


Barcelonából, szeretettel

Prológus

Los Angeles, Kalifornia
Egy gombostű koppanását is meg lehetett volna hallani a tárgyalóteremben azon a délelőttön,

melyen a rendőrség a bíró tudomására hozta, hogy nem rendelkezik elegendő bizonyítékkal a
vádemeléshez Isabella Fortuna de Ravel Peretti, művésznevén Bibi Fortunata ellen a szeretője,
valamint a szerető új „kedvesének” meggyilkolása ügyében. Mellesleg az utóbbi történetesen Bibi
legjobb barátnője volt.

Döbbenet, majd káosz lett úrrá a helyiségben, kiáltoztak, ujjongtak, sikoltoztak, üvöltöttek, a bíró
kalapáccsal verte a pulpitust, és rendreutasított, a szolgálatos seriffek pedig próbálták fenntartani a
rendet. A sajtót azonban nem lehetett visszatartani, odacsődültek, akár egy megveszekedett farkas
falka, bömbölve telefonáltak a mobiljaikon, a paparazzók pedig mindenkit félrelökve az útból,
feltartott gépekkel könyököltek előre, hogy megcsípjék azt a vagyont érő felvételt Bibi Fortunata
csodaszép arcáról.

Bibi lehajtott fejjel zokogott, miközben gyorsan beterelték a fekete Range Rover hátsó ülésére, ahol
összeszorított térddel ült, akár egy tökéletes hölgy, retiküljét pajzsként az arca elé emelve, és máris
elhajtottak vele a hullámzó tömegben.

Mindenki ismerte Bibit. A legfelkapottabb személy volt a városban: énekes, dalszerző, színész,
celeb, az a nő, akinek az összes többi a helyében akart lenni, és akire minden férfi vágyott. Úgy tűnt, a
férje képezte a kivételt, valamint a szeretője, aki nem mondott le róla, csupán „félrelépett”.

Bibi jó volt a kedveséhez, pénzelte, bemutatta olyan embereknek, akik számítanak a
szórakoztatóiparban, színészi munkákat szerzett neki. Óhatatlanul a fejébe szállt a dicsőség, mert egy
új nő közelsége – a legtöbb viszony ilyen – könnyen levette a lábáról a pasast, főleg, mert az illető
felkínálkozott.

Elizabeth Adler
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– Széttártad a lábadat, és kész – vágta Bibi a „legjobb barátnője”, Brandi szemébe. – Wallynak
csak be kellett kopognia az ajtódon, te meg ott álltál pucéron, egy szál csipke harisnyatartóban, és
betessékelted.

– Ezt honnan tudod? – kérdezte meglepetten Brandi.
Azt hitte, ez megmarad közte és a szerető között, akinek sosem fog eljárni a szája. A pasas azonban

élvezettel és teljes részletességgel kitálalt.
– A szemét – mondta fogcsikorgatva Brandi.
– Kurva! – felelte zokogva Bibi.
És ahogy később a rendőröknek elmondta, ekkor látta utoljára a legjobb barátnőjét, Brandit, aki egy

pohár fehérbort kortyolgatott – „Two-Buck-Chuck” sauvignon blanc-t, a Trader Joesnál kapható 1,99
dolláros fehérbort, amelyet titokban Bibi is fölöttébb finomnak tartott –, rózsaszínű rúzsnyomot
hagyott a karimán, s mindeközben sikerült Bibi naivitásán is gúnyolódnia.

– Mindig is ostobának tartottalak – közölte búcsúzóul.
Azon az estén a szerető, Waldorf Carlyle, a Tennessee állambeli Knoxville-ből, akit egykor Wally

Sheenként ismertek, most azonban csak Wally volt, egyedül utazott Bibi ezüstkék Bentleyjének
volánja mögött, mikor az autó irányíthatatlanná vált, kipördült a Mulhollanden, és a kanyonba zuhant.
Két napba is beletelt, mire a roncsokat felhozták a földrengések során meggyűrődött, kilazult
sziklákkal tarkított meredek, köves lejtőn. A férfi természetesen halott volt, a Bentley totálkáros,
miként Bibi is, amikor később felfedezték, hogy megbabrálták a féket.

Ugyanezen az éjszakán Brandit is holtan találták, jóval azután, hogy Bibi, a borát érintetlenül
hagyva, távozott. Brandi a saját ágyában feküdt. Ez egyszer egyedül.

Bibiből olyan címlapsztori lett, amilyenről a sajtósa még csak nem is álmodott. Hollywood Hills-i
házában rejtőzködött, lemondta az összes koncertjét és fellépését. Többhetes nyomozás után az
igazságügyi szakértők kijelentették, hogy a Bentley fékjét nyilvánvalóan megbabrálták, a hogyanra
viszont képtelenek voltak magyarázatot adni. Csupáncsak gyanú, mondták meghunyászkodva, s a
semmiért vágták zsebre a zsíros honoráriumot.

„Nem erőszakos halál”, így írtak a bulvárlapok a legjobb barátnő haláláról, noha tudták, hogy ez
továbbra is talány marad. Miként az is, hogy ki készítette Brandiről azt a fotót, amely felkerült az
internetre, s amelyen olyan földöntúlian gyönyörű volt, mintha csak aludna, bár kétségtelenül lefittyedt
az álla, és kilátszó fogai túl fehéren csillogtak már zöldbe hajló alabástrom arcában. Mellesleg, ki
mozdította el azt a kis szaténpárnát, amelyikkel feltehetően megfojtották?

Nem igaz, mondta a halottkém. A nő halálát gyógyszer túladagolás okozta.
Hát nem ez történik mindig?, mondogatták cinikusan az emberek. Vajon szándékosan vette be a

tablettákat, miután összerúgta a port a szeretővel, amiért nem akarta elhagyni miatta Bibit? Netán a
dühös Bibi csúsztatta a pirulákat a borba, alig egy órával Brandi halála előtt?

Mindeközben Bibi olasz férje, az író Bruno Peretti távol tartotta magát a helyszíntől. Palm
Springsben húzódott meg, a 20. század közepén modernnek számító házában, lehúzott redőnyök



mögött. Abban az épületben több volt az ablak, mint a fal, a sivatagra meg a hegyekre néztek –
gyönyörűek voltak a téli hósipkával, a pálmák fekete sziluettjével és a hidegkék égbolttal. Peretti
magányos sétákat tett új kölyökkutyájával, a rottweiler veszélyt jelző sunyi tekintete sakkban tartotta a
médiát. A férfi a kedvenc bárjában, a Melvyn'sben múlatta az időt, martinit ivott, de mindig egy
kiszemelt sofőr, természetesen hímnemű társaságában, mivel mostanság nem akart nőkkel hetyegni,
habár jóvágású férfi volt, finom metszésű markáns arccal, erős orral, karcsú és fitt, tekintete akár a
rottweileré.

Senki sem értette, hogy Bibi egyáltalán miért ment hozzá Perettihez. Az égővörös hajú, tózöld
szemű Bibi, kinek szép bőre szeplőkkel pettyezett, alakja karcsú és érzéki. Külseje éppolyan bizarr
volt, akár a dalai, valamennyi egy nő útkereséséről szólt; az egymást követő sorscsapásokról, majd a
hirtelen megtalált boldogságról; a magányosságról és a meg-hittségről, mikor ágyba bújik egy
férfival; a szeretkezésről meg a csodás nyugalomról utána; a túl sok elfogyasztott borról meg a
kemény szavakról, amelyeknek sosem lett volna szabad elhangozniuk. Bibi szakadt necc harisnyában,
telitalpú cipőben és ezüstmíderben, vagy karcsúsított, szexi, csillogó zöld sifont viselve, avagy
egyszerű farmernadrágban és pólóban a saját életéről dalolt, és mindenki tudta, miről beszél, minden
férfi felismerte a szenvedélyét, s úgy hírlik, a szeretője helyébe képzelte magát. A férje vajon miért
nem?

Bibi számtalanszor feltette magának ezt a kérdést. A szépség és a siker nem kárpótol a magányért,
és ő nagyon is jól tudta, mit jelent a magány: egy túl nagy házat, túl sok asszisztenssel,
házvezetőnővel, dadussal, séffel, stylisttal, zenésszel, trénerrel… És mégis teljesen egyedül volt. Ő
meg a gyerek, ennyi.

A kislány apjának kiléte Bibi titka maradt. Nyilvánvalóan nem Peretti volt, ő csak magára vállalta
a szerepet, adoptálta a kislányt, amikor elfogadta Bibi férjének a szerepét. Az a szóbeszéd járta, hogy
a gyerek apja orosz balett-táncos, egy igazi sztár, aki dobbantott a Kirovtól az európai túrán, melynek
során Barcelonában is jártak. Erre látszólag nem emlékezett senki, Bibi azonban Barcelonából
származott, bár ritkán látogatott haza.

A kettős gyilkosság után hónapokig a feje fölött lebegett a gyanú. Aztán hirtelen vége szakadt. Bár
nem találtak bizonyítékot ellene, a kár megtörtént. Szilánkokra tört a hírneve. Az olasz férj, aki a
gyilkosságok idején Palm Springsben tartózkodott a kutyájával, s akit az egész ügy során alig hoztak
szóba, és nem is igen láttak, elhagyta Bibit és a kislányt. Mégis ki hibáztatná ezért? A rajongói szintén
elhagyták, már a legújabbat és az utána következőt bálványozták, annak a káprázatos életstílusára
vágytak. „Szerepmodell” kellett nekik, de nem ilyen. A gyilkosság nem tett jót a bevételnek.

Bibi hírneve köddé vált. A botránytól felőrlődve lemondott a kislányáról, Barcelonába küldte a
gyereket a családjához. Aztán ő maga is Európába utazott, ahol nyoma veszett.

Az ügyet nem zárták le, de senki nem vállalta a felelősséget a kettős gyilkosságért.
Mintegy két esztendő telt el. Olyan volt, mintha Bibi sosem létezett volna.

I. RÉSZ



1. fejezet



Malibu
Jóval később, amikor Mac eltűnődött rajta, rájött, hogy a történet nem Barcelonában kezdődött,

hanem Malibuban, az ő régi tengerparti házában, a pisztáciazöld favityillóban, melyet a harmincas
években épített egy kalandvágyó, ígéretes filmszínész, aki sosem futott be. Állítólag a szex istennő,
Marilyn Monroe lakott benne, még a korai Norma Jean-időkben, manapság pedig úgy nézett ki a
megamogulok és milliárdosok méregdrága házsorának végén, akár egy zöld kullancs. Mac egész
otthona kisebb volt, mint azoknak a házaknak a tengerre néző teraszai.

Akárhogy is, Mac történetesen a saját kicsi teraszán üldögélt kutyájával, a háromlábú, félszemű
Kalózzal, amely a hátraharapása miatt mindig úgy festett, mintha mosolyogna, durva, szürkésbarna
szőre pedig olyan volt, mintha moly rágta volna meg. Mac a Malibu-kanyonnál talált rá egy sötét, esős
éjszakán. Megállt a kocsival, hogy felnyalábolja az elcsapott korcs kuvasznak vélt állatot, ám akkor a
kutya kinyitotta épen maradt szemét, és hálásan rápillantott. Mac lekapta az ingét, belecsomagolta a
vérző jószágot, és egyenesen a Santa Monica-i állatorvosi klinika ügyeletére hajtott vele, ahol,
mondhatni, csodaműtétet hajtottak végre rajta. A kutya életben maradt, és természetesen Mac kutyája
lett.

A szemvédő miatt nevezte el Kalóznak, addig kellett viselnie A kincses sziget kalózára emlékeztető
szemkötőt, amíg be nem gyógyult a szemgödre, s most Kalóz volt a férfi legjobb pajtása. Mac imádta
a kutyát, az pedig imádta Macet.

– Se kettő sosem válik szét – idézte tudatosan rosszul Kiplinget a férfi menyasszonya, Sunny
Alvarez. Nos, ismét a menyasszonya volt, a Monte-Carlóban történt tavalyi fiaskó után. Legalábbis
Mac remélte, hogy a menyasszonya. De ez egy másik történet, és különben is, Sunnynak igaza volt a
kutyát illetően.

A férfi tökéletesen emlékezett arra az estére, melyen a barcelonai történet elkezdődött. A
teraszrácson pihentetve a lábát, a homokon meg-megtörő hullámokat nézte, amúgy kényelmesen
sortban meg a kedvenc viseltes kék pólójában, sebtében hátrafésült sötét haja még nedves volt a
zuhanyozástól, s miközben hunyorogva a lemenő nap lángját figyelte, az égvilágon semmi más nem
járt a fejében, csak Sunny, a barátnője, szerelme, szeszélyes menyasszonya, aki a konyhában
szorgoskodott. Valami rágcsálnivalót készített, mint mondta, „a jó piához”, értsd ezen a palack drága
pezsgőt, melyet a kibékülésük megünneplésére vásárolt.

Túl sokat voltak külön az utóbbi néhány hónapban, de most éppolyan szenvedélyt éreztek egymás
iránt, mint mindig. Sunny ugyan váltig állította, hogy Mac magánnyomozó munkája, továbbá az a tény,
hogy a férfi képtelen semmibe venni egy csörgő telefont, ugyanis mindketten tudták, hogy az
rendszerint „gondot és bajt” jelent – szóval ez okozta az elidegenedést. No meg az is, hogy Mac
ismételten lemondta az esküvőt, természetesen „munka” miatt, és Sunny akkor szökött el Monte-
Carlóba. Most azonban Macnek nem állt szándékában előhozakodni ezzel. Egyszerűen csak megisszák
a pezsgőt, és koccintanak az „igaz szerelemre”.



Mac immár jó néhány esztendeje azzal foglalkozott, hogy egyenesbe hozza mások életét. Volt egy
hatodik érzéke a „gondot és a bajt” és kétszer annyi a rosszfiúkat illetően, függetlenül attól, mennyire
elbűvölőnek és megnyerőnek látszottak. Az elmúlt években a „közönséges nap munkája”, a nyomozás
mellett televíziós szuperdetektív lett, önálló műsorral – Mac Reilly titokzatos történetei –, ami
csütörtök esténként jelentkezett a képernyőn, amolyan élő dokumentumdráma stílusban, és régi
hollywoodi bűnügyeket nyomoztak újra. Mac szuper jól festett farmerban meg a fekete Dolce &
Gabbana bőrdzsekiben. Sunny vette neki, és valahogy a férfi védjegyévé vált. Jellemző Macre, hogy
amikor Sunny szóba hozta előtte a tervező nevét, a férfinak halvány gőze sem volt róla, mi fán terem.
A „Dolce” szó olasz fagylaltként hangzott neki. És különben is, többször lehetett őt sortban és
pólóingben látni, amikor fölfelé kaptatott a Malibu Roadon a szupermarketbe, vagy a Coogie'snál
reggelizett, mint a D & G bőrzakóban.

Mindenesetre a tévéműsor váratlan hírnevet szerzett Macnek, persze minden relatív, de jól
megfizették, és az változtatott a dolgokon.

Tehát ebben a ragyogó naplementében Mac és Kalóz a teraszon volt, Sunny pedig a konyhában ütött
össze valamit, ami illik az ünnepi pezsgőhöz, mikor a férfi újra megpillantotta a gyereket.
Magányosan őgyelgett a néptelen parton. Valójában Kalóz szúrta ki a kislányt. Tüstént talpra ugrott –
mind a háromra –, s úgy hegyezte a fülét, akár egy apportírozni kész vadászkutya.

A lányka nyolc-kilenc esztendős lehetett, sovány volt, mint egy agár, esetlen fekete, fűzős bokacipőt
viselt, abban csörtetett a hullámtörés szélén. Mac nem először látta őt, a múlt héten naponta többször
is elsétált a háza előtt, mindig ugyanabban a szürke, kapucnis kabátkában, a csuklya részben eltakarta
az arcát, és mindig egyedül volt. És az ő házával szemközt mindig lelassított, gyors pillantásokat
vetett felé, majd továbbsietett.

Sunnynak is feltűnt a gyerek.
– Valószínűleg sztárbolond, és az autogramod kell neki – mondta.
Mac azonban másként gondolta. Volt valami a kislányban, sovány, csapott vállában, pálcika

vékony csupasz lábszárában, a hatalmas, árnyékos szempárban, amely azt üzente: baj van. Az ismét
erre csatangoló gyereket szemlélve most azon tűnődött, mi lehet a gond.

Sunny a konyhából a teraszra vezető ajtón át szintén észrevette a gyereket. Voltaképp nem is
gondolt rá, csak egy futó pillanatig konstatálta a jelenlétét. Lemenőben volt már a nap, Sunny pizsamát
viselt, krémszínű szatén fiúalsót s egy rövid kombinát, a megfelelő helyeken sötétszürke csipkével, a
lábán pedig a hosszú szárú, fekete irha Ugg csizmát, a kedvenc puha lábbelijét. Egy lánynak melegen
kell tartania a lábát a hűvös malibui estéken.

Noha csak fél hét felé járt az idő, ma este minél előbb el akarta kezdeni a szerelmet és az életet,
mégpedig grillezett sajtos szendviccsel, ugyanis Mac hűtőszekrényében mindössze egy darab száraz
Monterey Jacket talált. Ennek ellenére a pezsgővel meg „egy kis szerelemmel”, ahogyan Dusty
Springfield oly bölcsen megfogalmazta a kicsi nappaliból átszűrődő CD-n, csodás este lesz.

Aki Sunnyra pillant, sosem gondolná, hogy nagyszerű szakács, pedig nagyon is az. Miként azt sem
gondolnák róla, hogy a Wharton Egyetemen szerzett közgazdászdiplomát, és egy PR cég tulajdonosa,



ámbár aki látta már őt a Pacific Coast Highwayen tépni a Harleyjával, miközben haja úszik utána a
bukósisak alól, s a csivavája, Tesoro – a „négy lábon járó ördögfajzat”, ahogyan Mac nevezi – a
nyeregtáskából kandikál ki, az bepillantást nyerhetett vad kamasz korszakába.

Sunny hosszú lábú, aranyló bőrű latin lány volt, hosszú, fekete hajzuhataggal, melyről Mac egyszer
romantikus hangulatában azt mondta, hogy olyan fényes, akár egy a tengerből felbukkanó labrador
vizes bundája. Szeme borostyánszínű volt az ívelt szemöldök alatt, keskeny orra hosszú, a szája pedig
leírhatatlan. Legyen elég csak annyi, hogy buja és határtalanul csókolnivaló, főleg, mert Sunny mindig
élénkvörös rúzst viselt. Az illata pazar volt önnön meleg bőrétől s a Guerlain's Mitsoukótól, az erős,
régimódi illattól, mert, ahogy Sunny mondogatta, a szíve mélyén ő régimódi lány

A pezsgő már a teraszon hűlt egy jeges vödörben, Sunny pedig felkapott két kelyhet, s másik
kezében a szendvicses tányérral kifelé indult, hogy csatlakozzék Machez.

A kislány a házzal szemközt megállt, kavicsokat hajigált a hullámokba, amelyek mind sűrűbben
követve egymást, egyre magasabbak lettek, s a partnak csapódva vízpermettel borították be a
gyereket. Ő szemlátomást nem törődött ezzel… tán észre sem vette. Kicsinek látszott, és annyira
magányosnak a hosszú, kihalt fövenyen, hogy Sunny egészen zavarba jött. Az ilyen korú gyerekek
rendszerint csapatban futkároznak, röhögcsélnek, visítoznak, egymást taszigálják, mindig lárma,
kacagás, élet tölti be a teret, ahol vannak.

Minden egy pillanat műve volt. Kalóz figyelmeztetően ugatott, majd leviharzott a strandra vezető
falépcsőn, épp amikor a hatalmas hullám átbukott, s palackzölden szétterülve, nagy robajjal lecsapott
a gyerekre.

Mac egy szemvillanás alatt ért a lépcső aljára, belegázolt a tajtékba, s a hirtelen támadt erős
szívóerő tudatában egyik kezével a kislányt ragadta meg, a másikkal a vergődő kutyát – a gyerek
önjelölt megmentőjét – kapta el. A visszaáramló hullámmal párhuzamosan, erőteljesen lábtempózva
mindkettejüket visszahúzta a partra. Jó néhány méterrel távolabb evickéltek ki, ahol, a következő
hullám hatósugarán túl, Mac kimerülten a homokra rogyott.

Sunny már feléjük futott. Letérdelt, s a kislány hátát kezdte ütögetni, hogy kiöklendezze a lenyelt
vizet – mintha a fél Csendes-óceánt kiitta volna. Kalóz eközben megrázta magát, mégpedig Sunny
krémszínű szaténpizsamájára.

– Hívok mentőt – mondta Sunny.
– Ne! – A kislány riadtan emelte föl a fejét. – Ne, kérem, ne hívjon mentőt! Nem tetszene a

nagynénémnek.
Sunnynak átfutott az agyán, hogy miféle nagynéni az olyan, aki ne akarna mentőt hívni, és

meggyőződni a kis híján vízbe fúlt unokahúga egészségi állapotáról, de a kislány bizonygatta, hogy jól
van.

Mac, aki már feltápászkodott, aggódva fürkészte a gyereket. A kislány hangja rekedtes volt a
fuldoklástól. A szürke kapucnis kabátkát letépte róla a hullám, s ahogy ott feküdt kimerülten a hátán,
keze-lába kificamodva, úgy festett, akár egy partra vetett tengeri csillag. Hatalmas gesztenyebarna
szeméből sütött az aggodalom, sápadt arcát szeplők pettyezték, répavörös haját olyan förtelmesen



nyírták rövidre, mintha egy elszabadult villanyborotva szántott volna végig rajta.
– Köszönöm – szólalt meg végül. – Paloma Ravel vagyok – tette hozzá halkan, mintha feszélyezné,

hogy elárulja nekik a nevét, legalábbis Sunnynak így tűnt. Aztán Kalóz ment oda hozzá, szintén
aggodalmasnak látszott, amikor megszaglászta a gyereket, és akkor Paloma felült, és átkarolta a kutya
nyakát.

– Szeretlek – mondta, Kalóz átázott bundájába temetve az arcát. A vizes kutya úgy festett, akár egy
ázott ürge, éppolyan sovány volt, mint a kislány, és

Sunny azon tűnődött, hogy Paloma talán ezért is kedveli a kutyát. Hasonlítottak egymásra.
– Meg akartad menteni az életemet – suttogta a kislány, és puszit nyomott Kalóz vizes orrára. –

Örökké szeretni foglak. Nagyon szerencsés… hogy ilyen kutyája van – mondta már Macre pillantva.
– Tudom – felelte a férfi. – És azt is tudom, hogy azért ugatott, mert figyelmeztetni akart téged.

Szerencsés kislány vagy, Paloma Ravel. Azt hiszem, szükségtelen segítséget hívnunk, úgyhogy jobb
lesz, ha bejössz a házba, és Sunny megszárít, mielőtt hazaviszlek. – Talpra segítette a kislányt. – Én
Mac Reilly vagyok.

– Tudom – mondta Paloma elpirulva, Mac pedig megfogta a kezét, és visszament vele a házhoz,
ahol a kislány az elmúlt egy hét során „terepszemlét tartott”. Ez olyan volt most, mintha valóra válna
az álma. – Köszönöm, Mr. Reilly – tette hozzá, mert eszébe jutott a jó modor, s hogy örül az életének.

2. fejezet

Paloma furán érezte magát, hogy igazából odabent van, Mac Reilly házában. Az elmúlt napokban
túl sokszor látta az épületet a partról, s most igencsak meglepődött, hogy ennyire kicsi. A malibui ház,
melyet a nagynénje kibérelt, s alig félmérföldnyire esett innen, óriási volt ehhez képest, de Jassy még
így is nyavalygott, hogy a hely és a költségek miatt a tengerparti ingatlanok mindig olyan szűkösek.
Ellenben Mac étkezőként és hallként is funkcionáló, alacsony mennyezetű nappalija láttán, melyben az
ódivatú fehér téglakandalló előtt egy kutyaszőrös pléddel leterített kényelmes dívány szolgált
„ülőgarnitúra” gyanánt, a kalandos élete dacára gazdagságban nevelkedő Palomának szöget ütött a
fejébe, hogy a férfi csakugyan olyan sikeres detektív-e, mint korábban hitte róla.

Egy kicsi, zsemleszínű csivava morogva vetette magát vicsorgó fogakkal a kislány felé, s alig
néhány centivel a fekete fűzős félcipő előtt fékezett le, amelyben cuppogott a víz, amikor Paloma
odébb ugrott.

– Tesoro! – kiáltotta a gyönyörű nő, feltehetően Mac Reilly barátnője.
Paloma felfedezte a szív alakú rózsaszín gyémántgyűrűjét, és arra a következtetésre jutott, hogy

biztosan Mac menyasszonya. Milyen szerencsés, futott át irigyen a kislány agyán, ámbár életének
kilenc esztendeje alatt még csak nem is gondolt rá, hogy belezúgjon egy fiúba. Mac Reilly azonban
más volt, és különben is, kimentette őt a hullámsírból, így aztán a „belezúgásból” gyorsan
„bálványozásra” váltott az érzés. Paloma olvasott valahol a hullámsírról, és nem hangzott valami
vonzónak; az ember csupa zöld lesz és felpüffed, és nem is hasonlít önmagára. Ha csakugyan



megfulladt volna, Jassy néni esetleg fel sem ismeri, ami dühítő lett volna.
– Tesoro! – kiáltotta ismét Sunny, erre a Paloma cipőjét gyanakodva körülszaglászó kutya

hátrahúzódott, de azért figyelmeztetően morgott. – Ő az én csivavám – mondta a reszkető gyereknek
Sunny.

– A négy lábon járó ördögfajzat – magyarázta Mac. – De nem kell félned tőle, csak engem harap
meg.

Paloma, aki még mindig idegesen a kutyát bámulta, eltűnődött ezen. Ám aztán a menyasszony, aki
Sunny Alvarezként mutatkozott be, azt mondta, hogy ez így igaz, és a csivava csak a területét védi,
mert volt valami gondja Kalózzal, és állandóan háborúskodnak egymással.

A kislány meglátta Kalózt – a kutya még mindig a teraszról leselkedett befelé –, és szánakozva
szólalt meg.

– Jaj, szegény bátor Kalóz! – Aztán amikor közelebbről is szemügyre vette a kutyát, döbbenten
folytatta: – Miért van csak egy szeme? És mi történt a lábával?

– Hosszú történet – felelte Mac. – De ne félj, nem a csivava tette vele.
Paloma némán hálát rebegett ezért. Aztán Tesoro feléje szökdécselt, ugrándozott körülötte, s

közben elragadtatással nézett föl rá.
– Milyen aranyos. – Paloma lehajolt, hogy fölemelje a kicsi kutyát, Tesorónak azonban nem tetszett

a kislány hideg, vizes ölelése, és gyorsan eliszkolt.
– Gyere, Paloma Ravel. – Sunny a csöpögő póló ellenére átölelte a kislány vékonyka vállát. – Ki

kell hámoznunk téged ezekből a vizes cuccokból.
A fürdőszobába terelte a kislányt, egy fürdőlepedőt adott neki, majd azt mondta, vegye le a vizes

ruháit, és tegye abba a műanyag zacskóba, amelyet adott neki. Meg azt is mondta, hogy forró vízzel
zuhanyozzon le, aztán alaposan törülközzék meg, jól dörzsölje át magát, hogy újra elinduljon a
vérkeringése.

– Egy kicsit kéknek látszol – mondta még mindig aggodalmasan, miközben Paloma levette és a nő
kezébe adta a fűzős félcipőt.

Sunny a mosdó fölött felfordította a lábbeliket, csak úgy zúdult ki belőlük a víz.
– Nahát, láttad ezt? – álmélkodott. – Azt hittem, kiittad az óceán felét, és tessék, most itt van a

másik fele.
Kihúzta a cipőkből a csuromvizes frottír zoknikat, melyeket Paloma tömött az orrukba.
– Ez a cipő még akkor is túl nagy neked, ha kitömöd az orrát – mondta meglepetten. – Miért

viseled? A legtöbb gyerek strandpapucsot hord, sőt én magam is.
Paloma érezte, hogy ismét elpirul. Félrefordította az arcát, azt kívánta, bárcsak ne így lenne. Ez

mindig elárulja az igazi érzelmeit, rendszerint amikor ideges vagy zavarban van, mint most.
– Ez… izé… az anyukám cipője – felelte. Ez csak részben volt igaz. Valamikor csakugyan az

édesanyja viselte, Paloma azonban nem tudta rávenni magát, hogy múlt időben beszéljen róla. Nem



szeretett a mamájáról múlt időben beszélni, és még mindig úgy gondolta, hogy a fűzős félcipő az
édesanyjáé. Ő pusztán vigyáz rá addig, amíg vissza nem adhatja neki.

– Jaj, istenem! – A kislány megkönnyebbülten kapott a csuklójához, amikor észrevette az arany
karkötőt a hét csilingelő talizmánocskával. – Azt hittem, elvesztettem a tengerben. Jaaaj! – Ebben a
pillanatban jutott eszébe, hogy az iPhone-ja a kapucnis kabát zsebében volt. – Az iPhone-om elveszett
– mondta döbbenten.

– A fejemet rá, hogy a nagynénéd olyan boldog lesz, amiért még életben vagy, hogy tüstént vesz
neked egy másikat – mondta Sunny. És a jövőben talán nem hagyja egyedül, felügyelet nélkül
bóklászni a tengerparton ifjú unokahúgát, fűzte még hozzá gondolatban.

Mindazonáltal tudta, hogy nem szabad faggatni a kislányt. Ha akar beszélni a mamájáról és arról,
hogy miért viseli a cipőjét, beszélni fog róla. Ha nem, hát neki semmi köze hozzá. Az viszont Sunny
dolga volt, hogy valami meleg, száraz ruhát kerítsen a gyereknek, és visszavigye őt a felelőtlen
nagynénjéhez, aki nem akarta volna kihívni a mentőket, hogy meggyőződjék az unokahúga hogylétéről.

– A hálószoba a folyosó túloldalán van – mondta. – Ott találkozunk, miután elkészültél.
Sunny becsukta az ajtót, Paloma pedig csak állt ott, és körülnézett a híres nyomozó

fürdőszobájában. Rendkívül férfias volt, a plafonig fehér, téglalap alakú csempék burkolták,
amilyeneket a New York-i és a párizsi metrón látott, a mennyezet pedig sötétkékre volt festve. Kékre,
mint az éjfél, gondolta Paloma. Nagyon tetszett neki.

Volt benne egy hatalmas, körmös lábú fürdőkád, egy fehér talpas mosdó, fölötte tükrös
patikaszekrény, amelyet Paloma, aki művelt Jassy nagynénje révén ismerte az efféle dolgokat, art
decónak sejtett, továbbá egy zuhanyfülke, olyanfajta keret nélküli üvegajtóval, hogy ha nem figyelsz,
könnyedén nekimehetsz, és betörheted az orrodat. A zuhanyzóban számtalan, különböző
magasságokban elhelyezett masszázsjet volt és egy felső zuhanyrózsa. Paloma ledobta magáról a
vizes pólót meg a sortot, az átázott fehérneműjét, majd óvatosan kinyitva az üvegajtót, abban a
reményben fordította el a csapot, hogy a zuhanyrózsát nyitja, különben ismét fulladozhatott volna.
Várt, amíg meggyőződött róla, hogy helyesen gondolkodott, s mikor a víz elég erősen és forrón
zubogott, alálépett.

A rövid haj egyik előnye az – Jassy néni skalpnak nevezte –, hogy nem kell sokat vacakolni vele.
Beállsz a zuhany alá, kijössz, megtörlöd, és perceken belül már meg is szárad. „Megmosod és viseled
frizura”, mondta nevetve Jassy néni.

Palomán sokszor nevetett a nagynénje, természetesen mindig jóindulatúan. Jó, néha talán nem volt
annyira kedves, mint például a Créme de la Mer incidensnél. Az hajmeresztő volt. De a kislány most
nem akart arra az esetre gondolni.

A forró víz végre győzedelmeskedett a reszketés felett, és Paloma elzárta a csapot. Megtörülközött
a hatalmas, kék csíkos fürdőlepedővel, amelyet Sunny Alvareztől kapott.

Sunny vezetéknevére gondolva azon tűnődött, vajon spanyol-e, mint ő, ámbár ő csak félig volt
spanyol. Anyai ágról. Ami azt illeti, senki sem tűnt túlságosan határozottnak ebben a kérdésben,
ugyanis soha senki nem találkozott még Paloma igazi papájával, és úgy látszott, senki nem tudja



pontosan, kicsoda. Ez zavarba ejtő volt, de a kislány réges-régen eldöntötte már, hogy sokkal jobb,
ha nem ismeri, mert a mostohaapját ismerte, és utálta.

– Paloma! – Sunny az ajtó túloldaláról szólította. – Jól vagy, chiquita?
Nahát! Chiquitának nevezte. Sunny ezek szerint spanyol.
– Jövök. – Paloma szorosan maga köré csavarta a fürdőlepedőt, zavarta a meztelensége, és

odafigyelt, hogy egy centi hús se látsszék ki a vállán, a két karján meg a lábszárán kívül, majd
kinyitotta az ajtót.

Sunny átöltözött, farmernadrágot és pulóvert viselt, összefont karral állt a fürdőszobaajtóval
szemközt.

– Na, így már jobb, kölyök – mondta, s annyira amerikainak hangzott, hogy Paloma arra gondolt,
talán tévedett a spanyol témában. – Gyere velem. – Megfogta a gyerek kezét, aki a másikkal még
mindig szorosan markolta a fürdőlepedőt.

Sunny megértette a gyermeki szemérmességet, ő maga is ilyen volt ennyi idős korában.
– Itt van az egyik trikóm és egy jóganadrág. Persze túl nagy neked, de haza tudsz menni benne.

Viszont nem lesz fehérneműd.
A fehérnemű említésére Paloma ismét elpirult, de Sunny tapintatosan hátat fordított neki, amíg a

törülköző alatt nagy nehezen felöltözködött, ahogyan a fürdőzők veszik át a fürdőruhájukat a strandon,
anélkül, hogy bárki akár csak egy pillantást is vethetne valamely fontos testrészükre. No, nem mintha
Paloma bármi igazán „fontossal” rendelkezett volna, még csak az ígéretével sem, de ettől függetlenül
nem akarta, hogy bárki is meglássa, még Jassy néni sem.

– Oké – mondta, amikor elkészült.
Sunny megfordult, és kritikusan szemügyre vette a kislányt.
A jóganadrág óriási volt. Fel kellett tűrnie a szárát, majd az egyik ajtó mögül lekapott egy színes

sálat, amelyről Paloma – aki tudott egy s mást a drága, márkás cuccokról, ugyanis Jassy néni igazi
divatbáb volt – tudta, hogy egy merész, cikcakkosan színes Missoni-darab.

Sunny feljebb húzta a jóganadrágot, és körbekötötte a sállal a gyerek sovány derekát.
– Ez megteszi – mondta, a kislányra mosolyogva.
Paloma teljesen elképedt. Arra gondolt, hogy sosem látott még Sunnynál szebbet, aki merőben

másként volt gyönyörű, mint Jassy néni, aki szintén szép, de sokkal tündökletesebb. Palomának úgy
tűnt, mintha Sunny Alvarezt valami aranyló fény övezné, egyfajta egyszerűség, ami valami mással,
valami csiszolatlansággal párosul. Vajon ez rá a megfelelő szó?, tűnődött. Akárhogy is, csodaszépnek
tartotta Sunnyt, s ezt ösztönösen meg is mondta neki.

– Köszönöm, édesem. – Sunny megölelte a gyereket, és Paloma tudta, hogy örömet szerzett neki.
Aztán Sunny egy almazöld J. Crew kardigánt vett elő az egyik fiókból, ráadta a kislányra, majd be is
gombolta.

Hátralépett, és komolyan szemügyre vette.



– Paloma, mi történt a hajaddal? – kérdezte.
Fölöttébb gyengéden tette fel a kérdést, Paloma mégis szégyellte magát, amiért kénytelen elmesélni,

hogy rossz napja volt, a haja pedig kócos és göndör, úgyhogy hirtelen késztetésből levágta az egészet,
mert egyszerűen torkig lett vele.

– És különben is, vörös – tette hozzá boldogtalanul, mert a többi gyerek örökösen ugratta a répaszín
hajával, és különben is tudja, hogy förtelmesen néz ki, és sokáig együtt kell élnie tette
következményével.

– Majd kinő – mondta bátorítóan Sunny.
– Spanyol vagy te is? – Paloma a kasztíliai spanyolt beszélte, ami különbözött Sunny mexikói

spanyoljától. Az „sz” hangokat „th”-nak ejtették, mintha kicsit selypegnének. A spanyolok azért
beszélnek így, mert valamikor régen az akkori királyuk csúnyán selypített. Tiszteletből az udvaroncai,
később pedig az összes alattvalója utánozta a király selypítését, hogy ne érezze magát rosszul miatta.
Paloma ezt a történelemórákról tudta. Sunny mexikói spanyol akcentussal válaszolt, amit Paloma jól
ismert, hiszen Kaliforniában élt.

– Apám mexikói – mondta Sunny. – Marhatenyésztő, Santa Fe közelében. Anyám pedig szőke, hippi
virággyerek, akivel papa a vakációján találkozott, úgyhogy én amolyan fele-fele vagyok.

– Lehet, hogy én is – felelte eltűnődve Paloma, és zavarba hozta Sunnyt, aki látta, hogy a kislány
zaklatott, és volt annyi esze, hogy pillanatnyilag ne faggassa.

Miután nem hangzott el több kérdés, kézen fogta Palomát, visszavezette a nappaliba, majd az ajtón
át ki a teraszra, ahol Mac ült, mellette Kalóz. Tesoro a partra vezető lépcsősor tetején terpeszkedett
hetykén. A palack pezsgő a jeges vödörben állt, a régi fehér nádasztalon, a jég már félig megolvadt,
kis pocsolya fénylett a vödör körül. A két kehely, amelyeket Sunny még azelőtt tett le, mielőtt rohant
segíteni, az immár löttyedt meleg szendvics mellett árválkodott. Noha távolról sem úgy nézett ki, mint
fénykorában, Paloma szájában mégis összefutott a nyál.

– Gyere, ülj ide. – Sunny odahúzott egy széket, majd a kislány éhes pillantását elkapva eléje rakta a
szendvicses tányért meg egy flancos kék vászonszalvétát, melyet a saját pezsgős partijára szánt. Aztán
visszament a konyhába, kihozott egy diétás kólát Palomának, majd felbontotta a pezsgőt, és töltött egy-
egy pohárral magának meg Macnek. Egy padlópárnára heveredve az ölébe vette Tesorót, s olyan
pillantást vetett Macre, ami azt sugallta: „Oké, detektív, most már teljesen a tiéd. Szedj ki belőle,
amit csak akarsz.”

3. fejezet

Paloma hálásan kortyolt a kólába. Jó érzés volt, ahogy lecsúszott megmart torkán, ám ő mégis arra
gondolt, hogy a töméntelen tengervíz borzongatóan mély színt adott a hangjának. Majdnem úgy
hangzott, akár egy felnőtté, mint a barátjáé, Cherrypopé, aki a Ravel szőlőbirtokon lakott,
Spanyolországban. Ez azonban megriasztotta, mivel nem akart még felnőtt lenni, addig semmiképp,
amíg a mamája vissza nem tér.



Mac Reilly ugyanazt az átható, hunyorgó pillantást vetette rá, amilyennek a tévében látta, mikor
bűnözőket, szélhámosokat és csalókat hordott le a sárga földig. A nagynénje persze nem tudta, hogy ő
ilyen felnőtteknek szóló műsort néz; azt képzelte, még mindig a Mary Poppinson bambul. Persze azt is
megnézi, de már nem olyan gyakran, és különben se vallaná be soha, mert akkor a suliban a többi
gyerek kicikizné. Ez történik, amikor iskolába jár. Ugyanis többször volt úton, mint nem, Jassy
barátaival kóboroltak a világban, meg a sorban legújabb nevelőnővel vagy tanárral. Paloma „a
legújabb” kifejezést használta, mivel Jassy alkalmazásában sosem maradtak meg hosszú ideig tanítók,
akik tiltakoztak a szállodai szobák ellen, és az ellen, hogy sosem tudták, hol fognak kikötni egyik
hétről a másikra.

– Akkor hát, Senorita Paloma, miután megmentettünk, nem gondolod, hogy tartozol nekünk némi
magyarázattal? – kérdezte Mac.

Paloma mély lélegzetet vett. Azt hitte, sikerülni fog, de ahogy ez gyakran megesett vele, most sem
volt képes előrukkolni az igazsággal. Attól félt, hogy Mac és Sunny meg fog döbbenni, talán kinevetik,
azt mondják, menjen haza, és felejtse el az egészet. „Ami a múltban történt, megtörtént – mondogatta
nagyon gyakran Jassy néni. – Egyszerűen el kell engedned, és folytatnod az életedet.” Paloma tudta,
hogy a nagynénjének igaza van, de ez nem volt könnyű. Valójában lehetetlen volt.

– A tévéből ismerem magát – mondta a kislány Macnek.
Ismét szégyenlősen elpirult, olyan szorosan markolta a kólás dobozt, hogy az összeroppant, és az

ital ráspriccelt a fehér jóganadrágra, amit Sunny adott kölcsön neki.
– Jaj, sajnálom – motyogta zavartan, s közben a Missoni-sállal itatta fel a kólát. – Jassy mindig azt

mondja, hogy ügyetlen vagyok.
– Az én mamám is örökösen ugyanezt mondogatta rólam – jegyezte meg kedvesen Sunny, hiszen a

gyerek nyilvánvalóan zavarba jött. – És örülök, hogy figyelemmel követed Mac műsorát. Mondd csak,
mi a véleményed róla?

Paloma hálásan nézett rá.
– Szerintem Mr. Reilly egyszerűen csodálatos. – Mac felé fordult, barna szeme merő imádat.
Sunny a pezsgőjét kortyolgatva próbálta leplezni mosolyát. Hát persze, a kislány egy rajongó,

tudhatta volna, hogy pusztán egy autogramot akart, ezért járt egész álló héten ide, a házhoz.
– Némelyikünk így vélekedik róla – jegyezte meg, gonosz kis fintort vágva Macre. – El ne mozdulj,

édesem, mindjárt hozok egy fényes fotót a mesterdetektívről. Biztos vagyok benne, hogy Mac valami
különlegeset ír majd rá neked.

Sunny elindult fényképet keresni, Mac pedig fürkészőn nézett Palomára.
– És mi van még? – kérdezte.
Paloma még jobban összehúzta magát a székben. Nagyon vágyott rá, hogy kimondja: Összesen

annyit szeretnék tőled, Mac Reilly, hogy találd meg az anyukámat, azt akarom, hogy hozd őt haza
nekem. Kérlek, könyörgök, intézd el, hogy visszajöjjön, hogy megint minden rendben legyen, hogy
úgy menjenek a dolgok, mint régen… De képtelen volt rávenni magát, hiszen Jassy megmondta, hogy



az ember sosem mehet vissza az időben, a dolgok soha nem lehetnek ugyanolyanok, és most attól
tartott, hogy Mac is ugyanezt mondaná neki. Mac Reilly megmondaná neki az igazat, és akkor végleg
füstbe mennének a reményei, és egy szál magában maradna az egész világon. Elhagyatva. Már megint.

– Szerintem maga csodálatos. – Mindössze ennyit sikerült kinyögnie, amíg Sunny visszatért egy
igazán jó fotóval, amelyen Mac lezseren nekitámaszkodott ugyanennek a teraszkorlátnak.

A férfi ismét azt a fürkésző tekintetet vetette rá, majd dedikálta a képet, és Paloma tudta, hogy nem
verte át Mac Reillyt. Ahhoz túlságosan okos volt.

– Na, menjünk, szívem – mondta Mac, és megfogta a kislány kezét. – Hazakísérlek.
Sunny búcsúzóul puszit adott neki, és szorosan magához ölelte, szinte kétszer körbeérte a karjával.
– Majd visszaküldöm a ruhákat, miután kimostuk – Ígérte Paloma, Sunny azonban azt felelte, ne

aggódjék, megtarthatja, mindez az övé, mire Paloma majdnem elsírta magát örömében, és újra meg
újra megköszönte neki. Tesoro gomborrára puszit nyomott, és megcirógatta a kutya selymes szőrét.

És akkor ott voltak csak ők ketten, ő és Mac Reilly, kéz a kézben baktattak a fövenyen, pontosan ott,
ahol majdnem megfulladt. Kalóz mögöttük bicebócázott, egyik oldalról a másikra szlalomozva,
mintha birkákat terelne.

Mac kezének meleg szorításában Paloma megpróbálta felidézni, milyen érzés volt, mikor a férfi
megmentette, de semmire nem tudott visszaemlékezni, csak arra, hogy rengeteg zöld víz csapott az
arcába.

– Tényleg majdnem megfulladtam? – kérdezte.
– Dehogy. – A kislány felpillantott. A férfi nevetett. – Csak legközelebb ne menj túl közel a vízhez.

Hatalmas ám ez az óceán, és kiszámíthatatlan.
– Tudom. A háborgó hullámok – mondta a kislány. Mindent hallott már róluk, viszont ez volt az

első tapasztalata. Még ha nem tudott is visszaemlékezni, abban biztos volt, hogy nem akarja újra
átélni ezt. – Valójában nagyon jó úszó vagyok – közölte kérdezés nélkül. – A nagynéném úszóbajnok
volt a suliban, ő tanított meg.

– Jó neki – felelte Mac, és arra gondolt, milyen kár, hogy a nagynéni nem figyelmeztette a gyereket,
hogy ne csavarogjon egyedül a parton. – Egyébként ebben biztos vagyok – tette hozzá gyorsan, mert
látta, hogy a kislány földre szegezi a tekintetét.

Paloma egy lépcsősor előtt megállt. Igencsak elegáns házhoz vezetett föl a strandról, hófehér volt,
komoly, modern vonalú, hatalmas üvegfelületekkel, amelyek láttán Macnek összerándult az arca, mert
az örökös vízpermetre, a szélfútta homokra s a ködre gondolt, valamint a vég nélküli ablaktisztítás
költségeire. Ámbár azzal is tisztában volt, hogy azok az emberek, akik az efféle előkelő házakban
laknak, egy percig sem gondolnak a költségekkel.

– Hát, ez az – mondta Paloma. Nemigen tudta, hogyan búcsúzzon el, és nem is akart, hiszen
valójában még mindig nagyon szerette volna Mac segítségét kérni. Ez volt az ok, amiért egész héten
„üldözte” a férfit. De most már tudta, hogy Mac Reilly elérhetetlen a számára; tévésztár, híres
nyomozó; ő nem tudná megfizetni a szolgálatait, a férfi pedig nem vesztegetné rá az idejét… mégis el



akarta mondani neki, olyan nagyon el akarta mondani… – Mac…
– Tessék.
Még mindig fogta a kislány kezét.
– Ó… semmi.
– Biztosan nincs valami, amit szeretnél elmondani nekem?
– Csak az, hogy holnap elutazunk. Barcelonába – tette hozzá a kislány. – Alapvetően ott élünk.
– Alapvetően Barcelonában?
Paloma vállat vont.
– Mindenfelé élünk, bárhol, amit Jassy abban a pillanatban kitalál.
Mac a kislány kezébe adta a fényképét tartalmazó barna borítékot.
– Beletettem a névjegykártyámat, Paloma Ravel – mondta. – Ha valaha is úgy döntesz, hogy van

valami, amiről beszélni szeretnél velem, csak hívj fel. Oké?
A kislány szégyenlősen, zavartan, szótlanul meredt rá. Aztán odajött Kalóz, a gyerek lábának

dörgölőzött, aki lehajolt, hogy megpaskolja a kutyát, de azért is, hogy elrejtse a könnyeit.
– Oké – felelte, majd megfordult, és fölszaladt a lépcsőn, vissza Jassy nénihez. És vissza

Barcelonába.
Mire Mac visszaért, a nap már leáldozott, s köd gomolygott a horizonton. Sunny az elbűvölő

szaténpizsamát sokkal gyakorlatiasabb farmernadrágra cserélte, melyet az Ugg csizma és egy régi
zöld kasmírkardigán egészített ki, ez utóbbi Macé volt, és a lány különösen kedvelte, mert szerette a
Mac-illatát.

– Csókolj meg, hősöm – mondta, drámaian széttárva a karját. Ámbár komolyan gondolta. – Végül is
az imént tényleg megmentetted egy gyermek életét – fűzte hozzá.

– És Kalóz? Ő ért oda először.
Sunny megpuszilta a még mindig vizes kutyát.
– Oroszlánszívű – mondta, s az eb imádattal nézett föl rá, amíg felé nem vetette magát vicsorgó

fogakkal a csivava, aki mind ez ideig Mac meleg ágyán szunyókált. Sunny a levegőben kapta el a
kutyáját.

– A kis szemétláda – jegyezte meg barátságosan Mac. – Megtámadni az óra hősét.
– Volnál szíves tölteni nekem pezsgőt? – kérte Sunny. – És halljam, mit gondolsz Palomáról.
A férfi frissen lehűtött kelyheket vett elő a hűtőszekrényből, megtöltötte, majd az egyiket Sunnynak

adta.
– Koccintsunk Palomára – mondta –, aki gyanúm szerint bajban van.
– Tessék? Egy ilyen kislány bajban? – Aztán Sunny felidézte Paloma gesztenyebarna tekintetét.

Feszélyezetten emlékezett vissza, hogy az iskolában némelyik lány szintén így nézett. Ez egy kívülálló
tekintete volt, olyasvalakié, akinek nincs túlzottan sok kapcsolata az életben. Magányos ember.



– Ugye rájöttél, hogy Bibi Fortunata lánya? – kérdezte Mac.
Sunny tátott szájjal nézett a férfira, kezében megállt a pohár.
– Nem! – mondta, aztán felidézte Paloma vörös haját, a szeplőit, hosszú, kecses alakját. – Uram-

atyám! Tényleg ő az – hüledezett. – A rég eltűnt Bibi.
– Aki egyszerűen köddé vált – folytatta Mac. – Örökre eltűnt, azt hiszem. Ámbár fogalmam sincs,

hogyan volt képes elhagyni a gyerekét.
– Nekem van – felelte Sunny. – Bibi nagy szarban volt, a média és a közvélemény gyilkosnak

bélyegezte, hiába nem emeltek vádat ellene. Hogyan nevelhetne fel egy gyereket, hogyan lehetne
normális anyuka, aki elmegy érte az iskolába, aki részt vesz az iskolai programokban? Ki akart volna
barátkozni Bibi kislányával? Ez tragikus, de azt hiszem, helyesen cselekedett.

A férfi Sunny mellé telepedett a csíkos vászonnal árnyékolt hintaágyra, amelyet akkor örökölt,
amikor sok évvel ezelőtt megvette a házat. Sunnyt átkarolva szelíden hintáztatta magukat, s miközben a
látóhatár egyre sötétedő sávját szemlélte, ahol az óceán találkozott az éjszakai égbolttal, így szólt:

– Olyan érzésem támadt, hogy beszélni akar velem.
– És mitévő leszel?
A férfi megvonta a vállát.
– Semmit nem tehetek. Ha Bibi rejtőzködni akar a világ és a családja elől, az az ő dolga.
– Talán tévedsz, és Paloma egyszerűen csak sztárimádó – felelte Sunny, hiszen Mac végül is

„sztár” volt.
A férfi még mindig azon tépelődött, hogy mi lehet a baj.
– Kíváncsi vagyok, miért él a kislány… alapvetően… Barcelonában – mondta elgondolkodó

arccal.

II. RÉSZ

4. fejezet

Barcelona
Magas kőház bújik meg a forgalom, a lárma, a kávéházak meg a tömeg elől egy kis utca végében,

Barcelona történelmi városnegyedében, Las Ramblasban, amely üzletekkel, templomokkal, bárokkal,
klubokkal és kicsi szállodákkal zsúfolt, szűk utcák kaleidoszkópja.

A háznak magas, kopott fala és kétszárnyú, kékre festett vaskapuja van. Egy öregember őrködik e
kapuk felett napról napra, kőből épített kis őrházában ücsörög, fehér haján világoskék svájcisapkát
visel. A sapkának éppolyan a színe, mint az öreg szemének, amely még mindig fiatal, ámbár a férfi
többi része már megkopott. Vézna, fekete-fehér kiskutya ül mellette, amolyan Jack Russell terrier,
némi spanyol beütéssel.



Az öregember csak a katalánt beszéli, Katalónia nyelvét, ahol Barcelona terül el, és ha valaki a
kapun keresztül szóba elegyedik vele, hogy megtudakolja, múzeum-e a ház és körülnézhetnek-e,
válaszul egy mordulást kap a kutyától, az öreg pedig rámereszti a szemét, és katalánul közli, hogy
menjen a p…ba.

Az elhanyagolt kert valamikor szépen gondozott virágoktól illatozott, jázmin, bougainvillea meg
hibiszkusz is virágzott benne, hiszen Barcelona a Földközi-tenger partján terül el, és mediterrán
klímának örvendhet: nyáron nagyon meleg van, viszont télen sosincs annyira hideg, hogy egy
felöltőnél többet kellene viselni, amikor fújnak az északi szelek. A kert elvadult, benőtte a gaz.

A mai nap mégis más, mint a többi. Az öregember készenlétben áll, éberen figyel. Ezen a napon
ismét kitárulnak a Ravel család városi házának kapui. A mátriárkát várják. Utoljára a férje temetésén
nyitották ki ezeket a kapukat, tíz évvel ezelőtt.

A Ravel név idestova több mint kétszáz esztendeje ismert a finom sherryről, melyet a Jerez régió
termékeny, márgás talaján termelnek, de most már a szőlőbirtokaik és a bodega is jól ismert volt
Penedés-ben, Barcelonától délre, ahol a Marqués de Ravel vörösbor készült, mely igen gyorsan a
legkedveltebb spanyol borok közé verekedte föl magát – kevésbé testes, mint a shiraz, kevésbé
csersavas, mint a chianti, és lágyabb, mint a kaliforniai cabernet. Az ára szintén hozzájárult a
népszerűségéhez: nem túl magas, nem túl alacsony.

Az árszintet az özvegy Dona Lorenza de Ravel, a Ravel család nagyasszonya határozta meg. Amit
Marquesa de Ravel mond, az úgy is lesz – és az örökséget észben tartva, a család panasz nélkül
teljesíti az óhajait. Legalábbis előtte nem panaszkodnak. Túl hangosan semmiképp. Négy
mostohagyereke közül mindössze egy nem fogadott szót, mégpedig

Bibi, aki a születése napjától kezdve lázadt, és talán a halála napjáig lázadó maradt.
Ma az impozáns városi házat kitakarították, kiporolták, átszellőztették. Dona Lorenza családi

találkozót hívott össze. Szándéka szerint rendezni akarja a múltat. Végre-valahára.
Az ősz hajú öregember kitárja a vaskaput, leveszi a sapkáját, és tiszteletteljesen fejet hajt, mikor a

fekete BMW X5 rákanyarodik a rövid kocsi behajtóra, és kavicscsikorgás közepette megáll. Nyílik a
sofőroldali ajtó, két hosszú lábszár jelenik meg. A cipő piros kígyóbőr Jimmy Choo, tíz centis
sarokkal. Aztán feltűnik a tulajdonosa is. Nagyon magas, telt idomú, a haja hollófekete, vastag ajkán
fuksziaszínű rúzs, fekete szemének egyetlen, mindenre kiterjedő pillantásával tüstént fölméri látóköre
legcsekélyebb részleteit is. Ez nem egy ősz hajú nagyasszony. A negyvenegy esztendős Lorenza de
Ravel, a mátriárka, igazi bombázó.

Lorenza volt Juan Pedro de Ravel harmadik felesége. Tizennyolc évvel ezelőtt ment hozzá,
huszonhárom esztendősen, amikor Juan Pedro hatvanöt volt. A tíz éve megözvegyült Lorenza a férje
vagyonának, földjeinek, szőlőinek, bodegájának, valamint a híres sherry üzletének első számú
örököse. A Ravel név világszerte ismert, mégis Lorenza volt az, aki némelyik megörökölt
szőlőbirtokot bortermelő gazdasággá alakította át, ő felügyeli az üzletet, és Lorenza hozta meg azt a
döntést, hogy a tömegpiacot célozzák meg a felső tízezerbe tartozó kicsi és igencsak kompetitív
pincészetek helyett; ő határozott a minőségről, továbbá az árszintről, ami sikerre vitte a terméket.



Lorenza bevágja a kocsiajtót, egy pillanatra megáll, és szemügyre veszi a régi házat, ahová ifjú
menyasszonyként érkezett, távolról sem pirulva és szűziesen, viszont egy fess, ősz hajú férj oldalán,
aki imádta őt, és elég gazdag volt ahhoz, hogy kielégítse a szeszélyeit. Lorenza most is gyönyörű,
akkor azonban igazi szépség volt, lágyabb, teltebb, őrjítőén szexi fiatal nő, aki mindennél jobban
szerette, ha szeretkezik a férjével, vagy a férje ővele, vagy ketten egymással. Akárhogy is csinálták,
imádta. Egészen a férfi halála napjáig, aki, hál' istennek, nem az ő ágyában halt meg, mindazonáltal –
szintén Istennek hála – a karjai közt, és el tudott búcsúzni tőle.

Pontosan itt, ebben a házban, egy napos augusztusi estén a könyvtár magas ablakai még nyitva álltak
a szél előtt, és Magre, Juan Pedro imádott vén fekete macskája a férfi térdén pihent. A cicát viccből
nevezték Magrénak – soványnak –, ugyanis nem létezett nála kövérebb macska. Juan Pedro azt
mondta, fázik, és egy kardigánt terített a vállára. Lorenza, aki vele szemben, a nagy sárga
karosszékében ült, felpillantott a borospohárról, az új évjáratot tesztelték éppen, és meglepetten
villant át az agyán, hogy a férje hirtelen annyi idősnek látszik, amennyi valójában volt.

Juan Pedro a feleségére mosolygott. Felemelte és gyöngéden maga mellé tette a macskát a szófára.
– Gyere ide, szép Lorenzitám – mondta, feléje nyújtva a kezét. Lorenza szerette, amikor szép

Lorenzitának nevezte, ettől úgy érezte magát, akár egy tini. Odament, megfogta a férfi kezét, aki a
térdére ültette. Lorenza átkarolta a férjét, egy kicsit hátrahajolva a szemébe mosolygott. – Lorenzita –
suttogta újra Juan Pedro, majd hosszan kifújta a levegőt, és minden élet elillant barna szeméből, olyan
világos lett a szeme, akár a tengerparti kavicsok.

Lorenza nem kiáltott, nem hívott segítséget. Túl késő volt már. Inkább meleg testéhez szorította a
férfit. Szerette, amiért szerette őt, és gyűlölte, mert elhagyta.

Mindenki abban a hiszemben volt, hogy Lorenza Machado a pénzéért meg a presztízséért ment
feleségül Juan Pedro de Ravelhez. Igazából azért lett a felesége, mert őrülten beleszeretett. A férje
volt a második férfi az életében, akit szeretett.

Néma könnyeket ejtve tartotta a testét, mígnem Magre keserves nyávogása észre nem térítette. A
macska le nem vette róla sárga tekintetét. Juan Pedro macskája tudta, mi történt. A cicák mindig
megérzik az ilyesmit. Olyan volt, mintha Magre azt mondaná, közösen imádtuk őt, most a tiéd vagyok.
Lorenza lefejtette karját a férje nyakáról, lezárta élettelen szemét, és szájon csókolta. Aztán fölemelte
Magrét, megvolt legalább nyolc kiló, és elment, hogy segítséget hozzon.

Juan Pedro temetésének napján Lorenza elhagyta a Las Ramblas-beli Ravel-házat, és megesküdött,
hogy soha nem tér vissza. Mégis hogyan? Nélküle? Ez volt az otthonuk, s ennek immár vége.

Persze az egész család megjelent a temetésen, egyikük sem hitte, hogy Lorenza nem a pénzéért
házasodott össze Juan Pedróval. „Hát tessék, most megkapta”, motyogták egymásnak a Sagrada
família kriptájában. A nagyszerű templom Gaudí építészeti ajándéka Barcelona városának, és Gaudí
1926-ban bekövetkezett tragikus halála óta még mindig befejezetlenül áll. A villamos a zsenialitástól
függetlenül elgázolhatja az embert, még akkor is, ha az illető a világ egyik legnagyobb építésze, és az
egyik legszegényebb is. Juan Pedro de Ravel nagyra becsülte Gaudít, ezért tartották ott a
gyászmiséjét.



A díszes kis tornyok, a rozetták, a színes mozaikok, a hatalmas, fantáziadús templom olyannyira
ellentétben állt a nyugodt, visszafogott férjjel, akit Lorenza ismert, hogy nem értette, miért
ragaszkodott Juan Pedro ahhoz, hogy ott rendezzék a temetési szertartását. Az egyik ok talán a
méretében rejlett, hogy mindenki elférjen. Rengetegen zsúfolódtak össze, barátok, rokonok, üzletfelek,
borkereskedők, gyerekek, unokák, ex barátnők (amióta elvette Lorenzát, egy sem volt, de még mindig
kedvelték a férfit, mert gondoskodott róluk), a birtokok és a szőlők munkásai. A világ minden tájáról
jöttek, hogy elbúcsúzzanak Juan Pedrótól.

Lorenza már elbúcsúzott a férjétől. A legrégebbi Marqués de Ravel szőlőbirtokra vonult vissza,
Penedésbe, Barcelonától délnyugatra, ahol az eredeti ház egy kicsi, spanyol stílusú, meszelt mészkő
épület volt, vastag falakkal a téli szelek ellen, és kis ablakokkal, amelyek kívül tartották a hideget, de
a nyári hőséget is. Az épületet nem lehetett kényelmesnek nevezni, de folyamatosan hozzáépítettek, s
az évek során holland gyarmati stílust kapott, ami sokkal inkább illett volna egy dél-afrikai szőlőbe,
mint Spanyolországba.

A fehér ház gyönyörű volt, különleges a maga kék oromfalaival és manzárdablakaival meg a
hosszú, magas ablakokkal a földszinten, amelyek beengedték a fényt és a napsugarakat. A kilátás még
télen is elbűvölő, mikor a szőlők tüskés, kopár sorokban kanyarogtak fölfelé a dombon, majd ismét
lefelé, ameddig a szem ellátott. Amikor aztán eljött a tavasz, a halványzöld levelek színe megérintette
az ember szívét, hiszen ez azt jelentette, hogy visszatért az élet a Ravel-földre. Nyáron természetesen
az egész birtok hemzsegett az idénymunkásoktól, szeptember végén, október elején pedig, szüretkor,
ami az időjárástól, a szőlő érési fokától, valamint a fajtától függött – fehér a fűillatú sauvignon
blanchoz; temperanillos meg cabernet a vöröshöz –, látszólag többen voltak a szőlőben, mint Las
Ramblasban.

A kőhomlokzatú bodegának mindig préseltszőlő-illata volt, és illatozott az étel is, amelyet odakint,
a sebtében felállított faasztalokon szolgáltak fel, jó zsíros ételeket a munkásoknak, bort ittak hozzá, a
hosszú szüreti nap után, talán egy pohárka de Ravel sherryt is, netán kettőt, hogy lemossák a finom
kenyeret, amelyet aznap reggel Lorenza saját szakácsa sütött, aki régebben volt már a családdal, mint
maga Lorenza.

Juan Pedro halála előtt a nő sosem lakott a bodegában, csak ellátogatott oda. Most ez volt az
otthona, a birodalma, az élete, miként a sikere jelképe is.

Lorenza immár olyan erőt képviselt, amivel érdemes volt számolni, és miután újra meg újra
elolvasta az amerikai ügyvéd megdöbbentő levelét, mára összehívta a családi találkozót.
Végérvényesen szükségessé vált tisztázni a múltat, és biztosítani a de Ravelek jövőjét.

5. fejezet

Lorenza házvezetőnőjét Buenának hívták. Az igazi neve Maria Carmen volt, de mivel minden
kérdésre vagy megjegyzésre örökösen azt válaszolta: „buena” – jó –, ráragadt ez a név. Buenát már
egy héttel korábban felküldték Barcelonába, hogy nyissa ki a házat. Vízvezeték– és villanyszerelőket
hívott, hogy biztosan működjön minden, takarítókat meg ablaktisztítókat fogadott fel, és



ezermestereket, hiszen végül is tíz éve nem nyúltak itt semmihez. A „virrasztás” után, amelyet Lorenza
a férje temetését követően a családtagoknak és a legközelebbi barátoknak rendezett, éktelen
rendetlenség maradt a nagy szalonban. Bár Buena akkor összetakarított, most mégis meg akart
győződni róla, hogy mindent szépen és rendben a helyére tett. Csupán a házaspár hálószobája meg az
a belső udvarra nyíló kis könyvtár, ahol Juan Pedro meghalt, maradt pontosan abban az állapotban,
ahogy hagyták, habár azért ott is kitakarítottak. Lorenza utasítására ezekben a helyiségekben nem
mozdítottak el semmit.

A bejárati ajtó egyetlen, tömör gesztenyefa tábla volt, három és fél méter magas, a Ravel-birtokon
faragták ki abból a fából, amelyet száz esztendeje döntött ki egy szörnyű hurrikán. A tömör
sárgarézből készült kopogtató Fatima kezét formálta. Az ujjak simára koptak a használattól, ismét fakó
fényesre dörzsölték őket.

Buena meghallotta az érkező kocsit, és rohant ajtót nyitni. Olyan erővel lendítette hátra, hogy a
kopogtató magától kopogott a fába vájódott mélyedéseken. Az asszony hátrasimította az ősz
hajszálakat, valahogy mindig kipimaszkodtak a kontyából, s egy hosszú csattal a helyére tűzte, föltolta
teknőckeretes szemüvegét, mely örökösen lecsúszott hosszú orrán, megigazgatta kék pamut házi
ruháját, attól tartott, esetleg felcsúszott kövér csípőjén, majd sugárzó örömmel így szólt:

– Isten hozta, asszonyom, Isten hozta itthon.
A kocsi mellett álló Lorenza elnevette magát.
– Más lenne itt nélküled, Buena. – Végigment a kavicson, óvatosan a piros tűsarkúban, majd

egyetlen hosszú lépéssel a széles lépcsőfokra lépett, és átölelte öreg barátnőjét. – Hány éve voltunk
itt először? – kérdezte Buena bal füle fölött, a hajcsatok kuszaságába.

– Muszáj megint emlékeztetnem rá, hogy én voltam itt először? – jegyezte meg Buena. – Én egy
nappal maga előtt érkeztem. A menyasszony előtt.

Lorenzát persze szükségtelen volt emlékeztetni erre. Buenáé volt az egyetlen barátságos ábrázat,
melyet azon a napon látott. A többiek – Juan Pedro családja, a gyerekei – rosszallóan bámulták őt a
behűtött Ravel Manzanilla sherryvel megtöltött poharak karimája fölött, aztán az arca mellett a
levegőbe pusszantottak.

– Milyen gyönyörű volt, asszonyom – mondta Buena, s oldalra lépett, hogy Lorenza bemehessen. –
Talpig fehér szaténban, gyöngyökkel kivarrt hosszú uszállyal és fehér orchideával a hajában.

– És Juan Pedro arany jegygyűrűjével az ujjamon. A családnak ez akkor nem tetszett, Buena. És
nagyon jól tudod, hogy még ma sem tetszik. Számukra én mindig is a betolakodó voltam, aki ellopta az
anyjuk helyét, sőt a nevét. Természetesen megértettem ezt. Túl fiatalon halt meg az anyjuk. De én is
fiatal voltam, és akkor az én esküvőm napja volt, és átkozott legyek, ha beadtam volna a derekamat,
hogy bézs színű ruhát és kalapot viseljek. Azt akartam, hogy Juan Pedro úgy lásson, mint
menyasszonyát.

Lorenza sötét szeme összeráncolódott a nevetéstől, mikor a tekintete összetalálkozott Buenáéval.
– Végül is látnia kellett, mit kap a pénzéért, nem igaz?



Lorenza körülnézett a házában. Néhány évszázaddal azelőtt kisebbfajta zenés színháznak épült, de
erre ma már csak két díszes páholy emlékeztetett a magasföldszinten, a széles márványlépcső egy-egy
oldalán. A vörös plüsskárpitozás ezüstös pirosra fakult, a stukkós homlokzatokon egymásba fonódó
Cupidók aranytrombitákat fújtak, és halványzöld, aranyfüstlakkos, keskeny faajtók biztosították az
intimitást.

Természetesen szállongtak történetek egy láthatatlan „díváról”, egy kísérteties hölgyről, aki
elegáns, széles karimájú kalapot és ragyogó gyémántokat viselt. A történet szerint még mindig a
szeretőjére várt, aki sosem jött el.

– Akkor szedje össze magát, menjen és keressen egy másik szeretőt – vetette oda a gyakorlatias
Lorenza, mikor Juan Pedro először mondta el neki a mesét. Lorenzának nem volt ideje szellemekre.
Persze sosem látta a dívát.

– Ez azért van, mert Lorenza házában nem létezik „másik nő”, aki meg merné mutatni az arcát –
mondta nevetve a férje. És ez valószínűleg igaz is volt.

Balra nyílt a szalon, csak estélyek alkalmával használták, később pedig Juan Pedro
búcsúszertartásakor. Lorenza inkább „virrasztásnak” nevezte, mert tetszett neki, ahogy az írek partit
adnak, úgy köszönnek el a halottól, ahelyett, hogy komor összejövetelt tartanának.

Jobb felől az ebédlő nyílt, Lorenza utasítására ragyogó sárgára festették, a fal este úgy verte vissza
a gyertyafényt, mintha napsütés lett volna. Húszfős vacsora partikat adtak ebben a helyiségben, a
kedvenc, régimódi Coquille St. Jacques volt az előétel és csokoládésherry-szuflé a desszert, amelyet
Txakolival, a könnyű katalóniai fehér habzóborral szolgáltak fel, valamint a Rioja-vidék finom
vörösborával.

Lorenza körülnézett a helyiségben.
– Emlékeket alkottunk e körül az asztal körül – mondta Buenának.
– És úgy lesz megint, asszonyom – mondta határozottan Buena, miközben a folyosón a könyvtár felé

követte Lorenzát.
Az ajtó nyitva állt, és Lorenza onnan pillantott be a múltjába, látta önmagát és Juan Pedrót, a férfit

a szófán, a térdén heverő macskával, önmagát pedig vele szemközt. Hosszú lábát maga alá húzva ült,
Joni Mitchellt hallgatta, aki a Paradicsom lerombolásáról és parkolók létesítéséről énekelt; vagy lágy
brazil szambát, Bebette Gilbertotól; néha pedig Schubert Befejezetlen szimfóniáját, mégpedig olyan
hangosan, hogy a férje morogva tapasztotta be a fülét. Lorenza látta a férjét, amint a reggeli lapokban
a híreket olvassa, az üzeneteket ellenőrzi a laptopján, amelyet egyébként utált, hiszen elég idős volt
már, hogy inkább a papírt kedvelje, amelyet kezelni tudott, és nem szerette a puszta levegőn át hozzá
szárnyaló üzeneteket.

Még mindig nagyon fess volt: szép, széles arccsontja feszesen tartotta a bőrét, álla már nemigen
volt kerek – Lorenza sosem mondta volna megereszkedettnek –, szeme mélyen ült a sűrű szemöldök
alatt, a szája olyan érzéki, hogy Lorenza gyakran csak azért kelt föl, hogy megcsókolja. Az udvarlás
egy esztendeje alatt – ő mindig megrontásnak mondta, megnevettetve a férfit – és nyolcéves



házasságuk idején sosem unta meg a szeretkezést a férjével.
– Tudod, miért nézek ki ilyen remekül? – kérdezgette a férfi mellé bújva este az ágyban, vagy

gyakran délutánonként, ugyanis Lorenza szerint a spanyol szieszta voltaképp szeretkezésre való. –
Azért, mert olyan nő vagyok, akit sokszor megdugnak. – A férfi felháborodott horkantása őt is
nevetésre ösztökélte. – Mégis mi másnak nevezném? – kérdezte, végighúzva nyelvét a férfi ajkán,
mely még őrizte az illatát. – Tudod, az emberek látják rajtam. Látják azt a fajta ragyogást.

A férfi felült, és Lorenzára nézett.
– Ez a te műved – mondta szomorkásan. – Nem tudom, képes vagyok-e lépést tartani veled.
– Ne aggódj. Majd segítek – idézte fel Lorenza a saját válaszát, amivel ismét megnevettette a férfit.
– Mindig szexis szajha voltam – folytatta, mire Juan Pedro a szája elé tette a kezét, hogy

elhallgattassa.
– Ne beszélj erről – könyörgött. – Nem akarok tudni a többiekről. Így aztán Lorenza semmit nem

mondott el neki a múltjáról, pusztán a gyerekkoráról mesélt Mallorca szigetén, és arról, hogy
tizenhárom éves korában egy szigorú zárdaiskolába küldték Brüsszelbe, majd arról, hogy minden
szabályt megszegett abban a néhány káprázatos évben, mikor a floridai egyetemen újra megtalálta a
szabadságát.

Most egyedül lépett be a könyvtárba, a „különleges” helyükre, és a megszokott hatalmas
világossárga karosszékbe telepedett, Juan Pedro szófájával szemközt. Amikor beköltözött,
égszínkékre festette a falakat, amelyeket kézzel dörzsöltek foltos simára. Mindig is tetszett neki a
sárga karosszéke a kék falak előtt. A szófának azonban borostyánszínű vászonkárpitja volt, s kicsit
besüppedt azon az oldalon, ahol Juan Pedro üldögélni szokott. A kasmírkardigán, melyet a halála
napján a vállára terített, ott hevert, ahol Lorenza hagyta, a szófa háttámláján, semleges színű volt,
puha, a két ujját szépen összehajtogatta.

– Csodálom – mondta halkan, csak úgy önmagának –, csodálom, hogy valóban vissza tudtam jönni
ide.

– Kész a szobája, asszonyom – szólalt meg az ajtóból Buena. – És hamarosan megérkeznek a
gyerekek. Jobb lesz sietni. Tudja, milyen türelmetlenek mindig.

Lorenza felsóhajtott.

6. fejezet

Lorenza felment a lépcsőn, és belépett a hatalmas, napsütötte hálószobába, melyen a férjével
osztozott. Egy pillanatra megállt, beszívta a levegőt, megesküdött volna, hogy még érzi a férfi illatát,
és tudta, hogy ha becsukná a szemét, látná őt, amint az ágyon fekve, a szürke selyemtakarót felhajtva
őt várja mezítelen felsőtesttel, csak alsónadrágban, kezében papírlapokkal, ugyanis Juan Pedro sosem
vesztegetett el egy percet sem, örökké dolgozott.

Lorenza sóhajtva összeszedte magát. Táskáját az ágy lábánál álló zsámolyra tette, e szokása



örökösen bosszantotta a férjét – azt mondta, a lába útjában van a retikül. Juan Pedro nagyon magas
volt, ennek dacára Lorenza mindig azt felelte neki, hogy ez egyszerűen nevetséges. A férfi pusztán
szeretett mindent a megfelelő helyre rakni, és semmit nem hagyott szét az „ő” szobájában. Ilyenkor
Lorenza emlékeztette, hogy ez a „mi” szobánk.

Az ablakhoz ment, összefont karral állt, lenézett a békés udvarra, a múlton tűnődött, aztán a jövőn,
azon, ami lesz.

Lorenza és Juan Pedro gyerekei között nem dúlt szeretet. A legelső naptól fogva nehezteltek rá, és
még jobban nehezteltek, mikor az apjuk őrá hagyta a Ravel sherry üzlet irányító részvénypakettjét,
valamint a vele járó ingatlanokat és a többi szőlőbirtokot és házakat. Természetesen valamennyiükről
már korábban bőségesen gondoskodott az apjuk, csinos bankbetétekkel és értékpapírokkal, továbbá
üzletrésszel, ámbár egyiküket sem érdekelte távolról sem a családi pincészet. Amióta Lorenza
kezében voltak a dolgok, sok minden megváltozott.

A mai napon Juan Pedro egyetlen fiát és két lányát várta, valamennyien az első feleségétől valók,
és mindnyájan örökölni fognak Lorenza után, akinek nem volt saját gyermeke. Aztán persze ott volt
még Bibi, a legkisebb lány a második feleségtől, aki meghalt a kicsi születésekor.

Az ablaktól elfordulva az aranyozott velencei pipereasztal elé ült, amelyről Juan Pedro azt
állította, hogy kilóg a képből, nem illik ehhez a súlyos gerendákkal díszített spanyol szobához, ahol a
krémszínű festék alól át-átsejlik a kő.

– A kövek engedik be a valóságot – mondta neki komolyan Lorenza, amikor kifestetett. – Csak arra
az esetre, ha balul ütnének ki a dolgok, és kénytelenek volnánk visszatérni abba a régi Ravel
kőkunyhóba.

Ez persze megnevettette a férfit.
– Nincs többé kőkunyhó – felelte. – Ez van, és mindez a tiéd. – Most csakugyan az övé volt.
Lorenza fésülni kezdte vállig érő, dús fekete haját, s közben azon morgolódott, hogy teljességgel

kezelhetetlen. Mindig is az volt. Sötét, mozgó felhőként lebegett az arca körül, és isten őrizz, hogy
valaha is belekapjon a szél, mert akkor égnek állt az egész, ő pedig úgy festett, mint aki
kényszerzubbonyra vár. Noha mások nem így vélekedtek, szerinte nem a haja volt a legelőnyösebb
rajta. És valóban, túl kerekké tette az arcát, miként a távol ülő barna szempár meg a túl széles szája
is, amelyet ismét fuksziaszínű Lancôme rúzzsal festett ki. A szépség a szemlélő szemében születik,
gondolta derűsen, ő sosem látta szépnek magát.

A negyvenegy esztendejéhez képest nem nézett ki rosszul, karcsúbb volt, mint húszéves korában,
még mindig dús keblű, bár a sok munkától soványabb, és a stressz is meglátszott az arcán. Elfordult a
túlzottan árulkodó tükörtől. Az igazat megvallva senki más, csupán ennek az arcnak a tulajdonosa
nevezhette őt szépnek. Dona Lorenza de Ravel szépasszony. És olyan asszony, akivel számolni kell.

A hosszú tükörhöz ment, hogy ellenőrizze a külsejét: sima, fekete kosztüm, a szoknya éppen térdig
ér, a nyakában gyöngysor. A gyászoló özvegy, gondolta sajgó fájdalommal.

Idegesen babrálta a háromsoros, rövid gyöngysort, hirtelen úgy érezte, mintha fojtogatná. Juan



Pedro felséges ajándéka valamikor régen egy híres francia arisztokratáé volt, akinek lecsapták a fejét,
amikor jött a forradalom és a guillotine. Lorenza megkönnyebbülten hallotta, hogy akkor nem volt a
gyöngysor a nő szép nyakán.

– Ezekhez a gyöngyökhöz nem tapad vér – mondta a felesége kétségbeesett ábrázata láttán Juan
Pedro. – A nő fiatal volt, s mint mondták, fölöttébb gyönyörű, ezért nem kételkedem, hogy
mosolyogna, ha látná, hogy te viseled a gyöngysorát. – Néha azonban a stressz pillanataiban, mint ez a
mostani, a gyöngysor szinte szorongatta a nyakát.

Gumiabroncsok csikorogtak a kavicson. Lorenza az ablakhoz lépett, hogy lássa, ki érkezett.
Antonio jött meg, Juan Pedro egyetlen fia, egyszersmind legidősebb gyermeke. Valójában Antonio
majdnem egyidős volt Lorenzával, ami kétségtelenül nem tetszett neki, mikor az apja bemutatta
jövendőbeli hitvesét.

Naná, hogy Antonio az első. Lorenza lefogadta volna, hogy alig várja, hogy meghallja, mi a helyzet,
mert abban reménykedik, hogy ő bedobja a törülközőt, és átadja neki az irányítást. Majd meglátjuk,
gondolta Lorenza, miközben lement a lépcsőn, és helyet foglalt a két, drapp színű brokáttal kárpitozott
dívány egyikén, az üres márványkandalló előtt, amelyben ropogó fahasábok helyett Buena
ötletszerűen és sebtében összeállított virágkompozíciója díszelgett.

Lorenza nem állt fel, amikor Antonio beviharzott a szobába, de mosolygott és kezet nyújtott, közben
pedig arra gondolt, hogy mostohafia sosem „sétál” be egy helyiségbe, hanem mindig hosszú léptekkel,
nagy lendülettel érkezik. A férfi magas volt, sötét hajú, nem éppen jóképű, de az apja szemét és
jókora orrát örökölte.

– Lorenza! – mondta a férfi abban az erőteljes hangnemben, amivel az emberek tudtára adta, hogy ő
igazi jelenség. – Örülök, hogy látlak – tette még hozzá, bár nem gondolta komolyan, mikor a nő keze
fölé hajolt, aztán helyet foglalt a szemközti szófán.

– Én is örülök, hogy látlak, Antonio – felelte a nő, ám ő sem gondolta komolyan. Valamikor ez fájt
neki, most azonban már csak az számított, hogy a férfi Juan Pedro fia, és ő vezeti a sherry üzletet.
Lorenza egy vagy két évvel azután adta át neki, miután megörökölte a szőlőbirtokokat, és miután
mindent megtanult, amit csak a borról, a szőlőről meg a földről lehetett, és eldöntötte, hogy a sherryn
kívül bort is termelnek. Antonio először vonakodott, most azonban jó munkát végzett, annak ellenére,
hogy playboy volt, aki szerette a jó életet, a klubokat, és csalta a feleségét.

Antonio szükségből Jerezben, Andalúziában élt, ahol a sherryt állították elő, s ahol a Ravel
családnak néhány évszázada voltak szőlőbirtokai. Ez a hely nagyszerűen megfelelt neki, hiszen
könnyen elérhette Marbella és a Costa del Sol „játszótereit”, ahol jól ismert figura volt, aki mindig
csinos nők társaságában jelent meg, de a nejével soha. Másfelől tudta, hogy jobb, ha távol marad
Barcelonától, Lorenza messzire nyúló kezétől és mindentudó tekintetétől.

– Gyönyörű vagy – mondta őszintétlenül. – Mint mindig.
– Köszönöm, Antonio. Bárcsak itt lenne apád, hogy hallja, mit mondasz. Ő mindig abban a

hiszemben volt, hogy közönségesnek tartasz, és túlságosan szexinek, ami a saját javamat szolgálja.
Vagy az övét.



– Jaj, istenem, Lorenza! – Antonio égre meresztette a szemét, s a mintás Hermès nyakkendőjét
babrálta – rózsaszín alapon apró zöld teknőcök futkároztak –, amely merész ellentétben állt
makulátlan sötétkék, hajszálcsíkos öltönyével.

– Tetszik a nyakkendőd – mondta némi gonoszkodással a hangjában Lorenza. – Sosem jöttem rá,
hogy a férfiak miért gyűlölnek nyakkendőt viselni, miközben az egyetlen csinos holmi, amelyet
megengednek nekik. Tudod, egy kis szín. Ámbár – tette hozzá, ismét tetőtől talpig végigmérve a férfit
– nekem egy bortermelőről mindig az jut az eszembe, hogy a föld gyermeke. Tudod, aki dzsekiben jár,
vagy farmert és kiszolgált, kockás flanelinget visel. Olyan férfi, aki úgy érzi jól magát.

Antonio az egyszerű és iskolázatlan, keményen dolgozó nagyapja nevét kapta, ám az unokában
nyoma sem látszott az egyszerűségnek, sem a kemény munkának. Most némán füstölögve gondolt a
mostohaanyjára. Soha nem utalt Lorenzára az apja „feleségeként”, minden lehetséges módon kizárta őt
a „családból”, még akkor is, ha pillanatnyilag a nő birtokolta a családot. Ebben a percben Antonio
legszívesebben megölte volna a mostohaanyját, de megelégedett egy sötét pillantással, ami, ha
Lorenza észrevette volna, önmagáért beszélt. A férfi csípős válaszát a megszólaló csengő akadályozta
meg, és a bejáratnál bóklászó Buena, aki tüstént szélesre tárta az ajtót az érkező előtt.

Ezúttal Lorenza felállt vendége üdvözlésére. Mindig is szerette Floradelisát, Juan Pedro
legidősebb lányát, és hitte, hogy Flora is szereti őt, legalábbis kedveli, és Juan Pedro összes
gyermeke közül ő volt a legegyszerűbb és a „legvalóságosabb”.

Floradelisa kövér volt, sötét hajú, mint Antonio, a szeme azonban kék, az arca pedig olyan fehér,
akár egy kísérteté. Apja ezért adta neki a Floradelisa nevet, azt mondta, világos arcbőrével liliomra
emlékezteti. Fleur de lys vagy, egy Flora de Lisa. Most viszont, amikor átölelte, Lorenza azon
aggódott, hogy sápadt mostohalánya sosem lát nappali fényt.

– Flora!
– Lorenzita! – Ezen mindketten nevettek, olyan bután hangzott.
– Szerintem túl sokat dolgozol – jegyezte meg Lorenza, és tudta, hogy ez igaz. Flora séf volt, és

Barcelona egyik fölöttébb avantgárd, botrányos menüiről ismert éttermének tulajdonosa, ahol
desszertként például porított magvakat kínáltak, miniatűr műremekként újjáformálva, és nagyon finom,
vékony csoki bevonattal szolgálták fel, szinte szétomlott az ember szájában; a szószok pusztán
krémhabok voltak; és pazar bárányfalatkák kerültek az asztalra, mindössze háromfalatnyi, szájban
szétolvadó csoda. Sok más felismerhetetlen ínyencség is szerepelt az étlapon, s a közönség tolongott,
hogy kipróbálja – vagy legalábbis azt mondhassák, ott voltak, és megkóstolták a legújabb ételt. Flora
nem a családja népszerű és olcsó borát szolgálta fel az éttermében, ott csak a legjobb nedű dukált:
Rioják, bordói vagy burgundi borok. Természetsen de Ravel sherryt – a behűtött Manzanillát és a
nehéz Olorosót – ajánlottak aperitif gyanánt, vagy a ház ajándékaként, különleges fogásokhoz.

A Floradelisa étterem vérlázítóan drága és szupersikkes volt, alig lehetett bejutni, és az étterem
irányította tulajdonosa életét. Az alacsony, slampos és frusztrált Floradelisa otthonában rendetlenség
uralkodott, ám a konyhája makulátlan volt. Férfinak nem jutott hely az életében.

Szokás szerint teljes sebességgel sietett a díványhoz, hogy megpuszilja a bátyját, aki csak tessék-



lássék felállva üdvözölte, de Flora visszanyomta a szófára.
– Ne zavartasd magad, látom, kényelmesen ülsz.
Lehuppant Antonio mellé, aki rosszalló arckifejezéssel fürkészte.
– Nem tudtál volna felöltözni, legalább egy kicsit? – kérdezte tőle.
Floradelisa végignézett magán. A szokásos fehér szakácskabátot viselte, valamilyen lila szósz

hagyott rajta bőséges nyomot, a förtelmes fekete-fehér kockás poliészter szakácsnadrágot és
munkabakancsot.

– Egyenesen a konyhából jövök – magyarázta. – És amint lehet, vissza kell mennem.
– Az csak természetes, Flora. – Lorenza mindig Florának szólította. A nyelve örökké beleakadt a

hosszabb névbe. – Épp azt mondtam Antoniónak, hogy az emberek nézzenek ki úgy, ahogyan a
foglalkozásuk szerint elvárható. Tudod, egy borász, egy séf…

Flora derűsen mosolygott, Lorenza pedig arra gondolt, hogy csakugyan neki van a legszebb kék
szeme, meglepően kék a sápadt arcában, most azonban két színes folt tüzelt a mostohalánya arcán.

– Úgy nézel ki, mint akinek melege van. Kipirult az arcod – mondta, amikor Buena belépett egy
tálcával, rajta ezüst kávéskanna meg a platinaszélű csészék, amelyeket Lorenza utált. Nászajándékba
kapták valakitől, arra már nem emlékezett, kitől, és túl flancosak voltak az ízlésének. Buena
alighanem úgy gondolta, hogy ez egy „flancos” alkalom. Juan Pedro gyerekei közül hárman egy fedél
alatt, mégpedig Lorenzával.

– Elvégre egy forró tűzhely fölött raboskodom – felelte Flora, s mielőtt még Buenának ideje lett
volna körbekínálni, egy hosszú, vékony süteményt elcsent a tálról. – És halálosan éhes vagyok.

– Nem úgy nézel ki – vágta rá udvariatlanul Antonio, és újra szemügyre vette kövér húgát. – Le
kéne adnod néhány kilót.

– Jaj, fogd már be, Antonio! Végezd az én munkámat, és próbálj meg lefogyni. Szüntelenül meg kell
kóstolnom valamit… egy harapás itt, egy falatka ott…

– És egy harapás mindenütt máshol. – A férfi nem kért kávét, rosszkedvűen dőlt hátra a
díványpárnákra.

– Fáradtnak tűnsz, Flora – mondta Lorenza. – Tudom, hogy pirkadat előtt már a piacon vagy, aztán
egyfolytában dolgozol, isten tudja, mikor kerülsz ágyba. De úgy gondolom, időt kéne szakítanod egy-
egy sétára, fodrászra, és hébe-hóba manikűrre is. Egy nőnek nem szabad elhanyagolnia magát.

Flora nevetésben tört ki.
– Jaj, Lorenza, vannak ilyen nők, mint amilyen én vagyok, és olyanok, mint te. Nekem egyszerűen

nincs időm…
– Ahogyan nekem sincs – felelte élesen Lorenza. – Muszáj szakítanunk rá időt, Flora.
– Jassy mikor jön? – Antonio türelmetlenül pillantott az órájára, apja régi, arany Patek Philippe-

jére, amelynek keskeny krokodilbőr szíja volt.
Lorenza úgy vélte, az órát ma már antikvitásnak lehetne nevezni, és alighanem egy kisebb vagyont



megér. Szinte azt kívánta, bárcsak ne adta volna Antoniónak, de végtére is az apjáé volt, aki
mindennap viselte, és úgy illett, hogy a fiáé legyen. Még akkor is, ha egy nagyképű pöcs.

– Reméljük, Jassy hamarosan ideér – mondta. – Szeretnék túl lenni ezen.
– Túl lenni, min? – Flora újabb süteményt vett el. Lorenza elrakta előle a tányért, bár nem tudta,

miért, végtére is Flora séf, és egész álló nap eszik.
– Majd meglátod – felelte Lorenza abban a pillanatban, amikor nyílt az ajtó, és Jassy viharzott be.

7. fejezet

Jazmin de Ravel, akit csak Jassynak ismertek, csordultig volt energiával, s merő életöröme
mindenkit a vonzáskörébe csábított, aki találkozott vele. Lorenza szerint olyan volt, akár egy mágnes;
mindig úton, mindig valami új helyet, új férfit keresett. Magas, sportosan széles vállú – az iskolában
úszóbajnok volt –, csípője keskeny, lába akár egy versenylóé, kerek hátsója, mint két kicsi
sárgadinnye, úgy ült karcsú alakján, a melle szinte ugyanolyan volt, és a toronymagas cipősarkakon,
amelyeken járt, egy Playboy-nyuszi meg egy haute couture modell keresztezésére emlékeztetett.

Ma szőke haja sima aranyfolyamként omlott a vállára. Máskor lágy hullámokban viselte, ilyenkor
az arcát keretező fürtök angyali bájt kölcsönöztek neki. Néha pedig, amikor feltornyozta a feje
búbjára, és orrára biggyesztette agancskeretes szemüvegét – szörnyen rövidlátó volt –, úgy festett,
akár egy ötvenes vénkisasszony titkárnő, az a fajta, aki mindig a főnökét keresi.

Jassyt tudatosan a Conception Eldorado Mercedes Jazmin névre keresztelték, amit, ha
hozzábiggyesztették a de Ravelt is, ugyancsak nehéz volt kimondani. Az „Eldorado” onnan jött, hogy a
szülei egyik eposzba illő „csatározása” után fogant, amelyben egyikük nyilvánvalóan fölülkerekedett
és győzött, ennek lett eredménye a kislány. A Mercedes hagyományosan spanyol keresztnév, ámbár a
világ nagy részén német autómárkának gondolják. Valójában Mr. Benz a lányáról nevezte el az
autóját, akit Mercedesnek hívtak – Így lett az autóból Mercedes Benz. Szóval Jassy a Conception,
Eldorado, Mercedes és Jazmin nevekből az utóbbiból alkotott „Jassyt” választotta, ámbár jó régen
eldöntötte már, hogy az lehet belőle, amit csak akar; hogy megtehet bármit, amit csak akar; hogy oda
mehet a világon, ahová csak akar. Volt pénze, külseje, no meg tehetsége ahhoz, hogy barátokat
szerezzen magának, és élte a világát.

– Sziasztok – mondta sugárzó mosollyal, miközben egyetlen hunyorgó pillantással felmérte a
bátyját, a húgát és Lorenzát.

– Miért nem viseled a szemüvegedet? – jegyezte meg Lorenza. – És késtél, Jassy.
– Bocs. – Jassy rövidlátó kék szeme összetalálkozott a mostohaanyjáéval. – Allergia. Nem tehettem

be a kontaktlencséket, a szemüvegemet pedig nem találtam, és már túl késő volt, hogy elkezdjem
keresni. Valószínűleg egy dívány párnái alatt van valahol.

Naná, gondolta Lorenza, amikor elfogadta Jassy csókját, és beszívta az illatát – Jassy amolyan
„Poison” típusú nő volt. De vajon kinek a szófáján?

– Fantasztikusan nézel ki – mondta Jassy, miközben tetőtől talpig végigmérte a mostohaanyját. –



Mindig imádtam ezt a gyöngysort. Nem jött el még az ideje, hogy letedd a feketét? Végtére is annak
már három… izé, mikor is volt pontosan? – kérdezte a dohányzóasztalt megkerülve, hogy puszit adjon
Antoniónak és Floradelisának, s közben sikerült bő fátyolszövet szoknyájával feldöntenie az egyik
kávéscsészét. – Jaj, nézzétek, mit műveltem! – kiáltotta vigyorogva. – Sose vigyetek sehová.

– Mert nincs rajtad szemüveg – mondta Antonio. – Egyszer még megölöd magad, egy busz alá
sétálsz, vagy leesel a mólóról, vagy tudom is én.

– Ó, mindig lesz ott valaki, hogy megmentsen. – Jassyra mindent lehetett mondani, csak azt nem,
hogy nincs önbizalma. – Szia, Flora. Hogy megy az üzlet?

– Forrón – felelte a nővére.
Jassy rákacsintott, és felnevetett.
– Ja, úgy érted, hogy a konyhában. Flora, ideje már, hogy kikapj magadnak egy fickót, egy fiatal

szakácsot, aki olyan forró, mint te meg a konyhád.
Floradelisa feszélyezetten elpirult.
– Nincs rá időm.
– Jassy, azt hittem, magaddal hozod Palomát – szólalt meg Lorenza.
– A konyhában van. Azt hiszem, Buena sütivel tömi, halálra fogja kényeztetni.
– Hát, valakinek a gondját kell viselnie – vágta rá Lorenza.
Még mindig nem tudta teljes bizonyossággal, hogy Bibi lánya miért Jassyval él, bár valójában csak

önmagát hibáztathatta ezért, hiszen ő kérte meg, hogy repüljön Los Angelesbe, és hozza Palomát
„haza” Spanyolországba, amíg Bibit gyilkossággal gyanúsítják.

Miután visszajöttek, Jassy elmondta, hogy Paloma sírt, amikor búcsúzóul megpuszilta az
édesanyját, olyan hangosan és szívfájdítóan zokogott, hogy neki is majd' megszakadt a szíve.

Jassy még mindig élénken emlékezett arra az utazásra. Kitépte Palomát az anyja kezéből, egy
világoskék Porsche bérautóval vitte ki a gyereket a reptérre, és úgy cselezte ki az őket követő
századnyi motoros paparazzót, hogy egyszerűen az érkezési oldalnál tette le a kocsit, és felhívta a
kölcsönzőt, hogy menjenek érte.

A vonakodó hétéves gyereket bevonszolta a Starbucksba, vett neki egy csokoládét, frappucinót meg
egy hatalmas szelet csoki tortát, aztán bevitte az áruházba, és összevásárolt neki tini magazinokat meg
cukorkát, és vett egy szürke tréning felsőt is, melynek az elején piros fluoreszkáló felirattal ez állt:
Fly L. A. Megkötötte a gyerek piros Converse cipőjének fűzőjét, és tartotta a frappucinót meg a többi
holmit, amíg Paloma a mosdóba ment, aztán bemenekült az Admirals Klubba, ahol egy nagy vodka-
martinit rendelt, és megpróbálta elterelni a gondolatait az unokahúga zokogásáról, miközben Paloma a
hideg, habos italt kortyolgatta.

– Ide figyelj, kislány – mondta végül, amikor már nem bírta tovább. – A nagynénéd vagyok. Én
fogok gondoskodni rólad, amíg a mamád vissza nem jön.

Paloma megindító, vörösre sírt szeme, amely olyan fényes volt, akár a gesztenye, az övét kereste.



– Honnan jön vissza? – kérdezte. – Ez az otthona.
Ez egyszer Jassy nem talált szavakat. Mégis mit mondhatna egy gyereknek, akinek az anyját esetleg

börtönbe zárják gyilkosságért?
– Akárhogy is, velem fogsz élni, amíg Bibi visszajön – mondta határozottan. – Ez van. Úgyhogy

hadd itassam fel a könnyeidet, és elmesélem neked, milyen mókás dolgokat fogunk csinálni együtt.
Szeretsz majd velem élni, Paloma, be fogjuk utazni a világot, ott leszel minden partin, és meg fogsz
ismerkedni mindenkivel.

– És mi lesz a sulival?
– Majd felveszek egy tanárt… egy nevelőnőt, aki majd megtanít spanyolul.
– Már beszélek egy kicsit – felelte Paloma. – A mama sosem, de a mexikói házvezetőnőnk mindig

spanyolul beszél velem.
– Akkor mindössze annyi lesz a dolgunk, hogy felturbózzuk egy kicsit a tudásodat. – Jassy

fölvillantotta csodaszép mosolyát, s a bűvkörébe vonta az elkeseredett kis Palomát. – Ne aggódj, én
gondoskodom rólad – mondta átölelve a kislányt.

És Paloma a Dior Poison illatát belélegezve arra gondolt, hogy ez valószínűleg nagyon is tetszeni
fog neki.

Később Jassy természetesen megbánta az ígéretét, mely szerint a védőszárnyai alá veszi Palomát,
aki – Lorenza eltökéltsége ellenére, hogy a kislány vele éljen a Ravel-bodegában – másként döntött.

– Jassy nénivel akarok élni – közölte határozottan. Így aztán Paloma Jassyval élt az elmúlt két
évben, amióta otthagyta szorongó édesanyját. Az akkor hétéves Paloma azóta sem érti, miért félt
anyukája a hatalmas Hollywood Hills-i házban, amely előtt annyi fotós tanyázott, hogy ő nem mehetett
iskolába, ahol egyébként a gyerekek összesúgtak a háta mögött, a tanárok pedig a homlokukat
ráncolták, ha ránéztek.

De az utolsó kép örökké Palomával maradt, amit Jassy sem felejtett el, mert Bibi olyan kicsinek és
magányosnak tűnt, hogy Paloma úgy érezte, mintha valahogy felcserélődtek volna a szerepek, és ő
lenne az anyuka, Bibi pedig a gyerek. Ez még akkor is kísértette, ébren és az álmaiban, amikor
milliomosok hatalmas jachtjain hajózott a Földközi-tengeren Jassyval, és rocksztárokkal „bulizott” a
törökországi Bodrum-ban, a dél-francia tengerparton nyaralt, vagy éppen Los Angelesbe, esetleg New
Yorkba utazott. Párizsba és Londonba járt ruhákat vásárolni, és oda repült, ahová csak a nagynénje
akarta. Jassy mindig magával cipelte Palomát. Már senki sem kérdezte meg, mit keres itt ez a gyerek.
Egyszerűen elfogadták, hogy Jassy életének része, némelyek még azt is rebesgették, hogy valójában
Jassy gyereke egy nős szeretőtől.

Jassyt azonban sosem izgatta, mit mondanak mások. Lorenza pedig ezért nem tudta őt egy felületes,
elkényeztetett, érzéki és erkölcstelen szépségnek elkönyvelni, aki harminchét évesen még mindig a
világ üdülőhelyein múlatja az időt. Paloma nem mindennapi életet élt a felnőttek társadalmi
tevékenységének forgatagában, ami a nagynénjét éltette. Lorenza tisztában volt vele, hogy ez nem
megfelelő, és távolról sem helyes, de csak akkor tehetett volna valamit ellene, ha elveszi Jassytól a



gyereket, és másodszor is összetöri a kicsi szívét.

8. fejezet

Paloma követte Jassyt a hatalmas kőházba Las Ramblasban, és hirtelen rádöbbent, hogy plattyog a
fűzős cipője. Abban az óriási üres előcsarnokban fölöttébb hangos volt, mintha egészen a
tetőgerendákig és azokig a vicces színházi páholyokig ért volna el, amelyeket kis Cupidók díszítettek.
Vagy tán kerubok? Az is meglehet, hogy kövér angyalkák, hiszen a kislány épp most vette észre, hogy
szárnyuk van. Kicsik és nem túl pelyhesek, de határozottan szárnyak. Ráadásul gyanúsan csókra
csücsörítik a piros szájukat. Csókot dobó angyalok? Miféle szemérmetlen hely ez? És itt laktak a
nagyszülei.

Paloma első ízben járt a barcelonai házban. Természetesen számtalanszor elsietett előtte, amikor
valamilyen masszázsra tartottak a Ramblasban, ahol neki rendszerint türelmesen várakoznia kellett, s
az iPhone-ján játszott, vagy alávetették a reflexológiának, amíg a lábfeje már fájt a sok nyomkodástól.
Határozottan nem kedvelte a masszázst, viszont aggódott a lábbelije miatt.

Végtelenül boldog volt, hogy nem estek le a lábáról, és nem vesztek el a Csendes-óceánban. Csak
ez maradt meg az édesanyjától, ez, meg egy vékony, arany talizmánkarkötő, amelyet Bibi a
zárdaiskola ékszerviselést tiltó szabályzata ellenére mindig viselt. Amikor egyáltalán bement az
iskolába, eldugta az ingujja alá, nyáron pedig, amikor rövid ujjú egyenruha volt kötelező, egy vékony
aranylánchoz kapcsolta a nyakában, s így mindenki azt hitte, hogy egyszerű aranykeresztet visel, olyat,
mint a többiek. Ő azonban az iskolai nyakkendővel vagy egy sállal álcázta gondosan az árulkodó
puklit, vagy a kardigánja ujjait kerítette a nyaka köré. Ezt a karkötőt vagy a fűzős bokacipőt senki nem
fogja elvenni Palomától. Előbb szökne el az iskolából, elfutna, ahogy az édesanyja. Megszökne, és
soha senki nem látná őt viszont, sosem tudnák meg, hol van. Azt kívánta, bárcsak idősebb lenne a
kilenc événél. Igen, a tizenkettő az jó. Tizenkét esztendősen sokkal több mindent csinálhat az ember,
és könnyebben megússza.

Jassy eltűnt a szalonban, Paloma pedig, akibe belenyilallt a magány fájdalma, azon tűnődött,
hiányozna-e bárkinek is, ha most egyszerűen lelépne. A nagynénjét örökösen lefoglalták a maga felnőtt
dolgai meg a barátai, állandóan úton volt, mégis nagyon jól értett ahhoz, hogy Palomát bevonja
mindenbe. A kislány viszont érzékeny volt Jassy hangulataira, megértette, hogy időnként neki is
szüksége van egyedüllétre. Ami azt illeti, tavaly Jassy két teljes hétig otthagyta őt a párizsi Ritzben.

Paloma akkor nyolcéves volt, Jassy pedig egyszerűen közölte vele, hogy szórakoztassa magát, amíg
ő elmegy meglátogatni egy beteg barátját Dél-Franciaországban.

– Hívd a szobaszervizt, ha akarsz valamit – mondta könnyedén, s gyorsan megölelte búcsúzóul. –
Megérted, hogy ez sürgős, és különben is, tudom, hogy tökéletesen elleszel egyedül. Végül is csak
néhány napról van szó.

Paloma sejtette, hogy valami „románc” van a dologban, Jassy legújabb szenvedélyével, akit
Johnny-nak hívtak, neki pedig nem maradt más választása, mint beletörődni az egyedüllétbe. Először



nagyon félelmetes volt.
Paloma arra gondolt, hogy felhívja Lorenzát, de ezzel beárulta volna Jassyt, és ő sosem tenne ilyet.

Imádta a nagynénjét. Ő mentette meg, amikor halálosan félt, hogy a mamája megbolondul abban a
szörnyű hollywoodi házban, amely egykor az otthona volt. A csodás otthona, a csodás anyukájával és
a csodás életével. Éppolyan volt, mint a normális emberek élete. Kivéve persze, hogy a mama sztár,
de ez nem változtatott az otthoni életükön.

Szóval, ott volt egyedül abban a hatalmas lakosztályban a Ritzben, felrendelte a szobaszervizt,
többnyire grillezett sonkát és sajtos szendvicset kért, melyet a franciák Croque Monsieur-nek
neveznek, aztán spagettit és rengeteg fagylaltot. Még egy palack pezsgőt is rendelt, mert tetszett neki,
hogy olyan felnőttesen hangzik. Azt mondta a szobaszerviznek, hogy a nagynénje egy kis partit ad.
Természetesen nem itta meg az italt; egyszer már megkóstolta, az őrizetlenül hagyott poharakba
kortyolt bele egy partin, és nem túlzottan ízlett neki. Magányos sétákat tett Párizs-szerte, és rengeteget
gondolt az anyukájára. Emlékezett. Várta a napot, amikor visszatérhet.

Paloma akkor úgy döntött, hogy a magány szomorú dolog. Bibi mellett sosem volt magányos.
Bibi a legeslegjobb anyuka volt. Spanyol empanadát és churrost készített neki, meg amerikai mac-

and-cheese-t, vagy elküldött Mulberry pizzáért, esetleg szusiért. Együtt falatoztak a hatalmas
tévékészülék előtt, mezítelen lábfejüket a hatalmas fekete bőrkerevetre támasztva, diétás kólát
iszogatva kacagtak Spongya Bobon, a legújabb Disney– vagy animációs filmen. Később az anyukája
gondoskodott arról, hogy ő lezuhanyozzon, és mindig segített neki megmosni a haját, amely
határozottan nem olyan volt, mint Bibié. Könnyebb volt, répaszínű, és a kislány szerint förtelmes,
mindennek tetejébe vadul göndör. Többek közt ezért vágta le.

Bibi mindig áthúzta a fésűt Paloma nedves haján, igyekezett nem húzni, de azért jócskán volt ott
jaj! és jujj! Aztán mindketten, immár pizsamában, teát iszogattak, kamillát, mert Bibi szerint attól
jobban lehet aludni. Aztán jött a fogmosás, és ha másnap volt tanítás, Bibi ellenőrizte, hogy Paloma
bepakolta-e a táskáját. Amikor nem volt tanítás, azt mondta, hogy addig lustálkodhat, ameddig csak
jólesik, és amikor Bibi nem dolgozott, együtt reggeliztek, és olykor teniszeztek is. Palomának nem
ment túl jól a tenisz, „Suta vagy az ütővel” – mondta a mamája; vagy úsztak, vagy lementek a
tengerpartra, vagy lovagoltak Malibuban, ámbár Paloma azért sem volt túlságosan oda. Néha
vásárolni mentek, de Bibit rendszerint felismerték, és túl nagy zűrzavar volt a paparazzók miatt, és
egyáltalán nem volt jó szórakozás. Inkább az üzletek küldtek át holmikat, hogy azokból válasszon.
Ezeket nagyon szép fiatal nők hozták el, akik még Palománál is vékonyabbak voltak – pedig ő elég
vézna volt. Valójában azok a lányok annyira soványak voltak, hogy Paloma néha azon tűnődött, hogy
igazából vele egyidősek, és csak játékból öltöztek ki.

Esténként Bibinek gyakran akadt dolga, és Palománál alhattak a barátnői, vagy pedig ő töltötte
náluk az éjszakát. Néha bowlingozni mentek, vagy táncoltak egy kicsit valami vad punk zenére, amit
szerettek, föl-alá ugrándoztak, jobbra-balra dobálták a fejüket, csapkodtak a karjukkal, lábuk, akár a
rugós pogobotok, mindazonáltal táncnak nevezték ezt. Néhanapján Bibi elvitte vacsorázni őt a
Geoffrey's-ba, az óceán partjára, Malibuban, ahol hallani lehetett a hullámok suttogását, és



nedvességet hordott a szél, amely apró kristálycseppekben gyűlt össze az anyukája hosszú, vörös
haján. A főpincér meg a többiek mind nagy hűhót csaptak körülötte. Bibi lányának lenni néha jó móka
volt, máskor azonban bosszantó, mikor a közönség autogramért ostromolta, és Bibi természetesen
mindig adott, kivéve vacsoránál. Az tilos volt.

Paloma és Bibi olyan közel álltak egymáshoz, mint két nővér, de Bibi mindig is „mami” volt. Ő
ragasztotta le Paloma fölhorzsolt térdét, ő találta meg a ragtapaszt, ő vetette ki a manduláját, ő vitte el
beadatni az oltásokat, ő vitte fogorvoshoz. Bibi amolyan kéznél lévő anyuka volt, kivéve, amikor
turnéznia kellett, filmet forgatott, vagy hasonló, és olyankor a mexikói házvezetőnő lépett a helyébe,
valamint a többi „talpnyaló”, akik szüntelenül a házban tartózkodtak; a slepp, az asszisztensek, a
titkárnő, a PR-os, a személyi edző, a zenészek, a személyzet, a kertészek, a medencés fiúk, a
teniszedző. A Hollywood Hills-en egyetlen nonstop performance volt az élet. Egészen addig, amíg
mindennek hirtelen vége nem szakadt.

És ezért volt olyan végtelenül fontos ez a lábbeli. Fekete bőr, puha és finoman kikészített, akár a
selyem, valamivel Paloma bokája fölé ért, éppen azt a területet érte el, ahol a boka véget ér, s
elkezdődik a lábikra. Lazán volt befűzve, a nyelve mindig fityegett egy kicsit, mivel Bibi sosem fűzte
be a cipőt, Paloma pedig aggódott, hogy egyszer majd megbotlik a fűzőkben. De Bibi sosem botlott
meg.

Ám amikor ott állt a Hollywood Hills-i ház napsütötte homlokzati folyosóján azon az utolsó
reggelen, amikor Jassy eljött érte és örökre magával vitte, Paloma hallotta az édesanyja sikoltását.
Sikított, csak sikított, és rúgkapált. A bokacipő tüstént leesett a lábáról, és Paloma előtt landolt. Ő
felkapta, a mellére szorította a lábbeliket. Sírt, miközben Jassy kicibálta őt az ajtón, beültette a
világoskék Porsche anyósülésére, és becsapta a kocsiajtót. Aztán átviharzott a sofőroldalra, előbb
Paloma biztonsági övét csatolta be, aztán a sajátját, majd a gázra taposott, és kirobogott az automata
kapun, amelynek alig volt ideje kinyílni, majd elhajtott a rájuk szegeződő arcok és kamerák tömege
mellett. Túl gyorsan kanyargott lefelé a dombon, a 405-ös útra igyekezett, s noha Paloma akkor nem
fogta fel, a Los Angeles-i repülőtérre, egy járathoz, mely a dallasi átszállás után Barcelonába
röpítette őket. Oda, ahol Paloma még sosem járt.

Hát ezért volt olyan értékes az a fűzős bokacipő. Pedig a kislány már lemondott róla, hogy valaha
is visszahozhatja az életbe, amikor néhány héttel korábban, azon az estén Malibuban a gyönyörű
Sunny Alvarez levette a lábáról, és úgy folyt ki belőle a tengervíz, akár egy mini szökőkútból. A cipő
még akkor is nedves volt, amikor visszaértek Spanyolországba, és Paloma kitette a teraszra, a
napfényre a Marqués de Ravel-bodegában, Katalóniában, ugyanis oda mentek, Lorenzához.

Valójában másodszor ázott el ez a pár bokacipő. Először, amikor Paloma Dél-Franciaországban
volt Jassyval, és cipőstül beleesett a medencébe. Kitette száradni a hotelszoba erkélyére, ám amire
megszáradt, töpörödöttnek és ráncosnak látszott, mintha meghalt volna. Palomának ekkor ragyogó
mentő ötlete támadt.

Bement Jassy szobájába, és magához vette a nagy tégely Créme de la Mert. Mélyen beledugta kezét
a krémbe, és bekente a cipőt. Finoman dörzsölte rá a krémet, ahogyan Jassytól látta, aki az arcát kente



vele. Aztán egy régi pólóval kifényesítette a cipőt, jól meg is köpdöste, és folytatta a suvikszolást,
mert úgy hallotta, a katonák így csinálják. Aztán még több krémet dörzsölt bele, mígnem a tégely már
szinte teljesen kiürült, de a cipő visszakapott valamit a selymességéből. De sajnos igazából nem ment
össze a cipő, és Paloma még mindig kénytelen volt zoknit dugni a lábbeli orrába, mégis, amikor csak
tudta, ezt viselte, hiába tiltakozott Jassy és Lorenza is. Szerintük ebben még soványabbnak tűnt a lába.
Ő viszont arra gondolt, hogy egy kicsit punknak néz ki benne. Akár egy igazi hollywoodi csaj.
Remélhetőleg.

És különben is, honnan tudhatta volna, hogy a Créme de la Mer az egész bolygó talán legdrágább
arckrémje? Amikor Jassy rájött, azt visította: „A kurv…”, majd a szája elé kapta a kezét, mert sosem
káromkodott Paloma jelenlétében. Csúnyán leszidta, később azonban kitört belőle a nevetés, óriási
vicc kerekedett a történetből, és a kislány gyakran hallotta, amint Jassy újra meg újra elmeséli a
barátainak, hogyan fényesítette ki Paloma a cipőjét az ő méregdrága Créme de la Merjével. Mindenki
túlságosan mulatságosnak vélte a kislányt, nem is találtak rá szavakat. Bizarr kiskölyök, hallotta
egyszer valakitől; egy kicsit fura, mondta valaki más; és biztos vagy benne, hogy… tudod, hogy
minden teljesen rendben van vele?

Paloma kiborult. Ez olyan volt, mintha azt kérdezték volna, bolond-e, miközben pusztán arról volt
szó, hogy hiányzott az anyukája, és az ideje jó részében azt próbálta kieszelni, miként találja meg őt,
és azon spekulált, visszatér-e valaha.

Úgy értem, egy lánynak joga van aggódni az édesanyja miatt, aki egyszerűen a legeslegjobb anyuka
az egész világon. És a mamája volt az oka annak is, hogy Paloma becserkészte Mac Reilly tengerparti
házát Malibuban, és megpróbálta összeszedni a bátorságát, hogy beszéljen vele, és megkérdezze tőle,
tudna-e segíteni neki.

Paloma még sosem találkozott azelőtt nyomozóval, csak a tévében és filmen látta őket, mégis tudta,
hogy Mac Reilly az egyetlen, aki segíthet, mert a műsorában olyan igazi embernek látszott, és a
kislány tisztában volt azzal, hogy a férfi teljesen, tökéletesen becsületes. Paloma maga sajnos nem
volt az. Néha megszépítette az igazságot, mert úgy jobban hangzott, és különben is, az igazság nem
mindig mókás, főleg amikor más gyerekek Bibiről meg a hollywoodi dolgokról faggatták.

– Ó, csak egy hosszú utazásra ment – felelte mindig fesztelenül, miközben hatvannégy csomóba
rándult a gyomra, és úgy kiszáradt a szája, hogy nehezére esett még a beszéd is.

Pontosan ez történt, amikor végre találkozott Mac Reillyvel és Sunny Alvarezzel, és majdnem
megfulladt, és az a mókás háromlábú, félszemű kutya, akibe tüstént beleszeretett, belevetette magát a
Csendes-óceánba, hogy megmentse őt, ahogyan Mac Reilly is… Neki pedig a torkán akadtak a
szavak, és megint majdnem meghalt a szégyentől, mindössze annyit tudott kinyögni, hogy köszönöm,
mert megbénította, hogy óvja a hosszú történetét Bibiről meg arról, hogy muszáj megtalálnia az
anyukáját, és ha Mac nem tud segíteni, ő csakugyan elveszti az eszét, ezúttal komolyan. De egyszerűen
nem tudta kibökni azokat a szavakat.

Mac még rá is kérdezett, hogy mi a baj, ő pedig azt felelte, semmi. Most már túl késő, és akárhogy
is, itt van ez a nagy családi megbeszélés, ebben a ramblasi házban, ahol még sosem járt, és olyan



érzése támadt, hogy őróla lesz szó. Ebben a pillanatban szívesebben lett volna bárhol, mint itt. Sokkal
inkább lenne a Ravel-bodegában a barátjával, Cherrypoppal, akit már egyébként is nagyon szeretett
volna látni.

Ám akkor észrevette a konyhaajtón kikandikáló Buenát, aki rámosolygott, és már nem is törődött
Jassyval, hanem rohant öreg barátnőjéhez.

9. fejezet

Buena széles mosollyal üdvözölte a kislányt, ősz hajtincse kiszabadult a kontyából, és Palomának,
mint mindig, most is viszketett a tenyere, hogy megigazítsa. A házvezetőnő felé futott.

– Megyek, beszélek Buenával – szólt hátra már a válla fölött Jassynak, és robogott végig a
folyosón, egyenesen Buena kitárt karjai közé.

Egy magas hokedlira telepedett a márvány munkasziget mellé, azon volt a rozsdamentes acél
előkészítő mosogató meg egy állvány, amelyen rézserpenyők lógtak a feje fölött, a közepén pedig szép
rendben elhelyezett színes tálak sorakoztak.

– Te tudod, miért vagyunk itt mindnyájan, Buena? – kérdezte a kislány. – Soha senki nem jön ide.
– Don Juan Pedro eltávozása óta nem. – Buena ünnepélyes ábrázattal emlékezett az elmúlt időkre,

miközben tejet vett elő a hűtőszekrényből, egy magas pohárba öntötte, és odatolta Paloma elé. –
Lorenza nagymamád nem bírt egyedül itt lakni, mert olyan boldog volt ebben a házban Juan Pedróval.

Süteménnyel teli kis kosarat adott Palomának.
– Polverones – mondta mosolyogva. – Emlékszel? Ez a kedvenced.
– Poros süti. – Amikor Paloma beleharapott a süteménybe, az szétesett, és finom fehér cukros por

maradt a kislány szája körül. Nevetett, lefújta, és megnevettette Buenát is.
– Az anyukám szeretett itt élni? – kérdezte aztán Paloma, majd ismét a süteménybe harapott, s akkor

az egész darabjaira esett, mert ezt a fajta süteményt képtelenség volt tisztán enni, hiszen már az ember
kezében szétomlik.

– Én csak egyszer vagy kétszer találkoztam vele, de ezt te is tudod. Annyi éven át Hollywoodban
lakott, csak akkor kukkantott be ide, amikor turnézott. Olyankor látta az apját is.

– És Lorenzát.
– És Lorenzát.
– Az anyukám szerette Lorenzát?
– Nagyon is szerették egymást. Paloma, az isten szerelmére, miért vágattad le azt a csodaszép

hajadat? Úgy akarsz kinézni, mint egy fiú?
– Dehogy. – Paloma elvett egy második süteményt. – Én csak úgy akarok kinézni, amilyen vagyok.
– Amilyen vagy?
A gyerek beleivott a tejbe, s a pohár karimája fölött nézett Buenára. A nő látta, hogy le van rágva a



körme.
– Csak amilyen vagyok – bólogatott Paloma. – Ez az egész, ami vagyok. Én magam. A baj az…

Buena, hogy legtöbbször nem tudom, ki vagyok. Néha azt hiszem, sosem fogom megtudni. Kivéve, ha
megtalálom az anyukámat, és akkor ő majd elmeséli nekem. Igaz?

Buena bólintott.
– Az anyák mindig tudják ezeket a dolgokat. És remélem, Paloma, nagyon is remélem.
De az igazság az volt, hogy Buena nem így gondolta. Úgy vélte, Paloma kénytelen lesz önállóan

kialakítani az életét. Végtére is az élet már csak ilyen. A kezedben tartod, minden rendben megy, aztán
hirtelen már nem a tiéd, és minden rosszra fordul.

Könnyek fenyegették, ahogy a sovány gyerekre nézett – rövidre nyírt vörös haja szanaszét állt, akár
egy Shetland póni szőre –, aki még most is az édesanyja miatt aggódott, valamint azért, hogy mi folyik
a szalonban, és miért jött össze az egész család a régi Ravel-házban, ahová már soha nem jön senki.
Erre Buena is kíváncsi volt.

10. fejezet

A szalonban Jassy ledobta magát a díványra. A kiöntött kávéval mit sem törődve felborzolta hosszú
combján a szoknyáját, és jókedvűen tette fel a kérdést:

– Szóval, miért vagyunk itt? Mi a baj?
Lorenza fogott egy szalvétát, és felitatta a kávét.
– Inkább a szoknyádat kellene használnom – mondta bosszúsan. – Végül is a szoknyád az oka.
Jassy lagymatagon dobta hátra hosszú szőke haját, és Lorenzára mosolygott.
– Kezdd el – javasolta.
Lorenza kimerülten felsóhajtott. Jassy a legelső naptól fogva megnehezítette az életét.
Jassy szintén felsóhajtott. Mindig is féltékeny volt Lorenzára, gyűlölte, amiért elorozta tőle az apja

figyelmét, és ő fenyegetőzött elsőként perrel, miután felolvasták a végrendeletet, és kiderült, hogy
Juan Pedro mindent Lorenzára hagyott. Jó, azért nem egészen mindent. A legfiatalabb lánya, Bibi is
örökölt, az értékes szőlőbirtokok egyharmadát, az abból befolyó jövedelmet egy letéti számlán
kötötték le, a gyerekei számára, amennyiben lesznek. Most Lorenza kezelte a számlát, Paloma
nevében.

Jassy megint a szoknyáját hajtogatta, s a bátyjára pillantott, aki úgy ült, mint aki nyársat nyelt,
összekulcsolta a karját, és agresszíven fölvetette a fejét. Jassy szerint Antonio nagyon is jó külsejű
férfi, nos, talán nem olyan jóképű, mint amennyire feltűnő. Parancsoló típus. Épp amilyen az apja. A
szegény Floradelisa pedig fáradtan gubbasztott a szék szélén, úgy festett, akár egy cselédlány, bár
Jassy sosem alkalmazta volna. A nővére túlságosan rendetlen, sőt ápolatlan. Hajápolás–, manikűr– és
egyéb leckékre volna szüksége, és még akkor is kétséges, hogy valaha is megcsípjen egy pasit. Még
jó, hogy nagyszerűen megy az étterme, valójában annyira jól, hogy már híres. A Floradelisa



mindenféle és – fajta díjat bezsebelt, bár az étel nem éppen Jassy stílusa volt. Ő a kaviárt meg a
pezsgőt szerette. Adj hozzá még egy salátát meg némi csokoládét, és ezt választaná utolsó vacsoraként
a kivégzése előtt. Apropó kivégzés, szerette volna tudni, ma melyikükre csap le a bárd, mert ez a
találkozó valami végzetes dolgot sugallt.

– Szóval? – kérdezte ezúttal Antonio. – Pontosan miért vagyunk itt, Lorenza?
– Nos, először is, úgy gondoltam, látnotok kell, hogy újra megnyitom a házat. Reméltem, ez felidézi

bennetek apátok emlékét.
– Ez csak természetes – türelmetlenkedett Antonio. – És az édesanyánkét – tette hozzá

nyomatékosan.
– Természetesen.
– Én szeretem ezt a házat. – Flora töltött még magának kávét.
Hármuk közül ő tűnt a legnyugodtabbnak. Az asztalon áthajolva újabb süteményt csent el a

tányérról, amelyet Lorenza az előbb elvett előle.
– Az egyik legélénkebb gyerekkori emlékem, hogy iskolába indulok, kimegyek a kék vaskapun,

végigszökdécselek az utcán, és megállok churrost venni a sarkon…
– Mindig vettél magadnak churrost, nem igaz? – vetette közbe testvére kövér alakját méregetve,

pimaszul Jassy.
– Naná. Ahogy a legtöbb spanyol gyerek. Az a picike, olajban sült, porcukorral meghintett süti,

némelykor még csokiba is belemártották, hát az volt a legfinomabb, amit életemben ettem. Egészen a
felnőttkoromig, amikor más dolgokat is megtanultam értékelni.

– Mennyire különbözőek vagyunk – heccelődött Jassy. – Sose gondolnák, hogy egy anyától
származunk.

– Vagy apától – tette hozzá Antonio.
Lorenza évek óta figyelte ezeket a szóbeli csatározásokat. Soha nem változott semmi, attól

eltekintve, hogy a negyedik gyerek, Bibi most nem volt jelen.
Bibi édesanyja Juan Pedro második felesége volt. Szülés közben halt meg, magára hagyva a

kétségbeesett Juan Pedrót, ám aztán az új kisbaba átvette a férfi élete fölött a hatalmat. Az első naptól
fogva imádta őt. Mindenkinek büszkén mondogatta, hogy Bibi a születése első percétől sztár volt, bár
az igazat megvallva, elkényeztetett és végtelenül elkapatott kölyök volt – hiszen anya nélkül nőtt fel
szegényke.

Bibi keresztneve Isabella Fortuna, de idősebb testvérei, akik angolul tanultak, egyszerűen úgy
hívták: „the baby”. A kicsi első szava nem a mama vagy papa volt, hanem „the baby” – elbűvölő
babaselypegésével úgy mondta: „the bibi”. És attól fogva örökösen harmadik személyben beszélt
magáról, például „a Bibi churrost akar”, vagy „a Bibi szereti papit”, vagy „a Bibi sír”. Hát így lett
belőle Bibi.

Lorenza nagy köteg hivatalosnak tűnő papírt húzott elő egy vászon bevásárlószatyorból (végtelenül



környezettudatos volt), s közben arra gondolt, milyen szomorú, hogy Bibi lánya ugyanúgy anya nélkül
maradt. Palomának természetesen sosem volt apja, hiszen Bibi először azt állította, hogy nem
emlékszik, ki volt az a férfi. Még hogy nem emlékszik! Lorenza nem hagyta, hogy ennyivel megússza,
mégpedig Paloma kedvéért, így aztán később Bibi visszavonta ezt, viszont azt mondta, ez túl
személyes ahhoz, hogy elmesélje. Ez az ő titka, és egy napon talán majd elmondja Palomának, de
senki másnak.

Aztán Paloma eldöntheti, hogy mit tesz. Addig pedig ő lesz az anyja és az apja is.
Az olasz férj kétségtelenül sosem viselkedett a kislány apjaként. Mellesleg soha senki nem

kedvelte Bruno Perettit. És erről szólt ez az egész.
– Jassy – mondta Lorenza –, kérlek, hívd be Palomát a konyhából. Neki is jelen kell lennie ezen a

megbeszélésen.
Jassy meglepett képet vágott, de felállt, kiment, és elkiáltotta magát:
– Paloma! Hívnak!
A kislány lecsusszant a magas hokedliról, megigazította rövid szoknyáját, újra megkötötte a

cipőfűzőjét, lesimította sovány mellén sima fehér trikóját, megérintette arany talizmánkarkötőjét, hogy
biztosan megvan-e még, majd hátrapillantva aggódó mosolyt vetett Buenára, és vonakodva kisétált a
konyhából.

– Szegény kis jószág – motyogta a távozó kislányt nézve Buena. – Mikor fog szembenézni a
valósággal, és érti meg, hogy soha többet nem látja viszont az édesanyját, azt a vad nőszemélyt?

Azt viszont észrevette, hogy Paloma fehér trikója hátán hatalmas lila felirat díszelgett:
Visszamehetsz az otthonodba.

Jassy ismét ledobta magát, ezúttal egy székre, jó távol Lorenzától, aki pillanatnyilag várakozón
pillantott rá.

– Meghallotta a gyerek. Mindjárt itt lesz – mondta, épp abban a pillanatban, amikor Paloma feltűnt
és megállt az ajtóban: kicsi volt és nagyon sovány, a szeme hatalmas, a haja tüsire nyírva.

– Jézusom! – kiáltotta döbbenten Lorenza. – Ki művelte ezt veled? Ki művelte ezt vele, Jassy?
A nő vállat vont.
– Magának csinálta. Levágta az egészet, aztán végigment rajta villanyborotvával.
– Az a csodálatos göndör vörös haja – mondta Flora az unokahúgára meredve, aki még mindig úgy

állt az ajtóban, mintha szégyellne belépni. Így aztán Lorenza ment oda hozzá, és átölelte.
– Édesem – suttogta. – Hiányoztál.
– Te is nekem – felelte Paloma. – Bárcsak velünk jöhettél volna Malibuba.
– Talán legközelebb.
A kislány hajával kapcsolatban senki nem tett több megjegyzést, Antonio pusztán felhorkant,

elfordult tőle, és ingerülten a plafonra meresztette a szemét. A családja az idegeire ment, beleértve a
feleségét meg a két gyerekét.



Lorenza kénytelen volt elismerni, hogy Jassy nagyon jól bánik Palomával, és az is nagyon jó, hogy
tekintettel van az egyéniségére. És amikor Jassy felidézte, őszinte szeretettel vásárolt Palomának
ajándékokat és méregdrága ruhákat, amelyeket sosem viselt, mert, ahogy a legtöbb gyerek az ő
korában, csak farmernadrágot és tornacipőt akart felvenni. Piros Converse tornacipőt.

– Gyere, szépségem, csüccsenj ide, mellém. – Lorenza megfogta Paloma kezét, és a szófához
vezette a kislányt. – Már kilencéves vagy, elég idős ahhoz, hogy részt vegyél egy családi
megbeszélésen, főleg – tette hozzá – mert rád vonatkozik.

Paloma hátradőlt a díványon, vékonyka lábát előrenyújtotta. Úgy festett, akár egy rongybaba,
amelyikből kivették a tömőanyagot. Gyanította, hogy ez a „beszélgetés” a mamájáról fog szólni, és
nem akarta hallani. Morcosan bámulta a cipőjét.

Lorenza sóhajtozva nézte a hatalmas, árnyékos szalonban összegyűlt mostohacsaládját, ahol
idestova két évszázada a Ravel család tagjai emlékezetes alkalmakkor jöttek össze. Ismét úgy érezte,
hogy fojtogatják a gyöngyök, és idegesen babrálta az ékszert. Remélte, beválik a terve. Ha nem, az a
Ravel-birodalom végét jelentheti.

– Egy bomba hírt szeretnék közölni – mondta végül. – És Bibiről van szó.

11. fejezet

– Valamint a mostohaapádról – tette hozzá Lorenza, és Paloma döbbenten nézett föl rá. Azt hitte,
soha többet nem fogja hallani a mostohaapa szót.

Mennyire jellemző erre a gyerekre, hogy meg sem kérdezi, mi van a szörnyű mostohaapjával,
gondolta Lorenza. Paloma csak ült ott, maga elé meredve, Lorenza azonban látta a szemében vibráló
félelmet, és sajnálta a kislányt. Ez nem lesz könnyű, de meg kell tennie.

– Nálam van annak a levélnek a másolata, amelyet Bruno Peretti ügyvédeitől kaptam Los
Angelesből, továbbá egy másik levél másolatai, amelyeket a madridi jogi képviselője küldött. –
Mindegyiküknek adott egy-egy másolatot. – Azt hiszem, igencsak meg fog lepni benneteket Peretti
mondandója.

Paloma idegesen közelebb araszolt a nagymamájához, Lorenza pedig megpaskolta a kislány kezét.
– Ne aggódj, kislányom – suttogta, miközben a többiek olvasni kezdték a leveleket. – Minden

rendben lesz. Én gondoskodom erről.
Antonio gyorsan olvasott, majd az asztalra dobta a leveleket. Felpillantott Lorenzára.
– Uramatyám! Megőrült ez az ember?
– Elment az esze – mondta aggodalmas tekintettel Flora.
Jassy lassabban és gondosabban olvasott. Elolvasta egyszer, aztán még egyszer. Végül felsikoltott.
– Nem, nem, nem! Neeeem… Nem veheti el Palomát! Előbb halok meg, mint hogy megváljak tőle.
Paloma fölugrott, és odarohant hozzá.



– Jassy, Jassy! Mit beszélsz? Sosem foglak elhagyni – mondta, átkarolva a nőt. – Mondd, mondd,
hogy nem kell elmennem!

– Nem mész sehova. – Lorenza hangja határozottan csengett. – Majd én gondoskodom erről. És úgy
látom, félreértetted a lényeget, Jassy. Peretti nem Palomát akarja, hanem a Ravel-birtokokat. Palomát
csak felhasználja, hogy megkapja azokat, és rátegye a kezét Bibi pénzére.

– Bibi pénze – ismételte meg Antonio. Félelem suhant át rajta, csak egy villanás, mégis ott volt.
Bibi hivatalosan feleségül ment Perettihez. Vajon a férfi keresetet indíthat ellenük?

– Peretti beadványában az áll, hogy mivel Bibi eltűnt, és feltételezhető… – Lorenza ekkor
Palomára pillantott, és képtelen volt befejezni a mondatot, de mindenki megértette, hogy a „halott”
szó következett. – Igényt tart Bibi egyharmad Ravel-üzletrészére. Igényt tart Bibi egyharmadára az
összes szőlőbirtokunkból, valamint a teljes bevételük egyharmadára, és ugyanez vonatkozik a sherryre
és az összes egyéb Ravel-cégre. A dugóüzletre, a palackozásra, egyéb termékekre, földekre és
épületekre. Még ennek a háznak a tulajdonjogára is igényt tart, mert azt állítja, hogy Bibi öröksége. És
ez voltaképp igaz. Bibi öröksége volt, és most Palomáé lesz.

Sóhajtva pillantott Palomára. Csak a mostohanagymamája volt, de mindig a kislány igazi
nagymamájának tekintette magát.

– Van itt még rosszabb is – folytatta. – Az ügye alátámasztásául Peretti itt Paloma felügyeletét kéri.
Igaz, hogy hivatalosan ő a mostohaapja, rögtön adoptálta őt, miután feleségül vette Bibit, viszont azok
után… – Lorenza habozva kereste a megfelelő szavakat. – Nos, az események után elhagyta Palomát.
Az égvilágon semmit nem akart kezdeni vele. Most azt állítja, hogy aggódik a gyerek jóléte miatt,
aggasztja, hogy összevissza bóklászik a világban Jassyval, akit alkalmatlannak és erkölcstelennek
nevez. Ő maga akarja felnevelni Palomát, és gondoskodni óhajt a pénzügyi érdekeiről. Azt mondja,
nem bízik abban, hogy a Ravel család nem fogja becsapni a gyereket, ha nincsenek mellette a szülei,
akik vigyáznak rá. És sajnos jogilag ő Paloma szülője. Természetesen tudja, hogy Paloma fogja
megörökölni az anyja üzletrészét és a letéti vagyont, amint betölti a huszonötöt. Perettinek arra fáj a
foga.

– Már amennyiben nem költötte el az egészet – jegyezte meg dühösen Antonio. Túlságosan is jól
ismerte a Peretti-féléket. Amikor Bibi bemutatta neki, ő megmondta, hogy Peretti egy szarzsák,
megmondta a húgának, hogy térjen vissza a földre, és különben is, miért kell neki egy ilyen alak.
„Elég, ha belenézel a szemébe, hogy tudd, milyen”, mondta akkor. És igaza lett. Meg lehet nézni,
hogyan tette Peretti lapátra Bibit, amikor kitört a botrány; és meg lehet nézni, hogy mire készül most.

– Megkaptam a válaszokat a családi ügyvédeinktől. – Lorenza újabb papírokat adott körbe. – Nem
mondják ki nyíltan, de vélekedésük szerint Peretti igénye a vagyonra járható út, főleg ha megszerzi
Paloma felügyeletét. Ez a gond.

– Jaj, istenem! – Jassy sírva fakadt, kövér könnycseppek gördültek le az arcán, és pottyantak
Paloma feje búbjára. A kislány még mindig átkarolta nagynénjét, most azonban mindkét tenyerét a
fülére tapasztotta, mert nem bírta hallgatni, hogy Peretti elviszi.

– És most mitévők leszünk? – kérdezte Jassy.



– Először is be kell bizonyítanunk, hogy a folyamodványa okafogyott – felelte Lorenza. – És ezt
csak egyetlen módon tehetjük meg. – Szünetet tartott, és rájuk nézett. – Meg kell találnunk Bibit.

Noha Paloma betapasztotta a fülét, ezt valahogy mégiscsak meghallotta. Olyan gyorsan ugrott
talpra, hogy csaknem orra bukott. Nem sírt, de kapkodva szedte a levegőt, s úgy remegett a keze, hogy
a kis arany karkötőjén megcsörrentek a talizmánok.

– Arra gondolsz, hogy… megkeressük az anyukámat?
– Pontosan arra gondolok. És nem lesz könnyű. Már kerestettük detektívekkel, de… – Lorenza

ismét a gyöngysorát babrálta, s átfutott az agyán, vajon Marie Antoinette szegény kis udvarhölgye
ugyanezt érezte-e, amikor érte mentek, hogy elvigyék a guillotine-hoz, mert ő most kemény
kutyaszorítóban érezte magát. – Mint tudjátok, nem találták a nyomát.

Antonio szólalt meg.
– Nehéz elhinni, hogy manapság, az elektronika korában egy nő teljesen eltűnhessen. Hacsak… –

Jassy figyelmeztető pillantást vetett rá, s a férfi a mondat közepén elhallgatott. A meghalt szó ott
lógott a levegőben.

– Van itt még valami – mondta Lorenza. – A Ravel borüzlet így nem mehet tovább. Csak úgy tudunk
lépést tartani a világpiaccal, ha terjeszkedünk. Ehhez azonban pénzre van szükségünk. Bibi írásos
engedélye kell, hogy eladjuk a sherry-szőlőbirtokok kevésbé nyereséges részét. Ez lehetővé teszi
számunkra, hogy megvásároljuk a szomszédos szőlőt Penedésben. Nyilván megértitek, hogy ezt
kellene tennünk, hiszen a borból keressük meg a pénzünket. A tulajdonosok, MacGuire-ék hajlandók
eladni. Mivel a földjük határos a miénkkel, tökéletes vétel lenne. Még senkinek sem beszéltek arról,
hogy eladják a bodegájukat, és Juan Pedro iránti tiszteletből, aki ötven éven át a barátjuk volt, nekem
adtak először opciót, kedvező áron.

Döbbenet, majd düh jelent meg Antonio arcán. Fogalma sem volt róla, hogy Lorenzának
szándékában áll eladni az ő sherryszőlőiből, ámbár azt természetesen tudta, hogy a Guadalquivir
torkolatában lévő Oloroso birtokon nem olyan a terméshozam, mint régen. Gyanította, hogy Lorenza őt
hibáztatja ezért. A nő túl sokat tud. Antonio azon tűnődött, hogy őutána is küldött-e detektíveket, és
rájött-e, hogy milyen kevés időt tartózkodik Jerezben, és mennyivel többet Marbellában egy
„barátnővel”, akit voltaképp nagyon is szeretett, nem utolsósorban azért, mert magas volt és
napbarnított, és mert mindig szexisen legelteti rajta a szemét. Az utóbbi időben számos alkalma nyílt
erre. Jobban mondva, már több mint egy éve. Antoniónak olyan érzése támadt, hogy Lorenza tudja, mi
folyik.

– A MacGuire-föld meszesebb, mint a Ravel-birtok – emlékeztette Lorenzát, arra gondolva, hogy
legjobb védekezés a támadás. – Éveken át nem volt jövedelmező, gondolom, ezért akarják ránk
tukmálni. Felsrófolt áron akarják elpasszolni, és azért adnak nekünk először opciót, hogy elhitessék
velünk, jó üzletet ajánlanak.

Lorenza sajnálkozó pillantást vetett a férfira. Ez az ostoba a legjobb szőlőket tette tönkre Jerezben,
és most kritizálni meri az ő hozzáértését, az ő tudását a földet illetően. A MacGuire régi ír család
volt, kétszáz éve emigráltak Spanyolországba. Ők voltak az elsők, akik Juan Pedro halála után tárt



karokkal fogadták vissza Lorenzát a Ravel-bodegába. Tiszteletre méltó emberek, szóba se jöhetett,
hogy megkísérelnék becsapni őt, ahogyan ő sem tenné meg fordított esetben.

– Tisztességes árban állapodtunk meg – felelte, ügyet sem vetve Antonióra, és újabb papírokat
adott körbe. – Szándékomban áll megvenni azt a szőlőt. Ahhoz, hogy megvegyem, pénzre van
szükségünk. Ahhoz, hogy a pénzt megszerezzük, muszáj megtalálnunk Bibit.

– És mi van, ha a mama halott? – Paloma vékonyka hangja szakította félbe az üzleti megbeszélést.
Döbbent csend támadt, majd Jassy szólalt meg.
– Ne beszélj így, kicsim, ez nem igaz.
– De honnan tudjuk? – kötötte az ebet Paloma. – Úgy értem, biztosan?
Lorenza felelt.
– Nem tudjuk, de fel kell készülnünk az igazságra, bármi legyen is az. Eljött az ideje. Nem értesz

egyet, szívem?
Paloma megdörzsölte égő arcát.
– Ez a legjobb? – kérdezte félénken. – Mármint ez a legjobb a mamának?
– Ez az egyetlen lehetőség, gyermekem – felelte csöndesen Lorenza. – Eljött az idő, amikor

óhatatlanul meg kell tudnunk az igazat, és bármi legyen is az, megbirkózunk vele.
Antonio összefonta a karját.
– Én nem akarok részt venni ebben. És abban sem, hogy eladjunk a szőlőimből.
– Emlékeztetlek, hogy azok a szőlők nem a tieid, Antonio. A nagyobbik része az enyém és Bibié, az

ő örököseként pedig Palomáé. Te huszonöt éves korodban megkaptad és elfogadtad a saját apai
örökségedet. A szőlők téged nem érdekeltek, se kedved, se hajlandóságod nem volt igazgatni őket.
Pontosan ez okból kerültek kizárásra a jussodból. Te csak alkalmazott vagy Jerezben mint a birtokok
igazgatója. Flora, te szintén hasonló helyzetben vagy. A magad életét akartad élni, saját éttermet
akartál. Apád bőségesen gondoskodott rólad. Ami pedig téged illet, Jassy, te részvényekben és
pénzben kaptad ki a részedet, azt választottad, hogy úgy élsz, ahogyan neked tetszik. És valami másra
is emlékeztetlek benneteket. Ha én nem volnék, mostanra már nem lennének Ravel családi
szőlőbirtokok, sem Marqués de Ravel bor. És biztosan Ravel sherry sem. Nélkülem már mindent
eladtatok volna, égbekiáltóan magas adókat kellett volna megfizetnetek, és mindezek nélkül folyt
volna tovább az életetek. E nélkül a ház nélkül és a bodegák nélkül.

– És nélküled – jegyezte meg Flora.
Lorenza közelről vette szemügyre rideg ábrázatukat.
– Igen, ez is igaz. Ámbár be kell vallanom, mindig is kíváncsi voltam rá, hogy valójában mit tudtok

Bibiről – tette hozzá ravaszul, és látta, hogy Flora elpirul, Antonio ismét a mennyezetre mered, Jassy
pedig a tenyerébe temeti az arcát. – Most nagyon figyeljetek ide – folytatta. – Hajlandó vagyok üzletet
kötni veletek. Készen állok rá, hogy elosszam hármatok között a Marqués de Ravel pincészetben lévő
üzletrészem felét. A feltételem az, hogy megkeresitek Bibit. Aki megtalálja közületek, a legnagyobb



részt kapja.
Mindenki hallgatott, de Lorenza tudta, hogy a teljes figyelmüket élvezi.
– Úgy hiszem, egyikőtök tudja, hol van Bibi – fűzte hozzá. – Most majd kiderítjük.
Lorenza ebben nem volt biztos, csak gyanította, hogy valamelyikük tudja, és azért gyakorolt rájuk

nyomást, hogy ez kiderüljön.
Senki sem szólalt meg, és Lorenza sejtette, miért. Senkinek nem volt szüksége rá, hogy ismét

előkerüljön a kettős gyilkosság botránya. Senki nem hitt Bibi ártatlanságában. Számukra elveszett
lélek volt, akit nem akartak viszontlátni. Kivéve persze Palomát, ő töretlenül szerette az édesanyját,
és hitt benne, még akkor is, ha Bibi elhagyta őt.

– És mégis mit javasolsz, hogyan lássunk hozzá? – Antonio máris visszahelyezte a felelősséget
Lorenza vállára. Ő egy lépést sem tesz Bibivel kapcsolatban, egyébiránt meg úgy döntött, hogy amint
be tudja bizonyítani az alkalmatlanságát, ráteszi a kezét mostohaanyja üzletrészére. Lorenza mondta
nekik, hogy pénz kell az üzletbe, és ez nem csak az ő sherryje miatt alakult így. Lorenza talán azt hiszi,
hogy alaposan el lesz foglalva Peretti igényével, de csak várjon, amíg megérkezik az övé, Antonióé.
Akkor csakugyan lesz mivel foglalkoznia. Talán rákényszerül majd, hogy egy újabb gazdag férjet
keressen.

– Mint korábban említettem – szólalt meg ismét Lorenza –, alkalmaztam nyomozókat, hogy keressék
meg Bibit, de semmi eredmény. Most hármatoknak kell kispekulálni, hogyan találjátok meg a
húgotokat.

– Én tudok valakit, aki megtalálhatja – mondta Paloma.
Mindannyian döbbenten fordultak a kislány felé.
– Malibuban találkoztam vele. Meg akartam kérni, hogy segítsen, de egyszerűen nem ment. Arra

gondoltam, ki fog nevetni, de most már tudom, hogy nem nevetne ki.
– És pontosan ki az illető? – kérdezte Jassy, s közben azon tűnődött, hogyan találkozhatott Paloma

bárkivel is Malibuban, akit ő nem ismer.
– Hát Mac Reilly, természetesen, a híres tévés privát kopó.
Lorenza felegyenesedett. Tűnődve nézett Palomára.
– Tudjátok, mit? – mondta kisvártatva. – Lehet valami abban, amit a gyerek mond.

12. fejezet

Lorenza megpaskolta Paloma kezét.
– Azt hiszem, valamennyien láttuk már Mac Reilly tévéműsorát – mondta.
– Milyen műsort? – kérdezte Antonio, aki csak lóversenyt és golfot nézett a televízióban.
Flora vállat vont.
– Nekem nincs időm tévézni. Én mindig az étteremben vagyok.



– Ő túlságosan elfoglalt abban a konyhában – jegyezte meg Jassy. Kicsit hányingere volt Flora
munkaetikájától, és talán egy kicsit féltékeny is volt a sikerére. – Én láttam Mac Reilly show-ját –
mondta. – Tudom, kicsoda, de azt szeretném tudni, hogy Paloma hogyan találkozott vele.

A kislány a vörös haja tövéig elpirult.
– Közel lakik a helyhez, ahol mi voltunk Malibuban. Mindig elmentem a háza előtt, mikor a parton

sétáltam.
– És pontosan honnan tudtad, melyik Mac Reilly háza? – tudakolta Jassy.
Paloma a nyuszi talizmánt dörzsölgette, melyet a mamája az egyéves születésnapján csatolt az arany

karkötőre. Húsvéti nyuszi volt, mert Paloma húsvét környékén született. A nyuszi egyik lelógó füle
egy apró gyémánttal volt odatűzve. Bibi azt mondta, úgy fest, mintha kajáért könyörögne, és most azt
kapja kaja helyett, hogy ezentúl hozzá tartozik. A kislány vagy százszor elismételtette Bibivel ezt a
történetet, és Kajának nevezte el a nyuszit. Most megdörzsölte, hogy jó szerencsét hozzon, mert tudta,
bajban van, hiszen kénytelen lesz elmesélni az egész történetet a majdnem vízbe fúlásról, mielőtt Mac
Reilly mondja el nekik. És ő biztosan elmeséli, ha beszélnek vele.

– Elkapott egy nagy hullám a malibui strandon – vágott bele. – Mac kutyája rohant a segítségemre,
Mac pedig kihalászott a hullámokból. – Bocsánatkérően pillantott Jassyra. – Akkor veszítettem el az
iPhone-omat. Elúszott. Sajnálom.

Jassy rémülten gondolt arra, mi történhetett volna, ha nincs ott az ismeretlen Mac Reilly.
– Uramatyám, Paloma! Miért nem mesélted el nekem?
– Féltem. Azt hittem, dühös leszel.
Jassy égre meresztette a szemét, és ahogy sebtében felállt és megfogta Palomát, újra kiöntötte a

kávét.
– Kicsim! Miért lettem volna mérges?
– Azért, mert nem tudtad, hogy egyedül csavargok a parton. – Paloma mély lélegzetet vett. – És

azért is, mert igazából Mac Reillyt cserkésztem be.
– Becserkészted? Miért? Egyszerűen meghívhattuk volna vacsorára.
– Négyszemközt akartam beszélni vele.
– Bibiről. – Lorenza tüstént megértette.
– A gyerek is olyan bolond lesz, mint a kicseszett bolond anyja – mondta Antonio. Flora olyan

keményen bökte oldalba a könyökével, hogy a férfi levegő után kapkodott. – Kurva! – súgta oda.
– Nem nagyobb kurva annál, mint akit te tartasz ki Marbellában – súgta vissza a húga.
Antonio sajgó bordáit masszírozta. Úgy látszik, nincsenek többé titkai. Mindenki tud a dologról. A

kis Paloma azonban sötét ló, aki egy televíziós nyomozó után kajtat. Amilyen az anyja, olyan a lánya,
gondolta.

– Senki nem haragszik rád, Paloma – mondta nyugodtan Lorenza.



– Elmondtad neki, hogy Bibi az anyukád? – tudakolta Flora.
– Nem kellett. Tudta.
– Nagyon hasonlít rá – jegyezte meg Lorenza. – Bárki észreveszi, kinek a lánya.
Flora most Antonióra meredt. Tudta, hogy a bátyja nyelvén már ott vannak a „milyen kár” szavak.

Néha akkora szemét volt a testvére, hogy eltűnődött, hogyan lehet Juan Pedro fia. Milyen vicces
volna, gondolta, mikor az ötlet megfogant a fejében. Mi van, ha Antonio valójában nem Juan Pedro
fia? Mi van, ha az anyjuknak volt egy kis kalandja, vagy talán több is? Elvégre hárman vannak, és
mindegyikük teljesen másként néz ki. És egyikük sem hasonlít a szüleikre, Antonio nagy orrát kivéve,
de az tipikusan spanyol. Elég megnézni az udvari portrékat a Prado Múzeumban. És talán ez volt az
oka, hogy az apjuk egyikükre sem hagyta a Ravel-birtokokat, és képes volt törvényesen mindent
Lorenzára és Bibire hagyni. Fáradtan lökte hátra súlyos, sötét haját. Kezdett dühbe gurulni; a dolgok
kezdtek őrült fordulatot venni.

– Mindnyájunknak elmegy az esze? – kérdezte, egy újabb süteménybe harapva, és bátran nézett
Lorenzára. Tekintete azt sugallta: csak merészelj megmukkanni! – Komolyan azt fontolgatjuk, hogy
felkérünk valami amerikai televíziós nyomozót, akivel Paloma a malibui tengerparton találkozott,
hogy találja meg nekünk Bibit?

Lorenza határozottan válaszolt.
– Ha van bármilyen egyéb javaslatod, boldogan meghallgatom. Ez valamennyiőtökre vonatkozik.

A segítségeteket kértem, de ez idáig csak ellenvetéseket kaptam. Vagy némaságot.
– Mondja el most, vagy hallgasson mindörökre – idézte az esküvői szertartásból a testvéreit

fürkésző Jassy. – Paloma legalább megpróbált csinálni valamit, és szerintem óriási ötlet alkalmazni
Mac Reillyt, főleg azért, mert majdnem a gyerek életébe került.

– Természetesen a híres-neves Mr. Reilly mentette meg. – Antonio feltápászkodott a túlságosan
megtömött díványról, s miközben begombolta a zakóját, körbejáratta tekintetét a társaságon. – Lorenza
persze azt tesz, amit akar, mint mindig. Én csak annyit kérek, hogy értesítsetek engem és az
ügyvédeimet a döntéséről, hogy tudjam, pontosan milyen intézkedéseket hozzak.

Lorenza arra gondolt, hogy Antonio mennyire kiszámítható.
– Az isten szerelmére, most az egyszer ülj le, és figyelj, Antonio – mondta olyan hangnemben, amit

Juan Pedro tüstént a felesége „ne packázz velem” hangjaként ismert volna fel; nyugodt, mégis acélos
hang volt, Antoniónak is fel kellett ismernie, mert ismét kigombolta a zakóját, és visszarogyott a
díványra. A kezébe temette az arcát.

– Akkor folytasd – mondta. – Mondd el nekünk, hogy mit fogunk tenni valamennyien annak
érdekében, hogy megmentsük a Ravel-bodegákat és megtaláljuk szegény, rég elveszett, gyilkos,
drágalátos féltestvérünket, Bibit.

Jassy ismét talpra ugrott.
– Hogyan merészelsz ilyet mondani Paloma előtt? Hogyan merészeled? – Antonio fölemelte a fejét,

és Jassyra vigyorgott. A nő keze máris lendült, tenyere a bátyja jól ápolt képén csattant. – Te szemét!



– mordult rá.
– Jézusom! – Flora elfordult. Az ablakhoz ment, elhúzta az elegáns selyemtaft függönyt. „Osztriga-

színű, akár a téli égbolt.” Ezt mondta Lorenza, amikor közösen megvették a szövetet. A ház néptelen
udvarára kibámulva felidézte, milyen volt, amikor gyermekkorában élet töltötte be a helyet, s azt
kérdezte magától, mi történik ezzel a családdal. Vágyakozva gondolt a rá váró konyhájára meg a
személyzetére. Ez után a jelenet után az ő forgalmas, lázas étterme szinte békés helynek tűnt.

Paloma a nagyanyja vállába rejtette az arcát, aki így szólt:
– Semmi szükség ezekre az ocsmányságokra. Újra elmagyarázom a helyzetet. Egy: Peretti igényt

nyújtott be Bibi üzletrészére a Ravel-birtokból. Az igényét azzal szándékozik megerősíteni, hogy
Paloma felügyeletét kéri. Sarokba szorít bennünket. Nem engedhetjük meg, hogy Paloma ahhoz az
alakhoz menjen. Kettő: a Ravel-cég csak akkor folytathatja a tevékenységét, ha megtaláljuk Bibit,
vagy kiderítjük, mi történt vele, mert el kell adnunk néhányat az… Antoniónak hála, legkevésbé
jövedelmező sherry-szőlőbirtokok közül, hogy a MacGuire-bodega felvásárlásával
terjeszkedhessünk. Mint már említettem, hajlandó vagyok átadni nektek a részvényeim felét. Aki
megtalálja Bibit, bármelyikőtök legyen is az, a legnagyobb üzletrészt kapja, ráadásként egy bonuszt,
amiről most nem vagyok hajlandó beszélni. – Lorenza ismét végigmérte őket szomorú pillantásával. –
Ahogy már mondtam, mindig is abban a hiszemben voltam, hogy egyvalaki közületek tud Bibi
hollétéről. Most talán kiderítjük. – Figyelte a reakcióikat, de Antonio arca meg sem rezzent, Flora
kinézett az ablakon, Jassy pedig szemlátomást elveszett a saját gondolataiban.

Végül ő szólalt meg.
– Paloma, te fölkérted Mac Reillyt, hogy találja meg az édesanyádat?
A kislány a fejét rázta. Lorenza ránézett, és arra gondolt, hogy a gyerek valahogy még kisebbnek,

nyeszlettebbnek látszik, akár egy bukott angyal egy Tiziano-festményen.
– Nem tudtam. Nagyon akartam, de nem ment… Képtelen voltam beszélni Bibiről… Én…
– Túlságosan félénk voltál. – Jassy fejezte be a mondatot.
– Inkább túlságosan félt – jegyezte meg Lorenza. – Tudni akarod… de mégsem akarod tudni. –

Paloma bólintott. – Ebben az esetben a megbeszélésnek vége. – Lorenza visszatette a papírokat a
vászontáskába. – Gondolkodni fogok Mr. Reillyvel kapcsolatban, fontolóra veszem, mit tehet annak
érdekében, hogy a segítségünkre legyen. Végül is – tette hozzá elgondolkodva – valószínűleg
Hollywoodban tartózkodott, amikor az történt.

– Ezzel foglalkozik – mondta Jassy. – Régi hollywoodi gyilkossági eseteket old meg, és az
igazságszolgáltatás elé viszi a bűnözőket.

– Valamennyien gondoljátok át a dolgot – folytatta Lorenza. – Addig is ragaszkodom hozzá, hogy
Paloma nálam lakjon a bodegában.

– De… – Paloma vágyakozva pillantott Jassyra.
– Ezúttal semmi de. – Lorenza határozott volt. – Nem akarom, hogy a mostohaapa meg az ügyvédei

alkalmatlan gyámnak nyilvánítsák Jassyt. Nálam fogsz lakni, Paloma. Azonnal indulunk. – A



mostohagyerekeire nézett, s azon tűnődött, mi lesz a következő lépésük. – Gondolkodhattok ezen,
aztán hívjatok föl, és mondjátok el a javaslataitokat. Már amennyiben lesznek.

– Rám ne számíts. – Antonio hátat fordított Lorenzának, és hosszú léptekkel kifelé indult a hallba.
Lorenza követte a tekintetével, s közben arra gondolt, megváltozik-e valaha.
– Nekem vissza kell mennem a konyhámba – mondta Flora, és Lorenza odatartotta az arcát, hogy

először a bal, majd a jobb, aztán ismét a bal orcáját csókolhassa meg.
– Három a szeretet száma – mondta abban a reményben, hogy az egyetértés fényét látja

megcsillanni mostohalánya szemében.
– Azt hiszem, nem mindig hittem ebben – felelte Flora, és továbblépett, hogy megcsókolja a húgát,

aztán Palomát.
Lorenza azon tűnődött, hogy Flora vajon miért viselkedett ilyen ingerülten, hiszen csak azt

próbálták tisztázni, hogy mi történt Paloma édesanyjával, és miként mentsék meg a Ravel családi
céget. Azon spekulált, hogy Flora – és Antonio – talán többet tud annál, mint amennyit elmond.

Figyelte, amint Flora megpaskolja Paloma vállát, s azt mondja:
– Mikor jössz segíteni nekem a konyhámban, kicsim? Megtanítalak főzni.
Paloma sápadt arca felderült.
– És használhatom azt a forrasztópisztolyt, amivel mindent meggyújtasz?
Flora nevetett.
– Ehhez a nagymamádtól kell engedélyt kérned. – Búcsúzóul intett, majd szokásához híven gyors

léptekkel kiviharzott a hallba. Hallották, ahogy egy másodpercig Buenához beszél, majd a súlyos
bejárati ajtó csapódását.

– Nos, Jassy? És te? – Lorenzának voltaképp meg se kellett volna őt kérdeznie. Tudta, hogy Jassy
elkötelezett, még ha olykor nemtörődöm nagynéni is. Helyén van a szíve, még akkor is, ha túlságosan
gyorsan és túlontúl sűrűn ajándékozza oda. Lorenza férfiakra gondolt. De Jassy már csak ilyen. Egyik
szerelemből a másikba, egyik ágyból a másikba esik.

– Megteszem, amit meg kell tennem – Ígérte Jassy, és Paloma első mosolyát érdemelte ki ezen a
napon.

Lorenza azonban Jassyn is eltűnődött. A három testvér közül valaki tud valamit, ebben biztos volt.
A kérdés csak az, hogy melyikük, és hogy miért nem mondja el.

– Menjünk, Paloma. – Lorenza megfogta mostohaunokája kezét. Forrónak érezte. Remélte, hogy
nem lázasodik be a gyerek, már az arca is nagyon kipirult.

– Szóval, mi lesz Mac Reillyvel? – Paloma bizakodva nézett Lorenzára. Mac volt az utolsó
reménye.

– Gondolkodnom kell rajta – felelte Lorenza.

13. fejezet



Sunny Alvarez hason fekve heverészett a régi Wal-Mart sezlonon, Mac teraszán, s a hullámok
robaját-sziszegését hallgatva egy mauritiusi utazási prospektust böngészgetett. Tesoro
összegömbölyödve feküdt a derekán, teste finoman emelkedett és süllyedt, kissé kidülledő szemével
egyfolytában Kalóz visszatérését leste. És természetesen Macét. Sunny sejtette, hogy Tesoro titokban
imádja Macet, ámbár eddig vajmi kevés bizonyítékát adta ennek.

A halleves, amelyet korábban tett fel főni, finoman rotyogott a tűzhelyen, és csábítóan terjengett a
rouille illata: sáfrány, fokhagyma, pirospaprika és majonéz keveréke, később majd a croutonokra
keni, és ott fognak lebegni a leves tetején.

Az előző este az ágyban olvasott két könyv ihlette a menüt: Patricia Welltől a Provence-i konyha
és Roger Verge-től A nap konyhája. Annyira inspirálták, hogy reggel felpattant a Harleyra, Tesorót
szépen bekötötte a nyeregtáskába, és elviharzott a Santa Monica-i Seafoodba, hogy megvegye a
szükséges halakat – mindennek frissnek kellett lennie. Kitisztítva, megpucolva, többfajta jó halat a
kínálatból, és néhány rákot is, a leveshez. A kagyló fantasztikus lett volna, és Sunny kísértésbe esett,
de egy autentikus mediterrán hallevesben nem lehetnek puhatestűek.

Egész álló délután hagymát, paradicsomot és fokhagymát szeletelt, sütött, fűszerezett. A sáfránytól
sárga színt kapott a leves, majd a paradicsom korallra festette, és most az egész csodálatosan
összevegyült. Még egy friss baguette meg a saláta, természetesen jó adag modenai balzsamos ecettel
nyakon öntve, egy csipetnyi fekete bors, és kész a vacsora. Egy palack Montrachet hűlt a frizsiderben
Mac készletéből, és Sunny már alig várta, hogy a férfi hazaérjen.

Az órájára vetett egyetlen pillantás tudatta vele, hogy Mac késik, ámbár korgó gyomra már
korábban emlékeztette erre. Az nem volt szokatlan, hogy Mac késik, az viszont igen, hogy nem
telefonál.

Hét órára járt az idő, a nap már lefelé csúszott az óceánba. Itt az ideje, hogy magára terítsen egy
pulóvert, itt az ideje, hogy Mitsoukót cseppentsen a füle mögé, átkefélje a haját és föltegye az „esti”
rúzsát, az enyhén lilás Chanelt, amelyet esténként viselt. És ideje meggyújtani néhány romantikus
gyertyát, ugyanis Sunnynak ragyogó ötlete támadt, amit a különleges vacsora fölött akart megbeszélni
Mackel, mégpedig egy mauritiusi vakációról, a kristálytiszta Indiai-óceánban fekvő szigeten, ahol a
kaja az indiai, a kínai és a kreol konyha ínycsiklandó keveréke. Ahol csodásak a szállodák, s ahol
minden kétséget kizáróan apró ernyőkkel díszített pazar rumkoktélokat szolgálnak fel. Úszhatnának és
búvárkodhatnának, kitehetnék magukat a napra, isteni ételeket ehetnének, isteni borokat ihatnának, és
– ebben biztos volt – istenien szeretkeznének. Mindössze annyi kellett hozzá, hogy Mac kivegyen egy
hét szabadságot – és ez volt a nehéz. Noha a férfi hónapok óta szinte szusszanásnyi szünetet sem
tartott, Sunny most mégis ezen ügyködött.

Beszívta a leves illatát, és remélte, hogy a Mitsouko győzedelmeskedik a fokhagyma felett. Már
alig várta a csodálatos estét.

Foltokban vitte föl szájára a rúzst – sosem kente, mert a vörös színeknél sosem lehet tudni –, és
szemügyre vette magát a fürdőszobai tükörben. Vajon miért dobnak be mindent a nők – parfümöt,
gyertyákat, finom vacsorát, kitűnő bort –, amikor akarnak valamit a párjuktól?, tette fel a kérdést.



Azért, mert okosak vagyunk, válaszolta meg önelégülten.
– Szia, bébi. – Ajtócsapódás, majd Mac hangja hallatszott.
– A konyhában vagyok – kiáltotta Sunny, s már futott is a konyhába, hiszen jól mutat, ha egy férfi

arra ér haza, hogy asszonya a tűzhely mellett szorgoskodik. Felkapott egy hosszú fakanalat, a levest
akarta megkeverni. Amikor fölemelte a fedőt, megégette a kezét, feljajdult, s a fedő a földön landolt.
Aztán a fakanál beleesett a levesbe, Tesoro pedig felugrott a pultra, a földre lökte a baguette-et, a
becses, kemény munkával elkészített rouille-os tál pedig a pult szélén billegett.

Mac épp időben kapta el, ugyanis Kalóz őgyelgett oda. Megszaglászta a baguette-et, meg is nyalta,
majd miután úgy döntött, hogy nem neki való, husi reményében nézett fel Sunnyra.

– Én azt hittem, hogy nagymenő vagy a konyhában – nevetett Mac. – Egy Miss Mindentudó
Konyhatündér.

– A saját konyhámban az vagyok, de ebben a hevenyészett faliszekrényben, amit annak nevezel,
nem.

– Nekem megfelel. Egyébként is, életem szerelme, hoztam vacsorára pizzát. Magamnak
pepperonisat, neked pedig Margaritát. Ismerem az ízlésedet.

Mac előrehajolt, hogy megpuszilja Sunnyt, de a nő merev pillantással eltolta magától. Kudarcba
fulladt a gondosan kidolgozott terve… a gyönyörűséges vacsora, a bor, a gyertyák, az éppen „odáig”
kigombolt fehér blúz, a vállára vetett világos kasmírpulóver, a puha bő szoknya, meztelen lábfején az
aranyszandál, amelyről óhatatlanul a nyári fövenyre gondol az ember…

Mac zavartan nézett.
– Mi a baj egy jó pizzával? Gondoltam, ünnepelünk.
Hűha. Mac rájött, hogy valami gond van, hiszen általában egymás karjába zuhantak, még akkor is,

ha csak öt percig voltak távol, ma este azonban Sunny még csak meg sem csókolta. Sőt egyetlen lépést
sem tett felé. Ami azt illeti, csak állt ott csípőre tett kézzel, és a tekintete azt sugallta, valami gáz van.

– Gyűlölöm a pizzát. – Sunny elvette a férfitól a rouille-os tálat, és visszarakta a pultra. Fölvette a
fedőt, kimentette a levesbe fulladt fakanalat, majd a hideg víz alá tette megégetett ujjait. Aztán hirtelen
felfogta, amit Mac az imént mondott.

Odafordult a férfihoz.
– Mit ünnepelünk?
Mac beleszagolt a levegőbe.
– Valaminek csodás illata van. – Ismét szimatolni kezdett. – Hal…
Sunny visszarakta a fazékra a fedőt, majd a pultnak dőlve ismét csípőre tette a kezét.
– Mit ünnepelünk?
Mac kivette a frizsiderből a behűtött Montrachet-t.
– Mit szólnál egy pohár borhoz, Sunny Alvarez? – Megnézte a címkét. – Hm. Nagyon szép. Mondd



csak, ez az én pincémből való, vagy te vetted?
Sunny felhorkant. Mac „pincéje” az ajtó mellett álló pohárszékbe suvasztott három fém bortartó

állvány volt, ámbár azt el kellett ismernie, hogy igazán jó borokat tartott. Az ő „pincéje” viszont a
Marina del Rey mólókikötőre néző, sikkes öröklakásában egy megrendelésre készült bortároló volt.
Nos, valójában az is csak egy szekrény, mégis tökéletes bortároló, ámbár Sunny kénytelen-kelletlen
elfogadta, hogy Mac választéka jobb, mint az övé. A borokat illetően vállalta a kockázatot. Megvett
olyan márkákat, amelyekről soha senki nem hallott, viszont mindig a kiváló termékeiről ismert
vidékekről.

– Hát, tulajdonképpen a te borod – bólintott. – Nem volt időm megállni a borkereskedőnél, és
megfőzni ezt a különleges, nagyon finom vacsorát.

Mac a homlokára csapott, amikor leesett nála a tantusz.
– Uramatyám, én pizzát hoztam, te pedig…
– Agyondolgoztam magam a forró tűzhely fölött…
– Egész délután…
– Még csak fel sem hívtál, hogy szeretnék-e pizzát enni – panaszolta Sunny. – És ha dolgozol,

sosem érlek el telefonon… különben is, meglepetésnek szántam. – Megenyhülve felsóhajtott. – A
pokolba az egésszel. Igyuk meg azt a pohár bort.

Egyetlen lépés elegendő volt, hogy a tűzhelytől a konyhaajtóig és a férfi ölelő karjába érjen. És
akkor Mac megcsókolta, Sunnynak pedig nem fokhagyma-és halleves–, hanem parfümillata volt.

Még néhányszor megcsókolta Sunnyt, tenyere a hátán pihent, s magához szorította a nőt. Puhasága,
az illata, borostyánszínű szeme, aranyló bőre a legszexisebb nővé varázsolta az egész világon.

Sokáig tartott a csókjuk. Sunnynak beleremegett a térde. Mindazonáltal valahol az agya hátsó
fertályában azon tűnődött, hogy Tesoro miért nem ugat Mac bokája vagy bármely egyéb testrésze
körül, amelyet féltékeny kiskutyája el tudott érni.

Ismét boldogan dőlt hátra. Nevetés bujkált a szemében.
– Töltsd ki azt a bort, bébi – suttogta. – Arra szavazok, hogy az ágyban igyuk meg.
Mac a forró, fűszeres és tökéletes pepperonis pizzájára gondolt. Szerencséjére ennek a

gondolatának nem adott hangot, és egyébként is, csak egyetlen másodpercig tartott. Mac egy
szemvillanás alatt kinyitotta a Montrachet-t, és épp a poharakba töltötte az italt, amikor Sunnynak
eszébe villant valami.

– Mac, pontosan mit ünnepelünk?
– Szünetel a műsor. Két hét szabadságot kaptam.
Sunnynak elkerekedett a szeme a meglepetéstől.
Aztán szélesen elmosolyodott. Újra megcsókolta a férfit, ezúttal könnyedén az ajkán.
– Tökéletes időzítés a vakációnkhoz – mondta boldogan.



És akkor megszólalt a telefon. Mindig ez történik, nem igaz?

14. fejezet

Mac mindkét kezében borospohárral, tétován állt a hálószobaajtóban. A mobiltelefonja a sortja
zsebében lapult. Afféle „vegyem föl?” pillantást vetett Sunny-ra, aki hidegen nézett vissza rá.

Nem ajánlotta fel, hogy elveszi a férfitól a poharakat, hogy felszabaduljon a keze, és
válaszolhasson a hívásra. Ehelyett elvonult mellette, be a hálószobába, menet közben kigombolta
fehér blúzát. Megfordult, hadd lássa Mac, aki még mindig ott állt, még mindig kezében tartotta a
borral teli szép kristálypoharakat, és még mindig rendületlenül csörgött a telefon…

Sunny egyenesen Mac szemébe nézve lecsúsztatta válláról a blúzt. Kikapcsolta a bő fehér szoknyát,
és hagyta lehullani a nedves tengeri levegőtől megvetemedett lejtős hajópadlóra.

A telefon makacsul csörgött.
– Hangpostára volna szükséged – jegyezte meg Sunny, aki immár nem viselt mást, csak a türkizkék

Hanky Panky fiúszabású csipkés bugyiját és a telesarkú aranyszandált.
– Kétségtelenül – mondta a nőt nézve Mac. Most az egyszer nem törődött a csörgő telefonnal,

odament Sunnyhoz, s a kezébe adta az egyik poharat.
– Ez az igazi ünneplésünk – suttogta Sunny. Összecsendültek a poharak, na, erre Tesoro ugatni

kezdett. Most az egyszer Sunny felnyalábolta a kutyust, kitette az ajtó elé, és becsukta a hálószoba
ajtaját.

Ma este csak ők ketten lesznek.
– Tudod, mit? – mondta pár órával később Sunny. – Óriási ötletem támadt a két hét

műsorszünetedre.
Macnek megvolt a saját ötlete. Hátradőlt, lustán elnyúlva nézte, ahogy szerelme kikeféli hosszú,

sötét haját, és minden mozdulat után a kezével is lesimítja.
– Olyan fényes, akár a feketerigó szárnya – mondta gyönyörködve.
– Na, ez némi javulás az óceán vizétől nedves fekete labradorhoz képest.
– Egy dalt kéne írnom róla. – A férfi felült, és belekortyolt a fehérborba. Még melegen is jóízű

volt.
– Valaki már írt erről. Paul McCartney, ha nem tévedek. Mindenesetre írt valamit egy

feketerigóról, talán nem a szárnyáról. De eltértem a lényegtől. – Csábosan nézett a férfira hosszú
szempillái alól. Mac beleborzongott.

Kinyújtotta a karját, és magához húzta Sunnyt. Pontosan odaillett a válla alatti gödörbe, arcát a
melléhez szorította, és átfonta a lábával.

– Jó lesz, ha elmeséled, mit forgatsz a fejedben, Sonora Sky Alvarez – mondta Mac, hivatalos
nevén szólítva a nőt és azt is, hogy mi mást ünnepelünk ma este a műsorszünetemen kívül.



– Hát ez az. Nekem még nincs szünetem. Ezen a hétvégén Napában kell lennem, a borfesztiválon.
Halálra dolgoztam magam, hogy hírverést csináljak Ewan Mallow-nak meg a Mallow-boroknak, és
ezen a hétvégén lesz a finálé. Valami díjat kap, továbbá nagyszerű besorolást Robert Parkertől a
legújabb évjáratért.

– Csakugyan. Már majd' elfelejtettem, hogy te is dolgozol.
Sunny megbokszolta a férfit. Mac felhorkant.
– Lehet, hogy a PR-cégem kicsi, de nagyon is jó. Az összes ügyfelemnek jól megy, kösz szépen.
– Mind a tíznek, akik közül ketten bukott színészek.
– Nem annyira bukottak – lökte félre méltatlankodva a férfit Sunny. – Marcus épp Párizsban forgat

Charlotte Gainsbourggal…
– Marcus kapott egy kis szerepet egy Charlotte Gainsbourg-filmben – helyesbített Mac. Imádta

ugratni Sunnyt, aki végtelen szenvedéllyel végezte a munkáját, és csakugyan nagyon értette a dolgát.
Remekül ment a cége, igen jó nevet szerzett magának.

– Mi van a másik színésszel? – tudakolta.
– Hát… – Sunny megvonta a vállát. – Oké, ő talán megbukott, de most dalokat ír. Meglátod, ő lesz

a következő John Mayer.
– Talán ezt még meggondolja – felelte Mac. – Mármint a médiával kapcsolatos részét.
– Hát, ezért van a pasiknak szükségük egy magamfajta nőre, hogy ne tehessenek semmi rosszat,

mármint a médiát illetően. Bármit gondoljon is bármelyik ügyfelem, tudják, hogy be kell fogniuk a
szájukat, és egyetlen szót sem mondhatnak a sajtónak a hozzájárulásom nélkül.

– Milyen kis zsarnok vagy. – Mac belefújt a nő kulcscsontja alatti kis mélyedésbe. – Ezek szerint
azt mondod, hogy teljesen egyedül leszek ezen a hétvégén?

– Hacsak nem akarsz velem jönni.
A férfi tekintete arról árulkodott, hogy bármennyire is szereti őt, nem akar Napában tölteni egy

hétvégét bortermelőkkel jópofizva és a boraikat kóstolgatva.
– Inkább horgászni megyek – felelte.
Éles, szimatoló szűkölés hallatszott a becsukott hálószobaajtó mögül.
– Jaj, istenem! Megfeledkeztem a kutyáról. – Sunny máris szaladt ajtót nyitni.
Mac elragadtatással szemlélte a nőt. Aztán meglátta, amint a kicsi kutya „hogyan hagyhattál el?”

tekintetet vet Sunnyra, látta, ahogy hanyatt vetve magát, mancsokkal a levegőben eljátssza az
elhagyatott kiskutyát.

Sóhajtva nyúlt a boráért. Ezzel a kutyával szemben nem győzhet. Minden alkalommal legyűri a kis
piszok. Meglátta a hálószoba előtt leselkedő Kalózt, és magához hívta.

– Azt mondd meg nekem – fordult Sunnyhoz –, hogy az én kutyámnak miért kell azon gondolkodnia,
hogy bejöhet-e az én hálószobámba, miközben a tied a saját felségterületének tekinti. – Mac



megsimogatta Kalóz szőrös fülét.
– Jaj, hagyd már abba! – mondta Sunny, aki nem akart ismét belemenni a Tesoro kontra Kalóz

vitába.
Állandóan így állt a helyzet, és különben is, ebben a pillanatban nem éppen erről akart beszélni.
– Szóval, figyelj ide. – Magához ölelve Tesorót, elhelyezkedett az ágyon a férfi mellett, Mac

gyönyörködve nézte.
– A mezítelen Venus portréja a kutyájával… Nagyon Boucher. Francia festő – tette hozzá Sunny

kedvéért.
– Tudom, kicsoda Boucher, de ez a mezítelen Venus szeretne szép barnára sülni, és szeretne a

szerelmével az Indiai-óceán akvamarin vizében lubickolni… amely végtelenül tiszta, annyira áttetsző,
olyan finom meleg és hívogató, hogy azt el sem hinnéd.

– Ezek szerint már voltál ott? – kérdezte Mac.
Sunny ingerülten nézett a férfira, fejét oldalra billentette, hosszú haja hullámzott a vállán.
– Hát… még nem jártam ott…
– Úgy érted, csak az utazási prospektusban olvastad.
Sunny sugárzott. Úgy megszorongatta Tesorót, hogy a kiskutya vakkantott.
– Bingó – felelte izgatottan.
– Énrám ne számíts. – Mac hallani sem akart az Indiai-óceánról. Ő az Oregon Rogue gyors folyású

vizeiről akart hallani, és az abban fogható acélos fejű pisztrángokról. Azon tűnődött, hogy az évnek
ebben a szakában vajon műcsalit kell használnia, vagy frisset. Ennek még utána kell néznie. Talán
vásárol egy új sátrat, egy nagyobbat. Az esetleg boldoggá teszi Sunnyt.

A nő letette a kutyát, majd csábosan Mac fölé hajolt. Haja a mellét csiklandozta, a szeme pedig –
az a hosszú pillákkal keretezett szempár egyenesen a férfiéba nézett.

– Gondold csak meg, kínai kaja, indiai kaja, kreol kaja, friss hal egyenesen a tengerből. Gondolj a
cukorfehér fövenyen lévő szállodákra, a türkizkék tengerre meg azokra a parányi ernyőkkel felszolgált
italokra. Tudod, ott rumot termelnek.

– Senki sem „termel” rumot.
Sunny türelmetlenül oldalba lökte a férfit.
– Jó, akkor mit szólsz azokhoz a rumos italokhoz a kis ernyőkkel?
– Én inkább jéghideg sörökre gondolok meg egy horgászbotra, és a frissen kifogott saját halam

ízére, a grillsütőmről bodrozódó füstre…
– És a szúnyogok összecsipkedik a fenekemet!
– Majd szólok nekik, hogy az enyémet csípjék.
– Aha. Te még a bogaraknak is tudsz parancsolni.
Mac felnevetett.



– Bébi, még neked sem tudok parancsolni, pedig te a saját külön bejáratú bogaram vagy.
Megcsíptél, és Sunny-függő lettem.

– Szerelemfüggő – énekelte Sunny a Brian Ferry Roxy Music szövegét a férfi fülébe. – Csak
képzeld el, a csillagok alatt alhatnánk, az Indiai-óceán mormolása mellett, és lefogadom, hogy van ott
szúnyogháló. Csak mi ketten…

– És a kutyák?
Sunny sugárzott. Na, ehhez kell az ész. A nők mindig tudják, melyik gombot kell megnyomni.
– Ezúttal nincs Tesoro – mondta. – Roddy kijöhet ide, és vigyázhat a kutyákra. – Roddy Mac

asszisztense volt. – Tesoróval jól megvan, Kalózt pedig egyenesen imádja. És téged is imád, Mac.
Tudod, hogy a srác mindent megtesz a „főnökéért”, még akkor is, ha mindössze két nappal előbb
szólsz neki.

– Imádni fogod a horgászást – felelte Mac.
Abban a pillanatban szólalt meg a telefon. Már megint.



15. fejezet

– Jaj, istenem! – kiáltotta Sunny, mert hirtelen eszébe jutott az órákkal azelőtt kis lángon hagyott
leves. Égett halszag áradt a konyha felől, úgyhogy kipattant az ágyból, és az ajtóhoz rohant.

Az utána néző Mac nem tudta biztosan, hogy a „jaj, istenem” a telefonnak szólt-e, avagy a levesnek.
Az éjjeliszekrényen álló óra tíz óra huszonöt percet mutatott, ámbár az ő munkájában nem léteztek
időkorlátok. Azt teszed, amit kell, a nap bármely órájában, még akkor is, ha az esetleg rossz hatással
van a magánéletedre. Sunny megértette ezt. Mac legalábbis így remélte.

Fölvette a telefont.
– Reilly – mondta.
– Az a bizonyos Mac Reilly?
Női hang volt, könnyed, kellemes, és kicsit selypegve mondta ki a „bizonyos” szót. Hercig. Mac

alig tudott ellenállni a késztetésnek, hogy ő is selypítsen, amikor azt válaszolta, hogy igen, ő az a
bizonyos Mac Reilly.

– Mr. Reilly, szólíthatom Macnek? Tudja, úgy érzem, már ismerem magát.
Mac igencsak meglepődött, ugyanis egészen biztosan nem ismerte a nőt. Mindazonáltal

mindenkinek megvan a maga története, és olyan érzése volt, hogy a nő mindjárt elmeséli az övét.
– Rendben, legyen Mac – mondta. – És hogyan szólíthatom önt?
– Jazmine.
A férfi bólintott.
– Szép név. Jár hozzá egy vezetéknév is? Tudja, csak azért, hogy valami támpontot kapjak arról,

hogy pontosan ki maga, hogyan jutott a telefonszámomhoz, és miért hív föl engem – Mac az órára
pillantott – éppenséggel szerda este fél tizenegykor.

– Itt este fél hét van. És ha hívhatom önt Macnek, akkor engem szólítson Jassynak.
Ez a nő flörtöl vele, és még csak azt sem tudja, kicsoda, ámbár az időeltérésből annyi már kiderült,

hogy Európából hívja.
– Tehát, Jassy, elmondaná nekem, mi ez az egész?
Sunny visszajött, és megállt a hálószobaajtóban.
Keserű képet vágott, két kezében a teljesen megfeketedett fazekat tartotta. Mac felállt, még mindig

mezítelenül megkerülte az ágyat, elvette Sunnytól a fazekat, lecsókolta elkeseredett arckifejezését, és
odasúgta neki:

– Még mindig ott van a pizza.
Sunny vasvillaszemeket meresztett rá, majd a füléhez tartott telefonra.
Mac felsóhajtott. Az égett halszag igazán nem dobta fel, ráadásul Kalóz épp most kapta be a

baguette-et. Gyors és bölcs döntést hozott, nem avatkozik a dologba, és visszatért a telefonhívásához.



– Elnézést kérek – mondta. – Csak elvonták a figyelmemet. Tehát, Jassy… Épp a teljes nevét akarta
közölni velem, ugye?

– Jassy a rendes nevem. Jassy de Ravel.
Macnek most bekattant.
– Paloma nagynénje.
Sunny még mindig az ajtóban állt, kezében az odakozmált halleveses fazékkal, mellette Kalóz,

kinek a szájában még mindig ott lógott a baguette. Hallgatta a telefonbeszélgetést.
– Az vagyok – felelte Jassy. – És azért hívom, mert Paloma tegnap mesélte el nekünk, voltaképp az

egész családnak, hogy maga mentette meg az életét. Maga és a kutyája.
– Azt hiszem, Kalóz ért oda elsőként.
Jassynak kicsit remegett a hangja, amikor felelt.
– Végtelenül szégyellem, szinte vigasztalan vagyok, amikor eszembe jut, ami történt. Nem tudtam

róla, hogy Paloma egyedül csatangolt a tengerparton, sosem engedtem volna meg neki…
– Természetesen nem – felelte Mac, ám közben arra gondolt, hogy Jassy néni több figyelmet is

fordíthatott volna a gyerekre, akit állítólag a gondjaira bíztak. – Amikor az emberre rábíznak egy
gyereket, akkor ezt várják el tőle – felelte hűvösen, mert nem felejtette el, hogy Paloma kis híján
megfulladt. – Akkor vigyáznia kell rá. Maga a gyerek életének oltalmazója.

– Sajnálom, teljes joggal haragszik. Én pedig azért hívom alázatosan és nagyon hálásan, hogy
megköszönjem.

– Akkor örülök, hogy felhívott. – Csend állt be. Mivel úgy tűnt, hogy Jassy nem akar mást mondani
Mac folytatta. – Fölösleges megköszönnie, bárkiért megtettem volna ugyanezt. Adja át üdvözletemet
Palomának. – Aztán eszébe jutott a kislány aggodalmas tekintete, a sürgető érzés, hogy mondani akart
valamit, így aztán hozzátette: – És azt is mondja meg a gyereknek, hogy hívjon fel, ha beszélgetni akar.
Még egyszer köszönöm a hívását – fűzte hozzá, és bontani akarta a vonalat.

– Le ne tegye! – Jassy de Ravel hangjából riadalom csendült. – Kérem, ne tegye le. Van valami
más is, amiről beszélnem kell magával.

Mac sejtette, mire megy ki valójában a telefonhívás.
– Bibiről van szó.
Csönd volt, majd Jassy így folytatta:
– Természetesen Bibiről. Meg kell találnunk. Úgy értem, Palomának tudnia kell, él-e, hal-e az

anyja. Tessék, végre kimondtam. Itt senki más még csak szóba se merészeli hozni ezeket a szörnyű
szavakat: él-e, hal-e. És azt is félnek kimondani, hogy ha Bibi életben van, miért hagyta el a gyerekét.
El tudja azt képzelni, hogy Paloma még csak hétéves volt, amikor elmentem Los Angelesbe,
elrángattam őt az anyjától, és Spanyolországba hoztam? Hétéves volt, Mac Reilly. El akarom mondani
magának, hogy én minden tőlem telhetőt megtettem, de nem vagyok a gyerek anyukája. Az igazat
megvallva, egyáltalán nem vagyok alkalmas anyának. Ennek ellenére sosem hagytam el… illetve



néhányszor, de csak rövid látogatások idejére. És mondok én magának még valamit, Mac Reilly,
szeretem azt a gyereket. Úgyhogy bármit fog kideríteni Bibiről meg a förtelmes férjéről, aki szintén
elhagyta az örökbe fogadott gyereket, és arról, hogy Bibi megölte a szeretőjét meg a… a kurváját…
bármi legyen is, én vagyok az, aki készen áll szembenézni a helyzettel.

Mac elvigyorodott. Jassy de Ravel afféle foglyot nem ejtünk típusú nő volt.
– Mondja csak, Paloma tud róla, hogy telefonált nekem? – kérdezte.
– Nem. Senki sem tudja. A család mátriárkája, Lorenza de Ravel tegnap összehívott egy találkozót.

Lorenza és Bibi örökölte a Ravel-szőlők és – birtokok legnagyobb részét. Talán hallott a
családunkról.

Mac kétségtelenül hallott. A Marqués de Ravel borok jól megvetették a lábukat az amerikai piacon,
a sherryjük pedig idestova két évszázada a Sandemannal és a Domecqkel egyenrangú.

– Akárhogy is – folytatta Jassy –, úgy áll a helyzet, hogy feltétlenül ki kell végre derítenünk, mi
történt Bibivel. Bruno Peretti hivatalosan is a gyerek mostohaapja. Most rá akarja tenni a kezét Bibi
egyharmad üzletrészére, és Paloma hivatalos gyámja akar lenni. Megpróbálja elvenni tőlem a
gyereket, de nem fogom megengedni neki. Ahogyan a mátriárka sem. Csak a holttestünkön át viheti el
az a förtelmes ember Palomát. – Jassy egy pillanatra elhallgatott, gondolkodott, majd szomorúan fűzte
hozzá: – És talán Bibi holttestén keresztül.

– Tehát ön valójában halottnak hiszi Bibit? – kérdezte Mac.
Hosszú csönd következett, Jassy feltehetően eltűnődött ezen.
– Nem akarom azt hinni – mondta végül. – De ha nem halott, akkor hogyan lehetséges, hogy nem

jött vissza a lányáért?
– Azért nem jött vissza, mert gyilkossággal vádolták. Noha nem állították esküdtszék elé, rajta

ragadt a vád. És amennyire emlékszem, senki mást nem tartóztattak le azokért a bűncselekményekért.
– Nézze, Mac Reilly – mondta Jassy –, hajlandó vagyok holnap… ma… odarepülni és találkozni

magával. Kérem, kérem, mondja, hogy segít nekünk. Rajta leszek a következő gépen. Ha kell, bérelek
egyet, néhány óra alatt magánál lehetek…

Mac a műsorszünetére gondolt, a horgászszabadságról szőtt terveire, és Sunny terveire a mauritiusi
vakációról. Már látta, amint füstként tűnnek tova a hosszú, komótosan csordogáló napokról szőtt
tervei, kettesben a nővel, akit szeret, és ha becsukta a szemét, szinte hallotta, amint az Indiai-óceán
türkizkék hullámai nyaldossák a cukorfehér fövenyt, szinte érezte a rum és a fűszerek illatát, a
köményét, a korianderét, a masaláét, a citromfűét, a gyömbérét…

– Kérem, ne jöjjön, Jassy – mondta gyorsan.
– Muszáj segítenie nekem – könyörgött a nő. – Paloma azt mondta, maga az egyetlen, aki tudja, mit

kell tenni. Azért cserkészte be magát a parton, mert a segítségét akarta kérni, de túlságosan szégyellős
volt, túlságosan zavart…

Mac a kislány hatalmas barna lelencszemére gondolt. Felsóhajtott.



– Megmondom magának, mit csinálok. Utánanézek az ügynek itt Los Angelesben, és meglátom, mit
tehetek. Olyan rég volt, hogy kapásból nem emlékszem pontosan a történtekre, de minden
dokumentálva van. Megszerzem a tényeket, és onnan fogunk elindulni.

Csalódottság csendült Jassy hangjában, amikor megszólalt.
– Akkor kénytelen leszek ezt elfogadni. És még egyszer köszönöm a segítségét, Mr. Reilly. Ez

nagyon fontos nekünk, főként Palomának. Nem engedhetem meg, hogy visszamenjen ahhoz az alakhoz.
– Róla is kérdezősködni fogok – mondta Mac. – És Mac vagyok. Elfelejtette?
Ekkor Jassy felnevetett. Mac meglepetten arra gondolt, hogy csinos nő lehet.
– Köszönöm, Mac.
– Üdvözölje Palomát a nevemben, és ha fel akar hívni, ne habozzon.
– Megmondom neki, biztosan boldog lesz.
Mac kikapcsolta a telefonját. Sunnyra nézett, aki még mindig a hálószoba ajtajában állt. A

levegőben ott lógott a halszag, Kalóz pedig úgy tartotta mancsai közt a baguette-et, mint valami
csontot, és vidáman falatozott.

– Hadd találjam ki. Paloma nagynénje, Jassy volt az – mondta Sunny.
– Így igaz-
– És lefogadom, hogy a sajnálkozását fejezte ki, amiért magára hagyta Palomát, és a gyerek

majdnem megfulladt.
– Pontosan.
– Mi van még?
– Ő és a Ravel mátriárka meg a teljes Ravel klán azt akarja, hogy találjuk meg a rég eltűnt Bibit.
– …juk?
Mac vállat vont.
– Jól van, hát én, de ne felejtsd el, hogy az asszisztensem vagy.
– Ingyen.
– Ezen segíthetünk.
– Mondd csak, pontosan mit fogsz tenni Bibivel kapcsolatban?
A férfi tűnődve ráncolta a homlokát.
– Nem emlékszem az esetre, kábé két éve történt. Azt ígértem, hogy utánanézek. Meglátom, mi a

helyzet, és hogy egyáltalán jutottak-e valamire.
– Ettől nem fog előkerülni Bibi.
– Nem, az viszont kiderülhet, hogy Bibi miért tűnt el. És a halott szeretőről meg a barátnőjéről is

megtudjuk, amit kell. Továbbá, és ez a legfontosabb… az igazi ok, amiért hajlandó vagyok belenézni
az anyagba… mert ugyebár csak belenézek, hiszen tudod, nem vállalom el az ügyet…



– Csak nézelődsz – jegyezte meg Sunny. Ezt a kifejezést használják a nők, amikor azt mondják, hogy
nem vásárolnak, miközben mégis.

– Azért mentem bele abba, hogy utánanézzek ennek az ügynek, mert Bibi exe a nő pénzét akarja, és
Paloma felügyeletét kéri, hogy megszerezhesse.

– Úgy érted, azért akarja Palomát, hogy rátehesse a kezét a pénzére?
– A Ravel család pontosan ezt gondolja. Szóval, egy kicsit utána kell néznem a férjnek is.
– Hogy hívják?
– Gőzöm sincs. Évek óta még csak nem is gondoltam a Bibi-ügyre.
– Most majd gondolsz rá. – Sunny látta, amint a mauritiusi paradicsom eltűnik a szeme elől.
– Attól még elmehetünk horgászni – mondta reménykedve Mac.
Sunny hozzávágott egy párnát.
– Jobb lesz, ha fölmelegítem a pizzát – mondta a párna elől elhajolva a férfi, és kiment az ajtón.

16. fejezet

Ravel-bodega, Spanyolország
Paloma a Ravel-bodegában barátnője, Cherrypop érkezését várta. Az egyetlen jó dolog, amiért

Jassy nénit Barcelonában hagyta, és idejött lakni Lorenzához, a szőlőbe, az, hogy a legjobb barátnője
itt él.

Cherrypop mindössze egy évvel volt fiatalabb Palománál, de mindig sokkal okosabbnak tűnt, pedig
ő nem utazta be a világot, mint Paloma, aki ráadásul egy teljes hetet töltött el egyedül egy hatalmas
párizsi szállodában, és a parti után pezsgőt ivott az ottmaradt poharakból, amikor senki nem látta.
Lorenza szerint Cherrypop olyan lány, aki alighanem úgy született, hogy a helyén volt az esze. Paloma
ezt úgy értette: Cherrypop „okos”. Semmi nem állhatott volna messzebb az igazságtól.

Cherrypop pici gyerekként kapta a nevét, amikor egy galamblelkű szakács szenvedélyes szeretetet
ébresztett benne a cseresznye ízű, mézédes ásványvíz iránt. Állítólag az első szavai egyike a „szújós
csejesznye” volt, és a mosolygó szakács adott is neki, egyenesen a műanyag palackból, egy
ugyanolyan piros szívószállal, mint az üdítőital színe. A kislány nyakra-főre szürcsölte az édes,
cseresznye ízű szódát, mígnem a cukor apró lyukat vájt a két első tejfogába, pontosan olyan alakút,
mint a szívószál. Azóta nevezik Cherrypopnak, pedig valójában Monicának hívják, és attól a naptól
fogva mind a mai napig egyetlen csepp ízesített ásványvíz nem ment keresztül a fogai között. A
kislány legnagyobb szomorúságára.

Most, nyolcévesen Cherrypop tökéletes új fogakkal büszkélkedhetett. Hosszú szőke haját egyetlen
vastag copfban viselte, amely ott himbálódzott a hátán, és Paloma irigyelte ezért. Cherrypop kicsi
volt, vaskos, és ő büszkélkedhetett a legkeskenyebb, legcsinosabb lábfejjel, amelyet Paloma valaha is
látott, kivéve persze Jassyét, de ő minden héten pedikűröztetni járt, és az ő lábfejét bármelyik
balerina megirigyelhette volna. Cherrypop helyes fitos orrocskát mondhatott magáénak, ártatlan kék



szempárt, és tudta, hogyan kell viselkedni, amikor muszáj, és hogyan rosszalkodjon, amikor nem.
Paloma többek között ezért is szerette.

A kislány szobája a hatalmas fehér épület második szintjén volt, két ablakkal, amelyek fölé kék
színű, ferde tető nyúlt ki. Paloma szerint úgy néztek ki, mint két szemöldök, és olyan árnyékokat
vetettek, amelyek titokzatossá és nagyon barátságossá varázsolták a szobáját.

Lorenza elmondta neki, hogy bár eddig nem töltött ott túl sok időt, sose felejtse el, hogy ez a szoba
az övé. Senkinek nem engedik meg, hogy ott aludjon, még akkor sem, amikor szüreti mulatság,
karácsony vagy ünnepnapok idején a szarufáig tele volt a ház. Lorenza azt akarta megértetni
Palomával, hogy még akkor is, ha a világban utazgat Jassyval, ez az igazi „otthona”.

Palomának hiányzott Jassy, most azonban már alig várta, hogy találkozzék a barátnőjével. Térdét az
álla alá húzva ült az ablakfülkében, figyelt és várakozott. Az üléspárnákat puha barackszínű szövetből
varrták, selymes volt, kellemes tapintású csupasz lábszára alatt, és egyáltalán nem volt kislányos vagy
cuki.

– Te határozottan nem vagy az a cuki kislány típus – mondta Lorenza, amikor Paloma nekiszegezte
a kérdést, hogy neki miért nem lehet rózsaszín-fehér kockás szövet és bolyhos rózsaszín boa a
baldachinos ágyán, mint Cherrypopnak.

Lorenza akkor így felelt:
– Édes kis Palomám, te túlságosan jó vagy a boatollakhoz. Ezzel akkor kell majd foglalkoznod,

amikor felnőtt nő leszel.
Paloma nem értette a második mondatot, azt viszont tudta, hogy az első igaz volt. Ő egyáltalán nem

cuki. És nem is gyönyörű, az édesanyjával ellentétben. Sokszor eltűnődött, hogy van az, hogy a gyerek
hasonlít is a mamájára meg nem is – ugyanolyanok a színei, ugyanazok a vonásai, mégis annyira
másként néz ki, olyan szimplán. Mellesleg nagyon szerette volna, ha van valamilyen „rózsaszín”
cucca.

Egyetlen azért volt, a telefonja. Barbie-rózsaszínen trónolt a második ablak alá állított kis
íróasztalon. Az asztalt százéves venyigékből faragták, göcsörtös volt, és megszürkült a korral. Csak
állt ott erős venyigelábain; ahol ágakat vágtak le róla, ott meglátszottak a sötétebb szürke körök.
Pontosan a közepén feküdtek a tankönyvek, jobbra pedig a rózsaszín telefon.

A készülék réginek tűnt, olyan volt, mintha egy Gidget-moziból származott volna. Paloma tudott a
Gidget-filmekről, Jassyval megnézett régi darabokat a televízióban, mivel a nagynénje imádta az
ötvenes és a hatvanas évek elejéről származó szörfös mozikat – persze a telefon valójában utánzat
volt, és pontosan olyan gyors, ha nem gyorsabb, mint az iPhone-ja. Jassytól kapott egy másikat a
helyett, amelyet a Csendes-óceánban veszített el. Persze azt nem mesélte el Jassynak, hogy miként
veszett el a telefonja, legalábbis tegnapig nem, mikor az egész „majdnem megfulladás” történet
napvilágra került. Akárhogy is, most megcsörrent a rózsaszín telefon, és Paloma már ugrott is, hogy
felvegye.

– Diga?



Cherrypopra számított, akinek már meg kellett kapnia az üzenetét, mely szerint megérkezett, és
majd' meghal, hogy találkozzék vele.

De Jassy volt az, és ezt mondta:
– Telefonáltam neki.
Paloma eltátotta a száját döbbenetében. Még csak meg sem kellett kérdeznie, hogy „kinek”.

Reménykedve fonta össze az ujjait.
– És mit mondott? – kérdezte, miközben az igen válaszért imádkozott.
– Azt mondta, bele kell néznie az ügybe.
Az anyukája csak „egy ügy”!
– Ez mit akar jelenteni?
– Azt jelenti, hogy megnézi a rendőrségi jegyzőkönyveket, ellenőriz mindenkit, a mostohaapádat is

beleértve, aztán jelentkezik nálunk.
– Ez jó?
Jassy eltűnődött, majd diplomatikusan válaszolt.
– Azt mondta, bármikor felhívhatod, ha beszélni akarsz vele.
– Kösz. – Paloma tudta, hogy nem fog telefonálni. Még ott, személyesen, a malibui tengerparton is

képtelen volt beszélni Macnek az édesanyjáról. Még akkor sem, amikor egyenesen rákérdezett.
– Egyébként, kicsim, felajánlottam neki, hogy tüstént odarepülök és beszélek vele, de nemet

mondott, mert mindent át akar vizsgálni.
– Ő megtalálja a mamámat – mondta Paloma, mert hirtelen olyan bizakodás töltötte el, aminek nem

volt valóságalapja. Csakhogy ő nem foglalkozott a realitásokkal. Őt annak az eshetősége
foglalkoztatta, hogy gyilkos-e az édesanyja.

Ezt megtárgyalta Cherrypoppal is, aki közölte vele, hogy ez az egész gyilkosságdolog baromság.
Cherrypop mamája brooklyni bérkaszárnyák szülötte volt, úgyhogy a kislány derekasan elsajátította az
amerikai köznyelvet. Minden létező káromkodást ismert, és azt állította, hogy a jelentésüket is ismeri.
Paloma nem mindig hitt neki. Cherrypop csak úgy bedobott dolgokat, és az embernek szét kellett
rostálnia az igazat a hazugságtól. Paloma ehhez is értett, ámbár amikor ő füllentett – nos, ő, a fenébe
is (vagy „a kurva életbe”, ahogyan Cherrypop mondta, amikor fitogtatni akarta a tudását) –, ő igazi
hazugságokat mondott. Szándékos, szemenszedett hazugságokat, nem buta kis füllentéseket, de pusztán
csak azért, hogy leplezze a mamájával kapcsolatos történeteket. Paloma ily módon védte az anyukáját.

– Felhívod Macet? – kérdezte Jassy.
– Nem azt mondta, hogy ő fog jelentkezni nálad?
– Igen, így volt.
– Akkor azt hiszem, várok, és majd meglátjuk. – Paloma egy percig tűnődött, aztán hozzátette: – De

Jassy, ha Mac mindössze annyit tesz, hogy kikeresi a jegyzőkönyveket és megnézi, mi történt



valójában, akkor mi ezt miért nem tudjuk megcsinálni?
– Azért, mert Mac hozzájut bizonyos értesülésekhez, amelyekhez mi nem. Nekünk csak várnunk

kell, és meglátjuk, mi történik. Biztos vagyok benne, hogy Mac hamarosan telefonál. Addig pedig
érezd nagyon jól magad a nagymamával. Hiányozni fogsz, kislány.

– Te is nekem – felelte Paloma, de Jassy már letette a kagylót.
Kivágódott az ajtó, és Cherrypop jelent meg, pontosan ugyanolyan piros Converse tornacipőben,

mint amilyen Palomáé, hosszú szőke copfja táncolt a vállán, s az a jaj-de-ártatlan kerek kék szempár
Palomát vizslatta.

– Tetszik a hajad – mondta Cherrypop, mire Paloma felnevetett. Mekkora hazudozó ez a Cherry-
pop!

17. fejezet

Malibu
Mac régi, redőnyös fa íróasztalának java részét elfoglalta a nagy képernyős számítógép. Az asztalt

Sunny találta a helyi bolhapiacon portyázva, az ívelt lábú ebédlőasztallal egyetemben, és
mindkettőről azt bizonygatta a férfinak, hogy egy napon „antiknak” fogják minősíteni őket. Akkor még
nem volt teljesen biztos ebben, Mac azonban megbízott Sunnyban, és elviselte a régi tintafoltokat is,
továbbá azt a tényt, hogy az asztal totálisan alkalmatlan elektronikus eszközök számára, valamint egy
jól megtermett férfinak a rengeteg irományával – amelyek többsége egyébként kupacokban hevert a
padlón, arra várva, hogy később átkerüljön Mac egyetlen helyiségből álló Santa Monica-i
„irodájába”, ahol a tejüveg ajtón ott díszelgett a magándetektív neve: Mac Reilly P. I.

Az ajtó Mac emlékképeit testesítette meg a régi idők nagy privát kopóiról: Dashiel Hammett és
Raymond Chandler, Perry Mason és Ellery Queen. Különben is, csak egyszerű irodára volt szüksége,
elvégre a nyomozómunka a tolvajok és rablók világába vitte, no meg a szép éttermek és nagyvilági
nők világába, pontosan úgy, ahogyan a többieket azokban a régi filmekben.

Az irodája voltaképp vicc volt. Havonta egyszer eljött egy csinos nő, hogy kartotékozza az iratokat
és egy kicsit letörölgesse a port, hiszen Mac valódi irodája a stúdióban volt, s az tökéletesen
működött, igazi stábbal, valamint az asszisztensével, a kiszőkített hajú, bámulatos és néha botrányos,
meleg Roddyval, aki százszázalékosan Macnek szentelte magát. Roddy idestova öt éve dolgozott vele,
azóta, hogy a tévében elindult a Mac Reilly titokzatos esetei sorozat, és mindent tudott, amit Macről
tudni kellett.

Manapság azonban könnyen jött az információ a Google-lal meg a Huffington Post és a The Daily
Beast internetes újságokkal. Sunny is azt mondta Macnek, hogy csak ritkán éri meg a fáradságot az
infóvadászat, ha a saját otthonod diszkrét légkörében kínálják fel az értesüléseket.

Bibi Fortunatával kapcsolatban azonban semmi nem volt diszkrét. Az élete fönt volt a neten, akárki
megnézhette, néhány topless fotót is beleértve, amelyeket túlságosan is vállalkozó szellemű
paparazzók készítettek, akik felmásztak a szomszéd fájára, és egyenesen Bibi hálószobaablakára



irányították a teleobjektíveket. Bibi azt a bírósági csatát megnyerte, elvégre a magánéletbe való ilyen
mérvű beavatkozást nem lehetett eltűrni, és a szóban forgó bulvárlap borsos árat fizetett az okozott
károkért. A képek ennek ellenére még mindig fent voltak az interneten. Semmit sem lehet eltüntetni
ebben az elektronikus korban.

Mac ezen elmélkedett a számítógépe előtt ücsörögve. Az ő élete, bárkinek az élete nyitott könyvvé
vált. A magánélet szentsége már nem jog volt, hanem kiváltság lett. Akkor viszont Bibi miért nem
tudta, hogy az úgynevezett legjobb barátnője call girl, még ha amolyan drága, felsőosztálybeli is.

– Ismered a fajtáját – mondta Mac a válla fölött olvasó Sunnynak. – Escort. Örökké ott látod őket a
nagy szállodákban.

– Azokra a jó külsejű nőkre gondolsz, akik mindig jobban öltözöttek nálam, és délután három
órakor flancos koktélruhát viselnek? És lefogadom, hogy a Vuitton táskájukban mindig akad egy tiszta
bugyi.

Mac nevetett. Tudott egy s mást azokról a nőkről. Nem voltak annyira romlottak, egyszerűen csak
pénzt akartak keresni, és hajlandók voltak bármit elviselni azért, hogy megkapják azt a pénzt. Jól van,
majdnem bármit. A csúcson lévő lányok lefektették a szabályaikat, és a férfiak elfogadták azokat,
vagy fizettek az extráért. Az pedig nagyon nagy pénzt jelentett. Egy jó domina nem csekély összegbe
került ebben a városban.

– Mindenkinek meg kell élnie valamiből – felelte Sunny püfölését kivédve a férfi.
– Én is megdolgozom a kenyeremért – emlékeztette Sunny, amikor Mac megfordult, hogy egy csókot

adjon neki.
– Úgy bizony, szerelmem. Én pedig tudom, hogy öreg napjainkban képes leszel eltartani engem

abban az életstílusban, amelyet megszoktam.
– Akkor viselkedj, és felejtsd el Bibit meg a legjobb barátnőjét, és vigyél el Mauritiusra. Már ki is

választottam a szállodát. Tíz teljes nap békében, nyugalomban és szerelemben, meg finom kaja egy
szigeten az Indiai-óceánban… Annál távolabbra nem is szabadulhatnánk el ezektől a zűröktől.

Mac a nőre nézett.
– Azt hiszem, Paloma bajban van – mondta komoly hangon.
– Tudom. – Sunny felsóhajtott. – Én is láttam a tekintetében.
– Szegény kölyök.
– Szegény kislány. Az anyja régi fűzős cipőjében. És az a talizmánkarkötő. Ez minden, ami

megmaradt neki. – Sunny ismét felsóhajtott. Hogyan is kelhetne versenyre egy összetört szívű
kilencévessel?

– Az összes tudósításban ugyanaz a történet szerepel – mondta Mac. – Bibi legjobb barátnője és
szomszédja… egyszersmind a szeretőjének a „kedvese”, Carly Malone volt. Kurvanevén: Brandi.

– Miért hívják őket mindig Brandinek? – lamentált Sunny. – Olyan sok fantáziára van szükségük
munka közben, hogy az ember azt hinné, valami jobbal rukkolnak elő, mint egy sztriptíztáncosnő neve.



– Ebben a témában a pasik szeretik a sztriptíztáncosnő-neveket, azt hiszem. – Mac még mindig a
képernyőt fürkészte. – És ő akkor is dolgozó lány volt, amikor Bibi szeretőjével járt.

– Még hogy járt vele! Sosem hallottam még ekkora eufemizmust.
– A beszámoló szerint a férfi, művésznevén Waldorf Carlyle, valódi nevén Jimmy Skeener a

Tennessee állambeli Knoxville-ből, sosem ment el kettesben Carly/Brandivel, se vacsorázni, se
partikra, sehova, csak akkor, ha Bibi is velük volt, és Carly/Brandi egyszerűen a legjobb barátnő
szerepét játszotta.

– Az étteremben az asztal alatt Bibi szeretőjével játszadozott – gyanította Sunny.
– Vagy még rosszabb – bólintott Mac. – Az a fajta nő volt. Minden belefért, és tudta, hogyan

csinálja.
– Mármint hogyan izgasson fel egy férfit?
– Az én munkámban túl gyakran fordul elő a tiltott gyümölcs csábítása. A feleségeket megvetik

ezért. A gyilkosokat bebörtönzik. – Mac vállat vont. – És emiatt olyan érdekes ez az ügy. Mind a
szerető, mind pedig az új kedvese…

– A kurvája – helyesbített Bibi elárulására gondolva Sunny.
– Tehát mind a szeretőt, mind pedig a kurváját megölték.
– A rendőrség nem tudta bebizonyítani. Talán az a Bentley irányíthatatlanná vált…
Mac szkeptikusan nézett Sunnyra.
– Hallottál már olyat, hogy egy Bentley irányíthatatlanná vált?
– Hát…
– Szerintem nagy ritkán fordul elő. Sőt azt mondanám, hogy durva véletlen, már amennyiben az

történt.
– Ezek szerint nem hiszed el?
– De nem ám.
– És mi van a csaj legjobb barátnőjével?
– A boncolás során kokaint és „vényre kapható gyógyszereket” találtak a gyomrában meg a

vérében. Oxycontint, Percodant… efféléket.
Sunny túl sok hasonló leírást hallott már fiatal celebek tragikus halálával kapcsolatban.
– És a borban nem volt semmi?
– Csak a pohár karimáján, a rúzsfoltban. Magában a pohárban nem.
– Ezek szerint senki nem dobott tablettát a nő borába.
– Azt nem tudták bizonyítani.
– És azt sem tudták bizonyítani, hogy a kocsi nem egy baleset miatt zuhant le a Mulhollanden.
– Már azelőtt is zuhantak le ott autók.



– És mi van azzal a kis szaténpárnával? Itt az áll, hogy a halott nő arca mellett találták.
– Ez a bulvárlapok szenzációhajhász tudósítása, ők írtak a párnáról. Erre sem találtak bizonyítékot.

A nő nem fulladt meg.
Mac kikapcsolta a komputert, és szembefordult Sunny-val.
– Ezért kell most utánajárnom dolgoknak, amit Raymond Chandler némi „lábmunkának” nevezett

volna.
Sunny kinyújtotta egyik hosszú lábát, hogy a férfi szemügyre vehesse.
– Gyönyörű láb, nagyon-nagyon gyönyörűséges láb, de most nem erre gondolok. – Azért

végigsimított Sunny sima combján, és összefonódott a tekintetük.
– Tudom – sóhajtott fel ismét a nő. – A Beverly Hills-i rendőrőrsre gondolsz.
– Úgy bizony.
– Most odamész?
Mac tudta, hogy késő van, de az ő munkájában nem voltak hivatali órák.
– Tüstént, bébi – felelte. – De először felhívom Lev Orensteint.
Sunny felnyögött. Ha Lev bekerül a képbe, akkor az ő szabadsága veszett ügy. Mauritiusnak annyi.

Lev Orenstein a legeslegjobb biztonsági ember volt. Negyven körül járt, a feje tar, mindig repülős
szemüveget viselt, és Tommy Bahama virágmintás inget farmernadrággal és tornacipővel. Közel két
méter magas volt, és olyan ragyogó formában, hogy bárkivel felvehette a harcot. Háromszoros fekete
öves karatés, aki az izraeli különleges erőkkel dolgozott. Testületi és éjjel-nappali őrzést szervezett
meg a személyesen kiképzett embereivel; a valaha élt egyik legjobb lövész volt, és úgy ismerte a
gazdagok és híresek itatóhelyeit, mint a saját kopasz, szemrevaló tükörképét. A titkaikról is rengeteget
tudott. Levet olyan embernek ismerték, aki hűséges, és mindig a tisztességes oldalon áll.

Paloma Ravel új barátra lel benne. Ebben Sunny biztos volt.

18. fejezet

Mac olykor alkalom szülte asszisztenseként szerepeltette Sunnyt. Olyannak ismerték, aki nem ájul
el, ha véletlenségből holttest zuhan ki egy toszkán villa hűtőszekrényéből, nem sikoltozik, ha egy
összeaszott kéz emelkedik ki a sivatagi homokból, de veszettül visítana, ha meglátna egy pókot vagy
kígyót. Ez azonban nem fordult elő gyakran, mellesleg Sunny tudta, hogy Mac macsónak érzi magát, ha
meg kell mentenie bajba jutott hölgyét.

Mac mégis habozott, hogy bevonja-e Sunnyt az ügybe. Egy gyerek talán veszélyben van, egy gyilkos
szabadon kószál, egy közismert nő pedig egyszerűen köddé vált, akár az ő grillsütőjéből fölszálló
füst, amelyen a Rogue folyóból frissen kifogott acélfejű pisztrángokat szándékozott megsütni
Oregonban. Egy pillanatig sajnálta a horgásztúrát, ám aztán felidézte Paloma aggodalmas tekintetét.

Bibi története persze kiváló forgatókönyv a Mac Reilly titokzatos eseteihez. Tökéletes. Az
egyetlen különbség csak az volt, hogy ezúttal ismerte az ügy szereplőit.



– Bibinek lennie kell valahol – mondta Mac.
– Jól van. – Sunny megértette, hogy a férfi döntött. – Ezek szerint nincs Mauritius. – Ez nem kérdés

volt, és Mac tudta, hogy fölösleges válaszolnia.
– Nincs Rogue folyó – mondta.
– Bibi van helyette.
– Ez a Mac Reilly titokzatos esetei sorozat…
– Őszinte hívük, Mac Reilly eljön önökhöz csütörtök esténként, személyesen és színesben…
Sunny tudta, mennyire népszerű Mac műsora, és hogy a férfi milyen jól ért ahhoz, amit csinál. Nem

volt szokatlan a számára, hogy egy gyilkost keres, hiszen ez a játszmája, ezzel foglalkozik,
gyilkosokat, szélhámosokat, bántalmazókat és pedofilokat kutat fel. És Sunny azt is tudta, hogy a
műsorával az egyetlen baja az, hogy Mac nemigen akarta ezt a fajta hírnevet.

Sőt Sunny azzal is tisztában volt, mily nagyon kedveli a közönség a férfit. Megírták és el is mondták
neki. Imádták markáns, kicsit fésületlen külsejét, sötét haját, amely, bár a negyvenes évei elején járt,
hál' istennek még mindig sűrű volt, s amelybe beszéd közben szokás szerint beletúrt. Írtak a nézők,
hogy elmondják, mennyire tetszenek a férfi sötétkék szeme sarkában a mosolyráncok, ámbár Mac
konokul állította, hogy azok a parton töltött idő meg a kicsapongó ifjúkorában a bárokban eltöltött
számtalan éjszaka következményei. És azt is mondták a nézők, hogy szeretik, amikor egyenesen a
kamerába nézve összehúzza a szemét, mintha minden egyes nézőjéhez külön beszélne. Írtak, és
elmondták, hogy nagyon szexisnek találják a borostáját – jóllehet rendszerint csak azért nem
borotválkozott, mert még arra sem jutott ideje, hogy gondoljon rá, és különben is, utálta a sminket.

E-maileztek, hogy mennyire imádják a tengerparti életvitelből kölcsönzött lezser, szabadtéri
külsejét, a karcsú, magas alakját, melyen a tévében mindig farmernadrág és többnyire egy alaposan
elnyűtt trikó feszül, ugyanis Mac nem volt oda a ruházkodásért, de azért mindig viselte azt a puha,
könnyű, fekete bőrdzsekit, amelyet Sunny vásárolt neki abbeli erőlködésében, hogy egy kicsit
kicsinosítsa. A dzseki mind a képernyőn, mind azon kívül a férfi védjegyévé vált. Akárcsak ő, a kabát
is már kissé kopott, kissé viharvert volt. Ahogy most Sunny ránézett, arra gondolt, hogy a férfi
egyszerűen csak az ő Macje.

Aki már a telefonon lógott.
Lev az első csöngetésre fölvette.
– Na, mizújs, haver? – kérdezte Mac, s hallotta Lev kuncogását.
– Te akarsz valamit – mondta Lev. – Csak olyankor hívsz fel.
– Hol vagy? – Mac tudta, hogy a férfi a világ bármely pontján lehet. Filmsztárokat és hírességeket

védett, cégek vezetőit, gazdag férfiakat, még gazdagabb nőket, sőt királyi fenségeket is az otthonukban
meg az utazásaik során. Lev előre látta a bajt, és pontosan tudta, hogyan kell annak elejét venni. Mac
mindig azt mondta, hogy Lev egy vámpírt is meg tudna állítani. No, senki se gondoljon szívbe döfött
karóra, neki pusztán csak annyit kellene tennie, hogy felemeli a kezét, és az ördögfattya marék hamuvá



porladna. Mac abban reménykedett, hogy Lev most is képes erre.
– New Yorkban vagyok – hangzott a válasz. – Pillanatnyilag Teterboróban, New Jerseyben, és

mindjárt felszállok egy bérelt Gulfstream 5-ösre, amely Shannonba, Írországba repül.
– Mérget veszek rá, hogy tudom, kivel.
– Abban biztos vagyok.
A filmsztár, Carole Brightlove egy férfival volt, aki nem a férje, és Lev segítségével inkognitóban

utazott, azaz majdnem inkognitóban, ugyanis mielőtt még felbérelte Levet, hogy ügyeljen a dolgokra,
lefényképezték őt a Los Angeles-i repülőtéren, amikor egy közismert profi golfozó társaságában New
Jerseybe indult. „Golfozni utazom”, mondta sebtében a sajtónak, ámbár azt titok övezte, hogy Carole
Brightlove golfozott-e valaha.

– Zsák a foltját – jegyezte meg Mac.
– Így igaz – értett egyet ásítozva Lev.
– Remélem, nem vagy túl fáradt, hogy vállalj némi zűrt – mondta Mac.
Lev ledöntötte a tripla presszókávét, s a bárpultra támaszkodva végigsimította kopasz fejét.
– Bökd ki!
– Emlékszel Bibire?
Lev füttyentett.
– Naná.
– Meg kell találnom.
– Miért neked? És miért most?
– A gyerekének szüksége van a mamájára – felelte Mac.
– Atyaég! – Lev keze ismét végigfutott tar kobakján. – Ismered a gyereket?
– A múlt héten mentettem ki a Csendes-óceánból.
– Atyaég! – mondta ismét döbbenten Lev. – Ugye a gyerek nem… úgy értem, nem akart…
– Baleset volt. Láttam, amikor történt, ezért sikerült kihalásznom, nehogy megfulladjon. Szóval

emlékszel az esetre?
– Feltételezett kettős gyilkosság, és Bibi volt a gyanúsított, aki kihúzta a fejét a hurokból.
– Most mindössze annyi a dolgunk, hogy felderítsük, ki tette, és megtaláljuk Bibit.
– Ezt értsem úgy, hogy szerinted nem ő követte el?
Most Mac szántott aggodalmasan a hajába.
– A gyerek érdekében nagyon remélem.
– Mennyi idős?
– Azt hiszem, kilenc lehet.
– És mi a következő lépésed, azon kívül, hogy engem bekerítesz? – kérdezte Lev.



– Ellenőrzöm a dolgokat a Beverly Hills-i őrsön, aztán átugrom Palm Springsbe, és találkozom az
ex-szel, aki Bibi kislányának a felügyeletét kéri, mert megpróbálja rátenni a kezét a családi vagyonra.
A de Ravel család. Talán hallottál már róluk.

Lev újra füttyentett.
– Régi vagyon és új vagyon is. Nem rossz a boruk.
– A pénzük sem az, és az egyharmada törvényesen Bibié, már amennyiben életben van, ha pedig

nincs, akkor a kis Paloma Ravelé.
– A család egyik tagját ismerem – mondta Lev. – Társaságbeli, dögös, egy kicsit őrült. A világ

bizarr zugaiban ütközöm bele.
– Akkor az Jassy lesz – mondta Mac.
– Pontosan. Jassy.
– Ő Paloma nagynénje. Amióta Bibi elment, Jassy vigyáz rá.
– És mi van a nagymamával, a mátriárkával? Úgy hallom, olyan erő, akivel számolni kell.
– Eddig csak Jassy van. Semmit nem tudok a mátriárkáról.
– Oké. Fel kell szállnom a gépre, Ms. Besózott Carole kezd hisztis lenni, mert hiányzik a

biztonsága. Értsd: csak három másik fickó veszi körül. Még akkor sem mehetnél a közelébe, ha a
lovasságot vetnéd be. Szóval, mit akarsz, mit csináljak?

– Használd a kapcsolataidat, kérdezgess körbe, főleg Európában. Bibi óhatatlanul hagyott valami
nyomot. És gyanítom, hogyha még életben van, nem lesz túl messze a gyerekétől. Jó anya volt, nyilván
aggódik, és leselkedik a kislánya után.

– Vettem – mondta Lev.
Mac bólintott. Levnek mind az alvilágban, mind a legfelső társadalmi körökben megvoltak a

kapcsolatai. Nem fogja cserbenhagyni.

19. fejezet

A következő telefonhívás Barcelonából, a Ravel család ügyvédeitől érkezett, és meglepetésként
érte Macet. Az illető Felix Montrinként mutatkozott be, majd egyenesen a tárgyra tért.

– A Ravel család mátriárkája személyesen kért meg, hogy lépjek kapcsolatba önnel, Mr. Reilly.
Tudja önről, hogy jó hírnévnek örvendő nyomozó. A Marquesának segítségre van szüksége. Az egész
családnak segítségre van szüksége, főként a gyermeknek. Éspedig a következők miatt…

Montrin felvázolta a Peretti-féle helyzetet.
– Még csak nem is vérrokon – folytatta merev, tökéletes angol akcentusával az ügyvéd. – Csak a

pénz kell annak a férfinak. Tehát érti, Mr. Reilly, hogy miért kéri a család az ön segítségét. Maga ott
tartózkodik Los Angelesben, ahol az „események” történtek. Érti már – fűzte hozzá –, hogy feltétlenül
meg kell találnunk Bibit…



Ismét az „élve vagy halva” szavak függtek kimondatlanul az éterben.
– Már kutakodtam utána – felelte az ügyvédnek Mac. – Amint lesz miről beszélnünk, jelentkezem.
Néhány másodpercnyi csönd után Montrin olyan hangnemben szólalt meg, mint aki nem örül annak,

amit el kell mondania.
– Mr. Reilly, a Marquesa személyesen óhajt találkozni önnel.
– Abban a reményben, hogy rábeszél, vállaljam el az ügyet?
– Valószínűleg. – Senor Montrin halálosan komoly volt. – Vettem a bátorságot és foglaltam önnek

egy első osztályú jegyet hétfőre a Delta barcelonai járatára. A Méridien Hotelben lesz lakosztálya,
ahol meggyőződésem szerint kényelmesen érzi majd magát. Marquesa de Ravel mindössze csekély
töredékét kéri az idejének. Valójában egyetlen napot. Szerdára foglaltattam helyet a visszatérő járatra.
Feltéve, hogy elvállalja az ügyet, a Marquesa arra kért, mondjam meg önnek, hogy a tiszteletdíja
bármekkora összeg lehet, amit ön határoz meg. A Marquesa ragaszkodott hozzá, hogy azt is közöljem
önnel, Mr. Reilly… nos, bármilyen összeget nevezzen is meg, ő elfogadja.

– A Marquesa nagyon megbízik bennem, de nekem nem szokásom idős hölgyeket és gyerekeket
kisemmizni az örökségükből – felelte Mac.

Hallotta Senor Montrin válaszsóhaját. Az ügyvéd nyilvánvalóan nem örült kliense nyitott pénzügyi
ajánlatának, de nem volt más választása, mint egyetérteni vele.

– Feltételezhetem, hogy rajta lesz a Delta hétfői járatán, Mr. Reilly?
Ez az ember a holnapi napról beszél! Mac ekkor Sunnyra és a nyaralási terveikre gondolt. Rogue

folyó? Mauritius? De csak két napra kell elutaznia, és Sunny különben is odafent van Napában. S
ahogy felidézte Paloma riadt barna szemét, azt felelte Montrinnak, hogy valószínűleg rajta lesz azon a
repülőgépen.

Barcelona hívta.
Előbb azonban még találkoznia kell a színdarab rosszfiújával. Az ex férj, exmostohaapa Bruno

Perettivel.

20. fejezet

Palm Springs, Kalifornia
A Melvyn's amolyan régi vágású „itatóhely” volt, ahová tömegével jártak az évek során a sztárok:

Sinatra és a Rat Pack, Tony Curtis, Rita Hayworth, John Wayne, Tracy és Hepburn, Garbó és Dali.
Tom Cruise, Madonna, Trump és Travolta. Így volt. Még ma is ott nyüzsög a sztárvilág, s ez a
tulajdonosnak, a vendéglátónak, Mel Habernek köszönhető, aki ügyelt rá, hogy a vendégei boldogok
legyenek és állandóan nevessenek.

A Palm Springsben lévő kis szállodája, az Ingleside Inn hagyományos bungalókból állt, zöld
pázsittal és rengeteg virággal. Az étel is hagyományos volt és ízletes, és sosem lehetett tudni, mikor
ülhet az ember egyik-másik filmsztár vagy híresség mellett a hosszú, sötét bárpultnál, ahol meg tudták



különböztetni a jó bourbont a középszerűtől, ahol a pincérek örökké szorgoskodtak, és az örökléten
túl is ott lesznek, mert biztosan a mennyben is létezik egy Melvyn's.

Mac régóta ismerte a helyet, még a tévésorozata előtti időkből, amikor éppolyan magánnyomozó
volt, mint a többi, akik a bűn nyomát követték. Végül is a sivatag hatalmas, üres térség, ahol
töméntelen hely van az eldobott fegyverek meg az elrejtett holttestek számára, ámbár manapság főként
zöld golfpályák és élénk színű bougainvillea bokrok árnyékában megbúvó koralltetős házak találhatók
ott, mosolygó nyugdíjasokkal, akik örülnek, hogy maguk mögött hagyták a minnesotai vagy albertai
telet. Mindazonáltal, ahogyan Mac elragadtatással konstatálta, még mindig szép számmal ücsörögtek a
bárpultnál jó külsejű nők. Napbarnított, hosszú lábú, dús hajú nők, akik éles szemmel vizslatták az
életüket talán új vágányra terelő, gazdag öregurakat.

Mac már felderítette Bruno Peretti házát, egy keskeny út legvégén állt. Az út a hegy lábát
megkerülve fennsíkba torkollott, ahonnan a lámpák fényével pettyezett sötét völgyre és a hozzá nagyon
is hasonló égboltra nyílt kilátás. A sivatagnak megvan a maga tiszta szépsége, s még ennyi évvel
azután is, hogy a területfejlesztők és a turisták rábukkantak, megőrizte ártatlanságát.

Mac kiszállt a kocsijából, ráérősen, mélyen beszívta a meleg esti levegőt, mely olyan bársonyosan
simogatta a bőrét, hogy beleborzongott. Nagyon szerette volna, ha Sunny is itt van vele, ő azonban
még Napában szopogatta a bort, és minden bizonnyal gazdag bortermelőkkel ismerkedett.

A férfi szemügyre vette Peretti házát. Homokszínű, sima homlokzat nézett a homokszínű utcára, és
olyan alacsony volt, hogy Mac minden különösebb erőfeszítés nélkül átláthatott fölötte. Összefont
karral, az autónak dőlve mérte fel a terepet. Nagyon békés volt. Sehol egy kocsi, még kutya sem
ugatott. Távolabb az úton több ház is állt, Perettié azonban egymagában magasodott egy szép nagy
telken. Hosszú, keskeny úszómedence türkiz vize csillogott a főépület bal oldalán, melyet a múlt
század közepén dívó modern stílusban építettek, lapos tetős volt, rengeteg üvegfelülettel. A
kovácsoltvas kapun jókora tábla figyelmeztette a látogatókat, hogy a kutya harap, és hogy a dolog ne
tűnjön puszta fenyegetésnek, hatalmas fa kennel, akkora, mint egy nagy játszóház, foglalta el a bejárati
ajtó melletti területet, fölötte pedig sárga fényű, gömb alakú lámpa világított. Az ablakokból mindkét
oldalon szűrődött ki fény. Mac arra gondolt, az előcsarnok lehet, és az egyik homlokzati szobában is
égett a villany, amely gyanúja szerint a medencére nyílt. Talán Bruno Peretti mégis otthon
tartózkodott.

Mac odasétált a kapuhoz, hüvelykujját a csengőre nyomta, és sokáig rajta is hagyta. Odabent senki
nem vette fel a kaputelefont, senki sem kérdezte meg dühösen, hogy mégis mit képzel, mi a francot
művel. Kutya sem ugatott. Mac ellenőrizte az egyenesen ráirányuló biztonsági kamerát és a rajta lévő
feliratot, mely szerint az ingatlant őrzik.

Ebből semmi haszna nem származik, gondolta, hiszen magára a férfira van szüksége. Föl kell tennie
neki egy bizonyos kérdést, s az arra adott válasz – vagy pusztán a reakciója – nyomra vezeti abban a
kérdésben, hogy Peretti pontosan hol áll ebben az ügyben.

És ezért lyukadt ki a Melvyn'sben, mert a bennfentesek állítása szerint Perettit hétből hat este ott
lehet megtalálni. Úgy tűnt, azt senki nem tudja, mit csinál a hetedik este, de Mac teljességgel biztos



volt abban, hogy nem Istennek szenteli magát.
Abban a pillanatban, amint kiszúrta az ezüstszínű Corvette-ben ülő rottweilert, tudta, hogy az

informátorai nem tévedtek Perettit és a Melvyn'st illetően. A kutya kidugta az orrát a nyitott ablakon,
lógatta a nyelvét, és pimasz tekintet ült véreres szemében. Mac beszélt a parkolófiúval, aki elmondta
neki, hogy Mr. Peretti mindig maga parkolja le a kocsiját, mert a kutya veszélyes, és senki nem
hajlandó a közelébe menni.

– Arra mérget veszek – jegyezte meg Mac, s a leparkolt Corvette-et gondosan megkerülve, a
boltíves árnyékoló alatt bement a Melvyn's hívogató ajtaján.

A jobb kézre eső étterem szinte tele volt, egyáltalán nem rossz a hírhedten pocsék vasárnap
estékhez képest, és a bár is jó üzletmenettel büszkélkedhetett. Peretti ott ült, egy martinis pohár állt
előtte. A férfi melletti mindkét szék foglalt volt, így aztán Mac mögéje állt, intett a pultosnak, s egy
diétás kólát rendelt. Sosem ivott alkoholt, amikor dolgozott. A helyiség távolabbi végében, egy kis
táncparketten két lány lassan forgott a bárzongorista zenéjére. Macnek tetszett a szám, amit játszott.
Mindig is szerette, ha egy bárban zongorázott és énekelt valaki, ez különböztette meg a helyet azoktól
a szimpla bároktól, ahol az ember csak bedob egy italt a hosszú munkanap után.

Mac diétás kóla rendelése hallatán Peretti hátrapillantott. A szeme sarkából nézett rá, majd
visszafordult az italához.

A fából készült pult elég öreg volt már ahhoz, hogy meglegyen a maga története, s négy évtized
filmcsillagainak fekete-fehér dedikált fotói csillogtak a félhomályban. Mac elég szép helynek vélte
ahhoz, hogy egy hétvégére elhozza ide Sunnyt, amikor mindketten el tudnak szabadulni.

Apropó, szabadulás: a szőkeség felemelte sárga forrónadrágba bújtatott méretes fenekét a Peretti
melletti székről, összeszedte a barátnőjét, majd távoztak. Macnek mindössze annyi dolga maradt, hogy
rácsusszanjon a még meleg ülésre. Nem tetszett neki az érzés, azt kívánta, bárcsak valahol máshol
lenne. Aztán ismét Paloma de Ravel szomorú szemére gondolt, és arra, hogy nem vakációzni jött ide.

– Hogy s mint? – kérdezte Perettit, és a poharát fölemelve egy újabb diétás kólát rendelt.
– Jól.
Mac azon tűnődött, hogyan lehetséges ezt az egytagú szót olasz akcentussal kiejteni.
Peretti nem kérdezett vissza, Mac mindazonáltal azt mondta:
– Én is.
Peretti egyenesen a bárt bámulta.
– Szép ez a hely – nyomult Mac.
– Népszerű.
Az egyetlen szót kísérő vállrándítás szintén olaszos volt: a megvetően felvont váll s az enyhén

fölfelé húzódó ajak.
A pultos észrevette Peretti majdnem kiürült poharát, és kérdezés nélkül egy friss martinit kevert

neki: Bombay, épp csak egy csöpp vermuttal, csak úgy szemmértékre, és két olívabogyó.



Peretti felemelte a poharát, és Macre nézett.
– Salute, diétás kóla – mondta, s némi gúny csillant meg összehúzott szemében, melynek színét Mac

nem egészen tudta meghatározni a félhomályban. Peretti kihalászta és egy kistányérra tette az
olajbogyókat, hátravetett fejjel jó nagy kortyot ivott a szinte tiszta ginből, majd sóhajtott. Macnek
megfordult a fejében, hogy olyan lehetett ez neki, akár egy lórúgás. Az odakint parkoló Corvette-re
gondolt, s azon tűnődött, vajon Mr. Perettinek szándékában áll-e hazavezetni azon a kanyargós,
homokos úton, jobbján a pislogó fényekkel teli völggyel, balján pedig a hegyoldallal. Megfordult a
fejében, hogy talán a kutya tud vezetni.

Peretti ismét egyenesen előre, a bárra nézett.
– Tudom, ki maga – mondta, de nem pillantott Macre.
A férfi bólintott.
– Én is tudom, hogy maga kicsoda. Ezért úgy gondolom, nincs szükség bemutatkozásra.
Peretti egy köteg bankjegyet vett elő fekete vászoninge zsebéből, egy ötvenest húzott ki az ezüst

pénzcsipesz alól, s a pultra csapta.
– Egy ötvenesbe lefogadom, hogy tudom, miért van itt.
Mac így felelt:
– Nem szoktam fogadni, főleg akkor nem, amikor biztosra megy. És mivel tudja, miért vagyok itt,

talán kisegíthetne néhány információval, mint például miért akarja hirtelenjében a mostohalánya
felügyeletét, akiről két évvel ezelőtt lemondott.

Peretti csinos, markáns ábrázata elvörösödött, és ugyanaz a veszélyes pillantás jelent meg a
szemében, mint a rottweilernek. Ez az egyetlen jel utalt az idegességére. Ledöntötte az italt, és Macre
röffenve csak ennyit mondott:

– Mivel úgy tűnik, hogy mindent tud az ügyemről, Mr. Reilly, nincs miről beszélgetnünk.
Mac szintén vállat vont, Peretti lenéző kis vállrándítását viszonozva.
– Voltaképpen arra vagyok kíváncsi, Peretti, hogy maga ölte-e meg a felesége szeretőjét, vagy

csakugyan a fék romlott el?
Peretti egyetlen, gyors mozdulattal felállt a bárszékről, és orrba vágta Macet, akit ez egyszer

meglepetésként ért az ütés, és lecsúszott a földre. A pultos rájuk üvöltött, a vendégek riadtan
hátráltak. És akkor Mel érkezett futva, no meg a Palm Springs-i zsaruk.

– Hát így telt az este – mesélte Mac a telefonban Sunnynak, miközben már Los Angeles felé tartott a
sötétben, ahol a 101-és út mentén sorakozó szélmalmok elnyelték a sivatag levegőjét. A szeme alatt
monokli virított, és pokolian fájt az álla. – Illetve majdnem – fűzte hozzá, mert eszébe jutott a Ravel
család ügyvédjének korábbi telefonhívása.

– Ez a fickó csakugyan be tud pancsolni az embernek – mondta, óvatosan megérintve az arcát. Ám
Sunny csak nevetett.

– Majd megpuszilom, amikor hazaérek – mondta.



Mac indexelt és sávot váltott, hogy megszabaduljon a teherautóktól, amelyek éjszaka szemlátomást
az egész autópályát birtokba vették.

– És az mikor lesz? – Jó okkal tette fel a kérdést.
– Hétfőn este, azt hiszem.
– Az túl késő – felelte a férfi.
– Túl késő mihez? – kérdezte zavartan Sunny.
– Túl késő, mert akkorra én már Barcelonában leszek.

21. fejezet

Napa-völgy, Kalifornia
Amikor Mac felhívta, Sunny az ágyában feküdt, egy zöld és fehér színű kis szobában, abban a

fogadóban, amelyet valaki ajánlott neki, és meglepő módon elbűvölőnek bizonyult. Most az egyszer
otthon hagyta Tesorót, pontosabban a tengerparti házban, ahol Roddy vigyázott rá. Itt az üvegajtó
mögötti erkély füves domboldalra nézett, egy imafüzérfa hajladozott a frissen feltámadt esti szélben,
és mindehhez a nagyjából telihold adta a világítást. Noha Sunny az elbűvölő látvány miatt nem húzta
össze a függönyöket, mégsem láthatta, mivel kasmír szemmaszkot viselt, valamint színben hozzáillő
kasmír hálózoknit. Rózsaszínt! Karácsonyi ajándék volt, a pillanatnyilag állás nélküli színésztől
kapta, aki Rómában vette, amikor hazatért egy epizódszerep után a Cinecittából, ahol tógát és
mellpáncélt viselt, no meg egy vészjósló homlokráncolást – később kénytelen volt a majdnem
végleges ráncokat botoxinjekciókkal eltüntetni. A színész még azt is megkérdezte, hogy
felszámíthatja-e az injekciókat a filmprodukciós társaságnak, és nagyon rossz néven vette, amikor
Sunny kinevette ezért.

Egyébként, amikor egyedül feküdt az ágyban, mindig hideg volt a lába, és hiányzott neki Mac,
úgyhogy most jól jött az alvó zokni. A maszk puhán cirógatta fáradt szemét, de még kerülte az álom,
ezért volt ébren, amikor Mac telefonált.

Amikor pedig a férfi kiejtette a „Barcelona” szót, Sunny letépte a maszkot és fölült.
– Holnap! – kiáltotta. – Ezt nem mondhatod komolyan. – Üres tekintettel meredt a holdsütötte fára.

Most már süvöltött a szél, az ágak az ablakhoz verődtek. Hirtelen megfordult a fejében, hogy lakik-e
más vendég is ebben az elbűvölő fogadóban, vagy ahogyan Janet Leigh anno a Psychóban, egyedül
van. – Barcelona? – Sunny érezte, ahogy lassan beléköltözik a magányosság, és persze benne volt jó
néhány „kóstoló” az ügyfele legújabb évjáratából. Cabernet, csakugyan nagyon finom, ámbár ő inkább
a fehérbort kedvelte. Ezt persze sosem mondaná meg az ügyfelének, kinek a vörösbora az egyik
legjobb, s ezért ért el kilencvennégy pontot Robert Parker listáján. És az ő, Sunny promóciós
képessége juttatta el a bort az ismeretlenségből a hírnévig. Nos, a hírnév kezdetéig, de mindenkinek el
kell indulnia valahonnan. És az nem Barcelona.

– Mi van Mauritiusszal? – kérdezte.



– Mi van a Rogue folyóval? – kérdezett vissza Mac.
– Hétfőn Barcelonában leszel.
– Te pedig még Napában.
– Felejtsd el. Hétfőn visszajövök.
– Én pedig szerdán.
Felcsillant a remény, talán még megláthatja azt a cukorfehér fövenyt meg a kristálytiszta Indiai-

óceánt.
– Csütörtökön indulhatunk…
– Csomagold össze a sátrat, bébi.
– Mac Reilly, én még soha, de soha nem aludtam sátorban. És eszem ágában sincs most elkezdeni.
– Miért?
Sunny nevetést hallott ki a férfi hangjából.
– Azért, mert fázik a lábam, és nem hagyom, hogy láss ebben a röhejes rózsaszín alvó zokniban.
– Mindig leveheted…
Valami huncut kacsintás volt a férfi hangjában, és Sunny óhatatlanul is kuncogni kezdett. Szörnyen

hiányzott neki a férfi, ámbár az biztosan nem tetszett volna neki, amit a szobával művelt. A Sunny-féle
kicsomagolás egyszerűen abból állt, hogy minden cuccot kivesz a bőröndökből, a székek támlájára
meg az asztalokra hajigálja, ahol láthatja a holmiját. A kék ruha, amelyet viselt, most épp a földön
hevert, ott, ahol egy órával ezelőtt fáradtan kilépett belőle, a csipke bugyija meg a melltartója pedig
az utat mutatja a zuhanyozó felé. Némi illatos olajat kent magára, aztán végigdőlt az ágyon. Őrülten
hiányzott neki Mac. A feje forgott attól a töméntelen vörösbortól. Nem, nem egyszerű vörösbortól,
helyesbített Sunny, végül is egy bortermelőt képviselt. Cabernet sauvignon volt.

– Olyan szörnyen elfoglalnak a saját ügyeid – mondta kissé fagyosan –, a monoklis szemed és a
sajgó állkapcsod, hogy elfelejtetted megkérdezni, de köszönöm, a kliensem új évjáratának
prezentációja jól ment ma este. Úgy tűnik, nagyon kedvelik, és azt hiszem, sikerült szereznem az
ügyfelemnek néhány értékes barátot a médiában.

– Nekem már feltűnt, hogy a finom vörösbor mindig barátokat szerez – jegyezte meg Mac. –
Egyébként, bébi…

– Egyébként… – Sunny lejjebb csúszott a párnán, s füléhez szorítva a telefont azt kívánta, bárcsak
az közelebb hozhatná Macet.

– Egyébként – mondta ismét a férfi – jó lesz, ha képbe hozlak a Ravel családdal kapcsolatban. A
Marquesa azt mondja, hogy Bibit okvetlenül meg kell találni, és szerinte én vagyok az, aki képes rá.

– És te vagy az?
Mac habozott.
– Talán nem. De akkor eszembe jut annak a kölyöknek a rettegő szeme, meg az a csirkefogó Peretti,



aki talán megkapja a kislány felügyeletét, hogy ily módon rátehesse a kezét az örökségére. És ilyenkor
azt hiszem, hogy „talán igen”.

– Tehát azt mondod majd a Marquesának, hogy megpróbálod?
Sunny szinte látta Mac vállrándítását. Egy kamion hangos dudálását hallotta, aztán a férfi

szitkozódását.
– A mocskok! – füstölgött Mac. – Ezek a kamionosok azt hiszik, övék az út, hárman tépnek egymás

mellett a gyorsforgalmin. El tudod ezt képzelni?
Sunny nem akarta.
– Én mindössze azt szeretném – mondta –, hogy kijelentsd, el akarok szökni veled, Sunny Alvarez.
Akárhova, kivéve az acélfejű pisztrángokkal csordultig teli Rogue folyót.
A férfi nevetése mély volt és csupa szeretet.
– Hiányzol, bébi – suttogta.
Sunny lehunyta a szemét, miközben azt hallgatta, hogy mennyire hiányzik a férfinak, és hogy igen, el

akar szökni vele, és Mauritius egyre jobban és jobban hangzik.
– Ámbár Spanyolország sem lehet rossz hely a vakációra – tette hozzá tűnődve Mac. – Már

amennyiben új fordulatot vesznek az események.
Sunny fölkelt és az ablakhoz ment. Összehúzta a függönyöket, hogy kizárja az idegesítő

faágkopogást, a holdat, az éjszakát.
– Piszok – suttogta, s hallotta, amint Mac nevetve jó éjszakát kíván, és azt mondja, szereti.

22. fejezet

A Los Angeles-i repülőtéren, az első osztály négyes poggyászkezelő pultjánál a szép nő derűsen
nézett Macre.

– Úgy tűnik, most nem maga győzött, Mr. Reilly – mondta, mikor a férfi kezébe adta a
beszállókártyáját.

– Csak egy karcolás – felelte Mac. – Látná csak a másik fickót.
A nő a pulton könyökölve közelebb hajolt.
– Lefogadom, ő nem néz ki ilyen remekül, mint maga.
– Rosszabbul. – Mac távozóban intett a nőnek, majd visszafordult. – Valójában megúszta. Még

csak hozzá se értem.
– Sose törődjék vele – felelte mosolyogva a nő. – Mindig a legjobb győz.
– Reménykedjünk benne – Így Mac.
Az útlevél-ellenőrzésnél a fickó alaposan szemügyre vette, az útlevélfényképét tanulmányozta,

aztán megint őrá nézett, majd ismét az útlevélre, s a komputerében ellenőrizte az információkat.



– Köszönöm – mondta végül, amikor visszaadta az útlevelet és a beszállókártyát. – Jó utat!
Mac, miután levette és a műanyag tálcába tette a cipőjét, a derékszíját, az ezüst övcsatot – egy

musztáng vetette hátra rajta elegáns fejét –, a pénztárcáját meg az aprót, a régi Timex acélóráját,
valamint a kis kézitáskát, átlépett a fémdetektoron, s közben aggodalmas tekintetet vetett a három
egyenruhásra, akik gyorsan odaintettek még néhány fickót.

Erősítés, gondolta Mac, és nagy sóhajtás kíséretében felemelte a karját, miközben az egyikük
végigtapogatta a ruháját.

– Hol szerezte a monoklit?
A férfi pillantása távoli volt, és legnagyobb meglepetésére Mac bűnösnek érezte magát.
– Egy bárban nem tetszettem egy fickónak – felelte.
– És visszaütött?
– Nem.
– Pedig kellett volna, Mr. Reilly. – Vigyor ült ki a férfi arcára, és Mac már sejtette, hogy csak

szórakoznak vele.
– Legközelebb biztosan visszaütök – mondta az egyenruhás föltartott tenyerébe csapva.
Egész kis csődület támadt körülöttük. Mac adott néhány autogramot, majd gyors léptekkel a váróba

ment, ahol egy sör mellett – Stella Artois, európai sör – kezdett visszatérni a hangulata, és újra
felhívta Sunnyt. Az üzenetrögzítő válaszolt.

– Végre itt vagyok a Tom Bradley terminálon, nélküled, és csak azt akartam elmondani, hogy
bárcsak Mauritius felé tartanék. Veled. Szeretlek, Sunny Alvarez, és soha többé ne merészelj elhagyni
engem. És ne mondd azt, hogy én hagylak ott téged, mert mindössze két napra utazom el. Ámbár az
időeltolódást figyelembe véve talán három, és aztán elviszlek vakációzni. – Mac egy másodpercre
elhallgatott, majd ezt mondta: – Ígérem.

Órákkal később, miután megszakították az utat Atlantában, az első osztály légi kísérője a barcelonai
repülőút nemzetközi szakaszán készített Macnek egy hűtőpakolást a szemére, majd egy Jim Beamet
jéggel.

– Jó kombináció – mondta fáradtan Mac.
A jégtől kezdett javulni a szeme, legalábbis érzéketlenné vált, s így mindenesetre jobb volt. A

bourbonját iszogatva újabb fekete pontot adott az ex férjnek, ami viszont oda vezetett, hogy azon
kezdett tűnődni, vajon milyen volt valójában az ex feleség. Furamód soha senki nem beszélt Bibiről,
mint nőről, hanem csak a gyermekéről, a gyilkosságokról, a szeretőjéről és az olasz férjéről, no meg
arról, hogy több mint két éve nyoma veszett. Mac azonban csak Bibi zenéjét ismerte. Természetesen
ezer kép közül is fölismerte az arcát: nyugodt, összeszedett ábrázat, olyan nőé, aki maga irányítja az
életét, uralja az érzelmeit, és centire kiszámított gondossággal mosolyog a kamerába. Világos, zöldes
színű szempár nézett vissza azokról a fotókról Macre, a félig leeresztett szemhéjak alighanem a nő
igazi érzelmeit palástolták.



Mac, szemén a jégtömlővel, a bourbonját iszogatva annak a lehetőségét fontolgatta, hogy Bibi
Fortunata bűnös-e a gyilkosságokban. Végtére is a lenézett, semmibe vett nő klasszikus esete az övé.
Egy híres asszony, akit nyilvánosan megalázott a szeretője és a legjobb barátnője. Egy ilyen
helyzetben bármi megtörténhet. És meg is történt. Ráadásul, ha Bibi Fortunata követte el a
gyilkosságokat, mivel nem vádolták meg, nagyon is jó oka lehetett az eltűnésre, és arra is, hogy
lemondjon a lányáról. Egy nő – főként egy híres nő – nem válhat egyszerűen köddé, sarkában egy
kisgyerekkel. A saját külsejét meg tudja változtatni, de a gyermekét soha. És különben is, a kölykök
fecsegnek. Akárhogy is, a gyilkossági ügyet még nem zárták le, ami azt jelenti, hogy mindig fennáll
annak az esélye, hogy a rendőrség esetleg előrukkol egy új bizonyítékkal, amely a bűntényhez
kapcsolja Bibit.

Mac ledöntötte a bourbont, visszautasította az ennivalót, odaadta az üres poharát, és hátradöntötte a
székét. Szemén a jégtömlővel arra gondolt, hogy amint Barcelonába érkezik, megkérdezi Levtől,
hallott-e olyan pletykát, hogy Bibi miért házasodott össze Perettivel. Lev olyan emberekkel dolgozott,
akik tudják az efféle dolgokat; Lev bárkinél több sztorit tudott mindenkiről.

Mac letette a jégtömlőt, és behunyta a szemét – bizony, fájt. Hosszú volt ez a huszonnégy óra Palm
Springstől idáig, valahol az Atlanti-óceán fölött. Barcelonán és a mátriárkán tűnődött, amikor
elnyomta az álom.

A barcelonai El Prat repülőtéren gyanakodva méregette őt az útlevélkezelő. Mac már kezdett
hozzászokni ehhez. Türelmesen várt, amíg ellenőrizték az útlevelét, majd az arcát és a monoklis
szemét. Ismét megnézték az útlevelét, aztán újfent az ábrázatát.

– Foglalkozása? – kérdezte a tisztviselő.
– A televízióban dolgozom. – Itt nem akart belemenni a magánnyomozó témába. Lüktetett és zúgott

a feje, nem lett volna szabad meginnia azt a whiskyt a gépen.
Bepecsételtek az útlevelébe, továbbengedték, de a zöld vámfolyosón ismét csak megállították. Mac

konstatálta, hogy egy monokli mindig megteszi a hatását. Átadta a kis Tumi vászontáskát; minden
abban volt, amire két nap alatt szüksége lehetett. Aztán jöttek a biztonságiak, kutyával, s az eb
ötletszerűen megszagolgatta a lábát és a táskát, végül vonakodva továbbengedték.

Isten hozott Barcelonában! Mac fáradtan azon tűnődött, hogy csakugyan szükség volt-e erre az
utazásra.

Apró termetű, sötét hajú férfi, kék hajszálcsíkos öltönyben – zakó begombolva –, szemén sötét
szemüveggel, egy táblát tartott fel, amelyen Mac neve állt. Szemlátomást azonnal felismerte, mert
sietős léptekkel elindult felé.

– Mr. Reilly – mondta azzal a gondos angol kiejtésével. – Alfonzo Montrin vagyok, a Ravel család
ügyvédje. Beszéltünk telefonon.

– Hogyne. – Mac kezet rázott a férfival. – Rendes öntől, hogy elém jött.
– Marquesa de Ravel külön megkért, hogy fogadjam önt, és biztonságban elvigyem a szállodájába.
– Biztonságban? Talán van valami veszély, amiről tudnom kéne?



– Nem, dehogy, semmi ilyesmi. Pusztán arról van szó, hogy a Marquesa nem akarta, hogy önnek
taxira kelljen várakoznia, és a barcelonai közlekedés közismerten rossz, főleg ha az ember nem ismeri
ki magát. Pusztán az ön kényelme miatt nyugtalankodott.

– Ez igazán kedves tőle. – Mac azon kapta magát, hogy éppolyan udvariasan és formálisan
fogalmaz, akár az ügyvéd, aki különböző szobrokat és épületeket mutogatott, miközben
meggondolatlanul szlalomoztak a sűrű forgalomban, szemlátomást ügyet sem vetve a saját
biztonságukra. Mac már kezdte azt hinni, hogy több esélye lett volna élve eljutni a szállodáig egy
taxiban, mintsem Senor Montrinnal a volán mögött. Úgy tűnt, a férfi mindenkitől elvárja, hogy
tisztuljanak az útjából, és ki tudja, miért, de utat engedtek neki. Miközben a Ramblasig szlalomoztak,
Macnek megfordult a fejében, hogy tanulhatna egyet, s mást Senor Montrintól. Végül megálltak a
Méridien Hotel előtt.

Senor Montrin közölte vele, hogy a Marquesa este hat órára várja. Pontosan öt óra ötvenkor
felveszi Macet egy kocsi.

– Sok mindenről kell beszélniük – tette még hozzá az ügyvéd, miközben kiszállt az autóból és kezet
ráztak.

– Ezek szerint ön nem csatlakozik hozzánk? – Mac igencsak meglepődött. Úgy vélte, az ügyvéd
jelen akar lenni a megbeszélésen, ha másért nem, hát azért, hogy a mátriárka, ahogyan Montrin néha
oly fennkölten titulálta a nőt, biztosan nem lépi túl a határokat, és nem kínál neki néhány milliót Bibi
felkutatásáért.

– A mátriárka ragaszkodott hozzá, hogy négyszemközt találkozzék önnel.
Nyilvánvalónak látszott, hogy az ügyvéd egyáltalán nem örül a helyzetnek. Mac nem is hibáztatta

ezért. A Marquesa kétségtelenül vasakaratú asszony aki megszokta, hogy a maga feje után megy.
Mac lakosztálya tágas volt, a lármás Ramblasra néző ablakokkal, ámbár, hál' istennek,

hangszigetelt. Egy palack bourbon és egy üveg rum várta, „Marquesa de Ravel tisztelete jeléül”, ez
állt a kártyán. Továbbá egy tál friss gyümölcsöt és frissen készült, fahéjas cukorral meghintett
churrost is bekészítettek neki.

Mac elővette az iPhone-ját, és e-mailt írt Levnek, amelyben arra kérte, küldjön el neki minden
információt a Bibi-Peretti-kapcsolatról. Utána még azt a kérdést is feltette, hogy tudja-e, miért tartott
Bibi szeretőt. Végtére is csak egy éve volt férjnél.

Aztán, mivel lelkiismeret-furdalása volt, mert otthagyta Sunnyt, lemondott a sátorötletéről, a Rogue
folyóról meg az acélfejű pisztrángokról. Inkább küldött egy e-mailt Roddynak, arra kérte, nézzen utána
a mauritiusi repülőjáratoknak. És annak is, hogy hol a bánatban van Mauritius.

Ledobálta a ruháit, belépett a zuhanyfülkébe, hagyta lemosni magáról az út fáradalmát. Öt perccel
később, amikor kijött, megszemlélte magát a tükörben, kezével hátrafésülte a haját, megveregette
lapos hasát, de a monokli láttán felnyögött. Valószínűleg nem illendő napszemüvegben találkozni egy
mátriárkával, mégsem volt más választása.

A dereka köré csavart törülközőben szemrevételezve a nagy, puha, fehér ágyat, azt kívánta, bárcsak



Sunny is ott lenne vele. A díványra telepedett, beleharapott egy churrosba, és megnézte az iPhone-ját.
E-mailt kapott Levtől.

„Bibi nyilvánvalóan magányos volt – így kezdődött a Mac kérdésére küldött válasz. – Peretti
valószínűleg a legjobb pillanatban jött. Hogy a nők miért mindig a rosszfiúk után mennek, amikor
rosszra fordulnak a dolgok? Azt beszélik, a pasas nem kívánta őt szexuálisan. Ne kérdezd, miért,
talán valami más izgatta. Remélem, nem kislányok. Azt is beszélik, hogy »a szerető«, Waldorf
Carlyle értette a »dolgát«. Hé, egy nő érezze magát nőnek, és máris boldog. Mindazzal a
tehetséggel, hírnévvel és pénzzel sose gondolnád, hogy egy ilyen olcsó striciben kellett
megkapaszkodnia. De éppen ott volt, rendelkezésre állt, és bomlott utána – ez minden, amit tudok.
Folyamatosan tájékoztatlak.”

Mac még egy churrost bekapott. Aha. Bibi magányos volt, kielégítetlen és érzelmileg alighanem a
béka feneke alatt.

Visszamailezett Levnek, hogy köszöni, aztán föl akarta hívni Sunnyt, de ráébredt a kilencórás
időeltérésre, így aztán meggondolta magát, inkább e-mailt küldött neki. „Itt nagy a forgalom, neked
semmi sem hiányzik, csak én – Írta. – Szeretlek.”

Leszólt a portára, ébresztést kért öt órára, majd belezuhant a nagy, széles, fehér ágyba, és tüstént
elaludt.

Amikor rácsörögtek, fölkelt, felfrissítette magát, ismét lezuhanyozott, a tiszta farmernadrágját húzta
fel, és a Marquesa tiszteletére egy fehér vászoninget. Belebújt fekete bőrdzsekijébe, végigszántott
kezével a haján, de nem volt hajlandó belenézni a tükörbe, hogy lássa a monokliját. Orrára
biggyesztette a napszemüvegét, majd leliftezett az előcsarnokba.

– Mr. Reilly, a Marquesa kocsija várja önt. – Személyesen az igazgató szólt neki.
Mac félig-meddig egy ősrégi Rolls-Royce-ra számított, élénksárgára, mintha az ötvenes évek

filmjeiből került volna elő, de egy BMW5 terepjáró várta, fekete és csillogó. A barcelonai forgalom
ellenére egyetlen porszem sem látszott rajta.

– Senor Reilly. – A sofőr, sovány fiatalember, vigyázzba vágta magát, amint felismerte Macet.
Meghajlással nyitotta ki a hátsó ajtót.

– Kösz, de előreülök, maga mellé. – Mac megkerülte a kocsit, és beszállt az anyósülésre. Az autó
belsejének enyhe virágillata volt.

A sofőr megmondta, hogy Carlos a neve, és mindössze néhány percnyi távolságra vannak a háztól,
ahol a de Ravel család nemzedékeken keresztül lakott.

– A borgazdaság, amit mi „bodegának” nevezünk, természetesen még ennél is idősebb – fűzte
hozzá.

Mac azon tűnődött, vajon lesz-e alkalma megnézni a pincészetet, mely a Marquesának köszönhetően
az elmúlt néhány évben jelentősen megnövelte a család vagyonát. No, nem mintha szükségük lett
volna rá. Alaposan szemügyre vette a magas kőházat, miközben a kocsi átsuhant a vaskapun. Egy
öregember engedte be az autót, világoskék svájcisapkája alatt olyan volt az ábrázata, akár egy



savanyított zöld dió.
Családi bútordarab, gondolta Mac. Ez a család erről szól: gazdagság, pozíció, történelem. A

Marquesa de Ravelnek igen sok elvárásnak kellett megfelelnie.
Résnyire nyílt a masszív faajtó. A sofőr kiszállt, felkísérte Macet a lépcsőn, szélesre tárta előtte az

ajtót, és beterelte. Aztán egy udvarias „Buenas noches, Senor” kíséretében távozott, és Mac egyedül
maradt az előcsarnokban.

Meglepődött, hogy nem egyenruhás inas vagy szobalány fogadta. Gyanította, hogy bal kéz felől az
úgynevezett grand salon van, a maga díszpárnás brokátszófáival és kristály csillárjaival; jobbra
pedig az ebédlő, melyben egy olyan hosszú asztal van megterítve aranyszínű tálakkal, sárga
tányérokkal, talpas boros– és borostyánszínű vizespoharakkal, mintha húsz főt várnának vacsorára.
Mindegyik teríték mellett egyszerű, vajsárga vászonszalvéta, az asztal közepén pedig hosszú,
aranyozott fémteknőben friss fűszernövények. Mac onnan, ahol állt, érezte a bazsalikom illatát.
Lefogadta volna, hogy az öreg Juan Pedro halála előtt ebben a helyiségben nagyszerű partikat adott a
hitvesével.

Szemügyre vette a hatalmas lépcsősort, valamint a két színházi páholyt a kifakult, piros
bársonyfüggönyökkel meg a trombitákat fújó aranyozott Ámorokkal. Ő inkább egy idős házaspár
hagyományos spanyol otthonára számított, súlyos, sötét bútorzattal, félig leeresztett függönyökkel és
alacsony, fagerendás mennyezettel, ám ehelyett egy operettbe való színházi díszletet látott. Olyan
bámulatos volt, hogy Mac óhatatlanul elmosolyodott.

Még mindig senki nem jött érte. Feszélyezetten gondolt Montrin szavaira, miszerint a Marquesa
aggódott, hogy ő biztonságban ideérjen. Rendes körülmények között nemigen használjuk a
„biztonságban” szót. Lehetséges, hogy veszélynek van kitéve?

Hirtelen támadt türelmetlenséggel átvágott az előcsarnokon, az épület hátsó része felé. Léptei
hangosan visszhangoztak a márványpadlón. A ház üresnek tűnt, olyan volt, mintha senki nem lakna ott.

A folyosó legvégén egy nyitott ajtó a konyhába vezetett. Vörösréz edények csillogtak egy
munkasziget felett. Tőle balra egy másik ajtó nyílt. Mac kíváncsian benyitott. Nyilvánvalóan ez volt a
ház szíve, ahol valójában éltek. A díványokon még látszottak a benyomódások, ahol ültek rajtuk; az
egyik támláján pulóver hevert, s egy összehajtott újság arra várt, hogy elolvassák. A franciaablakok
kertre nyíltak, ahol lustán csöpögött egy elhanyagolt szökőkút. A szobában két teljes falat
könyvespolcok szegélyeztek, és a de Ravel családra kíváncsi Mac odalépett, hogy egy pillantást
vessen a könyvekre.

Lehajolva olvasta a címeket: angol, francia, valamint spanyol nyelvű kötetek voltak. A de Ravel
nyilvánvalóan amolyan nemzetközi família.

Könnyed lépteket hallott a háta mögött. Az autóban érzett enyhe virágillat ütötte meg az orrát.
Felegyenesedett és megfordult.

A nő a nyitott ajtóban állt piros ruhában, és visszanézett rá. Mosolygott, amikor meglátta a férfi
monokliját. Azon az estén is monoklija volt, amikor először találkozott vele.



– Nahát, Mac Reilly! – mondta a mátriárka. – Nem sok minden változott, igaz?
– Nem sok minden, Lorenza – bólintott Mac.

23. fejezet

Miami
Amikor először találkoztak, Lorenza Machadónak hívták. Tizenkilenc éves volt, és pompás, mint

egy érett barack; az erős spanyol akcentussal elrebegett „ó, mennyire szeretlek… ó, csináld még,
ez csodálatos”, még erotikusabban hangzott az ifjú detektív fülének, ráadásul a lánynak
szenvedélyt ígérő sötét szeme volt, a mosolya pedig éveken keresztül kísértette Mac éjszakáit.
Azonnal és fülig szerelmes lett. Lorenza úgyszintén, legalábbis ezt mondta.

Miamiban történt, egy klubban. A Havanitában, egy fülledt floridai estén. A pálmatetős
alacsony helyiség egy tiki-fáklyákkal megvilágított udvarra nyílt, ahol összezsúfolva álltak az
asztalok, s a pincérek a táncolók feje fölött egyensúlyozták erős rumkoktéloktól roskadozó
tálcáikat, ahol a kubai és Puerto Ricó-i zenészekből összeverődött zenekar latin ritmusokat
vezetett a forró, táncoló testekbe. Mintha lüktetett volna a levegő Mac körül, aki a bárpultnak
támaszkodva kólát ivott – érdes, huszonhárom esztendős nyomozóújonc, szeme alatt fekete
monoklival, amit néhány estével korábban egy verekedésben szerzett. Sötét haja túl hosszú volt,
sötét szeme túl kék, kisportolt alakja nem igényelt erőfeszítést, és valószínűleg túl jó volt mind a
maga, mind pedig a nők számára, akik szemlátomást mérföldnyi távolságból kiszúrták, vagy egy
lokál túlsó végéből, és úgy vonzotta őket az ifjú kemény, fiatal külseje, akár vasat a mágnes.

Mac kivette részét a viszonyokból, néhány hétig még egy „idősebb”, negyvenkét éves nővel is
összejött, és ész nélkül menekült egy mérges férj elől, de szerelembe sosem esett.

Lorenza Machado lenyűgöző volt a rövid, piros sifon-ruhában, amely együtt mozgott a testével,
ahogy mezítláb táncolt egy jóvágású, feltűnő kubaival, aki nem látott mást, csak a lányt, aki
csináltatott fehér guayabanainge mandzsettája fölött hatalmas arany Rolexet viselt, méregdrága
sport Mercedesét pedig közvetlenül a klub vörös szőnyeges bejárata előtt állította le a zsíros
borravalót zsebre vágó fiú.

Lorenza tekintete egy pillanatra összefonódott Macével. Tétovázott, elvétette a lépést, majdnem
elesett. A fess kubai elkapta, nevetett, és újabb itallal kínálta a lányt.

– De én nem iszom – mondta, Macre visszapillantva Lorenza. A fiatalember még mindig őt
nézte.

A lány kimentette magát. Átszlalomozott a táncolók között, és közvetlenül Mac mellett állt meg.
Olyan volt, mintha villám sújtotta volna Macet.
– Nem tudtam, mit jelent szerelmesnek lenni, amíg meg nem láttalak. – Ez volt a nyitómondata.

A szívéből jött.
A lány érzékien rámosolygott, felemelte a kezét, és megérintette a monoklit.



– Pobrecito – mondta. Szegény flótás. Édes hangja merő rokonszenv.
Mac szeme itta Lorenza látványát.
– Éget a szemed – suttogta a lány. Még egyetlen férfi sem falta fel őt a szemével.
– Csak téged lát – felelte Mac. Aztán kézen fogta a lányt, és visszavezette a táncparkettre.

Átkarolta, azon a helyen, épp a dereka fölött, hogy magához húzhassa. Egy pillanatra sem vette le
róla a szemét. Lorenza elhúzódott, Macet nézte, miközben lágy, könnyű, romantikus kubai dalra
táncoltak. Mintha a többi táncos, a tálcákat magasban egyensúlyozó pincérek s a fess férfi, akivel
csak percekkel azelőtt a lány táncolt és flörtölt, ott sem lettek volna.

Mac felcsúsztatta kezét a lány hátán, megérintette puha tarkóját sűrű fekete haja alatt, amely
ritmusra libbent, ahogy mozogtak, s érezte a lány forró bőrét. Egészen közel hajolt hozzá, arca a
füléhez ért. Érezte virágillatú parfümje s a bőre illatát.

– Szerelmes vagyok beléd – suttogta olyan hangosan, hogy a trombiták, a gitárok hangja, a
hipnotikus ritmus fölött meghallja a lány.

Teste elernyedt Mac karjában, erre csak egy érzéki nő képes. És lehajtotta a fejét.
– Igen – mondta olyan halkan, hogy Mac alig hallhatta meg. De megértette. Mindkettejüket

letaglózta a szerelem.
– Honnan jöttél? – kérdezte még mindig a lány kezét fogva Mac.
– Gainesville-ből – hangzott a válasz.
Mac döbbenten nézett a lányra, aztán felnevetett.
– Azt hittem, azt mondod, „a mennyországból”.
– Nem. Jaj, dehogy. Ezért vagyok itt, Miamiban. Megléptem a főiskoláról.
Mac egyszer-kétszer áthajtott Gainesville-en. Azokban az években úgy tűnt, mintha a mocsaras,

lapos vidéken elterülő észak-floridai város csak egyetemi épületekből állt volna. A fiatalember
megértette, ez a lány nem idevalósi.

Lorenza az összekulcsolódott kezükre pillantott. Mintha áram futott volna közöttük, olyan erős,
hogy szinte még színe is volt: kék.

– Másodéves vagyok – mondta –, hiányzik az otthonom. Itt, Miamiban jobban érzem magam. Az
ennivaló, az emberek, a zene közelebb visz a Spanyolországban élő családomhoz.

Mac, aki gyakorlatilag önmagát nevelte fel Észak-Boston kemény utcáin, azt kívánta, bárcsak
lenne családja, hogy hiányozzék neki. De hirtelenjében ez mit sem számított. Megkérdezte a lány
nevét, és megmondta neki az övét.

Aztán mintha első gimnazista volna, ezt kérdezte:
– Akarsz a csajom lenni?
– Persze – felelte Lorenza.
És az lett. Három szenvedélyes hónapig, szerelemtől és szextől szédülten, a lány föl-le



utazgatott Floridában, hogy Mackel legyen. Csakhogy egy ifjú detektívtől elvárták, hogy mindig
rendelkezésre álljon, és Mac bizony elkötelezett volt. A napirendje durva, az idejével nem ő
rendelkezett.

Végül ez vetett véget a viszonynak, a szerelmüknek azonban nem. „Örökké fog tartani”, mondták
egymásnak.

– Egyszer minden jónak véget kell érnie – mondta Lorenza, miközben szomorúan összeszedte
néhány holmiját a fiatalember olcsó stúdiólakásában, amelynek nem volt óceánra néző kilátása,
hanem egy ronda parkolóra nézett, amelyet Corollák és régi Ford teherautók pettyeztek, az egyik
Macé volt.

Lorenzát visszahívta a családja Spanyolországba, pontosabban Mallorca szigetére, ahol úgy
nevelkedett, akár egy ifjú lady. „Legalábbis megpróbálkoztak vele”, mesélte egyszer kuncogva
Macnek, amikor ledéren mezítelenül feküdt a karjában, szeretkezés után, azon az estén immár
harmadszor. Akkoriban nagyon hosszúak voltak az éjszakák, annyira elteltek egymás iránti
vágyukkal és az érzelmeikkel, végtelenül érzékiek és forrók voltak, sosem tudtak betelni egymással.

De ennek vége szakadt. Örökre. A kapcsolatuk nem élhette túl Lorenza családjának nyomását, az
ifjúságukat, a szüleiket és Mac becsvágyát. A „szerelem”, ahogyan akkor ismerték, véget ért,
mindazonáltal gyönyörű emlékként tovább élt Mac szívében. Ahogyan Lorenza szívében is.

Mindketten megértették, hogy az ilyen ifjúkori szerelem megismételhetetlen. Sosem felejtik el.
Ami azt illeti, Lorenza nem csupán Mac első igazi szerelme volt, hanem az egyetlen is, amíg nem
találkozott Sunnyval.

24. fejezet

Barcelona
– Akkor hát – kérdezte az új Lorenza, aki piros sifonruhában, mezítláb állt előtte, pontosan úgy,

mint amikor megismerkedtek a Havanitában –, kapok egy csókot?
– Mármint a régi idők emlékére?
Lorenza összefont karral s félrebillentett fejjel mélyen a férfi szemébe nézett.
– Több mint húsz év telt el, Mac, és te még emlékszel a „régi időkre”?
Emlékezett bizony. Most, abban a piros ruhában, a lágy esti megvilágításban Lorenza lehetett volna

az a fiatal lány, akit akkor ismert. Az alakja még mindig karcsú, az arca – emiatt örökösen
panaszkodott – túl kerek, de még sima; a hatalmas fekete szempár, amely mindig Goya udvari portréit
idézte Mac emlékezetébe, még megőrzött valamit abból a féktelen tűzből. Lorenza végtelenül
spanyolnak látszott, sűrű fekete haját kétoldalt teknőc mantillafésűvel tűzte fel.

– Nekem nem kell erőlködnöm, hogy emlékezzek – mondta egyszerűen a férfi. – Sosem hagytál el.
Lorenza feléje indult, és kinyújtotta a kezét. Mac két kezébe fogta a feléje nyújtott kezet.
– Azt mondják, az első szerelmet sosem felejti el az ember – mondta a nő.



– Akkor igazuk van. Te azonban előnyös helyzetben vagy. Tudtad, hogy jövök.
Lorenza felnevetett.
– Biztosan átfutott az agyadon, hiszen olyan jól emlékszel rám, hogy a spanyol nő, akit Lorenzának

hívnak, az asszony, aki fölvette veled a kapcsolatot, talán egy és ugyanaz. Te, a híres magándetektív…
– Csak úgy gondoltam rád, mint Paloma nagymamájára. A család fejére.
– Mostohanagymama. Paloma nagyapjához mentem feleségül.
– Juan Pedro de Ravelhez.
Még mindig összekulcsolódott a kezük.
– Az emberek úgy gondolták, hogy a pénzéért és a pozíciójáért mentem hozzá. Ez nem igaz. Nagyon

szerettem.
– Ebben biztos vagyok.
– Nem úgy, ahogy téged szerettelek, Mac. Ez más volt, mégis gyönyörű.
– Örülök – felelte a férfi.
Aztán Lorenza még közelebb lépett, és megcsókolta Macet. Megállt az idő.
Mac beleszédült a nő liliom– és borostyánillatú parfümjébe, Lorenza magába szívta a férfi enyhe

citrusillatú bőrének illatát, s egyetlen hosszú ölelésben felidéződött az ifjúság. Mac érezte tenyere
alatt a nő csontjait, miként akkor, azon a táncparketten, és ruganyos teste mozdulását, amikor szétvált
az ajkuk, s Lorenza hátrahajolva az arcát tanulmányozta.

– Mac Reilly, te semmit sem változtál – suttogta. – Még a monoklid is ugyanaz. Örökösen bajban
voltál, már azelőtt is, hogy megismertelek.

– Még az ok is ugyanaz – jegyezte meg a férfi. – Egy fickótól kaptam egy bárban, akivel kikezdtem.
– Lefogadom, jó okod volt rá.
– Bibi miatt – felelte Mac. – Az ő férje volt.
Egy szempillantás alatt maguk mögött tudták a múltat. Lorenza kibontakozott az ölelésből, hátrált

egy lépést, majd ismét összefonta mellén a karját.
– Ó, Bibi – mondta. – Hát nem fura, hogy a férjem híres lánya hozott újra össze minket? – Lorenza

azonban arra gondolt, milyen furcsa is a „sors”. Hite szerint soha semmi nem a véletlen műve. A sors
előre elrendeltetett. És Mac nem változott… ugyanolyan, bizony, ugyanolyan…

Lorenza megrázta a fejét, kitisztította a gondolatait, összeszedte magát.
– Megfeledkeztem a jó modorról – mondta könnyedén. – Még egy itallal sem kínáltalak. Gyere

velem.
Előrement a folyosón a tágas konyhába, melynek négyszögletes tolóablaka az elhagyatott

oldalkertre nézett. Gyomok és magas fű vette át a rózsák helyét, és Lorenza feltolta az ablakot, hogy
beengedje a jázminillatot s az esti dalukat éneklő madarak csicsergését. Hirtelen elsötétült az égbolt,
záporozni kezdett az eső.



Mac összefont karral és keresztbe tett lábbal a pultnak dőlve állt, s a nőt fürkészte. Ugyanolyan
volt. Igen, pontosan ugyanolyan.

– A forró nyárban csodás az eső hangja. – Lorenza egy palack pezsgőt vett ki a hűtőszekrényből,
amely pontosan a megfelelő hőmérsékleten tartotta az italt. Mac elvette tőle az üveget, lecsavarta a
drótot, és egyetlen pukkanás nélkül, simán kihúzta a dugót, épp csak egy kis füst követte.

– Emlékszel? Mindig kólás rumot ittunk. – Kristálykelyhekbe töltötte a hideg, elegáns Krugot. –
Csak arra futotta, sőt arra is alig.

– Fiatal és szegény. – Lorenza magasra emelte a poharát. – Néha úgy gondolom, az volt életünk
legjobb időszaka. Emlékszel, Mac?

Nagyon is jól emlékezett. Az ifjúság, a szerelem és a szex valahogy legyőzte az örökös
szegénységet. A szomszédos kubai kávéházból hozott rizses babon éltek, tisztességes vacsorára akkor
szórták el a pénzt egy bisztróban vagy egy klubban, amikor fizetést kapott, vagy Lorenzának
megérkezett a szüleitől a zsebpénze, amely tüstént elapadt, amikor rájöttek, hogy már nem jár
főiskolára, és hazarendelték.

Volt valami varázslatos az ifjúkori szerelem optimizmusában, ami sosem hozható vissza már. Az
élet ment tovább, teltek-múltak az évek, immár húsznál is több.

– Mondtam, hogy csodásan nézel ki? – kérdezte ismét a pultnak dőlve, távolságot tartva Mac.
Lorenza nevetve érintette meg az arcát.
– Nézz meg közelebbről, és látni fogod, hogy nem vagyok már az a lány, akit ismertél. Ahogyan te

sem vagy az a fiatalember, akit én ismertem. – Egy percig fürkészte a férfit, majd belekortyolt a
pezsgőbe. – De meg kell mondanom, szépen öregszel, akárcsak a jó bor. Voltaképp jobban nézel ki,
mint valaha, a sok siker és tapasztalat meglátszik az arcodon, ott van a szemedben.

Veszélyes talajra léptek. Mac Sunnyra, Malibura, Kalózra és a tévéműsorára gondolt. A valós
életére. Ideje visszatérni a valósághoz.

Pohárral a kezében körbesétált a hatalmas konyhában, a vibrálóan piros, kék és sárga színű, nehéz
agyagedényekkel megrakott polcokat szemlélte, megnézte az ablakkal szemközti falon a monumentális
tájképet, amely egy angolkertet ábrázolt, szemügyre vette a vörösréz színű falakat, a sárga rolettákat, a
nagy kék színű Dacleor tűzhelyet. Lorenza mindig szerette a színeket.

– Tudod, már nem lakom itt – szólalt meg a nő. Kivette a hűtőből a pezsgősüveget, és újratöltötte a
poharaikat. – Azért nem kínáltalak meg ennivalóval – tette hozzá –, mert az üzleti megbeszélésünk
után szeretnélek elvinni a mostohalányom éttermébe. – Kihívó pillantást vetett Macre a szeme
sarkából. Tudta, hogy a férfi a hamburgert meg a sült bordát szereti. – Floradelisáé az egyik
legmerészebb étterem Barcelonában, a… – habozott, a megfelelő szavakat kereste – a kalandos
ételeiről ismert.

– Akkor előre örülök a kalandnak – felelte Mac. – És mondd csak, miért nem laksz már itt?
– Ez volt az otthonunk, Juan Pedróé meg az enyém. Elveszett voltam nélküle.
– Megértelek.



– A szőlőben lakom, a várostól délre. Imádok ott élni. – Lorenza felnevetett. – Én vagyok a főnök.
Mindenen és mindenkin rajta tarthatom a szemem. Semmi nem kerüli el a figyelmemet. Zsarnok
vagyok.

– Viszont eléred a kívánt eredményt.
– Tudsz a pincészetemről?
– Most már tudok.
– Sosem láttalak bort inni.
– Mert nem engedhettem meg magamnak – felelte a férfi. – Legalábbis azt a fajtát nem, amit inni

szerettem volna.
– Hát, most megengedheted magadnak. Az én boraim pontosan ezt a piacot célozzák meg, olyan

embereket, akik finom bort akarnak, elérhető áron.
Mac figyelmesen hallgatta Lorenzát, aki elmesélte, hogyan tanulta meg a szakmát. Beutazta a Riója

vidéket Spanyolországban, a Loire völgyét, Burgundiát, St. Emiliont és Bordeaux-t Franciaországban.
– Négy évem szüntelen tanulásban telt el – mondta Lorenza. – És elterelte a figyelmemet a

veszteségemről. Túlságosan elfoglalt voltam a gyászhoz.
Milyen kár, gondolta Mac. A gyászra szükség van, anélkül bevégzetlenül megy tovább az élet.
Lorenza töltött a vörösborából, Mac felé nyújtotta a poharat.
– Kóstold meg – mondta, a férfit figyelve. Mac tudta, hogy a helyeslését várja.
Megkóstolta, gondolkodott, újra belekóstolt, fontolgatott.
– Most már ismerem a borokat – mondta. – Vannak kedvenceim, tudom, mit szeretek, és egy csomó

túl drága közülük. Szóval, amikor azt mondom, ez a bor jó, akkor tudd, hogy nem pusztán hízelgek
neked. Ez egy jó, finom, egyszerű vörösbor, némi virágos utóízzel, ami valahogy rád emlékeztet.

Lorenza boldog nevetéssel vetette hátra a fejét.
– Ha te mondod, akkor ez csakugyan dicséret. Mac letette a poharát, a pult mellett álló egyik

bárszékre telepedett, és pillanatnyilag oda helyezte a múltat, ahová tartozott.
– Jól van, Lorenza, sikerült idehoznod – mondta. – Most térjünk az üzletre. Az egész sztorit hallani

akarom, és a valódi okot, amiért szeretnéd, hogy megtaláljam a régen látott és feltehetően gyilkos
mostohalányodat.

25. fejezet

Malibu
Sunny Mac háza felé tartott. A napai utazás elképesztően sikeres volt, nem csupán rengeteg

publicitást szerzett az ügyfelének, hanem két másik bortermelő is megkörnyékezte. Üzlet volt
kilátásban. Még az is meglehet, hogy egy harmadik asszisztensre lesz szüksége, olyasvalakire, mint
Mac Roddyja, aki még a kutyákra és a házra is vigyáz, mialatt ők távol vannak.



Kalifornia a rendszeresen visszatérő hőhullámtól szenvedett. Még Malibu is elolvadni látszott a
nap alatt. Az óceán simán, zöldesszürkén ragyogott, a nehéz levegő súlyosan telepedett Sunny vállára,
mikor a sportkocsija befordult a kolóniára, és integetett a portásnak, aki jól ismerte. A T elágazásnál
jobbra fordult, és végighajtott az egyetlen utcán. A balra eső hatalmas házak a parton álltak, a jobb
felőlieknek árnyas kertjük volt, és mind igencsak sokba került. Kivéve természetesen Mac házát,
ámbár Sunny szerint valószínűleg most jó árat kapna érte, mint lebontott ingatlanért. Az út egyetlen
hosszú közlekedési pokol volt a repülőtértől idáig, és most, amikor Mac háza előtt leparkolt, a férfi
még csak itt sem volt, hogy üdvözölje.

Barcelona!, gondolta rosszalló ábrázattal Sunny.
Becsapta a kocsi ajtaját, odaköszönt egy szomszédnak, majd intett a fickónak, aki a környék

kocsijaival foglalkozott, rámutatott a sajátjára, és némán formálta a szavakat: Holnap? A férfi egy
szarvasbőrrel integetett vissza, a szája azt formálta: oké. A néhány napos parkolás a Los Angeles-i
repülőtéren vékony homokréteget hagyott Sunny vadonatúj, fehér, négyajtós Porsche Pameráján. Los
Angelesben mindenki más a hőség ellenére szemlátomást fekete autót vezet. Sunny nem volt vevő
erre. Ez is azok közé a Los Angeles-i dolgok közé tartozott, mint a botox, a felpumpált száj vagy a
cici implantátum. Sunny hálát adott Istennek, amiért neki nem kellett követnie ezeket a divatokat, a
természet igencsak megfelelő mellekkel látta el, jó alakkal, eléggé telt ajakkal és egy fehér autóval.
Kormányozza sokáig!

A kocsinak dőlve szemügyre vette Mac házacskáját, a viszonyuk helyszínét, a maga világos,
tengerzöld színével, faragott szegélyével, az egyenesen a nappaliba nyíló, eltolható, fehér keretes
ajtajával. A kis oldalkertben már kezdett akkorára nőni a fikusz, hogy a levelei és az ágai szétterültek
a cserepes háztetőn. Feltétlenül szólnia kell Macnek, hogy csináljon vele valamit.

Olyan kellemesen családias volt a ház, ahol együtt éltek Mackel. Nos, többnyire. Sunny saját
otthona Marina del Reyben volt. Modern lakás, padlótól a mennyezetig érő hatalmas ablakokkal,
világos falakkal, fehér díványokkal és egy tökéletes – ámbár kicsi – rozsdamentes acél konyhával,
ahol bentlakó szakácsként főzött kettőjükre, és alkalmanként a vendégekre. A hálószobájában
rendszerint káosz uralkodott, félig kicsomagolt bőröndök és szétszórt ruhák, hiszen valahogy mindig
félúton volt a lakása és Malibu között. Macet az őrületbe kergette a rendetlensége, de megalkudott
vele – nagyszerű ételeket főzött neki, és mindig büszkén hajtogatta, hogy az ő konyhájában a földről is
ehet. Már amennyiben Tesoro megengedte neki.

Sunny kinyitotta a strandra vezető keskeny, homokos ösvény kapuját.
Mac Barcelonában van. Nélküle. A fenébe is, miért nem tudta megvárni? Elmehettek volna

együtt is, vakációt varázsolva az utazásból. Lemondott volna Mauritiusról, ha Mac lemondott
volna a horgászútról. Még sosem jártak Spanyolországban, és nagyon szerette volna megnézni azt
a várost, ahol Picasso született, felfedezni Gaudí csodás templomát és a Güell Parkot meg a
múzeumokat, talán még Cadaquesbe is ellátogathatott volna, ahol Dali élt és dolgozott rettentő
feleségével, Galával. És aztán ott van még Sevilla és Granada, az Alhambra szépsége a maga híres
kertjeivel és udvaraival… A fenébe is, miért is nem várta meg Mac?



Sunnynak fogalma sem volt arról, hogy mi történt Bibivel és Palomával. Mindössze egyetlen
üzenetet kapott Mactől: „Nem hiányolhatsz mást, csak a forgalmat és engem.” Ezt mondta, vagy
valami hasonlót. Hát az hiányzik neki, hogy nem látja Barcelonát.

Tesoro meghallotta a lépteit, és szinte repült felé, nyomában a bosszús, aranyszőke hajú,
napolajbarnított, kék szemű és káprázatos Roddyval.

– Nyavalyás dög! – üvöltötte a férfi, amikor befordult a sarkon, és majdnem összeütközött
Sunnyval. Fékezéskor széttárta a karját, s a nő nevetve egyenesen beleszaladt.

– Tudhattam volna, hogy te vagy az – mondta Roddy, megölelve a lányt. – Az a rohadt kutya sosem
mozdítja még a bajuszát sem, kivéve, amikor nekitámad Macnek, vagy Kalózt próbálja megölni, vagy
a mamájához rohan.

– Légy szíves, ne nevezd az én bébimet rohadt dögnek – mondta Sunny, és lehajolt, hogy
felnyalábolja a panaszosan vinnyogó Tesorót. A kutya hátrahúzott fülekkel nyaldosta Sunny arcát, így
adva tudtára, milyen szörnyű volt, amiért elhagyta.

– Ne aggódj, drágaságom – suttogta Sunny, a kutyus apró, fényes orrát puszilgatva. Tesoro
legfeljebb másfél kilót nyomott.

Roddy pedig éppen azt taglalta:
– Könnyedén kilapulna egy figyelmetlen lépés alatt, mint amilyen az enyém – tette hozzá bőszen. A

kutya megőrjítette az ugatásával és a vonításával, és azzal, hogy Kalózt harapdálta.
– Senki sem annyira figyelmetlen – felelte Sunny, majd megfogta Roddy kezét, s kéz a kézben

mentek vissza a tengerpartra néző teraszra.
A „néző” nem éppen a helyes szó, ugyanis Mac háza gyakorlatilag a tengerparton állt, régi,

homokba vert facölöpökre építették. A terasz olyan széles volt, akár a ház – kicsi, de nagyon mély,
így aztán elfért rajta két nyugágy meg egy fedett hintaágy, továbbá egy asztal, négy szék és két
kutyaágy. A terasz távolabbi végében lévő kutyaágyon Kalóz mélyen aludt.

– Szomorúnak tűnsz – jegyezte meg Roddy, miközben az egyik Wal-Mart nyugágyra rávetődő
Sunnyt szemlélte. A nyugágy baljóslatúan nyikorgott, s a nő észrevette, hogy határozottan balra dől.

– No, nem mintha nem lennél gyönyörű, mint mindig – tette hozzá a teraszrácsnak dőlve Roddy, és
alaposabban szemügyre vette Sunny szűk szárú fehér Gap nadrágját, a fekete Stephen Pearse trikót és
a lapos sarkú Chanel cipőt. A kis arany karikafüggőkön kívül nem viselt más ékszert, haját a feje
tetejére tűzte, s egy szemernyi smink sem volt rajta.

– Az istenit, Sunny, nem tudom, hogyan csinálod – mondta elragadtatással Roddy. – Észak-
Kaliforniából jössz, és olyan frissnek látszol, akár egy gyönyörű százszorszép.

– Legalább most nem mondtad, hogy „istenverte százszorszép”.
Sunny a férfira nevetett, aki szabadkozni kezdett.
– A kutyák miatt van, miattuk káromkodom – felelte, megpaskolva Tesorót, akitől vészjósló

tekintetet és vicsorgást kapott cserébe.



– Érted, mire gondolok? Ez a kutya megőrjíthet egy embert.
– Az a kutya imádja a mamiját. Igaz, édes szívem?
Roddy lemondóan legyintett.
– Biztosan meghalsz a szomjúságtól. Mit hozhatok?
Sunny a barátságtalanul csendes tengerre, a furcsán fenyegető égboltra és a könyörtelen

napkorongra tekintett. Még Mac teraszának árnyékolója alatt is, a levegőt keringető ventilátor ellenére
is fojtogató volt a hőség. Szinte sosem volt ilyen a part.

– Pimms van? – kérdezte, s hirtelen feldobta a hideg nyári angol ital gondolata.
– Persze hogy van, drágám. – Roddy arca boldogan sugárzott. Lesimította ujjatlan fekete trikóját s a

fekete szatén úszónadrágot, majd boldogan csapta össze a tenyerét. – Még friss mentám is van hozzá,
drágám. A szomszéd teraszáról loptam, amikor nem vették észre. El ne mozdulj innen, és helyezd
kényelembe magad. Egy másodpercig sem tart…

– Roddy! – kiáltotta Sunny, mikor a férfi eltűnt az ajtó mögött a konyhában. – Hallottál Mac felől?
Roddy kidugta a fejét az ajtón.
– Csak annyit, hogy Barcelonában van. És hogy neki van a legnagyobb monoklija, amit valaha

láttál.
– Ja!
– Valószínűleg mostanra már sárga és zöld. Hidd el nekem, édesem, jobb, ha nem látod.
De én szeretném, gondolta szomorúan Sunny. Barcelona! Jaj, Mac! A nő azon tűnődött, vajon

miben sántikál ott, magányosan.

26. fejezet

Barcelona
Lorenza és Mac a kicsi konyhaasztal mellett ült a nyitott ablaknál, a záporozó esőt hallgatva.

Lorenza szíve még mindig hevesen dobogott a viszontlátás izgalmától, s még mindig érezte ajkán a
férfi csókját. Meglepetésként érte a hirtelen átmenet a személyes témáról az üzletre; többet várt
Mactől. Aztán feltette magának a kérdést: mégis mi többet? Többet a múltból? Többet a jelenből?
Talán jövőt is?

Ostobaság volt még csak gondolnia is erre. Több mint húsz esztendő telt el. Már nem az a szexi
lányka, akit Mac ismert, noha a teste még emlékezett a férfira, és az a csók előidézte benne a választ.
De Macben nyilvánvalóan nem. Ő most csak az üzlettel foglalkozott. Szerelem, múlt vagy jövendő
feledésbe merült.

– Tehát, Mr. Detektív? – kérdezte, ismét összekapva magát Lorenza. – Mesélj magadról.
Mac felállt, odavitte a pezsgőt. Kitöltötte a poharaikba a maradékot.
– Hajlandó vagyok fogadni, hogy a javát már tudod – felelte, az asztal fölött elkapva a nő tekintetét.



– Hollywoodi tévédetektív, híres, felkapott, sikeres.
– Értem a dolgomat.
Lorenza beharapta az ajkát, megbánta, hogy ugratta a férfit.
– Emlékszem, már kezdőként is nagyon elkötelezett voltál, és már akkor is jól végezted a munkádat.
– Remélem, elég jó vagyok, hogy kibogozzam a Bibi-ügyet Paloma érdekében, és a tiédben is.

Szóval, Lorenza, miért nem meséled el nekem, hogy pontosan mi folyik itt?
A nő mindent elmesélt, a három testvérrel kötött megállapodást is beleértve.
– Azt akartam, hogy mindnyájan menjenek és vadásszanak utána, de valahogy olyan érzésem van,

hogy az egyikük talán tud valamit…
– Úgy érted, az egyikük tudhatja, hol van Bibi? Vagy azt tudja, hogy halott?
– Alapjában véve nem is tudom, mit gondoljak. – Lorenza elkeseredetten vonta meg a vállát. – Ez

csak amolyan zsigeri megérzés.
Mac ismét felállt, s farmernadrágja zsebébe süllyesztve a kezét, szótlanul járkált fel-alá a

konyhában. Néhány perc múlva megfordult, és a nőre nézett.
– Lorenza, neked van valami ötleted, hogy hol lehet Bibi?
– Nincs. – Lorenza tétovázott. – Ez megint csak amolyan zsigeri érzés, de Bibi jó anya volt, ezért

úgy gondolom, hogy amennyiben még életben van, nem lesz messze a lányától. Ha esetleg Paloma
megbetegszik, vagy veszélybe kerülne… Az anyai ösztön diktálja, hogy ott legyen, ha meg kell
védelmezni a gyermekét.

– Ezek szerint te úgy gondolod, hogy Bibi itt van Spanyolországban?
Lorenza bólintott.
– Valahol Spanyolországban. – Széttárta a karját, keserű mosoly áradt szét az arcán. – De ki tudja,

hol kezdjük keresni?
Csakugyan, ki?, gondolta Mac. Ő biztosan nem, aki vajmi keveset tud erről az országról és arról,

hol rejtőzhet el egy nő. Vajon Bibi egy nagyvárost választana? Esetleg magát Barcelonát? Netalán egy
hegyvidéki menedéket? Egy tengerparti üdülőhelyet? És különben is, honnan szerez pénzt? Minél
inkább törte a fejét, annál inkább kezdte azt hinni, hogy Bibi kétségtelenül halott. A halál egy
elkeseredett asszony utolsó menedéke.

– Tudomásom szerint a bankszámláihoz nem nyúltak hozzá, és egyetlen beruházását sem adta el –
mondta Lorenza. – Bibi egy fillért sem látott a saját pénzéből, amióta elhagyta az Államokat.

– Akkor miből tud megélni?
– Mindig is azon tűnődtem, hogy valamelyik nővére vagy esetleg a bátyja talán megkereste, ha

másért nem, hát azért, hogy ne legyen útban. Az ember nem szeretne egy gyilkost a családjában.
– Feltételezett gyilkost – helyesbített Mac.
– Nos, mondd meg nekem, ha nem Bibi tette, akkor mégis kicsoda? – kérdezte Lorenza. – És miért?



A rendőrségnek nem voltak más gyanúsítottjai. És egyébként is, Bibinek, a sértett feleségnek volt
indítéka.

– Bibi nem volt „sértett feleség”. Sértett szerető volt. Ez óriási különbség, Lorenza.
– Miért? A szeretők nem gyilkolnak?
Mac abbahagyta a járkálást. Még mindig zsebre dugott kézzel visszafordult, s a nőre nézett.
– Azt hiszem, ha választ akarunk kapni erre a kérdésre, akkor Bibinek kell feltennünk. És az a

gyanúm, hogy a bátyjával és a húgaival kell kezdenünk a kutatást. Kiderítjük, mit tudnak.
– Mindnyájukkal találkozol ma este az étteremben. Komolyan azt hiszed, hogy elmondják neked?
– Nem, viszont óvatosságra késztetem őket, és meglátjuk, ki lesz az, aki lépni fog.
Mac a nővel szemközti székre telepedett. Kezét az asztalon összefonva ismét Lorenzára nézett.

Most csakugyan megnézte… a piros ruhában, fülében a rubinfüggőkkel, ujján az egyetlen gyűrűvel, a
keskeny platina jegygyűrűjével.

Mac ismét megfogta a nő kezét.
– Nagyon szeretted Juan Pedrót, igaz? – kérdezte szelíden.
Lorenza bólintott, s meglibbentek a rubinfüggők.
– Van valaki más?
Lorenza összekulcsolódott kezükre pillantott.
– Voltak… néhányan. – Felnézett és elmosolyodott. – Végtére is nő vagyok.
– Gyönyörű vagy, Lorenza, és különleges. Nagyon boldoggá teszel majd egy férfit.
A nő elhúzta a kezét, tenyerébe támasztotta az állát, és félmosolyt küldött Mac felé.
– De nem téged, ugye, Mac?
Lorenza nyíltan tette fel a kérdést, s ezzel elárulta, hogy visszamenne oda, ahol oly sok évvel

ezelőtt elkezdték.
– Lorenza… – Mac habozott, és a nő fölemelte a kezét.
– Természetesen van valaki más. Rá kellett volna jönnöm. Sajnálom.
– Fölösleges sajnálkoznod. Ennél szebb bókot nem is kaphattam volna tőled.
Mekkora bolond vagyok, gondolta Lorenza, de a szavak egyszerűen csak kibuktak belőle. Hát

csakugyan ennyire magányos? Ennyire nincs férfi az életében? De nem erről van szó, hanem arról,
hogy Mac különleges. És mindig is az lesz.

– Biztos vagyok benne, hogy csodálatos nő – mondta.
– Sunny a neve, és igen, csodálatos. – Mac figyelmesen fürkészte Lorenzát. – És hogy tudjál még

valamit, nagyon hasonlít rád.
– Akkor biztosan nagyszerű feleség. – Lorenza most a férfira nevetett.
– Még nem jutottunk el addig a pontig.



Ezek szerint még nem nősült meg. Lorenza a mosogatóhoz vitte a pezsgőspoharakat.
– Ezt nem lett volna szabad elmondanod nekem, Mac Reilly – szólt vissza a válla fölött. – Nem

tudod, hogy szerelemben és háborúban minden megengedett? – Majd nevetve hozzátette: – Mennünk
kell, a Floradelisa senkire sem vár. Megyek, bepúderezem az orrom.

Mac követte a tekintetével. Lorenza gyönyörű, szexi, még mindig nagyszerű a lába. Nyugtalanul
felállt, folytatta a föl-alá járkálást. Sunnyra gondolt.

Már biztosan visszatért Napából. Talán Malibuban van. Neki is ott kéne lennie. Vele. Nem pedig
ezen az érzelmi-érzéki aknamezőn. Honnan tudta volna, hogy így utoléri a múltja?

Jobban teszi, ha megtalálja Bibit, és eltűnik innen, de gyorsan, minden baj nélkül, vissza, Sunnyhoz.

27. fejezet

Flora a konyhájába vezető lengőajtónál várta Lorenzát és Mac Reillyt. A recepciónál csinos, fiatal
hostess állt, sikkes volt a csináltatott Gaultier kosztümben, természetesen feketében – mi másban. A
nyakában azonban tucatnyi csillogó, vörös kvarc gyöngyfüzér lógott, piros szarvasbőr tűsarkúja
pontosan olyan színű volt, mint az étterem agresszív falai. A padozat fekete, az asztalterítők
hagyományos, kikeményített fehér vászon, a virágok pedig egyszerű lapos tálakban, tömérdek
sötétvörös szegfű, amelynek természetesen nincs szaga, hogy ne zavarja meg az ételek zamatát és
aromáját. S a Floradelisában az étel volt minden.

Flora átöltözött, levette pecsétes munkaruháját, s hófehér szakácskabátot viselt, vörös színű
betűkkel volt ráhímezve a neve. Sötét haját laza szövetsapka alá gyűrte – a jelképes szakácssipkát
nem neki találták ki –, és természetesen az elmaradhatatlan bakancsot viselte. Fehéret.

Lorenza a terem túlsó végéből észrevette a mostohalányát, és integetett neki. Arra gondolt, Flora
akár egy műtétre bemosakodott ápolónő is lehetne. És bizonyos értelemben az volt.

Flora visszaintett, s a vendégekkel teli asztalok közt kanyarogva itt odamosolygott, amott megrázott
egy kezet. Feltűnt neki, hogy Mac Reilly bensőségesen fogja Lorenza könyökét, ahhoz képest, hogy ő
csak a detektív, akit azért hívtak ide, hogy megtalálja Bibit. Miközben gyorsan végigmérte Macet,
azon tűnődött, hogyan lettek máris ilyen jóba.

El kellett ismernie, hogy Mac Reilly vonzó férfi, még azzal a monoklival is, amely valahogy csak
emeli azt a rosszfiús jó külsejét. Magában felnyögött, azon imádkozva, nehogy Lorenza beleszeressen
Bibi detektívjébe. Ennek a családnak már épp elég problémája van anélkül is, hogy egy „románc”
tetézze. A „hozományvadász” szó jutott eszébe, de gyorsan elhessentette a gondolatot. Végül is
Paloma talált rá a detektívre, Lorenza pusztán mindenkivel egyetemben helyeselte, hogy alkalmazzák.
Mármint Antonio kivételével, aki egyébként sincs abban a helyzetben, hogy túl sokat tiltakozzék.
Antonio egy szemétláda, és ezzel mindenki tisztában van. Kivéve a nejét.

Hozzátartozik az igazsághoz, hogy maga Flora is csak nyomás alatt egyezett bele. Az ő véleménye
szerint a dolgokat jobb lenne úgy hagyni, ahogyan vannak: Paloma éljen Jassyval, Lorenza nyugodtan,
odakint a szőlőben, Antonio Jerezben, ő maga pedig a barcelonai üzletről gondoskodik. És Flora



fejében semmi kétség nem volt afelől, hogy amíg a gyilkosság fenyegető veszedelme Bibi feje fölött
lebeg, jobb, ha nem vállal szerepet Paloma életében. No, nem mintha ezt valaha is mondta volna
Lorenzának vagy a szegény kis Palomának, de véleménye szerint az a gyerek egy egész életre
elegendő szeretetet kap a Ravel családtól. Florának semmi kétsége nem volt afelől, hogy ez a legjobb,
és ragaszkodott volna ehhez a nézetéhez, tekintet nélkül bármilyen magándetektív bármilyen
kutakodására, akár híres, akár nem. Az egyetlen gond az volt, hogy ez a detektív a hírneve szerint okos
és nagyon jó a szakmájában, ő pedig nem volt biztos benne, hogy a Ravel család már felkészült az
igazságra.

– Lorenza – mondta, gyors puszit adva mostohaanyjának, aki sokkal határozottabban csókolta
vissza. Feltűnt neki, hogy a detektív, aki olyan birtokló-an fogta Lorenza karját, hátralépett, és őket
figyelte. Nem mosolygott, Flora meglepődött ezen. Arra számított, hogy a férfi túlzottan alázatos lesz.
Végtére is egy alkalmazott, és Isten a tudója, Lorenza mekkora összegben állapodott meg vele.

– Floradelisa vagyok – mutatkozott be, és Mac kurtán kezet fogott vele.
Találkozott a tekintetük. Mac arra gondolt, hogy a feltűnő étterem egyáltalán nem jellemző erre a

szimpla, kövér, befelé forduló nőre.
– Lorenza elmesélte, hogyan kapta az elbűvölő nevét – mondta.
– Apám nagyon elbűvölő férfi volt. Egyébként hol van Jassy és Antonio?
– Késnek, mint mindig – felelte Lorenza.
Flora az egyik ablak melletti asztalhoz kísérte őket, és a Gaultier-feketébe öltözött pincérek máris

igyekeztek, hogy kihúzzák nekik a masszív, piros bőrrel kárpitozott, antik, faragott spanyol székeket –
e hagyomány ellentétben állt a felszolgált nagyon modern ételekkel.

Piros Philippe Stark csillárok emelték ki a rövidre nyírt piros szegfűket, és máris kihoztak egy italt,
egy piciny poharat csordultig megtöltött a borostyánszínű folyadék, hozzá fehér tányért,
kerámiakanállal, benne egy kicsi korallszínű golyó.

– Amuse bouche – mondta Flora. – Ha a spanyol jobban tetszik, egy tapa.
– Szabad megkérdeznünk, mi ez? – Lorenza már tudta, hogy valami váratlanra számíthat.
– Előbb kóstoljátok meg – felelte összefont karral Flora –, aztán mondjátok meg, mit gondoltok.
Mac beleharapott a korallszínű golyóba, belekortyolt az italba. Florán a legkevésbé sem látszott,

hogy aggódna a férfi jó véleménye miatt, ő teljes mértékben bízott a kulináris képességeiben.
– Először is – szólalt meg Mac –, hajlandó vagyok lefogadni, hogy ez mexikói sör, mégpedig Negra

Modelo. És tökéletesen illett ehhez a csodás mutációhoz, bármi legyen is az, ámbár gyanúm szerint
kék rák. Azt nem tudom, mit csinált vele, Floradelisa, de rákerül a mennyei aprófalatok listámra.

Lorenza meglepetten meredt a férfira. Neki fogalma sem volt arról, hogy mit ettek az imént, csak
annyit tudott, hogy kívül ropogós volt, belül könnyű, furán nézett ki, és pompás volt az íze.

– Zseniális vagy, Flora – mondta. – Mire számíthatunk még tőled ma este?
– Mondjuk csak úgy, hogy a kezemben vagytok – felelte elégedetten Flora. Macre pillantott. – Csak



annyit ígérhetek, hogy nem fogom magát megmérgezni.
A férfi bólintott.
– Ez jó hír. Most pedig várom a rosszat.
Flora már indult, hogy visszamenjen a konyhába, most azonban visszafordult.
– Mire gondol?
– Bibire gondolok. Arra, amit tud, és nem mond el a családjának.
Mérges vörös foltok virítottak Flora halovány arcán.
– Fogalmam sincs, miről beszél.
Mac így folytatta:
– Nézze, Flora, én Bibi miatt vagyok itt. Ha ön nem tudja, hol van, akkor azt szeretném hallani, amit

tud róla és arról, ami motiválta őt. Arról beszéljen, hogy pontosan ki volt Bibi.
A meglepett Flora azon kapta magát, hogy kiböki azt, amit mindig is az igazságnak gondolt.
– Szerintem Bibi minden sikere ellenére szüntelenül önmagát kereste… és sosem találta meg –

mondta. – Ez minden, amit Bibiről tudok – tette hozzá, majd sarkon fordult, és a konyhája biztonsága
felé vette az irányt.

Egyetlen szót sem szóltak, amíg kitöltötték a bort. Egy kosárban apró, házi sütésű zsömlét hoztak,
mellé egy tálkában édes sárga vajat s egy csészében sötétzöld olíva olajat. Pincérek hajladoztak, halk
beszélgetés duruzsolása hallatszott a többi asztal felől, a levegőben ételek és fűszerek tiszta aromája.
A vörös terem az étkezés színtere volt.

– Mit gondolsz, mit akart ezzel Flora mondani? – kérdezte végül Mac, miközben ezredszer
állapította meg magában aznap este, hogy Lorenza pazarul fest a vörös sifonruhában, fülében a
rubinfüggőkkel, a hatalmas, faragott spanyol széken.

– Ez afféle női dolog – felelte. – Szerintem Flora arra utalt, hogy minden látszólagos önbizalmunk,
minden félelmetes energiánk ellenére… és Bibi félelmetes volt a színpadon… talán mi… ő…
elveszíthette a belső erejét. Én tudom, hogy elvesztettem az enyémet, amikor Juan Pedro meghalt. És
azt is tudom, hogy Bibit tönkretették a lelkiismeretlen menedzserek, akik halálra dolgoztatták a hosszú
világturnékon meg az irgalmatlan munka– és hangfelvétel programmal. A legrosszabbat azonban a
férje művelte vele. Bibi nagyon korán lett sikeres, ezért nem maradt ideje felfedezni önmagát. Azt
hiszem, Flora erre utalt.

Macnek eszébe jutott Lev Bibivel kapcsolatos e-mailje… egy nő érezze magát nőnek, és máris
boldog.

– Úgy gondolod, ezért tartott szeretőt?
– Igen. Aztán a szeretője is cserbenhagyta. Megcsalta.
– Szerelmi bűntény – jegyezte meg Mac. Majdhogynem túlságosan is egyszerűnek tűnt.
– Késnek a többiek. – Lorenza aggodalmas ábrázatot vágott, amikor Flora újabb kis



étvágygerjesztőt küldött ki. – De Jassy mindig késik.
Mac zavartan tekintett a tányérján arra a valamire, ami kicsi, pöttyös, barna tojásnak látszott, egy

kacskaringós kis fehér mártásban. Fölpillantott, és Lorenzáéval találkozott a tekintete.
A nő összeesküvőn mosolygott.
– Kanállal vagy villával? Szerinted?
– Ó, kézzel – döntötte el Mac.
Megfogta a barna tojásféleséget, és beleharapott. Az ízlelőbimbóit azonmód átható édesség támadta

meg, majd éles, keserű utóíz, aztán citrus…
– Káprázatos – mondta elképedten.
Lorenza mosolyogva, kecsesen törölte ujjait a kikeményített fehér szalvétába.
– Remélem, nemsokára Flora maga mögött hagyja ezt az egész szürreális kísérletezést… az étel

mint művészet… és megint rendes ételeket főz. Spanyol ételeket. Akkor legalább biztos lehetek
abban, hogy a mártásokban nem lesz átfazonírozott malacfarok.

– Kóstoljunk meg egy palack de Ravel bort – javasolta Mac. Hirtelenjében jól érezte magát, és
nem sietett találkozni a testvérekkel.

– Flora nem hajlandó felvenni az itallapjára, de rendelek egy Txakolit. Helyi bor, ízleni fog neked,
egy kicsit szúrós.

– Akárcsak te – mondta a férfi, és Lorenza nevetett.
– Nem annyira finom, mint azok a rumpuncsok – emlékeztette a férfit, s az emlékek ismét

összekapcsolták tekintetüket az asztal fölött.

28. fejezet

Antonio úgy szervezte meg, hogy felveszi Jassyt a nő meglepően kicsi, ámde előkelően modernizált
lakásában, az Eixample negyed egyik sikkes utcájának art deco épületében, és elfuvarozza őt a
Floradelisába. Gyűlölte a kicsi, ketrecszerű liftet, klausztrofóbiás érzése támadt tőle, így aztán
ahelyett, hogy felment volna, a mobilján rátelefonált Jassyra, és megmondta, hogy odalent várja. A
húga azt felelte, késésben van, és néhány percen belül lent lesz, majd pontosan húsz percig váratta
Antoniót. A férfi szüntelenül az óráját nézve föl-alá őgyelgett az utcán, nagy szemeket meresztve a
területen járőröző parkolóőrre. Fogta a telefonját, és dühösen újra tárcsázta Jassy számát.

– Már itt is vagyok – szólalt meg hirtelen a háta mögött Jassy.
A férfi döbbenten pördült meg.
– Jézusom, Jassy, majdnem szívrohamot kaptam.
– Csak majdnem? – kérdezte heccelődve a húga. – Milyen kár.
– Jézusom, nem is tudom, miért vettem a fáradságot, hogy érted jöjjek. Hagynom kellett volna, hogy

egyedül találkozz ezzel a detektívvel. Az egyszer biztos, hogy én nem akartam találkozni vele. Eleve



nem akartam alkalmazni.
Antonio kinyitotta a kocsi ajtaját, türelmetlenül várt, amíg Jassy bedobta magát a sötétkék Maserati

alacsony ülésére.
– Rövid lábú barátnőid vannak – panaszolta a nő, miközben hátratolta a drapp színű bőrülést. – És

különben is, ez már megint egy új autó?
Antonio ügyet sem vetett rá. Újabb jeges pillantást vetett a parkolóőrre, majd kilőtt, hogy alig bírt

megállni egy piros lámpánál.
Jassy ingerülten pillantott a bátyjára. Kis híján megfojtotta a biztonsági öv. Lesimította szűk,

krémszínű szoknyáját.
– A végén még megölsz valakit, ha továbbra is így vezetsz – korholta Antoniót. – És igen, azt

kérdeztem, hogy ez megint egy új autó? Nem csoda, ha Lorenza dühös rád, amiért jó kocsikra és rossz
nőkre pazarolod el a pénzedet.

– Mit tudsz te az én nőimről? – Antonio a húga felé fordult, és úgy vigyorgott, akár egy tejszínbe
esett macska.

– Most mit vigyorogsz? – csattant fel Jassy. – Ne feledkezz meg arról, hogy üzleti ügyben vagyunk
itt. Paloma jövője a tét, és már most figyelmeztetlek, Antonio, hogyha tudsz valamit Bibiről és nem
mondod el, ez a detektív úgyis ki fogja deríteni.

– Nincs mit kideríteni. – Antonio hangja rideg volt. Úgy vezetett a barcelonai forgalomban, akár
egy autóversenyző, végtére is itt nőtt fel, és pontosan olyan jól ismerte a várost, ahogyan a Jerezből a
Marbellába vezető utat, csakhogy itt sajnos nem az a kísértő asszony várt rá, csak a mostohaanyja meg
valami kisstílű hollywoodi nyomozó. Ő tudta, hogyan kell elintézni az efféle fickókat, de szüksége
volt Lorenza üzleti részesedésére, így aztán kénytelen volt beállni a sorba. Lorenza nem mondta, mi
lesz az extrajutalom, de Antonio tudta, hogy ez óhatatlanul pénzt jelent, és pillanatnyilag pénzre volt
szüksége. És még több kell majd, miután elvált Elenától, és élete végéig fizetnie kell neki, azonfelül
iskoláztatni a három gyereket, és Isten a tudója, mi mindent kell még…

– A tény, hogy a sherryüzlet zuhanórepülésbe kezdett, nem az én hibám – mondta Jassynak.
– A tény, hogy a de Ravel sherryüzlet zuhanórepülésben van, a te hibád, senki másé – felelte a

húga.
Antonio felsóhajtott.
– Nem is tudom, miért vesződtem azzal, hogy érted menjek. Te nem vagy más, csak egy bajkeverő.
– Antonio, megcsinálod te a magad baját. A feleségedre egyáltalán nem gondolsz? Nincs benned

tisztelet?
– Törődj a magad dolgával.
– A de Ravel sherry a családi üzletünk, és Lorenza hajlandó nekünk adni az üzletrésze felét, te

pedig eltékozlod az én részemet a szórakozásra: kocsikra, lakásokra Marbellában, hajókra, nőkre…
Antonio rákanyarodott a Calle Mallorcára, ahol a Floradelisa volt. Fékcsikorgás közepette megállt



a parkolófiú drosztja előtt. Ahogy a fiúk rohantak kinyitni az ajtókat, a húgára meredt.
– Erről egy szót se ma este – vetette oda.
Jassy visszanézett rá.
– Elfelejted, hogy ma este Paloma miatt vagyunk itt, nem pedig miattad, Antonio. S nem azért, hogy

egy újabb jókora adagot kapjál a de Ravel-pénzből, amely, hála Lorenzának, még a birtokunkban van.
Antonio kiszállt. Begombolta a zakóját, megigazította a nyakkendőjét – ma este egy komolyabb,

apró vitorlásokkal pettyezett kék színűt –, a nője vette neki Marbellában, a múlt héten. Szeretettel
paskolta meg.

Jassy kilendítette lábát az alacsony autóból, köszönetképpen rámosolygott a piros zakós boyra, aki
a kezét nyújtotta neki és kisegítette.

– Azért remek kocsi – jegyezte meg Antonióba karolva, és mosolygott, miközben bevonultak az
étterembe. Végül is, bárhogy alakuljanak a dolgok, jobb egységes családi front látszatát kelteni.

29. fejezet

– Na, végre, itt vannak. – Lorenza észrevette őket. Arra gondolt, milyen szemrevaló Juan Pedro két
gyereke. Ahogy feléje közeledtek, tökéletes párnak tűntek, soha senki nem gondolná róluk, hogy
testvérek. Jassy északi szőke volt, mint az édesanyja, Antonio pedig a sötét spanyol, mint Juan Pedro.

Mac szintén őket figyelte. Jassy gyönyörű nő volt, elegáns a vállát szabadon hagyó fekete
csipketopban s a hatalmas, többkarátos gyémánt fülbevalóval, amely minden mozdulatára
felszikrázott. Kék szemét Mac gyanúja szerint kontaktlencsék varázsolták még kékebbé. A bátyja
szintén figyelemre méltó volt, magas, széles vállú, sötét hajú és horgas orrú, a ruhája méretre szabott,
a nyakkendője igencsak drága. Mosolyogtak ugyan, de tapintható volt köztük a feszültség. Mac felállt,
amikor Jassy a kezét nyújtotta.

– Nagyon örülök, hogy megismerhetem. – A nő Mac monokliját vizslatta. – Jaj, istenem, valaki nem
kedvelte magát.

– Az is meglehet, hogy csak nekifutott egy barátságtalan ajtónak. – Antonio is megrázta Mac kezét.
Ő nem mondta, hogy örül a találkozásnak. Az ellenszenv kölcsönös volt.

Jassy megfordult, hogy rámosolyogjon a fess fiatal pincérre, aki kihozta nekik a pohár Negra
Modelót és a finom rák tapast.

– Hogy van, Johannes? – tudakolta, és örömtelien bólogatott, mikor a pincér azt felelte, jól. Jassy
tudott bánni a pincérekkel, mindig érdeklődött az egészségük, a családjuk felől.

Antonio hátrahajtotta a fejét, és ledöntötte a sört.
– Istenem – mondta utálkozva. – Bármi legyen is ez, túl édes. Nekem mindig csak vodkát jéggel. –

S mintegy varázsütésre, a pincér máris ott termett mellette, pontosan ezzel. Flora ismerte a bátyja
szokásait.

– Igazán kedves öntől, hogy minden előzetes értesítés nélkül megtette ezt a hosszú utat, Mr. Reilly –



mondta Jassy.
– Palomának segítségre van szüksége – válaszolt Mac. – Ezért jöttem.
– Megkönnyebbülten hallom, hogy nem pusztán a pénz miatt – vetette közbe Antonio.
– Ami azt illeti, pénzről még nem volt szó.
Mac figyelte Antoniót, aki belekortyolt a vodkába. Volt valami ideges vibrálás a mozdulataiban,

abban, ahogyan szorosan markolta a pohár szárát, ahogyan a szeme sarkából Lorenzára pillantott, s
ahogy a fejét forgatva a vacsorázókat nézte, ismer-e valakit.

– Akkor ideje beszélnünk a pénzről – mondta határozottan Lorenza. – Mivel ez családi ügy, és
Palo-máról meg Bibiről van szó, közlöm veletek, hogy Mac tiszteletdíját négyen fogjuk kifizetni, a
magán-vagyonunkból.

– Én az idei jachtbérleti-díjamra költöm – mondta vidáman Jassy.
– Én pedig a válásomra – mondta Antonio.
A két nő szinte megdermedt a rémülettől.
– Mit mondtál? – kérdezte Lorenza.
– Nem válhatsz el, Antonio, ezt egyszerűen nem teheted meg Elenával és a gyerekekkel. – Jassy

megrázta a fejét, és szőke haja vörösesen csillant a csillárok fényében, szeme visszafojtott könnyektől
csillogott. – A francba – mondta levegő után kapkodva –, nem bőghetek egy étteremben, még akkor
sem, ha a nővéremé. És különben is, meggondoltam magam. Igen, elválhattok – mondta indulatosan
suttogva. – Csakhogy Elenának kellene elválnia tőled. Jobb neki nélküled.

– Sajnálom, hogy rád zúdítom a család gondjait – mondta Lorenza. – Nem számítottam erre.
– A családi problémák miatt vagyok itt – felelte Mac. Voltaképp élvezte a jelenetet. Antonio már

azelőtt felfedte a kártyáit, mielőtt beszállt volna a játékba. Nyilvánvalóan abszolúte önimádó volt,
akit senki más nem érdekelt, beleértve Palomát is, csak saját maga. Arra gondolt, jobb lesz, ha
Lorenza még azelőtt levonja Antonio részét a tiszteletdíjából, mielőtt a férfi rátehetné a kezét a
jutalomra.

– Fix napidíjam van – mondta barátságosan – plusz a szokásos költségek, természetesen.
– Természetesen – reagált Antonio. Megitta a vodkáját, s miközben a pincér leszedte a tányérokat,

egy újabbért intett.
Lorenza nem számított rá, hogy Antonio ilyen gorombán viselkedik.
– Bármennyi legyen is a tiszteletdíja, Mac, haladéktalanul gondoskodni fognak róla. Mi csak

Palomával törődünk és természetesen Bibivel.
– Természetesen Bibivel. – Antonio egyre keserűbbnek hangzott.
– Meséljen a húgáról – kérte Mac.
Antonio először nézett a szemébe. Vállat vont, és a homlokát ráncolta.
– Bibiről? Nincs túl sok mondanivaló. Csak látszat volt az az édes, szexi énekeslány-baromság.



Bibi gondolkodás nélkül képes kivágni az ember szívét. És ha a véleményemre kíváncsi, pontosan ezt
tette a szeretőjével és a kurvával. Megölte őket, Mr. Mac Reilly, nagymenő televíziós detektív. –
Antonio diadalmasan fordult Lorenzához. – Tessék. Máris csökkentettem a költségeinket.
Megoldottam a gyilkossági ügyet. És most nem gondoljátok, hogy jobb volna annyiban hagynunk a
Bibi él-e, hal-e kérdést? A kis Paloma hadd élje tovább az életét anélkül, hogy egy elítélt gyilkos
legyen az anyja.

Csend telepedett az asztal fölé. Lorenza lehajtotta a fejét, Jassy pedig ismét elsírta magát.
– Pokolba az egésszel! – Antonio lecsapta a szalvétáját, és fölállt. – Egyébként sem akartam

találkozni a detektívvel. Elmegyek.
Mac szintén felállt.
– Mielőtt távozna, Antonio – mondta –, azt hiszem, tovább csökkenthetnénk a költségeket. Miért

nem takarít meg időt és energiát, és mondja meg nekünk egyszerűen, hol van Bibi?
Ha létezik olyan, hogy egy napbarnított férfi elsápad, Mac megesküdött volna rá, hogy Antonióval

ez történt. A férfi vagy egy percig csak állt, döbbenten Macre meredve. Aztán annyit sem mondott,
hogy jóccakát, sarkon fordult, és kimasírozott az étteremből.



30. fejezet

– Sajnálom – szipogta Jassy a szalvétájába. Johannes, a pincér termett ott, és sietve leszedte
Antonio terítékét. Más pincérek érkeztek, hatalmas, egyszerű fehér tányérokat hoztak, a közepükön
egyetlen osztrigával, amelyet Johannes elmondása szerint aloe verával, agar-agarral és porított
ezüsttel vontak be.

Mac sosem hallott még agar-agarról, és soha életében nem evett porított ezüstöt, ámbár abban sem
volt biztos, hogy ki akarja próbálni.

Hirtelenjében nagyon hiányzott neki Sunny. El tudta képzelni kettejüket itt, ebben a kivételes
étteremben. Sunny az összes új ízt élvezné, még akkor is, ha nem ízlene neki. „Az élmény számít”,
mondaná vidáman. Sunny naiv ártatlansága fényévnyi távolságra tűnt ettől a bonyolult családtól. Mac
a Timexre pillantott. Fél tizenkettőt mutatott, s az étterem még tele volt, sőt újabb vendégek érkeztek.
Barcelonában későn vacsoráznak, Kaliforniában azonban még csak délután három óra volt, és nagyon,
de nagyon szeretett volna Sunnyval beszélni, hallani a nevetését, azt, hogy megkérdezze, hogy van, és
kér-e puszit a fájós szemére.

Mac a két nőre pillantott. Mindketten a tányérjukra meredtek. Egyikük sem nyúlt az osztrigához.
– Attól tartok, tönkretették a mi csodás vacsoránkat – mondta Lorenza, és fáradtnak hangzott. –

Talán tekintsük befejezettnek az estét.
– Holnap is lesz nap – jegyezte meg Jassy, a szeme alól törölgetve a fekete festéket. Nála mindig

kéznél volt egy-egy alkalomhoz illő klisé.
– Kérem, mondja meg Floradelisának, hogy el kellett mennünk – fordult Johanneshez, aki kezét

tördelve, zavartan nézte az érintetlen tányérokat.
Mac egy százdolláros bankjegyet adott a férfinak, s közben arra gondolt, hadd morogjon Antonio a

költségek miatt. Szabadkozott, majd már-már elindult, de aztán visszafordult, megfogott egy osztrigát
és bekapta. Egy másodpercig lehunyt szemmel élvezte az ízét, majd a feszélyezett Johannesre
mosolygott.

– Még sosem ettem ezüstöt – mondta, s vigyorogva követte a két nőt az ajtóhoz.
Lorenza és Jassy a BMW hátsó ülésén foglalt helyet, Mac pedig a sofőr mellett. Először őt tették ki

a Méridiennél. Amikor kiszállt a kocsiból, Lorenza letekerte az ablakot, és kihajolt, hogy elköszönjön
tőle.

– Megkaptad a válaszokat, amelyeket kerestél? – kérdezte.
– Azt hiszem, igen.
– Szóval eljössz velem holnap a szőlőbe, hogy találkozz Palomával? Akkor beszélgethetünk.
Mac másnap vissza akart utazni Los Angelesbe, de már tudta, hogy nem lehet. Még Sunny kedvéért

sem. Már túlságosan belekeveredett az ügybe.
– Igen – adta meg magát.



– Tizenegykor felveszlek. – Egyetlen további szó nélkül intett a sofőrnek, és elhajtottak.
Mac a távolba vesző kocsilámpákat figyelte. Izgalmas este volt. De még mindig nem tudta, hol

kezdje a keresést. Vajon hova menekülhetett egy olyan nő, mint Bibi? És ami még fontosabb, ki
segített neki, mert kellett neki segítség. Pillanatnyilag Mac semmiben sem volt biztos, kivéve ebben az
egy dologban. Bibi egyedül nem tudott volna így eltűnni.

III. RÉSZ

31. fejezet

Caçares, Extremadura, Spanyolország
Fel nem ismerné senki azt a jelentéktelen nőt a hosszú zöld pamutszoknyában és blúzban meg a

bézs színű, kézzel kötött kardigánban, amelyet lazán a vállára terített a hideg szél ellen. Fakóbarna
haján széles karimájú szalmakalap ült, sötétbarna szemét keret nélküli, színezett szemüveg takarta.
Volt benne valami hippiszerű, amint átsétált a középkori spanyol városka, Caçares szombati piacterén
hatalmas bevásárlókosarával, a kalapjában, az arcába lógó hajával meg a mögötte buzgón, ámde
kínlódva poroszkáló vén kutyával.

Szokásos helyén, az egyik mellékutcában állította le kis Seatját, mindig ügyelt arra, hogy ne szegje
meg a törvényt. Még egy parkolási bírságot sem kockáztathatott meg.

A piacon őgyelgett, nyomában a kutyájával, friss gyümölcsöt vett és friss zöldséget, aznap reggel
szedték le a kistermelők, akik ismerősként üdvözölték: „Hola, Senora, Buenas dias.” A legszebb
paradicsomokat hozták elő neki a standjuk végéből, azokat, melyeket a különleges vevőiknek tettek
félre; még rátettek néhány darabot a mogyoróval teli zacskóra; csak a legérettebb hegyi sajtból mértek
ki neki, de előbb levágtak belőle egy darabkát, hogy megkóstolja.

A molnár is ott volt liszteszsákjaival, a teljes kiőrlésű és már fehérített liszttel. A nő inkább azt
kedvelte, mert könnyebb volt. A környéket kiváló kenyeréről ismerték, s a nőnek örömet okozott, hogy
a sajátját maga sütötte meg.

Miután végzett a vásárlással, s megrakott kosara lehúzta a karját, a téren lévő kávéházba ment, ahol
dupla feketekávét rendelt meg egy darab felkarikázott baguette-et, amit sötétzöld olívaolajjal kentek
meg, majd megpirították a planchán, amelyen maradt még az előző esti fokhagymából. Addig sütötték,
mígnem sercegett. A nő egész héten erre a finomságra várt.

Egyedül üldögélve egy kávéházban Spanyolország egyik leggyönyörűbb terén Bibi egy röpke
percig elégedett volt.

Caçaresben mintha megállt volna az idő. Ahogyan akkor is, amikor hála az apja barátjának,
Rodolfo Hernandeznek, megváltoztatta az életét, és a férfi távoli unokahúga, „Vida” lett belőle.

Olyan váratlanul történt, akár egy múltból érkezett villámcsapás. Bibi egyedül volt a Hollywood
Hills-i házban. Jassy már elvitte Palomát. A személyzete meg a slepp már elment, nem akartak



közösséget vállalni egy olyan nővel, aki gyilkosságba keveredett, akár igaz volt, akár nem. Éppen
elbocsátotta hűséges házvezetőnőjét, aki olyan szeretettel gondoskodott Palomáról, s kinek a
siránkozása, amikor végleg kilépett az ajtón, még mindig ott csengett Bibi fülében.

Az előcsarnokban állva fülelt. Az ő házában mindig szólt muzsika: zongora, gitárok, lárma,
nevetés, gyerekek. Az összes telefont kikapcsolta, egyetlen készüléket kivéve; ennek a privát
mobilnak a számát csak nagyon kevesen ismerték.

Mély, szinte tapintható volt a csend – mintha ködfal emelkedett volna köré, fojtogatta Bibit, nem
tudott lélegezni…

És akkor megszólalt a markában szorongatott telefon, azzal a bizonyos magánszámmal. Bibi szeme
tele volt könnyel, s egészen közel kellett tartania a készüléket, hogy lássa, ki hívja. Rodolfo
Hernandez. Az apja barátja. Gyermekkora óta ismerte a férfit. Már korábban is telefonált, még akkor,
amikor napvilágra került a történet, azt mondta, rögtön ott lehet nála, hogy segítsen. Bibi azonban
elutasította.

– Szégyellem magam – mondta –, hogy apám barátjának így kell látnia engem.
– Hívj, ha szükséged van rám – felelte a férfi.
Bibi nem telefonált, most azonban Rodolfo
Hernandez hívta fel őt.
– Hallottam Palomáról – mondta a férfi. – Érted küldök egy gépet. Visszajössz ide, hozzám,

Spanyolországba.
– El kell tűnnöm – mondta Bibi.
– Úgy lesz – Ígérte Hernandez.
Rodolfo Hernandez most vette észre a caçaresi bár kirakatüvege mögül. A szürke mozaikpadlón

papír fecnik hevertek szerteszét – ilyen szalvétadarabkákon szolgálják fel a pinchost, a fogpiszkálóra
vagy rövid nyársra tűzött zamatos aprófalatokat ropogós kenyéren, amelyek rendszerint
vaddisznósült-ízelítők, vagy spanyol tortilla, burgonyás omlett, avagy egy darabka helybéli sajt apró
szardellával és friss lóbabbal, valamint az édes-sós ibériai sonka, amely híressé tette ezt a vidéket, és
a „csomagolás” mindig a földön végzi.

A férfi kiitta az italát, s a szalvétát, amely annyira kicsi és csúszós volt, hogy nem lehetett a
tapastól piszkos kéz megtörlésére használni, a földre hajította, a többi közé. Időnként kijött valaki egy
cirokseprűvel, és fölsöpörte a szemetet, majd szétlocsolt egy kevés vizet, azt elnyűtt felmosóronggyal
szétmaszatolta, de mintegy fél óra alatt megint felgyülemlett a papír, a mogyoróhéj meg a
lóbabhüvely.

Ez éppolyan spanyol hagyomány volt, mint az egyik magas polcra besuvasztott tévékészülék, amely
a legfrissebb futballmeccseredményeket bömbölte; a Sobrano– és sherrysüvegek, a karcos vörösbor,
a csapolt sör és a plancha – a grillsütő lap; no meg az itt összeverődő idős munkások, elvégre ők
jártak erre a helyre, akik reggelire, és hajnalban is, mielőtt munkába indultak, bedobtak egy konyakot
és egy darabka olívás baguette-et, egyenest a planchá-ról, ahogyan mások egy csésze kávét meg egy



muffint kapnak be.
Rodolfo idős volt, a hetvenes éveit taposta, oroszlánszerűen festett széles homlokával és

hátrafésült ezüstös sörényével. Modorát egy korábbi európai nemzedék szertartásos udvariassága
jellemezte. Juan Pedro régi barátjaként – noha fiatalabb volt nála – gyerekkora óta ismerte Bibit.
Éppolyan jól ismerte a lányt, mintha a saját gyereke lett volna, ámbár neki nem voltak gyerekei. A
háttérből figyelte, ahogy szárnyra kapott Bibi karrierje, csodálta a tehetségét, bizarr szépségét,
távolról szemlélte elkövetett hibáit; és nem feledkezett el soha a születésnapjáról. Egyvalamiben
pedig teljesen biztos volt, mégpedig abban, hogy Bibi nem gyilkos. Ahogy elnézte a tér túlsó felén
lévő kávéházban ülve, Rodolfo arra gondolt, hogy senki nem ismerné fel Bibit, jóllehet ő maga is alig
ismert rá arra a nőre, aki ernyedten botladozott le a karcsú Gulfstream 5 fémlépcsőjén, melyet azért
küldött, hogy kimentse a börtönévé vált Hollywood Hills-i villából. Bibi szakadt farmert, fekete
tréning felsőt viselt, vörös haját olyan szorosan hátrakötötte, hogy szemlátomást fájt neki, hatalmas
zöld szemét fáradtság és könnyek homályosították el.

Rápillantott, majd a sűrű, égbe nyúló, hatalmas hegyláncokra, a leomlott sziklatömbökkel tarkított
hegyoldalakra. Extremadura Spanyolország legkevésbé lakott, távoli területe, ahol az élet még mindig
olyan ritmusban zajlott, amit a turistákkal teli partvidékeken réges-rég elfelejtettek. Bibi felnézett a
komor, szürke égboltra, majd az ezüstszínű helikopterre, amely készen állt, hogy elrepítse őket
Rodolfo vidéki házába, a sötétzöld erdőségbe. A férfi tudta, hogy Bibinek inába szállt a bátorsága,
tisztában volt azzal, hogy vissza akart szállni a repülőgépre, hogy elmenjen és megkeresse a lányát.

Alig ismerte fel a nőt, Bibi azonban felismerte őt. Hirtelen olyan volt, mintha gyermek lenne újra.
Amikor Rodolfo köré fonta a karját, biztonságban érezte magát. Néhány percre tovatűntek az elmúlt

szörnyűséges hetek. Szabad volt, hazaérkezett.
Rodolfo elvitte Bibit a házába, szerényen „a kunyhómnak” nevezte a helyet, de a valóságban

kétszintes, kőből épült udvarház volt a tizenötödik századból, s a parkszerű birtokon lévő romokról
azt beszélték, hogy a keresztes lovagok építették búvóhelyül, akik a tizenharmadik században
cserkészték be ezt a vidéket. A házat természetesen modernizálták, és elegáns volt, hiszen Rodolfo
luxusban nőtt fel. Az áramot generátorok biztosították, az eredeti árnyékszékeket huszonegyedik
századi technikával készült Sybaritic fürdőszobák váltották fel – nem márvány vagy ónix. Egy vidéki
házba fölösleges a flanc, magyarázta Bibinek, amikor körbevezette. Csak jó spanyol kerámiacsempék
és a régi, rozsdaszínű terrakottapadozat, amely, mondhatni, örök idők óta ott volt már.

Bibi ott, a házban rejtőzködött, mire nagy sokára elcsitult a lármás felháborodás. Újabb botrányok
törtek ki, újabb gyilkosságokat követtek el, újabb celebek kerültek bajba. Bibit félig-meddig
elfelejtették, a Los Angeles-i rendőrség persze nem, hiszen a döglött aktáik között még ott volt egy
megoldatlan kettős gyilkosság. Hacsak nem találják meg a gyilkost, Bibi soha többé nem mehet haza.

Addig is Rodolfo segítségével megtanulta, hogyan alakuljon át valaki mássá. A Clairol fakóbarnára
színezte vörös haját; kontaktlencsék barnára változtatták zöld szemét; bő szoknyák és pulóverek
formátlanná karcsú alakját. A „Vida” nevet ő választotta, mivel azt jelenti: „élet”, s Rodolfo azt
mondta, hogy most új életet kezd. Kizárólag spanyolul, néha katalánul beszélt, de angolul soha.



Egyébként, ha valaki rákérdezett, mindig nyugodtan beismerte, hogy sosem volt feje az idegen
nyelvekhez, és nem sikerült folyékonyan egyet sem megtanulnia.

– Zavarba ejtő – felelte olyankor édesen selypítő kasztíliai akcentussal –, de nem utazom, úgyhogy
aligha számít.

Mivel nehezen és lassan telt az idő, az agyát pedig el kellett foglalnia valamivel, hiszen nem zenélt,
végre megtanult főzni. Persze közel sem úgy, ahogyan a nővére. Vida egyszerű falusi szakács volt,
mint az egyszerű vidéki nők, amivé vált. Rodolfo tudta, hogy külsőleg másként néz ki, a szíve azonban
mit sem változott.

És Bibi/Vidának egyébként is megvolt már a saját otthona, néhány kilométerre Rodolfóétól. Az új
otthona. Egyszerű. Csendes. És magányos.

Bibinek hosszú időbe telt, mire képes volt kiülni a kávéházba, és szívfájdalom nélkül nézni a
játszadozó gyerekeket. Végül azzal is felhagyott, hogy megpróbálja kitalálni, melyikük lehet egyidős
Palomával, és csak nézte őket, amint a téren kergetik egymást, boldogan sikongatva, gyors és könnyű
lábakon, akár a kis vadállatok. Azt mondogatta magának, hogy csak gyerekek, akik szabadon
kacagnak, játszanak, és normális életet élnek. Ez volt az, amit a lányának megadott: normális életet.

Mégiscsak ejtett egy könnycseppet, miközben békésen iszogatta a kávéját. Végtelenül hiányzott
neki, hogy nincsenek a környezetében gyerekek. Mindig is jelentős szerepet játszottak az életében.

Rodolfo kilépett a bárból, és a lármás szombat délelőtti piacozó tömegben elindult a kávéház felé.
Bibi észrevette. Az arca felderült, és integetett. A kutya is felismerte a férfit, és lelkesen talpra
kászálódott.

Az a nyavalyás kutya, gondolta elkeseredetten Rodolfo.
Bibi talált rá a vadon élő állatra, kimerülten feküdt egy patak partján, az erdő szélén, ahol még nem

magasodtak sűrűn a fák, és átengedték a napfényt. Így vette észre a sötét, fekete alakot, és odament,
hogy megnézze, mi az.

A kutya lógó fejjel bátran talpra vergődött, majd olyan tekintetet vetett Bibire, mintha azt mondaná:
„Ez az út vége.” Erre Bibi hozzátette, mégpedig hangosan, hogy tudja, a kutya meghallotta: „
Mindkettőnk számára, barátom.”

A kutya túlságosan gyönge volt ahhoz, hogy járjon, így aztán Bibi ölbe vette, és elvitte Rodolfo
házába.

– Egyformák vagyunk – mondta a döbbent férfinak, aki közölte, hogy az állatorvosnak kezelésbe
kell vennie a kutyát.

– Túlságosan öreg és lerobbant ahhoz, hogy gondoskodjál róla. Most – tette hozzá. Nem kellett
befejeznie a mondatát, Bibi tudta, mire gondol. „ Most, amikor önmagadról kell gondoskodnod.”

– Engem nem izgat, hogy öreg és kiéhezett. – Szorosabban ölelte a kutyát. – Majd én rendbe hozom.
És úgy is lett. Persze a korával kapcsolatban nem volt mit tenni, az állatorvos szerint tizenkét éves

lehetett. Egy tizenkét esztendős kutya bizony öreg, főleg amelyiknek ilyen kemény élete volt és ennyire
rossz bőrben találtak rá.



Bibi azonban nem bánta. Amigo, így nevezte el a kutyát, ami spanyolul barátot jelent, hiszen a
barátja volt.

Amigo lassan csóválta a farkát, amikor Rodolfo lehajolt megsimogatni. Bibi aggodalmasan arra
gondolt, hogy Amigo minden tekintetben egyre lassabb. A férfi megcsókolta, és az ő vállát is
szeretetteljesen paskolgatta.

– Jól nézel ki, Vida – mondta. Odaszólt a pincérnek, hogy hozzon egy café solót, majd ismét Bibi
felé fordult, és alaposan végigmérte. – Alig egy perccel ezelőtt, amikor megláttalak a tér túloldalán,
még azt is mondhattam volna, hogy… boldognak tűntél?

Bibi elmosolyodott. A férfi kétségtelenül nem vette észre olyan messziről a könnyeit.
– Boldog vagyok, mert itt töltöd a hétvégét. Nem számítottam rád.
Rodolfóra nézve átfutott az agyán, hogy milyen jó megjelenésű a férfi. A tökéletes úriember, a

méretre szabott sötétkék ingében meg a drapp vászonnadrágban, a kézzel varrott mokaszinban.
Egyszerű, kerek acélórát viselt, gyűrű nem volt rajta. Rodolfo sosem nősült meg, ámbár húsz éve volt
egy partnere, akit szeretett. Williamnek hívták, és Rodolfo valamennyi titkába beavatta, Bibi
személyazonosságát és a férfi pénzügyi vállalkozásának bizalmas ügyeit is beleértve. A cég székhelye
az andorrai adóparadicsomban volt.

Rodolfo menedzselte Juan Pedro pénzügyeit, ő foglalkozott a de Ravel-birtokokkal, és most
Bibinek is ő viselte gondját. A nő nem volt hajlandó hozzányúlni az Amerikában lévő vagyonához,
mert attól tartott, hogy követhetik a nyomát. Örökre el akart tűnni, Paloma kedvéért. Ez anyagi csődöt
jelentett, de Rodolfo segített neki.

A kávéházban a férfi felhajtotta a kávéját, s egy újabbat rendelt.
– És neked, kedvesem? – kérdezte.
Bibi fontolóra vette a már elfogyasztott koffeinmennyiséget, majd úgy döntött, a pokolba vele.
– Egy presszókávét én is meginnék – mondta, a saját engedékenységén sóhajtozva.
– Pillanatnyi ötlettől vezérelve vagyok itt – mesélte kényelmesen hátradőlve Rodolfo. Karját

összefonta, és mosolygott. – Magammal hoztam néhány barátomat a hétvégére. Már korábban is
hívtalak, de amikor nem válaszoltál, sejtettem, hogy itt megtalállak.

– Felvásároltam a legjobb zöldséget és gyümölcsöt – mondta Bibi. – Később sütök majd kenyeret,
szívesen megkínálnálak belőle.

– Miért nem hozod magaddal ma este? Meghívlak vacsorára.
– Ó, hiszen azt mondtad, társasággal vagy… barátokkal.
– Új barátok, akik biztosan örülnének, ha találkoznak veled. És tudom, hogy te is szeretnéd

megismerni őket. Főként az egyik fiatalember, aki énekes. Áthozhatnád a gitárodat, játszhatnátok
együtt…

Bibinek riadalom villant a szemében.
– De nem énekelhetek. Úgy értem, ez lehetetlen. Még felismerne…



– Nem kell énekelned, pusztán arra kérlek, hogy gyere át, és egyszer érezd jól magad, és különben
most nem ismer fel senki. Csak az unokahúgom vagy. Itt a lehetőség, hogy hallgass egy kis zenét.
Biztos vagyok benne, hogy a fiatalember énekelni fog nekünk, Vida. Talán kísérhetnéd gitáron,
kipróbálhatnád az egyik új dalodat. Egy kicsit légy önmagad, Bibi.

Gyakran játszotta el az új dalait Rodolfónak, de másnak nem, így aztán ideges volt. Lehajolt,
megcirógatta a kutyát.

– Félek – közölte kertelés nélkül. – Mindazok után, amit végigcsináltunk, mindazok után, amin
keresztülmentem, ez nem túl kockázatos?

– Meghívnálak, ha kockázatosnak tartanám? Egyszerűen vacsorára invitállak, és találkozol néhány
baráttal. Már máskor is történt ilyen. Ha nem akarsz, nem játszol. Csak arra gondoltam, az énekes
talán örömmel hallaná egyik-másik új dalodat. Ezek mások, mint a régiek. Ez jót tesz neked. És
különben is, nagyszerű fiú. Tehát eljössz?

Bibi mély lélegzetet vett. Vajon miért érzi úgy, hogy minden hidat feléget maga mögött?
– Ha ragaszkodsz hozzá – felelte.
– Kedvesem, ragaszkodom hozzá. – Rodolfo örült. Tudta, hogy Bibi képtelen lesz ellenállni a

muzsika örömének. Ez volt az életeleme.
– Egyébként ki ez az énekes? – kérdezte a nő.
– Jacinto a neve – felelte Rodolfo.

32. fejezet

Extremadura csupán néhány órányi autóútra esik északi irányba Malagától és a Costa del Sol
üdülőhelyeitől, mégis teljesen más világ – középkori falvak, reneszánsz paloták és a rómaiak építette
vízvezetékek és amfiteátrumok romjai tarkítják. Valamikor templomos lovagok járták be ezt a vidéket,
és innen indultak útnak a konkvisztádorok az Újvilág felkutatására. A közepét a Sierra Nevada szeli
ketté. Köves hegyoldalak és sűrű, csöndes erdők nyújtanak otthont a vaddisznóknak meg
szarvasféléknek, fácánoknak és hollóknak, fekete gólyáknak, valamint Spanyolország címerállatának,
a sasnak. Mór stílusú, őrtornyos városfalak ölelik körbe az ősi várost, Caçarest, a városfal túloldalán
pedig ódon, kőből emelt kastélyok és klastromok pettyezik a völgyeket. Ezekben a völgyekben
legelnek az ibériai Avelina-fekete és a Casavena-fehér marhák, no meg azok a juhok, amelyek tejéből
az egyik leghíresebb spanyol sajtot, a Torta del Casart készítik. Makkal etetett vaddisznómalacok
biztosítják a vidéknek a híres ibériai sonkát, és vannak itt gyümölcsösök, olajfaültetvények és
szőlőbirtokok is.

Amikor Bibi először pillantotta meg a kisvárost Trujillót, Rodolfóval volt. Az este és az éjszaka
közti mágikus órában érkeztek oda, amikor minden békés. A kivilágított tér a maga gyönyörű
reneszánsz palotáival és a boltívekkel, a kanyargós, szűk középkori utcákkal nyugalmat árasztott. Bibi
úgy érezte, mintha visszalépett volna az időben, mintha egy másik században járna. Némán és
titokzatosan terült el a városka, a vidék, és az a fajta csend honolt, az a fajta elzárkózó szépség, amit



rendkívül vonzónak talált. A lárma, a villanó vakuk, a rikoltozás és nyüzsgés, az átélt lelki gyötrelmek
után békére vágyott. Csöndre. Egyedül kellett lennie.

És ott rábukkant a kastélyra.
Kicsi volt, tornyos, zöld dombján állt, a távolban ugyan, de a keskeny szerpentineken eljuthatott egy

autópályára, azon pedig egy vonathoz vagy repülőgéphez, amely szükség esetén elviszi őt arra a
helyre, ahol a lánya él. Lehet, hogy Bibi soha többé nem látja viszont a kislányát, de ott kellett lennie
Spanyolországban, őmiatta. Minden eshetőségre felkészülve. Azt ugyan sosem volt bátorsága
megkérdezni önmagától, hogy miféle „eshetőségre”, mindössze annyit tudott, hogy végszükség esetén
ott lehet.

A Castillo nagyon régi volt. A középkorban építették gótikus stílusban, kilátással arra a völgyre,
amelyben alig néhány kilométernyi távolságban Rodolfo háza rejtőzködött a fák közt, s homlokzatán a
családja zászlaja lengett, mikor a férfi ott tartózkodott.

– Akár egy királyi fenség – heccelte nevetve Bibi.
A Castillo egy gazdag chicagói özvegyasszonyé volt. Már két éve árulták, és egyre csökkent az ára.
Castillo Verano, nyári kastély. Az özvegy adta neki ezt a nevet, Bibinek azonban jobban tetszett az

eredeti: Castillo Adivino, a jövendőmondó kastélya. Azért kapta a nevét, mert az első tulajdonosa,
egy nő azt állította magáról, hogy földöntúli erő birtokában van, és képes a jövőbe látni.

Szerelem volt első látásra.
– Muszáj itt laknom – mondta, mire Rodolfo felsóhajtott.
– Ez pontosan olyan, mint a kutyával – panaszkodott a férfi. – Túlságosan öreg és rozoga ahhoz,

hogy gondoskodj róla.
– Nem érdekel – felelte Bibi. – Kell nekem. Itt tudok lélegezni.
És a nő szemében megcsillanó új izgalom láttán Rodolfo természetesen megtalálta a módját, hogy

megszerezze neki. Bibi védelme miatt az egyik andorrai cége vásárolta meg a Castillót. Bibi neve
nem szerepelt a telekkönyvi kivonaton.

Semmi flancosat nem csinált a kastéllyal, hiszen nem volt rá pénze, de hál' istennek, a chicagói
özvegy megcsináltatta a tetőt, ahol Bibi legnagyobb örömére egy pár gólya fészkelt a kéményben. Az
özvegy egy kutat is fúratott, és bevezettette a vizet, ami többé-kevésbé működött, meg az áramot is, az
szórványosan működött, a generátor kénye-kedvétől függően. A nő két fürdőszobát is kialakíttatott,
óriási amerikai kádakat hozatott, és aranyozott csaptelepeket, a zuhanyrózsák hajlamosak voltak
olykor csörgedezni, akár a szemerkélő eső, máskor egyetlen óriási zuhataggal árasztották el Bibit,
majd teljesen elapadt a víz, ő pedig ott állt samponnal a haján, és kénytelen volt a konyhából hozni
egy vödör vizet, hogy leöblítse a fejét.

Az özvegy a „falusi” konyhát is felszerelte, ám az éppolyan csalafinta volt. A hatalmas régi tűzhely
gázpalackkal működött, egy öregember szállította oda egy kisteherautóval, s miközben fölfelé
zötykölődött a dombon, a palackok egyik oldalról a másikra gurultak, Bibi attól félt, hogy
felrobbannak. A tűzhely rózsáját egy hosszú gyertyával gyújtotta meg, igyekezett jó messzire állni,



nehogy megperzselje a karját. Nyitott polcok sorakoztak a konyhában, előttük egy rúdon kékfestő
függönnyel. Bibi itt tárolta a piacon vásárolt új edényeit. A mély kőmosogatónak hatalmas
bronzcsapjai voltak, és őrülten forogtak, amikor elfordította őket. A fürdőszobával ellentétben itt
mindig elegendő volt a víznyomás, mégpedig azért, mert a konyha közelebb helyezkedett el a domb
déli oldalán fúrt kúthoz. Állt még benne egy rusztikus asztal padokkal, amelyeket nyilvánvalóan
odabent ácsoltak össze, és azért hagyták ott, mert egyszerűen nem fértek ki az ajtón.

A Castillo Adivinót nem lehetett impozánsnak nevezni. Hatalmas, vasszegecsekkel kivert és kézzel
kovácsolt fekete vaszsanérokon mozgó faajtón lehetett belépni, amelyet egy pazar, láncon csörgő és
legalább egy kilót nyomó kulcs nyitott. Egyenesen a súlyos, sötét gerendamennyezetű, tágas és magas,
fehér szobába jutott az ember. A csúcsos, boltíves ablakokhoz nem nyúltak hozzá, a chicagói özvegy
azonban vágatott egypár üvegajtót, amelyek kővel kirakott teraszra vezettek. Mandulafák övezték a
teraszt, már régóta nem metszették meg őket, és teljesen elvadultak. Tavasszal rózsaszín virágba
borultak, és elárasztották illatukkal a környéket.

A tornyok alatt három hálószoba volt. Az ablakfülkék mélyek voltak, mint amilyen vastagok a
kőfalak, párnázott ülésekkel, és a völgyre néztek, ahol Trujillo fényei pislogtak az estében.
Koromsötét éjszakákon, mikor fénybe öltözött a városka, úgy festett, akár egy régi hollywoodi
szuperprodukció háttere.

Bibi csak annyit engedhetett meg magának, hogy kimeszelje a falakat, és a bolhapiacon keresett
bútorokat. Olcsón jutott hozzá a magas támlájú, sötétzöld bársonydíványhoz meg egy alacsony,
krómlábú, fehér asztalhoz, ugyancsak a harmincas éveket idézte fel, és egyáltalán nem illett a helyhez,
de Bibinek tetszett, hogy olyan hóbortosan festettek az ódon gerendák és szürke kövek között. Két
össze nem illő karosszék állt a dívánnyal szemközt, egy óriási kőkandallóval átellenben, melynek a
rostélya fölött masszív vashorog függött, a régi időkben alighanem arra akasztották az üstöt, amelyben
ragut, esetleg lent az erdőben elejtett vadkant főztek. Állt még a helyiségben néhány lámpa, aztán ott
volt egy kipárnázott kosár a kutyának meg egy tükrös fa kalaptartó állvány, sárgaréz pöckökkel,
amelyekre Bibi a meglehetősen ütött-kopott szalmakalap-gyűjteményét aggatta fel.

Természetesen volt zongora is, no nem Steinway koncertzongora, mint Hollywoodban, csak egy kis
Yamaha pianínó, de a hangja kellemesen verődött vissza a magas mennyezetről. Aztán volt még két
gitár, egy elektromos meg egy akusztikus, azok, amelyeken mindig is játszott. Néhány andalúz
rongyszőnyeg, krémszínű alapon kék vagy zöld mintás, néhány díszpárna, egy CD-lejátszó – Rodolfo
ajándéka – egy kis televízió, egy laptop és kész.

A hálószobája a völgyre nézett, az ágya pedig elég nagy volt két ember számára is, ámbár Bibi
tudta, hogy ebben csak ő fog aludni. Talált egy krémszínű csipkeanyagot, a környéken készítették, és
szépen az ágy köré redőzte, s az éjszaka csöndjében körülölte őt és Amigót. A hálószobájában volt
még egy régi, homályos, állványos tükör, egy fenyőkomód, egy kényelmes hintaszék, az egyik ablak
alá állított kicsi íróasztal meg egy nagy szekrény, abban tartotta a bő felsőket és a hosszú szoknyákat,
amelyeket titokban utált.

Bibi kénytelen volt bevallani, hogy hiányoztak neki azok a csinos kis kasmírcuccok, a márkás szűk



szoknyák, a mini ruhák és a tűsarkú cipők. Elvégre még mindig nő. Most még a farmernadrágjai is
lötyögősek voltak, a pulóvereit pedig „A pasid szvettere” néven illették a katalógusban, amelyből
rendelte őket.

A Castillo szöges ellentétben állt a sok millió dolláros, túldíszített Hollywood Hills-i házzal, ahol
mindig ő felelt mindenért és mindenkiért – ő, akinek dalokat kellett írnia, gondoskodnia kellett arról,
hogy a következő lemez még az előzőnél is jobb legyen, a következő koncert pedig nagyobb,
látványosabb… Az ő energiája töltötte fel mindnyájuk életét.

Itt, ahol csak a kutya volt vele, olyan békesség uralkodott, amilyet régóta nem ismert, a gyerekkora
óta, mikor az édesapjával lakott a de Ravel-bodegában, ahol most Paloma él.

Békesség. Bibi csak abban reménykedett, hogy egy szép napon a lánya majd megtalálja.

33. fejezet

Los Angeles, Kalifornia
Sunny telefonja éppen akkor szólalt meg, amikor indulni akart egy értekezletre. Az órájára

pillantott, és felvette a telefont. Fél öt. Már öt perce ott kellett volna lennie.
– Sun, bébi – mondta Mac.
Ó, istenem, ő az! Na végre! Sunny megkönnyebbülten rogyott le, majd szólt az asszisztensének,

hogy menjen csak nélküle.
– Tíz perc múlva ott leszek – mondta sugárzó arccal, majd visszatért Machez. – Csak annyit mondj,

hogy a reptéren vagy, és mindjárt felszállsz a hazafelé tartó gépre.
– Hát, nem egészen a reptéren…
Ez nem jelenthet jót. Sunny egészen belesüppedt az íróasztala mögötti székbe.
– Miért nem?
– Itt egy kicsit bonyolódtak a dolgok.
– Bonyolódtak? Annyira hiányzom neked, hogy nem bírod ki nélkülem, és egyszerűen muszáj

felszállnod arra a gépre, vagy…
– Vagy mi?
– Vagy én szállok fel egy gépre, és odarepülök hozzád.
Mac nevetett. Sunny mindig meg tudta lepni.
– Azt lefogadom, hogy meg is tennéd.
– Egyébként mi olyan bonyolult? – kérdezte Sunny. – Azt hittem, nekem nem hiányzik más, csak a

forgalom.
– És én.
Sunny belesóhajtott a telefonba.



– És te, Mac Reilly – mondta lágyan.
– Holnap találkoznom kell Palomával, odakint a Ravel-szőlőben.
– Hm. Most meg a borvidéken vagy?
– Sunny, Sunny, mit mondhatnék? Csak annyit, hogy úgy hiányzol nekem, mintha az egyik bordám

hiányozna, ha kivágnák belőlem, ahogyan a combod hiányzik az enyémen, ha nem alszol velem,
ahogyan hiányzik…

Sunny nevetett.
– Jobb, ha nem folytatod.
– Oké, de így igaz. Ez a család zűrös, és egyenesen a marakodásuk közepébe csöppentem.
– Te szegény. De lefogadom, hogy forró nyomon vagy Bibi után.
– Találkoztam a mátriárkával.
– Ó, a mátriárka. – Sunny lerúgta sarok nélküli papucsát, és feltette lábát az íróasztalra. Lustán

csavargatva ujja körül egy hajtincsét, így folytatta: – És milyen?
– Valójában – mondta Mac – nagyon hasonlít rád.
– Úgy érted, olyan leszek, mint ő, mire megöregszem?
– Hát, nem kifejezetten idős – felelte Mac.
Sunny levette lábát az asztalról, és felült.
– Mennyi idős, ha nem idős?
– Negyvenegy.
Sunny alighanem megérezte a tétovázást a férfi hangjában, aki túl gyorsan fűzte hozzá:
– Tulajdonképpen kiderült, hogy ismertem őt, évekkel ezelőtt, Miamiban. Amikor mindketten

nagyon fiatalok voltunk, tulajdonképpen csak gyerekek.
– Ismerted?
– Ismertem Lorenzát.
Sunny mély lélegzetet vett.
– Lefogadom, hogy gyönyörű.
– Már mondtam, hogy nagyon hasonlít rád. Mellesleg azt hiszem, meséltem neked erről – tette

hozzá kicsit akadozva, legalábbis Sunny így érezte.
– Aha. Egy régi barátnő – mondta tűnődve.
– Így is mondhatod.
– Özvegyasszony.
– Igen, az.
– Gyönyörű.



– Az is.
Macnek nem kellett többet mondania. Sunny olvasott a sorok között.
– Jobban tennéd, ha hazajönnél, Mac Reilly – mondta csendesen.
– Rögtön, amint tudok.
– Most mit csinálsz?
– Az imént hívtam a szobaszervizt.
– Lefogadom, hogy hamburgert és sült krumplit kértél.
– Túlságosan jól ismersz.
– Néha – mondta a haját csavargatva Sunny – azt hiszem, nem ismerlek olyan jól, mint hiszem. –

Sunny az órájára pillantott. Háromnegyed öt. – Majd később beszélünk, most mennem kell – mondta.
Bontotta a vonalat, s egy percig üres tekintettel meredt a falra. Valami nincs rendben, ezt kihallotta

Mac hangjából. Egy régi szerető. És Mac kettesben lesz vele a nő romantikus szőlőjében.
Gyönyörűnek mondta. Ismertük egymást. Nagyon fiatalok voltunk… És a nő most fiatal özvegy, nem
sokkal idősebb nála.

Sunny arra gondolt, amikor tavaly Monte-Carlóban megkísértette egy másik férfi, és arra, hogy mi
mindent veszített volna el, ha akkor enged a kísértésnek – az életét Mackel, a szerelmüket.

Nagyot sóhajtott, és a legjobb barátnője, Allie Ray számát tárcsázta Franciaországban.
Allie Ray igazi hollywoodi filmcsillag volt, és úgy is nézett ki: szögegyenes szőke haja karcsú

vállára omlott, türkizkék szeme – kontaktlencse nélkül igazi türkizkék, Isten teremtette tökéletes orr és
olyan széles, olyan édes mosoly a vásznon és az életben, ami megigézte a férfiakat. És Allie nem
csupán gyönyörű volt, hanem rendes is.

Mac Reilly mentette meg az életét, nem is olyan régen, amikor egy tébolyult pasas megfenyegette.
Bizonyos tekintetben Mac mentette meg Allie elidegenedett férjét, Ront is, aztán Sunnyval együtt ők
ketten hozták ismét össze a házaspárt. A színésznő akkor döntötte el, hogy lemond a karrierről, és
végül Nyugat-Franciaországban, a St. Emilion közelében lévő Dordogne-ban vásároltak egy
roskadozó házat, ahol most próbálgatják az erejüket, szőlőt termesztenek, és saját pincészetük van.
Persze csak kicsiben, de Ronnál sosem lehet tudni. Ambiciózus férfiú, és olyan, aki megszokta a
sikert.

Ám a boldogság, amit Allie egy vidéki házban felfedezett, fényévnyi távolságban volt a
filmstúdióktól és a vörös szőnyegektől, bár alkalmanként, hogy ne jöjjön ki a gyakorlatból, elvállal
egy-egy szerepet valamelyik kisebb francia filmben, némelyikért már nagy elismerésben is részesült.

– Szia, szívem – köszöntötte most Sunnyt. – Éppen rád gondoltam. Na, miben sántikálsz?
– Nem én sántikálok valamiben – mondta szomorúan Sunny. – Macről van szó.
– Hűha! – Allie hallgatott, amíg megemésztette Sunny iménti burkolt célzását. Csak tavaly történt,

hogy ő és Ron Monte-Carlóba sietett segíteni, amikor Sunny azzal fenyegetőzött, hogy félrelép egy
másik pasival.



– Ugye nem arra gondolsz, amire én gondolok? Az egyszerűen lehetetlen.
– Lehetséges. Barcelonában van.
– És te miért nem vagy vele?
– Napában volt dolgom. Az ügyfelem, egy bortermelő kampányát csináltam. Jaj, istenem, épp arra

gondoltam, milyen furcsa is ez… Én egy pincészetben voltam, te a magadéban vagy, Mac pedig most
a de Ravel borgazdaságba tart.

– De Ravel? A sherry? Az új borok?
– Egy és ugyanaz. Emlékszel Bibi Fortunatára? Az énekesnő-dalszerző-sztárcelebre és lehetséges

gyilkosra?
– Jézusom! Persze hogy emlékszem a sztorira. Mi történt a nővel?
– Mac azért van Spanyolországban, hogy kiderítse. A nő egy de Ravel. A malibui parton

találkoztunk a kislányával, Mac a hullámokból mentette ki, majdnem megfulladt. Bibi a gyilkosságok
után egyszerűen felszívódott, a gyerek pedig, akit Palomának hívnak, az egyik Ravel nagynénjéhez
költözött. A mostohaapának hirtelenjében Palomára fáj a foga, a felügyeletét akarja, hogy rátehesse a
kezét a kislány pénzére. Természetesen ismét Mac a felmentő sereg.

– Sosem tud ellenállni.
– Épp ez a baj.
Allie tudta, hogy ez mit jelent. Tavaly éppenséggel Mac munkája volt az oka Sunny többszörösen

elhalasztott esküvőjének.
– De annyi bizonyos, hogy a de Ravel család mátriárkája, a Marquesa mindössze negyvenegy éves

és gyönyörű. Valamint Mac ifjúkori szerelme volt, réges-rég, Miamiban.
– Jaj… istenem! – Allie csak most fogta fel a helyzetet. – Alighanem az első igazi szerelme volt, és

az ember azt sosem felejti el.
– Ezt hajlandó vagyok lefogadni.
Allie néhány másodpercig gondolkodott.
– Macben persze tökéletesen megbízhatsz. Szeret téged, és soha…
Sunny barátnője szavába vágott.
– Kihallottam valamit a hangjából, Allie. Mellesleg azt mesélte nekem, hogy valójában csak

egyetlen nőt szeretett, mielőtt velem találkozott. Csakis ő lehet az.
Allie-nek nem kellett kétszer meggondolnia. A nők valahogy tudják, mit kell tenni ilyen

körülmények között.
– Jobban teszed, ha átvonszolod oda a sejhajodat – mondta. – Mondok én neked valamit. Ron New

Yorkban van. A Citationje odakint van, Teterborón. Telefonálok neki, megmondom, hogy menjen
érted, és azonnal repítsen el Barcelonába. Kezdhetsz csomagolni. És el ne felejts néhány jó cuccot
magaddal hozni, lehet, hogy egy kicsit kemény a konkurencia.



– Jaj, Allie, biztos vagy benne, hogy ez a helyes lépés? Nem kéne egyszerűen megbíznom Macben?
– A nőben nem bízhatsz meg – felelte Allie. – Barcelonában találkozunk. Mac hol szállt meg?
– A Méridienben.
– Ron elintézi a szobafoglalást.
– Magammal hozom a kutyákat – mondta Sunny. Tudta, hogy Mac sosem mondana le Kalózról,

akármilyen nagy kísértéssel néz is szembe.
– Ne hozd a kutyákat. Ezúttal ne – jelentette ki határozottan Allie. – Bőven lesz dolgod a

Marquesával. Csak jusson időd rendbe hozatni a körmeidet. És el ne felejtsd, mindig a tett a legjobb
politika. Holmi elbűvölő spanyol özvegyek semmivel sem különbek nálunk.

Sunny remélte, hogy így van.
Ron néhány perccel később telefonált.
– Gondom van Mackel – mondta Sunny.
– Allie elmesélte.
A férfi hangja, akárcsak ő maga, érdes volt. Ron Perrin alacsony volt, izmos és széles vállú.

Mindig sietett. Fejét kicsit előreszegve járt, mintha még gyorsabban akarná hajtani magát. Sötét haja
hullámos volt, távol ülő meleg barna szeme fölött bozontos szemöldök ült. Ha úgy vesszük, a pénzzel
és hatalommal kombinálva vonzónak mondható, ennek ellenére örökösen felmerült a kérdés, hogy egy
olyan elbűvölő nő, mint Allie Ray, aki a legjobb partiképes férfiak között válogathatott volna,
egyáltalán miért nézett rá kétszer.

Allie és Ron tudták az okát. Ron nem csupán azért volt ott, hogy a híres filmszínésznőt kísérgesse
és celebet játsszon. Ron volt az, aki felfedezte a nőt, egy lányt, akinek nagyon rosszul mentek a dolgai,
kiemelte a semmiből, és megadta neki az önbizalmat ahhoz, hogy az a nő legyen belőle, aki.
Megtanította Allie-nek, hogyan játssza a sztárt. Ron mindig is szerette, még akkor is, amikor úgy tűnt,
hogy néhány évre elvesztették az egymás iránti szerelmet, most azonban erősebb volt, mint valaha.

– Soha nem hagylak el többé – mondta akkor Ron.
– És én sem foglak soha elhagyni – fogadkozott Allie.
És pillanatnyilag így állt közöttük a helyzet, és így lesz örökké, ámen. És Allie pontosan ezért

mondta a férjének, hogy képtelen végignézni, hogy Mac és Sunny között elromoljon a kapcsolat.
Tudta, hogy különleges viszony az övéké. Nem engedhetik meg, hogy elveszítsék.

– Tüstént el kell jutnom Barcelonába – mondta Sunny a férfinak.
– Én vagyok a te embered. A kocsiban ülök, a Lincoln alagútban, úton Teterboro felé. Nézzük csak.
Négy órán belül nálad lehetek. Találkozzunk a Santa Monica repülőtéren.
– Életmentő vagy.
– Már elfelejtetted – mondta csöndesen a férfi hogy te is az vagy? Erre valók a barátok.
Allie-nek igaza volt. Sunnynak pontosan annyi ideje maradt, hogy elhelyezze a kutyákat, újra



becsomagolja a bőröndjébe a Napába vitt holmit plusz néhány pazar ruhát és a kedvenc Jimmie
Choos cipőt – az „istennő” -topánt –, amelyet szexi szaténpántokkal kötött meg a bokája körül, és
manikűröztetett. Úgy döntött, nem hívja fel Macet, és nem mondja meg neki, hogy úton van.
Meglepetésként érkezik.

34. fejezet

Trujillo, Spanyolország
Szombat este nyolc óra volt, és Bibi készülődött, hogy elinduljon Rodolfo vacsorájára. Még nem

sötétedett be, és fülledt volt az este. Vihar fenyegetett. Bibi a fejét tette volna rá, hogy Rodolfo a
teraszra tervezte az étkezést, és remélte, hogy a rossz idő nem teszi tönkre a partit.

A nyitott ablakon át hallotta a kecskéket. Hárman voltak, nevezetesen Uno, Dos, Tres, azaz Egy,
Kettő, Három, és állhatatosan rágcsálták a gondozatlan füvet. Egyszerűbb és olcsóbb volt ez, mint az
ősrégi fűnyíró traktorral levágni, és különben is, a kecskék sokkal szórakoztatóbbak. Bár Bibi már
elzárta a csirkéit, egy kakas még mindig kukorékolt. Határozottan rosszul időzített, gondolta, de talán
ő maga is. Csakugyan el kell mennie erre a vacsorapartira az énekes kedvéért? Nem kockázatos?

Fürdő után megvizsgálta magát az állótükörben – ez is bolhapiaci szerzemény volt –, de mivel csak
a testének fele fért bele, két részletben tudta szemügyre venni magát. Vagy a feje búbjától a térdéig,
vagy pedig térdtől lefelé. Mezítelenül még mindig úgy festett, mint a régi Bibi, a lány a színpadon,
szakadt fekete neccben és az ezüstmíderben, meg tizenhét centi magas telitalpúban – ez volt az egyik
illetlen szerep, amit eljátszott. Vagy a másik, a lágy, idomokat kidomborító, érzéki, füstös szemű nő, a
hosszú, sellőmintás, világoszöld sifonruhában, vad, égővörös sűrű haja leeresztve hullámzott a vállán.
Avagy a szomszéd lány szerep: lófarok, mezítláb, farmernadrágban és pólóban. Voltaképp melyik volt
ő? Bibi azt kívánta, bárcsak tudná. Mindig megvolt a képessége ahhoz, hogy bárki legyen, aki csak
akar, és végül nem lett senki. Már anya sem volt.

Paloma fényképe az éjjeliszekrényen állt, az utolsó, amelyet Bibi készített róla, mielőtt elkezdődött
ez az egész. A medencénél voltak. Paloma éppen kiemelkedett a vízből, foghíjasan mosolyogva,
hosszú, nedves haja sötéten tapadt össze, úgy csillogott, akár a gyömbérsör, a megszokott répavörös
helyett. Mégis a szeme fogta meg Bibit, a lencsébe nézett, és mögötte az édesanyjára, tekintetében ott
volt minden öröm, amit a világ csak felkínálhatott egy kicsi lánynak azon a kaliforniai nyári napon,
amikor biztonságban volt és szerették, és úgy tűnt, hogy soha semmi nem romolhat el.

Bárcsak ne feküdtem volna le Wally Carlyle-lal, gondolta Bibi. „A szerető.” A média nevezte el
így, ámbár a férfi sosem volt szerelmes belé, ahogyan ő sem a férfiba. Voltaképp még csak nem is
tetszett neki. Nem úgy, mint Bruno, a kezdet kezdetén.

Az emberek azt kérdezték tőle, hogyan választhatta Wallyt a szeretőjének, és bizony igazuk volt. A
férfi nőcsábász hírében állt, és neki igazán több esze lehetett volna.

De megsebeztek – gondolta Bibi. – Bruno hűtlen volt, egy sorozat-házasságtörő, aki megalázott
engem. Azt mondta a nőinek, hogy megvet engem, hogy hideg vagyok, basáskodó és frigid. Azért



vettelek el, ami vagy, nem pedig azért, aki. Bruno ezt a hálószobájukban állva mondta, miközben a
nyakkendőjét igazgatta, és belebújt a zakójába, mert éjszakai bulizásra indult a városba, jóllehet nem
ővele. És akkor Bibi megtudta, hogy a férfi a pozíciójáért és a pénzéért vette el.

– Te igazából nem vagy semmi, Bibi – mondta, neki pedig a férje szemében ülő megvetés láttán
összerándult az arca. – És tisztában vagy ezzel.

Minden sikere és a zajos éljenzés ellenére ez mély sebet ütött rajta. Szinte elhitte. Ezért hagyta ott a
Palm Springs-i házban a pitbulljával, a vodkájával meg a nőivel, és vitte Palomát haza, a Hollywood
Hillsre. Továbblépett.

A rosszból – gondolta most bánatos mosollyal – a rosszabba.
Igazából majdnem nevetett, amikor meggyanúsították „a szerető” és a „barátnője”

meggyilkolásával. Éppen akkor jött rá, hogy Wally megcsalja Brandivel, és noha őrjöngött, ez
valójában semmit sem jelentett. Kezdetben Wally addig hízelgett, amíg ő ismét jól érezte magát,
elhitette vele, hogy vonzó, hogy szexi. „ Nézd meg magad a színpadon – mondta a férfi. – Minden férfi
téged akar.”

És belemerült a saját világába – a sértett egója, a személye, a hangfelvételek, a koncertturnék –,
körülvette a sleppje, elszigetelődött a valóságtól, s még azt sem fogta fel, hogy a barátnője elárulta a
barátságukat, és összefeküdt az ő szeretőjével. Nem ismerte Brandit olyan régen, de valahogy
beférkőzött Bibi otthonába, az életébe, „a barátnője” lett, mindig ott volt, hogy segítsen, hogy
felajánlja az együttérzését és a tanácsát… ebédeljünk együtt, menjünk vásárolni, és ehhez hasonló
lányos dolgokat.

Bibi úgy találta, hogy az élet tele van árulókkal.
Egyébként is, ha gyilkos volna, nem a szeretőt és a barátnőt ölte volna meg, hanem Brúnót. És

Bruno, ezt Bibi mindig is tudta, veszélyes.
Hirtelen vágyott rá, hogy ismét önmaga legyen, ezért a régi farmernadrágját rántotta magára, amely

művészien fel volt hasítva a térdénél. Még mindig úgy állt rajta, akár egy második bőr, ahogyan a
farmernadrágoknak kell. Megvizsgálta alsó fertályát a tükörben. A feneke még mindig jól fest. Fehér
pamutblúzt vett fel, ezt is a piacon találta, az egyik válláról lecsúszott, a derekánál húzott volt, az ujja
pedig bő és hosszú, csipkével szegélyezett, az elejére piros virágokat hímeztek. Amolyan magyar
cigány külsőt kölcsönzött neki. Bibi kételkedve szemlélte torzóját az állótükörben. Jól nézett ki.

Kifésülte a frufruját, s egy spanyol mantillafésűvel a feje tetejére tűzte, majd azon tűnődve, hogy
talán túlságosan modernül fest, és nem eléggé vidékies, föltette a festett lencséjű szemüveget és egy
barna sálat, amit ő maga kötött.

Egész jól belejött a kötésbe azokon a hosszú, magányos estéken, egy pohár bor mellett, amikor
csupán Amigo volt a társasága meg a CD-lejátszóból szárnyaló muzsika hangja, ami oly nagyon
hiányzott neki. És azokon a hosszú, álmatlan éjszakákon, amikor megpróbált gátat szabni a rossz
gondolatoknak, mindig beleült a hálószobai hintaszékbe, a kutya ott aludt a lábánál, az éjszaka pedig
sötét volt és csendes. Gitározott, és leírta az agyában örökké motoszkáló zenét.



Mindig is kérdezgették, hogyan csinálja, honnan jönnek az ötletei, hogyan találja ki azokat az
akkordokat. Honnan jön az a szöveg, azok a szavak, azok az érzelmek? Ő mindannyiszor azt felelte,
nem tudja, csak egyszerűen ott vannak a fejében.

Belebújt a piros vászon papucscipőjébe, miközben vágyakozva gondolt azokra a magas, pántos,
telitalpú topánokra. Felkapta a rúzsát, a gitárját meg a vekni kenyeret, amelyet Rodolfónak sütött, és
hívta Amigót.

A dombról levezető kanyargós, köves ösvényen már égtek a lámpák. A kakas elhallgatott, a három
kecske pedig a füvön állva őt figyelte. A legkisebbik, a Hármas szánalmasan mekegett. Ő volt Bibi
kedvence, és nagyon nem szerette, amikor elment valahová.

– Mindjárt visszajövök, srácok – szólt oda nekik angolul, aztán felnevetett, mert arra gondolt, hogy
a kecskéi alighanem csak spanyolul „beszélnek”. Ma este ő is csak spanyolul beszélhet, ezt nem
szabad elfelejtenie.

Nem vesződött az ajtó bezárásával, senki sem járt erre, és különben is, egy rémálom volt
elfordítani a zárban azt a nehéz láncon lógó kulcsot. Még mindig nem cseréltette le egy modern zárra,
azt akarta, hogy a Castillo Adivino maradjon meg olyannak, amilyen mindig is volt.

Amigo az anyósülésre telepedett, és kidugta fejét az ablakon. Bibi sebességbe tette a poros fehér
Seatot, és elindult lefelé a dombról Rodolfo bulijára. Remélte, helyesen cselekszik.

35. fejezet

Rodolfo házához hosszú, egyenes, macskaköves felhajtó vezetett, mely a homlokzati portikusz előtt
nagy ívben kanyarodott, és a nőnemű barátok panaszai szerint tűsarkakon maga volt a pokol. Ami igaz,
az igaz, Rodolfo partnere, William számos megrándult bokát volt kénytelen ellátni hideg
borogatással, pezsgővel és gyógyító puszikkal, melyek szemlátomást mindig megtették a magukét.

Amit Rodolfo szerényen a „nyaralójának” nevezett, valójában hatalmas udvarház volt, nem igazán
palacio, de azért impozáns a maga tíz hálószobájával és számos fürdőszobájával az erdő szélén
elterülő, virágágyásokkal tarkított, többholdnyi pázsiton. Az Hernandez-zászló, amely ott lobogott az
oromzatán, amikor Rodolfo a rezidencián tartózkodott, a reneszánsz időkből származott. A család
története messzire nyúlt: a tizennegyedik században a Selyemúton járó kereskedők voltak, majd
velencei hajósok a tizenötödikben, később pedig a spanyol udvar révén – az inkvizíció idejét kivéve
– nemzetközi bankárokként és pénzemberekként tevékenykedtek. Rodolfo központi irodája ma az
Andorrai hercegségben működött, ahol a világ némely leggazdagabb emberének befektetéseivel meg
adóügyeivel foglalkozott.

A „nyaraló”, melyet a helybéliek egyszerűen csak úgy emlegettek, El Grande – A Nagy –,
vadászháznak épült, s mintegy két évszázada volt a család birtokában, ámbár azon a vidéken ez
egyáltalán nem nagy idő, ahol a romok egészen a római időkig nyúlnak vissza, ahol 1232-ben III.
Ferdinánd elfoglalta az iszlám erődítményt, s ahonnan Trujillo legnagyobb szülötte, a conquistador,
Francisco Pizarro elindult Peru meghódítására. Van egy hely Trujillóban, melyet a bátyja épített



Francisco emlékére. Az egyik díszes ablaka fölött ott látható mindkét testvér és inka hitveseik kőbe
vésett portréja, a város főterén pedig Francisco szobra áll, amely teljes fegyverzetben, karddal és
páncélban ábrázolja.

Bibit meglepte, hogy Rodolfo kocsi behajtóját ma este égő fáklyák szegélyezték, a ház is fényárban
úszott. Egy helybéli gazda, akitől a kecskéit vette, amolyan komornyik-parkolófiú-főudvarmester
szerepet töltött be, kék overallban, csizmában, tar koponyáján fekete svájcisapkával. Rodolfo nem
foglalkozott holmi uniformisokkal. Vidéki emberek dolgoztak neki, és közölte velük, hogy amíg tiszták
és mosolygósak, azt viselnek, amihez kedvük van. Gyűlölte a megjátszást, s ha a vendégei olyan
sznobok, hogy a segítői (sosem nevezte őket cselédeknek) nem tetszenek nekik, akkor nem kell többé
idejönniük.

A gazda kinyitotta a kocsi ajtaját, és a ház felé terelte Bibit.
– Senora Vida, hogy vannak a kecskéim? – kérdezte, miközben a könyökét megfogva fölsegítette a

lépcsőn. Ez a csipetnyi lovagiasság megolvasztotta Bibi szívét.
– Rengeteget esznek – felelte. – A pázsitom csodaszép, és távol tartják a hollókat a mekegésükkel.
– Nincs is szebb zene a kecskemekegésnél – mondta nagy komolyan a gazda, és Bibi tudta, hogy

úgy is gondolta.
A kutya mellette lihegett, lógó nyelvvel a tikkasztó esti hőségben. Bibi, kezében a frissen sült

kenyérrel meg az akusztikus gitárral a tokjában, még mindig azon töprengett, hogy játsszon-e vagy
sem. Minden az ifjú énekesen múlt. Ő sosem hallott róla. Meglehet, hogy híres. Remélte, hogy nem az.
Ám akkor a ház bal oldalán, a többi parkoló autó között megpillantotta a hosszú fekete Mercedes
limuzint. Rodolfónál még sosem látott azelőtt limót.

– Az Jacintóé – mondta a gazda. – Az énekesé.
A hallban Rodolfo partnere, William Bailey várta. Tagbaszakadt férfi, hajdan búzaszőke haja már

őszbe vegyült, maga is vidéki fiú volt, egy iowai farmról származott, ámbár régóta eljött otthonról,
hogy bankár legyen. Mosolyogva, gyöngéden karolta át Bibit.

– Hát itt vagy, kedvesem. – Hátralépett, elragadtatással vette szemügyre Bibit. – Nocsak, nocsak,
milyen elbűvölő magyar parasztlánynak öltöztél ma este – jegyezte meg. – Nagyon tetszik a blúzod, de
szerintem elhagyhatnád a szemüveget.

– Szükségem van rá – magyarázta Bibi.
– Ugyan, dehogy. Tökéletesen jó lesz, a kontaktlencsével pedig pláne. Én azonban, drága Vida…

látod, nem felejtettem el, hogy Vidának szólítsalak…
Nos, nekem szükségem van erre az átkozott szemüvegre. Az, vagy a fehér bot.
Bibi még nevetett, amikor megszólalt valaki.
– És miért nem szabad elfelejtenie, hogy Vidának szólítsa? Hát nem ez a neve?
Bibi megpördült, s egy magas férfival találta szembe magát, fiatalabb volt nála, és igencsak

magabiztos. Kérdő tekintet ült barna szemében, miközben az arcát fürkészte. Két kezébe fogta a



Bibiét, majd az ajkához emelte.
– Boldog vagyok, hogy megismerhetem. Vida? – mondta kérdő hangsúllyal.
William közbelépett.
– Hát most, hogy találkoztatok, közlöm veled, Vida, hogy ő itt Jacinto. És Jacinto, bemutatom

Rodolfo unokahúgát, Vida Hernandezt.
– Tetszik a neve, akár igazi, akár nem – felelte Jacinto, és elengedte a nő kezét. – Vida… élet. Jó

filozófiának tűnik, ha valaki annyira hisz az életben, hogy ez lesz a neve. A szülei biztosan hittek
önben, hacsak nem később választotta önmagának.

Bibi nem tudta, kicsoda Jacinto, azt viszont igen, hogy ő maga veszélyes talajra tévedt. Hiba volt,
nem kellett volna idejönnie, érezte, hogy a férfi gyanít valamit.

Összeszedte magát, majd így szólt:
– Úgy gondolom, hogy a szülőknek rendszerint sikerül a megfelelő nevet kitalálniuk a gyermekük

számára. Ha jól feltételezem, önt a szülei nevezték el Jacintónak.
– Valójában nem. Az első menedzserem választotta. Úgy döntött, hogy az igazi nevemnek nincsen

show-bizniszes csengése.
William közbevágott.
– Vida, meg kell ismerkedned a többi vendéggel. Jacinto zenészeket hozott magával, Rodolfo pedig

meghívott néhány embert Monacóból, akikkel üzletel, és pár ügyfelét Hollandiából és Angliából.
Jacinto a tekintetével követte Bibit. Izgalmasnak, titokzatosnak találta, és ez tetszett neki, miként az

is, hogy Vida nem tudta róla, kicsoda. Ez mosolyra késztette a férfit.

36. fejezet

Jacinto spanyol szupersztár volt, egész Latin-Amerikában híres, most kóstolgatta az Államokat
legújabb, szexi, hangerőben az egeket ostromló, szomorú lírai dalszövegei és dübörgő beatzenéje
elegyével, amelynek egyszerűen nem lehetett ellenállni.

Nem volt jóképű, mármint nem azon a régi, Julio Iglesias-i módon, sokkal inkább Marc Anthony és
Justin Timberlake jellegű volt; magas, karcsú és kisportolt, sehol egy csepp zsír, hiszen rengeteg
energiát emésztett fel a színpadi tánc; az arca keskeny, csupa csont, sasorr és széles, húsos, szexi száj;
barna szeme olyan mélyen ült, hogy még sötétebbnek látszott; szemöldöke lefelé ívelő, fekete haja
pedig a válláig ért és mindig a szemébe hullott, ez a külső volt a védjegye, ezért imádták a nőnemű
rajongók, akik állították, hogy Jacinto a legszexisebb két lábon járó élőlény. És talán az is volt. S
mindössze huszonkét éves.

Ámbár Jacintónak volt egy másik oldala is, a lágyabb, mikor egy támlátlan széken ült, a színpadi
lámpák csak a kezét világították meg, miközben elősimogatott egy melódiát a gitárjából, félig
suttogott, félig énekelt egy szerelmes dalt, költői szavakat, amiket ő maga írt, s a közönsége érezte,
hogy a szívéből jön. E dalok végére teljes némaságba varázsolta őket; némán és mozdulatlanul ültek,



miközben a csekély reflektorfény is elhalványult, majd kialudt, és akkor végre kitört a taps, a
sikoltozás, az üvöltés. Noha Jacinto tudta, hogy ez a tisztelet jele, titokban gyűlölte. Könyörgöm, ne
sikoltozzatok – akarta mondani –, csak hallgassátok, halljátok meg, amit el szeretnék mondani,
öleljétek a szívetekre, hagyjátok, hogy leülepedjen kicsit. Aztán, mintegy a saját szavai cáfolataként,
újra becserkészte a színpadot. Sírt a gitár, dübörgött a dob, sikoltoztak a lányok.

Jacinto európai sztár volt, s most egy világsztár volt készülőben. Olyan tehetséggel megáldott sztár,
ami sosem kopik meg. Csillogó és fárasztó élet volt az övé, örökké úton, a tizenhat turnébuszból meg
a tucat nagy kamionból álló konvojban – séfek és trénerek, menedzserek és vokalisták, zenészek, no
meg a családok, gyerekek, kutyák, sőt egy macska is, mégpedig a saját kék perzsa macskája, Mici, akit
úgy szeretett, akár a gyermekét.

A felelősség ezekért az emberekért és a közönségért, a fizetővendégekért, mind őrá hárult: neki
kellett minden este felmennie a színpadra, az energiája sosem lankadhatott; tehetsége sosem
sodorhatta azokra a békés, magányos helyekre, ahová néha elvágyott. Jacinto már régen ráébredt,
hogy ő voltaképp egy „üzletág”, s hogy valamennyien, a rocksztár-turnébuszok, a felszerelést szállító
kamionok, a világosítók, a velük utazó rajongók, a menedzserek, a családok, a kutyák és a macskák
tőle függenek, rajta múlik a megélhetésük. Ilyen a show-biznisz, és noha olykor-olykor Jacinto fáradt
volt és lehangolt, sosem hagyta cserben őket.

Mindössze két évbe telt, hogy eljusson idáig.
Elfogadta Rodolfo Hernandez meghívását, hogy töltsön el egy hétvégét a régi vadászházban,

kísértésbe hozta az egyszerűség, amit felkínált. Rodolfo intézte az üzleti ügyeit, akit kedvelt, a régi
vágású udvariasságát, makulátlan modorát, s azt a képességét, hogy bár jómódban élt, az élete a
legkevésbé sem volt üresen csillogó.

Jacinto el akart merülni abban az életben, még ha csak két napra is, s amikor megpillantotta a
hatalmas erdei házat, a fölötte repülő hollókkal, és a fák között egy kikandikáló szarvast, miközben a
fekete Mercedesben haladt fölfelé a végtelennek tűnő, macskaköves felhajtón, megkönnyebbülten
mosolygott. Tudta, hogy itt békére lel. Itt nem lesznek rajongók, senki sem akar tőle semmit, senki sem
akarja, hogy „szórakoztasson”. Itt egyszerűen önmaga lehet.

William a vadászház stílusban berendezett szalonba vezette Vidát és Jacintót, amelyet sötét fával
burkoltak be, és antik bútorok kaptak benne helyet. Mindkét végében kőből épített kandalló állt, ezen
az estén mindkettőt virággal töltötték meg parázsló rönkök helyett. Franciaajtók vezettek a széles
teraszra, sötétzöld vászontetőt vontak fölé, és vibráló fehér fények szegélyezték. Mögötte bizarr
formára vágott sövény húzódott, azon túl pedig a parkot lehetett látni.

A kőterasz közepén hosszú asztal állt, a puha fehér abroszt szőlővel és levelekkel díszítették,
üvegburás viharlámpákban gyertyafény reszketett. Két női kisegítő az utolsó simításokat végezte,
ellenőrizték, hogy minden egyes teríték mellett ott vannak-e az érdes, zöld színű poharak a bornak meg
a víznek; hogy mindegyik csontnyelű antik evőeszköz pontosan egy hüvelykre van-e az asztal szélétől,
s hogy minden egyes fehér pamutszalvétát tökéletes háromszögbe hajtottak-e, mielőtt belehelyezték a
vizespoharakba. Semmi flanc, de minden gyönyörű. Ez volt Rodolfo filozófiája az étkezést illetően, és



az élet egyéb dolgaiban is.
Bibi körülnézett, és elfacsarodott a szíve. Mintegy húsz ember iszogatta a William-féle különleges

koktélt. Spanyol pezsgőből és Domaine de Cantonból keverte, az utóbbiról, a francia gyömbéres
konyakról Bibi tapasztalatból tudta, hogy pazar az íze. Miként azt is tudta, hogy egynél több ledöntené
a lábáról. Amikor elfogadta a jócskán telitöltött kelyhet, figyelmeztette magát, hogy jobb az
óvatosság.

Aztán a koktélruhákba öltözött dögös nők láttán ismét elszomorodott – rövid, flitteres
ruhaköltemények, bokapántos tűsarkú cipők. A nők hosszú haja selymesen csillogott a lámpafényben,
ragyogó mosolyt vetettek a férfiakra – a pasztellszínű vászoninget és fehér nadrágot viselő, magas,
széles vállú férfiakra. „Zakóban belépni tilos” – Így szólt Rodolfo szabálya, ámbár Jacinto ifjú
zenészeinek fölösleges volt ilyen utasítást adni, hiszen ők úgyis azt viselik, amit akarnak. Ma este
vékony pamutpólóhoz volt kedvük, amelyekre a legutóbbi turné időpontját és a „Jacinto” nevet
nyomatták rá.

Bibi ráébredt, hogy a régi, szakadt farmernadrág, a parasztblúz és a kézzel kötött barna sál tévedés
– de már késő volt. Elveszett ebben a gazdag, sikeres, városi csillogásban. Nem illett közéjük.
Hirtelenjében el akart tűnni. Elfutni, elrohanni.

– Nem teheti, ugye tudja? – szólalt meg Jacinto a háta mögött.
Bibi megpördült, s a koktél kilöttyent a pohárból, egyenesen a kutyára. Amigo megszaglászta

nedves bundáját, tétovázva meg is nyalta, majd úgy döntött, nem ízlik neki.
– Mit nem tehetek?
– Nem futhat el. Ahogyan én sem. Rodolfo meghívott bennünket, mi elfogadtuk a meghívását, és itt

maradunk a végéig. Össze vagyunk zárva ezekkel az emberekkel. A mamája biztosan ugyanazt a jó
modort tanította önnek, mint az enyém nekem.

– Anyám meghalt, amikor születtem.
– Sajnálom. Akkor, ha jól sejtem, végül is nem tanították jó modorra, úgyhogy akár el is szaladhat.

– A férfi ránevetett Bibire. Hátrált egy lépést, és udvariasan meghajolt. – Senorita Vida.
– Vida! – Rodolfo sietett feléje sugárzó arccal. Mindig imádta a partikat, és ez jónak ígérkezett. –

Hát itt vagy, és már találkoztál Jacintóval.
– Vida arra gondolt, hogy távozik – jegyezte meg Jacinto. – Igyekszem maradásra bírni.
– De hogyan is mehetnél el? Maradsz, és jól fogod érezni magad – mondta parancsolóan Rodolfo.

Majd Jacintóhoz fordult: – Az én Vidám egy kicsit szégyellős, de ő süti a legízletesebb kenyeret.
Köszönöm, drágám, a veknit, majd mindnyájan megkóstoljuk a vacsoránál, ami egyszerűbb már nem
is lehetne, ahogyan mindig, itt vidéken. Ó, és természetesen magaddal hoztad Amigót.

A férfi odaszólt egy arra haladó kisegítőnek.
– Kérem, vigye Amigót a konyhába, és kapjon abból a csirkehúsból, amit szeret, és figyeljen oda,

hogy nagyon finomra vágják neki.



Rodolfo visszafordult, s miközben a kutya nesztelen léptekkel a konyha felé indult, rámosolygott
Jacintóra.

– Attól tartok, Amigo fogai már nem olyanok, mint hajdanán.
– Öreg – kelt Bibi a kutyája védelmére. – Milyen csodásan néznek ki a nők – mondta, a piacon

vásárolt blúzára pillantva, amely olyan nagyszerűen mutatott az állótükörben.
– Hadd vegyem le a sálját. – Jacinto keze már Bibi vállán volt. – Olyan meleg az este, biztosan

nincs szüksége rá.
Bibi a férfi felé fordította a fejét. Arcuk szinte összeért, és érezte a férfi enyhe citrusillatát. Volt

valami nagyon is férfias Jacintóban: magas; talán túlságosan vékony; keskeny arcán erőteljesek a
csontok; alkarján és nyakán némi tetoválás; sötét szeme nem az a romantikus regénybe illő, inkább
szúrósnak mondható; sima, sűrű, fekete haja a szemébe hullik; a szája pedig… hát, arról jobb nem
beszélni. Bibi azt a hirtelen dobbanást érezte a gyomorszájában, a szexuális vonzódás borzongását.

Jacinto lezserül festett a szűk fekete nadrágban meg a feltűrt ujjú, bő fekete ingben. Jobb kisujján
arany pecsétgyűrűt viselt, bal fülében kicsi gyémántgomb fülbevalót, és nem hordott órát.
Kétségtelenül olyan férfi, akinél nem számít az idő.

Bibi gyorsan elfordította a fejét… Nem akart arra a szájra gondolni. És különben is, miért
mosolyog örökösen Jacinto?

– Gyere, kedvesem, hadd ismertesselek össze a többiekkel – mondta Rodolfo, majd miután közölte
Jacintóval, hogy ő már mindenkit ismer, karon fogta Bibit, és odasétált vele, ahol a fél tucat női
vendég állt, díszesen, akár a vadmadarak, a vadászház tömör, antik bútorai között, amelyek
generációk óta Rodolfo családjának birtokában voltak.

Fürkész pillantásokkal mérték fel Bibit, begyakorolt társasági mosollyal, s meglepettnek tűntek,
amikor Rodolfo elmondta, hogy Bibi az unokahúga, és a közelben él a saját kastélyában.

– A saját kastélyában? – kérdezte döbbenten a Párizsból érkezett nő. – De mi a csodát csinál egész
álló nap itt a vadonban?

– Ó, hát kenyeret sütök. – Hirtelenjében más nem jutott Bibi eszébe.
– Milyen érdekes – jegyezte meg a monacói szőke, s a társasági mosoly változatlanul ott virított az

ábrázatán.
– Vida dalokat is ír – mondta ekkor Rodolfo. Bibi könyörgő tekintetet vetett rá, a férfi azonban

folytatta: – Remélem, vacsora után ő és Jacinto játszanak majd nekünk.
– Szórakoztatás – kommentálta egy másik monacói szőke, ugyancsak rövid, piros selyemben, tetőtől

talpig aranybarnán.
Bibi nem akart mást, mint fogni a kutyáját, és eltűnni innen. Kimentette magát, úgy vélte, szinte

láthatatlanul elsodródhat a tömegben az ablakhoz.
– Nem érzi jól magát – szólalt meg ismét Jacinto, a könyökénél.
– Senkit nem ismerek itt. Én nyugisan élek. Nem szoktam partikra járni.



Jacinto eléje lépett. Jaj, istenem, nem kellett volna eljönnöm, ez a fiú túlságosan okos,
túlságosan kíváncsi, túlontúl szexi.

– Miért nem veszi le a szemüvegét? – kérdezte Jacinto.
– Szükségem van rá.
– Hallottam, amikor William azt mondta, hogy nincs.
– Akkor tévedett. – Átkozott legyen, ha leveszi a szemüvegét. – Mellesleg semmi köze a

szemüvegemhez – tette hozzá idegesen.
– Bocsánat. Pusztán arról van szó, hogy úgy fest, mint az „előtte” futó az átváltoztatjuk reklámon.

Tudja, mire gondolok? A vidéki hölgy, akiből…
– Amennyiben Hamupipőkére gondol, akkor gondolja át újra – felelte élesen. – Én szeretem a

külsőmet, szeretem a kutyámat, és szeretek itt élni.
– A kastélyában.
Bibi elfordult a férfitól, kiitta a koktélját, nem válaszolt.
– Lefogadom, hogy kísértetjárta kastély. – Egészen közel hajolt Bibihez, és suttogva folytatta: – A

múlt szellemei.
– Így igaz – mondta Bibi, s egy újabb kehely koktélt vett le az egyik tálcáról. Tudta, hogy nem lenne

szabad, de ideges volt. Ivott egy kortyot, majd a pohárba meredve azt kívánta, hogy máshol legyen,
bárhol, csak nem ezzel a rocksztár hajú, kíváncsi, barna szemű énekessel, aki egyébként is túlságosan
közel állt hozzá. Még egy kortyot ivott.

– Én vagyok az egyetlen szellem a kastélyomban – válaszolta. – Én kísértek benne. Egyes-egyedül.
Egy hosszú másodpercre a fiatalember meglepett tekintete összekulcsolódott Bibiével, aztán

megjelent William.
– Tálalják a vacsorát, barátaim. Kérem, keressék a nevüket az asztalon, az ezüstmadárka

névjegytartókban. Mindenkinek más madár jutott. Ma este helyi ételeket kínálunk, úgyhogy
számítsanak meglepetésre. Remélem, kellemes meglepetések lesznek.

Jacinto ült a díszhelyen, Rodolfo jobbján, kinek bal oldalán a monacói szőkeség foglalt helyet.
Jacinto másik oldalán egy magát svédnek mondó, sötét hajú amazon ült. Legnagyobb
megkönnyebbülésére Bibi az asztal túlsó oldalára került, William és egy kellemes angol öregúr közé,
aki csak a golfról volt hajlandó beszélni, ám erről a játékról neki fogalma sem volt, így aztán
hallgatott, és amikor megfelelőnek látszott, elragadtatottan hüledezett.

Amigo előőgyelgett a konyhából, és letelepedett Bibi lábánál. Falusi lányok jöttek, tálakkal
kezükben jártak az asztal körül.

Bibi kenyerét ropogós darabokra vágták, és vászonnal kibélelt kosárkákba tették. Az asztalon
jéggel teli ezüsttálkákba édes, majdnem fehér vajat tettek, egy kicsit megpuhult már a meleg estében.
Minden egyes helyen már ott állt a lehűtött paradicsom-és fügeleves; körbeadták a kenyeret; fehérbort
töltöttek ki, helyi termés volt, karcos és olcsó, s miközben Bibi a napbarnított nőket nézte, akik



kihagyták a kenyeret, és a bort megkóstolva fintorogtak, arra gondolt, milyen messzire esik ez az ital a
drága boroktól, amelyekhez hozzászoktak. Ő maga is drága borokat ivott, jó bordóit és a végtelenül
frissítő, fehér burgundit, ám a kaliforniai Charles Shaw márkát is – az 1,99 dolláros „Two Buck
Chuck” -ot –, amely egyébként sokkal jobb volt, mint gondolnák sokan, és pontosan ezt a bort itta
Brandivel aznap este, mikor a nőt megölték.

Bibi letette a kanalát, az emlékektől hirtelen elment az étvágya.
– Kenyeret, kedvesem? – tudakolta a kedves angol Bibi bal oldalán. – Bátran ajánlhatom, nagyon

finom.
– Köszönöm szépen. – Bibi megeresztett egy örömteli mosolyt. – Ami azt illeti, én sütöttem.
A férfi bozontos szemöldöke döbbenten szaladt fel.
– Nahát! Nem állíthatom, hogy találkoztam már olyan nővel, aki maga sütötte a kenyerét. Mondja,

kedvesem, még miben ilyen tehetséges?
– Zenét szerez – szólalt meg William Bibi másik oldaláról. – Gyönyörű dalokat. Vacsora után

hallani fogja.
Bibi megrázta a fejét.
– Nem, nem lehet. Nem fogom önöket azzal untatni.
– Kedvesem, ha olyan jók a dalai is, mint a kenyere, és olyan jó, ahogyan William mondja, akit

tisztességes férfiúnak ismerek, akkor biztos vagyok benne, hogy nem fogok unatkozni.
– Majd kiderül – mondta Bibi, figyelmeztető pillantást vetve Williamre, de a férfi pusztán csak

visszamosolygott rá.
Az angol férfi a svéd amazonhoz fordult beszélgetni, William pedig a nap csókolta szépséghez, aki

teljes hosszában közszemlére tette aranybarna combját a rövid piros ruhában.
Bibi a hirtelen elnémult park felé nézett. Elállt a szél, és villám cikázott a távolban, úgy világította

meg az erdőt, akár egy rock koncert színpadát. A világosítóknak a természettől kellene tanulniuk,
gondolta Bibi, miközben a villámot követő dörgésre várva számolt. Állítólag ki lehet számolni a
vihar távolságát. Minden számolt másodperc egy percet jelent. Bibi kilencig jutott. Akkor még jó
messze van. Talán Williamnek és az időjárás-jelentésnek volt igaza, és a vihar a Sierrák felé haladt
Rodolfo háza helyett. Hirtelen támadt vágyakozással Bibi azon tűnődött, vajon mit csinál most a
lánya. Talán ott vannak a barátai vacsorára? Tévéznek és pizzát esznek? Azt az őrült, vad táncot
járják? Vajon hiányzik neki az édesanyja…

Bibi felpillantott, és Jacinto átható tekintetével találta szembe magát.
– Ne legyen szomorú – formálta némán a férfi a szavakat a hosszú asztal túlsó végéből.
Bibi azon tűnődött, vajon honnan tudta.
Elvitték a levesestálakat, és felszolgálták a főételt, lassú tűzön sütött bárányt szilvával, és köretként

szarvasgombával ízesített vadrizst, és migát, a paprikával és chorizo morzsákkal kisütött kis
kenyérdarabokkal. Megint villámlott. Bibi ezúttal nem tudott még nyolcig sem elszámolni. A monacói



nők csak piszkálták az ételüket. Rodolfo körbejárt az asztal körül, vörösbort töltött ki a nehéz, zöldes
színű poharakba.

– Riója – mondta bólogatva, és örült a helyeslő mormogásnak. – Gondoltam, jól illik a bárányhoz
és a helybéli specialitásunkhoz, a migához.

Hirtelen becsapott valahová a villám, és az egész égbolt kifehéredett, ahogy egymás után sorban
cikáztak a villámok. Könnyű zápor vonult át a parkon, szél rázta a fák lombjait. Aztán minden fény
kialudt, csak a gyertyák fénye reszketett halványan a viharlámpákban.

– Nem kell aggódni – mondta Rodolfo, és vidáman tovább töltögette a bort. – Egy perc, és beindul
az aggregátor.

– Milyen kár – mondta Jacinto. – Mindenki olyan gyönyörű ebben a gyertyafényben. – Miközben ezt
mondta, Bibire pillantott, aki idegesen birizgálta a haját összefogó teknőcfésűt. Az kicsúszott a
kezéből, és hosszú haja leomlott a vállára.

Közvetlenül a fejük fölött dörgött az ég, szél süvített keresztül a teraszon, feldöntötte a félig teli
poharakat, mire a nők sikoltozva ugrottak talpra, és futottak a franciaablakokhoz, be a hatalmas szoba
biztonságába.

– Még jó, hogy befejeztük a főételt – jegyezte meg a végtelen nyugalommal felálló William. –
Átköltözünk az ebédlőbe. Ott is megterítettünk, a biztonság kedvéért.

Jacinto megfogta Bibi könyökét, így siettette befelé a házba.
– Csodásan fest, ha ki van bontva a haja – suttogta.
Bibi szabad kezével összefogta szél borzolta haját, és a férfira nézett.
– Fölösleges tartania. Engem nem fog elfújni a szél.
– Úgy érti, mint a monacói nőket? – És annak ellenére, hogy kartávolságnyira akarta tudni magától

a férfit, Bibi felnevetett, mert a szél épp akkor lebbentette fel az egyik monacói nő szoknyáját, s a
fenekét felvillantva a ház irányába fújta.

Mindenki újra elhelyezkedett, ezúttal az ebédlőasztal körül. A nők idegesen húzták össze magukat,
miközben villámlott, és úgy dörgött felettük az ég, mintha sugárhajtású gépek szálltak volna fel.

– Hozz még bort – mondta Rodolfo, amikor William becsukta az ablakokat.
Jacinto a Bibi mellett álló székre telepedett.
Ki tudja, miért, a nő sejtette, hogy így lesz.
– Maga fejtörést okoz nekem – mondta Jacinto, és komolyan is gondolta. – Maga titokzatos nő. Ki

gondolta volna, hogy ilyen gyönyörű, hosszú, selymes haja van, amíg nem fújta szét a szél. –
Megérintett egy tincset a nő homlokán. Gyöngéden hátrahúzta, miközben a nőt nézte, aki
elmosolyodott.

– Nahát, tud mosolyogni? – kérdezte Jacinto, és Bibi széktámlájára tette a kezét.
A nő elhajolt tőle.



– Tudtam.
– Nem kedvel engem? Kíváncsi volnék, miért. A legtöbb nőnek tetszem.
– Még csak nem is ismerem magát.
– Akkor itt az alkalom, hogy nekilássunk megismerni egymást. Ez teljesen helyénvaló egy partin,

nem gondolja?
Salátát tettek le eléjük, egyszerű zöldségeket, épp csak egy kis sötét olívaolajjal meg egy csepp

balzsamecettel ízesítve. Körbeadták a sajttálat.
– Ezt kóstolja meg – mutatott Bibi a Torta del Casarra. – Ízleni fog.
– Ha nem ismer engem, honnan tudja, hogy ízleni fog? – Bibire nézett, nem a sajtra. A hatalmas

barna szempárba a festett üveg mögött.
– Egyszerűen tudom – felelte könnyedén Bibi. És valamiért tudta, hogy Jacinto olyan, mint ő.
Kihozták a desszertet, a málnából, sajtból és mézből készült helyi agyszüleményt, amelyet Tio

Pichunak neveztek, és „Pichu bácsit” közönséges cseréptálakban szolgálták fel, kecses, György
korabeli ezüstkanalakkal.

Aztán mindenki fogta a sűrű feketekávéval megtöltött csészéjét, és visszamentek a szalonba, ahol
süppedő díványokra és magas támlájú székekre telepedtek, avagy a földön heverő hatalmas párnákra.
Az ég csak dörgött, villámok cikáztak, eső verte a terasz kövét. Édes, friss fuvallat áradt be a nyitott
franciaablakokon.

Jacinto kezébe vette a gitárját. A zongora mellett álló szék szélére ült, és halkan pengetni kezdte a
hangszerét.

Uramatyám! Hát persze. Bibi most ébredt rá, kicsoda Jacinto. Milliószor hallotta a rádióban.
Hogy is lehetett ilyen ostoba?

– Ó, ó – hallotta Bibi a nők elragadtatott suttogását. Jacinto azonban nem valamelyik saját dalát
énekelte, hanem Leonard Cohen Hallelujaját, halkan, megindítón.

A férfi vonzásába kerülve Bibi szintén elővette a gitárját, Jacintóhoz ment, a földre telepedett, és
csatlakozott a melódiához. Mikor a férfi befejezte a dalt, néma csönd volt, majd összecsattantak a
tenyerek, aztán Jacinto máris az egyik saját dalába kezdett, arról, hogy milyen fiatalnak lenni azzal a
tudattal, hogy sosem fog megváltozni a világ… Mígnem egy napon hirtelen mégis megváltozott…

Amikor elhallgatott, Bibihez fordult.
– Kérem, játssza el nekem valamelyik dalát – mondta olyan halkan, hogy csak a nő hallhatta meg.

És akkor csendesen Bibi játszani kezdett egy dallamot.
Jacinto figyelmesen hallgatva közelebb hajolt.
– Miért nem énekeled nekem? – kérdezte.
Bibi azonban nem akart énekelni. Inkább csak mondta a szavakat, csak a férfinak, hogy ő hallja.

Miként az összes dala, a történet egyszerű volt, mégsem olyan egyszerű. Arról szólt, hogy tudod-e,
voltaképp ki vagy. Csak élj… Ez volt a címe.



Jussak eszedbe… – így kezdődött a dalszöveg
Az életed
Az életem.
Mindig valaki más próbáltam lenni
Valaki más, csak nem önmagam.
Már nincs szükségem rád
Nem kell visszajönnöd.
Nem kell eltüntetned jeges könnyeim
A jeget a szívemből.
Már tudom
Lehetek csupáncsak önmagam.
Az életed, az életem…
Már tudom, csak egy számít, a lét.
Csak élj…
Csak legyek önmagam, csak légy önmagad.
Ó, ha tudtam volna, hisz oly egyszerű ez:
Nem volt szükségem rád.
A puszta lét, az kellett nekem csupán
Csak legyek önmagam, csak légy önmagad
Ne feledd, csak élj…
Jacinto tüstént rátalált a dallamra, Bibi mögött énekelt, aki mondta neki a szöveget. Az egyik zenész

odasomfordált, és a zongora billentyűin kezdett el játszani, majd, mivel az áramfejlesztő ismét
működött, a basszusgitáros is beszállt, és hirtelen kemény ritmust adott Bibi csendes dalának.

Átfutott rajta a döbbenet, visszarepítette az időben… lehunyta a szemét, és repítette a muzsika…
az emlékezésbe, hogy milyen érzés volt… az első sikere Hollywoodban, a Sunseten, a House of
Bluesban, amikor érezte, hogy a basszgitár megremegteti az egész testét, szinte sírtak a gitárok, s
ő izgalomtól és félelemtől remegett, akkor a necc harisnyában és holdjáró cipőben, aztán flitteres
selyemben, amikor szerelmes volt az életbe meg a zenébe… a fiatal, a kezdő Bibi…

Amikor elhallgatott a zene, olyan volt, akár egy álomból ébredni, egy álomból, amit végtelenül
szeretett volna újra átélni.

Jacinto a zongora mellett állt, a basszusgitárossal beszélgetett, aki valamilyen dallammal
próbálkozott. Úgy tűnt, mintha teljesen megfeledkezett volna Bibiről.

Ő észrevétlenül fogta a gitárját, felállt, és kiosont a szobából. A kutya utána őgyelgett. Senkivel
nem találkozott, mialatt átment a hallon, le a lépcsőn. Rögtön bőrig ázott. Kinyitotta a kocsi ajtaját,



bedobta hátra a gitárt, segített Amigónak beülni az anyósülésre, és gyorsan elhajtott.
Jacinto megváltoztatta az ő egyszerű dalát. A magáévá tette. Ő is éppolyan, akár a többiek. Bibi

tudta, hogy nem szabad megbíznia benne. Tudta, hogy nem lett volna szabad eljönnie ma este.

37. fejezet

Másnap korán reggel Bibi a tornyok alatt lévő hálószobájában öltözködött. Nem működött a bojler,
hideg vízben kellett zuhanyoznia, és vacogott. Gyorsan magára kapta kedvenc fekete kasmírpulóverét.
Kopott volt és elnyűtt, mégis a legeslegkényelmesebb ruhadarabja. Új korában átélt vele jó időket, s
ahogy egyre viseltesebb lett, rossz időket is. Olykor Amigo is aludt rajta, ezért borította itt-ott
kutyaszőr. Pulóverek jönnek, pulóverek mennek, ám némelyik örökké veled marad. Olyan volt ez,
akár Linus kedvenc rongya a Snoopyban, vigaszt nyújtott Bibinek. És a tegnap esti őrültség után a
dalával, bizony vigaszra volt szüksége.

Fekete tréningnadrágjába bújt, szárazra törülte a haját, majd az egyik ablakfülkébe telepedett, hogy
kifésülje belőle a csomókat, és lenézett a völgyre. Minden falevél, minden egyes fűszál még
csillogóbbnak tűnt, újjáéledtek az éjszakai viharban. A domb alján a hozzá vezető út bejáratát jelző
fába belecsapott a villám, és kettéhasadt. Az egyik fele, akár egy boszorkányfa, kicsavarodott és
megfeketedett, a másik még állt, zöld levelek vibráltak a szélben. A három kecske állhatatosan
legelészve haladt előre a fűben, néhány csirke pedig, Bibi korábban engedte ki őket az ólból, az
árokban, a kedvenc költőhelyükön totyorászott. Amigo a teraszon terpeszkedett, túl öreg volt már,
hogy megkergesse a tyúkokat, és túlontúl elégedett ahhoz, hogy akár csak érdeklődést ébresszenek
benne. Méhecske zizegett a nyitott ablakban. Ezen kívül csak a madarak csicsergését meg a kecskék
szüntelen ropogtatását lehetett hallani. Bibi még a saját lélegzetvételét is hallotta.

Lehunyta a szemét, hagyta, hadd szárítsa haját a meleg nap. Többnyire szerette a csendet, úgy
érezte, megvédi, biztonságban van, ma azonban nyomasztónak tűnt. Ezen a napon a magányára
emlékeztette, amikor a lányával is lehetett volna.

Milliomodik alkalommal rágódott már azon, hogy helyesen cselekedett-e, amikor elhagyta a
gyermekét. Mégis mi mást tehetett volna? A botrány iskolától iskoláig, városról városra, faluból
faluba követte volna Palomát. És már senkinek nem kellett Bibi. Bukott sztár volt csupán. Rossz hír.

A tegnap estére gondolt és Jacintóra, arra, ahogyan a férfi átvette a dalocskáját, és valami
nagyobbá formálta át, ahogyan Leonard Cohen Hallelujaját, amikor elismételte a refrént: Csak legyek
önmagam, csak légy önmagad, ó, ha tudtam volna, hisz oly egyszerű ez, nem volt szükségem rád, a
puszta lét csupán, az kellett nekem, csak legyek önmagam, csak légy önmagad, ne feledd, csak élj.

Valami megzörrent az ablakon. A méhecske tiltakozásul ide-oda röpködött, majd amikor újabb
apró kavicsok találták el az ablakot, kirepült. A párnán térdeplő Bibi kidugta a fejét, s a teraszt
pásztázta.

– Ki van ott? – kiáltotta, természetesen spanyolul. Mostanában már szokássá vált nála. – Bárki
vagy is, az ajtó mellett ott van egy vascsengő, el sem lehet téveszteni. Miért nem azt használod,



ahelyett hogy az ablakaimat zörgeted?
Nem kapott választ. Hirtelen ideges lett, hiszen eszébe jutott, hogy nincs kulcsra zárva az ajtó.

Végül is egyedül volt.
Aztán egy hangot hallott.
– Aranyhaj, Aranyhaj, ereszd le a hajadat…
Jacinto! Bibi még jobban kihajolt az ablakon. A férfi fölnézett rá, egyik kezével árnyékolva szemét

mosolygott. Szűk, agyonstrapált farmernadrágot és fehér trikót viselt. Imádnivalóan festett.
– Te vagy Aranyhaj – mondta. – A hosszú hajad miatt.
Bibinek valahogy tetszett, amiért egy mese hősnőjéhez hasonlították.
– Azt hiszem, Aranyhaj szőke volt – felelte.
Jacinto felnevetett.
– Oké, akkor jobb, ha elmegyek. Nem vagyok oda a szőkékért. – Intett, és sarkon fordult.
– Várj! – kiáltotta Bibi.
A férfi visszapördült, és szétvetett lábbal, összefont karral nézett föl Bibire.
– Miért jöttél?
Jacinto homlokráncolva mély lélegzetet vett. Mintha a válaszán tűnődne. Végül így szólt:
– Azért jöttem, mert megléptél. Szomorú voltál, és én tehettem róla. Azért jöttem, hogy bocsánatot

kérjek. Gondolom, nem tetszett, amit a daloddal műveltem.
– Még mindig az én dalom – felelte Bibi.
– És mindig is az lesz. Hozzá nem érek többet az engedélyed nélkül. – Jacinto összetette a tenyerét,

mintha imádkozna, s a fejét meghajtva folytatta: – A bocsánatodért esedezem, szépséges Aranyhaj. És
könyörgöm, legalább tessékelj be kísértetjárta kastélyodba egy csésze kávéra, hogy beszélgethessünk.
Nagyszerűen értek a szellemekhez.

Olyan szexinek tűnt, ahogyan ott állt, és olyan bűnbánónak. Bibi fülében ott csengett az énekhangja:
Csak legyek önmagam, csak légy önmagad, ne feledd, csak élj. Jacinto himnuszt varázsolt belőle a
világ számára, mindenki számára, legyen az fiú, lány, férfi, avagy nő, aki valaha is eltűnődött
önmagán, arról, hogy kicsoda valójában. És ez mindenkivel megtörténik az élete bizonyos
szakaszában. Nem igaz?

– Nyitva van az ajtó – mondta a férfinak, miközben gyorsan lófarokba fogta még nedves haját, és
megigazította magán a pulóvert. Kifelé menet egy pillantást vetett a tükörképére. Az arca kendőzetlen
volt, a kiszolgált fekete kasmírpulóver meg a tréningnadrág csupa kutyaszőr. Már késő volt, hogy
bármit is tegyen ellene.

Amire Bibi a földszintre ért, Jacinto már a konyhában állt, s keresztbe vetett lábbal, karba font
kézzel, hanyagul, lazán a mosogatónak dőlt.

Komótosan fürkészte Bibit.



– Csodásan nézel ki így – mondta. – Jobban, mint tegnap este.
Bibi grimaszt vágott.
– Tegnap este úgy festettem, akár egy magyar cigánylány. A valódi jobban festett volna, főleg azok

mellett a felvágós francia nők mellett.
– Nem franciák voltak, hanem „nemzetköziek”, ami azt jelenti, hogy gazdag férfiakhoz mentek

feleségül, és túlöltözve meg túl sok gyémánttal jelentek meg egy nyaralóban szervezett partin. A
francia nők visszafogottabban sikkesek lettek volna. Ők mindig tudják, hogyan kell alkalomhoz
öltözni.

Bibi már korábban megfőzte a kávét, zuhanyozás után szeretett volna reggelizni. Magán érezte a
férfi tekintetét, miközben két agyagkorsóba töltötte ki a feketét, melyeken kakasokat ábrázoló vidám
képek voltak.

– Cukrot? Tejet? Máskülönben honnan tudsz ilyen sokat a francia nőkről?
Jacinto nem kért cukrot, Bibi pedig a konyhapultra tette a férfi csészéjét, óvatosan, nehogy

túlságosan közel menjen hozzá, nehogy véletlenül megérintse. Aztán fogta a saját bögréjét, az
asztalhoz ment, és leült.

Jacinto követte a tekintetével, és éppannyira tudatában volt Bibi fizikai jelenlétének, amennyire a
nő az övének.

– Ez tetszik – jegyezte meg.
– Tessék? – Bibi a hajához kapott, arra gondolt, hátha megint kibomlott.
– Az tetszik, hogy közvetlenül az asztalra tetted a forró bögrét. A legtöbb nő alátétet használt volna.
Bibi megvonta a vállát, és legyintett.
– Jól megnézted ezt az asztalt? Egy örökkévalóság óta áll itt, és valószínűleg több csésze forró

kávét látott és több palacknyi kilöttyintett bort, mint mi ketten együttvéve. Ennek az asztalnak már
késő.

Jacinto odasétált, és végighúzta tenyerét az összevissza vagdalt felületen.
– Nekem akkor is tetszik. Ez már történelem. Tetszik ez a hely. A kastélyod.
– Castillo Adivino.
– A jövendőmondó kastélya. – Jacinto odavitte a kávéját, és letelepedett Bibi mellé.
A nő igyekezett nem Jacinto bicepszét és a tetoválását bámulni. Látott egyet a csuklója körül, és az

egyik ujján is volt. Egy másik a nyakától indult a melle irányába, a sima, fehér trikó alá.
– Ezek szerint, Vida, te jövendőmondó vagy?
– Hogy én? – Bibi hátravetett fejjel kacagott.
Jacinto arra gondolt, milyen gyönyörű, amikor nevet. Egészen megelevenedett az arca, a fogai

pedig nagyon kicsik voltak, szépek, fehérek és egyformák. Telt, puha ajkának a széle kicsit fölfelé
kunkorodott. És a szeme világos tengerzöld…



– Jövendőmondó? – kérdezte vidáman Bibi. – Még a saját sorsomat sem tudom megjövendölni,
nemhogy másokét. Dehogy. Állítólag a kastély egykori tulajdonosa rendelkezett jóstehetséggel, de ez
már nagyon régen történt, beleveszett az idő homályába.

Jacinto még mindig Bibi szemét nézte.
– Ó! Az idő homálya. Te aztán értesz a szavakhoz.
– Te is tudod, hogy ez nem az én szövegem. Ám az, amit tegnap este énekeltem, az enyém.
Jacinto belekortyolt a kávéba, s közben le nem vette Bibiről a tekintetét. Lófarokba kötött hajával,

kendőzetlen arcával, a kontaktlencse meg a színezett szemüveg nélkül az volt, aki.
– Azok Vida szavai voltak – mondta a bögrét letéve a férfi. – Én pedig azért vagyok itt, hogy az

engedélyedet kérjem, mert fel akarom venni. Lemezt szeretnék csinálni a Csak éljből, Vida.
– Mármint ahogyan tegnap este játszottad?
– Jobban – felelte egyszerűen a férfi. – Vonósokat akarok hozzáadni meg egy jajgató

baritonszaxofont és trombitákat. Bárcsak beleegyeznél, hogy elénekled velem.
A nő válaszára várt, ő azonban hátat fordított neki, fogta a bögréjét, és visszavitte a mosogatóhoz, a

folyó víz alatt leöblítette, majd lerakta a csöpögtetőre.
Bibi szíve hevesen dobogott a kutyaszőrös pulóver alatt… Mennyire vágyott rá, hogy együtt

énekelje vele, szinte már hallotta is, ahogyan Jacinto megcsinálja a stúdióban vonósokkal,
szaxofonnal és trombitákkal. Tegnap este az ő dalocskájából valami nagyobbat, egy fülbemászó
himnuszt varázsolt.

Az ablak előtt kukorékolni kezdett a kakas, nyilván újra a tyúkokat kajtatta.
– Nem énekelek – felelte Bibi. – Ha valaha is hallottál volna, eszedbe se jutna az ötlet. Rosszabb

vagyok a kakasnál is.
– Rodolfo azt mondta, hogy adtál már el dalokat. Az előadói jogokra gondolok, az engedélyre, hogy

lemezre vegyék.
– Összesen csak hármat. De nem voltak olyanok, mint ez, meg se közelítették azt, ahogyan te adtad

elő. – Bibi a homlokát ráncolta, miközben az előző dalokra gondolt. – Az én dalaim egyszerűek,
bensőségesek. Csak azt írom le, ahogyan érzek.

– Magadról írsz, ahogyan én is. És kétségtelenül így volt a Csak élj esetében is.
Jacinto a nő mellé lépett, s megfogta mindkét kezét.
– Vida a Castillo Adivinóból, elmondom neked a jövődet. Ha nem akarsz énekelni nekem, legalább

arra adj engedélyt, hogy felhasználjam azt, amit tegnap este fölvettünk. Tudod, hogy rögzítettük, csak
úgy mellékesen, de nagyszerű alaphangot ad a közepén a gitárszólóddal, a háttérben pedig épp csak
sejthető, ahogyan mondod a szöveget.

Bibi aggodalmasan nézett, s a férfi megszorította a kezét.
– Ígérem, hogy csak a háttérben leszel. Kérlek, mondj igent. Vida Hernandez?



Bibi úgy kapaszkodott a férfi kezébe, mintha a fuldoklástól mentené meg.
– Igen – felelte egyszerűen. A férfi magához húzta. Arra gondolt, hogy megcsókolja a kezét, ám

aztán az ajkuk ért össze. Puhán, lassan csókolta.
Bibit meglepetésként érte az a dobbanás a gyomorszájában, a férfi szexuális reagálása, a teste az

övé mellett. Milyen régóta nem érezte már ezt. Már arra is számított, hogy nem érzi soha többé, és
most sem lenne szabad így éreznie… Ez túlságosan veszélyes… De nem tudott ellenállni annak a
csodálatos, érzéki terepnek, amelyet sosem akart elhagyni… Ez hiba volt, de tehetetlen a férfival
szemben. Jacinto túl határozott, uralja őt, és tíz évvel fiatalabb nála…

Jacinto elhúzta az ajkát, Bibi pedig kinyitotta a szemét. Jaj, istenem! Nem tettem be a
kontaktlencsét, hiszen csak kiszálltam a zuhany alól, és nem számítottam rá! Jacinto biztosan
észrevette… de mégsem mondott semmit…

A férfi rámosolygott azzal a könnyed, elbűvölő mosolyával.
– Most pedig elviszlek ebédelni, hogy megünnepeljük – mondta.
– Hová?
– Ahová akarod. Madrid? Malaga? Marbella? És megkérjük Rodolfót, hogy még ma készítse el a

szerződést. És telefonálok a produceremnek, holnap a stúdióban leszünk. Kérlek, kérlek, Vida,
mondd, hogy eljössz a felvételre, mondd, hogy gitározol velem.

– Majd meglátom – felelte Bibi, de Jacinto látta a zöld szemét, hallotta a dalát, talán tudja róla,
hogy kicsoda, és esetleg fel fogja ezt használni a hangfelvételen. De nem, megbízhat a férfiban, ezt
olvasta ki becsületes tekintetéből. Ámbár Brúnónak nem ugyanilyen őszinte volt a tekintete, amikor
megismerkedtek?

Bibi kiszabadította a kezét, s a Jacinto csókja által keltett szexuális vágyra gondolt. Vonzódott a
férfihoz. Több volt ez vonzódásnál, hiszen magával ragadta Jacinto energiája, az életereje. Éppolyan
volt, mint ő maga nem is olyan régen, ám az az ember, aki akkor volt, beleveszett az idő homályába…

Mintha ugyanezeket a szavakat használta volna csak néhány perccel ezelőtt. És most újra visszatér
a zenebizniszbe, a hangstúdiók világába, egy olyan férfival, aki akarja őt, s akit ő akar. Ismét egy
sztárral volt.

Ez túl szép, hogy igaz legyen.

38. fejezet

Mac álmatlanul töltötte az éjszakát, Lorenza járt a fejében. Végül is, gondolta, hogyan lehetséges
az, hogy egy férfi belép egy szobába, és kiderül, hogy a múltja vár ott rá, és szinte pontosan ugyanúgy
néz ki, mint sok évvel azelőtt? A tekintete ellágyul az emlékezéstől, mosolyog, és gyönyörű, szexi és
kapható. Az ilyen emlékek, mint az övék, feledhetetlenek, még akkor is, ha tudták, hogy annak is kell
maradniuk – emlékeknek csupán.

Korán kelt, lezuhanyozott, megborotválkozott, s közben sikerült megvágnia magát. Miközben



felitatta álláról a vért, savanyúan arra gondolt, hogy nagyszerűen fog menni a monoklijához. Inkább
profi bokszolónak tűnt, mint szeretőnek.

Telefonon bérautót rendelt magának, majd felhívta Lorenzát, de a házvezetőnő vette fel a kagylót.
Buena azt mondta, máris szól a Senorának, Mac azonban félbeszakította, és arra kérte, adja át
Lorenzának az üzenetét, miszerint egyedül utazik a bodegához, és estefelé fog megérkezni.

Aztán e-mailt küldött Sunnynak, és üzenetet is hagyott, mondván, szereti és hiányzik neki. Ez igaz is
volt. Mindazonáltal vigyázott, nehogy megemlítse

Lorenzát. Sunny talán nem értené meg, hogy Lorenza a múlt, s pillanatnyilag az egyetlen szerepe az,
hogy Paloma nagymamája.

Számos egyéb telefonhívást intézett el, többek között egy malagai kapcsolatát kereste meg, akitől
információkat kért a problémás fiúról, Antonio de Ravelről. Floradelisának már utánanézett, az ő
élete szemlátomást nyitott könyvnek bizonyult. Jassy azonban más lapra tartozott.

Elérte Levet telefonon, és annak a lehetőségéről beszélgettek, hogy Jassy Paloma érdekében
megkeresi Bibit, hiszen ahhoz nem fért kétség, hogy a nő imádja az unokahúgát.

– Már amennyiben Bibi még életben van – jegyezte meg Lev. – És kezdek kételkedni ebben.
– Egy árva nyomom sincs vele kapcsolatban – felelte Mac. – Hogyan tűnhet el teljesen egy nő,

különösen egy híres nő?
– Ezt én sem értem – felelte Lev.
– Muszáj lennie valamilyen kapcsolatnak. És az kizárólag az imádott lányához vezethet. Épp most

indulok Palomához.
– A Ravel-bodegába?
– A bodegába.
– Csak légy óvatos azzal a Lorenzával – intette Lev. – Nem semmi az a nő. De ezt már magad is

tudod.
Miközben Mac bontotta a vonalat, azon tűnődött, vajon honnan tud Lev róla és Lorenzáról.
Este érkezett meg a bodegához, miután többször vett rossz irányt, s ez sok fölösleges kilométerébe

került.
Végtelennek tetsző szőlőültetvények között vezetett, súlyos, még éretlen szőlőfürtök lógtak a

tőkéken. A kis bérelt Ford Fiesta reflektorfénye nyuszikat riasztott meg, fejvesztve futottak az út menti
árkokba, s egy hihetetlen pillanatig Mac azt hitte, megtámadták, mikor valami sebesen száguldott felé,
szinte súrolta a kocsi tetejét, majd hirtelen fölfelé szárnyalt. Éjszakai prédára leső ragadozó madár
lehetett.

Az égbolt tiszta volt, ezernyi csillaggal kivert, amelyek ragyogóbbnak tűntek a tiszta levegőjű
vidéken, mint Los Angelesben valaha is. Viszont Mac sehol sem látott olyan jelzőtáblát, amelyik a
Bodega de Ravel felé mutatta volna az utat.

Végül teljesen véletlenül keveredett oda, egyszerűen balra fordult, amikor úgy vélte, hogy jobbra



kellett volna, és hirtelenjében egy újonnan felkövezett úton találta magát. Olyan széles volt, hogy két
teherautó elhaladhatott rajta egymás mellett, s a legszéléig mindenütt csupa-csupa szőlő. Vagy
nyolcszáz méterrel távolabb hosszú, alacsony, fehér ház állt egy vadvirágos mezőn,
manzárdablakokkal és kék cseréptetővel. A pázsitot egy hatalmas fa uralta. A hatalmas fa alatt asztal
állt és székek, a fűben egy pokróc hevert, rajta nyitott könyv feküdt, talán Paloma felejtette ott. Mac
azon tűnődött, vajon mit tud a kislány az édesanyjáról, ami esetleg valami támpontot adhat neki. Ha
nem is Bibi hollétéről, legalább arról, hogy valójában kicsoda Bibi. A múltban Mac arra jött rá, hogy
a legfontosabb sosem a „mi vagy” és a „hol vagy”, hanem az, hogy kicsoda vagy. Ez a
gondolkodásmód már számos ügy megoldásában segítette.

Paloma már várta, úgyhogy most szinte repült ki a portikuszra, majd lefelé a széles bejárati
lépcsőn, egyenesen a férfi karjába.

– Mr. Reilly, Mr. Reilly!
Mac nevetve kapta fel a kislányt, és fölemelte a levegőbe.
– Hé, Mac. Már elfelejtetted? És én is örülök, hogy látlak, kicsim.
– Csak énmiattam idejöttél! – lelkendezett immár ismét a szilárd talajon Paloma. Ahogy fölnézett

Macre a gesztenyebarna szempár, mely annyira elütött az anyja szemének színétől, Mac egy pillanatig
azon tűnődött, kicsoda lehetett Paloma édesapja.

– Nem neked köszönhetően – felelte. Kézen fogta a kislányt, és lement vele a lépcsőn, majd be a
házba. – Te még csak meg sem kértél rá.

– De Jassy megkért, ő mondta, hogy felhívott téged. És Lorenza is megkért.
– Ó! A mátriárka – jegyezte meg Mac, s tekintetével Lorenzát kereste.
Ó nem volt a közelben, viszont egy alacsony, kék szemű, szőke lófarkas kicsi lány igen.
– Ő a legjobb barátnőm, Cherrypop – közölte Paloma.
– Örülök, hogy megismerhetem, Senor Reilly – mondta angolul Cherrypop. – A mamám brooklyni.
– Hát nem mindenki az? – kérdezte nevetve Mac, ugyanis néha ez csakugyan igaznak tűnt. – És én is

örvendek a találkozásnak, Cherrypop.
– Nem kérdezed meg, hogy honnan kaptam a nevemet? – A kislány hetykén pillantott föl rá

porcelánkék szemével. – Mindig mindenki megkérdezi.
– Akkor gyanítom, hogy fölösleges megkérdeznem, úgyis elmeséled.
Cherrypop csücsörített. Palomára pillantott, majd ismét a férfira.
– Hát, ez egy hosszú történet – kezdte, épp amikor Lorenza lefelé jött a lépcsőn, mezítláb,

világoszöld kaftánja súrolta a mellét, és lebegett a bokája körül. Egyszerre volt lezser, elegáns és
egyszerű. Mac örült, amiért nem kettesben utaztak ide. Nem tudta, hogy átment volna-e a vizsgán az
eltökéltsége.

– Mac, már azt hittem, eltévedtél.
– Jól mondod, de ne feledd el, hogy nyomozó vagyok, végül is bárhol bárkit meg tudok találni.



– És engem találtál meg.
Lorenza átkarolta a férfit, hűvös arcát az övéhez szorította. Mac beszívta az enyhe virágillatot,

amire olyan jól emlékezett. Elhatározta, hogy megajándékozza Lorenzát, egy üveg parfümöt vesz neki,
amelyhez nem fűződnek emlékek. Úgy hallotta, hogy a Chanel No. 5 az jó.

Arcon csókolta Lorenzát, és hátralépett.
– Egy másik gyönyörű otthon, Lorenza – mondta, miközben tekintetével körbepásztázta a tágas hallt

a maga fényesre csiszolt fapadlójával meg a hatalmas kerek asztalt, melynek közepén nagy csokor
virág állt, a széles, alacsony székeket meg a mennyezet gerendáit.

– A de Ravel család története van megírva ezekben a falakban – mondta Lorenza –, ahogyan a
ramblasi házban is. De azt természetesen tudod, hogy a Ramblasban lévő ház most Bibi és Paloma
tulajdona.

– De mindig lakhatsz ott, nagymama – vágta rá lelkesen Paloma, s ez mosolyra késztette Lorenzát.
– Megtennéd, Paloma, hogy Cherrypoppal megmutatjátok Mr. Reillynek a szobáját? Aztán

vacsorázunk – mondta.
– Köszönöm – felelte Mac. – De előbb rám férne egy zuhany.
Lorenza flörtölős mosollyal nézett a férfi szemébe. Mac tudta, hogy Lorenza ugyanazt gondolja,

amit ő, és ez bizony nem volt jó. Vagy mégis? Megfogta Paloma kezét.
– Oké, lányok – mondta, és elindultak Cherrypop után, aki a férfi jól megpakolt táskáját cipelve

elindult fölfelé a lépcsőn. – Menjünk.
– A tiéd az utolsó ajtó – magyarázta Paloma, miközben végigmentek egy széles folyosón, és

elhaladtak az ő szobája előtt. – Az a legnagyobb vendégszoba. Lorenza különleges embereknek
tartogatja. Az ő szobája a túlsó végen van. – A kislány hátramutatott, a lépcsőházon túl, egy
kétszárnyas ajtóra. – Persze az övé a legeslegnagyobb szoba. Egyszer teheneket tartottak ott, de réges-
régen.

– Egyszer volt, hol nem volt – mondta Cherrypop. Belökte az ajtót, majd a hatalmas mennyezetes
ágyra hajította Mac táskáját. Maga a baldachin selyemből volt, a tetején aranyozott koronaféle fogta
össze, amelybe szőlőleveleket faragtak. Nőies, gondolta Mac, mint Lorenza.

Cherrypop most feléje fordult.
– Még mindig nem kérdeztél a nevemről.
A férfi felnevetett, és azt mondta, hogy később biztosan rengeteg kérdést fog feltenni neki.
– Tudom – felelte a férfit fürkészve a kislány, azzal az ünnepélyes, bizalommal teli kék szemmel,

amelyről Mac tüstént gyanította, hogy csintalanabb, mint amilyennek a kislány látszik.
– Cherrypop tudja, miért vagy itt – közölte Paloma. – Mindent tud, és azt mondja, óriási baromság,

hogy az én anyukám gyilkos.
– Egyetértek – felelte meglepődve Mac, mivel ez volt az első alkalom, amikor Paloma ténylegesen

szóba hozta az anyja bűnösségének kérdését.



A gyerek a cipője orrát nézte.
– Én is egyetértek – mondta halkan. – Legalábbis azt hiszem.
– Mi lenne, ha később beszélnénk erről? – mondta Mac. – Miután lezuhanyoztam.
– És vacsora után – jegyezte meg Cherrypop, mert már szörnyen éhes volt.
– Paella lesz, tudod, ahogyan Valenciában csinálják, csirkével, kis disznóhússal, meg rákkal és

kagylóval – magyarázta Paloma.
– Már alig várom – felelte a férfi.
Lorenza, aki szintén nagyon várta már a vacsorát, homlokát ráncolva, összekulcsolt kézzel járkált

föl-alá. Buena jött be két palack lehűtött fehérborral – az egyik természetesen, de Ravel volt,
mégpedig az itt termő szőlőből készült habzóborfajta.

– El fogja nyűni azt a szőnyeget – jegyezte meg Buena, sokatmondó tekintetet vetve Lorenzára. Még
sosem látta ilyennek az évek során, és gyanította, hogy miért. Lorenza nem volt egy angyal, és a
házvezetőnő tudta, hogy Juan Pedro halála óta akadtak férfiak az életében. Hogy is lehetne másként?
Végtére is Lorenza nő, mégpedig gyönyörű és szenvedélyes. Juan Pedro ezért szerette. Aki egy házban
élt velük, mindenképpen tudatában volt a szeretkezéseiknek és a szenvedélyüknek. Az ilyesmit a
cselédek mindig tudják, és Buena később is mindig tudott arról, ha Lorenza szeretőt fogadott. Az
illető néha itt látogatta meg mint vendég, ahogyan ez a férfi ma este, ámbár a házvezetőnő felfogta,
hogy Mac Reilly nem Lorenza szeretője. Legalábbis még nem, ámbár ismerte Lorenzát, úgyhogy ami
késik, nem múlik. Csakhogy Mac Reilly komoly dolog ügyében jár itt.

– Ne törődj a szőnyeggel, magamat nyüvöm el – felelte megtorpanva Lorenza, és Buenára nézett. –
Régóta ismerem – fűzte hozzá.

– Már mondta. – Buena kinyitotta a borosüvegeket, majd jeges vödörbe állította őket, meg két kis
üveg kólát a lányoknak. Egyet-egyet. Ebben Lorenza határozott volt, főleg Cherrypop tejfog sztorija
miatt.

– Oly sok évvel ezelőtt különleges volt a számomra.
A házvezetőnő hátrasimította a haját, és odacsatolta az elszabadult tincseket. Megigazította kék

köpenyét, s hatalmas melle előtt összefont karral barátnőjére és munkaadójára nézett.
– Megértem én – mondta egyszerűen. – És látom, hogy gyorsan és két lábbal veti bele magát a

dologba. Legyen óvatos, ne felejtse el, miért van itt Mr. Reilly.
Egy percre bizony Lorenza megfeledkezett arról, hogy Mac Paloma kedvéért van itt; egy percig

arra gondolt, csak azért jött, hogy őt lássa, hogy újra vele legyen.
– Van barátnője – mondta. – De én újra beleszerettem, Buena. Akarom ezt az embert, szükségem

van rá. Vele újra kezdődhet az életem.
Buena aggodalmas képpel rendezgette a palackokat a jeges vödörben.
– Mr. Reilly más – figyelmeztette Lorenzát. – Egy ilyen férfinak… megvan a maga élete, a munkája.

És különben is, már van asszonya.



– A dolgok változhatnak – felelte tűnődve Lorenza.
És akkor Cherrypop robbant be a szobába, akár egy rakéta, mögötte a nyugodtabb Palomával.
– Itt vagyunk! – jelentette. – És majd' éhen halunk.
– Akkor szaladjatok kezet mosni – parancsolt rájuk Lorenza, miközben kitöltött magának egy pohár

bort, és hálásan iszogatta. Szüksége volt egy italra, hogy átvészelje a következő egy-két órát. Aztán
Mac lépett be. Magas volt és karcsú az elmaradhatatlan farmernadrágban meg egy feltűrt ujjú, svájfolt
farmeringben, a monoklija sárgába fordult, s egy vágás vöröslött az állán. Évek óta a legjobb látvány,
amiben Lorenzának része volt, és szédítő mosolyt vetett a férfira.

– Már el is felejtettem, milyen helyes vagy – mondta.
– Ezzel a szóval sosem jellemezném önmagam – felelte Mac, és elfogadott egy pohár bort

Buenától.
– Hát én sem. – Ezt Buena súgta Lorenzának. – Túlságosan szexi, és különben is, házasember.
– Nem, nem az – súgta vissza Lorenza.
Mac eközben a szobát vette szemügyre, a rusztikus berendezés a kényelmet szolgálta, süppedő

díványok, hatalmas karosszékek, a sarokban egy zongora, a falakon egzotikusnak tűnő festmények, és
volt még egy nagy bronzszobor, tülekedő birkacsordát ábrázolt. Mac eltűnődött, hogy csordának
hívják-e a bárányok csoportját. Talán ebben téved.

– Egyébként is – Lorenza még mindig Buenával sugdolózott – az életben és a szerelemben minden
nő magára van utalva. Én megint fülig szerelmes vagyok belé, Buena, és vissza akarom kapni. Minden
nő ellen háborút hirdetek, akit csak ismer. És tudod, hogy én mindig nyerek.

Buena hangosan fölsóhajtott. Tudta, ha Lorenza akar valamit, semmi nem állíthatja meg.
Visszajöttek a kislányok, és Lorenza beterelte őket az ebédlőnek kinevezett kis helyiségbe, ahol az

asztalon már ott gőzölgött egy hatalmas, kerek öntöttvas edényben a paella. Paloma tüstént tájékoztatta
Macet, hogy a sárga, sáfrányillatú rizs a legjobb az egészben.

Buena bort töltött a poharakba, a lányok megkapták a Coca-Colát – rengeteg jéggel és szívószállal
–, Cherrypop pedig elmesélte Macnek a neve történetét.

Aztán Paloma csak úgy, minden további nélkül ezt kérdezte:
– Mac, meg fogod találni az anyukámat?
– Igyekszem – felelte a férfi, és Paloma nem szólt többet.
Kivitték a megmaradt paellát, aztán a lányok csokoládétortát kaptak, Lorenza és Mac pedig

krémszerű sörbetet. A férfi vágyakozva méregette a csokoládétortát. Sunny tortát adott volna neki, de
Sunny ismeri. Ő csakugyan ismeri a gyarlóságait, a szeszélyeit, a hangulatváltozásait meg a
munkaerkölcsét, ahogyan más nő, még Lorenza sem. Annak idején, amikor megismerték egymást, más
emberek voltak. Most húszévnyi élettapasztalat volt már közöttük.

De végtére is Paloma miatt jött ide, és fel akart tenni a kislánynak egy kérdést.
– Ha volna egy dolog, csupán egyetlen dolog, amire leginkább emlékszel édesanyádról, Paloma,



akkor mi volna az?
– Az éneklése – vágta rá a kislány. – Állandóan énekelt. Nemcsak a zuhany alatt, tudod, hanem

örökösen. És zenét is írt, gyönyörű dalokat. Némelyiknek emlékszem a szövegére. Abban biztos
vagyok, hogy az anyukám sosem fog lemondani arról, hogy dalokat írjon.

Mac ráébredt, hogy megvan a hiányzó láncszeme. Lorenzára nézett, és így szólt:
– A gyerekek mondják ki az igazat.
Cherrypop a férfira nézett.
– Ez mit jelent? – súgta oda Palomának, aki megbűvölten vállat vont.
Mac sejthette volna, hiszen ez olyan egyszerű. Bibi alkotó ember. Minden mást képes lenne feladni:

az otthonát, az életstílusát, még a lányát is, a zenéjéről azonban sosem tudna lemondani. Ő maga volt a
zene. Bibi valahol még mindig dolgozik, még mindig írja a dalait, és valaki nyilván elénekli azokat.
Sőt esetleg lemezre is veszi őket. Bibi tehetsége nem veszett el. Már amennyiben még életben van.
Hát, így áll a helyzet.

39. fejezet

Bodega de Ravel
Vacsora után mindkét kislány elment tévét nézni. Már nagyon későre járt, amikor Mac hátratolta a

székét.
– Köszönöm a csodás vacsorát – mondta Lorenzának.
– Én azért élveztem, mert itt vagy velem.
Lorenza nem akarta, hogy a férfi elmenjen. Kinézett a nyitott franciaablakon. Holdfény világította

meg a szőlőket.
– Olyan gyönyörű az éjszaka. Mi lenne, ha kószálnánk egyet? Megmutathatnám az orchideáimat.

Kiállításra termesztem őket, egy erre a célra készült, hőmérséklet-szabályozott melegházban. Ez volt
Juan Pedro egyik hobbija, én pedig folytattam.

– Az ő emlékére – jegyezte meg Mac. Odament Lorenzához, megállt mellette, a nő meleg,
kendőzetlen vállára tette a kezét, oda, ahonnan lecsúszott a vékony kaftán.

– Talán holnap – mondta, és odahajolt, hogy megpuszilja a nő arcát. Ismét ott volt az orrában az a
virágillat. – Dolgoznom kell valamin, és el kell intéznem néhány telefonhívást. – Kiegyenesedett, s a
Timexére pillantott. Későre járt, de lemerte volna fogadni, hogy nem fogja felébreszteni Levet.

Lorenza kétségbeesetten marasztalni akarta a férfit; neki több kellett, végtelenül vágyott arra a
különleges szerelemre, arra a túláradó szexuális érzésre, amikor egy férfi átöleli, és azt mondja neki,
hogy káprázatosan szép, hogy elbűvölő, hogy szereti, és mindig is szeretni fogja. Ismét őrülten
szerelmes asszony volt, és vissza akarta kapni régi szerelmét. Ilyen egyszerű volt ez.

– Kérlek – mondta. Egyenesen a férfi arcába nézett.



Mac pedig egy csodaszép nőt látott, akit nagyon mélyen szeretett, de elmúlt már az az idő.
– Paloma miatt hívtál ide – emlékeztette a nőt. – Azt hiszem, megértettem valamit, és gyorsan kell

dolgoznom, még mielőtt Bruno Peretti felmutat egy bírósági végzést, és visszaviszi Palomát
Kaliforniába.

– Jaj, istenem! Ezt nem teheti meg! – kiáltotta Lorenza, s a sokk kizökkentette szerelmi álmából.
– Talán sikerül neki – felelte Mac. – Nekem pedig meg kell találnom a módját, hogy megállítsam.
Paloma és Cherrypop a lépcső tetején ücsörgött, és kacarászva fülelt. Ki akarták hallgatni, mit

mondanak egymásnak a felnőttek, amikor kettesben vannak.
– Ez olyan romantikus – mondta a világian kiművelt Cherrypop. – Szóval Lorenza megőrül Macért,

ezt bárki megmondhatja. Milyen csodálatos volna, ha Mac beleszeretne és összeházasodnának. Akkor
megtarthatnád Macet teljesen magadnak, itt, a bodegában.

A kislány Palomára villantotta fogatlan mosolyát, de barátnője a homlokát ráncolta.
– Mac a barátnőjébe, Sunnyba szerelmes – felelte. – És Sunny gyönyörű, és kedves, és…
– És akkor mi van? Én különben sem ismerem Sunnyt, úgyhogy ő nem számít.
– Lorenza sem találkozott még Sunnyval – mondta Paloma, és tüstént megoszlott a lojalitása. És

pont ekkor hallották, amint Mac azt mondja, hogy a lány mostohaapja bírósági végzést szerezhet, és
visszaviheti őt Kaliforniába.

– Jaj, istenkém! – suttogta Cherrypop. – Ezt nem teheti meg!
– Ne, nem… kérlek, ne… – pityergett Paloma. Mac erről a lehetőségről nem beszélt neki,

mindössze annyit mondott, hogy megpróbál segíteni, és tessék, most mi történik.
Olyan szorosan markolta Cherrypop karját, hogy a lány azt hitte, mindjárt elájul.
– Most mit csináljak? – Paloma hangja elfojtott volt, arcát a barátnője nyakába fúrta, mintha el

akarna tűnni.
Cherrypop tűnődött egy pillanatig. Mindig is gyorsan hozott döntéseket.
– Megszökünk – közölte.
– Hová?
– Hmm. Hát, azt még nem tudom. – Hátralökte hosszú szőke copfját, s a térdére könyökölve

töprengett.
– Nem ismersz senkit, akihez elszökhetnénk? – kérdezte aztán. – Nekem például ott van Julio

bácsikám, Murciában, de egy vagyonba kerülne eljutni oda, és különben is, valószínűleg egyszerűen
visszaküldené bennünket.

Paloma felmordult. Lorenza és Mac hangja közelebbről hallatszott. Mac jó éjszakát kívánt, s a
lépcső felé indult. A két kislány felugrott, és egyenesen Paloma szobájába rohantak, ahol riadtan az
ágyra vetették magukat.

– Majdnem elkapott minket – lihegte Cherrypop, aki még mindig a két vagabund megszökik ötletét



dédelgette. „Vagy hanyatt-homlok elmenekül”, ahogyan a filmekben szokták mondani. Olyan izgalmas
ez az egész. Kivéve persze Paloma förtelmes mostohaapját.

Paloma azonban fölült.
– Talán csak beszélnem kellene vele – mondta.
– A mostohaapáddal? Azt nem lehet. Még csak meg sem hallgatna, egyébként is, neki csak a pénz

kell…
– Nem vele, hanem Mackel, te lökött.
Cherrypop a helyzet komolysága ellenére felvihogott.
– Ó, mi az ördög! – Nagyot ásított, hirtelen kimerültnek érezte magát. – Nézzük csak a tévét. Majd

holnap kitaláljuk, mit csináljunk.
A holnap nagyon messzinek látszott. Paloma bekapcsolta a televíziót, és törökülésben nézték az

ágyon. Egy néhány hónapja felvett interjút sugároztak. A lányok már korábban is látták, de akkor
Jacinto bejött, és énekelt. Paloma és Cherrypop csodálatosnak tartotta. Jacinto volt a kedvencük.

40. fejezet

Barcelona
Bibi Jacinto házában volt, az üveg válaszfal mögött, a férfi magán-lemezstúdiójában, s fülhallgatón

hallgatta, amint az ő dalát énekli. A zenei alapot már rögzítették, Jacinto bandája mesés munkát
végzett, a vonósok és a fúvósok holnap kerülnek sorra.

Bibi hátrahajtotta a fejét, lehunyta a szemét, alig akarta elhinni, hogy ez az ő dalocskája.
Szeretett itt lenni, a kis hangszigetelt stúdió biztonságában. A hangmérnökön kívül csak ő és Jacinto

volt jelen. A szám lázas életörömmel fejeződött be, egy mély, hangsúlyos ütemmel, ami első hallásra
mintha nem illett volna az ő érzékeny lírájához, ám aztán, igencsak furamód, örömmel töltötte meg az
egyszerű dalt a fájdalom helyett.

„Ez önmagunk megtalálásáról szól”, mondta korábban Jacinto, amikor együtt mentek végig a
dalszövegen. Ezúttal Bibi habozva vele énekelt, szándékosan vékony, halk hangon, nehogy a férfi
felismerje jellegzetes rekedtes hangját.

– Erről szól, igaz?
Bibi bólintott, mire a férfi azt mondta, hogy szerinte önmagunk keresése nem szükségszerűen csupa

fájdalom. Boldog folyamat is lehet.
„Tudod”, mondta szelíd mosollyal, „talán még meg is kedveled az új embert, akivé váltál”.
Most Jacinto abbahagyta az éneklést, és csend töltötte be a teret. A dallam még ott lüktetett Bibi

fülében, mikor a férfi kinyitotta az üvegajtót, és visszatért a keverőhelyiségbe.
– Milyen volt? – kérdezte a hangmérnököt. Mindig vele dolgozott, és a férfi pontosan ismerte

Jacinto célját.



A hangmérnök helybenhagyóan emelte föl a hüvelykujját.
– A helyén van. Nem rossz, egy ilyen hirtelen felálláshoz képest.
– Azt hiszem, csinálok még egyet.
Jacinto odalépett Bibihez. Elvette tőle a fülhallgatóját, majd kézen fogta, és bement vele a

stúdióba.
Bibi rémülten várt, miközben a férfi odahúzott egy támlátlan széket, leültette, és a megfelelő

magasságba állított egy mikrofont, úgy megbillentve, hogy közel legyen a nő szájához.
– Nem. Dehogy. Nem fogok énekelni – mondta döbbenten Bibi. – Ez a te lemezed. Neked adtam,

semmi közöm hozzá.
– Vida! – Jacinto elhallgatott, s a nőre nézett.
Bibi elfordította a fejét. Nyilvánvalóan tudja róla, hogy kicsoda. A kezdetektől fogva tudta, most

pedig arra kéri, hogy énekeljen. Ám ha megteszi, mindent elveszíthet, vége lesz Paloma új, névtelen
életének Lorenzával és Jassyval, amit kialakított a számára. A lánya nem lesz többé az a spanyol
kislány, akit nem fűz kapcsolat anyja szörnyűséges múltjához, akinek a nevéhez nem társulnak
gyilkosságok, elméjét nem tölti ki gyanakvás és rossz emlékek garmadája. Csak egy közönséges
kislány, aki mostanra már mindent elfelejtett vele kapcsolatban.

– Vida? – Jacinto nem érintette meg, nem fogta meg a kezét, csak közel hajolt. Bibi érezte testének
melegét, látta, miként emelkedik és süllyed a mellkasa s a begombolt inge alá kígyózó tintakék
tetoválás.

– Nem arra kérlek, hogy énekelj – mondta csöndesen Jacinto.
Bibi idegesen pillantott fel, hogy lássa, ki vannak-e kapcsolva a mikrofonok. A hangmérnök kiment

elszívni egy cigarettát, és kettesben voltak.
– Mondtam már neked, hogy mennyire tetszett, ahogy elmondtad a dalszövegedet Rodolfónál. Halk,

lányos visszhang az énekhangom alatt. Új dimenziót kölcsönzött a dalnak. Arra kérlek, hogy ezt
ismételd meg. El akarom kapni a hangod lágyságát, a kicsendülő szenvedélyt, ami olyan
nyilvánvalóan átsütött a szavaidon. Persze én szinte latinos ritmust adtam a dalodnak, egy fülbemászó
salsa átvezetést plusz erős basszusvonalat. Mondtam neked, hogy a háttérben ott lesznek a vonósok és
a szinte kubaiasan hangzó trombiták, mégis a te hangod az enyém alatt fogja megcsinálni ezt a lemezt.
Vida, kérlek, könyörgök, tedd meg ezt értem, csak még egyszer.

Jacinto megfogta Bibi állát, és maga felé fordította a nő arcát, hogy kénytelen legyen ránézni.
– Kérlek, Vida – mondta. Aztán suttogóra fogta: – Nálam biztonságban lesz a titkod. Bennem

megbízhatsz.
Bibi az arcán érezte a férfi leheletét, ajka szinte súrolta az övét, a tekintete hipnotikus volt. Ó,

milyen fiatal, milyen gyönyörű és mennyire tehetséges.
– Megbízom benned – felelte egyszerűen.
Jacinto elmosolyodott, aztán megcsókolta.



Távolról sem volt szenvedélyes a csók, pusztán a férfi hűvös, határozott ajka súrolta az övét. Aztán
Jacinto visszahívta a hangmérnököt, újra beállította Bibi mikrofonját, és akkor Bibi, egy
örökkévalóságnak tűnő idő óta először – pedig csak valamivel több, mint két esztendő telt el azóta –,
újra a saját dalát rögzítette lemezre.

Néhány órával később, miután a hangmérnök távozott és megfakultak a fények, Bibi és Jacinto kéz a
kézben a nagy keverőpult előtt ülve a playbacket hallgatta. Jacinto itt a magas, amott a mély hangokon
módosított, kivett egy visszhangot, helyet hagyott a belépő fúvósoknak. Aztán hátradőlt a nagy bőr
forgószékben, és együtt hallgatták a felvételt.

Bömbölve hallotta viszont egyszerű dalát, nyers energiával, életörömmel megtöltve, a saját ziháló,
szexi hangja kiemelte Jacinto rockos üvöltését. Mennyire különbözött ez az eredeti szándékától. Nem
egy fájdalommal teli asszonyról szólt, hanem a világ ifjúságához, azokhoz a fiatalokhoz, akik
önmagukat keresik… és talán meg is találják.

– Kedvesem – szakította meg Jacinto a pillanatnyi mély csendet, miután elhallgatott a felvétel –,
csodálatos vagy.

Bibi mély lélegzetet vett. Ütött az igazság órája.
– Ha átversz, és elmondod a világnak, hogy ki vagyok, garantált a sikered.
– Sosem foglak átverni – felelte a férfi anélkül, hogy elfordította volna a tekintetét.
Bibi hitt neki, és kéz a kézben kisétáltak a stúdióból az éjszakába. Jacinto házát magas falak

övezték, hogy távol tartsák a rajongókat meg a fotósokat. Későre járt már az idő, a hold keskeny,
sötétkék úszómedencére vetette ragyogó fehér fényét, mely olyan mozdulatlannak és mélynek tűnt,
akár az óceán feneke. A széléig mentek, lenéztek a mélységébe, aztán Jacinto hirtelen kibújt az
ingjéből, és a földre hajította. Aztán a medence szélén nevetve egyensúlyozva kicipzárazta és lehúzta
a farmernadrágját. Végül az alsónadrágját vetette le, és egy pillanatig meztelenül állt ott.

– Az utolsó gyáva – mondta, majd egy szép fejessel beugrott a tintakék vízbe.
Bibinek volt ideje megállapítani, hogy a férfi nyakánál kezdődő kígyózó tetoválás a hasán

végződik, meg egy másik tetoválást is látott, egy átdöfött szívet, közvetlenül a fanszőrzete felett, és az
erekcióját is, meg azt, hogy istenem, milyen gyönyörű. Úgy beindult, hogy szinte azt se tudta, mit
kezdjen magával.

Aztán igen, már tudta. De még mennyire, hogy tudta. Kívánta Jacintót. Azt akarta, hogy átölelje,
magán akarta érezni a testét, magában az erekcióját, a szívtetoválás alatt. Az egész férfit akarta,
mégpedig tüstént.

Jacinto felbukott a felszínre, és vizet fröcskölt a medence túloldalára.
– Szóval? – kérdezte heccelődve.
Bibi egyvalamit megtanult az előadóként töltött évek alatt: hogyan álljon be egy pózba, és tűnjön

szexinek. Most pontosan ezt csinálta, amikor kigombolta a blúzát, félig felvillantva a mellét. Kibújt a
farmernadrágból, a kislányos fehér pamut bugyiból, amelytől hirtelen zavarba jött, és azt kívánta,
bárcsak egy szexis tanga lenne rajta. Egy másodpercig csak állt, kezét szégyenlősen a szép csíkban



legyantázott vörös fanszőrzete fölé tartva, majd egy gyors mozdulattal lekapta a blúzát, és beleugrott a
medencébe.

Jacinto a víz alatt kapta el, megcsókolta, orrukból addig szálltak fölfelé a buborékok, amíg Bibiben
már alig maradt szusz, és köpködve, nevetve fölmerültek, egymást átölelve, Bibi karja a férfi nyaka
körül, két lába a csípőjét fogta át. Jacinto keze a nő fenekén pihent, tekintetében boldogság és izgalom
látszott…

Bibi fuldoklott az örömtől, amikor Jacinto elengedte és alábukott, ő pedig nevetett, amikor magán
érezte a férfi száját, magában a nyelvét, fuldoklott a boldogságtól, miközben szeretkeztek a vízben, a
vízen, a víz alatt, aztán a medence mellett, a fűben, eszeveszetten kapaszkodva egymásba, megőrülve
egymásért, a szex és a hosszú éjszaka lázában. És Bibit megőrjítette a férfi fiatal testének frissessége,
a hosszú egyedüllét után, amikor még csak nem is igen gondolt férfiakra.

A boldogságtól és izgalomtól szárnyalva, mikor Bibi a hátán feküdt, Jacinto csókolta, aztán az ő
ajka volt a férfién, ízlelgették egymást – Bibi izgatott sikolyai és Jacinto elnyújtott, végső nyögése.

Fáradtan hevertek, még mindig összefonódva, vizesen és a szeretkezéstől izzadtan. Bibi a hátán
fekvő férfit fürkészte maga mellett, karcsú, ifjú testét, lapos hasát, keskeny derekát, a feneke édes,
kerek ívét, még mindig duzzadt pénisze dicső sötétjét, amely a nyelvével együtt kimondhatatlan
élvezetekbe repítette őt.

Jacinto nagyon fiatal, gondolta hirtelen támadt fájdalommal Bibi. Mindössze huszonkettő. Ő tíz
évvel idősebb. Istenem, életében először ő volt az „idősebb nő”. Ez szinte vicces volt, és Bibi
elmosolyodott.

Jacinto felé fordult, és álmosan kérdezte:
– Mi olyan vicces, édes szerelmem?
– Te – felelte Bibi. – Én.
– Bibi – mondta lágyan a férfi.
– Vagyok, aki vagyok – felelte Bibi. – Csak önmagam leszek.
Az új szeretőjére nézett. Biztos volt benne, hogy Jacinto nem fogja elárulni.

41. fejezet

Ronrial a Citation műszerfala előtt és a mellette ülő másodpilótával – Betsynek hívták, helyes,
szőke nő volt, nyugodt és fegyelmezett – a repülőút Barcelonába eseménymentesen zajlott.
Természetesen attól eltekintve, ami Sunny felajzott agyában ment végbe.

Mac és a Marquesa! Ez úgy hangzott, akár egy szituációs komédia, csakhogy ez valóságos volt, és
őrajta nevettek.

Ron robot üzemmódba tette a gépet, és odaült Sunny mellé. A légiutas-kísérő egyfolytában hozta a
Cosmopolitan koktélokat, mígnem Ron végül jóindulatúan azt mondta:

– Nem gondolod, hogy három elég volt, szívem? Végül is a józan tényekkel kell megbirkóznod,



amikor leszállsz erről a gépről. – Ron nem volt mindig ilyen szelíd, tudott ő nagyon heves is lenni,
most azonban gyöngéden viselkedett, mert tudta, hogy Sunny boldogtalan.

– Igaz. – Sunny hátradöntötte az ülését, és bevackolta magát a vigaszt nyújtó takaró alá, ámbár nem
volt hideg. A rózsaszín alvó zokniját viselte, az alvómaszkot azonban nem. – Mit gondolsz, miben
sántikál Mac? Úgy értem, elképzelhető, hogy újra fülig beleszeretett?

– Talán átfutott az agyán – bólintott Ron. – Tudod, a régi idők emlékére…
Sunny még jobban összehúzta magát az ülésben. Végtelenül kényelmes volt, galambszürke bőr,

Frette pehelypárnával és puha, szürke takaróval.
– Emlékszem, a hatodikban hordtak ilyen zoknit a lányok – mondta Sunny háló zoknijára Ron. – Te

kábé tizennégynek látszol.
– Bárcsak úgy lenne – nyögte szerencsétlenül Sunny.
Ron haragosan tárta szét a kezét.
– A kurva életbe! Hagyd ezt abba, Sunny! Mac pusztán egy régi fellángolásával találkozott. És

teljesen véletlenül, nem ő indult a nő keresésére. Szedd össze magad, asszony, és mutasd a legjobb
arcodat. Mert abban biztos lehetsz, hogy a nő a legjobb oldalát mutatja majd, és ő van hazai pályán. A
francba, Sunny! Azt hittem, harcos vagy.

– Igen, az vagyok. – Sunny gyorsan fölegyenesedett, hátralökte a haját, megigazította a blúzát,
elszipogta önsajnálkozó könnyeit.

– Én mondom neked, szívem, nincs miért aggódnod – mondta Ron, és amikor Ron mond valamit,
azt az ember elhiszi. Hacsak természetesen nem az adóhivatal a másik fél, ám ez már a múlt zenéje.

A férfi felállt, és előreindult.
– Egy órán belül landolunk – mondta még Sunnynak. – Egy kocsi fog várni ránk, olyan gyorsan ott

leszünk a szállodában, hogy észre sem veszed.
Sunny nem tudta, örüljön-e vagy szorongjon. Macnek persze fogalma sem volt az érkezéséről, most

azonban eltűnődött, vajon csakugyan jó ötlet volt-e ez a meglepetés. Meglepni egy férfit… bármi
megtörténhet.

Mac ismét álmatlanul töltötte az éjszakát, javarészt a telefonon lógott vagy e-mailezett. Már
mindent tudott Antonióról, ismerte a szeretője személyazonosságát, és azt a tényt is, hogy egy olcsó
lakásban tartotta ki a nőt Marbellában. Mac nem tartotta valószínűnek, hogy Antoniónak elegendő
fölöslege maradjon a szökött féltestvére támogatására, és különben is, abból a megvető stílusból
kiindulva, ahogyan Antonio nyilatkozott róla a Floradelisában, nyilvánvalónak tűnt, hogy nem
szívelték egymást. Mac úgy gondolta, hogy Floradelisa szerette Bibit, de jobban érdekelte az
unokahúga, Paloma, és az, ami az ő érdekét szolgálta.

Jassy volt az egyetlen, aki talán segített Bibinek, csakhogy éppen ő volt az, aki Mac segítségét
kérte. Ezzel a családdal nem jut egyről a kettőre. Főleg Lorenzával nem.

A telefonhívások között rengeteget gondolt Lorenzára, túlságosan is tudatában volt annak, hogy a nő



itt van a folyosó végén, a kétszárnyú ajtó mögött. Az ágyban alszik. Vagy talán ébren van, mint ő. Mac
föl-alá járkált. Természetesen kísértésbe esett, hisz melyik férfi nem esett volna, viszont tudta, hogy
élete legnagyobb hibáját követné el, ha végigmenne azon a folyosón, és belépne azon az ajtón.
Borzasztó következményei lennének, és nem volna visszaút.

A nyitott ablaknál állva Sunnyra és a közös életükre gondolt, arra, hogy milyen lélegzetelállítóan
gyönyörű, és arra is, hogy megnevetteti; a kutyáikra meg a malibui otthonukra; Sunny főztjére, meg a
krónikus rendetlenségére, ami az őrületbe kergeti, a testére maga mellett az ágyban vagy a fövenyen,
vagy bárhol, ahol szeretkezhetnek. Tudta, hogy nem élhetne Sunny nélkül. Lorenzát határozottan
visszahelyezte a múltba, és folytatta a jelent, no meg a saját életét.

Persze megint fel kellett hívnia Sunnyt, vágyott utána, de csak az üzenetrögzítője válaszolt. Nem
hagyott üzenetet – vele kellett beszélnie, hallania a hangját. Sóhajtozva tért vissza a munkájához.
Pillanatnyilag Paloma az első.

Az egyetlen nyom Bibihez a nő zenéjén keresztül vezetett. Ez volt az egyetlen mód, amivel pénzt
kereshetett, hacsak nem volt Európában beruházott pénze, aminek semmi köze a de Ravel-szőlőkhöz
vagy – üzletekhez. Erről Ron Perrint kellett volna megkérdeznie, ám amikor megpróbálta elérni őt
Los Angelesben, nem kapott választ. E-mailt küldött, arra kérte, hívja fel. Aztán egy közismert Los
Angeles-i pénzemberrel vette fel a kapcsolatot, aki a szórakoztatóiparra specializálódott, és mindent
tudott a sztárokról, a költekezéseikről és a nagy pénzükről. Ted O'Mahoneynak hívták, és bár
felületesen, de évek óta ismerték egymást.

– Jó egy másik ír-amerikairól hallani – mondta O'Mahoney, amikor fogadta Mac hívását.
– Ez most épp Spanyolországban lóg.
– A mázlista. Úgy hallottam, a nők gyönyörűek és jó a bor.
– Mindkettő igaz – felelte Mac. – Oké, Ted, ez nem társasági hívás, nem ebédre akarlak

meginvitálni. Volna hozzád néhány kérdésem, és előre közlöm, hogy Bibi Fortunatáról lesz szó.
Ted döbbent füttye hallatszott a vonalban.
– Hallgatlak – mondta.
A válasz az volt, amiben Mac reménykedett. Igen, elképzelhető, hogy Bibinek van befektetett pénze

Európában. Tényként tudta, hogy egy beruházási brókerrel dolgozott, egy bizonyos Rodolfo
Hernandezzel.

– Közismert a pasas – mondta Macnek. – Egy andorrai céget vezet, amolyan bizalmi adómentes
beruházó céget, ami garantáltan egy vagyont hoz neki. Nem mintha szüksége lenne rá. Ha nem tévedek,
néhány évszázad óta van pénz a családjában.

– Hernandez tehát Andorrában él?
– Nyilván ott is eltölt némi időt, de azon a helyen nemigen élnek gazdagok, be van suvasztva a

hegyek közé, Spanyolország és Franciaország között, hideg vidék, semmi társasági élet. Nem, egészen
biztos vagyok benne, hogy az embered nem ott él. Attól tartok, ennél többet nem segíthetek.

– De Bibi hozzájuthatott ahhoz a pénzhez?



– Ha akart, akkor igen. Amennyire én tudom, itt egy centhez sem nyúlt hozzá. Biztosan bűntudata
van, tudod, a gyilkosságok után.

– Bibi nem követte el azokat a gyilkosságokat. – Mac biztos volt benne.
– Akkor te tudod, ki tette?
– Dolgozom rajta – felelte Mac. A szíve mélyén azonban tudta, hogy csak egyetlen másik ember

tehette. Bruno Peretti. A kérdés az, hogy miért tette. És hogyan fogja ezt rábizonyítani.
Egyvalamiben biztos volt: Peretti nem Bibi pénzére hajtott. Azt a gyilkosságnál egyszerűbb módon

is megkaparinthatta volna, a kaliforniai törvénykezés révén. Peretti nem szerette Bibit, ezt világossá
tette. Nem kedvelte a mostohalányát sem. A kérdés: vajon miért?

Reggel kilenckor kopogtattak az ajtón. Buena lépett be egy tálcával. A kávé illata odasodródott az
ezüstkancsóból, amikor letette az asztalra, s a két kis világoskék csészében lévő kemény tojásról meg
a pirítóst és édes zsemlét tartalmazó kosárkáról levette a horgolt terítőt.

– Lágyra főztem, uram – mondta Macet fürkészve. – A Senora azt mondja, így szerette.
Ha Mac pirulós fajta lett volna, talán arcába szökik a vér, amikor Buena átható, sötét pillantása

felmérte. Újra fiatal srácnak érezte magát, akit rajtakapnak egy lánnyal, csakhogy ezúttal nem volt a
takarókba tekeredve, ahogyan bűnös sem.

Köszönetképpen mosolygott, kitöltött egy csésze kávét, két szem tiltott cukrot tett bele (Sunny
tiltotta meg), néhány kortyra kiitta, és töltött még. Szüksége volt a kávéra, hogy ébren maradjon.

Sunny fölöslegesen aggódott. Mac nem tartózkodott a szállodában, Allie azonban ott volt.
Az előcsarnokban várt. Lófarokba kötött hajára baseballsapkát húzott, s egy márványoszlop mögé

bújva igyekezett észrevétlen maradni, mivel oly sok esztendőnyi hírnév után még mindig gyűlölte az
ezzel járó felhajtást. Rögtön kiszúrta őket, amikor beléptek a forgóajtón, és egyenesen Sunnyhoz futott.
Átkarolták és szorosan megölelték egymást.

– Nem mentünk már keresztül ugyanezen tavaly, Monte-Carlóban? – kérdezte Allie. – Épp csak a
szereposztás volt fordított? Te futottál el, nem pedig Mac.

– Majdnem – vallotta meg Sunny. – A különbség az, hogy Eduardo sosem volt a szeretőm.
Allie mélyet sóhajtott.
– Ez igaz, csakhogy Lorenza de Ravel szintén nem volt Mac szeretője. Az Lorenza Machado volt.

Ráadásul több mint húsz évvel ezelőtt.
– Jaj, fogd már be! – Sunny megeresztett egy mosolyt. – Lefogadom, hogy Mac most is vele van, és

most nem húsz évvel korábbról beszélünk.
– És? Már te is itt vagy. És tudod, mit? Nincs miért aggódnod.
– Én is egyfolytában ezt hajtogatom neki – mondta az előreszegett fejjel feléjük száguldó Ron.
– Mondtam már neked, hogy gyönyörű vagy? – kérdezte a feleségére mosolyogva, majd Allie

nyakszirtjébe fúrta az arcát, ahol szerinte olyan az illata, akár a frissen kaszált széna.



– Ez csak a Jo Malone parfüm – mondta nevetve Allie. – Most menjünk a lakosztályunkba,
hozzátok rendbe magatokat, aztán megkeressük Macet.

– Tudod, hol van? – tudakolta Sunny, immár a lift felé haladva.
– Ó, igen – felelte Allie, aki elvégezte a feladatát, miszerint a szállodaigazgató segítségével derítse

ki a férfi hollétét. – Pontosan tudom, hol van.
Már késő délutánra járt az idő, amikor Mac végre lement a földszintre. Lorenzát nem látta, Palomát

és a barátnőjét viszont igen.
– Vártunk rád, hogy gyere le reggelizni – csücsörített vádlón Cherrypop. Arra gondolt, hogy Mac

káprázatos, sőt mi több, szexi. Lorenza legalábbis biztosan így gondolja, bár Mac egy kicsikét öreg.
– Rengeteg dolgom volt, és elkényeztettek – felelte Mac. – Buena a szobámba hozta a reggelit.
– Hűha! Értem ezt sose teszi meg – jegyezte meg Paloma, és megpróbált ugyanúgy csücsöríteni,

ahogyan Cherrypop, s csak annyit sikerült elérnie, hogy megnevettette Macet.
– Tudjátok, mit? Várok egy telefonhívást – mondta a férfi. – Aztán el kell mennem. Mi lenne, ha

elvinnénk sétálni a kutyát, és megmutatnátok nekem a szőlőt?
– Nekünk nincs kutyánk – mondta Paloma. – Lorenza nem szereti a kutyákat. Én persze szeretem

őket, és talán most, hogy itt fogok lakni, vesz egyet nekem. Hacsak nem adod kölcsön Kalózt.
– Bármikor kölcsönveheted, ha eljössz hozzánk – válaszolta Mac.
– Hozzád és Sunnyhoz? – Cherrypop már rengeteget hallott Sunnyról.
– Pontosan. – Sunny rengeteget járt Mac agyában. Ha nem lenne ilyen sok teendője, már órákkal

ezelőtt a gépen ülne, de összejöttek a dolgok, és itt kell lennie.
– A mostohaapámnak van kutyája – mondta váratlanul Paloma. – Egy pitbull, öreg és gonosz,

folyton vicsorgott rám, és utánam kapott. Úgy nézett ki, mint Peretti. Mindig Perettinek szólítottam a
mostohaapámat – magyarázta a kislány. – Sosem akartam őt apának. Semmilyen apukát nem akartam,
de őt végképp nem. – Reménykedve nézett Macre azzal a hatalmas barna szemével. – Téged
elfogadnálak, azt hiszem.

– Csak szükséghelyzetben – mondta Mac, megveregetve a kislány vállát, s közben arra a fiatal
pitbullra gondolt, amelyiket Peretti Corvette-jében látott azon az estén, amikor a férfi behúzott neki
egyet a Melvyn'sben. A kislánynak igaza van. Peretti pontosan úgy néz ki, mint a pitbull.

– Bachnak nevezte a kutyát, a kedvenc zeneszerzője után – folytatta Paloma. – Állandóan
zongorázott, olyan… temetési zenét. Tudta, hogy anyukám nagyon utálta ezt, úgyhogy azt hiszem, azért
csinálta. Állandóan ilyen gonoszságokat művelt vele. De a szomszédokat is bosszanthatta, mert
ahányszor csak felhívták telefonon, úgy hangzott, mintha ugatna, „vau-vau”, és a kutya is ugatott.

Mac nevetett ezen.
– És mi történt vele? – kérdezte, hiszen a Corvette-ben látott kutya fiatal volt.
Paloma megvonta a vállát.
– Fogalmam sincs. Mindenhová magával vitte. Állandóan a kocsiban hagyta, amikor bement egy



étterembe vagy akárhová. Bach volt az árnyéka. Magával vitte Palm Springsbe, azon az estén…
szóval azon az estén.

Paloma természetesen a gyilkosságok estéjére utalt, amikor Peretti Palm Springsben volt az öreg
kutyájával, Bibi pedig otthon, a Hollywood Hillsen a kislányával. Abban az ügyben szemlátomást
mindenki rendelkezett alibivel, még a kutya is.

Lorenza abban a pillanatban lépett be.
Macnek nem kerülte el a figyelmét, hogy a nő csupa hosszú, barna láb volt a fehér sortban, s hogy a

melle alatt csomóra kötött blúza alatt olyan csábító barna rést hagyott, amelyet bármelyik férfi át akart
volna fogni a kezével. Természetesen ő nem.

– Hát itt vagy – mosolygott rá a nő. – El kellett intéznem néhány üzleti ügyet. Bocsánat, hogy
késtem.

– Nem késtél, Mac csak most jött le. Buena az ágyba vitte neki a reggelit. – Paloma Lorenzához
szaladt, megfogta a kezét, és szeretettel szorította az arcához.

Lorenza azt kívánta, bárcsak ő adott volna reggelit Macnek az ágyban. A hosszú éjszakán két
lehetőség között tipródott: őrizze meg az emlékeit, és ne fusson soha egy férfi után, vagy rohanjon
végig a folyosón hozzá, a szobájába, a karjaiba, hiszen erre vágyott. Most, Macre nézve tudta, hogy az
utóbbit kellett volna tennie. Elszalasztotta az arany lehetőséget, és rájött, talán sosem lesz egy újabb.
Hacsak ő nem úgy szervezi. Egy magafajta asszony sosincs híján a leleményességnek, ha meg akar
fogni egy férfit.

– Máskülönben Mac elkésett – jelentette ki Cherrypop. – Még csak most jött le a reggeli után, mi
pedig már meg is ebédeltünk. De én már megint szörnyen éhes vagyok.

Lorenza nevetett. Igazán szerette ezt a két gyereket. Boldog volt, hogy Paloma itt van vele, és végre
megóvhatja attól a szemét mostohaapjától. Meg kell kérdeznie Mactől, történt-e valami előrelépés.
Talán a híres nyomozó mégsem fogja megoldani ezt a problémát.

– Lányok, üzletről kell beszélnem Mackel – mondta. – Miért nem mentek úszni vagy teniszezni? –
Miután a két lány vidáman kiszökdécselt, Lorenza Machez fordult. – Készíttetek Buenával sangriát,
nincs is jobb annál egy forró délutánon. Gyere, menjünk, üljünk ki a fűre az árnyékban, és
beszélgessünk.

A pokróc még mindig ott volt a fa alatt, és Lorenza ismét azt a csábító mosolyt vetve Macre,
kecsesen lerogyott rá.

– Mesélj Sunnyról – mondta, s ez meglepetésként érte a férfit.
– Mit akarsz tudni? – Nem szívesen beszélt Sunnyról éppen Lorenzának.
– Kicsoda ő? Hogy néz ki? Szerelmes beléd? – Lorenza szünetet tartott, és ismét azt a hosszú,

szenvedélyes pillantást vetette rá. – Ami fontosabb, te szerelmes vagy belé?
– Lorenza, kérlek. – Mac a nő mellé telepedett a pokrócra. – Nem tudok erről beszélni veled.

Ehhez nincs…



– Nincs hozzá semmi közöm. De nem érted meg, hogy szeretném, ha lenne közöm hozzá?
– Nem lehet. Nekem ez nem megy. Gyönyörű Lorenzám, örökké emlékezni fogok rád… ránk… de

továbbhaladt az idő és az élet. – Mac nem akart Juan Pedróról beszélni, ahogyan Lorenza sem. Ő
Macre koncentrált, a férfi pedig Sunnyra – teljes szívével azt kívánta, bárcsak felszállhatott volna
arra az éjszakai gépre, és néhány óra múlva Sunnyval lehetne. Egyébként miért nem telefonált Sunny?

Buena vágott át a füvön, feléjük tartott a sangriás kancsóval meg két öblös talpas pohárral.
Elhallgatott, amíg a házvezetőnő letette a tálcát, majd mindkettejük poharába töltött, vigyázva, hogy a
citrom-és a narancskarikák ott lebegjenek az ital felszínén.

– Ez a mi spanyol specialitásunk – mondta Lorenza, amikor Buena a férfi kezébe adta az egyik
jéghideg poharat. – Vörösbor… a sajátunk, természetesen, limonádé, egy csepp brandy, gyümölcs…
tökéletes ebben a hőségben.

Lorenza legyezgette magát, s közben figyelte, ahogy a férfi belekóstol a sangriába.
– Finom – mondta Mac. Majd: – Visszatérve Paloma dolgára. Lorenza, meg kell akadályoznom,

hogy Peretti idejöjjön, és meg kell akadályoznom, hogy megtalálja Bibit. Mondd csak, ismersz egy
Rodolfo Hernandez nevű embert?

Lorenza felegyenesedett ültében.
– Igen, ismerem Rodolfót. Juan Pedro jó barátja volt, évtizedeken át ő intézte az üzleti ügyeinket.

Csak azt ne mondd, hogy Rodolfónak bármi köze is van Bibi eltűnéséhez. – Lorenza őszintén
megdöbbent. – Becsületes, nemes ember, a legjobb – tette hozzá hevesen. – Rodolfo soha nem tenne
semmi rosszat.

– Eszemben sincs ilyet állítani, pusztán azt gondolom, hogy talán ő segíthetett. – Mac azt nem
szándékozott elmondani, hogy szerinte Juan Pedro régi barátja csakugyan segített a férfi tragikus sorsú
lányán. Végtére is erről szól a barátság. Megkérdezte Lorenzától, tudja-e, hol lakik Hernandez, ő
azonban azt felelte, hogy nem tudja, viszont az andorrai irodájának megvan a címe és a telefonszáma,
valamint a madridi irodájáé is.

– Rodolfo fontos ember a pénzügyi világban – mondta tűnődve a nő. – Nyilvánvalóan gyerekkora
óta ismeri Bibit. Azokban az időkben sokkal közelebb állt Juan Pedróhoz. Mármint az én időm előtt –
tette hozzá szomorú mosollyal.

Néha, mint például most, Mac csakugyan szerette Lorenzát. Ennek semmi köze nem volt ahhoz,
hogy oly sok évvel azelőtt szerette, hiszen színtiszta ifjúi szenvedély volt – vagy tisztátalan –, hanem
valami heves, elemi jóság bukkant elő Lorenzából, amikor nem önmagáról volt szó, hanem Palomára
gondolt.

Megfogta a sangriás kancsót, és rátöltött az italaikra.
– Megyek, megszerzem neked azokat a telefonszámokat – mondta. Kecsesen felállt, és gyors,

hosszú léptekkel visszaindult a házhoz a sortnadrágba bújtatott hosszú lábain.
Már elég régóta volt távol. Mac az órájára nézett. A lehető leggyorsabban fel kell hívnia Rodolfo

Hernandezt. Gyanította, hogy Lorenzát útközben megállították valami hivatalos ügyben. Megitta a



sangriát, és a pokrócon végigdőlve Bruno Perettin járt az esze, és azon, hogyan tudná elkapni a férfit,
mielőtt ő találja meg Bibit, és hogyan bizonyíthatná rá a gyilkosságokat. Motívumra volt szüksége.
Azt kellett tudnia, hogy Peretti miért követte el a gyilkosságokat. Egy dologban egészen biztos volt:
nem pusztán a pénz miatt. Jobban járt volna, ha Bibivel marad, s egy válóperben minden centet kihúz
belőle, amit csak lehet. Nem gyilkosság volt a megoldás.

Mac kellemesen érezte magát az árnyékban, a feje fölött rezgő faleveleket figyelte, a lombok közt
itt-ott kivillant az ég. Kék, mint Sunny szeme. NEM. Álljunk meg egy percre. Sunnynak barna szeme
van, aranybarna szeme… Az ő szeme lecsukódott, és erőt vett rajta a fáradtság, az álmatlan éjszakák,
no meg az időeltolódás.

Paloma és Cherrypop a kislány hálószobaablakán kihajolva figyelte Macet. Voltaképpen őt és
Lorenzát figyelték.

– Figyeld meg – mondta Cherrypop –, Lorenza mindjárt megcsókolja.
– Nem! – kiáltotta elborzadva Paloma.
– A felnőttek ezt csinálják – fűzte hozzá Cherrypop. – Egyébként Lorenza tüzel utána. – Nyilván az

anyjától hallott egy hasonló kifejezést, és tetszett neki – tüzel utána, ez úgy hangzott, mint a napsütés
egy forró napon, ámbár a kislány sejtette, hogy szexről van szó. Persze nem tudta pontosan, mit jelent
a szex, de mivel a felnőtteket örökösen elbűvöli, biztosan érdekes.

– Kíváncsi vagyok, mikor fogjuk mi ezt érezni – mondta Palomának, aki az ablakfülke párnáján
térdelve még mindig Macet fürkészte.

– Micsodát? – Paloma állított a kis távcsövön, amelyet Jassytól kapott, még a madármegfigyelő
korszakában. No, nem mintha sok madarat lehetett volna megfigyelni vele, de Jassy sosem tartozott a
gyakorlatias emberek közé.

– Hát tudod, a tüzelést.
– Én soha nem akarok tüzelni – jelentette ki határozottan Paloma.
– A barátnőm… a másik barátnőm – tette hozzá gyorsan Cherrypop, nehogy megbántsa Palomát –,

szóval az iskolai barátnőm azt mondta, ez akkor van, amikor a fiúk be akarnak jutni a bugyidba.
Paloma meglepődve fordult a barátnője felé.
– Mi a csudáért akarnának?
– Azért, mert a fiúk ezt szeretik. – Cherrypop immár igazi szaktekintély volt.
– Ez hátborzongató – mondta Paloma, és szerető tekintetét visszafordította Macre. – Azt hiszem,

elaludt – mondta végül. – Az elmúlt félórában meg se moccant. Hűha, itt jön Lorenza.
Cherrypop barátnője mellé térdelt a párnára. Ő is kidugta a fejét az ablakon.
– Lefogadom, hogy meg fogja csókolni Macet. Tudod, ahogyan Csipkerózsikát.
– A herceg ébresztette fel a hercegnőt. Különben sem a nők csinálják a csókolózást, hanem a

férfiak.
– Ezt meg honnan tudod? – kérdezte Cherrypop a rövid pomponlány szoknyát igazgatva, melyet a



mamája hozott neki tavaly az Államokból. Megfájdult a térde, és már kezdte unni ezt a játékot.
– Ezt mindenki tudja.
Némán figyelték a fűben hosszú léptekkel, mezítlábasan igyekvő Lorenzát. Mikor a pokróchoz ért,

megállt, és lenézett a hátán, becsukott szemmel heverő Macre, aki a kimerült emberek álmát aludta.
Lorenza pillanatnyi habozás nélkül lefeküdt a férfi mellé. Közelebb húzódott hozzá, az oldalára

fordult, és kinyújtózott mellette. Fejét a vállára téve odabújt Machez, majd gyengéden átkarolta a
lábával, úgy hajlítva be a térdét, hogy az intim kapcsolatba kerüljön a férfival. Felsóhajtva
elmosolyodott. Ott volt, ahová tartozott. Újra Mac karjában.

– Hű! – sóhajtotta Cherrypop. – Láttad, mit csinált?
– Jaj, istenem, igen, láttam. – Paloma és Cherrypop döbbenten pillantott egymásra, majd amikor

ismét kinéztek az ablakon, meglátták a nagy fekete limuzint, amely lassan haladt felfelé a kocsi
behajtón.

42. fejezet

A hosszú fekete Mercedes hangtalanul gyorsult fel a kétsávos magánúton, aztán ott volt a ház,
alacsonyan, fehéren és derűsen a lemenő nap fényében, előtte egy hatalmas fa – paratölgy –, ezt Ron
mondta nekik, aki azóta tudta ezeket a dolgokat, amióta bortermelő lett belőle.

A fa árnyékában egy asztal állt, rajta tálcán poharak meg egy jegesnek látszó korsó, amelyben
Sunny vélekedése szerint sangria lehetett, az a boros-konyakos, jellegzetesen spanyol keverék. A
székeket hátratolták, s egy pokróc volt kiterítve a földre. Azon pedig Mac feküdt a hátán, becsukott
szemmel, láthatóan mélyen aludt, és egy nőt karolt át. A nő Mac vállába fúrta a fejét, a lábát pedig
keresztülvetette a testén. Pontosan úgy, ahogy ő szokott Mac mellett feküdni az ágyban. Együtt.

– Ne nézz oda! – mondta gyorsan Allie. – Ez az egész egy tévedés. Tudom, hogy Mac meg tudja
magyarázni.

– Jaj, istenem! – nyögött fel Sunny, mikor az autó megállt a ház előtt, Ron pedig sietve kiszállt, és
visszafelé indult a füvön, az árnyékot vető fához.

– Jaj, istenem! – mondta ismét Sunny, letekerte az ablakot, s amikor hátrafordult, azt látta, hogy
Mac talpra tápászkodik, az arcán meglepett mosoly ül.

– Nahát, csak nem az én öreg barátom, Ron? – hallotta Mac hangját, aki megragadta Ron kezét, és
hátba veregette a férfit.

– Ja – felelte Ron. – Ami azt illeti, kifejezetten azért jöttem, hogy megismerjem a te régi barátodat.
Lorenza szemügyre vette a sötétített ablakú limuzint. Sejtette, hogy Sunny érkezett, hogy rátegye a

kezét a szerelmére, és finoman visszaterelje a megszokott kerékvágásba. Kecsesen talpra szökkent,
meleg mosolyt villantott Ronra, s a kezét nyújtotta.

– Nagyon örvendek a találkozásnak – mondta. – Igen, Mac régi barátja vagyok. És sajnálom, hogy
szunyókálás közben kapott rajta bennünket. Egy kicsit túl sok sangriát ittunk, attól tartok.



A túl soknál is többet, Lorenza, gondolta Ron, amikor fölidézte a nő hosszú, barna lábszárát az
alvó Macen.

A limuzinban Sunny megragadta Allie karját.
– Talán egyszerűen el kéne mennünk innen – mondta hirtelen támadt nyugalommal. – Ha jól

gondolom, köztünk mindennek vége.
Abban a pillanatban izgatott kiáltás hallatszott a lépcső felől. Kivágódott a bejárati ajtó, és Paloma

meg Cherrypop jött rohanvást, hogy lássák, ki érkezett.
– Nahát, te vagy az! – sikoltotta Paloma, amikor Sunny letekerte az ablakot. – Tényleg te vagy az,

igazán itt vagy. Elhoztad Kalózt is, Tesorót is?
– Most nem – felelte Sunny mosolyogva, hiszen ki tudna ellenállni ennek a szívélyes fogadtatásnak?
– Ő itt Cherrypop – mondta gyorsan Paloma.
– Ő pedig Allie – mondta Sunny.
– Jaj, istenem! – Ezúttal Cherrypop ámuldozott. – Úristen! Hiszen maga… a filmsztár.
– Már nem – felelte szerényen Allie.
Az ablakon kitekintve látta, amint Ron a kocsi felé igyekszik Mackel és Lorenza de Ravellel, aki

lenyűgözően festett a combközépig érő fehér sortban, a melle alatt megkötött fehér blúzban, amint egy
izgató kis barna csík látszott ki alatta a bőréből, amely pontosan ugyanolyan színű volt, mint a nő
hosszú, barna lába. Fehér papucsot viselt, és fehér volt a napszemüvege is, amelyet Allie kissé
olcsónak talált. Tapasztalatai szerint csak kurvák és tinédzserek viselnek fehér napszemüveget.

Megfordult, és gyorsan végigmérte Sunnyt. Egyszerű kék chambray ingruha volt rajta, tökéletes egy
vidéki kiránduláshoz, épp a térde fölé ért, a lába éppolyan szép volt, mint Lorenza de Ravelé; sima,
egysoros gyöngyöt viselt – össze sem lehetett hasonlítani a háromsoros, hatalmas gyöngyökkel
Lorenza hosszú nyakában –, puha, fehér Gucci mokaszint és az elmaradhatatlan vörös színű rúzst.

– Bármikor lepipálod a nőt – súgta Sunny fülébe.
– És talán muszáj lesz – felelte Sunny, miközben azt figyelte, hogy Mac Lorenza könyöke alá

csúsztatja a kezét, ahogy feléjük közelednek.
– Nézd, nézd, Mac! Nézd, ki van itt! – kiáltotta izgatottan Paloma.
Mac bekukkantott a kocsi ablakán. Látta Allie-t és a mellette ülő Sunnyt, és kiegyenesedett.

Hátralépett.
– Sunny! Örülök, hogy látlak. Megjött a lovasság – mondta vigyorogva Ronnak.
– Nagyon remélem, hogy időben érkeztünk – felelte Allie, amikor Mac kinyitotta az ajtót és a nő

kiszállt.
– Bízz bennem, Allie, időben jöttetek – felelte, de Allie válla fölött Sunnyra nézett. A nő fagyos

arcából látta, hogy nem hisz neki.
– Isten hozta önöket a de Ravel-bodegában. Isten hozta önöket az otthonomban. – Lorenza hangja



Mac mögül hallatszott. – Ó, hát persze, tudom, hogy ön kicsoda – mondta örvendezve Allie-nek. –
Mindig csodáltam, és most, hogy életben látom, még gyönyörűbb, mint a filmvásznon. A férje
említette, hogy Mac régi barátai. Hogy a csudába találtak rá idekint vidéken?

– Nem ő az egyetlen detektív a környéken – felelte Ron, amikor Sunny kiszállt a limuzinból,
kecsesen, térdeket összezárva lendítette ki karcsú lábait, majd egy elegáns mozdulattal kihúzta magát,
és örömmel konstatálta, hogy legalább öt centivel magasabb Lorenza de Ravelnél, aki legalább
kétszer olyan gyönyörű volt, mint amire számított, azzal a töméntelen fekete hajával az arca körül,
amely nem volt ugyan tökéletes, de vonzotta a szemet.

– Helló – mondta a riválisa, Lorenza tiszta, sötét spanyol szemébe nézve.
Mac máris ugrott, hogy bemutassa őket egymásnak.
– Ő itt Sunny Alvarez, Lorenza de Ravel.
– Sunny gondoskodott rólam Malibuban, miután majdnem megfulladtam – kiabálta Paloma.

Sunnyhoz rontott, és könnyedén átölelte.
– Hát persze – mondta Lorenza. – Már emlékszem. Mesélted, milyen kedves volt hozzád Sunny. És

Mac is mindent elmondott rólad – tette hozzá Sunnyra mosolyogva. – Kérem, fáradjanak be a házba,
és máris hozatok egy hideg italt. Hadd üdvözöljem kellőképpen önöket. Mac barátai az én barátaim
is.

Sunny tekintete találkozott Allie-ével, amikor Lorenza után beléptek a házba, Paloma pedig Sunny
kezét szorongatva ott ugrált mellettük. Sunny tudta, hogy Allie ugyanarra gondol, amire ő. Mégis, mit
mesélt Mac róla Lorenzának? Azt, hogy ők egymáshoz tartoznak? És a kettő sosem válik el? Vagy a
kettő sosem találkozik? Jaj, a pokolba is, már megint elrontotta az idézetet. Sosem tud előrukkolni a
helyes idézettel vészhelyzetben, pedig egészen jól ért ahhoz, hogy időnként megtaláljon holttesteket.

Ebben a pillanatban szívesen rábukkant volna Lorenza hullájára a lépcső alján például, ebben a
gyönyörű házban, ahol minden csillogott-villogott, tökéletes rendben volt tartva, tökéletes virágokkal,
tökéletes padlóviasz– és jázminszaggal meg a téli tüzelő enyhe illatával.

– Sunny! – Mac megeresztett egy tétova mosolyt.
Lorenza elkapta a férfi mosolyát, és csendesen kimentve magát szólította Buenát, miközben a

konyha felé ment az előszobában.

43. fejezet

Mac odament Sunnyhoz, és megállt mellette.
– Nem számítottam rád. – A homlokára csapott és felnyögött, hiszen abban a pillanatban, amint

kimondta, már tudta, hogy rossz húzás volt.
Sunny nem bosszantotta magát azzal a válasszal, hogy nyilvánvalóan nem számított rá, hiszen ez

lett volna a kézenfekvő válasz. Inkább büszkén felvetette a fejét.
– Kérlek, Sun bébi – folytatta Mac. – Azért vagyok itt, hogy megkeressem Bibit. Semmi másért.



Megesküszöm rá.
Allie és Ron diszkréten arrébb ment. A nappalin keresztül kimentek a teraszra, és érdeklődve

szemlélték a vadvirágos mezőn túl, a domboldalon felfelé kapaszkodó szőlősorokat. Már lemenőben
volt a nap.

– El vagyok ragadtatva. – Sunny egy lépést elhátrált Mactől.
A férfi először látta ilyennek: merev volt, baljós, és elfordította tőle az arcát.
– Ez nem az, aminek látszik, Sunny, esküszöm neked. Csak elaludtam. Még azt sem tudtam, hogy

Lorenza ott van.
– Hát nagyon is ott volt. – Sunny felemelte a nyakából hosszú fekete haját, mint akinek nagyon

melege van. Mac kitöltött neki egy csésze jeges sangriát.
– Ez majd lehűt – mondta.
– Téged biztosan nem hűtött le. – A válla fölött nézett a férfira, szinte vágott a pillantása.
– Sun, esküszöm neked, ez semmi nem volt.
– Amikor mi alszunk így, akkor ez nem „semmi”. Én veled… az én lábam fekszik rajtad.
– De akkor az ágyban vagyunk, mezítelenül, szeretjük egymást, te mindig úgy alszol. Szeretem,

ahogy érezlek, ahogy hozzám simulsz, olyan lágyan, olyan… olyan sunnysan. Én csak téged szeretlek,
esküszöm…

– Legalább a ruhája rajta volt.
– Hát persze hogy rajta volt. Sosem láttam őt ruhátlanul.
– Aha. Szerintem pedig igen – felelte Sunny.
– Nézd, az régen történt, még gyerekek voltunk, akik szerelembe estek a szerelemmel és az élettel.

Bevallom, nem tudtunk betelni egymással, és aztán vége lett. Évek óta nem is gondoltam rá, ő pedig
biztosan sosem gondolt énrám. Őrülten szerette a férjét.

– Pechemre a férje halott – felelte Sunny, épp amikor megjelent Lorenza. Zúzmarás jeges vödörben
két palack bort hozott egy tálcán.



44. fejezet

Lorenza egy másodpercre megállt, s a jelenetet nézte. Kihasználta a lehetőséget, hogy átöltözzön, s
a fehér sortnadrág és blúz helyett most puha, virágmintás, rózsaszín nyári ruhát viselt, olyan
könnyedén simult az idomaira, akár egy szerető keze. A mély V kivágás közszemlére tette szép
dekoltázsát, s a rövid, buggyos ujj egyszersmind látszott kislányosnak és rafináltnak. Magas sarkú,
pántos szandált vett fel, amely kiemelte a lábát, az arcát keretező sűrű, fekete haja meg-meglibbent,
ahogy feléjük közeledett.

Mosolygott. El tudta képzelni az imént lezajlott beszélgetést.
– Arra gondoltam, a de Ravel sauvignon blanckal kezdhetnénk – mondta, ártatlanul Sunny szemébe

mosolyogva. – Az egyik kedvencem, és biztos vagyok benne, hogy egyforma az ízlésünk.
Sunny azon tűnődött, vajon Lorenza megjegyzésének volt-e mélyebb értelme – vajon arra gondolt,

hogy a férfiakat illetően azonos az ízlésük?
Hirtelen egy kicsit gyűröttnek érezte magát a chambray ingruhában, és nem kerülte el a figyelmét,

hogy Lorenza előnyt kovácsolt ebből a néhány percből, még a rúzsát és a parfümjét is felfrissítette.
Sunny ismerte ezt az illatot… Megvan, természetesen Versace. Sosem kedvelte.
Macre nézett, aki odament, hogy kinyissa a borosüvegeket. Lorenza a férfi mellett várt, majd felé

nyújtott egy poharat, amelybe Mac bort töltött. Lorenza ekkor Sunnyhoz ment, aki még mindig a
nappali bejáratánál állt.

– Kérlek, kedves Sunny, fáradj beljebb, helyezd kényelembe magad, és kóstold meg ezt a bort,
csodásan be van hűtve, te pedig igen felhevültnek tűnsz. Biztos vagyok benne, hogy jobban fogod
érezni magad, főleg azért, mert van benne egy kis pezsgés, amit mindig keresnek a nők.

A teraszról belépő Allie meghallotta az utolsó mondatot.
– A francba! – súgta Ronnak. – Ezúttal csakugyan szükség van a lovasságra.
– Magam is bortermelő vagyok – mondta. Gyors léptekkel Lorenza mellé ment, aki természetesen

még mindig ott állt Mac mellett, s egy újabb poharat nyújtott felé, hogy megtöltse. No, nem mintha a
piszok nem tudná fogni a poharat és megtölteni, gondolta, egy mosoly mögé rejtve a rosszallását,
amikor Lorenza feléje fordult.

– Nem tudtam, hogy szőlőbirtoka van – felelte meglepetten Lorenza.
– Még nem sokan tudnak róla – mondta Ron. – Allie nem akarja a nevét adni hozzá, a nehezebb utat

választja. Nem akar összeköttetéseket igénybe venni. És hál' istennek, nagyon jól teszi.
– Ez csodálatos – jegyezte meg Lorenza. Megindította, hogy a férfi milyen büszke a feleségére.

Szomorúan Juan Pedróra gondolt, és felsóhajtott. – Tudom, milyen nehéz egy nőnek a borüzletben
boldogulni. Kérem, kóstolják meg szerény kínálatomat. Nem egy nagy bor, de finom, azt hiszem, ízleni
fog önöknek.

Allie elfogadta a poharat, s közben Sunnyra nézett, aki még mindig ugyanott állt, idegesen
szorongatott egy poharat, és úgy festett, mintha azon járna az esze, hogy talán meg van mérgezve a



tartalma. Allie-nek átfutott az agyán ez a lehetőség, nem ez lenne az első alkalom, amikor egy nő
kábítószert kever a riválisa borába azért, hogy elnyerjen egy férfit, de gyorsan elhessentette a
gondolatot.

Mac letette a borosüveget, és odament Sunnyhoz. Elvette tőle a poharat, egy közeli asztalra tette, és
megfogta Sunny kezét.

– Bocsássatok meg nekünk egy pillanatra – mondta a többieknek. – Sunnynak és nekem meg kell
beszélnünk néhány dolgot.

Allie látta Lorenza haragos tekintetét. Nem semmiért élt Hollywoodban és volt filmsztár.
Pályafutása során rengeteg mindent megtanult a nőkről, és tudta, bármi legyen is az ok – szerelem,
nemi vágy, régi emlékek, magány, lehetőség és egy kemény dákó, vagy az a tény, hogy Lorenza
szerelme sosem szűnt meg Mac iránt – a nő komolyan gondolja. Elszánta magát, hogy megszerzi
Macet, és Ronra meg őrá vár a feladat, hogy megóvják Sunnyt Lorenzától.

A nő észrevette, hogy Allie őt figyeli. Töltött magának bort, ivott egy kortyot, s a pohara karimája
fölött nézett Allie-re.

– Nem hibáztatom, ha gyűlöl – mondta derűs mosollyal. – Végül is Sunny a barátjuk, ahogyan Mac
is. Nem szeretek egy férfi és egy nő közé állni, de az igazság az, hogy mindenki szabad, és
mindenkinek van választási lehetősége. Mac és én szeretők voltunk, ifjú szeretők, az igaz, de sosem
múlt el az a bizonyos érzés, az a… szenvedély.

Allie állta a nő pillantását. Tisztában volt vele, hogy Lorenza azt szerette volna, ha megkérdezi,
most szeretők-e Mackel, és átkozott legyen, ha felteszi ezt a kérdést, mindazonáltal sajgott a szíve
Sunnyért, mert hirtelenjében azt gyanította, hogy bizony szeretők. Hiszen olyan intim volt az a kis
jelenet. A nő átvetette Macen a lábát, Mac karja Lorenzát ölelte, miközben aludtak. Legalábbis Mac
aludt. Allie Lorenzát illetően már nem volt annyira biztos.

– Megértem. – Végül csak ennyit mondott.
– Ennek örülök – közölte tényszerűen Lorenza.
És ezzel az ablakhoz ment, megállt, és Macet meg Sunnyt figyelte a fa árnyékában.
Közel voltak egymáshoz, de nem érintették meg egymást, s Sunny testbeszéde nem sok jót jósolt.

Egyfolytában Mac beszélt, szüntelenül szórakozottan a hajába túrt.
Allie Ronra pillantott. Mindketten arra gondoltak, hogy egy férfi a saját védőbeszédét mondja.
– Hát kurvára ez a dolga – morogta Ron. Sosem hitte volna ezt Macről, ha nem a saját szemével

látja. – Jobb lesz, ha elvisszük innen Sunnyt – mondta váratlanul Allie-nek. – Egyáltalán nem kellett
volna idejönnünk.

Lorenza visszafordult az ablaktól, fuksziaszínű rúzsa tökéletes volt, tömérdek haja meg-meglibbent,
ahogy kecsesen feléjük tartott. Szerelmes asszony volt, ez csak kétszer fordult elő az életében, és nem
engedheti el ezt a szerelmet. Mac nagyon sokat jelentett neki, többet, mint azt ezek az emberek valaha
is megértenék. Ő nem gonosz, pusztán csak szerelmes. A végsőkig harcolni fog Macért.



– Remélem, itt maradnak vacsorára – mondta. – Buena sült csirkét készít, és megígérem, hogy
sosem kóstoltak még ehhez hasonlót. És biztos vagyok benne, hogy akkor megkóstolják a pezsgőnket
is.

– Egy kortyot sem, asszonyom – vágta rá Ron. – De köszönjük a kínálást. – És megragadva Allie
karját, az ajtó felé masírozott.

Allie kifelé menet egy kéznél lévő, fényesre polírozott asztalkára tette le a borospoharát.
– Elmegyünk? – suttogta döbbenten. – Csak ilyen egyszerűen?
– A kurva életbe! Hogy elmegyünk? Nem fogom megengedni ennek a nőnek, hogy leereszkedően

bánjon Sunnyval. Elvisszük innen, mégpedig azonnal. – Metsző oldalpillantást vetett a feleségére. –
Hát nem látod, hogy Lorenza de Ravel kipécézte magának Macet? Ez a nő beindult, és ugyanazt
akarja, ami régen volt közöttük. És abból ítélve, ahogyan összeölelkezve feküdtek azon a pokrócon,
amikor megérkeztünk, talán el is érte a célját.

– Jaj, istenem! – Allie arra gondolt, mekkora szívfájdalma lesz Sunnynak.
Még sosem látta ilyennek Ront, aki alig palástolta a dühét, olyan volt, akár egy időzített bomba. A

haragja pedig, bármilyen szomorú, a jó barátjára irányult. És bizony igaza volt. Ezt Allie akkor értette
meg, mikor a férje oldalán átvágott a füvön. Ron, ha tehet ellene, nem fogja hagyni, hogy megalázzák
Sunnyt. Ami pedig Macet illeti… Hát, a döntés rajta múlik.

45. fejezet

– Sunny – mondta Mac –, kérlek, esküszöm, hogy semmi nem volt. Még csak nem is voltam
tudatában a jelenlétének. Egyedül voltam idekint, megittam egy-két pohár sangriát. Jézusom,
fogalmam sem volt róla, hogy a sangria ennyire erős. Az, meg az időeltolódás, és hogy nem tudok
nélküled aludni, szóval annyira ki voltam ütve, hogy biztosan elaludtam. Esküszöm, Sunny, ez nem az
volt, aminek látszott. Lorenza biztosan kijött, látta, hogy alszom, és leheveredett mellém…

– Rád – vetette oda még mindig fagyosan Sunny.
– Nem tudtam róla.
– Lefogadom, hogy éppolyan volt, mint a régi szép időkben.
Mac elkeseredetten túrt a hajába. Megrázta a fejét.
– Hogy jönnek ide a régi idők? Ó, istenem, nos, igen. Amikor újra találkoztam vele, természetesen

eszembe jutottak a régi idők. Hogy is lehetett volna másként? Igen, szeretők voltunk, és igen, akkor
szerettem. Hát nem meséltem el neked, hogy csak egyetlen nőt szerettem életemben, amíg nem
találkoztam veled?

Sunny egész teste megroskadni látszott, és elsírta magát. Könnyei, akár az apró esőcseppek, mintha
a férfira záporoztak volna.

– Épp ez a lényeg – zokogta. – Hallottam a hangodon a telefonban… Ezért jöttem… És látod, mit
találtam. Igazam volt. Vagy nem?



Sunny olyannyira akart hinni neki, mégis látta, amit látott, azt a bensőséget, ami csak szeretők közt
létezik.

Mac ránézett, tekintete kemény volt és haragos. Sunnyra haragudott? Lorenzára? Önmagára volt
mérges?

– Sosem árulnálak el téged, Sunny – mondta, de Sunny elnézett mellette a teraszon álló Lorenzára,
aki összefont karral figyelte őket, és Allie-re meg Ronra, akik a füvön masíroztak feléje. Mac nem
hazudna neki… Egyszerűen nem hazudna…

– Sunny! – kiáltotta Ron, és Mac a hang irányába pördült.
– Mac – mondta Sunny, a férfi felé nyújtva a kezét.
Aztán megszólalt az ismerős, halk, vibráló hang. Mac telefonja.
A férfi gondolkodás nélkül a zsebébe nyúlt. Elővette a készüléket, és megnézte, ki hívja.
– Lev? – kérdezte.
Az a kurva telefon! Sunny szüntelenül hallott az „utolsó szalmaszálról”. Most tudta, hogy ez volt az.

Allie-hez futott, szinte a karjába rogyott, miközben Ron sietve a kocsi felé terelte mindkettőjüket. A
sofőr látta, hogy jönnek, s már nyitva álltak az ajtók.

Sunny a hátsó ülésen kuporgott, fejét hátravetve, lehunyt szemmel, mikor az autó szinte zajtalanul
elindult. De ki kellett néznie az ablakon. Látnia kellett, hogy Mac visszamegy-e Lorenzához, aki a
teraszon várt rá.

Mac azonban még mindig a fa alatt állt, telefonnal a kezében, szinte megkukulva nézett Sunny után.
Aztán elüvöltötte magát.

A nevét kiáltotta, hangja még akkor is harsogott utána, mikor az autó egyre gyorsulva távolodott.

46. fejezet

Trujillo
Bibi egyedül volt a Castillo Adivinóban, a jövendőmondó kastélyában. Azon tűnődött, vajon a

jövendőmondó meg tudta volna jósolni az elmúlt néhány nap eseményeit, és azt, hogy így meg fog
változni az élete.

A magas támlájú, régi zöld bársonydíványon üldögélt, Amigo mellette feküdt, ámbár neki kellett
oda felemelnie. A kutya egyre rozogább lett, már nem maradt elég lendület a lábaiban.

Bibi Jacinto CD-jét hallgatta, olyan hangosan, hogy beleremegtek a falak: Jacinto rockos üvöltése,
alatta pedig a saját hangja, a ziháló, szexi suttogás. „Nem kell eltüntetned jeges könnyeim, a jeget a
szívemből…” Az ő szavai. De Jacinto pontosan ezt csinálta, eltüntette a jeges könnyeit és a jeget a
szívéből.

Hátradobta magát a kopott bársonypárnákon, lábát átvetette Amigo felett, a kutya csak kinyitotta az
egyik szemét, hogy lássa, mi történik, majd ismét a helyére kucorodott. Szárnyalt a hangjuk, és Bibi



világa ismét minden ízében beleremegett. Ahogy fiatal szeretőjére gondolt, felidézte magán és
magában a testét, a szája édes ízét, az energiáját, a gyönyört és a nevetésüket.

Ó, bár, ó, bár, gondolta kijózanodva. Megértette, hogy itt nincs semmi jövő. Elkészítette Jacintóval
a lemezt, és tudta, hogy siker lesz. A fiú lemezei mindig sikert arattak, de Bibi elég profi volt, eléggé
tapasztalt ahhoz, hogy tudja, ez attól volt különleges, mert a zene így beszél az emberhez.
Mindazonáltal nem vehetett részt ebben. Ismét a kastélyban volt, ismét névtelen, a maga titkos
világában, mint Vida Hernandez. Egy asszony, akinek múltja van, és nincsen kislánya.

– Bibi? – Kiáltás hallatszott, s már nyílt is az ajtó, és Rodolfo dugta be a fejét a nyíláson. –
Uramatyám, a saját hangomat sem hallom – próbálta túlüvölteni a férfi a dübörgő zenét.

Bibi felült, és kikapcsolta.
– Ez Jacinto új CD-je.
– Gyanítottam. Hát persze, ez az, amelyikben te is benne vagy.
Odament Bibi mellé, a díványra telepedett, odébb tolta a kutyát, miközben Bibi letette a lábát a

földre, hogy helyet csináljon neki.
– Jól tettem?
– Arra gondolsz, hogy felismernek-e? Az elképzelhető, de ki tudná bebizonyítani? Mellesleg Vida

Hernandez neve rajta lesz a lemezen, szövegíróként. Jacinto mondta, hogy te nem akartál semmilyen
kreditet a beszédhangra. Én tévedek, Bibi, vagy Jacinto tudja az okát?

– Gyanította – vallotta meg Bibi. – Nem tudom, honnan, de sejtette.
– Már nálam tudta, azon az estén, amikor eljátszottad a dalodat. A zenéd felismerhető. Csak te

lehettél az.
– Jaj, istenkém! – mondta aggodalmasan Bibi. – És most mi lesz?
– Van még valami más is – mondta Rodolfo. – Egy amerikai detektív felhívta az irodámat, és

utánad érdeklődött. A munkatársaim természetesen semmit nem mondtak neki, ott minden bizalmas, és
a nyomozó ezt respektálta. Személyesen nem beszéltem vele, de arra volt kíváncsi, hogy még mindig
én kezelem-e az üzleti ügyeidet. Pusztán arról informálták, hogy a mi üzletünknek a titkosság a
lényege.

Rodolfo széttárta a kezét, és vállat vont.
– Gondolj arra, hogy ennek a nyomozónak semmi köze a lemezfelvételhez Jacintóval. Ennek előbb

vagy utóbb meg kellett történnie, és nyilván Lorenza áll e mögött. Ő keres téged.
Bibi összehúzta nyakán a régi fekete kasmírszvettert, hirtelen fázni kezdett. A zene már nem szólt,

csend telepedett a kastélyra, csak Amigo zihálása hallatszott. A nő automatikusan megcirógatta a
kutyát. Szegény Amigo. Szegény önmaga. Szegény Paloma.

– Lorenza mindig törődött Palomával – mondta. – Végül is Paloma a férje unokája.
– És Paloma a te de Ravel-üzletrészeidnek és vagyonodnak az örököse is. Peretti pedig hivatalosan

még mindig Paloma mostohaapja, és úgy hallottam, hogy a lányod örökségére fáj a foga, és mindent



meg fog tenni, hogy megkaparintsa. És mindent el fog követni, hogy megszerezze, ebbe az is belefér,
hogy rákényszeríti Palomát a visszatérésre és arra, hogy vele éljen.

– Jézusom, nem! – Bibi szinte sikoltott. A kutya idegesen felkapta a fejét. – Ezt nem teheti. Paloma
a de Ravel családhoz tartozik.

– Bibi, én ezt nyugodtan és alaposan végiggondoltam. Tudom, hogy Lorenza alkalmazta ezt a
nyomozót, hogy megtaláljon téged. Palomának arra van szüksége, hogy visszatérj az életébe. Ha
szükséges, harcolhatsz Perettivel a bíróságon. Harcolni fogsz Palomáért, a saját gyerekedért. Nem
engedheted meg neki, hogy magához vegye. Kénytelen leszel szembenézni a múlttal, végtére is sosem
vádoltak meg a kettős gyilkossággal, csak gyanúsított voltál. Elő kell lépned, vissza kell követelned
anyai jogaidat.

Rodolfo szélesre tárta a karját, s a vén kutya ismét megijedt. Megsebzetten nézett a férfira, ő pedig
megsimogatta Amigo fekete-fehér szőrét.

– Van más választásod, Bibi?
– Nem én öltem meg azokat az embereket. Nem gondolod, hogy megkérdeztem önmagamtól… Isten

tudja, hány ezerszer is, hogy ki követhette el, és miért? És még mindig nem kaptam választ.
– Akkor javaslom, hogy kérdezd meg ezt a detektívet. Közismert ember.
Bibi kérdő tekintetet vetett a férfira.
– Mac Reillynek hívják.
Bibi lehunyt szemmel idézte fel a tévéműsort:
– Hát persze – mondta. – Jó a pasas, rokonszenves… úgy értem, olyan valóságos, hiteles.
– Érti a dolgát. Lorenza jól választott. Szóval találkozol vele?
Bibi ismét lehunyta a szemét. Csend telepedett a kastélyra. A zenének vége, Jacintónak vége.

Gondosan felépített új egzisztenciája veszélyben van. Újra darabokra hullik az élete.
– Rodolfo – mondta –, szerinted Mac Reilly ki tudja deríteni, hogy ki volt a gyilkos?
– Ezt tőle kell megkérdezned – felelte Rodolfo.

47. fejezet

Barcelona
Amikor visszaértek a szállodai lakosztályukba, csörgött a telefon. Allie ledobta magát a díványra

Sunny mellé, és üres tekintettel meredtek Ronra, aki fölvette a kagylót.
– Ha Mac az, még csak nem is beszélek vele – mondta Sunny, de Ron némán megrázta a fejét, majd

így szólt: – Paloma az.
– Jaj, istenem, róla teljesen megfeledkeztem. Az a szegény gyerek, hogy is feledkezhettem meg

róla?
Miközben Allie a telefont átvevő Sunnyt nézte, arra gondolt, hogy nem csoda az adott körülmények



között, de nem szólt, hanem fülelt.
– Paloma! – mondta Sunny. – Végtelenül sajnálom, hogy így jöttem el, még csak nem is szóltam

neked.
– Semmi gond – felelte sietve Paloma. – Tudom, miért mentél el, de nem úgy van, ahogyan

gondolod. Én mindent láttam. Nem is Mac volt az, az egészet Lorenza csinálta, azt hiszi, hogy
szerelmes belé, és azt akarja, hogy ő is szeresse őt, de ő nem szereti, ő téged szeret. Én tudom, Sunny.
Én az egészet láttam.

A kislány lélegzetvételnyi szünetet tartott, s így Sunny is meg tudott szólalni.
– Mit akarsz azzal mondani, hogy Lorenza csinálta? – Immár egyenesen ült, s fölvont szemöldökkel

nézett Allie-re, miközben Palomát hallgatta, aki előadta neki a teljes történetet. Sunnynak semmi
kétsége nem volt afelől, hogy Paloma igazat beszél.

– Sosem foglak elfelejteni téged és Macet azon a napon Malibuban – mondta szenvedélyesen
Paloma. – Olyan csodálatosak voltatok, és láttam a gyűrűdet, meg láttam, ahogy Mac rád néz, és
tudom, hogy én csak egy gyerek vagyok, de azt meg tudom mondani, ha valaki szerelmes valakibe.
Épp elég filmet látok a tévében – tette hozzá, megnevettetve Sunnyt. – Miután elmentetek,
megmondtam Macnek, hogy mi történt. Ő utánatok rohant, de már elhajtottatok. Állandóan próbál
elérni téged, hogy megmagyarázza. Ugye megengeded neki, Sunny? Kérlek. Azt már nem bírnám ki,
hogy téged is elveszítselek. És különben is, szükségem van Macre.

Sunny nem tudta, hogy sírjon-e vagy nevessen, talán egy kicsit sírt is meg nevetett is.
– Ne aggódj, szívem – mondta –, nem fogsz elveszíteni bennünket.
Paloma megígértette vele, hogy telefonál neki, aztán Sunny bontotta a vonalat. Elmesélte Allie-nek

és Ronnak, hogy mi történt, s a férfi a fejét ingatta.
– Elkapkodtam a dolgot – mondta. – De el kell ismernetek, csúnyán festett a helyzet.
– Nekem mondod? – Sunnynak tüstént visszatért a jókedve. – És várj csak, amikor találkozom azzal

a Mac Reillyvel. Ki fogom nyírni.
– Kérlek, ne tedd. Szükséged van rá. – Allie felnyalábolta a táskáját, arcon csókolta Sunnyt, a

férjébe karolt, és az ajtó felé indultak. – A fejemet rá, hogy bármelyik percben befut. – Ronra nézett, a
férfira, akit szeretett, s aki mindezt lehetővé tette számára. – Már itt sem vagyunk – mondta. – A
szerelmeseknek kettesben kell lenniük.

Egyedül a hatalmas barcelonai lakosztályban Sunny az elmúlt néhány hét történésein rágódott, s
azon, hogy mennyire megváltozott az ő és Mac élete. Utolérte őket a múlt, s ezen tűnődve arra
gondolt, hogy neki is megvan a maga múltja. Melyik nőnek nincs az ő korában? Mac sosem kérdezte a
férfiak felől, akikhez köze volt, pusztán arról az egyről, akivel kis híján elszökött Monte-Carlóban, és
az bizony tévedés volt. A gond most az, hogy Mac múltja úgy tért vissza, hogy beléjük marjon.
Valahol útközben majdnem elveszítették egymást. A bizalom elvesztése mindent tönkretehet.
Elveszíted, és soha semmi nem lesz már ugyanaz.

Mac nem kopogott, csak besétált a szobába, haja kócos volt, szüntelenül beleszántott a kezével,



miközben a pokoli barcelonai forgalommal csatázott. Tovább tartott az út, mint gondolta.
– Késtél – jegyezte meg Sunny.
– Tudod, hogy mindig eltévedek, ha nem navigálsz.
– Tudom. Én is eltévedtem.
Ahogy a férfi közeledett felé, Sunny felállt. Mac átkarolta, s a nő teste megkönnyebbülten ernyedt el

az ölelésben.
– Ez egy tortúra volt – mondta, de nem sírt, hiszen ebben a pillanatban újra boldognak kellett

lennie. Emlékezetes pillanat volt, arra figyelmeztetett, hogy soha ne kelljen neki vagy Macnek ezt még
egyszer átélnie.

– Jaj, istenem, annyira szeretlek – mondta Mac. – Hogy is gondolhattad, hogy egyáltalán képes
vagyok meglenni nélküled?

Sunnynak óhatatlanul csúszott ki a száján, amit ezután mondott, végtére is asszony volt, ráadásul
féltékeny.

– Lorenza gyönyörű – mondta.
– Nem érdekel. Én csak téged akarlak látni. Te vagy gyönyörű, mi ketten vagyunk gyönyörűek.
Sunny lefejtette a férfi nyakáról a karját, s kézen fogva bevezette a hálószobába. Mac lábbal rúgta

be az ajtót maga mögött, miközben Sunny az ágyához húzta, menet közben ledobta magáról a gyűrött
chambray ingruhát, kilépett a csipkés, lila, fiús fazonú bugyiból. Macnek ez tetszett, így aztán a
kedvéért ilyet viselt. A férfi csatolta ki a melltartóját, aztán kibújt a farmernadrágjából meg az
ingéből, a padlóra szórta, ahol egy kupacba keveredtek Sunny alsóneműivel.

Sunny a férfi alsónadrágjába akasztotta a kezét, magához vonta, a nadrágba csúsztatta az ujját, hogy
megérintse. Mac keze már Sunny mellén kalandozott, csókolgatta, aztán a nő hosszú fekete hajába
fúrta az ujjait.

– Hollófekete – suttogta.
Mezítelenek voltak és szeretkeztek, csakhogy most még nagyobb szenvedéllyel, hiszen kis híján

elvesztették egymást, s az olyan szerelmet, mint az övék, sosem szabad ilyen felelőtlenül eldobni,
vagy egyszerűen átengedni egy másik nőnek.

– Sunny – mondta sokkal később Mac. – Feleségül jönnél hozzám?
A nő mellett feküdt, a hátán. Kinyitotta a szemét. Egy percig értetlenül a mennyezetet nézte, majd

így szólt:
– Úgy érted, most, ebben a pillanatban?
– Bármikor, amikor mondod. A férjed akarok lenni, a pajtásod, a szeretőd, és azt akarom, hogy te

légy a feleségem, a pajtásom, a szeretőm. És a privátkopó-segédem.
Sunny kuncogott. Felkönyökölt, csodálattal nézett a férfira.
– Mondták már neked valaha, hogy gyönyörű férfi vagy? – kérdezte, majd visongott a nevetéstől,



amikor felfogta, mit mondott. – Nem, nem, jaj, kérlek, erre ne válaszolj.
– Soha senki nem mondta – hazudott évődve Mac, és megnevettette a nőt. – Szóval? – kérdezte. –

Hozzám jössz?
– És mi van, ha csörög a telefon?
Találkozott a tekintetük.
– Miért, mi van, ha csörög?
– Felveszed?
– Soha.
És természetesen megszólalt a telefon.

48. fejezet

Torino, Olaszország
Lev Orenstein zavartan meredt az iPhone-jára. Olyan még nem fordult elő, hogy Mac ne

válaszoljon a hívására. Üzenetet hagyott. „Hívj fel, fontos!” Aztán visszament a teraszos kávéházba.
A dupla kávéja az asztalon várta, az asztalnál pedig Gus, ő vezette a filmsztárra, Carole

Brightwaterre vigyázó egységet. Pillanatnyilag azonban Lev nem annyira Carole Brightwater miatt
aggódott, aki egyébként is tegnapi hír volt, és vajmi kevés védelemre volt szüksége, már a paparazzók
sem foglalkoztak vele. Ami jóval érdekesebb volt nála, és ami miatt Levnek sürgősen beszélnie
kellett Mackel, az Bibi Fortunata férje volt, aki a szomszédos asztalnál ülve bámulta Carole-t.

Lev magasról lesajnálta a fixírozást, azt viszont nem engedhette meg, hogy Peretti felcsípje Carole-
t, ugyanis a férfi Mac látóterébe került, mint a hollywoodi kettős gyilkosság első számú gyanúsítottja.
Macnek ugyan nincs még bizonyítéka, Lev azonban tapasztalatból tudta, hogy a zsigeri megérzés
alkalmas a nyomozás elkezdésére.

Feltűnt neki, hogy Peretti kiszúrta magának a bő Dolce & Gabbana szoknyájában a kávéház felé
riszáló Carole-t, aki, miután átvágott az úttesten, a férfi melletti asztalnál telepedett le rengeteg
bevásárlószatyrával.

Peretti most nem vett tudomást Carole-ról, az igazat megvallva, kicsit túlságosan is feltűnően, és
visszatért a telefonbeszélgetéséhez. Lev és Gus a szomszédos asztalnál úgy tett, mintha semmi közük
nem lenne Carole-hoz, és valójában Levnek nem is volt. Gus állt szolgálatban, Lev csak azután jött
ide, miután Carole megváltoztatta a terveit, ejtette a profi golfozót Dublinban, és Olaszország felé
vette az irányt. Torinóban lyukadt ki, mert, mint mondta, vannak barátai az Agnelli családban, és meg
akarja látogatni őket. Lev úgy vélte, hogy Fiatéknál a nő nagyobb biztonságban van, mint Perettivel.

Kihozták Carole pezsgőjét, ivott egy kortyot, majd Hermès Birkin táskájából egy kicsi zöld
aligátordobozkát vett elő, amelyben ovális tükör volt. Kivette belőle a rúzsát, és gondosan újra
kifestette a száját. Lev tudta, hogy a nő a tükörben Perettit nézi, miként azt is látta, hogy Peretti tudja,
hogy Carole őt fürkészi.



Peretti jó megjelenésű volt, markáns arcú, világos szemű, csupa önbizalom, szexi és
megbízhatatlan. Lev egyetértett Mackel. Még annyit se nézett ki a pasasból, hogy ki tudja fizetni
Carole italát. Már utána érdeklődött Peretti életstílusának, s egy kis kaliberű Ponzi cselszövőt talált,
aki olyan gyorsan szórta el Bibi pénzét, hogy azt soha senki nem tudta nyomon követni. És Mac
véleménye szerint Peretti most még többet akar.

Carole becsukta a zöld aligátordobozkát, és Perettire pillantott, akinek elkapta a tekintetét. Aztán
visszacsúsztatta a rúzstartót a Birkin táskába, és ismét hátranézett. Peretti hosszú, sokatmondó
pillantást vetett rá a szeme sarkából. Aztán elmosolyodott, amolyan kicsit leesik az állam, odavagyok
érted félmosollyal. Még mindig a nőre nézve, szuggesztíven kinyújtotta a nyelvét, és végignyalta az
ajkát. Te jó ég!, gondolta Lev. Ez a pasas most csak az ajkát nyalta meg, vagy arra gondolt, hogy a nőt
nyalja! Az utóbbira tippelt.

– Fogd meg – mondta Gusnak –, mondd neki, hogy vészhelyzet van. Vidd ki innen, el ettől a
pasastól.

Gus százkilencvenöt centi magas volt, és arányosan testes. Két hosszú lépéssel Carole Brightwater
és Peretti között termett.

– Vészhelyzet… veszély… – Mindössze ennyit mondott, egy ilyen nagydarab férfihoz képest
meglepően lágy hangján. Felnyalábolta Carole bevásárlószatyrait meg a Birkin táskát, megfogta a nő
könyökét, felsegítette a székről, gyorsan a várakozó sofőr vezette városi autóhoz kísérte, betolta az
autóba, rácsapta az ajtót, maga is beült a sofőr mellé, aki azonnal elindult.

Peretti keze, amely egy palack jéghideg Peroni sört szorongatott, megállt a levegőben. Döbbenten,
gyorsan letette, és összehúzott szemmel a szomszédos asztalokat pásztázta, amikor megpillantotta a
magas, kopasz fickót a repülős szemüvegben és a virágmintás Tommy Bahama ingben. A fickó laza
volt, a világgal mit sem törődve a mobilján beszélt.

Perettinek fogalma sem volt arról, mi az, ami az imént történt, de nem tetszett neki. Felállt, hogy
távozzék.

Lev csakugyan telefonált, a Brightwater-egység másik emberének adott parancsot, annak, aki a
teraszos kávéház legutolsó asztalánál foglalt helyet.

– Kövesd! – Csak ennyit mondott neki. Aztán fogta a telefont, és újra Mac Reillyt próbálta elérni.

49. fejezet

Barcelona
Mosoly játszott Sunny arcán, ahogy odafészkelte magát Machez. Magának követelte a férfit. Ez

egyszer Mac nem vette fel azt a bosszantó telefont. Ez egyszer azt mondta, pokolba az egész világgal,
ez most rólunk szól. Ez egyszer csak ők ketten voltak. Ám valahogy ez most zavarta Sunnyt.
Egyszerűen nem volt normális.

Felült az ágyban, s a férfi felé fordult. Macnek be volt csukva a szeme.



– A jövendő feleségem – mormolta, Sunny után nyúlva. – Csak ígérd meg nekem, hogy soha, de
soha nem hagysz el.

Megint zümmögni kezdett a telefon. Mac kinyitotta az egyik szemét, és Sunnyra nézett. Ő hátradőlt,
s egy párnát tett az arcára.

– Na jó, vedd fel – mondta.
Hangját elfojtotta a párna, és Mac nevetett. Nem vesződött azzal, hogy megnézze, ki keresi, hiszen

tudta, ki hívja.
– Lev? – mondta.
Ám tévedett. Halk női hang volt.
– Mr. Reilly?
– Igen.
– Bibi Fortunata vagyok.
Mac hallgatott, torkára forrt a szó.
Sunnynak ugyan ott volt a párna az arcán, de természetesen fülelt. Hallotta a hosszúra nyúlt csendet.

Valami drasztikusnak kellett történnie, ami belefojtotta a szót Mac Reillybe, így aztán felült, s a
férfira nézett.

Mac visszanézett rá, majd nagyon gyöngéden, mintha egy beteg vagy megfélemlített emberhez
beszélne, így szólt:

– Bibi, boldog vagyok, hogy hírt ad magáról. Ismerem a lányát, és meg kell mondanom, nagyon
hiányzik neki, és végtelenül szereti magát.

Sunny kocsányon lógó szemmel térdelt föl az ágyon, melléhez szorította a párnát.
– Paloma az ok, amiért végül is felveszem önnel a kapcsolatot – felelte Bibi. – Rodolfo Hernandez

említette, hogy ön keres engem. Azt mesélte, Peretti meg akarja szerezni Paloma felügyeletét, és a
lányom üzletrésze révén rá akarja tenni a kezét a de Ravel-üzletekre.

– Azért vagyok itt, hogy elejét vegyem ennek – mondta Mac. – Viszont csak akkor tehetem ezt meg,
ha ön hajlandó feladni a névtelenségét, és szembenézni a múlttal.

Hosszú csend állt be, majd Bibi ezt mondta:
– Rettegek. Tudom, hogy a rendőrség elő fogja ásni azt a tragédiát, és ezúttal talán letartóztatnak

gyilkosságért, és Paloma élete megint romba dől.
– Nem, ha bármit tehetek, akkor nem. Bibi, feltétlenül beszélnünk kell Perettiről, arról, hogy mi

történt pontosan a két gyilkosság éjszakáján. Bárhol találkozom önnel, csak nevezzen meg egy helyet.
Bennem megbízhat – fűzte hozzá.

Bibi habozott egy pillanatig, majd:
– A ramblasi ház – mondta. – Egy óra múlva.
– Ott leszek, és el sem tudja képzelni, milyen boldog vagyok, amiért jelentkezett – mondta még



egyszer Mac.
– Arra gondol, hogy most már tudja, hogy életben vagyok?
– Ha másért nem, hát a lánya kedvéért igen.
– Arra kérem – mondta Bibi –, könyörgök önnek, kérem, ne szóljon Palomának. Még ne.
– Biztosan nem fogom elmondani neki – felelte Mac. – Ez a feladat az édesanyjára hárul.
Még annyit mondtak, hogy egy óra múlva találkoznak, majd megfordult, és Sunnyra pillantott.
Sunny még mindig tátott szájjal és kimeredt szemmel térdelt az ágyon. Mac fölemelte felé nyitott

tenyerét.
– Légyszi, légyszi, csak azt ne mondd, hogy jaj, istenem!
– Jaj, istenem! – mondta Sunny. – Ő volt az, a híres eltűnt Bibi.
– Él és virul. Aggódik Peretti meg a lánya miatt.
– Nem hibáztatom érte.
Sunny már ki is ugrott az ágyból, s a zuhanyozó felé igyekezve fölkapkodta eldobált ruháit.
– Mikor indulunk?
– Azonnal.
Sunny visszafordult, és ragyogó mosolyt vetett a férfira.
– Az első számú privátkopó-segéd munkára jelentkezik. Jaj, istenem! Alig tudom elhinni, hogy ez

megtörtént – fűzte hozzá, miközben Mac az üzeneteit ellenőrizte.
Épp akkor olvasta homlokráncolva Lev torinói üzenetét, amikor újra csöngeni kezdett a telefon.
– Kicseszettül ideje már, hogy válaszolj – mondta Lev. – Olyan dolgok történnek, amikről tudnod

kell.
– Csak most kaptam meg az üzenetedet.
– Hát akkor itt van egy újabb, úgyhogy jól figyelj. Tegnap este egy nő holttestét halászták ki a

folyóból. Teresa Perettiként azonosították.
– Úgy, mint Peretti?
– Egy és ugyanaz, sőt mi több, pajtás, a nő Bruno Peretti felesége.
– Exfelesége.
– Nem váltak el. A nő buzgó katolikus volt.
Mac alig tudta visszafogni magát, hogy ne mondja: Jaj, istenem!
– Ugrott vagy lökték?
– Ki tudja? Akarsz fogadni Perettire? És nemcsak ez van, barátom. Miután láttam őt ma a

kávéházban, utána küldtem valakit. Felszállt egy barcelonai gépre. Jobb lesz, ha szemmel tartod
Palomát, mert a pasas veszélyes.

– És mégis hogyan akarja megúszni az exe meggyilkolását?



– A gond ott van, hogy az őrülteknek nincsenek morális mércéik – mondta, a körülmények ellenére
vigyorogva Lev. – Mert a pasas egy kicseszett őrült.

Hát ez van. A rendőrséget nem vonták be. Egy szegény asszony a folyóba veti magát, és kész. Nem
törődik ezzel senki.

– Egy fel nem bontott házasság pedig azt jelenti, hogy Peretti Bibivel kötött házassága érvénytelen.
– Bigámista.
– Ennek következtében törvényesen nem adoptálhatná Palomát. Mellesleg Bibi épp az imént

telefonált – fűzte hozzá csak úgy mellékesen Mac.
– És felvetted a telefont? – jegyezte meg Lev. Mac hallotta, hogy a férfi nevet. – Na, akkor van

dolgod bőven. Bibi feltámadt a halottaiból. Pillanatnyilag – tette hozzá Perettire gondolva. – Tehát mi
lesz a következő lépésünk?

– Lemerem fogadni, a pasas úton van, hogy megkaparintsa Palomát. Még a mostohaapja, és
egyelőre megteheti.

– Jobb lesz odafigyelni – mondta Lev. – Jelentkezz.

50. fejezet

Sunny a fürdőszobaajtónál állva hallgatta Mac egyoldalú beszélgetését.
– Mi van? – kérdezte aztán.
Mac gyorsan informálta őt a torinói történésekről meg a halott hitvesről.
– Peretti útban van ide, Palomáért – mondta. – És még elviheti a kislányt. Muszáj elhoznunk őt a

bodegából, és elrejteni valahol.
– Akkor odamegyünk – mondta Sunny.
– Nekem Bibivel kell találkoznom – Mac az órájára pillantott –, negyven perc múlva. Sunny, neked

kell odamenned, és elhoznod a gyereket.
Sunnynak átfutott az agyán a gondolat, hogy vissza kell térnie a bodegába, és Lorenzához.
Mac olvasott a gondolataiban.
– Ez nem rólad és Lorenzáról, nem is rólam, hanem arról a gyerekről szól.
– Az nem lehet, hogy Lorenza egyszerűen elviszi valahová…?
Sunny, amint kimondta, tudta, hogy ez nem tisztességes Lorenzával szemben. Mac a felelős Paloma

biztonságáért. A felelősség Macé, következésképp most már az övé is.
– Első számú privátkopó-segéd – mondta. – Oké, megteszem. De magammal viszem Allie-t.

Erkölcsi támaszként – tette hozzá.
Mac megcsókolta.
– Én csak benned bízom, Sunny. Meg tudod csinálni. Csak fogd azt a kislányt, és vidd bárhova,



csak ne ide. Aztán felhívsz engem.
– Miért nem szólsz egyszerűen a rendőrségnek?
– Nem lehet, még nem, Bibi miatt. Megígértem neki, hogy semmit nem teszek, amíg nem beszélünk.
– Aha. És Lorenzának beszélhetek róla?
– Szóba se jöhet. Felhívom, és tudatom vele, hogy úton vagytok, ahogyan Peretti is, és át kell adnia

neked Palomát, a kislány biztonsága érdekében. Oké?
Sunny azt kívánta, bárcsak ne kellene Macnek felhívnia Lorenzát, de máris Allie-vel beszélt

telefonon, és megmondta neki, hogy szüksége van rá. És Ronnak pedig Macet kell elkísérnie egy
fontos küldetésre.

– Mennyire fontos? – tudakolta Allie. Épp az imént zuhanyozott le, kényelmes fürdőköpenybe bújt,
hátrafésülte a haját, és arra várt, hogy a szobaszerviz felhozza a grillcsirkés szendvicsét sült
krumplival meg egy pohár borral, úgyhogy nem volt túlontúl lelkes a gondolatra, hogy ismét útra
keljen.

– Neked és nekem le kell mennünk a bodegához – mondta Sunny.
– A francba – felelte döbbenten Allie.
– El kell hoznunk Palomát – folytatta Sunny. – Peretti útban van ide, mi vagyunk a felmentő sereg.
– És mi van a nagy detektívvel? – Csöngettek Allie ajtaján. Biztosan a szendvicsét hozták. Ron

ment ajtót nyitni, hogy beengedje a szobaszervizes pincért, aki be is gurította a zsúrasztalt, ám abban a
percben megszólalt Ron telefonja.

– A nagy detektívnek titkos randevúja van. Épp most hívja Ront. Szüksége van rá.
– Nem is tudom, mit kezdenétek ti ketten nélkülünk – mondta Allie, de kihallotta Sunny hangjából,

hogy sürgős a dolog. – Magammal viszem a szendvicsemet. Ehetünk a kocsiban is.
Negyedórával később a fekete limuzin hátsó ülésén pontosan azt csinálták.
– Nem is fogtam fel, mennyire éhes voltam – mondta Sunny, és egy óriásit harapott. – Mindjárt

éhen halok.
– És mit műveltetek ilyen sokáig ti ketten? – tette fel a kérdést sokatmondóan vigyorogva Allie.
– Mac elbeszélgetett Bibivel – felelte csak úgy mellékesen Sunny, Allie-nek pedig majdnem torkán

akadt a csirke.
– Most ugratsz – mondta. – Bibi?
Sunny figyelmeztetően az ajkához emelte az ujját, még akkor is, ha ablak választotta el őket a

sofőrtől.
– Most találkozik Bibivel, és megkérte Ront, hogy tartson vele.
– Úgy érted, Ron tudta, és nem mondta el nekem?
– Nem, dehogy… – Sunny beavatta Allie-t a történtekbe. – Lorenzának egy szót se – tette hozzá. –

Palomának meg főként nem mondhatjuk el, addig semmiképp, amíg nem találkozik újra Bibivel.



– Bibi akarja így?
Sunny vállat vont. Nem tudta.
– Mac erről beszélt vele. Még mindig meg van rémülve, hogy letartóztatják gyilkosságért, még

mindig fél Paloma miatt. Nem akarja, hogy többet szenvedjen.
– Hát, az a gyerek már épp eleget szenvedett.
Allie ismét beleharapott a szendvicsbe. Már nem ízlett neki annyira.
– És egyébként mi van Lorenzával?
– Mac elmondta, hogy telefonál neki, megmondja, hogy adja át nekünk a gyereket, mégpedig

sürgősen, és hogy mi majd vigyázunk rá.
– Reméljük, beleegyezik – felelte Allie, aki nemcsak Palomára gondolt, hanem Sunnyra is, akinek

újra szembe kell néznie riválisával.
– Nem számít – mondta, barátnője gondolatában olvasva Sunny. – Ez nem rólam meg Lorenzáról és

Macről szól. Ez a gyerekről szól.
Allie szeretettel szorította meg Sunny térdét.
– Te is jó gyerek vagy, tudod?
– Én a privátkopó-segéd vagyok – felelte Sunny, és mindennek ellenére kitört belőle a nevetés.

51. fejezet

Még meg sem állt a limuzin, amikor Lorenza már nyitotta is az ajtót. Így aztán Sunny alaposan
szemügyre vehette riválisát. Lorenza fehér sifonruhát viselt; hosszú volt, lágy és lebegő, és olyan
nőies, amennyire csak lehet. Haját fellebbentette a szél, miközben a lépcsőn várta, hogy kiszálljanak a
kocsiból. Sunny még ebből a távolságból is meg tudta állapítani, hogy a nő sminkje tökéletes, ahogyan
a frizurája is.

– Kurvára tökéletes – morogta Allie. – Te nem utálod, mikor a háziasszony azt mondja, hogy gyere
csak lezseren, ő pedig talpig ezüstben és gyémántokban fogad?

– Hadd jusson levegőhöz – súgta vissza Sunny. – Csak a gyémántok ragyognak rajta, azok a
gyönyörű, hatalmas brillek a fülében.

Miközben az autóból kiszálló Sunnyt nézte, Lorenza a nyakára tette a kezét, a gyöngyöket akarta
érezni, de ma este úgy döntött, hogy nem viseli a gyöngysorát. Azt Juan Pedrótól kapta, s ez most nem
a férjéről és róla szól. Mindazonáltal hiányoztak neki a gyöngyök. És teljesen váratlanul belehasított a
fájdalom, mert a férje is hiányzott neki. Voltak szeretői, no, nem kifejezetten „szeretők”… bár akadt
köztük nem is egy, akiről egy ideig úgy gondolta, talán szereti, és akire még mindig szeretettel gondol
s a barátai közt tartja számon. Ám az utóbbi időben ez véget ért, mert vagy ő túlontúl önző, vagy
túlontúl sok az emléke, avagy nagyon is a maga ura, és mindig ő volt az, aki továbblépett. Macet
kivéve.



– Isten hozott újra az otthonomban – mondta széttárt karral, és Sunnynak nem maradt más
választása, mint levegőpuszit adni a nőnek.

Emlékezett a parfümjére. Versace. Mindig is olcsó illatnak gondolta.
– Mac telefonált, hogy szóljon, már úton vagytok. – Lorenza átölelte Allie-t is, akinek közben

átfutott az agyán, hogy Lorenza még közelről is káprázatosan néz ki. Hátrasimította hosszú szőke haját,
s eszébe jutott, hogy az ő arca teljesen kendőzetlen, még a szemöldökét sem festette ki, a fenébe!,
pedig a szőkéknek mindig hangsúlyozniuk kell a szemöldöküket.

– Ez nem rólunk szól vagy Macről – mondta Sunny, a nagy hallban állva. A hatalmas kerek asztalon
friss virág illatozott az edényben, és érezni lehetett a padlóviasz, a Jazmin meg egy régen kialudt téli
tűz füstjének aromáját. – Ez az egész Palomáról szól.

Lorenza ránézett. Természetesen farmernadrág. Az amerikai nők örökösen farmert viselnek.
Almazöld kasmírkardigán, nyakig begombolva, csodaszép száj, rajta élénkvörös rúzs – a nő
féltékenyen arra gondolt, hogy ezt csak egy olyan gyönyörű nő, mint Sunny Alvarez viselheti sikerrel.
A bal gyűrűsujján pedig szív alakú gyémántgyűrűt viselt.

– Tudom – mondta Lorenza. – Mac elmondta, hogy sürgős a dolog. – Hirtelen támadt félelmével
megfogta Sunny kezét. – Paloma veszélyben van?

– Még nincs, de gyorsan kell cselekednünk.
Lorenza így válaszolt:
– Szóltam neki, hogy csomagoljon össze egy kis-táskát, és mondtam, hogy a szobájában várjon,

amíg érte nem megyek.
– Rögtön indulnunk kell – jelentette ki Sunny, ám Lorenza kétségbeesett arca láttán hirtelen

sajnálatot érzett a nő iránt.
– Tudom, mennyire szereted Palomát – mondta, amikor észrevette a félelem könnyeinek csillogását.
– Muszáj vele mennem – mondta Lorenza. – Egyszerűen nem engedhetem el őt csak így, isten tudja,

hová, ki az éjszakába…
– Minden rendben. Allie meg én vigyázni fogunk rá.
– De Macnek is itt kéne lennie. Hol van Mac?
Allie azon imádkozott, nehogy Sunny kibökje, hogy a férfi Bibivel van. De nem kellett aggódnia,

mert Sunny valami egészen mást mondott.
– Tudom, nem ez a megfelelő pillanat, amikor minden annyira sürgős – mondta óvatosan –, de

szeretném, ha tudnád, hogy megértem, milyen nagyon szereted Macet. És azt is tudom, hogy ő milyen
szerelmes volt beléd. Irigylem tőled azt az időt, amikor fiatalon voltatok együtt, és azzal is tisztában
vagyok, hogy az első szerelmet sosem felejti el az ember. De továbbhaladt az idő, Lorenza,
valamennyiünk számára továbbhaladt. Mi ugyanott tartunk az életünkben. Többek vagyunk pusztán
szeretőknél, mi egy csapat vagyunk. Ő helyettem is gondolkodik, én pedig őhelyette. Jobban ismerem
bárkinél, és ő ismeri az összes hibámat, a gyarlóságaimat, a bizonytalankodásaimat.



Lorenza bólintott.
– Megértem – felelte felszegett fejjel. Sötét haja gyönyörű arcába hullt. – Én pedig tévedtem.

Amikor Mac idejött, azt hittem, talán… – Vállat vont, csodaszép fehér sifonruhája még jobban
lecsúszott a vállán. Ismét Juan Pedro gyöngysorát kereste a nyakában.

– Úgy szerettem a férjemet, ahogyan te szereted Macet – folytatta. – Olvastam a gondolataiban,
megéreztem, mire van szüksége, segítettem megoldani a mindennapos üzleti problémáit. És szeretők
voltunk. Imádtam fizikailag a férjemet, ahogyan, úgy látom, te imádod Macet. Szüntelenül ott volt
köztünk az a kötődés, és ennek semmi köze nem volt a Juan Pedro előtti szeretőimhez, és azokhoz
sem, akik utána következtek. Számomra mindig a férjem lesz a szerelmem. Ez ilyen egyszerű. Amikor
Mac idejött, szalmaszálakba kapaszkodó asszony voltam, azt reméltem, megtalálok valamit, ami
egyszer megvolt köztünk, de már nem létezik. Ostoba voltam, Sunny Alvarez, mégpedig vétkesen
ostoba, mert egy nő mindig tudja, hogy létezik egy pillanat, egyetlen pillanat, amikor továbbléphetne.
Rosszat tettem volna…

Lorenza arra a hosszú éjszakára gondolt, amikor Mac a szobájában tartózkodott, a folyosó végén,
tudta, hogy ott van, a jelenléte mintha áramot bocsátott volna felé, vágyott a férfira, hogy átölelje.

– Hála istennek, nem történt meg – mondta Sunny nyílt tekintetébe nézve.
Sunny óhatatlanul csodálta Lorenzát, nem lehetett könnyű így lecsupaszítania a lelkét. És tetszett

neki az őszintesége.
– Tudom – mondta kedvesen, a szívében pedig megköszönte Macnek, amiért ilyen erősen ellenállt

egy csodaszép nő kísértésének, egy régi szeretőének, aki mérhetetlenül vágyott rá. Hűséges maradt. A
hűség kötelékeit nem lehetett elszakítani.

Most ő és Lorenza mint nő a nővel néztek szembe egymással abban a gyönyörű hallban, a Jazmin
meg a nagy csokor virág és a hatalmas kandalló fafüstjének illatában.

– Azonnal indulnunk kell – mondta, amikor Palomára gondolva tüstént kijózanodott.
– De hová megyünk? – tudakolta Lorenza.
Allie-nek megütötte fülét a „mi”.
– Neked itt kell maradnod – mondta. – Ron szerint Mac őröket állít a bodegára, hátha Peretti

feltűnik itt, ámbár ezt nem tartja valószínűnek. Lev Orenstein gondoskodik erről.
– Márpedig Paloma nélkülem nem megy el innen – mondta hevesen Lorenza. – Ő az én unokám.
Sunny természetesen tudta, hogy Paloma voltaképpen Juan Pedro unokája, de nem ez volt az

alkalmas pillanat felemlegetni. Nem akart ebbe belemenni, és különben is, látta, hogy Lorenza nagyon
aggódik.

– Már lejöhetek? – kérdezte egy vékonyka hang.
Paloma a lépcső tetején állt, egy Barbie-rózsaszín kistáskát szorongatva, amelyet teletömött

ugyancsak fontos dolgokkal, mint például az a különleges síp, melyet Malibuban nyert a
vidámparkban, a kardigán, amelyet Sunnytól kapott aznap a parton, amikor majdnem vízbe fulladt, és



persze a Missoni-sál, továbbá videojátékok és az iPhone-ja, egy ősrégi baseballsapka az 1994-és
barcelonai olimpiai játékokról, ez Juan Pedróé volt, végül egy műanyag zacskóra való vacak bizsu,
amelyek nélkül, úgy döntött, képtelen volna élni.

– Különben is, mindnyájan elmegyünk? – csiripelte, miközben arra vágyott, hogy leszaladjon és
megölelhesse Sunnyt meg Allie-t, de szófogadóan arra várt, hogy Lorenza megadja rá az engedélyt.

Lorenza a kislányra nézett, majd szenvedélyesen szólt Sunnyhoz.
– Pontosan tudom, hová megyünk. És én vezetek. Itt várjatok, amíg átöltözöm. – Aztán a szoknyáját

felkapva, kettesével vette a lépcsőfokokat, csak addig állt meg, amíg megsimogatta Palomát, és szólt
neki, hogy várhat odalent Sunnyval és Allie-vel.

– Hová megyünk, Sunny? – kérdezte ismét, a hatalmas ölelésben Paloma.
– Lorenza azt mondta, hogy egy különleges helyre visz bennünket, a fejemet rá, hogy tetszeni fog

neked.
– Tudom, hogy Peretti miatt megyünk el, idejön, hogy magával vigyen, de te és Mac és Lorenza

nem fogjátok ezt megengedni. Igaz?
– Igaz, kicsim – felelte Sunny, épp amikor Lorenza lefelé robogott a lépcsőn. Fekete leggingbe és

fehér pulóverbe öltözött át, s Palomához hasonlóan egy táskát szorongatott, amelyet kitömtek a
sebtében összepakolt holmik. A haját kontyba fésülte, és Juan

Pedro gyöngysorát viselte. Az erkölcsi támogatás miatt volt szüksége rá.
Már figyelmeztette Buenát arra, ami megtörténhet, s a házvezetőnőnek Cherrypop családjánál kell

töltenie az éjszakát, hogy ne legyen veszélyben.
– Az én kocsimat visszük – mondta, gyorsan beterelve valamennyiüket a nagy BMW terepjáróba. –

És én vezetek, ismerem az utat – tette hozzá, amikor elkapta Sunny aggodalmas tekintetét.
Szólt Palomának, hogy üljön be hátra Allie mellé, és miután ellenőrizte, hogy a kislány becsatolta a

biztonsági övet, beült a kormánykerék mögé. Sunny melléje ült, és Lorenza beindította az erős motort.
– Akkor hát – kérdezte Sunny, mikor a kocsi reflektorai belehasítottak a falusi éjszaka sötétjébe –,

pontosan hová megyünk?
– Tapasztalataim szerint – felelte Lorenza, miközben gyakorlott könnyedséggel rákanyarodott a

Barcelonába vezető országút lejáratára – tömegben lehet a legjobban eltűnni. Ezért megyünk a
legnagyobb, legelőkelőbb tengerparti szállodába, itt Barcelonában. Paellát eszünk majd az egyik
vízparti étteremben, ahol Paloma nézheti a kikötőben közlekedő hajókat. Ott esténként mindig szól a
zene és nagy a nyüzsgés, az emberek ilyen későn esznek.

– Ugye ugratsz? – Paloma boldogan sikongatott, hogy ilyen váratlan jóban lesz része.
– Nem, nem ugrat – felelte Lorenzára mosolyogva Sunny. – A nagymamád pontosan tudja, hogyan

szerezzen örömet neked.
És tudta, hogy Lorenzának igaza van. Eltűnhetnek a tömegben.



52. fejezet

Barcelona
Bibi számára mindig is a ramblasi ház jelentette az „otthont”. Itt született, itt kényeztették a papa

kicsi lányát, és felnőtt nőként tért vissza, hogy részt vegyen az apja temetésén. Való igaz, különvált a
de Ravel családtól, Hollywood lett az otthona. Az élete pedig abból állt, hogy hónapokig az utakat
róva turnézott, vagy hosszú, magányos időszakokat töltött írással, lemezfelvétellel, az ügyek
szervezésével, avagy az ő életét szervezték mások. És persze Paloma édesanyja volt.

A kocsiban ültek a kapunál, Rodolfo beszélt az öreg guardiennel, Bibi pedig eltakarta az arcát.
Emlékezett a férfira, amikor fiatalabb, büszke ember volt, mindig a haragos keverék Jack Russell
terrierrel a nyomában – a jelenlegi, alighanem annak a leszármazottja, már ott szimatolt a kocsi
ablakánál.

Rodolfo szintén ismerte a guardient azokból az évekből, amikor Juan Pedróhoz jött látogatóba.
Most elmagyarázta, hogy be kell jutniuk a házba, és mások is érkeznek majd, a férfi szíveskedjék
beengedni őket. Az ember visszahívta a kutyáját, odaadta

Rodolfónak a kulcsot, s tisztelete jeléül megérintette kék svájcisapkáját.
Amikor Rodolfo kinyitotta a hatalmas, masszív bejárati ajtót és felkapcsolta a lámpákat, ez Bibi

számára olyan volt, mintha visszafelé utazott volna az időben. Szinte hallotta saját sivítozó, gyerekes
hangját, amint a nővéreit hívja, amint azt kiáltja: „Papa, papa!”, mikor az édesapja hazatért esténként;
hallotta a cselédlányok éneklését a konyhában, miközben vacsorapartira készültek; hallotta a nővérei
civakodását a házi feladatuk fölött. Szinte érezte a churros illatát, amelyet Floradelisa csempészett be
mindig tanítás után; látta a hajópadlóra rézsútosan vetődő napsugarat, beszívta a nyári Jazmin édes
illatát, meg a ropogó téli tüzelő almáéhoz hasonlatos szagát. Amint becsukta a szemét, olyan tisztán
látta apja arcát, mintha ott volna vele, most, éppen abban a pillanatban, amikor szüksége volt rá. Bibi
ekkor ébredt rá, hogy a helyes dolgot cselekedte, amikor „haza” -jött.

– Mondjak neked valamit? – szólalt meg, Rodolfóra nézve, aki aggodalmas tekintettel őt nézte. – A
sok év alatt, amikor itt éltem, nekünk, gyerekeknek sosem engedték meg, hogy bemenjünk azokba a
színházi páholyokba. A boiserie-ajtókat kulcsra zárva tartották, és az egyik cselédlánynak engedték
csak meg, hogy hetente egy alkalommal letörölgesse a port. Mindig is látni akartam, milyen az én kis
világom onnan föntről nézve, abból a páholyból letekintve oda, ahol a kis színpad állt, mielőtt
évszázadokkal ezelőtt a tűz martaléka lett.

Bibi mosolyogva fordult a férfihoz.
– Mindig arra gondoltam, hogy ha bemehetnék oda, talán látnám a kísérteties „dívát”, a hatalmas

karimájú kalapjában, elkaphatnám a gyémántjai csillogását, sőt akár egy mosolyát is.
– Ez dajkamese – gúnyolódott Rodolfo. – Soha senki nem látta a dívát, azért találták ki, mert egy

ilyen régi házhoz, a maga történetével, természetesen kijár egy szellem is. Szerintem hadd nyugodjon
a mítosz békében.



– Azért csak menjünk fel oda – mondta Bibi, de a biztonság kedvéért megfogta Rodolfo kezét, mert
bárki bármit mondott, őt sosem lehetett meggyőzni arról, hogy itt nincs kísértet.

A boiserie festett faajtó volt, már egyiket sem zárták kulcsra, hiszen nem kellett távol tartani
kíváncsiskodó gyerekeket, akik esetleg áthajolnak a korláton, és lezuhannak. A hosszú ülés régi
plüsskárpitozásából porfelhő szállt fel, amikor Bibi lehuppant rá. Karját a párnázott rácsra
támasztotta, az alatt voltak az apró arany szárnyas angyalkák az aranytrombitákkal. A pornak régi
parfüm– és levendulás zacskó illata volt, azzal tartották távol a molyokat; meg tetszetős papír
műsorfüzet-illata, abban közölték az est szereplőit. Bibi többekről azt hallotta, hogy botrányos ifjú
nők voltak, akiknek a testét alig fedte több mint egy feszes trikóruha meg egy míder, amelyet félig
elrejtett az összezilált hajuk. Ha lecsukta a szemét, látta őket, amint csinosan illegetik magukat a
zenére… És most, amikor belegondolt, ez nem is állt olyan nagyon messze attól, amit ő maga csinált a
színpadon. Talán végül is örökölt valamit a régi ház múltjából és a kísértetéből, s magával vitte a
jelenbe.

És most, Jacinto új lemezével talán a jövőbe is, ámbár nem is merte remélni, hogy az övé lehet.
És ha nem Palomáról volna szó, talán itt sem lenne. Egyedül maradt volna a kastélyában, csak ők

ketten, ő és Amigo, és nem érintkezne senkivel. Mindig is Paloma közelében lenne, vészhelyzet
esetére, amikor élet és halál kérdése a tét – ezt megfogadta magának. És most elérkezett az élet-halál
helyzet. Mac Reilly azt mondta, Peretti ide tart, hogy elvigye Palomát. A lánya veszélyben van.

Tüstént visszatért a jelenbe, amikor Mac Reilly kopogás nélkül belépett a hallba. Bibi az
árnyékban maradt, s a férfit nézte, amint ott állva a helyiséget pásztázza.

Rodolfo sietett bemutatkozni, és a két férfi csendesen beszélgetett, majd Mac Bibi felé pillantott.
Bibi különösen áthatónak találta a férfi tekintetét, mikor a szemébe nézett, mintha máris ismerné őt,

tudná, milyen gondolatok járnak a fejében.
Mac kicsit meghajtotta a fejét, tiszteletben tartva a nő zavarát és félelmeit, meg azt a tényt, hogy

végre ismét otthon volt, ebben a házban, ahol gyerekeskedett, s amely most az övé.
– Szeretném, ha tudná, hogy Paloma miatt nem kell félnie – mondta. – Éppen úton van egy biztos

helyre, olyan emberekkel, akikre éppúgy rábíznám a saját életemet, mint az övét.
Bibi szemlátomást megkönnyebbült.
– Hiszek önnek – felelte.
Mac arra gondolt, hogy sosem ismerte volna fel Bibi Fortunatát ebben a farmernadrágot és fekete

tréning felsőt viselő, törékeny termetű nőben, aki lófarokban hordja fakóbarna haját, sápadt arca
pedig kendőzetlen. Mindazonáltal volt benne valami lenyűgöző, egy olyan „minőség”, ami arra
késztette az embert, hogy ránézzen, hogy észrevegye, és a nő túl zöld szemének tiszta, egyenes
tekintete bizony elárulta, hogy ez itt a sztár, Bibi Fortunata.

Bibi átölelte Macet, és mosolygott. Amilyen az anyja, olyan a lánya. Impulzív, barátságos, és nem
fukarkodik az öleléssel.

– Hol van Paloma? – kérdezte még mindig riadtan Bibi.



– Jobb, ha nem tudja. Majd később róla is beszélünk.
Rodolfo megfogta Bibi karját.
– Gyere, kedvesem, menjünk, üljünk le apád dolgozószobájában. Hozok innivalót, és ott

beszélgethetünk.
A nő Mac mellé telepedett. Le nem vette róla a szemét.
– Azt mondta, tud segíteni nekem.
– Segíthetek, de csak azzal a feltétellel, ha ön visszatér az Államokba, és szembenéz a

rendőrséggel. Csakhogy ezúttal magával leszek, és már elmondtam nekik, hogy szerintem mi történt. –
Mac a nő riadt arca láttán felemelte a kezét. – Nem, egy szót sem szóltam nekik arról, hogy itt van
Spanyolországban, miként a találkozónkat sem említettem. Erre csak ön adhat felhatalmazást. De
mindenekelőtt engedje meg, hogy elmondjam, Paloma jól van, nagyszerű kislány, és az édesanyja
becsületére válik.

Beszámolt Bibinek a Palomával történt első találkozásról a malibui parton, és Jassy
telefonhívásáról, meg a találkozásáról Lorenzával.

– A mátriárka – mondta Bibi, és megeresztett egy mosolyt, mert mindig olyan nevetségesnek tűnt,
hogy egy negyvenes nőt mátriárkának nevezzenek.

– Egyszersmind régi barátom – mondta Mac, mert a jövőre való tekintettel jobbnak látta, ha Bibi
képben van. – Paloma vele lakik most a bodegában.

– Tudom – felelte Bibi. Mindig tudta, hol tartózkodik Paloma.
– Nem bánja, ha megkérdezem, hogy honnan?
– Jassytól – felelte egyszerűen Bibi. – Sosem találkoztunk Jassy meg én, és azt sem tudta, merre

vagyok, de beszélt Rodolfóval, ő pedig elmondta nekem. Jassy törődik velem. Sosem fogom
elfelejteni a tekintetét azon a napon, amikor odajött és elvitte Palomát. Tudta, hogy meg kell tennie, és
ez legalább akkora fájdalmat okozott neki, mint énnekem. De meg kellett tenni.

– Most pedig vissza kell csinálni – jegyezte meg Mac. – Ahhoz pedig tisztára kell mosnunk a nevét.
Véleményem szerint Peretti ölte meg azokat az embereket. Azt viszont nem tudom megmagyarázni,
hogy miért tette. És az sem világos, hogy van alibije arra az éjszakára; otthon volt, Palm Springsben.

– Perettinek mindig mindenre van válasza – felelte keserűen Bibi.
Mac a nő felé hajolt, az arcát kutatta.
– Bibi, biztosan van valami, amire emlékszik, valami furcsa dolog azzal az éjszakával vagy Peretti

viselkedésével kapcsolatban, vagy akár korábbról… valami… bármi, még ha akkor talán
jelentéktelennek és kicsinek tűnt is. Kutatnia kell a memóriájában, gondoljon vissza arra az estére,
képzelje vissza magát abba az időbe, arra a helyre. Ne feledje, hogy bármilyen csekély részlet
jelenthet valamit a számunkra, Paloma jövője miatt.

Bibi lehunyta a szemét, és hátradőlt a díványpárnákra. Lerángatta lófarkáról a gumit, és leengedte a
haját, s fejét megrázva próbálta elhessenteni a leselkedő fejfájást.



Eszébe jutott, hogy azon az estén, amikor elment meglátogatni a barátnőjét, Brandit, fájt a feje.
Olyannyira hasogatott, hogy egy kortyot sem ivott a borból, pedig a sauvignon blanc a kedvence.
Egészen tisztán maga előtt látta a képet: Brandi elterült a fehér szófán, a Sunset Strip közvetlen
közelében lévő kis lakásában, fizikai tőkéjét túlzottan is közszemlére téve a leopárdmintás, mélyen
kivágott topban és a feszes leggingben.

– Nem tudom, miért – mondta zavartan Bibi –, de valahogy sosem gondoltam Brandire úgy, mint
egy szajhára. Úgy értem, mindig rendes öltözékben jelent meg, tudja, pántos top meg egy kardigán,
drága nadrág, aranykarika fülbevaló és rengeteg arany karkötő. Ahogyan a Beverly Hills-i feleségek
kinéznek. Azt persze tudtam róla, hogy nem Beverly Hills-i feleség, csak egy becsvágyó színésznő,
legalábbis ő ezt mondta nekem.

– Brandi hívta át magát?
Bibi meglepetten nézett a férfira, azt gondolta, az összes körülményt ismeri. Mac természetesen

mindenről tudott, de egyenesen a legilletékesebb szájából akarta hallani.
– Ó, nem. Rájöttem, hogy mi van közte és Wally…
– A barátja – mondta segítőkészen Mac.
– Annak is nevezheti. Szóval rájöttem, és őrjöngtem a dühtől, megalázva éreztem magam, hajlandó

lettem volna megölni…
– Ezt nem gondolta komolyan – vetette közbe gyorsan Rodolfo.
– Tudom – felelte Mac.
Bibi vállat vont.
– Egyébként is, amire odaértem és megláttam olyan… izé, olyan feltűnően és kurvásan, minden

haragom elszállt. Igazán nem érdekelt. És nem izgatott Wally sem. Mindkettejüktől hányingerem lett.
És legfőképpen Perettitől. Aztán Brandi közölte velem, hogy Perettivel is dugott, én meg csak álltam
ott, néztem, és tudtam, hogy igazat mond. Peretti volt az, aki mesélt nekem Brandiről és Wallyról. És
most Brandi mondta el ugyanezt önmagáról meg Perettiről, én pedig azon tűnődtem, hogyan kerültem
kapcsolatba ezekkel az erkölcstelen emberekkel. Egyáltalán, miért ismerem őket? Ha nem lett volna
Peretti, sosem nevezem őket a barátaimnak. És a lányomnak, az én szegény kicsi Palomámnak ez az
ember a mostohaapja, és az én házamban, a saját otthonában találkozott ezekkel az erkölcstelen,
gonosz emberekkel…

– Ezek szerint maga semmit nem tett Brandi borába?
– Dühös voltam, Mac Reilly, de gyilkos nem vagyok. És akkorra már egyáltalán nem izgatott, hogy

kivel kufircolt Brandi vagy Wally vagy Peretti. El akartam tűnni onnan. És úgy is tettem. Sarkon
fordultam, és kisétáltam a lakásból.

– Mi az utolsó emléke, mielőtt kijött Branditől?
Bibi egy percig töprengett.
– Az, hogy ivott, mármint az előtt, hogy én odaértem. A borosüveg majdnem üres volt, a pohara



pedig félig teli. Emlékszem a rúzsfoltra a karimáján.
– És ön egy korty bort sem ivott?
– Semmit.
– Tehát egyszerűen hazament?
– Hazavezettem egyedül, igen.
– Milyen kocsit vezetett?
– A sötétszürke Lexus terepjárót, mindig azzal járok. A kék Bentley Peretti ötlete volt, mindig

villogott, mindig igyekezett jó benyomást kelteni, az a fajta pasas, aki túl nagy borravalót ad a
főpincérnek, és durván beszél a pincérekkel.

Mac pontosan tudta, milyen embertípusra gondolt.
– És hol volt aznap este a Bentley?
Bibi homlokráncolva próbált visszaemlékezni.
– Azt hiszem, a garázsban. A háznak három garázsa van, mindegyik különálló. Régi ház, és így

építették meg a garázsokat.
– Tehát valójában ön nem látta a Bentleyt, amikor visszaért Branditől?
– Nem, nem láttam. – Bibi felsóhajtott. – De ezt már elmondtam a rendőrségnek is.
– Tudom, tudom. – Mac vigasztalóan paskolta meg a nő kezét. – Legyen türelme hozzám, el fogunk

jutni ezzel valahová. Tehát lehet, hogy a Bentley már nem volt ott. A bort megitták. És hol tartózkodott
Peretti, miközben mindez történt?

Bibi zavartan rázta meg a fejét.
– Azt mondta, Palm Springsben volt a kutyával, azzal a nyavalyás vén pitbullal – tette hozzá, s

elborult az arca az emlékezéstől.
Hirtelen fölegyenesedett.
– De van itt mégiscsak valami furcsa. Másnap reggel… a gyilkosságokat követő reggel… felhívott

telefonon az itteni állatorvos. Azt mondta, ott van náluk egy kutya, egy pitbull. Valaki a házam mögötti
dombokon kirándult, megtalálta és bevitte. Összemarcangolták a préri kutyák. A pitbull fülében lévő
mikrochip elvezette az orvost Perettihez. Azt akarta tudni, Peretti elmegy-e érte, vagy ő gondoskodjék
róla. Megadtam neki Peretti számát Palm Springsben, és mondtam, hogy kérdezze meg tőle.

– Ez az a kutya, amelyik Peretti árnyéka volt? – kérdezte Mac. – A pitbull, amelyik soha nem
tágított mellőle? Aki nélkül Peretti soha nem ment sehová?

– Igen – felelte egyszerűen Bibi.
Mac tudta, hogy Peretti ott volt a hollywoodi házban a gyilkosságok éjszakáján. Ő követhette el

azokat. Viszont nem volt motívuma, és most erről kérdezte Bibit.
– Tudnia kell az okát, amiért Peretti megölte a maga szeretőjét és ezt a nőt – mondta. – Elég jól

ismeri Perettit ahhoz, hogy megértse minden lépését.



Bibi szeme elkerekedett, miközben azon gondolkodott, amit az imént Mac mondott.
– Mindig is úgy gondoltam, hogy Peretti mentálisan zavart – mondta végül. – A hirtelen

dühkitörései, az üvöltözése, majd a félelmetes csendek. Féltékeny volt a sikeremre, féltékeny volt
arra, hogy én vagyok a reflektorfényben, engem kezelnek sztárként. – Bibi megcsóválta a fejét. – Ezt
nem kérkedésből mondom, Mac Reilly, egyszerűen ez volt, és Peretti nem bírta elviselni. Nem
állhatta, hogy ő Mr. Bibi Fortunata. Ő akart a helyemben lenni, ő akarta a sikereimet és a pénzemet.
Ezt nem is rejtette véka alá. Azt mondta, csak azért vett feleségül, ami vagyok, nem pedig azért, aki,
merthogy valójában nem vagyok semmi.

Mac értette az ilyen ember pszichológiáját. Peretti azt akarta, hogy Bibi egy életen át szenvedjen.
Látni akarta, ahogy összeomlik. Az elégítette volna ki, ha látja, hogy élete végéig börtönbe zárják, a
szépsége semmivé lesz, a tehetsége hasztalan. Peretti szociopata, a városszerte ismert, jómódú ember
álarca mögé bújt gyilkos.

Kétségtelen, hogy Perettit még mindig a Bibi iránt érzett harag és gyűlölet égette, és mivel a nő
eltűnt, az egyetlen út, ahogyan eljuthat hozzá, a lányán, Palomán keresztülvezet.

Peretti valójában Bibit akarta megölni, de egy jobb módszert eszelt ki a tönkretételére és arra, hogy
rátegye a kezét a pénzére.

Peretti tudta, hogy amint megkapja Palomát, amennyiben Bibi életben van, rákényszerül, hogy
előbújjon a rejtekhelyéről, és ezúttal gondoskodna róla, hogy börtönbe kerüljön két gyilkosság miatt,
ő pedig büntetlenül megússza.

53. fejezet

Barcelona
Rodolfo a barátja, Juan Pedro díványára ült, Bibi mellé, ahol a kövér, öreg macska bújt egykoron a

gazdájához, egészen a halála estéjéig. Ebben a szobában nem érződött szomorúság, hanem egy
elégedett ember gondtalan kényelme, aki egy jó élet örökségét hagyta hátra, egy férfié, aki szerette a
gyermekeit, bármilyen zűrösek voltak is, és aki mélységesen szerette a feleségeit, legfőképpen az
utolsót, Lorenzát.

Mac Bibire pillantott. A nő állát a tenyerébe támasztva szintén elveszett az emlékeiben.
– Bárcsak itt volna az édesapám – mondta. Megfogta és szorosan megszorította Rodolfo kezét.

Találkozott a tekintetük, mindketten emlékeztek. Bibi azután Mac felé fordult.
– Megbízom önben – mondta végül. – Visszamegyek Hollywoodba, ismét szembenézek a

rendőrökkel. Bármit megteszek, amit mond, de előbb találkoznom kell a lányommal. Együtt kell
lennem Palomával, hogy magyarázatot adjak neki, és megértse, miért tettem ezt vele.

– Paloma meg fogja érteni – nagyon hasonlít a mamájára az a kislány
Bibi először mosolyodott el az este folyamán.
– És talán a papájára is – tette hozzá csöndesen.



Mac fülét megütötte ez a mondat. Paloma apjáról egészen eddig nem tettek említést. Egyszerűen
tudomásul vették, hogy nincs apa, legalábbis olyan nincs, aki eléggé számított volna Bibi életében
ahhoz, hogy a lánya közelébe engedje. Ismét azon tűnődött, hogyan kötött ki Bibi egy olyan őrült
mellett, mint Peretti. Bármilyen apa jobb lett volna. A balett-társulatból disszidált orosz táncos
története a Bibi által kitalált egyik mítosz, hogy titokban tartsa az igazságot. És ez bizony az ő
kiváltsága. Természetesen addig, amíg a lánya elkezd majd kérdezősködni, és találkozni akar az
apjával.

Mac felhívta Sunnyt.
– Merre vagytok?
– Barcelonában, egy hotelben. Pillanatnyilag paellát eszünk egy kávéház teraszán, a hajókat meg a

flamenco táncosokat nézzük. Remekül szórakozunk.
– Sunny!
– Jaj, sajnálom, de Paloma végtelenül jól érzi magát, biztonságban van itt velem és Allie-vel. Meg

Lorenzával.
Mac egyelőre félretette a fejében Lorenzát, és képbe hozta Sunnyt Perettivel kapcsolatban.
– Beszéltem Levvel – mondta. – Riasztotta a torinói zsarukat, akik már riasztották a spanyol

guardiát. A gépnél fogják várni Perettit, és letartóztatják. Bibi pedig találkozni akar a lányával.
Magyarázatot kell adnia neki.

– Újra egyesül a család – suttogta Sunny a telefonba, mert nem akarta, hogy a többiek meghallják,
miről beszél. Addig semmiképp, amíg nem állapodnak meg mindenben Bibivel és Palomával
kapcsolatban.

– Szeretném, ha azonnal idehoznád Palomát – folytatta Mac. – Aztán majd elviszem Bibit Los
Angelesbe, hogy szembenézzen a múltjával. A ház előtt foglak várni.

– Lorenza kocsijával jöttünk, a guardian ismer bennünket, be fog engedni – mondta Sunny.
– Csak te és Paloma. Lorenza nem. Oké?
Sunny bólintott a telefonnak. Értette a helyzetet, de fogalma sem volt, mit mondjon Palomának.
– Mit mondjak a gyereknek?
– Mondd azt neki, hogy hazahozod, és én itt várok rá – felelte Mac.

54. fejezet

A régi házban olyan csönd honolt, hogy az összes óra ketyegését hallani lehetett: a francia ormolut
a kandallópárkányon, az aranyozott velenceit a szalonban, a százötven éve Angliában készült álló
ingaóra nyelvének egyenletes tiktakolását.

Bibi arra gondolt, hogy még sosem telt ilyen lassan az idő. Minden másodperc egy
örökkévalóságnak tűnt.



Mac a ház előtt várt. Rodolfo az ablakban állva a hold sápadt kékes fényétől megvilágított üres
szökőkutat szemlélte. Hirtelen megfordult.

– Odakint várok Mackel – mondta.
– Ne! Rodolfo, kérlek, ne hagyj itt.
– Arra gondoltam, egyedül szeretnél találkozni vele, ez egy végtelenül intim pillanat, nagyon fontos

mindkettőtök életében.
– Szükségem van rád – jelentette ki egyszerűen Bibi, Rodolfo pedig odament hozzá, mindkét

kezébe fogta a kezét, és megcsókolta.
– Sosem foglak elhagyni, ezt tudod – mondta.
Abban a pillanatban gumik csikorogtak a kavicson. Aztán ajtók csapódása hallatszott, női hangok

és egy gyermeké.
Bibi arca félelemmel vegyes boldogságra derült. Most, amikor elérkezett a pillanat, nem tudta,

hogyan kezelje.
– Rodolfo, mit kell tennem? – kérdezte.
– Hallgasd meg, amit ő mond – tanácsolta a férfi.
– Magyarázkodásra nem lesz szükség, Paloma ebben a pillanatban csak vissza akarja kapni az

édesanyját.
– Újra megpaskolta a nő kezét, és ment ajtót nyitni.
– És az édesapját – mondta visszafordulva, és Bibire nézett. – Talán most jött el az ideje, hogy

tudjon róla.
Mac és Sunny odakint állt a lépcsőn, közöttük Paloma. Mosoly ült a gyerek arcán, és végtelenül

felpörgött az este vakmerő tetteitől: a szökés, a szálloda, a hajók és a flamenco táncosok, a paella…
– Rodolfo! – kiáltotta. – Buli van?
– Mondhatni – felelt Rodolfo helyett Mac. – Menjél Rodolfóval, szívem. Mostantól fogva ő intézi a

dolgokat.
Paloma hirtelen riadtan fordult a férfi felé.
– Jaj, ne! Te intézel mindent – mondta. – Azt ígérted, megtalálod az anyukámat. Te ígérted meg.
A kislány Macbe csimpaszkodott, a férfi tekintete találkozott Sunnyéval Paloma kócos, vörös haja

fölött.
– Én mindig megtartom az ígéreteimet, ezt ne feledd – felelte, lefejtve magáról a gyerek karját, egy

kicsit Rodolfo felé tolta, aki megfogta a kezét, bevitte a házba, és becsukta maguk mögött az ajtót.
Sunny szinte lerogyott a lépcsőre. Mac mellé telepedett. Allie és Lorenza a kocsiban várt.
– Nem hiszem, hogy kibírom ezt az izgalmat – mondta Sunny.
Mac átkarolta. Megpuszilta az arcát.



– Minden rendben lesz, bízz bennem. – És némi ideiglenes csend után fogta a telefonját, és felhívta
a barátját a Los Angeles-i rendőrségen, és belevágott a különös históriába Perettiről, Torinóról meg a
letartóztatásról, és a kutyáról meg a Hollywood Hills-i gyilkosságokról.

Paloma még mindig Rodolfo kezét szorította, amikor beléptek nagyapja régi dolgozószobájába, és
meglátta Bibit. Boldogságrobbanás – mintha „megállt” volna az agya, szivárványszínek cikáztak a
szeme előtt. Hevesen dobogott a szíve, remegett a térde, mégsem sírt. A szája elé kapta a kezét, hogy
elfojtsa a sikoltást, úgy állt ott, mint akinek gyökeret vert a lába, aztán az édesanyja karjai közé
rohant.

Mennyire megnőtt, gondolta Bibi. Nem az a kislány, akit elhagytam. Hogy is lehetne, hiszen már
kilencesztendős, és óriási a különbség a hét– és a kilencévesek között. Jó néhány centivel magasabb,
és ahhoz képest sovány. De ismerte a lányát, ismerte bőre friss illatát, répavörös haját, úgy ismerte őt,
ahogy csak egy anya képes. Most már nem volt visszaút, csak előre, együtt, ő és a lánya, előre az
igazsággal, becsülettel, szeretettel.

– Tudtam, hogy vissza fogsz jönni hozzám – motyogta Bibi vigaszt nyújtó keblébe Paloma. –
Tudtam, hogy sosem hagynál el örökre. Az anyukák nem tesznek ilyet. Soha.

– Soha – értett egyet Bibi. – Soha többé nem hagylak el. – Nem voltak könnyek, csupán boldogság.
– Most minden annyira világos. Tudom, mit kell tennem – mondta.

Paloma fölemelte a fejét, és hátradőlt, hogy az édesanyjára nézhessen.
– Mindez Mac Reillynek köszönhető – mondta, még mindig szorosan ölelve Bibit. – Azon a napon,

Malibuban, a tengerparton tudtam, hogyha bárki rád találhat, az ő lesz.

55. fejezet

Bruno Peretti azon tűnődött a Barcelona felé tartó repülőgépen, hogy elvesztette a hidegvérét. Ez
egyszer merő ösztönből cselekedett, a jól kigondolt terv helyett. Egyenesen Barcelonába kellett volna
jönnie, fogni a gyereket, és aztán eltűnni onnan. Olyan egyszerűen megcsinálhatta volna, elvégre
hivatalosan még mindig ő a mostohaapa, és a Ravel család eddig nem foganatosított ellene bírósági
végzést. Nem is kellett volna, hiszen ő egyszerűen felszívódott volna, eltűnt volna az életükből,
Paloma életéből, Bibi életéből, akárhol a pokolban is legyen, mert ha valakinek valaha is sikerült a
tökéletes eltüntető trükk, akkor az Bibi volt.

Élve vagy holtan, végül úgyis elkapja. Bibi börtönben fogja végezni, a gyilkosokkal együtt. És
akkor majd az ő élete újra elkezdődik, s ezúttal ő lesz a csúcson. Ő irányítja majd a Ravel-
szőlőbirtokokat, nemzetközi nevet fog szerezni magának. A kölyköt bentlakásos iskolába küldi
Svájcba vagy Angliába, vagy bárhová, messze Hollywoodtól, az egyszer biztos. Ezúttal ő lesz a sztár.

Előbb azonban ki kell derítenie, hol van a kölyök. Annak már utánanézett, hogy nem Jassyval van.
Sejtése szerint Lorenza de Ravel vette át a felügyeletét. Először a ramblasi házba megy, aztán pedig a
bodegába.

Igencsak meglepődött, mikor a repülőgép a kapuhoz gurult, és két civil ruhás detektív lépett a



fedélzetre, akik letartóztatták a Torinóban elkövetett gyilkosságért. Megbilincselték, és két egyenruhás
spanyol rendőr között hagyta el a gépet.

Ezt is lehet „új kezdetnek” nevezni. Nevetett magában, miközben a rendőrségi furgonhoz kísérték,
és beszállt. Arra gondolt, még elkapja Bibit.

56. fejezet

Malibu
Pár hónappal később Sunny az óceánt szemlélte Mac teraszán ülve – Tesoro olyan mélyen

befészkelte magát az ölébe, hogy talán többé el se tudja mozdítani onnan –, arra gondolt, hogy úgy fest
a helyzet, mintha egész Barcelona egyszerűen átköltöztette volna magát Malibuba, az esküvőre. Mac
ott ült mellette, lábát szokás szerint a teraszkorlátnak támasztva, két keze a feje mögött, arcán mosoly.
Kalóz imádattal nyugtatta a férfi térdén zsémbes, randa pofáját.

– Hogy is bírtuk ki Barcelonában a kutyák nélkül? – kérdezte, lustán vakargatva Kalóz fejét.
– Arra gondolsz, hogy tudtál volna egyszerre boldogulni Tesoróval és Perettivel?
Sunny a férfira nevetett, Mac azonban nem bánta.
– Nevess csak, nevess, jövendőbelim – mondta. Egy centit sem mozdult, még azért sem, hogy

elkapja és megcsókolja Sunnyt.
– Már nem sokáig leszel agglegény. – Sunny a vőlegénye lába mellé tette csupasz lábfejét.
– Tyűha! Kék lábkörmök – jegyezte meg Mac.
– Ez a „valami kék”. – Sunny gyönyörködve csodálta tökéletesen pedikűrözött lábfejét. – Tudod, a

„valami kölcsönvett, valami kék”. Állítólag ez kötelező az esküvőkön.
– Főleg a saját esküvődön. – Heccelődő pillantást vetett Sunnyra a szeme sarkából.
– Jaj, istenem, hisz az most van! – rikkantotta Sunny.
Mac felhorkant, és komótosan a nő szájára tette a kezét.
– Tudom, tudom, bocs. Soha többé nem fogom azt mondani, hogy jaj, istenem, de jaj, istenem, Mac,

már csak néhány óra, és összeházasodunk.
– Férj és feleség – bólogatott Mac. – Van már ruhád?
– Igenis, van ruhám. – Ami azt illeti, Sunnynak jó néhány ruhája volt, közülük legalább kettőt arra

számítva vásárolt, hogy férjhez megy – korábban két alkalommal is, természetesen mindig Machez.
Most azonban ez hamarosan igazsággá válik.

Délután hat órakor lesz az esküvő. Itt, a ház előtt, a parton. Esküvőszervezők szorgoskodtak: a
felállított székeket vadvirágból és páfrányból szőtt girlandokkal díszítették, esküvői gyertyákat
rendeztek el tengerkék üvegedényekben, elsimították a homokot ott, ahová a kis pavilon került,
világoskék sifonfüggönyökkel, amelyeket fehér rózsák fogtak össze. A pavilon mellé két cölöpöt
vertek le a homokba, ahová majd Kalózt és Tesorót fogják kikötni a biztonság kedvéért, hogy ne



ugráljanak összevissza, és ne tegyék tönkre a menyasszonyi ruhát, amely régóta várakozott a kék
műanyag ruhazsákban, Mac hálószobájában. Egyenes szabású, hosszú, krémszínű selyemszatén, olyan
lágyan simogatja a testet, akár a nyári szellő. Sunny természetesen mezítláb lesz. Szorgoskodtak az
ételszállítók is, előkészítették a hatalmas grillsütőket. Lesz garnélarák, puha páncélú rák, érdes farkú
halból szusi, buffalo csirkeszárnyak – ez utóbbi Mac személyes kérésére –, ezeket később sütik
roston. Aztán lesz még sült oldalas, sokféle saláta, csöves kukorica, és minden, amit meg tudtak
álmodni, ami tengerpartra való és egyszerű. És rengeteg pezsgő, természetesen Sunny kedvence.

Az egyik koszorúslány Paloma lesz, jégkék pamut nyári ruhában. Mostanra egy kicsit hosszabb
haját szép, egyforma rövidre vágták. A további két koszorúslány pedig Allie és Bibi. Mac Ront kérte
fel násznagyának. Minden rendben volt.

Sunny most Macre pillantott. Megszorította a férfi kezét.
– Hé! – súgta közelebb hajolva, és megzavarva Tesorót, aki máris felmordult. – Nincs semmi

dolgunk.
Mac feléje fordult, és elmosolyodott.
– Tudom. – Felállt, letette Sunny öléből Tesorót, majd megfogta a nő kezét.
– Jer velem, jövendőbelim – mondta, s mosolyogva a hálószobába vezette őt.
Négy órával később a mezítlábas menyasszony lesétált a fövenyre vezető csikorgó falépcsőn,

kezében egy csokor kókadt bazsarózsát szorongatott, s olyan örömteli mosoly ült az arcán, hogy a
vendégek szerint olyan volt, mintha belülről világították volna meg valamilyen különleges
sugárzással. Karcsúsított selyemruhája puhán omlott karcsú, aranybarna lábára, hosszú, fekete
hajában egy szál gardénia.

Paloma előtte lépkedett, egyik kezével a rózsaszirmokat szórta, a másik kezében a kosárkát és
Tesoro pórázát tartotta. A kutya nyakába hatalmas rózsaszín masnit kötöttek – Mac asszisztense,
Roddy csinálta –, s a kutya kétségbeesetten próbálta letépni magáról. Paloma a pavilon mellé leszúrt
egyik cölöphöz kötötte a kutyát, ahol Mac várt a menyasszonyára.

Sunny mögött Bibi jött le a lépcsőn, haja visszanyerte gyönyörű, természetes vörös színét – ámbár
ebbe a természetes színbe besegítettek egy kicsit a fodrász barátai is, amíg nem nő le teljesen a
fakóbarna szín –, rövid, egyszerű rózsaszín ruhát viselt, mert Sunny azt mondta, a rózsaszín
gyönyörűen illik a hajához.

Az emberek természetesen megfordultak utána, mindenki ismerte Bibi rehabilitálásának történetét,
és kíváncsiak voltak rá, de őt ez többé nem érdekelte. Bibi rájött, hogyan legyen a maga ura. A Csak
élj, a dala megtörte az átkot, ami látszólag egész életében ott lebegett fölötte, és Jacinto, aki az első
sorban foglalt helyet, most hátrafordult, hogy rámosolyogjon, miközben végigsétált a homokos
ösvényen. Nem csupán Bibi álmait váltotta valóra, hanem új álmokat is talált a számára. Ebben a
pillanatban Bibi boldog volt. A saját kárán tanulta meg, hogy csak ritkán tart valami örökké. Ebben
reménykedett, de annyi boldogságot vesz el magának, amennyit lehet, s amíg tart, kiélvezi.

Allie hosszú szőke haja olyan volt, akár a selyem, pánt nélküli türkiz pamutruhája pedig akár a



szeme színe, amely könnytől csillogott, mert annyira örült a legjobb barátai, Sunny és Mac
boldogságának. És az is boldogsággal töltötte el, hogy a férje, Ron állt Mac mellett, a férfi mellett,
aki megmentette az életüket. Valamennyiük számára ez volt életük legszebb napja.

Mac a szerelmét, az asszonyát, az életét nézte, amint mezítlábasan, kékre festett körmökkel feléje
lépkedett a homokban. Még sosem látta őt ilyen gyönyörűnek, kivéve talán néhány órával ezelőtt,
amikor mezítelenül és szenvedélyesen feküdt a karjaiban. Szerelem, vágy és ígéret volt a tekintetében.

A férfi nem volt hajlandó megkötni Kalózt, és a kutya mellette ült. Szeretetteljesen bökte meg a
kezét. Üres szemgödre fölött kék színű szemkendőt viselt, durva szürke szőrét kék szatén masni fogta
hátra. Mac arra gondolt, hogy sose látta még csinosabbnak a kutyáját. De hát erről szól a szeretet.

A dögös, rocksztárosan szexi Jacinto mellett Jassy ült az első sorban. Ő azt viselte, amit Galliano
„tengerparti esküvői couture” -ként jellemzett: rengeteg finom szürke selyem, pontosan olyan színű,
mint az óceán fölött lebegő ködpára, fölfelé fésült szőke hajában egy falatnyi piros tüll meg egy toll
díszelgett. Sosem festett ennél gyönyörűbben.

Rodolfo és a partnere, William ült Jassy mellett, mindketten fesztelenek voltak, és fessek, mellettük
Flora takarosan nézett ki a fehér vászon nadrágkosztümben. Csak Antonio hiányzott, és természetesen
Lorenza, bár Sunny gondosan ügyelt rá, hogy őt is meghívják.

„Azt hiszem, te leszel a leggyönyörűbb menyasszony – válaszolta Lorenza, s egy antik spanyol
ezüsttálat küldött ajándékba –, és csodálatos felesége és nagyszerű társa Macnek. Mindkettőtöknek
minden jót kívánok, és remélem, megmaradok a távolban lévő barátotoknak.”

Mind Mac, mind pedig Sunny ebben reménykedett.
Aztán ott volt a csúnyán vonzó Lev, ez egyszer nem Tommy Bahama virágmintás inget, hanem sima

sötétkéket viselt, természetesen a repülős szemüveggel. Kopaszra borotvált feje fénylett a hűvös
szürkületi fényben, és nem egy női vendég méregette méltányló szemekkel.

Természetesen Sunny szülei is ott voltak, a fess mexikói, aki a saját állattenyésztő gazdaságát
irányította Santa Fe közelében, meg a hippi virággyermek felesége, még mindig frufrus csikófrizurát
viselt, akár a hetvenes évek modelljei, fátyolszövet kaftánja éppolyan kék volt, mint hatalmas szeme,
a nyakában legalább egy tucat kagyló nyaklánc lógott a tengerparti alkalom tiszteletére. Aztán egyéb
családtagok, egyéb barátok, valamennyien közeliek, akikkel tartják a kapcsolatot, akiket szeretnek.

Tökéletes esküvő, gondolta Mac, miközben menyasszonyát nézve felhúzta Sunny ujjára az egyszerű
arany jegygyűrűt.

– Végre – mondta, s odahajolt, hogy megcsókolja a lányt.
– Végre – mondta Sunny.
És akkor Tesoro elszabadult, a pavilonba robogott, és megharapta Mac bokáját.

57. fejezet

Bibi végül megfogadta Rodolfo tanácsát, amit azon az estén adott neki Barcelonában, és beszélt



Palomával az édesapjáról. Először azonban a barátnőjével, Sunnyval értekezett.
Két héttel az esküvő után történt. Mrs. Sunny Alvarez Reilly épp csak visszatért mauritiusi

nászútjáról – az utazási prospektusok helyesnek bizonyultak, az Indiai-óceán kék volt és áttetsző, és
bársonyosan simogatta az ember bőrét, a homok pedig fehér. Búvárkodáskor mindenféle formájú halat
láttak, hihetetlen színekben. Volt daiquiri kis papír ernyőcskékkel a poharakban, vacsorára grillezett
hal; meg egy széles, nagyon széles ágy, puha, fehér muszlinlepellel, hogy megvédje őket a
szúnyogoktól és az éjszakai széltől, amely meglibbentette Sunny haját, miközben átkarolta
szerelmesét.

– Olyan volt, mint amilyennek egy nászútnak lennie kell – mesélte Bibinek.
Malibuban, a teraszon üldögéltek, kardigánba burkolózva, mert az óceánra már leereszkedett a köd.

De szerették a sós illatát, azt, ahogy a hajukhoz és az arcukra tapadt.
– Természetes hidratáló – mondta vigyorogva Sunny.
– A legjobb – értett egyet vele Bibi.
Mac és Paloma, no meg a kutyák elmentek pizzáért meg egy palack Pimmsért – az angol italt

Vernon gyömbéritalból keverték uborkával meg egy mentaággal, és ez volt Sunny jelenlegi kedvence.
– Ámbár lehet, hogy ez a mai inkább amolyan vörösboros este – mondta kicsit megborzongva.
Mindketten a régi hintaágyon ültek, lustán hintáztatták magukat előre-hátra, aztán Bibi közelebb

hajolt barátnőjéhez.
– Sunny – mondta –, el kell mondanom neked valamit. Valójában meg kell kérdeznem valamit.
Nagyon komoly volt, és Sunny abbahagyta a hintázást.
– Mi történt? – kérdezte hirtelen támadt riadalommal. – Palomáról van szó?
– Hát, bizonyos értelemben róla. De valójában az édesapjáról.
Ez váratlanul jött. Sunny felegyenesedett, és figyelt.
– Sosem beszéltem róla Palomának, no, nem azért, mert rossz, mint amilyen Peretti, hanem mert…

Szóval, tudod, azért nem, mert az apjának megvolt a saját élete. Boldog volt abban az életben, én
pedig… mi… Az, ami köztünk történt, nem volt nagy románc. Nem estünk szerelembe, nem volt élet
vagy halál szívügy. Ó, szeretet, az volt. Végtelenül szerettem, de, tudod, mindig is szerettem. És ő is
szeretett engem. Gyerekkoromtól fogva.

– Tehát idősebb férfi?
– Számomra az volt. És most már az. Tudod, egész életemben ismertem. Juan Pedro barátja volt, jó

barátja, természetesen sokkal fiatalabb apámnál, de egy gyerekhez képest öreg. Mindig ott volt
számomra, figyelemmel kísérte a karrieremet, pénzügyi tanácsokat adott, felvilágosított, amikor rossz
irányt vett az életem, sosem feledkezett meg a születésnapomról… Aztán Juan Pedro meghalt. Az
utolsó években keveset találkoztam vele, elfoglalt voltam, Juan Pedro pedig újra megnősült. De a
különélésünk mit sem számított, amikor eljött a halála órája. Megsemmisültem. Minden tevékenységre
képtelen voltam. A temetés után, amit Lorenza oly nagyon igyekezett apám életének derűs ünneplésévé



változtatni, én csak vigaszt kerestem. Szeretetre volt szükségem. És Rodolfótól megkaptam azt a
vigaszt és szeretetet.

Bibi hátradőlt a hintaágyon, Sunny reakciójára várt, de barátnője tekintetét az óceánra fordította,
egy szót sem szólva a folytatásra várt.

– Olyan gyöngéd, olyan egyszerű, olyan bensőséges, annyira szükségszerű, olyan valóságos volt –
folytatta Bibi. – Életem legszeretetteljesebb élménye. Már be is fejeződött, mielőtt elkezdődött volna.
Egy gyöngéd pillanat két ember között, akik mindig is szerették egymást, és mindig is szeretni fogják.
Rodolfónak ott volt élete partnere és a saját élete. Nekem pedig a munkám, a tehetségem, a hektikus, a
világtól elrugaszkodott, röhejes életmódom, amit nagyon fontosnak gondoltam. Egészen addig, amíg ki
nem derült, hogy terhes vagyok. Nem mondtam el Rodolfónak. Nem szakíthattam meg az életét, és
nagyon szerette Williamet, egy csapat voltak, életre szóló társak. El akartam hitetni vele, hogy valaki
másé a gyerek. És nagyon akartam a gyereket, meg akartam tartani az együtt töltött éjszakánk emlékét.
Ha fiú lett volna, Juan Pedro után neveztem volna el, de megszületett az én drága kicsi lányom, és
ekkor történt, hogy végül megmondtam Rodolfónak. Becsületes ember. És nemcsak erről van szó,
hanem el volt ragadtatva, hiszen nem számított rá, hogy az életben valaha is apa legyen. Megengedtem
neki, hogy elmondja az élettársának, az igazi szerelmének, Williamnek. – Bibi vállat vont,
aggodalmasan tekintett Sunnyra. – Így aztán mindketten távolban lévő apák lettek. Csakhogy Paloma
nem tudott erről, ahogyan senki más sem.

– A Kirovból dobbantott orosz táncos…? – kérdezte Sunny.
– Muszáj volt mondanom valamit – magyarázta Bibi.
– Az egyszer biztos – felelte Sunny. – De amit elmeséltél, az csodálatos, Bibi. Az igazi szeretetről,

törődésről és gyöngédségről szól, és Paloma nem csupán annak az egyetlen éjszakának az eredménye,
hanem azoknak a hosszú éveknek is, amikor Rodolfo vigyázott rád és törődött veled.

– Azt szeretném kérdezni tőled, hogy elmondjam-e Palomának? – kérdezte Bibi. – Oly sok
mindenen ment keresztül, nagyon féltem.

– Hogyan ne mondanád el neki? Természetesen el kell mondanod. Feltétlenül meg kell tudnia, hogy
Rodolfo az apja. Istenem, ennyi éven át biztosan tűnődött rajta, aztán pedig megrekedt egy olyan őrült
gyilkosnál, mint Peretti. Tartozol Palomának azzal, hogy elmondod neki. És jó lesz, ha tüstént
felhívod Rodolfót, és közlöd vele, hogy kiállsz a porondra. Elmondod Palomának az igazat.

– Miféle igazat? – Paloma az ajtóban állt, két pizzás dobozt egyensúlyozott a kezében. Egyik
oldalán a pizza imádó Kalóznak már folyt a nyála, a másikon pedig Tesoro, aki időközben a kislány
odaadó rabszolgája lett, szépen ült, még rajta volt az új rózsaszín póráz, amelyet Palomától kapott.
Hivatalosan Paloma most megosztozott a csivaván Sunnyval. Ebben állapodtak meg. És néha még
kölcsön is kapta Tesorót hétvégére, vagy amikor Sunny elutazott a nászútjára, két egész hétre.

– Miféle titokról beszéltek? – kérdezte most a kislány.
Sunny odament hozzá, kivette a kezéből a pizzás dobozokat, és a konyha felé indult.
– A mamád szeretne beszélni veled – mondta, s közben hátraarcot mutatott Macnek, aki szintén egy



dobozt egyensúlyozva a lábával lökte be az ajtót. Ebben a dobozban a Pimms volt meg a gyömbérital
és két üveg különleges pezsgő.

A férfi felvonta a szemöldökét, amikor Sunny a konyha felé terelte.
– Mi van?
– Titkok – felelte. – Legalábbis egy titok. Egy nagyon fontos titok.
Mac a konyhapultra tette a dobozt, és elvette Sunnytól a pizzákat. Kétszázhúsz fokra állította be a

sütőt, kivett a fiókból egy sütőlapot, kicsomagolta, és ráhelyezte a tésztákat. Forrón és ropogósan
szerette a pizzát, sose melegítette mikrohullámon.

– A fejemet rá, hogy tudom, miről van szó.
– Lefogadom, hogy fogalmad sincs róla – mondta magabiztosan Sunny.
– Arra gondolsz, hogy Rodolfo a kislány apja?
– Jaj, istenem! – Sunny levegő után kapkodott, Mac pedig rosszallóan nézett rá. – De honnan

tudod?
– Azon az estén sejtettem meg Barcelonában, amikor Bibi és Paloma újra találkozott. Rodolfo

mondott valamit, és feltűnt nekem, hogyan nézett Bibire, és láttam a gyöngédséget a tekintetében,
amikor megpillantotta Palomát. Úgy fogta meg annak a kislánynak a kezét, és úgy vezette be a házba
az édesanyjához, mintha mesebeli királykisasszony volna.

– Jaj, istenem! – mondta ismét Sunny. – Hűha! Bocs. Megígértem, hogy sosem mondom ezt többé.
Mac kitöltötte a pezsgőt.
– Ezt meg kell ünnepelnünk – mondta, Sunny kezébe adva egy poharat. – Máskülönben később

Rodolfo elmesélte nekem.
– Neked elmondta!
– Arra kért, hogy tartsam szemmel Palomát, vigyázzak rá, hogy ne ártson neki ez a szörnyű

nyilvános felhajtás, hogy tartsam távol az egésztől. Azt mondta, visszavinné magával
Spanyolországba, de tudja, hogy Bibi nem viselne el egy újabb különválást. Szerintem egyébként
Rodolfo sosem gondolta, hogy Bibi el fogja mondani Palomának. És most, úgy vélem, azért mondja el
neki, mert Palomának joga van tudni.

Sunny aggodalmas ábrázattal nézett ki az ablakon. Látta, ahogy megáll a hintaágy. Aztán azt látta,
ahogy Paloma feláll. Látta, amint a kislány megfogja Bibi kezét, és elindulnak a nyitott franciaablak
felé.

Már majdnem azt mondta, hogy jaj, istenem, ám még időben visszafogta magát, s inkább velősen
ennyit mondott:

– Itt jönnek.
Paloma volt az első.
– Képzeljétek! – mondta. Arca csupa izgalom. – Igazából Rodolfo a papám. Mindig is ő volt, csak



én nem tudtam róla. És tudjátok, ez mit jelent? Most két igazi papám van, mert William is az apukám
lesz. És visszamegyünk Spanyolországba, hogy a mamám kastélyában éljünk, és Barcelonában is, és
oda fogok suliba járni, ahová anyukám járt, a Ramblasban, és ti akkor jöttök látogatóba hozzánk,
amikor csak akartok.

– Igazi család leszünk – mondta Bibi. Átkarolta és megölelte a lányát. – Hát nem ez a legjobb hír?
Sunny arra gondolt, hogy ez a legjobb hír a mauritiusi nászútja óta.

Epilógus

Miután a guardia letartóztatta Bruno Perettit, a férfi két hónapot egy kemény spanyol börtönben
töltött, mielőtt kiadták az Egyesült Államoknak, ahol a Rikers szigetre vitték. A letartóztatásának és
Bibi ártatlanságának története hatalmas port kavart egy ideig, ahogyan a mindenki által ismert
történetek esetében szokás, és a közvélemény Bibi pártjára állt, elszörnyedtek hosszú megpróbáltatása
hallatán, és hogy kénytelen volt különválni a lányától. A közvélemény és a média hamarosan
elvesztette az érdeklődését Peretti iránt, ő azonban gúnyosabb, esztelenebb és arrogánsabb volt, mint
valaha. Az arroganciája, nem pedig egy bíró és egy esküdtszék mondta ki rá a halálos ítéletet. Perettit
egy műanyag fogkeféből kihegyezett eszközzel döfték le. Senki nem tett vallomást, senki nem tudta,
hogy ki tette, senki nem gyászolta.

Lorenza mindenkit megdöbbentett, amikor hirtelen feleségül ment egy „régi fellángolásához”, egy
férfihoz, akivel az évek során randevúzgatott. Tíz évvel fiatalabb volt nála, természetesen jóvágású,
természetesen szexi, és társadalmilag sem maradhatott el Lorenza mögött. És elég gazdag is ahhoz,
hogy kényelemben eltartsa az asszonyt, már amennyiben szüksége lett volna rá, ámbár a ragyogó
üzletasszonynak erre nyilvánvalóan nem volt szüksége. A Marqués de Ravel borok világszerte sikert
aratnak, a megcélzott ár tökéletessé teszi őket a tömegpiacra. Ráadásul jó minőségűek is. Lorenza
gondoskodik erről. Amikor Macre gondol, ez hébe-hóba persze előfordul, sajnálkozik. Vajon azt
bánja, hogy megpróbálta visszalopni Sunnytól? Ugyan, dehogy. De ha az övé nem lehetett, Sunny
Alvarez jó felesége lesz. Neki pedig megmaradnak az emlékek, és a mi lett volna, ha gondolata – azon
az éjszakán Mackel a bodegában. Bárcsak…

És természetesen Mr. és Mrs. Reilly – Sunny és Mac most szinte tökéletes harmóniában élnek a kis
házban, a malibui tengerparton, ahol Mac majdnem kiegyezett azzal a ténnyel, hogy Sunny, ahányszor
csak megdöbbenti vagy meglepi valami, azt mondja: „Jaj, istenem!” Sunny pedig azzal a ténnyel
egyezett ki, hogy állandóan csörög a telefon, s az még több bajt jelent, és hogy Mac mindig is
válaszolni fog a hívásokra. A csivava Tesoro és Mac kedves, csenevész korcsa, Kalóz a legjobb
esetben is barátságos ellenségek maradnak, de hát semmi sem lehet tökéletes.

Vagy mégis? Sunny ezt kérdezi magától, amikor azon a Csendes-óceánra néző teraszon üldögél
Mackel, miközben lemegy a nap, a kutyák jól viselkednek s egy pohár pezsgő van a kezében. Talán
téved, és végül is tökéletes az élet.
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