégis	megkönnyebbült,	amikor	épségben	megérkeztek.
Martha	 emlékezett	 rá,	 hogy	 odafordult	 Marco	 felé,	 aki	 némán	 ült

mellette.	A	 férfi	 átható	pillantással	meredt	 a	 roskatag	homokkő	épületre,
azzal	 a	 „festős”	 nézésével,	 amellyel	 mintha	 magába	 szívta	 volna	 a
helyeket,	az	embereket,	az	agya	mélyéig,	vagy	talán	egyenesen	a	lelkébe.
Többek	 közt	 ezért	 is	 volt	 annyira	 tehetséges	 művész.	 „Nagy”	 művész,
ahogy	sokan	mondták,	de	Marco	a	legszívesebben	csak	„festőnek”	titulálta
magát.
–	Ez	 itt	maga	 a	 történelem	–	mondta	 akkor	Marco.	 –	Kőműveseket	 és

ácsokat	 látok,	 olyan	 palát,	 amit	 talán	 itt	 a	 környéken	 fejtettek,	 mert
akkoriban,	 amikor	 ez	 a	 hely	 épült,	 semmit	 sem	 szállítgattak	 messziről.
Erzsébet-kori	 kémények,	 Anna	 királynő	 idejéből	 való	 tető,	 viktoriánus
íves	gerendázat…
–	 És	 antik	 kazánok,	 amelyek	 alig-alig	 melegítenek	 –	 nevetett	Martha,

mert	 hisz	 mindig	 így	 volt.	 Emlékezett	 rá,	 hogyan	 álltak	 a	 férfiak	 a
kandalló	 előtt	 a	 kabátjuk	 szárnyát	 megemelve,	 hogy	 a	 derekukat
melengessék,	 míg	 a	 hölgyek	 ujjatlan	 selyemruháikban	 és	 ékszereikben
még	 legyezték	 is	magukat,	mintha	 túl	meleg	 lenne,	nehogy	megsértsék	a
háziasszonyt,	aki,	Martha	emlékei	szerint,	a	nagyanyja	volt.
De	minden	hátránya	ellenére	Patrons	Hall	mindig	is	az	otthont	jelentette,

és	 semmi,	 sem	 a	 londoni	 kis	 lakás	Chelsea-ben,	 sem	 pedig	 az	 elbűvölő,
hűtött-fűtött	manhattani	kuckó	nem	foglalhatta	el	a	helyét	Martha	szívében.
Most	 a	 lány	 felsóhajtott;	Lucy	New	Yorkba	 jön;	 és	megjelent	 a	 színen

egy	 új	 pasi,	 akivel	 foglalkozni	 kell.	 Talán	 jobban	 tenné,	 ha	 kiengedné	 a
markából	a	húgát	most,	hogy	neki	magának	is	épp	elég	személyes	gondja
van.	 Lucy	 alacsony,	 szőke	 lány	 volt,	 kék	 szemét	 az	 anyjuktól	 örökölte,
akárcsak	Martha,	 és	 ami	 a	 férfiakat	 illeti,	 hiányzott	 belőle	minden	 józan
ész.	 Lucyt	 kizárólag	 a	 nagybetűs	 „Szerelem”	 vezérelte,	 és	 most	 Martha
volt	a	felelős	érte.	A	lány	úgy	gondolta,	hogy	talán	jobb	lesz,	ha	felhívja



Marcót,	és	figyelmezteti.
De	 először	megkérdezi	 az	 ékszerész	 ismerőst	 a	monogramos	 láncról,

hátha	 tudják,	 kié.	 Marcóhoz	 hasonlóan	 neki	 is	 az	 volt	 az	 érzése,	 hogy
csakugyan	a	lányé	lehetett,	aki	kiesett	a	hajóból,	és	utána	nem	találták	meg.
Megborzongott.	Lehet,	hogy	egy	halottat	keres.
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Marthán	 időnként	 elhatalmasodott	 az	 érzés,	 hogy	 rettentően	 távol	 van	 az
otthontól,	 és	 ez	 így	 is	 volt.	Noha	hivatalosan	New	York	 lett	 a	 székhelye,
semmi	 sem	 pótolhatta	 Patrons	 Hallt,	 ahol	 két	 testvérével	 mint	 afféle
vadócok	 felnőttek.	 Elmosolyodott	 az	 emlékre.	 Szabadon	 bóklászhattak	 a
mezőkön	és	az	erdőkben	póniháton,	kerítéseken	másztak	át,	és	le	is	estek;
valamelyiküknek	mindig	el	volt	törve	valamije,	és	a	fehér	gipszkötéseket	a
többi	gyerek	teleírta	vicces	megjegyzésekkel.
Patrons	Hall	négyszáz	éve	épült.	Marco	nevetve	elkeresztelte	az	„Ősök

Csarnokának”,	de	ez	volt	az	 igazság.	A	szóban	 forgó	ős,	Horatio	Patron
kőfejtő	 munkásként	 kezdte	 a	 helyi	 bányában,	 majd	 elkezdett	 kunyhókat
építeni,	 utána	 nagyobb	 házak	 felújításában	 segédkezett.	 Fokozatosan
tanulta	 ki	 a	mesterséget,	 amíg	 végül	 felhúzta	 a	 saját	 házát,	 a	 saját	 tervei
alapján,	amelyeket,	ha	minden	igaz,	bevallottan	eklektikusnak	szánt.
Martha	emlékezett	azokra	a	régi	telekre,	a	ropogó	tűzre	a	gyerekszoba

kandallójában,	a	régimódi	dadusra,	aki	–	hiába	volt	a	modern	szárítógép	a
mosókonyhában	–	a	kandalló	rácsán	szerette	szárogatni	a	ruhákat,	amitől
füst	lett,	s	így	a	gyerekruháknak	mindig	almafaszaguk	volt.
Most,	 ahogyan	 az	 elmúlt	 időkre	 gondolt	 a	 nyüzsgő,	 felhőkarcolós

Manhattanben,	 amelynek	 felpúposodott,	 repedezett	 járdáin	 elfoglalt
emberek	siettek,	Marthának	úgy	rémlett	fel	a	gyermekkora,	mint	ami	tele
van	 barátokkal	 –	 a	 szüleik	 barátaival	 és	 az	 övékéivel.	 Eszébe	 jutott	 az
inasuk,	 akit	 mostanság	 már	 háztartási	 alkalmazottnak	 kellene	 nevezni.
Akkoriban	 azonban	 az	 inasé	 megbecsült	 állás	 volt,	 amelyre	 sokan
áhítoztak.	Negyven	évig	volt	 a	család	mellett,	 és	 lassan	a	 részévé	 is	vált,
mintha	 soha	 nem	 is	 létezhettek	 volna	 nélküle.	 A	 felesége,	 a	 „Miszisz”
alacsonyabb	 volt	 a	 nagyon	 magas,	 nagyon	 sovány,	 ezüsthajú,	 sasorrú



férjénél,	 akit	Martha	 sosem	 látott	mosolyogni,	 de	 azért	 aránylag	 kedves
volt	 a	 gyerekekhez,	 ha	 egyáltalán	 tudomásul	 vette	 jelenlétüket	 az	 „ő”
házában.	A	Miszisz	 alig	 ért	 túl	 a	 konyhában	 a	 százötven	 centis	 vonalon,
ahol	 a	 gyerekeket	 méricskélték	 minden	 évben,	 és	 magasságukat
golyóstollal	 jelölték	 be.	 Az	 inas	 ezzel	 szemben	 sosem	 méredzkedett,	 ő
minden	 körülmények	 közt	 megőrizte	 méltóságát.	 Furcsa	 pár	 voltak	 ők
ketten,	az	asszony	a	háztartást	vezette,	felügyelte	a	szakácsot	és	a	lányokat.
Napközben	 mindig	 a	 kék	 ruháját	 viselte,	 amelyet	 délután	 ötkor	 feketére
cserélt,	 szigorúan	 kötény	 nélkül.	 A	 Miszisz	 mindenki	 fölött	 állt,	 de
valójában	egy	nagy	családot	alkottak.
A	pár	egy	házikóban	 lakott	a	kapunál,	a	mérföldnyi	hosszú	bevezetőút

mellett,	 amelyet	 valaha	 pompás	 juharfák	 szegélyeztek,	 de	 ezeket	 később
valamilyen	 betegség	 tizedelte	 meg,	 és	 kivágták	 őket,	 hogy	 szívósabb
gesztenyefákkal	 helyettesítsék,	 amelyek	 most	 is	 árnyékot	 adtak,	 és
védelmezték	az	öreg	házat	a	széltől	és	a	viharoktól.	Martha	akkor	szerette
a	fákat	a	 legjobban,	amikor	ágaikon	megült	az	első	téli	hó,	s	ez	gyakran
egybeesett	 azzal,	 amikor	 a	 testvéreivel	 együtt	 hazatért	 a	 bentlakásos
iskolából	 a	 karácsonyi	 szünetekre.	 Egy	 másik	 alkalom	 is	 megmaradt
benne,	 amikor	 egyszer	 a	 szülei	 házassági	 évfordulójára	 tartott	 ünnepség
alkalmából	 kínai	 lampionokkal	 díszítették	 fel	 az	 ágakat,	 amelyek	 színes
derengésbe	 vonták	 a	 fehér	 abroszos	 asztalokat,	 s	 az	 angol	 este	 csodák
csodájára	 balzsamosan	 meleg	 volt,	 nem	 esett,	 és	 minden	 meghitt
békességbe	burkolózott.
Vajon	 hogyan	 lehetne	 mindezt	 visszahozni,	 tűnődött	 Martha	 a

macchiatóját	 kortyolgatva	 a	 New	 York-i	 reggelben.	 Ez	 volt	 az	 élete,	 a
háttere,	 a	 családja.	 De	 az	 idők	 változnak;	 a	 szülei	 rég	 eltávoztak,
remélhetően	 tényleg	 egy	 „jobb	 helyre”.	 És	 velük	 együtt	 eltűnt	 ez	 az
életforma	 is.	 Patrons	 Hall	 megmaradt,	 de	 az	 inas,	 a	 „lélek”,	 ahogyan
Martha	gondolt	rá,	eltűnt	belőle.
A	 nővérek	 sokszor	 visszatértek	 régi	 otthonukba,	 de	 már	 nem	 voltak

olyan	élmények,	mint	az	a	bizonyos	házassági	évforduló,	amikor	a	lányok
elvegyülhettek	 a	 felnőttek	 között,	 és	 olyan	 ruhát	 vehettek	 fel,	 amilyet
akartak.	 Ebből	 kifolyólag	 a	 legnagyobb	 lány	 farmert	 és	Rolling	 Stones-
pólót	 viselt,	 a	 legkisebb	 az	 anyja	 váll	 nélküli	 piros	 selyemruháját,
biztosítótűkkel	 rögzítve,	 Martha	 pedig	 rövid	 fekete	 bársonyruhát	 puffos
szoknyarésszel.	 Persze	 senki	 sem	 figyelmeztette,	 hogy	 a	 puffos	 rész
felemelkedik,	 amikor	 leül,	 és	 örökre	 megmaradt	 benne	 a	 kínos	 zavar,



amikor	 lehuppant	 egy	 székre,	 és	 az	 egész	 terem	 előtt	 láthatóvá	 vált
kislányos	 fehér	 bugyija.	 Még	 most	 is	 belevörösödött	 az	 emlékbe.
Megtartotta	 azt	 a	 ruhát,	 az	 első	 felnőtt	 partiruháját;	 azóta	 is	 ott	 lógott	 a
szekrényében,	nejlon	ruhazsákban.	Ha	ránézett	a	vékony	derékvonalra,	el
sem	tudta	képzelni,	hogyan	férhetett	bele	valaha	is.
Az	 az	 este	 volt	 a	 gyerekkora	 legvarázslatosabb	 élménye.	 A	 szülei

fantasztikusan	 néztek	 ki:	 a	magas,	 sötét	 hajú,	 klasszikusan	 jóképű	 James
Edward	 Patron	 sötétkék	 szmokingban,	 inge	 elején	 a	 feleségétől	 kapott
apró	 zafírtűzőkkel.	 Az	 ing	 maga	 azonban	 nem	 volt	 a	 konvencionális
módon	 nyakig	 felgombolva	 és	 csokornyakkendővel	 összefogva,	 mert
James	 Edward	 maga	 sem	 volt	 konvencionális.	 Az	 inget	 a	 nyakánál
kigombolva	 viselte,	 és	 a	 szmokingot	 levette	 a	 vacsora	 közepe	 táján,
elnézést	kérve	a	hölgyektől,	majd	 felállt,	 és	körbejárt	 az	asztalok	között,
meg-megállva	újratölteni	a	borospoharakat	vagy	egy	kis	tereferére,	hogy
mindenki	 otthonosan	 érezze	 magát.	 De	 ebben	 az	 anyja	 verhetetlennek
bizonyult.	 Mary	 Jane	 Patronban	 megvolt	 a	 képesség,	 hogy	 mellette
mindenki	 a	 legfontosabb	 vendégnek	 érezte	 magát,	 a	 parti	 lelkének,	 az
érdeklődés	 középpontjának.	 Nagy	 halványkék	 szeme,	 amelyet	 Martha	 is
örökölt,	 derűsen	 csillogott,	 kacagása	 csilingelve	 szállt	 az	 éjszakában	 a
vörös	lampionok	alatt.	Martha	emlékeiben	úgy	élt,	mintha	valami	varázslat
érintette	volna	meg	őket	akkor.	És	biztos	volt	benne,	hogy	így	is	történt.
Sajnos	ez	a	varázs	már	évek	óta	kihunyt,	és	nélküle	a	Patrons	Hall	már

nem	 volt	 ugyanaz.	 Még	 akkor	 sem,	 amikor	 a	 lányok	 összegyűltek	 a
nappali	kandallója	előtti	piros	török	szőnyegen,	és	hosszú	villákra	szúrva
gofrit	 sütöttek,	 „mint	 Jane	Austen	hölgyei”,	 nevetgéltek	 egymás	közt.	Ez
csak	 nosztalgia	 volt,	 próbálkozás	 arra,	 hogy	 visszahozzák	 a	 múltat,
amelyben	mind	oly	boldogan	éltek.	Olyan	nagy	szeretetben.
„Régimódi”,	 mondotta	 volt	 Martha	 anyja,	 amikor	 először	 lépte	 át	 a

küszöböt	túlságosan	is	jóképű	férje	újdonsült	nejeként,	aki	különben	is	hét
évvel	 fiatalabb	 volt	 nála.	 A	 menyecske	 akkor	 huszonnyolcadik	 évét
taposta,	 majdhogynem	 vénlánynak	 számított,	 ahogyan	már	 házas	 barátai
figyelmeztették,	s	egyben	sürgették,	hogy	lépjen,	amíg	még	nem	késő.
„Késő?	Ugyan	mihez?”,	felelte	hányavetin	Mary	Jane.
És	neki	lett	igaza.	A	várakozás	meghozta	gyümölcsét	–	csodás	férj,	két

szép	ház,	az	egyik	Londonban,	a	másik	vidéken.	És	legfőképpen	a	három
gyönyörű	gyerek,	mind	 lányok.	Mary	 Jane	nem	 igazán	 tudta,	mit	kezdett
volna	 egy	 fiúval.	 Hétévesen	 küldhette	 volna	 bentlakásos	 iskolába	 brit



szokás	 szerint,	 és	 beleszakadt	 volna	 a	 szíve,	 az	 a	 szív,	 amely	 –	 mielőtt
fantasztikus	 férjét	 megismerte	 volna	 –	 számtalanszor	 megtört,	 egyszer
egészen	súlyosan.	De	ez	már	a	múlté	volt.
Hogy	bepótolja	az	elveszett	 időt,	Mary	Jane	fényűző	házat	vitt	mindkét

otthonukban.	 Élvezte	 a	 lányait,	 akik	 elmondása	 szerint	 fiatalon	 tartották,
már	 amikor	 épp	 nem	 kergették	 az	 őrületbe,	 legalábbis	 Lucy,	 és	 még
jobban	 élvezte	 a	 férjét;	 a	 társaságát,	 a	 mosolyát,	 a	 gondoskodását.
Tökéletes	volt	az	élete.
Amíg	egyszer	csak	egy	kis	hegyi	úton	a	Pireneusokban	Spanyolország

és	Franciaország	között	valami	elromlott.	Elég	volt	egy	kis	hiba,	egy	 túl
szélesen	bevett	kis	kanyar,	és	mindennek	vége	volt.
Martha	 tizennégy	 éves	 volt	 akkor,	 és	 elhitette	magával,	 hogy	 az	 anyja

továbbra	 is	 mellette	 van,	 mindig,	 láthatatlanul,	 de	 védelmezőn.	 Évek
kellettek	hozzá,	hogy	képes	legyen	szembenézni	az	igazsággal,	és	elkezdje
élni	 a	 saját	 életét,	 amit	 meglepő	 módon	 újra	 élvezni	 tudott.	 És	 ez	 így
helyes,	az	élet	megy	tovább,	ahogyan	mondani	szokták.
A	 lányok	 továbbra	 is	 a	 Patrons	 Hallban	 laktak.	 Az	 apjuk	 nővére

hozzájuk	 költözött	 a	 férjével	 és	 számos	 gyerekükkel	 együtt,	 akiknek
életkora	 négytől	 tizenhatig	 terjedt.	 Ők	 vették	 át	 az	 elárvult	 lányok
nevelését;	 végigvitték	 őket	 az	 iskoláikon,	 az	 első	 randikon,	 vitákon	 és
betegségeken,	és	végül	mindenki	sikeresen	átvészelte	azt	az	időszakot.
Sarah,	 a	 legidősebb	 lány,	 eredendően	 szorgalmas	 teremtés	 volt.

Gyerekkorában	 mindig	 orvososdit	 vagy	 nővéresdit	 játszott,	 és	 végül
elismert	 gyermekorvos	 lett,	 aki	 minden	 szeretetét	 és	 tudását	 mások
gyermekeinek	 istápolására	 fordította,	 mivel	 neki	 magának	 nem	 volt
családja.	Azt	mondogatta,	hogy	 túl	 elfoglalt	 a	 férjhez	menéshez,	 és	 talán
valóban	így	is	volt.
Marthának	fogalma	sem	volt,	mihez	kezdjen	az	iskola	után.	Az	egyetemi

diploma	nem	tűnt	fontosnak	a	művészeti	területen,	ami	érdekelte,	így	aztán
egy	belsőépítészeti	boltban	helyezkedett	el,	ahová	gazdagok	jártak.	Ő	lett	a
kávéfőző	 lány,	 ügyintéző,	 kelmehajtogató	 és	 taxis	 küldönc,	 s	 közben
tanulta	a	szakmát.
Három	 évvel	 és	 három	 pasival	 később	 az	 egyik	 barátnője	 anyja

megbízta,	 hogy	 tervezze	 át	 a	 fürdőszobáját,	 nagyobbra,	 elegánsabbra.
Martha	meg	 tudta	 csinálni,	méghozzá	nagyon	 is	 jól.	 „Akkor	 térjünk	 át	 a
konyhára”,	mondta	a	barátnő.	Onnantól	kezdve	kézről	kézre	adták	a	baráti
társaságban,	 amíg	 nem	 keresett	 egy	 megfelelő	 tervezőtanfolyamot,	 és



profi	 nem	 lett.	 Martha	 Patrons	 Pleasure-nek	 akarta	 elnevezni	 a
vállalkozását,	de	aztán	figyelmeztették,	hogy	ez	úgy	hangzik,	mint	valami
szexshop.	 Aztán	 a	 „Martha	 Design”	 jutott	 eszébe,	 de	 rájött,	 hogy	 a
szakmában	már	van	egy	híres	Martha.	Végül	maradt	az	egyszerű	„Patrons”
névnél.
Fiatal	volt,	vonzó,	jól	keresett,	tele	jó	kapcsolatokkal.	Az	élet	a	kegyeibe

fogadta.	Majd	egyszer	csak	összefutott	Marcóval	abban	a	régiségboltban,
és	máris	elveszett.
Nem	az	a	fajta	volt,	aki	azonnal	ágyba	bújik	bárkivel,	de	 itt	kölcsönös

volt	 a	 szexuális	 vonzalom,	 és	 szokatlanul	 erős	 is.	 Amikor	 Marco	 leült
mellé	 a	 kávézóban,	 Marthának	 úgy	 kellett	 visszafognia	 magát,	 nehogy
hozzáérjen,	és	végigsimítson	azon	a	 szexi	 szájon,	nehogy	átfogja	a	 férfi
nyakát,	hogy	minél	közelebb	legyen	hozzá.
Fél	óra	múlva	együtt	távoztak.	Negyven	perccel	később	ágyban	voltak	–

pontosabban	 a	 matracon	 Marco	 rendetlen	 stúdiójában,	 meztelenül,
összetapadva,	csókolózva.	Martha	azt	szerette	volna,	ha	sosem	ér	véget.	És
nem	is	ért.	Amiért	ugyancsak	hálát	adott	az	égnek.
Most,	 hogy	visszatért	New	Yorkba,	 a	 legszívesebben	azonnal	 repülőre

ült	 volna	 megint	 Törökország	 felé,	 vagy	 bárhová,	 csak	 hogy	 Marco
mellett	 lehessen.	 Tudta,	 hogy	 a	 férfi	 nem	 fog	 egyhamar	 előkerülni.
Túlságosan	megszállottja	lett	a	vízbe	fúltnak	hitt	lánynak.	Martha	remélte,
hogy	téved.
Megcsörrent	a	telefonja.	A	barátja	volt	az	a	párizsi	Cartier-től.	Azzal	a

hírrel	 lepte	 meg,	 hogy	 a	 monogramos	 nyakláncot	 egy	 argentin	 olajcég
vásárolta	 meg.	 Meghatalmazott	 küldönc	 vitte	 el	 az	 üzletből	 az	 Athenée
Hotel	 egyik	 lakosztályába,	 ahol	 az	 olajcég	 egy	 alkalmazottja,	 egy
asszisztenslány	vette	át.
A	 cégről	 igencsak	 soványka	 adatok	 álltak	 rendelkezésre:	 kairói

székhely	 és	 postafiókcím,	 és	 egy	másik,	 Buenos	Aires-i	 elérhetőség.	De
sehol	 egy	 cégbejegyzés,	 sehol	 egy	 információ	 arról,	 kik	 a	 cégvezetők
vagy	 tulajdonosok.	 Az	 egész	 éppoly	 rejtélyesnek	 tűnt,	 mint	 a	 nyaklánc
maga.



14

Amikor	épp	nem	angliai	házában	tartózkodott,	Ahmet	Ghulbian	leginkább
a	jachtján,	a	Lady	Marinán	lakott,	kikötőről	kikötőre,	országról	országra
járva,	ahogyan	azt	sok	más	szállítmányozási	cég	és	olajmágnás	is	megtette
előtte.	 Ahmet	 mindemellett	 némi	 jól	 jövedelmező	 illegális	 pénzmosási
tevékenységet	 is	 folytatott,	mégis	 kerülte	 a	 feltűnősködést.	 Látta	 a	 bukás
lehetőségét	 a	 csillogó	 életmódban	 és	 a	 drága	 nőkben,	 akiket	 meg	 kell
fizetni	 ahhoz,	 hogy	 a	 karjában	 vagy	 az	 ágyában	 legyenek,	 és	 tartsák	 a
szájukat.
A	 jacht	 maga	 volt	 a	 fekete	 csoda,	 öt	 éve	 építették	 Ahmet	 saját	 tervei

szerint,	amelyeket	persze	kicsit	módosítottak	a	hajóépítő	mérnökök,	de	a
végeredmény	 pontosan	 olyan	 lett,	 amilyennek	 szerette	 volna.	 Az	 erő	 és
elegancia	 megtestesülése	 luxuselhelyezéssel	 akár	 harminc	 vendég
számára,	 hatalmas	 közös	 helyiségekkel,	 egy	 fedett	 és	 egy	 szabadtéri
úszómedencével.	 A	 belsőépítészet	 az	 egyik	 legfelkapottabb	 jachtokra
szakosodott	 profi	munkája,	 a	 fedélzet	 alatt	 szállás	 tizenhat	 főnyi	 állandó
személyzet	számára.
A	 „társasfedélzet”,	 ahogy	Ghulbian	 a	 főfedélzetet	 nevezte,	 jó	 sok	 vad

partit	látott	az	évek	alatt.	Tágas	terület	volt,	hosszú,	mint	egy	nagy	szálloda
csarnoka,	 gondosan	 elhelyezett,	 csoportokba	 rendezett	 kanapékkal	 és
halvány	vászonhuzatú	székekkel,	üveg	dohányzóasztalokkal.	A	bronzszínű,
redőzött	 selyem	 lámpaernyők	 diszkrét	 homályba	 burkolták	 a
„történéseket”,	 amelyekből	 akadt	 bőséggel.	 Ahmet	 nem	 szerette	 a	 nőket,
csak	élvezte	őket.	Ami	nem	azt	jelentette,	hogy	szakértő	vagy	akár	csak	jó
lett	 volna	a	 szexben	–	mindössze	arra	 törekedett,	 hogy	annak	 tartsák.	Az
imázs	–	minden.	De	még	ez	sem	teljesen	igaz.	A	pénz	a	minden.	Az	imázs
csak	a	második,	bár	hogy	ha	valaki	mindkettővel	rendelkezik,	az	az	igazi.



És	Ahmet	úgy	gondolta,	hogy	vele	ez	a	helyzet.
Nem	kellett	ingatlanokkal	vesződnie	mindenféle	országban,	ahol	adókat

kellett	volna	fizetnie.	Persze	Ahmet	a	megvesztegetéshez	is	értett;	ő	vagy
az	 emberei	 mindig	 ismerték	 a	 megfelelő	 embert	 a	 megfelelő	 helyen.
Mindeddig	 jól	 is	 működtek	 a	 dolgok.	 Ahmetet	 mégis	 aggasztotta	 az
ismeretlen	„holnap”.	És	ez	a	holnap	talán	már	el	is	jött	a	vörös	lány,	Angie
személyében,	aki	korántsem	az	az	„angyal”	volt,	akire	a	neve	utalt.
Különös	 módon	 Ahmet	 saját,	 gyűlölt	 anyja	 volt	 az,	 aki	 rámutatott	 a

jövőbe	 vezető	 útra.	 „Szabadulj	 meg	 azoktól,	 akik	 az	 utadban	 állnak”,
tanácsolta	 egy	 átrészegeskedett	 éjszaka	 végén.	 Ahmet	 akkoriban	 ritkán
ivott,	 és	 sosem	 többet,	 mint	 amennyit	 bírt,	 és	 drogokkal	 sem	 élt,	 noha
fenntartások	 nélkül	 alkalmazta	 őket	 másokon,	 de	 ez	 egészen	más	 dolog
volt.	 Megvetette	 a	 kábszereseket,	 az	 olyan	 embereket,	 akik	 a	 drogban
keresnek	 „erkölcsi	 támaszt”,	 mondogatta	 lenéző	 mosollyal.	 Úgy	 vélte,
hogy	azért	kábítószereznek,	mert	bizonytalanok	önmagukban,	és	abban	is,
amit	csinálnak,	vagy	ahogyan	élnek.	Esetleg	halnak.
Az	 első	 ember,	 akit	 Ahmet	 megölt,	 egy	 nő	 volt.	 Fleur	 de	 Roc	 volt	 a

neve.	Mint	egy	parfüm.	De	Fleur	nem	vadvirágillatú	fiatal	lány	volt,	hanem
középkorú,	 kövér	 és	 jómódú.	 Nem	 gazdag;	 Ahmet	 akkoriban	 még	 nem
volt	 abban	 a	 helyzetben,	 hogy	 gazdag	 nőkkel	 ismerkedjen;	 egy	 teljesen
más	világban	élt,	de	számára	akkor	még	Fleur	is	dúsgazdagnak	számított	a
maga	 négy	 kis	 üzletével	 a	 kairói	 bazárban,	 az	 alexandriai	 hétvégi
vitorlásával	 és	 a	 zsúfolt,	 de	 saját	 fürdőszobával	 rendelkező	 lakásával.
Ahmetnek	 azelőtt	 sosem	 volt	 saját	 fürdőszobája;	 szerencsés	 volt,	 hogy
egyáltalán	hozzájutott	valamilyen	fürdőszerűséghez.
Ilyen	 emlékekből	 áll	 a	 szegénység,	 gondolta	most	 a	Lady	Marinán	 az

íróasztala	mögött:	a	szagok	levakarhatatlanok.
Mindenesetre,	 amikor	 egyszer	 a	 vitorláson	 lazítottak	 Fleurrel,	 a	 nő

valahogy	 megcsúszott,	 kiesett,	 és	 a	 vízbe	 veszett	 egy	 viharban.	 Ahmet
sírva	mesélte	el	az	esetet	a	rendőrségnek.	A	végén	pedig	az	övé	lett	a	hajó
és	 Fleur	 összes	 megtakarítása.	 És	 Ahmet	 rájött	 valamire	 önmagával
kapcsolatban.	 Élvezi,	 ha	 nőket	 ölhet	 meg.	 Sokkal	 jobban,	 mint	 a	 szexet,
melyben,	 mint	 gyanította,	 nem	 volt	 túl	 jó.	 Ha	 nem	 volna	 a	 pénz,	 az
ajándékok,	 a	 virágok,	 a	 csecsebecsék…	 ezek	 a	 nők	 talán	 szóba	 sem
állnának	vele,	legalábbis	szexuális	téren	nem.
Az	 anyja	 tudomást	 szerzett	 a	 viszonyról	 és	 Fleur	 különös	 haláláról.

Tudta,	mire	képes	a	fia,	és	megfenyegette	Ahmetet,	hogy	feljelenti,	ha	nem



kap	részt	a	pénzből.	Az	anya	éppolyan	kíméletlen	volt,	mint	a	fiú,	csak	épp
sokkal	primitívebb.
Fleurrel	 annyira	 könnyen	 ment	 minden,	 hogy	 a	 vízbe	 veszejtés	 lett

Ahmet	kedvenc	módszere.	Az	anyja	volt	a	következő	áldozat,	persze	csak
azután,	 hogy	 életbiztosítást	 kötött	 rá,	 no,	 nem	 nagy	 összeggel,	 hisz	 nem
voltak	még	megfelelő	 forrásai,	 de	 a	 nyereség	 épp	 elegendő	 volt	 ahhoz,
hogy	 elérje	 következő	 célját.	Ami	 távol	 esett	Egyiptomtól,	 a	 hazájától,	 a
korábbi	énjétől.	Ahmet	új	emberré	akart	válni.	Újraalkotta	önmagát.
Intelligens	fiú	volt,	és	később	azt	állította	magáról,	hogy	mindenféle	jó

iskolákba	járt	–	senki	sem	vette	a	fáradságot,	hogy	ennek	utánajárjon,	de
még	csak	nem	is	kételkedtek	soha	a	szavában,	annyira	magabiztosan	adta
elő.	Vonzó	 férfivá	 érett.	Középtermetű,	 kissé	 zömök,	 olívaszín	 bőrrel	 és
olyan	mélyen	ülő	barna	szemmel,	mely	szinte	feketének	tűnt	az	állandóan
hordott	sötét	szemüveg	mögött.	Ez	a	szemüveg	a	védjegyévé	vált	a	Savile
Row	öltönnyel,	a	virágmintás	selyem	díszzsebkendő	és	a	diszkrét	Violettes
de	Parme	illat	mellett,	amelyet	személy	szerint	neki	kevertek	Párizsban.
De	 igazából	 a	 sármja	 volt	 az,	 ami	 a	 sikerhez	 segítette.	 Keményen

dolgozott	 az	 akcentusa	 eltüntetésén,	 és	 lágy,	 mély	 hangja	 majdhogynem
brites	 tónusú	 lett,	 de	 ügyelt	 rá,	 hogy	 ne	 játssza	 túl,	 nehogy	 valamelyik
felsőbb	 osztálybeli	 brit	 rákérdezzen,	 hogy	 pontosan	 melyik	 előkelő
iskolába	 járt.	 Akkor	 kénytelen	 lett	 volna	 hazudni,	 és	 tudta,	 hogy	 a
hazugság	hajlamos	visszaütni,	akkor	pedig	rosszabb	lesz,	mint	előtte	volt.
Ezt	 is	 a	maga	 bőrén	 tanulta	meg.	Az	 élettapasztalat	 nagyban	 hozzájárult
ahhoz,	 hogy	 azzá	 legyen,	 ami	 lett:	 gazdag,	 sikeres,	 irigyelt,
körülrajongott,	 népszerű	 a	 nők	 körében,	 akikről	 sejtette,	 hogy	 javarészt
csak	 a	 vagyonát	 akarják	 megkaparintani,	 de	 a	 görög	 milliomosok
példájából	tudta,	hogy	ez	nem	járható	út.
Különben	sem	kedvelte	a	nőket.	Szexre	használta	őket,	és	persze	először

mindig	 elbűvölte	őket,	 aztán	 jöhettek	 a	mélyebb	örömök.	Ahmetben	már
nem	volt	semmi	érdesség.	Nem	volt	szüksége	olcsó	kurvákra;	olyan	nőket
akart,	akikre	hatással	van	a	vagyona	és	a	kisugárzása,	valahogy	mégsem
tudott	 kijönni	 a	 gazdag	 arisztokrata	 hölgyekkel.	 Sötét	 múltjával	 és
lelkében	a	nyomorúságos	gyermekkor	és	a	szörnyeteg	anya	meg	a	sosem
látott	 apa	 hegeivel	 Ahmetnek	 muszáj	 volt	 titkolóznia.	 A	 felső
középosztálybeli	 brit	 társaságban	 mindenki	 tudott	 mindenkiről	 mindent.
Köztük	csak	így	lehetett	valakinek	lenni.
Ezért	is	kellett	oly	sokszor	az	ilyen	Angie-típusú	lányokra	fanyalodnia.



Csinos,	 egyszerű	 lányokra,	 akik	 természetesen	 szépek	 voltak,	 hisz	 ez	 az
alap,	de	nem	volt	semmiféle	hátországuk,	senki	sem	tartotta	számon,	senki
sem	 kereste	 őket,	 ha	 nyomuk	 veszett.	 Ahmet	 bízott	 benne,	 hogy	 a	 világ
számtalan	 Angie-je	 senkinek	 sem	 hiányzik,	 és	 mindeddig	 így	 is	 volt.
Angie	 tökéletes	 célpontnak	 tűnt.	Ahmet	 kimondhatatlanul	 élvezte	 a	 lányt,
de	a	leginkább	azt,	amikor	az	a	vörös	hajkorona	szétterült	a	vízben	a	Lady
Marina	 mögött.	 A	 legénységnek	 nem	 hiányzott	 Angie,	 hisz	 amúgy	 sem
volt	 semmi	 közük	 hozzá,	 hogy	 ki	merre	 jár,	 kivel	 van	 a	 főnökük,	 vagy
hogy	a	lány	egyáltalán	a	hajón	van-e.	Csak	Mehitabel,	az	asszisztense,	aki
ősidők	 óta	 mellette	 állt,	 és	 tökéletesen	 elkötelezett	 volt,	 csak	 ő	 tudott
mindent	Ahmet	 szexuális	hajlamairól,	vonzalmáról	az	erőszak	és	a	halál
iránt.
Ahmet	elégedetten	úgy	vélte,	hogy	ideje	továbblépni.	És	ekkor	érkezett

az	a	hívás	a	Zeusz	 nevű	guletről,	 hogy	 a	 fedélzetre	 húztak	 egy	majdnem
vízbe	fúlt	lányt.	Ahmetnek	meg	sem	kellett	kérdeznie,	hogy	vörös-e	a	haja.
Csak	ez	az	egy	kis	híján	megfulladt	 lány	 lehet	az	Égei-tengeren	errefelé.
Parancsot	adott,	hogy	fordítsák	meg	a	Lady	Marinát,	megkérdezte	a	Zeusz
kapitányától	 a	 pontos	 koordinátákat,	 és	 visszaindult	 Angie-ért.	 Hogy
„megmentse”,	 gondolta	 kaján	 mosollyal.	 Most	 aztán	 kezdheti	 elölről	 az
egészet.	És	vannak	tanúk.
Persze	nem	ő	lökte	le	Angie-t	a	fedélzetről.	Nem	volt	rá	szükség.	Csak

elegendő	mennyiségű	tabletta	kellett	a	lány	pezsgőjébe,	olyasféle,	amilyet
a	 könnyű	 zsákmányra	 vadászó	 férfiak	 ejtenek	 ravaszul	 a	 nők	 italába	 a
diszkóban,	és	ez	csodát	művelt.	Miután	Angie	kellőképpen	kiütötte	magát,
csak	meg	 kellett	 fenyegetni,	 hagyni,	 hogy	 kiszaladjon	 a	 fedélzetre,	 ahol
Mehitabel	már	 várta	 a	 pezsgősüveggel.	Ahmet	 látta	 az	 ütést,	 látta,	 ahogy
Angie	megtántorodik,	és	kizuhan.	Ők	pedig	suhantak	tovább	a	zöld	vízen,
sorsára	hagyva	a	lányt.
Meg	kellett	tőle	szabadulni.	A	magányos,	elszigetelt	lányoknak	–	akiket

felfogadott,	 hogy	 segítsenek	 az	 „üzletben”,	 és	 titokban	 készpénzes
csomagokat	 vagy	 iratokat	 szállítottak	 neki	 –	 mindig	 el	 kellett	 tűnniük.
Ahmet	tulajdonképpen	csodálkozott,	hogy	soha	egyikükben	sem	derengett
fel,	hogy	ez	hozzátartozik	a	játékhoz;	hogy	aligha	fogja	továbbra	is	maga
mellett	 tartani	őket,	miután,	úgymond,	elvégezték	a	dolgukat,	hogy	aztán
eladhassák	 a	 sztorit	 egy	 bulvárlapnak,	 vagy	 elmenjenek	 a	 rendőrségre.
Azaz	 bizonyos	 értelemben	 megöljék	 őt.	 Sorozatgyilkos	 lenne?	 Noha
élvezte	 a	 gyilkolást,	 nem	 tekintette	 szexuális	 örömforrásnak.	 Ő	 csak	 azt



teszi,	 amit	 tennie	 kell	 a	 túlélésért.	A	 legrátermettebb	marad	életben,	 nem
így	mondják?	Bár	valószínűbb,	hogy	a	legokosabb.
A	Lady	Marinát	a	tenger	istennője	után	nevezte	el,	legalábbis	mindig	így

mondta	a	vendégeinek.	Valójában	nem	tudott	túl	sokat	az	istennőről,	de	ez
megadta	neki	az	intellektuális	fensőbbségnek	azt	a	látszatát,	amelyre	az	ő
hátterével	 szüksége	 volt.	 Noha	 görögnek	 mondta	 magát,	 valójában
egyiptomi	 és	 örmény-cigány	 származású	 volt,	 s	 ezt	 soha	 nem	 vallotta
volna	be.	Erre	nem	is	volt	szükség,	miután	kitalálta,	hogy	jómódú	görög
családban	nőtt	fel,	amely	kénytelen	volt	a	világot	járni,	ahogyan	ő	is	tette
most,	 amikor	 a	 szocialista	 rezsim	 elűzte	 a	 gazdagokat,	 és	 megszűnt	 a
kiskirályok,	playboyok	és	 félvilági	nők	–	amilyen	Ahmet	anyja	 is	volt	–
hatalma	saját	kis	világukban.
Ahmet	titokban,	legbelül	tudta,	hogy	az	anyja	szajha	volt.	De	azt	is	tudta,

hogy	 az	 anyja	 szajhálkodása	 teremtette	 elő	 a	 pénzt	 az	 ő	 életéhez	 a	 kis
kairói	lakásban	a	vizelettől	bűzlő	sikátorban,	ahol	férfiak	lappangtak	fehér
kaftánban	 és	 nők	 fekete	 burkában,	 elfedett	 arccal,	 ami	mindig	 izgatta	 őt.
Szeretett	 volna	 belátni	 a	 fátylak	 mögé.	 És	 ez	 a	 vágy	 sosem	 múlt	 el.
Született	voyeur	volt,	leskelődő,	és	az	is	maradt.
Angie	 rengeteg	 vörös	 hajának	 ugyanolyan	 hatása	 volt	 rá,	 mint	 a

mezítelenséget	 elfedő	 ruhának:	 annyira	 felizgatta,	 hogy	 megfordult	 a
fejében,	talán	mégis	maga	mellett	tartja.	De	persze	erről	szó	sem	lehetett.
A	lány	már	elvégezte	a	munkát,	egy	csomagot	kellett	átadnia	egy	férfinak
a	 megjelölt	 kávézóban	 a	 törökországi	 Fethiye	 kikötőjében,	 ahol	 Ahmet
aztán	 később	 felvette	 őt.	 Angie-nek	 fogalma	 sem	 volt	 róla,	 hogy	 a
csomagban	 több	 millió	 dollár	 lapul	 különféle	 valutákban,	 egy
drogügylethez	 kapcsolódóan,	 amelyet	 Ahmet	 az	 egyik	 ügyfele	 számára
ütött	nyélbe.
Ahmet	megtartotta	az	ígéretét,	amit	Angie-nek	tett	a	drága	hotelben,	az

ágyban.	Magángéppel	 röptette	 el	 a	 célhoz	 –	 nem	 a	 sajátjával,	 mert	 nem
akarta,	hogy	a	 személye	bármilyen	módon	kapcsolatba	hozható	 legyen	a
lánnyal.	A	gépet	egy	kereskedelmi	légitársaságtól	bérelte,	és	egy	argentin
cégszámláról	fizette	ki,	amelytől	ugyancsak	nem	vezetett	hozzá	semmiféle
szál.	 De	 indulás	 előtt	 megengedte	 Angie-nek,	 hogy	 vásárolgasson	 egy
kicsit.	 A	 lány	 teljesen	 bezsongott,	 és	 egy	 halom	 holmit	 vett;	 La	 Perla
fehérneműket,	Prada	és	Dior	ruhákat,	Loubutin	és	Manolo	cipőket.
„Egy	fiatal	 lánynak	egy	ilyen	fontos	utazáshoz	szüksége	van	ruhákra”,

mondta	 akkor	Ahmet	 porcelánfehér	mosollyal.	 Drága	mosoly	 volt	 ez,	 a



legjobb	párizsi	esztétikai	fogász	mesterműve,	mivel	Ahmet	fogai	csúnyán
megsínylették	 a	 nyomorban	 töltött	 gyermekkort.	 A	 szegénység	 volt	 az
egyetlen	 dolog,	 amitől	 Ahmet	 félt.	 Emléke	 a	 kamaszkori	 átizzadt	 ruhák
módjára	tapadt	rá,	s	az	a	szag	időről	időre	kísértette,	arra	figyelmeztetve,
hogy	tovább,	még	többre	sarkallja.	Bármibe	került	 is,	ő	mindenre	el	volt
szánva.	Elmenekült	abból	a	kis	szobából	a	bűzhödt	sikátorban,	el	attól	az
asszonytól	 minden	 emlékével	 együtt,	 akit	 az	 anyjának	 nevezett.	 Elvállalt
minden	munkát,	lett	légyen	bármilyen	alantas,	bűnös	vagy	gonosz	–	Ahmet
volt	mindenre	a	megfelelő	ember.	Ezután	már	könnyen	jött	a	siker.
Most	 azon	 tűnődött,	 mihez	 kezdjen	 Angie-vel.	 Egyszerűen	 hagyja

meghalni,	 egyedül,	 a	 fedélközben,	 ahol	 csak	 Mehitabel	 tud	 róla?	 Vagy
dobja	 vissza	 a	 tengerbe,	 amely	 végül	 úgyis	 elnyeli?	 A	 tengerbe,	 ami
visszahozta	őt	neki.	A	tengerbe,	ami	nem	fogadta	be.
Volt	valami	Angie-ben,	ami	megragadt	a	fejében.	Más	volt,	mint	a	többi

lány,	 ritka	 példány,	 vagány,	 szórakoztató	 és	 bátor.	 Ahmet	 már-már
megkedvelte.	Úgy	döntött,	hogy	hazaviszi.
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A	 bizalom	 semmiféle	 szerepet	 nem	 játszott	 Ahmet	 Ghulbian	 életében.
Maga	a	szó	is	értelmetlen	volt	a	számára.	Nem	kívánt	gyermekként	jött	a
világra,	érintetlen	védekezőösztönökkel.	Csak	magában	bízhatott.	Az	anyja
megszűnt	 létezni,	 eltűnt.	 Más	 családja	 nem	 volt,	 a	 kemény	 kairói	 utcák
nevelték,	kisgyermek	korából	pedig,	 s	 ezért	hálás	 lehetett	 az	égnek,	nem
maradtak	 emlékei.	 A	 legalantasabb	 és	 legmegalázóbb	 szegénység,	 utcai
koldulás,	 rágógumi-árulás	 fillérekért,	 miközben	 villogó	 szemű	 férfiak
méregették,	akik	inkább	őt	szerették	volna	megvenni.	Sok	félelem	és	még
több	vágyakozás	kellett	hozzá,	hogy	elhiggye:	van	kiút,	és	ez	a	kiút	ott	van
benne.
Kilenc-tíz	 éves	 lehetett,	 amikor	 keservesen,	 éhezés	 árán

összekuporgatott	 kis	 pénzecskéjén	 kivásárolta	 az	 öreget,	 akitől
viszonteladásra	kapta	addig	a	rágógumit.	Ezt	sosem	felejtette	el.	Tizenkét
évesen	már	megvolt	a	területe,	amit	az	irányítása	alatt	tartott:	három	utca,
amelyek	 mind	 egy	 nagyobb	 útba	 torkollottak,	 ez	 az	 út	 pedig	 egy	 jobb
környékre	 vezetett,	 ahol	 a	 családok	 rendes	 lakásokban	 éltek,	 nem	 pedig
kátránypapírból	 és	 hulladék	 fából	 összetákolt	 viskókban	 tengődtek,
amelyeknek	 hullámbádog	 teteje	 felforrt	 a	 nyári	 hőségben,	 és	 beázott	 az
esőzések	 idején.	 Ahmet	 két	 olajoshordóból	 és	 néhány	 deszkából
barkácsolt	 ágyat	 magának.	 Miközben	 a	 hordófekhelyen	 dolgozott,	 még
fogalma	 sem	 volt	 róla,	 hogy	 egy	 napon	 majd	 ennél	 sokkal	 nagyobb
hordókban	fogja	árulni	az	olajat,	és	olyan	ágyban	alszik	majd,	aminek	az
árát	 ebből	 az	 olajból	 kereste	 meg,	 és	 olyan	 tető	 lesz	 a	 feje	 fölött,	 ami
ellenáll	az	esőnek.	De	ez	akkor	még	nagyon	messze	volt.	Egy	kisfiúnak…
Persze	arrafelé,	ahol	ő	élt,	nem	létezett	olyasmi,	hogy	gyermekkor.	Az

„élt”	 még	 túlzó	 kifejezés	 is.	 Létezés	 volt	 ez	 csupán,	 egyik	 napról	 a



másikra,	 és	 Ahmet	 időnként	 úgy	 érezte,	 hogy	 talán	 nem	 is	 érdemes
folytatni.	Kicsi	volt	 a	korához	képest,	 az	 alultápláltságtól	puffadt,	 beesett
arcában	 hatalmas	 szemmel,	 csorba	 vagy	 hiányzó	 fogakkal.	 Egy	 semmi
volt.	 Teljességgel	 nélkülözhető.	 Pontosan	 olyan,	 mint	 az	 összes	 többi
kisfiú	körülötte.	Egy	a	sok	százból,	sok	ezerből.
Aztán	egyetlen	nap	leforgása	alatt	minden	megváltozott:	üzletember	lett

a	rágóival,	amit	eladogatott	a	többi	fiúnak,	és	csurrant-cseppent	a	bevétel.
Megállíthatatlanul	 emelkedett	 felfelé.	 A	 drogok	 felé.	 A	 piac,	 mondhatni,
készen	állt,	 és	ugyan	ki	gyanakodott	volna	egy	 sovány,	 rongyos,	 szurtos
képű,	 ijedt	 szemű	 gyerekre?	 A	 maga	 természetességével,	 ahogyan	 meg
tudta	 játszani	 a	 nagy	 szemű	 csodálkozást,	 a	 tehetetlenséget,	 kész
főnyereménynek	bizonyult.
Persze	 egy	 idő	 után	 már	 nem	 volt	 szüksége	 a	 tágra	 nyílt	 szemre.

Keménynek	 kellett	 lennie.	 Amikor	 először	 futott	 össze	 egy	 igazi	 utcai
gazemberrel,	 aki	 késsel	 hadonászott,	 és	 megfenyegette,	 hogy	 kiontja	 a
belét,	ha	nem	adja	oda	az	árut,	összeszedte	minden	erejét,	és	visszavágott.
Elkapta	a	kést,	és	használta	is.	Miután	megtette,	egy	pillanatig	csak	állt,	és
bámulta	 a	 pengét,	 ami	 a	 támadó	 harmadik	 és	 negyedik	 bordája	 közé
fúródott,	épp	a	szíve	fölött.	Nézte	szivárgó	vért.	Csalódott	volt,	hogy	nem
folyik.
Eléggé	észnél	volt	ahhoz,	hogy	kihúzza	a	kést,	és	ez	meglepően	nehezen

ment.	Aztán	szembefordult	a	srácokkal,	akik	nézték,	de	addigra	mindenki
eltűnt.	 Az	 utcán	 ez	 volt	 a	 módi:	 ha	 jön	 a	 baj,	 a	 haverok	 olajra	 lépnek.
Persze	 ezek	 csak	 amolyan	 utcai	 barátok	 voltak.	 Ezután	 soha	 többé	 nem
barátkozott	senkivel.
A	 drogdílerek	 mások	 voltak:	 idősebbek,	 alattomosabbak,

veszedelmesebbek.	 Ahmet	 élete	 azon	múlott,	 hogy	milyen	 gyorsan	 tudta
kiszállítani	 az	 „árut”,	 ahogyan	 mindenki	 nevezte	 –	 a	 dobozokat,
csomagokat,	 zacskókat	 tele	 fehér	 porokkal,	 amelyeket	 soha	 eszébe	 sem
jutott	 kipróbálni.	 Tudta,	 hogy	 a	 halálát	 jelentenék,	 és	 ő	 még	 csak	 most
kezdett	 élni.	 Az	 évek	 során	 eleget	 szedett	 össze	 ahhoz,	 hogy	 ő	maga	 is
belevágjon	az	üzletbe,	elvégre	ismerte	már	az	összes	dílert,	vevőt,	meg	a
drogkereskedelem	pénzügyi	hátterét	 is.	Hamarosan	elterjedt	 a	híre,	hogy
megbízható.	Azonnal	sikeres	lett.
Vett	 egy	 lakást	 –	 ez	 volt	 az	 első	 normális	 lakóhelye.	 A	 harmadik

emeleten,	 az	 épület	 tetején,	 mert	 a	 földszint	 veszedelmes:	 bármikor
bedughatnak	 egy	 pisztolycsövet	 az	 ablakon,	 machetével	 bevághatják	 az



ajtót,	vagy	tüzet	gyújthatnak,	hogy	kifüstöljenek	és	kiraboljanak.	Mindenki
csak	 a	 pénzét	 akarta,	 a	 véres	 verítékkel,	 foggal-körömmel	 megkeresett
pénzét	–	bár	a	fogai	kissé	javultak,	hála	egy	fogorvosnak,	akinek	drogos
szívességet	 tett.	 Ő	 egyszerűen	 csak	 még	 többet	 akart.	 Megszerezni.
Megtartani.	Meggazdagodni.
Ez	nem	ment	egyik	napról	a	másikra.
Tizennyolc	éves	volt,	sűrű	fekete	üstökű,	olajbarna	bőrű,	aki	mágnesként

vonzotta	 a	 nőket	 és	 a	 portyázó	 férfiakat.	 Mindig	 ő	 választott.	 De	 a	 nők
jobban	fizettek.	Erre	Fleur	mellett	jött	rá.
És	igazából	ez	volt	mindennek	a	kezdete.
Először	kis	kávézót	nyitott	pénzmosodának,	ami	jól	is	ment.	Aztán	talált

egy	eladó	régi	 tartályhajót,	ami	rozsdás	volt	ugyan,	de	még	használható,
már	 ha	 valaki	 talált	 olyan	 elkeseredett	 embereket,	 akik	 hajlandók	 voltak
elszegődni	 rá.	 Megtöltötte	 olcsó	 olajjal,	 ami	 egy	 gondatlanul	 eldobott
cigarettacsikktől	 is	 lángra	 lobbanhatott	 volna.	 De	 megérte	 a	 kockázat.
Mindössze	 egyetlen	 hajót	 vesztett,	 ami	 a	 legénységgel	 együtt	 a	 tenger
fenekére	 süllyedt,	 és	 az	okokat	nem	 lehetett	megállapítani.	A	biztosító	 jó
pénzt	 fizetett,	 és	 ez	 adta	meg	 az	 első	 lökést	 a	megfelelő	 irányba.	Ahmet
lakást	 vett	 Kairóban,	 csináltatott	 öltönyöket	 hordott,	 esténként	 jobb
kávézókba	járt.
Biztosításokkal	 kezdte,	 kicsi,	 privát	 biztosításokkal.	 Talált	 olyan	 sötét

alakokat,	akik	szíves-örömest	fizettek,	csak	hogy	védve	legyenek,	és	arra
is	 rájött,	 hogy	 a	 rés	 a	 páncéljukon	 az	 igény	 arra	 a	 biztonságra,	 amit	 ő
nyújt.	Jobb	náluk,	okosabb,	ravaszabb	üzletember.
És	 így	 tovább.	 Így	 lett	 Ahmet	 Ghulbian,	 a	 köztiszteletben	 álló

milliárdos,	akinek	ingatlanvagyona,	olajüzlete	és	bankszámlája	talán	nem
tett	ki	egymilliárdot,	de	az	uzsora-	és	szerencsejáték-biznisszel	együtt	már
egészen	biztosan.
Király	volt	 a	 férfiak	között	 és	 isten	a	nők	szemében;	 irigyelte	a	világ.

Önmagának	 továbbra	 is	 Ahmet	 Ghulbian	 maradt,	 akinek	 igazi	 nevét
eltemették	 az	 anyja	 testével	 együtt	 –	 többé	 nem	 létezett	 a	 fiú	 a	 kairói
bazárból,	aki	az	életet	keresi.
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Az	 angliai	 Romney	 mocsárvidéken	 álló	 szürke	 faház	 volt	 Ahmet
menedéke,	 az	 a	 hely,	 ahol	 teljesen	 egyedül	 lehetett.	 A	 ház	 korábbi
tulajdonosa	 egy	 sajtómágnás	 volt,	 aki	 szomorú	 véget	 ért	 egy
veszekedésben,	 amelyet	 a	 szeretőjével	 folytatott.	 Ebben	 szerepet	 játszott
egy	kés	 is,	 amivel	 a	mágnás	épp	 fel	 akarta	 szelni	 a	vasárnapi	 sültet,	 egy
jókora	darab	marhahúst,	a	helybéliek	áhítatos	elbeszélése	szerint;	húszan
is	 jóllakhattak	 volna	 belőle,	 de	 ők	 csak	 ketten	 voltak	 rá.	 A	 hely	 hosszú
évekig	 lakatlan	 maradt,	 és	 kísértettörténetek	 jártak	 róla,	 a	 holdas
éjszakákon	pedig	különös	köd	ereszkedett	a	környékre.
Amikor	 Ahmet	 először	 megnézte,	 megállapította,	 hogy	 legalább

farkasok	 nem	 vonítanak	 a	 holdra.	 Tetszett	 neki	 a	 hely	 a	 mocsár	 szélén,
ahol	a	fű	zöldebb	volt	az	átlagosnál,	vibrálóan	élénk,	nedvdús	zöld,	amely
minden	átmenet	nélkül	váltott	át	sötétbarna	sárba,	s	ez	az	ingovány	elnyelt
bármit,	ami	elkövette	azt	a	hibát,	hogy	odamerészkedett.	A	ház	mindentől
távol	 esett,	 mégis	 viszonylag	 könnyen	 elérhető	 volt	 Londonból,	 afféle
titkos	zug,	ahol	nem	leskelődnek	kíváncsi	helybéliek.	Egyenesen	irtóztak	a
helytől,	 elriasztotta	 őket	 a	 legendás	 gyilkosság	 és	 az	 állítólagos
kísértetjárás.
Ezért	 juthatott	 hozzá	 Ahmet	 potom	 áron	 az	 épülethez.	 A	 tulajdonos

örült,	 hogy	 végre	 megszabadul	 tőle.	 Mivel	 a	 helybéliek	 nem	 szívesen
tették	 be	 még	 a	 lábukat	 se	 ide,	 Ahmet	 saját	 munkásokat	 hozatott,	 főleg
olaszokat	 és	 horvátokat,	 akiket	 ideiglenes	 felvonulási	 épületekben
helyezett	 el,	 minimális	 komforttal,	 de	 az	 emberek	 így	 is	 örültek	 a
munkának.
A	szürke	fát	kővel	erősítették	meg,	sötétebb	szürke	palából	felújították	a

tetőt,	az	ablakokat	kétszeresen	szigetelték	az	állandó	szél	és	a	téli	viharok



ellen.
A	 belsőt	 fényűzően	 alakították	 ki	 régebbi,	 vélhetően	 jobb	 múlttal

rendelkező	 házakból	 szerzett	 falburkolattal.	 A	 nagyteremben
kristálycsillár	függött,	dallamosan	és	folyamatosan	csilingelve	az	állandó
huzatban,	 amelynek	 eredetét	 a	 legjobb	 szakemberek	 is	 hiába	 próbálták
feltárni	 és	 megszüntetni.	 Az	 alulról	 fűtött	 szürke	 kőpadlót
selyemszőnyegek	borították,	a	súlyos	bútorok	pedig	a	legdrágább	párizsi
és	 londoni	 régiségboltokból	 származtak.	 Éttermi	 méretű,	 rozsdamentes
acéledényekkel	 felszerelt,	 fekete	 gránitpultos,	 hat	 tűzhelyes	 konyha	 várta
séfjét,	 akit	Ghulbian	odavitetett,	 ha	nagy	néha	elment	 a	házba.	Vagy	nem
vitette	oda,	ha	egyedül	akart	lenni.	Mint	most	is.
A	 tűz	 előtt	 ült	 a	 szalonban,	 vörösbort	 szopogatott,	 kitűnő	 évjáratú

Petrust,	 olyan	 finom	 pohárból,	 amit	 ránézésre	 egy	 szájmozdulattal
elroppanthatott	 volna.	 A	 tűz	 fenyőillatot	 árasztott,	 a	 kandallórács	 izzott,
kékkel	 szegett	 lángnyelvek	 táncoltak.	 A	 párnázott	 vörös	 bőrfotel	 puhán
simult	 alá,	 odakint	 zúgott	 a	 szél,	 a	 fahasábok	 ropogtak	 a	 kandallóban,	 s
orrában	érezte	a	bor	illatát.	A	nemes	ízben	mégsem	lelte	örömét.	Teljesen
rabul	 ejtette	 egy	 kép,	 de	 nem	 a	 vörös	 hajú	 lányé,	 aki	 már	 az	 övé	 volt,
hanem	egy	kis	 szőkéé,	azokkal	a	 finom	vonásokkal,	a	 széles	homlokkal,
amelyből	szorosan	hátrafogja	a	haját,	a	majdnem	kék	szemmel.	Kék	vagy
szürke?	 Ahmet	 nem	 tudta	 eldönteni.	 És	 az	 az	 ajak,	 ahogy	 csücsörített,
miközben	 szempilláját	 rebegtetve	 gondolkodott,	 hogy	 hagyja-e	 kifizetni
az	italát	a	Ritz	bárjában.	Lucy.
Tudta,	hogy	türelmesnek	kell	lennie.	Már	megtanulta,	hogyan	szerezhet

meg	egy	nőt.	Be	kell	„pácolnia”.	Ezt	a	szót	használta,	amikor	arra	gondolt,
hogyan	 hálózza	 be	 áldozatait,	 apró	 ajándékokkal,	 kézzel	 írott	 kis
üzenetekkel	 arról,	 hogy	 mennyire	 élvezte	 a	 társaságukat.	 Aztán	 persze
virágok,	mindig	hosszú	szárú	fehér	rózsák,	akár	tél	közepén	is.	Azután	az
érdeklődés,	 hogy	 a	 kisasszony	 esetleg	 szívesen	 vacsorázna-e	 vele	 ismét.
Mindig	a	nő	térfelén	hagyta	a	labdát,	mert	tudta,	hogy	az	kíváncsi	lesz,	és
úgyis	belemegy.	Annyira	biztos	volt	a	dolgában,	hogy	sokszor	már	előre
asztalt	foglalt	valamelyik	elegáns	helyen.
Azok	a	lányok,	akiket	elhalmozott	figyelmességeivel,	nem	szoktak	ilyen

fényűző	 életstílushoz.	 Átlagos	 teremtések	 voltak,	 nem	 szükségképp
kisvárosiak,	 de	 kétségkívül	 provinciális	 gondolkodásúak.	 Ahmet	mindig
kiszúrta	 az	 ilyeneket.	 Angie	 tökéletes	 volt,	 de	 ez	 a	 lány	 még	 őt	 is
túlszárnyalta.	 Persze	 csak	 valameddig.	 Most	 Angie-ről	 kell



„gondoskodnia”.	 Elhozza	 őt	 ide,	 a	 mocsárvidékre,	 ahol	 csak	 az	 járhat
biztonságosan,	aki	ismeri	az	utat.	Időről	időre	tűnnek	el	emberek	errefelé,
beszippantja	 őket	 a	 ragacsos	 ingovány,	 amely	 összezárul	 a	 fejük	 felett,
hiába	próbálnak	szabadulni.	És	ha	ez	megtörtént,	Angi	már	nem	fog	több
gondot	okozni	neki.
Nyugtalanul	 felállt,	 és	 járkálni	 kezdett.	 Fényt	 akart,	 teret.	 Levegőt!

Fulladozott,	 és	hirtelen,	gyerekkora	óta	először,	megborzongatta	valami,
amiben	döbbenten	ismerte	fel	a	félelmet.
Elővette	 a	 telefonját,	 és	 hívta	 a	 repülőgépét.	 Azonnal	 indul	 a	 jachtra.

Elintézi	 az	 üzleti	 dolgokat,	 aztán	 még	 ma	 visszatér.	 A	 gazdagságnak
megvannak	a	maga	előnyei.



17

ANGIE

Tudtam,	hogy	még	mindig	a	jachton	vagyok.	A	hajó	horgonyt	vetett.	Nem
mintha	 kiláttam	 volna,	 csak	 éreztem,	 hogy	 minden	 megállt.	 Izgatott
kiáltozás	 ütötte	meg	 a	 fülemet,	 kötélsurrogás,	 lánccsörgés,	 aztán	megint
csak	 az	 emberek	 hangja,	 egy	 póling	 rikoltása,	 a	 hajó	 recsegése	 a
puffereken.
Nem	láttam	semmit,	mert	a	szememet	bekötötték,	akárcsak	a	kezemet.	A

számban	 pecek.	Nem	 tudtam,	mióta	 fekszem	 ezen	 az	 ágyon,	 sőt	még	 azt
sem	 tudtam,	 hogy	 ágy	 ez	 vagy	 priccs.	 Kinyújtottam	 csuklónál
összekötözött	 kezemet,	 és	 kissé	 oldalra	 fordultam,	 hogy	 tapogatózni
tudjak	 a	 testem	 mellett:	 vászonlepedő,	 puha	 takaró.	 Nem	 kellett
megtapogatnom	 magam	 ahhoz,	 hogy	 tudjam:	 meztelen	 vagyok.
Megerőszakoltak?	 Ha	 igen,	 éreznem	 kellene	 valamit?	 Valójában	 nem
éreztem	 semmit,	 se	 fájdalmat,	 se	 vérzést,	 se	 fejfájást.	 Majdhogynem
normálisnak	tűnt	az	állapotom.	Egyvalami	kivételével.
Összekötözött	 kezemmel	 megérintettem	 az	 arcomat.	 Sikerült

megérintenem	a	homlokomat	is.	Aztán	arrébb.	Ennyi	is	elég	volt.	Levágták
a	hajamat.	A	gyönyörű	vörös	hajamat.	Csak	szúrós	borostát	tapintottam,	és
hosszú	varratokat,	amelyek	összehúzták	felszakadt	fejbőrömet.
Könnyek	 peregtek	 az	 arcomon,	 bele	 a	 számba.	 Beszívtam	 a	 sós	 ízt.

Kopasz	vagyok,	mint	egy	csecsemő,	és	sírok	a	hajam	után,	ami	az	egyetlen
ékességem	 volt.	 A	 könnyeimen	 keresztül	 felrémlett,	 hogy	 akár	 az
életemért	is	sírhatok,	mert	biztos,	hogy	attól	is	megfosztanak	hamarosan.
Fogoly	vagyok	Ghulbian	hajóján.	Tudom,	hogy	csakis	ő	lehet.
Könnyeim	 eláztatták	 a	 párnát.	 Oldalra	 fordítottam	 a	 fejemet,	 hogy	 ne

érje	a	hideg	 lucsok,	de	már	 így	 is	ott	volt	az	arcom	alatt,	és	a	könnyeim
tovább	táplálták	a	nedvességet.



Könnyek.	Ugyan	mire	 jók?	Csak	a	 szomorúság	kifejezését	nyújtják	az
emberiségnek.	 Tényleg	 lehetséges,	 hogy	 itt	 fekszem	 megkötözve,
kipeckelt	 szájjal,	 mit	 sem	 sejtve	 eljövendő	 sorsomról,	 eltekintve	 attól,
hogy	halállal	fog	végződni,	miközben	hiú	kislányként	sírok	a	hajam	után?
Hát	 nem	 nőtt	 ki	 a	 múltkor	 is,	 amikor	 évekkel	 ezelőtt	 levágattam,	 hogy
hasonlítsak	 Audrey	 Hepburnre?	 De	 akkor	 én	 döntöttem	 így.	 Ez	 viszont
olyan	megaláztatás,	amivel	az	elkövetője	pontosan	tisztában	van.	Szadista.
Ez	a	jó	szó	arra,	aki	ezt	tette	velem.	Ahmet	Ghulbian	egy	szadista	állat.
Lehunyva	szememet	a	kötés	alatt	arra	gondoltam,	amikor	Ghulbian	azt

mondta,	hogy	menjek	el	vásárolni,	vegyem	meg,	ami	csak	megtetszik,	hisz
egy	 lánynak	 szüksége	 van	 csinos	 holmikra	 a	 hajóúton.	 És	 mennyire
élveztem	 a	 puha,	 mérhetetlenül	 szexi	 kis	 alsóneműket,	 amelyek	 mintha
második	 bőrként	 simultak	 volna	 rám,	 és	 amelyek,	 el	 kell	 ismernem,
szenzációsan	 festettek	 a	 testen,	 amelyet	 heti	 ötször	 sanyargattam	 az
edzőteremben	hajnali	öttől.
Mindössze	 az	 vetett	 árnyékot	 az	 örömömre,	 hogy	 a	 szexi	 darabokban

meg	kell	mutatnom	magam	Ghulbiannak,	aki	ugyan	nem	volt	teljességgel
közömbös	 a	 szex	 iránt,	 de	 annál	 jobban	 szeretett	 a	 szemével	 élvezkedni.
Igazi	 voyeur	 volt,	 kielégítetlenül	 hagyta	 a	 lányokat,	 akik	 eltűnődhettek
azon,	 hogy	mit	 rontottak	 el,	 amiért	 nem	 tudják	 annyira	 felizgatni,	 hogy
széttépje	őket	a	szájával,	és	beléjük	hatoljon,	keményen	és	gyorsan,	ahogy
én	 szerettem.	 Ahmettel	 –	 képtelen	 vagyok	 tovább	 a	 vezetéknevén
emlegetni,	 annyira	 közelről	 ismerem	 –,	 szóval	Ahmettel	 csak	 pár	 gyors
perc	volt	az	egész.	Aztán	folytatta,	amit	abbahagyott:	telefonált,	iPadezett,
gondolkodott,	amitől	egy	nő	igencsak	egyedül	érezheti	magát.
Bár	 elhagyott	 volna	 a	 végén!	 Egyszerűen	 elküldhetett	 volna	 az	 új

ruháimmal	 teli	 kis	 bőrönddel,	 kissé	 botladozva	 az	 új	 Louboutin
cipellőben,	egy	derűs	viszláttal,	hogy	köszi,	csodás	volt,	akkor	majd	látjuk
még	egymást…
De	 nem	 így	 történt.	 Emlékszem,	 hogy	 kinyitottam	 a	 szememet,	 és

éreztem,	hogy	Ahmet	a	meztelen	testemen	fekszik.	Mosolyogtam,	mert	azt
hittem,	 hogy	 végre	 rákapott	 a	 dolog	 ízére,	 és	 érzékeltem	 is,	 hogy	 feláll
neki,	miközben	a	 lábam	közé	nyomult.	Aztán	egy	kés	pengéjét	éreztem	a
nyakamon.	 Lepillantottam,	 és	 acélt	 láttam	 megcsillanni.	 Felnyögtem
ijedtemben,	és	a	penge	még	jobban	nekem	feszült,	felhasította	a	bőrömet.
Éreztem	a	kiserkenő	vért.	Ahmet	felhördült,	még	jobban	rányomta	a	kést
az	 egyik	 kezével,	 a	 másikkal	 pedig	 lefogta	 a	 kezemet,	 hogy	 ne	 tudjak



mozogni.	Még	sikoltani	se	mertem,	miközben	megerőszakolt.
Aztán	 vége	 lett.	 Lemászott	 rólam.	 És	még	 éltem.	Még	mindig	 féltem,

hogy	 meg	 fogok	 halni	 attól,	 ami	 az	 előbb	 történt,	 és	 küzdöttem	 a
rémülettel	 és	 a	 fájdalommal	 is.	 Eddig	 semmit	 sem	 tudtam	 erről	 az
emberről.	Magamban	azt	kívántam,	bárcsak	azonnal	meghalnék.
Hangok	hallatszottak.	Kinyílt	egy	ajtó.	Ahmet	az	ágy	mellett	állt.	Beszélt

valakihez.	Egy	nőhöz,	aki	halkan	válaszolt	neki.	Egyikük	se	szólt	hozzám,
én	pedig	fagyott	húsdarabként	hevertem	a	hatalmas	ágy	közepén,	vértől	és
a	megdicsőült	férfiasságtól	foltosan.
Hallottam	a	nő	lépteit	közeledni,	hallottam	az	ajtót	becsukódni	Ghulbian

mögött,	 de	 nem	 mertem	 kinyitni	 a	 szememet,	 hogy	 szembenézzek	 a
sorsommal.	 Éreztem	 a	 nő	 leheletét	 az	 arcomon.	 Fölém	 hajolt,	 és
egyenesen	a	képembe	bámult.	Aztán	éles	tűszúrást	éreztem	a	karomban,	és
feljajdultam.	És	semmi	többre	nem	emlékszem.

Amikor	magamhoz	tértem,	fogalmam	sem	volt	róla,	mennyi	idő	telhetett
el.	 Felemeltem	 a	 fejemet,	 megtapogattam	 lekopasztott	 fejbőrömet,
visszafojtottam	egy	jajszót,	és	azt	mondogattam	magamnak,	hogy	legalább
élek.	 Vagy	 talán	 megint	 álmodom,	 lebegek	 a	 valóság	 és	 az	 emlékvilág
között?	Képtelen	voltam	rávenni	magam,	hogy	kinyissam	a	szemem,	csak
hallgatóztam.	Csupán	a	hullámok	csapkodását	hallottam	a	hajótesten.	Még
a	 sirályok	 sem	vijjogtak.	Ez	 azt	 jelentené,	 hogy	 valahol	 a	 nyílt	 tengeren
vagyunk,	 túl	 messzire	 ahhoz,	 hogy	 a	 mohó	 madarak	 utánunk	 jöjjenek,
inkább	maradtak	a	kikötőben	a	könnyű	lakoma	reményében?
Újra	 füleltem:	 a	 víz	 hangja	 ritmusos	 volt,	 nyugodt,	 az	 apró	 hullámok

alig	mozdították	a	hajót.	Ha	a	tengeren	vetettünk	volna	horgonyt,	nagyobb
lenne	a	mozgás?	Nagyobb	a	zaj?	A	kikötőben	kell	lennünk.	És	ha	így	van,
akkor	vannak	itt	más	hajók	is,	más	emberek.
Hirtelen	 tudatára	 ébredtem,	 hogy	 van	 még	 valaki	 a	 szobában	 rajtam

kívül.	Hallottam	a	levegővétel	halk	hangját,	egy	lazán	lógázó	láb	neszeit.
Bárki	volt	is	az,	ott	ült	velem	szemben,	és	figyelt.
Szorosan	 behunytam	 a	 szememet,	 és	 mozdulatlanná	 dermedtem,	 mint

egy	 egér.	 Szerettem	 volna,	 ha	 nem	 hallatszik	 a	 lélegzetvételem,	 hogy	 az
illető	 halottnak	hihessen.	És	 szerettem	 is	 volna	halott	 lenni,	 de	mennyire
szerettem	volna.	Nem!	Mégsem.	Nem	akartam	meghalni	itt,	kiszolgáltatva



a	néma	megfigyelő	kénye-kedvének.	Miért	is	nem	ölt	meg	még	eddig?	Ez
is	 egy	 perverz,	 egy	 szadista,	 aki	 azt	 akarja,	 hogy	 lassan,	 kínok	 között
pusztuljak	el?	Bár	nem	fájt	semmim.	És	már	a	kezem	se	volt	összekötözve.
Meg	a	lábam	sem.	Nyugodtan	felállhattam	és	járkálhattam	volna.
De	 feküdtem	 még	 egy	 kicsit,	 és	 feltettem	 magamnak	 a	 kérdést,	 hogy

készen	állok-e	arra,	amit	majd	esetleg	láthatok,	akit	majd	esetleg	láthatok,
és	hogy	mi	történhet,	ha	kinyitom	a	szememet.	Farkasszemet	fogok	nézni
az	 esetleges	 gyilkosommal?	Az	 anyám	 jutott	 eszembe,	 az	 ő	 bátorsága	 a
saját	halálával	szembenézve,	és	tudtam,	hogy	meg	kell	tennem.
Megtámaszkodtam	kétoldalt,	és	felnyomtam	magam,	aztán	kinyitottam	a

szememet,	és	egy	nő	kutató	tekintetét	láttam.	Döbbenetemben	egy	szót	sem
tudtam	szólni,	és	ő	is	néma	maradt.
Fekete	hajtincsei	úgy	tekeregtek	a	fején,	mintha	önálló	életet	élő	kígyók

volnának.	 Mint	 a	 Medúza.	 Ösztönösen	 a	 fejemhez	 kaptam,	 de	 csak	 a
veszteség	sokkja	tudatosult	bennem	ismét.	Valahogy	tudtam,	hogy	ez	a	nő
tette.	Megfosztott	a	büszkeségemtől,	és	minden	másodpercét	élvezte.	Vajon
mi	lesz	a	következő	lépése?
Megszólalt.
–	Tudod	a	neved?
Bólintottam.
–	Akkor	mondd	meg.
–	Angie.
Bólintott.
Szemmel	tartottam,	hátha	nekem	akar	támadni.
–	Az	én	nevem	Mehitabel.	Sosem	fogod	elfelejteni.
Ismertem	ezt	 a	nevet,	most	már	 rémlett,	valami	kedves	és	 szelíd,	 talán

egy	cica	valami	versből?	Mehitabelben	azonban	nem	volt	 semmi	cicásan
kedves,	 talán	csak	 sötét,	 figyelő	 szemének	 rézsútos	vágása	és	 a	 tökéletes
vörösre	 festett	 karomszerű	 körmök	 emlékeztettek	 a	 macskákra.	 Ujjatlan
szürke	 ruhát	 viselt.	 Láttam,	 ahogy	 aranybarna	 karján	 kidudorodnak	 az
izmok,	amikor	felém	hajolt,	lesimította	a	szoknyáját,	és	továbbra	is	beható
pillantással	meredt	rémült	szemembe
–	Azt	mondták,	hogy	nem	kell	megkötözni	téged	–	folytatta.	–	Azt	kell

csinálnod,	 amit	 mondok.	 Csak	 akkor	 mozoghatsz,	 ha	 én	 engedélyezem.
Helikopterre	fogunk	szállni.	Mellettem	fogsz	ülni.	Úgy	kell	tenned,	mintha
barátnők	lennénk.	A	pilótának	ezt	kell	látnia.	Van	nálam	egy	kis	bőrönd	az
új	cuccaiddal.	 Jól	válogattál,	 főleg	a	 fehérneműk	 terén.	–	Elmosolyodott,



de	 tulajdonképpen	 csak	 skarlátvörös	 ajkának	 a	 sarka	 emelkedett	 meg
gonoszul,	megvetően.	–	Jól	fognak	állni.
Hirtelen	 újra	 tudatára	 ébredtem	 a	meztelenségemnek,	 és	 szégyenkezve

lehorgasztottam	 a	 fejemet.	 Ő	 is	 csak	 egy	 újabb	 része	 annak	 a	 különös,
szörnyű	 játéknak,	 amelybe	 belecsöppentem?	Vajon	most	 valamilyen	más
szexuális	megaláztatás	vár	rám?	A	nő	közelebb	hajolt.	Éreztem	az	ujjait	a
mellbimbómon,	és	rémülten	hátrahőkölten.
–	 Milyen	 csodás	 tested	 van,	 Angie	 –	 suttogta.	 A	 nevemen	 szólított,

úgyhogy	pontosan	tudja,	ki	vagyok.	Csak	én	nem	tudom,	hogy	ő	ki.
Aztán	 váratlanul	 felállt,	 odalökött	 egy	 kupac	 ruhát,	 és	 rám	parancsolt,

hogy	 öltözzek	 fel.	 –	 Először	 zuhanyozz	 le	 –	 folytatta,	 már	 az	 ajtó	 felé
menet.	–	Tíz	perc	múlva	visszajövök	érted.
Fájdalmasan	feltápászkodtam.	A	fürdőszoba	kicsi	volt,	de	az	ablakán	át

kiláttam.
A	 hajó	 egy	 közepes	 méretű	 kikötőben	 horgonyzott.	 Sárgás	 fények

szűrődtek	 be	 fentről,	 és	 kiderült,	 hogy	 éjszaka	 van,	 bár	 az	 időről
fogalmam	 sem	 volt.	 Láttam	 embereket	 jönni	 a	 hajó	 felé,	 zöldséggel-
gyümölccsel	 megrakott	 kiskocsikkal.	 Élő	 csirkék	 káráltak	 ketreceikben.
Halak	ugráltak	fel	vízzel	teli	tartályokból.	Rekeszek	érkeztek	palackokkal
tele:	 Evian,	 Pellegrino,	 Badoit.	 Ghulbian	 és	 Mehitabel	 jól	 élnek	 ezen	 a
hatalmas	jachton,	de	én	nem	tudok	kiszökni	ezen	a	pici	ablakon	át.
Körülnéztem	 a	 kabinban:	 minden	 krémszínű	 és	 halvány	 levélzöld.

Finom	 antik	 aranykeretes	 tükör	 régimódi,	 organdival	 fedett
fésülködőasztallal,	 ezüst	 ecsetkészlettel	 és	 egy	 hímzett	 zsámollyal,	 amin
akár	 egy	 hajdani	 filmsztár	 is	 igazgathatta	 volna	 a	 haját	 vagy	 a	 sminkjét.
Mintha	egy	más	korba	csöppentem	volna.
Nem	 bírtam	 tovább	 elviselni	 magamon	 a	 verítéket.	 Gyorsan	 a

zuhanyfülkébe	 léptem,	 beszappanoztam	 magam,	 és	 végigcsorgattam	 a
testemen,	 tar	 fejemen	a	hűs	vizet.	Pazar	 törülközőbe	burkolóztam,	amely
elég	 puha	 volt	 ahhoz,	 hogy	 kényelmes	 legyen,	 és	 elég	 ropogós	 ahhoz,
hogy	megfelelően	 szárítson.	Még	 be	 is	 kentem	 testápolóval	megtisztított
testrészeimet:	 az	 illat	 egy	 régi	 Guerlain	 volt,	 a	 L’heure	 Bleu.	 Vajon
mostanában	gyártották?	Mindenesetre	kellemes	volt,	és	egy	kicsit	elvonta	a
figyelmemet	 a	helyzet	 szörnyűségéről,	 amíg	eszembe	nem	 jutott,	 hogy	a
parfüm	neve	arra	az	órára	utal,	ami	a	munkanap	vége	és	az	igazi	este	közé
esik:	a	„kék	alkonyati”	órára,	amikor	a	férfiak	a	szeretőjükkel	találkoznak.
Milyen	furcsa.	Talán	Mehitabel	perverz	humora?



Belenéztem	a	jókora	szekrénybe.	Üres	volt.	Vagyis	a	legesleghátuljában
mégis	lógott	egy	ruha,	párnázott	szatén	vállfán.	Rámeredtem.	Túl	erős	volt
a	 kísértés.	 Muszáj	 volt	 megnéznem,	 hátha	 kiderül,	 kié	 volt,	 ezzel	 a
kabinnal	együtt.
Halvány	 kékeszöld	 sifon,	 vékony	 vállpánttal,	 bővülő,	 pörgős	 aljjal.

Magam	elé	tartottam.	Belenéztem	a	tükörbe.	Megláttam	kopasz	fejemet,	a
vadonatúj	 nőt,	 aki	 lettem,	 és	 kis	 híján	 elájultam	 a	 döbbenettől.	 Az
önértékelésem,	 a	 testtudatom	 és	 az	 önzésem	 hatalmas	 pofont	 kapott.
Ezerszám	 akadnak	 nők	 a	 világon,	 akik	 szörnyű	 körülmények	 között
veszítik	 el	 a	 hajukat,	 akik	 megnyomorodnak	 a	 ráktól,	 mégis	 kiállnak
magukért,	 a	 teljességükért,	 az	 egyéniségükért	 és	 a	 szépségért,	 ami	 még
mindig	megvan	bennük.	Én	 semmi	vagyok	hozzájuk	képest.	Engem	nem
betegség	tett	tönkre.	Én	áldozat	vagyok.
Abban	a	pillanatban	rájöttem,	hogy	ha	meg	kell	halnom,	akkor	ebben	a

ruhában	halok	meg.	Ez	nem	bátorság,	nem	dac	és	nem	önbecsülés	kérdése.
Egyszerűen	 arról	 van	 szó,	 hogy	 végre	 megértettem,	 ki	 vagyok.	 Miután
annyi	 évig	 voltam	 Angie,	 az	 ültetőlány	 egy	 manhattani	 elegánsnak
mondott	 étteremben,	 most	 meg	 fogok	 halni,	 és	 valaki	 akarok	 lenni,
amikor	találkozom	a	teremtőmmel.
–	Vedd	fel	–	hallottam	Mehitabel	hangját.
Hátrafordultam,	 és	 meztelen	 testem	 elé	 húztam	 a	 ruhát.	 Nem	 is

hallottam,	hogy	bejött.
–	Öltözz,	de	gyorsan.
Szinte	korbácsként	vágott	a	hangja.
–	Ott	a	fehérnemű.	Igyekezz.	Már	nem	tíz	perced	van.	Csak	egy.
Felrángattam	 a	 fehérneműt,	 aztán	 belebújtam	 a	 ruhába,	 de	 a	 vállam

beakadt,	 küszködtem.	 A	 nő	 nem	 segített.	 A	 végén	 sikerült	 felvenni:
elsimítottam	 az	 oldalamnál,	 meghúzogattam	 a	 mellrésznél.	 Gépiesen
nyúltam	 a	 fejemhez,	 hogy	megigazítsam	 a	 hajamat,	 aztán	 könny	 gyűlt	 a
szemembe,	amikor	megint	szembesültem	a	valósággal.
–	A	helikopter	már	vár.
Mehitabel	 karon	 fogott,	 és	 kivezetett,	 végig	 a	 fedélzeten,	 a	 tathoz.

Hosszú	 léptekkel	 ment,	 mint	 egy	 sportoló,	 aki	 megacélozta	 a	 testét,	 és
fegyverként	is	tudja	használni,	ha	kell.
A	helikopter	 fehér	volt,	 a	 rotorok	már	 forogtak.	Láttam	elöl	 a	 pilótát.

Másodpilóta	nem	volt,	és	további	utas	sem.	Mehitabel	maga	elé	taszajtott.
Hat	 ülést	 láttam.	 Rámutatott	 az	 egyikre	 hátul,	 én	 pedig	 beszálltam,	 és



odaültem,	 engedelmesen,	 mint	 egy	 gyerek.	 Úgy	 is	 kötött	 be,	 mint	 egy
gyereket,	bekattintotta	az	övet,	aztán	leült	velem	szemben,	és	mielőtt	észbe
kaptam	volna,	máris	a	levegőben	voltunk.
Az	út	talán	negyven	perc,	talán	egy	óra	lehetett.	Nem	érzékeltem	az	időt,

csak	az	események	egymásutánját.	Repültem	a	sötétben,	és	nem	tudtam	se
azt,	 honnan	 indultunk,	 se	 azt,	 hogy	 hova	 megyünk.	 Nehezemre	 esett
rávenni	magam,	hogy	továbbra	is	érdekeljen.
Aztán	 leszálltunk,	 könnyedén,	 mint	 egy	 madár,	 valami	 füves	 mezőre,

amely	vakítóan	zöldellt	a	gép	lefelé	világító	fényszórói	alatt.	Egy	vidám,
csíkos	tetejű	golfkocsi	várt	minket.	Mehitabel	elkapta	a	karomat,	beültünk
a	kocsiba,	és	mentünk	tovább.
Hosszú	 percekig	 gurultunk.	 A	 kocsi	 lámpája	 nagyon	 alacsonyan

világított,	csak	füvet	láttam,	meg	itt-ott	barnásan	csillanó	vizet.	Aztán	egy
ház	 bontakozott	 ki	 a	 sötétből.	 Hatalmas,	 lenyűgöző,	 mindössze	 egyetlen
fénnyel	a	bejárat	felett.
A	 kocsi	 megállt,	 Mehitabel	 kiszállt.	 Átjött	 az	 én	 oldalamra,	 durván

elkapta	 a	 karomat,	 és	 kirángatott,	 aztán	 odavezetett	 bronzszegecsekkel
kivert	kétszárnyú	faajtóhoz.
–	Menj	be	–	mondta.
Nem	mertem	ellenszegülni.
Bementem	a	házba,	megint	csak	a	végzetembe.
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Mehitabel	eltűnt.	Egyedül	voltam	abban	a	hatalmas,	sötét	épületben.
Halovány	 fény	 szűrődött	 ki	 egy	 félig	 nyitott	 ajtó	 mögül	 a	 folyosó

legvégén.	 Visszafojtottam	 a	 lélegzetemet,	 és	 tűz	 pattogását	 hallottam,
édeskés	 fafüstszagot	 éreztem,	 s	 rádöbbentem,	 hogy	 a	 ház	 amúgy
tökéletesen	 csendes.	 Csinos	 kékeszöld	 sifonruhámat	 enyhén
meglebbentette	 egy	 kis	 fuvallat	 valahonnan	 fentről.	 Libabőrös	 lettem,	 és
ösztönösen	 összefontam	 a	 karomat,	 hogy	 melengessem	 magam.
Visszafordultam	az	ajtó	felé,	de	ugyan	hova	menekülhetnék?	Ez	a	kérdés
mintha	fényes	színházi	feliratként	lebegett	volna	a	fejem	felett,	csak	épp	ez
nem	színdarab	volt,	és	én	voltam	az	áldozat,	nem	pedig	színésznő.
Bátorság.	 Ez	 a	 szó	 villant	 át	 az	 agyamon,	 és	 újra	 eszembe	 jutott	 az

anyám.	Ő	is	azt	várná,	hogy	bátor	legyek,	hogy	szembenézzek	azzal,	ami
jön,	 hogy	 harcoljak.	 De	 már	 összetörtem.	 Megerőszakolt	 Ahmet,	 és
molesztált	az	a	gonosz	nőszemély.	Megborzongtam,	amikor	felidéztem	a
mosolyát,	az	illatát…	Újabb	emlék	kezdett	mozgolódni	bennem,	eszembe
jutott	a	Guerlain-féle	L’heure	Bleu	üveg	és	a	késztetés,	hogy	beillatosítsam
magam,	az	ostoba	vágy,	hogy	normális	nőnek	érezzem	magam.
Bátorság.	 A	 szó	 továbbra	 is	 ott	 motoszkált	 bennem.	 Vajon	 hogyan

tudhatnám	 meg,	 mit	 jelent	 bátornak	 lenni,	 mit	 tegyek	 most,	 mivel
segíthetek	magamon?
Aztán	 Ahmet	 hangját	 hallottam:	 –	 Angie,	 gyere	 már	 be,	 miért	 nem

jössz?	Sokkal	kellemesebb	idebent,	melegebb	is	van.	Ég	ez	a	szép	kis	tűz,
és	itt	egy	üveg	kitűnő	vörösbor,	ami	épp	kiszellőzött.
Nem	döbbentett	meg,	hogy	ő	az.	Szinte	számítottam	rá.	Ez	nem	javaslat

volt,	 hanem	 parancs,	 és	 én	 ismét	 engedelmeskedtem.	 Odamentem	 az
ajtóhoz,	kitártam,	és	megpillantottam	Ahmetet	egy	vörös	fotelben,	mellette



az	 asztalon	egy	üveg	bor.	Monogramos	 fekete	bársonypapucsba	bújtatott
lábát	sötét	zsámolyon	nyugtatta.
Felállt,	a	kandalló	elé	lépett,	és	rám	mosolygott.	A	szikrák	ott	pattogtak

körülötte,	és	önkéntelenül	is	az	jutott	eszembe,	hogy	ezek	a	pokol	lángjai,
mert	ez	lesz	a	sorsom.	Bármit	akar	tenni	velem,	megvan	hozzá	a	hatalma.
Bátorság.	Újra	anyám	hangja	csengett	a	fülemben.	Tudtam,	hogy	a	saját

terepén	 kell	 megküzdenem	 Ahmettel,	 elvégre	 az	 egyetlen	 dolog,	 ami
maradt	neki,	az,	hogy	megöl,	és	hirtelen	belém	hasított,	hogy	Ahmet	nem
az	 a	 fajta,	 aki	 ilyet	 tesz.	 Esetleg	 felbérel	 egy	 gyilkost,	 de	 ösztönösen
éreztem,	 hogy	 saját	 kezűleg	 nem	 csinál	 ilyet.	 A	 ruha	 lágy	 redői	 szinte
úsztak	mezítelen	lábam	mellett,	ahogy	elindultam	felé.
A	 szemében	 gúnyos	 szikra	 lobbant.	 –	 Bravó,	 Angie	 –	 mondta.	 –

Szeretem	az	olyan	nőket,	akiken	nem	látszik	a	félelem.
–	Többé	már	nem	félek	tőled	–	feleltem,	hisz	valóban	nem	maradt	már

semmi,	amitől	retteghettem	volna.
–	Gyere,	ülj	le.
A	zsámoly	felé	intett,	amin	addig	a	lábát	pihentette.	Engedelmeskedtem.

Összezártam	 a	 térdemet,	 és	 lesimítottam	 a	 ruhámat,	 úrhölgyek	módjára,
ahogyan	anyám	tanította.	Ahmet	bort	 töltött,	és	 felém	nyújtotta	a	poharat.
Nem	kívántam,	de	kénytelen	voltam	elvenni.	Az	ujjai	a	kezemet	súrolták,
és	 megint	 rám	 villantotta	 azt	 a	 mosolyt,	 amellyel	 kimutatta,	 milyen	 jól
ismer,	mennyire	 tudja,	milyen	a	bőröm	tapintása,	milyen	az	ízem	az	ajka
alatt.	 És	 tudtam,	 hogy	 tudja,	 mire	 gondolok,	 és	 eszembe	 jutott,	 hogy
milyen	érzés	a	teste	az	enyémen,	és	elpirultam.
–	Gyönyörű	 vagy	ma	 este,	Angie	 –	 telepedett	 vissza	 a	 fotelbe.	 –	Mint

egy	szép	macska,	egy	édes	kis	cica,	ebben	a	ruhában.
A	tekintetében	megmaradt	a	gúny.	Elfordítottam	az	arcomat.
–	Ne!	 –	 szólt	 rám.	 –	Nézz	 fel!	 –	 Ez	 is	 parancs	 volt.	 –	Nézz	 rám!	Azt

akarom,	hogy	emlékezz	erre	az	éjszakára,	és	az	összes	korábbira	 is.	Azt
akarom,	hogy	a	 tested	és	a	 lelked	 is	emlékezzen	rám.	Ez	 így	fair,	Angie.
Én	 tökéletesen	emlékszem	 rád.	Arra	az	első	alkalomra,	 amikor	már	alig
vártad,	hogy	hozzád	érjek,	hogy	beléd	tegyem	a	farkamat,	és	emlékszem,
mennyire	élvezted.
–	 Te	 is	 élvezted	 –	 feleltem,	 és	 a	 legszívesebben	 azonnal	 vissza	 is

szívtam	 volna,	 mert	 ez	 azt	 mutatta,	 hogy	 emlékszem.	 De	 aztán	 más	 is
kicsúszott	a	számon:	–	Még	jobban	is	énnálam.
Ahmet	 ciccegve	 csóválta	 a	 fejét.	 –	 Angie,	 Angie,	 sokat	 kell	 még



tanulnod.	 Nem	 énnálam,	 hanem	 nálam.	 –	 Nevetve	 kortyolt	 a	 borból.	 –
Talán	tanárt	kellene	fogadnom	melléd,	aki	rendesen	megtanít	beszélni.
–	Ugyanúgy,	 ahogy	 téged	 is	meg	 kellett	 tanítani?	 –	Nem	 tudtam,	 csak

éreztem,	 hogy	 így	 van.	 Érzékeny	 pontra	 tapintottam,	 és	 Ahmet
elvörösödött.	 A	 haragos	 piros	 színből	 tudtam,	 hogy	 a	 legszívesebben
megütne.	 Bátorság,	 mondtam	 magamnak,	 és	 felszegtem	 az	 államat.
Megvetően	néztem.
–	Te	is	az	utcáról	jössz	–	folytattam.	Már	képtelen	voltam	abbahagyni.	–

Egy	felkapaszkodott	szegény	fiú	vagy,	aki	nem	az	anyja	szoknyája	mellett
tanulta	 a	 jó	 modort.	 Ezt	 a	 finom	 bort,	 amit	 iszol,	 ezt	 is	 meg	 kellett
tanulnod,	 mint	 nekünk,	 a	 többi	 földönfutónak.	 Ilyesmire	 nem	 tanított	 az
anyád,	ebben	biztos	vagyok.
Meglendült	 az	 ökle,	 hátrabillent	 a	 fejem,	 és	 egyszeriben	 megtudtam,

milyen	 csillagokat	 látni.	 Úgy	 táncoltak	 a	 szemem	 előtt,	 mint	 icipici
rakéták,	a	 fájdalom	végigperzselt	az	államon,	a	bor	pedig	végigömlött	a
szép	sifonruhán	meg	a	szőnyegen,	mert	elejtettem	a	poharat.
–	 Mehitabel!	 –	 dörögte	 Ahmet,	 amitől	 újabb	 rakétácskák	 robbantak	 a

fejemben.	 –	 Mehitabel!	 –	 bődült	 el	 újra,	 és	 mintegy	 varázsütésre,	 a	 nő
máris	 ott	 termett	 mellettem.	 Észrevettem,	 hogy	 végigmér,	 észleli	 a
borfoltokat,	Ahmet	dühtől	vöröslő	arcát,	az	én	furcsa	nyugalmamat.
–	 Vidd	 el!	 –	 hörögte	 Ahmet.	 –	 Vidd	 el	 a	 szemem	 elől!	 Majd	 később

foglalkozom	vele.
Miközben	Mehitabel	megfogta	a	karomat	és	elvonszolt,	még	megütötte

a	 fülemet,	ahogyan	Ahmet	gyönyörű	borospohara	csörömpölve	csattan	a
kandalló	 kőpárkányán,	 aztán	 mintha	 zokogást	 hallottam	 volna,	 valami
elemi,	 szörnyű	zokogást,	 amely	 ismeretlen	mélységekből	 tört	 fel.	Persze
tudtam,	hogy	tévedek,	és	csak	a	saját	zokogásomat	hallom.	Vagy	mégsem?
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Nem	 tudom,	 mennyi	 idő	 telhetett	 el,	 mire	 felébredtem.	 Sötét	 volt,	 és
fogalmam	sem	volt,	hol	lehetek.	Segítségért	kiáltottam,	noha	tudtam,	hogy
ez	nevetséges	ostobaság,	rajtam	már	soha	többé	nem	segít	senki.	Ha	valaha
is	 ki	 akarok	 jutni	 erről	 a	 sötét	 helyről,	 akkor	 okosabbnak	 kell	 lennem
náluk,	ravaszabbnak,	találékonyabbnak,	rakétatudósnak.	Mert	így	esélyem
sincs.	 Az	 ész	 és	 a	 zsenialitás	 nem	 az	 én	 asztalom.	 A	 középiskolában	 is
épphogy	 átmentem	 a	 vizsgákon,	 gyors	 magolással	 az	 utolsó	 estén.	 Jó
memóriám	van,	és	elég	jó	voltam	ahhoz,	hogy	átmenjek,	de	vajon	tényleg
tanultam	bármit	 is?	Ha	 tanultam	volna,	akkor	nem	egy	étteremben	kellett
volna	 jópofiznom	férjekkel,	akik	reménykedve	méregettek,	csak	mert	ott
voltam,	 ők	 pedig	megtehették.	Gondolom,	 azt	 hitték,	 hogy	megérek	 egy
próbálkozást,	 és	 ugyan	 ki	 hibáztathatná	 őket	 ezért.	 És	 aztán,	 amikor
egyetlenegyszer	 megadtam	 magam	 –	 bár	 ez	 nem	 egészen	 igaz,	 nem	 az
egyetlen	alkalom	volt,	csak	az	első	alkalom	egy	igazán	gazdag	pasival	–,
így	jártam.
Visszanyeltem	 a	 feltörő	 zokogást.	 Az	 biztos,	 hogy	 nem	 fogok	 sírni.

Kijutok	innen.	Így	lesz.
Óvatosan	 megtapogattam	 az	 államat.	 Nagyon	 fájt	 ott,	 ahol	 Ahmet

eltalálta,	 nyilván	 meg	 is	 kékült	 azóta.	 Most	 már	 düh	 szorongatta	 a
torkomat,	 nem	 sírás.	 A	 rohadék.	 El	 fogom	 kapni.	 Őt	 is,	 meg	 azt	 a
Mehitabel	boszorkányt	is.	Így	vagy	úgy.
Valami	pamlagon	feküdtem,	de	nem	emlékeztem,	hogyan	kerültem	oda.

Valaki	 lefektetett,	eligazgatta	a	ruhámat.	Tudtam,	hogy	Mehitabel	 lehetett;
az	a	nő	még	akkor	 is	gonoszságot	árasztott,	 amikor	mosolygott.	Mindig
ott	 volt	 a	 tekintete	 mélyén,	 mint	 valami	 búvópatak,	 ami	 várja,	 hogy	 a
felszínre	törhessen.



A	való	életben,	mármint	abban	az	életben,	amilyenben	én	éltem	valaha,
vajon	normálisnak	tartották	Mehitabelt?	Átlagos	lakásban	lakott,	mint	egy
normális	 nő,	 vagy	 talán	 egy	 jókora	 apartmanban?	 Elvégre	 egy
milliárdosnak	dolgozik.	Van	családja?	Még	azt	 is	nehéz	elképzelni,	hogy
létezett	egy	nő,	aki	a	világra	hozta.	Megszületett	a	Gonosz,	 így	mondja	a
Biblia.	 Legalábbis	 azt	 hiszem.	 És	 számomra	 Mehitabel	 testesíti	 meg	 a
Gonoszt.	Tudom,	hogy	semmi	sem	tartja	vissza.
Letettem	 a	 lábam	 a	 földre,	 és	 láttam,	 hogy	 cipő	 van	 rajtam.	 Chanel-

stílusú,	 fekete,	 krémszínű	 orral	 és	 törpe	 tűsarokkal.	 Magamtól	 soha	 az
életben	 nem	 vettem	 volna	 fel	 ilyet;	 a	 munkába	magas	 tűsarkút	 viseltem,
szabadidőmben	 meg	 motoroscsizmát,	 otthon	 pedig	 a	 kedves	 régi,
rózsaszín	 bolyhos	 papucsomat.	Végül	 ennek	 a	 papucsnak	 az	 emléke	volt
az,	amitől	némán	eleredtek	a	könnyeim.
Csendben	 kellett	 lennem,	 mert	 féltem,	 hogy	 ha	 Mehitabel	 meghall,

akkor	 azonnal	 beront,	 ezúttal	 talán	 késsel	 vagy	 pisztollyal	 a	 kezében,
készen	 rá,	 hogy	 végezzen	 velem.	 Próbáltam	 abbahagyni	 a	 sírást.
Próbáltam	felkelni,	odamenni	az	ablakhoz,	keresni	valami	kiutat.	Az	ajtót
féltem	megnézni,	mert	 ha	 nyitva	 van	 is,	 ő	 –	 vagy	 valaki	más	 –	 biztosan
őrködik,	várja,	hogy	elkaphasson.
Odakint	 sötétség	 uralkodott,	 így	 csak	 a	 saját	 tükörképemet	 láttam	 az

üvegben,	az	új	önmagamat,	mert	hisz	már	rég	nem	emlékeztettem	arra,	aki
valaha	 voltam.	 Kopaszon,	 zúzódásos	 arccal,	 csontsoványan	 a	 túl	 nagy
ruhában	 és	 a	Chanel	 cipőben.	Annyira	megdöbbentett	 a	 kinézetem,	 hogy
már	 nem	 is	 volt	 kedvem	 sírni.	 Meg	 akartam	 ölni	 valakit.	 Bosszúra
vágytam.	 Vissza	 akartam	 kapni,	 ami	 az	 enyém.	 De	 tehetetlen	 voltam,
bezárva	ebbe	a	fényűző	szobába,	az	ajtó	mögé,	amin	nem	merek	kimenni,
az	 ablak	 mögé,	 amelyen	 túl	 csak	 a	 legsötétebb	 éjszaka	 feketéllik,	 amit
ember	valaha	látott.
Az	 ablak	 az	 a	 régimódi	 típus	 volt,	 ami	 felfelé	 húzva	 nyílik.

Megpróbálkoztam	 a	 retesszel	 –	 nyitva	 volt.	 Vajon	 fogvatartóim
elfeledkeztek	 volna	 egy	 ilyen	 fontos	 részletről?	 Vagy	 ez	 talán	 csapda?
Hagyják,	 hogy	 megszökjek,	 csak	 hogy	 aztán	 üldözhessenek,	 és	 újra
kiélvezhessék	 a	 hajszát,	 ahol	 én	 vagyok	 a	 zsákmány,	 és	 a	 kopóik	 a
sarkamban	 lihegnek?	 Percekig	 meredtem	 a	 reteszre.	 Mindössze	 az
választott	el	a	szabadságtól.
Vettem	 egy	 nagy	 levegőt,	 és	 elhúztam.	 Az	 ablak	 könnyen	 mozdult.

Megint	 gyanakodva	 bámultam	 rá,	 aztán	 mögé,	 a	 mindent	 elborító



sötétségbe.	 Semmilyen	 nesz	 sem	 hallatszott,	 még	 csak	 az	 apró	 állatok
motozása	 sem	 a	 fűben.	 Az	 éjszakai	 levegő	 beömlött	 a	 szobába,	 olyan
párásan,	 hogy	 a	 cseppek	 kiütköztek	 a	 bőrömön.	 A	 földszinten	 voltam.
Kicsi,	 kövezett	 terasz	 volt	 közvetlenül	 előttem.	 Mégis	 haboztam,
tusakodott	bennem	az	ismert	és	az	ismeretlen.
Nyilván	 nincs	 választásom.	 Ha	 életben	 akarok	 maradni,	 a	 szökés	 az

egyetlen	reményem.
Könnyebben	 ment,	 mint	 gondoltam,	 és	 egy	 pillanat	 múlva	 már	 a

teraszon	 voltam,	 s	 beszívtam	 a	 szabadság	 mámorító	 levegőjét.
Összeszedtem	 magam,	 jobbra	 néztem,	 aztán	 balra.	 Csak	 a	 ház	 előtti
kövezett	 területet	 láttam,	 minden	 sötét	 volt.	 Valami	 lépcsőféle	 derengett
előttem.	Tudtam,	hogy	az	az	egyetlen	út.	Mégis	tétováztam.
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Annyira	akartam	a	szabadságot,	hogy	megszédültem	tőle.	Képtelen	voltam
egyik	lábamat	a	másik	elé	tenni,	csak	álltam	dermedten	a	kis	teraszon,	és
bámultam	 az	 éjszakába,	 amíg	 lassan	 árnyak	 nem	 kezdtek	 kibontakozni
belőle:	 egy	mellvéd,	 a	 két	 végén	 kőurnákkal;	 satnya	 gyomok	 a	 kőlapok
között;	 kanyargós	 ösvény	 alig	 néhány	 lépésnyire,	 mely	 ki	 tudja,	 hova
vezet	–	mindenesetre	el	innen.	Ez	lehet	a	megmentőm.
Hirtelen	 izgatott	 várakozás	 fogott	 el,	már	megízleltem	 a	 szabadságot,

szinte	láttam	magam	újra	az	emberek	között,	az	igazi	emberek	között,	akik
majd	 végighallgatják	 a	 fogva	 tartásom,	 az	 erőszak,	 a	 molesztálás,	 a
drogok	 és	 a	 merénylet	 történetét;	 emberek	 között,	 akik	 látják	 majd	 tar
fejemet	és	a	forradásokat,	és	eltűnődnek,	hogyan	is	maradhattam	életben,
hogy	mindezt	elmondjam.
„De	miért?”,	 ezt	 kérdeznék,	 tudtam	 jól.	 Vajon	 elhinnék	 nekem,	 ha	 azt

válaszolnám,	 hogy	 mindez	 egy	 beteg	 elme	 fantáziája,	 egy	 szociopatáé,
akinek	 hatalma	 van,	 gazdag,	 és	 a	 neve	 közismert?	 Hogy	 ő	 tette	 ezt,
szórakozásból?	 Sosem	mondhatnám	 el	 a	 teljes	 igazságot,	mert	 csak	 egy
újabb	 ügyeskedő	 kis	 libát	 látnának	 bennem,	 aki	 csak	 pénzt	 akar,	 de
semmivel	sem	tudja	bizonyítani	ostoba	kis	meséjét.
Csak	magamra	számíthatok.	Vállat	vontam,	vagy	csak	borzongás	futott

végig	rajtam?	Itt	állok,	hogy	egyedül	nézzek	szembe	élettel	vagy	halállal.
Mint	 mindig.	 Mi,	 magányos	 lányok	 mind	 egyformák	 vagyunk:	 csupa
mosoly	és	hosszú	haj	és	tűsarok,	kivéve,	amikor	magunkban	vagyunk,	de	a
legtöbbször	úgyis	ez	a	vége.
És	ekkor,	megesküszöm	rá,	hogy	az	anyám	hangját	hallottam	a	sötétből:

hogy	nem	arra	nevelt,	hogy	így	beszéljek,	hogy	így	gondolkodjam,	hogy
így	 cselekedjek.	 Szép	 lány	 vagyok,	 aki	 eltartja	 magát,	 és	 mindig



reménykedik	 a	 tündérmesei	 happy	 endben.	 Anyám	 annyira	 biztos	 volt
ebben	a	mesés	végkifejletben.	Én	is	szerettem	volna	hinni	benne,	és	jó	lett
volna,	ha	nem	lettem	volna	olyan	ostoba	idáig.
A	 kihalt	 mező	 ott	 derengett	 előttem.	 A	 szemem	 egyre	 jobban

hozzászokott	 a	 sötétséghez,	 és	 itt-ott	 már	 láttam	 is	 valamit	 –	 a	 kis
mélyedéseket,	amelyekben	szüntelenül	bugyogott	a	víz.	Azokat	a	részeket
el	kell	kerülni,	a	füves	területen	kell	maradni.
Egyik	 kezemet	 a	 szívemre	 szorítva,	 másikkal	 a	 cipőmet	 markolva

megtettem	az	első	lépést	előre.	Visszatartottam	a	lélegzetemet,	hogy	majd
vízbe	merül	 a	 lábam,	 de	 nem,	 szilárd	 talajt	 éreztem.	A	másik	 lábamat	 is
előreraktam,	 és	 elosztottam	 a	 testsúlyt	 a	 két	 lábamon	 a	 puha	 füvön.
Megtartott.	 Talán	 nem	 is	 mocsár	 az	 itt,	 csak	 egy	 hosszú	 mező,	 itt-ott
furcsa,	villódzó	fényekkel.
Szellő	 támadt	a	semmiből.	Vagyis	 inkább	metsző	szél,	 szúrósan	hideg,

mintha	a	föld	maga	 jajdult	volna	fel.	Vagy	éppen	egy	ember.	Csak	a	szél
az,	 mondogattam	 magamnak,	 nincs	 itt	 senki,	 semmiféle	 késes	 gyilkos,
semmiféle	Mehitabel.
Percekig	 álltam	 így,	 kezemben	 a	 Chanel	 cipővel,	 lobogó	 ruhában,

kellemetlenül	 bizsergő	 kopasz	 fejbőrrel:	 vizslató	 szemeket	 éreztem
magamon,	 amelyek	 figyelik	 minden	mozdulatomat,	 és	 várják,	 hogy	mit
fogok	tenni.	Pánik	fogott	el,	és	majdnem	felsikoltottam,	de	idejében	észbe
kaptam:	 csendben	 kell	 lennem,	 nem	 üthetek	 zajt.	 Senki	 sem	 láthat.	 Vagy
mégis?
Noha	nem	akartam	sírni,	hirtelen	könny	buggyant	ki	 lezárt	szemhéjam

alól,	 és	 felidézte	 az	 azúrkék	Égei-tenger	 vizének	 nyomását	 a	 szememen,
amikor	fuldokoltam,	és	fel	kellett	 tennem	magamnak	a	kérdést,	hogy	mit
keresek	 itt.	 Hogyan	 jutottam	 ide?	 Csak	 egy	 hétköznapi	 lány	 voltam,	 aki
soha	 nem	 akart	 semmit	 senkitől.	 Egészen	 addig,	 amíg	 ki	 nem	 pécézett
magának	egy	pszichopata,	aki	épp	hozzám	hasonló	teremtéseket	keresett	a
drogos	pénzei	kézbesítéséhez.
Nem	 bírtam	 tovább.	 Belerohantam	 a	 mocsárba,	 mezítláb	 tocsogva	 a

füves	zsombékban,	a	sáros	vízben,	ész	nélkül	botladozva	egy	barna	folyó
mellett,	ami	olyan	csendesen	és	sötéten	áramlott,	hogy	észre	sem	vettem,
amíg	bokáig	bele	nem	gázoltam.	Térdre	estem	a	csúszós	sárban.	Felálltam,
és	mentem	tovább,	az	orrom	után,	nem	tudva,	merre.	Aztán	dübörgő	hang
ütötte	 meg	 a	 fülemet,	 és	 megtorpantam,	 kis	 híján	 keresztülesve	 a	 saját
lábamon.	Valami	közeledett,	mégpedig	gyorsan…	Vajon	egy	autó?



Reménykedve	megindultam	előre.	–	Kérem!	–	kiáltottam	bele	a	sötétbe.
–	Kérem,	segítsenek!	Eltévedtem.	El	vagyok	veszve.
A	 sötétség	 mintha	 enyhült	 volna	 kissé,	 csak	 egy	 árnyalatnyit.	 Épp

annyira,	hogy	lássam	a	felém	rohanó	vízfalat.	Megtorpantam.	Tudtam,	mi
ez.	 Ez	 egy	 folyótorkolat,	 és	 éppen	 közeledik	 a	 dagály,	 amelynek	 a
nyomása	mindent	elsöpör	maga	előtt.	Magában.	Maga	alatt.
Ahogy	engem	is.
Nem	 bírtam	 tovább.	 Széttártam	 a	 karomat,	 és	 belekiáltottam	 a	 sötét

éjszakába.
–	Gyere	csak!	–	rikoltottam.	–	Köszönöm!	Hálás	vagyok	neked!

A	töltés	biztonságából	 látcsővel	figyelő	Ahmet	csodálattal	adózott	annak,
ahogyan	 Angie	 várja	 a	 véget.	 Széttárt	 karral	 állt,	 úgy	 nézett	 szembe	 a
vízzel.	–	Mintha	örülne	neki	–	mondta	Mehitabelnek,	aki	ott	állt	mellette,	és
ugyancsak	figyelt.
–	Mostanra	 akár	 már	 ezt	 is	 elhiszem	 –	 felelte	Mehitabel.	 –	Más	 nem

nagyon	maradt	neki.
Ahmet	visszafordult	Angie	felé.
–	Hozd	vissza	–	mondta	Mehitabelnek.
Újra	belenézett	a	látcsőbe.	Mehitabel	már	ott	volt,	elkapta	és	leszorította

Angie	karjait,	aztán	elvonszolta.
Épp	 idejében,	 gondolta	 Ahmet	 elégedetten,	 miközben	 Mehitabel

visszarángatta	a	lányt	a	házba,	a	fogságba.	Még	nem	végzett	vele.
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Napok	teltek	el,	és	Marcónak	továbbra	sem	sikerült	lenyomoznia	a	fekete
guletet,	 amit	kihajózni	 látott	 a	 fethiyei	kikötőből;	 kérdezősködésére	 csak
gúnyos	mosolyokat	és	vállrándításokat	kapott	válaszul.	Tudja,	hogy	hány
ugyanilyen	hajó	 fordul	meg	nap	mint	nap	errefelé?	Megőrült?	Különben
is,	miért	keresi	azt	a	bizonyos	guletet?	Marco	nem	mondta	meg,	miért,	de
a	nyomozás	holtpontra	jutott.
Szó	szerint,	gondolta,	miközben	komoran	várta	Isztambulban	a	párizsi

gépet,	Emmel	a	dzsekije	alatt,	épp	a	szíve	fölött,	ahol	csak	a	kiskutyának	és
Marthának	volt	hely.	Utálta	otthagyni	idilli	kis	kunyhóját,	a	csodás	vidéket
a	 fehér	 sziklákkal	 és	 a	 leanderek,	 hibiszkuszok	 között	 döngicsélő
poszméhekkel,	 az	 ezüstös	 barna	 édesvizű	 patakot,	 mely	 fodrozódón
csobogva	 találkozott	 a	 tengerrel.	 A	 festőszeme	mindent	magába	 ivott	 és
megőrzött,	 akárcsak	 a	 rengeteg	 fotó,	 amit	 készített	 itt,	 hogy	 kitapétázza
velük	a	stúdióját,	és	így	egy	kicsit	mindig	vele	legyen	a	hely.
Elvett	egy	pici	pohárka	kávét	egy	standról,	kihagyva	a	ragacsos	kinézetű

édességet,	 amit	 ugyancsak	 ott	 árultak.	Egy	húzásra	 ledöntötte	 a	 kávét,	 és
foga	közt	megcsikordultak	a	homokszerű	szemcsék.	Már	nagyon	vágyott
egy	jó	kis	francia	kávéra.	De	tudta,	hogy	hiányozni	fog	neki	a	menedéke,
akárcsak	 Emnek.	 És	 Marthának.	 Onnan	 tudta,	 hogy	 a	 lány	 felhívta,	 és
elmondta	 neki.	Azt	 is	mondta,	 hogy	 ő,	Marco	 is	 hiányzik.	Martha	 azt	 is
megkérdezte,	 hogy	 felhagyott-e	már	 végre	 a	 nevetséges	 nyomozással	 az
eltűnt	lány	után,	akiről	mintha	senki	nem	tudna.
De	ebben	 tévedett.	Zakariosz	 tudott	 a	 lányról.	Artemisz	 is	 látta.	A	 lány

nem	 Marco	 képzeletének	 szüleménye	 volt,	 mint	 ahogy	 a	 jelenet	 sem,
amikor	 a	 vízbe	 zuhant,	 és	 Marco	 kiment	 utána	 a	 narancssárga
gumicsónakban.	Még	 látta	a	vörös	hajtömeget,	de	aztán	elveszítette	 szem



elől.	Úgy	döntött,	hogy	ostobaság	akár	csak	 több	gondolatot	 is	szánni	az
ügyre,	de	a	hasonlóság	a	húga	eltűnéséhez	nem	hagyta	nyugodni.
Eközben	 a	 hangosbemondó	 recsegve	 jelentette	 be	 törökül	 és	 angolul,

hogy	a	járat	egyelőre	nem	indul	hajtóműprobléma	miatt.	Semmi	garancia
nem	 volt	 rá,	 hogy	 meg	 tudják	 javítani,	 és	 menetkész	 állapotba	 tudják
hozni.	Amikor	Marco,	 sok	más	 feldühödött	 utas	 karéjában	 érdeklődött	 a
pultnál,	 csak	 közönyös	 vállrándítást	 és	 „mittudomén”	 szemöldök-
vonogatást	kapott	válaszul.	A	franc	egye	meg.	Jól	itt	ragadt.
A	többiek	zömével	együtt	átment	a	büfébe,	és	rendelt	egy	sört.	Nem	volt

elég	 hideg.	 Sóhajtva	 elővette	 a	 telefonját,	 de	 azt	 sem	 tudta,	 kit	 kellene
hívnia	és	miért;	senki	sem	tudja	innen	elröpíteni	Párizsba.	Legalábbis	ma
biztosan	nem.
Valaki	megérintette	 a	vállát,	 és	hátrafordulva	nett,	 sötét	öltönyös	 fiatal

férfit	 pillantott	 meg.	 Marcónak	 az	 volt	 az	 első	 gondolta,	 hogy	 biztosan
izzad.	 A	 konzervatív	 csíkos	 nyakkendő	 gondosan	 megkötve	 a	 ropogós
fehér	 ing	 nyakánál.	 Marco	 végignézett	 saját	 szakadozott	 khaki
rövidnadrágján,	tiszta,	de	viseltes	kék	pólóján	és	elnyűtt	velúrmokaszinján,
amit	 utazáshoz	 szokott	 felvenni,	 mert	 kényelmes	 volt,	 és	 nem	 kellett
foglalkoznia	 vele.	 Martha	 annál	 inkább	 foglalkozott.	 Még	 azt	 is
felajánlotta,	 enyhén	 aggodalmas	 homlokráncolással,	 hogy	 vesz	 neki	 egy
újat.	Marcónak	muszáj	volt	elmosolyodnia,	a	csillogó	gombszemű	Emmel
a	 hóna	 alatt.	 Kétségkívül	 nem	 hozta	 a	 sikeres,	 jó	 kapcsolatokkal
rendelkező	VIP-utas	figuráját,	pedig	a	személyzet	egy	figyelmes	tagja,	aki
felismerte	a	nevét,	felnyomta	az	első	osztályra.
–	Uram!	Mr.	Mahoney…
A	fiatalember	szinte	hebegett	buzgalmában,	s	Marco	arra	gondolt,	hogy

talán	autogramot	szeretne.	–	Igen?	–	pillantott	fel	várakozón.
–	Uram!	Mr.	Ahmet	Ghulbian	 tiszteletteljes	 üdvözletét	 küldi	 önnek,	 és

kérdezteti,	 van-e	 kedve	 csatlakozni	 hozzá	 a	 magánvárójában.	 Mr.
Ghulbiannak	 tudomása	 van	 róla,	 hogy	 a	 párizsi	 járatot	 törölték,	 és
szeretné	megvitatni	önnel	a	helyzetet.
–	Tényleg?	–	Marco	 ismerte	a	nevet.	Kevesen	nem	ismerték.	Ghulbian

Gettyvel	 és	 Onassisszal	 volt	 egy	 súlycsoportban,	 a	 gazdagságát	 és	 a
hírnevét	 tekintve.	Miközben	 a	 fiatalember	 után	 baktatott	 a	VIP-váró	 felé,
arra	 gondolt,	 hogy	 a	mágnás	 vajon	 portrét	 akar-e	 rendelni.	Marco	 nem
volt	biztos	benne,	hogy	szeretné	ezt	a	munkát.	Tapasztalatból	 tudta,	hogy
az	 ilyen	 gazdag	 és	 követelőző	 emberek	 megbízásai	 roppant



demoralizálóak	tudnak	lenni,	és	az	ilyen	alakok	önképe	mindig	más,	mint
amit	Marco	lát	és	megfest.
De	 amikor	 végül	 megismerte	 Ghulbiant,	 lenyűgözőnek	 találta:

kifogástalan,	 halvány	 öltöny,	 a	 kifutófiútól	 eltérően	 nyakkendő	 nélkül.
Marcónak	feltűnt	a	cipője	is:	szeretettel,	diszkréten	csillogóra	fényesítve.	A
nagyapjára	emlékeztette.
Ghulbian	követte	a	pillantását.	–	Berluti	–	jegyezte	meg.	–	Párizs.
Marco	bólintott.	–	Szépen	van	ápolva.
–	Ahogyan	minden	 jó	dolog	megérdemli.	–	Ghulbian	 intett	Marcónak,

hogy	 üljön	 le.	 –	 Hallottam,	 hogy	 gond	 van	 a	 párizsi	 járattal,	 és	 mivel
jómagam	is	épp	Párizsba	tartok…	–	a	jobb	csuklóján	viselt	vékony	arany
Patek	 Philippe	 órára	 pillantott	 –	 …egészen	 pontosan	 tíz	 perc	 múlva
indulok,	arra	gondoltam,	hogy	esetleg	felajánlanék	önnek	egy	fuvart.
Marco	 szinte	 érezte,	 ahogy	 leesik	 az	 álla;	 mintha	 a	 kis	 tengerparti

viskóból	 egyenesen	 a	 világűrbe	 csöppent	 volna.	 Em	 kidugta	 a	 fejét	 a
dzseki	alól,	mire	Ghulbiannak	felszaladt	a	szemöldöke.
–	Nagyon	sajnálom,	de	sosem	utazom	a	kutyám	nélkül	–	mondta	Marco.

–	De	azért	nagyon	köszönöm	az	ajánlatot.
–	Nem,	nem,	dehogy.	Szívesen	látom	a	kutyáját	is.	Biztosan	neki	is	akad

majd	valami	harapnivaló	a	fedélzeten,	ha	hajlandó	limoges-i	porcelánból
enni.
Marcónak	 eszébe	 jutott	 Kosztasz	 kocsmája	 és	 a	 dinoszauruszcsont,	 s

elnevette	 magát.	 –	 Biztosan	 maga	 is	 ismeri	 a	 mondást,	 hogy	 a
változatosság	 gyönyörködtet.	 És	 köszönöm.	 Elég	 macerás	 lett	 volna
szállást	 találni	 itt	 éjszakára,	 ahhoz	 meg	 már	 kezdek	 öreg	 lenni,	 hogy
repülőtéri	padokon	aludjak.
Ghulbian	elmosolyodott,	kivillantva	tökéletes	fogsorát.	–	Ezzel	magam

is	 így	 vagyok.	 Ami	 nem	 azt	 jelenti,	 hogy	 fiatal	 koromban	 nem
kényszerültem	 rá	 időnként,	 de	 akkoriban	 ez	 majdnem	 mindenkivel
előfordult.
Tíz	 perccel	 később	 Marcót	 már	 terelték	 is	 felfelé	 egy	 kellemes

ezüstöskék	 színű	 Cessna	 520	 fedélzetére.	 Az	 ülések	 krémszínűek	 voltak,
tágasak	 és	 kényelmesek.	 Néhány	 fiatal,	 kék	 egyenruhás,	 nyakkendős
légikísérő	ellenőrizte,	hogy	be	vannak-e	kötve,	aztán	néhány	percen	belül
fel	is	szálltak.
Ghulbian	iratokat	szedett	elő	a	táskájából,	és	tanulmányozni	kezdte	őket.

Marco	kibámult	az	ablakon	az	élénkkék	tengerre,	amely	hamarosan	eltűnt



egy	alacsony	 fehér	 felhő	uszályában.	Ghulbian	az	a	 fajta	ember	volt,	 aki
még	 az	 időjárást	 is	 a	 színvilágának	 megfelelően	 rendezte.	 Marco
megérezte	magán	a	férfi	tekintetét,	és	feléje	fordult.
Ghulbian	levette	sötét	szemüvegét.	Marco	most	először	látta	a	szemét:	a

sötét	 írisz	 és	 a	 súlyos	 szemhéj	mintha	 egy	 egész	 világnyi	 rejtélyt	 takart
volna.	 Marco	 úgy	 vélte,	 hogy	 egy	 ilyen	 ember	 a	 maga	 vagyonával	 és
hatalmával	bizonyosan	számos	titok	tudója.
Ghulbian	megszólalt:	–	Mondjon	meg	nekem	valamit,	Mr.	Mahoney.	Ön

boldog	ember?
Marcót	 meghökkentette	 a	 kérdés	 személyessége.	 Próbált	 kitérni.	 –

Kérem,	szólítson	Marcónak.	Elvégre	épp	most	mentette	meg	az	életemet.
–	Semmi	ilyen	nagy	horderejű	dolgot	nem	tettem.	Csak	megoldottam	a

helyzetet.
Marco	arra	gondolt,	hogy	Ghulbian	gyors	észjárású.	És	magabiztos.
Ghulbian	folytatta:	–	Szeretnék	egy	szívességet	kérni	öntől.
–	Természetesen,	ha	olyasmi,	amiben	tudok	segíteni.
Ghulbian	 egy	 fotót	 húzott	 ki	 az	 asztalon	 heverő	 iratok	 közül.	 Nem

mutatta	meg	azonnal	Marcónak,	előbb	a	mellére	szorította.
–	Ha	esetleg	festene	nekem	egy	portrét	–	mondta	halkan.	–	Tudom,	hogy

nem	így	szokott	dolgozni,	de	ez	az	ifjú	hölgy	nagyon	fontos	volt…	vagyis
fontos	 nekem.	 Szeretnék…	 szükségem	 van	 egy	 mementóra,	 egy	 eleven
ábrázolásra	 róla	 az	 otthonomban.	 Erre	 kérném,	 ha	 megteszi	 azt	 a
szívességet,	 hogy	 megkísérli	 nekem.	 Természetesen	 kifizetem,
bármekkora	árat	kér.
Még	mindig	Marcóra	nézett,	miközben	átadta	a	fotót.
Marco	 először	 a	 vörös	 hajzuhatagot	 látta,	 azt	 a	 csodálatos	 rézszín,

hullámos	tömeget.	Az	a	lány	volt,	akit	látott	kiesni	a	guletből.
–	A	hölgy	a	barátja?
–	 Csak	 felületesen	 ismertem.	 Sajnálatos	 módon	 már	 nincs	 köztünk.

Vízbe	fúlt,	Mr.	Mahoney.	–	Ghulbiant	láthatóan	elragadták	az	érzelmei.	Az
ablak	felé	fordult,	és	selyem	zsebkendőjével	nyomkodni	kezdte	a	szemét	a
sötét	üveg	alatt.
–	Bocsásson	meg,	de	néha	nehéz	az	emlékezés	–	mondta	aztán.	–	Igen,	a

barátom	volt,	és	szeretnék	mindig	emlékezni	rá.	Mondhatni,	halhatatlanná
tenni,	az	ön	művészete	révén.
Marco	visszaadta	a	képet.	Aggasztotta	a	 lány	halálának	módja,	de	nem

akart	 többet	 Ghulbian	 érzelmeiből.	 –	 Gondolkodnom	 kell	 rajta,	 uram.



Pillanatnyilag	eléggé	le	vagyok	terhelve.
Ghulbian	 súlyos	 mozdulattal	 Marco	 karjára	 tette	 a	 kezét,	 mintha	 a

fennhatóságát	 akarná	 érzékeltetni.	 –	 Természetesen	 majd	 akkor,	 amikor
lesz	ideje.	A	saját	portrémat	is	szeretném	megfestetni	önnel,	amit	majd	az
utókorra	hagyhatok,	hogy	sosem	felejtsék	el,	kicsoda	Ahmet	Ghulbian.
–	Vagyis	hogy	ki	volt	–	mondta	Marco.	–	Merthogy	addigra	már	maga

is	halott	lesz.
Ahmet	 sűrű	 szemöldöke	 meglepetten	 szaladt	 fel.	 –	 Higgye	 el,	 Mr.

Mahoney,	Marco,	 még	 épp	 elég	 sokáig	 itt	 leszek,	 hogy	 emlékeztessem
őket.	 Viszont	 továbbra	 is	 nagyon	 szeretném,	 ha	 a	 vendégem	 lenne
Marshmallowsban	–	nevetett	fel	ugatásszerűen	Ghulbian.	–	A	ház	a	mocsár
közepén	áll.	Csodálatos,	meg	fogja	látni.
Kezdeti	 ellenszenve	 dacára	 Marco	 azon	 kapta	 magát,	 hogy	 kezdi

érdekelni	 ez	 az	 ember.	 Volt	 valami	 szinte	 rabul	 ejtő	 Ghulbian
önlekicsinylő	 stílusában,	 valami	 mohó	 barátságosság,	 valami	 báj,	 amit
Marco	önkéntelenül	is	megkedvelt.	Maga	is	meglepődött,	amikor	hallotta
a	 saját	 hangját,	 amint	 elfogadja	 a	 meghívást	 Marshmallowsba.
Tulajdonképpen	úgy	gondolta,	hogy	érdekes	élményben	lehet	része,	s	egy
milliomos	 élete	 a	 maga	 kis	 elszigetelt	 paradicsomában	 cseppet	 sem
hangzik	 rosszul,	 bár	 kételkedett	 benne,	 hogy	 Ghulbian	 fenntartja	 az
ajánlatot.
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Másnap	este	Londonban,	Lucy	Patronnal	szemben	ülve	a	kicsi,	bensőséges
hangulatú	olasz	 étteremben,	miközben	nézte,	 hogyan	 tüntet	 el	 a	 lány	egy
tál	 bolognai	 spagettit	 egy	 éhező	 állat	mohóságával,	Ghulbian	 rádöbbent,
hogy	Lucy	farkaséhes	lehetett.
–	Ez	is	a	hagyományhoz	tartozik?	–	érdeklődött.	–	Hogy	a	színészeknek

éhezniük	kell	a	hivatásuk	kedvéért?
Látta,	 hogy	 Lucy	 a	 homlokát	 ráncolja,	 és	 csodálkozott,	 hogy	 a	 lány

egyáltalán	 gondolkodni	 kezd	 a	 kérdésen.	 Mintha	 hiányozna	 belőle	 a
humorérzék.
–	Csak	akkor,	ha	állástalanok	–	magyarázta	Lucy,	és	újabb	adag	spagettit

tekert	 a	 villájára.	 –	 Ha	 nincs	 munka,	 nincs	 pénz.	 Így	 megy	 ez	 a	 mi
szakmánkban.
Minden	 szakmában	 így	 megy,	 gondolta	 Ahmet,	 és	 hirtelen	 feltolult

benne	 saját	 nyomorúságos	 múltja.	 Emlékeztetnie	 kellett	 magát,	 hogy
immár	gazdag	ember,	aki	megvehetne	mindenkit	ebben	az	étteremben,	sőt
akár	 az	 egész	 helyet	 is	 megvásárolhatná	 anélkül,	 hogy	 az	 különösebb
nyomot	hagyna	a	vagyonán.
Lucy	takarosan,	az	 illem	szerint	eligazgatta	a	kését	és	a	villáját	a	félig

tele	tányéron.	Láthatóan	Ahmet	megjegyzése	eszébe	juttatta	a	jó	modort,	a
neveltetését,	 hogy	 valamit	 mindig	 hagyni	 kell	 a	 tányéron.	 Hatalmas	 kék
szemével	a	férfira	pillantott.
–	 Nagyon	 köszönöm	 –	 mondta	 kötelességtudóan.	 –	 Igazán	 nagyon

finom	volt.
–	Ugyan	már	–	felelte	Ahmet,	és	hirtelen	aggódás	vett	rajta	erőt,	mert	a

lány	olyan	soványnak	és	nyilvánvalóan	kiéhezettnek	tűnt.	–	Hadd	rendeljek
még	valamit.	Esetleg	parmezános	csirkét?	–	Ghulbian	szinte	látta,	hogyan



kattog	a	lány	agya	a	csirke	említésére.
Ám	Lucy	valójában	azon	 töprengett,	hogyan	 tudna	épp	csak	egy	kicsit

belekóstolni	 az	 ételbe,	 aztán	 becsomagoltatni	 a	 többit,	 hogy	 hazavigye
másnap	vacsorára.	Tudta,	hogy	ha	kérné,	Martha	bármikor	kisegítené,	de
Martha	kérdéseket	is	feltenne.	Azt	mondaná,	hogy	szerezzen	valami	rendes
munkát,	 ne	 csak	 üljön	 tétlenül	 és	 éhezzen,	 valami	 tévészerepben
reménykedve.	 Mi	 több,	 Lucy	 tudta,	 hogy	 igaza	 lenne.	 Amire	 valójában
szüksége	 van,	 gondolta,	 miközben	 újra	 nekiesett	 a	 spagettinek,	 az	 egy
gazdag	pasi.
Az	utolsó	két	szó	összekapcsolódott	a	tudatában.	Lopva	újabb	pillantást

vetett	a	vele	szemben	ülő	rejtélyes	férfira,	aki	fizeti	az	ételét,	és	aki	talán
az	 éhhaláltól	 menti	 meg	 most.	 Vagy	 legalábbis	 attól,	 hogy	 fülét-farkát
behúzva	 kulloghasson	 haza	 a	 nővére	 híres	 almás	 morzsasütijéért,	 vagy
akár	hajában	sütött	krumpliért,	amelyet,	s	erre	fogadni	mert	volna,	Ahmet
biztosan	kaviárral	megfejelve	tálaltatott	volna	fel.
Elmosolyodott	 a	 gondolatra,	 és	 Ahmet	 visszamosolygott	 rá.	 Milyen

szép	fogak.	Lucy	szerette	volna,	ha	leveszi	a	sötét	szemüveget.
Mivel	általában	kimondta	azt,	amire	gondolt,	megszólalt:	–	Miért	hordja

mindig	ezt	a	napszemüveget?
Ahmet	 önkéntelenül	 is	megigazította	 a	 keretet,	 és	 azon	 töprengett,	mit

válaszoljon.	 Az	 igazat	 nem	 mondhatta	 meg,	 hogy	 azért	 nem	 engedheti,
hogy	 egyenesen	 a	 szemébe	 nézzenek,	 mert	 fél,	 hogy	 esetleg	 valaki
meglátja,	 ki	 is	 valójában.	 Ennek	 az	 elbűvölő	 ifjú	 hölgynek	 itt,	 ebben	 a
civilizált	étteremben	a	civilizált	emberek	között	fogalma	sincs	róla,	hogy
éppolyan	 könnyedén	 megölhetné	 őt,	 ahogyan	 kitölt	 egy	 pohárka	 bort.
Persze	 most	 még	 semmiképpen	 sem,	 de	 majd	 a	 maga	 idejében	 igen.
Ghulbian	 arra	 gondolt,	 hogy	 mennyire	 fogja	 majd	 élvezni	 a	 pillanatot,
mennyire	 fogja	 élvezni	 a	 félelmet	 a	 lány	 szemében,	 amikor	 rádöbben	 a
végzetére,	 s	 hogy	 milyen	 élvezet	 lesz	 majd	 látni	 a	 mezítelen,	 élettelen
testet,	amely	már	végérvényesen	és	teljesen	az	övé,	csak	az	övé,	örökkön-
örökké.	Még	nem	felelt	a	lány	kérdésére.
–	Miért?	–	kérdezte	Lucy	újra,	 és	kortyolt	 a	borból,	 amit	Ghulbian	 az

imént	kitöltött.
–	Gyerekkorom	óta	gond	van	a	szememmel.	A	családom	szegény	volt,

és	 ezen	 azt	 értem,	 hogy	 koldusszegény.	 –	 Ahmet	 egy	 mozdulattal
végigmutatott	az	asztalon,	a	finom	fogásokon,	a	sajtos	csirkén,	a	spagettin,
az	 ajókás-kapris	 salátán,	 a	 meleg	 kenyéren	 és	 az	 olívaolajas	 csészén,	 a



második	 palack	 drága	 boron.	 –	 Szerencsénk	 volt,	 ha	 volt	 mit	 ennünk
egyáltalán.	És	amit	ettünk	–	vonta	meg	a	vállát	–,	arra	jobb	nem	emlékezni.
Lucy	döbbenten	meredt	rá.	Együtt	érzőn	megérintette	Ghulbian	kezét.	–

Milyen	szörnyű.	Annyira	ostobán	érzem	magam	a	sok	panaszkodásommal.
Mármint	 hogy	 tényleg	 éhes	 voltam,	 de	 az	 én	 hibám.	 A	 nővérem	 azt
mondja,	hogy	munkát	kellene	keresnem,	és	igaza	is	van,	de	mindig	kisegít.
Mármint	anyagilag.
–	 Meséljen	 a	 nővéréről.	 –	 Ahmet	 tört	 egy	 darab	 kenyeret,	 és	 az

olívaolajba	mártotta.	 Nem	 volt	 éhes,	 újabban	 sosem	 volt	 az,	 ez	 a	 vágya
elhalt	 a	 gazdagság	 évei	 alatt.	Ha	 az	 ember	megkaphat	 bármit,	 amit	 akar,
akkor	egyszer	csak	már	nem	akar	semmit.	Ilyen	a	gazdagság,	és	bizonyos
szempontból	 szinte	 irigyelte	 Lucyt,	 aki	 még	 képes	 volt	 érezni	 ezt	 a
vágyakozást,	ezt	a	késztetést,	az	evés	örömét.	Ha	a	vidéki	házban	lesznek
majd,	a	lány	eleget	kap	enni,	mielőtt	kiküldi	a	mocsárba.
–	Még	egy	kis	bort?	–	kérdezte	Ghulbian	nyájasan.
–	A	nővérem	gyönyörű.	 –	Lucy	követte	Ghulbian	példáját,	 és	 a	 finom

kenyér	 egy	 darabkájával	 kitörölgette	 az	 olívaolajat.	 –	Marthának	 hívják.
Elég	 régimódi	 név,	 nem	 gondolja?	 Igazság	 szerint	 a	 Patron	 dédi	 után
nevezték	 el.	 De	 az	 a	 fura,	 hogy	 Martha	 nincs	 is	 tudatában,	 milyen
gyönyörű,	 mert	 annyira	 szerény,	 annyira	 puritán,	 már	 ha	 érti,	 mire
gondolok	 –	 nézett	 őszinte	 tekintettel	 Ghulbianra.	 –	 Magas,	 karcsú,
gyönyörű	kék	szeme	és	szőke	haja	van.	És	nagyon	tehetséges.	És	sikeres,	a
fenébe	is.
–	 Ő	 is	 színésznő?	 –	 Ahmet	 azon	 kapta	 magát,	 hogy	 felpiszkálta	 az

érdeklődését	 egy	 újabb	 szépség	 lehetősége	 a	 családban.	 Az	 igazat
megvallva,	Lucy	nem	 is	 volt	 igazán	 szép.	Vonzó,	 szexi	 és	 nagyon	 fiatal,
ami	 Ghulbian	 szemében	 nyerő	 kombinációnak	 számított,	 mindig	 erre
utazott.	 Mindig	 ezt	 nézte	 a	 nőkben,	 bár	 általában	 nem	 olyan	 körökben,
ahonnan	Lucy	jött.
Tulajdonképpen	 már	 minden	 szükségeset	 tudott	 a	 Patron	 családról,

kiderítette	 Lucy	 életének	 minden	 apró	 részletét,	 tudott	 Martháról	 és	 a
tervezői	munkájáról,	meg	a	másik	nővérről,	a	gyerekorvosról,	és	a	szülők
haláláról.	 Esetleg	 kapóra	 jöhet	 még,	 ha	 felkérheti	 Marthát	 a	 vidéki	 ház
egyes	helyiségeinek	átalakítására.
Arra	gondolt,	hogy	Lucy	milyen	messze	is	van	a	kis	Angie-től,	attól	az

olcsó	 kis	 lotyótól,	 akinek	 először	 sikerült	 eltűnnie	 az	 Égei-tengeren,	 és
teljes	bizonytalanságban	hagynia	őt	afelől,	él-e,	hal-e,	és	hogy	miket	mond



róla,	 vagy	 mit	 tesz	 ellene.	 Aztán	 persze	 Ghulbian	 visszakapta	 a	 lányt,
makkegészségesen,	a	lehető	legbiztonságosabb	helyen,	a	mocsári	házban,
ahol	 a	 csodálatos,	 egyszeri	 és	 megismételhetetlen	Mehitabel	 elintézte	 őt
helyette.	Angie	a	múlt,	Lucy	a	jövő.
Szórakozottan	figyelte	Lucyt,	aki	ártatlan	élvezettel	 tömte	magát	sajtos

csirkével	 kis	 szusszanások	 közepette.	 Szinte	 gyereknek	 tűnt,	 és	Ghulbian
kéjesen	 felsóhajtott	 a	 gondolatra,	mire	 Lucy	mosolyogva	 felpillantott.	 –
Mi	az?
–	 Mi	 mi?	 –	 kérdezett	 vissza	 Ghulbian	 mosolyogva.	 –	 Muszáj	 lesz

elvinnem	 magát	 a	 vidéki	 házamba.	 Magunk	 termeljük	 a	 zöldséget,	 és
tenyésztjük	a	birkát.	Kiváló	a	bárányhúsunk.
–	Te	jó	ég	–	meredt	rá	Lucy	elszörnyedve.	–	Képtelen	lennék	megenni

valamit,	amit	előtte	legelészni	láttam	a	mezőn.
–	 Felhívnám	 a	 figyelmét,	 hogy	 most	 is	 olyan	 csirkét	 eszik,	 ami

legelészett	valahol.
Lucy	 kortyolt	 a	 borból.	 Hirtelen	 elbizonytalanodott	 a	 férfit	 illetően.

Ghulbian	olyan	magabiztos,	olyan	sima	beszédű,	olyan	öreg.	 –	Én	pedig
hadd	 hívjam	 fel	 a	maga	 figyelmét	 –	 szólt,	 visszanyerve	 a	 lélekjelenlétét
Lucy,	 hisz	 végső	 soron	nem	volt	 ostoba,	még	 színésznő	 létére	 sem,	 akit
minden	férfi	butának	gondol	–,	hadd	hívjam	fel	a	figyelmét	arra,	hogy	a
csirkék	nem	legelnek.	Nem	emlősök,	hanem	madarak.
Ahmet	felkacagott.	Tetszett	neki	ez	a	lány.	–	Be	kell	vallanom,	hogy	ezt

még	sosem	gondoltam	át	így	–	felelte.	–	És	gondoskodni	fogok	róla,	hogy
ne	szolgáljanak	fel	bárányt,	amíg	ott	van	nálam	látogatóban.
–	Ki	mondta,	 hogy	 elmegyek?	 –	 vágott	 vissza	 Lucy.	Nem	 szerette,	 ha

biztosra	 veszik,	 és	 egy	 fiatal	 lány	 amúgy	 sem	 mehet	 egyedül	 egy	 férfi
vidéki	 házába,	 hacsak	 nem	 a	 szeretője	 vagy	 a	menyasszonya.	Vagy	 nem
akar	az	lenni.
Ahmet	még	mindig	nevetett.	–	Maga	aztán	nem,	Miss	Lucy	Patron.	És	ha

jobban	belegondolok,	én	sem	kérdeztem.	De	ha	megkérdezném,	biztosan
belevenném	a	gyönyörű	nővérét	is	a	meghívásba.
–	Akkor	Marcót	is	meg	kell	kérdeznie.
Ahmet	 felvonta	 a	 szemöldökét,	 és	 ivott	 a	 borából.	 Jó	 volt,	 de	 nem	 a

legjobbak	 közül	 való.	 Mást	 kellett	 volna	 rendelnie.	 –	 Marco	 Polo
Mahoney?
Marcóról	 persze	 már	 tudta,	 hogy	 kicsoda.	 –	 Ismerem	 a	 munkáit	 –

folytatta.	–	Zseniális	portréművész.



–	Festő	–	döntötte	le	Lucy	a	maradék	bort,	és	mélyet	sóhajtott.	–	Ő	így
nevezi	magát.	–	Tele	volt	a	hasa,	finom	volt	a	bor,	s	bár	nem	számított	rá,
kezdte	 jól	 érezni	 magát.	 Egy	 kis	 bor	 a	 ruhájára	 csöppent,	 amikor
visszatette	 a	 poharat	 az	 asztalra.	 –	 A	 francba	 –	 fortyant	 fel	 dühösen.	 –
Annyira	szeretem	ezt	a	ruhát,	és	most	fújhatom.
Ahmet	 hívta	 a	 pincért,	 és	 nedves	 rongyot	 kért.	 –	 Valószínűleg	 ki	 fog

jönni	 –	 mondta.	 –	 Annyira	 sajnálom,	 Lucy.	 Az	 én	 hibám,	 elvontam	 a
figyelmét.
Lucy	megint	sóhajtott.	–	Nem	a	maga	hibája	–	felelte.	–	Egyszerűen	csak

ügyetlen	 vagyok,	 mindenki	 tudja.	 Mondja	 meg	 nekem	 –	 meredt
Ghulbianra	 –,	 hogyan	 akarhat	 valaki	 színésznő	 lenni,	 ha	 ennyire
kétbalkezes?
Ahmet	úgy	gondolta,	hogy	ez	lényegtelen,	ám	ehelyett	azt	mondta:	–	Azt

hiszem,	módot	tudok	találni	arra,	hogy	valóra	váltsam	ezt	az	álmát.	Éppen
egy	filmbe	készültem	befektetni,	nem	nagy	dolog,	semmi	sztárszereplő,	de
a	 forgatókönyv	 érdekes,	 és	 a	 helyszín	 gyönyörű,	 egy	 ház	 a
mocsárvidéken.	 Tulajdonképpen	 –	 folytatta	 elgondolkodva	 –,	 részben
azért	érdekel	a	dolog	ennyire,	mert	az	én	házam	is	a	Romney-mocsárnál
van.	–	Áthajolt	az	asztal	fölött,	és	Lucy	keze	után	nyúlt.	A	lány	bőre	sima
volt	és	puha.	Ujjai	a	férfi	tenyerébe	görbültek.	–	És	most	talán	megtaláltam
a	színésznőt	is,	aki	a	főszereplő	lehet.
Túl	szép	ahhoz,	hogy	igaz	legyen,	gondolta	Lucy	felragyogva.
Ahmet	visszamosolygott	rá.	Tudta,	mit	gondol	a	lány,	és	azt	is,	hogy	jól

gondolja.
–	Talán	a	nővérét	is	rávehetjük,	hogy	eljöjjön	és	körülnézzen	egy	kicsit

a	házamban.	A	szalonra	ráférne	némi	frissítés,	új	textilek,	ilyesmi.
–	Hát	 –	mondta	Lucy	 elégedetten	 –,	Martha	 nagyon	 ért	 az	 ilyesmihez,

megkérdezem.
Ahmet	is	elégedetten	mosolygott.	Két	legyet	egy	csapásra.
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Másnap	Párizsban	Marco	igencsak	meglepődött,	mondhatni,	megdöbbent,
amikor	 hívást	 kapott	 Ghulbian	 asszisztensétől,	 a	 vékonydongájú,	 izzadó
öltönyöstől	 az	 Atatürk	 reptérről,	 akinek	 most	 feltehetően	 kevésbé	 volt
melege,	s	élvezte	a	légkondicionálás	áldásait.	Ez	hűvös,	higgadt	hangjában
is	 tükröződött,	 amellyel	 átadta	 megbízója	 meghívását,	 bár	 Marco	 úgy
érezte,	hogy	ez	inkább	parancs,	mintsem	meghívás.
–	Mr.	 Ghulbian	 szívesen	 látja	Mr.	Mahoney-t	 délután	 három	 órakor	 a

lakosztályában	a	Four	Seasons	George	Cinqben.	Autót	fog	küldeni	önért.
Semmi	 kérdés,	 hogy	 Marco	 vajon	 ráér-e,	 csak	 a	 gazdag	 emberek

döbbenetes	arroganciája,	amely	feltételezi,	hogy	természetesen	ráér.	Miért
is	ne	érne	rá,	amikor	ez	fontos	megbízatást	jelenthet?
Marco	 mosolyogva	 arra	 gondolt,	 hogy	 Ghulbian	 nyilván	 azt	 hiszi:

minden	 művész	 éhezik.	 Persze	 ez	 a	 legtöbbekre	 valóban	 az	 igaz	 a
pályafutásuk	 valamelyik	 szakaszában,	 s	 Marco	 is	 emlékezett	 rá	 a
magányos	kezdeti	 időkből.	Most	 azonban	már	volt	 választási	 lehetősége,
és	 nem	 volt	 teljesen	 biztos	 benne,	 hogy	 szeretné	 ezt	 a	 munkát,	 még	 ha
Martha	 biztatta	 is,	 hogy	 találkozzon	 csak	 Ghulbiannal,	 hiszen	 nagyon
fontos	 ember,	 és	 amennyire	 tudni,	 még	 senkivel	 sem	 festette	 meg	 a
képmását.
–	Te	lennél	az	első	–	mondta	akkor	Martha.	–	És	talán	az	egyetlen.
Ez	valóban	olyasmi	volt,	amin	érdemes	elgondolkodni.	Marco	 fogta	a

telefonját,	 és	 visszahívta	 az	 előbbi	 számot.	 Egy	 Mehitabel	 nevű	 nő
jelentkezett,	 Ghulbian	 „személyi”	 asszisztense.	 Azt	 mondta,	 hogy	 a
megbeszélt	időben	várja	kint	Marcót.
A	 kocsi	 drága	 ezüstszín	Mercedes	 volt	 sofőrrel,	 ami	 persze	 nem	 volt

meglepetés.	Annál	különlegesebb	volt	Mehitabel,	 aki	 a	 szállodánál	várta:



ostyavékony,	 negyven	 körüli	 nő	 Medúza-szerű,	 sötéten	 kígyózó
hajtincsekkel,	 amitől	 úgy	 festett,	 mint	 akit	 áramütés	 ért.	 Szürke	 vászon
miniruhát	 viselt,	 fekete	 tűsarkút,	 és	 tele	 volt	 antiknak	 és	 értékesnek	 tűnő
ezüst	karkötőkkel.
A	 nő	 elkapta	Marco	 pillantását.	 –	 Galleries	 Lafayette	 –	 jegyezte	 meg

mosolytalanul.	–	Nagyon	jó	másolatokat	csinálnak.
Marco	zavarba	 jött,	 és	érezte,	hogy	el	kellene	pirulnia.	Bemutatkozott,

és	a	nő	bevezette.
Ghulbian	a	franciaablaknál	állt,	félrehúzva	tartotta	a	selyemfüggönyt,	s

kibámult	az	utcára,	de	Marcónak	az	volt	az	érzése,	hogy	igazából	nem	is
látja.	Teljesen	elmerült	a	gondolataiban,	és	Marco	eltűnődött	azon,	vajon
min	töprenghet	egy	ilyen	nagy	hatalmú	ember.	Talán	egy	cégkivásárláson?
Vagy	 egy	 új	 repülőgép	 beszerzésén?	 Vagy	 egyszerűen	 csak	 azon,	 hogy
mikor	vigye	el	ebédelni	a	nőt,	akit	meg	akar	szerezni?	Mint	kiderült,	egyik
sem.
Amikor	hallotta,	hogy	belép,	Ghulbian	azonnal	elfordult	az	ablaktól,	és

a	kezét	nyújtotta.	–	Örülök,	hogy	újra	 látom.	Éppen	azon	gondolkoztam,
hogy	hol	festessem	meg	az	arcképemet.	Azt	hiszem,	nem	itt	kellene.	Párizs
nem	az	„otthonom”,	ilyen	értelemben.
Marco	értette,	bár	kissé	meglepte	a	dolog.	–	A	jachtján	 is	csinálhatjuk,

uram	–	javasolta,	noha	Ghulbian	korábban	már	elvetette	ezt	az	ötletet.
–	Kérem,	 ne	 uramozzon.	 Szeretném	 azt	 hinni,	 hogy	 barátok	 vagyunk,

vagy	 legalábbis	 nemsokára	 azok	 leszünk.	 Elvégre	 a	 portréfestés	 intim
dolog,	szinte	a	lélek	lecsupaszítása.
–	Eddig	egyetlen	modellem	sem	csupaszította	le	a	lelkét	a	kedvemért.	–

Marco	helyet	foglalt	a	szófán,	amelyre	Ghulbian	mutatott.	A	férfi	leült	vele
szembe,	előregörnyedt,	kezét	a	lába	közé	lógatta,	és	figyelmesen	hallgatta
a	művészt.
–	A	 portréfestés	 sokkal	 inkább	 rólam	 szól	 –	 folytatta	Marco.	 –	Arról,

hogy	én	mit	látok	a	modell	belső	valójából,	amit	átviszek	a	vászonra.	Ami
persze	 –	 vont	 vállat	 lekicsinylően	 –	 nem	 mindig	 van	 ínyére	 a
megrendelőnek.
Ghulbian	 érdeklődve	 bólintott.	 –	 Erről	 egy	 történet	 jut	 eszembe,	 amit

Winston	 Churchillről	 hallottam.	 A	 felesége,	 Clementine	 megbízott	 egy
világhírű	 művészt,	 egy	 bizonyos	 Graham	 Sutherlandet,	 hogy	 fesse	 meg
Winston	 portréját.	Annyira	 feldühítette	 a	 végeredmény,	 hogy	 egyszerűen
szétszaggatta	a	vásznat,	ott	helyben,	a	festő	előtt.



Mindketten	 nevettek,	 és	 Marco	 azt	 mondta,	 hogy	 neki	 eddig	 még
egyetlen	 festményét	 sem	 tépték	 össze.	 –	De	 persze	mindig	 van	 egy	 első
alkalom	–	tette	hozzá,	és	alaposabban	szemügyre	vette	a	vele	szemben	ülő
embert.
Ghulbian	 rezzenéstelenül	 nézett	 vissza	 rá.	 Az	 arca	 kifürkészhetetlen

maradt,	mentes	minden	érzelemtől,	noha	a	valóságban	szokatlanul	ideges
volt,	és	azon	tűnődött,	vajon	igaz-e,	hogy	egyes	emberek	képesek	belelátni
a	lélekbe,	a	belső	énbe,	a	gondolatokba,	a	félelmekbe,	a	sötét	késztetésekbe
és	abba,	hogyan	váltjuk	ezeket	valóra.	Vajon	ez	a	művész	a	maga	mindent
látó	 szemével	 tudhatja,	 kicsoda	 ő	 valójában?	 Tudhat	 a	 gyilkolási
vágyáról?	Marco,	miközben	így	nézi,	tudja,	hogy	a	végsőkig	is	elmenne,
hogy	 ezt	 a	 vágyát	 beteljesítse,	 és	 semmi	 sem	 állhat	 az	 útjába?	Ghulbian
sosem	szeretett	egyetlen	nőt	sem,	és	nem	is	akart.	A	nők	áldozatok,	semmi
többek.	 Angie	 képe	 villant	 át	 a	 fején.	 Önkéntelenül	 is	 félig	 lehunyta	 a
szemét,	hogy	kizárja	magából.
Marco	azon	tűnődött,	mire	gondolhat	Ghulbian,	s	nézte	a	kifejezéstelen

arcot,	a	pofacsontok	széles	lapályát,	az	összehúzott,	nagyon	sötét	szemet,
az	alacsony	homlokot,	a	fekete	üstököt,	amelyben	egyetlen	ősz	hajszál	sem
fehérlett,	 noha	Ghulbian	 ránézésre	 az	 ötvenes	 évei	 elején	 járhatott.	 Nem
volt	magas,	mégis	sugárzott	belőle	valami	tiszteletet	parancsoló	testi	erő.
Ez	 volt	 a	 tekintetében,	 ez	 a	 feszültség,	 ami	 összetartotta,	 s	 ami	 nem
engedte,	hogy	felálljon	és	járkálni	kezdjen,	pedig	Marco	érezte	rajta,	hogy
a	legszívesebben	ezt	tenné.	Mintha	teljesen	máshol	járnának	a	gondolatai,
miközben	továbbra	is	az	arcképről	beszél.
–	A	jachtomra	is	gondoltam	–	folytatta	Ghulbian,	s	egyszeriben	laza	és

mosolygós	 lett.	 –	 De	 egy	 mozgó	 helyszín	 valahogy	 nem	 tűnik
megfelelőnek	 egy	olyan	 tartós	 dologhoz,	mint	 egy	 arckép.	Végső	 soron
azt	szeretném,	ha	a	vidéki	házamban	festene	le.
Marco	egyetértett	abban,	hogy	mindig	az	a	legjobb	hely,	ahol	a	modell	a

leginkább	fesztelenül	érzi	magát.
–	 Annak	 a	 helynek	 megvan	 a	 maga	 sajátos	 hangulata	 –	 folytatta

Ghulbian.	 –	 Magányosan	 áll	 a	 mocsár	 közepén.	 Csak	 a	 vízimadarak
kiáltozása	 meg	 a	 dagály	 zúgása,	 ahogy	 jön	 vissza	 felfelé	 a	 folyón.
Imádom	nézni	azt	a	sötétbarna	víztömeget,	ahogy	a	ház	felé	tart,	a	felszín
alatti	erős	mélyáramlatokkal.
Most	már	felállt,	és	 járkálni	kezdett	a	szobában,	ahogy	Marco	gyanúja

szerint	eddig	is	szeretett	volna.



–	 Nincs	 zöldebb	 fű	 a	 mocsári	 fűnél	 –	 torpant	 meg	 Ghulbian,	 és	 úgy
nézett	 ki	 az	 ablakon,	 mintha	 odakint	 a	 mocsarat	 látná.	 –	 Sokkal
hívogatóbb,	 mint	 bármilyen	 takaros	 hétvégi	 ház	 szépen	 nyírt	 pázsittal,
nyafogó	nőkkel	és	délutáni	teával	a	fák	alatt.	A	mocsárvidéken	nincsenek
fák,	nincsenek	teát	töltő	nők,	csak	az	a	csodálatos	zöld	fű,	ami	gyorsabban
elnyel,	mint	ahogy	az	ember	át	tudja	gondolni	a	következő	lépését.
Váratlan	mosollyal	elfordult,	és	kifordított	 tenyerét	az	égnek	emelte.	–

Csak	vicceltem.	Senki	sem	szokott	belefulladni	abba	a	mocsárba.
–	Gondolom,	a	csend	az,	ami	a	 leginkább	vonzza	önt	–	szólt	Marco.	–

Engem	a	színek	vonzanának.	Az	a	tökéletes	zöld.
–	Akkor	jöjjön	el,	és	nézze	meg.	Fesse	le.
Pár	nappal	későbbre	újabb	találkozót	beszéltek	meg.
Marco	látta	a	 lelkesedést	Ghulbian	arcán;	a	pasas	szemlátomást	 imádta

magányos	mocsári	menedékét.
–	Elmegyek	–	jelentette	ki	Marco,	önmagának	is	meglepetést	okozva.	–

Ott	fogom	lefesteni.	Ott	van	elemében.
Ghulbian	most	először	mosolyodott	el	őszintén	–	nem	erőltetetten	vagy

udvariasan.
–	Ezzel	valóra	váltja	az	álmomat	–	felelte.
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Ghulbian	 természetesen	 helikoptert	 küldetett	 Marcóért.	 Este	 volt,	 már
sötétedett,	 amikor	 odaértek.	 Marco	 arra	 számított,	 hogy	 a	 ház	 amolyan
tipikusan	 Ghulbian-féle	 hivalkodó	 épület	 lesz,	 és	 nem	 is	 csalatkozott.	 A
bejárati	 ajtó,	 melyet	 inas	 nyitott	 ki	 előtte,	 hosszú,	 lambériás	 folyosóra
vezetett,	 ahol	 gigantikus,	 nyilván	 valamilyen	 velencei	 palotából	 vásárolt
kristálycsillár	 csilingelt	 diszkréten	 a	 huzatban.	 A	 vörös-zöld	 ólomüveg
ablakok	 homályos	 derengéssel	 engedték	 be	 a	 fényt,	 és	 mindezek	 fölött
magas,	boltíves	mennyezet	uralkodott,	mint	egy	katedrálisban.
A	ház	hátsó	részében	magasított	lépcsőpihenő	futott	keresztben	mindkét

oldalt	 folyosókkal,	 amelyek	 a	 központi	 csarnokra	 néztek.	 A	 falakon
számtalan	 festmény,	 nem	 összezsúfolva,	 hanem	 ízlésesen	 elhelyezve	 és
megvilágítva,	 elegendő	 saját	 térrel	 ahhoz,	 hogy	megfelelően	 szemügyre
lehessen	 venni.	 Ghulbian	 végső	 soron	 olyan	 valaki,	 aki	 értékeli	 a
művészetet.
A	falak	visszafogott	szürkéje,	a	bútorzatnak	a	belső	térhez	jól	illeszkedő

sötét	 földszínű	 árnyalatai	 kissé	 ijesztő	 benyomást	 keltettek.	 Tiszta
kísértetkastély,	gondolta	Marco.	Kivéve	a	két	piros	bőrfotelt	a	szalonban	a
kandalló	előtt,	ahol	az	inas	magára	hagyta.	A	fotelek	közt	fekete	bőrpuff,
rajta	 díszes	 ezüsttálca	–	Marco	 ránézésre	Paul	 de	Lamerie,	 a	 híres	XVII.
századi	 ezüstműves	 munkájának	 vélte.	 A	 tálcán	 egy	 üveg	 Patron	 Silver
Tequila.	 Az	 sem	 a	 szokásos	 bolti	 üvegben;	 inkább	 Lalique-nak	 tűnt.
Ghulbian	 nem	 szerénykedett:	 megvolt	 a	 pénze,	 és	 mindenből	 csak	 a
legjobbat	vette.
Marco	 elindult	 a	 kandalló	 felé.	 A	 szőnyeg	 puhán	 simult	 a	 talpa	 alá,

halvány	korallszínek	és	zöldek	harmóniájával,	de	nem	selyemből	készült,
és	 Marco	 töröknek	 saccolta,	 de	 bizonyosan	 a	 legfinomabb	 gyapjúból



szőtték.
A	sötétzöld,	 erősen	bordázott	 anyagú	 függönyöket	vastag,	bojtos	végű

zsinórok	 húzták	 össze.	 Kint	 nem	 voltak	 lámpák,	 és	 az	 éjszaka	 teljesen
feketének	 tűnt.	 Marco	 úgy	 gondolta,	 hogy	 a	 „félreeső”	 szó	 sem	 írja	 le
pontosan	ezt	a	helyet.	Inkább	az	„isten	háta	mögötti”	kifejezés.
Eltűnődött	rajta,	hogy	egy	olyan	ember,	aki	bármit	megvehet,	bármelyik

házat,	 amelyik	 csak	 megtetszik	 neki,	 miért	 választ	 egy	 ilyen	 elhagyatott
helyet.	 Kintről	 semmiféle	 hang	 nem	 hallatszott,	 még	 kutyaugatás	 sem.
Viszont	megjelent	Mehitabel.
Marco	 nem	 is	 hallotta,	 hogy	 belép,	 mégis	 egyszer	 csak	 ott	 termett

mellette.
A	 nő	 mosolygott.	 –	 Megleptem.	 Elnézést.	 Azért	 jöttem,	 hogy

megkérdezzem,	mit	szeretne	inni.	Mr.	Ghulbian	mindig	tart	behűtve	kiváló
pezsgőt,	 talán	 abból	 egy	 pohárkával?	 Természetesen	 van	 bármi	 más	 is,
amihez	kedve	lehet,	a	bortól	kezdve	a…	mondjuk,	a	sörig?
–	 Egy	 sör	 remek	 lesz,	 köszönöm.	 Dos	 Equis,	 ha	 tartanak	 olyat.	 –

Próbára	 akarta	 tenni	 a	 házat	 azzal,	 hogy	mexikói	 sört	 kér,	 de	 a	 nőnek	 a
szeme	se	rebbent.
–	Természetesen	–	mosolygott,	de	épp	csak	a	szája	széle	görbült	fel	egy

kicsit.	–	Magam	hozom	ide	önnek.
Marcóban	 tudatosult,	 hogy	 az	 ajtónál	 látott	 inas	 kivételével	 más

személyzetet	nem	volt.	Pedig	egy	ekkora	házban,	egy	olyan	igényes	ember
mellett,	 mint	 Ahmet,	 lennie	 kell	 legalább	 egy	 komornyiknak,	 egy
házvezetőnek,	 egy	 szakácsnak	 vagy	 séfnek,	 esetleg	 személyi	 inasnak.	De
csak	 ezt	 a	 nőt	 látta,	 aki	 éppen	 a	 felbecsülhetetlen	 értékű	 ezüst	 Lamerie
tálcára	 tette	 a	 hűtött,	 deresen	 fehér	 üveg	 sört,	 egyenesen	 a	 mellette	 álló
hűtőből.	 Mehitabel	 észrevette,	 hogy	 Marco	 összerezzen	 ezt	 látva,	 és
elnevette	magát.
–	 Mr.	 Ghulbian	 azt	 szereti,	 ha	 arra	 használjuk	 a	 dolgokat,	 amire

készültek.	Úgy	gondolja,	hogy	a	régiségek	csak	azért	régiségek,	mert	mi
annak	tekintjük.	Ő	használja,	birtokba	veszi	ezeket	a	tárgyakat.	Az	eredeti
tulajdonosok	bizonyára	hálásak	lennének	neki,	hogy	ezt	teszi.
Marcónak	 el	 kellett	 ismernie,	 hogy	 még	 sosem	 gondolta	 át	 ezt	 így,

ebből	 a	 szempontból,	de	volt	valami	Ghulbian	elméletében,	noha	 rátenni
egy	 fagyos	 doboz	 sört	 egy	 háromszáz	 éves	 ezüsttálcára	 egy	 kicsit
túlzásnak	tűnt.
Em	jutott	az	eszébe.	–	Mr.	Ghulbian	nem	tart	kutyát	itt,	vidéken?



Mehitabel	 már	 útban	 volt	 az	 ajtóhoz.	 Visszafordult,	 és	 meglepett
homlokráncolással	meredt	rá.	–	Miért	tartana?
–	 Olyan	 elhagyatott	 ez	 a	 hely.	Mindentől	 távol.	 Esetleg	 biztonságból?

Vagy	a	társaság	kedvéért?
–	Mindenfelől	 veszedelmes	mocsár	 veszi	 körül	 a	 házat,	Mr.	Mahoney.

Biztonságosabb,	 mint	 bármilyen	 gárdistákkal	 őriztetett	 épület.	 Mr.
Ghulbian	 nem	 tarthat	 kutyát,	 mert	 beleveszne	 a	 mocsárba.	 Minden,	 ami
fűnek	 tűnik,	 valójában	 víz	 vagy	 sár.	 Ezért	 nincsenek	 fák	 sem,	mert	 nem
tudnak	megkapaszkodni	a	gyökereikkel.
–	Szóval	kegyetlenség	lenne,	ha	Ahmet	kutyát	tartana,	mert	belefulladna

a	mocsárba?
–	Ez	 köztudott	 –	 felelte	Mehitabel.	 –	Errefelé	 vadállatok	 sincsenek,	 se

rókák,	 se	 borzok,	 még	 madár	 is	 alig.	 A	 ház	 egy	 dagályfolyóra	 néz.	 A
dagály	egy	nap	kétszer	megfordul.	Az	egyik	pillanatban	még	egy	békés	kis
vizet	 látunk,	 a	 másikban	meg	 feljön	 az	 egész,	 és	 elindul	 felénk.	 Jobban
teszi,	 ha	nem	áll	 a	 folyó	útjába,	Mr.	Mahoney.	Még	a	madarak	 is	 tudják,
hogy	oda	nem	szabad	fészkelniük;	túl	sok	fióka	veszett	oda	abban	a	barna,
mély…	 erős	 áradatban.	 –	 Ezt	 szinte	 suttogva	 mondta,	 aztán	 gyorsan
kiment,	és	halkan	becsukta	az	ajtót	maga	mögött.
Ekkor	Marco	kiáltást	hallott.	Éles,	fájdalmas	hangot.
Az	ajtóhoz	ugrott,	 és	 feltépte.	Kis	híján	keresztülesett	Mehitabelen,	 aki

odakint	állt.
–	Ez	meg	mi	a	franc?	Mintha	kínoznának	valakit.
–	Cö-cö	–	csóválta	a	fejét	Mehitabel	a	közönséges	szóhasználat	hallatán,

Medúza-fürtjei	 csak	úgy	 röpködtek.	Még	nevetett	 is,	 amire	Marco	sosem
gondolt	 volna,	 pedig	 a	 nő	 ellenállhatatlanul	mulatságosnak	 talált	 valamit
abban,	amit	mondott.
–	 Te	 jó	 ég,	 dehogy,	 Mr.	 Mahoney.	 Csak	 egy	 madár.	 A	 kócsagok	 itt

fészkelnek	a	tetőn,	és	a	lehető	legfurcsább	hangokat	képesek	hallatni.	Mr.
Ghulbian	 szeretne	 megszabadulni	 tőlük,	 de	 már	 évszázadok	 óta	 itt
költenek,	és	félő,	hogy	a	helyiek	nem	néznék	jó	szemmel	a	dolgot.
–	És	hol	van	most	egészen	pontosan	Mr.	Ghulbian?	–	Marcónak	elege

lett	abból,	hogy	itt	váratják	ennek	a	különös	háznak	a	különös	szalonjában,
ennek	a	különös	mocsárnak	a	közepén,	ahol	a	madarak	úgy	sikoltoznak,
mint	 Charlotte	 Brontë	 Mrs.	 Rochestere,	 amikor	 bezárják	 a	 padlásra.
Szeretett	 volna	 kikerülni	 a	 Jane	 Eyre-ből	 vagy	 Marshmallowsból,	 vagy
honnan,	 a	 rikoltozó	 madarak	 és	 antik	 ezüsttálcák	 világából,	 és



megszabadulni	ettől	a	nőtől,	akitől	libabőrös	lett	a	háta.
–	Kérem,	kerítsen	egy	golfkocsit.	Nem	várhatok	tovább.
Mehitabel	döbbenten	kapta	a	szája	elé	a	kezét.	Hosszú	körmei	vörösek

voltak,	a	keze	erős,	csupasz	barna	karja	izmos.	Marcóban	felmerült,	hogy
ha	verekedésre	kerülne	sor,	ez	a	nő	valószínűleg	lenyomná;	fogadni	mert
volna,	hogy	Mehitabelnek	van	egy-két	profi	 trükk	a	 tarsolyában.	Azon	 is
eltűnődött,	 hogy	 miféle	 hatalma	 lehet	 Ghulbian	 fölött,	 amiért	 az	 maga
mellett	 tartja.	 Nyilván	 ismeri	 a	 férfi	 összes	 titkát,	 márpedig	 Ahmetnek
sokkal	több	és	mélyebb	titka	lehet,	mint	egy	átlagos	embernek.
–	Most	nem	mehet	el	–	ellenkezett	Mehitabel.	–	Mr.	Ghulbian	bármelyik

percben	itt	lehet.	–	Helikopterzúgás	hallatszott	a	távolból.	–	Látja,	már	jön
is	 –	 folytatta.	 –	 Sötét,	 zöldes	 tekintete	 Marcóéba	 fúródott,	 és	 Marco
diadalmas	csillanást	 látott	 benne.	Nyugtalansággal	 töltötte	 el,	 hogy	vajon
mire	készülhet	a	nő,	és	mi	lehetett	valójában	a	kiáltás,	amit	hallott.
Ahmet	 hamarosan	 belépett	 a	 terembe,	 barátian	 széttárt	 karral,	 nyájas

mosollyal.
–	Elnézést,	 hogy	megvárakoztattam.	Kicsit	 ködös	volt	 az	 idő.	Sokszor

megesik,	 amikor	 megfordul	 a	 dagály.	 Tíz	 percig	 vesztegeltünk	 a	 folyó
túlsó	 partján,	 meg	 kellett	 várni,	 amíg	 egy	 kissé	 felszakadozik.	 –	 A
sörösüvegre	 pillantott	 az	 ezüsttálcán,	 és	 hozzátette:	 –	 Örülök,	 hogy
Mehitabel	 gondoskodott	 magáról.	 Tudja,	 ő	 valóságos	 kincs.	 Nem	 is
tudom,	 mi	 lenne	 velem	 nélküle.	 Ő	 tart	 össze,	 tudja,	 hol	 és	 mikor	 kell
lennem,	 és	 gondoskodik	 róla,	 hogy	 oda	 is	 jussak.	 Nekünk,	 elfoglalt
férfiaknak	kell	egy	ilyen	valaki,	aki	segít	ebben.
Ami	azt	illeti,	Marco	mindig	tudta,	hova	kell	mennie,	és	önerőből	el	is

jutott	 oda,	 mégis	 bólintott,	 és	 megjegyezte,	 hogy	 örül	 Ghulbian
érkezésének.	 –	 Nem	 gondoltam,	 hogy	 ez	 a	 hely	 ennyire	 elhagyatott	 –
mondta.	–	Itt,	a	mocsár	közepén.
–	Épp	ezt	szeretem	benne.	–	Ghulbian	odament	a	kerevethez.	–	Foglaljon

helyet.	És	beszélgessünk	a	portrémról.	Emlékszik,	amikor	kértem,	hogy	itt
csináljuk	meg?	Most	már	láthatja,	miért.	Ez	az	én	terepem.	Én	vagyok	az
egyetlen	 lakó	 mérföldes	 körzetben;	 még	 csak	 a	 közelben	 sincs	 senki.
Legyen	üdvözölve	a	világomban,	Marco.
Ghulbian	 előrehajolt,	 és	 joviálisan	 megveregette	 Marco	 térdét,

vigyorogva,	 mintha	 csak	 osztálytalálkozón	 volnának.	 –	 Látja,	 mire
gondoltam?	Itt	az	én	helyem,	a	való	életben	is	meg	az	arcképemen	is.
Marco	meglepve	 észlelte,	 hogy	 igenis	 látja,	mire	 gondol	Ahmet.	 Egy



ilyen	fura	hely	csakis	egy	Ahmet-féle	emberé	lehet.	Csak	egy	ilyesfajta	ház
adhat	 otthont	 egy	 ilyen	 változékony	 személyiségnek,	 aki	 minden
pillanatban	 képes	 éppen	 olyanná	 válni,	 amilyenre	 szükség	 van.	Ghulbian
most	 éppen	 azt	 akarta	 elhitetni	 Marcóval,	 hogy	 a	 vidék	 egyszerű,
becsületes	szerelmese,	aki	a	békét	és	a	csendet	élvezi	ezen	a	veszedelmes
mocsárvidéken.
–	 Miféle	 madarak	 élnek	 errefelé?	 –	 kérdezte	 Marco,	 miközben

belekortyolt	a	tökéletes	hőmérsékletű	sörbe.
–	 Szinte	 semmilyenek,	 eltekintve	 a	 kócsagoktól,	 amelyek	 szeretnek	 a

tetőmön	 fészkelni,	 de	 próbálok	 ennek	 véget	 vetni.	 Nincs	 szükségem	 rá,
hogy	 ilyen	 nagy	madarak	 röpködjenek	 itt,	 és	 mindent	 összerondítsanak.
Nem,	én	szeretem	tisztának	tudni	a	házamat,	Marco.	Semmi	madár,	semmi
kutya,	semmi	macska.
–	Csak	Mehitabel	–	bökte	ki	Marco,	mire	Ahmet	dörögve	felkacagott.
–	Igaza	van.	Mehitabel	pont	olyan,	mint	valami	furcsa,	egyedi	állatfajta.

De	hatékony,	okos	és	hűséges.	Mi	többet	akarhatna	egy	férfi	egy	nőtől?
–	 Szerelmet	 –	 vélte	 Marco,	 és	 meghökkenve	 látta,	 hogy	 Ahmet

döbbenten	egyenesedik	ki	ültében.
–	 Úgy	 emlékszem,	 Isztambulból	 jövet	 a	 gépen	 megkérdeztem,	 hogy

szerelmes-e	 –	 szólt	 Ahmet.	 –	 Akkor	 nem	 válaszolt,	 pedig	 már	 akkor
tudtam,	 hogy	 az.	 Én	 soha	 nem	 voltam	 ilyen	 szerencsés.	 De	 hagyjuk	 ezt.
Döntsük	el,	hol	üljek	modellt	a	képhez.	Először	arra	gondoltam,	hogy	ott,
a	 lépcsőpihenőn,	 ahol	 olyan	 szépek	 a	 fények	 a	 Rossetti-stílusú
üvegablakoktól.	De	most	már	 úgy	 vélem,	 hogy	 az	 túl	 romantikus	 lenne.
Tudja,	 én	 gyakorlati	 ember	 vagyok,	 üzletember,	 még	 ha	 szeretem	 is	 a
művészetet	 –	 tárta	 szét	 a	 karját,	 a	 jobbára	 nagyon	modern	 festményekre
utalva	 a	 folyosón.	 –	 Itt	 van	 minden	 művész,	 akiről	 valaha	 is	 hallott,	 és
többet	 fizettem	 ezekért	 a	 képekért,	 mint	 bárki	 valaha	 is	 fizetett,	 és	 talán
valaha	fizetni	 fog.	Teljesen	elvesztem	a	fejem,	ha	valamit	 igazán	akarok,
Marco.	Akkor	nem	számít	az	ár,	muszáj	megszereznem.
Marco	úgy	érezte,	hogy	ez	kissé	gyerekes	filozófia	egy	felnőtt	férfinak,

de	 feltételezte,	 hogy	 az	 ilyen	 mértékű	 gazdagság	 mellett	 el	 lehet	 hinni,
hogy	 bármit	 megkaphatsz,	 amit	 csak	 akarsz,	 és	 csak	 annyit	 kell	 tenned,
hogy	megfizeted.	Hirtelen	nehezteléssel	emlékezett	vissza	Ahmet	szavaira,
amikor	 azt	mondta,	 hogy	kérjen,	 amennyit	 csak	 akar.	 –	Tudja,	 én	 sosem
kérek	 többet	 egyik	 megrendelőmtől	 sem,	 mint	 a	 másiktól,	 bármilyen
gazdag	is.	A	tehetségem	árát	fizetettem	meg.



–	 Ilyenek	 maguk,	 művészek.	 A	 gyerekeik	 meg	 az	 unokáik	 fogják
learatni	a	profitot.	De	ugye	megfesti	az	arcképemet?
A	 kérges	 milliárdos	 egyszeriben	 eltűnt.	 Mintha	 Ahmetnek	 két

személyisége	 lett	 volna:	 egy	 kemény,	 uralhatatlan,	 és	 egy	 másik,	 egy
bizonytalan	 és	 sebezhető,	 csak	 éppen	 ez	 utóbbit	 gondosan	 elrejti.	Marco
nem	tudta,	melyiket	engedi	majd	láttatni	a	portrén,	amelynek	a	megfestését
természetesen	elvállalta,	még	ha	nem	tetszett	is	neki	a	helyszín.
Úgy	érezte,	hogy	sötétség	hatja	át	a	házat,	és	ennek	semmi	köze	a	színes

üvegablakok	 homályához.	 Annál	 inkább	 ahhoz,	 hogy	 valami	 nincs
rendben	 itt.	Ghulbian	viszont	sugárzóan	mosolygott,	 szívesen	fogadta,	és
Marco	elszégyellte	magát	 e	miatt	 a	gondolat	miatt.	Persze	hogy	 sötétnek
tűnik	a	ház	itt,	a	semmi	közepén,	de	vendéglátója	nem	törődött	a	sörrel,	és
egy	 tökéletes	 üveg	 Petrust	 varázsolt	 elő,	 amit	 már	 előre	 kinyittatott	 az
érkezése	 tiszteletére,	 és	 kitöltötte,	 olyan	 finom	 poharakba,	 amiket	 bárki
csak	félve	merhetett	elmosni.
Érezte	 magán	 Ahmet	 feszült	 tekintetét,	 miközben	 lenyelte	 az	 első

kortyot;	 tudta,	 hogy	 Ahmet	 azt	 szeretné,	 ha	 ízlene	 neki,	 és	 ezt
szimpatikusnak	 találta.	 Lehet,	 hogy	 gazdag,	 de	 attól	 még	 élvezi	 az
adakozás	 örömét.	 Amikor	 Marco	 megízlelte	 a	 bort,	 simának,	 de	 nem
tolakodónak	 érezte	 az	 azét.	 –	Annyira	 jó,	 hogy	 eláll	 tőle	 a	 lélegzetem	–
mondta.
–	 Tudtam,	 hogy	 értékelni	 fogja!	Magának	 kiváló	 ízlése	 van,	 barátom.

Meg	 kell	 kóstolnia	 hozzá	 ezt	 a	 pástétomot.	 Egy	 nő	 készíti	 Aix-en-
Provence-ban,	 amit	 akár	 a	 pástétomok	 hazájának	 is	 lehetne	 nevezni.
Északnyugat-Franciaországban	 van.	 A	 nő	 egy	 kis	 libafarmot	 vezet.
Kacsákat	 is	 tart.	És	 furcsamód	bölényeket	 is,	bár	azok	nem	pástétomként
végzik.	Szerintem	belőlünk	él,	ami	jó,	mert	nyolcvanon	túl	jár,	és	egyedül
van.	Jólesik	a	gondolat,	hogy	segítek	rajta,	és	jó	okkal,	mert	kiváló	abban,
amit	csinál.
Marco	 ez	 után	 a	 sztori	 után	 még	 inkább	 megkedvelte	 Ahmetet,	 aki

ezúttal	 a	 nagylelkű	 oldaláról	 mutatkozott	 meg,	 a	 pénzével	 és	 az
együttérzésével.	 Ritkaság	 a	 gazdag	 emberek	 közt,	 akik	 csak	 magukkal
törődnek,	meg	azokkal	 az	 agyonreklámozott	 jótékonyságokkal,	 amiket	 a
PR-osaik	kényszerítenek	rájuk.	Mellesleg	a	pástétom	remeknek	bizonyult,
ropogós	háromszögletű	pirítósdarabokon	felszolgálva.
–	Tökéletes	ezzel	a	borral	–	helyeselt	Marco.	–	Ami	az	egyik	 legjobb,

amit	 valaha	 is	 ittam,	 ha	már	 itt	 tartunk.	Martha	meg	 én	 általában	 csak	 a



normál	 bolti	 borokat	 vesszük,	 kivéve	 Franciaországban,	 ott	 meg
körülbelül	mindegy	 is,	 hol	 veszi	 az	 ember,	 a	 legkisebb	 zugboltban	 is	 jó
kapható.	–	Azért	ezt	újra	kellett	gondolnia.	–	Vagy	legalábbis	iható.
–	 Küldetek	 önnek	 egy	 rekesszel.	 –	 Ghulbian	 egy	 kézlegyintéssel

hárította	 el	 Marco	 udvarias	 tiltakozását.	 –	 Örömömre	 szolgál.	 És	 ne
feledjük,	rá	akarom	venni,	hogy	megfesse	a	portrémat.
–	Nagyon	megnehezíti	a	számomra,	hogy	nemet	mondjak.
–	 Akkor,	 amíg	 gondolkodik,	 tartson	 velem	 a	 jachtomra,	 a	 Lady

Marinára.	Lazítson	pár	napot,	hozza	el	a	szépséges	menyasszonyát	is,	hadd
ismerjük	meg	jobban	egymást.	Ígérem,	hogy	jó	lesz	a	bor,	és	talán	Marthát
is	meg	tudom	győzni,	hogy	fogadjon	el	ügyfelének.
Megpuhulván	 a	 jó	 bortól,	 a	 kiváló	 pástétomtól	 és	 a	 nagyvonalú

vendégszeretettől	meg	persze	a	vendéglátó	bájától,	Marco	beleegyezett,	és
a	következő	hétre	tűzték	ki	az	indulást.	Ahmet	Cessna	520-asával	Nizzába
repülnek,	 onnan	 pedig	 helikopterrel	 mennek	 tovább	 a	 part	 mentén
horgonyzó	 hajóhoz,	 amely	 túl	 nagy	 ahhoz,	 hogy	 a	 helyi	 kisebb	 kikötők
befogadják.	 Ezután,	 Ahmet	 szóhasználatával,	 néhány	 napos	 „séta”
következik	a	dalmát	tengerpart	mentén,	ahol	állítólag	a	legkékebb	a	tenger,
sötét	és	mély,	hűvös	és	hívogató,	még	a	legforróbb	napokon	is.
–	 Ígérem,	 hogy	 remekül	 fogják	 érezni	 magukat	 –	 mondta	 Ghulbian,

amikor	a	helikopterhez	kísérte	Marcót.	És	Marco	ezt	el	is	hitte	neki.
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A	 mocsárvidéki	 ház	 lett	 Mehitabel	 otthona,	 amit	 a	 világon	 a	 legjobban
szeretett.	 Ahmettel	 folytatott	 „kiruccanásai”	 során	 a	 világ	 legnagyobb
részét	 bejárta,	 vagy	 a	 Lady	Marinán,	 az	 európai	 és	 távol-keleti	 kikötők
révén,	 vagy	 a	 Cessna	 250-esen,	 amely	 aránylag	 hajlott	 kora	 ellenére
Ahmet	 kedvence	 maradt,	 és	 nem	 volt	 hajlandó	 lecserélni	 a	 legújabb
modellre.	 Ahmet	 hajlamos	 volt	 leragadni,	 betokosodni,	 és	 Mehitabel	 a
munkája	 részének	 tartotta,	 hogy	 képben	 tartsa	 főnökét	 a	 hozzá	 hasonló
férfiak	 kedvére	 gyártott	 legújabb	 drága	 játékszerekkel.	 Ezek	 közé	 a
„játékszerek”	közé	tartoztak	a	nők	is,	akiknek	ő	volt	a	fő	felhajtója.
Mehitabel	 nem	 úgy	 indult	 neki	 az	 életnek,	 hogy	 ilyen	 munkáról

álmodozott,	 noha	 természeténél	 fogva	 mindig	 is	 vonzotta	 a
titokzatossággal,	bennfentességgel,	erőszakossággal	teli	rázósabbik	oldal.
Ugyanúgy	kezdte,	ahogyan	az	alacsony	sorból	származó,	vonzó	lányok

általában:	szexmagazinoknak	pózolt,	majd	hamar	átcsúszott	a	pornóiparba,
noha	 szívesebben	 adott	 el	 inkább	más	 nőket,	 nem	 önmagát.	 Az	 igazság,
ami	persze	sosem	derült	ki,	az	volt,	hogy	Mehitabel	nem	élvezte	a	szexet.
Tulajdonképpen	megvetette.	Akárhogy	is	nézte,	a	szexben	a	férfi	irányít,	ő
hatol	 be,	 a	 nő	 csak	 befogadó.	 Még	 a	 szadomazo	 játékokban,	 amikor
neccharisnyát,	tűsarkút	vett	fel,	és	korbácsot	suhogtatott,	olyankor	is	csak
színészkedett,	mígnem	egyszer	csak	abbahagyta	a	játékot,	és	túl	keményen
csapott	 le	 a	 korbáccsal.	A	 fickó	 irgalomért	 könyörgött,	 de	Mehitabelben
ilyesminek	nyoma	sem	volt.	Megölte	a	pasit.	Ez	volt	az	első	ilyen	esete,	és
élvezte.
A	 dolog	 egy	 magánszigeten	 történt	 a	 görög	 partoknál,	 egy	 olyan

helyen,	 ahol	 a	 gazdagok	 és	 időnként	 a	 híresek	 játszottak	 nagy	 tétekkel,



alkalmasint	élet-halállal.	Mehitabel	sok	mindent	megélt	 itt,	de	megtartotta
magának,	és	nem	azért,	mert	 félt	attól,	ami	 történne,	ha	esetleg	beszélne,
vagy	a	rendőrséghez,	a	sajtóhoz	fordulna.	Ennek	következtében	olyan	nő
lett,	 akiről	 ezek	 a	 férfiak	 tudták,	 hogy	 megbízhatnak	 benne.	 És	 így
válhatott	Ahmet	Ghulbian	jobbkezévé.	Titkainak	őrzőjévé.	Első	hóhérává.
Nem	 félt	 tőle,	 hogy	 elkapják,	 vagy	 hogy	 Ahmet	 elárulja.	 Hogyan	 is

tehetné?	 Ő	 is	 nyakig	 benne	 van	 az	 egészben.	 Ahmet	 legalább	 akkora
perverz	 és	 gyilkos,	 mint	 ő	 maga.	 És	 legalább	 annyira	 gonosz;
összeillenek.	Mehitabel,	 ha	 akarta,	 számon	 tarthatta	 volna	 azt	 a	 rengeteg
fiatal	 nőt	 –	 sok	 esetben	 olyan	 fiatalokat,	 hogy	 a	 szó	 eredeti	 értelmében
„lányok”	voltak	–,	akik	átlépték	Ghulbian	küszöbét,	hogy	aztán	már	csak	a
„másik	 oldalon”	 jöjjenek	 ki,	 ahogy	 Ahmet	 nevetve	 mondogatni	 szokta.
Mehitabel	 nem	 volt	 biztos	 benne,	 hogy	 létezik	 másik	 oldal,	 de	 remélte,
hogy	soha	nem	fog	ott	 találkozni	velük,	és	ha	mégis,	akkor	sem	ismerik
majd	fel.
A	 tükörbe	 nézve	 fontolóra	 vette,	 hogy	 levágatja	 jellegzetes	 Medúza-

haját,	esetleg	megpróbálkozik	egy	hosszú	egyenes	parókával	vagy	éppen
szőke	 bubifrizurával,	 valami	 menő	 kinézettel,	 ami	 illik	 a	 stílusához.	 De
valahányszor	 hátrahúzta	 a	 haját	 éles	 csontozatú	 arcából,	 keskeny	 vágású
zöld	szeme	úgy	nézett	vissza	rá,	mintha	gyűlölné.
Természetesen	mindig	 csúcsformában	volt,	 hála	 az	 edzőteremnek	 és	 a

Lady	Marina	szélén	húzódó	futókörnek,	amit	naponta	többször	is	használt.
Összesen	 nyolc	 mérföld	 erejéig.	 A	 súlyzózás	 pedig	 gondoskodott	 a
hosszú,	 karcsú	 izmokról	 és	 a	 nála	 kétszer	 nagyobb	 férfiakéval	 felérő
erőről.	 És	 persze	 a	 táplálkozását	 is	 tökéletesen	 irányította:	 minden
morzsát,	minden	kortyot	megjegyzett,	és	soha,	de	soha	nem	lépte	át	azt	a
kalóriahatárt,	 amit	 londoni	 edzője	 megszabott	 neki.	 A	 pezsgő	 volt	 az
egyetlen	 gyengéje.	 Nem	 igazán	 tudta,	 miért	 a	 rabja,	 és	 be	 sem	 ismerte,
hogy	az,	de	akarta,	vágyott	utána,	és	szerencsére	Ghulbian	mellett	mindig
meg	 is	 kaphatta.	 Időnként	 jól	 is	 jön	 egy	 pezsgősüveg	 a	 kézben,	 amivel
fejbe	 lehetett	 vágni	 a	 vörös	 hajú	 lányt,	 aki,	 a	 jó	 ég	 tudja	 hogyan,	 de
visszatért	halottaiból.	Nem	is	egyszer,	hanem	kétszer.
De	 többször	 már	 nem	 fog.	 Angie	 elindult	 az	 utolsó	 útjára,	 és	 ezt

Mehitabelnek	 meg	 kellett	 ünnepelnie	 egy	 palackkal	 a	 kiváló	 francia
pezsgőből.	 A	 márka	 mindegy,	 csak	 francia	 legyen.	 Többször	 járt	 már
Rheimsben,	 a	 pezsgővidék	 szívében,	 ahol	 megkóstolt	 minden	 évjáratot,
még	a	legkisebb	pincékben	is,	ahol	alig	néhány	száz	palackot	készítettek,



leginkább	 csak	 különleges	 vevők	 számára.	Akik	 közé	Ghulbian	 nevének
elpöttyentésével	villámgyorsan	bekerült	ő	is.	Ezt	a	pezsgőfajtát	most	már
kizárólag	neki	szállították,	és	a	borász	roppant	szerencsésnek	érezte	magát
a	 megtiszteltetéstől,	 meg	 attól,	 hogy	 jó	 és	 állandó	 pénzt	 kapott	 a
termékéért.
Mehitabelt	igazából	nem	érdekelte	sem	a	szőlőbirtok,	sem	a	borkészítő

–	„borász”,	ahogyan	nevezik	őket	–,	számára	a	férfi	csak	egy	újabb	valaki
volt,	 aki	 kiszolgálja,	 körülugrálja,	 aki	 mindent	 elkövet	 a	 kedvéért.	 Úgy
gondolta,	hogy	minden	férfinak	itt	lenne	a	helye.
Persze	 ezt	 a	 saját	 bőrén	 tanulta	 meg.	 Időnként,	 egy-egy	 üveg	 pezsgő

után,	a	szobája	magányában	Mehitabel	eltűnődött,	hogy	vajon	nem	minden
nő	 így	 tanulja-e	meg	 az	 életet,	 a	 saját	 kárán.	Még	 az	 a	 szerencsétlen	 kis
ribanc	Angie	is.	Ha	van	olyan	nő,	akinek	tanulnia	kell,	Angie	bizonyosan
az	 volt.	 Ostobaságában	 fel	 sem	 fogta,	 mi	 történik	 vele,	 és	 képtelen	 volt
előnyt	kovácsolni	a	helyzetből	ahelyett,	hogy	áldozattá	vált	volna.
Mehitabel	sosem	volt	áldozat.	Sosem	adta	el	magát,	csak	másokat.	Néha

felrémlett	benne,	hogy	a	„gonoszság”	 talán	épp	ezekkel	a	 tranzakciókkal
kezdődött,	 az	 első	 alkalommal,	 amikor	 elcsalt	 egy	 lányt	 az	 iskolától	 az
erdőbe,	 átadta	 az	 ott	 várakozó	 férfiaknak,	 és	 végignézte,	 mi	 történik,	 a
fülére	 szorított	 tenyérrel,	 hogy	 ne	 hallja	 a	 sikoltozást,	 aztán	 elrohant,
zsebében	a	pár	dollárral,	hogy	drogot	vegyen,	amit	persze	nem	ő	használt
el,	 hanem	 drágábban	 továbbadott,	 majd	 összevakarta	 a	 földről	 a
szerencsétlen	idióta	lányt,	aki	megvette	az	anyagot,	és	leszállította	valami
pasinak,	akinek	kellett.
Ez	 háromszor	 történt	 meg,	 mindig	 más	 városban,	 más	 megyében.

Mehitabel	állami	gondozott	gyerek	volt,	szülők	nélkül.	Ezek	után	az	esetek
után	mindig	zaklatásra	panaszkodott,	kisírta	a	szemét,	mire	áthelyezték	egy
másik	családhoz,	egy	másik	helyre,	és	tiszta	lappal	indulhatott.	Tizennyolc
éves	 korában	 végleg	 önállósította	 magát,	 és	 egy	 közepes	 ruhatár	 meg
néhány	száz	dollár	birtokában	nekivágott	az	életnek.
Most	 végignézett	 a	 francia	 brokáttal	 kitapétázott,	 tágas	 lakosztályon,	 a

legfinomabb	selyemmel	kárpitozott	baldachinos	ágyon,	az	oroszlánfejes,
faragott	ágydíszeken;	a	lazán	egymásra	dobált	fényűző	antik	szőnyegeken,
saját	 különbejáratú	 repülőszőnyegein.	 A	 szekrénye	 tele	 volt	 méretre
csináltatott	 dizájnerruhákkal,	 amelyeket	 pontosan,	 ránc	 nélkül	 igazítottak
az	 alakjára.	 A	 cipőit	 csak	 azért	 nem	 csináltatta,	 mert	 imádott	 cipőt
vásárolni,	és	szívesen	vadászgatott	Rómában,	Firenzében,	Párizsban.	Egy



külön	gardróbban	voltak	a	táskái,	csupa	Hermès	–	az	újgazdag	nők	sajátja.
Csakis	Hermès,	minden	létező	színben	és	anyagban,	pitontól	aligátoron	át
a	 borjúbőrig.	 Az	 ékszerei	 egyszerűek	 voltak,	 de	 drágák,	 a	 kedvenc
darabjai	a	nagy	gyémánt	fülbevalók	és	a	Rolex	Oyster	óra.
Már	 csak	 annyi	 van	 hátra,	 gondolta	Mehitabel,	 végignézve	 a	 fényűző

szobán,	 hogy	 az	 üzlet	 kizárólagos	 tulajdonosává	 váljék.	 Nagyon	 közel
került	Ahmethez,	aki	annyira	megszokta	őt,	hogy	feltétel	nélkül	megbízott
benne,	s	Mehitabel	 tudta,	hogy	ez	olyasmi,	amit	senki	sem	engedhet	meg
magának.	Nemcsak	Ahmet	összes	személyes	titkát	tudta,	hanem	most	már
az	üzletieket	 is,	a	partnereket,	a	helyeket,	az	időpontokat.	És	szándékában
is	állt	felhasználni	ezeket.



26

Martha	 éppen	 csak	 végzett	 egy	 felettébb	 fontos	 és	 bonyolult	 munkával:
angol	vidéki	 stílusú	konyha	London	szívében	egy	orosz	nő	számára,	aki
mindezek	tetejébe	az	összes	létező	csilivili	amerikai	újdonságot	is	akarta,
többek	 közt	 három	 üvegajtajú	 hűtőt,	 amiben	 látszanak	 az	 ételek.	Martha
figyelmeztette	 a	 megrendelőt,	 hogy	 ebben	 az	 esetben	 mindennap	 friss
gyümölcsről	 és	 zöldségről	 kell	 gondoskodnia	 a	 tökéletes	 látvány
érdekében,	 de	 a	 nő	 nem	 hátrált	 meg.	 „Többnyire	 úgyis	 étteremben
vacsorázunk”,	ez	volt	a	válasz.
Csakúgy,	mint	a	rengeteg	virág,	amellyel	tele	volt	a	lakás,	a	hűtő	is	csak

díszként	szolgált.	Elkeserítő	volt,	hogy	ennyi	gondolkodást	és	erőfeszítést
öl	bele	egy	olyan	helybe,	ahol	 igazából	nem	 is	 laknak.	Martha	nem	ez	a
fajta	lakberendező	volt,	ugyanakkor	nem	engedhette	meg	magának,	hogy
visszautasítsa	a	megbízást,	s	amikor	minden	elkészült,	el	kellett	ismernie,
hogy	 a	 kifényesített	 gyümölcsök	 s	 a	 tökéletesen	 elrendezett,	 épp	 a
megfelelő	kristályvázába	és	a	megfelelő	helyre	 tett	virágok	 félelmetesen
jól	 néztek	 ki.	 A	 megbízó	 is	 el	 volt	 ragadtatva,	 ami	 ugyancsak	 örömet
szerzett	Marthának.
Most	 egy	 kis	 szünet	 következett.	Martha	 szabad	 volt,	 és	 arra	 gondolt,

hogy	 talán	 elmehetnének	 valahova	 Marcóval,	 akinek	 ugyancsak
kikapcsolódásra	 volt	 szüksége	 Ahmet	 Ghulbian	 mellől.	 Marco	 mondta,
hogy	 Ahmet	 meghívta	 őket	 a	 jachtjára,	 a	 Lady	 Marinára,	 dalmát
tengerparti	 hajókázásra.	 Marthát	 eddig	 nem	 nagyon	 izgatta	 a	 dolog,
szívesebben	 volt	 egyedül,	 de	 aztán	 váratlanul	 –	 bár	 később	 úgy	 vélte,
Marco	keze	lehetett	a	dologban	–	kapott	egy	hívást.
–	 Mehitabel	 vagyok	 –	 mondta	 a	 hívó.	 –	 Ahmet	 Ghulbian	 személyi

asszisztense.	Mr.	Ghulbian	sok	jót	hallott	az	ön	munkáiról	Mr.	Mahoney-



től.
Mehitabel	 halkan	 beszélt,	 és	 olyan	 lágyan,	 hogy	 Marthának	 erősen

fülelnie	kellett.
–	Ez	mindig	örömömre	szolgál	–	felelte	óvatosan,	mert	sosem	lehetett

tudni,	mikor	akar	valaki	ingyenmunkát	vagy	jelentős	árkedvezményt	csak
azért,	 mert	 valakinek	 a	 valakije,	 vagy	 együtt	 járt	 iskolába	 egy	 közös
ismerőssel.
–	Mr.	Ghulbian	örömmel	venné,	ha	körül	tudna	nézni	a	vidéki	házában	–

folytatta	Mehitabel.
Martha	gyorsan	végiggondolta,	vajon	helyes	lenne-e,	ha	megcsinálná	a

pénzember	házát;	miután	Marco	meg	az	arcképet	festi,	egy	kicsit	túl	sok	az
összefonódás,	 másfelől	 viszont	 nyilván	 jövedelmező	 és	 presztízsnövelő
megbízás.	Marco	lehet,	hogy	nem	bánná.	Igazából	ő	érezte	kényelmetlenül
magát.	 Nem	 tudta	 elérni	 a	 férfit	 se	 telefonon,	 se	 SMS-ben,	 úgyhogy
egyedül	 döntött:	 elmegy	 Marshmallowsba,	 találkozik	 Ghulbiannal,	 és
megnézi,	mi	a	helyzet.
Marshmallowsba	 eljutni	 nem	 bizonyult	 könnyűnek,	 messze	 kint	 volt

délkeleten,	 az	 angol	 mocsárvidéken,	 Martha	 mégis	 visszautasította
Ghulbian	ajánlatát,	hogy	elviteti	helikopterrel.	Szerette	volna	látni	a	tájat,	a
szomszédos	 házakat,	 kerteket,	 és	 sokkolta	 a	 hely	 kietlensége	 meg	 a
„szerethetőnek”	minősülő	környezeti	tényezők	teljes	hiánya.
Nem	voltak	fák,	pedig	Martha	számára	egy	vidéki	ház	fák	nélkül	olyan

volt,	 mint	 egy	 estélyi	 ruhás	 nő	 ékszerek	 vagy	 parfüm	 nélkül.	 Amikor
odaért,	 csak	 egy	 jellegtelen	 szürke	 épületet	 látott,	 amely	 mintha
belegyökerezett	 volna	 a	 földbe.	 A	 kazettás	 ablakok	 szürke	 felhőket
tükröztek	vissza	a	szürke	palatető	alól.	Marthának	az	a	benyomása	támadt,
mintha	 a	 ház	 rejtőzködne.	 „Senki	 sem	 lakik	 itt”,	mintha	 ezt	 akarta	 volna
sugallni.	Az	 egyetlen	 élő,	 szép	momentum	 a	 kócsagfészek	 volt	 az	 egyik
kéményen,	 amelyből	 karcsú	 fehér	 madár	 dugta	 ki	 a	 csőrét,	 fiókáit
védelmezve.	 De	 már	 ez	 is	 lelket	 öntött	 Marthába,	 miközben	 a	 kavicsos
kocsibehajtón	 haladt,	 majd	 megállt	 az	 ajtóhoz	 vezető	 négy	 lépcső	 előtt,
ahol	Ahmet	várta,	mosolyogva,	üdvözlésre	tárt	karral.
–	Drága	Martha,	el	sem	tudja	képzelni,	milyen	boldog	vagyok,	hogy	itt

üdvözölhetem.	 Isten	 hozta	 az	 otthonomban,	 vagy	 legalábbis	 a	 házamban,
amelyet,	 remélem,	 az	 ön	 csodálatos	 lakberendezői	 tehetségével	 igazi
otthonná	varázsol	nekem.
Martha	 a	 kocsiból	 kiszállva	 a	 férfi	 ölelésében	 találta	 magát.	 Gyors



gesztus	volt,	Ghulbian	mégis	a	szükségesnél	egy	kicsit	szorosabban	és	egy
kicsit	tovább	tartotta,	s	Martha	melle	a	férfi	mellkasához	nyomódott.	Csak
egy	futó	pillanat	volt,	de	elég	ahhoz,	hogy	Martha	kényelmetlenül	érezze
magát.	 Próbálta	 meggyőzni	 magát,	 hogy	 ez	 ostobaság,	 Ahmet	 semmi
rosszat	 nem	 akart,	 kedves	 pasi,	 közismert	 jótékony	 adományozó,	 olyan
ember,	aki	csak	jót	tesz	az	emberiségért,	a	szenvedőkért,	és	akiért	mindent
meg	kell	tennie,	hogy	létrehozzon	neki	egy	„igazi	otthont”,	amire	annyira
vágyik.
Ahmet	 az	 ajtó	 mindkét	 szárnyát	 kinyitotta,	 hogy	 Martha	 teljes

pompájában	 láthassa	 az	 előcsarnokot	 és	 a	 széles	 lépcsőt	 az	 art	 nouveau
színes	üvegablakokkal,	és	bekísérte	a	lányt.	Martha	persze	már	hallott	ezt-
azt	 a	 házról	Marcótól.	 Marco	 „furán	 sötétnek”	 nevezte,	 és	 most	Martha
láthatta	is,	miért.	Minden	ott	volt:	a	drága	brokátszófák;	a	hatalmas	mészkő
kandalló,	 nyilvánvalóan	 egy	 francia	 udvarházból;	 a	 csillogó	 velencei
csillár;	 a	 roppant	 állóóra	 csúf	 sárgás	 tölgyből,	 túl	 hangos	 ketyegő
hanggal;	 a	 fekete-fehér	 járólapos	 padló,	 ami	 egy	más	 házban	 elegáns	 is
lehetett	 volna,	 de	 ide	 valahogy	 nem	 illett.	 Minden	 méregdrága,	 súlyos
régiség,	 aminek	 valaha	megvolt	 a	 maga	 helye	 valahol,	 ide	 viszont	 nem
való.
–	Nos?	–	állt	meg	mellette	Ahmet	karba	font	kézzel,	és	derűs	mosollyal

figyelte.
–	Hát,	tényleg!	–	ismételgette	Martha,	a	fejét	csóválva.
–	Ezek	szerint	rosszabb,	mint	várta?
Marthának	 nevetnie	 kellett	 ezen	 őszinteségen.	 –	Borzalmas	 –	 felelte.	 –

De	a	világért	sem	akarom	megsérteni	az	érzéseit,	Mr.	Ghulbian.
–	Szólítson	Ahmetnek,	kérem.
–	 Ahmet	 úr…	 –	 Martha	 hirtelen	 nem	 is	 tudta,	 hogyan	 szólítsa	 az

ügyfelet.	 –	 De	 bárki	 csinálta	 is	 ezt,	 sok	 pénzt	 és	 kevés	 időt	 áldozott	 rá,
ízlése	pedig	egyáltalán	nem	volt.
Ahmet	 hirtelen	 harsányan	 felnevetett,	 és	Martha	 hátrafordult.	Ahelyett,

hogy	megsértődne,	amiért	ócsárolják	a	házát,	 a	milliárdos	úgy	kacagott,
mintha	ennél	mulatságosabbat	életében	nem	hallott	volna.
–	A	mindenit!	–	kiáltott	fel	nevetés	közben.	–	Maga	aztán	nem	rágja	meg

nagyon	a	szavait,	ahogy	maguk,	angolok	mondják.
–	Rájöttem,	hogy	csak	 időpocsékolás.	A	megbízóim	a	 tapasztalatom,	a

hírem	és	az	ízlésem	miatt	alkalmaznak.	Bárkivel	csináltatta	is	ezt,	az	illető
jól	 átverte	magát,	 amit	 nagyon	 sajnálok,	mert	 láthatóan	 rengeteg	 pénzbe



került.	Sokkal	 többe	–	 tette	hozzá	Martha	kicsit	óvatosabban,	miközben	a
tekintetével	felmérte	az	arányokat,	a	belmagasságot,	az	ablakok	mélységét
–,	mint	amennyit	én	fogok	felszámolni	magának	–	fordult	megint	a	 férfi
felé.	 –	 Már	 persze	 ha	 megbíz.	 De	 figyelmeztetem,	 hogy	 bár	 nem	 kerül
annyiba,	mint	ez	itt,	de	attól	még	nem	lesz	olcsó.
–	Nekem	nem	olcsóság	kell,	Miss	Patron	–	tárta	szét	a	kezét	Ahmet.	–	De

inkább	 Marthának	 szólítanám.	 Szerintem	 alaposan	 meg	 fogjuk	 ismerni
egymást,	 és	 nem	 bírom	 ezt	 a	 formális	 stílust,	 hogy	Miss	 Patronnak	 kell
hívnom,	 valahányszor	 beszélünk.	 Persze	 néha	 akkor	 is	 olcsót	 kap	 az
ember,	ha	jó	sokat	fizet	érte.	Velem	is	éppen	ez	történt.
–	 Majd	 én	 eltakarítom.	 Ha	 aukcióra	 küldöm,	 amit	 érdemes,	 egész	 jó

árakat	 kaphat,	 bár	 persze	 nem	 garantálhatom,	 hogy	 visszanyerheti,	 amit
kifizetett.	–	Tudta,	hogy	Ahmetet	alaposan	lehúzták,	ami	gyakran	előfordul
a	gazdag	emberekkel,	 akik	mintha	nem	 ismernék	a	dolgok	 igazi	 értékét,
kivéve,	 ha	 üzletről	 van	 szó,	 ingatlanról,	 részvényről,	 hajóról,	 karibi
szigetekről…	Olyankor	elemükben	vannak.	A	gyönyörű,	ijesztő	Mehitabel
azonban	szöget	ütött	a	fejébe.	Biztosan	az	is	a	feladatai	közé	tartozna,	hogy
odafigyeljen	 a	 gazdája	 vásárlásaira,	 ellenőrizze,	 hogy	 a	 számlákon	 a
kialkudott	összeg	szerepel-e,	elküldje	a	másolatokat	a	könyvelőnek.
–	Vissza	 fogok	 jönni	 az	 asszisztensemmel,	 és	 felmérek	minden	 egyes

szobát,	minden	folyosót,	minden	lépcsőházat,	meg	a	konyhát.	Lehet,	hogy
komolyabb	 átalakításokra	 lesz	 szükség,	 Ahmet	 –	 mondta	 ki	 a	 nevet
mosolyogva	 Martha.	 Ahmet	 azzal	 a	 túlságosan	 is	 intim	 mosollyal
válaszolt,	 Martha	 pedig	 elfordult,	 hogy	 a	 sálját	 a	 melle	 elé	 igazítsa	 a
pulóver	 fölött.	 Farmerét	 lapos	 sarkú	 fekete	 csizmába	 tűrve	 hordta,	 a
kabátját	a	karján	vitte;	az	a	vízhatlan	háromnegyedes	Barbour	volt,	ami	a
vidéki	 társasági	 események	 elmaradhatatlan	 kelléke,	 de	 már	 a	 londoni
Knightsbridge-ben	 is	 felbukkant.	 Mindenütt	 ott	 volt,	 minden	 alkalomra
megfelelt,	 esőben	 vagy	 napsütésben,	 márpedig	 egy	 vidéki	 kiruccanásnál
mindkettő	benne	van	a	pakliban.	Eső	vagy	napsütés.
Ma	 Marthának	 szerencséje	 volt,	 és	 a	 napsütést	 fogta	 ki,	 amiért	 hálát

adott	az	égnek,	mert	ezen	a	csüggesztő	vidéken,	a	felhők	nyomasztó	súlya
alatt	a	háznak	elkelt	minden	szépítő	segítség.
–	Mondja,	Ahmet	–	szólt,	miközben	a	férfi	visszakísérte	a	kocsijához.	–

Miért	választotta	éppen	a	világnak	ezt	a	zugát?	Csak	a	ház	miatt?	Vagy…	–
tárta	szét	a	kezét	–	szereti	ezt	a	mocsarat?
Ahmet	egy	darabig	nem	válaszolt.	Gondolkodott.



–	Nos	–	mondta	végül	–,	mivel	a	ház	eleve	itt	volt,	nyilvánvalóan	nem
én	vagyok	az	első,	aki	érdekesnek	találta	ezt	a	helyet.	Bizonyos	értelemben
izgalmas	is.	Ez	a	gyönyörű	zöld	mező	–	vagyis	ingovány	–	olyan,	mintha
egyetlen	 hatalmas	 előkerti	 pázsit	 lenne	 egészen	 a	 folyóig,	 amit	 innen	 is
láthat,	 az	 a	 csillogó	 barna	 csík	 a	 láthatáron.	 Számomra	 ez	 egyedülálló
szépséget	 jelent.	 Kétlem,	 hogy	 bárhol	 máshol	 a	 világon	 találnék	 ehhez
fogható	 vidéket,	 esetleg	 Camargue	 ilyen	 Délkelet-Franciaországban,	 de
mégsem	teljesen	 ilyen.	Nem	ilyen…	élénk…	ilyen	 fantasztikusan	zöld.	A
maga	Marcója	is	meglátta	ezt	a	festőszemével,	megértette,	miért	szerettem
bele	ebbe	a	helybe.	Marco	azt	 is	mondta,	hogy	milyen	csendes.	És	 igaza
van.	Mondja	 csak,	mit	 hall,	Martha?	Csak	a	 szél	 sóhajtozását,	 a	 víz	 lusta
csobbanását,	 néha	 a	 kócsagok	 szárnyának	 suhogását.	 Nem	 dübörögnek
elővárosi	 vonatok	 a	 távolban,	 nem	 repülnek	 gépek	 a	 fejünk	 felett,
nincsenek	füstös	autópályák.	Semmi	ilyesmi.	Csakis	a	színtiszta	természet.
És	ezért	szeretem	annyira.
Martha	 eltátotta	 a	 száját	 a	 szenvedélyes	 szónoklattól.	 –	Akkor	 csak	 azt

tette,	 amit	 tennie	 kellett	 –	 helyeselt.	 –	Én	 pedig	mindent	 elkövetek,	 hogy
még	tökéletesebbé	tegyem	az	ön	számára.
Ahmet	megfogta	a	kezét,	és	ráhajolt,	amikor	Martha	beszállt	a	kocsiba.

–	Részemről	a	megtiszteltetés	–	mondta.	És	valóban	így	is	gondolta.
Aztán	az	induló	autó	után	kiáltott:	–	Akkor	hoz	asszisztenst	is?
–	 A	 húgomat,	 Lucyt	 –	 kiáltotta	 vissza	 Martha	 a	 válla	 fölött	 egy

búcsúintéssel.
Ahmet	mosolyogva	ment	 vissza	 a	 házba,	 és	 becsukta	maga	mögött	 az

ajtót.
Martha	 pontosan	 tudta,	 mit	 kell	 tenni	 Marshmallowsszal:	 a	 Syrie

Maugham-féle	 műfogásra	 lesz	 szükség.	 Syrie	 nemcsak	 a	 híres	 író,
Somerset	Maugham	felesége	volt,	hanem	korának	elismert	lakberendezője
is,	 aki	új,	modern	 stílust	hozott	 létre	 a	viktoriánus	korból	maradt	 súlyos
bútorok,	 sötét	 gerendák	 és	 vörös	 tapéták	 helyett.	 Syrie	 sápatag	 házakat
alakított	át,	fehérséggel	és	fénnyel	itatta	át	őket,	lágy	selyemfüggönyökkel
és	 vászonhuzatú	 kerevetekkel,	 világos	 szőnyegekkel	 és	 fehér	 fapadlóval,
redőzött	 lámpaburákkal,	 amelyeknek	 arannyal	 szövött	 szálai	 különleges
ragyogást	 szórtak	 –	 minden	 azt	 szolgálta,	 hogy	 a	 halvány	 színek	 és	 az
aranyos	fények	mellett	még	szebbnek	látsszon	a	nő.
Ahmet	 háza	 afféle	 feudális	 csökevény,	 majdhogynem	 horrorfilmes

stílusban.	Egy	kis	világosításra	van	szüksége,	és	Martha	éppen	ezt	akarta



megvalósítani.	 Átfutott	 az	 agyán,	 hogy	 Ahmet	 esetleg	 nem	 akar
„felvilágosodni”,	 de	 ha	 már	 egyszer	 megbízta	 őt,	 akkor	 így	 járt.	 És
mindenképpen	 jobbat	 fog	 kapni,	 mint	 amije	 most	 van.	 Sokkal!
Fantasztikusan	 gyönyörű	 lesz,	 az	 biztos.	 És	 a	 hírnevét	 is	 öregbíti	 majd.
Martha	 jól	 tudta,	 hogy	 nem	 lehet	 elkerülni	 a	 feltűnést,	 ha	 valaki	 egy
milliárdos	házát	alakítja	át.

Aznap	 este	 Martha	 Lucyval	 vacsorázott	 Mayfairben	 a	 Scott’snál,	 ahol
fényűző	módon	osztrigát	ettek,	csak	úgy	magában,	nem	mindenféle	csicsás
szósszal.	Épp	csak	egy	kis	citromlét	facsartak	rá,	hogy	jobban	csússzon.
–	Utána	 lepényhalat	 fogok	 enni	 –	 jelentette	 ki	 Lucy,	 és	megtámadta	 a

kenyérkosarat.
–	 Sült	 krumplival,	 gondolom.	 –	 Martha	 nem	 kérdezett.	 Jól	 ismerte	 a

húgát,	 és	 tudta,	 hogy	mindig	 éhes.	 Lucy,	 aki	 inkább	 lelencre	 hasonlított,
nem	 balerinára,	 gond	 nélkül	 eltüntetett	 bármekkora	 mennyiséget,	 már
persze	 ha	 hozzájutott.	 Marthát	 aggasztotta	 Lucy	 folyamatos
munkanélkülisége	és	határtalan	vonzódása	a	színpad	és	a	tévé	meg	a	film
iránt,	esetleg	még	a	pantomim	iránt	is,	ha	az	adódik.
–	 Lucy,	 ideje,	 hogy	 abbahagyd	 a	 hamupipőkézést	 –	 kezdte.	 Nem

haragudott	a	húgára,	csak	aggódott	érte.	–	Manapság	már	nem	szokás	éhen
halni	a	művészetért.
–	 De	 igen,	 ha	 valakinek	 nincs	 pénze.	 –	 Lucy	 megvajazott	 egy	 újabb

szelet	 bagettet.	 –	 Ezt	 meg	 kell	 kóstolnod	 –	 tette	 hozzá.	 –	 A	 vaj	 egészen
kiváló.
–	Mivel	már	majdnem	megetted,	nem	is	próbálkozom.
Lucy	 számítóan	 a	 nővérére	 sandított,	 aztán	 letette	 a	 kenyérdarabot.	 –

Oké.	Mi	a	gond?	Most	éppen	mit	csináltam	rosszul?
Martha	 szemügyre	 vette	 a	 húgát,	 aki	 még	 soványabbnak	 tűnt	 a

farmerjában	 és	 a	 Rolling	 Stones-pólójában,	 amire	 még	 tinikorukból
emlékezett;	semmi	smink	–	valószínűleg	mert	Lucynak	nem	volt	rá	pénze
–,	sem	körömlakk,	nyilván	hasonló	okból.	Fedél	 is	csak	azért	volt	a	 feje
felett,	mert	a	Patron	családnak	szerencsére	még	mindig	megvolt	a	chelsea-
i	 ház,	 immár	 lakásokra	 osztva.	 Lucy	 két	 alagsori	 szobával	 rendelkezett,
ahová	 betonlépcsőn	 lehetett	 lemenni,	 és	 az	 ajtó	 gyakorlatilag	 az	 ember
arcába	 nyílt.	 A	 konyhát	 egy	 pult	 jelentette,	 de	 azt	 is	 csak	 végtelen



mennyiségű	 kávé	 elkészítésére	 használták,	 amiből	 valamilyen	 pénzügyi
csoda	 folytán	 sosem	 fogytak	 ki.	 Mint	 ahogy	 szeszes	 italokból	 sem,
amelyek	 gyaníthatóan	 azoktól	 a	 fickóktól	 származtak,	 akik	 a	 három	 ott
lakó	lányhoz	járogattak.
Martha	nézte	a	húgát,	aki	lelkesen	falt,	miközben	egy	mosolyt	villantott

a	nővérére,	 és	közben	 sikerült	beszámolnia	egy	 színészi	melóról	 is,	 ami
elúszott.	Mint	mindegyik.
–	Ennyi	–	mondta	Lucy,	és	nővérére	meredt,	az	meg	rá.	–	Szuperül	nézel

ki,	 Marthie	 –	 váltott	 át	 a	 gyerekkori	 becenévre.	 –	 Szőke,	 kék	 szemű,	 a
tökéletes	 nő.	 Szóval?	 –	 vonta	 fel	 a	 szemöldökét,	 és	megállt	 a	 kezében	 a
villa.	–	Mikor	mész	hozzá?
–	Mármint	Marcóhoz?
Lucy	élvezettel	emelte	az	ég	felé	a	szemét,	amikor	megkóstolta	Martha

nyelvhalát.	–	Mmmm.	Ilyet	kellett	volna	kérnem.
–	Megeheted	–	tolta	a	 tányért	Martha	a	húga	elé,	aki	elmosolyodott,	és

visszatolta.
–	Annyira	nem	rossz	a	helyzet,	hogy	még	a	te	kajádat	is	megegyem.
–	 De	 igen.	 És	 ezért	 is	 kell	 valamit	 tennünk	 ellene	 –	 hajolt	 közelebb

Martha.	–	Van	egy	ajánlatom.
Lucy	a	szemét	forgatta.	–	Mástól	úgysem	kapok.
–	Ne	bolondozz.	Az	életedet	tervezzük	meg.
–	Vagyis	hogy	te	tervezed	meg.	–	Lucy	roppant	makacs	tudott	lenni,	ha

olyan	 kedve	 volt.	 Különben	 sem	 akart	 hallani	 olyan	 munkáról,	 aminek
nincs	 köze	 a	 színpadhoz.	 Még	 a	 színfalak	 mögötti	 dolgok	 is	 szóba
jöhettek,	 díszletfestés,	 kameratologatás,	 vérnyomok	 feltakarítása	 a
padlóról.
–	 Azt	 akarom,	 hogy	 dolgozz	 nekem.	 –	 Martha	 látta,	 hogy	 Lucy	 arca

megkövül.	 Már	 emelte	 is	 a	 kezét,	 hogy	 útját	 állja	 az	 elkerülhetetlen	 te
viccelsz-nek.	 –	 Nem,	 nem	 viccelek,	 Lucy,	 és	 igen,	 segítségre	 van
szükségem,	 akárcsak	 neked.	 Nem	 azt	 mondom,	 hogy	 örökre	 szól,	 de
pillanatnyilag	 kihúz	 téged	 a	 gödörből,	 és	 egyben	 nekem	 is	 segít.
Megkaptam	 életem	 eddigi	 legnagyobb	 munkáját,	 egy	 üzletember	 vidéki
házának	 a	 teljes	 átrendezését.	 –	 Egy	 pillanatra	 elgondolkodott.	 –	 Bár	 a
pénzember	jobb	szó	lenne	rá.	Ahmet	Ghulbianról	van	szó.
–	Te	viccelsz	–	fakadt	ki	Lucy	mégiscsak,	és	döbbenten	dőlt	hátra.
Martha	rámeredt.	–	Nem,	nem	viccelek.	Miért?
–	Mert	ez	az	Ahmet	Ghulbian	 fizette	ki	az	 italomat	nemrég,	amikor	 le



voltam	 égve,	 és	 nem	 volt	 nálam	 elég	 pénz.	 A	 szomszéd	 asztalnál	 ült.	 –
Lucy	elmesélte	a	sztorit.	–	Pont	tőled	akartam	kérni	harminc	fontot,	hogy
visszaadjam	 neki,	 nem	 szeretek	 férfiaknak	 tartozni,	 főleg	 olyanoknak,
akiket	nem	is	ismerek,	még	ha	pénzemberek	is,	és	meg	se	kottyan	nekik.
Martha	 arra	 gondolt,	 hogy	 Lucy	 soha	 nem	 tanul	 semmiből;	 éppolyan

naivan	 él	 majd	 mindig,	 mint	 most,	 és	 elhiszi,	 hogy	 egy	 férfi	 őszintén
megszánta,	 és	 meghívta	 vacsorázni	 anélkül,	 hogy	 bármiféle	 viszonzást
várna,	és	persze	nem	pénzben.
–	 Néha	 azt	 kell	 hinnem,	 hogy	 hülye	 kis	 tyúk	 vagy	 –	 mondta	 Martha

hidegen.
–	 Csak	 egy	 pohár	 pezsgő	 volt.	 A	 Ritzben	 ültem,	 Martha!	 Mi	 mást

tehettem	volna?
–	Például	felhívhattál	volna,	hogy	adjam	meg	nekik	a	kártyaszámomat.
–	 A	 pasi	 megelőzött	 –	 vigyorodott	 el	 Lucy.	 Elbűvölő	 volt,	 amikor

mosolygott,	 kócos	 szőke	 haja	 a	 szemébe	 hullott,	 sminkmentes,	 sima
arcbőre	 tisztán	 ragyogott.	 Körülbelül	 tizenöt	 évesnek	 nézett	 ki.	 Martha
felsóhajtott,	és	megkönyörült	rajta.
–	Akkor	leszel	az	asszisztensem	ebben	a	projektben,	vagy	sem?
–	Hát	persze	–	vigyorodott	el	újra	Lucy.
–	Különben	pedig	meghívott	minket	a	jachtjára,	a	Lady	Marinára	a	jövő

hétre	–	folytatta	Martha.
–	Muszáj	mennem?	–	kérdezte	Lucy.
–	Ez	munka,	Lucy.	Ezt	ne	felejtsd	el.	És	a	válasz	igen,	muszáj	mennünk.
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Másnap	Martha	 Párizsba	 repült,	 hogy	Marcóval	 lehessen.	 Főzött	 is	 nála,
mindenfélét,	 mert	 mindketten	 mást	 szerettek.	 Magának	 zöldsalátát,
parmezános	 párolt	 paradicsomot	 és	 friss	 garnélát	 jó	 fokhagymás
majonézzel.	Marcónak	 grillezett	 bélszínt	 és	 vajas	 sült	 krumplit.	Képtelen
volt	eltántorítani	a	férfit	gyermekkora	megszokott	ételeitől.	Persze	nem	is
volt	ezzel	túl	nagy	gondja,	kivéve	a	túl	bőséges	vajhasználatot.	De	ezen	az
estén	 fontosabb	 megbeszélnivalója	 is	 volt,	 mint	 a	 vaj,	 valami,	 amin
véletlenül	akadt	meg	a	szeme	az	újságban:
„ELTŰNT	 BROOKLYNI	 NŐ”,	 állt	 nagy	 fekete	 betűkkel	 egy	 vonzó

külsejű	 lány	képe	 fölött,	akinek	a	haja	valóságos	energiafelhőként	 lengte
körül	 a	 fejét.	Mintha	 a	 levegőbe	 tudná	 emelni,	 gondolta	Martha.	 Eszébe
jutott	Marco	 leírása	 a	 vörös	 hajú	 lányról,	 aki	 „eltűnt”.	 Nem	 létezhet	 két
ilyen	egyforma	nő,	akik	történetesen	egyszerre	tűnnek	el.	Marcónak	igaza
volt.
Marco	a	mosogatóra	támaszkodva	figyelte	az	előkészületeket,	a	kezében

egy	pohár	hideg	rozé,	a	fejében	mindenféle	gondolat.
–	Nos?	–	kérdezte	végül.
Martha	odapillantott.	–	Mi	nos?	–	kérdezte	könnytelen	 szemmel,	pedig

hagymát	vágott.
Marco	 elképesztőnek	 találta,	 hogy	 Martha	 sosem	 könnyezik

hagymaszeleteléskor.	Egy	újabb	különleges	képesség.
Marco	 konyháját	 Martha	 alakította	 át.	 A	 simára	 csiszolt	 betonpultok

jelentették	 az	 egyetlen	 engedményt	 az	 ízlésében	 Marco	 javára.	 Martha
jobban	 szeretett	 volna	 valami	 ezüstös	 gránitot.	 A	 pulton	 túli	 kilátás
azonban	mindenképp	páratlan	volt:	a	klasszikus	párizsi	városkép	tetőkkel
és	kéményekkel.	Alattuk	császárfák	bimbóztak	a	kis	téren,	élénk	színű	kis



autók	kanyarogtak	csikorgó	fékekkel,	állandó	parkolóhely-keresőben,	ami
persze	soha	nem	volt.
–	Nos?	Mit	gondolsz?	–	kérdezte	Marco.
–	Miről?
–	Kiről?
Marco	felsóhajtott.	–	Martha!	Pontosan	tudod,	miről	beszélek.	A	vörös

hajú	lányról	van	szó.
Martha	 abbahagyta	 a	 szeletelést.	 Beletörölte	 a	 kezét	 kék-fehér	 csíkos

kötényébe,	 és	 előszedte	 a	 zsebéből	 az	 újságkivágást.	 –	 A	 mai	 Herald
Tribune-ban	 találtam.	A	 vacsora	 utánra	 tartogattam,	 hogy	 legalább	 addig
legyen	 egy	 kis	 időnk	magunkra,	 de	 látom,	 hogy	 nem	 vagy	 benne.	 Nem
velem	 vagy.	 Egy	másik	 nőre	 gondolsz.	 –	 Odaadta	 a	 papírt	Marcónak.	 –
Olvasd	el	ezt.
Borospohárral	az	egyik	kezében,	az	újságkivágással	a	másikban	Marco

odapillantott,	aztán	olvasni	kezdett.
–	A	 francba!	 –	 csapta	 le	 a	 poharát	 a	 betonpultra.	 –	Martha!	 Fel	 tudod

fogni,	hogy	ez	mi?
–	 Hát	 persze.	 –	 Ezúttal	 Marthán	 volt	 a	 sor,	 hogy	 lazán	 a	 pultnak

támaszkodjon.	 De	 előbb	 elzárta	 a	 főzőlapot	 Marco	 steakje	 alatt.	 Fehér,
rövid	ujjú	pólót	viselt,	 fehér	 farmert	és	kék-fehér	kötényt.	Mezítláb	volt,
szőke	haját	 zöld	drótpánttal	 fogta	össze,	 amit	 a	bolti	 zöldségeszacskóról
szedett	le.
–	Ez	annak	a	lánynak	a	képe,	akit	láttál.	Azt	írják,	hogy	eltűnt,	hogy	nem

jelent	meg	a	munkahelyén	az	étteremben,	ahol	ültető	volt.	A	szállásadónője
jelentette	a	rendőrségen,	hogy	egy	ideje	nem	mutatkozik,	nem	nyit	ajtót	a
kopogásra,	nem	veszi	fel	a	telefont.
Marco	 újraolvasta	 a	 cikket.	 –	 Úgy	 tűnik,	 senki	 sem	 tud	 hozzá

mobilszámot.	 Nem	 gondolod,	 hogy	 ez	 teljességgel	 szokatlan	 a	 mai
világban?	Mindenki	mobilon	kommunikál.
–	Hogy	hívják?
–	Angela	Morse,	huszonegy	éves.	Az	„otthona”	egy	kétszobás	lakás	egy

régi	brooklyni	házban.	–	Marco	újra	megnézte	a	címet.	–	Nem	valami	jó
környék,	ahogy	látom.	Ha	egy	nő	ilyen	jól	néz	ki,	akkor	észnél	kell	lennie,
amikor	 későn	 megy	 haza.	 Ismernie	 kell	 az	 utcát,	 és	 hátul	 is	 kell	 hogy
legyen	szeme.
–	Vajon	mit	keresett	egy	magányos	brooklyni	lány	egy	török	tengerparti

városkában?



–	Inkább	az	a	kérdés,	hogy	mit	csinált	egy	brooklyni	lány	egy	jachton	az
Égei-tengeren.
–	Vízbe	esett	róla	–	felelte	Martha,	és	hirtelen	elszorult	a	szíve,	amikor

arra	gondolt,	hogy	valószínűleg	tényleg	így	történt,	és	a	lány	megfulladt,
Marco	szeme	láttára.
–	 Ne	 haragudj	 –	 tette	 a	 kezét	 gyengéden	Marco	 karjára,	 és	 a	 vállára

hajtotta	 a	 fejét.	Most	már	 se	 neki,	 se	Marcónak	 nem	volt	 kétsége	 afelől,
hogy	Angie	Morse	volt	a	lány,	akit	a	férfi	látott	a	vízbe	esni.
És	Marcónak	afelől	sem	volt	kétsége,	hogy	tennie	kell	valamit	ebben	az

ügyben.
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Ahmet	 az	 immár	 csak	 parázsló	 kandalló	 mellett	 üldögélt.	 Az	 órájára
nézett.	 Hajnali	 három.	 Öt	 vagy	 hat	 órája	 volt	 egyedül.	 Már	 megitta	 a
vörösbort,	egyenesen	az	üvegből,	mert	a	poharat	összetörte,	és	nem	volt
kedve	 felállni	 egy	 másikért,	 amikor	 csak	 annyi	 volt	 a	 célja,	 hogy
berúgjon.	A	bor	azonban	kevés	volt	ehhez,	így	skót	whiskyre	váltott,	majd
tequilára,	 ami	pillanatnyilag	a	kedvenc	 itala	volt.	Élvezte	az	érdességét	 a
scotch	 simasága	 után,	 noha	 sejtette,	 hogy	 hamarosan	 vissza	 fog	 térni	 a
whiskyhez.	A	tequila	arra	is	alkalmasnak	bizonyult,	hogy	nőket	itasson	le
vele,	ne	annyira,	hogy	 leforduljanak	a	 székről,	de	azért	kissé	 fellazuljon
az	 „értékrendjük”,	 ahogyan	 az	 első	 randin	 tanúsított	 mérsékelt
ellenállásukat	 szerették	 nevezni.	 Nos,	 Ahmetnek	 is	 megvolt	 a	 maga
„értékrendje”:	 a	 fehér	 rózsák	meg	 a	 csecsebecsék	 talán	 nem	 az	 udvarlás
formái,	amelyek	elegendőek	ahhoz,	hogy	a	nők	elhiggyék,	bukik	rájuk?
Hányan	 lehettek	összesen?	Hány	nő,	hány	országban?	Néha	eltűnődött,

hogyan	 lehetséges	 az,	 hogy	 lányok	mindenféle	 nyom	nélkül	 eltűnhetnek,
noha	nyilván	a	 legnagyobb	körültekintéssel	választotta	ki	őket?	Mindnek
meg	 kellett	 felelnie	 az	 alapvető	 kritériumoknak:	 éljenek	 egyedül,	 ne
legyen	 családjuk,	 vagy	 legalábbis	 olyan	 közeli	 kapcsolatuk,	 aki	 esetleg
keresné	 őket;	 dolgozzanak	 pótolható	 munkaerőként,	 hogy	 senkit	 se
érdekeljen,	 ha	 továbbállnak,	 és	 tartozzanak	 a	 párkeresők	 ingatag
csoportjához.
Persze	 majdnem	 mindenkinek	 vannak	 barátai,	 de	 nem	 mindenkinek

olyan	 barátai,	 akikkel	 rendszeresen	 találkozik.	 Ahmet	 rájött,	 hogy
rengeteg	magányos	lány	létezik,	akik	alkalmi	munkából	élnek,	a	kezükben
örökké	Starbucks	pohár,	arcukon	 jóreggelt-mosoly.	Kis	 fülkékben	ülnek,
és	 személytelen	 hívásokat	 bonyolítanak,	 hogy	 eladjanak	 ezt	 vagy	 azt,



általában	 kevés	 sikerrel.	 Ebédszünetben	 egy	 szendvics	 vagy	 egy
hamburger,	 ötkor-hatkor	 munkaidő	 vége,	 aztán	 egy	 pizzaszelet	 és	 egy
kóla,	vagy	egy	üveg	olcsó	vörösbor	„hazafelé”	a	hónapos	szobába,	ahol
közös	fürdőszoba	van	a	folyosó	végén.
Meglehetősen	 egyszerű	 volt	 a	 technikája.	 A	 mai	 világban	 egy	 laptop

segítségével	szinte	bármi	kideríthető	bárkiről.	Sok	időt	lehet	megtakarítani
így.	 Könnyen	 ki	 lehet	 választani	 valakit,	 megrendezni	 egy	 véletlen
találkozást	 a	 pizzaárusnál	 vagy	 a	 kávézóban,	 ahová	 a	 lány	 jár,	 afféle
„nicsak-hát-te-is-ide-jársz”	jelenetet,	vagy	mint	Angie-nél,	egy	étteremben.
Semmi	 szükség	 a	 Match.com-ra	 vagy	 a	 Christian	 Mingle-re	 és	 egyéb
társkeresőkre;	egy	magafajta	férfi	nem	szorul	rá	arra,	hogy	online	szedjen
fel	nőket,	főleg	olyanokat,	akik	„szerelmet	keresnek”.	Gazdag,	sikeres,	és
ebből	eredően	híres	is.	A	nők	akarják.	Ő	pedig	nőket	ölni	akar.	Korábban
gondolkozott	 már	 azon,	 hogy	miért	 van	 erre	 szüksége;	 gondolt	 gyűlölt
anyjára,	életére	a	lefátyolozott	nők	közt,	amitől	férfiként	valahogy	mindig
védtelennek	és	sebezhetőnek	érezte	magát,	hisz	ő	nem	bújhatott	el.	De	ez
énjének	egy	titkos	része	volt,	amit	még	önmaga	előtt	sem	ismert	be.	Ő	az,
aki.	Azt	csinálja,	amit	csinál.	És	élvezi	az	erőt,	amit	ebből	nyer.
Ahmet	büszkeségét	továbbra	is	piszkálta,	hogy	a	brit	felsőbb	osztályok

nem	fogadták	be.	Persze	vegyülhetett	velük	Ascotban,	ahol	néha	 futtatott,
vagy	a	Henley-nél	a	csónakversenyen,	ahol	saját	Pimms	Kupa-partit	tartott.
A	 Pimms	 hagyományos	 ginalapú	 Henley-ital	 volt,	 amit	 karcsú,
gyümölccsel	 körberakott	 peremű	 poharakban	 szolgáltak	 fel.	 Szelíd
záporként	 csorgott	 le	 a	 gyomorba,	 és	 észrevétlenül	 ütött,	 a	 lehető
legszelídebben.	 Hogy	 ne	 szálljon	 nagyon	 a	 fejekbe,	 Ahmet	 grillezett
kolbászkákat	 szolgáltatott	 fel	 amerikai	 módon,	 hot	 dog	 kifliben,	 ami
elragadtatott	angol	vendégei	szerint	egészen	fantasztikus	volt.
Közismert	 volt	 nagyvonalúságáról:	 adakozott	 minden	 létező

jótékonysági	 szervezetnek,	 ami	 rendszeresen	 szerepelt	 a	 médiában,	 de
névtelenül	 támogatott	 egy	 olyan	 alapítványt,	 amely	 fiatalkorú	 csavargók
rehabilitálását	 tűzte	 ki	 célul,	 akiket	 vasúti	 hidak	 vagy	 kapualjak	 alól
szedtek	 össze.	 Sosem	 felejtette	 el,	 hogy	 honnan	 jött,	 és	 hová	 jutott	 –	 ha
nem	is	„isten	kegyelméből”,	hanem	Fleur	de	Roc	meggyilkolásával.	Fleur
tudtán	kívül	elindította	őt	a	nagyság	útján.
És	nem	felejtette	el	Angie	tágra	nyílt	szemét,	ahogyan	rámeredt	az	Égei-

tenger	kék	vizéből.	Nem	felejtette	el	a	belőle	sugárzó	dühöt.
És	 Angie	 most	 itt	 van	 nyugtatókkal	 teletömve,	 bezárva	 az	 egyik



szobába,	a	csodálatos	Mehitabel	 felügyelete	alatt,	akinek	 jeges	hidegsége
néha	még	Ahmetet	is	megborzongatta.	Ahmet	gonosz	volt.	Veleszületetten.
Ez	 volt	 ő,	 és	 ezt	 az	 utat	 választotta,	 a	 sikerei	 és	 a	 nehézségek	 ellenére.
Akárcsak	 Mehitabel.	 Ahmet	 mégsem	 szűnt	 meg	 soha	 csodálni	 a	 nő
hátborzongató	érzelemmentességét.	A	tökéletes	társ.
Tíz	 évvel	 korábban	 találkoztak,	 egy	 koktélpartin,	 amit	 Ahmet

valamilyen	katasztrófa	 áldozatainak	 a	megsegítésére	 rendezett,	 és	 jókora
médiafigyelmet	 biztosított	 jótékonysága	 és	 nagylelkűsége
kidomborítására.	 Mehitabel	 egy	 másik	 nővel	 karon	 fogva	 érkezett,	 egy
Sun-magazin-harmadik-oldali-pucér-lány	típusú	szőkeséggel,	akit	gyorsan
Ahmet	nyakába	is	varrt,	mondván,	hogy	Ahmet	élvezni	fogja	a	találkozást.
Mindketten	tudták,	mit	jelent	ez	az	„élvezet”.	Sajnos	Mehitabel	tévedett:	a

szőke	 egyáltalán	 nem	 volt	 Ahmet	 zsánere.	 Ő	 a	 finom,	 elegáns	 nőket
szerette	 maga	 mellett,	 nem	 az	 olyanokat,	 akik	 fizetett	 eszkortlány
benyomását	 keltették,	 és	 nyilvánvalóan	 el	 is	 várták	 a	 pénzbeli
ellenszolgáltatást.	 Így	 aztán	 gyorsan	 lerázta	 a	 lányt,	 és	 otthagyva	 a	 saját
partiját,	kiment	az	utcára	járni	egyet.	Évek	óta	először	gondolt	bele	abba,
hogy	 mi	 lesz	 belőle,	 merre	 tart,	 vagy	 hogy	 éppenséggel	 kicsoda.
Tulajdonképpen	csak	egy	illúzió,	amit	ő	maga	épített	fel.	Senki	sem	ismeri
igazán	Ahmet	Ghulbiant.	Még	ő	maga	sem.
Mehitabel	kiment	utána.	Ahmet	hallotta	a	tűsarkak	kopogását	a	járdán	a

háta	mögött,	de	nem	lassított,	hogy	a	 lány	utolérje.	Ehelyett	mérföldeken
keresztül	 rótta	 tovább	London	 sötét	 utcáit,	 egy	 olyan	 városéit,	 ahol	még
csak	lakása	sem	volt.	Éppoly	hajléktalannak	érezte	 itt	magát,	mint	azok	a
fiatalok,	 akiket	 az	 alapítványa	 mentett	 ki	 a	 kartondobozaikból	 a	 vasúti
sínek	mellől.	Semmivel	sem	volt	jobb	náluk.	Pontosan	ismerte	az	életüket.
Továbbra	is	egy	volt	közülük.	Csak	épp	okosabb.
Befordult	 egy	 sarkon,	 és	 gyorsan	 behúzódott	 egy	 üzlet	 kapualjába.

Kopogó	 léptekkel	 Mehitabel	 is	 befordult.	 Ahmet	 hátulról	 elkapta,	 és
berántotta	a	kapualjba.	Fojtott	hörgéssel	szegezte	neki	a	kérdést:	mit	akar?
–	Téged	–	hangzott	Mehitabel	válasza.
Ahmet	elengedte.	Álltak,	és	nézték	egymást.	Alig	derengett	némi	fény	a

boltív	alatt.
Ezúttal	Ahmet	mindkét	kezével	nyakon	ragadta.	A	lány	bőre	selymesnek

érződött	 az	 ujjai	 alatt;	 csak	 annyit	 kellett	 volna	 tennie,	 hogy	 nyom	 rajta
egyet,	ott,	ahol	az	ér	lüktet.	De	Ahmet	megbabonázva	meredt	a	helyre,	az
eleven	húsra	a	keze	alatt,	aztán	a	lány	félelem	nélküli	arcára.



–	Ölnék	érted	–	suttogta	Mehitabel.
Beszéd	közben	 rezgett	 a	 torka,	 és	Ahmetet	 hirtelen	 elöntötte	 a	 veríték.

Megroggyant	a	térde.	Akarta	is	a	lányt,	és	mégsem.	Túlságosan	olyan	volt,
mint	ő.
–	Én	tudok	neked	találni	olyan	nőket,	amilyeneket	akarsz.	Tudom,	mire

van	szükséged.
Ahmet	keze	lehanyatlott.	–	Honnan	tudod?
–	Onnan,	 hogy	 én	 is	 olyan	 vagyok,	mint	 te.	Már	 azelőtt	 tudtam,	 hogy

találkoztunk	volna,	még	a	hajléktalan	gyerekek	javára	rendezett	parti	előtt.
Azért	 segítesz	 rajtuk,	 mert	 valaha	 te	 is	 közéjük	 tartoztál.	 Csak	 akkor
fakadhat	 jó	 egy	 gonosz	 szívből,	 ha	 valamilyen	 személyes	 emlék	 játszik
közre.
Ez	 így	 igaz,	 gondolta	Ahmet	nyugtalanul	 a	 kihunyófélben	 lévő	parázs

fényénél,	 kezében	 a	 tequilás	 üveggel,	 s	 ráébredt	 a	 szívében	 lakozó,
egyszeriben	 rémisztőnek	 tűnő	 magányra.	 Nincs	 barátja,	 nincs	 senki,	 aki
igazán	 ismerné.	 Azok	 a	 fiúk,	 akiket	 segített	 az	 alapítvány	 révén,
megjelentek	a	találkozókon,	a	bemutatókon,	a	nyilvános	eseményeken,	és
sokan	 még	 írásban	 is	 kifejezték	 a	 hálájukat,	 amiért	 megváltoztatta	 az
életüket.	 De	 egyik	 sem	 akart	 a	 barátja	 lenni.	 Ő	 a	 híres	 milliárdos,	 aki
nyilván	nem	akarja,	hogy	köze	legyen	a	magukfajták	egyszerű	életéhez.
És	a	gazdagok?	Ők	meg	talán	megéreztek	valami	furcsát	a	kedélyes	és

joviális	felszín	mögött,	a	jólöltözöttség,	a	fitogtatott	gazdagság,	a	Bentley-
k,	a	helikopterek,	a	jacht	mögött.	Ahmet	talán	az	egyetlen	jachttulajdonos
volt,	 akinek	 nehezére	 esett	 barátokkal	 megtölteni	 a	 hajóját	 a	 nyári
vakációra,	 pedig	 Isten	 látja	 lelkét,	mindig	 rengeteg	meghívót	 küldött	 ki,
amelyekre	 általában	 udvarias,	 sőt	 meleg	 hangú	 elutasításokat	 kapott,
miszerint	 sajnos	 nem	 alkalmas	 az	 időpont,	 fontos	 családi	 esemény	 vagy
előre	megszervezett	egyéb	utazás	miatt.
Marshmallows	 pedig	 akár	 a	 Holdon	 is	 lehetett	 volna	 a	 látogatók

gyakoriságát	 tekintve.	 Ahmet	 most	 azt	 remélte,	 hogy	 Martha	 Patron
bevonásával	eljut	a	 lány	ismeretségi	körébe	tartozó	emberekhez.	Amikor
elkészülnek	a	munkák,	majd	rendez	egy	partit,	és	megkéri	Marthát,	hogy
hívja	meg	őket.	Fényárba	fogja	borítani	a	házat,	a	mocsár	 ragyogni	 fog,
gyönyörű,	csábító	zöldben.	Hív	majd	zenekart	is,	vagy	énekest,	bárkit,	akit
Martha	a	legjobbnak	talál,	a	leghíresebbnek.	Lesz	Veuve	Cliquot	pezsgő	és
dobozszámra	a	legjobb	kaviár;	meg	séfek,	akik	szeletenként	metélik	majd
le	 a	 marhasültet,	 hasonlóan,	 mint	 a	 gyilkos,	 a	 ház	 egykori	 tulajdonosa



tette,	mielőtt	megkéselte	a	szeretőjét.
Martha	 majd	 kiparkettázza	 az	 előcsarnokot	 a	 tánchoz;	 lesznek

zsonglőrök,	akrobaták	és	bűvészek.	Hercegeket	és	filmsztárokat	hív	majd
meg,	és	csak	fehéret	meg	feketét	lehet	felvenni,	mint	Truman	Capote	híres
New	 York-i	 bálján.	 Odahozza	 majd	 Lucyt,	 és	 felöltözteti	 valami	 fekete
ruhába,	 Diortól	 vagy	 Valentinótól.	 És	 persze	 álarcok	 is	 kellenek.
Mindenkinek	 álarcot	 kell	 majd	 viselnie,	 mert	 az	 vicces.	 Az	 ember	 nem
tudja,	 kivel	 táncol,	 vagy	 kinek	 az	 elsuttogott	 titkait	 hallgatja	 úgy,	 hogy
igazából	nem	is	az	ő	fülének	szánták.
Minden	megvan.	Mindent	 tökéletesen	 eltervezett.	 És	 holnap	 elindítja	 a

gépezetet.	De	mihez	kezd	Angie-vel?	Nem	 tarthatja	 itt	bezárva.	És	akarja
őt.	Nem	úgy,	mint	Lucyt,	az	imádni	való	kis	Lucyt,	aki	annyira	jól	nevelt,
hogy	 nem	 eszi	 meg	 az	 egész	 fogást,	 mert	 az	 modortalanság;	 olyan
ártatlan,	hogy	valószínűleg	azt	 sem	 tudja,	milyen	az	 igazi	 szex;	 és	olyan
édes,	hogy	visszaretten	a	legelésző	bárány	gondolatától	a	tányérján.
Életében	először	érdekes	nők	voltak	körülötte,	olyan	is,	akit	esetleg	el	is

vett	 volna,	 és	 olyan	 is,	 akit	 meg	 akart	 ölni.	 Már	 ki	 is	 talált	 egy	 vonzó
megoldást	 az	 utóbbira,	 miután	 az	 első	 olyan	 rosszul	 sült	 el.	 De	 ezúttal
másképp	 lesz.	 Most	 biztosra	 megy.	Mehitabel	 segítségével	 gondoskodik
erről.
Szájához	emelte	a	ritka	tequilát	tartalmazó	üveget,	lehúzta	a	maradékot,

majd	 az	 üveget	 a	 kandallóba	 hajította,	 az	 előbb	 kivégzett	 háromszáz
dolláros	pohár	szilánkjai	közé.
Kezdte	egészen	jól	érezni	magát.
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Lucy	másnap	e-mailt	kapott	Ahmettől.
Kedves	Lucy,	állt	az	üzenetben,	most,	hogy	a	nővérével,	Marthával	együtt
fog	 dolgozni	 azon,	 hogy	 a	 házamból	 „otthont”	 csináljanak,	 talán
meghívhatom,	 hogy	 vegye	 szemügyre	 a	 helyet,	 ahogyan	 Martha	 már
megtette.	Tudassa	velem,	hogy	tetszik-e	az	ötlet,	és	kocsit	meg	helikoptert
küldök	önért.	Emlékszik,	mit	mondtam:	minden	tisztán	és	korrektül!	Semmi
trükközés!	Ha-ha!	Számíthatok	a	látogatására?
Lucy	felsóhajtott.	Kitartó	egy	figura	ez	az	Ahmet,	azt	meg	kell	hagyni.

Valószínűleg	ezért	 is	 jutott	el	oda,	ahová	eljutott:	kitartás,	 ravaszság,	ész,
és	 –	 Lucy	 ezt	 egy	 mosollyal	 ismerte	 el	 –	 sárm.	 Nem	 bűvölte	 el	 Lucyt,
ennek	 ellenére	 a	 férfi	 mégis	 kezdte	 befészkelni	 magát	 az	 életébe.	 Talán
ennyire	vonzó?
A	pletykalapok	 és	 csajhírek	 szerint	 igen.	És	 szexi	 is.	A	pletykák	 azt	 is

mondták,	hogy	nemcsak	gazdag,	de	 tud	 is	bánni	a	pénzével:	mindig	küld
virágot	és	apró,	ízléses,	de	értékes	ajándékokat.	Ahmet	értett	a	nőkhöz,	ez
jól	látszott;	Lucy	fogadni	mert	volna,	hogy	most	is	legalább	féltucatnyian
vannak,	 akik	 szívesen	 vállalnák	 el	 Mrs.	 Ahmet	 Ghulbian	 szerepét.	 Lucy
örült,	hogy	nem	tartozik	közéjük.
Gyűrött	 ágyneműje	 közt	 heverészett,	 amelyre	 ráfért	 volna	 egy	 alapos

mosás,	csak	éppen	a	 lakásban	nem	volt	mosógép,	váltás	ágyneműre	meg
nem	 volt	 pénze,	 a	 nővéréhez	 átmenni	 mosni	 pedig	 lusta	 volt,	 úgyhogy
inkább	 nem	 foglalkozott	 a	 dologgal.	 Bazivazi,	 suttogta	 magában.	 Ezt	 a
bassza	 meg	 helyett	 használta,	 amit	 próbált	 lehetőleg	 sosem	 kimondani.
Martha	 utálta	 volna,	 ő	 pedig	 respektálta	 Marthát,	 akinek	 ráadásul
rendszerint	 igaza	 volt.	Ha	 egy	 fiatal	 lány	 csúnyán	 beszél,	 az	 undorítóbb,
mint	 a	 koszos	 ágynemű.	 Nos?	 Akkor	 most	 mit	 tegyen?	 Természetesen



felhívja	 Marthát,	 kifaggatja	 a	 munkáról,	 a	 fizetésről,	 hogy	 mikor	 kell
kezdeni,	 mit	 kell	 csinálni,	 a	 miheztartás	 végett.	 Elég	 volt	 ránézni	 a
szobájára	 ahhoz,	 hogy	 látszódjon:	 fogalma	 sincs	 a	 lakberendezésről.	Az
iskolás	éveiből	maradt	futonra	egy	régi	kelim	szőnyeget	dobott,	amely	az
egykori	családi	nappaliból	származott.	A	sötét	fapadlón	egy	korábbi	bérlő
kutyájának	 karomnyomai	 éktelenkedtek,	 s	 egy	 krémszín-kék	 szőnyeget
kapott	Marthától,	hogy	ennek	a	javát	eltakarja,	meg	hogy	ne	fagyjon	le	a
lába,	 amikor	 kiszáll	 az	 ágyból	 –	 azaz	 a	 futonból	 –	 reggelenként.	 Meg
délutánonként	és	esténként.	Nem	mintha	olyan	lány	lett	volna	–	vagyis	nő,
mert	 most	 már	 szeretett	 így	 gondolni	 magára	 –,	 aki	 minden	 pasival
lefekszik.	Sőt	az	 igazat	megvallva	egyikkel	sem.	Néha	a	pillanat	hevében
elfogta	a	kísértés	az	éppen	aktuális	fiú/férfi	karjában,	amikor	hevesebben
vert	 a	 szíve,	 és	 felforrósodott	 a	 vére,	 és	 olyan	 helyeken	 érzett	 különös
bizsergést,	 amelyeket	 eddig	 észre	 sem	 vett,	 annyira	 el	 volt	 foglalva	 a
lacrosse-ozással,	 a	 tollbamondási	 verseny	megnyerésével	 és	más	 lányok
ruháinak	felpróbálgatásával.	Korábban	nem	ért	rá	túlságosan	belegondolni
a	„végeredménybe”,	amit	a	 lányok	az	iskolában	csak	„az”	névvel	 illettek.
Ez	az	„az”	a	szex	volt,	természetesen.
Martha	beszélt	neki	„arról”,	nem	is	olyan	rég.
–	 Azt	 hiszem,	 beszélnünk	 kell,	 Lucy	 –	 mondta	 olyan	 jelentőségteljes

pillantással,	hogy	Lucy	azonnal	rájött,	mi	következik.
–	Óóóó	–	utasította	el	 fennhéjázva.	–	Ha	a	szexre	gondolsz,	arról	már

mindent	tudok.
Felejthetetlen	 volt	Martha	 döbbent	 arckifejezése.	A	kerek	 kék	 szempár

még	jobban	kitágult	a	meghökkenéstől,	mire	Lucy	elnevette	magát.
–	 Na,	 nem	 első	 kézből	 –	 tette	 hozzá,	 mire	 Martha	 azt	 mondta,	 „hál’

istennek”,	 és	 újra	 levegőhöz	 jutott.	 Lucy	 tizenöt	 volt	 akkor,	 a	 korához
képest	éretlen	és	teljességgel	tapasztalatlan.	Egy	bentlakásos	lányiskolában
nincs	 túl	 sok	 lehetőség	 az	 ellenkező	 nemmel	 történő	 ismerkedésre,	 és
Lucy	 számára	 mintha	 egy	 örökkévalóságig	 tartott	 volna	 az	 az	 időszak.
Végig	 szabadulni	 akart,	 és	 úgy	 érezte,	 az	 idejét	 vesztegeti,	 kimarad	 az
életből.	Aztán	amikor	tizenhét	évesen	leérettségizett,	és	szabad	lett,	azonnal
vissza	akart	menni	a	biztonságos	akolmelegbe,	ahol	tudta,	hol	a	helye,	és
ahol	mindig	akadt	valaki,	aki	megmondta	neki,	hogy	mit	csináljon,	hova
menjen.	 Ott	 voltak	 a	 barátai,	 ott	 volt	 a	 háttere.	Mostanra	 az	 iskolatársak
szétszéledtek;	 elmentek	 Ausztráliába	 egy	 évre;	 dolgozni	 mentek	 egy
jachtra	a	Bahamákon;	éhező	afrikai	gyerekeken	segítettek,	vagy	Lucyhoz



hasonlóan	színésznői	álmokat	kergettek.
Ahmetben	az	volt	a	bosszantó,	hogy	egyszer	megemlítette	azt	a	filmet,

amelyben	 neki	 tökéletes	 szerepe	 lehetne,	 azóta	 viszont	 semmi.	 Egyetlen
szó	 sem	 esett	 a	 dologról	 az	 olasz	 vacsora	 óta;	 sem	 a	 filmről,	 sem	 egy
lehetséges	 következő	 randiról.	 Semmi	 sem	 történt	mostanáig,	 amikor	 is
majd	 részt	 vesz	 a	 ház	 felújításában,	 amelynek	 nevét,	 a	 Marshmallowst
Lucy	 kimondottan	 nevetségesnek	 érezte.	 Elég	 furcsa	 lelkület	 kell	 ahhoz,
hogy	 valaki	 mályvacukornak	 nevezze	 el	 a	 házát	 csak	 azért,	 mert
mocsárvidéken	áll,	ami	eleve	eléggé	idióta	hely.	Sőt	hátborzongató.
A	 telefonján	 ismerős	dallam	szólalt	meg,	 és	Lucy	gyorsan	 felült	kétes

tisztaságú	ágyában.	Martha.	Hah!
–	Épp	rád	gondoltam	–	szólt	bele	a	készülékbe.
–	Én	is;	ezért	is	hívtalak.	Ami	jóval	több	annál,	mint	amit	te	mostanában

megtettél,	Lucy.
–	Ne	haragudj	–	sóhajtott	fel	Lucy,	és	a	hangja	visszhangzott	a	nyirkos

falak	közt.	Gyűlölte	ezt	a	lakást.	Össze	kell	szednie	magát,	és	keresnie	kell
valami	jobbat.
–	Valami	testhezállóbb	lakás	kéne	–	mondta	Marthának.
–	 Ha	 úgy	 érted,	 hogy	 a	 helyzetedhez	 testhezállóbb,	 akkor	 a	 legjobb

helyen	vagy.
Martha	kíméletlen	is	tudott	lenni,	ha	akart.
Lucy	megint	felsóhajtott.
–	Mi	a	bánatos…
–	Lucy!
–	Úgy	értem,	bazivazi…
Lucy	tényleg	nem	káromkodott.	Tisztelte	az	anyanyelvét,	és	tökéletesen

ismerte.	Még	a	csúnya	szavakat	is.
–	Lucy,	mihez	kezdjünk	veled?	–	Martha	elképzelte	a	húgát,	nagyjából	a

valóságnak	 megfelelően,	 a	 maga	 kis	 szemétdombján.	 –	 Legalább	 az
ablakot	nyisd	ki,	és	engedj	be	némi	friss	levegőt	a	koszos	kis	odúdba.
–	 Nem	 is	 koszos,	 csak	 éppen	 kellene	 egy	 takarítónő,	 amit,	 mivel

köztudottan	 nincs	 munkám,	 és	 nincs	 pénzem,	 nem	 engedhetek	 meg
magamnak.
–	 És	 nyilván	 állástalan	 színésznőként	méltóságodon	 aluli	 kézbe	 venni

egy	porszívót	meg	egy	törlőrongyot,	hogy	takaríts	egy	sort.
–	Nincs	 porszívóm,	mert	 arra	 ugyancsak	 nem	 futja,	 de	 az	 igazság	 az,

Marthie,	hogy	magasról	teszek	a	tisztaságra.	Inkább	eszem.



Martha	nem	válaszolt.	Gondolkodott.	–	Mindkettő	lehetséges,	és	ezt	te	is
látni	fogod,	ha	eljössz,	és	nekem	dolgozol.
–	 Valóban?	 És	 ez	 mikor	 fog	 bekövetkezni?	 –	 Lucy	 úgy	 érezte,	 hogy

legalább	 egy	 hónap	 telt	 el	 azóta,	 hogy	 először	 hallott	 Ahmet	 házának
átalakításáról,	pedig	valójában	csak	egyetlen	hét	múlt	el.
–	 Holnap.	 Kilencre	 jön	 értem	 a	 kocsi,	 és	 utána	 beugrunk	 érted.

Legkésőbb	negyed	tízre	legyél	kész.
Lucy	felült.	Felébredt	az	érdeklődése.	Csavargatni	kezdte	az	egyik	szőke

tincsét	az	ujja	körül.	–	Nem	biztos,	hogy	lesz	mit	fölvennem.
Martha	 felhördült.	 –	 Ez	 nem	 koktélparti!	 Dolgozni	megyünk.	 Farmert

vegyél	fel,	meg	bundabugyit,	valószínűleg	hideg	lesz.	És	gumicipőt,	mert
tiszta	víz	az	a	mocsárvidék.
Lucy	vállat	vont.	–	Nem	nagyon	tetszik	a	dolog.
Igazság	szerint	Marthának	se	tetszett,	de	a	munka	az	munka,	méghozzá

jókora.	És	fontos.
–	 Küldetek	 ételt	 –	 mondta.	 –	 Kolbászt	 meg	 vékony	 tésztás	 pizzát,	 és

kólát.	Fél	órán	belül	ott	lesz.	Legalább	valamit	egyél.	Aztán	zuhanyozz	le,
az	 isten	 szerelmére!	 És	 felhívom	 Peter	 Jonest,	 szerzek	 neked	 ágyneműt.
Jesszusom,	Lucy!	Mit	szólna	anya,	ha	így	látna?
Lucy	 elnémult,	 amikor	 eszébe	 jutott	 az	 anyjuk.	 –	 Csak	 reménykedem,

hogy	nem	tud	róla	–	felelte	halkan.	Aztán	hozzátette:	–	El	fogok	készülni.
Köszi,	Marthie.
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Persze	éppen	ezen	az	estén	történt,	hogy	Lucy	szerelmes	lett.
A	 tévét	 kapcsolgatta,	 miközben	 a	 pizza	 érkezését	 várta,	 de	 csak	 a

szokásos	 lehangoló	 hírek	 és	 vetélkedők	 várták;	 megfordult	 a	 fejében,
hogy	 kitakarít,	 de	 aztán	 elvetett	 az	 ötletet,	 viszont	 az	 ágyat	 áthúzta,	 ami
később	 igencsak	 hasznosnak	 bizonyult,	 amikor	 elhívta	 „őt”	 magához.
Persze	ezen	a	lakást	értette;	az	igazi	otthona	a	Patrons	Hall	maradt,	hiába
járt	már	csak	ritkán	oda,	amióta	meghalt	az	édesanyja.
Nemsokára	egy	piszkosul	jó	kiállású	szőke	sráccal	nézett	farkasszemet

az	 ajtóban.	A	 fiú	mögött	 egy	Pizza	Delivery	 táblás	 autó	parkolt.	Hiába	 a
csinos	arc	és	a	mosoly,	Lucy	arra	gondolt,	hogy	ugyan	ki	járna	egy	olyan
pasival,	 akinek	 pizzafutáros	 felirat	 van	 a	 kocsija	 tetején?	 Vajon	 mit
gondolna	 a	 parkolófiú,	 vagy	 a	 barátok?	 Csak	 éppen	 a	 srác	 annyira	 jól
nézett	ki,	hogy	Lucynak	apró	ugrásokkal	hevesebben	kezdett	verni	a	szíve,
és	hirtelen	még	az	ehetnékje	is	elmúlt.
–	Te	tényleg	pizzafutár	vagy?	–	kérdezte,	amikor	a	srác	feléje	nyújtotta

a	lapos	dobozt.	–	Mármint	a	való	életben	is?
–	 Ez	maga	 a	 való	 élet,	 bébi	 –	 felelte	 a	 fiú,	 egy	 amerikai	 filmszínész

stílusában,	teljes	összhangban	a	külsejével.
–	Úgy	érted,	hogy	nem	találsz	ennél	jobb	munkát?	Ilyen	külsővel,	meg

minden?
–	A	meg	mindenben	 van	 a	 kutya	 elásva.	Még	 két	 kreditem	 hiányzik	 a

diplomához.
–	 Hol?	 –	 Lucy	 átvette	 a	 dobozt,	 és	 továbbra	 is	 farkasszemet	 nézett	 a

fiúval.
–	A	Harvardon.
–	Ó.	–	Lucyn	hirtelen	átvillant	a	saját	szégyenletesen	eltékozolt	képzése



és	a	diploma	hiánya.	–	Ez	csodálatos	–	felelte	derűsen.	–	Nem	jössz	be	egy
kólára	vagy	valamire?
–	 Hát…	 –	 A	 fiú	 bizonytalanul	 billegett	 a	 legfelső	 lépcsőn	 a	 csípőjén

megfeszülő	kék	farmerban,	a	hasizmokra	simuló	elnyűtt	pólóban.	–	Vissza
kéne	mennem.
–	Csak	egy	kólára	–	erősködött	a	lány.	–	Nyugodt	lehetsz,	diétás…
–	Köszi,	de	tényleg	vissza	kéne	mennem.
Lucy	 jól	 tudta,	 hogy	 feltérképezetlen	 vizekre	merészkedik,	 de	 nagyon

élvezte.	 Ilyen	 érzés	 az	 igazi	 szerelem,	 gondolta,	 miközben	 becsukta	 az
ajtót	a	srác	mögött.
A	 fiú	mellett	 a	 nyomorult	 kis	 szoba	még	 kisebbnek	 tűnt	 –	 széles	 váll,

legalább	egynyolcvanas	magasság,	dús	szőke	hajzat,	amely	alatt	Lucynak	a
szeme	színét	sem	volt	ideje	megnézni,	és	a	srác	már	át	is	ölelte,	és	olyan
mohósággal	 csókolta,	 amilyet	 a	 lány	még	 sosem	érzett	–	nyelvvel,	 aztán
megnyalta	Lucy	arcát,	a	szemöldökét,	végigcsókolta	lehunyt	szemét.
–	Gyönyörű	vagy	–	szólt	a	fiú,	és	Lucy	most	először	érezte	azt,	hogy	ez

talán	igaz	is	lehet.
Bármilyen	nagy	volt	is	a	kísértés,	tízpercnyi	szenvedélyes	csókolózás	és

ölelkezés	után	Lucy	elküldte	a	srácot,	 remegő	lábbal	és	kalapáló	szívvel,
meg	 egy	 ígérettel,	 hogy	 másnap	 beszélnek,	 mert	 a	 fiú	 késő	 éjszakáig
dolgozik,	de	talán	még	akkor…
A	fiú	nem	hívta	aznap,	másnap	reggel	pedig	Lucynak	el	kellett	mennie

Marthával.	 Próbálta	 kizárni	 a	 fiút	 a	 gondolataiból,	 legalább	 egy	 időre,
hogy	rendes	kis	dolgozó	lány	legyen,	Martha	segítsége,	Ahmet	Ghulbian
új	„gyakornoka”,	aki	segít	átváltoztatni	azt	a	szörnyű	házat,	amelyből	csak
jobbat	lehet	csinálni.	Majd	holnap	felhívja	a	srácot.
Aztán	döbbenten	kapcsolt,	hogy	nem	tudja	a	számát.	Még	a	nevét	 sem.

Ez	a	keserű	igazság.
Azt	kívánta,	bár	itt	lenne	az	anyja,	akitől	segítséget	kérhetne.
Lucy	sokat	gondolkozott	rajta,	hogy	egészen	pontosan	hová	távozott	az

anyja	 meg	 az	 apja.	 Teljesen	 tanácstalanul	 állt	 a	 halállal	 szemben,
olyannyira,	hogy	még	templomba	is	elment	elmélkedni	rajta,	amire	azóta
nem	 volt	 példa,	 hogy	 az	 iskolában	 reggeli	 misére	 járt,	 ahol	 az	 iskola
színeit	 viselő	 csíkos	 szalaggal	 ellátott	 szalmakalap	minduntalan	 leesett	 a
lányok	fejéről,	amikor	imára	hajtották	a	fejüket.	De	rettenetesen	hiányzott
neki	 az	 anyja.	Miért,	miért,	 anya,	 apa,	 kérdezgette	magától	milliószor	 a
baleset	 óta,	 muszáj	 volt	 épp	 arra	menni,	 éppen	 aznap,	 abban	 az	 órában,



abban	 a	 percben?	Martha	mindent	 elkövetett,	 hogy	megvigasztalja,	 noha
maga	 is	 összetört.	 Érzelmi	 felelősséget	 vállalt	 a	 húgáért,	 és	 megígérte,
hogy	 sosem	 hagyja	 el,	 sosem	 szenved	 balesetet,	 sosem	 öleti	meg	magát
úgy,	ahogy	a	szüleik.
Lucy	tudta,	hogy	egész	életében,	legyen	az	bármilyen	hosszú	vagy	rövid

–	 s	most	már	 kezdte	 kapiskálni,	 hogy	 van	 egy	 időkorlát,	 az	 életnek	 egy
lejárata,	 ami	mindenkinél	más,	 de	 ismeretlen	 –,	 sosem	 fogja	 elfelejteni,
hogyan	támogatta	Martha,	hogyan	segítette,	hogyan	dédelgette,	és	hogyan
fogadta	meg,	hogy	gondoskodni	fog	róla.	Örökre,	mondta	akkor	Martha,
bár	 azt	 még	 Lucy	 is	 tudta,	 hogy	 az	 „örökre”	 értelmetlen	 szó,	 mert
örökkévalóság	nem	létezik.	Csak	az	van,	ami	kinek-kinek	jut	a	születéskor,
nem	hosszabb	 és	nem	 rövidebb	 annál,	mint	 amit	 a	 végzet	 enged.	Hacsak
valaki	 előbb	 meg	 nem	 öl,	 természetesen.	 És	 ez	 szinte	 bárkivel
megtörténhet,	 bizonyos	 körülmények	 között,	 de	 persze	 egy	 magafajta
lánnyal	nem;	másokkal,	akik	 rossz	dolgokba	keverednek	 férfiakkal	vagy
drogokkal,	vagy	ilyesmikkel.
Ami	a	drogokat	illeti,	elszívott	már	életében	egy-két	spanglit,	és	rájött,

hogy	nincs	 rá	 túl	 sok	hatása	 azonkívül,	 hogy	nevetgél,	 ehhez	pedig	nem
kell	 a	 drog;	 aztán	 egy	 furcsa	 szippantás	 a	 kokainból,	 amit	 egy	 bulira
csempészett	be	egy	olyanféle	alak,	akitől	óvakodni	kell;	aki	csak	fel	akarja
kelteni	 az	 érdeklődést,	 aztán	 a	 függőséget,	 hogy	 minden	 pénzt
legomboljon	 rólad.	És	nemcsak	 férfiak	csinálnak	 ilyesmit,	hanem	nők	 is
működnek	 a	 szakmában.	Lucy	 ismert	 is	 egy	 ilyen	 lányt	 az	 iskolából,	 aki
csak	 néhány	 hete	 járt	 hozzájuk,	 méghozzá	 azért,	 mert	 egyetlen	 más
iskolába	 sem	 vették	 fel,	 olyan	 rossz	 volt	 a	 híre,	 de	 az	 apja	 olyan
mocskosul	gazdag	volt,	hogy	azt	hitte,	bármit	megvehet,	amíg	egy	nap	a
kislánya	 fejbe	 nem	 csapta	 egy	 kalapáccsal,	 és	 annyi.	 Életfogytiglani
börtön,	semmi	fű,	se	kalapács,	se	apuka.	A	döbbenet	végighullámzott	Lucy
iskolai	barátnőinek	egész	láncolatán,	és	egy	pillanatra	meg	is	álltak,	és	a
családjukra	 gondoltak,	 meg	 hogy	 hálásak	 lehetnek	 azért,	 amijük	 van.
Főleg	 Lucy	 volt	 hálás	 Martháért,	 aki	 most	 éppen	 azt	 várja	 tőle,	 hogy
legyen	tiszta	és	szalonképes,	vagy	legalábbis	vegyen	fel	egy	farmert	meg
pulóvert,	meg	valami	normális	cipőt,	és	kilenc	tizenötre	álljon	készen,	ami
pontosan	öt	perc	múlva	lesz.
Villámgyorsan	 lezuhanyozott	 –	 ezt	 a	 szükség	 megtanította	 neki	 a

kollégiumban	–,	és	már	nedves	hajjal,	aránylag	tiszta,	rendesen	megkötött
cipőben,	farmerban	várt,	amikor	Martha	odakint	megnyomta	a	dudát.	Lucy



felrohant	a	lépcsőn	az	alagsorból,	elfelejtve	bezárni	az	ajtót,	mint	mindig,
jókedvűen	 integetett,	és	 felvillantotta	 jóreggelt-mosolyát,	aztán	bemászott
Martha	mellé,	és	lassan	elindultak	a	sűrű	forgalomban.
–	Tulajdonképpen	milyen	az	a	ház?	–	érdeklődött,	 és	 átvette	a	vaníliás

péksüteményt	 Marthától,	 aki	 előre	 készült,	 mert	 sejtette,	 hogy	 a	 húga
reggeli	nélkül	indul	el.
–	Súlyos.
–	Jesszusom!	–	harapott	bele	a	sütibe	Lucy.	–	Ez	szörnyen	hangzik.
–	Pont	ezért	van,	hogy	mi	–	én	meg	te,	Lucy	–	megfordítjuk	a	dolgokat,

és	világossá,	nyáriassá,	hangulatossá	és	széppé	varázsoljuk.
–	Gondolom	ezzel	az	„ízlésesre”	célzol.	–	Lucy	végzett	a	süteménnyel,

és	 turkálni	 kezdett	 a	 papírzacskóban,	 ami	 közte	 és	Martha	 között	 volt	 az
üléskonzolon.	–	Ó	–	mondta	csalódottan.	–	Almás.
–	 Legközelebb	 vegyél	 magadnak.	 –	 Lucy	 mindig	 ki	 tudta	 hozni	 a

sodrából	Marthát.	–	Önző	dög	–	tette	hozzá.
–	 De	 Marthie!	 –	 vigyorgott	 rá	 Lucy.	 –	 Talán	 önző	 vagyok,	 igen,	 de

egyáltalán	nem	dög!
–	Na,	jó,	rendben.
–	Bazivazi,	utálom	az	almát	–	utasította	vissza	sóhajtva	Lucy	a	sütit.	–	De

megállhatunk	a	McDonald’sban	egy	reggelire:	tojás,	krumpli,	tudod…
–	Biztos	vagyok	benne,	hogy	Marshmallowsban	lesz	kávé.
–	Remélhetően	kiflivel.
–	 És	 antik	 csecsebecsékkel,	 amelyektől,	 drága	 húgocskám,	 a	 lehető

legtapintatosabb	 módon	 meg	 kell	 szabadulnunk,	 és	 teljesen	 új	 stílust
meghonosítanunk.	Én	sok	fehéret,	sok	fényt	képzelek	el,	helyenként	némi
húszas	évekbeli	ragyogással…
–	Olyan	Maugham-nő	félét…
Martha	meglepett	pillantást	vetett	Lucyra.	–	Nem	gondoltam	volna,	hogy

ismered	Syrie	Maughamot	másképp	is,	mint	esetleg	a	híres	író	feleségét.
–	Ó,	őt	mindenki	ismeri,	belevaló	csaj	volt,	nem	igaz?	Úgy	értem,	jó	kis

firma	 volt	 amellett,	 hogy	 felturbózta	 az	 emberek	 házait.	 Persze	 nem
tudhatjuk,	mert	már	 ezer	 éve	 halott,	 és	 úgy	 látszik,	 senki	 sem	 törődik	 a
halottakkal,	legfeljebb	egy	kis	ideig.	Marthie,	te	szoktál	gondolni	azokra	a
nagy	színészekre,	akik	legendák	voltak	a	maguk	idejében,	mint,	mondjuk,
Rita	Hayworth	vagy	Frank	Sinatra?	Persze	ők	jóval	előttem	éltek,	úgyhogy
én	rájuk	 sose	gondolok.	Talán	csak	anyura	meg	apura	szoktam	gondolni
egyáltalán	–	tette	hozzá	hirtelen	elvékonyodó	hangon.



Martha	rápillantott,	aztán	megszorította	a	húga	kezét.
–	Semmi	baj,	Lucy.	Sosem	fogjuk	elfelejteni	őket.
Ezután	egy	 ideig	némán	ültek,	Lucy	 lehunyt	 szemmel,	 alvást	 színlelve.

Csak	akkor	nyitotta	ki	a	szemét,	amikor	Martha	szólt,	hogy	megérkeztek.
Cikornyás,	 kétszárnyú	 kovácsoltvas	 kapu	 előtt	 álltak	 meg,	 amelyet

kőoszlopok	 fogtak	 közre	 fekvő	 oroszlánfigurákkal	 –	 Martha	 azonnal
eldöntötte,	hogy	ezektől	rövid	úton	meg	kell	szabadulni.	Kihajolt	a	kocsi
ablakán,	 és	 megnyomta	 a	 jelzőgombot,	 hogy	 bejelentse	 érkezésüket;	 a
kapuszárnyak	 kitárultak,	 és	 lassan	 továbbhaladtak	 a	 satnya	 fasorral
szegélyezett	 murvás	 úton	 a	 házig.	 Martha	 fékezett,	 leállította	 a	 motort.
Mindketten	 csak	 ültek,	 és	 némán	 meredtek	 az	 épületre:	 szürke	 tömeg,
amelyet	még	jobban	lenyom	a	szürke	palatető,	háttérben	a	nyugtalanítóan
zöld	mocsárral;	 a	 tetején	 szúrós	madárfészek,	 amely	 fölött	 fehér	kócsag
lebegett,	 mintha	 bátorítani	 akarná	 őket,	 hogy	 menjenek	 csak	 közelebb.
Martha	elszoruló	szívvel	gondolt	arra,	hogy	ez	a	madár	az	egyetlen	dolog,
ami	némi	életet	lehel	ebbe	a	helybe.
–	Bazivazi	–	suttogta	Lucy	elszörnyedve.	–	Ez	kész	terrorház.
Martha	 összeszedte	 magát,	 kinyitotta	 a	 kocsiajtót,	 kiszállt.	 –	 Ezért

vagyunk	 itt	 –	 jegyezte	 meg	 élénken,	 és	 felkapta	 a	 táskáját	 meg	 az
anyagmintákat	a	hátsó	ülésről.	–	Gyere,	Lucy,	segíts.
–	Hát,	 ha	 ragaszkodsz	 hozzá.	 De	 nekem	 ez	 nagyon	 nem	 tetszik.	 Nézd

csak	meg,	 azok	 az	 ablakok	 úgy	 csillognak,	mintha	 szemek	 lennének.	 Te
nem	úgy	érzed,	mintha	figyelnének	bennünket?
–	 Ne	 légy	 nevetséges	 –	 mondta	 Martha,	 pedig	 pontosan	 értette,	 mire

gondol	Lucy.	Az,	hogy	a	ház	nem	festett	hívogatóan,	enyhe	kifejezés	volt.
Mintha	 kimondottan	 ellenségességet	 árasztott	 volna,	 s	 ilyesmivel	Martha
még	egyetlen	átalakítandó	helyen	sem	találkozott.
–	 Nézd	 csak	 azokat	 a	 gyönyörű	 madarakat	 –	 jegyezte	 meg	 derűsen,

miközben	 felment	 az	 ajtóhoz	 vezető	 lépcsőn,	 nyomában	 a	 kelletlen
Lucyval,	 aki	egy	köteg	anyagmintát	 szorított	 a	melléhez.	–	Gondolj	csak
bele,	 Lucy,	 mi	 mindent	 csinálhatunk	 ebből.	 Életre	 keltjük,	 megtöltjük
szeretettel…
–	Ha	egy	helyet	szeretettel	akarsz	megtölteni,	ahhoz	megfelelő	emberek

kellenek	 –	 felelte	 Lucy.	 Mivel	 ő	 maga	 egy	 szeretetteli	 házban	 nőtt	 fel,
tisztában	 volt	 ezzel,	 akárcsak	Martha,	 bár	 neki	 a	munka	miatt	 kissé	más
szemszögből	kellett	néznie	a	dolgokat,	és	muszáj	volt	gondolkodnia	azon,
hogy	mit	alkothat	egy	ilyen	helyen,	ami	esetleg	„szeretetet”	vihet	bele.



Ahmet	is	ezt	a	„szeretetet”	érezte,	amikor	kinyitotta	az	ajtót,	és	megállt	a
kopott	 lépcső	 tetején,	 amely	 az	 előcsarnokba	 vezetett	 a	 hamarosan
„otthonná”	 avanzsáló	 házában,	 és	 megpillantotta	 Lucyt.	 Már	 előre
kigondolt	 egy	 alkalomhoz	 illő	 viselkedési	 kódexet,	 ami	 jelen	 esetben	 a
tökéletes	gentleman	volt,	és	elhatározta,	hogy	Marthának	csak	a	földszintre
lehet	 bejárása,	 miközben	 Mehitabel	 felügyeli,	 Lucyval	 együtt,	 és
gondoskodik	 róla,	 hogy	 ne	 tévedhessenek	 az	 emeletre,	 ahol	 Angie-t
rejtegetik.
–	 Az	 majd	 a	 következő	 forduló	 lesz	 –	 mondta	 Marthának,	 aki

megcsodálta	a	súlyos	mahagónibalusztrádot,	viszont	ráncolta	a	homlokát	a
vörös,	mintás	lépcsőszőnyegen,	amelyet	rézcsíptetők	rögzítettek.	–	Ma	azt
szeretném,	 ha	 a	 fontosabb	 lenti	 szobákban	 kezdene.	 Mehitabel	 majd
körbevezeti,	 és	 megad	 minden	 szükséges	 információt.	 És	 kérem,	 ne
feledje,	Martha,	 hogy	 szabad	 kezet	 kapott.	Mi	 casa	 es	 su	 casa.	 És	 Lucy,
drága	kis	Lucy,	önt	is	üdvözlöm.
Lucynak	 azonban	 a	 pizzafutáron	 járt	 az	 esze.	 Azon	 töprengett,	 mikor

hívhatná	fel	a	céget,	hogy	beszélhessen	a	sráccal,	bár	az,	hogy	nem	tudta	a
nevét,	 elég	 komoly	 problémát	 jelentett.	 Lucy	 elvigyorodott,	 amikor	 erre
gondolt.	Oldott	már	meg	ennél	nehezebb	feladatokat	is.
A	 hatalmas	 ház	 elhagyatottnak	 tűnt,	 nem	 sürgölődtek	 mindenfelé

szolgálólányok,	senki	sem	üdvözölte	mosolyogva	a	vendégeket.	Lucynak
a	Patrons	Hall	és	az	inas	jutott	az	eszébe,	meg	a	Miszisz,	akik	mindvégig
családtagoknak	 számítottak.	 Patronék	 levegőt	 sem	 tudtak	 volna	 venni
nélkülük,	 és	 valóban	 majdnem	 a	 végüket	 jelentette,	 amikor	 amazok
eltávoztak.
–	De	hát	hogyan	menedzsel	egy	ekkora	házat?	–	kérdezte	Ahmettől.
–	 Itt	 van	 nekem	 Mehitabel,	 ő	 mindent	 elintéz	 helyettem,	 szerez

személyzetet	 meg	 ilyesmi.	 Megnyugtathatom,	 kedves	 Lucy,	 hogy
Marshmallows	tökéletesen	működik.	Máskülönben	nem	is	tartanám	meg.
Lucy	 tudta,	 hogy	 ez	 így	 is	 van.	Ahmet	 a	pedantériáig	menően	 igényes

volt,	 mindig	 makulátlanul	 nézett	 ki,	 mellzsebében	 az	 elengedhetetlen
selyem	 zsebkendővel.	 Lucy	 képtelen	 volt	 pólóban,	 kócosan	 elképzelni,
farmerban	 meg	 olyan	 ruhákban,	 amiket	 a	 haverjai	 hordtak,	 de	 persze
Ahmet	 idősebb	 is	 volt,	 és	 milliárdos	 lévén	 nyilván	 kénytelen	 volt
reprezentálni.	 Mivel	 azonban	 Lucy	 nem	 ismert	 más	 milliárdost,	 sőt
milliomost	sem,	ebben	nem	lehetett	teljesen	biztos.	Azt	viszont	tudta,	mert
ezt	mindenki	tudta,	és	a	magazinokban	is	szerepelt,	hogy	van	egy	jachtja,	a



Lady	Marina,	ami	vagyonokat	ér.	Ezt	Ahmet	maga	mondta	neki.
Kétszázmillióba	 került	 ez	 a	 luxus,	mondta	Ahmet,	 hozzáfűzve,	 hogy	 a

hajó	száztizenöt	méter	hosszú.
–	Az	 jó	 drága	 –	 döbbent	meg	Lucy	 a	 hatalmas	 számokon,	 de	 valahol

olvasta	 azt	 is,	 hogy	 Ahmet	 vagyonát	 hatmilliárdnál	 többre	 becsülik,	 és
számára	a	hajóra	költött	összeg	aprópénz	lehetett	csupán,	fényévekre	attól
a	problémától,	hogy	az	ember	megengedhet-e	magának	egy	adag	spagettit
a	 helyi	 olasz	 étteremben.	 Valaki	 azt	 is	 mondta,	 hogy	 Ahmet
fémkereskedelemmel	 tett	 szert	a	vagyonára.	Lucy	nem	egészen	 tudta,	mit
takar	ez,	de	nyilván	jövedelmező	volt.	A	hajóról	pedig	tudni	lehetett,	hogy
rendkívül	látványos	jószág,	medencével	a	táncparkett	alatt,	mintha	lebegne
az	 ember,	 a	 kabinok	 pedig	 selyemmel	 vannak	 kitapétázva,	 vagy	 fával
borítva,	a	legpuhább	frottír	fürdőköpenyekkel	és	mindenféle	elképzelhető
kencével,	krémmel	és	púderrel	felszerelve,	egyenesen	Párizsból.	Ez	a	ház
azonban	inkább	nyomasztónak	tűnt.
Lucy	belesüppedt	egy	túlságosan	is	mély,	burgundivörös	brokátkanapé

párnáiba,	hogy	a	 lába	úgy	állt	ki,	mint	egy	gyereknek.	Az	anyagmintákat
továbbra	is	magához	szorította.	Körbesandított	a	szempillája	alól,	felmérte
a	 környezetet,	 és	 remélte,	 hogy	 Ahmet	 nem	 veszi	 észre,	 de	 persze
észrevette.	A	 férfi	 azt	 a	meghökkenést	 is	 látta,	 ami	 átsuhant	 Lucy	 arcán,
ahogyan	 végignézett	 a	 nehéz	 bútorzaton,	 a	 túlméretezett	 párnákon,	 a
kristálycsilláron,	amelyből	történetesen	három	is	volt	a	helyiségben	–	nem
beszélve	 a	 Tiffany	 lámpákról,	 amik	 közismerten	 semmi	 máshoz	 nem
illenek.	 Meg	 azokról	 a	 rettenetes,	 ólomnehéz,	 sötétzöld	 függönyökről,
amelyeket	aranybojtok	fogtak	össze.
A	fenébe	is.	Lucy	biztosan	azt	gondolja,	hogy	ez	a	hely	olyan,	mint	egy

bordély	–	pontosabban	olyan,	amilyennek	ő	elképzel	egy	bordélyt.
Lucy	 megérezte	 Ahmet	 tekintetét,	 és	 kényszerítette	 magát,	 hogy

ránézzen,	és	mosolyogjon.
–	Nem	tetszik	magának	–	jegyezte	meg	Ahmet.
Lucyt	úgy	tanították,	hogy	mindig	igazat	kell	mondani.	–	Nem	nagyon	–

vallotta	be	óvatosan.	Legnagyobb	meglepetésére	a	férfi	elnevette	magát.
–	 A	magányosan	 élő	 férfiaknak	 általában	 gyenge	 az	 ízlésük.	 Ennek	 a

helynek	női	kézre	van	szüksége,	nem	gondolja?	Egy	kis	lágyításra.
–	Tüntessen	el	minden	pirosat	–	tanácsolta	Lucy,	egyszeriben	meglelve

a	benne	 rejtőző	 lakberendezőt.	Nem	tudott	 túl	 sokat,	de	azt	észrevette,	ha
valami	nem	jó.	–	Meg	azokat	a	csillárokat.



–	El	kellene	jönnie	a	hajómra	–	ült	le	mellé	Ahmet	a	kanapéra.
Lucy	feszengett	a	közelségétől,	és	lopva	arrébb	araszolt,	remélve,	hogy

a	férfi	nem	veszi	észre,	de	észrevette,	és	azonnal	ki	is	ült	a	kanapé	másik
végére.
–	Biztos	vagyok	benne,	hogy	csodálatosnak	találná.	Jobban	megfelel	az

ízlésének,	roppant	egyszerű.
–	Martha	majd	ezt	 is	megcsinálja	magának	 itt	 –	 felelte	Lucy,	 remélve,

hogy	 a	 nővére	 képes	 rendet	 vágni	 ebben	 a	 súlyos	 sötétségben,	 mert	 ő
ugyan	nem.
–	 Hát	 hogyne	 –	 lépett	 be	Martha,	 egyik	 kezében	 iPaddel,	 a	 másikban

jegyzettömbbel	és	tollal,	az	álla	alatt	a	telefonjával,	miközben	várta,	hogy
a	 kárpitos	 felvegye.	 Amikor	 felvette,	 Martha	 elmondta	 neki,	 hogy
pontosan	mire	van	szüksége,	és	hogy	sürgősen	jelezzenek	vissza.	Sürgős
munkáról	van	szó.	Maximális	prioritással.
Ahmet	 felállt,	 amikor	 a	 lány	 belépett,	 és	 helyeslően	 mosolygott.	 –

Szeretem	a	hatékonyságot,	főleg	a	nőknél	–	jegyezte	meg.	–	Tudja,	náluk
ritkább,	mint	a	férfiaknál.
–	Nem	hiszem,	 hogy	 egyet	 tudok	 érteni	 ezzel	 –	mondta	Martha	 olyan

hangon,	amit	Lucy	csak	„vitriolosnak”	nevezett	magában.	–	A	nők	az	üzleti
élet	minden	 területén	 előretörtek.	Bizonyára	 sokukkal	 találkozott	már.	A
maga	Mehitabelje	 például	 az	 egyik	 leghatékonyabb	 nő,	 akivel	 valaha	 is
találkoztam.
–	Mehitabel	 valóságos	gyöngyszem.	Napról	 napra	 jobban	 értékelem	–

helyeselt	Ahmet,	 és	 gyorsan	 el	 is	 döntötte,	 hogy	Mehitabelt	 inkább	 távol
tartja	Marthától.	–	Nos,	mit	gondol	az	én	kis	hajlékomról?
–	 Az	 biztos,	 hogy	 sokkal	 kevésbé	 „kastélyosra”	 kell	 venni,	 és	 sokkal

inkább	 otthonosra	 –	 felelte	 Martha.	 –	 Már	 mondtam,	 hogy	 a
legszívesebben	 kipakolnám	 az	 egészet,	 és	 nem	 vicceltem.	 Ahmet,	 bíznia
kell	bennem	ez	ügyben.	Ígérem,	hogy	imádni	fogja	a	végeredményt.
Ahmet	jóváhagyóan	megvonta	a	vállát.	–	Na	de	mit	szólnának	egy	közös

teához?
Jöhet,	 gondolta	Martha,	 és	 megint	 csak	 elismeréssel	 kellett	 adóznia	 a

tökéletes	gentlemannek.

Hazafelé	úton	a	kocsiban	megkérdezte	Lucyt:	–	Na?	Mit	gondolsz?



–	Róla	vagy	a	házról?
–	Mindkettőről.
Lucy	 egy	 kicsit	 gondolkodott.	 –	A	 pasi	 furcsán	 lenyűgöző.	A	 háztól	 a

hideg	 futkározik	 a	 hátamon.	 Azzal	 a	 zöld	 mocsárral	 meg	 a	 szörnyű
folyóval.	Miért	akarna	bárki	is	ilyen	helyen	lakni?
–	 A	 korábbi	 tulaj	 megölte	 a	 szeretőjét	 az	 ebédlőben.	 Azzal	 a	 késsel,

amivel	a	marhasültet	akarta	felszeletelni.
–	Jesszusom!	–	forgatta	a	szemét	Lucy.	–	Akkor	nem	csoda,	hogy	olyan

borzongató.	És	mi	lett	vele?
–	Meghalt,	leszúrták	a	marhaszeletelő	késsel.
–	Nem	a	nővel!	A	gyilkossal	mi	történt?
–	 Senki	 sem	 tudja.	 Úgy	 tűnik,	 bevette	magát	 a	 mocsárba,	 és	 senkinek

sem	akarózott	utánamenni.	Soha	többé	nem	látták.
–	 Ó,	 egek!	 –	 mondta	 Lucy.	 Mindez	 nagyon	 messze	 esett	 a	 cuki

pizzafutártól,	 és	 hirtelen	 elfogta	 a	 vágy,	 hogy	 visszamenjen	 a	 sráchoz,
vissza	 a	 „normalitáshoz”.	 –	 Biztos	 vagy	 benne,	 Marthie?	 Tényleg	 meg
akarod	 csinálni	 ezt	 a	 házat?	 Nagyon	 messze	 van	 mindentől,	 szinte
civilizálatlannak	tűnik	azzal	a	folyóval	meg	az	ingovánnyal,	meg	a	vörös
bársonykerevetekkel.
–	 Majd	 mi,	 te	 meg	 én,	 változtatunk	 ezen	 –	 felelte	 Martha,	 és	 közben

megszólalt	a	telefonja.	Marco	volt	az.	Martha	fogadta	a	hívást,	de	vezetett
tovább.
–	 Jó	 hallani	 a	 hangodat	 –	 mondta,	 és	 váratlanul	 elöntötte	 a

megkönnyebbülés.	A	mai	nap	kimerítő	volt,	sőt	kihívásokkal	teli.
–	Még	meg	se	szólaltam	–	mondta	Marco,	és	Martha	hallotta	a	hangján,

hogy	mosolyog.	–	Egyedül	vagy?
–	Lucyval.
–	Az	úgy	okés.	Amellett,	 hogy	én	 is	hallani	 akartam	a	hangodat,	 és	 el

akartam	 mondani,	 hogy	 hiányzol,	 mesélni	 akartam	 arról,	 hogy	 haladok
Angie	Morse	ügyével.	Kinyomoztam,	hol	lakott,	és	odamegyek,	hátha	tud
valaki	valamit	arról,	hogy	mi	történt.	És	egyre	erősebben	hiszem,	hogy	ő
az	a	lány,	akinek	a	meggyilkolását	végignéztem.
–	Jesszusom!	–	mondta	ezúttal	Martha.
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Ahmet	újra	magára	maradt.	Ahogy	mindig.	Még	Mehitabel	is	elment,	hogy
ránézzen	a	jachtra,	ellenőrizze	a	készletek	érkezését	és	a	legénységet.	Nem
volt	könnyű	kézben	 tartani	őket,	még	a	bőséges	 fizetés	mellett	 sem,	amit
Ahmet	 biztosított.	 Az	 emberek	 elunják	 magukat,	 és	 az	 unalom	 rosszra
csábít.	 Mehitabel	 ezt	 tapasztalatból	 tudta,	 Ahmet	 pedig	 értékelte	 ebbéli
aggodalmát,	de	hiányolta	is,	hogy	nincs	vele	valaki,	akivel	megoszthatná	a
gondolatait,	 akivel	 terveket	 szövögethetne,	 akivel	 a	 kikötőkben
bóklászhatna	 újabb	 lányokat	 keresve.	 Megdöbbentő	 volt	 látni,	 hogy
Mehitabelnek	milyen	 könnyen	ment	 ez	 a	 keresgélés	 –	 tudta,	mit	 akarnak
ezek	 a	 feltörekvő	 teremtések,	 és	 ő	 megígérte	 nekik,	 hogy	 valóra	 váltja
álmaikat.	Ők	pedig	hittek	neki.
Sosem	 Ahmet	 volt	 az,	 aki	 megtette	 az	 első	 lépést.	 Mindig	 Mehitabel

tálalta	fel	a	lányokat.
–	Annyira	 könnyű	 –	mondta	 egyszer	Ahmetnek,	miközben	 üldögéltek,

és	kiváló	brandyt	iszogattak	egy	hosszú	éjszaka	után	Pireusz	kikötőjében,
ahol	 vacsoráztak,	 táncoltak,	 de	 még	 tányért	 is	 törtek,	 pedig	 Ahmet	 nem
nővel	 volt.	 Nem	 talált	 senkit,	 aki	 tetszett	 volna	 neki.	 Vagy	 egyszerűen
kiveszett	 belőle	 a	 vágy.	 A	 késztetés.	 Ez	 aggasztotta,	 és	Mehitabel	 persze
észrevette.
A	 fedélzeten	 ültek,	 nézték	 a	 hunyorgó	 parti	 fényeket,	 a	 bárok	 vörös-

kéken	 villódzó	 neonjait,	 a	 sárga	 közlekedési	 lámpákat.	 Az	 égen	 csak
néhány	csillag	pislákolt,	a	hold	nem	látszódott.	Mindkettejüknek	jólesett	a
sötétség	 és	 a	 másik	 társasága	 –	 nem	 volt	 olyan	 titkuk,	 amit	 a	 másik	 ne
ismert	 volna.	Legalábbis	Ahmet	 így	hitte.	Mehitabel	 azonban	 tudta,	 hogy
nem	így	van.
Tudta,	 hogy	 Ahmetben	 megvan	 a	 képesség,	 hogy	 felülemelkedjen	 a



körülményeken,	 és	 azzá	 váljon,	 amit	 a	 helyzet	 megkíván.	 Ahmet	 szinte
cseppfolyós,	afféle	alakváltó:	ha	kell,	szerény;	ha	akarja,	parancsoló;	és	a
háttérben	mindig	ő	a	főnök.	Kivéve	Mehitabellel	szemben.	Mehitabel	volt
az	 egyetlen	 ember,	 akire	 Ahmetnek	 valóban	 szüksége	 volt.	 Mehitabel
érezte,	hogy	nélküle	Ahmet	nem	 tudna	 létezni.	Most	 is	őt	kérdezte,	hogy
mit	csináljanak	Angie-vel.
Mehitabel	egyenesen	előremeredt,	kortyolt	egyet	a	brandyből,	és	a	parti

fényeket	bámulta.	–	Semmit	–	felelte.	–	Legalábbis	egyelőre.
–	De	engem	zavar	–	mondta	Ahmet.	–	Már	a	puszta	jelenléte	is.
–	Azért	akarod	megfestetni	a	képét	Marcóval?
Ahmet	 egy	darabig	 némán	 szopogatta	 a	 brandyjét,	 és	 töprengett,	majd

megszólalt:	 –	Azért	 kell	 az	 a	 kép,	 hogy	 el	 tudjam	 felejteni	 a	 pillantását,
amikor	 fuldoklott.	 Hogy	 megváltoztassam.	 Hogy	 örökre	 kitöröljem	 az
agyamból.
–	 Ezt	 én	 is	 meg	 tudom	 oldani	 –	 felelte	 Mehitabel,	 és	 arra	 gondolt,

milyen	kéjes	örömet	lelne	benne.
Ahmetnek	is	ez	jutott	eszébe.	–	Később	–	jelentette	ki	végül.
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Ahelyett,	 hogy	 megküzdött	 volna	 a	 brooklyni	 autóforgalommal,	 Marco
biciklit	bérelt.	Az	élénk	narancsszínű	váz	és	a	versenykerekek	akár	a	Tour
de	 France-on	 is	 megállták	 volna	 helyüket,	 Brooklyn	 lepusztult	 utcái
viszont	 fényévekre	 estek	 a	 macskaköves	 burkolattól	 és	 az	 elegáns	 kis
kávézóktól,	 ahol	 sárga	napernyők	alatt	 lehet	kávét	 iszogatni,	miközben	a
szél	 borzolja	 az	 ember	 haját,	 és	 Em	 jóízűt	 harap	 a	 croissant-ból,	 amit
Marco	 mindig	 megosztott	 vele.	 Persze	 nem	 helyes	 dolog	 egy	 kutyát
péksüteménnyel	 etetni,	 de	 legalább	 változatosságot	 jelentett	 a
masztodoncsonthoz	 képest,	 és	 Em	 is	 imádta.	 Ilyenkor	 bűntudatos	 pofát
vágott,	 mintha	 tudná,	 hogy	 rosszat	 tesz,	 és	 mindig	 az	 eperlekvárt
nyalogatta	ki	először,	mint	a	gyerekek.	Marco	egyetlen	más	kutyáról	sem
tudott,	 aki	 szerette	 volna	 az	 eperlekvárt,	 és	 persze	 csak	 ritkán	 adott
ilyesmit	Emnek,	 csokoládét	pedig	 soha,	még	akkor	 sem,	ha	Em	kérte.	A
kutya	és	a	csoki	ellentétes	fogalmak.
Most	 azonban	 nem	 volt	 vele	 Em.	 A	 brooklyni	 kaland	 váratlan

fordulatokat	 rejtett,	 és	Marco	 sosem	 tette	 volna	 ki	 a	 kutyáját	 veszélynek.
Persze	 hogy	miféle	 veszélyekről	 lehet	 szó,	 arról	 egyelőre	 fogalma	 sem
volt.	Csak	érezte,	hogy	valami	nincs	rendben.
A	ház,	ahol	Angela	Morse	lakása	volt,	téglából	épült,	hámló	vakolattal,

az	árnyalatát	Marco	„trágyaszín”-ként	írta	volna	le.	És	koszlottnak	is	tűnt;
semmiképp	sem	olyan	helynek,	ahol	bármely	szülő	szívesen	elhelyezné	a
kislányát.	 Mosatlan	 ablakok,	 koszos	 lépcsők,	 állandósított	 téglákkal
kitámasztott	lengőajtók.
Lekászálódott	 a	 bicikliről,	 és	 gondolkodóba	 esett,	 hogy	 mit	 kezdjen

vele.	Ezen	az	utcán	lekötve	is	pillanatok	alatt	lába	kelne.	Végül	a	hóna	alá
csapta,	 és	 a	 téglák	 között	 bement	 az	 előcsarnokba,	 vagyis	 inkább



lépcsőházba,	 mert	 az	 „előcsarnok”	 kissé	 túlzó	 elnevezés	 volt	 a	 hosszú,
keskeny	 helyiségre,	melynek	 neonfényei	 élesen	 kiemeltek	minden	 egyes
repedést,	 foltot,	pormacskát	és	szeméthalmot.	Marco	nagyon	megsajnálta
Angie	Morse-t.
Egy	ütött-kopott	faajtón	a	bal	oldalon	kézzel	írt	cetli	jelezte,	hogy	ez	a

házmester	 irodája,	 és	 volt	 rajta	 egy	 telefonszám	 is,	 ha	 nem	 lenne	 itt.
Márpedig	csengetés,	majd	hosszas	dörömbölés	és	várakozás	után	úgy	tűnt,
hogy	ez	a	helyzet.	De	aztán	a	fickó	váratlanul	mégis	előkerült.	Nagydarab,
súlyemelő	 testalkatú	 férfi	 dagadó	 izmokkal,	 inas	 nyakkal,	 átizzadt
melóstrikóban.
–	 Mi	 a	 francot	 akar?	 –	 érdeklődött,	 és	 ellenségesen	 fixírozta	 Marcót

sötét	szemüvege	mögül.
Marco	 gyorsan	 úgy	 döntött,	 hogy	 inkább	 kedvesre	 veszi	 a	 figurát.	 –

Elnézést	a	zavarásért,	Angie	lakását	keresem.
–	Angie	Morse-ra	gondol?	Az	a	csaj	kéthavi	bérrel	tartozik,	napok	óta

keresem.	Csak	az	idejét	vesztegeti,	haver,	Angie	tutira	nem	fog	visszajönni
ide.
–	Ami	azt	illeti,	igaza	van.	–	Marco	megőrizte	az	udvarias	hangot.	–	Ez

igaz.	Szegény	nem	fog	visszajönni.	Biztosan	el	fogja	szomorítani	a	hír,	de
Angie	meghalt.
A	 férfi	 hátrahőkölt.	 Végigmérte	 Marcót,	 feszülten,	 ugrásra	 kész

tartással.	–	Mi	a	fenét	művelt	vele?
–	Angie	balesetet	szenvedett.	Megfulladt.
–	Mármint	itt?	A	folyóban?	–	A	férfi	levette	a	szemüvegét,	és	keményen

Marcóra	meredt.	–	Nem	hiszem,	hogy	lement	úszni	egyet,	nem	az	a	fajta…
–	Nem	itt	–	felelte	Marco.	–	Hanem	Törökország	partjainál.	Leesett	egy

jachtról.
A	 férfi	 ellazult,	 és	 hátravetett	 fejjel	 nevetni	 kezdett.	 –	 Akkor	 nem

ugyanarról	 a	 csajról	 beszélünk,	 haver.	Angie	 a	 közelében	 sem	 járt	 soha
semmiféle	 jachtnak.	 Egy	 steakhouse-ban	 volt	 hosztesz,	 valami	 puccos
helyen.	 Minden	 pasi	 egyből	 ráhajtott.	 Ő	 mesélte.	 Kedveltem	 Angie-t,
rendben	 volt,	 csak	 éppen	 eléggé	 kibaszott	 vele	 az	 élet,	 mint	 ahogy	 sok
emberrel…
–	 Pedig	 egy	 hajóról	 esett	 ki.	 Egy	 jachtról.	 Ott	 voltam.	 Láttam,	 és

próbáltam	 kimenteni.	 –	 Marco	 tudta,	 hogy	 ha	 minden	 lehetséges
információt	 meg	 akar	 szerezni,	 akkor	 meg	 kell	 győznie	 a	 fickót	 arról,
hogy	 mennyire	 menő.	 –	 Őszinte	 leszek	 magával:	 tudom,	 hogy	 Angie-t



meggyilkolták.
A	 férfi	 döbbenten	 emelte	 maga	 elé	 a	 kezét.	 –	 Hohó,	 haver,	 ne	 is

mondjon	 többet,	 nem	 akarok	 tudni	 semmiféle	 gyilkosságról,	 és	 nem
érdekel,	hogy	ki,	hol,	miért.	Angie	nyugodjon	békében,	és	ennyi	–	Ezzel
elsietett.
Marco	átvetette	a	lábát	a	biciklin,	és	a	következő	lépésen	töprengett.	De

ekkor	 a	 férfi	megfordult.	Gyors	 léptekkel	 visszasietett,	megállt,	 és	 arcát
Marco	arca	elé	tolta.
–	 Idehallgass,	 faszfej	 –	 mondta	 sötét,	 fenyegető	 hangon,	 és	 tekintetét

Marcóéba	 fúrta.	–	Angie	 rendes	 lány	volt.	Érted?	A	csajomnak	 is	 segített
egyszer,	 amikor…	 volt	 egy	 kis	 balhénk	 egymással.	 Elvitte	 az	 ügyeletre,
összefoltoztatta.	 Nem	 vagyok	 büszke	 rá,	 és	 próbaidőn	 vagyok	 a	 csajjal,
hogy	 ne	 történjen	 meg	 újra,	 de	 Angie	 egy	 esti	 műszakot	 kihagyott,	 és
elvesztette	 az	 aznapi	 fizetését,	 hogy	 gondoskodjon	 a	 lányról.	 Bármit
szívesen	megtennék,	 hogy	 ezt	 visszafizessem	 neki.	 De	 arról	 nem	 tudok,
hogy	 jachtokon	 járt	 volna.	 Csak	 annyit	 hallottam,	 hogy	 találkozott	 egy
gazdag	 faszival,	 akitől	 kapott	 virágot	 meg	 drága	 ajándékokat,	 arany
nyakláncot	 is,	 ami	 egy	 vagyonba	 kerülhetett…	 talán	 ezt	 a	 pasit	 kéne
megkérdezni.	Nem	engem.
Megint	sarkon	fordult,	és	elindult.	–	Hé!	–	kiáltott	utána	Marco.	A	férfi

hátranézett.
–	Tudja	a	gazdag	faszi	nevét?
A	 férfi	 vállat	 vont.	 –	 Csak	 a	 keresztnevét	 hallottam,	 olyan	 külföldies.

Angie	mindig	diszkrét	volt	a	pasiügyeivel,	ennyit	mondhatok.	Rendes	lány
volt	–	tette	hozzá,	olyan	őszinte	bánattal,	hogy	Marcónak	megesett	rajta	a
szíve.
Visszaszállt	 a	 sárga	 bringára,	 és	 fürgén	 tekerni	 kezdett	 a	 sűrű

forgalomban,	 s	 a	 bosszús	 autóvezetők	 vad	 dudálása	 közepette	 cikázott	 a
sávok	között.	Örült,	hogy	van	rajta	bukósisak,	még	ha	úgy	érezte	is	magát
benne,	 mint	 Darth	 Vader.	 Megállt	 a	 Houlahans’s	 Steak	 and	 Crab	 House
előtt.	 A	 fényreklám	 kék-vörösen,	 vörös-kéken	 villódzott,	 aztán	 fehérrel
felvillant,	hogy	„Houlahan’s	Famous”.
Lehet,	hogy	híres	hely	volt,	ám	ő	még	sosem	hallott	róla,	de	még	csak

nem	is	olyannak	tűnt,	ahová	szívesen	ment	volna.	Marcónak	kívülről	nézve
az	 volt	 a	 benyomása,	 hogy	 az	 a	 fajta	 drága	 étterem,	 ahol	 odabent	 erős
félhomály	 uralkodik	 még	 délben	 is,	 a	 bárban	 piros	 műbőr	 bokszok
vannak,	 az	 étteremben	 pedig	merevre	 keményített	 fehér	 abrosz,	 és	 annyi



virág,	 hogy	 azzal	 bárkit	 el	 lehet	 kábítani.	 Ez	 majdnem	 el	 is	 rettentette
vodka-tonikjától	a	lime-gerezddel,	amit	megrendelt,	amikor	bement.
A	bárpultra	támaszkodott,	előtte	a	bukósisak.	Végignézett	a	vendégeken:

öltönyösök,	munka	után	kioldott	nyakkendőben,	könyökükre	támaszkodva,
félig	kifordulva,	hogy	lássák	a	lányokat,	akik	a	másik	végen	gyülekeztek,
és	csajosan	pletykáltak	a	pasikról,	miközben	szemeztek	velük.	Tehát	afféle
ismerkedős	hely,	noha	a	kaja	nyilván	jó	drága.	Két	mixer	gyártotta	sorra	a
cosmókat	 és	 margaritákat,	 míg	 néhány	 fehér	 blúzos,	 fekete
ceruzaszoknyás,	tűsarkús	lány	magasra	tartott	tálcákkal	cirkált	erre-arra.
A	fogadóember	az	ajtónál	viszont	férfi	volt.	Marco	lassan	szopogatta	a

vodka-tonikot,	hogy	soká	tartson,	hisz	nem	inni	jött,	hanem	nyomozni,	és
különben	 is	 „vezetett”.	 Az	 ajtót	 figyelte,	 hátha	 valaki	 átvette	 Angie
munkakörét,	de	csak	a	pasit	 látta:	 fekete,	 takaros	öltözékű,	 sima	beszédű,
kompetens	alak.
Végül	 Marco	 odament	 hozzá.	 –	 Látom,	 hogy	 elfoglalt,	 de	 szeretnék

Angie	Morse-ról	kérdezni.
A	fickó	rásandított,	miközben	étlapokat	adott	egy	várakozó	párnak.	–	Ne

kérdezzen	–	felelte	kurtán.
–	 Jó,	 akkor	 nem	 kérdezek	 –	 mondta	Marco.	 –	 Hanem	 csak	 remélem,

hogy	mond	valamit,	mert	lehet,	hogy	Angie-t	megölték.
A	fickó,	a	névtáblája	szerint	Phil,	zsebkendőt	rántott	elő	a	mellzsebéből,

és	 megtörölte	 hirtelen	 verítékezni	 kezdő	 homlokát.	 –	 Hallgasson	 ide,
Angie	helyes	lány,	keményen	és	jól	dolgozik.	Nagyon	sajnálom,	de	ennél
sokkal	többet	nem	tudok	róla.	Nagyon	zárkózott	lány.	Nagyon	kedves.	És
ha	 tényleg…	 akkor	 nagyon	 sajnálom,	 ami	 történt…	 és	 most,	 ha
megbocsát…	–	Visszament	a	vendégekhez,	és	Marco	is	visszatért	a	vodka-
tonikjához.
Hamar	 zsákutcába	 jutott.	 Senki	 sem	 tud	 semmi	 személyeset	Angie-ről.

Vagy	ha	tud	is,	nem	mondja	el.
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Lucy	 arra	 gondolt,	 hogy	 ha	 már	 úgyis	 vacakolnia	 kell	 Ahmet	 szörnyű
házával	 Martha	 miatt,	 esetleg	 kifaggathatná	 a	 férfit	 a	 futólag	 említett
filmszerepről	 is.	 Azaz	 nem	 is	 csupán	 említett,	 hanem	 tulajdonképpen
megígért	 filmszerepről,	 noha	 megvolt	 az	 a	 kellemetlen	 érzése,	 hogy
valamit	majd	várnak	tőle	ezért	az	 ígéretért	cserébe.	De	a	pasi	hamarosan
rá	 fog	 jönni,	 hogy	nem	 ilyen	 lány,	még	ha	 egy	pohár	pezsgőt	 vagy	 egy
vacsorát	elfogad	is	egy	vadidegentől.	Az	egyszeri	alkalom	volt.	A	szükség
szülte.	Most	csak	a	pizzafutárra	tudott	gondolni.	Felhívta	a	céget,	és	leírta	a
srác	 külsejét	 a	 lánynak,	 aki	 felvette	 a	 telefont,	 mire	 a	 lány	 megértően
nevetett,	és	közölte,	hogy	ez	csakis	a	harmadik	Phillip	Kurtiz	lehet.
–	Hogyhogy	a	harmadik?	–	kérdezte	Lucy.
–	 Harmadik	 a	 családban	 ezen	 a	 néven.	 –	 A	 lány	 elhallgatott,	 majd

hozzátette:	–	A	chicagói	Kurtiz	Food	Productsnál.
–	Ó.	Értem.	–	Lucy	még	sosem	hallott	erről	a	vállalatról,	de	ha	nem	a

Marks	&	Spencer,	akkor	úgysem	számít.	Különben	is,	ha	egyszer	gazdag,
meg	 minden,	 miért	 hord	 ki	 pizzát,	 hogy	 finanszírozza	 a	 harvardi
tanulmányait?	A	csaj	biztosan	téved.
–	 Lucy!	 –	 kiáltotta	Martha	 némi	 éllel.	 Lucy	 vigyázzba	 vágta	magát.	 –

Tessék,	itt	az	iPadem,	jegyzeteld,	amit	mondok.	Szobáról	szobára	fogunk
haladni,	úgyhogy	eltart	majd	egy	ideig.
Lucy	előre	unta	az	egészet,	de	engedelmeskedett.	Egyik	túlzsúfolt	sötét

szobából	a	másikba	mentek,	és	nem	értették,	miért	nem	akart	eddig	senki
fényt	hozni	 ide.	De	még	a	konyhába	sem,	ahol	egy	szál	szakács	–	aki	azt
mondta,	Tunéziából	jött,	és	ezzel	nagyjából	ki	is	merült	az	angoltudása	–
ácsorgott	egy	szürke	márványpultnál,	és	primőr,	élénksárga	papayát	meg
friss	 fügét	 szelt	 egy	 olyan	 tökéletesen	 gyönyörű	 türkizkék	 tálba,	 hogy



Marthának	meg	kellett	állnia	megcsodálni.
–	 Biztosan	 antik	 darab	 –	 nyújtotta	 a	 kezét,	 hogy	 megérintse	 a	 sima,

halványkék	 felszínt.	 –	 Nézd,	 hogyan	 szűrődik	 át	 rajta	 a	 fény.	 Fogadni
mernék,	hogy	limoges-i,	és	még	annak	is	ritkaság,	a	színe	miatt.
–	 Ahmet	 úr	 szereti	 használni	 a	 régiségeit	 –	 nyögte	 ki	 a	 szakács	 tört

angolsággal,	és	Martha	 rábólintott;	ezt	már	hallotta.	Kár,	hogy	Ahmet	úr
jó	ízlése	a	bútorokra	már	nem	terjed	ki,	de	ezen	majd	segítünk,	gondolta.
Az	 órájára	 pillantott,	 és	 eltűnődött,	 hol	 lehet	most	Marco,	 és	mit	 csinál.
Nyilván	az	eltűnt	lány	után	nyomoz,	bár	hogy	pontosan	mit	lehetne	tenni	az
ügyben,	azt	Martha	nem	igazán	értette.	Amikor	legutóbb	beszéltek,	Marco
épp	a	brooklyni	rendőrőrs	felé	tartott.
Ahmet	magukra	hagyta	őket,	hogy	felmérjék	a	„kárt”,	ahogy	mondta,	és

mivel	Martha	 nem	 tudta,	 hogy	 éppen	merre	 jár	 a	 rengeteg	 szoba	 közül,
megcsörgette	a	mobilján.
–	 Máris	 megyek	 –	 felelte	 Ahmet.	 És	 hamarosan	 meg	 is	 jelent,

Mehitabellel	 együtt,	 akinek	 egész	 megjelenése	 olyan	 fagyos,	 remekbe
szabott	 tökéletességet	 sugárzott,	 amit	 Martha	 sosem	 lett	 volna	 képes
utánozni.	 Divatjamúltnak	 érezte	 magát	 a	 tweedszoknyájában	 és	 a	 zöld
impregnált	 dzsekijében,	 amely	 alkalmasabbnak	 tűnt	 egy	 vidéki
kiruccanáshoz,	 mint	 Mehitabel	 méregdrága	 fekete	 kasmírruhája.	 A	 ruha
szinte	második	bőrként	simult	a	nő	tökéletes	alakjára,	amelyet	még	Lucy	is
irigyelt.	 Martha	 közölte,	 hogy	 eleget	 látott	 ahhoz,	 hogy
továbbhaladhasson,	és	közölni	 fogja	a	 javaslatait,	valamint	 tart	majd	egy
rendes	 prezentációt	 skiccekkel	 és	 mintákkal,	 meg	 persze	 alternatív
megoldásokkal,	mert	 jól	 tudja,	hogy	a	 tapasztalatlan	klienseknek	sokszor
nehéz	a	döntés.
–	De	persze	azért	vagyok	itt,	hogy	ebben	segítsek	–	mondta	sietve,	mert

hirtelen	 szükségét	 érezte,	 hogy	 mihamarabb	 kiszabaduljon	 innen,	 ám
ekkor	Lucy	közölte,	hogy	vécére	kell	mennie.
Mehitabel	elkísérte	őket	az	előcsarnok	melletti	mosdóhoz,	Lucy	bement,

Martha	 pedig	 magára	 maradt,	 hogy	 beszélgethessen	 egy	 nővel,	 aki
valamilyen	oknál	 fogva	elbizonytalanította.	Erre	 jó	megoldásnak	 tűnt,	ha
kérdez,	nem	pedig	felel.
–	 Nos,	Mehitabel	 –	 kezdte	 ragyogó	 mosollyal	 –,	 mióta	 dolgozik	Mr.

Ghulbiannak?
Mehitabel	 fagyosan	 végigmérte.	 –	 Én	 nem	 „dolgozom”	 Mr.

Ghulbiannak.	A	 személyi	 asszisztense	vagyok.	Mondhatni	 azóta,	 hogy	 az



eszemet	tudom.
–	Ó.	Hát…	 értem…	–	 felelte	Martha,	 pedig	 nem	 értette.	 Elfordította	 a

tekintetét	Mehitabelről	a	 lépcsőre,	a	mintás	vörös	 szőnyegre.	–	Mivel	ön
annyira	 közel	 áll	 Mr.	 Ghulbianhoz,	 esetleg	 meg	 tudja	 mondani,	 mikor
cserélhetnénk	 ki	 azt	 a	 szőnyeget?	 Talán	 fel	 is	 mehetnénk,	 hogy
körülnézzünk.	Úgy	látom,	ott	is	elkelne	némi	átalakítás.
Lassan	lehervadt	a	mosolya,	amikor	Mehitabel	kifejezéstelen	arccal,	az

érdeklődés	minden	jele	nélkül	nézett	vissza	rá.	Jeges	hangon	felelte:	–	Ne
foglalkozzon	az	emelettel.	Magának	az	a	dolga,	hogy	idelent	csinálja	meg
a	nagyobb	szobákat.	Mr.	Ghulbian	kétségkívül	jól	megfizeti,	és	a	legjobb
eredményt	 várja	 el.	 Ha	 pedig	 nem	 azt	 kapja	 –	 vont	 vállat	 –,	 higgye	 el,
mindenki	 tudni	 fog	 róla.	 Ez	 a	 munka	 az	 egekbe	 emelheti	 vagy	 a	 porba
taszíthatja,	Miss	Patron.	Jobb	lesz,	ha	vigyáz.
Martha	később	megesküdött	Lucynak,	hogy	a	gerince	is	megborzongott.

–	Mintha	próbamunkát	csinálnék	–	folytatta	dühösen.	–	Ahmet	azért	bízott
meg,	aki	vagyok,	és	amit	csinálok,	az	ízlésem	miatt,	a	tapasztalatom	miatt,
ez	a	dög	meg	kétségbe	vonja	az	egészet.	Próbál	elijeszteni.	Mintha	tartozna
Ghulbiannak,	 vagy	 ilyesmi.	 És	 különben	 is,	 miért	 nem	 nézhetünk	 körül
fent?	Mit	rejtegethet	ott,	ami	olyan	különleges,	hogy	nem	láthatjuk?
–	 Ez	 a	 nő	 őrült,	 vagy	 ilyesmi	 –	 mondta	 Lucy.	 Újra	 próbálta	 hívni	 a

pizzás	fiút,	de	sikertelenül.	A	fene	egye	meg.
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Marco	 következő	 úti	 célja	 a	 brooklyni	 rendőrőrs	 volt,	 de	 még	 ott	 sem
merte	kint	hagyni	a	biciklijét.	Becipelte,	és	letette	maga	mellé	a	recepción,
miközben	az	ottani	rendőrnő,	aki	kerek	arcával,	hátrafogott	barna	hajával,
bézsszínű	 egyenblúzában	 és	 névtáblájával	 alig	 tizenhat	 évesnek	 nézett	 ki.
Marcónak	 az	 jutott	 az	 eszébe,	 hogy	 vagy	 a	 rendőrök	 lesznek	 egyre
fiatalabbak,	 vagy	 ő	 öregszik.	 A	 lánynak	 mindazonáltal	 érdekes
arcberendezése	 volt:	 erős	 csontok,	 talán	 orosz	 vagy	 kelet-európai	 ősök.
Marcóban	mindig	ott	figyelt	a	művész;	nem	egyszerűen	csak	nézett,	hanem
mindent	magába	is	szívott	–	egészen	addig,	amíg	észbe	nem	kapott,	hogy	a
lány	gyanakodva	méregeti.	Ekkor	elnézést	kért,	és	előadta	a	mondókáját.
–	 Azzal	 a	 nyomozóval	 kell	 beszélnem,	 aki	 az	 Angela	 Morse-üggyel

foglalkozik.	 –	 A	 csípőjéhez	 támasztotta	 a	 kerékpárt,	 és	 azonosításként
felmutatta	 a	 jogosítványát,	 hogy	 a	 lány	 ne	 gondolja	 a	 szokásos	 idióták
egyikének,	aki	feltűnési	viszketegségben	szenved.
–	 És	 miért	 van	 erre	 szükség,	 Mr.	 Mahoney?	 –	 A	 lány	 visszaadta	 a

jogosítványt,	és	Marco	szemébe	nézett.
–	 Mert	 ott	 voltam,	 amikor	 a	 lányt	 megölték	 –	 felelte	 nemes

egyszerűséggel	Marco.
Ezzel	 sikerült	 felkeltenie	 a	 rendőrpalánta	 érdeklődését,	 de	 azért	 még

kapott	 egy	 futó	 pillantást,	 miközben	 a	 lány	 beírt	 egy	 nevet	 a
számítógépébe,	és	várta	a	választ.	Meg	is	kapta.
–	 Moreira	 nyomozó	 egy	 perc	 múlva	 itt	 lesz	 –	 nyújtott	 át	 egy	 köteg

papírt.	–	Addig	töltse	ki	ezeket.
Marco	helyet	foglalt	az	egyik	szürke	műanyag	széken,	belepillantott	az

űrlapokba,	és	úgy	döntött,	hogy	nem	foglalkozik	velük.	Kezdte	elveszíteni
türelmét	 a	 bürokráciával	 szemben;	 ha	 érdekli	 őket,	 amit	 mondani	 akar,



akkor	 hallgassák	 meg,	 és	 jegyzeteljék	 le.	 A	 telefon	 rezegni	 kezdett	 a
zsebében.	Elővette,	és	látta,	hogy	Martha	hívja.
–	Helló,	bébi	–	mondta	tompított	hangon.	–	Mizu?
Hallotta	Martha	nevetését,	és	azonnal	jobb	kedvre	derült.
–	Máris	úgy	beszélsz,	mint	ők	–	mondta	a	lány.
–	Mi	a	franc?	–	nevetett	ő	is.	–	Mindenesetre	működik,	bár	mintha	senki

sem	 tudna	 semmit	Angie	Morse-ról,	 azon	 túl,	 hogy	 rendes	 kislány	 volt.
Fiatal	nő	–	helyesbített.	–	Így	korrekt	politikailag.
–	Engem	nyugodtan	hívhatsz	lánynak.	A	húgom	az,	aki	„fiatal	nő”	akar

lenni,	mert	csak	tizenhét.
–	Te	viszont…?
–	Elég	öreg	vagyok	ahhoz,	hogy	újra	kislány	akarjak	lenni.	De	Marco,

még	 mindig	 olyan	 biztos	 vagy	 ezzel	 az	 Angie-vel	 kapcsolatban?	 Hogy
tényleg	jól	láttad,	ami	történt,	hogy	nem	egyszerűen	csak	leesett	a	hajóról,
és	úgy	fulladt	meg?	–	Martha	még	mindig	kételkedett.
A	hosszú	némaság	önmagáért	beszélt,	és	Martha	megbánta,	hogy	feltette

a	kérdést;	de	Marco	annyira	megszállottja	 lett	ennek	a	vörös	 lánynak,	az
egész	 esetnek,	 a	 Ghulbian-szálnak,	 ő	 pedig	 jobban	 szerette	 volna,	 ha	 a
férfi	 távol	 tartja	 magát	 az	 egésztől,	 és	 annyiban	 hagyja,	 nem
kérdezősködik	többet.
–	Tegnap	megint	találkoztam	Ghulbiannal	–	mondta	végül	Martha.	–	A

mocsárvidéki	házában.
–	Akkor	biztosan	összefutottál	Mehitabellel	is.
–	Valóban.	Nem	semmi	a	nő.	Gyönyörű,	a	maga	fura	módján.
–	 Már	 amennyire	 egy	 jégtömb	 gyönyörű	 lehet.	 Csillámló	 szépség

kívülről,	fagyos	rettenet	belülről.
–	Tyűha!	–	Martha	le	volt	nyűgözve.	–	Tökéletes	leírás.	Bár,	gondolom,

szívesen	lefestenéd.
Marco	gondolkodóba	esett.	–	Nem	tudnám	megcsinálni.	Nem	tudom,	mi

van	a	felszíne	alatt,	nem	látom	azt	a	lényeget,	amit	másban	igen,	az	igazi
személyiséget	a	külső	mögött.
–	Pedig	ez	is	hozzátartozik	a	tehetségedhez.
Marco	 vállat	 vont.	 –	 Úgysem	 őt	 kell	 lefestenem.	 Hanem	 a	 mindig

kedves,	mindig	elbűvölő	Ahmetet.	A	megtestesült	Mr.	Nyájasságot.
–	 Tényleg	 kedves.	 Legalábbis	 szerintem.	 A	 tenyerén	 hordoz	 minket

Lucyval,	 és	 amikor	 kimentünk	 megnézni	 a	 házát,	 teát	 szolgáltatott	 fel,
többek	 közt,	 rendes	 teát	 sütivel	 és	 eperdzsemmel,	 friss	 tejszínnel	 és



uborkás	 szendviccsel.	Azóta	 nem	 volt	 részem	 ilyenben,	 hogy	 anyu	 elvitt
minket	 a	 Fortnum	 &	 Masonhöz,	 a	 „rend	 kedvéért”,	 ahogy	 mindig
mondogatta,	mielőtt	visszamentünk	volna	a	kollégiumba.
–	Valahogy	az	az	érzésem,	Martha,	hogy	Angie	nem	kapott	ilyen	„teát”.

És	szerintem	Ahmet	nyakig	benne	van,	az	a	banya	Mehitabel	pedig	egészen
biztosan.	Mindenesetre	elvállaltam,	hogy	megfessem	a	pasi	portréját.
–	De	hát	miért?	Ha	egyszer	nem	kedveled?
–	 Kedvelem.	 Biztosan	 megvannak	 a	 sötét	 foltok	 a	 múltjában,	 de	 egy

önerőből	sikeressé	váló	ember	mindig	érdekes.	Higgy	nekem,	Martha,	ha
majd	 hosszú	 órákra	 össze	 lesz	 velem	 zárva	 egy	 szobába,	 egy	 nap	 alatt
jobban	megismerem,	mint	a	saját	anyja.
–	Vajon	van	anyja?
–	Fogalmam	sincs,	de	érdekes	 lenne	megtudni.	És	azt	 is,	hogy	ki	 is	az

igazi	 Ahmet	 Ghulbian.	 A	 családi	 körülmények	 időnként	 sok	 mindent
megmagyaráznak.
–	De	hát	nem	tudunk	már	így	is	egy	csomó	mindent?
–	Csak	azt	a	sztorit	 ismerjük,	amit	Ghulbian	elmesélt.	Hogy	a	családja

elveszítette	 a	pénzét,	 félig	görög,	 félig	 egyiptomi,	de	 se	 egy	név,	 se	 egy
konkrét	 hely	 azonkívül,	 amit	 a	 média	 előásott,	 ami	 –	 miután	 a	 pasas
ügyesen	elfedte	a	nyomait,	és	elterjesztett	mindenféle	álhírt	–	pontosan	azt
sugallja,	amit	Ghulbian	el	akar	hitetni.	Kedvelem	Ahmetet,	de	nem	bízom
meg	benne,	ez	az	igazság.
–	 Talán	 nem	 kellett	 volna	 elvállalnom	 a	 házát,	 ha	 ilyen	 érzésekkel

viseltetsz	iránta.
–	Már	hogyne	kellett	volna.	Te	megcsinálod	a	vityillóját,	én	megfestem

az	 arcképét.	 Ketten	 teljesen	 lefedjük	 a	 fickót.	 Hidd	 el,	 mire	 végzünk,	 a
múltja	egyetlen	kis	morzsája	sem	marad	rejtve	előttünk.
–	 Hm	 –	 hümmögött	 Martha,	 és	 aggodalommal	 gondolt	 Ahmetre,

Marshmallowsra	meg	a	mocsárra,	és	arra	a	már-már	ragadozó	pillantásra,
amit	 a	 férfi	 akkor	 vetett	 Lucyra,	 amikor	 azt	 hitte,	 hogy	 ő	 nem	 látja.	 –
Szemmel	kell	tartanom	–	mondta	kétkedve.	–	De	közben,	ha	kész	lesz	a	ház
–	 amire	mellesleg	 pontosan	 öt	 hetet	 kaptam	 –,	Mr.	 Ghulbian	 partit	 akar
adni.	Nem	is	egyszerű	partit,	hanem	bált,	Capote	fekete-fehér	New	York-i
mesterműve	nyomán.
–	Akkor	kelleni	fog	neked	valami	új	cucc	–	vélte	Marco.
–	Talán	valami	fekete.	A	fehérhez	túl	öreg	vagyok.
Marco	 nevetve	 csukta	 össze	 a	 telefont,	 és	 visszament	 a	 rendőrlányhoz



érdeklődni,	vajon	mikor	jön	a	nyomozó.
–	Mr.	Mahoney?
A	 hang	 a	 háta	 mögül	 érkezett.	 Marco	 megfordult,	 és	 zömök,	 húszas

éveinek	második	felében	járó	fiatalembert	pillantott	meg:	tüskére	nyírt	haj,
hosszú,	sovány,	Jézus-szerű	arc	a	reneszánsz	festmények	stílusában.	Ez	az
arc	 mosolytalan	 volt,	 és	 azt	 a	 benyomást	 keltette,	 mintha	 a	 gazdájának
éppen	 jóval	 sürgősebb	 dolga	 lenne	 annál,	 mint	 hogy	 Angie	 Morse
haláláról	értekezzen	egy	fickóval,	aki	épp	most	esett	be	az	utcáról.
Hóna	alatt	vékony	dossziét	tartott,	és	egy	kis	fülkeiroda	felé	intett,	ahol

leült	Marcóval	szemben,	akinek	most	valahogy	a	torkára	forrt	a	szó.
–	Nos,	mit	tud	Angie	Morse-ról,	amit	mi	még	nem?	–	Moreira	nyomozó

végignézte	a	dossziéban	lapuló	körülbelül	fél	tucat	papírt,	aztán	becsukta	a
dossziét,	és	letette	az	asztalra	kettejük	közé.
–	Tudom,	hogy	gyilkosság	áldozata	lett.	Láttam,	amikor	történt.
A	 detektív	 arca	 kifürkészhetetlen	maradt.	Hátradőlt,	 karba	 font	 kézzel,

szétterpesztett	 lábbal,	 némán	 meredt	 Marcóra.	 Mintha	 olvasni	 tudna	 a
gondolatokban,	 futott	 át	Marcón.	Ha	 tényleg	 tud,	 akkor	 rengeteg	 időt	 és
fáradságot	spórol	meg,	de	ha	nem,	akkor	kénytelen	lesz	ő	elmondani,	amit
látott.
Moreira	 nyomozó	 közbeszólás	 nélkül	 hallgatta	 végig.	 Amikor	Marco

közölte,	 hogy	 ennyi	 volt,	 mindent	 elmondott,	 a	 detektív	 felegyenesedett
ültében.	–	De	hol	a	bizonyíték,	Mr.	Mahoney?	Látta	magán	kívül	bárki	ezt
az	„eseményt”?
–	 Mármint	 hogy	 látta-e	 más	 is	 azt,	 hogy	 Angie-t	 fejbe	 vágták	 egy

üveggel,	 látta,	 ahogy	 fuldoklik,	 és	 próbálta	 megmenteni,	 sikertelenül?
Sajnos	nem,	uram,	csak	én.
Moreira	 nyomozó	 nem	válaszolt,	 csak	 hosszan	 nézett	Marcóra.	Végül

azt	mondta:	 –	 Nem	 tudom,	miért	 hiszek	magának,	Mr.	Mahoney,	 de	 így
van.	És	hogy	mi	az	oka?	Mert	mi	a	fenének	állítana	be	ide	egy	magafajta
ember	 egy	 kiagyalt	 történettel,	 amivel	 bajba	 keveri	 önmagát,	 a	 nyakába
vesz	egy	csomó	felelősséget	és	bajlódást,	csak	hogy	tájékoztasson	engem
egy	ismeretlen	fiatal	nőről,	akinek	a	meggyilkolását	látta	vagy	látni	vélte.
Sajnálatos	módon	azonban	az	eset	egy	másik	országban	történt.	Ami	kívül
esik	a	mi	hatáskörünkön.
–	De	hisz	a	lány	amerikai	állampolgár	volt…
–	Ezt	honnan	tudja,	uram?	Ha	egyszer	nem	is	ismerte?
–	 Kinyomoztam,	 kicsoda.	 –	 Marco	 elmesélte	 Angie	 történetét,	 a



steakhouse-t,	a	 lerobbant	 lakást,	és	az	eltűnt	 lányról	 szóló	újsághírt,	amit
Franciaországban	látott.	–	Tudtam,	hogy	ő	az,	amint	megláttam	–	folytatta.
Az	egyetlen	dolog,	amit	nem	tudok,	az	a	hajó	neve,	bármi	legyen	is.	És	ez
az	igazság.	Uram	–	tette	hozzá	udvariasan.
–	 Tehát	 azt	 akarja	 mondani,	 hogy	 maga	 az	 utolsó	 ember,	 aki	 életben

látta	 Angie	 Morse-t.	 És	 hogy	 senki	 más	 nem	 volt	 jelen,	 amikor	 vízbe
fulladt.	Egyedül	volt,	Mr.	Mahoney.
Marco	rámeredt.	Egy	pillanatig	azt	kívánta,	bár	ne	jött	volna	ide,	bár	ne

keveredett	 volna	 bele.	De	 ha	 így	 lett	 volna,	 akkor	 lenne	 egy	 halott	 lány,
akire	 senki	 sem	 emlékszik,	 akinek	 senki	 sem	 segít.	 –	 Amit	 láttam,	 az
gyilkosság	volt	–	mondta	hidegen,	miközben	Em	felébredt,	és	kidugta	az
orrát	a	dzseki	széle	alól.
–	Ide	nem	lehet	kutyát	behozni	–	figyelmeztette	Moreira	gépiesen.	Aztán

éles	 pillantást	 lövellt	 Marcóra.	 –	 Valamilyen	 hülye	 oknál	 fogva	 hajlok
arra,	 hogy	 higgyek	magának.	De	mostantól	mi	 visszük	 tovább	 az	 ügyet,
Mr.	Mahoney.	Nyugodtan	ránk	hagyhatja.
Marco	 beleegyezett,	 de	 amikor	 visszatuszkolta	 Emet,	 és	 visszament	 a

sárga	bringához,	beléje	hasított,	hogy	nem	engedheti	el	csak	így	a	dolgot.
Meg	kell	találnia	a	lányt.	Segítenie	kell	neki.	Még	akkor	is,	ha	halott.
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ANGIE

Az	 időnek	 nincs	 értelme.	 Itt	 vagyok	 ebben	 a	 szép	 szobában,	 amelynek
kékesszürke	 spalettás	 ablakai	 egy	 fák	 nélküli	 parkra	 néznek,	 ami	 olyan
zöld,	 hogy	 a	 vízitorma	 jut	 eszembe	 róla,	 amit	 flaneldarabokon
növesztettünk	 az	 iskolában	 biológiaórára.	 Iskola.	 A	 nevetésem	 harsány;
túlságosan	 is	 hangos	 a	 környező	 csendben.	Az	 iskola	 egy	másik	 életben
volt,	egy	másik	világban,	fényévekre	attól,	ahol	most	végezni	fogom,	mert
semmi	kétség,	hogy	itt	fogom	végezni.	Hogy	miért	nem	történt	még	meg,
az	rejtély	számomra.	Miért	húztak	ki	a	mocsárból,	ami	oly	könnyen,	oly
gyorsan,	oly	zajtalanul	elintézett	volna,	hogy	még	csak	egy	buborék	sem
jelezné,	hol	ért	utol	a	végzetem?
Miért	 nem	 érkezett	még	meg	 ez	 a	 végzet?	 Csak	 arra	 tudok	 gondolni,

hogy	valami	még	rosszabbat	tartogatnak	nekem.	Talán	valamilyen	kínzást,
középkori	 vallatópadot	 fogaskerekekkel	 és	 láncokkal	 meg	 mindenféle
szadista	 módszerrel,	 amire	Mehitabel	 biztosan	 képes.	Mehitabel	 mestere
lehet	a	szadomazónak,	ez	csak	úgy	süt	abból	a	gonosz	szeméből,	az	acélos
testéből,	a	bizonyosan	érzések	nélküli	szívéből.	Talán	még	szíve	sincs.	És
ez	most	nem	sokat	segít	rajtam.
„Anyu”,	 gondolom,	 és	 kétségbeesve	 sírva	 fakadok,	 pedig	 nem	 is

gondoltam,	 hogy	 maradtak	 könnyeim.	 „Én	 megpróbáltam,	 anyu”,
suttogom	 a	 sötétségbe.	 Tényleg	 próbáltam	 elszökni,	 próbáltalak	 nem
cserbenhagyni.	 Bátorság,	 mindig	 ezt	 mondtad,	 még	 akkor	 is,	 amikor
fájdalmaid	 voltak,	 amikor	már	 tudtad,	 hogy	 el	 fogsz	 hagyni	 engem.	 Én
pedig	próbáltalak	visszatartani,	ó,	mennyire	próbáltam,	örökké	dolgoztam
volna,	 bármit,	 csak	 hogy	 életben	 tartsalak,	 hogy	 mellettem	 maradj.	 Te
voltál	az	egyetlen,	aki	valaha	is	szeretett,	és	ez	az	igazság,	anyu.	Az	a	sok
srác,	 talán	 nem	 is	 olyan	 sok,	 mint	 hinnéd,	 semmit	 sem	 jelentett	 nekem



Henry,	 a	 déli	 kollégista	 fiú	 után.	 Vajon	 mi	 lehet	 vele?	 Gondolom,
megismerkedett	 valami	 déli	 első	 bálos	 lánnyal,	 és	 benősült	 a	 vagyonba.
Fura,	hogy	az	ember	túl	későn	világosodik	meg	a	férfiakkal	kapcsolatban.
De	talán	csak	megkeseredtem,	 talán	még	nem	találkoztam	az	 igazival,	de
most	 már	 nem	 is	 fogok.	 Megyek	 hozzád,	 anyu.	 A	 végén	 újra	 együtt
leszünk,	ezt	biztosan	tudom.
Léptek	 koppantak	 odakint	 a	 folyosón.	 Visszahőköltem	 az	 ablaktól,

kezemet	a	szívemre	 téve,	a	 ruhám	szélét	a	mellemhez	szorítva.	 Ismertem
ezeket	a	lépteket.
Kinyílt	az	ajtó.	Mehitabel	állt	a	küszöbön,	és	rám	nézett.	Végigmérte	a

ruhát	és	a	meztelenségemet	alatta.	Borzasztó	hosszú	idő,	talán	eónok,	talán
örökkévalóságok	teltek	el,	mire	megszólalt.
–	 Mr.	 Ghulbian	 ismét	 látni	 kíván.	 –	 Közelebb	 jött.	 Körbejárt,	 és

végigvizslatott.	–	Tekintsd	magad	szerencsésnek,	drága	Angie.	Kapsz	tőle
egy	második	esélyt.
Egészen	 közel	 tolta	 az	 arcát	 az	 enyémhez,	 rám	 mosolygott	 azzal	 a

mosollyal,	 amelytől	 csak	a	vörös	 szája	 sarka	görbül	 fel,	 és	hozzátette:	–
Amit	tőlem	sosem	kapnál	meg.	Ezt	ne	felejtsd	el.

Ahmet	a	kedvenc	vörös	bőrfoteljében	 trónolt,	a	 tűz	pattogott,	az	 ismerős
tűzifaillat	 összekeveredett	 a	Londonból	 hozatott	 vágott	 jácintok	 illatával;
természetesen	 melegházi	 virágok	 voltak,	 mert	 Ahmetnek	 muszáj	 volt
mindenben	 különlegesnek	 lennie.	 Semmi	 bolti	 orchidea,	 semmi	 túl	 zárt
bimbós	vörös	rózsacsokor	lángvirágokkal	szegélyezve.	Ő	a	szokatlant,	a
ritkát	 szerette;	 a	 melegházi,	 tökéletesen	 fehér	 csokrokat,	 amiket
elküldhetett	 áldozatainak,	 a	 „kislányoknak”,	 ahogyan	 magában	 nevezte
őket,	 hogy	 megszédítse	 a	 fejecskéjüket	 az	 örök	 üzenettel:	 a	 virág	 a
szerelem	 jele.	 Mintha	 szándékában	 állt	 volna,	 hogy	 bárkit	 is	 szeressen
önmagán	kívül.	Talán	képtelen	is	lett	volna	rá.	Narcisztikus	önimádó,	az	is
marad,	 gondolta,	 amikor	 nyílt	 az	 ajtó,	 és	 meglátta	 Angie-t	 sápadtan,
nyúzottan,	beesett	szemmel,	és	ami	a	legmegdöbbentőbb,	leborotvált	fejjel.
Mi	 a	 fene	 történt	 az	 ő	 Angie-jével,	 a	 magas	 sarkús,	 szűk	 szoknyás

lánnyal,	 akinek	 merész	 tekintete	 olyan	 ígéretet	 sugárzott,	 amit	 igazából
sosem	akart	betartani.	Vagy	legalábbis	ritkán,	amint	azt	ő	is	tapasztalhatta	a
hotelszobában,	 meg	 később	 abban,	 amit	 Angie	 nyilván	 „kapcsolat”-nak



gondolt.
–	Angie	–	mondta	meleg	hangon.	–	Drágám,	gyere	be,	biztosan	átfáztál

abban	 a	 vékony	 kis	 ruhában.	 Miért	 nem	 talált	 neked	 Mehitabel	 valami
alkalmasabbat	egy	ilyen	hideg	estére?
A	 lány	 nem	 válaszolt,	 csak	 állt,	 fejét	 lehorgasztva,	 még	 csak	 nem	 is

nézett	Ahmetre.	Nem	hajlandó	rám	nézni,	gondolta	a	férfi.	Hát	jó.
Ahmet	 tudta,	 hogyan	 kell	 úriembert	 játszani,	 még	 ha	 nem	 volt	 is	 az.

Levette	 világos	 kasmír	 házikabátját,	 és	 a	 lány	 vállára	 terítette.	 Megállt
Angie	 előtt,	 olyan	 közel,	 hogy	 megcsókolhatta	 volna,	 de	 a	 lány	 nem
emelte	fel	az	arcát,	nem	volt	hajlandó	tudomásul	venni	Ahmet	jelenlétét	a
saját	 kis	 világában.	 Ahmet	 értette	 a	 dolgot.	 Angie	 úgy	 érzi,	 hogy	 ő
megsebezte,	és	okkal.	S	nemsokára	újabb	sebeket	kap.	Ahmetnek	nem	volt
ideje	 több	 játszadozásra:	 már	 akkor	 meg	 kellett	 volna	 szabadulnia	 a
lánytól,	 amikor	 először	 alkalma	 volt	 rá,	 bár	 utóbb	 belegondolva	 talán
mégsem,	 mert	 akkor	 megfosztotta	 volna	 magát	 attól	 a	 kéjtől,	 hogy
bánthatja.
Mehitabel	 tudta,	 mire	 készül.	 Eltűnt,	 de	 most	 visszatért	 két	 hosszú,

keskeny	 dobozzal.	 Kinyitotta	 az	 elsőt,	 és	 megmutatta	 a	 korbácsot
Ahmetnek.	Kinyitotta	 a	másodikat	 is,	 és	 könnyed	 ujjakkal	megérintette	 a
benne	 pihenő	 puskát,	 miközben	 a	 férfira	 mosolygott.	 A	 tekintetük
egyetértőn	forrt	össze.
Ahmet	még	állt	egy	percig,	és	Angie-t	nézte,	aki	ernyedt	 testtartásából

ítélve	 mintha	 egy	 más	 bolygón	 tartózkodott	 volna	 éppen.	 Ahmet	 arra
készült,	 hogy	visszarángassa	őt	onnan,	 ide,	magához.	Látni	 akarta	Angie
szemét,	 azt	 a	 szemet,	 amit	 akkor	 látott,	 amikor	 a	 lány	 a	 tengerben
fuldokolt.	Most	úgy	akarta	látni	a	szemét,	hogy	félelemben	és	fájdalomban
fuldoklik.
Kivette	 a	 korbácsot	 az	 első	 dobozból,	 és	 végighúzta	 az	 ujjai	 közt.

Természetesen	 ez	 is	 antik	 darab	 volt,	 valaha	 egy	 századfordulós
férfiklubban	 használták,	 ahol	 a	 korbácsolás	 az	 egyik	 legnépszerűbb
szexuális	élvezeti	szolgáltatás	volt.	Most	Angie	is	megtapasztalja	majd	ezt
a	kéjt,	 és	ő	maga	 is,	 főleg	ha	Angie	majd	végre	 felnéz	 rá,	a	 fájdalomtól
eltorzult	arccal,	és	esdeklő	szemmel	könyörög,	hogy	hagyja	abba…	az	a
szempár…	Ahmet	 azt	 akarta,	 hogy	 könyörögjön…	 csak	 így	 lehet	 képes
kitörölni	az	agyából	annak	a	fuldokló	tekintetnek	az	emlékét.
Mehitabel	 indult,	 hogy	 levegye	 Angie-ről	 a	 ruhát,	 de	 Ahmet

megállította.	 –	 Így	 akarom.	 –	 Hátrébb	 lépett,	 és	 szemügyre	 vette	 a



magatehetetlen	 teremtést.	 „Magatehetetlen”	 –	 pontosan	 így	 akarta	 látni	 a
nőket.	Az	erő	és	a	hatalom	csak	az	övé…	és	ha	a	dicsőség	nem	is,	akkor	is
ő	 lesz	 az,	 akit	 a	 lány	 végül	 imádni	 fog.	 Ez	 volt	 a	 szándéka.	 Elnyomni
Angie	 erős	 akaratát,	 kitörölni	 a	 személyiségét,	 a	maga	 képére	 formálni:
tehetetlenné,	 alávetetté,	 szervilissé,	 hogy	 csak	 ura	 kedvére	 akarjon	 tenni.
És	akkor	végez	vele.
A	korbács	nem	csattant,	amikor	hátralendítette,	 inkább	 fütyülve	csapott

le,	 vékony	 hanggal,	 mint	 a	 kígyósziszegés,	 perzselő	 csípéssel,	 amely
felmarta	a	 lány	finom	bőrét,	és	vörös	hurkát	húzott,	ha	vércsíkot	nem	is.
Ahmet	 nem	 akart	 vért,	 az	 amatőrségre	 vallott	 volna.	 Számtalan	 módját
ismerte	annak,	hogyan	okozzon	fájdalmat,	márpedig	Angie	megtöréséhez
fájdalomra	volt	szükség.	Aztán,	de	csak	aztán	engedheti	el.
Angie	 nem	 sírt.	 Nem	 is	 kiáltott,	 nem	 könyörgött,	 hogy	 hagyja	 abba.

Lehanyatlott,	és	csak	hevert	kiterülve,	megszelídítetlenül;	esze	ágában	sem
volt	esdekelni.
Hosszú	percek	múltán	Ahmet	feladta.	Odabiccentett	Mehitabelnek,	hogy

vegye	gondjaiba	a	lányt,	és	mélységesen	feldúlva	elhagyta	a	szobát.	Angie
legyőzte;	 most	 már	 muszáj	 lesz	 megszabadulnia	 tőle,	 hagynia,	 hogy
Mehitabel	 elvigye,	 és	 többé	 sose	 lássák.	De	mégsem.	Nem	hagyhatja.	Őt
egyetlen	nő	sem	győzheti	le,	főleg	ez	az	Angie	nem.
Lucy	 jutott	 az	 eszébe,	 a	 romlatlan,	 egyszerű,	 gyermeki	 Lucy.	 Tudta,

hogy	 ő	 sosem	 kerekedhetne	 fölébe.	 Lucy	 egy	 nap	majd	 a	 felesége	 lesz,
Marshmallows	 úrnője,	 a	 házavató	 tiszteletére	 rendezett	 bál	 királynője.
Lucy	 egészen	más,	mint	Angie,	 akit	most	már	 ugyanolyan	 szenvedéllyel
gyűlölt,	 mint	 amilyen	 szenvedéllyel	 akarta	 eleinte	 elcsábítani,	 szeretni…
Vajon	 tényleg	 szerelem	 volt?	Nem	 csak	megdugni	 akarta	Angie-t?	Látni
akarta	 azt	 a	 vörös	 hajkoronát	 szétterülni	 a	 lány	 hófehér	 mellén,	 ahogy
Angie	 ott	 feküdt	 mellette	 a	 szállodai	 ágyon,	 csillogó	 szemmel	 a
párducdíszes	 Cartier	 nyaklánc	 meglepetése	 után.	 Az	 egyik	 lánytól	 azt
várta,	 hogy	 a	 szex	 örömét	 adja	majd,	 a	másik	 pedig	 szűzi	 arája	 lesz.	És
miközben	erre	gondolt,	eszébe	jutott,	hogy	jó	lesz	utánajárni	a	dolognak,
kideríteni,	kikkel	járkál	Lucy,	és	tenni	róla,	hogy	senki	se	előzze	meg	az
erényöv	leoldásában.	Lucy	fontos.	Angie	feláldozható.
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Marthának	 amellett,	 hogy	 alig	 öt	 hét	 alatt	 formába	 kellett	 ráznia	 Ahmet
hatalmas,	 barátságtalan	 házát,	 még	 az	 is	 a	 nyakába	 szakadt,	 hogy
megszervezze	 a	 „bált”,	 amellyel	 megünneplik	 az	 átalakítást.	 Még	 abban
sem	 volt	 biztos,	 hogy	 az	 átalakítással	 végez	 –	 pusztán	 a	 munkások
eljuttatása	 az	 isten	 háta	 mögötti	 mocsárba	 is	 kész	 tortúra	 volt,	 nem	 is
beszélve	 az	 elszállásolásukról	 a	 munkálatok	 ideje	 alatt.	 Miért,	 ó,	 miért,
tette	 fel	 magának	 a	 kérdést	 minden	 egyes	 újabb	 hiábavaló
telefonbeszélgetés	 után,	 amikor	 segítséget	 kért,	 vagyis	 inkább	 követelt.
Felhívta	az	összes	ismerőst,	mindenkit,	akinek	valaha	is	szívességet	tett,	és
akit	az	adósának	tekinthetett.	Szerencsére	a	legtöbbet	el	is	érte.
Sikerült	 kerítenie	 egy	 építőipari	 céget	 alig	 húsz	 mérföldre

Marshmallowstól,	akik	kelletlenül	bár,	de	hajlandók	voltak	besegíteni,	de
persze	csak	dupla	árért.	Martha	a	saját	festőbrigádját	hozatta	el	Londonból
–	az	emberek	végig	morogtak,	és	gyanakodva	fogadták	az	ígéretet,	hogy
egy	jó	kis	fogadóban	lesznek	elszállásolva,	ahol	bőséges	étkezést	kapnak	a
húsos	 pités-hal	 és	 sült	 krumpli	 vonalon,	 amit	 ingyen	 (legalábbis	 nekik
ingyen)	 sörrel	 öblíthetnek	 le.	 Martha	 szerzett	 bérelt	 buszokat	 is,	 hogy
szállíttassa	őket.	 Intézett	nekik	ebédre	meleg	 levest	és	 szendvicset.	Ellátta
őket	overallokkal	és	sapkákkal,	amelyeken	ott	díszelgett	a	frissen	tervezett
Marshmallows-logó:	 kémény	 fészekkel,	 rajta	 két	 szárny.	 Bármennyire
igyekezett	megragadni	 a	mocsári	 hangulatot,	 nem	 járt	 sikerrel;	 a	 kietlen
táj	egyszerűen	semmiféle	fogódzóval	nem	szolgált	ehhez.
És	ha	ez	még	nem	 lett	volna	elég,	Ahmet	naponta	hívogatta,	hogy	hol

tartanak,	 mikor	 költözhet	 vissza,	 mi	 tart	 ilyen	 sokáig.	 Martha
agyonhajszoltságában	néha	azt	kívánta,	bár	sosem	találkozott	volna	ezzel
az	emberrel,	és	sosem	vállalta	volna	el	munkát.	Marshmallows	olyan	távol



esett	 a	 civilizációtól,	mintha	 egy	más	 országban	 terült	 volna	 el.	Meg	 ott
volt	Mehitabel	is.
A	 rejtélyek	 asszonya,	 ahogyan	 Lucy	 joggal	 nevezte,	 minden	 apró

részletet	 számon	 tartott;	 időnként	 felbukkant	 a	 jegyzeteivel,	 előkészített
kommentárjaival,	 és	 mindig	 sikerült	 minden	 erőlködés	 nélkül	 azt	 a
látszatot	 keltenie,	 mintha	 Martháék	 le	 lennének	 maradva,	 bizonytalanok
lennének,	rákérdeznének	minden	részletre.
Mindennek	 ellenére	 a	 harmadik	 hétre	 a	 Martha	 által	 vizionált	 új	 ház

kezdett	 kibontakozni	 az	 álmok	 ködéből.	 A	 kőlapos	 burkolat	 eltűnt,
akárcsak	 a	 vörös	 lépcsőszőnyeg,	 a	 sötét	 függönyök,	 a	 túlságosan
tömörnek	 tűnő	 falburkolat,	 a	 számtalan	 kristálycsillár.	 Csak	 az	 immár
lecsupaszított	falak	várták	a	világos	árnyalatot.	Nem	fehéret	–	Martha	úgy
érezte,	 hogy	 az	 túlságosan	 elütne	 a	 kinti	 szürke-zöld	 környezettől.	 A
szalon	halvány	toszkán	őzbarna	lett,	a	padló	még	halványabb	fakószürke,
az	 ablakkeretek	 végtelen	 kékek,	 a	 Földközi-tengerre	 utalva,	 mintha
behoznák	 a	 kinti	 tájat	 a	 szobába.	 Az	 ablakok	 krémszínű,	 lágy
batisztfüggönyt	kaptak,	tökéletes	volt	az	esésük,	még	a	huzatban	is,	amikor
a	teraszra	nyíló	magas	ablakok	nyitva	voltak.
Amikor	 Martha	 megállt,	 és	 kinézett	 egy	 ilyen	 ablakon,	 mintha	 a

végtelenbe	 tekintett	 volna:	 a	 halvány	 rozsdavörös	 térköveket	 most	 már
kúszónövényekkel	 beültetett	 karcsú	 vázák	 ellenpontozták;	 majd
következett	a	hosszú,	 smaragdzöld	„pázsit”	a	barnászöld	mocsárig,	mely
aztán	 továbbvezette	 a	 tekintetet	 a	 csillámló	 folyóig	 és	 az	 alacsonyan
csüngő	felhőkig,	az	égig.
Már	 csak	 az	 hiányzott,	 hogy	 mindenfelé	 antik	 török	 szőnyegeket

szórjanak	szét	–	a	kiválasztásukban	Ahmet	származásának	is	szerepe	volt
–,	amelyek	elég	lágy	és	pasztell	színvilágúak	ahhoz,	hogy	beleolvadjanak
a	háttérbe,	illeszkedjenek	a	szürke	padlóhoz	és	az	ugyancsak	összehangolt
színű	 szófákhoz	 és	 székekhez,	 de	 ne	 legyenek	 ugyanolyanok;	 itt-ott
dagadozó,	fényűző	párnákkal,	amelyek	heverészésre	csábítanak.
Martha	 szemrevételezte	 az	 eddig	 elvégzett	 munkát,	 és	 elképzelte	 a

végeredményt:	úgy	érezte,	hogy	remekül	haladnak.	Már	csak	néhány	bútor
és	 régiség	 érkezése	 hiányzott	 a	 földszint	 teljes	 elkészültéhez,	 s	 mivel
szorította	 az	 idő	 és	 az	 egyéb	 feladatok,	 úgy	 vélte,	 hogy	 ezt	 nyugodtan
ráhagyhatja	 a	 remélhetően	 megbízható	 Lucyra.	 Ha	 Lucy	 képes	 lesz
elszakítani	a	gondolatait	a	szőke	pizzafutár	fiútól,	akinek	a	neve,	mint	ezt
Martha	megtudhatta,	Phillip,	akkor	minden	rendben	lesz.	Tényleg,	hol	van



Lucy?	Hova	tűnik	az	a	lány	mindig,	amikor	szükség	van	rá?
–	Lucy!	–	kiáltotta	el	magát,	és	elindult	a	folyosón	vissza	a	konyha	felé,

mert	 fogadni	 mert	 volna,	 hogy	 a	 húga	 éppen	 falatozik	 valami	 finomat,
amit	 a	 kedves	 tunéziai	 szakács,	 a	 látszólag	 az	 egyetlen	 élő	 alkalmazott	 a
házban,	 készített	 neki.	 Martha	 arra	 gondolt,	 hogy	 a	 teljes	 személyzet
felvételével	Ahmet	megvárja	a	ház	elkészültét.	–	Lucy!	–	rikkantotta	újra,
és	benyomta	a	konyhába	vezető	zöld	posztós	ajtót.	A	zöld	posztónak	afféle
régimódi	 hangulata	 volt,	 amit	 ő	 kellemesnek	 talált,	 és	 remélte,	 hogy
Ahmet	is	ezen	a	véleményen	lesz.
Lucyt	 azonban	 nem	 találta	 a	 konyhában,	 csak	 Mehitabelt,	 aki	 a

mosogatónál	 állt,	 és	 Martha	 szemében	 kritikusnak	 tűnő	 mozdulattal
simított	végig	 rajta	az	ujjaival.	A	mosogató	 régi	darab	volt,	amit	Martha
egy	 helyi	 kiárusításon	 talált.	 Kőből	 készült,	 amit	 kisimítottak,
felcsiszoltak,	 új	 csövezéssel	 és	 elektromos	 hulladékgyűjtővel	 láttak	 el,
meg	 egy	 nagyon	 magas,	 nagyon	 praktikus	 króm	 csapteleppel,	 amelyet
mindkét	 irányba	 el	 lehetett	 fordítani.	 Az	 Ahmet	 által	 személyesen
kiválasztott	 szürke	 gránitpultban	Martha	 szerint	mellbevágóan	modernül
hatott.
–	 Ez	 egyszerűen	 nem	 jó	 –	 fordult	 feléje	 Mehitabel	 azzal	 a	 hideg

pillantással,	amelyet	Martha	már	oly	jól	ismert.
Martha	 azon	 tűnődött,	 hogy	 vajon	 ez	 a	 nő	 felenged-e	 bármikor	 is,

tetszik-e	 neki	 bármi	 is,	 vagy	 ne	 adj’	 isten,	 mosolyog-e	 néha.	 Martha	 a
legtöbb	 nővel	 jól	 kijött,	 szeretett	 új	 embereket	 megismerni,	 jól	 érezte
magát	a	barátnőivel,	de	Mehitabel	 teljesen	más	volt,	és	Martha	nem	tudta
megállapítani	az	okát.
Felöltötte	legszebb	mosolyát,	és	megkérdezte,	mi	a	gond.
–	 Ennek	 a	 csapnak	mennie	 kell	 –	 jelentette	 ki	Mehitabel.	 –	 Egyáltalán

nem	illik	ide.	Mr.	Ghulbiannak	nem	fog	tetszeni.
Martha	odament	a	mosogatóhoz	Mehitabel	mellé,	és	szemügyre	vette	a

kérdéses	szerelvényt.
–	 Hadd	 magyarázzak	 el	 valamit	 –	 kezdte	 hűvösen,	 mert	 nem	 volt

hajlandó	 megijedni	 ettől	 a	 nőtől,	 akinek	 nyilvánvalóan	 az	 volt	 a	 célja,
hogy	 félelmet	keltsen.	 –	Ez	 az	 én	 szakmámhoz	 tartozik.	Ahmet…	–	 csak
azért	dobta	be	a	nevet	így,	hogy	éreztesse:	ő	és	Ghulbian	barátok	–	Ahmet
minden	 egyes	 szerelvényt,	 minden	 színt,	 minden	 követ,	 minden
padlóburkolatot	 jóváhagyott.	 Nekem	 az	 a	 dolgom,	 hogy	 az	 ügyfeleim
elégedettek	legyenek.	Ezt,	gondolom,	megérti.	Ez	a	ház	nem	az	enyém,	de



az	öné	sem.	Csakis	Ahmet	dönthet	arról,	hogy	mi	jó	és	mi	nem.	Világosan
fogalmaztam?	Mehitabel…
Martha	látta,	hogy	Mehitabel	arcán	két	vörös	folt	ütközik	ki,	és	tudta:	a

hűvös	felszín	alatt	izzó	düh	fortyog.	Most	sem	sikerült	újabb	barátra	szert
tennie.
–	 Meg	 fogom	 beszélni	 Mr.	 Ghulbiannal	 –	 mondta	 Mehitabel.	 –	 De

szerintem	 maga	 is	 várja	 meg,	 és	 kérdezze	 meg	 személyesen.	 Egy	 órán
belül	várom.
Martha	 felnyalábolta	 az	 iPadjét	 meg	 a	 sárga	 dossziét	 a	 papírjaival,

ujjára	 akasztotta	 a	 színmintafüzéreket,	 és	 újabb	 mosolyt	 villantott
Mehitabelre.	 –	 Sajnos	ma	 este	megbeszélésem	van.	Nem	 tudok	 várni,	 de
Ahmet	hívjon	nyugodtan	bármikor.
Mehitabel	 még	 csak	 nem	 is	 nyugtázta	 Martha	 szavait.	 Feszült	 csend

támadt,	amit	az	ajtón	beviharzó	Lucy	tört	meg,	fülére	szorított	telefonnal,
a	makulátlan	fehér	padlón	nyikorgó	tornacipőben,	amely	sáros	nyomokat
hagyott.
–	A	fenébe	–	mondta	Lucy.	–	Sosem	tudom	telefonvégre	kapni.	Az	nem

lehet,	 hogy	 állandóan	 szállít,	 nem	 igaz,	Marthie?	 –	Valami	 eszébe	 jutott,
megtorpant.	 –	 Ugye	 nem	 egy	 másik	 lánnyal	 van?	 –	 lombozódott	 le
hirtelen.
Mielőtt	Martha	válaszolhatott	volna,	Mehitabel	gyorsan	közbevágott:	–

Ha	már	maga	nem	tud	itt	maradni,	Martha,	legalább	az	asszisztense	várja
meg	 Mr.	 Ghulbiant.	 Ő	 körbe	 tudja	 vezetni,	 hogy	 megmutassa,	 mit
valósítottak	 már	 meg,	 és	 még	 mit	 javasolnak.	 Lucy	 jegyzetelhet,	 és
tolmácsolhatja	majd	Mr.	Ghulbian	személyes	észrevételeit.	Rendben?
Úgy	 nézett	Marthára,	mintha	már	meg	 is	 egyeztek	 volna.	 Semmi	 vita:

Lucy	 marad.	 De	 Martha	 ellenállt:	 –	 Nem,	 nem,	 dehogy.	 Lucynak	 nincs
autója,	muszáj	velem	visszajönnie.
–	Ne	 feledje,	 hogy	Mr.	Ghulbiannak	 helikoptere	 van.	Lucy	még	maga

előtt	otthon	lehet.	Ms.	Patron.
A	 nevet	 mintegy	 utólag	 fűzte	 hozzá,	 mintha	 csak	 akkor	 jutott	 volna

eszébe.	 Martha	 arra	 gondolt,	 hogy	 Mehitabel	 a	 maga	 jeges	 módján
micsoda	egy	piszkálódó	dög.	Esze	ágában	sem	volt	Lucyt	itthagyni	vele.
–	Talán	mégis	tudok	valamennyit	várni	–	jegyezte	meg,	de	érezte,	hogy

bizonytalannak	tűnik.
Mehitabel	hosszan	meredt	rá.	–	Szükségtelen	az	aggodalom,	Ms.	Patron.

Lucy	 tökéletes	 biztonságban	 lesz	 itt.	 –	 A	 lányra	 pillantott,	 aki	 éppen	 a



tunéziai	 séf	 által	 készített	 pitét	méregette:	 padlizsán,	paradicsom,	paprika
és	hús	tésztával	lefedve,	helyes	kis	kivágott	tésztalevelekkel	díszítve.
Lucyt	felettébb	érdekelte	a	munkafolyamat;	talán	nem	is	a	belsőépítész-

szakmában	kellene	 érvényesülnie,	 hanem	 szakácsiskolába	 járnia.	A	 séfek
jól	 keresnek	 manapság,	 ezt	 Lucy	 tudta	 a	 tévéből.	 Újra	 megnézte	 a
telefonját;	 nincs	 üzenet	 Philliptől.	 Hirtelen	 elege	 lett	 abból,	 hogy	 csak
tizenhét	 éves.	Az	 idősebb	 nők	 tudják	 kezelni,	 ha	 egy	 pasi	 nem	 telefonál,
vagy	 láthatóan	 nem	 érdeklődik.	 Istenem,	 hogyan	 lehet	 ilyen	 a	 tegnapi
éjszaka	után?	Gyakorlatilag	mindent	megadott	a	fiúnak,	és	néhány	kisebb
korábbi	„balesettől”	eltekintve	ő	 lett	volna	neki	az	első.	Tudta,	hogy	más
lányok	még	hamarabb	beadják	a	derekukat,	vagy	 legalábbis	úgy	 tesznek,
mintha,	önelégült	mosollyal,	míg	Lucy	csak	fellengzősen	annyit	mondott,
hogy	ő	kitart	a	házasságig.	De	persze	csak	viccelt.	Néha	maga	sem	tudta,
hogyan	sikerült	eddig	összezárva	tartania	a	combját,	és	előző	este	biztosan
szét	is	nyitotta	volna,	ha	egy	kicsit	tovább	marad	a	fiú	ölelésében.	Micsoda
ódivatú	 szó.	 Ölelés.	 A	 francba.	 Ők	 inkább	 össze	 voltak	 gabalyodva.	 És
Lucy	 még	 sok	 ilyet	 akart.	 Vele.	 Újra	 hívta	 a	 számot,	 megint	 csak
eredménytelenül.
Amikor	végre	levált	a	telefonról,	és	magához	tért,	hirtelen	felfogta,	mit

javasolt	Mehitabel:	 hogy	 várjon	 itt,	 beszélje	meg	 a	 dekorációt	Ahmettel,
aztán	meg	helikopterezzen	vissza.
–	Miért	 is	 ne?	 –	mondta	Lucy,	miközben	 a	 komorság	 szinte	 felhőként

ereszkedett	rá.	Phillip	úgysem	fog	telefonálni,	tehát	akár	itt	is	maradhat,	és
elintézhet	pár	dolgot	Marthának.
–	Ne	aggódjon	–	mondta	Mehitabel	Marthának,	miközben	Lucyt	leültette

a	konyhaasztalhoz.	–	Gondoskodni	fogok	róla,	hogy	kapjon	enni	és	 inni.
Mint	a	lovak	–	tette	hozzá,	és	mintha	ezt	humorosnak	szánta	volna.
–	Hát…	–	Martha	még	mindig	bizonytalankodott.
–	 Ugyan	 már,	 Marthie	 –	 mondta	 Lucy	 türelmetlenül,	 aztán	 megint	 a

telefonjára	 pillantott.	 –	 Elvégre	 az	 asszisztensed	 vagyok,	 nem?	 Ez	 a
dolgom.	 –	 Azzal	 a	 sáros	 cipős	 lábát	 feltette	 egy	 székre,	 és	 visszatért	 a
telefonjához.
Martha	 gyors	 csókot	 lehelt	 rá,	 és	 elment,	 továbbra	 is	 azon	 aggódva,

helyesen	 teszi-e,	 hogy	magára	 hagyja	 Lucyt	Mehitabellel	 abban	 az	 isten
háta	mögötti	házban.	Lucy	viszont	éhesen	mérte	fel	a	konyhát.	Mindig	éhes
volt.
Mehitabel	 tudta,	 hogy	 Ahmetnek	 tetszik	 Lucy;	 látta,	 hogyan	 néz	 rá,



mennyire	örül	a	 jelenlétének,	a	 fiatalságának,	hogyan	mondja	ki	a	nevét,
mintegy	 véletlenül	 beleszőve	 a	 beszélgetésekbe.	 Mehitabel	 könnyen
felismerte	a	megszállottságot,	és	a	féltékenység	jeges	vízként	áradt	szét	az
ereiben.	 Amióta	 együtt	 voltak,	 Ahmet	 még	 soha	 nem	 mutatott	 ennyi
érzelmet	 egyetlen	 nő	 iránt	 sem.	 Cinkostársakként	 jól	 ismerték	 egymás
titkait	 és	 rejtett	 vágyait;	 jól	meg	 is	 értették	 egymást,	 egészen	mostanáig,
amíg	nem	 jött	Lucy	Patron,	 és	közéjük	nem	állt,	 gyökerestül	 felforgatva
Mehitabel	 addigi	 tökéletes	 világát;	 bizonytalanná	 téve	 a	 jövőjét,	 és	 a
zsigerei	 összerándultak	 valamitől,	 amiről	 most,	 életében	 először,	 tudta,
hogy	féltékenység.
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Martha	 londoni	 lakása	 Chelsea-ben	 épp	 Lucy	 alagsori	 odúja	 felett	 volt.
Martha	 most	 ide	 tartott,	 máris	 csúszásban	 a	 találkozóról	 barátjával	 és
munkatársával,	Morris	Sorrisszal.	Már	a	megismerkedésükkor,	két	 évvel
azelőtt	 megmondta	Morrisnak,	 hogy	 nem	 hiszi	 el,	 hogy	 ez	 nem	 kitalált
művésznév.	A	 férfi	nem	 tagadta,	de	 azt	 is	mondta,	hogy	mindenki	 túl	 jól
megjegyzi,	 és	 ez	már	 probléma.	 És	 valóban,	 az	 emberek	 emlékeztek	 rá.
„Mindig	 ott	 van	 a	 nevem	 a	 nyelvük	 hegyén”,	 jegyezte	 meg	 Morris
mosolyogva,	de	azóta	sem	árulta	el	Marthának	az	igazi	nevét.
–	Az,	 aki	 valaha	voltam,	nem	 is	 akarta	 –	 jelentette	 ki,	 amikor	Martha,

akit	majd	megevett	a	kíváncsiság,	megkérdezte,	hogy	miért	akarná	bárki	is
Morris	Sorrisra	változtatni	a	nevét.
–	 Egyszerű.	Nem	 felejtik	 el	 –	 felelte,	 és	 valóban	 így	 volt,	 bár	Martha

Morrie	Sorrie-ra	rövidítette	le,	ami	mélyen	sértette	a	férfit.
Alacsony,	 cérnavékony	 fickó	 volt,	 spanyol	 származására	 valló	 űzött

tekintettel,	 zsúptetőre	 emlékeztető	 fekete	 hajzattal,	 ami	 szerteállt	 a	 világ
minden	 égtája	 felé,	 és	 amit	 saját	 állítása	 szerint	 képtelen	 volt	 kordában
tartani,	 bár	 Martha	 nemegyszer	 rajtakapta,	 hogy	 a	 tükörben	 nézegeti
magát,	és	 szándékosan	összeborzolja	a	 frizuráját,	hogy	afféle	 laza	most-
keltem-ki-az-ágyból	 benyomást	 keltsen.	 És	 ez	 működött	 is:	 a	 lányok
körülrajongták,	állandóan	szólt	a	telefonja,	kapta	az	SMS-eket,	a	ház	előtt
mindig	várta	valaki,	amíg	Martha	meg	nem	elégelte,	és	rá	nem	szólt,	hogy
kissé	jobban	válassza	szét	egymástól	a	munkát	és	a	magánéletet.
Morrie	 egy	 régi	 téglaház	 átalakított	 lakásában	 lakott	 Brixton	 egy

újonnan	 rehabilitált	negyedében,	ahová	 régen	sötétedés	után	nem	nagyon
merte	senki	betenni	a	lábát,	de	igazából	még	nappal	sem.	Mindez	teljesen
megváltozott	–	 ideköltözött	a	pénz,	és	átvette	a	hatalmat.	Minden	rendben



volt	 Morrie	 világában,	 egészen	 addig,	 amíg	 nem	 találkozott	 Ahmet
Ghulbiannal	és	a	hírhedett	Mehitabellel.
Marshmallowsban	 történt	 a	 dolog,	 ahová	 Lucyval	 érkezett.	 Lucy	 épp

Marthát	helyettesítette,	akinek	a	bál	véget	nem	érő	előkészületeivel	kellett
foglalkoznia.
–	 Csak	 ellenőrizd,	 hogy	 minden	 megérkezett-e	 –	 mondta	 Martha.	 –

Megvannak	az	alaprajzok,	 tudod,	minek	hol	a	helye,	hogyan	kell	állnia	a
függönyöknek,	hol	kell	lenniük	a	fényeknek,	nehogy	az	legyen,	hogy	az	a
banya	Mehitabel	változtatott	valamin,	hogy	engem	hibáztathasson,	amikor
Ahmet	a	végén	megnézi.
–	A	francba	–	ijedt	be	Morrie.	–	Én	azt	hittem,	hogy	a	pasival	dolgozol.

Ez	a	nő	csak	asszisztens,	nem?
–	 Ne	 félj,	 azonnal	 a	 tudtodra	 adja	 majd,	 hogy	 kicsoda,	 és	 hogy	 te

pontosan	hol	állsz	a	sorban.	De	ne	vedd	a	szívedre	–	tette	hozzá	nevetve.	–
Már	mind	végigcsináltuk	ezt.	Mehitabel	egy	görény.
–	Hm.	Van	egy	jobb	„g”	betűs	szavam	is,	csak	éppen	azt	nem	mondanám

ki	a	jelenlétedben.
–	Az	övében	kimondhatod.
Lucy	 ott	 ült	 mellette,	 amikor	 Marshmallowsba	 érkeztek,	 és

végighajtottak	 a	 csenevész	 fák	 közt,	 amelyek	 –	 gondolta	 Morrie,
miközben	idegesen	nézett	ide-oda	–	mintha	egy	Disney-rajzfilmből	léptek
volna	 elő,	 már	 csak	 a	 boszorkány	 hiányzott	 fölülük.	 Bár	 itt	 van	 ez	 a
Mehitabel,	jutott	eszébe.
–	Hát,	megjöttünk	–	szállt	ki	Morrie,	aztán	előhalászta	a	kabátját	a	hátsó

ülésről,	 és	 belebújt.	 A	 Harris-tweed	 anyagot	 épp	 illőnek	 gondolta	 egy
vidéki	 birtokhoz,	 de	 amikor	 az	 itteni	 tájat	 meglátta,	 megváltozott	 a
véleménye:	ide	inkább	cilinder	és	frakk	kellene.
–	Azok	a	madarak	mindig	ott	ülnek,	és	figyelnek?	–	kérdezte	Lucyt,	és

félve	 pillantott	 a	 kócsagokra,	 amelyek	 a	 karmaikkal	 kapaszkodtak	 a
tetőcserepek	legömbölyített	peremébe,	és	fenyegetően	meredtek	rájuk.
–	Csak	azt	hiszik,	hogy	talán	fenyegetést	jelentünk	a	fiókáikra	–	felelte

Lucy.	–	Nem	veszélyesek.	A	nővel	kell	 inkább	vigyázni	–	Aztán	elnevette
magát;	nem	volt	túlságosan	feldúlt.
Legnagyobb	 meglepetésére	 az	 ajtót	 már	 nyitotta	 is	 egy	 férfi

alkalmazott,	 mielőtt	 elindultak	 volna	 a	 felfelé	 vezető	 négy	 lépcsőn	 egy
oszlopos	 verandaféleség	 felé.	 Ez	 olyan	 szembeszökően	 új	 konstrukció
volt,	hogy	Lucy	nem	tudta,	mit	fog	kezdeni	vele	Martha.	Mert	mennie	kell,



az	biztos.
–	 Jó	 napot	 –	 mondta.	 –	 A	 lakberendezők	 vagyunk	 –	 Az	 inas	 üres

tekintettel	meredt	rá.	–	Londonból	–	 tette	hozzá	Lucy.	–	A	Patronstól.	Mr.
Sorris	 és	 én…	 Lucy	 Patron.	 Azért	 jöttünk,	 hogy	 megnézzük	 a
munkálatokat.	 –	Az	 inas	 továbbra	 sem	 szólt	 semmit,	 és	 nem	 is	moccant,
hogy	 beeressze	 őket.	 –	 Mr.	 Ghulbian	 kért	 meg	 minket,	 hogy	 mindent
ellenőrizzünk	–	tette	hozzá	kissé	bizonytalanabbul;	még	sosem	volt	része
ilyen	néma	fogadtatásban.
–	Ezt	egyeztetnem	kell	Mr.	Ghulbiannal	–	szólt	a	férfi	váratlanul,	és	az

arcukba	csapta	az	ajtót.
–	A	franc	egye	meg!	–	fakadt	ki	Morrie.	–	Ezeknek	meg	mi	bajuk?
Lucy	már	fogta	is	a	telefonját,	és	hívta	a	nővérét.	–	Bazivazi,	Marthie	–

mondta,	amikor	Martha	felvette.	–	Nem	akarnak	beengedni	minket.
–	Ki	nem	akar?
–	Valami	 fontoskodó	 pizsamás,	 aki	 inasnak	 képzeli	magát.	 Szerintem,

ránézésre,	nemrég	szabadult.
Hallotta	Martha	nevetését.	–	Szólok	Mehitabelnek	–	mondta	a	nővére.
–	A	görénynek	–	tromfolt	Lucy.
–	 Ne	 aggódj,	 be	 fog	 engedni,	 teszek	 róla.	 És	 amíg	 ott	 vagy,	 próbálj

felosonni	 az	 emeletre,	 jó?	 Olyan,	 mintha	 kihúztak	 volna	 egy	 sárga
rendőrségi	szalagot	a	 lépcső	aljánál,	és	az	ég	oltalmazza	azt,	aki	átmegy
rajta.
–	Hm.	Csontvázak	a	padláson?
–	 Őszintén	 remélem,	 hogy	 nem,	 de	 valami	 biztos	 van.	 Nézz	 körül,

amennyire	tudsz.
–	 Visszajött	 a	 pizsis	 börtöntöltelék	 –	 mondta	 Lucy.	 –	 Ne	 aggódj,

nővérkém,	 már	 úgy	 ismerem	 a	 házat,	 mint	 a	 tenyeremet.	 Legalábbis	 a
konyhát	mindenképp.	Majd	szólok,	hogy	fel	akarok	menni.
–	Én	pedig	szólok	Ahmetnek,	hogy	szólni	fogsz.
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Amikor	magamhoz	tértem,	egy	sekély	kádban	hevertem.	A	víz	hideg	volt,
a	 nyakamig	 ért,	 csak	 a	 fejem	 állt	 ki	 belőle.	 Azonnal	 elfogott	 a	 pánik.
Megint	 fuldoklom,	 lesüllyedek	 abba	 a	 koszorúslánykékségbe,	 az
azúrkékbe,	aztán	a	sötétebb	kobaltba…
–	Ülj	már	fel,	az	istenit	–	vicsorgott	rám	egy	hang.
Mehitabel	kezét	éreztem	tar	koponyám	alatt,	ahogyan	erővel	tart	vissza,

nehogy	 újra	 a	 víz	 alá	merüljek.	Azt	 kívántam,	 bár	 elengedne.	 El	 akarok
menni,	 mostanra	már	 tudhatnák	 ők	 is,	 hogy	 nem	 bírom	 tovább;	 hogy	 a
halál	könnyebb,	kellemesebb,	kíméletesebb	kiút.	Bár	hogy	miből,	arról	se
volt	fogalmam.	Elképzelésem	sem	volt,	hogy	mibe	kerültem.
Visszatért	 a	 hangom	 –	 reszelős	 volt,	 rekedt,	 de	 mégis	 az	 enyém,	 és

hallottam	a	saját	szavaimat:	–	Ugyan	mit	tudhatsz	te	Istenről?	Csak	engedd
el	a	fejemet,	te	rohadék,	és	én	örömmel	elmegyek.
Nem	 szoktam	 káromkodni,	 legfeljebb	 akkor,	 ha	 egy-egy	 női	 vendég

lekezelő	volt	velem	a	bárpultnál,	és	azzal	a	szegény-nyomorult-kis-szuka
pillantással	néztek	rám,	amitől	a	 legszívesebben	a	képükbe	 loccsantottam
volna	 a	 cosmójukat,	 és	 vesszen	 az	 állás.	 De	 most	 már	 munkám	 sincs,
koktélt	 se	 locsolhatok	 senkire,	 még	 a	 karomat	 sincs	 erőm	 felemelni,
nemhogy	dobálózni.	De	a	bensőmben	lángol	a	gyűlölet.
Mehitabel	 keményebben	megszorította	 a	 nyakamat,	 és	 felrántott,	 amíg

már	 úgy	 éreztem,	 hogy	 menten	 eltörik	 a	 gerincem.	 Legnagyobb
döbbenetemre	 láttam,	 hogy	még	mindig	 ugyanaz	 a	 rongyos	 selyemruha
van	 rajtam,	 ami	 akkor,	 amikor	 Ahmet	 megkorbácsolt.	 Levert	 a	 földre.
Mennyire	 gyűlöltem	magam,	 hogy	 így	 lehanyatlottam,	 hogy	 azt	 hihette,
győzött,	és	én	is	csak	egy	vagyok	a	hasonló	lányok	közül;	a	lányok	közül,
akiket	–	most	már	biztos	vagyok	benne	–	megkínzott	és	megölt.	Hogy	is



keveredhettem	én	bele	ilyesmibe?	Hogy	is	hihettem	el	bármikor,	hogy	egy
ilyen	 embernek,	 egy	 milliárdosnak,	 akinek	 megvan	 mindene,	 aki
bármilyen	 nőt	 megszerezhet,	 éppen	 én	 kellek,	 az	 alacsony	 sorból	 való,
közönséges	 koktélpincérnő	 a	maga	 tűrhető	 külsejével	 és	 a	 jó	 lábával.	A
lábakról	 eszembe	 jutott,	 hogy	 fájdalmat	 érzek	 a	 bal	 lábamban,	 mélyebb
fájdalmat,	 mint	 bárhol	 másutt,	 pedig	 gyakorlatilag	 mindenem	 fájt	 a
veréstől.	 Ez	 csontból	 jövő	 fájdalom	 volt:	 a	 bokám,	 gondoltam,	 és	 kissé
megmozgattam,	mire	olyan	 izzó	fájdalom	hasított	belém,	hogy	majdnem
felordítottam.	Szent	isten,	lehet,	hogy	eltört?	És	ha	igen,	akkor	hogy	fogok
elmenekülni?	A	futáshoz	két	láb	kell.
–	Kussolj,	 te	 kurva	 –	mondta	Mehitabel.	 Szivacsot	mártott	 valamilyen

eukaliptuszillatú	 olajba,	 és	 dörzsölni	 kezdett,	 olyan	 gyengéden,	 mintha
nem	is	ő	lenne,	a	nyakamat,	a	mellemet,	a	hónom	alját.	Lejjebb	nem	tudott
menni,	 mert	 a	 többi	 testrészem	 víz	 alatt	 volt,	 amibe,	 ha	 nincs	 az	 ő
közbeavatkozása,	tisztán	ugyan,	de	hamarosan	úgyis	belefulladok.	Utáltam
a	 gondolatot,	 hogy	 a	 buborékok	 behatolnak	 az	 orromba,	 a	 fejembe,	 a
torkomba.	Annyival	jobb	lenne	az	Égei-tenger	kristálytiszta	kékje!
–	Emeld	fel	a	bal	lábad	–	utasított.
Engedelmeskedtem,	 s	 összerezzentem,	 amikor	 megfogta	 sérült

bokámat,	 és	 közelebb	 húzta,	 hogy	 szemügyre	 vegye.	 Mintha	 vérzést
éreztem	 volna,	 és	 ő	 is	 biztos	 látta,	 mert	 a	 fejét	 csóválta	 és	 ciccegett.
Medúza-fürtjei	 csak	 úgy	 röpködtek,	 miközben	 visszaejtette	 a	 lábamat	 a
vízbe,	én	pedig	feljajdultam	a	fájdalomtól.
–	Te	jó	isten	–	mondta	elgyötörten.	–	Hát	sosem	hagyod	abba?
Feléje	 fordítottam	 a	 tekintetemet,	 és	 egy	 acélos	 akaratú,	 gyönyörű	 nőt

láttam,	 aki	 hajlíthatatlan	 a	maga	ördögi	 vágyaiban,	 szadista	 kínzó,	 hideg
szívű	 gyilkos,	 most	 mégis	 olyan	 gyengéden	 ápol,	 mint	 anya	 a	 sebesült
gyermekét.	Eltekintve	persze	attól,	ahogyan	beszél	hozzám.
Kirántotta	 a	 kád	 dugóját,	 és	 leült	 a	 sarkára.	 Szótlanul	 hallgattuk	 a

lecsorgó	víz	gurgulázását.	Amikor	minden	lefolyt,	csak	feküdtem	tovább,
mozgásra	 képtelenül	 a	 hirtelen	 kellemetlenül	 hideg,	 üres	 kádban.
Mehitabel	 felállt,	mögém	 lépett,	 a	 hónom	 alá	 nyúlt,	 és	 olyan	 könnyedén
húzott	 fel,	 hogy	 megdöbbentem.	 Persze	 lesoványodtam,	 de	 akkor	 is
holtsúlyt	kellett	emelnie.	Ez	a	nő	két	férfival	felér	erőben.
Hirtelen	eszembe	jutott	a	korbács	suhogása,	és	minden	porcikám	újból

megsajdult.	 A	 legszívesebben	 feljajdultam	 volna,	 de	 nem	 tettem.	 Nem
adhattam	meg	Mehitabelnek	ezt	az	örömet.	Valahonnan	sikerült	bátorságot



merítenem.	 Ha	 meg	 kell	 halnom,	 némán	 halok	 meg,	 ezt	 megfogadtam,
magamnak	is,	és	anyámnak	is.
Mehitabel	egy	kis	párnázott	székre	nyomott,	egy	törülközővel	eltakarta

meztelen	soványságomat,	miközben	az	arca	elárulta,	hogy	rám	nézni	sincs
kedve,	 aztán	 azt	 mondta,	 hogy	 törülközzem	 meg.	 A	 bőröm	 lüktetett.
Bárhova	 nyúltam,	 csípett,	 sőt	 szúrt,	 mintha	 késsel	 hasogatnának,	 és	 a
bokámra	még	nem	is	próbáltam	ránehezedni.
Mehitabelre	 pillantottam,	 aki	 éppen	 egy	 kis	 piros,	 fehér	 keresztes

elsősegélydobozzal	 jött.	 Arra	 gondoltam,	 mennyire	 nevetséges	 is	 az
egész,	 mintha	 elestem	 volna	 a	 játszótéren,	 és	 lehorzsoltam	 volna	 a
térdemet.	Megkorbácsoltak,	összevertek,	majdnem	megfulladtam,	erre	jön
az	én	drága	kis	életmentőm	a	piros	elsősegélydobozával.
Letérdelt	 elém,	 két	 kézre	 fogta	 a	 bal	 bokámat,	 ide-oda	 forgatta,

megvizsgálta,	 elképzelhetetlen	 fájdalmat	 okozva.	 De	 csukva	 tartottam	 a
számat.	 Tudtam,	 hogy	 élvezi,	 ha	 fájdalmat	 okozhat,	 és	 nem	 állt
szándékomban	 továbbra	 is	 megadni	 neki	 ezt	 az	 örömet.	 Inkább	 azt
mondtam:	–	Használhattad	volna	a	puskát	is.	Gyorsabb	lett	volna.
Meglepetten	 pillantott	 rám.	 A	 szeme	 üvegzöld	 volt,	 érdekes,

tulajdonképpen	nagyon	szép,	sűrű	fekete	szempillával	keretezve.
–	 Még	 most	 sem	 érted,	 hogy	 az	 élvezet	 a	 lassúságban	 van?	 A	 gyors

gyilkolás	egyetlen	futó	pillanat.	Nem,	nem,	gyönyörűséges	kis	Angie-m,	a
fájdalom	élvezete	sokáig	tart,	elnyújtott,	el	kell	vinni	az	utolsó	pillanatig,
mielőtt	eljön	a	vég.	És	veled	még	nem	jutottunk	el	idáig.
Rám	mosolygott,	aztán	folytatta:	–	De	majd	eljutunk.
Furcsa	vakmerőséggel,	magam	számára	is	meglepően	azt	feleltem:	–	Ez

ígéret	akar	lenni?
Mehitabel	rám	meredt,	kezében	a	bokámmal.	–	Hidd	el,	Angie,	nagyon

fogod	majd	akarni,	hogy	betartsam.	–	És	csúnyán	megcsavarta	a	bokámat,
hogy	a	fájdalomtól	veríték	ütközött	ki	a	kopasz	fejemen.
Kész	roncs	voltam.	Nem-nő.	Semmi.	Olyan	kevés	marad	meg	belőlem,

a	szívemből,	hogy	csak	meghalni	szerettem	volna.
De	nem	ez	várt	rám.	A	bokámra	kötés	került,	Mehitabel	valami	injekciót

adott	a	karomba,	aztán	sodródni	kezdtem	egy	másik	világ	felé.
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Lucy	 unatkozni	 kezdett	 Marshmallows	 konyhájában.	 Morris	 valahol
odakint	 bóklászott	 a	 zöldben	 terepszemlén,	 hogy	 aztán	 egyedül	 vezessen
haza,	 míg	 ő,	 Lucy	 majd	 Ahmettel	 tart.	 Túl	 volt	 már	 néhány	 sikertelen
telefonhíváson,	és	aggódott,	hogy	a	pizzafutár	már	ejtette	is	egyetlen	este
után,	és	biztosan	kurvának	tartja,	mivel	egy	lépéssel,	vagyis	egy	érintéssel
továbbment	a	kelleténél,	és	igaza	is	van.	Pedig	más	lányok	ennél	messzebb
is	mennek,	 és	mégsem	 tartják	magukat	 lotyónak,	 egyszerűen	 csak	 „érző
halandónak”.	Lucynak	el	kellett	ismernie,	hogy	az	„érző”	rész	tetszik	neki,
csak	 éppen	 nem	 visszautasítással	 párosítva,	 márpedig	 úgy	 tűnt,	 hogy	 itt
éppen	ez	lesz	a	helyzet.
„Istenem,	 Istenem”,	nyöszörögte,	 és	 a	néma	készülékre	meredt.	Ugyan

mit	 ér	 egy	 telefon	 a	 harmadik	 Phillip	Kurtz,	más	 néven	 „junior”	 száma
nélkül	–	a	családja	így	nevezi	őt	Amerikában.	A	francba	is,	csak	nem	fog
egy	„juniorral”	 járni,	 inkább	meghal.	És	 tartott	 tőle,	hogy	 így	 is	 lesz,	ha
megszakad	a	szíve.
Különben	 is	 mit	 keres	 itt,	 teljesen	 egyedül	 ebben	 a	 hatalmas,

hátborzongató	házban,	a	semmi	közepén?	És	hova	tűnt	az	a	nő,	Mehitabel?
És	hol	van	Ahmet,	aki	majd	elvileg	visszaviszi	a	városba?	Ott	volt	minden
feljegyzés	 nála,	 az	 iPaden,	 az	 anyagminták	 pedig	 viseltes	 zöld
vászontáskájában,	amit	a	vállán	átvetve	hordott,	ahogy	az	első	világháború
idején	volt	szokás.	Ezt	régi	filmeken	látta,	amik	persze	nagyon	szomorúak
voltak,	de	az	egyenruhák	azokkal	a	Sam	Browne-féle	kisuvickolt	övekkel
és	a	táskákkal	állati	jól	néztek	ki.	Most,	hogy	belecsapott	a	dizájnbizniszbe,
fogékonyabbá	 vált	 az	 ilyen	 apró	 részletek	 iránt.	 Különben	 pedig
praktikusnak	bizonyult	a	táska,	belefért	minden	szükséges	holmi.
Víz	 gurgulázott	 a	 feje	 fölötti	 szigeteletlen	 csövekben,	 amelyek	 még



vártak	 a	 műanyag	 burkolatra.	 Mintha	 egy	 kádat	 eresztettek	 volna	 le.
Lucynak	 szöget	ütött	 a	 fejébe,	hogy	ugyan	ki	vehet	 fürdőt	 ebben	az	üres
házban.	Aztán	lépteket	hallott.
Rémülten	pattant	fel,	a	táskával	az	egyik	kezében,	a	másik	kezével	pedig

a	 nyakához	 kapott,	 amikor	 az	 ajtó	 kivágódott,	 és	Mehitabel	 viharzott	 be
vörös	tűsarkúban,	amiről	azonnal	látta,	hogy	egy	vagyonba	kerülhetett,	és
igazából	 maga	 sem	 tudta,	 honnan	 van	 lélekjelenléte	 ezzel	 foglalkozni,
miközben	halálra	rémült.
–	A	francba	–	jegyezte	meg.	–	Megijesztett.
Mehitabel	 végigmérte,	 mintha	 minden	 szánalmas	 részletet	 az	 agyába

akarna	 vésni,	 pedig	 Lucy	 a	 kedvenc	 tépett	 farmerjában	 volt,	 a	 legjobb
szürke	 pulcsijában,	 piros	 ApplePie	 felirattal,	 meg	 az	 új	 tornacipőjében,
ami	tiszta	sár	lett,	és	ettől	sokat	veszített	újszerű	kinézetéből.
Mehitabel	nem	kért	elnézést,	csak	megvonta	a	vállát,	és	a	mosogatóhoz

ment	kezet	mosni.
Lucy	 némán	 figyelte.	 Ideges	 lett	Mehitabeltől.	 –	Mikorra	 várja	 vissza

Ahmetet?	–	kérdezte	végül,	visszaroskadva	a	székre,	védekezőn	magához
szorítva	a	táskáját,	mintha	attól	félne,	hogy	a	nő	késsel	fog	rárontani,	vagy
ilyesmi.
Mehitabel	 nem	 válaszolt.	 Továbbra	 is	 Lucynak	 háttal	 letépett	 két	 lap

papírtörlőt	az	állványról,	és	gondosan	megtörölte	a	kezét,	aztán	a	hajába
túrt,	és	fellazította	a	tincseit	a	tarkójánál,	mintha	melege	lenne,	és	megrázta
a	fejét,	amitől	Lucy	szemében	tökéletes	lett	a	frizurája.	Irigyelte	Mehitabel
haját.	Az	ő	hosszú	szőke	tincsei	most	nedvesen,	összetapadva	hullottak	az
arcába.	 Azon	 tűnődött,	 akad-e	 egy	 fésű	 valahol	 a	 futártáska	 mélységes
mélyén,	ahol	akár	hetekre	is	el	tudtak	tűnni	a	dolgok	–	talán	ezért	hord	sok
nő	inkább	csinos	kis	kézitáskát,	amibe	csak	egy	rúzs,	egy	hitelkártya	meg
egy	fésű	fér	bele.
Mehitabel	 megfordult.	 Háttal	 a	 mosogatónak	 támaszkodott,	 egyik

bokáját	 elegánsan	 keresztezte	 a	másik	 előtt,	 és	 azt	mondta:	 –	Nos,	 Lucy,
mivel	maga	a	lakberendező,	mondja	meg,	mit	gondol	Marshmallowsról.
Mint	 mindig,	 Lucyból	 az	 őszinteség	 most	 is	 kihozta	 az	 igazságot,

gondolkodás	nélkül.
–	Szörnyű.	Mármint	olyan	összevissza,	komor	és	sötét.	Sőt	ijesztő	–	tette

hozzá	kacarászva,	hogy	tompítsa	a	szavai	élét.	–	Persze	fent	nem	voltunk
még,	talán	ott	minden	csupa	fény.	Vagy	ott	vannak	a	hullák.
Mehitabel	 szája	 valami	 olyasmire	 görbült,	 amit	 Lucy	 mosolynak



nevezett	volna,	s	örült,	hogy	végre	valami	reakciót	kap.	Visszamosolygott.
–	Csupa	fény	és	kellem	–	felelte	Mehitabel.	–	Valahogy	úgy,	mint	maga,

Lucy.	Vagy	nem	szoktak	ilyesmit	mondani	magáról?
–	Ugyan,	dehogy!	Fogadni	mernék,	hogy	senki	se	mondana	ilyet	rólam.

Inkább	olyanokat	mondanak,	hogy	„gyerünk	már,	Lucy”	–	vigyorodott	el,
kinevetve	saját	magát,	mert	ez	így	is	volt:	nem	volt	éppenséggel	lusta,	de
szerette	a	dolgokat	a	saját	tempójában	csinálni.
Mehitabel	 ellökte	magát	 a	mosogatótól.	Lucyra	meredt,	 és	 csípőre	 tett

kézzel	lassan	elindult	feléje	a	tűsarkain.	Összehúzott	szemmel	méregette	a
lányt,	próbált	az	agyába	hatolni,	próbálta	mozdulatlanná	bűvölni.
Aztán	egy	ajtó	csapódott	mögötte,	és	egy	hang	azt	mondta:	–	Hát	itt	van

az	én	kis	Lucym!	Azt	hittem,	sosem	érek	vissza.	Marco	is	megígérte,	hogy
itt	lesz.
Ahmet	 volt	 az.	Az	 órájára	 pillantott.	 –	 Tíz	 perc	múlva.	Kiválasztjuk	 a

helyszínt	 a	 portréfestéshez.	 –	 Megállt,	 és	 végignézett	 Lucyn,	 aki
mozdulatlanná	dermedve	ült	 az	asztalnál,	meg	Mehitabelen,	aki	 félúton	a
mosogatótól	 torpant	meg.	Egy	pillanat	alatt	 felmérte,	mi	 játszódhatott	 le,
és	azonnal	magához	ragadta	az	irányítást.
–	 Mehitabel,	 kérlek,	 intézkedj,	 hogy	 a	 szalon	 elő	 legyen	 készítve,

legyenek	italok,	ilyesmi.	Tedd	a	dolgodat.
Mehitabel	 szó	 nélkül	 megfordult,	 és	 kiment,	 de	 előtte	 Lucy	 még

észrevette,	 hogy	 vörös	 folt	 ütközik	 ki	 az	 arcán,	 jobbára	 kifejezéstelen
szemében	pedig	izzó	düh	villan.
–	 Hál’	 istennek,	 hogy	 megjött,	 Ahmet	 –	 szólt	 Lucy,	 kissé	 remegő

hangon.	–	Kezd	későre	 járni,	 sötét	 is	 lett,	 nincs	 itt	 senki,	mindenféle	 zajt
hallottam,	és…	hát…	örülök,	hogy	itt	van.
–	 Én	 is	 örülök.	 Marshmallowsban	 nem	 kell	 félnie,	 Lucy	 kedvesem.

Nekem	ez	az	otthonom,	pontosabban	ez	lesz,	ha	maga	meg	a	nővére	azzá
teszik.	De	most	 az	 a	 benyomásom,	 hogy	 óriási	 szüksége	 van	 egy	 pohár
pezsgőre.	Jól	gondolom?	–	Megfordult,	amikor	hallotta	az	ajtó	nyílását,	és
Mehitabel	jelent	meg	egy	tálcával,	rajta	jegesvödörben	pezsgő,	két	nagyon
karcsú,	törékeny	pohárral.	A	nő	letette	a	tálcát	az	egyik	oldalsó	asztalra,	és
már	el	is	tűnt.
–	Nos,	Lucy	kedvesem	–	 folytatta	Ahmet	–,	 akkor	most	beszélgessünk

egy	kicsit	arról,	hogyan	halad	az	átalakítás.
–	Vissza	kell	mennem	Londonba	–	mondta	rémülten	Lucy.
–	Hát	hogyne,	hogyne	–	paskolta	meg	a	térdét	Ahmet,	és	adott	a	lánynak



egy	poharat,	a	másikat	pedig	ő	maga	fogta	meg.
–	 Kettőnkre.	 Lucyra,	 az	 én	 hercegnőmre.	 Marshmallowsra	 és	 a	 nagy

bálra,	amit	rendezni	fogok,	ha	maga	már	sztár	lesz.
Ahmet	 megjegyzéséről	 Lucynak	 eszébe	 jutott,	 hogy	 tulajdonképpen

miért	is	van	itt.	–	A	filmre	gondol?	Aminek	a	forgatókönyvét	meg	akarta
mutatni.	Emlékszik?
Ahmet	 odament	 a	 polchoz	Lucy	 háta	mögött,	 egy	 köteg	 papírt	 szedett

elő,	és	Lucy	kezébe	nyomta.
–	 A	 címe	 Csak	 a	 legjobbak	 –	 mondta.	 –	 És	 csak	 a	 magáé,	 Lucy.	 –

Hallgasson	 ide,	 kedvesem	 –	 folytatta	 halkan,	 mintha	 félne,	 hogy	 valaki
meghallja,	 pedig	 kettesben	 voltak.	 –	 Holnap	 Franciaországba	 kell
repülnöm,	hogy	ránézzek	a	jachtra.	Arra	gondoltam,	hogy	velem	tarthatna
egy	 gyors	 kis	 utazásra.	 És	 a	 gépen	 megbeszélhetnénk	 a	 terveket	 –	 tette
hozzá,	látva	a	lány	tétovázását.	–	Végső	fokon	időt	takarítanánk	meg.
Lucy	igent	mondott,	miután	semmire	nem	jutott	a	pizzafutárral,	és	senki

más	 nem	 akadt	 a	 láthatáron.	 Pillanatnyilag	 épp	 elege	 volt	 az	 életből.	 A
színiiskola	óta	mintha	semmi	sem	akarna	sikerülni:	se	munka,	se	karrier,
se	pasi.	Lucy	tudta,	hogy	nem	egy	bombázó,	de	nem	is	csúnya.	Szellemes,
és	állítólag	jó	vele	lenni,	akkor	meg	mi	a	gond?	Lucy	arra	gondolt,	hogy
talán	 elvesztette	 a	 szexepiljét	 az	 igazi	 szex	 területén	 „majdnem”	megtett
kiruccanása	 óta,	 és	már	 senkinek	 sem	kell.	Kivéve	Ahmetet,	 aki	 öreg	 és
unalmas,	 viszont	 meghívja	 őt	 a	 jachtjára,	 magángépen	 repteti,
forgatókönyvről	 és	 bálról	 beszél,	 amit	 majd	 rendez,	 és	 ő	 meg	 Martha
szervez	meg.	Ez	annyira	nem	rossz.
Felhívta	Marthát,	hogy	beszámoljon	neki.	Martha	a	haját	 tépte,	mint	az

várható	volt.
–	Eszedbe	ne	jusson	elmenni	azzal	az	emberrel,	Lucy	Patron!	–	Martha

gyakorlatilag	kiabált.
–	Miért	ne?	–	kérdezett	vissza	Lucy,	szándéka	szerint	hűvös	méltósággal.
–	 Mert	 nem	 bízom	 meg	 benne	 –	 felelte	 Martha	 kissé	 lehiggadva,	 de

továbbra	is	aggodalmasan.
–	Azt	akarja,	hogy	te	is	gyere.	Meg	Marco	is	–	rögtönzött	Lucy	cselesen.
–	Ó.	Akkor	miért	nem	hívott	fel,	és	kérdezett	meg	engem?
–	 Gondolom,	 rövidesen	 sort	 fog	 keríteni	 arra	 is.	 –	 Lucynek	 hirtelen

elege	 lett	mindenből.	 –	Alhatok	ma	 este	 nálad,	Marthie?	Az	 én	 lakásom
totál	rendetlenség.
–	Te	 jó	 ég,	 hát	 persze.	Sőt	 jobb	 is	 lenne,	 ha	 idejönnél,	 hogy	 szemmel



tarthassalak.
Lucynak	 nevetnie	 kellett.	 –	Nem	gyanúsíthatod	Ahmetet	 tisztességtelen

szándékokkal.	Ő	már	túl	öreg	az	ilyesmihez,	Marthie.
–	Te	meg	túl	fiatal.	Gyere	csak	át,	hozd	Morrie-t	is,	és	megbeszéljük	a

bált.
Lucy	 azonnal	 felélénkült.	 –	 Már	 el	 is	 képzeltem	 magamnak.	 Minden

csupa	arany	meg	rózsa…	estélyi	ruhás	múmiák	keringenek	kábán	valami
valcerre,	vagy	ami	még	rosszabb,	olyan	hosszú	sorban	rumbáznak	körbe,
ahogy	a	régi	filmekben…
–	 Ne	 nevettesd	 ki	 magad.	 És	 tudd	 meg,	 hogy	 Morrie	 közismert

partiszervező.	 Majd	 ő	 megmondja,	 mit	 csináljunk,	 és	 mennyibe	 fog
kerülni.
–	Gondolod,	hogy	Ahmetet	érdekli	az	ár?
–	 Meg	 lennél	 lepve,	 ha	 tudnád,	 mi	 minden	 érdekli	 Ahmetet.	 És	 ezen

dolgok	egyike	csodálatosképpen	pont	a	pénze.	Mit	gondolsz,	hogyan	lesz
valakiből	milliárdos?	De	persze	ez	az	egész	még	így	is	egy	vagyonba	fog
kerülni.
–	 Csodás	 lesz	 –	 felelte	 Lucy,	 és	 biztos	 volt	 benne,	 hogy	 nem	 fog

csalatkozni.
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Marco	 épp	 ágyban	 volt	 Marthával,	 amikor	 csöngött	 a	 telefonja.
Felnyögött,	 és	 a	 szemére	 tapasztotta	 a	 tenyerét.	 Nem	 akart	 semmit	 látni,
nem	akart	beereszteni	semmit	abba	a	privát	térbe,	ahol	ő	és	a	szerelme,	az
asszonya,	az	ő	csodálatos	Marthája	van.	A	lány	háttal	feküdt	neki,	ő	pedig
ráfonódott,	a	lábát	átvetette	Martha	lábán;	egy	pillanattal	előbb	még	a	lány
mellét	 fogta,	 mely	 apró	 volt,	 kerek	 és	 formás,	 mintha	 csak	 a	 tenyerébe
teremtették	volna.	Hitte,	hogy	így	is	van.
–	A	Teremtő	jó	munkát	végzett,	amikor	téged	kitalált	–	suttogta	Martha

fülébe.	–	Akkor	viszont	nem,	amikor	a	telefont	alkotta.	–	Nyögve	próbálta
figyelmen	 kívül	 hagyni	 a	 csörgést,	 ami	 szerencsére	 hamarosan	 abba	 is
maradt.	De	aztán	újra	kezdődött.
–	Valaki	nagyon	kitartó	–	mormogta	Martha,	és	végighúzta	Marco	kezét

a	testén.	–	De	biztos	nem	annyira,	mint	én,	ha	akarok	valamit.
Marco	 tudta,	mit	 akar	 a	 lány,	 és	 ez	 pontosan	 egybeesett	 azzal,	 amit	 ő

akart;	és	mindketten	már	jó	pár	órája	akarták.	–	Mindig	szeretni	foglak	–
nyalta	meg	Martha	fülét.
–	Ó,	te	jó	ég	–	pattant	fel	hirtelen	Martha,	hátralökve	Marcót.	–	Teljesen

elfelejtettem.	 Lucy	mindjárt	 itt	 lesz.	Megígértem	 neki,	 hogy	 itt	 alhat	 ma
este.	Ahmet	meghívta	a	jachtjára,	nem	engedhetem	el	egyedül…
–	 Akkor	 miért	 nem	 megyünk	 vele	 mi	 is?	 Találtam	 egy	 jó	 helyet	 a

portréhoz,	ezt	használhatnám	ürügyként.
Martha	 elmosolyodott.	 –	 Tökéletes,	 Marco	 Mahoney.	 Néha	 olyan

ijesztően	 tökéletes	 vagy,	 hogy	 el	 sem	 hiszem.	 Megmentetted	 az	 egész
helyzetet.
Ahmet	nem	volt	 éppen	 elragadtatva,	 amikor	megtudta,	 hogy	Marco	 és

Martha	is	Lucyval	tart,	de	átlátta,	hogy	vagy	így	lesz,	vagy	nincs	Lucy,	és
amúgy	is	alig	várta	már,	hogy	elkészüljön	az	arcképe.
Végiggondolta	 a	 dolgot,	 és	 kiválasztotta	 a	 helyszínt.	 A	 kapitányi

székben	fog	ülni	az	asztalfőn	a	jacht	harmincfős,	faborítású	ebédlőjében.	A



falburkolat	 hamuszürke	 volt,	 az	 egyik	 kedvenc	 színe	 –	 utálta	 a
hagyományos	 tölgy	 sárgás	 árnyalatát	 –,	 a	 szék	 pedig	 antik	 darab,	 egy
bostoni	bálnavadászhajóról	származott,	amely	az	ezernyolcszázas	években
szelte	 az	Atlanti-óceán	 habjait.	Az	 autentikus	 karcolások,	 rumfoltok	 és	 a
régi	vitorlások	illata	azonnal	rabul	ejtette	Ahmetet.
Időnként	eltöprengett	a	személyisége	kettősségén,	a	jó	dolgokon,	amiket

valaha	 tett:	 a	 fiatalokon,	 akiket	 kimentett	 az	 utcáról,	 és	 később	 is
támogatott;	 a	 nagylelkű	 adományokon	 jótékony	 célokra;	 az	 igazi	 jó
szándékon,	amelyet	a	kisemmizett	 fiatalok	 iránt	 táplált.	Viszont	ott	volt	 a
másik	 oldala	 is;	 az,	 amit	 elrejtett	 a	 világ	 elől,	mindenki	 elől,	Mehitabelt
kivéve.	A	nő	 ismerte	ezt	a	„másik”	 lelket,	vagyis	 inkább	a	hiányát;	 tudta,
hogyan	 védelmezze	 meg	 őt,	 hogyan	 „takarja	 el”,	 hogy	 soha	 senki	 ne
gyanakodjon	a	nagy	emberre,	az	elégedett	milliárdosra.	Főleg	gyilkosság
és	kínzás	területén	ne.
A	 „gyilkosság”	 olyan	 szó	 volt,	 amit	 Ahmet	 általában	 nem	 engedett

áthatolni	 a	 gondolatai	 elülső	 frontján.	 Ő	 nem	 gyilkos.	 Ő	 rendes	 ember,
igazságos.	A	„kislányokat”	csak	azért	gyűjti	be,	mert	nekik	tulajdonképpen
nincs	is	igazi	életük,	csak	úgy	lógnak	bele	a	világba,	prostituálják	magukat
drogokért,	nyomorban	vagy	az	utcán	élnek,	bár	persze	akadtak	Angie-hez
hasonló	„magasabb	osztálybeli”	teremtések	is.	Angie	olyan	lány,	aki	miatt
megjavulhatna,	 ha	 akarna.	 De	 nem	 akart.	 Amikor	 Angie-ről	 volt	 szó,
teljesen	 átvette	 felette	 a	 hatalmat	 a	 személyisége	 sötét	 oldala.	 Most	 is,
pusztán	 az	 felizgatta,	 hogy	 a	 lányra	 gondolt,	 amikor	 nem	 volt	 hajlandó
még	 megnyikkanni	 se,	 sikoltani	 verés	 közben.	 Angie	 túl	 értékes	 ahhoz,
hogy	eleressze,	hogy	„örökre”	elveszítse	a	sötétségben.	Szüksége	van	rá,
úgy,	ahogyan	még	soha	egyetlen	más	nőre	sem,	főleg	nem	az	ifjú	Lucyra,
aki	viszont	a	jövője	lesz,	erről	gondoskodni	fog.
Mehitabel	 gondoskodott	 Angie-ről	 helyette.	 A	 sötétség	 leple	 alatt	 a

padláslakosztályba	 költöztette,	 miután	 már	 mindenki	 elment.	 A	 szolgák
sosem	 aludtak	 Marshmallowsban.	 Angie	 biztonságban	 volt	 Mehitabel
mellett,	 aki	 arról	 számolt	 be,	 hogy	 a	 lány	 lábadozik,	 már	 evett	 egy	 kis
levest,	 pár	 falásnyi	 kenyeret.	 Ahmet	 elmosolyodott	 a	 kifejezésen.
Mehitabel	nem	dramatizál,	de	roppant	hatékony.	És	lojális.	De	hát	hogy	is
ne	 lenne	 az.	 Szőröstül-bőröstül	 Ahmeté.	 Sosem	 találna	 munkát	 máshol,
Ahmet	erről	gondoskodott,	ha	esetleg	el	 akarna	menni,	bár	Ahmet	 tudta,
hogy	erre	nem	kerül	sor;	Mehitabel	túl	mélyre	süllyedt,	és	az	ő	lelkében	is
elég	sötét	volt	ahhoz,	hogy	más	életet	kezdjen.	Mehitabelnek	szüksége	volt



arra,	amit	Ahmettől	kapott,	és	nagyon	szerencsésnek	tarthatta	magát,	hogy
találkoztak.
Közben	 Angie	 mindvégig	 ott	 volt	 fent,	 a	 tető	 alatt,	 ahol	 a	 kócsagok

fészkeltek.	 Talán	 a	 fiókák	 csipogása,	 a	 felnőttek	 rikoltásai	 némi	 vigaszt
nyújtanak	 Angie-nek	 fájdalmában	 és	 szomorúságában,	 bár	 kezdett	 úgy
tűnni,	hogy	ez	a	szomorúság	túl	mély.	Angie	éppolyan	pontosan	ismeri	a
sorsát,	mint	ő.	Nem	lesz	könnyű.
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Martha	nem	volt	meglepve,	hogy	aznap	 reggel,	 amikor	Franciaországba
indultak	 volna,	 Lucy	 telefonált,	 hogy	 nem	 tud	 elmenni,	 bár	 fantasztikus
lenne	az	egész.
Martha	 erősen	 szorította	 a	 telefont,	 még	 toppantott	 is,	 de	 erre	 csak

később	ébredt	rá,	amikor	érezte,	hogy	fája	a	lába.	–	Ne	nevettesd	ki	magad,
Lucy.	 Te	 fogadtad	 el	 a	 meghívást.	Mi	 fogadtuk	 el.	 Mind	 elmegyünk,	 és
kész.	Még	Morrie	 is	 jön	 besegíteni	 a	 terveknél.	 Ne	 felejtsd	 el,	 hogy	 ez
munkaprogram,	Lucy	Patron,	nem	egyszerű	kéjutazás.
–	Kéjutazás	egy	öreg	mókussal	–	morogta	Lucy	két	harapás	között,	ezt

Martha	 jól	 hallotta.	 Reggel	 volt,	 és	Martha	 tudta,	 hogy	Lucy	 valamelyik
helyi	Starbucksban	tömi	magába	a	sajtkrémes	pirított	bagelt	meg	a	duplán
zsírszegény	 kapucsínót	 tejszínhabbal.	 A	 húgának	 mindig	 is	 zavarosak
voltak	 a	 kalóriaszámolási	 szokásai.	 –	 Különben	 sincs	 egy	 rongyom	 se,
amit	felvehetnék	egy	jachton	–	tette	hozzá	Lucy.
–	Akkor	vedd	fel	azt,	amit	máskor.	Nizzában	vagy	Monte-Carlóban	még

mindig	elmehetünk	vásárolni.	–	Martha	érezte	Lucy	hallgatásából,	hogy	a
húgát	megérintette	a	gondolat.
–	Hát	jó.	Akkor	mikor?	–	kérdezte	Lucy.
–	Két	óra	múlva	felveszünk.	És	ne	feledd,	Lucy	Patron,	hogy	ez	munka.

Úgyhogy	a	helyén	legyen	az	eszed.	Már	ha	van	olyasmid	egyáltalán.
Martha	 letette	 a	 telefont,	 megfordult,	 és	 szembe	 találta	 magát	 Marco

tekintetével.
–	Azt	hiszed,	sose	nő	fel?	–	csóválta	a	fejét	Marco.	Úgy	gondolta,	hogy

Lucy	felelőtlen,	és	kihasználja	Martha	nővéri	aggodalmait.
–	Ahmet	miatt	aggódik.	És	az	igazat	megvallva	én	is,	egy	kicsit	biztosan.

Nagyon	 nyomul,	 és	 te	 nem	 láttad,	 hogy	 néz	 Lucyra,	 szinte	 felfalja	 a



szemével,	amikor	azt	hiszi,	hogy	senki	nem	látja.
Marco	 odament	 hozzá,	 átölelte,	 mezítelen	 bőrük	 összesimult,	 frissen,

megelégedetten	az	iménti	szeretkezés	után.
–	Ne	becsüld	alá	a	kishúgodat,	Martha	–	folytatta	Marco.	–	Fineszes	kis

tizenhét	éves,	tudja,	mit	akar	Ahmet,	és	hidd	el,	nem	fogja	megadni	neki.
–	És	mi	van,	ha	megkéri	a	kezét?	–	ráncolta	a	homlokát	Martha.
–	Akkor	teljesen	megváltozik	a	játék	–	felelte	Marco.
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ANGIE

Tudhattam	 volna,	 hogy	 Mehitabel	 nem	 csak	 úgy	 kedveskedik	 velem,
amikor	megtisztogat,	 bekötöz,	 bekeni	 a	 sebeimet,	 óvatosan	 beolajozza	 a
fejemet.	 Azt	 már	 megtanultam,	 hogy	Mehitabel	 nem	 gyengéd.	 Tisztában
voltam	vele,	hogy	gonosz	teremtés,	kegyetlen,	szadista,	vélhetően	eszelős
is,	 valahogy	mégis	 elhittem,	 hogy	 segíteni	 próbál,	 csak	mert	 annyira	 el
akartam	hinni.	Tudtam,	hogy	az	akarás	már	fél	megvalósulás	–	ha	valamit
eléggé	 erősen	 akarsz,	 akkor	 el	 is	 képzeled,	 hogy	 megtörténik.	 Hirtelen
hinni	kezdtem,	hogy	Mehitabel	törődik	velem,	hogy	segíteni	akar.	Nem	is
fordult	meg	a	 fejemben,	hogy	 lehet	más	oka	 is.	 Így	van	ez,	ha	az	ember
kétségbeesett.
Próbáltam	felidézni	magamban	mindenféle	példákat,	amikor	a	bátorság

hozzám	 hasonló	 hétköznapi	 embereket	 segített	 át	 tragikus	 helyzeteken,
veszedelmes	 időkön,	 a	 borzalom	 és	 szégyen	 pillanatain.	 Miért	 is	 ne
történhetne	 meg	 velem	 is	 az,	 ami	 a	 francia	 ellenállás	 bátor	 hőseivel,	 a
holokauszt-	 és	 haláltábor-túlélőkkel.	 Ez	 itt	 az	 én	 egyszemélyes
haláltáborom.	 Nincs	 senki,	 aki	 segítsen	 rajtam,	 csak	 én	 magam,	 és	 a
gondolatok,	anyámról,	hogy	mit	várna	el	tőlem,	az	utcákon	járkáló	szabad
emberekről,	akik	néha	betévedtek	a	mi	éttermünkbe	is,	a	régi	életemről,	és
arról	 az	 új	 életről,	 ami	 az	 enyém	 lehet,	 ha	 képes	 vagyok	 legyőzni	 a
félelmemet,	 a	 börtönömet,	 a	 szadista	 bánásmódot.	 Ha	 képes	 vagyok
megőrizni	a	józan	eszemet.
A	 bezártság	 önmagában	 is	 ijesztő;	 az	 egyedüllét	 és	 a	 bezártság	 pedig

maga	a	pokol.	Az	pedig,	hogy	nem	tudod,	ki	nyitja	ki	legközelebb	azt	az
ajtót,	 és	 mi	 fog	 történni…	 Az	 elmondhatatlan.	 Ezen	 nem	 szabad



gondolkodnom,	 hanem	 a	 pillanatnak	 kell	 élnem,	 bármilyen	 pillanataim
vannak	is	hátra.
Azokra	a	híres	asszonyokra	gondoltam,	akiket	fogva	tartottak,	magukra

hagytak	 a	 gondolataikkal,	 a	 félelmeikkel	 vagy	 a	 küszöbönálló
végzetükkel,	 Stuart	 Máriára,	 a	 skótok	 királynőjére;	 I.	 Erzsébetre,	 a
szerencsétlen	 sorsú,	 rémisztő	 angol	 királynőre;	 Jeanne	 d’Arcra,	 akinek
fogvatartói	nem	ismertek	irgalmat.	És	azok	a	nők	is	eszembe	jutottak,	akik
próbálták	megőrizni	méltóságukat	a	náci	koncentrációs	táborokban	is,	az
enyémnél	 sokkal	 rosszabb,	 rettenetes	 körülmények	 között,	 ahol
megalázták	 és	 végül	 meggyilkolták	 őket.	 Néhányan	 mégis	 túlélték,	 így
ismerhettük	meg	a	történetüket.	Dicsőséget	és	tiszteletet	vívtak	ki	azoknak,
akik	 elpusztultak,	 és	 szégyent,	 büntetést	 azokra,	 akik	 ezt	 tették	 velük.	 Itt
nincsenek	SS-őrök,	géppuskás	katonák	tornyokban,	akik	lőnek	bárkire,	aki
menekül.	 Akkor	 miért	 nem	 próbálom	 meg	 újra?	 Miért?	 Újra	 és	 újra
feltettem	magamnak	ezt	a	kérdést.	A	 lényeg	az,	hogy	mitől	 félek	 jobban:
hogy	 maradjak,	 és	 elviseljem,	 amit	 tesznek	 velem,	 vagy	 elfutok,	 és
vállalom	 a	 következményeket,	 hogy	 elfognak	 és	 megölnek,	 vagy
visszahoznak	és	tovább	kínoznak,	vagy	megúszom.	Szabadon.
A	 Fekete	Hercegre	 gondoltam	 a	 tornyában,	VIII.	 Henrik	 szerencsétlen

feleségeire,	 magányosan	 a	 gyönyörű	 házaikban,	 a	 francia	 ellenállás
hősnőire	 a	 második	 világháborúból;	 próbáltam	 összeszedni	 az
ismereteimet	az	 iskolai	 történelemórákról,	amikor	 róluk	meséltek,	arról,
hogyan	győzték	 le	a	körülményeket.	Vagy	így,	vagy	úgy.	Az	„így”	 jónak
tűnt,	az	„úgy”-ra	gondolni	sem	akartam.
Számomra	 csak	 egy	 út	 létezett.	 Elhatároztam	 magam.	 Tudtam,	 hogy

szabad	leszek.	És	ekkor	visszajött	Mehitabel.
Ezúttal	kemény	volt,	üzleties,	hideg,	mint	máskor.	Ismét	ruhákat	hozott,

amiket	odalökött	nekem,	szinte	rám	se	pillantva.
–	Öltözz	fel!	–	mondta.	–	Most	azonnal.	–	És	elment.
Mintha	 újra	 lejátszódott	 volna	 ugyanaz,	mint	 a	múltkor,	 csak	 éppen	 a

ruha	volt	kényelmesebb.	Óvatosan	próbáltam	fájó	lábamra	húzni	a	szürke
melegítőalsót,	a	szürke	pulóvert	pedig	áthúztam	kopasz	fejemen	–	közben
feltűnt,	hogy	kasmírból	készült,	ezért	puha,	és	nem	bántja	a	bőrömet.	Egy
pár	piros	gumipapucs	volt	még,	túl	nagy,	de	jobb,	mint	a	semmi,	bár	nem
tudtam,	hova	fogunk	menni	–	hosszú	útra	vagy	rövidre,	kavicsos	ösvényre
vagy	füves	rétre.	Semmit	sem	tudtam,	és	ők	éppen	ezt	akarták.	Inkább	nem
akartam	 ismerni	 a	 sorsomat,	 hogy	 ne	 kelljen	 foglalkoznom	 vele.



Egyszerűen	elfogadtam	a	helyzetemet,	tettem,	amit	mondtak,	és	próbáltam
időt	nyerni.
Némán	 ültem	 a	 kanapén,	 papucsos	 lábamat	 összezárva,	 ölemben

jámborul	 összekulcsolt	 kézzel,	 lehorgasztott	 fejjel,	 elmerülve	 a
gondolataimban,	 a	 bizonytalanságban,	 a	 félelemben.	 Aztán	 lépéseket
hallottam,	Mehitabel	 tűsarkainak	 ismerős	 kopogását	 a	 fapadlón.	 A	 kulcs
elfordult	a	zárban.	Felemeltem	a	fejemet.	És	megpillantottam	Mehitabelt.
Estélyi	 ruhát	 viselt,	 szűk	 szabású,	 sötétzöld	 selymes	 szaténból,	 kissé

ráncolva	 a	 derekánál,	 baloldalt	 combig	 felhasítva.	 A	 felső	 rész	 roppant
egyszerű	volt,	 tökéletesen	simult	kis	mellére,	kicsi	dekoltázzsal,	épp	csak
annyira,	 hogy	 izgató	 legyen.	 Erre	 gondoltam,	 pedig	 furcsa	 volt,	 hogy
ilyesmi	 jut	 az	 eszembe,	 amikor	 életveszélyben	vagyok.	Ez	nyilván	afféle
női	 dolog,	 a	 képesség,	 hogy	megfigyeljük	 és	 kiértékeljük	 fogvatartónk,
vetélytársunk,	 ellenségünk	 külsejét,	még	 ha	 az	 életünk	 a	 kezében	 van	 is.
Picsa	–	ez	a	szó	jutott	eszembe.	Ha	létezik	nő,	akire	illik	ez	a	csúnya	szó,
akkor	Mehitabel	az.
A	 haját	 felfésülte	 a	 fejére,	 és	 csillámló	 gyémántfésűkkel	 rögzítette.

Nyaklánca	 –	 egyszerű	 smaragdfüzér,	 már	 ha	 sok	 egyforma	 smaragdot
„egyszerűnek”	lehet	nevezni	–	 tökéletesen	simult	karcsú	nyakára.	A	színe
majdnem	megegyezett	 a	 szeméével.	Még	 a	 cipőjét	 is	 észrevettem	 a	 szűk
szoknya	széle	alatt:	ízléses,	ékköves,	krémszínű	selyemtopánka	tűsarokkal,
amely	még	ijesztőbben	magasabbnak	mutatta	viselőjét.	Mehitabel	mindkét
kezén	 széles	 aranypántot	 viselt,	 és	 jókora	 egres	méretű	 smaragdgyűrűt	 a
bal	keze	középső	ujján.	Talán	eljegyezték?	Ahmet?	Nem,	ez	nem	történhet
meg.	Ahmet	sosem	nősülne,	ennyit	még	én	is	tudtam.
–	 Állj	 fel!	 –	 Szinte	 vicsorogta	 az	 utasítást,	 és	 én	 gyorsan

engedelmeskedtem	 a	 túlméretezett	 papucsomban.	 Csak	 álltam,	 amíg	 ő
végigmért	a	bő	szürke	melegítőben,	a	szürke	pulóverben,	ami	szinte	lógott
összement	 mellemen,	 mely	 valaha	 olyan	 szép	 volt,	 csábító,	 és	 örömet
szerzett	 a	 férfiaknak	 és	 nekem.	 Nézte	 tésztaszín	 bőrömet,	 ami	 valaha
aranybarna	 volt,	 beesett	 szememet,	 amely	 már	 nem	 lövellt	 csábos
pillantásokat.	 Az	 arcot,	 amelyet	 többé	 nem	 akartam	 viszontlátni	 a
tükörben,	annyira	megcsúnyult.
Mehitabel	 állt,	 és	 nézett,	 olyan	 nyilvánvaló	 fölénnyel,	 hogy	 a

legszívesebben	 felpofoztam	 volna.	 Remegni	 kezdtem	 a	 dühtől.	 Tudtam,
hogy	 a	 haragomat	 tévesen	 félelemnek	 véli.	 És	 féltem	 is.	 Féltem,	 hogy	 a
dühöm	nem	vezet	sehová.	Tehetetlen	voltam,	és	ő	tudta	ezt.



Közelebb	 lépett,	 lazán	 a	 képembe	 tolta	 az	 arcát,	 és	 a	 tekintetünk
összekapcsolódott.	 Mosolyra	 húzódott	 a	 vörös	 szája	 széle,	 amikor
hátralépett,	 és	 újra	 szemügyre	 vett,	 aztán	 felém	 nyújtotta	 a	 két	 kezét,	 és
megmutatta,	mi	van	nála.	Egy	nyakörv.	Tollból.	Rubinnak	és	zafírnak	tűnő
kövekkel,	 a	 csatnál	 néhány	 gyémánttal.	 Megnéztem,	 aztán	 fölemeltem	 a
fejemet,	és	Mehitabelre	pillantottam.
–	Húzd	ki	magad!	–	parancsolta.	Kihúztam	magam.
–	Emeld	magasabbra	az	álladat!	–	Magasabbra	emeltem.
Beleborzongtam	a	toll	érintésébe	a	nyakamon,	amikor	köréje	kerítette,

aztán	kissé	meghúzta	az	összecsatolásnál,	s	puha	kezével	helyreigazította.
Tudtam,	 hogy	 ez	 a	 végső	 megaláztatás.	 Mehitabel	 győzedelmeskedett.
Ahmet	 győzedelmeskedett.	Mégis,	 a	 kérdés,	 hogy	miért	 vagyok	 ennyire
fontos	a	számára,	amikor	bárkit	megszerezhet	magának,	akárkit,	továbbra
sem	 hagyott	 nyugodni.	 Talán	 én	 bizonyultam	 a	 legalkalmasabbnak	 a
szadista	 szexjátékaihoz?	 Az	 irányítható	 lány,	 akinek	 nincs	 élete,	 nincs
családja,	 nincs	 senkije?	A	nő,	 aki	 szerelemre	 vágyik,	 és	 örül,	 hogy	 vele
lehet.	A	rohadék.
Mehitabel	 meghúzta	 a	 nyakörvet.	 Újabb	 lépést	 tett	 hátra,	 hogy

megcsodálja	az	alkotását,	aztán	mielőtt	észbe	kaphattam	volna,	már	ott	 is
volt	 a	 kezében	 a	 póráz,	 amit	 a	 nyakörvre	 csattintott,	 és	 megrántotta	 a
nyakamat.
Feljajdultam	 a	 fájdalomtól.	A	 félelemtől.	A	megaláztatástól.	Mehitabel

pórázon	vezetett	szukája	 lettem,	akit	oda	visz,	ahová	csak	akar.	Valahogy
sejtettem,	hogy	Ahmethez.
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Morrie	 Sorrie-nak	 megvolt	 az	 a	 szokása,	 hogy	 a	 hosszú	 napok	 után
teljesen	maga	mögött	hagyta	a	munkát.	Sokszor	már	reggel	hatkor	kezdett,
kiautózott	valami	házhoz	a	világ	végére,	vagy	épp	egy	jéghideg	raktárhoz,
ahol	régi	kincseket	találhatott,	ha	szerencséje	volt.	Úgy	gondolta,	hogy	ha
már	hat	előtt	felkel	valaki	kedvéért,	akkor	megérdemel	egy	kis	szerencsét,
és	ma	meg	is	kapta.	Persze	a	„raktár”,	ahova	ment,	nem	egyszerű	használt
holmikat	 vagy	 régiségeket	 árult;	 egy	 hajdani	 garázs	 Dél-Londonban,
amelyet	 hegyes	 vasrudak,	 ablakrácsok,	 szögesdrótok	 és	 éjjel-nappali
őrzés	révén	valóságos	erőddé	alakítottak,	védve	az	itt	felhalmozott	értékes
holmikat.	 Ma	 példának	 okáért	 tíz,	 étkezőbe	 való	 széket	 kellett
megszakértenie,	 diófából,	 ívelt,	 oroszlánmancsban	 végződő	 lábakkal.
Sheratonok	 lennének?	 Morrie-t	 gyakorlott	 szeme,	 valamint	 évek	 óta
csiszolt	képessége	a	hamisítványok	felismerésére	arra	a	döntésre	 juttatta,
hogy	valóban	azok.
Szerencséje	 volt,	 a	 székek	 biztosan	 eredetiek,	 bár	 nagyon	 rossz

állapotúak,	 mondta	 később	 Marthának	 a	 telefonba:	 a	 kárpitozás
természetesen	odalett,	és	helyenként	lepattantak	kisebb	darabok	a	fából,	de
semmi	 olyan,	 amit	 egy	 magafajta	 szakember	 ne	 tudna	 rendbe	 hozni,	 és
megőrizték	a	jóféle	diófa	eredeti	lágy	árnyalatát,	ez	a	fajta	faanyag	pedig
kezdett	ritka	és	drága	lenni.	Morrie	apja	asztalosmester	volt,	a	fák	alapos
ismerője,	és	a	fiát	is	alaposan	kitanította.	Nem	nagyon	akadt	olyasmi,	amit
Morrie	 ne	 tudott	 volna	 kihozni	 a	 fából,	 így	 hát	 ez	 a	 nap	 valóságos
örömünnep	 volt	 a	 számára.	Az	 ember	 nem	mindennap	 jut	 ilyen	 pompás
munkadarabokhoz.
–	Bárcsak	ne	abba	a	házba	kerülnének!	–	mondta	Marthának,	önmagát	is

meglepve,	 noha	 a	 gondolat	már	 egy	 ideje	 ott	motoszkált	 benne.	 –	Talán



azért	ne,	mert	olyan	finomak,	olyan	mesterien	megmunkáltak.	Ritkán	talál
az	 ember	 egy	 egész	garnitúrát	 így,	 és	 az	 a	 ronda	ház	nem	érdemli	meg.
Nem	fognak	érvényesülni	abban	az	óriási	ebédlőben,	amit	az	a	kapitányi
szék	ural.	Meg	a	Kapitány,	a	mi	Mr.	Ahmetünk	–	valószínűleg	nemsokára
Sir	 Ahmet,	 ha	 a	 pletykák	 nem	 csalnak	 –,	 a	 leggazdagabb	 házigazda
szerepében.
–	 Én	 nem	 hallottam	 ilyesféle	 pletykákat,	 Morrie,	 és	 jobb,	 ha	 nem

felejted	 el,	 hogy	 Ahmet	 tényleg	 a	 leggazdagabb	 házigazda.	 Ezért	 tud
megfizetni	minket.
Morrie	elhallgatott,	és	sötéten	bámult	ki	a	kocsiablakon.	Továbbra	is	a

Sheraton-székek	jártak	a	fejében,	amelyekért	épp	most	ígért	be	egy	kisebb
vagyont	a	„leggazdagabb	házigazda”	nevében,	akit	valamilyen	érthetetlen
okból	mégis	megvetett.	Ahogy	mondani	szokták,	nem	tudott	rátapintani	a
lényegre.	A	pasi	 barátságos,	 normális	 és	 nem	gőgös,	mint	 annyi	 gazdag
ember,	 akivel	 már	 dolgozott.	 A	 pénz	 mintha	 a	 második	 bőre	 lett	 volna
Ahmet	 Ghulbiannak;	 csak	 akkor	 viszketett,	 amikor	 valaki	 a	 titkait
feszegette.	Morrie	azt	sem	tudta,	miért	gondolja	hirtelen	azt,	hogy	Ahmet
gondosan	 elrejti	 titkait	 a	 nyájas	 arc,	 a	 határozott	 kézfogás,	 a	 teljesen
hitelesnek	 tűnő	 olyan-vagyok-mint-ti	 barátságos	 viselkedés	 mögé.	 Vagy
talán	mégsem	 annyira	 hiteles?	 És	 ha	mégis,	 akkor	miért	 ez	 a	 feszengés
vele	 kapcsolatban?	 Talán	 azért,	 gondolta	 Morrie,	 mert	 ez	 az	 Ahmet
annyira	 titkolózik,	 szorosan	 maga	 előtt	 tartja	 a	 lapjait,	 és	 mindig	 azt
mondja,	 amit	 mások	 hallani	 akarnak.	 Morrie	 pedig	 jól	 tudta,	 hogy	 ez
nagyon	 veszedelmes.	 Ha	 azt	 hallod,	 amit	 szeretnél,	 biztonságban	 érzed
magad,	 pedig	 nem	 vagy	 biztonságban.	 Hanem	 egy	 olyan	 ember
hatalmában	állsz,	aki	csak	bemeséli	neked	ezt.
Ráfordult	 az	 autópályára,	 vissza	 Brixton	 és	 az	 otthon	 felé.	 Hirtelen

vágyakozás	fogta	el	a	lakása	egyszerű	valósága	után,	egy	pofa	sör	után	a
haverokkal,	 hogy	 elterelje	 nyugtalan	 gondolatait	 Ahmet	 Ghulbianról	 és
Marshmallowsról.	 Úgy	 döntött,	 hogy	 hagyja	 a	 Sheraton-székeket.
Ghulbiannak	 még	 csak	 nem	 is	 szól	 róluk,	 Marthának	 meg	 azt	 mondja,
hogy	 végül	 mégis	 hamisítványnak	 bizonyultak.	 Marshmallows	 nem
érdemli	meg	ezt	az	elképesztő	minőséget,	ezt	a	kifinomult	mestermunkát,
a	 gondosságot	 és	 szeretetet,	 amit	 belefektettek.	Ghulbiannak	majd	 szerez
valami	 olasz	 cuccot,	 látványosabbat,	 feltűnőbbet.	 Elvégre	 nem	 sokan
akadnak,	akik	ránézésre	felismernek	egy	Sheraton-széket,	nem	igaz?
Megszólalt	a	 telefonja	sávváltás	közben.	Mielőtt	a	készülékre	pillantott



volna,	 besorolt	 a	 lassabb	 sávba,	 aztán	 látta,	 hogy	Martha	 hívja	 vissza.	A
helyére	igazította	a	fülhallgatót,	és	felvette.	–	Helló!
–	Morrie,	meg	kell	szereznem	azokat	a	székeket	–	nyitott	Martha.
Morrie	elnevette	magát.
–	Mi	vagy	te,	gondolatolvasó?
–	 Nem,	 csak	 aggódom.	 Már	 átküldtem	 Ahmetnek	 a	 képeket,	 és

megírtam,	 milyen	 csodálatosak.	 Ezek	 után	 nem	 mondhatod,	 hogy	 nem
tudjuk	megvenni.	Sosem	tudnám	megmagyarázni.	Ez	a	pasi	olyan,	mint	a
Bank	of	England,	bármennyit	kifizet,	ha	akar	valamit.
–	Hogy	rohadna	meg	–	felelte	Morrie,	és	komolyan	gondolta.
Martha	döbbenten	hördült	fel.	–	Mi	az?	Mi	bajod	Ahmettel?
Morrie-ban	 hirtelen	 feltolult	 minden,	 ami	 miatt	 ellenérzései	 voltak

Ahmettel	szemben.
–	 Nem	 tetszik,	 ahogy	 Lucyra	 néz	 –	 felelte,	 és	 látta	 maga	 előtt	 a	 pasi

szemét,	ahogyan	a	tizenhét	éves	lányra	néz:	forró	pillantás	–	egy	ragadozó
tekintete.
Martha	egy	pillanatra	elnémult,	aztán	azt	mondta:	–	Morrie,	én	pontosan

értem,	 mire	 gondolsz,	 és	 nekem	 is	 ez	 a	 véleményem.	 De	 együtt	 kell
dolgoznunk	vele.	Jövő	hétre	tervezi	a	partit	a	jachton,	a	nagy	bált	pedig,	ha
majd	 kész	 lesz	 a	 ház,	 remélhetően	 három	 hét	 múlva.	 Hogy	 a	 fenébe
koptathatnám	le	most?	Megígértem	neki.
Morrie	 is	 felsóhajtott.	 –	Tudom.	És	 láttam	a	 terveidet	 a	 jachtos	bulira,

nagyon	tetszenek,	mint	ahogy	házéi	is.	Két	parti	három	hét	alatt,	Martha,	ez
kemény	lesz.
–	Ne	 feledd,	ott	van	az	asszisztensem,	Lucy,	 aki	 segít.	Tulajdonképpen

most	kezdi	csak	összekapni	magát,	kezd	eloszlani	a	fejében	rózsaszín	köd,
ami	egész	biztosan	nem	Ahmettel	kapcsolatos,	akit	unalmas	vénembernek
tart,	hanem	egy	szőke,	kék	szemű,	Harvardra	járó	pizzafutárral.	Remélem,
legalább	annyi	haszna	 lesz	a	dolognak,	hogy	Lucy	főiskolára	menjen,	és
tanuljon	 végre	 valamit	 ahelyett,	 hogy	 ott	 gubbasztana	 abban	 a	 szörnyű
odújában.
–	Lusta	lenne?
–	Nem	 lusta,	 inkább	motiválatlan,	 bár	most	 valami	 olyasmit	mondott,

hogy	 Ahmet	 adott	 neki	 valami	 forgatókönyvet	 egy	 filmről,	 amiben
szeretné,	ha	Lucy	szerepelne.	És	képzelheted,	Morrie,	hogy	Lucy	hisz	neki.
–	Uramatyám!	 Ideje,	hogy	 felnőjön	egy	kicsit,	 és	 észbe	kapjon.	A	mai

világban	 egy	 tizennyolc	 éves	 lány	már	 tudja,	 hogyan	menedzselje	magát



meg	a	férfiakat.	Lucy	nem	buta,	csak	nagyon	naiv.
–	Ezt	megmondhatnád	neki	 is.	Nagyra	értékelném.	Amúgy	hogy	 fest	a

csodás	Marshmallows?
–	 Jól,	 ahogy	 várható	 volt.	 Tényleg	 sokat	 javult,	Martha,	 szinte	 csodát

műveltél	 vele,	 fényt	 vittél	 azokba	 a	 komor	 termekbe,	 de	 azokkal	 a
Sheraton-székekkel	még	mindig	nem	határoztam	el	magam.
–	 Én	 sem.	 Nem	 hinném,	 hogy	 Ahmet	 megérdemli	 őket,	 különben	 is

sokkal	inkább	amolyan	csicsás,	kommersz	olasz	típusnak	tartom.	Ami	azt
illeti,	épp	az	olasz	lakberendezési	üzletbe	tartok,	és	szerintem	meg	fogom
találni,	amit	akarok.
–	Vagy	azt,	amiről	azt	gondolod,	hogy	ő	akarni	fogja.
–	Pontosan.	–	Martha	jókedvűbbnek	tűnt	most,	hogy	ez	a	dolog	eldőlt,	és

visszatérhet	a	partiszervezéshez.	–	A	jachton	találkozunk,	Morrie,	pár	nap
múlva	–	mondta,	aztán	letette.
Hát	 persze,	 gondolta	Morrie,	 ha	 sikerül	 felhajtani	 minden	 beszállítót,

minden	 munkást,	 a	 cateringet,	 a	 villanyszerelőt,	 a	 bútorkölcsönzőt	 és
minden	 mesterembert.	 Nehéz	 kereset	 a	 gazdag	 emberek	 tervezőjének,
bonyolítójának	lenni,	gondolta	sóhajtva,	bár	kissé	derűsebben.	De	legalább
busásan	megfizetik.
Ekkor	 hasított	 belé,	 hogy	 otthagyta	 a	 terv	 portfólióját	 a	 lépcsőn

Marshmallowsban,	 azon	 a	 lépcsőn,	 ahol	 még	 sosem	 mehetett	 fel,	 de
nemcsak	 ő,	 hanem	 Martha	 és	 a	 kis	 Lucy	 sem.	 Senki,	 amíg	 lent	 nem
végeztek.	Ezt	mondta	nekik	Mehitabel	banya.
Morrie	 egy	 darabig	 kínlódott,	 de	 tudta,	 hogy	 nincs	 más	 választása:

muszáj	visszamennie.
A	 következő	 kijáratnál	 lekanyarodott	 a	 pályáról,	 aztán	 felhajtott	 az

ellenkező	 irányba.	 Újabb	 fél	 óra	 telt	 bele,	 mire	 megint	 begördült
Marshmallows	csenevész	fái	közé.
Az	 esti	 égbolt	 már	 kezdett	 sötétülni,	 és	 a	 fehér	 madarak	 a	 fészkükön

gubbasztottak,	 kivételesen	 némán.	 Igazság	 szerint	 semmiféle	 hang	 nem
hallatszott,	csak	Morrie	léptei	csikorogtak	a	murván,	ahogy	a	lépcső	felé
indult,	majd	felemelte	a	kopogtatóként	szolgáló	vas	sárkányfejet.	A	súlyos
koppanás	végigvisszhangzott	a	házon.	Várt	egy	ideig,	de	nem	jött	ki	senki.
Hátrébb	 lépett,	 és	 végignézett	 az	 épületen:	 egyik	 ablak	 sem	 volt	 világos.
Lehetséges	lenne,	hogy	senki	sem	dolgozik	itt?	Hogy	senki	sem	őriz	egy
ekkora,	 értéktárgyakkal	 telezsúfolt	 épületet?	 Legalább	 egy	 biztonsági
őrnek	lennie	kéne.



Megint	felemelte	a	kopogtatót,	és	többször	is	odaverte	az	ajtóhoz,	aztán
még	 egyszer,	 keményebben;	 zsebre	 dugott	 kézzel	 várta,	 hogy	 jöjjön
valaki.	 Senki	 nem	 jött.	 A	 fenébe.	 Jól	megjárta.	Muszáj	 visszaszereznie	 a
dossziéját,	minden	feljegyzése	és	telefonszáma	benne	van;	holnap	nem	fog
tudni	dolgozni	nélküle.	Megragadta	a	kilincset,	és	lenyomta.	Legnagyobb
döbbenetére	könnyedén	engedett.
Egy	percig	csak	állt,	és	azon	tűnődött,	hogy	ki	hagyhatta	így	itt	a	házat

minden	 kincsével	 együtt,	 nyitva	 minden	 erre	 vetődő	 előtt,	 aki	 esetleg
próbálkozhat.	Miért	 nincsenek	Ahmetnek	 őrei?	Miért	 nem	 gondoskodott
erről	Martha?
Egyre	 sötétebb	 lett	 az	 este	 közeledtével.	Morrie	 kinyitotta	 az	 ajtót,	 és

hőn	 fohászkodott,	 nehogy	 megszólaljon	 valami	 eldugott	 riasztó,	 és	 a
nyakába	 zúduljon	 a	 rendőrség.	 Persze	 ki	 tudná	 magyarázni	 magát,	 de
jobban	 szeretett	 volna	 sürgősen	 visszajutni	 Brixtonba,	 a	 kocsmába	 a
cimborákhoz	 meg	 a	 vágyva	 vágyott	 korsóhoz,	 és	 hagyni	 ezt	 az	 egész
Marshmallowst	a	fenébe.	A	franc	egye	meg	ezt	a	mocsarat,	ahol	most	már
mindenféle	lápi	fények	villódzanak	kísértetiesen	és	véletlenszerűen.
A	hely	épp	elég	borzongató	volt	nappal	is,	de	éjszaka	végképp	a	frászt

hozta	bárkire.	Azt	mondogatta	magának,	hogy	csak	kihozza	a	dossziéját,
és	 már	 húz	 is	 el	 innen.	 A	 francba	 a	 zsarukkal,	 Ahmettel	 meg
Marshmallowsszal.	 Vagy	 akár	 itt	 is	 maradhat	 a	 cucc.	 De	 nem.	Meg	 kell
szereznie	a	dossziéját,	hogy	folytatni	tudja	a	munkát	a	jachttal,	a	partival,	a
bállal.	Az	egész	nyamvadt	élete	az	a	dosszié.
Kinyitotta	 az	 ajtót,	 és	 bement.	 A	 lépcsőhöz	 sietett.	 Nem	 volt	 ott	 a

dossziéja.	Egy	pillanatig	értetlenül	állt.	Itt	hagyta,	biztos	volt	benne.	Hová
máshová	 tehette	 volna?	 Odafent	 nem	 járt,	 az	 is	 biztos;	 más	 helyre	 nem
tudott	gondolni,	csak	a	konyhára.
Bizonytalanul	ment	végig	a	folyosón	hátra,	a	konyha	felé.	Benyomta	az

ajtót,	és	már	megtett	egy	 lépést,	amikor	észrevette	a	nőt.	Mehitabelt.	Egy
szál	villanykörte	fényénél,	a	pultnál.
A	 nő	 kezében	 tálca	 volt	 egy	 tányér	 levessel,	 egy	 szelet	 bagettel,

vászonszalvétával,	 evőeszközzel,	 egy	 pohár	 vörösborral.	 Akár	 azt	 is
lehetett	 volna	 gondolni,	 hogy	 egyedül	 fogja	 elkölteni	 ezt	 az	 egyszerű
vacsorát,	 ha	 nem	 lett	 volna	 rajta	 zöld	 szatén	 estélyi	 ruha	 és	 több	 ékszer,
mint	amit	valaha	is	látott	egyetlen	nőn.	Lélegzetelállítóan	nézett	ki.	Vagyis
nézhetett	 volna,	 ha	nem	olyan	gyilkosan	 rosszindulatú	 a	pillantása,	 hogy
Morrie	szabályosan	megrémült	tőle.



–	Nos?	–	kérdezte	Mehitabel,	és	Morrie	megdermedt.
–	Hát,	 izé,	csak	én	vagyok	az,	Morrie,	a	partiszervező.	 Itt	 felejtettem	a

beírókönyvemet,	a	jegyzeteimet.	A…	azt	hittem,	a	lépcsőn	hagytam.
–	Az	asztalon	van.
Mehitabel	 odanézett,	 az	 asztalra.	 Morrie	 megbűvölten	 követte	 a

pillantását,	 odament,	 és	 magához	 vette	 a	 dossziét,	 aztán	 máris	 sarkon
fordult,	 sietve	 köszönetet	 mormolt,	 és	 az	 ajtó	 felé	 indult.	 Közben
mindvégig	 érezte	 magán	 Mehitabel	 vasvillatekintetét.	 Mintha	 fizikailag
hozzáérne,	 borzongott	 meg	Morrie.	 Örült,	 amikor	 végre	 kívülre	 került,
beszállt	 a	 kocsijába,	 és	 a	 murvát	 szertefröcskölve	 elhajtott.	 Csak	 ekkor
pillantott	vissza,	és	vette	észre	a	fényt	a	házban.	A	padláson	lehetett,	épp	a
kócsagok	 fészke	 alatt.	Morrie	 nem	 állt	meg,	 hogy	 eltöprengjen	 ezen,	 de
aztán	 később	 úgy	 vélte,	 hogy	 biztosan	 ott	 van	 Mehitabel	 szobája.
Egyszerűen	csak	ki	 akart	 kerülni	 innen,	mielőtt	 a	mocsárra	 rátelepszik	 a
sötétség,	és	elfojt	minden	életet.



44

A	 következő	 este	 újra	Marshmallowsban	 találta	 Ahmetet,	 egyedül	 volt	 a
könyvtárnak	nevezett	 szobában,	amely	azért	kapta	ezt	az	elnevezést,	mert
két	falat	polc	takart,	tele	mindenhonnan	összevásárolt	dekoratív	bőrkötésű
könyvekkel,	 amelyeket	az	egyszeri	 lakberendezők	helyeznek	el	 a	 látvány
kedvéért,	 de	 semmiképp	 sem	 olvasásra.	 Ahmet	maga	 furcsamód	Agatha
Christie-krimiket	 olvasott	 a	 legszívesebben,	 amelyeket	 egy	 régi	 Vuitton
bőröndben	 tárolt,	 amit	 kisasztalnak	 állítottak	 be	 egy	 sötét	 árnyalatú,
alacsony	bronzlámpával.	Ahmet	szerette	a	halvány	megvilágítást;	az	erős
fény	 bántotta	 a	 szemét,	 és	 ha	 szabad	 téren	 vagy	 erősen	 világított	 helyen
kellett	tartózkodnia,	mindig	felvette	sötét	szemüvegét,	ami	a	védjegye	lett.
Most	 viszont	 kényelmesen	 hátradőlt	 vörös	 bőrfoteljében,	 félig	 hunyt

szemmel,	a	jövőn	töprengve,	meg	azon,	hogy	mit	fog	csinálni	Angie-vel,
mit	 akar	 tenni	Lucyval,	 és	 hogyan	 érheti	 el	mindkét	 célját	 anélkül,	 hogy
holttest	 maradna	 utána,	 amit	 megtalálhatnak,	 és	 hogyan	 vehetne	 rá	 egy
fiatal	 lányt	 arra,	 hogy	 a	 felesége	 legyen.	 A	 kincse.	 Az	 ékkő,	 amellyel
büszkélkedhet,	 hogy	 azt	 mondják	 rá:	 milyen	 szerencsés	 ez	 az	 Ahmet,
tényleg	 mindene	 megvan…	 a	 világ	 összes	 pénze,	 hatalmas	 jacht,	 vidéki
ház,	 fényes	 partik,	 előkelő	 barátok	 –	 most	 pedig	 egy	 fiatal	 és	 elbűvölő
feleség.	Mert	Lucy	 elbűvölő	 lesz,	 ha	 végzett	 vele.	Nem,	 nem	 is	 –	 sosem
„végez”	 Lucyval,	 hanem	 elveszi,	 és	 örökre	 együtt	 maradnak;	 a	 legjobb
párizsi	 szalonokból	 fogja	 öltöztetni;	 a	 cipőit	 méretre	 csináltatja	 a
kislányos	 lábra,	 a	 szőke	 fürtöket	 a	 legjobb	 londoni	 fodrász	 bodorítja
majd.	És	persze	megkap	minden	ékszert,	amit	csak	akar.
Ilyenekre	 gondolt,	 ahogy	 ott	 ült,	 maga	 előtt	 az	 elengedhetetlen	 pohár

borral	a	roppant	értékes	Picasso-tányéron,	amelyet	bármely	más	gyűjtő	a
falra	akasztva	mutogatott	volna,	nála	viszont	egyszerűen	csak	ott	hevert	a



Vuitton	láda	tetején,	megrakva	a	szokásos	vékony,	a	nyolcvanéves	aix-en-
provence-i	 asszony	 által	 gyártott	 remek	 pástétommal	 megkent
pirítósszeletekkel.	 Erről	 eszébe	 jutott,	 hogy	 küldetnie	 kell	 egy	 csekket	 a
néninek;	lehet,	hogy	mostanra	már	igencsak	rá	van	szorulva;	kezd	nagyon
megöregedni,	a	gazdaság	lassan	romba	dől.	Küldeni	kellene	valakit,	hogy
megnézze,	 és	 rendbe	 hozza.	 Szegény	 öreglány.	 Egy	 kicsit	 elmélázott	 a
magányos	 öregasszonyon,	 s	 hogy	 ez	 milyen	 szomorú;	 a	 néni	 mégis	 jó
életet	mondhatott	 a	magáénak,	 sosem	 volt	 férjnél,	 csak	 az	 állatainak	 élt,
meg	 a	 termékei	minőségének,	 amelyeket	 csak	 azoknak	 adott	 el,	 akik	 ezt
értékelték	 is.	 Ahmet	 sokat	 segített	 neki:	 bejuttatta	 a	 Harrodsba	 és	 a
Fortnumba,	persze	csak	kicsiben,	de	ezzel	is	csak	még	exkluzívabbá	tette.
Az	asszony	végre	kényelemben	élhetett,	Ahmet	pedig	örült,	hogy	örömet
szerezhetett	neki.	Mindig	is	értékelte	az	„örömet”.
Kopogás	 hallatszott,	 és	 Ahmet	 az	 ajtó	 felé	 fordult.	 Mehitabel	 volt	 az.

Ahmet	nem	 szólt	 semmit,	 csak	nézte	 a	 rafinált	 estélyit,	 a	 smaragdokat,	 a
gyémánt	hajcsatokat.	Bár	kissé	bosszankodott,	hogy	megzavarták,	amikor
egyedül	 akart	 lenni	 a	 gondolataival,	 megdicsérte	Mehitabel	 toalettjét,	 és
érdeklődött,	hová	készül	ilyen	szépen	kiöltözve.
–	Hozzád	jöttem	–	felelte	a	nő.	–	A	szaténszoknya	hasítéka	felcsúszott	a

combján,	ahogyan	a	férfi	 felé	 lépett.	Kivillant	karcsú	 lábszára,	és	sejtetni
engedte	azt,	ami	feljebb	van	az	összezáródó	anyag	alatt.
Mehitabel	nem	volt	Ahmet	zsánere,	most	mégis	felizgatta,	szinte	akarata

ellenére.	 A	 maga	 módján	 Mehitabel	 nagyon	 szexi	 volt,	 kétségkívül
gyönyörű,	ha	csak	futólag	nézte	az	ember;	elegáns,	sőt	kifinomult,	már	ha
valaki	 nem	 ismerte	 a	 hátterét.	Mehitabel	mostanra	már	 szinte	 bármilyen
eseményen	 megállta	 a	 helyét,	 hála	 Ahmet	 segítségének,	 a	 tanításának,	 a
pénzének.	Pillanatnyilag	azonban	Ahmetnak	fogalma	sem	volt	róla,	hogy
Mehitabel	mit	keres	itt,	és	mit	akar	tőle.
A	 nő	 odament,	 megállt	 Ahmet	 könyöke	 mellett,	 átnyúlt	 fölötte,	 és

újratöltötte	a	poharát.
–	 Töltsd	magadnak	 is	 –	 szólt	Ahmet,	 és	 egy	 tiszta	 pohárra	mutatott	 a

tálcán.	A	nő	abba	is	töltött	egy	kis	vörösbort.	Miközben	lehajolt,	kivillant	a
melle	 –	 a	 sötét	 bimbók	 szinte	 feketén	 derengtek.	Mehitabel	 semmit	 sem
viselt	 a	 zöld	 szatén	 alatt.	 Mivel	 Ahmetnek	 idáig	 nem	 voltak	 érzéki
gondolatai	 vele	 kapcsolatban,	 feszengve	 tűnődött,	 hogy	 mi	 a	 fene	 van
készülőben.
A	nő	megállt	 előtte,	 kortyolt	 a	 borból,	 szája	 széle	mosolyra	 húzódott.



Ahmet	 régóta	 jól	 tudta,	 hogy	 Mehitabel	 mosolya	 vagy	 titkot,	 vagy	 bajt
jelent.	–	Lássuk	–	mondta	elkínzottan;	nem	volt	 játszadozós	hangulatban.
Döntéseket	 kellett	 hoznia,	 lépéseket	 tennie,	 az	 egész	 földet	 megrengető
lépéseket.	De	először	ki	kellett	fundálnia	a	mit	és	a	hogyant.
Mehitabel	 a	 szemébe	 nézett.	 A	 mosoly	 lehervadt	 az	 arcáról,	 és

egyszeriben	halálosan	komoly	lett.	–	Van	valamim	a	számodra.
Ahmetet	lefoglalták	a	saját	gondolatai;	türelmetlen	volt.	–	Nos,	mi	az?
–	Megmutatom.
Mehitabel	 hátralépett,	 és	 kinyitotta	 az	 ajtót.	 –	 Gyere	 be	 –	 mondta

valakinek,	nem	éppen	kedvesen.	Inkább	parancsolóan.
Ahmet	 a	 nőre	 meredt,	 aki	 belépett	 az	 ajtón,	 botladozva	 a	 túlságosan

nagy	 piros	 strandpapucsában,	 szinte	 elveszve	 ugyancsak	 túlméretezett
szürke	 pulóverében.	 Görnyedezett,	 mintha	 fájdalmai	 lennének.	 Borotvált
feje	 csupaszon	 csillogott	 a	 lámpafényben,	 nyakán	 ékköves	 nyakörv
pórázzal,	 amelyet	Mehitabel	magasra	 emelt	 a	 levegőben,	hogy	elhúzza	a
lány	nyakát,	és	felfelé	kényszerítse	a	fejét.
–	Szentséges	ég	–	meredt	Ahmet	a	 jelenésre,	 akiről	 tudta,	hogy	Angie

az,	 bár	 nyoma	 sem	 volt	 már	 az	 egykori	 szexi	 teremtésnek	 a	 riszáló
járással,	a	pazar	hajzuhataggal	és	a	csodás	 jövőt	 ígérő	 tekintettel.	Ez	a…
valami…	 nem	 illett	 a	 szalonba,	 nem	 volt	 való	 a	 Földre	 sem,	 az	 élők
birodalmába.
Ahmet	Mehitabelhez	fordult:	–	Miért?	Miért	tetted	ezt	vele?
Mehitabel	megdöbbent	Ahmet	reakcióján,	és	hátrahőkölt.
A	 nyakához	 nyúlt,	 és	 azt	 mondta:	 –	 Én	 csak	 örömet	 akartam	 neked

szerezni,	hogy	teljesen	ki	tudd	élvezni…
–	Ezzel	az	S&M	vacakkal?	Azzal,	hogy	felöltözteted,	aztán	kikészíted?

Mehitabel,	 te	 nem	 ismersz	 engem!	Egy	magamfajta	 férfi	 nem	 ebben	 leli
örömét.	Nem	benned	leli	örömét.	Te	csak	azért	vagy	itt,	hogy	parancsokat
teljesíts,	 hogy	 engedelmeskedj,	 és	 nem	 azért,	 hogy	 kitalálj	 mindenfélét,
hogy	mit	szeretek	vagy	mit	nem.	Vidd	innen	ezt	az…	izét.	Mosdasd	meg,
add	rá	a	saját	ruháját.	Semmi	ékszer.	Semmi	kötél.	Aztán	hozd	vissza.
Mehitabel	még	mindig	tétovázott.
–	Megértetted?	–	csattant	fel	Ahmet,	mire	Mehitabel	azonnal	megfordult,

karon	ragadta	Angie-t,	és	kivezette	a	szobából.
Ahmet	 visszasüppedt	 a	 fotelbe.	 Nagyot	 húzott	 a	 borból.	 A	 remekbe

szabott	Picasso-tányért	egy	mozdulattal	a	kandallóba	vágta	a	finom	aix-en-
provence-i	 pástétommal	 együtt.	 Fejét	 nekitámasztotta	 a	 fotel	 puha	 vörös



bőrhuzatának,	 és	 a	 tenyerével	 eltakarta	 a	 szemét.	 Könny	 pergett	 az	 ujjai
közül.	 Még	 sosem	 volt	 ennyire	 egyedül	 életében.	 És	 fogalma	 sem	 volt
róla,	mit	akar.	A	jachtparti,	a	bál,	a	híres	vendégek…
Egy	 idő	 után	 felegyenesedett,	 kivette	 a	 zsebkendőt	 a	 mellzsebéből,

felitatta	 vele	 a	 könnyeit,	 vett	 néhány	 mély	 lélegzetet,	 lassan,	 ahogyan	 a
meditáción	 tanulta.	 Tudta,	 hogy	 így	 nem	mehet	 tovább,	 hogy	 vissza	 kell
szereznie	 a	 kontrollt,	 félre	 kell	 tennie	 a	 másokkal	 kapcsolatos
gondolatokat,	újra	meg	kell	 találnia	 régi	önmagát,	aki	nem	hagyta,	hogy
bárki	vagy	bármi	az	útjába	álljon.
Az	ablak	alatti	asztalkán	egy	Apple	laptop	feküdt.	Ahmet	bekapcsolta,	és

várt.	 Az	 ablakon	 túl	 nem	 volt	más,	 csak	 sötétség.	 Épp	megfelelő	 ahhoz,
ami	 történni	 fog,	 gondolta.	 Amikor	 a	 számítógép	 életre	 kelt,	 Ahmet
üzenetet	 küldött	 Franciaországba,	 hogy	 haladéktalanul	 lakoltassák	 ki	 az
öregasszonyt,	aki	a	pástétomot	készíti	a	kis	farmján	Aix-en-Provence-ban.
Zárjanak	 le	 mindent,	 öljék	 le	 az	 állatokat,	 rombolják	 le	 az	 épületeket.
Semmi	ne	maradjon	épségben,	életben.	Ez	volt	a	parancs.
Ezután	 felállt,	 körülnézett	 a	 tompán	 megvilágított	 fényűzésben	 a

dagadozó	kanapékon,	a	súlyos	függönyökön,	az	indokolatlan	mennyiségű
török	szőnyegen.	Mindenből	túl	sok	van.	Martha	hamarosan	változtat	majd
ezen.	Minden	eltűnik.	Újrakezd	mindent.	Már	csak	egyvalami	van,	amitől
meg	kell	szabadulnia.
Szólt	Mehitabelnek,	hogy	vigye	oda	Angie-t.	Megint.
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Marco,	 Martha,	 Lucy	 és	 Em,	 aki	 a	 szokásos	 módon	 a	 férfi	 karjában
tartózkodott	 –	Martha	 sokszor	 érezte	 úgy,	 hogy	 inkább	 neki	 kellene	 ott
lennie,	bár	nevetségesnek	találta	a	gondolatot,	hogy	féltékeny	egy	kutyára
–,	 repülővel	 utaztak	Antibes-ba.	Morrie	 Londonban	maradt,	 hogy	 valaki
legyen	a	boltban	is,	ahogyan	fogalmazott,	és	végre	túltegye	magát	élete	–
mint	Marthának	mondta	–	legijesztőbb	élményén	Marshmallowsban,	ahová
soha	 többé	 be	 nem	 teszi	 a	 lábát.	 Erre	 Martha	 azt	 felelte	 neki,	 hogy	 ez
munka,	amit	meg	kell	csinálnia	–	túl	kell	lépnie	a	sérelmeken.	Morrie	úgy
érezte,	képes	lesz	rá,	de	egyedül	azért	nem	akart	visszamenni.
Marthát	kissé	meglepte,	hogy	Ahmet	nem	küldött	eléjük	autót,	így	aztán

taxival	mentek	Antibes-ba,	 és	 némi	 szóváltás	 után	 a	 biztonsági	 őr	 végre
bebocsátást	engedett	a	kikötőbe,	ahol	egymást	érték	a	hatalmas	jachtok	és
tengerjárók,	 némelyik	 akár	 tizennégy	 emeletes	 –	 úszó	 szállodák	 a
híreseknek	 vagy	 szimplán	 csak	 gazdagoknak.	 Orruk	 élesen	 döfött	 az
égbolt	felé,	s	Marcót	hirtelen	elfogta	a	vágy	az	egyszerű,	mégis	gyönyörű
kis	 fahajója	 után,	 amelynek	 orrára	 egy	 női	 arc	 volt	 festve,	 amelynek	 a
szeme	mutatta	az	utat	a	tengeren.	Szeretett	volna	ott	lenni	picinyke	birtokán
a	kék	 spalettás,	 egyszobás,	kőteraszos	kunyhónál	 egy	üveg	ouzo	mellett,
amikor	 a	 lenyugvó	 nap	 mindent	 rózsás	 aranyszínbe	 borít	 az	 elsötétülő
tenger	felett.	Magán	érezte	Martha	tekintetét.
–	Tudom,	mire	gondolsz	–	szorította	meg	a	karját	a	lány.
–	Gondolatolvasó	–	mondta	Marco,	mire	Em	kihajolt,	és	kiadósan	arcon

nyalta	a	lányt.	–	Én	is	pontosan	erre	vágyom	–	tette	hozzá,	és	csókot	lehelt
Martha	fülébe,	mert	az	volt	hozzá	a	legközelebb.
–	 Jaj,	 hagyjátok	 már	 abba	 –	 fordult	 el	 Lucy	 megjátszott	 undorral.	 –



Inkább	nézzétek	ezt	a	bazi	nagy	hajót.
Megnézték.	 A	 Lady	 Marina	 masszívan	 tornyosult	 föléjük.	 A	 feljáró

aljánál	egy	 fehér	sortot,	pólót	és	vászoncipő	viselő	 tengerész	várta	őket,
odafent	 pedig	 a	 kapitány	 üdvözölte	 a	 társaságot	 ugyancsak	 fehérben,
aranyzsinóros	sapkában,	kemény	kézfogással.
Közölte,	 hogy	 Mr.	 Ghulbian	 üzeni:	 helyezzék	 magukat	 kényelembe,

Martha	 pedig	 nézze	 át	 a	 hajót,	 és	 gondolkozzon	 rajta,	 min	 szeretne
változtatni.	 Mindent	 megkapnak,	 amit	 szeretnének,	 csak	 szóljanak.	 Mr.
Ghulbian	majd	később	közli,	hogy	mikor	érkezik.
Martha	 Marcóra	 pillantott.	 Meglepte	 Ahmet	 távolléte.	 Marco	 válaszul

csak	felvonta	a	szemöldökét,	ugyancsak	meglepetten,	miközben	követték	a
stewardot	 és	 Lucyt,	 aki	 szinte	 táncolt	 elragadtatásában,	 végig	 egy	 tágas
folyosón	a	nekik	szánt	lakosztályokhoz:	az	egyik	a	jobb	oldalon	volt,	kissé
nagyobb,	 nappalival,	 széles	 ablakokkal,	 selyemburkolatú	 falakkal	 és	 kék
berendezéssel;	 a	 másik	 baloldalt,	 két	 külön	 ággyal,	 olyan	 fehér-sárga
csíkos	dekorral,	amitől	Martha	összeborzongott.
–	 Teljesen	 elvesztette	 a	 hajóérzetet	 –	 mondta.	 –	 Nincs	 benne	 semmi

tengerészes.	Úgy	látom,	bőven	lesz	munkám,	ha	ez	volt	Ahmet	 legutóbbi
projektje.
–	Ezt	nem	férfi	csinálta	–	jegyezte	meg	Lucy,	mindenkit	meghökkentve

váratlan	 éleslátásával.	 –	 Egy	 tinédzser	 sem	 lenne	 hajlandó	 egy	 ilyen
kabinban	lakni.
–	 Kajüt	 –	 javította	 ki	Martha	 gépiesen,	 de	 aztán	 észbe	 kapott.	 –	 Nem,

igazad	 van,	 ez	 csak	 kabin,	 nincs	 benne	 semmi	 kajütösen	 elegáns.	 –	 De
majd	mi	megoldjuk,	Lucy.
Lucy	ragyogott.	–	A	ruhavásárlás	előtt	vagy	után?
–	Miután	végignéztük	a	hajót	–	jelentette	ki	Martha	szilárdan,	és	Em	is

végigszimatolt	 minden	 sarkot,	 nyilván	 kedves	 guletje	 után	 kutatva,
ahogyan	 gondolatban	 Marco	 is	 ott	 szeretett	 volna	 lenni	 e	 helyett	 a
túlcicomázott,	 előkelősködő	 játékszer	 helyett.	 A	 tenger	 tükörsimán
csillogott,	mintha	behódolt	 volna	 a	 tehetetlenségnek	 és	 az	 indokolatlanul
sok	pénznek.
Martha	 alig	nézelődött	 tíz	percig,	 s	már	hívta	 is	Ahmetet.	A	 férfi	 nem

vette	 fel,	 így	 üzenetet	 hagyott,	 hogy	 szaván	 fogja;	 lekopasztja	 az	 egész
hajót,	 és	 azonnal	 elkezd	 dolgozni	 egy	 hozzáillőbb,	 tengerészesebb
stíluson,	 mert	 a	 puccos	 dekoráció	 mögött	 ez	 egy	 gyönyörű	 és
nyilvánvalóan	 hatalmas	 hajó.	 Ígéretet	 tett,	 hogy	 kevésbé	 csillogó,	mégis



elragadó	 lesz.	Három	hét	 alatt	 befejezi.	Miközben	összecsukta	a	 telefont,
magában	fohászkodott,	hogy	csakugyan	így	legyen.
Most	Marshmallowsra	kell	koncentrálnia,	 ahol	Morrie	 tartja	a	 frontot,

csak	éppen	úgy,	hogy	nem	hajlandó	odamenni.	Persze	muszáj	lesz	neki,	ha
hasznossá	 akarja	 tenni	 magát,	 de	 Martha	 úgy	 döntött,	 hogy	 ezzel	 majd
később	foglalkozik.
Közben	kipakolt,	aztán	lezuhanyozott	a	csupa	márvány-arany,	mégis	túl

szűk	 zuhanyfülkében,	 ahol	 a	 könyökét	 is	 beverte,	 és	 ami	 Marco	 szerint
használhatatlan	bárki	számára	egynyolcvanas	magasság	felett.
Egy	mogorva,	 idősebb,	 az	 egyenruhának	 tűnő	 fehér	 sort-póló	kombót

viselő	 steward	 felakasztgatta	 a	 ruháikat	 az	 ugyancsak	 alulméretezett
szekrénybe,	 aztán	 lehajtotta	 az	 ágyat,	 noha	 még	 csak	 késő	 délután	 volt.
Italok	 várakoztak	 felszolgálásra	 a	 középső	 fedélzeten	 egy	 újabb
egyenruhás	 steward	 társaságában.	 Az	 üvegek	 mellett	 mindenféle
kutyaeledeles	 zacskók	 sorakoztak,	 de	 a	 steward	 közölte	Marcóval,	 hogy
csirke	és	steak	is	rendelkezésre	áll,	ha	azt	óhajtanak.	Em	azt	„óhajtott”,	és
amikor	 megérkezett	 a	 steak,	 azonnal	 befalta.	 Marco	 mérte	 az	 időt:
pontosan	 másfél	 perc	 alatt.	 Em	 inkább	 a	 török	 kecskehúscafatokhoz
szokott	 meg	 azokhoz	 a	 falatokhoz,	 amiket	 ő	 ad	 neki	 otthon.	 Addigra	 a
délutáni	hőségben	zárva	tartó	boltok	kezdtek	újra	kinyitni,	és	Martha	meg
Lucy	bevásárlókörútra	indult,	míg	Marco	inkább	sétálni	ment	Emmel.
Antibes	 aprócska	 város,	 lejtős,	 kövezett	 kis	 utcákkal,	 a	 házak	 fölé

magasodó	 fehér	 templommal,	 halászkunyhókkal,	 némelyik	 előtt	 száradó
hálókkal,	 dizájnermárkákat	 áruló	 menő	 boltokkal	 és	 egy
szandálkészítővel,	 aki	 dagadtra	 kereste	 magát	 a	 turistákon;	 néhány
fagyizóval,	 ahol	 pisztáciát	 és	 ehhez	 hasonló	 ízeket	 kínáltak,	 halványzöld
színben,	amiből	tudni	lehetett,	hogy	valódi.	Marco	is	elnyalt	egy	tölcsérrel
séta	közben,	magába	szívta	a	városképet,	és	csak	kószált	céltalanul,	 igazi
látogató	módjára.	Úgy	döntött,	hogy	jó	kis	hely	ez,	jó	hangulattal.	De	most
Ahmet	portréjára	kell	majd	koncentrálnia.	A	képnek	el	kell	készülnie	a	bál
előtt,	ahol	majd	–	mint	Martha	mondta	–	„leleplezik”.	Marco	ismerte,	ám
gyűlölte	ezt	a	szót.	–	Csak	majd	emlékeztess,	nehogy	véletlenül	ott	legyek
a	leleplezésen	–	kérte	Marthát.	–	Az	Ahmet	napja	lesz,	nem	az	enyém.
A	másik	dolog,	ami	bujkált	benne,	a	vörös	hajú	 lány	esete	volt.	Angie

Morse-é.	„Eltűnt,	feltételezhetően	halott.”	Vajon	el	tudja	hinni,	hogy	Angie
halott?	Valamilyen	oknál	 fogva	–	 talán	mert	 a	 lány	annyira	nyom	nélkül
tűnt	 el	 –	 azon	 kapta	 magát,	 hogy	 gyors	 skicceket	 vet	 papírra	 arról,



ahogyan	 emlékszik	 rá;	 az	 az	 oldalpillantás,	 ami	 biztosan	 a	 begyakorolt
nézése	volt	a	bárpulthoz	 tévedő	 férfiak	számára,	az	a	„gyerünk”-tekintet,
amit	 várnak,	 vagy	 legalábbis	 remélnek,	 egy	 vonzó	 pultoslánytól.	 A
Houlihans,	a	bár-étterem,	ahol	Angie	dolgozott,	jobbára	a	hámból	kirúgó
férfiakat	 célozta	 meg,	 akik	 jól	 akarják	 érezni	 magukat,	 és	 szerencsések
akarnak	 lenni,	 vagy	 legalábbis	 annak	 látszani,	 hogy	 lenyűgözzék	 a	 többi
férfit.	 Ahmet	 persze	 nem	 törekedett	 ilyesmire.	 Ő	 a	 maga	 ura	 volt:	 nem
hajlongott	 senki	 előtt,	 nem	 küzdött	 senki	 elismeréséért.	 Nem	 volt	 rá
szüksége.	Ilyen	egyszerű.
Marco	visszament	a	kikötőbe,	ahol	a	Lady	Marina	minden	más	jachtnál

több	helyet	foglalt	el.	Ha	egy	kicsit	is	nagyobb	lett	volna,	a	nyílt	tengeren
kellett	 volna	 horgonyt	 vetnie,	 és	 a	 vendégeket	 helyes	 kis,	 fehér	 bőrrel
bélelt	Riva	motorcsónakokkal	 kellett	 volna	 furikázni	 ide-oda	 a	 hajótól	 a
partig,	ajándék	fehér	sapkákkal,	hogy	a	hölgyek	frizuráját	ne	fújja	szét	a
szél,	miközben	a	 tengerészek	a	hátuk	mögött	összekulcsolt	kézzel	várják
vissza	 őket.	 A	 szupergazdagok	 élete	 bizonyos	 szempontból	 irigylésre
méltó,	 de	 amikor	Marco	 a	 saját	 egyszerű	 életére	 gondolt,	 a	 guletjére,	 a
kunyhójára,	a	vén	olajfa	alatt	eltöltött	estékre	az	ouzo	mellett	–	ami	helyett
mindig	 francia	 chardonnay-t	 kívánt,	 de	 igazából	 szerette	 –,	 eltűnődött
azon,	hogy	miért	is	van	szüksége	Ahmetnek	erre.	Erre	az	egészre.

Emtől	 eltekintve	 egyedül	 volt,	 amikor	 a	 kapitány	 odament	 hozzá
bejelenteni,	hogy	Mr.	Ghulbian	éppen	érkezőben	van	Nizzába,	érte	küldték
a	helikoptert,	és	később	majd	csatlakozik	a	társasághoz	vacsorára.	Kilenc
körül,	ha	az	megfelel	Marcónak.
A	 középfedélzeten	 ücsörögve,	 hideg	 sörrel	 a	 kezében,	 Emmel	 a	 lába

mellett,	 páratlan	 kilátással	 a	 többi	 jachtra,	 a	 feltekert	 vitorlákra,	 a
fedélzetet	 súroló	emberekre,	miközben	grillezett	húsok	 illata	 terjengett	 a
levegőben,	 és	 a	 szárazföld	 felől	 jázminillatot	 sodort	 a	 szél,	Marco	 igent
mondott,	bár	szívesebben	lett	volna	csak	Marthával.	Meg	persze	Lucyval.
Jobb	 lesz	 a	 kislányt	 szemmel	 tartani;	Marthát	 aggasztja	 Ahmet	 kitüntető
figyelme.	Aztán	megérkezett	 a	 két	 lány	 is	 zacskókkal	megpakolva,	Lucy
ragyogó	mosollyal	az	arcán.
–	Még	 sosem	 voltam	 így	 rendesen	 bevásárolni	 –	 lelkendezett	 Lucy.	 –

Martha	 szerint	 azért,	mert	még	 iskolába	 jártam,	 és	oda	nem	kell	 semmi,



mármint	hogy	általában	magunknak	csináltuk	a	cuccokat	a	bulikra,	vettünk
valami	 anyagot	 a	 boltban,	 és	 magunkra	 tekertük.	 Biztosítótűkkel	 csodát
lehet	művelni.	Egyszer	volt	valami	parti	Londonban,	ahová	kiszöktünk,	és
nem	 volt	 harisnyám,	 és	 valaki	 kölcsönadott	 egyet,	 de	 persze
harisnyatartóm	 nem	 volt	 hozzá,	 úgyhogy	 egy	 darab	 madzaggal
megkötöttem	felül.	Remekül	bevált.	Amíg	el	nem	kezdett	lefelé	csúszni…
–	 Lucy,	 az	 ég	 szerelmére!	 –	 mondta	 Martha,	 de	 alig	 bírta	 megállni

nevetés	nélkül.
–	Az	egyik	új	ruhámat	fogom	felvenni	a	vacsorához	–	folytatta	Lucy.	–

És	légyszi,	légyszi,	hadd	igyak	egy	pohár	bort!	Fehéret,	nagyon	hidegen	–
tette	hozzá	csibészes	mosollyal.
–	 Rendben	 –	 kiáltott	 utána	 Marco.	 –	 De	 előbb	 a	 ruhádat	 is	 jóvá	 kell

hagynom.	Csak	semmi	túl	rövid!
–	 Semmi	 sem	 túl	 rövid,	 ha	 az	 ember	 tizenhét	 –	 jegyezte	meg	Martha,

csókot	nyomva	Marco	arcára,	aztán	felkapta	Emet,	és	 leült	a	szomszédos
székre.	A	 lábát	 feltette	egy	párnára,	és	elfogadott	egy	pohár	hűtött	bort	a
mindig	 figyelmes	 felszolgálótól.	 –	 Ilyen	 lehet	 gazdagnak	 lenni	 –
mormolta,	és	ivott.
Marco	felvonta	a	szemöldökét.	–	Na	és	tetszik?
–	 Megjárja.	 Legalábbis	 változatosságnak	 –	 nevetett	 Martha.	 –	 Persze,

tetszik,	de	szeretek	pénzt	keresni	is,	és	elhiheted,	hogy	ezzel	a	hajóval	meg
azzal	 a	 kísérteties	 Marshmallowsszal	 meg	 is	 fogom	 keresni.	 Morrie
Sorrie	 máris	 ontja	 az	 újabb	 ötleteket,	 de	 halálra	 rémült	 a	 helytől,	 és
megesküszik	 rá,	 hogy	 kísértetek	 járják.	Különben	 is	 gyűlöli	 „azt	 a	 nőt”,
ahogy	ő	nevezi.
–	 Azt	 hiszem,	 „arra	 a	 nőre”	 gondolt	 –	mutatott	 a	móló	 felé	Marco	 a

palackkal.	Mehitabel	ment	ott,	 piszkafasoványan,	 és	olyasformán,	mintha
az	 idős	 Katharine	 Hepburn	 lépett	 volna	 ki	 egy	 ijesztő	 filmből:	 szürke
flanelnadrág,	 állig	 begombolt	 fehér	 selyemblúz,	 szorosan	 hátrasimított
Medúza-fürtök,	és	hatalmas,	a	fél	arcot	takaró	napszemüveg.
–	Mit	 keres	 ez	 itt?	 –	 ült	 fel	Martha,	 és	 ujjai	 a	 pohárra	 feszültek.	 Egy

csapásra	elenyészett	az	előbbi	jó	érzése.
–	Azt	nekünk	kell	kiderítenünk	–	felelte	Marco.
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ANGIE

Úgy	 éreztem,	 hogy	 van	 valamiféle	 becsület	 Ahmetben;	 látszott	 a
tekintetében,	 amikor	 azt	 hitte,	 hogy	 nem	 látom;	 már-már	 túlvilági
pillantásnak	 is	 lehetne	 nevezni,	 mintha	 valami	 olyan	 helyen	 lenne,	 amit
elrejt	a	világ	elől,	és	gyanítottam,	hogy	jobbára	önmaga	elől	is.	Úgy	tűnt,
hogy	a	híresség	nem	akarja,	hogy	megismerjük	az	igazi	valóját.	Fogadni
mertem	volna,	hogy	azon	roppant	kevesek	közé	 tartozom,	akik	valaha	 is
megpillanthatták	ezt	az	oldalát.	Nem	mintha	sokra	mennék	vele.
A	madárijesztő,	aki	valaha	én	voltam,	most	ott	állt	előtte	felemelt	fejjel,

rászegezett	tekintettel.	Nem	lehet	bezárva	élni	ki	tudja,	milyen	hosszú	ideig
anélkül,	 hogy	 meg	 ne	 őrülj,	 és	 biztos,	 hogy	 mostanra	 én	 is
megbolondultam.	 Néha	 bekúszik	 még	 a	 gondolataim	 közé	 a	 hiúság,	 de
tulajdonképpen	nem	is	hiúságról	van	szó,	hanem	önértékelésről.	Tudtam,
hogy	jobb	vagyok	annál	a	formámnál,	mint	amit	most	Ahmetnek	mutatok;
a	 földbe	 taposott	 nőnél,	 aki	 még	 nőnek	 is	 alig	 tekinthető,	 épp	 csak	 egy
névtelen	személy,	aki	a	véget	várja.
„Bátorság!”,	hallottam	a	fejemben	suttogni	anyám	hangját,	amely	egyre

haloványabb	 lett,	 ahogy	 mélyebbre	 kezdtem	 süllyedni	 a	 sorsom
elfogadásának	ingoványába.	Nem	maradt	semmim,	amivel	harcolhatnék.
–	Szörnyen	nézel	ki,	Angie	–	dőlt	hátra	a	fotelben	Ahmet,	és	levette	sötét

szemüvegét,	hogy	jobban	lásson.
Nem	válaszoltam.
–	 Ugyan,	 ugyan,	 Angie	 kedvesem,	 jobbra	 fordulnak	 a	 dolgok.	 –

Mehitabelre	 pillantott,	 aki	 mögöttem	 állt,	 smaragdgyűrűs	 kezében	 a
pórázzal,	 amit	 leszedett	 rólam.	 –	 Azt	 is	 vedd	 le	 róla	 –	 parancsolta	 a
nyakörvre	mutatva,	és	hallottam	a	zöld	szatén	suhogását,	ahogy	Mehitabel
sietett	engedelmeskedni.	Ő	is	éppannyira	rabszolgája	Ahmetnek,	mint	én.



Hőn	 reméltem,	 hogy	 nem	 akar	 levetkőztetni,	 bár	 már	 elvesztettem
minden	szemérmességemet,	hogy	meztelenül	mutatkozzam	emberek	előtt.
Bábu	 lettem;	 ha	 meghúzták	 a	 zsinórt,	 mozogtam;	 rám	 adták,	 levették	 a
ruhát…	Semmi	beleszólásom	nem	volt	 a	 dolgokba.	Tudtam,	mi	vár	 rám
Ahmet	keze	között,	és	mostanra	már	azt	kívántam,	hogy	ez	a	vég	 inkább
előbb,	mint	később	jöjjön	el,	hogy	ne	legyen	olyan	elnyújtott	a	kín,	mert
az	 biztos,	 hogy	Ahmet	 kínoz	 engem.	Nem	 úgy,	 ahogy	Mehitabel	 akarja,
nem	 testileg,	 nem	 szadista	 módon.	 Ahmet	 fejben	 játszott	 velem.	 És
pontosan	 tudta,	milyen	 szörnyű	 ez	 a	 játék.	De	 talán,	 talán,	 én	 is	 labdába
tudok	rúgni.
–	 Ma	 éjjel	 elmegyünk	 innen	 –	 nézett	 az	 órájára	 Ahmet.	 –	 Sőt	 most

azonnal.	Jobb	lesz,	ha	nem	késel	el	a	saját	partidról,	kedvesem.
Próbáltam	uralkodni	az	arcomon,	de	Ahmet	figyelmét	nem	kerülte	el	az

enyhén	felvont	szemöldök,	a	kérdő	tekintet.
–	 Lesz	 egy	 nagy	 parti	 a	 Lady	 Marinán,	 válogatott	 vendégeknek,

pontosabban	 „mindenki”	 ott	 lesz,	 aki	 „valaki”	 Dél-Franciaországban.
Patron	 gondoskodik	 a	 szervezésről,	 a	 tunéziai	 szakácsom	 felel	 az
ételekért.	 Megmondtam	 neki,	 hogy	 egzotikus	 és	 különleges	 legyen
minden,	 semmi	 lazactekercs	 meg	 kaviár	 tonnaszám;	 fürjtojást	 fogunk
szemezgetni,	 homárfalatkákat,	 meg	 ropogós	 darabkákat	 a	 legzsengébb
bárányokból,	 amik	 csak	 meglátták	 a	 napvilágot	 Provence	 dombjain.
Amiket,	 mondhatni,	 az	 én	 személyes	 tiszteletemre	 ölnek	 le.	 –	 Nevetett,
amikor	 meglátta	 döbbent,	 iszonyodó	 arcomat.	 –	 Mi	 lelt	 benneteket,
lányok?	Lucy	Patron	éppen	ugyanígy	elborult,	amikor	ezt	javasoltam	neki,
pedig	 semmi	 kétségem	 afelől,	 hogy	 éppannyira	 ízleni	 fog	 neki,	 mint
bármelyik	 vendégnek,	 már	 persze	 ha	 nem	 tud	 a	 háttérről.	 Utálnám
elrontani	bárki	örömét.
Felvette	sötét	szemüvegét,	újra	az	álca	mögé	bújó	ember	lett,	vagy	talán

így	volt	az	igazi	Ahmet	Ghulbian	–	már	magam	sem	tudtam.
–	Mehitabel	majd	rendesen	felöltöztet.	Fél	óra	múlva	indulunk.	Magam

fogom	vezetni	 a	Cessnát.	 –	 Leült,	 és	 rám	 nézett,	mintha	 azt	 várná,	 hogy
kérdezzek	 rá,	 hová	 megyünk.	 De	 erre	 végül	 nem	 is	 volt	 szükség.	 –
Visszamegyünk	a	jachtomra,	Angie,	ahol	az	egész	elkezdődött	–	folytatta
Ahmet	mosolyogva.
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Megint	 sikerült	 meglepnie.	 Sőt	 megdöbbentenie.	 Valamint	 halálra
rémítenie,	 legalábbis	 majdnem.	 Bekötve	 ülök	 a	 Cessnában,	 Mehitabel
mellett,	a	kormánynál	Ahmet	és	a	másodpilóta.	Hogy	a	jachtra	megyünk-e
vagy	 sem,	 arról	 fogalmam	 sincs,	 mert	 miután	 percekig	 nézte	 rémült
arcomat	a	könyvtárban,	semmi	mást	nem	mondott.	Már	rég	nem	az	a	lány
vagyok,	 akit	 elcsábított,	 akivel	 szeretkezett.	 Vagy	 én	 csábítottam	 el	 őt?
Akkor	 sem	számított	 igazán,	most	pedig	már	végképp	nem.	Amit	 tettem,
megtettem.	Önként	sétáltam	a	karjába,	az	ölelésébe,	a	félelem	örvényébe,	a
fájdaloméba,	 a	 majdnem	 haláléba,	 amely	 továbbra	 is	 árnyékként
lappangott	 a	 jövőmben.	 Vagyis	 a	 nem	 létező	 jövőmben.	 Szívesen
mondanám	 azt,	 hogy	 nem	 érdekel,	 de	 a	 lélek	 még	 mindezek	 után	 is
irányítja	az	elmét,	ott	lapul	a	háttérben,	suttogva	biztat,	hogy	menj	tovább,
próbálkozz,	maradj	bátor.	Sosem	adja	fel.
Melegem	volt	a	szürke	edzőcuccban.	Mehitabel	puha	sifonkendőt	kötött

a	 fejemre,	 megtapogattam	 a	 fülemet	 a	 fülbevalóm	 helyén,	 és	 éreztem,
hogy	 még	 megvan:	 két	 apró	 gyémánt,	 túlzó	 ajándék	 a	 tizennegyedik
születésnapomra	anyámtól.	Azóta	is	büszkén	viseltem	mindig,	csak	akkor
cseréltem	 másra,	 ha	 a	 munkához	 afféle	 lógós	 csillárféleségekre	 volt
szükség.	 Amikor	 erre	 gondoltam,	 képes	 voltam	 visszaemlékezni	 arra	 a
valakire,	aki	valaha	voltam,	bár	azt	még	mindig	nem	tudtam,	hogy	ki	az,
akivé	lettem.
Hallottam,	hogy	a	motorhang	kissé	megváltozik,	és	a	kis	gép	ereszkedni

kezdett.	Odakint	sötét	volt,	de	a	partvonal	mentén	fehér	fényfüzért	láttam,	a
hajók	 zöld	 és	 piros	 menetfényeit	 a	 kikötőben,	 aztán	 hirtelen	 színes
csillagok	és	szikrák	robbantak	egy	hosszú	bárkáról,	amelynek	körvonala	a
horizontra	 rajzolódott.	 Üveggyöngyök	 a	 vidám	 turistáknak,	 akik	 a



tengerparti	 éttermekben	 fogyasztanak,	 vagy	 kései	 kávéjuk	 mellett
ücsörögnek	a	normális	világban,	amelybe	én	már	nem	tartoztam	bele.
A	 Cessna	 zökkent	 néhányat	 földet	 éréskor,	 aztán	 sima	 siklás	 után

megállt.	 Mehitabel	 felállt,	 és	 lenézett	 rám	 elegáns	 zöld	 ruhájában.	 A
nyaklánca	 olyan	 gyönyörűen	 szikrázott,	 hogy	 egyszeriben	 megértettem,
miért	 vágynak	 ilyesmire	 a	 nők.	 Pénz-nem-számít	 holmi	 volt,	 és	 tudtam,
hogy	nyilván	Ahmet	vette	neki,	viszont	ő	választotta,	mert	a	vékony	fűzés
kiváló	 ízlésre	vallott,	cseppet	sem	volt	közönséges.	Hogy	a	 fenébe	 tudok
ilyen	 tisztán	 gondolkodni,	 amikor	 az	 agyam	 fele	 elpusztult,	 tűnődtem.
Vagy	 talán	 mégsem	 tudok?	 Képes	 vagyok	 még	 mindig	 kombinálni,
tervezni?	Azt	mondogattam	magamnak,	hogy	meg	kell	 szöknöm,	ki	 kell
jutnom	onnan,	ahová	visznek.	Éber	lettem,	újra	önmagam.
Ahmet	 szállt	ki	elsőnek,	és	 lement	az	ajtótól	 induló	 rövid	 fémlépcsőn,

nyomában	 a	 másodpilótával,	 aki	 egyszer	 se	 nézett	 hátra	 rám	 meg
Mehitabelre.	Az	ablakból	láttam,	hogy	elmegy	egy	kisebb	érkezési	épület
felé,	magára	hagyva	Ahmetet,	aki	a	 lépcső	aljánál	várt	ránk.	Vagyis	rám,
gondolom.	Végre	horgon	a	hal,	kézben	a	kismadár.
–	 Állj	 fel!	 –	 parancsolta	 Mehitabel.	 Ezek	 voltak	 az	 első	 szavak,

amelyeket	 az	 utazás	 megkezdése	 óta,	 mintegy	 másfél	 órája	 intézett
hozzám.	 Persze	 felálltam.	 Benyúlt	 a	 poggyásztartóba,	 kötött	 kardigánt
halászott	 elő,	 és	 odavetette	 nekem,	 hogy	vegyem	 fel.	 Felvettem.	Lenézett
piros	strandpapucsomra.	Felsóhajtott,	 és	elfordult.	Gondolom,	nem	sokat
tehetett	 ez	 ügyben.	 –	 Gyere	 utánam!	 –	 folytatta.	Mentem.	Nem	 volt	 saját
akaratom.	A	bábjuk	lettem,	egyszerű	gyalog,	egy	semmi.
Kerozinszagú	levegőben	lépkedtem	Mehitabel	mögött,	aki	még	mindig

a	kezében	tartotta	az	ékköves	nyakörvet	–	a	kövek	legalább	annyit	érhettek,
mint	 Mehitabel	 smaragdjai.	 Mentünk	 ketten,	 ő	 az	 elragadó	 szépségével,
zöld	szaténban,	szétálló	göndör,	szinte	statikusan	telítettnek	tűnő	fürtjeivel,
kopogó	tűsarkaival,	meg	én,	a	toprongyos	nyomorult,	aki	akár	rabszolga
is	lehet.
Egy	autó	várt	 ránk,	 tompított	 fényekkel.	Beszálltunk,	 először	 én,	 aztán

Mehitabel,	aki	sürgetőn	taszajtott	egyet	rajtam.	Az	üléseknek	drága	újbőr-
illata	volt,	s	rövid	utazás	következett,	ismét	a	kikötőbe,	egy	másik	hajóhoz,
egy	 Rivához,	 amelyben	 sötét	 kabátos	 férfi	 várakozott.	 A	 jacht	 előttünk
sötétlett.	A	Lady	Marina.
Voltam	már	 itt,	megkötözve,	Ahmet	hajóján,	elveszve	a	világ	számára,

egy	 olyan	 helyen,	 ahol	 soha	 senki	 nem	 talált	 volna	 meg.	 Egyszer	 már



fuldokoltam	az	Égei-tengerben.	Vajon	megint	ugyanez	vár	rám?
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A	gazdagok	zsoldjában	lenni	nem	is	olyan	rossz,	mondta	Martha	Morrie-
nak	a	nizzai	szálloda	erkélyén,	miközben	kora	reggeli,	mennyei	kávéjukat
iszogatták,	 és	 időnként	 haraptak	 a	 frissen	 a	 sütőből	 érkezett	 meleg
péksüteményből,	 amely	 valóságos	 kalóriabombát	 jelentett,	 másfelől
azonban	maga	volt	a	mennyország.
–	Miért	van	az	–	tette	fel	a	kérdést	Martha	–,	hogy	otthon	nem	képesek

ilyen	finom	croissant-t	csinálni?
–	 Úgy	 hallottam,	 a	 liszt	 az	 oka	 –	 felelte	 Morrie.	 –	 Vagy	 a	 víz.

Mindenesetre	ez	a	hely	kenterbe	veri	Marshmallowst.	Soha	többé	ne	küldj
oda,	mert	kénytelen	leszek	kiszállni,	oké?
Martha	elnevette	magát.	–	Hát,	jó	–	sandított	Morrie-ra.	–	Puhány	alak.
–	Én	mondom	neked,	kísértetek	 járják	 azt	 a	helyet,	 amik	megragadtak

abban	a	mocsárban,	mint	afféle	Dickens-alakok.
–	Ezek	szerint	olvastál	Dickenst?
Morrie	 lazán	megrándította	 vállát.	 –	Már	 hogy	 olvastam	 volna.	 Senki

sem	olvas.	Csak	úgy	adják	elő	magukat,	mintha.
–	Marco	 olvasott	 –	 kockáztatta	meg	Martha	 újabb	 sandítással.	Morrie

visszasandított.
–	Ki,	ha	ő	nem.	Merthogy	neki	sokat	kell	beszélgetni,	miközben	festi	a

modelljeit,	akik	vagy	ismertek,	vagy	gazdagok,	vagy	műveltek.
Martha	kacagott.	–	Remélem,	nem	fogunk	összeveszni,	mert	rengeteg	a

dolgunk.	Ma	este	parti	van,	ugye	emlékszel?
–	 Hogy	 is	 felejthetném	 el!	 –	 Morrie	 felkapta	 az	 iPadjét,	 és	 elkezdett

kihúzogatni	dolgokat	egy	hosszú	listáról.	Hetven	vendéget	vártak.
–	Jobb	lesz,	ha	Mehitabellel	is	ellenőrizteted	–	vélte	Martha.
–	Jesszusom.	Úgy	érted,	hogy	beszéljek	azzal	a	boszorkánnyal?	Az	a	nő



nem	 normális,	 Martha.	 Sík	 elmebeteg,	 mondhatni.	 Szerintem	 a	 múltkor
simán	képes	lett	volna	megölni,	legalábbis	úgy	nézett	rám.
–	Nem	öl	meg	senki	senkit,	különben	is	ő	Ahmet	jobbkeze,	úgymond.	Ő

kezeli	 a	 pasit	 helyettünk.	 Ő	 az	 utolsó	 bástya,	 amely	 megóv	 a	 hibáktól.
Mehitabel	mellett	senki	sem	slisszolhat	el,	még	én	sem,	pedig	én	csinálom
a	partit.
Mindketten	 hátrafordultak,	 amikor	 nyílt	 az	 ajtó,	 és	 Lucy	 vonszolta	 be

magát	 kisgyerekesen	 álomittas	 pofival,	 félig	 lehunyt	 szemmel,	 egy	 szál
fürdőlepedőben,	lepattogzott	körömlakkal,	alvástól	szétlapult	frizurával.
–	Hát	–	jegyezte	meg	Martha	–,	egy	kicsit	muszáj	csinálni	veled	valamit,

mielőtt	munkába	indulsz.	Gyerünk,	Lucy,	zuhanyozz	le,	kapd	össze	magad.
Ne	feledd,	hogy	ma	dolgozol.
Lucy	odasompolygott	a	péksüteményes	kosárhoz,	kiválasztott	egy	szép

croissant-t,	 töltött	 egy	 kis	 kávét	 Martha	 csészéjébe,	 beletett	 két
papírtekercsben	 szervírozott	 cukrot,	 és	 belerogyott	 az	 egyik	 fotelbe.	 –
Kész	vagyok	–	jelentette	ki.
Martha	 leszólt	 telefonon,	 intézett	 időpontot	 a	 kozmetikába

mindkettejüknek	fél	órával	későbbre,	megmondta	Lucynak,	mit	vegyen	fel
estére,	 és	 hogy	 eszébe	 ne	 jusson	 ellenkezni,	 aztán	megint	 telefonálgatni
kezdett,	 és	 milliónyi	 részletet	 egyeztetett	 még	 utoljára	 a	 cateringgel	 és
Ahmet	tunéziai	szakácsával,	aki	az	ételekért	felel,	majd	felhívta	Ahmetet.
–	Drága	Marthám	 –	 üdvözölte	Ahmet,	mintha	mosolyogna.	 –	 Tudom,

hogy	 minden	 csodálatos	 lesz,	 a	 legjobb	 parti,	 amit	 Dél-Franciaország
valaha	is	 látott.	–	Visszaemlékezve	az	elképesztő	 jótékonysági	bálokra	és
hollywoodi	fantáziaestélyekre	Martha	erősen	kételkedett	ebben,	mégis	azt
felelte,	 hogy	 valóban	 eléggé	 különleges	 lesz,	 és	 Ahmetnek	 semmi	miatt
nem	kell	aggódnia,	majd	később	összefutnak.
Amikor	 kinyomta	 a	 telefonját,	 Martha	 arra	 gondolt,	 hogy	 most	 már

csak	 szerencsére	 van	 szüksége.	 És	 Marcóra.	 Vajon	 hol	 lehet	 most?	 Ó,
persze,	 jutott	Martha	 eszébe,	 éppen	 útban	Ahmethez;	 a	 nevezetes	 portrét
meg	kell	csinálni,	hogy	az	igazi	embert	tükrözze,	ahogyan	Marco	mondta.
Martha	sosem	zavarta	Marcót	festés	közben	–	tudta,	hogy	a	férfinak	bele

kell	feledkeznie	a	munkájába,	a	látomásaiba,	a	színek,	formák	és	érzékek
világába.	 Ez	 tette	 Marco	 képeit	 olyan	 csodálatosakká	 –	 valahogy	 átjött
belőlük	 a	 művész	 valója,	 az	 érzékisége,	 bár	 Martha	 úgy	 vélte,	 hogy
Ahmetet	 nem	 lesz	 könnyű	 megragadni.	 Egy	 olyan	 embert,	 aki	 ennyire
elrejti	 az	 érzéseit	 egy	 mosoly,	 egy	 kézfogás,	 egy	 kedves	 szó	 mögé.



Kemény	munka	lesz.
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Aznap	este	Ahmet	kint	állt	a	hajófeljárónál,	és	a	vendégeket	várta,	elegáns
rádzsafazonú,	durva	selyemből	készült	kabátban,	ami	régóta	nem	volt	már
divatban,	de	mivel	ő	most	felvette,	nemsokára	megint	felkapott	lesz	majd.
Ahmet	szerette	ezt	a	stílust,	s	a	gallér	nélküli	darab	nem	volt	meleg	ezen	a
nyári	 estén.	 Mellette,	 vagyis	 nem	 egészen	 mellette,	 hanem	 egy	 lépéssel
hátrébb	 ott	 állt	Martha	 lélegzetelállítóan,	 elöl-hátul	 alacsony	V	 kivágású
fekete	 ruhában,	amelyet	aranyszín	 leopárdfoltok	díszítettek.	Hozzá	képest
ez	merész	viselet	volt,	de	Marco	biztatta,	hogy	használja	ki	a	„villantós”
eseményt,	 és	 végül	 rászánta	 magát	 erre	 a	 darabra,	 amikor	 Lucyval
vásároltak.	Aki,	ezt	el	kellett	ismernie,	álomszép	volt	térdig	érő	palaszürke
sifonruhájában,	amelyet	Martha	eddig	túlságosan	felnőttesnek	gondolt,	de
most	el	kellett	ismernie,	hogy	nyerő.	A	magas	nyakú,	de	a	vállat	szabadon
hagyó	 kreáció	 csodásan	 simult	 Lucy	 apró	mellére	 és	 keskeny	 csípőjére,
alul	 pedig	 egy	 leheletnyi	 tüll	 kandikált	 ki	 a	 szűk	 szoknya	 széle	 alól,
előnyösen	kiemelve	szépen	lebarnult	lábát.	Persze	a	cipőnek	túl	magas	volt
a	 sarka,	 és	 nyaktörően	vékony,	 de	Martha	hiába	 figyelmeztette.	Ráadásul
bokapántos	volt,	és	remekül	érvényesültek	benne	a	frissen	festett	körmök.
Amelyek	 feketék	 voltak,	 természetesen.	 A	 másik	 lehetőség	 a	 bordó	 lett
volna.	Martha	 lábkörmei	 türkizkékek	 lettek,	ami	 illett	csüngő	fülbevalója
színéhez	–	ez	meglepetés	ajándék	volt	Marcótól,	aki	az	utolsó	pillanatban
érkezett	 vissza	 a	 hajóról	 a	 hotelbe	 Ahmet	 festéséből,	 és	 alig	 volt	 ideje
összekészülni	 a	 partira.	 A	 készülődés	 az	 ő	 esetében	 azt	 jelentette,	 hogy
fehér	helyett	fekete	pólót	vett	fel,	kék	farmer	helyett	feketét,	meg	egy	puha
Armani	 zakót,	 amely	 évek	 óta	 a	 birtokában	 volt,	 és	 amelytől	 soha	 nem
szándékozott	megválni.
–	 Ez	 az	 egyetlen	 zakóm	 –	 magyarázta	 Marthának,	 miközben	 a



hotelszobájuk	 tükrében	 nézegette	 magát	 indulás	 előtt.	 –	 Szerintem	 egy
bőven	 elég.	 Az	 minden	 alkalomra	 megfelel	 –	 akár	 egy	 bemutatóra	 a
királynő	előtt,	akár	jachtpartikra,	akár	esküvőkre.
Martha	 arra	 gondolt,	 milyen	 jól	 néz	 ki	 Marco	 a	 kusza	 hajával,	 a

majdnem	 szép	 arcával,	 és	 főleg	 azzal,	 hogy	 cseppet	 sincs	 tudatában	 a
vonzerejének.	 Marcónak	 még	 arról	 se	 volt	 fogalma,	 milyen	 jól	 fest	 a
hátsója	a	fekete	farmerban.	Martha	boldog	volt,	hogy	vele	lehet.
–	Mi	leszünk	a	legszebb	pár	a	bulin	–	mondta	Martha.	–	Még	ha	nem	is	a

legdrágább	szerelésű.
–	 Nem	 pár	 vagytok	 –	 állt	 meg	 az	 ajtóban	 Lucy,	 indulásra	 készen.	 –

Hárman	vagyunk,	talán	elfelejtetted?
Marco	odasietett	 hozzá,	 és	megölelte.	 –	Soha	nem	 felejteném	el,	Lucy

bébi	–	mondta.	–	Bár	valójában	négyen	vagyunk,	Emről	megfeledkeztél.	–
Lucy	 felkapta	 a	 kutyát	 a	 kosarából,	 és	 magához	 szorította.	 –	 Nem	 fog
szomorkodni	itt	egyedül?
–	Ne	 izgulj,	mindjárt	 itt	 lesz	 a	kutyaszitter.	 –	Marco	 ritkán	vált	meg	 a

kedvencétől,	 és	 most	 sem	 szándékozta	magára	 hagyni.	 A	 kutya	 esdeklő,
szánalmas	tekintete	azonban	így	is	követte	őket	kifelé	az	ajtón.

A	jacht	csodálatosan	festett;	színes	zászlók	és	szalagok	lobogtak	a	szélben.
Fehér	 ruhás	 inasok	álltak	készenlétben	 jegesvödörben	hűtött	 pezsgővel	–
Tattingerrel,	 mert	 az	 volt	 Ahmet	 kedvence.	 Martha	 még	 korábban
megkérdezte	 Ahmetet,	 hogy	 mi	 a	 kedvenc	 színe,	 és	 legnagyobb
döbbenetére	azt	a	választ	kapta,	hogy	a	narancssárga	–	valamiért	a	feketére
számított.	 Így	 aztán	 most	 a	 teríték,	 az	 asztalkendők,	 a	 foncsorozott
vázasorokban	 álló	 virágok	 mind	 a	 mandarin	 és	 a	 sárgadinnye
árnyalataiban	pompáztak,	a	levegőben	pedig	narancsvirág	illata	terjengett,
amely	 Martha	 szerint	 Dél-Franciaország	 igazi	 parfümje.	 A	 tányérokat
egyenként	 válogatták	 össze	 Biot-ban,	 egy	 kis	 faluban	 Vance	 mellett,	 a
környéken	 jellemző	 halványzöld	 üvegből,	 akárcsak	 a	 borospoharakat,
amelyek	 inkább	 masszívak	 és	 strapabírók	 voltak,	 mintsem	 elegánsak	 és
drágák.	 Martha	 fogadni	 mert	 volna,	 hogy	 Ahmet	 meg	 fog	 lepődni,	 ha
meglátja	 a	 rendezvény	 számláját,	 amely	 sokkal	 alacsonyabb	 lesz,	 mint
amire	 számít,	 pedig	 az	 étel	 kitűnő,	 fűszeres	 rizs	 fogásokkal,	 saláták	 a
hegyekben	 reggel	 frissen	 szedett	 zöldfélékkel	 és	 fűszerekkel,	 és	 filet



mignon	 egyszerűen,	 vörösborban	 elkészítve.	 Volt	 halleves	 is	 a	 tengeri
ételek	kedvelőinek,	hagyományos	halász	módra,	 azaz	mindent	bele,	 amit
aznap	 fogtak,	 az	 elengedhetetlen	 vörös	 skorpióhallal,	 az	 íz	 kedvéért,	 de
mindig	kagyló	nélkül.	Volt	házi	kenyér,	 tunkolni	–	vagyis	majdnem	házi,
mert	 a	 kikötői	 pékségekből	 származott	 –,	 és	 levendulás	 crème	 brûlée
desszertnek,	meg	szeletelt	friss	barack	vermutba	áztatva,	igény	szerint	egy
pötty	tejszínnel.
Az	összejövetel	tovább	tartott,	mint	ahogy	Martha	akár	csak	bele	is	mert

volna	gondolni.	Miközben	ott	állt	Ahmet	mögött,	és	fogadta	a	bókokat,	a
lába	kezdte	cserbenhagyni,	és	azon	tűnődött,	hogy	megkockáztathat-e	még
egy	 pohár	 pezsgőt.	 Marco	 sietett	 a	 segítségére.	 A	 karja	 alá	 nyúlt,	 és
megtámasztotta.	 Odahajolt	 hozzá:	 –	 Fantasztikus	 illatod	 van,	 és	 éhesnek
tűnsz.	Kimentelek	innen.
–	Tényleg?	És	hová?
–	Látod	ott	azt	az	asztalt?	–	mutatott	Marco	a	fedélzet	túlsó	végére,	ahol

egy	 kétszemélyes	 asztal	 derengett	 a	 homályban;	 rajta	 gyertya	 pislákolt,
aranyszín	 rózsacsokorral,	a	halvány	mandarinszínű	 terítő	a	 földig	ért,	és
két	 halvány	 narancsszínű	 sifonnal	 átkötött	 támlájú	 szék	 várt	 rájuk.	 –	 A
miénk.
–	Levehetem	a	cipőmet?
–	Bármit	levehetsz,	amit	csak	akarsz.
Martha	Marco	 kezébe	 tette	 a	 kezét.	 A	 legjobb	 érzés	 volt	 a	 világon.	 –

Most	már	tudom,	miért	szeretlek.
–	Úgy	érted,	hogy	eddig	nem	tudtad?
–	 Nem	 tudom,	 hogy	 elmehetek-e	 csak	 úgy.	 Mintha	 elhagynám	 az

őrhelyemet.	 Mindenkit	 szemmel	 kell	 tartanom,	 és	 gondoskodnom	 róla,
hogy	minden	rendben	legyen.	Ez	a	dolgom.
Marco	 egy	 kézmozdulattal	 átfogta	 a	 hetven	 jókedvű	 vendéget	 az

asztaloknál,	 pezsgő	 mellett,	 a	 háttérben	 a	 négyfős	 zenekar	 élő
muzsikájával.	 Lucy	 egy	 jóképű,	 NYU	 pólós	 fiúval	 táncolt,	 akit	 Martha
ránézésre	hívatlanul	beszökött	alaknak	nézett,	Lucy	viszont	 szemlátomást
jól	érezte	magát	vele.	Ahmet	egy	gyönyörű,	drágának	tűnő	fiatal	nőkkel	és
fontosnak	 tűnő	 idősebb	 férfiakkal	 teli	 asztalnál	 feszített.	 Elkapta	 Martha
tekintetét,	és	elismerő	mozdulattal	emelte	fel	a	kezét,	szájával	mosolygós
köszönömöt	 formálva.	 Morrie	 magányosan	 állt	 a	 hajókorlátnak
támaszkodva;	 már	 túl	 volt	 a	 pezsgőn,	 és	 éppen	 egy	 üveg	 sörrel
foglalatoskodott	ellazulva.	Martha	odament	hozzá,	és	köszönetet	mondott



neki.
–	Én	köszönöm	neked,	csodálatos	Marthám	–	felelte	Morrie.	–	Ott	van

az	a	nő.
Mehitabel	 csillogva,	 fagyos	 arccal	 ácsorgott	 a	 vendégek	 között,	 a

nyakán	 ragyogó	 smaragdokkal,	 befelé	 forduló	 tekintettel,	 mintha	 nem	 a
parti	foglalkoztatná,	hanem	valami	egészen	más.
–	Gyönyörű	teremtés,	kétségtelenül	–	mondta	Martha	Marcónak.
–	Sargent	pontosan	 így	 festette	volna	meg,	mint	 az	összes	 többi	halott

szemű	szépséget	–	felelte	Marco.	–	Ő	belátott	a	felszín	alá.
Mehitabel	elkapta	a	pillantásukat,	és	elindult	feléjük.	Pezsgőspohárral	a

kezében	 mondta	 nekik:	 –	 Legyenek	 üdvözölve	 a	 Lady	 Marinán,	 Marco,
Miss	 Patron.	 –	 Poharát	Martha	 felé	 emelte.	 –	 Gondolom,	 ön	 választotta
ezeket	 a	 durva	 poharakat	 a	 mai	 estére.	 Azt	 hittem,	 mostanra	 már
megértette,	 hogy	 Ahmet	 a	 legjobbhoz	 van	 szokva.	 A	 Tiffany
pezsgőspoharak	ott	vannak	a	szekrényben	a	bárpult	mögött.	Azt	javaslom,
hogy	cserélje	le	ezeket	a	poharakat.	Vendégeink	az	élet	legjavát	szeretik	–
tette	hozzá	olyan	mosollyal,	amely	csak	a	szája	szélét	érintette,	a	szeméig
már	nem	ért	el.
–	 Szívesen	 hozok	 önnek	 egyet	 –	 mondta	 Marco	 mosolytalanul.	 –

Szerintem	 mindenki	 más,	 beleértve	 Ahmetet	 is,	 tökéletesen	 elégedett	 a
mostaniakkal,	de	ön	persze	egészen	más.
A	tekintetük	összekapcsolódott.	–	Milyen	értelemben?
Marco	 nem	 tudta	 megfogalmazni,	 hogy	 miért,	 egyszerűen	 csak	 tudta,

hogy	így	van,	és	azt	is	tudta,	hogy	ez	a	nő	valamiképp	veszedelmes.	Talán
a	 féltékenység	 miatt.	 Lehetséges	 lenne,	 hogy	 féltékeny	 Ahmetre?
Nyilvánvalóan	 nem	 tipikus	 női	 féltékenységről	 van	 szó.	 Marco	 érezte,
hogy	 Mehitabel	 fikarcnyit	 sem	 törődik	 ilyesmivel;	 egyszerűen	 nem
törődik	más	 nőkkel,	 pusztán	 gátakat	 lát	 bennük	 a	 feltörekvő	 nő	 életének
akadálypályáján.	Átlátta,	hogy	Mehitabelnek	ambíciói	vannak,	viszont	nem
ismeri	a	kíméletet,	és	Marco	hirtelen	nagyon	szerette	volna	megfesteni	az
arcképét,	hogy	elkapja	azt,	ami	a	szép	arc	mögött	rejtőzik.
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A	parti	záróakkordja	természetesen	tűzijáték	volt,	nagyobb	és	szebb,	mint
a	 korábban	 látott	 –	 harmincpercnyi	 fantasztikus	 fény-	 és	 színorgia,
Csajkovszkij	 1812	 nyitányának	 harsány	 hangjaira,	 majd	 ezután	 szelíd,
tökéletes	 Chopin-zongoraetűdök	 csendültek	 fel	 a	 fedélzeten	 két	 hatalmas
fehér	zongorából,	két	fiatal	zenésztanonc	keze	alól,	akiknek	tanulmányait
Ahmet	 támogatta;	 a	 lány	 gyönyörű	 és	 összeszedett	 volt	 hosszú,	 ezüstös
ruhájában,	a	fekete	szmokingos	fiú	pedig	intenzív	és	összpontosító.
–	Tökéletes	befejezés	–	mondta	Marco	Marthának.	–	Hogy	voltál	képes

megálmodni?
–	 Nem	 én	 voltam,	 hanem	 Ahmet.	 Meglepő	 egy	 pasi	 az	 erő	 maszkja

mögött.	Néha	már-már	azt	hiszem,	hogy	szíve	is	van.
Marco	továbbra	sem	volt	biztos	benne,	hogy	képes	lesz-e	megragadni	a

vásznon	 Ahmet	 személyiségének	 összes	 oldalát,	 a	 valódi	 lényét.	 Tudta,
hogy	 sok	 tekintetben	 meg	 lesz	 kötve	 a	 keze,	 mert	 Ahmet	 már	 elkezdett
rendezkedni,	 hogy	 hol	 üljön,	milyen	 legyen	 a	 szék,	milyen	 zakó	 legyen
rajta,	 de	 még	 a	 fényeket	 is	 ki	 akarta	 találni,	 pedig	 Marco	 ezt	 a	 saját
kiváltságaként	kezelte	mindig.
Másnap	délután,	 amikor	Marco	megérkezett	 a	megbeszélt	 időpontra,	 a

jacht	 teljesen	másként	festett;	a	zászlók	közül	csak	a	hajó	azonosításához
szükséges	darabokat	hagyták	fent,	a	pompásan	kiöltözött	és	felékszerezett
vendégek	 helyett	 csatakos	 legénység	 mosta	 a	 fedélzetet.	 A	 kellemes
narancsvirágillat	helyébe	ablaktisztító	szaga	lépett,	a	jobb	fedélzeten	pedig
az	összegyűjtött	virágcsokrok	előkészítve	várták,	hogy	elszállítsák	őket	a
helyi	 kórházakba	 és	 öregotthonokba.	A	megmaradt	 ételt	már	 odaadták	 a
hajléktalanoknak,	 a	 borokat	 és	 italokat	 pedig	 betették	 a	 hűtőbe.	 Martha
munkája	nem	ért	véget	a	partival;	neki	kellett	megszerveznie	a	takarítást	is.



Marco	úgy	látta,	hogy	remekül	végzi	a	dolgát.
–	Hát	itt	van	végre!	–	pillantott	az	órájára	türelmetlenül	Ahmet.
Marco	 nem	 gondolta,	 hogy	 késett	 volna,	 vagy	 hogy	 kiemelkedő

jelentősége	 lenne	 a	 hajszálpontos	 érkezésnek,	 noha	 jobbára	 nem	 késett,
hisz	„bérelt	segítség”	volt;	megfizették	azért,	amit	csinált,	és	ennyi	tisztelet
kijárt	 a	 megrendelőnek.	 Öt	 perc	 ide	 vagy	 oda	 azonban	 nem	 számít
„késésnek”.	 Ingerülten	 követte	Ahmetet	 a	 hosszú,	 világos	 szalonba,	 ahol
már	elő	volt	készítve	a	szék.
–	Itt	fogok	ülni	–	jelentette	ki	Ahmet.	–	A	fény	a	bal	vállam	felől	jön	az

ablakból.	Szerintem	jobb	lesz	egy	egész	alakos,	ülő	kép,	mint	egy	mellkép.
Jobban	kifejezi,	hogy	ki	vagyok.
Marco	alig	észrevehetően	felvonta	a	szemöldökét,	miközben	szemügyre

vette	 a	 széket	 –	 csodálatos	 régi	mestermű	 diófából.	 Tökéletes.	 –	 Egy	 jó
ízlésű	ember	–	mondta	Marco,	némileg	megenyhülve.
Ahmet	helyeselt,	eléggé	szerénytelenül	–	erre	gondolt	Marco,	miközben

előkészítette	 a	 palettát,	 aztán	 eligazgatta	 a	 máris	 türelmetlen	 Ahmetet	 a
székben,	hogy	jobban	essen	rá	az	a	fény,	amit	ő	látott,	nem	pedig	az	Ahmet
által	elképzelt,	ami	még	ingerültebbé	tette	a	pénzembert,	míg	végül	Marco
elvesztette	a	türelmét.
–	Uram,	 áttehetjük	máskorra	 az	 ülést,	 ha	 önnek	 úgy	 jobban	megfelel.

Jövő	hétre,	vagy	akár	jövő	hónapra,	amikor	jobban	tud	koncentrálni.
–	 És	 ugyan	 mit	 számít	 az	 én	 koncentrálásom	 a	 festőnek?	 Nem	 látja,

hogy	ki	vagyok?	Hogy	mit	gondolok?
Marco	 keményen	 a	 szemébe	 nézett.	 –	 Általában	 igen,	 de	 most	 nem

vagyok	biztos	benne,	hogy	azt	látom,	amit	keresek,	vagy	azt,	amit	mutatni
akar.
Ahmet	 némán	 nézett	 vissza.	 Természetesen	 igaz	 volt,	 amit	 Marco

mondott,	 és	 nemcsak	most,	 hanem	mindig.	 –	 Ez	 vagyok	 én	 –	 villantotta
Marcóra	 jellegzetes	mosolyát.	–	Ahogy	mondani	szokták,	azt	kapja,	amit
lát.
Marco	 nekiállt	 kikeverni	 a	 színeket	 –	 szürkék,	 zsályazöldek,	 barnák,

sötét	tónusok	lágy	fehérekkel	és	okkerrel	ellenpontozva.	Ahmet	roppantul
férfias	 jelenség	 volt,	 lénye	 mélyén	 már-már	 brutális,	 és	 ezt	 Marco	 ki
akarta	fejezni	a	színválasztással.	Hirtelen	rádöbbent,	hogy	fogalma	sincs,
milyen	színű	a	férfi	szeme.	Felpillantott,	és	rájött,	hogy	azért,	mert	Ahmet
mindig	és	mindenhol	magán	hordja	a	sötét	szemüveget,	akár	nappal	van,
akár	éjszaka.



–	A	szemüveg	nélkül	kell	lefestenem	–	jelentette	ki	Marco.
–	 De	 miért?	 –	 ellenkezett	 Ahmet.	 –	 Mindig	 rajtam	 van,	 már	 hozzám

tartozik.	Mindenki	így	ismer,	szemüvegben.
Marco	elébe	állt,	és	végigmérte.	–	Azt	mondják,	és	ez	szerintem	is	így

van,	 hogy	 szeméről	 ismerszik	 meg	 az	 ember.	 Számomra	 a	 látás	 a
legfontosabb	 érzék	 az	 öt	 közül.	 Amit	 látunk,	 azt	megismerjük,	 akinek	 a
szemébe	nézünk,	azt	megértjük.	De	ezzel	nyilvánvalóan	ön	is	tisztában	van
–	nevette	el	magát	Marco,	feloldva	a	túlságosan	elboruló	hangulatot.	–	Ha
egy	nő	szemébe	nézünk,	akkor	abban,	a	fejében,	önmagunkat	látjuk,	vagy
remélhetően	azt,	aki	a	reményeink	szerint	vagyunk.
–	És	maga	pontosan	ezt	az	embert	fogja	megfesteni.	Azt	a	férfit,	akiről

úgy	gondolom,	hogy	én	vagyok.	Ez	így	megfelel,	Mr.	Mahoney?
Marco	felvonta	a	szemöldökét.	Szóval	visszaminősült	Mr.	Mahoney-vá.

Tudta,	 hogy	bajban	van.	Bármi	nyugtalanítja	 is	Ahmetet,	 valakin	most	 le
akarja	 verni	 a	 port,	 és	 ő	 az	 egyetlen,	 aki	 jelen	 van.	 Ekkor	 azonban
megérkezett	Mehitabel.
Ahmet	hirtelen	kihúzta	magát	ültében,	mintha	vallatás	várna	 rá.	Merev

volt,	 és	 roppantul	 feszélyezte	 a	 helyzet.	Amikor	meghallotta	 a	 nyíló	 ajtó
hangját,	 hátrafordult,	 és	 megpillantotta	 Mehitabelt	 a	 legújabb	 stílusú
öltözékében:	 bő,	 szürke	 flanelszoknya,	 fehér	 selyemblúz,	 teknőcfésűkkel
hátraszorított	 haj,	 rózsaszínes	 üvegű	 napszemüveg.	 A	 nő	 szemlátomást
hátrahőkölt	Ahmet	dühétől.
–	Te	meg	mi	a	francot	keresel	itt?	–	kérdezte	a	férfi.	–	Nem	látod,	hogy

el	 vagyok	 foglalva?	És	mióta	 jössz	 be	 csak	 úgy,	 az	 engedélyem	nélkül?
Jobb,	ha	nem	felejted	el,	kinek	dolgozol,	Mehitabel,	különben	nemsokára
nem	fogsz.
Marco	kihallotta	szavaiból	a	fojtott	dühöt,	 látta	Mehitabel	rémületét,	és

tudta,	hogy	nem	maradhat	tovább.
–	 Ha	 megbocsátanak	 –	 jegyezte	 meg	 mereven	 –,	 inkább	 halasszuk	 a

dolgot	máskorra.
Ahmet	 szó	nélkül	 felállt,	kiment,	 és	Mehitabel	követte.	Marco	gyorsan

összepakolta	a	festéktubusait,	az	ecseteit	és	a	késeit	a	táskájába,	a	vásznakat
a	falhoz	támasztotta,	és	távozott.
Odakint	 üres	 volt	 a	 fedélzet,	 a	 személyzet	 egyetlen	 tagja	 sem

mutatkozott.	A	jacht	teljesen	elhagyatottnak	tűnt	az	előző	esti	nyüzsgő	parti
után,	és	Marco	hirtelen	azon	kezdett	tűnődni,	hogy	vajon	Ahmetnek	van-e
egyetlen	 igazi	 barátja	 is	 a	 világon.	 Végtelenül	 magányosnak	 tűnt,	 tele



veszedelmes	gondolatokkal.
Tengeri	madarak	köröztek	a	magasban,	amikor	a	 feljáróhoz	 indult,	de

egy	 pillanatra	 megtorpant,	 és	 magába	 szívta	 a	 látványt:	 a	 kékesszürke
égboltot,	a	vihart	ígérőn	tornyosuló	felhőket,	a	drága	hajókat,	amelyeknek
csak	 a	 fenntartása	 többe	 kerül,	 mint	 amennyit	 egy	 átlagember	 keres	 –	 a
laza	 csillogás,	 amit	 a	 pénz	 nyújt.	 Marco	 hátranézett	 a	 jachtra,	 és	 a
tulajdonosra	gondolt,	meg	 arra,	 hogy	milyen	üresnek	 tűnik	Ahmet	 élete,
meg	hogy	ő	maga	milyen	szerencsés,	amiért	megvan	mindene,	amit	csak
akarhat	az	élettől	–	egy	nő,	akit	szeret,	munka,	amit	imád,	és	egy	kiskutya,
amiért	rajong.	Tudta	magáról,	hogy	rettenetesen	jó	dolga	van.
Lesietett	 a	 mólóra,	 de	 hirtelen	 megtorpant.	 Fájdalmas	 jajdulás	 ütötte

meg	a	fülét,	már-már	sírás.	Körülnézett,	de	nem	látott	semmit,	senkit,	csak
a	madarak	rikoltoztak	odafenn.	Biztosan	csak	ők	voltak.	Akkor	miért	 lett
mégis	olyan	nyugtalan?	És	miért	érzi	azt,	hogy	nagy	szüksége	lenne	egy
fürdésre	meg	egy	italra?
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Morrie	maga	mögött	 hagyta	Dél-Franciaországot,	 és	 visszatért,	 egyedül,
Marshmallowsba,	 éppen	 oda,	 ahová,	 mint	 megfogadta,	 soha	 többé	 nem
akarta	betenni	a	lábát.	A	mély	ablakbeugrókat	méregette	a	függönyökhöz,
ez	 valahogy	 elfelejtődött	 a	 korábbi	 látogatások	 alkalmával.	A	 bosszúság
enyhe	kifejezés	volt	arra,	amit	érzett;	szinte	szétvetette	a	düh.	Ezt	a	munkát
simán	elvégezhette	volna	egy	másodrangú	kisegítő	is,	valamelyik	kislány
azok	 közül,	 akik	 eljöttek	 ingyen	 dolgozni,	 csak	 hogy	 beleírhassák	 az
önéletrajzukba,	 hogy	 Martha	 Patron	 mellett	 tanultak,	 meg	 a	 házakat,
amelyeken	 „dolgoztak”,	 bár	 idejük	 nagy	 részében	 kávét	 főztek,
péksüteményt	hoztak,	elszaladtak	az	elfeledett	apróságokért,	és	leoltották	a
villanyokat	 a	 nap	 végén.	Valamint	 függönyhelyeket	mértek	 fel,	 de	 ebben
már	nem	mindig	lehetett	rájuk	százszázalékosan	számítani.
Mindenesetre	 a	 ház	 a	 frászt	 hozta	 Morrie-ra.	 Tíz	 teljes	 percen	 át

kuporgott	 élénkkék	 Volkswagen	 bogarában	 a	 baljós,	 fa	 és	 kő	 különös
szürke	 elegyéből	 összeálló	 homlokzatra	 meredve,	 az	 ívelt	 szürke
tetőcserepekre,	meg	a	kémény	tetején	gubbasztó	tüskés	fészekre.	Most	nem
voltak	 madarak;	 Morrie	 arra	 gondolt,	 hogy	 talán	 már	 ők	 sem	 bírták
tovább	ezt	a	helyet.	Csak	a	jó	ég	tudja,	miért	akar	itt	lakni	Ghulbian,	ahol
már	az	ablakon	kinézni	is	kész	rémálom	–	vizenyős	pusztaság	és	szottyadt
barna	sár.	Még	a	behajtót	szegélyező	fák	is	szánalmasak,	nyomorultak,	és
csak	 küszködnek.	 Az	 ágaik	 csupaszok.	 Azokon	 aztán	 tényleg	 nem	 lehet
fészkelni.
Kezdett	 szemerkélni,	 amikor	 kiszállt	 a	 kocsiból,	 eleinte	 csak

szórványosan,	aztán	hirtelen	erőre	kapva,	sáros	pocsolyasorrá	változtatva
a	behajtót.
Ezen	a	házon	minden	 felújításra	 szorult,	még	a	murva	 is.	Morrie	 arra



gondolt,	hogy	ezt	 fogja	megcsináltatni	először,	ott	 egye	meg	a	 fene,	mit
mond	Ghulbian.	Ha	azt	akarja,	hogy	a	melósok	képesek	legyenek	bejutni,
akkor	új	murva	kell,	különben	elakadnak	a	teherautók.	Furcsállotta,	hogy
Martha	miért	nem	gondolt	erre,	de	aztán	arra	 jutott,	hogy	eddig	biztosan
szép	időben	járt	csak	itt,	amikor	a	probléma	nem	került	elő.
Belerázta	 magát	 esőkabátjába,	 fejébe	 húzta	 a	 kapucnit,	 felment	 a

lépcsőn,	 és	 bekopogott.	 Nem	 számított	 rá,	 hogy	 bárki	 is	 fogadja,	 mert
elvileg	 nem	 tartózkodott	 itt	 senki,	 de	 a	 múltkori	 ijesztő	 affér	 után
Mehitabellel	inkább	nem	akart	kockáztatni.
Persze	 senki	 sem	 jött.	 Marthától	 kapott	 kulcsot,	 egy	 nagy,	 régimódi

vasdarabot,	ami	 igazság	szerint	 jobban	illett	a	házhoz,	mint	a	bronz	Yale
lakatok.	Akár	egy	király	várának	a	kulcsa	is	lehetett	volna;	vagy	ha	nem	is
egy	királyé,	de	egy	gazdag	emberé.
Az	 előcsarnok	 ablakaival	 kezdett,	 aztán	 helyiségről	 helyiségre	 haladt.

Szakember	 volt,	 gyorsan	 dolgozott.	 Minden	 méret	 leírással	 és	 fotóval
együtt	az	iPadjére	került.	Nem	volt	benne	a	megbízásában	a	felső	szint,	de
azért	 felment	 a	 lépcsőfordulóig,	 és	 szemügyre	 vette	 a	 csodás	 ólomüveg
ablakokat,	amelyekről	 le	merte	fogadni,	hogy	Rossetti	munkái,	a	szakma
leghíresebb	alkotójáé,	vagy	legalábbis	valakié	az	ő	csapatából.	Az	üveget
valami	 olyan	 tisztaság	 jellemezte,	 olyan	 világos	 színű	 fény,	 amely	 egy
középkori	kastély	hangulatát	kölcsönözte	a	csarnoknak.
Felébredt	 benne	 a	 kíváncsiság,	 hogy	mit	 találhat	még	 a	 lépcső	 tetején.

Persze	 tudta,	 hogy	nem	 szabad	 felmennie,	 de	 ez	nem	 jelentette	 azt,	 hogy
nem	is	 teszi	meg.	Nem	rohant	 felfelé,	de	eléggé	sietett.	 Ideges	volt,	mert
tiltott	 dolgot	művelt,	 eleve	 az	 egész	 hely	 roppant	 nyomasztó	 volt,	 és	 azt
sem	tudhatta,	mit	találhat.
A	 lépcsőt	 vörös	 szőnyeg	 borította,	 olyasfajta	 törökös	 amőbamintával,

amitől	Martha	menten	a	kardjába	dőlt	volna,	de	az	emeleten	fapadló	volt,
itt-ott	 egy-egy	 török	 szőnyeggel,	 jobbára	pirossal.	Morrie	megállt,	hogy
egy-egy	 képet	 készítsen	 a	 telefonjával;	 lejegyzett	 néhány	 méretet,	 hogy
igazolja	 a	 jelenlétét	 egy	 olyan	 helyen,	 ahol	 semmi	 keresnivalója.	 Aztán
elindult	a	fenti	folyosón,	ahol	az	ajtók	nyitva	voltak	különféle	hálószobák
felé,	 amelyekben	 leginkább	 sötét	 színű	 négyoszlopos	 ágyak	 álltak,
egyszerű	fehér	ágyneművel.	Újabb	lépcső	következett,	a	padlásra.	Itt	jóval
szűkebb	 volt	 a	 hely.	 Mindössze	 két	 ajtó	 nyílt	 innen.	 Jobbra	 vagy	 balra?
Jobbkezes	lévén	a	jobb	oldali	mellett	döntött.
Kicsi	ágy	a	fal	mellett;	elhajított	törülköző;	a	földön	ruhakupac;	virágos



ruha,	amit	mintha	vízbe	áztattak	volna;	félrelökött	fésű,	rajta	néhány	vörös
hajszállal.	 Aprócska	 asztal,	 rajta	 tálca	 valami	 leves	 maradékával,
penészedő	kenyérdarab	és	egy	pohárban	vörösbornak	látszó	folyadék.	Egy
párizsi	 poéta	 vacsorája,	 egy	 manzárdszoba	 remetéjéé,	 gondolta	 Morrie.
Csak	 éppen	 ez	 nem	 Párizs,	 hanem	 Marshmallows,	 a	 semmi	 közepe,	 ő
pedig	pokolian	retteg.
Kirontott	 a	 szobából,	 le	 a	 szűk	 lépcsőn,	 aztán	 kettesével	 a	 másik

lépcsősoron,	miközben	megbotlott	a	nyavalyás	mintás	piros	szőnyegben,
de	azzal	sem	vacakolt,	hogy	visszaforduljon	és	megigazítsa.	Ki	kell	jutnia
innen,	és	most	már	biztos,	hogy	soha	többé	nem	jön	vissza.
Ha	kell,	Marthának	sem	dolgozik	tovább.	És	figyelmeztetni	fogja,	hogy

ő	 se	 menjen	 többet	 Marshmallowsba.	 Itt	 valami	 bűzlik,	 nem	 maradhat
egyedül.	 Valakit	 fogva	 tartottak	 ezen	 a	 helyen,	 és	 talán	 ők	 lesznek	 a
következők.
Hátranézett,	mielőtt	kifordult	volna	a	kapun,	és	eszébe	jutott	a	múltkori

alkalom,	 amikor	 a	 fényt	 látta	 a	 padlásablakban.	 Bárki	 volt	 is	 a	 fogoly,
akkor	még	élt.	Most	talán	már	nem.
Brixton	 és	 a	 kocsma	mágnesként	 vonzotta.	Néz	 egy	 kis	 focit,	 iszogat,

eszik	egy	kolbászos	szendvicset.	Normális	ember	módjára.	Ebből	itt	elég
volt	ennyi.
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Ahmet	 képtelen	 volt	 elviselni	 a	 csontsovány,	 kopasz,	 magába	 fordult
Angie	látványát.	Végtelen	órákat	töltött	a	fedélzeten	a	lányra	gondolva,	aki
odalent	volt	bezárva	egy	kabinba,	a	legfényűzőbb	lakhelyre,	ahol	valaha	is
élhetett.	Ahmet	szándékosan	arra	kérte	Mehitabelt,	hogy	adja	a	 lánynak	a
legkiemeltebb	 vendéglakosztályt,	 ami	 annyira	 nem	 tetszett	 Marthának	 a
kék	selyemmel	borított	falakkal	és	az	aranyszínű	függönyökkel,	de	most	a
drapéria	 éppen	 megfelelt	 arra,	 hogy	 kizárja	 a	 napfényt,	 és
megakadályozza,	 hogy	 bárki	 belásson.	Ahmet	 egyedül	 volt	 a	 fedélzeten,
persze	 az	 ügyeletes	 tengerész	 kivételével,	 aki	 azonban	 diszkrét
láthatatlanságba	húzódott,	a	személyzet	többi	tagjával	egyetemben,	amikor
a	főnök	ott	volt.
Angie	súlyosabb	problémának	bizonyult,	mint	várta,	és	ennek	az	volt	az

oka	–	ezt	kénytelen	volt	bevallani	magának	–,	hogy	szüksége	volt	a	lányra.
Angie	a	játékszere	lett,	amivel	úgy	játszik,	ahogy	a	kedve	tartja.	Mehitabel
a	 smasszer,	 ő	 viseli	 gondját,	 és	 szól	 a	 legénységnek,	 hogy	 beteg	 van	 a
fedélzeten,	aki	pihenésre	szorul,	és	nem	szabad	zavarni.	A	tengerészek	jól
megtanulták	a	diszkréciót,	sosem	kérdeztek,	és	sosem	láttak	olyasmit,	amit
nem	volt	szabad	látniuk.	Ez	működik,	ha	valaki	elég	gazdag,	és	eleget	fizet.
Ahmet	 végignézett	 a	 jachtján,	 a	 csillogó	 korláton,	 amelyet	 minden

hajnalban	 kifényesítettek,	 a	 makulátlan	 tíkfa	 fedélzeten,	 a	 vakító	 fehér
festésen.	 A	 hajóra	 persze	 igencsak	 ráfért	 Martha	 munkája,	 amelynek
kezdete	 hamarosan,	 sőt	 néhány	 napon	 belül	 esedékes	 volt,	 ami	 azt
jelentette,	hogy	addigra	meg	kell	szabadulnia	Angie-től.	Hogyan,	ez	volt	a
probléma.
Nem	kedvelte	a	vérontást;	brutális	gyermekkora	során	megtanulta,	hogy

a	 torokhoz	 szorított	 késnél	 jobb	 módszerek	 is	 vannak	 szándékaink



elérésére,	 olyanok,	 amelyek	 nem	 járnak	 annyi	 kosszal	 és	 felfordulással,
azt	 tudta,	 mert	 hisz	 Kairó	 sikátoraiban	 nemegyszer	 volt	 szemtanúja
ilyesféle	 gyilkosságoknak.	 Ahmet	 azért	 persze	 elment	 a	 piacra,	 egy
késekre	szakosodott	üzletbe,	de	csak	valami	egyszerűt	keresett,	egy	kicsi,
gyöngyház	 nyelű	 rugós	 bicskát,	 amit	 a	 zsebében	 tarthatott,	 minden
eshetőségre.	 Azt	 sosem	 fogalmazta	 meg	magának,	 mit	 jelent	 a	 „minden
eshetőség”,	 csak	 azt,	 hogy	 vannak	 olyan	 helyzetek,	 melyekben	 egy
magafajta	fiúnak	felkészültnek	kell	lennie,	ha	meg	akarja	érni	a	férfikort,
ami	 egyáltalán	 nem	 magától	 értetődő.	 Sokan	 meghalnak	 fiatalon,
bűncselekmény	 vagy	 betegség	 következtében,	 vagy	 egyszerűen	 csak
„eltűnnek”.	Ahogyan	Angie-vel	 is	 történnie	 kell	most.	 És	miközben	 erre
gondolt,	 az	 jutott	 eszébe,	 hogy	 talán	 az	 eredeti	 helyszín	 lenne	 a	 legjobb,
ahol	egyszer	már	majdnem	megtette,	csak	valamilyen	oknál	fogva,	talán	a
kéj	érdekében,	nem	volt	képes	befejezni.
Még	a	végtelen	víz	 sem	akarta	Angie-t,	 hiába	volt	minden	erőfeszítés.

Ahmet	 maga	 hozta	 vissza	 őt	 az	 Égei-tengerről,	 és	 a	 mocsarakból	 is,
mintha	a	hatalmát	akarná	bizonygatni	a	lány	felett,	hogy	Angie	tudja:	az	ő
kezében	 van	 élete	 és	 halála.	 Ahmet	 eddig	 élvezte,	 hogy	 kínozhatja,	 de
mostanra	 teherré	 vált:	 az	 emberek	 kérdezősködtek	 utána,	 a	 média	 is
felkapta,	 a	 rendőrség	 is	 színre	 lépett.	 Még	 Marco	 Mahoney	 is	 készített
vázlatokat	 róla	 a	 szélben	 röpködő	 vörös	 hajjal,	 háttérben	 az	 Égei-
tengerrel.	Veszedelmes	lett	volna	továbbra	is	a	közelében	tartania	Angie-t,
és	 hasonlóan	 veszedelmes	 itt	megszabadulnia	 tőle.	Marshmallows	 lesz	 a
megfelelő	hely.
Ahmet	 eltöprengett	 rajta,	 hogy	 egy	 olyan	 ember	 számára,	 akinek

megvan	 mindene,	 aki	 már	 mindenhol	 megfordult,	 miért	 a	 kietlen
mocsárban	 álló	 ház	 a	 kedvence,	 miért	 csak	 ott	 talál	 békességet.	 Nem
mindig,	 de	 időnként	 akadtak	 olyan	 éjszakák	 ott,	 magányában,	 amikor
semmiféle	nesz	nem	hallatszott,	egy	lépés	sem,	egy	ember	sem,	egy	állat
sem,	még	kísértő	szellem	sem,	és	ilyenkor	érezte	úgy,	hogy	él.
Minden	 más	 csak	 felszín	 volt:	 a	 csillogó	 jacht,	 amelyet	 Martha

hamarosan	 valami	 még	 sokkal	 látványosabbá	 varázsol	 majd,	 illőbbé	 a
társadalomban	 elfoglalt	 új	 helyéhez,	 melybe	 épp	 belekóstolt,	 és	 az	 új
emberekhez,	akik	eljöttek	a	mostani	partira,	és	eljönnek	majd	a	nagy	bálra
is,	az	új	emberekhez,	akik	végül	majd	boldogok	lesznek,	ha	a	barátainak
nevezhetik	őt.	Azt	akarta,	hogy	úgy	ismerjék,	mint	olyasvalakit,	aki	segít	a
barátain,	aki	 jótékony	és	adakozó.	A	valóságban	 is	az	volt,	de	ezt	 inkább



titokban	 akarta	 tartani,	 nehogy	 bárki	 is	 megsejtse,	 hogy	 esetleg	 ő	 is
ugyanolyan	volt,	mint	azok	a	szerencsétlen	csavargók,	akiket	felszedett	az
utcáról,	 és	 új	 élethez	 segített.	 Néha	 persze	 kudarcot	 vallott,	 egyeseknek
nem	sikerült	a	kitörés,	de	ő	megadta	nekik	a	lehetőséget	az	újrakezdésre,
ahogyan	most	magának	meg	akarta	adni.	Új	Ahmet	Ghulbian	 lesz,	olyan
barát,	 aki	 mindenkinek	 számít,	 a	 legjobb	 házigazda,	 a	 nagyvonalú
cimbora.	Titokban	pedig	gyilkos.	Ami	megint	visszavezetett	Angie-hez.
Mehitabel	 a	 vendégkabinban	 tartotta	 bezárva,	 a	 „luxusrab”,	 mondta

Ahmetnek	 azzal	 a	 lusta	 mosollyal,	 amitől	 mindig	 kőkeménnyé	 vált	 a
tekintete.	 Csodálta	 Mehitabelt,	 bár	 mostanában	 kezdett	 egy	 kicsit
elkanászodni,	egy	kicsit	„elszállni	magától”,	ahogy	mondani	 szokták.	Az
igazat	 megvallva	 már	 nem	 bízott	 benne,	 és	 eleget	 tudott	 ahhoz,	 hogy
elhiggye	 azt	 a	 régi	 mondást,	 miszerint	 ha	 valaki	 csak	 kilencvenkilenc
százalékig	 áll	melletted,	 akkor	 nem	a	 barátod.	Mehitabel	most	 lecsúszott
erre	 a	 kilencvenkilencre;	Ahmet	 pontosan	 érezte	 ezt	 a	 testbeszédéből,	 az
ellesett	megvető	arckifejezésből,	amikor	a	nő	azt	hitte,	hogy	nem	látja,	a
leheletnyi	dacból,	ahogy	Mehitabel	megfordult	és	kiment.	Ő	hozta	létre,	és
össze	 is	 törheti.	 Azok	 nélkül	 a	 smaragdok	 nélkül,	 amelyeket	 most	 a
nyakában	 visel,	 megint	 csak	 egy	 senki	 lesz.	 Vagy	 talán,	 miután	 utoljára
használta	a	nőt,	megszűnik	majd	létezni	ő	is,	akárcsak	Angie.
Most	 vissza	 kell	 térnie	 Marshmallowsba,	 Angie-vel	 és	 Mehitabellel

együtt.	 A	 probléma	 csak	 az,	 hogy	Marshmallows	még	 felújítás	 alatt	 áll.
Martha	 utolsó	 beszámolója	 szerint	 az	 asszisztense,	 egy	 bizonyos	 Mr.
Sorrie,	valamint	Lucy	épp	az	utolsó	simításokat	végzi.
Lucy!	 Te	 jó	 ég!	 Lucyt	 nem	 kalkulálta	 bele	 a	 mostani	 terveibe.	 Az	 ő

drága	kis	Lucyját,	aki	élete	napsugara	lesz.	Végre	lesz	életcélja	azon	kívül,
hogy	 még	 több	 pénzt	 keressen,	 a	 gazdagok	 leggazdagabbika	 legyen,	 a
köztiszteletben	álló	üzletember,	akit	mindenki	csodál,	de	senki	sem	fogad
barátjának.	 Eddig	 bele	 sem	 gondolt	 abba,	 hogy	 Lucy	 egyedül	 van
Marshmallowsban	Martha	 egyik	 férfi	 kollégájával,	 de	most	 kellőképpen
felzaklatta	a	dolog	ahhoz,	hogy	telefont	ragadjon,	és	felhívja	Marthát.
–	 Csak	 szeretnék	 köszönetet	 mondani	 a	 csodás	 jachtpartiért	 –	 kezdte

szinte	dorombolva.
–	 Ez	 még	 csak	 a	 kezdet	 volt,	 remélem	 –	 felelte	 Martha	 kissé

szórakozottan,	 mert	 éppen	 tíz	 különböző	 logisztikai	 problémát	 kellett
volna	kezelnie,	mint	például	„hogyan”,	„miért	ne”,	„hol	van”,	„mi	történt”
és	 hasonlók.	 Különben	 is	 már	 kezdett	 torkig	 lenne	 ezzel	 a	 Ghulbian-



melóval.	Ahmet	volt	az	utolsó,	akivel	ebben	a	pillanatban	beszélni	vágyott,
amikor	éppen	úgy	érezte,	hogy	darabjaira	hullik	szét	minden	terve.	Miért
van	 az,	 hogy	 az	 emberek	 megígérik,	 hogy	 elhozzák,	 megcsinálják,
megjavítják	a	dolgokat	egy	bizonyos	időpontra,	majd	később	közlik,	hogy
ez	 mégiscsak	 lehetetlen,	 és	 emlékeztetni	 kell	 őket,	 hogy	 busás	 előleget
kaptak,	 de	 a	 teljes	 összeget	 majd	 csak	 akkor	 látják,	 ha	 megvan	 az
eredmény.	 Az	 „eredmény”	 ezután	 rendszerint	 elő	 is	 állt,	 persze	 nem
minden	 idegeskedés	 nélkül,	 ami	 rányomta	 bélyegét	 a	 kapcsolatára
Marcóval,	 aki	 nem	 bírta,	 amikor	 stresszeli	 magát.	 Úgyhogy	 Marco
egyszerűen	fogta	magát,	elvonult	festeni,	és	magára	hagyta.
Martha	nem	hibáztatta	ezért,	de	ettől	még	hiányzott	neki.	A	jachtparti	és

a	nizzai	hotelben	kettesben	töltött	szép	napok	óta	nem	látta	Marcót.	Persze
velük	 volt	 Lucy	 is,	meg	 a	 kutya.	Martha	 örült	 neki,	 hogy	 a	 régi	 családi
udvarház	 még	 áll,	 mert	 kezdtek	 megszaporodni;	 ha	 összekombinálja	 a
családot	 és	 a	 barátokat,	minden	 talpalatnyi	 helyre	 szüksége	 lesz.	Arra	 is
kellett	 Ahmet	 megbízása,	 hogy	 elég	 pénzt	 szerezzen	 Patrons	 Hall
megfelelő	 helyreállítására,	 azaz	 olyanra,	 amilyen	 akkor	 volt,	 amikor	 a
szülei	még	ott	éltek.	Martha	azt	akarta,	hogy	pontosan	olyan	legyen,	csak
friss,	csillogó	és	új.	„Otthon”	legyen,	ahová	a	szívük	mindig	visszahúzza
őket	Marcóval.
Most	meg	itt	van	a	telefonban	Ahmet	Ghulbian,	aki	azt	akarja,	hogy	az

az	ocsmány	hely,	Marshmallows	legyen	kész	már	a	parti	napja	előtt,	ami
azt	 jelenti,	 hogy	 alig	 egy	 hete	 maradt.	 Persze	 a	 munka	 nagyja	 már
elkészült,	Morrie	 szerint	 jól	 is	néz	ki,	 eltekintve	Mehitabeltől,	meg	attól,
hogy	ő,	Martha	soha	többé	ne	menjen	oda,	mert	kísértetek	járják	a	helyet.
Marthának	már	 csak	 ez	 kellett:	 ez	 azt	 jelentette,	 hogy	most	mehet	 vissza
egyedül	ellenőrizni,	hogyan	haladnak	a	munkálatok.	Lucyt	nem	küldhette	a
múltkori	helikopteres	fuvar	után,	a	boros	vacsorák	és	a	nyomulás	mellett.
Marco	 esetleg	 emlékeztethetné	Ghulbiant,	 hogy	Lucy	mindössze	 tizenhét
éves,	 és	 hogy	 egyáltalán	 nem	 illendő	 a	 viselkedése,	 és	 jobb,	 ha	 leáll.
Közben	Lucyt	is	távol	kell	tartania	a	férfitól,	és	egyedül	kell	megcsinálnia
Marshmallowst.	 Ami	 azt	 illeti,	 még	 ma	 oda	 is	 megy,	 megnézi,	 mit	 kell
még	csinálni,	és	hogy	ami	elkészült,	az	rendben	van-e.	Vacsora	előtt	meg
tudja	járni,	aztán	visszamegy	Londonba.
Felhívta	 Marcót,	 és	 üzenetet	 hagyott	 neki,	 hova	 megy	 és	 miért,	 meg

hogy	 találkozzanak	 kilenckor	 a	 kedvenc	 olasz	 vendéglőjükben,	 és	 hogy
szereti.	 Ja,	 és	 legyen	 szíves,	 tartsa	 szemmel	 Lucyt.	 Ghulbiant	 majd	 ő,



Martha	intézi.
Miközben	 az	 esőben,	 a	 pocsolyákon	 át	 zötykölődött	 a	 kocsibehajtón	 a

csenevész	 fák	 és	 a	 repkedő	 fehér	 madarak	 között,	 amelyek	 szemügyre
vették,	 majd	 visszaszálltak	 a	 helyükre,	 éppoly	 nyomorúságos	 kinézettel,
mint	ahogyan	ő	érezte	magát,	arra	gondolt,	hogy	Marshmallows	továbbra
sem	valami	hívogató	jelenség,	bárhogy	próbálta	is	megváltoztatni.	Persze
ültetnek	 majd	 új	 fákat,	 teherautón	 érkeznek	 majd,	 ládákban.	 Felnőtt	 fák,
mert	 Ahmetnek	 sem	 ideje,	 sem	 türelme	 nem	 volt	 kivárni,	 amíg	 valami
megnő.	 Az	 azonnali	 kielégülés	 volt	 a	 mottója,	 és	 nem	 is	 csak	 olyan
formában,	ahogyan	Martha	sejtette.	A	 fák	mindenesetre	komoly	változást
hoznak	majd,	akárcsak	az	ezernyi	nárcisz-	és	tulipánhagyma,	amelyet	már
elültettek,	a	sokszínű	változatot	a	kócos	szirmokkal,	amit	annyira	szeret,	és
ami	majd	 kivirít,	 ha	 tavasz	 köszönt	 a	 világnak	 erre	 a	 szürke	 zugára.	Ha
ugyan	ez	megtörténik	valaha	is.
Leparkolt	 a	 lépcső	 előtti	 murvamaradványos	 fordulóban,	 kiszállt,	 és

kinyújtóztatta	 a	 hátát.	A	 ház	 továbbra	 is	 komornak	 és	 ellenségesnek	 tűnt.
Elvileg	 senki	 nem	 tartózkodott	 ott,	 mégis	 fényt	 látott	 az	 emeleten,	 talán
valami	padlásszobában,	bár	sosem	járt	odafent,	még	a	felső	szinten	sem.	A
földszint	volt	a	megszabott	feladata,	ott	tevékenykedett.	Nem	tudta,	ki	lehet
odafent,	 a	 madárfészek	 alatt,	 és	 ha	 vendég,	 akkor	 miért	 nem	 kapott
kellemesebb	szállást	ebben	a	hatalmas	épületben.
Felment	 a	 lépcsőn,	 megnyomta	 a	 csengőt,	 s	 hallotta	 a	 csendülést

végigvisszhangozni	 az	 üres	 házon.	 Hirtelen	 az	 a	 kellemetlen	 érzése
támadt,	 hogy	 Morrie-nak	 igaza	 van,	 és	 a	 házban	 csakugyan	 kísértetek
járnak.	 Lépteket	 hallott	 az	 előcsarnok	 felől,	 és	 hátrahőkölt,	 készen	 rá,
hogy	 sarkon	 forduljon	 és	meneküljön.	 Aztán	 az	 ajtó	 feltárult,	 és	 Ahmet
tűnt	fel	mosolyogva.
–	Ó,	hála	istennek,	hogy	maga	az	–	Martha	csak	ennyit	bírt	kinyögni.



53

Drága	 Marthám!	 Ha	 tudtam	 volna,	 hogy	 jön,	 illőbb	 fogadtatásban
részesítem!	Kérem,	fáradjon	be.	–	Ahmet	aggodalmas	pillantást	vetette	az
immár	 köröző	 madarakra.	 –	 Remélem,	 nem	 zaklatták.	 Ígérem,	 hogy
megszabadulok	tőlük,	mielőtt	elkészül	a	ház.
–	Kérem,	ne	tegye.	Nyilván	nemzedékek	óta	itt	élnek.	Hozzátartoznak	a

helyhez.
Martha	megállt,	hogy	nézze	őket,	amint	újra	letelepednek	egy	sorban	a

tetőre;	 némelyiknek	 ágacska	 volt	 a	 csőrében,	 nyilvánvalóan	 újra	 akarták
építeni	 a	 fészküket.	Martha	 örült	 neki,	 hogy	 legalább	 valami	 emberi	 van
Marshmallowsban.	 A	 végtelen,	 fák	 nélküli,	 tükörsima	 ingoványt	 elég
nehéz	volt	szeretni.	Ami	azt	illeti,	úgy	tűnt,	hogy	Ahmet	az	egyetlen	ember,
aki	 jól	 érzi	 itt	 magát.	 Martha	 mindenesetre	 egyetlen	 nőt	 sem	 tudott
hirtelenjében	elképzelni,	 aki	 le	 akarhatna	 telepedni	 idekint	 a	pusztában,	 a
néma	 csendben,	 ahol	 a	 legközelebbi	 falusi	 bolt	 egy	 karton	 tejért,	 egy
újságért	 vagy	 egy	 emberi	 szóért	 is	 húsz	 mérföldnyi	 autóútra	 esik	 a
posványban.	 Martha	 gyanította,	 hogy	 normális	 tévévétel	 sincs,	 amit
ellenőriznie	is	kell,	hisz	az	ő	felelősségi	körébe	tartozik.
–	 Jól	 néz	 ki	 –	mondta	 Ahmetnek,	 amikor	 belépett	 az	 előcsarnokba,	 a

frissen	 lerakott	 padlóra,	 a	 széles	 gesztenyefa	 deszkákra,	 amelyeket	 a
hagyományos	 módon,	 szögletes	 csapokkal	 rögzítettek,	 látható	 szegek
nélkül.	 Roppant	 látványos	 lett,	 bár	 kissé	 rontotta	 az	 összképet	 a
mahagónikorlát,	 amelyet	 Ahmet	 mindenáron	 meg	 akart	 tartani,	 és	 ami
nem	 illett	 a	 gesztenyéhez.	 A	 vörös	 szőnyeg	 is	 maradt,	 a	 jókora
rézrögzítőkkel	 együtt.	Martha	eltűnődött,	 hogy	ez	miért	van	még	mindig
itt.	Beszélnie	kell	Morrie-val,	aki	nyilván	annyira	sietett	félelmében,	hogy
erre	nem	gondolt.



–	A	 szőnyeg	 persze	 el	 fog	 tűnni	 –	mondta	Ahmetnek,	 a	 lépcső	 aljára
pillantva.	 –	 Jobban	 szeretném,	 ha	 látszana	 a	 fa,	 egy	 kicsit	 lágyabb
árnyalatra	 felcsiszolva,	 és	 egy	 keskeny	 antik	 futószőnyeggel,	 ami	 nem
ennyire	rikító.
Látta,	 hogy	 Ahmet	 a	 homlokát	 ráncolja,	 rágódik,	 és	 ösztönösen	 a

karjához	 ért,	 mondta	 neki,	 hogy	 ne	 aggódjon,	 minden	 rendben	 lesz,	 és
pontosan	 időre,	 a	 bálra.	 –	 Minden	 tökéletesen	 halad	 –	 tette	 hozzá,
miközben	követte	Ahmetet	a	könyvtárba,	ahol,	mint	mindig,	 tűz	lángolt	a
kandallóban,	 és	 a	 két	 vörös	 bőrfotel	már	 várt	 rájuk,	 a	 kisasztalon	 a	 teás
tálcával.	 Martha	 magában	 megjegyezte,	 hogy	 szólnia	 kell	 Ahmetnek:
szabaduljon	 meg	 a	 súlyos	 viktoriánus	 ezüstkészlettől.	 A	 kanna	 olyan
ormótlan	volt,	hogy	alig	lehetett	felemelni,	a	kanál	pedig	olyan	gazdagon
díszített,	hogy	múzeumi	darabnak	tűnt,	nem	használati	tárgynak.
–	 Egy	 kicsit	 tompítanunk	 kell	 a	 tónuson,	 Ahmet	 –	 jegyezte	 meg	 a

dermedt	 csendben,	 miközben	 teát	 töltött	 neki,	 és	 átnyújtotta	 a	 csészét	 a
férfinak.	Odakínálta	 a	 tejet,	 a	 cukrot	 és	 a	 fügés	 süteménnyel	 teli	 tálat	 is.
Ahmet	egyikből	sem	kért,	csak	ült,	és	a	 lángokba	meredt,	mintha	Martha
ott	sem	lenne.
–	Ahmet	–	folytatta	feszengve,	és	letette	csészéjét	a	tálcára.	–	Egyáltalán

nem	figyel	ide.	Majd	visszajövök	máskor,	nem	kell	kapkodni…
Ahmet	 felemelte	 a	 fejét,	 és	 bosszúsan	 meredt	 rá.	 –	 Mit	 foglalkozik

állandóan	Marco	 is	meg	maga	 is	 az	 én	 gondolataimmal?	 Üzleti	 dolgok
kötnek	le.	Magától	csak	annyit	várok,	Martha,	hogy	a	házam	legyen	kész
időre,	és	pontosan	úgy	nézzen	ki,	ahogyan	elmesélte,	ahogyan	a	terveken
mutatta.	Ugyanezt	várom	Marcótól	is,	hogy	a	képem	kész	legyen,	és	álljon
ott	egy	állványon	az	előcsarnokban.	Ezért	fizetem	magukat,	nem	többért	és
nem	kevesebbért.
Martha	 sértetten	 szívta	 be	 a	 levegőt.	 –	Meg	 fog	kapni	mindent,	 amiért

fizetett,	és	 talán	még	többet	 is,	ahogy	a	 jachton.	–	Egy	gyors	mozdulattal
felállt,	 becsapta	 a	 táskáját,	 felnyalábolta	 a	 terveket,	 az	 anyagmintákon
megcsörrentek	 a	 fémkarikák.	 A	 vállára	 kanyarította	 zöld	 Burberry
kabátját,	és	már	ment	ki	az	ajtón,	amikor	Ahmet	utolérte.
A	 férfi	 megfogta	 a	 karját.	 –	 Nem	 akartam	 felzaklatni,	 csak	 arról	 van

szó,	 hogy	 a	 fiatalember,	 aki	 itt	 járt,	 azt	 mondta,	 hogy	 a	 házam
kísértetkastély,	 hogy	 hallott	 mindenfélét.	 Ebből	 semmi	 sem	 igaz,	 de	 a
pletyka	gyorsan	terjed.	Árt	a	jó	híremnek.	Ez	a	hely	az	otthonom,	Martha,
és	 így	 is	akarom	érezni.	Azt	akarom,	hogy	pontosan	az	 is	 legyen	belőle.



Otthon.
Ahmet	 arca	 olyan	 őszinte	 volt,	 olyan	mélységesen	 aggodalmas,	 hogy

Marthának	 megesett	 rajta	 a	 szíve:	 egy	 ember	 egyedül,	 magányosan,	 a
hatalmas	 házában	 bolyongva	 a	 semmi	 közepén,	 azzal	 a	 kivilágítatlan
fekete	 lyukkal	 a	 lépcső	 tetején,	 ahová	 senki	 sem	 léphet,	 az	 állandóan
lobogó	 tűzzel	 a	 könyvtárban,	 a	 félig	 üres	 tequilás	 üveggel,	meg	 azzal	 a
rettentő	csenddel.	Még	a	madarak	is	abbahagyták	a	kárálást.
De	 Ahmet	 szemébe	 pillantva	 Martha	 mégis	 ideges	 lett:	 mondogatta

magának,	 hogy	 semmi	 oka	 nincs	 rá,	 ez	 az	 ember	 az	 ügyfele,	 mostanra
elég	közel	is	került	hozzá,	híres	üzletember	és	jótékony	adakozó.	De	úgy
igazán	senki	sem	akarja	megismerni.
Marthának	Lucy	jutott	az	eszébe,	hogy	egyedül	maradt	itt	Ahmettel,	meg

Morrie,	 aki	 elrohant	 innen,	 és	 kísérteteket	 emleget.	 Valami	 ismeretlen
félelem	fogta	el,	és	megdobbant	a	szíve.
–	Mennem	kell	–	indult	az	ajtó	felé.
Ahmet	megelőzte,	és	a	hátát	az	ajtónak	vetette.	Martha	még	sosem	látta

ilyennek:	 hideg	 tekintet,	 szorosan	összepréselt	 ajak.	A	 teste	merev	volt	 a
belső	feszültségtől.
–	Még	nem,	Martha.
Martha	idegesen	pillantott	hátra;	csak	van	valahol	egy	inas,	egy	takarító,

valaki,	 aki	 gondját	 viseli	 a	 helynek,	 noha	 már	 korábban	 észlelte,	 hogy
errefelé	 nincs	 por,	 és	 a	 ház	 makulátlan:	 nincsenek	 emberek,	 gyerekek,
állatok,	 nincsenek	 a	 kanapé	 támlájára	 dobott	 kabátok,	 ernyők	 az
ernyőtartóban,	vicces	kalapok	a	konyhaajtó	melletti	fogasokon.
Hirtelen	sivítás	törte	meg	a	csendet.	Martha	döbbenten	meredt	Ahmetre,

aki	megfogta	a	karját,	és	az	ajtóhoz	vezette.	Kikísérte	a	lányt,	becsukta	az
ajtót,	 kivitte	 a	 kocsijához,	 becsukta	 neki	 a	 kocsiajtót	 –	 a	 mindhalálig
udvarias	úriember.
–	 Majd	 hívom	 a	 bál	 miatt	 –	 búcsúzott,	 amikor	 Martha	 indított,	 és	 a

murva	szertefröcskölt	a	kerekek	alól.
–	Uramatyám	–	mondta	Martha	 fennhangon,	 torkában	dobogó	 szívvel.

Az	 adrenalin	 szétáradt	 az	 ereiben.	 –	 Soha	 többé	 nem	 jövök	 ide	 egyedül.
Vagy	egyáltalán	vissza	se	jövök	addig	a	nyavalyás	bálig,	és	akkor	is	csak
Marcóval.
Ahmet	helikopterének	robajlása	törte	meg	a	csendet	az	égbolton.	A	nagy

fehér	 madarak	 felrebbentek.	 Olyan	 alacsonyan	 kezdtek	 körözni	 a	 kocsi
felett,	 hogy	 Martha	 kénytelen	 volt	 megállni	 és	 kivárni,	 hogy



lehiggadjanak,	 és	 visszatérjenek	 a	 fészkükre.	 Arra	 gondolt,	 hogy	 ha	 ő
lenne	az	egyik	madár,	 akkor	 szólna	a	 többieknek,	hogy	most	 tűnjenek	el
innen,	 amíg	még	 lehet;	 sokkal	 jobb	 helyek	 is	 vannak	Marshmallowsnál,
melynek	játékos	neve	éles	ellentétben	áll	sötét	titokzatosságával.
Miközben	 távolodott,	 fényt	 látott	 az	 emeleten.	 Eltöprengett,	 ki	 lehet

odafent,	talán	egy	szobalány,	vagy	Ahmet	inasa?	Remélhetően	emberi	lény.
Ami	nagyon	ráfér	erre	a	házra.
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A	 barátságos	 kis	 olasz	 családi	 vendéglő,	 ahova	 Martha	 és	 Marco	 a
megismerkedésük	 óta	 legalább	 egy	 héten	 egyszer	 eljárt	 vacsorázni,
pontosan	 azt	 nyújtotta,	 amit	 várni	 lehetett	 tőle,	 ami	 nagyban
megkönnyítette	 a	 döntést	 az	 elfoglalt	 elméjű	 vendégeknek	 azáltal,	 hogy
nem	 kellett	 új	 és	meglepő	 fogásokat	mérlegelniük,	 csak	megrendelték	 a
régi	 jó	 pasta	 di	 Alfredót,	 vagy	 a	 „bol	 spag”-ot,	 ahogy	 Lucy	 nevezte	 a
bolognai	 spagettit,	 amit	 a	 szokásosnál	 csípősebben	 készítettek	 itt,	 hogy
kissé	 elállt	 tőle	 az	 ember	 lélegzete,	 és	 megkívánt	 még	 egy	 pohár
vörösbort.	 Pontosan	 tudható	 volt,	 mit	 kap,	 egészen	 az	 alig	 ízesített
zöldsalátáig	és	a	„nagyi	receptje”	szerinti	csokimousse-ig,	aminek	Marco
sosem	tudott	ellenállni.
–	 Esküdni	 mernék,	 hogy	 csak	 ezért	 jöttél	 ide	 –	 mondta	 neki	 Martha.

Egymás	mellett	ültek	a	kis	asztalnál,	nem	egymással	szemben,	mert	Martha
még	 most	 is	 a	 Marshmallowsban	 átélt	 élmények	 hatása	 alatt	 volt,	 és
igényelte	a	testi	közelséget.
–	 Azért	 jöttem	 ide,	 hogy	 veled	 legyek	 –	 felelte	 Marco,	 elcsenve	 egy

kanálnyit	a	lány	érintetlen	desszertjéből,	miután	a	sajátját	már	bekebelezte.
–	Még	szerencse	–	mondta	Martha,	a	szokásosnál	mélyebb	átérzéssel.
Marco	abbahagyta	az	evést,	és	ránézett.	Letette	a	kanalat.	–	Mi	történt?
Martha	habozott,	 hogy	 elmondja-e	vagy	 sem.	Aztán	úgy	döntött,	 hogy

elmeséli.	–	Arról	a	házról	van	szó.	Úgy	érzem,	valami	nem	stimmel	ott,	a
frász	jön	rám.	És	ma	hallottam	azt	a	furcsa	hangot,	igazából	nem	is	tudtam
akkor	 értelmezni,	 csak	 később,	 amikor	 jobban	 belegondoltam…
Elképzelhető,	hogy	sikoly	volt.
Marco	a	félelem	jeleit	látta	a	szemében.	–	Félsz	Ahmettől?
–	Ott	 és	 akkor	 féltem.	Elkaptam	 az	 arcán	 valamit,	 valami	 kifejezést…



Még	 mindig	 nem	 tudom	 pontosan	 megmondani,	 mi	 volt	 az,	 csak	 hogy
még	 sosem	 láttam	 ilyen	 pillantást	 senkitől.	 Mintha	 lekapcsolta	 volna
magában	 az	 összes	 érzést.	 Te	 jó	 ég,	 Marco,	 abban	 a	 pillanatban	 azt
éreztem,	 hogy	bármire	 képes	 lehet.	És	 az	 a	 kiáltás,	 az	 a…	 sikolyféleség!
Azt	mondta,	hogy	csak	a	madarak	voltak,	és	gyorsan	kitette	a	szűrömet,	és
elhiheted,	hogy	én	meg	örömmel	mentem,	sőt	rohantam	volna,	ha	tudok.
Marco	nem	említette	Marthának	a	hívást,	amit	az	este	kapott	Morrie-tól

az	emeleti	szobával	kapcsolatban,	ahol	otthagyott	ételmaradékok	és	ruhák
voltak.	Mintha	 valakit	 fogva	 tartottak	 volna	 ott,	 és	 sietve	 távoztak	 volna
vele,	vélekedett	Morrie.	Annyira	rossz	volt	az	élmény,	hogy	Morrie	soha
többé	 nem	 szándékozott	 visszamenni,	 de	 Marthának	 sem	 akart	 szólni	 a
dologról,	mert	tudta,	hogy	Ghulbian	milyen	fontos	megbízást	jelent	neki,
és	ezt	nem	akarta	veszélybe	sodorni.
–	Neked	viszont	el	akartam	mondani	–	közölte	Marcóval.	–	Fontosnak

tartom,	 hogy	 legalább	 te	 tudd,	 Martha	 miatt.	 Elvégre	 te	 fested	 a	 pasi
portréját,	 eleget	 fogod	 látni	 őt	 ahhoz,	 hogy	 ismerd	 az	 igazságot.	 Én	 a
magam	részéről	teljesen	kiakadtam	a	helytől	is	meg	tőle	is.	Nem	akarom,
hogy	a	továbbiakban	közöm	legyen	bármelyikhez	is.
A	következő	meglepő	hívás	Mehitabeltől	érkezett.
Marco	 egyedül	 volt	 a	műtermében,	 alkonyattájt.	Rendet	 rakott,	 és	 arra

gondolt,	hogy	 leviszi	Emet	a	sarki	kocsmába,	ahol	meg	szokott	 inni	egy
pohár	 sört,	 jéghidegen,	 sonkás	 szendviccsel,	 mustár	 nélkül,	 amit
megosztott	 a	 kutyával.	Nem	volt	 túl	 boldog,	 amikor	 látta	 a	 hívást,	 főleg
mivel	 „Ismeretlen	 szám”	 villogott	 a	 kijelzőn.	 Mégis	 felvette,	 de	 rögtön
meg	is	bánta.
–	Emlékszik	rám	–	nyitott	a	nő.	–	Mehitabel	vagyok.
–	Az	asszony,	akinek	csak	egy	neve	van	–	felelte	Marco.	–	És	csodálatos

smaragdjai.
–	Sajnos	a	smaragdok	visszakerültek	a	Cartier-hez.	Csak	arra	az	estére

voltak	nálam.
Cartier	említése	hirtelen	 felidézte	a	párducos	aranycsatot	és	Angie-t.	–

Mit	 tehetek	 önért?	 –	 Minden	 ellenszenve	 dacára	 kíváncsi	 volt,	 valamint
továbbra	 is	 szívesen	 lefestette	 volna	 Mehitabelt.	 Ahmethez	 hasonlóan,
akiről	az	elkészült	vázlatokat	és	gyorsfotókat	a	műterem	falaira	tűzködte	a
felkészüléshez,	 Mehitabelben	 is	 volt	 valami	 rabul	 ejtő	 nyugalom,	 ami
elrejtett	 minden	 érzelmet.	 Mehitabelnél	 bizonyosan	 igaz	 volt,	 hogy	 az
ember	nem	azt	kapja,	amit	lát.	Ez	a	nő	kész	titkosírás.	Rejtély.	Kérdőjel.



–	 Találkoznunk	 kell	 –	 folytatta	 a	 nő.	 –	 Beszélnünk.	 Ahmetről.	 Van
néhány	dolog,	amiről	maga	nem	tud.
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Ahmet	nem	igazodott	ki	Mehitabel	viselkedésén:	ahogy	kerülte	a	tekintetét,
ahogy	hirtelen	titkolózóvá	vált.	Amikor	váratlanul	bement	a	nő	irodájába,
telefonbeszélgetés	közben	érte	Mehitabelt,	aki	azonnal	 le	 is	 tette.	Amikor
pedig	 rákérdezett,	 a	 nő	 azt	 mondta,	 hogy	 egy	 ékszerész	 volt,	 aki
kölcsönözne	neki	egy	nyakéket	a	bálra.
–	Persze,	jól	jön	nekik	a	reklám	–	mondta	Ahmet.	–	Cartier-t	választjuk,

mint	 mindig,	 de	 most	 gyémántokat	 kérj,	 ne	 színes	 köveket	 –	 nézett
Mehitabelre,	aki	az	ajtónál	állt,	halálosan	idegesen,	s	már	alig	várta,	hogy
kívül	legyen.
–	Gyere	vissza,	Mehitabel!	–	Ez	nem	kérés	volt,	hanem	parancs,	és	a	nő

engedelmeskedett,	mint	mindig.
Mehitabel	végignézett	az	asztalán	takarosan	elrendezett	papírokon.
–	Mindent,	ami	a	bállal	kapcsolatos,	kikészítettem,	hogy	jóváhagyhasd	–

mondta.
A	 szokásosnál	 picit	magasabb	 hangfekvés	 igazolta	 Ahmet	 gyanújának

megalapozottságát.	 –	 Jobb	 lesz,	 ha	 elmondod,	mit	 forgatsz	 a	 fejedben	 –
szólt	nagyon	hűvösen,	nagyon	nyugodtan.	–	Mielőtt	én	derítem	ki.
Mehitabel	 nem	vette	 le	 tekintetét	 az	 asztal	 lapjáról;	 szemlátomást	 azon

töprengett,	 hogy	 mit	 mondjon,	 hogyan	 altassa	 el	 Ahmet	 gyanakvását,
hogyan	hitesse	el,	hogy	nem	tervez	semmiféle	támadást,	bár	persze	fizikai
támadás	szóba	sem	jöhet	a	testőrök	hada	mellett.	Érzelmi	vonalon	tervezett
lesújtani,	és	Lucyt	szánta	fegyvernek.
–	Én	csak	védeni	próbállak	–	felelte.	–	Csak	veled	foglalkozom,	Ahmet.

Te	törődsz	velem,	én	törődöm	veled.	Tudom,	hol	vannak	az	ellenségeid,	és
tudom,	hogy	mikor	csapnak	be.
Ahmet	éles	pillantást	vetett	rá.	–	Ezt	meg	hogy	érted?



–	 A	 becsapást?	 Természetesen	 a	 kis	 Lucyra	 gondolok.	 És	 a
pizzafutárjára,	aki	átjár	hozzá	munka	után,	és	vele	tölti	az	éjszakát.	Akivel
természetesen	lefekszik,	Ahmet.
Ahmet	 már	 állt	 is,	 Mehitabel	 fölé	 tornyosult,	 ujjai	 a	 nő	 nyakára

fonódtak.
–	 Istenem	 –	 suttogta	 Mehitabel	 rémülten.	 –	 Hagyd	 már,	 hogy

befejezzem,	Ahmet…	a	te	érdeked.
Ahmet	ellökte	magától.	A	nő	nekiesett	az	asztalnak,	és	a	torkához	kapott,

oda,	 ahol	Ahmet	 az	 imént	majdnem	kiszorította	 belőle	 a	 szuszt.	Ebben	 a
pillanatban	annyira	gyűlölte	a	férfit,	hogy	ő	is	ölni	tudott	volna,	a	hegyes
papírvágó	 késsel,	 amellyel	 Ahmet	 a	 borítékokat	 kinyitotta,	 és	 amivel
játszadozni	 szokott,	 folyamatosan	 babrálva	 ujjaival,	 miközben
szórakozottan	meredt	 a	 semmibe,	mintha	 a	 régi	 szép	 időkre	 emlékezne,
amikor	 minden	 kétséget	 kizáróan	 csakugyan	 használta	 is.	 Mehitabel
eltöprengett	 azon,	 hogy	Ahmet	 vajon	 hány	 embert	 ölt	 vagy	 öletett	 meg.
Most	már	sejtette,	hogy	több	nőt,	mint	férfit,	s	látta	Ahmet	arcán	a	keserű
dühöt,	 remegő	 kezét,	 ahogy	 beült	 az	 asztalához	 a	 drága	 bőrfotelbe,	 és
megigazította	 drága	 zakóját.	 Mehitabel	 szinte	 látta,	 ahogy	 emlékezteti
önmagát,	hogy	ki	volt.	Amikor	pedig	Ahmet	újra	ránézett,	látszott	rajta	az
is,	hogy	mit	gondol	róla.	És	hogy	nélküle	nem	boldogulna.
–	 Mi	 ketten	 fegyvertársak	 vagyunk.	 Te	 és	 én,	 Mehitabel.	 Neked

szükséged	van	rám	a	létezésedhez,	nekem	pedig	rád,	hogy	fenntartsam	az
életformámat.	 Hogy	 teljesüljenek	 a	 kívánságaim,	 majdnem	 még	 azelőtt,
hogy	eszembe	jutnának.
A	 nő	 bólintott,	 keze	 még	 mindig	 a	 torkán,	 ahol,	 tudta,	 ujjnyomok

maradnak	majd	a	bőrén.
–	 Lucyhoz	 egy	 ujjal	 se	 nyúlj	 –	 folytatta	 Ahmet	 azon	 a	 hideg,

érzelemmentes	 hangon,	 amelyben	 több	 fenyegetés	 rejlett,	 mint	 az
ordításban.	 –	 Arról	 gondoskodj,	 hogy	mindene	meglegyen.	 A	 barátnője
leszel,	 elviszed	 ruhát	 vásárolni	 a	 bálra,	 csináltatsz	 neki	 frizurát,	 profi
sminket.	Az	ékszereit	én	magam	fogom	kiválasztani.	A	ruha	legyen	valami
egyszerű,	 fekete,	 bársony,	 hosszú	 ujjal.	 Semmilyen	módon	 ne	 szabados.
Lucy	nézzen	ki	úgy,	mint	az	a	jól	nevelt	ifjú	hölgy,	aki.	Az	az	ifjú	hölgy	–
tette	 hozzá,	 s	 éles	 pillantást	 lövellt	Mehitabelre	 –,	 akit	 feleségül	 óhajtok
venni.
–	Hah!	–	kacagott	 fel	a	fejét	hátravetve	Mehitabel.	–	És	ugyan	ki	 fogja

megmondani	Lucynak,	hogy	a	feleséged	lesz?	Ő	nem	olyan,	mint	azok	a



kis	lotyók,	akik	boldogok	bármitől,	amit	odavetsz	nekik.	Elhiheted	nekem,
hogy	 ő	 pontosan	 tudja,	 kicsoda,	 honnan	 jön,	 és	 még	 ha	 gondol	 is
olyasmire,	hogy	lefeküdjön	azzal	a	pizzafutárral,	attól	még	afféle	rendes
lány,	aki	a	nászéjszakára	tartogatja	magát.	És	az	az	éjszaka	nem	a	tiéd	lesz,
Ahmet.	Hogy	ezt	honnan	tudom?	Onnan,	hogy	Martha	Patron	gondoskodni
fog	róla,	hogy	ne	legyen.	Ha	nekem	nem	hiszel,	kérdezd	meg	Marcót.	Ő
majd	 elmondja	 neked	 az	 igazságot,	 és	 biztosíthatlak,	 hogy	 nem	 fog
tetszeni.

Néhány	órával	később	Ahmet	Marco	műtermében	feszengett	a	széken,	amit
a	 portréhoz	 választott.	 A	 szokásos	 bemelegítő	 fecsegést	 letudva	 Marco
belemerült	a	munkába,	kissé	homlokráncolva,	mert	Ahmet	most	valahogy
más	volt;	valami	feszültség	szikrázott	körülötte,	megmerevítette	a	nyakát
és	 a	 tekintetét,	 amelyet	 nem	 Marcóra	 szegezett,	 hanem	 valami	 olyan
helyre,	 ami	 csak	 az	 ő	 számára	 létezett.	 Képtelenség	 volt	 behatolni	 a
gondolatai	közé,	és	Marco	nem	tudott	így	dolgozni.
Sóhajtva	 tette	 le	 a	 kést,	 amivel	 a	 kép	 hátterét	 alkotó	 okkerréteget

kapargatta;	még	 ez	 sem	ment,	 nem	 volt	meg	 a	 varázs.	 Vajon	 ő	 az	 oka?
Vagy	 Ahmet?	 A	 fekete	 gumiborítású	 órára	 pillantott,	 amelyet	 a	 jobb
csuklóján	 hordott,	 aztán	 Emre,	 aki	 kinyújtózva	 heverészett.	 A	 kutya
reménykedve	 nézett	 vissza	 rá,	 de	 esze	 ágában	 sem	 volt	 felpattanni	 és
ugrándozni.	 Először	Marcónak	 kellett	megadnia	 a	 jelet.	 Amikor	 ez	 nem
történt	meg,	a	kutya	hangosan	fújt	egyet,	és	orrát	a	mancsa	közé	temette.
Az	 idő	 csigalassúsággal	 telt,	 de	 végül	 elérkezett	 a	 fél	 hat.	 Marcónak

hatkor	volt	 találkozója	Mehitabellel.	–	Mára	 fejezzük	be,	uram	–	mondta
Ahmetnek,	 és	 újra	 feltette	magának	 a	 kérdést,	 hogy	miért	 csúszik	 vissza
állandóan	 ebbe	 az	uramozásba.	Nem	arról	 volt	 szó,	 hogy	 szükségtelenül
udvariaskodik,	 inkább	arról,	hogy	kellemetlen	volt	 számára	a	keresztnév
használatával	 járó	 intimitás,	 és	 Mr.	 Ghulbiannak	 már	 nem	 szólíthatta
megbízóját.
Ahmet	 felállt.	 Megigazította	 a	 zakóját,	 és	 odament	 a	 képhez,	 hogy

szemügyre	 vegye	 –	 szénvázlat,	 immár	 színfoltokkal	 fedve.	 Az	 első
benyomások,	 ahogy	Marco	nevezte.	Az	 igazat	megvallva	Ahmetnek	nem
nagyon	mondott	semmit.	Nem	volt	elég	erőteljes,	nem	olyan	céltudatosnak
ábrázolta,	amilyennek	várta.	–	Talán	 több	erő	kéne	bele	–	nyomta	ujját	a



még	nedves	vászonra.
–	Várja	 csak	meg	a	következő	 fázist,	 uram	–	 érvelt	Marco,	 palástolva

bosszúságát.	Nem	volt	hozzászokva,	hogy	a	modellek	beleszóljanak	abba,
mit	csináljon.	–	Az	olajfesték	majd	határozottabbá	teszi.
Ahmet	hitetlenkedő	pillantást	vetett	rá.	–	Reménykedjünk	benne	–	felelte,

cseppet	sem	titkolva,	hogy	elégedetlen.
Marco	kikísérte	az	ajtóig,	végignézte,	ahogy	beszáll	a	várakozó	sofőrös

Bentley-be,	 s	 látta,	 hogyan	 támad	 kavarodás	 azok	 közt,	 akik	 felismerik
Ahmetet,	 aki	 persze	 tudomást	 sem	 vett	 róluk	 –	 már	 a	 telefonján	 lógott,
amikor	 indultak.	Az	idő	nem	várt	 rá,	és	Marcóra	sem.	Mehitabel	 tíz	perc
múlva	várta	a	kocsmában.
Em	vadul	ugrált,	amikor	megfogta	a	pórázt,	és	diadalmasan	kivonultak

az	 utcára.	 Marco	 megállt	 egy	 standnál,	 hogy	 hot	 dogot	 vegyen,	 a	 felét
odaadta	Emnek,	 aztán	mentek	 tovább.	A	 kocsma	 afféle	 puccos	 hely	 volt,
mondhatni,	sznob,	nem	olyan,	ahová	ő	szokott	 járni,	 inkább	a	Mehitabel-
féle	 nőknek	 való,	 hogy	 megvillanthassák	 a	 legújabb	 ruhájukat,	 és
megbeszéljék	a	legfrissebb	pletykákat.	Halvány	fény	derengett	odabent,	az
ülések	fényűzőek,	a	martini	 jéghideg.	Marco	onnan	tudta,	mert	Mehitabel
azt	ivott,	és	a	pohár	még	mindig	deres	volt.
–	 Magának	 is	 kérhetek	 egy	 ugyanilyet?	 –	 kérdezte	 Mehitabel,	 nem

fáradva	köszönéssel	vagy	hasonlóval.
–	 Kösz,	 inkább	 egy	 diétás	 kólát.	 –	 Marco	 tudta,	 hogy	 ez	 üzleti

megbeszélés	 lesz,	 még	 ha	 nem	 lehet	 is	 előre	 tudni,	 milyen	 üzletről	 van
szó.	De	semmiképp	sem	akart	együtt	inni	az	ellenséggel.
Belesüppedt	 a	 puha	 székbe,	 aztán	 észbe	 kapott,	 és	 kihúzta	 magát.

Előrehajolt,	és	Mehitabelre	nézett.	A	nő	a	kólarendeléssel	volt	elfoglalva,
nem	 nézett	 vissza	 rá.	 De	Marco	 tudta,	 hogy	Mehitabel	 nem	 halogathatja
tovább,	 hogy	 rápillantson,	 és	 elmondja,	mi	 az	 a	 fontos	 dolog,	 ami	miatt
Ghulbian	nélkül	kellett	találkozniuk.
Már	nem	maradt	rendelnivaló,	így	Mehitabel	csak	ült,	és	nézett	rá.
–	 Jobb	 lesz,	 ha	 kiböki,	Mehitabel.	Hogy	mi	 az	 a	 fontos	 dolog,	 amiért

azonnal	látni	akart.	És	egyedül.
–	Ahmetről	van	szó.
–	Nyilván.
–	Vannak	 dolgok,	 amiket	maga	 nem	 tud	 róla.	 –	Mehitabel	 a	 nyakához

emelte	a	kezét,	és	babrálni	kezdett	a	gyöngysorával,	és	alatta	a	gyakorlott
festőszem	meglátta	a	vörös	foltokat,	amelyeket	az	alapozó	sem	volt	képes



tökéletesen	 elfedni.	 Itt	 valami	 erőszakos	 cselekmény	 történt.	 Marco
döbbenten	 dőlt	 hátra,	 belekortyolt	 a	 kólájába,	 és	 várta,	 hogy	 a	 nő
elmondja,	amit	akar.
–	Ahmet	egy	gyilkos.	–	Mehitabel	hangja	nyugodt	volt,	mintha	csak	az

időjárásról	csevegne.	–	Számtalanszor	ölt	már,	főleg	nőket.	Szadista	alak.
Az	örömért	csinálja.
Elhallgatott,	és	beleivott	a	 jeges	martiniba.	Marcónak	meghűlt	a	vér	az

ereiben.	A	 kutya	 feje	 a	 lábán	 pihent,	mint	mindig.	Hálás	 volt	 ezért	 a	 kis
realitásért,	 miközben	 Mehitabelt	 hallgatta.	 Nem	 tudta,	 hogy	 a	 nő	 igazat
beszél-e,	 vagy	 csak	 bosszút	 akar	 állni,	 hogy	 elpusztítsa	 a	 férfit,	 aki
valószínűleg	 becsapta,	 aki	 mindent	 megadott	 neki	 önmagán	 kívül.
Mehitabelből	sosem	lesz	Mrs.	Ghulbian.
Marco	felemelte	a	kezét.	–	És	honnan	tudjam,	hogy	ez	igaz?	Miért	érzi

szükségét,	 hogy	 ezt	 most	 elmondja?	 Nekem	 semmi	 közöm	 ahhoz,	 ami
maga	meg	Ghulbian	között	történik.	Én	csak	a	portréját	festem.
–	 Persze,	Martha	meg	 a	 házát	 alakítja	 át,	Lucy	 pedig	 segít	 neki,	 mert

Ahmet	 azt	 akarja,	 hogy	Lucy	 ott	 legyen	 szem	 előtt,	 a	 keze	 ügyében,	Mr.
Mahoney.	–	A	nő	 rosszindulatú	hangsúllyal	 ejtette	ki	 a	nevet,	Lucy	nevét
pedig	olyan	mérhetetlen	dühvel,	 hogy	Marco	megrémült.	Mehitabel	 nem
egyszerűen	dühös	volt,	hanem	bosszút	akart	állni	mindenkin,	aki	az	útjába
áll.	Mármint	közte	és	Ahmet	közé.
–	 Emlékszik	 arra,	 amikor	 Fethiyében	 volt?	 –	 kérdezte	 váratlanul

Mehitabel.	 –	 Emlékszik	 a	 vörös	 hajú	 lányra?	 Aki	 kiesett	 a	 guletből,	 és
maga	nem	tudta	megmenteni?	Akit	azóta	is	folyamatosan	rajzolgat?	Hogy
honnan	 tudom	 ezt?	 –	 A	 táskájába	 nyúlt,	 és	 négyrét	 hajtott	 vázlatpapírt
szedett	elő.	Kihajtogatta,	és	Marco	egyik	rajza	volt	rajta	Angie	Morse-ról,
egyike	azoknak,	amelyeket	az	elmúlt	hónapok	során	készített.
–	Ezt	honnan	szerezte?
–	 Ahmet	 emelte	 el	 a	 maga	 műterméből.	 Amikor	 maga	 hátat	 fordított

neki,	 gondolom	 –	 vonta	 meg	 a	 vállát	 Mehitabel	 a	 jellegzetes	 feszes
mosolyával.	–	Mr.	Ghulbian	nem	áll	felette	a	piti	tolvajlásnak,	Marco,	ezt
jobb,	 ha	 tudja.	 Persze	 dúsgazdag,	 megkaphat	 bármit,	 amit	 csak	 akar,
beleértve	a	nőket	is,	de	a	kis	vörös	nem	volt	olcsó.
Marco	lehajolt,	és	rácsatolta	a	pórázt	Em	nyakörvére.	A	kutya	indulásra

készen	 ült	 fel.	 –	A	 vörös	 hajú	 lány	 neve	Angie	Morse	 –	mondta	Marco,
majd	hozzátette:	–	De	ezt,	gondolom,	úgyis	tudja.	Mint	ahogy	nyilván	azt
is,	hogy	most	hol	van	a	lány.



–	Ha	ugyan	még	él,	nem	igaz?	–	kérdezte	Mehitabel.
–	Azt	hiszem,	erről	Ahmetet	kell	megkérdeznem.
Azzal	Marco	és	a	kutya	már	indult	is.
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Mehitabelnek	három	megbízatása	volt:	az	első,	hogy	vegyen	magának	egy
báli	 ruhát,	 a	második,	 hogy	 vegyen	 egyet	 Lucynak,	 a	 harmadik	 pedig	 –
felháborító	 módon,	 de	 attól	 még	 engedelmeskedett	 Ahmetnek	 –,	 hogy
Angie-nek	is.	Angie-nek,	akinek	már	rég	nem	lett	volna	szabad	élnie,	hogy
gondot	 okozzon.	 Mehitabel	 képtelen	 volt	 megérteni,	 Ahmet	 miért	 nem
látja	 be	 ezt,	 miért	 nem	 érti,	 hogy	 óriási	 veszélyt	 vállal	 a	 lány	 életben
hagyásával;	 azt	 kockáztatja,	 hogy	 mindent	 elveszíthet.	 És	 mindezt	 egy
pultoslányért,	 aki	 közönséges	 kis	 senki	 volt,	 amíg	 Ahmet	 valakit	 nem
csinált	belőle.	Az	Angie-féle	lányok	csak	ágymelegítők	a	férfiak	életében,
nem	kell	őket	túl	komolyan	venni,	csak	használni	és	eldobni,	néha	valami
drága	búcsúajándékkal,	néha	egyetlen	búcsúszó	nélkül.	És	néha	úgy,	hogy
soha	 többé	 ne	 lássa	 senki.	 Ahogy	 Angie	 esetében	 is	 kellene,	 gondolta
Mehitabel.
De	 előbb	 felhívta	 Lucyt.	 Türelmetlenül	 kopogott	 körmével	 a

készüléken,	amíg	a	vég	nélküli	kicsengést	hallgatta.	Semmi	„pillanatnyilag
nem	 vagyok	 elérhető”	 üzenet.	 Tipikus,	 gondolta.	 Nem	 törődik	 azokkal,
akik	hívják.	Csak	önmagával.	Eszébe	jutott,	amikor	Ahmet	azt	mondta,	„De
hisz	 még	 csak	 tizenhét”,	 ami	 jogi	 szempontból	 határozott	 kockázati
tényező.
Nem	 mintha	 a	 kiskorúakkal	 folytatott	 szex	 úgy	 általában	 aggasztotta

volna	Ahmetet,	de	Mehitabel	 tudta,	hogy	Lucyval	kapcsolatban	nem	akar
átlépni	semmiféle	határt.	A	lány	ismert	családból	származik,	amelynek	jó
kapcsolatai	 vannak.	 Ahmet	 nem	 rendelkezett	 ilyen	 háttérrel.	 Ha	 jogi
hercehurcára	 kerül	 sor	 a	 milliárdos	 és	 egy	 Lucyhoz	 hasonló	 helyzetű
kiskorú	 lány	 között,	 akkor	 biztosan	Ahmet	 húzza	 a	 rövidebbet,	 nemcsak
anyagilag,	 de	 erkölcsileg	 is.	 Akkor	 Ahmetnek	 vége.	 És	 Mehitabel



pontosan	ezt	akarta.	Csak	az	volt	a	kérdés,	hogyan	érje	el,	és	akkor	is	ezen
töprengett,	amikor	Lucy	végre	felvette.
–	Jó	reggelt,	Lucy	–	csicseregte	a	legjobb	„cuki	lány”	hangján,	bár	ez	az

édelgés	a	lehető	legtávolabb	állt	tőle.
–	Ki	az?	–	Lucy	álomittasan	pillantott	az	ágy	melletti	órára,	egy	csinos

kis	ezüst	Tiffany	darabra,	amely	valaha	az	anyjáé	volt,	akkora	számokkal,
hogy	még	félig	csukott	szemmel	is	látta	az	időt,	ami	épp	megfelelt	neki.	–
Még	csak	fél	tíz	van,	az	ég	szerelmére.
–	Nem	hiszem,	hogy	az	ég	törődik	azzal,	mennyi	az	idő,	nekünk	viszont

muszáj.	 Mehitabel	 vagyok.	 Mr.	 Ghulbian	 engem	 bízott	 meg,	 hogy
kistafírozzalak	 a	 marshmallowsi	 bálra.	 Azt	 akarja,	 hogy	 még	 annál	 is
gyönyörűbb	légy,	mint	amilyen	eddig	voltál.	Őt	idéztem.	Különben	pedig
az	 egész	 média	 ott	 lesz,	 a	 tévé,	 magazinok,	 újságok.	 Mr.	 Ghulbian
szeretné,	ha	szerepelnél	a	képeken,	a	jövendő	karriered	érdekében.
Lucy	 visszadőlt	 a	 párnáira,	 s	 azon	 tűnődött,	 vajon	 miféle	 jövőbeni

karrier	 várja	 azon	 kívül,	 hogy	Marthie	 lóti-futija	 lesz.	 Különben	 is	már
volt	 ruhája,	 és	 nem	 akart	 vásárolni	 menni,	 főleg	 „ezzel	 a	 nővel”	 nem.
Martha	nem	kedvelte	Mehitabelt,	és	Lucy	sem,	sőt	 ijesztőnek	 tartotta,	bár
maga	sem	tudta	pontosan,	miért.	Mégis	fogadni	mert	volna,	hogy	nem	ő	az
egyetlen,	 aki	 így	 érez	 –	Mehitabel	 aligha	 lehetett	 túlságosan	 közkedvelt,
noha	Marco	bevallottan	le	akarta	festeni.
–	 Már	 van	 egy	 teljesen	 jó	 ruhám,	 amit	 fel	 tudok	 venni	 –	 felelte,	 a

jachtpartis	szürke	sifonruhára	célozva.	–	Martha	majd	kirittyent,	úgyhogy
Mr.	Ghulbiannak	nem	kell	aggódnia.
–	 Személyesen	 kért	 meg,	 hogy	 gondoskodjam	 rólad	 –	 erősködött

Mehitabel.	–	Főleg	mivel	van	egy	ékszere,	amit	szeretne,	ha	viselnél.	És	a
ruhának	mennie	kell	az	ékszerhez.
–	Vicces	–	csavargatta	a	haját	Lucy	szórakozottan,	mint	mindig,	amikor

fáradt	 volt,	 vagy	 unatkozott.	 –	 Mindig	 azt	 hittem,	 hogy	 pont	 fordítva
szokták.	Hogy	előbb	van	a	ruha.	Aztán	a	vicik-vackok,	cipő,	karkötő,	tiara.
–	Már	a	gondolaton	is	nevetett.
–	 Ez	most	 fontos	 dolog	 –	 jelentette	 ki	 szilárdan	Mehitabel.	 –	 Ezek	 az

ékszerek	egy	bankszéfben	vannak,	de	Ahmet	most	kihozatja	őket,	csak	a	te
kedvedért.	Odamegyek	hozzád,	és	felveszlek,	mondjuk,	fél	óra	múlva?
Lucy	 nem	 értette,	 hogy	miért	 a	mániája	mindenkinek	 odamenni	 és	 fél

óra	 múlva	 felvenni	 őt,	 amikor	 még	 fel	 sem	 kelt	 az	 ágyból,	 és	 nem	 is
kávézott.	A	konyhafülke	felé	sandított.	Látta,	hogy	a	forraló	be	van	dugva,



és	 még	 melegen	 találta.	 Kitöltötte	 egy	 csészébe,	 ami	 maradékot	 talált
benne,	 de	 persze	 előbb	 ki	 kellett	 ürítenie	 a	 csészét.	 Nem	 vacakolt	 vele,
hogy	 elöblítse	 a	 csap	 alatt,	 elvégre	 nem	 fog	 száj-	 és	 körömfájást	 kapni
senkitől,	 aki	 esetleg	korábban	 ihatott	belőle.	Elmosolyodott,	 amikor	arra
gondolt,	 milyen	 arcot	 vágna	Martha,	 ha	 látná,	 amit	 az	 előbb	 csinált.	 De
talán	 Marthának	 igaza	 van,	 és	 változtatnia	 kellene	 szertelen	 életmódján,
össze	kéne	szednie	magát,	 igazi	nővé	kéne	válnia.	Elvégre	hamarosan	az
lesz,	tizennyolc	éves	felnőtt	nő.
Hát,	 jó,	 akkor	 villog	 egyet	 a	 marshmallowsi	 bálon,	 és	 talán	 hagyja,

hogy	 Ghulbian	 vegyen	 neki	 egy	 ruhát,	 ami	 megy	 az	 ékköveihez,	 hogy
felvághasson	 vele.	 Vagy	 legalábbis	 a	 pénzével,	 gondolta	 aztán	 Lucy,	 és
hirtelen	 kijózanodott.	 Ahmet	 rendben	 van,	 de	 túl	 öreg,	 túl	 gazdag,	 és	 –
lódult	meg	a	szíve	a	gondolatra	–	túl	veszélyes.
Igazából	 nem	 tudta,	 miért	 gondolja	 ezt,	 de	 volt	 valami	 Ahmetben,	 a

barátságos,	 bár	 cseppet	 sem	 atyai	modorában,	 ami	 elárulta,	 hogy	 a	 férfi
meg	 akarja	 szerezni	 őt,	 és	 ez	 nem	 tetszett	 neki.	 Bár	 néha	 azért
borzongatóan	 jólesett.	 Hé,	 egy	 kőgazdag	 pasi	 bukik	 rám,	 mondhatja	 a
barátnőinek.	Aki	vén,	mint	Matuzsálem.	Szerintetek	nem	vagyok	túl	fiatal
hozzá?
Aztán	eszébe	jutott	Mehitabel,	és	hirtelen	elhatározta	magát.	–	Köszi,	de

nem	–	mondta.	 –	Van	egy	 tökéletes	 ruhám,	 azt	 szeretném	 felvenni,	 és	ha
Ahmet	 ékszerei	 nem	 illenek	 hozzá,	 akkor	 vegye	 fel	 őket	 valaki	 más.
Biztosan	 rengeteg	 szép	 lányt	 ismer.	 Köszönöm,	 Mehitabel	 –	 mondta
udvariasan,	és	letette.	Utána	felhívta	Marthát.

Martha	nem	szándékozott	egyedül	visszamenni	Marshmallowsba,	de,	mint
mindig,	 hiba	 csúszott	 a	 tervekbe.	 Morrie	 semmi	 szín	 alatt	 nem	 volt
hajlandó	vele	tartani,	még	azt	is	mondja,	hogy	kirúghatja,	ha	másképp	nem
megy.	Persze	Martha	nem	rúgta	ki,	de	a	legutóbbi	hátborzongató	látogatás
után	szüksége	volt	kísérőre.	Felhívta	Marcót.
–	Félek	attól	a	helytől	–	kezdte	minden	bevezető	nélkül,	amivel	persze

azonnal	felkeltette	Marco	érdeklődését	és	aggodalmát.
–	Marshmallowsról	beszélsz?
–	Arról	bizony,	és	a	hétvégén	oda	kell	mennem,	hogy	eligazítsam	a	bál

részleteit.



–	Meglepne,	ha	bárki	is	elmenne,	mert	nem	úgy	tűnik,	mintha	Ahmetnek
lennének	barátai.
–	 Most	 már	 vannak.	 Mindenkit	 meghívtam,	 akit	 csak	 ismerek,	 és	 a

legtöbben	el	 is	 fogadták	a	meghívást,	puszta	kíváncsiságból.	Különben	is
az	évad	legextravagánsabb	bulijának	ígérkezik,	valószínűleg	legenda	lesz,
legalábbis	ha	a	média	is	úgy	akarja,	mert	kivétel	nélkül	az	összes	társasági
firkász	 ott	 lesz.	 Azt	 hiszem,	 többet	 markoltam,	 mint	 amennyit	 elbírok,
Marco,	és	kezdek	nagyon	ideges	lenni.
–	Na	és	mit	tehetek	én	érted?
–	Csak	legyél	ott	velem.	Gondoskodnunk	kell	róla,	hogy	a	kocsibehajtót

újraszórják	 murvával,	 elültessék	 az	 új	 fákat,	 és	 teleaggassák	 lámpákkal
azokat	a	nyomorult	kis	kórókat,	amelyeket	arrafelé	fának	neveznek,	meg
hogy	 a	 táncparkettet	 felvikszeljék,	 hogy	 a	 technikusok	 beállítsák	 a
mikrofonokat,	hogy	legyen	emelvény	a	zenekarnak,	hogy	az	úszómedence
le	 legyen	 fedve,	 amíg	 játszanak,	 hogy	 lehessen	 táncolni;	 hogy	 a
büféasztalok	a	konyhától	az	ebédlőig	vezető	út	mentén	legyenek	felállítva,
kis	asztalokkal,	ropogós	fehér	damaszttal	és	finom	porcelánnal.	Valamint
imádkozhatok,	 hogy	 a	 vendégek	 ne	 lépjenek	 le	 a	 tömör	 ezüst
evőeszközökkel,	 amelyekhez	 Ahmet	 ragaszkodik,	 pedig	 egy	 vagyont
érnek.	Miért,	Marco,	miért	muszáj	ennek	a	pasinak	állandóan	mutogatnia	a
gazdagságát?	Miért	nem	képes	túllépni	ezen,	és	normálisan	viselkedni?
–	 Azért,	 mert	 Ahmet	 nem	 normális.	 Jobb,	 ha	 hozzászoksz	 a

gondolathoz,	szerelmem,	mert	biztos	vagyok	benne,	hogy	a	hétvégén	látni
fogod	 ennek	 a	 zavaros	 személyiségnek	mindkét	 oldalát.	 Ha	 Ahmet	 nem
pontosan	 azt	 kapja,	 amit	 akart,	 nem	 pontosan	 azt,	 amiért	 fizetett,	 akkor
elszabadul	a	pokol.
Marthának	eszébe	jutottak	Ahmet	dühös	szavai	arról,	hogy	pontosan	azt

kapja,	 amiért	 fizetett,	 és	 elszorult	 a	 szíve.	 Soha	 nem	 lett	 volna	 szabad
elvállalnia	ezt	a	munkát.	És	annak	a	nyavalyás	Mehitabelnek	igaza	volt:	a
vesztét	okozhatja.	Pedig	ott	volt	a	csapata:	négy	nő	és	két	férfi,	akik	együtt
dolgoztak	 vele,	 és	 majdnem	 azelőtt	 kitalálták,	 mit	 szeretne,	 mielőtt
kimondta	 volna.	 És	 akik	 szívesen	 kiszaladtak	 neki	 kávéért,	 vagy	 éppen
egy-egy	 kimerítő	 nap	 végén	 leültek	 vele	 egy	 pohárka	 borra	 és	 egy	 kis
lazításra,	 ami	 rengeteget	 segített.	 De	 Martha	 leginkább	 mégis	 Marcóval
szeretett	volna	lenni.	Hirtelen	szinte	elkeseredett	vágy	fogta	el,	hogy	lássa
a	 férfit,	 érezze	 az	ölelését,	 hogy	a	válla	hajlatába	hajthassa	 a	 fejét,	 hogy
érezze	a	jellegzetes	lime-vanília	szexi	pasiszagot.



A	kocsiból	 telefonált,	ügyintézés	közben,	 izzadtan	és	 lihegve,	 csatakos
hajjal,	cafatokban	lógó	idegekkel.	A	reggel	felkent	sminknek	már	nyoma
sem	 volt,	 még	 egy	 pötty	 szájfény	 se	maradt	 rajta.	 –	 Egyenesen	megyek
hozzád	–	 figyelmeztette	Marcót.	–	Úgy,	 ahogy	vagyok,	mackóalsóban	és
nyuszis	papucsban.	Kelleni	fog	egy	zuhany,	egy	ölelés	és	egy	csók.
–	Melyiket	szeretnéd	először,	bébi?	–	hallotta	Marco	nevetését.
Amikor	 Martha	 odaért	 hozzá,	 furcsamód	 az	 első	 szava	 nem	 az	 volt,

hogy	 „szeretlek”,	 ahogy	 Marco	 várta.	 Ehelyett	 a	 lány	 azt	 mondta:	 –
Nagyon	 aggódom	 Ahmet	 meg	 Lucy	 miatt.	 Ahmet	 felhívatta	 a	 húgomat
azzal	a	nővel,	hogy	vigye	el	új	ruhát	venni	a	bálra.	Egy	ruhát	–	tette	hozzá
Martha	dühös	homlokráncolással	–,	ami	majd	illik	az	ékszerekhez,	amiket
Ahmet	rá	akar	adni	Lucyra.	Vagyis	várjunk,	Mehitabel	nem	is	ezt	mondta.
Hanem	azokhoz	az	ékszerekhez,	amiket	Lucy	viselni	fog.
Marco	 felvonta	 a	 szemöldökét.	 –	 Úgy	 érted,	 hogy	 akár	 akarja,	 akár

nem?
–	Pontosan	úgy	értem,	és	ezért	aggódom	annyira.
Marco	a	hűtőhöz	lépett,	és	kivett	egy	üveg	chablis-t,	keresett	két	poharat,

és	töltött.	Az	egyik	poharat	Martha	kezébe	nyomta,	aztán	odavezette	a	lányt
a	 hosszú	 kanapéhoz,	 ami	 tele	 volt	 mindenféle	 régi	 kelmékkel	 és
takarókkal,	 amiket	 a	 festéshez	dobált	 rá,	 aztán	 leültette,	párnát	 igazított	 a
háta	mögé,	levette	róla	a	papucsot,	felemelte	a	lábát,	és	leült	mellé,	a	lány
lábával	az	ölében.
–	Hát	akkor	mesélj,	kicsim	–	mondta.
Martha	nagy	levegőt	vett.	–	Hát	akkor	–	ismételte	meg	Marco	szavait.	–

Tudom,	hogy	Ahmetnek	dolgozom.	Ő	a	főnököm.	Ez	nagyon	nagy	munka,
a	 legnagyobb,	 amit	 valaha	 kifogtam.	És	 borzasztóan	 fontos,	 de	 nemcsak
azért,	mert	rengeteg	pénzt	keresek	rajta,	és	Ahmet	igazán	nagyvonalú,	ha
pénzről	 van	 szó,	 vagy	 legalábbis	 ha	 Marshmallowsról	 van	 szó,	 de
egyszerűen	 nem	 bírom	 elviselni.	 Valami	 nem	 stimmel	 itt,	 Marco.	 Nem
tudom	pontosan	megmondani,	hogy	miért	 és	hogyan,	de	abban	a	házban
rossz	 rezgések	 vannak,	 és	 az	 álmaimban	 azóta	 is	 hallom	 azt	 a	 furcsa
sikolyt.	Lúdbőrözik	a	hátam,	ha	csak	arra	gondolok,	hogy	egyedül	legyek
ott.
–	Akkor	sosem	szabad	egyedül	odamenned.
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Martha	 végre	 ott	 volt,	 ahol	 a	 legjobban	 szeretett	 volna	 lenni:	 ágyban
Marcóval.	 Megszabadult	 a	 mackóalsótól	 és	 a	 pólójától,	 hosszan	 áztatta
magát	 a	 meleg	 fürdőben,	 amit	 Marco	 eresztett	 neki,	 az	 ujjhegyének
érzékenységével	 tesztelve	 a	 megfelelő	 hőmérsékletet,	 és	 meg	 is	 égette
magát	a	túl	forró	vízzel.
–	 Nyugi,	 nem	 ez	 a	 festő	 kezem	 –	 vigyorgott,	 pedig	 valójában	 fájt	 az

ujja.	Martha	később	vajat	kent	 a	 sebre,	 a	nagymamájától	 tanultak	 szerint.
Marco	 nem	 sokra	 tartotta	 a	 módszert,	 inkább	 lenyalogatta	 a	 vajat,	 és
közölte,	hogy	pirítóst	is	kér	hozzá.	Egy	festékes	rongyot	tekert	az	ujjára,
aztán	 folytatta,	 amit	 elkezdett,	 jelesül,	 a	 szeretkezést	 élete	 asszonyával.
Álmai	asszonyával.
–	 A	 helyzet	 a	 következő	 –	 mondta	 aztán	 Martha,	 amikor	 végül

kibontakozott	Marco	karjából,	és	felült.	Összevonta	a	szemöldökét,	mintha
gondolkodnia	kellene	azon,	amit	mondani	akar.
–	 Arról	 van	 szó,	 hogy	Ahmet	 azt	 hiszi:	 ez	 a	 bál	 lesz	 a	 belépője	 a	 jó

társaságba.	Ettől	 lesz	 egy	 klub	 tagja,	 ami	 hite	 szerint	 létezik,	 csak	 épp	ő
nem	 tartozik	 bele.	 Képtelen	 volt	 eddig	 behatolni	 ebbe	 a	 másik	 világba,
ahogyan	 gondol	 rá,	mert	 ő	 nem	 a	 része,	 hanem	 idegen,	 ismeretlen	 –	 az
összes	 jótékonysága	 ellenére,	 márpedig	 ez	 nem	 kevés,	 én	 aztán	 tudom.
Ahmet	nyilvánvalóan	 arra	költi	 a	 pénzét,	 ami	 a	 szíve	vágya,	már	ha	van
egyáltalán	 szíve.	 De	 mondhatom	 neked,	 hogy	 egy	 csomót	 áldozott
hátrányos	 helyzetű	 fiatalokra,	 méghozzá	 teljesen	 diszkréten,	 azaz	 nem
önös	érdekből.
–	 Bizonyos	 értelemben	 ez	 is	 önös	 érdek.	 Szerintem	 Ahmet	 a	 saját

múltját	éli	újra,	valaha	ő	is	ilyen	fiatal	volt.	Ugyan	már,	Martha,	senkinek
sem	lehet	makulátlan	háttere,	aki	úgy	merült	fel	az	ismeretlenségből,	mint



Ahmet.	Utánanéztél-e	valaha	is	te	vagy	bárki	más	a	múltjának,	a	dúsgazdag
görög	 szülők	 történetének,	 akik	 mindenüket	 elvesztették,	 és	 azóta	 sem
hallani	 róluk?	 Bár	 Ahmet	 szerint	 ők	 finanszírozták	 a	 taníttatását,	 ők
állították	rá	a	siker	útjára.	Tudod,	hogy	ki	az	anyja?	Tudjuk,	hogy	hívták?
A	Ghulbian	 valódi	 név,	 vagy	 csak	 kitaláció,	 amivel	 elfedi	 az	 igazságot?
Amikor	 őt	 festem,	 látom	 a	 szemében	 rejtőző	 titkokat,	 látom	 az	 arcát,
amelyet	 hatalmas	 akaraterővel	 tart	 nyugalomban	 –	 és	 rengeteg
gyakorlással,	 erre	 fogadni	mernék.	Ahmet	megedzette	magát,	 hogy	 soha
ne	 reagáljon	 hirtelen,	 soha	 ne	 árulja	 el	 magát,	 sose	 hagyja,	 hogy	 bárki
megtudja,	 mire	 gondol.	 A	 „spontán”	 szó	 az,	 ami	 a	 lehető	 legkevésbé
jellemzi.	Csak	azt	 láttatja,	amit	akar.	Még	én,	aki	az	arcára	koncentrálok,
aki	a	legmélyebb	érzéseket	keresem	a	mosolya	mögött,	a	szemében,	még
én	sem	vagyok	képes	kifürkészni,	hogy	ki	is	valójában.
–	De	hisz	 tudjuk,	kicsoda.	Mindenki	 tudja.	Mindenhol	megírták,	 volt	 a

tévében,	láttuk	rendezvényeken,	a	jó	kis	jachtos	partin…
–	 Csak	 azt	 láttuk,	 amit	 Ahmet	 mutatni	 akart.	 Ő	 nem	 olyan,	 mint	 mi,

Martha.	 Az	 az	 ember	 tele	 van	 titkokkal.	 Nem	 ismeri	 az	 „egyenes”	 szó
jelentését.	Tegyél	 csak	 fel	 neki	 valamilyen	 egyszerű	 kérdést,	 például	 azt,
hogy	van,	milyen	napja	volt,	 és	biztosan	van	 legalább	három	különböző
válasz	a	tarsolyában.
Martha	 feltápászkodott,	 maga	 köré	 tekerte	 a	 takarót.	 Hirtelen	 fázni

kezdett.	 –	Nem	 is	 tudom,	 végül	 is	 szerintem	 rendben	 van	 a	 pasi	 azzal	 a
sok…
–	Azzal	a	sok	mivel?
Martha	 felsóhajtott.	 Értette,	 mire	 gondol	 Marco.	 –	 Azzal	 a	 sok…

kedvességgel.	Nagylelkűséggel.
–	Mint	például	hogy	felajánlotta,	hogy	ruhát	vesz	Lucynak	a	bálra?	És

amikor	azt	mondom,	felajánlotta,	az	az	érzésem,	hogy	ragaszkodott	hozzá.
Miféle	ember	az	ilyen,	Martha?
–	Szerelmes	ember?
–	Megszállott	ember.	Lucy	lebeg	a	szeme	előtt,	és	nem	lennék	meglepve,

ha	még	akár	feleségül	is	akarná	venni.
Martha	 felpattant,	 meztelensége	 fölött	 a	 takaróval.	 –	 Neked	 elment	 az

eszed?	Lucy	kiskorú,	 ráadásul	 amúgy	 is	 olyan,	mint	 egy	 gyerek.	Eszébe
sem	jutna	hozzámenni	egy	ilyen	férfihoz.	Neki	Ahmet	lottyadt	aggastyán,	a
fenébe	is.	Márpedig	ez	főbenjáró	bűn	egy	tizenhét	éves	szemében.
Marco	 megfogta	 a	 lány	 kezét,	 visszahúzta	 az	 ágyra,	 és	 várta,	 hogy



lehiggadjon.	–	Fogalmazzunk	úgy,	kicsim,	hogy	a	pasi	nemcsak	öreg,	de
veszedelmes	 is.	Titkai	vannak,	múltja	van,	brutálisan	kíméletlen,	és	az	az
érzésem,	hogy	most	is	titkol	valamit.	És	Mehitabel…
–	A	görény…
–	Mehitabel,	a	görény	pedig	segít	neki.	Lefogadnám,	hogy	ő	mindenről

tud,	 ami	 történik,	 és	 olyan	 érzésem	 is	 van,	 hogy	 féltékeny.	 Tudja,	 hogy
Ahmet	esze	egy	másik	nőn	jár.
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ANGIE

Vannak	 pillanatok,	 ahogy	 itt	 ülök	 ezen	 a	 kemény	kis	 kék	 brokátszófán	 a
csinos	 kis	 börtöncellámban,	 amelynek	 már	 minden	 egyes
négyzetcentiméterét	pontosan	ismerem,	és	bármikor	le	tudnám	rajzolni,	ha
arra	kérnének	a	 tárgyalóteremben,	bár	persze	 tudom,	hogy	ennek	semmi
esélye.	 Mégis	 vannak	 pillanatok,	 amikor	 szinte	 kezdem	 megkedvelni
kicsiny	hajlékomat,	ahogyan	talán	a	csiga	szereti	a	házát.	Otthonosan	fog
körbe,	nyolcszor	tíz	láb	terület	–	ismerem	a	méreteit,	mert	kilépegettem,	a
régi	 jó	 egyik-láb-a-másik	 elé	 módszerrel.	 Bizonyosan	 jobb	 az	 eredeti
cellámnál	 ott,	 a	 tető	 alatt,	 ahol	 vagy	 a	 napsütés	 keltett	 fojtogató	 hőséget,
vagy	az	eső	dobolt	egy	mozdony	robajával,	amikor	a	világ	egész	súlyával
szakadt	rám	az	ólomszín	égből,	amelyből	alig	láttam	valamit.
Amikor	 először	 elvittek	 a	 padlásról,	 és	 megláttam	 a	 kis,	 kerek

kabinablakot,	 azt	 hittem,	 visszakerültem	 a	 Lady	 Marinára.	 Tetszett	 a
gondolat,	a	tiszta	szél	képzete,	a	víz	a	hajótest	körül,	vagy	talán	a	hirtelen
vég,	ami	itt	vár	rám	újra,	a	kristályosan	kék	Égei-tenger	vizének	mélyén.
Úgy	tűnt,	semmi	célja	annak,	hogy	tovább	éljek.	Miért?	Kiért?	Ahmet	már
eleget	kínzott.	Mindenki	megcsömörlik	egyszer,	és	onnantól	már	nem	leli
örömét	áldozata	fájdalmában,	kínjában.	És	akkor	mit	tesz?	Nyilván	megöl.
Úgyhogy	most	 itt	 vagyok	megint	 elrejtve,	 bár	 legalább	 egy	 normális

szobában,	 rendes	 ággyal	 priccs	 helyett,	 rendes	 fürdőszobával,	 káddal	 és
zuhanyfülkével,	csupa	bézs	színű	márvánnyal,	mint	egy	szállodában.	Lehet,
hogy	 egy	 hotelbe	 hoztak?	 Úgy	 éreztem	 magam,	 mint	 Alice
Csodaországban:	 belezuhantam	 a	 nyúlüregbe,	 és	 egy	 teljesen	 új	 világ
tárult	fel	előttem.	Ha	odahúzom	a	széket	a	kerek	ablakhoz,	és	ráállok,	látok
egy	 keveset	 valami	 nedves	 mezőből,	 kavicsos	 kocsibehajtót	 csenevész
fákkal,	 és	 másfajta,	 új,	 ládákban	 álló	 fákkal.	 Emberek	 is	 dolgoznak



odakint,	 igazi	 emberek,	 akik	 feltűrt	 ingujjban	 állítják	 be	 az	 új	 fákat	 a
behajtó	 mentén	 előre	 kiásott	 gödrökbe.	 Miután	 ezzel	 végeztek,	 mások
jönnek,	és	apró	fényekből	álló	füzéreket	aggatnak	fel	mindenhová,	mintha
csak	parti	készülne.
Akkor	erről	van	szó!	Ahmet	bulit	rendez	a	megújult	ház	felavatására.	Az

„otthonéra”,	amire	mindig	vágyott.
Az	ajtó	előtt	zaj	hallatszott,	a	tűsarokkopogás,	ami	Mehitabelt	jelentette.

Kopogtatás	 nélkül	 jött	 be,	 csak	 hogy	 rajtakaphasson,	 bár	 hogy	 pontosan
min,	ebben	a	szobában,	ahonnan	nincs	menekvés,	nem	igazán	értettem.
Kicsapta	az	ajtót,	és	csak	állt,	nézett	engem.	A	karján	nejlon	ruhazsák.
Aztán	belépett,	a	székre	dobta	a	zsákot,	odajött	mellém	az	ablakhoz,	és

arcát	az	enyémhez	tolta,	úgy	vett	szemügyre.
–	Szörnyen	nézel	ki,	Angie	–	jelentette	ki	végül.
Mintha	nélküle	nem	tudtam	volna.	De	miért	 fáradozik	vele,	hogy	ezt	a

tudtomra	adja?
Kiment,	majd	nemsokára	egy	kis	gurulós	bőrönddel	tért	vissza.
Aggódva	néztem;	tudtam,	hogy	valami	készül.
–	A	zsákban	találsz	egy	ruhát,	amit	ma	este	viselni	fogsz.
A	szemem	majdnem	kiugrott	a	helyéből.	–	Ma	este?
–	Igen,	Hamupipőke,	bálba	mégy.
Nevetett,	 amikor	 ezt	mondta.	Még	 sosem	hallottam	Mehitabelt	 nevetni,

sőt	 igazából	mosolyogni	 se	 láttam,	 de	most	 itt	 volt:	 apró	 kis	 csilingelő
kacaj,	 mint	 amikor	 egy	 úrhölgy	 teázik	 a	 barátnőivel,	 nem	 pedig	 olyan,
mint	 ami	 egy	 ellenségnek	 jár,	 aki	 ráadásul	még	 társadalmilag	 is	mélyen
alatta	áll,	egy	pultoslánynak,	egy	hosztesznek.
Hirtelen	 felvillant	 előttem	az	 a	másik	 élet,	 az	 a	 normális,	mindennapi,

funkcionális	élet,	amelyet	oly	sok	fiatal	 lány	él.	Bizonyos	szempontból	a
magamfajta	 nők	 tartják	 mozgásban	 a	 világot,	 adják	 az	 italt,	 a	 csevejt,	 a
társaságot,	vonzzák	be	a	vendégeket	a	bárokba,	akik	úgy	mennek	el,	hogy
egy	 kicsit	 boldogabbak,	 egy	 kis	 figyelemben	 volt	 részük,	 az	 arcukon
mosoly	 ül.	 Ez	 talán	 nem	 túl	 sok,	 de	 azért	 számít	 valamennyit	 –	 egy	 kis
örömet	 adni	 más	 emberi	 lényeknek,	 amikor	 azt	 érezhetik,	 hogy
észreveszik,	 elfogadják,	 talán	 kicsit	 még	 csodálják	 is	 őket.	 Én	 értettem
ehhez,	és	büszke	is	voltam	rá.	Most	viszont	semmi	vagyok,	és	tisztában	is
vagyok	vele.
De	ott	volt	Mehitabel,	már	cipzározta	is	ki	a	ruhazsákot,	és	előszedte	a

vállfát	egy	gyönyörű	 ruhával	–	bársony,	 fekete,	mint	a	hold	sötét	oldala;



hosszú,	 szűk	 ujjakkal,	 mély	 V	 kivágással,	 szorosan	 fűzött	 derékkal;	 bő,
pörgős	szoknyával,	amelynek	szabása	karcsúnak,	mégis	nőiesnek	mutatja
viselőjét,	 és	 tudtam,	 hogy	 szexin	 fog	 majd	 örvényleni	 a	 térdem	 körül,
amikor	járok.	Már	ha	valaha	is	felvehetem.
Nem	válaszoltam,	csak	néztem,	ahogy	Mehitabel	egyszerű,	fekete	velúr

magas	sarkút	vesz	elő	egy	dobozból.	Láttam	az	oldalán	a	8-as	számot.	Az
én	méretem.	Kibontott	egy	másik	zacskót	is,	Victoria’s	Secret	feliratút,	és
csipkés	alsóneműket	zúdított	ki	belőle,	csupa	feketét.
Két	zacskó	érintetlen	maradt.	Mehitabel	megfordult,	rám	nézett.	Karcsú

volt,	mint	 a	penge	a	 szürke	 selyemruhájában,	 amelyet	 a	derekán	acél-	 és
ezüstöv	 fogott	 össze.	 Az	 ujjatlan	 fazon	 szabadon	 hagyta	 a	 felkarját,	 a
nyúlánk	izmokat,	alul	pedig	a	térde	fölött	végződött	az	anyag	–	úgy	illett
rá	a	kreáció,	mintha	csak	rá	szabták	volna.	Visszagondoltam	saját,	szűkebb
fekete	 munkaszoknyámra,	 és	 úgy	 sejtettem,	 hogy	 csakugyan	 méretre
készítették	neki,	méghozzá	mesterszabászok.	Mehitabelen	semmi	nem	volt
olcsó,	 talán	 az	 agyát	 kivéve.	 És	 a	 múltját.	 Hirtelen	 felébredt	 a
kíváncsiságom,	és	szerettem	volna	megtudni,	ki	a	rabtartóm,	és	miért	vált
azzá.
–	 Mehitabel!	 –	 szólaltam	 meg	 váratlanul,	 mire	 ő	 meglepetten

felpillantott.
–	 Arra	 gondoltam…	 –	 szorítottam	 ki	 egy	 mosolyt,	 mely	 olyan

idegennek	 tűnt	 a	 magam	 számára	 is,	 mintha	 az	 arcom	 külön	 életre	 kelt
volna.	 –	 Arra	 gondoltam,	 Mehitabel,	 hogy	 egy	 kicsit	 beszélgethetnél
velem.
Felállt,	karba	fonta	a	kezét	maga	előtt,	a	lába	kis	terpeszben.	Annyira	ura

volt	 a	helyzetnek,	hogy	megint	megrémisztett.	Bármire	képesnek	 tűnt,	de
ugyan	mit	számít?	Innen	már	sehova	sem	vezet	út,	csak	lefelé.
–	Azt	 akartam	 tudni,	mielőtt…	nos,	mielőtt	 bármi	 történik,	 hogy	 ki	 is

vagy	te	tulajdonképpen.	Honnan	jössz.	Milyen	a	családod.	Én	még	most	is
olyan	 tisztán	 emlékszem	 az	 anyámra,	 mintha	 itt	 lenne	 velem.	 Kíváncsi
vagyok	a	 te	anyádra,	mármint	hogy	biztosan	gondoskodott	 rólad,	nevelt,
érted	ment	az	iskolába,	palacsintát	sütött	vasárnap…	mesélt	neked	este…
Mehitabel	arca	kifürkészhetetlen	maradt,	én	meg	elbizonytalanodtam.	–

Jaj,	Mehitabel,	 itt	 vagyunk	 ketten,	 nők	 egymás	 közt,	 ebben	 az	 egészben.
Nem	 tudom,	 hogy	 én	 hogyan	 vagy	 miért	 kötöttem	 itt	 ki,	 de	 neked	 volt
választásod.	 És	 még	 most	 is	 van.	 Te	 kiszállhatsz,	 nem	 vagy	 Ahmet
tulajdona,	és	én	sem	vagyok	az.	Ugye	tudod?



Legnagyobb	 meglepetésemre	 Mehitabel	 felszegte	 az	 állát,	 hosszan,
kutatón	meredt	rám,	és	majdnem	mosolygott,	épp	csak	egy	picit,	a	szeme,
a	szája.	Aztán	azt	mondta:	–	Én	mindent	tudok,	Angie.	Ezt	ne	feledd.	És	a
megfelelő	időben	majd	élni	is	fogok	ezzel	a	tudással.	Ezt	se	felejtsd	el.	De
addig	is	vissza	kell	kapnod	a	hajadat,	vagy	legalábbis	valami	pótlékot.
Parókát	szedett	elő	az	egyik	zacskóból,	hosszú,	lágyan	hullámzó	vörös

fürtökkel,	 amelyek	 szinte	 ugyanolyanok	 voltak,	 mint	 az	 én	 hajam
hajdanán.
–	Vedd	fel	–	mondta.	–	Először	a	hálót,	aztán	a	parókát.
Odaadta	 mindkettőt,	 én	 pedig	 engedelmeskedtem.	 Mintha	 újra	 eggyé

váltam	 volna	 egykori	 önmagammal.	 A	 haj	 meztelen	 vállamat	 súrolta,
megtapogathattam	 az	 arcom	 körül,	 előrehúzhattam	 a	 szálakat.	 Tükröm
nem	volt,	de	nem	is	kellett.
–	És	most	vedd	fel	a	ruhát	–	mondta	Mehitabel.
Belebújtam	a	fekete	bársonyba.	Mehitabel	odalépett,	megállt	mögöttem,

meghúzta	a	fűző	szalagjait,	megigazította	a	szoknya	korcát.	Selymesnek	és
finomnak	 éreztem	 magam.	 Mintha	 csak	 álmodtam	 volna.	 Aztán	 azt
mondta:	–	Emeld	fel	a	hajadat,	útban	van.
Megtettem,	 és	 kinyújtottam	 a	 nyakam,	 ő	 pedig	 arany	 nyakéket	 csatolt

rám.	Tükör	nem	volt,	így	csak	megtapogattam,	és	azonnal	tudtam,	hogy	az
arany	Cartier	lánc	az	a	párducos	csattal.	És	a	nevem	kezdőbetűivel.	AM.
Hamupipőke	valóban	készen	állt	a	bálra!
Mehitabel	hideg	kezébe	fogta	a	kezemet,	és	visszavezetett	a	székhez.
–	 Ülj	 le	 ide,	 és	 meg	 ne	 moccanj,	 amíg	 vissza	 nem	 jövök	 érted.	 –

Homlokráncolva	 végigmért,	 aztán	 ciccegni	 kezdett.	 Szemlátomást
megfeledkezett	 valamiről.	 Odament	 a	 másik	 szatyorhoz,	 sminkesdobozt
vett	 elő,	 aztán	 fölém	hajolt,	 és	 rám	kent	 némi	 alapozót,	 pirosítót,	 szürke
szemfestéket,	 de	 szempillaspirált	 nem	 használt,	 és	 műszempillát	 sem.
Aztán	egy	kis	cseresznyeízű	rúzzsal	kifestette	a	számat.
–	Lám,	lám	–	lépett	hátrébb,	hogy	szemügyre	vegye	a	művét.	–	Majdnem

a	régi	Angie.	Nem	mintha	bárki	is	láthatná.	Legalábbis	eleinte	nem.
A	 kezembe	 nyomott	 egy	 pálcára	 erősített	 gyönyörű	 tollmaszkot.	 –

Maszkabál	lesz.	Senki	sem	fogja	tudni	a	többiek	valódi	kilétét	addig,	amíg
Ahmet	 jelt	 nem	ad	 a	maszklevételre.	És	 akkor	meglátjuk,	mit	 fog	 szólni
hozzá,	Angie.	A	halálból	hoztalak	vissza,	te	lány.	Remélem,	értékeled.
Én	értékeltem,	de	sejtettem,	hogy	Ahmet	talán	nem	így	véli	majd.
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Martha	 minden	 lehetségeset	 elkövetett,	 hogy	 Marshmallowst	 az	 év
partiházává	varázsolja,	de	semmilyen	hangulatvilágítás,	szivárvány,	fehér
tündefény	 nem	 volt	 képes	 enyhíteni	 a	 homlokzat	 komorságán.
Aggodalmasan	 álldogált	 az	 előkert	 pázsitján,	 közel	 s	 távol	 az	 egyetlen
igazi	pázsitdarabkán,	és	eszébe	is	jutott,	hogy	a	hátsó	terasz	mögé	„Ne	lépj
a	 fűre!”	 táblákat	 kell	 majd	 kihelyezni.	 Vagy	 inkább	 „Vigyázat,	 vizes
terület!”-et	 ír,	 és	 akkor	 a	 hölgyek	 kétszer	 is	 meggondolják	 majd,	 hogy
kockáztassák	a	drága	cipőjüket.	Maradnak	majd	szépen	a	teraszon,	ahol	a
masszív	 kővázákat	 édes	 illatú	 violával	 és	 felhőforma	 turbolyával	 rakták
tele,	 na	 és	 az	 elmaradhatatlan	 fehér	 rózsákkal,	 amelyekhez,	 mint
megszokott	 ismertetőjeleihez,	 Ahmet	 ragaszkodott.	 Hogy	 egy	 férfinak
miért	kell	kedvenc	virágféleség,	 azt	Martha	nem	nagyon	értette,	de	hát	 a
vevőnek	mindig	igaza	van.
Az	emeleti	lépcső	aljánál	pedig,	ahol	senki	figyelmét	nem	kerülhette	el,

egy	állványon	ott	díszelgett	Marco	portréja	Ahmetről.	Kemény,	rendkívül
közvetlen	 ábrázolás,	 amelyet	 minta	 rácsaptak	 volna	 a	 vászonra	 –	 egy
kemény,	 nagy	 hatalmú,	 ereje	 teljében	 lévő	 férfi	 képe.	Mindez	 ott	 volt	 a
szeme	 kihívó	 csillogásában	 –	 Marco	 kérésére	 végül	 mégis	 levette	 a
szemüvegét,	 s	 a	melle	előtt	 tartotta,	mintha	máris	vissza	akarná	 tenni.	És
bár	 a	 régi	kapitányi	 székben	ült,	 látszott	 rajta,	 hogy	örökmozgó,	mindig
tettre	kész	jellem.
Ahmetnek	először	nem	tetszett	a	kép,	és	ezt	meg	is	mondta	Marcónak.
–	 Valami	 klasszikusabb,	 bankárosabb	 dolgot	 szerettem	 volna,	 mint

amilyen	a	többieknek	van	a	bizniszben	–	közölte.
Marco	egy	vállrándítással	lerázta	magáról	a	kritikát.	–	Maga	nem	afféle

klasszikus	bankár.	Ha	nem	tetszik,	ne	fizesse	ki.	Megtartom	magamnak,	és



kiteszem	a	műteremben,	vagy	esetleg	valami	ismerős	galériában.
Ahmet	 számára	 ez	 persze	 elfogadhatatlan	 volt.	 Fizetett,	 és	 végül

meggyőzetvén	 arról,	 hogy	 milyen	 ritka	 kitüntetés,	 ha	 Marco	 Mahoney
festi	meg	az	embert,	beleegyezett,	hogy	közszemlére	kerüljön	a	házában.
Martha	 is	 talált	módot	 rá,	hogy	átöltözzön	abba	a	hosszú,	 ezüstcsíkos,

nyakban	 kötős	 ruhába,	 ami	 már	 ezer	 éve	 megvolt	 neki,	 és	 amiben
kényelmesen	érezte	magát	–	különben	sem	ő	volt	az	est	sztárja,	úgyhogy
nem	nagyon	 számított,	mit	 visel.	Ő	 csak	 a	 fogadóbizottság	 és	 a	 kisegítő
szerepét	játszotta.
Nem	tudta,	merre	lehet	Lucy.	Elvileg	már	meg	kellett	volna	érkeznie	a

pizzafutár	barátjával,	de	egyelőre	nyoma	sem	volt.
Borostyán-	 és	 babérfüzérek	 zöldelltek	 a	 korlátokon,	 az	 ablakok	 és	 az

ajtók	felett,	egyben	egzotikus	illatot	árasztva.	Az	ablakokat	nyitva	hagyták,
s	a	krémszínű	muszlinfüggönyök	szabadon	lebegtek	a	szellőben.	Mécsesek
szegélyezték	a	kertbe	vezető	lépcső	mindkét	oldalát,	és	vastag	borostyán-
és	aranyszínű	gyertyák	égtek	az	asztalok	közepén,	szalagcsokorral	átkötve.
Martha	ugyanazokat	a	Biot	poharakat	használta,	mint	a	jachton,	és	fehér,	a
peremen	Marshmallows-logókkal	és	a	parti	dátumával	ellátott	tányérokat;
afféle	emléktárgyként	a	nagy	eseményről	a	vendégek	számára.
Több	sátor	–	nem	pedig	egy	nagy,	ahogyan	Ahmet	eredetileg	akarta	–

állt	 az	 elülső	 pázsiton,	 átlátszó	 műanyag	 ösvényekkel	 összekötve	 –	 eső
esetére,	 mondta	 Martha	 Ahmetnek,	 mert	 Ahmet	 persze	 az	 időjárás-
szabályozást	is	elvárta	volna	tőle	a	nagy	eseményre.
Tucatnyi	 séf	 szorgoskodott	 a	 máskor	 kihalt	 konyhában,	 és	 még

továbbiak	 álltak	 odakint	 a	 grilleknél.	 Fehér	 kabátos	 pincérek	 suhantak,
magas	állványokon	jegesvödrökben	pezsgősüvegek	tornyosultak,	rettentő
drága	 vörösbor,	 valami	 jó	 évjáratú	 bordeaux-i	 meg	 valami	 könnyebb
beaujolais,	 sancerre	 és	 chablis	 azoknak,	 akik	 jobban	 szeretik	 a	 fehéret.
Perrier	 víz,	 Badoit,	 Red	 Bull,	 Pepsi,	 és	 minden	 elképzelhető	 diétás	 ital.
Semmit	sem	bíztak	a	véletlenre	ezen	az	estén;	Ahmet	a	vendégek	minden
kívánságát	 teljesíteni	akarta.	Ez	volt	 az	utasítása	Martha	 felé.	Akinek	egy
kissé	már	kezdett	elege	lenni	ezekből	az	„utasításokból”.
Annak	a	kőlépcsőnek	a	tetején,	amely	a	mocsárfűhöz	vezető	teraszra	vitt

–	 ahol	 a	 „Vizes	 terület!”	 táblákat	 már	 jól	 láthatóan	 kiették	 és	 meg	 is
világították	–,	állt	Martha,	és	éppen	azt	panaszolta	Morrie-nak,	hogy	soha
nem	lett	volna	szabad	elvállalnia	ezt	a	munkát.
–	De	miért	nem?	–	tette	fel	a	kérdést	Morrie.	Itt	volt,	pedig	megfogadta,



hogy	 soha	 többé	 nem	 tér	 vissza.	 Martha	 kedvéért	 mégis	 eljött,	 akinek
szüksége	volt	rá.	Nem	Ghulbian	kedvéért.
–	Mert	bármit	 csinálok,	vagy	csináltam,	 tudom,	hogy	Ahmet	nem	 lesz

elégedett	vele.	A	magafajták,	akiknek	ennyi	pénzük	és	ennyi	hatalmuk	van,
szeretik	lobogtatni	is.
–	A	hatalom	megbolondítja	a	pasikat.	–	Morrie	jól	tudta	ezt.	Találkozott

már	 jó	pár	 ilyen	alakkal	a	pályája	során.	–	A	nőket	 is	–	 tette	hozzá,	mert
eszébe	jutott	Mehitabel.
Martha	 amiatt	 is	 aggódott,	 hogyan	 fogják	 egyáltalán	 eljuttatni	 a

vendégeket	 Marshmallowsba,	 az	 isten	 háta	 mögé,	 de	 Ahmet	 egy	 egész
hadseregnyi	magángépet,	 helikoptert	 és	 limuzint	 sorakoztatott	 fel	 erre	 a
célra.	A	vendégek	nyilván	nem	nagyon	értették,	mit	 is	keresnek	 idekint	a
puszta	közepén.	A	partinak	muszáj	nagyon	jónak	lennie,	gondolta	Martha.
Az	 együttes	 –	 vagyis	 inkább	 nagyzenekar,	 régimódi	 muzsikusokkal,

szaxofonokkal,	 trombitákkal,	 hegedűkkel	 –	 elfoglalta	 helyét	 az	 újonnan
kialakított	 táncparkett	 mellett.	 Odakint	 egy	 rockbanda	 pengetett	 máris	 –
aránylag	 helyes,	 hétköznapi	 srácok,	 akik	 jobbára	 hétvégi	 külvárosi
bulikhoz	 voltak	 szokva,	 és	 teljesen	 odavoltak,	 hogy	 Martha	 lehetőséget
adott	 nekik.	 A	 diszkó	 majd	 később	 kezdődik.	 Martha	 kissé	 kezdett
megnyugodni.	Alakulnak	a	dolgok.	Talán	mégsem	lesz	baj.
Rezegni	kezdett	a	telefonja.	Marco	volt	az.	–	Hol	vagy?
–	 Úton.	 Csak	 elakadtam	 egy	 dugóban,	 amit,	 gondolom,	 a	 parti	 okoz.

Több	a	limuzin,	mint	egy	királyi	fogadáson.
–	 Pedig	 itt	 nincsenek	 királyok.	 Maximum	 gazdagokban

reménykedhetünk.
Marco	 nevetett.	 –	 A	 gazdag	 embereknek	 az	 ismerősei	 is	 gazdagok

szoktak	 lenni.	 Különben	 is,	 drága	 barátném,	 szerelmem,	 drágaságom,
hiányzol.	 Boldog	 leszek,	 ha	 majd	 ennek	 az	 egésznek	 vége	 lesz,	 és
visszatérhetünk	a	normális	kerékvágásba.
–	Ha	a	normális	azt	jelenti,	hogy	tovább	keressük	az	eltűnt	vörös	lányt,

akkor	azt	hiszem,	inkább	ennél	maradok.
Martha	kissé	már	belefáradt	Marco	elszánt	igyekezetébe,	hogy	kiderítse,

mi	történt	azzal	a	fekete	gulettel	az	Égei-tengeren.	–	Különben	sem	tudom
még	mindig	–	tette	hozzá	–,	hogy	mi	köze	ennek	Ahmethez.
–	Mi	a	helyzet	Mehitabellel?
–	 Az	 egy	 görény	 –	Martha	 egyszerűen	 képtelen	 volt	 napirendre	 térni

Mehitabel	felett.	Az	a	nő	tökéletes	rejtély	maradt	a	számára.



–	 Hát,	 gondolom,	 ő	 is	 ott	 lesz	ma	 este,	 átveszi	 majd	 az	 irányítást,	 és
félrelök	téged.
–	Azt	hiszem,	hagyni	fogom	–	felelte	Martha.	–	Ami	azt	illeti,	az	igazi

munkám	 már	 véget	 ért	 itt.	 Mindent	 elrendeztem,	 a	 zenét,	 az	 ültetést,	 a
virágokat,	 a	 borokat,	 az	 ételt…	 Ahmetnek	 már	 csak	 a	 vendégekre	 van
szüksége,	és	akkor	boldog	ember.
–	Sosem	az.	–	Marco	zsigerből	tudta,	hogy	így	van.
–	 Már	 jön	 is	 egy	 újabb	 magángép	 –	 szólt	 Martha.	 –	 Jobb	 lesz,	 ha

visszamegyek	fogadni	és	eligazítani	őket.
–	Hagyd	csak,	hogy	Mehitabel	csinálja.
Martha	nevetve	csukta	össze	a	telefonját.	Mehitabel	nem	azért	jön,	hogy

dolgozzon,	 hanem	 azért,	 hogy	 Ahmet	 nőjeként	 pompázzon,	 gyilkos
eleganciával	 –	 mi	 másban,	 mint	 vörös	 szaténban.	 Rajta	 nem	 tűnt
közönségesnek,	 sokkal	 inkább	 méregdrágának,	 egyszerű	 szabásával	 a
testére	 simult.	 A	 szűk	 szoknyarész	 elöl	 fel	 volt	 hasítva,	 így	 gyönyörű
hosszú	 lába	 tökéletesen	 érvényesült	 járás	 közben,	 s	 ez	 –	 mint	 Martha
észrevette	 –	 egyetlen	 férfi	 figyelmét	 sem	kerülte	 el.	És	most	 épp	Martha
felé	tartott.	Mi	lesz	ebből?
–	 Beszélnünk	 kell	 az	 ételről	 –	 mondta	 Mehitabel.	 –	 Az	 elkövetkező

órákban	 nyilván	 majd	 falatkákat	 szolgálnak	 fel.	 Aztán	 jön	 a	 vacsora,
meghatározott	 ülésrenddel.	 Én	 természetesen	 Ahmettel	 szemben	 fogok
ülni	a	középső	asztalnál,	ahonnan	szemmel	tudom	tartani	a	dolgokat.
–	Úgy	érti,	hogy	minden	rendben	megy-e?
Mehitabel	elsütötte	az	egyik	olyan	lelket	aszaló	oldalpillantását,	amihez

annyira	 értett.	 –	 Persze,	 úgy.	 Ne	 feledje,	 hogy	 én	 vagyok	 felelős.
Személyesen	számolok	be	Ahmetnek.
Martha	 eltűnődött,	 hogy	 akkor	 ő	 ugyan	 miért	 felelős.	 Mivel	 Ahmet

fogadta	fel,	és	ő	fizette,	eddig	azt	feltételezte,	hogy	rajta	múlnak	a	dolgok.
A	 pincérek	 meggyújtották	 az	 antik	 ezüstkandeláberek	 hosszú	 fehér

gyertyáit,	még	vagy	egy	 tucatnyit,	a	vacsorára	készülve.	Majd	valamikor
sokkal	 később	 teljes	 reggelit	 szolgálnak	 fel	 a	 táncban	 megfáradtaknak
vagy	 azoknak,	 akik	 egyszerűen	 csak	 megéheztek:	 tojásrántottát,	 bacont,
kolbászt,	 kétszersültet,	 palacsintát,	 csirkevagdaltat…	 Martha	 minden
eshetőségre	számított.	Most	már	csak	annyi	dolga	maradt,	hogy	üdvözölje
a	 vendégeket,	 kezet	 rázzon	 velük,	 és	 a	 zene	meg	 az	 italok	 felé	 irányítsa
őket.	Kezdett	 jobb	 kedvre	 derülni	 –	mindig	 is	 szerette	 a	 partikat.	De	 hol
marad	Marco?



Kint,	 az	egyetlen	valódi	gyeprészen,	 ami	nem	mocsári	 fű	volt,	Martha
visszanézett	 a	 masszív	 épületre,	 és	 eszébe	 jutott	 a	 rengeteg	 munka,	 a
sokkal	 lágyabb	 Syrie	 Maugham-stílusú	 belső	 a	 maga	 halovány
romantikájával,	 keleti	 szőnyegekkel	 és	 olyan	 Knoll	 szófákkal,	 amelyek
karfájára	 kényelmesen	 rá	 lehetett	 támaszkodni,	 csupa	 összeolvadó-
harmonizáló	színnel,	a	francia,	olasz	és	angol	régiségekkel.	Minden	egyes
darabnak	 megvolt	 a	 helye,	 és	 mindegyik	 tökéletes	 volt.	 Martha	 remek
munkát	végzett,	élete	 legjobbját,	és	azt	akarta,	hogy	Marco	 lássa,	mielőtt
még	a	sok	ember	minden	ellep.

Marco	a	kocsijában	kuksolt	egy	pöfögő	kamion	mögött,	amelynek	semmi
keresnivalója	nem	volt	egy	vidéki	utacskán,	hacsak,	mint	ahogy	sejtette,	a
sofőr	nem	valami	ravasz	rövidítéssel	próbálkozott,	hozzá	hasonlóan.
Tudta,	hogy	már	közel	jár	Marshmallowshoz,	mert	a	láthatáron	már	ott

derengtek	 a	 szivárványos	 ívek	 és	 a	 tündefények,	 az	 alacsonyan	 repülő,
leszállni	 készülő	 kisrepülőkről	 nem	 is	 beszélve.	 Marco	 felsóhajtott,	 és
tovább	 ücsörgött	 tétlenül,	 karba	 tett	 kézzel.	 Ezzel	 az	 erővel	 akár	 száz
mérföldnyire	is	lehetne.
Ekkor	észrevett	valami	 furcsát	az	égen.	Valami	 szürke	 foltot	a	 tetőnél,

ahol	azok	a	nyavalyás	madarak	fészkeltek.	Talán	füst?	Nyilván	az;	Martha
mindig	 begyújtatott	 a	 kandallókba,	 „a	 nagyobb	 hatás	 kedvéért”,	 ahogyan
mondogatta,	 mert	 úgy	 vélte,	 nincs	 vigasztalanabb	 dolog	 egy	 hideg
kandallónál.	Nyilván	meg	akarja	mutatni	az	új	olasz	mészkő	cuccot,	amit	a
szalonba	 tetetett	 be,	már	 ha	 azt	 szalonnak	 lehet	 nevezni.	Marco	 számára
továbbra	 is	 afféle	mauzóleum	 volt	 az	 egész	 ház,	 belsőépítészeti	 trükkök
ide	vagy	oda.
Nem	nagyon	várta	ezt	a	partit,	sem	a	találkozást	Ahmettel	és	a	portréval.

Voltak	 pillanatok,	 amikor	 azt	 kívánta,	 bár	 sosem	 találkoztak	 voltak.	 Ez
most	épp	egy	ilyen	pillanat	volt.
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Éjfél	előtt	tíz	perccel	Mehitabel	ellenőrizte,	hogy	minden	vendég	felvette-e
a	 tollmaszkját.	 El	 kellett	 ismernie,	 hogy	 Marthának	 hála	 igencsak	 elit
társaság	 verődött	 össze.	 Tudta,	 hogy	 Ahmet	 örökké	 hálás	 lesz	 ennek	 a
puccos	 tyúknak,	ha	ő,	Mehitabel	nem	csinál	valamit.	Először	 is	meg	kell
keresnie	Lucyt.	Tudta,	hogy	ott	van	valahol.	Látta,	amikor	megérkezett	az
egyik	különbusszal.	Egy	felettébb	vonzó	szőke	fiatalember	mellett	ült,	mi
több,	a	kezét	is	fogta,	s	Mehitabel	nem	számított	erre.	De	nem	gond,	majd
elintézi.	Először	meg	kell	találnia	Lucyt,	egyedül.
Ahmet	volt	az	egyetlen,	aki	nem	viselt	maszkot	a	saját	maszkabálján,	az

ajtónál	 állva	 fogadta	 toll	 és	 szatén	mögé	 rejtőző	 hódolóit,	 akik	 csillogó
szemmel	nézték	a	kazalnyi	virágot,	a	rengeteg	Tattingert	s	a	borostyánszín
gyertyákat,	 amelyeknek	 lágy	 fényükkel	 sikerült	 már-már	 otthonossá
tenniük	a	szörnyű,	vén	házat.
Mehitabelnek	 el	 kellett	 ismernie,	 hogy	Martha	 kitűnő	 munkát	 végzett.

Nem	mintha	sokra	menne	vele.	Angie	 jutott	eszébe,	bezárva	az	emeleten,
csodás	 fekete	 ruhájában,	 nyakán	 a	 Cartier	 lánccal,	 a	 paróka	 által
helyettesített	vörös	hajkoronával.	És	ott	van	Lucy	is	egy	ugyanolyan	fekete
bársonyruhában	 –	 hogy	 is	 mondta?	 „Olyan	 fekete,	 mint	 a	 hold	 sötét
oldala.”	És	arra	gondolt,	hogy	majd	ha	meglátja	őket	együtt,	hogyan	esik
majd	ki	döbbenetében	Ahmet	a	sármos	világfi	szerepéből,	és	mit	fog	tenni.
Lehet,	 hogy	 megvadul,	 és	 akkor	 az	 lesz	 a	 vége	 társadalmi	 sikereinek.
Onnantól	senki	sem	akarja	majd	ismerni.
A	 tömeg	 megsűrűsödött,	 és	 továbbra	 is	 szálltak	 le	 a	 gépek,	 újabb

vendégeket	 hozva,	 az	 égen	 helikopterek	 dübörögtek,	 elnyomva	 a	 zenét,
miközben	 a	 vendégek	 nyugtalanul	 bóklásztak	 az	 ételes	 sátrak	 között,



találgatva,	hogy	mi	fog	következni.

ANGIE

Egyedül	 vagyok	 az	 emeleten	 a	 váratlanul	 kapott	 díszben,	 a	 drága	 fekete
bársonyruhában,	 amit	 akár	 egy	Goya-kép	 is	megihlethetett	 volna,	 és	 egy
királynőhöz	 is	 illene.	 Keresztbe	 vetettem	 a	 lábamat,	 és	 fél	 könyékre
támaszkodtam,	 miközben	 szemügyre	 vettem	 a	 cipőmet.	 Fekete	 velúr
magas	 sarkú,	 de	 nem	 túl	 magas,	 egyszerű,	 természetesen	 méregdrága,
mint	minden,	ami	rajtam	van,	beleértve	a	csipkés	alsóneműt	is.	Hosszú	út
vezetett	idáig	a	Houlahan’s	Steak	House-ból,	az	már	igaz.	De	most	semmi
értelme	ezen	gondolkodni.	Annak	már	vége.
Kell	 lennie	 valami	 kivezető	 útnak.	 Ez	 itt	 nem	 a	 Bastille,	 nyilván	 nem

szökésbiztos.	Én	leszek	az,	aki	majd	kitalál	valamit,	amivel	erre	az	ablakra
vonhatja	 a	 figyelmet,	 ami	 fölött	 a	 kócsagok	 fészkelnek,	 s	 melyen	 túl	 a
mocsár	csillámlik	baljósan.
Zene	 szűrődött	 fel	 a	 teraszokról,	 fények	 kaszáltak	 az	 éjszakai	 égen,

fecsegés,	 nevetés	 hallatszott,	 s	 olyan	 ételek	 illata	 szállt,	 amelyekről	 csak
álmodhattam	börtönömben.	Végigsimítottam	a	 fekete	 ruhámon,	 élveztem
bársonyos	 tapintását.	Megigazítottam	 a	 parókát.	Megtapogattam	 az	 arany
nyakláncot.	A	lány	készen	áll	a	bálra.	Csak	éppen	ki	kell	jutnia	innen.
Volt	 egy	 biztos	 megoldás.	 A	 fürdőszobában	 van	 egy	 szagos	 gyertya,

amit	 Mehitabel	 egyszer	 meggyújtott,	 s	 jázminillat	 töltötte	 be	 a	 szobát.
Bementem	érte.	Életem	legnagyobb	kockázatát	vállaltam,	talán	a	halált	is,
de	nem	volt	más	választásom.
A	 függöny	 egyszerű,	 súlyos	 selyemből	 készült.	 Amikor	 először	 a

széléhez	tartottam	a	lángot,	az	anyag	megbarnult.	Aztán	a	barnaság	lassan
kúszni	 kezdett	 felfelé,	majd	 hirtelen	 lángok	 csaptak	 fel.	 Füst	 ömlött	 ki	 a
nyitott	ablakon.
Megrémültem,	és	ki	akartam	ugrani,	de	aztán	láttam,	hogy	túl	magasan

vagyok.	Hacsak	valaki	észre	nem	vesz,	és	nem	segít,	halott	ember	vagyok.
–	Jaj,	anyu	–	suttogtam.	–	Mit	tettem!
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Frissen	 felújított	 otthona	 lépcsőjének	 tövében	 Ahmet	 üdvözölte	 a
vendégeit,	 „barátait”,	 ahogyan	 magában	 gondolt	 rájuk,	 mert	 jól	 tudta,
hogy	ha	 egyszer	megtapasztalták	 háza	 csodáját,	 fényűző	 életstílusát,	 és	 a
saját	szemükkel	látták,	milyen	jó	ember	is	ő	a	híre	ellenére,	majd	újra	el
akarnak	jönni,	hogy	megint	részük	legyen	ebben.	Elvégre	a	pezsgő	remek,
az	 étel	 különleges,	 hála	 a	 tunéziai	 szakácsnak	 és	 segítőinek,	 a	 ház
fantasztikusan	 néz	 ki	 a	 terített	 asztalokon	 a	 Marshmallows-emblémás
tányérokkal	és	az	óezüst	evőeszközzel.	Egyedül	a	borospoharak	zavarták	–
az	 olcsó	 kinézetű	 Biot	 darabok	 –,	 jobban	 tetszett	 volna	 neki	 a	 Tiffany
kristály.	De	Martha	csak	mondta	a	magáét,	mégpedig	azt,	hogy	a	kevesebb
néha	 több.	 A	 valóságnak	 is	 el	 kell	 kezdődnie	 valahol,	 talán	 épp	 a
turbolyacsokroknál	 az	 áhított	 rózsák	 helyett,	 amelyek	 Ahmet	 véleménye
szerint	még	csak	nem	is	voltak	szépen	elrendezve,	csak	úgy	bedugdosták
őket	azokba	a	vázákba,	amelyekben	egykor	talán	lekvárt	tartottak.
–	 Lazuljon	 el	 egy	 kicsit,	 Ahmet	 –	 mondta	 még	 Martha.	 –	 Nem	 lehet

egyfolytában	gazdag.
Ahmet	sejtette,	hogy	valóban	nem,	de	az	ő	múltja	mellett	ez	jelentette	az

egyetlen	biztonságot,	a	felvágás,	hogy	soha	senkinek	eszébe	se	juthasson,
hogy	ő	valaha	esetleg	szegény	volt.	Azt	kell	hinniük,	hogy	ebbe	született
bele,	 tud	 viselkedni,	 akárcsak	 ők.	 Bár	 a	 nőket	 ez	 tulajdonképpen	 nem	 is
érdekelte,	 csak	 az,	 hogy	 gazdag,	 nagyvonalú,	 és	 valójában	 kellemes	 a
társasága.	Csak	később,	éjszaka,	kettesben	érezhették	úgy,	hogy	egy	kicsit
követelőzővé	 válik.	 Nem	 minden	 lány	 vette	 szívesen	 a	 korbácsütéseket,
sem	a	szavak	csapásait,	amelyekkel	a	dühét	vezette	le.	Ahmetben	két	férfi
lakozott.	 Tudta,	 hogy	 így	 van,	 és	 nem	 is	 volt	 ellenére.	 Lehetett	 bárki.
Lehetett	önmaga	is.
Zene	 szűrődött	 ki	 a	 szalonból,	 amelyet	 a	 mérete	 alapján	 nyugodtan



lehetett	 volna	 bálteremnek	 is	 hívni,	 csak	Martha	 nem	 engedte.	 –	 Legyen
mértéktartó	 –	 figyelmeztette	 a	 lány.	 –	 Különben	 azt	 fogják	 hinni,	 hogy
henceg.	–	Nos,	az	ég	bocsássa	meg	neki,	de	bizony	henceg	is;	mindenkire
szüksége	van,	erre	a	sok	emberre,	akiket	igazából	nem	is	ismer,	akik	soha
nem	hívták	meg	őt	magukhoz,	 szüksége	van	 rájuk,	 hogy	ma	este	 lássák,
kicsoda	 is	 ő.	 Kezet	 ráztak	 vele,	 és	 a	 szemébe	 mosolyogtak,	 dicsérték	 a
házat,	és	Martha	milyen	okos	volt,	mert	közben	a	zenekar	a	„Strangers	In
The	 Night”-ot	 játszotta,	 némi	 plusz	 hegedűhangzással,	 ami	 csak	 még
meghittebbé	tette	a	helyet.
A	 háta	 mögé	 pillantott,	 Mehitabelt	 kereste,	 akinek	 már	 rég	 ott	 kellett

volna	 lennie,	 elvégre	 az	 asszisztense,	 vagy	 mi.	 Dolgoznia	 kellene,	 nem
pedig	 bóklásznia	 valahol,	 mintha	 az	 övé	 lenne	 a	 ház.	 Abban	 a	 vörös
ruhában,	 ami	 neki	 került	 egy	 vagyonba.	Akárcsak	Angie	 ruhája,	 a	 titkos
asszonyé,	akinek	elveszejtésére	képtelen	volt	 rászánni	magát.	Talán	majd
később,	 ma	 éjjel,	 a	 parti	 után,	 ha	 már	 mindenki	 elment	 –	 az	 inasok,	 a
pincérek,	 a	 szakácsok,	 a	 mosogatók,	 akik	 kézzel	 tisztítják	 majd	 meg	 a
drága	 asztalneműt,	 a	 takarítók,	 akik	 porszívóznak,	 törölgetnek,	 rendet
csinálnak,	 és	kihajítják	a	kornyadozó	 turbolyát.	Majd	akkor	 foglalkozhat
Angie-vel.	Annyira	praktikus,	hogy	a	ház	egy	mocsár	közepén	áll.
És	ott	van	Lucy	is.	Az	ő	drága	kis	Lucyja,	élete	ártatlansága.	Ahmet	még

nem	 mert	 gyűrűt	 venni	 neki,	 nem	 akarta	 siettetni,	 de	 gyöngyöket	 már
vásárolt,	 valódiakat,	 mellig	 érő	 igazgyöngy	 füzért	 egy	 tizennyolcadik
századi	 kerek,	 hagyományos	 csiszolású	 gyémántcsattal.	 Egy	 ilyen	 fiatal
lánynak	nem	kell	ragyogás.	Neki	finomság	kell.	De	hol	lehet?
Ahmet	 felhúzta	 a	 kabátujját,	 és	 az	 órájára	 nézett,	 aztán	 a	 tekintetével

keresni	kezdte	Marthát.	Martha	sem	volt	sehol.	A	fene	egye	meg,	hol	van
mindenki,	 amikor	 szükség	 lenne	 rájuk?	Hát	nem	 fizet	nekik	eleget	 azért,
hogy	legalább	mellette	legyenek,	és	meghallgassák	az	utasításait?
A	ház	mintha	hirtelen	elcsendesedett	volna:	senki	sem	jött	befelé.	Ahmet

ott	 állt	 a	 portréja	 mellett,	 amellyel	 cseppet	 sem	 volt	 elégedett,	 hiába
mondta	 mindenki,	 hogy	 milyen	 jól	 visszaadja	 őt.	 Ő	 nem	 látta	 benne
önmagát:	 a	 képen	 öregnek,	 leharcoltnak,	 sőt	 keménynek	 tűnt,	 amikor	 a
valóság	 egészen	 más.	 Ő	 kedves,	 gondoskodó.	 Amikor	 megfelelő
kedvében	 van,	 a	 megfelelő	 személyiségében.	 Kairó	 jutott	 eszébe,	 a
gyerekkora,	gyűlölt	anyja,	de	a	legszívesebben	elfelejtette	volna.	Ez	az	este
az	 ünneplésé,	 nem	 az	 emlékezésé.	 Sosem	 gyászolta	 az	 anyját,	 és	 nem	 is
fogja.	Megtapogatta	a	gyöngyöket	a	zsebében,	végigfuttatta	az	ujjai	között,



elképzelte,	 ahogy	 Lucy	 karcsú,	 fiatal	 nyakára	 csatolja,	 elképzelte	 az
örömét.	A	gondolatra	elmosolyodott.
Mintha	 csak	 hívásra	 érkezett	 volna,	 Lucy	 lépett	 be	 az	 ajtón	 egy	 szőke

fiatalember	 karján,	 aki	 olyan	 jó	 külsejű	 volt,	 hogy	 akár	 Lucy	 bátyja	 is
lehetett	 volna.	 Ahmet	 szeme	 haragosan	 villant,	 amikor	 Lucy	 a	 fiú	 kezét
fogva	odalépett	hozzá.	Ahmet	birtokló	mozdulattal	fogta	át	a	lány	vállát,	és
érezte,	 hogy	Lucy	 elhúzódik,	 elfordítja	 az	 arcát,	 amikor	 ő	 szájon	 akarja
csókolni.	Beszívta	a	lány	illatát,	mielőtt	elengedte.
Lucy	bemutatta	a	fiút:	–	Az	én	pizzafutárom	–	mondta,	és	pillantásában

ott	 volt	 az	 érzéki	 összhang,	 az	 összetartozás,	 amit	 Ahmet	 azonnal
megérzett.	 Nem	 tudta,	 hogy	 Lucy	 lefekszik-e	 a	 fiúval,	 de	 abban	 a
pillanatban	a	legszívesebben	meggyilkolta	volna.
–	A	neve	Phillip	–	 folytatta	Lucy.	A	 fiú	kezet	nyújtott,	 aztán	egy	 lépést

hátrált,	amikor	elkapta	Ahmet	jéghideg	pillantását.
–	Kitűnő	 ez	 a	 portré	 önről,	 uram	–	mondta	 idegesen.	 –	Örülök,	 hogy

végre	 személyesen	 is	 megismerhetem.	 Elvégre	 híres,	 meg	 minden…	 –
Gyorsan	visszavonulót	fújt,	és	otthagyta	a	bizonytalanul	mosolygó	Lucyt.
–	Gyönyörű	vagy	–	mondta	Ahmet,	és	ez	így	is	volt:	karcsú,	fiatal	lány

fekete	bársonyruhában.	–	Van	valamim	a	számodra.
Elővette	 zsebéből	 a	 gyöngysort,	 és	 a	 lány	 felé	 nyújtotta.	 –	Hajtsd	 le	 a

fejedet.
Lucy	engedelmeskedett.	Ahmet	feltűrte	a	haját,	és	összecsatolta	a	láncot.

Lucy	odanyúlt,	és	megtapogatta.	–	Hideg	–	jegyezte	meg.	–	Tudom,	hogy
nem	valódi,	meg	minden,	de	akkor	sem	fogadhatom	el.
Ahmet	felkacagott.	–	Miért	 is	nem,	ha	egyszer	nem	valódi?	És	annyira

jól	áll	ehhez	a	fekete	ruhához.
Lucy	 még	 mindig	 bizonytalanul	 köszönetet	 rebegett,	 aztán	 a	 fiú	 keze

után	 nyúlt,	 megfordult,	 és	 elsétált	 egy	 vagyont	 érő	 gyöngysorral	 a
nyakában,	amiről	még	csak	nem	is	 tudta,	hogy	valódi.	De	hát	ki	 is	hinné
ezt,	 gondolta	 Ahmet,	 az	 olyan	 szakértőkőn	 kívül,	 mint	 az	 az	 ékszerész,
akitől	 vásárolta,	 meg	 persze	 önmagán	 kívül,	 ha	 már	 olyan	 rengeteget
fizetett	 érte.	Egy	 tizenhét	 éves	 lányra	volt	 szükség,	 hogy	helyre	 tegye.	A
gondolatra	elmosolyodott,	kissé	sajnálkozva	–	hisz	Lucy	még	olyan	fiatal.
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ANGIE

Az	égő	selyemnek	megvan	a	maga	jellegzetes	szaga,	már-már	fémes	bűz,
mint	 amikor	 túl	 lassan	 húzod	 a	 hajvasalót,	 és	 megsül	 a	 hajad.	 Már
gomolygott	 a	 füst	 az	 ablakból.	 Darabok	 szakadtak	 le	 a	 függönyből,	 és
kiszálltak	 a	 füsttel	 együtt,	 felkeltve	 a	 kertben	 tartózkodó	 vendégek
figyelmét.
–	Tűz	van!
Én	 is	hallottam	a	kiáltást	–	nemsokára	 jön	a	segítség.	Reméltem,	hogy

nem	 túl	 későn.	 Korábban	megfulladni	 nem	 akartam;	most	 elégni.	 Vajon
mit	 fog	 tenni	 most	 Ahmet,	 töprengtem,	 az	 ablaknál	 kuporogva,	 ahol	 a
függöny	 maradványai	 lobogtak,	 rongyos	 fekete	 csíkok	 a	 finom	 kék
selyem	 helyén.	 Egy	 pisztoly,	 villant	 az	 agyamba;	 először	 víz,	 aztán	 tűz,
aztán	egy	golyó.	Ez	lesz	Ahmet	végső	lépése.
Kezdetben	 csak	 afféle	 privát	 szadizmusprojekt	 voltam	 a	 számára,	 egy

szexuális	 tárgy,	 mit	 sem	 sejtő	 küldönc,	 aki	 kézbesíti	 az	 illegális
drogpénzeket.	Miután	ezzel	végeztem,	teherré	váltam,	amit	el	kell	rejteni,
amíg	nem	tud	megszabadulni	tőle,	titokban,	ha	majd	a	média	érdeklődése
elcsitult,	és	már	nem	kérdezgetik,	hogy	mi	lett	az	eltűnt	vörös	hajú	lánnyal.
Hisz	annyi	lány	tűnik	el	évről	évre.	Fogalmam	sem	volt,	hányan	kerülnek
elő	közülük.	És	itt	vagyok	én,	éjfekete	bársony	báli	ruhámban,	nyakamban
a	 párducos	 aranylánccal,	 fejemen	 egy	 parókával,	 ami	 éppolyan	 vörös,
mint	saját	hajdani	hajam.	De	most	már	látom	a	kiutat.
Szirénák	 vijjogtak	 fel,	 és	 tűzoltóautók	 érkeztek,	 a	 vendégek	 rémült

kiáltozása	közepette.	Kidugtam	a	fejem	az	ablakon.



–	Segítség!	–	kiáltottam.	–	Segítség!
A	tűzoltók	észrevettek,	egy	kocsi	beállt	az	ablak	alá,	 létra	emelkedett	a

magasba,	rajta	két	sárga	sisakos	férfi,	akik,	amikor	látták	az	alulméretezett
ablakot	 és	 rémült	 arcomat,	 elkezdték	 kifeszegetni	 az	 üveget,	 aztán	 az
ablakkeretet,	és	kiráncigáltak	a	lyukon.
–	Még	szerencse,	hogy	nem	túlsúlyos	–	morogta	az,	amelyik	a	karjában

vitt	 le	 a	 létrán,	 aztán	 letett	 az	 iszamós	 földre.	 Végignézett	 kormos
arcomon,	 a	 félrecsúszott	 paróka	 alól	 kivillanó	 kopasz	 fejen,	 az	 arany
nyakéken,	a	fekete	bársonyruhán	meg	a	tollmaszkon,	amelyet	valahogyan
még	mindig	a	kezemben	szorongattam.
–	Atyavilág	–	mondta.	–	Mi	a	fene	folyik	itt?
Észrevettem	 Ahmetet	 a	 tömegben,	 és	 próbáltam	 beleolvadni	 a

sötétségbe.	–	Ott	a	tulaj,	kérdezzék	őt,	hogy	mi	történik.
–	 Először	 azt	 szeretném	 látni,	 hogy	maga	 rendben	 van.	 Beszívott	 egy

csomó	füstöt.	Lehet,	hogy	kórházi	ápolásra	szorul.
Láttam	 a	 hirtelenjében	 felállított	 elsősegélyhelyet,	 és	 megnyugtattam,

hogy	 oda	 fogok	menni.	Mögöttem	 a	 lángok	 szobáról	 szobára	 terjedtek.
Árnyak	 és	 fények	 táncoltak	 a	 vad	 mocsárvidéken,	 és	 még	 a	 füstnél	 is
sötétebb	szürke	esőfelhők	ereszkedtek	ránk.	Szinte	fuldokoltunk.
–	 Mindenki	 menjen	 innen!	 –	 bődült	 el	 a	 tűzoltó,	 aztán	 visszament	 a

társaihoz,	miközben	újabb	szirénák	vijjogása	hasított	a	sötétbe.	–	Kifelé!
Szmokingos	férfiak	rohantak	segíteni	kihordani	az	értékes	régiségeket,

és	 csillogó	 estélyis	 hölgyek	 hurcoltak	 ki	 mindenfélét	 a	 gyepre,	 amely
hamarosan	 úgy	 festett,	 mint	 valami	 drága	 bolhapiac.	 A	 rockbanda
zavartalanul	 játszott	 tovább,	mint	 a	Titanic	 zenekara.	 A	 kandeláberekben
égő	gyertyák	ünnepélyes	hangulatot	kölcsönöztek	a	katasztrófának.
Elegáns	 ruhákban	 menekülő	 vendégek	 lökdösték	 félre	 egymást,

miközben	 a	 buszok	 és	 limók	 felé	 rohantak,	 vagy	 épp	 a	 helikoptereket
keresték,	 amelyek	 persze	 nem	 szálltak	 le.	 Egyesek	 idegeneknek
könyörögtek,	hogy	vigyék	el	őket.
Keresni	 kezdtem	 Mehitabelt.	 Tudtam,	 hogy	 itt	 kell	 lennie.	 Gyűlöli

Ahmetet,	 pedig	 akarja	 őt.	 De	 ő	 nem	 kell	 Ahmetnek,	 és	 ráadásul	 nagy	 a
valószínűsége,	hogy	valaki	mást	nézett	ki	magának.	Aki	nyilván	Lucy	lesz.
Odarohantam	az	egyik	elegáns	különbuszhoz.	Épp	becsukni	készültek	az

ajtót.
–	Telt	ház	van,	hölgyem,	így	se	férünk	el	–	ordított	rám	a	sofőr.
–	Nem	hagyhatnak	csak	így	itt	–	mondtam,	de	a	sofőr	már	indított	is,	és



a	 busz	 elporzott	 a	 behajtón	 a	 csökött	 régi	 fák	 meg	 a	 kivilágított	 újak
között,	egyre	távolodva	a	hátam	mögött	lángoló	pokoltól.
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Még	mindezek	előtt	Lucynak	sikerült	leráznia	Ahmetet	a	tömegben,	s	mit
sem	 sejtve	 a	 kezdődő	 tűzről,	 ott	 ücsörgött	 a	 konyhában,	 a	 ház	 hátsó
részében.	Ez	volt	itt	az	egyetlen	hely,	amit	szeretett.	A	tunéziai	szakáccsal
beszélgetett,	 akit	 ugyancsak	 kedvelt,	 az	 angol	 és	 a	 férfi	 anyanyelve,	 a
francia	 keverékén,	 melyből	 szerencsére	 felcsipegetett	 valamennyit	 az
iskolában	 meg	 a	 francia	 tengerparton	 töltött	 nyaralások	 alkalmával.	 A
nyaralós	 szókincse	 persze	 jobbára	 olyasmikra	 korlátozódott,	 hogy
mennyibe	 kerül	 a	 csokis	 jégkrém	 a	 büfé	 fabódéjában,	 vagy	 miért	 nem
működik	 a	 zuhany,	 amikor	 neki	 muszáj	 lemosnia	 a	 homokot	 a	 lábáról,
különben	 nem	 szállhat	 be	 a	 kocsiba	 hazafelé.	 A	 „haza”	 általában	 valami
bérelt	 nyaraló	 volt,	 ami	 fokozatosan	 lepusztult	 a	 nedves	 törülközők,
fürdőruhák,	ramaty	régi	szandálok	és	elárvult	strandpapucsok	halmai	alatt.
Lucy	 kijelentette,	 hogy	 biztosan	 egy	 papucstolvaj	 van	 a	 házban,	 és	 ha
megtalálják,	 akkor	mindenkinek	vetetnek	vele	új	papucsot,	de	aztán	 soha
senki	nem	akadt	horogra.
Most	elvesztette	a	pizzafutárt	is,	akinek	nyilván	elege	lett,	és	lelépett.	A

konyhaasztal	 azonban	 kedves	 törzshelye	 volt,	 feltűrte	 a	 fekete	 bársonyt,
levette	vadonatúj	aranyszandálját,	feltette	a	lábát	egy	székre,	és	lopott	egy
falatkát	mindenből,	amit	a	séf	alkotott.	Most	éppen	valami	kofta	nevű	ételt,
kicsi	currys	gombóckákat,	amik	nagyon	finomak	voltak.	–	Az	egész	tálat
meg	tudnám	enni	–	mondta	Lucy,	és	elcsent	egy	második,	talán	harmadik
darabot.
–	 Ne	 csinálja	 ezt,	 mert	 elvesztem	 az	 állásomat	 –	 mondta	 a	 séf,	 aztán

zavartan	 megtorpant.	 –	 Bekapcsolva	 hagytam	 a	 sütőt?	 –	 szimatolt.	 –
Valami	ég.
Aztán	meghallották	a	harsány	kiáltást:	–	Tűz	van!



Lucy	 felmarkolta	 a	 szandálját.	 Majd	 megtorpant;	 nem	 tudta,	 hova
menjen.	Aztán	magához	tért.	–	Édes	istenem!	Hol	van	Martha?	–	jajdult	fel,
és	kirontott	a	lengőajtón	át	a	szürke	füstbe.
–	 Jöjjön	 vissza,	 Miss!	 –	 kiáltott	 utána	 a	 szakács,	 miközben

személyzetének	 tagjai	 is	menekülőre	 fogták.	 –	Mindenki	 kifelé,	 hívják	 a
rendőrséget,	 a	 tűzoltókat,	 vigyenek	 ki	 mindenkit!	 –	 Aztán	 Lucy	 után
rohant.
Kinyitotta	az	ajtót,	és	hátrahőkölt.	Csak	füstöt	látott.
–	Lucy!	–	rikoltotta.	–	Lucy,	merre	van?	–	Nem	kapott	választ.	Néhány

másodpercig	 csak	 állt,	 nem	 tudta	 eldönteni,	 hogy	 a	 lány	 után	 induljon-e.
Lucy	az	imént	a	nővére	nevét	kiáltotta,	de	persze	nem	tudni,	hogy	Martha
merre	lehet,	talán	már	itt	sincs.
A	séf	visszarohant	a	konyhába,	gondoskodott	a	személyzetről,	kiterelte

őket	az	utolsó	emberig,	aztán	kirohant,	megkereste	a	tűzoltóparancsnokot,
és	 szólt	 neki	 Lucyról.	 A	 parancsnok	 káromkodott	 egy	 cifrát,	 magához
intett	néhány	embert,	aztán	berohant	a	lángok	közé.	A	séf	trédre	roskadt,	és
fohászkodni	kezdett.
Lucy	eközben	már	kint	volt,	futott	a	nedves	fűben,	a	nővérét	kereste.	A

lánc	 ugrált	 a	 nyakában,	 összegabalyodott,	 fojtogatta.	 Megrántotta,	 de	 a
gyöngysor	 nem	 engedett.	 Erősebben	 meghúzta,	 mire	 a	 gyöngyök
szanaszét	hullottak,	szertelenül	csillogva	a	lángok	és	a	hold	fényénél.	Lucy
egy	pillanatra	megtorpant,	és	megbámulta	őket.	Kész	vagyon	hevert	a	lába
előtt.
Ekkor	hirtelen	Ahmet	ugrott	eléje	a	sötétből.
Lucy	felsikoltott,	és	hátratántorodott.	Próbált	elszaladni.
–	Hagyd	 abba,	 ostoba	 tyúk	–	mondta	Ahmet	 olyan	 lágy	hangon,	 hogy

Lucy	önkéntelenül	is	engedelmeskedett.
–	De	hát	ég	a	házad!
–	Az	otthonom	volt.
Lucy	 futásnak	 eredt,	 de	 a	 bársony	 a	 lába	 köré	 tekeredett.	 Megbotlott.

Futás	közben	 tépni	kezdte	 a	 fűző	zsinórjait,	 és	 addig	 rángatta	őket,	 amíg
érezte,	hogy	valami	szakad.	Kibújt	a	hosszú	 ruhaujjból,	 lehúzta	a	 ruhát	a
derekára,	aztán	a	 lábára,	kilépett	belőle,	és	otthagyta	a	fűben	–	gyűlölte	a
drága	göncöt.	Csak	a	szürke	bugyi	maradt	rajta,	amit	a	ruha	alatt	viselt.
Mezítláb	volt,	a	bugyi	csuromvizesen	tapadt	a	testére	az	esőben,	hosszú

szőke	haja	megsötétedett	a	víztől,	az	arcán	könny	patakzott.	Rohant	vissza
a	házhoz,	hogy	megkeresse	Marthát.	Körülnézett,	és	látta,	hogy	Ahmet	ott



térdepel	a	földön,	ahol	hagyta,	lehajtott	fejjel,	két	karját	maga	elé	emelve.
Lucy	esküdni	mert	volna,	hogy	a	gyöngyöket	tartja.

A	 ház	 hátuljánál	 járt,	 a	 fű	 nedves	 spenótként	 tapadt	 a	 lábára,	 síkosan,
sárosan…	aztán	észbe	kapott.	A	mocsár.	A	mocsárban	van.	Te	jó	ég.
Mozdulatlanná	 dermedt.	 Túl	messze	 volt	 az	 égő	 háztól	 ahhoz,	 hogy	 a

lángok	megvilágítsák	az	útját.	A	semmi	sötétlett	előtte.	Mögötte	pedig	nem
látszott	semmiféle	út,	ami	visszavezette	volna	Marshmallowsba.
De	 nem	 ácsoroghatott	 itt	 a	 világ	 végéig,	 le	 kellett	 ráznia	 Ahmetet	 és

megtalálnia	Marthát	meg	Marcót.	A	legszívesebben	hazarohant	volna…
–	Erre,	Lucy,	gyere	velem!
Felemelte	 a	 fejét,	 és	 az	 előtte	 álló	 jelenésre	 pillantott;	 a	 fekete

bársonyruha,	 épp,	 mint	 az	 övé,	 gyönyörű	 hosszú	 vörös	 hajkorona,
tollmaszk.
–	Gyere	csak,	én	ismerem	az	utat!	Csak	gyere	utánam.
Lucy	azt	hitte,	hogy	szellemmel	áll	 szemben,	de	olyan	szellemek,	akik

pontosan	ugyanolyan	ruhát	viselnek,	mint	az	övé,	és	hirtelen	felbukkannak
a	mocsárban,	 segítséget	 ígérve,	nem	 teremnek	csak	úgy…	Mégsem	lehet
más,	 csak	 szellem,	 előképe	 annak,	 amivé	 hamarosan	 ő	 is	 lesz;	 halott
jelenlét,	 amely	 szüntelenül	 itt	 bolyong	 majd	 ezen	 a	 helyen.	 Rémülten
próbált	sikoltani,	de	nem	jött	ki	hang	a	torkán.
A	 nő	 a	 kezét	 nyújtotta.	 –	 Angie	 a	 nevem.	 Éppen	 el	 akartam	 menni,

amikor	láttam,	hogy	elfutsz.
A	 felismeréstől,	 hogy	 a	 nő	 eleven	 ember,	 Lucy	 lába	 felmondta	 a

szolgálatot.	Összerogyott.	A	gyermekkor	biztonságának	utolsó	maradékait
is	elvesztette.	Teljesen	összetört.
–	Semmi	baj.	Elviszlek	a	nővéredhez.	Láttam	elöl	a	rendőrfőnökkel	meg

a	tűzoltókkal.
–	 És	 Marco?	 –	 Lucy	 hirtelen	 szükségét	 érezte	 Marco	 megnyugtató,

férfias	jelenlétének.	A	családját	akarta.
–	Majd	őt	is	megkeressük.	De	most	gyere	velem,	teljesen	ki	vagy	hűlve.

Haza	kell	kerülnöd.
Az	otthon	Lucy	számára	kizárólag	a	Patrons	Hallt	jelentette,	az	apját	és

az	 anyját	 és	 a	 nővérét,	 a	 barátokat	 és	 unokatestvéreket	 és	 kutyákat	 és
cicákat	és	pónikat…	Annál	szörnyűbbnek	érezte	a	kietlenséget	maga	körül.
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A	 dugóban	 araszolva	 Marco	 leveles	 ösvényt	 pillantott	 meg,	 amely
nagyjából	 a	 ház	 irányába	 vezetett,	 és	 nem	 volt	 már	 messze,	 talán	 csak
ötpercnyire.	Jobb,	mint	ez	a	nyomorgás	itt	a	sok	katasztrófaturista	között,
akik	 csak	 a	 tüzet	 akarják	 látni.	 Hullafalók	 egytől	 egyig,	 akik	 azt
kérdezgetik,	hogy	nem	maradt-e	valaki	bent…	és	ki	tudja,	hogy	maradt-e.
Talán	Martha,	vagy	Lucy…
Dobogó	szívvel	tért	le	a	keskeny	útról	a	kis	ösvényre,	és	beletaposott	a

gázba.	Az	autó	megugrott,	aztán	megállt.	A	francba.	A	rohadt	életbe.	Mi	a
nyavalya	ez?
Em,	aki	mellette	ült,	és	kidugta	a	fejét	az	ablakon,	felpattant,	és	kiugrott

a	nyíláson,	aztán	rohanni	kezdett	a	ház	felé.
Marco	utánaordított,	de	a	kutya	már	messze	járt.	Próbált	ő	 is	kiszállni,

de	 a	 vezetőoldali	 ajtó	 beragadt.	 Átcsusszant	 a	 másik	 ülésre,	 és	 ott	 is
próbálkozott.	Az	se	mozdult.	Marco	gerincén	verítékpatak	indult	lefelé.
Hátramászott,	és	nekifeszült	az	ajtónak.	Az	azonnal	kinyílt;	sosem	zárta.

Kikászálódott,	és	a	ház	felé	nézett.
–	Em!	–	rikoltotta.	–	Em,	te	piszok	dög,	gyere	vissza!	–	A	fenébe	is,	nem

lett	 volna	 szabad	 dögnek	 neveznie,	 arra	 sosem	 reagál.	 –	 Em,	 te	 kis
nyavalyás,	vissza!	–	próbált	másképp	fogalmazni,	mert	tudta,	hogy	a	kutya
a	„kis	nyavalyást”	becézésként	értelmezi.
A	környék	egyetlen	facsoportjának	közepén	állt,	ezüstös	kérgű	bükkök

gyűrűjében.	A	 törékeny	 levelek	 remegtek	 a	 tűz	 forró	 szelében.	Az	 egész
jelenet	 teljességgel	 valószínűtlenül	 hatott	 –	 Marshmallows	 mint	 egy
filmforgatás	 vagy	 egy	 tévéshow	 helyszíne,	 a	 tűzoltószirénák	 zenei
aláfestésével.
Az	 autók	 utat	 adtak	 a	 tűzoltóknak,	 és	 egy	 helikopter	 is	 küzdött	 a	 sűrű



füsttel;	 szivattyúk	 zúgtak,	 súlyos	 tömlők	 súrlódtak,	 majd	 robbanásszerű
hanggal	 tört	 elő	 belőlük	 a	 víz.	 Te	 jó	 ég.	 Elkésett.	 Elkésett…	 Rohanni
kezdett	a	kutya	után.

Odakint	 a	 mocsárban	 Angie	 erősen	 szorította	 Lucy	 kezét,	 úgy	 futottak.
Hallotta	a	lány	zokogásszerű	zihálását,	s	 tudta,	hogy	Lucy	az	ereje	végén
jár,	hogy	a	félelem	és	a	rettegés	kiszívja	belőle	az	akaratot.	Lucy	még	azt
sem	tudja,	ki	az,	aki	elvonszolja	a	tüzes	pokoltól,	ahol	a	szeretteit	sejtette.
Angie	megállt.	–	Ülj	 le	egy	percre.	Pihenj.	Itt	mellettem.	–	Lenyomta	a

lányt	a	nedves	fűre.	Hideg	volt.	–	De	hamar	tovább	kell	mennünk.	Martha
vár	téged.
Látta,	 hogy	Lucy	 kék	 szeme	 elhomályosul	 a	 könnyektől.	 Egy	megtört

szívet	 látott;	 jól	 tudta,	milyen	 érzés.	 –	 Ígérem	–	 folytatta,	 és	 szelídebben
fogta	 meg	 Lucy	 kezét.	 –	 Ígérem,	 hogy	 minden	 rendben	 lesz	 velük,	 de
előbb	ki	kell	jutnunk	innen.
–	És	mi	lesz	Emmel…	Nem	bírnám	ki,	ha	Em…
–	 Em	 is.	 –	 Angie	 keresztezte	 az	 ujjait,	 és	 a	 szívéhez	 tartotta.	 Persze

hazudott,	 de	 a	 jó	 ügyért	 tette.	 Fogalma	 sem	 volt	 róla,	 merre	 lehetnek	 a
többiek.	És	ott	állt	egy	veszedelmes	láp	közepén.	Ilyesmi	már	történt	vele.
És	azóta	sem	tudta,	hogyan	tegye	biztonságosan	egyik	lábát	a	másik	elé.

Martha	nem	tudta,	hogy	történt,	de	egyszer	csak	lángba	borult	minden.	Por
sűrűségű	 füst	 fojtogatta.	 Egy	 pillanatra	 elfogta	 a	 pánik,	 csak	 állt,	 és	 a
telefonját	szorongatta.	Persze	nem	volt	térerő,	tombolt	a	káosz,	mindenhol
rendőrök,	 tűzoltók.	 Aztán	 hirtelen	 egy	 kutya	 rohant	 el	 mellette.	 Em
egyenesen	 a	 lángok	 közé	 vetette	 magát.	 Biztosan	 érzi,	 hogy	 valaki	 van
odabent,	és	a	segítségére	akar	sietni.
Te	jó	ég,	biztos	Lucy	az.
Martha	 szemügyre	 vette	 az	 égő	 házat,	 és	 felmérte	 a	 távolságot	 a

kirobbant	üvegű	 franciaajtó	és	a	zsanérjain	vadul	 lengedező	bejárati	 ajtó
között.	Nem	fog	menni.	Lucy	különben	sem	arra	lesz,	hanem	a	konyhában.
Persze	a	kutya	is	biztos	oda	tart.
A	 konyha	 a	 ház	 hátsó	 részében	 volt.	 Tűzoltóautó	 húzott	 el	 Martha

mellett,	már	ugráltak	is	le	róla	az	emberek,	csatlakoztatták	a	tömlőket,	és



rohantak	az	izzásba.	Martha	szinte	kővé	dermedt.	Tudta,	hogy	semmit	sem
tehet.	Egyáltalán	semmit.
Marco	 látta	 meg	 őt,	 a	 lángok	 fényénél,	 ahogyan	 görnyedten,	 fejét

lehorgasztva	 áll.	 Tudta,	 hogy	 Martha	 sír,	 és	 tudta,	 hogy	 biztosan	 Lucy
miatt.
Odarohant	 Marthához,	 maga	 felé	 fordította,	 átölelte,	 egyetlen	 szó

nélkül.	Nem	tudott	mondani	semmi	vigasztalót,	semmi	reménykeltőt…	De
tudta,	hogy	reménykedniük	kell.	A	remény	az	élet	értelme,	a	jövőé,	amely
együtt	vár	rájuk.
Lucy	nem	tett	fel	kérdéseket	futás	közben	a	nőnek,	aki	a	kezét	fogta.	Csak
benne	bízhatott.	Ez	az	ember	volt	az	egyetlen	támasza	a	saját	fekete	ruhája
hasonmásában,	a	lobogó	vörös	hajjal	a	tűz	forró	fergetegében.	Most	végre
megnézte:	élesen	kirajzolódó	pofacsontok	a	halvány	bőr	alatt,	csontsovány
termet	a	lógó	fekete	ruha	alatt;	együttérzéssel	teli	hatalmas	szempár.
–	Ki	vagy	te?
–	Jó	barát.
–	Ahmet	barátja?
–	 Annak	 az	 embernek	 nincsenek	 barátai.	 Én	 azért	 vagyok	 itt,	 mert

csapdába	 ejtett,	 fogságban	 tartott.	 Én	 gyújtottam	 a	 tüzet,	 hogy
megszökhessek…
Lucy	próbálta	 felfogni,	 amit	 az	 imént	 hallott;	 nyilvánvaló,	 hogy	 senki

sem	tart	 fogva	nőket,	senki	sem	gyújtogat	szándékosan,	amikor	emberek
halhatnak	meg.	Eszébe	jutott	a	nővére.	–	Istenem,	Martha!
Próbált	felállni,	de	Angie	visszatartotta.	–	Maradj.	Ne	mozdulj	–	Angie

felállt,	kisimította	a	ruháját,	és	levette	a	cipőjét.
–	 Hová	 mész?	 –	 Lucy	 megrettent,	 hogy	 magára	 hagyják,	 és

belekapaszkodott.
–	Megkeresem	neked	Marthát	–	 felelte	Angie.	–	Bízz	bennem.	–	Azzal

eltűnt.
Az	 éjszaka	 körbezárta	 Lucyt.	 Szinte	 érezte	 bőrén	 a	 sötétség	 érintését,

amelyet	az	égő	ház	lángjai	ellenpontoztak.	Ez	a	vörös	hajú	nő	megkeresi
Marthát.	 Megtalálja,	 és	 idehozza,	 és	 vele	 jön	 Marco	 is,	 meg	 Em	 is.
Istenem,	az	a	kicsi	kutya.
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Marco	 szorosan	 ölelte	 Marthát;	 a	 lány	 elcsendesedett,	 de	 még	 mindig
reszketett.	Marco	nem	tudta,	merre	 lehet	Lucy,	és	félt	a	választól.	Az	égő
épület	perzselő	forróságot	árasztott,	úgyhogy	arrébb	vitte	Marthát.
–	Mondd,	mit	kéne	tennem	–	szólt	Martha.	–	Meg	akarom	találni	Lucyt.
–	Meg	fogjuk	találni.	–	Marco	szeretett	volna	valóban	olyan	magabiztos

lenni,	mint	ahogyan	beszélt.	Úgy	döntött,	hogy	otthagyja	Marthát,	ő	meg	a
házhoz	megy,	körülnéz,	hátha	Lucy	ott	van	a	bámészkodók	között.	Aztán
rájött,	 hogy	 erre	 semmi	 esély.	 Lucy	 is	 keresné	 őket,	 ha	 élne.	 Marco
azonnal	keservesen	meg	is	bánta	ezt	a	gondolatot.
–	 Odamegyek	 –	 mondta	 Marthának.	 –	 Itt	 várj	 meg,	 egy	 lépést	 se

mozdulj.
A	ház	felé	kocogott,	de	néhány	tűzoltó	útját	állta.	Fél	tucat	tűzoltókocsi

állt	odakint,	meg	egy	csomó	rendőrautó.	Marco	odament	az	egyikhez,	és
elmagyarázta	a	rendőrnek,	hogy	muszáj	bemennie,	egy	kis	barátnője	talán
odabent	rekedt,	de	közölték	vele,	hogy	ez	lehetetlen.
–	Marco!
A	hang	felé	fordult.	A	vörös	hajú	lányt	látta,	akit	annyiszor	lerajzolt.	A

fethiyei	 lányt,	 akinek	 fuldokló	 pillantása	 beleégett	 az	 emlékezetébe.	 A
lányt,	akit	azóta	is	keresett.	Aki	visszatért	halottaiból.
–	Lucy	velem	van	–	mondta	a	 lány.	–	Semmi	baja.	Elviszlek	hozzá,	de

először	muszáj	figyelmeztetnem	téged:	Ahmet	veszedelmes	gyilkos.	Ő	is,
és	Mehitabel	is.	Az	a	nő	megtesz	bármit,	amit	kér.	A	hajón	is	meg	akartak
ölni.	Akkor	láttál	a	vízbe	esni,	de	senki	sem	hitt	neked.	Életben	tartottak,	és
tovább	 kínoztak,	 most	 pedig	 meg	 akartak	 ölni,	 ebben	 biztos	 vagyok.
Rabként	 tartottak	 itt,	 és	 én	 gyújtottam	 a	 tüzet,	 hogy	 megszökhessek.
Féltem,	hogy	senki	nem	hinne	nekem,	de	most	végre	elmondhatom	neked,



a	 zsaruknak,	 meg	 bárkinek,	 aki	 meghallgat.	 Ez	 az	 ember,	 ez	 a	 nagy
hatalmú	 milliárdos	 maga	 a	 gonosz,	 és	 az,	 ami	 most	 vagyok,	 ékes
bizonyítéka	ennek.
Lekapta	a	vörös	parókát,	és	megállt	Marco	előtt.	–	Nekik	az	egész	csak

játék	volt	 –	 folytatta.	 –	És	 amikor	Lucy	visszautasította	Ahmetet,	 tudtam,
hogy	most	már	őt	is	meg	akarja	majd	ölni.
Marco	tudta,	hogy	nincs	vesztegetni	való	idejük,	de	Angie	ragaszkodott

hozzá,	hogy	előbb	kérjenek	erősítést	a	rendőröktől.
–	Az	az	ember	nagyon	veszélyes	–	mondta	Angie.	–	Megvadítja	a	düh,

és	fegyver	van	nála.	És	itt	végtelen	mocsár,	ahol	mindnyájan	nyom	nélkül
eltűnhetünk.	Segítségre	van	szükségünk.

Lucy	reszketve	hevert	a	vizenyős	talajon,	és	annyira	fázott,	hogy	a	foga	se
vacogott	már,	mert	megdermedt	az	állkapcsa.	Nem	tudta	mozdítani	a	lábát,
de	még	az	ujját	sem	tudta	behajlítani,	még	ha	akarta	volna	se.
Ahmet	 alakja	 derengett	 fel	 a	 sötétben.	 A	 leégett	 ház	 vöröses	 izzásba

vonta,	ahogy	megállt,	és	lenézett	Lucyra.
–	 Nos	 –	 mondta,	 s	 mintha	 visszatért	 volna	 a	 hangjába	 valami	 a	 régi

erőből.	 –	 Lássuk	 csak,	 ki	 van	 itt.	 A	 finom	 kis	 Miss	 Lucy.	 Az	 erény
mintaképe	 és	 pizzafutárok	 szajhája.	 A	 lány,	 akinek	 túl	 kevés	 a	 gyöngy.
Gondolom,	 gyémántra	 pályázol.	 Az	 ilyen	 lányok,	 akik	 jobbnak	 tartják
magukat	másoknál,	mindig	gyémántot	 akarnak	 igazából.	 Jó	 árat	 akarnak
kapni	a	szexuális	szolgáltatásaikért,	mert	 igazi	kielégüléshez	nem	jutnak,
az	 túl	 fárasztó	 lenne.	 Nem	 igaz,	 kicsi	 Lucy?	 Mármint	 sokkal
szórakoztatóbb	 futárokkal	 és	 istállófiúkkal	 dugni,	 aztán	 meg	 erényt
színlelni,	amikor	egy	igazi	férfi	közelít,	és	ajánlja	fel	neked	a	világot.
Ahmet	 térdre	 ereszkedett	 a	 lány	 mellett,	 és	 levette	 a	 zakóját.	 Lucy

elhúzódott,	amikor	a	férfi	a	vállára	terítette.	–	Nem	mondhatod,	hogy	nem
vagyok	 úriember.	 –	 Ahmet	 hozzáért	 a	 lány	 karjához,	 amikor	 betakarta.
Érezte,	 milyen	 hideg,	 érezte	 a	 kezdődő	 kihűlés	 jeges	 érintését,	 amiről
tudta,	hogy	halált	jelent,	ha	Lucy	továbbra	is	idekint	marad.	Lucyra	meredt,
a	kimerült	arcot	 fürkészte,	a	duzzadt	szemhéjak	alól	szivárgó	könnyeket,
érezte	 a	 kezében	 tartott	 apró	 kéz	 remegését.	 Nem	 tudta	 elviselni.	 Nem
veszítheti	el	az	ő	kicsi	Lucyját.
Felállt,	 és	 felnyalábolta	 a	 törékeny	 testet.	 Lucy	 szinte	 súlytalan	 volt,



könnyebb	 bármelyik	 olajoshordónál,	 ami	 őt	 gazdaggá	 tette.	 Remegve
szorította	melléhez	a	lányt,	és	elindult	az	ingoványban.	Fogalma	sem	volt
róla,	 merre	 biztonságos	 a	 járás,	 csak	 remélte,	 hogy	 sikerülni	 fog.	Meg
kell	mentenie	Lucyt.

A	 kutya	 mintha	 a	 semmiből	 került	 volna	 elő.	 Éles	 vakkantás,	 aztán	 egy
villanás,	ahogy	elsüvített	mellettük,	majd	visszafordult.	Felugrott	Lucyra,
megnyalta	lecsüngő	karját,	szimatolt,	vakkantott	megint.	Ahmet	felismerte:
ez	Marco	kutyája.	Tehát	Marco	itt	van.	Segíteni	fog	Lucynak.
Ahmet	állt,	 tartotta	a	 lányt,	és	várt,	amíg	meg	nem	hallotta	a	hangokat.

Amikor	meglátta	a	vörös	 izzás	előtt	kirajzolódó	alakokat	közeledni,	egy
hosszú,	utolsó	pillantást	vetett	arra,	akit	szeretett.	Aztán	lefektette	a	földre,
újra	betakarta	a	zakójával.	Látta,	hogy	a	kutya	elrohan	a	hangok	irányába.
Majd	 idevezeti	 őket,	 meg	 fogják	 találni	 az	 ő	 drága	 lánykáját.	 Ő	 pedig
elmegy.	És	nem	tehetnek	semmit.	Csak	egy	sztorijuk	lesz	egy	fura,	eszelős
vörös	hajú	nőtől,	 akinek	soha	nem	fog	hinni	 senki.	Lucy	pedig	semmire
sem	fog	emlékezni.	Ha	ugyan	életben	marad.
Eszébe	 jutott	 a	 Beretta,	 és	 kivette	 a	 zakózsebéből.	Még	 egy	 pillanatig

állt.	 Nem	 csókolta	 meg	 Lucyt.	 Soha	 nem	 tette	 meg.	 Megfordult,	 és
belegyalogolt	az	éjszakába.	Tudta,	hová	igyekszik.
Persze	 Marco	 volt	 az,	 aki	 rátalált	 Lucyra.	 És	 aki	 még	 látta	 a	 távozó

férfialakot.	Tudta,	ki	az.
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Ahmet	 ismét	 a	 Lady	 Marinán	 volt,	 Fethiye	 partjai	 	 mellett,	 egyedül	 a
fedélzeten,	 és	 kibámult	 a	 mély	 kobaltkék	 vízre,	 amelyben	 időnként
fluoreszkáló	pettyek	villantak.	Varázslatos	a	természet,	gondolta,	és	sokkal
hatalmasabb	az	embernél.	Ezt	senki	sem	tudta	nála	jobban,	aki	átélte	már	a
Földközi-tenger	viharait,	Japán	tájfunjait	és	a	Csendes-óceán	hurrikánjait.
Egy	dolog	volt,	amit	nem	irányíthatott:	az	időjárás,	s	ez	a	tény,	végtelenül
narcisztikus	 ember	 lévén,	 rendkívül	 bosszantotta.	Az	 egész	 vagyonát,	 de
legalábbis	 annak	 egy	 jó	 részét	 odaadta	 volna	 annak	 a	 tudósnak,	 aki
megadta	volna	neki	ezt	a	hatalmat.
De	 addig	 is	 megvolt	 a	 hatalma	 az	 emberek	 felett.	 „Emberi	 lények”,

ahogy	 magukat	 nevezik,	 de	 az	 „emberi”	 jelző	 számára	 viszonylagos
fogalom	 volt,	 és	 ő	 maga	 természetesen	 felette	 állt	 ennek.	 Hatalommal
rendelkezett;	 azt	 tette,	 amit	 akart;	 élet	 és	 halál	 ura	 volt.	 Azon	 az	 estén
Mehitabelre	került	a	sor.
Még	 egy	 kicsit	 üldögélt,	 és	 azon	 mélázott,	 hogy	 veszített	 Angie-vel

szemben,	s	hogy	mind	közül	éppen	ez	a	lány	kerekedett	felül,	és	került	ki
győztesen	ostoba	harcukból.	Abból	a	harcból,	amelynek	nem	is	lett	volna
szabad	elkezdődnie,	ha	annak	idején	használta	volna	a	nyavalyás	eszét,	és
nem	hagyta	volna	magát	elbolondítani.
Belebolondult	 volna	 Angie-be?	 Igen.	 De	 Lucyba	 is.	 A	 kettő	 mégis

teljesen	más	volt.	Az	egyik	egy	világi	nő,	a	másik	egy	kislány,	akinek	meg
kellett	tanítani	a	világot.
Ahmet	 lehunyta	 a	 szemét,	 és	 visszagondolt	 Lucy	 meleg,	 hamvas

nyakának	 tapintására,	 amikor	 rácsatolta	 a	 gyöngysort,	 amikor	 beszívta	 a
lány	 illatát,	 melegét,	 a	 friss	 veríték	 és	 a	 francia	 parfüm	 aromáját,	 amit
ismert	 ugyan,	 de	 nem	 tudott	 azonosítani,	 s	 amelyet	 a	 lány	 túl	 bőségesen



locsolt	 magára,	 valóságos	 illatfelhőt	 húzva	 maga	 után.	 A	 fiatal	 lányok
tipikus	 hibája	 ez;	 egyetlen	 igazi	 nő	 sem	 ilyen	 közönséges.	 Kivéve	 talán
Angie-t,	de	annak	más	oka	lenne,	mégpedig	az,	hogy	nem	tud	jobbat;	neki
egészen	más	 volt	 a	 neveltetése,	 mint	 Lucynak.	 Angie	 az	 utca	 gyermeke.
Akárcsak	 ő.	 Ezért	 kedvelte	 annyira.	 És	 ezért	 jelent	 veszélyt	 rá,	 akárcsak
Mehitabel,	és	ezért	kell	meghalnia,	akárcsak	Mehitabelnek.
Annyira	 könnyű	 volt.	 Ugyanígy	 üldögélt,	 mint	 ahogy	 most,	 amikor

selyemsuhogást	 hallott,	 és	 Mehitabel	 cipőjének	 halk	 kopogását.
Hátrafordult,	és	ránézett.
–	Azért	jöttél,	hogy	elnézést	kérj	a	katasztrófa	miatt?
–	 Kötve	 hinném,	 hogy	 szükség	 lenne	 ilyesmire.	 Te	 meg	 én	 egyek

vagyunk,	 Ahmet.	 Te	 is	 jól	 tudod.	 Bármit	 mondasz	 vagy	 teszel,	 én
elfogadom.	És	ugyanezt	várom	el	tőled	is.
Mehitabel	 leült	 a	 szomszédos	 székbe,	 a	 selyem	 zizegett,	 ahogy

elhelyezkedett.	 Ahmet	 jól	 megnézte,	 látta	 a	 szépséget,	 a	 sekélyességet,	 a
fájdalmát	 és	 az	 érzések	 teljes	 hiányát	 mások	 iránt.	 Mehitabelnek
természetesen	igaza	volt	abban,	hogy	ugyanolyanok.
Ahmet	felállt,	és	felhúzta	a	nőt.
–	 Hova	 megyünk?	 –	 kérdezte	 Mehitabel,	 miközben	 Ahmet	 felvitte	 a

felső	fedélzetre,	ahol	a	fehér	helikopter	várakozott.
–	A	reptérre,	a	gépemhez.	Ideje	hazamenni,	Mehitabel.
A	 nő	meglepetten	 meredt	 rá;	 mindketten	 jól	 tudták,	 hogy	 nincs	 többé

„otthon”.	Marshmallowsnak	vége.
–	 Megnézzük	 –	 magyarázta	 Ahmet,	 és	 beterelte	 Mehitabelt	 a

helikopterbe.	 –	 Megbeszéljük	 az	 újjáépítést.	 Tudom,	 hogy	 vannak	 jó
ötleteid	 ezzel	 kapcsolatban.	 Mindig	 biztos	 lehetek	 benne,	 hogy	 tudsz
valami	megoldást.
Mehitabel	 kissé	 felderülve	 kötötte	 be	 magát.	 Hamarosan	 a	 kis

repülőtérre	érkeztek,	és	átszálltak	a	Cessnára.	Ahmet	maga	vezetett.	Vissza
Marshmallowsba,	mint	a	hazatérő	postagalamb.
A	 levegőből	 nézve	 az	 állandó	 ködön	 keresztül	 a	 romba	 dőlt	 épület

mindössze	 leomlott	 falak,	megfeketedett	 kövek,	 kiálló	 acélrudak	 tömege
volt.	 Sehol	 egy	 fa.	 Sehol	 egy	 virág.	 Semmi	 jele	 annak,	 hogy	 valaha	 is
emberek	éltek	volna,	mulattak	volna,	szőttek	volna	terveket	itt.	Csak	a	lápi
fények	 maradtak,	 meg	 egy	 váratlan	 károgás	 egy	 kócsagtól,	 amit	 a	 gép
zúgása	riasztott	fel	új	fészkéről.
Ahmet	letette	a	Cessnát,	és	zötyögve	gurultak	a	göröngyös	füvön,	majd



megálltak,	 mielőtt	 elérték	 volna	 a	 zöldebb	 mocsári	 pázsitot.	 Ahmet
odahajolt,	 és	 kicsatolta	 Mehitabelt,	 aztán	 kiszállt,	 átment	 a	 nő	 oldalára,
kinyitotta	 neki	 az	 ajtót,	 és	 intett,	 hogy	 jöhet.	 Megfogta	Mehitabel	 kezét,
hosszan	 a	 szemébe	 nézett,	 majd	 a	 szájához	 emelte	 az	 erős	 női	 kezet.
Mehitabel	idegesen	nézett	vissza	rá.
–	Most	pedig,	Mehitabel	–	szólt	Ahmet	–,	sétáljunk	egyet.	–	Hátrált	egy

lépést,	 és	 elővette	 a	 fegyverét,	 a	 kis	 Berettát.	 Úgy	 simult	 a	 tenyerébe,
mintha	méretre	készítették	volna.	–	Vagy	egy	golyó	jobb	lenne?
Mehitabel	megdermedt.	Számtalanszor	látott	már	halált,	volt	az	okozója

és	 az	 eszköze	 is.	De	 arra	 sosem	 számított,	 hogy	 egyszer	 neki	 is	 szembe
kell	néznie	vele.
–	Tudnod	kellett,	hogy	egyszer	ez	lesz	a	vége	–	jegyezte	meg	Ahmet.	–

A	hozzád	és	hozzám	hasonló	emberek	nem	hétköznapi	életet	élnek.	És	nem
hétköznapi	módon	 halnak	meg.	Azt	 javaslom,	 hogy	 sétáljunk.	 Vedd	 le	 a
cipődet,	 úgy	 kényelmesebb,	 és	 a	 mocsári	 fű	 kellemesen	 hűvös	 lesz	 a
lábadnak.
Mehitabel	kibújt	a	cipőjéből.	Mezítláb	állt,	rémülten,	várakozón.
–	Kérlek,	légy	oly	szíves,	és	menj	távolabb,	kedvesem	–	folytatta	Ahmet.

–	 Másképp	 utálnám.	 Te	 különben	 is	 olyan	 nő	 vagy,	 aki	 tudja,	 mikor
győzték	le.
Valóban	így	volt.	Mehitabel	megfordult,	és	nagyon	lassan	elindult.	A	fű

hűvös	volt.	Vizes.	A	sár	a	bokájára	tapadt,	a	vádliját	nyaldosta,	amíg	egyre
küzdelmesebb	 nem	 lett	 a	 haladás.	 Sötétség	 feketéllett	 előtte.	 Az
örökkévalóság	sötétje.
Itt	fog	meghalni	a	mocsárban,	de	Ahmet	a	biztonság	kedvéért	még	majd

egy	 golyót	 is	 beleereszt.	 A	 férfi	 sokáig	 állt,	 csak	 várt,	 nézte,	 ahogy	 a
mocsár	 elnyeli	 Mehitabelt,	 a	 víz	 megemelkedik,	 aztán	 elindul	 a
dagályfolyó	 mindent	 elsöprő	 vízfala.	 Soha	 senki	 nem	 fogja	 megtalálni.
Csak	 a	 cipője	 marad,	 elfeledve,	 ott,	 ahol	 kilépett	 belőle,	 nem	 is	 olyan
régen.
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Néhány	nappal	később	Ahmet	a	kedvenc	kapitányi	székében	terpeszkedett	a
Lady	Marina	fedélzetén,	abban	a	székben,	amelyben	modellt	ült	a	képéhez.
Marcót	 várta.	 Felhívta	 a	 festőt,	 megkérte,	 hogy	 jöjjön	 el,	 mert	 valami
fontosat	 szeretne	neki	mondani.	Azt	 is	mondta,	 hogy	Marco	az	 egyetlen,
akivel	ezt	közölni	akarja,	és	bízik	a	diszkréciójában.
–	Kedvelem	magát	–	mondta	Marcónak	a	maga	cseppet	 sem	 tapintatos

módján.	–	Jobban,	mint	ahogy	portrémat.
–	 Ezzel	 kénytelen	 lesz	 együtt	 élni,	 uram	 –	 felelte	 Marco.	 –	 Ez	 az	 én

verzióm	magáról.	Így	kell	rá	tekintenie,	vagy	fesse	meg	saját	magát.	Nincs
más	lehetőség.
–	 Így	 tekintem.	 Nem	 vagyok	 művész,	 és	 gondolhatok	 bármit,	 tudom,

hogy	 egy	 nap	 majd	 a	 Tate-ben	 fog	 lógni	 a	 kép	 a	 Rembrandtok	 és	 a
Picassók	mellett.
Marco	 elmosolyodott.	 –	Hát,	 talán	 nem	 épp	 a	 Rembrandtok	mellett.	 –

Mindazonáltal	 elfogadta	 Ahmet	 meghívását,	 vagyis	 inkább	 utasítását,
leginkább	kíváncsiságból.	Tudni	akarta,	hogy	most	éppen	mit	 forral	ez	a
gazember.
Lucy	 már	 kikerült	 a	 képből,	 biztonságban	 volt	 Martha	 mellett,	 aki	 a

továbbiakban	már	 dolgozni	 sem	volt	 hajlandó	Ahmetnek.	Marshmallows
elpusztult,	 és	már	 nem	éledhetett	 újjá	 poraiból,	 ezt	Ahmet	maga	mondta.
Angie	 egy	 rehabilitációs	 intézetben	 lábadozott	 Marco	 anyagi
támogatásával	és	segítségével.	Mehitabel	újabban	nem	mutatkozott,	ami	a
legsötétebb	gondolatokra	indított	Marcót,	de	még	ekkor	sem	tudta	elhinni,
hogy	Ahmet	egyszerűen	képes	megszabadulni	tőle.	Legalábbis	nem	„úgy”.
Valószínűleg	 egyszerűen	 csak	 kirúgta,	 visszaküldte	 a	 való	 világba,	 hogy
megálljon	 a	 saját	 lábán.	 Az	 efféle	 emberek	 így	 intézik	 a	 dolgaikat.	 A



„gonosz”	túl	enyhe	szó	Ahmetre.
A	 Lady	 Marina	 az	 Égei-tengeren	 horgonyzott,	 a	 török	 partoknál.

Fethiye	kikötőjének	fényei	ott	pislákoltak	a	távolban,	s	olyan	tiszta	volt	az
éjszaka,	hogy	Ahmet	még	a	sötétben	is	látta	a	leszálló	gépét,	amely	Marcót
hozta	a	kikötőhöz.
Felsóhajtott,	s	egy	kézmozdulattal	odahívta	az	egyik	szolgát,	egy	férfit	a

Lady	 Marina	 egyenruhájában:	 fehér	 ingben,	 fehér	 sortban	 és	 fehér
matrózcipőben.	 Ezt	 a	 padlót	 semmiféle	 idióta	 nem	 fogja	 összekaristolni
magas	sarkúval	és	hasonlókkal.	Vagy	mezítláb,	vagy	hajóscipőben,	ennyi.
A	jelére	ugrott	a	mögötte	álló	két	ember,	akik	a	parancsait	lesték.
–	 Tequilát!	 –	 adta	 ki	 az	 utasítást	 csengő	 hangon.	 A	 szolgák	 azonnal

engedelmeskedtek,	 és	 pillanatokon	 belül	 visszatértek	 egy	 emeletes
ezüsttálcával,	 amelyen	 kétféle	 tequila	 is	 kínálta	 magát:	 Patrón	 Silver	 és
tiszta	 agave.	 Ahmet	 a	 Patrónra	 mutatott,	 átvette	 a	 félig	 töltött,	 magas,
jéggel	rakott	poharat,	a	csavarásnyi	lime-mal.
Hátradőlt	 a	 székében,	 és	 nagyot	 kortyolt	 a	 pohárból,	 kiélvezve	 az	 ízt,

miközben	azért	szemmel	tartotta	az	imént	földet	ért	gépet.	A	vidám,	rojtos
piros	tetejű	kis	golfkocsi	már	várta	Marcót,	aki	kiszállt,	aztán	megállt,	és
körülnézett.
Ahmet	a	szeméhez	emelte	a	távcsövét,	úgy	követte	Marcót,	aki	beszállt	a

golfkocsiba	 a	 két	 testőrrel	 együtt,	 és	 sebesen	 a	 parthoz	 gördült,	 ahol	 a
Riva	várt	rájuk.	Ahmet	eltette	a	látcsövet,	és	elővette	a	Berettát	az	övéből.
Olyan	egyszerű	lenne	most	azonnal	elintézni	Marcót.	Egyetlen	tiszta	lövés,
és	 vége.	 Egy	 gonddal	 kevesebb.	 Nincs	 több	 szaglászás,	 nincs	 több
kutakodás	 olyan	 dolgokban,	 amikhez	 senkinek	 semmi	 köze.	 Mások
ügyeibe	 ütni	 az	 orrunkat	 nem	 jó	 dolog,	 azt	 Ahmet	 tapasztalatból	 tudta.
Eltűnődött	 rajta,	 hogy	 Marco	 vajon	 mennyit	 tudhat	 az	 üzleteiről.
Gyanította,	hogy	meglehetősen	sokat;	talán	még	a	pénzmosási	ügyeiről	is
tudomást	 szerzett,	 amelyek	 globális	 méretekben	 folynak,	 kapcsolatokkal
innen	 a	 világ	másik	 végéig.	Mostanra	Marco	 valószínűleg	megsejtette	 a
drogtémát	 is,	 bár	 bizonyítani	 nyilván	nem	 tudja.	És	persze	 tud	 a	Lucyért
folytatott	játékról.	Mert	eltávolította	a	lányt	a	keze	ügyéből.	És	Angie-t	is.
Ahmet	 tudta,	 hogy	 Lucy	Marthával	 van.	 De	 hol	 lehet	 Angie?	 Talán	 a

hold	sötét	oldalán?	Ahmetnek	az	összes	kapcsolata,	az	összes	barátja	révén
sem	 sikerült	 ráakadnia,	 pedig	Angie	 volt	 az	 egyetlen	 ember,	 aki	 esetleg
elpusztíthatja.	 A	 lány	 mindent	 tud,	 a	 sztorija	 valóságos	 szenzáció	 lenne.
Angie	még	mindig	tönkreteheti	őt.



Itta	 a	 tequilát,	 és	 nézte	 a	 közeledő	 Rivát,	 amely	 felfröcskölte	 a	 vizet
maga	 mögött.	 A	 Beretta	 ott	 lapult	 fehér	 lenvászon	 zakójának	 jobb
zsebében.	 Tudta,	 hogyan	 kell	 bánni	 vele.	 Csak	 az	 volt	 a	 kérdés,	 hogy
akarja-e	használni.
A	 Riva	 befordult	 a	 jacht	 mellé.	 Ahmet	 kiitta	 a	 poharát,	 felállt,	 és

odament,	ahol	a	hágcsót	leeresztették	a	vízre.
Marco	 elkapta	 a	 tekintetét,	 miközben	 kimászott	 a	 csónakból,	 aztán

hamarosan	szemtől	szemben	álltak	a	fedélzeten.
–	 Nos,	 itt	 vagyok,	 Ahmet	 –	 szólt	 Marco.	 –	 Nagyon	 remélem,	 hogy

megérte.
–	Meg	fogja,	ellentétben	a	portréjával.
Marco	 elmosolyodott.	 Ahmet	 az	 örök	 gazdag	 gyerek,	 aki	 sosem

elégedett	azzal,	amije	van.
–	 Jöjjön,	 üljünk	 le	 ide	 –	 intett	 Ahmet	 a	 jobb	 oldali	 fedélzetre,	 ahol	 a

tenger	 színéhez	 illő	 kék-zöld	 párnás	 padok	 álltak	 kis	 asztalok	 mellett,
természetesen	gyertyákkal.	Egy	fehér	ruhás	pincér	várta	az	utasításaikat.
–	Tequila	jó	lesz?	–	mutatta	fel	a	poharát	Ahmet.	–	Én	azt	iszom.
Marco	visszautasította;	 észnél	 akart	maradni.	Fogalma	 sem	volt,	miért

rángatták	ide.	Martha	nem	is	akarta,	hogy	eljöjjön.	Ahmet	kiszámíthatatlan,
veszedelmes	 alak,	 aki	 elveszítette	 azt,	 amit	 egész	 életében	 keresett.	 Azt,
hogy	 befogadják.	 Elveszítette	 az	 otthonát	 is.	 És	 elveszítette	 Lucyt,	 aki
tulajdonképpen	soha	nem	is	volt	az	övé.	Elvesztette	még	Angie-t	is,	a	lányt,
akit	megkívánt,	 és	 a	 jó	 ég	 tudja,	mi	 lett	Mehitabellel,	 akinek	 egyszerűen
nyoma	 veszett.	 Mint	 ahogyan	 –	 Marco	 gyanúja	 szerint	 –	 sok	 más
embernek	is,	akik	szerencsétlenségükre	üzleteltek	Ahmet	Ghulbiannal,	aki
most	 elveszített	 mindent	 a	 pénzén	 kívül.	 Marco	 egyszeriben	 megértette,
miért	van	itt:	meg	kell	tudnia	az	igazságot.
Helyet	 foglalt	 a	 zöld-kék	 párnákon,	 és	 egy	 üveg	Heinekent	 kért,	 amit

nem	szándékozott	meginni.
–	 Nos,	 uram?	 –	 nézett	 Ahmet	 szemébe,	 amit	 most	 is	 eltakart	 az	 az

átkozott	sötét	szemüveg.
Ahmet	persze	észrevette	magát.	Levette	a	szemüveget.	–	Így	jobb,	tisztán

látjuk	egymást.	Egyformán	látjuk,	mit	gondol	a	másik	–	nevetett.	–	Mindig
hasznosnak	találom	ezt,	de	ma	este	inkább	magának	lesz	hasznos.	Először
a	projektemről	akarok	mesélni	magának.
Egy	 csettintéssel	 odahívta	 a	 pincért,	 aki	 máris	 mellettük	 termett,	 és

újratöltötte	 Ahmet	 poharát,	 valamint	 friss	 jeget	 is	 hozott.	 Az	 éjszaka



rendkívül	 sötét	 volt,	 nem	 világított	 a	 hold,	 csak	 Fethiye	 távoli	 fényei
hunyorogtak	a	partnál.	Aztán	hirtelen	nekicsapódott	a	víz	a	hajó	oldalának,
és	a	hatalmas	jacht	simán	megindult.	Marco	erre	nem	számított,	és	riadtan
meredt	Ahmetre,	aki	csak	mosolygott,	mintha	tréfálkozna.
–	Ne	aggódjon,	ez	csak	az	egyik	szeszélyem,	szeretek	kinn	lenni	a	vízen

este.	Egy	kör	a	kikötőben	és	vissza,	így	hirdetik	a	sétahajókat	a	tengerparti
nyaralóhelyeken.	Ennyi	az	egész,	Marco.	Biztosíthatom,	hogy	semmi	baja
nem	esik	–	mosolygott,	és	megtapogatta	zsebében	a	Berettát.
–	Lenne	egy	kérdésem	–	szólalt	meg	Marco.	–	Mit	 jelentett	magának	a

vörös	hajú	lány?	Mi	volt	olyan	fontos	benne?
–	 Fontos?	 Angie-ben?	 Nos,	 bizonyos	 szempontból	 talán	 igaza	 van,

fontos	 volt,	 egyszerűen	 azért,	 mert	 képtelen	 voltam	 megtörni.
Csinálhattam	bármit,	történhetett	bármi,	az	a	lány	kibírta.	Víz,	mocsár,	tűz,
rabság…	átvészelt	mindent.	Egy	ilyen	lányt	csak	csodálni	lehet,	Marco.
Marco	hallgatott.
–	 Aztán	 ott	 volt	 Mehitabel	 is,	 akit	 egy	 kissé	 véglegesebben	 sikerült

elintéznem.	Nem	jó	egy	nőt	ilyen	közel	engedni	magunkhoz,	hogy	ismerje
minden	 lépésünket,	 megkívánja	 azt,	 amink	 van.	 Az	 irigység	 a	 főbűnök
egyike,	Marco,	mint	 azt	nyilván	ön	 is	 jól	 tudja.	És	ha	már	 itt	 tartunk,	ne
fáradjon	egy	újabb	portréval,	mert	ezt	a	Tate-re	hagyom,	ahol	bizonyosan
hosszú	évekig	nagy	becsben	tartják	majd.
–	Egyelőre	még	nem	hagy	senkire	semmit	–	jegyezte	meg	Marco.
Ahmet	 sóhajtott,	 és	húzott	 egyet	a	 tequilából,	 aztán	megint	 intett,	hogy

újratöltést	kér.
–	Mit	szólna,	ha	azt	mondanám,	hogy	soha	életemben	nem	volt	érzelmi

kötődésem?
Marco	 úgy	 vélte,	 hogy	 Ahmet	 valójában	 nem	 vár	 választ	 erre	 a

kérdésre.	 Beleivott	 a	 sörbe.	 Jéghideg	 volt.	 A	 keze	 is	 majdnem	 lefagyott
tőle.
–	 Ebből	 kifolyólag	 –	 folytatta	 Ahmet	 –	 úgy	 döntöttem,	 hogy	 a

vagyonomat	az	új	projektemre	ruházom.	A	neve	Az	Új	Lelkek	Alapítvány,
és	az	utolsó	 filléremet	 is	 a	 támogatására	költöm.	Fiatalokat	 fog	 segíteni,
főleg	 fiúkat,	 azokat	 az	 elveszett	 lelkeket,	 akik	 a	 világ	 utcáin	 tengődnek.
Hogy	jobb,	értelmesebb	életük	lehessen.
Marco	 egy	 szavát	 sem	 hitte,	 és	 azon	 töprengett,	 hogy	 pontosan	 mire

akar	kilyukadni	Ahmet;	hogyan	akar	ebből	hasznot	húzni.	Továbbra	 sem
szólt	semmit.



–	 Úgyhogy	 most	 már	 tudja	 –	 állt	 fel	 Ahmet.	 Odalépett	 Marcóhoz,	 és
lepillantott	rá.	–	Fogalma	sincs	róla,	mennyire	irigylem	magát	–	folytatta.
Letette	 a	 tequilás	 poharat	 a	 kis	 asztalra,	 megfordult,	 és	 feltekintett	 az

égre,	a	holdtalan,	csillagtalan,	végtelen	égboltra.
Marco	 nézte,	 ahogy	 kimegy	 a	 fedélzet	 széléig,	 és	 belebámul	 a

tintafekete	 vízbe,	 amely	 mintha	 egy	 lett	 volna	 az	 éjszakával,	 a	 hűvös
habokba,	 a	 végtelen	 egyformaságba.	 Aztán	 Ahmet	 lelépett	 a	 hajó
pereméről,	bele	a	semmibe.
–	Uramisten!	–	ordított	fel	Marco.
A	 testőrök	 rohanvást	 jöttek,	 a	 jacht	 lassítani	 kezdett,	 és	 visszafordult.

Órákig	 köröztek	 a	 környéken,	 a	 parti	 őrség	 helikoptereinek
támogatásával.	Csónakokkal,	búvárokkal	kutattak.	Hiába.
Mintha	Ahmet	 sosem	 létezett	volna.	De	az	biztos,	hogy	 tartozni	 sosem

tartozott	sehová.
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Fél	 évvel	 később	 Lucy	 egy	 kényelmetlen,	 fonott	 kis	 mű	 háncsszéken
ücsörgött	 egy	 sarki	 kávézóban	 a	 párizsi	 St.	 Germainben,	 kevéssé
visszafogottan	 –	mert	 hisz	 nem	 tagadhatta	 meg	magát	 –	 szürcsölve	 egy
hatalmas	 krémkávét	 tejszínnel,	 miközben	 egy	 pasztellszínű,	 málnás
macaronnal	is	teletömte	a	száját.
Martha	vele	szemben	ült	egy	szerényebb	presszókávé	mellett,	amelybe,

nem	tudván	ellenállni	a	kísértésnek,	ő	is	egy	macaront	mártogatott.	Em	az
asztal	 alatt	 hevert,	 végezvén	 saját	 süteményével,	 amit	 „jó	 kutya”	 lévén
kapott.	 Az	 igazat	 megvallva	 Martha	 nem	 nagyon	 hitte	 el,	 hogy	 mindez
igaz.	Majdnem	elveszítették	Lucyt,	végigéltek	egy	hatalmas	tűzvészt,	majd
a	 Ghulbian	 által	 rájuk	 uszított	 drága	 ügyvédek	 támadásait,	 aki	 tagadta,
hogy	 bármi	 köze	 lenne	 az	 ominózus	 este	 marshmallowsi	 eseményeihez
vagy	bármi	máshoz,	ami	még	történhetett.
Elvégre	nem	volt	semmiféle	bizonyíték,	amely	kapcsolatba	hozta	volna

Angie	 Morse-szal.	 Mehitabel	 pedig,	 aki	 elmondhatta	 volna	 az	 igazat,
eltűnt,	 a	 rendőrség	 szerint	 nyom	 nélkül.	 Feltételezhetően	 odaveszett	 a
tűzvészben,	bár	sosem	találták	meg	a	maradványokat.
Martha	 végignézett	 a	 húgán.	Olyan	 hamvas,	 olyan	 fiatal…	A	 történtek

semmi	 nyomot	 nem	 hagytak	 benne.	 Martha	 hálát	 adott	 az	 égnek,	 hogy
Lucy	alapvetően	erős	teremtés,	és	a	szüleiknek,	akik	ilyenné	nevelték.
Párizsba	tették	át	a	székhelyüket	Marcóval,	és	Lucy	is	átugrott	hozzájuk,

mielőtt	elkezdte	volna	a	főzőtanfolyamot.	Csodák	csodája,	a	történtek	után
és	felelősségkerülő	természete	ellenére	Lucy	váratlanul	megtalálta	az	útját.
Épp	 erre	 volt	 szüksége,	 és	 a	 „Séf”	 továbbra	 is	 lehetőségként	 derengett	 a
láthatáron.	A	 tunéziai	 szakács	 olyan	 jó	 barát	 lett,	 aki	 tanította	 is	 Lucyt	 a
munkája	mellett.



Marco	új	műterembe	költözött	Párizsban.	A	portrékról	áttért	a	saját	feje
utáni	 festésre,	 ahogy	 ő	 mondta,	 a	 kreativitás	 új	 útjára.	 Szabadság,	 így
emlegette.
Martha	 egy	 dél-franciaországi	 házon	 dolgozott	 Villefranche-sur-Mer

közelében,	egy	 régi	 tanyán,	amelynek	a	 felújításával	megbízták.	Teljesen
beleszeretett	a	helybe	is,	az	életbe	is,	és	hálás	volt	mindenért,	hisz	nemrég
majdnem	mindent	elvesztett.
Ma	 mégis	 aggodalmak	 gyötörték.	 Marco	 hívást	 kapott	 Ghulbiantól.

Hogy	menjen	el	hozzá.	Mint	mindig,	most	is	úgy	akarta,	hogy	elküldi	érte
a	 Bentley-t,	 aztán	 elrepíti	 Fethiyébe,	 majd	 helikopterrel	 átviszi	 a	 Lady
Marinára.
–	Muszáj	menned?	De	tényleg?	–	csimpaszkodott	bele	Martha	a	férfiba,

amikor	búcsúzkodtak.
–	Megmondom,	miért	kell	mennem	–	felelte	Marco.	–	Továbbra	is	tudni

akarom,	ki	ez	az	ember	valójában.	Meg	kell	látnom,	meg	kell	néznem,	ki
kell	 fürkésznem	az	agyát,	a	gondolkodását,	meg	kell	értenem,	kicsoda	ő.
Tudom,	mit	 tett	 Angie-vel,	 ahogy	 te	 is.	 És	 azt	 hiszem,	 tudom,	mit	 akart
csinálni	Lucyval,	bár	szerencsére	Lucy	nem	emlékszik	rá,	csak	arra,	hogy
eltévedt	a	mocsárban,	és	Ghulbian	talált	rá.	Jobb,	ha	jó	szívvel	gondol	arra
az	 emberre,	 bár	 persze	 soha	 többé	nem	 láthatja	 újra.	Nem	 szeretném	azt
hinni,	hogy	valaki	meg	akarta	ölni.
Martha	megborzongott.	 –	Kérlek,	 ne	menj	 –	 esdekelt.	 –	Ahmet	 olyan,

mint	 egy	 rossz	 ómen.	 Még	 soha	 semmi	 jó	 nem	 eredt	 tőle,	 és	 féltelek,
Marco.
–	Nem	engedhetem	meg	magamnak,	hogy	féljek	az	igazságtól.	Látnom

kell,	 és	 szembesíteni	 akarom	 az	 igazsággal,	még	 ha	 ez	 lesz	 is	 az	 utolsó
dolog,	amit	életemben	csinálok.
Martha	 nem	 kérdezte	 meg,	 hogy	 Marco	 hogyan	 akarja	 mindezt

kivitelezni	–	tudta,	hogy	úgysem	akadályozhatja	meg.	Csak	féltette.
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Néhanapján,	 bár	 az	 idő	múltával	 és	 az	 emlékek	 halványultával	már	 nem
olyan	 gyakran,	 felteszem	 magamnak	 a	 kérdést,	 hogy	 miért	 éppen	 én?
Miért	éppen	én	lettem	Ahmet	áldozata?	Biztos	vagyok	benne,	hogy	voltak
mások	is,	bár	persze	hivatalosan	semmi	sem	hangzott	el,	és	nyomozás	sem
indult,	 hisz	 egy	 „eltűnés”	 nem	 bűncselekmény;	 ahhoz	 hulla	 kell,	 és
szerencsére	 belőlem	 nem	 lett	 az,	 mint	 ahogy	 tartottam	 tőle,	 amikor
belelöktek	az	azúrkék	Égei-tengerbe.	Ilyenkor	eltűnődöm,	hogy	vajon	mi
lett	Mehitabellel,	vele	mit	tett	Ahmet,	hogyan	szabadult	meg	tőle.	A	cipőjét
persze	 magtalálták	 a	 dagályfolyó	 mellett,	 és	 elvileg	 beleveszett	 a
mocsárba.
Azon	dolgozom,	hogy	változtassak	a	gondolataimon,	a	viselkedésemen,

az	 életemen.	 A	 legjobb	 úton	 vagyok	 afelé,	 hogy	 olyan	 ember	 legyek,
amilyennek	az	anyám	akart	látni.	Egy	kávézóban	dolgozom.	Továbbra	sem
a	 világ	 tetején,	 de	 mindenesetre	 egy	 kávézóban,	 időnként	 éjfélig	 is,	 de
most	már	azért,	hogy	főiskolára	mehessek,	ami	reményteli	jövőként	lebeg
a	szemem	előtt.
Mert	 hál’	 istennek	 van	 jövőm.	Még	 lakásom	 is	 van	 egy	 szép,	 csendes

utcában	 Greenwich	 Village-ben,	 Marco	 egyik	 barátjáé,	 de	 hosszú	 távon
számíthatok	rá.	Ha	elvégzem	a	főiskolát,	tanár	leszek.	Nem	kicsiket	akarok
tanítani,	hanem	nagyokat,	a	kemény	környékek	elvadult	 tinédzsereit.	Úgy
érzem,	hogy	van	mit	átadnom	nekik	a	saját	tapasztalatomból.
Néha	felteszem	magamnak	a	kérdést,	hogy	egy	hozzám	hasonló	lánynak

hogyan	 lehetnek	 ilyen	 nagyra	 törő	 tervei?	Nincs	 családi	 hátterem,	 nincs
pénzem,	 de	 olyan	 szinten	 tisztába	 jöttem	 magammal,	 ahogy	 korábban
sosem.



És	ez	fáj	is.	Hogyne	fájna.	Magam	mögött	tudom	hagyni?
Néha	igen.	Sokat	gondolok	rá?	Már	nem	annyira.	Elvégre	ez	nem	az	az

emlék,	 amit	 az	 ember	 szívesen	 melenget	 magányos	 éjszakákon	 az
ágyában,	amikor	csak	a	gondolatok	jelentik	a	társaságot.
Talán	nemsokára	ez	is	megváltozik.	Van	valaki	a	 láthatáron,	egy	tanár,

pár	 évvel	 idősebb	 nálam,	 de	 sokkal	 bölcsebb.	 És	 most	 már	 vannak
barátaim	 is;	Marco,	 a	megmentőm;	Martha,	 az	álruhás	angyal;	Lucy,	 aki
olyan	 szeles	 és	 olyan	 szeretni	 való,	 de	 közben	 sokkal	 okosabb,	 mint
hisszük,	 és	 ha	 a	 városban	 van,	 átjön,	 hogy	 rajtam	 gyakorolja	 a
főzőtudományát.
Megirigyeltem	Marco	kutyáját,	úgyhogy	szereztem	magamnak	is	egyet.

Picike,	 agárvékony,	 inas	 lábú,	 barnásvörös	 szőrű,	 élénk	 tekintetű	 jószág,
mély	 harapással,	 ami	 miatt	 az	 alsó	 fogsora	 kiáll,	 mintha	 folyton
vigyorogna.	Kész	kutyaparódia.	Én	 is	úgy	 találtam,	egy	kávézóban,	mint
Marco.	 Nem	 koldult	 ennivalót,	 csak	 ült,	 és	 várt.	 Bizakodott.	 Amikor
felálltam,	és	elindultam,	utánam	jött.	Elbúcsúztam	tőle,	de	nem	tágított.	És
akkor	tudtam,	hogy	ő,	Rusty,	hozzám	tartozik.
Van	életem.	Vannak	barátaim,	van	kutyám.	Van	jövőm.	Így	vagy	úgy,	mi

többet	akarhat	egy	lány?



Elizabeth	Adler:
HALÁL	A	TÓPARTON

részlet

Nem	ez	lesz	az	első	alkalom,	hogy	gyilkolok,	de	nem	vagyok	afféle	féktelen,
impulzív	 sorozatgyilkos.	 Diszkrétnek,	 óvatosnak,	 sőt	 válogatósnak	 tartom
magam	–	nem	mindegy,	kit	ölök	meg	és	miért.
Nem	vagyok	gonosz;	épp	ellenkezőleg,	úgy	vélem,	hogy	ha	nem	is	jó,	de

kedves	ember	vagyok.	Kedves	vagyok	az	állatokhoz,	ha	nem	bosszantanak
fel,	nyájas	a	kisbabákhoz,	mert	ők	nem	érnek	annyit,	hogy	bosszankodással
fárasszam	magam,	és	tudom,	hogyan	használjam	a	sármomat	úgy,	hogy	az
emberek	zömét	elbolondítsam.
„Gyilkosság?”,	 kérdezhetik	 önök.	 Gyilkosságról	 beszélek,	 komolyan?

Ilyen	 lazán?	 Nem	 így	 kellene	 fogalmaznom.	 Oka	 van	 annak,	 hogy
megválasztom,	ki	távozzon	el	ebből	az	életből,	és	ez	az	ok	mindig	logikus.
Már	ki	is	választottam	a	következőt.
Rose	Osborne	még	nem	halott,	de	az	lesz.	Mégpedig	hamarosan.	Később

majd	azt	is	elmondom	önöknek,	hogy	pontosan	miért.
Hogy	lehet,	hogy	nem	vagyok	gonosz,	és	mégis	ilyen	könnyedén	beszélek

valakinek	a	haláláról?	Higgyék	el,	 éppolyan	normális	vagyok,	mint	önök,
akik	megítélnek	engem.
Sosem	 fognak	megismerni,	 sosem	 fognak	 találkozni	 velem.	 Nekem	 nem

kenyerem	a	vámpírok	hosszas,	érzéki	fogmélyesztése.	Ha	vér	kell,	akkor	ott
az	 arteria	 femoralis	 a	 comb	 és	 az	 ágyék	 hajlatában,	 amely	 könnyen
hozzáférhető,	és	ugyanakkor	az	anatómia	roppant	érdekes	és	titkos	zugaiba
enged	bepillantást.
Nekem	a	kés	a	kedvenc	eszközöm.	Nemegyszer	használtam,	bár	időnként

más,	 kézre	 állóbb	 módszerek	 jobban	 működnek,	 amint	 azt	 később	 látni
fogják.



Úgyhogy	tudjanak	róla,	hogy	ott	vagyok	önök	között.	Én	vagyok	az,	aki
mindig	 segít	 az	 állatmenhelyeken,	 természeti	 katasztrófáknál,	 időseken…
ennyire	„normális”	vagyok.	És	önök	–	az	olyanok,	mint	Rose	–	tudják	meg
utoljára.
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EVENING	LAKE,	Massachusetts,	hajnali	3	óra

Harry	 Jordan	 nyaralója	 egészen	 biztosan	 a	 legkisebb	 és	 az	 egyik
legrégebbi	faház	volt	Evening	Lake-ben,	ezen	a	kis	üdülőhelyen,	ahol	soha
semmi	rossz,	például	gyilkosság,	nem	történt,	de	amely	az	elmúlt	években
kezdett	 túl	 puccos	 lenni	 Harry	 ízlésének:	 túl	 koktélpartis;	 túl	 sok
magányos,	 kiéhezett	 szőke	 feleség;	 túl	 sok	 picike	 kutya	 Range	 Roverek
ablakában.	 Persze	 Harry	 kocsija,	 egy	 klasszikus	 69-es	 felspécizett	 E-
szériás	 brit	 zöld	 Jaguar	 a	 maga	 cserzett	 bőrüléseivel,	 ugyancsak
figyelemfelkeltő	 jószág	 volt,	 de	 Harry	 szerelemből	 tartotta,	 nem
feltűnősködésből.	A	 kutya	 pedig,	 aki	 általában	 kibámult	 a	 kocsi	 ablakán,
egy	 hatalmas	 ezüstszürke	 malamutkeverék	 volt,	 feltűnően	 farkasszerű,
csak	éppen	döbbenetesen	halványkék	szemmel.
A	 kutya	 neve	 Squeeze	 volt,	 és	 mindenhová	 Harryvel	 tartott.	 S	 mivel

Harry	gyilkossági	nyomozó	volt	a	bostoni	rendőrségnél,	ez	azt	jelentette,
hogy	 Squeeze	 az	 utcai	 élet	 sűrűjét	 csakúgy	 megtapasztalta,	 mint	 Harry
Beacon	 Hill-i	 lakásának	 kényelmét.	 Squeeze	 nemcsak	 azt	 tudta,	 hogy	 a
város	 legjobb	 étkezdéje	 a	 Ruby’s	 hamburgerező	 az	 őrs	 közelében,	 de
ismerte	a	legjobb	kocsmákat	is.	Squeeze	tudott	élni,	és	Harry	önmagáról	is
ugyanezt	hitte	mindaddig,	amíg	a	nő,	akit	el	akart	venni,	ott	nem	hagyta,	és
inkább	elment	Párizsba.	Ezért	volt	most	ő	itt,	Evening	Lake-ben.	Egyedül.
Persze	a	kutyától	eltekintve.
Squeeze	volt	Harry	ébresztőórája.	Minden	reggel	fél	hatkor,	még	Harry

ritka	 szabadnapjain	 is,	 a	 kutya	 ott	 várt,	 tekintetét	 a	 digitális	 óra	 zöld
számjegyeire	szegezve,	s	az	első	búgásnál	 lenyomta	a	mellső	mancsával.
Ilyenkor	 általában	mindössze	 annyi	 történt,	 hogy	Harry	 a	 hátára	 fordult.
Néhány	 perc	 elteltével	 a	 kutya	 felugrott	 az	 ágyra,	 és	 busa	 fejét	 Harry
mellére	hajtotta,	miközben	meredten	bámult	rá.	Újabb	néhány	perc	múltán
Harry	felnyögött	az	irdatlan	súly	alatt,	kinyitotta	a	szemét,	és	egyenesen	a
kutya	képébe	bámult.	Squeeze	egy	tapodtat	sem	mozdult,	 így	aztán	Harry



kénytelen	 volt	 felkelni.	 Ez	 volt	 a	 reggeli	 bevált	 rutin.	 Csak	 éppen	 most
még	nem	volt	reggel.
Hajnali	három	óra	volt,	az	éjszaka	 legsötétebb	órája.	És	vakációztak	a

tónál.	 Mi	 lelte	 ezt	 a	 kutyát,	 tűnődött	 Harry.	 Mindig	 nyitva	 hagyta	 a
verandaajtót,	 hogy	 a	kutya	kedve	 szerint	 ki-be	 járkálhasson.	Valami	nem
stimmel.
Felült,	és	ránézett	a	kutyára,	aki	az	ajtónál	állt,	pattanásig	feszülve,	mint

egy	drót,	és	áthatóan	nézett	vissza	rá.	Harry	 tudta,	hogy	nincs	választása:
felkelt,	és	keresni	kezdte	a	nadrágját.
Negyvenéves	létére	Harry	elég	jól	tartotta	magát,	egykilencven	magas,

izmos	pasi,	annak	ellenére,	hogy	nem	sportolt	komolyan	és	rendszeresen,
s	 többnyire	 futtában	 bekapott	 gyorskaján	 élt.	 Volt	 már	 néhány	 ránc	 a
homlokán,	 és	 sötét	 haja	 kezdett	 visszahúzódni	 kissé	 a	 halántékánál,	 de
amúgy	is	úgy	festett,	mintha	sosem	fésülködne,	s	talán	így	is	volt,	amikor
sietett,	 márpedig	 szinte	 mindig	 sietett;	 erős	 szemöldöke	 alól	 kitekintő
szürke	 szeme	 mintha	 egyetlen	 pillantással	 mindent	 meglátott	 volna	 az
emberben,	 és	 mintha	 sosem	 lett	 volna	 érkezése	 egy	 rendes
borotválkozásra,	 úgyhogy	 állandó	 volt	 nála	 a	 borosta.	 Szinte	 hozzánőtt.
Legalábbis	 így	 gondolták	 a	 nők.	 És	 vonzónak	 találták.	 A	 kollégái	 nem
értettek	egyet	ezzel.	Ők	„Profnak”	hívták	a	harvardi	jogi	diplomája	miatt,
amelyet	kemény	munkával	és	érzése	szerint	rettentő	unalmas	procedúrával
szerzett	meg.	De	már	évekkel	ezelőtt	feladta	a	jogi	pályát,	és	inkább	beállt
kezdőnek	 a	 rendőrséghez.	 Azzal	 érvelt,	 hogy	 nem	 elengedni	 akarja	 a
bűnözőket	 mindenféle	 technikai	 kifogásokkal,	 zsíros	 pénzek	 ellenében,
inkább	összefogdossa	őket	az	utcán.
Harry	utcai	autós	járőrből	lassan	vezető	nyomozóvá	küzdötte	fel	magát.

És	jó	volt	abban,	amit	csinált.
Amit	 csak	 kevés	 kollégája	 tudott	 Harryről	 –	 mert	 számára	 nem	 volt

fontos,	 és	 amúgy	 sincs	 hozzá	 senkinek	 semmi	 köze	 –,	 hogy
harmincévesen	megörökölt	 egy	kisebb	vagyont,	 amit	 a	nagyapja	hagyott
rá,	s	ami	egy	csapásra	gazdaggá	tette.	Vagy	legalábbis	annyira	jómódúvá,
hogy	 megvegyen	 egy	 homokkő	 téglából	 épült	 házat	 a	 bostoni	 Beacon
Hillen,	amelyet	aztán	lakásokra	osztott	fel.	A	felső	három	szintet	kiadta,	a
kert	szintjén	lévő	lakást	azonban	megtartotta	magának.	Átalakította	a	saját
ízlése	 szerint,	 bekerítette	 a	 kertet,	 aztán	 később	 vett	 egy	 kiskutyát.	 A
malamutot.
A	menyasszonya	 nem	 nagyon	 örült	 annak,	 hogy	 társán	 egy	 hatalmas,



mindenhol	 jelen	 lévő	 kutyával	 kell	 osztoznia.	 Akkor	 sem	 volt	 boldog,
amikor	 Squeeze	 elsőnek	 ugrott	 be	 a	 Jaguarba,	 és	 azonnal	 beült	 a	Harry
melletti	 helyre,	 míg	 neki	 a	 hátsó,	 ülésnek	 alig	 nevezhető	 zugban	 kellett
szorongania.	 Harry	 munkabeosztását	 sem	 szerette,	 főleg	 az	 éjszakai
műszakokat.	 „Már	 vacsorázni	 se	 viszel	 el	 soha”,	 panaszkodott,	 bár	 azt
szerette,	ha	Harry	főz.
Az	utcán	futtában	evő	létére	Harry	történetesen	kiváló	szakács	volt,	bár

csak	 olyan	 régimódi	 ételekhez	 értett,	 mint	 a	 pasta	 Alfredo,	 a	 scampi
Livornese	vagy	a	bolognai	spagetti	–	ezeket	a	recepteket	a	Vincent	Price-
féle	 szakácskönyv	 egy	 ritka	 és	 értékes	másolatából	 vette,	 amely	 a	 világ
kiemelkedő	 éttermeinek	menüit	 és	 receptjeit	 tartalmazta	 1970	 tájáról.	 Ez
ízlés	 tekintetében	 pontosan	Harry	 kedvenc	 korszaka	 volt.	 Felejtsük	 el	 az
avantgárd	séfeket	és	a	Harry	által	„megkínzott	kajának”	nevezett	dolgokat:
ő	 az	 egyszerű	 és	 szerencsés	 esetben	 finom	 kajákat	 kedvelte.	 De	 beérte
hamburgerrel	is.
Borban	 azonban	 válogatós	 volt.	 Szerette	 a	 jó	 Claret-t.	 Sosem	 hívta	 a

jóféle	 vörösbort	 cabernet-nek,	 és	 a	 chardonnay-ban	 sem	 bízott	 –
szívesebben	választott	Graves-t	vagy	fehér	bordóit.
De	 mindegy	 is,	 gondolta	 Harry,	 miközben	 kiült	 az	 ágy	 szélére,	 és

kibámult	az	ablakon	Evening	Lake-re,	amely	sötéten	csillogott	a	holdtalan
éjszakában;	 imádott	 menyasszonya,	 Mallory	 Malone,	 álmai	 asszonya,
besokallt.	 Párizs	 sokkal	 szórakoztatóbb,	 mondta	 a	 lány	 akkor,	 mint	 egy
újabb	éjszaka	Bostonban,	várva,	mikor	szólal	meg	a	telefon,	vagy	házhoz
rendelt	 csirkefalatok	 és	 egy	üveg	vörösbor	mellett.	 „Párizsban	 akárkivel
megoszthatok	egy	jó	bordóit,	akivel	csak	tetszik”,	tette	hozzá.
Harry	látta	a	könnyeket	Mal	szemében,	amikor	a	lány	utoljára	lépett	ki

az	ajtón.	Még	csak	be	sem	csapta	maga	mögött,	pedig	minden	oka	megvolt
rá.	Harry	nem	ment	utána.	Nem	lett	volna	értelme;	ezt	mindketten	 tudták.
Így,	hogy	ilyen	sokat	jelent	neki	a	munkája,	semmi	esetre	sem.	Miközben
Mal	 feladta	 érte	 a	 saját	 sikeres,	 különleges	 nyomozásokról	 szóló
tévéműsorát,	amelyben	múltbéli	megoldatlan	ügyekkel	foglalkozott.
Harry	akkor	felhívta	a	legjobb	barátját	és	kollégáját,	Carlo	Rossettit,	és

megosztotta	 vele	 a	 hírt.	 Rendőri	 pályafutása	 során	 először	 azt	 is
kijelentette,	 hogy	 egy	 kis	 kikapcsolódásra	 van	 szüksége.	 Tart	 egy	 kis
szünetet.	 Egy	 időre	 hátat	 fordít	 a	 késeléseknek,	 gyilkosságoknak,
lövöldözéseknek.	Át	kell	gondolnia	az	életét.	Magányra	van	szüksége,	s	a
nagyapjától	örökölt	öreg,	szürke	halászkunyhó	a	tóparton	éppen	alkalmas



erre.
A	 ház	 két	 gyéren	 bútorozott	 szobából	 állt,	 főzősarokból	 rezsóval	 és

mikróval,	 meg	 fehér	 csempés	 fürdőszobából,	 amit	 újra	 kellett	 volna
burkolni	 –	 Harry	 meg	 is	 fogadta,	 hogy	 megcsinálja,	 amíg	 ott	 van	 –,
verandából,	 egy	 régi,	 háromlábú,	 felemelhető	 tetejű	 Weber	 grillel,
amelyre	 hosszú	 évek	 sütögetéseinek	 zsírja	 égett	 rá.	 Volt	 egy	 keskeny
fastég	 és	 egy	 kis	 evezős	 csónak	 apró	 külső	motorral.	A	 tavon	 tilos	 volt
motorcsónakot	 használni,	 legfeljebb	 vitorlást	 és	 a	 Harryéhoz	 hasonló
csónakot.	Az	éjszakában	ezüstösen	fénylő	kérgű	bükkfák	csoportja	védte	a
házat	 a	 tó	mellett	 elvezető	 homokos	 úttól	 és	 a	 belátástól,	miközben	 neki
kitűnő	 panorámája	 nyílt	 a	 közeli	 házakra,	 amelyek	 az	 övénél	 sokkal
nagyobbak	és	fényesebbek	voltak,	valamint	a	tó	túlpartjának	az	épületeire
is,	 amelyek	 közül	 a	 legnagyobb	 egy	 csilivili	 szőke	 tulajdonában	 állt,
akinek	 a	 lánya	 tizennyolc	 év	 körülinek	 tűnt,	 ám	 amikor	 Harry	 egyszer
közelebbről	 is	 látta	 őket	 a	 boltban,	 úgy	 vélte,	 hogy	 a	 világos,	 egyenes
hajú,	 tünékeny	 kék	 tekintetű	 teremtés	 inkább	 a	 tizenháromhoz	 jár	 közel.
Most,	 hogy	 átnézett	 a	 tó	 felett,	 az	 jutott	 eszébe,	milyen	 furcsa,	 hogy	 egy
ekkora	házban	ilyen	kevés	bulit	rendeznek.	Más	házaktól	eltérően	itt	nem
voltak	koktélpartik,	sütögetős	esték,	részeg	dajdajozások.	Úgy	tűnt,	hogy	a
kislánynak	nincsenek	barátai.	Nem	úgy,	mint	az	Osborne	családnak,	akik
néhány	 házzal	 arrébb	 laktak.	Harry	Rose	Osborne-nal	 is	 találkozott	már
hajnali	 sétái	 közben.	 Ő	 is	 magányosnak	 tűnt.	 Olyankor	 köszöntek
egymásnak,	 és	 váltottak	 néhány	 semmitmondó	 szót.	 A	 nő	 hívta,	 hogy
nézzen	be	hozzájuk,	a	házuk	mindig	nyitva	áll,	de	Harry	sosem	tett	eleget
az	 invitálásnak.	 Vonzónak	 találta	 Rose-t:	 telivér	 nő	 volt,	 kerekded,	 telt
idomú	 és…	 kellemes…	 ez	 volt	 rá	 a	 legjobb	 szó,	 a	 rakoncátlanul
göndörödő	hosszú	fürtjeivel,	amelyeket	időnként	kusza	copfba	font,	átható
barna	szemével,	hosszú	lábával	és	–	ez	nem	kerülte	el	Harry	figyelmét	–
karcsú	 bokájával.	Mintha	mindig	 csak	 úgy	magára	 kapott	 volna	 valamit:
pulóvert,	 halásznadrágot,	 tornacipőt,	 s	 időnként	 biciklivel	 jelent	 meg:
„Reggeli	testgyakorlás”,	kiáltotta	ilyenkor	elsuhanóban,	olyan	mosollyal,
amit,	 immár	 egyedülálló	 férfi	 lévén,	 Harry	 igencsak	 nagyra	 értékelt.
Mégis,	 tán	 épp	 a	 vonzalom	miatt,	 sosem	 élt	 Rose	 meghívásával,	 sosem
ugrott	 be	 arra	 a	 csésze	 kávéra	 vagy	 esti	 italra.	 Tisztelte	 a	 házasság
intézményét,	 és	 nem	 foglalkozott	 férjes	 asszonyokkal.	 Különben	 is
szerelmes	 volt.	 Mallory	 Malone-ba,	 természetesen.	 Vagy	 legalábbis	 úgy
érezte.	Talán	még	Mallory	is	szereti.	Egy	picit.



Időnként	az	Osborne	család	más	tagjait	is	láthatta	ki-be	rohangálni:	egy
szórakozottnak	 tűnő	 főiskolás	 korú	 srácot,	 aki	 olyan	 „ne	 gyere	 a
közelembe”	 üzenetet	 sugárzott,	 ami	 problémát	 jelzett	 Harrynek,	 néhány
pihés	 tinilányt,	meg	egy	 tíz	év	körüli	 alacsony,	vézna,	gyömbérszín	hajú
kisfiút,	aki	a	család	többi	tagjától	eltérően	mindig	egyedül	volt.	Harrynek
volt	szeme	az	ilyesmihez,	és	fel	is	tűnt	neki.	Azt	is	észrevette,	hogy	a	kisfiú
szeret	 elbújni	 a	 fügefán,	 amelynek	 egyik	 ága	 vélhetően	 a	 hálószobája
ablakába	 nyúlt.	 A	 gyerek	 ott	 ült,	 és	 figyelte	 a	 családját	 meg	 a	 világot.
Biztos	jó	detektív	lenne	belőle.
Aztán	 ott	 volt	 a	 férj,	 Wally	 Osborne.	 A	 híres	 író.	 Wally	 ijesztő

regényeket	 gyártott.	 Olyanokat,	 amiktől	 az	 ember	 tarkóján	 felmered	 a
szőr,	és	ha	filmet	készítenek	belőlük,	a	legszívesebben	felordítanánk,	hogy
„Vigyázz,	a	gyilkos	mögötted	van!”.
Az	 ember	 azt	 várná,	 hogy	 a	 félelmetes	 könyvek	 szerzője	 maga	 is

félelmetes,	vagy	legalábbis	kissé	eszelős.	Wally	Osborne	egyik	sem	volt.
Magas,	sovány,	jóképű,	állandóan	kócos	szőke	üstökkel,	mélykék	szemmel
és	 olyan	 halvány	 nyári	 barnasággal,	 amely	 –	 Harry	 tudta	 –	 az	 őrületbe
kergeti	a	helyi	nőnemű	lakosságot.	Rose	Osborne-nak	nyilván	nem	könnyű
megvédenie	a	pozícióját	egy	 ilyen	 férj	mellett.	De	hát	neki	ehhez	semmi
köze.
Mindenesetre	ott	volt	a	tónál,	hajnali	háromkor,	és	magára	ráncigálta	az

edzőteremben	hordott	 tréningalsóját	meg	egy	sötétkék,	puha	pulóvert,	az
exe	 ajándékát.	 Edzőcipőbe	 bújt,	 morogva	 bekötötte,	 majd	 a	 várakozó
kutyára	pillantott.
–	 Jó,	 lássuk,	 mi	 a	 helyzet,	 Squeeze	 –	 sóhajtotta	 lemondóan.	 Fogalma

sem	volt	róla,	mi	lehet	az,	de	a	kutya	jól	láthatóan	érzett	valamit,	s	zsaru
lévén,	 még	 ha	 eljátszott	 is	 a	 kiugrás	 gondolatával,	 szükségét	 érezte	 a
terepszemlének.
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