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A történetekben megjelenő szereplők a képzelet szülöttei,
élő  emberekhez  való  bármilyen  hasonlatosság  a  véletlen
műve.

Kérlek, hogy ezt az e-könyvet ne töltsd fel fájlmegosztó
oldalakra, és ne küldd el másoknak. Ha tetszett, akkor ajánld
barátaidnak,  ismerőseidnek,  hogy  a  belefektetett  munka
meghozhassa méltó gyümölcsét, amikor ők is megvásárolják.
Ha fájlmegosztó  oldalról  töltötted  le,  vagy  valaki  elküldte
neked,  akkor  kérlek,  támogasd  a  szerzőt  azzal,  hogy
megvásárolsz egy jogtiszta példányt a publio.hu oldaláról.



Tartalomjegyzék
HAJSZA

NE BÚSULJ, HAVER!

EMBERI TÉNYEZŐ



HAJSZA
Konrád  György  kihajtott  Audijával  az  utcára,  a  kapu

automatikusan becsukódott  mögötte.  Ilyen késői  órán alig
volt  forgalom  a  budai  villanegyedben,  csak  néhány  kései
hazatérő jött szembe. Konrád az anyósülésen lévő bonbonra
és  a  hatalmas  virágcsokorra  pillantott,  gondolatai
elkalandoztak. Képzeletben már Yvettet tartotta karjaiban, és
lassan vetkőztette. Jobb lett volna, ha a nő közelebb lakik,
nem  Gödöllőn,  de  az  utazásra  vesztegetett  időt  bőven
kárpótolta az élmény. Kapcsolatuk még friss volt, és Konrád
nem  feltétlenül  akarta,  hogy  komolyabbra  forduljon.
Kényelmes  volt  a  számára,  hogy  időnként  minden
kötelezettség nélkül eltölthet a nővel néhány kellemes órát.
Házasságról  szó sem lehetett.  Nem csak azért,  mert  az ő
köreibe nem illett a vidéki titkárnő Yvett, hanem mert Konrád
életében az üzleti elfoglaltságok mellett nem fért meg egy
feleség.  A  házasságok  legtöbbször  válással  végződnek,  és
valóságos rémhírek keringenek a vagyon-megosztások körüli
hajcihőről.  Jól  érezte  agglegényként  magát.  Üzleti
vállalkozásaiból  szép  vagyonra  tett  szert,  jóképű  volt,
rendszeresen sportolt, bármikor el tudott csábítani egy újabb
nőt, ha véget ért volna az aktuális kapcsolata.

Bekapcsolta  a  CD  lejátszót,  feltekerte  a  hangerőt,  és
ujjaival dobolt a zene ütemére. A Lánchíd felé ment, az M3-as
irányába arra volt  a legközelebb. A hídon áthajtva oldalra
tekintett a Duna vizén tükröződő éjszakai fényekre, és arra
gondolt,  hogy  gyertyát  kellene  gyújtaniuk  Yvettel,  az
romantikus  hangulatot  ad  a  szeretkezésnek.



Az Andrássy úton figyelt fel a mögötte jövő autóra, akkor
tudatosult benne, hogy valójában a Lánchíd óta követi őt. Sőt,
lehet, hogy amióta otthonról elindult? Nem látta milyen típus,
homályba rejtőzött a fényszórói mögött, de annyit ki tudott
venni, hogy alacsony sportkocsi.


