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1. fejezet

 

 

 

A  kard pengéjén megcsillant  a  lámpaoszlop fénye.  Vér
vöröslött  az  acélon,  a  cseppek vékonyka érben a  betonra
hullottak, akár a nyíló pipacsok. A pillanat megfagyott,  az
éjszaka  hidege  átjárta  a  tereket,  utcákat,  a  békésen  alvó
várost.

Az eső egyre erősödött, mintha csak az időjárás fityiszt



mutatna a márciusnak, jelezve, aki a tavasz után áhítozik,
annak még türelemmel várnia kell.

A test mozdulatlanul hevert a küzdelemtől összetaposott,
sáros latyakban. Karjai a törzse mellett, lábai lazán szétvetve,
mintha  aludna.  Az  összképet  megzavarta  a  nyakcsonkból
fehéren kivillanó csigolya. A fej jó méterrel mellette, néma
sikolyra  tátott  szájjal,  semmibe  meredő  tompa szemekkel,
csapzott  hajjal.  Vér  festette  meg  a  lucskos  betont,  a
levegőben még ott vibrált a küzdelem utolsó energiahulláma.

Zihálva eresztettem le a kardot, előregörnyedtem. Elmém
lassan tisztult fel, izmaim még remegtek a harctól. Győztem.
Kivégeztem  az  ellenfelemet,  megvédtem  magam.  Nem
éreztem szánalmát, megbánást sem, közönyösen néztem le a
megcsonkított férfitestre.

Nem átlagos gyilkosság volt, mindketten tudtuk, hogy a
csata egyféleképpen végződhet, valamelyikünk veszít.

Sietve  elrejtettem a  kardot  a  kabátom alá  és  szapora
léptekkel  elhagytam  a  helyszínt.  Menet  közben
megérintettem  vérző  járomcsontomat,  ahol  ellenfelem
csúnyán  megütött.  Látszólag  mély  volt  a  seb,  amit  a
kardmarkolata okozott, némi bőrt ledarálva az arcomról, ám
én  tudtam,  hamarosan  eltűnik,  nem  marad  nyoma.  Nem
féltem a sérülésektől,  már régen nem.

Csak remélhettem, hogy senki emberfia nem volt tanúja a
történteknek, nem látták a harcot, nem hallották a kardok
csengő-bongó  éles  hangját.  Bíztam  benne,  hogy  kellő
távolságra kerültünk a lakott területektől, a kéretlen nézők
figyelmén kívülre.



Elértem a távolabb parkoló kocsimhoz, a kardot magam
mellé fektettem és elhajtottam. Kedvem szerint, padlógázzal
söpörtem  volna  át  a  lankás  utcákon,  hogy  mielőbb
hazaérhessek. Uralkodnom kellett a sürgető kényszeren, nem
kívántam  felhívni  a  rendőrök  figyelmét.  A  kedvezőtlen
útviszonyokat sem ártott számításba vennem, a beton síkos
volt a rengeteg esőtől.

Teljes egészében átszeltem az éjszakai várost, mire végre
a nyugodtabb, elegáns villákkal teli negyedbe értem, ahol az
én házam is állt. Zakatoló szívem vért kergetett az arcomba,
az izgalmat sosem voltam képes levetkőzni magamról, még
ennyi idő után sem.

Beléptem a hallba és azonnal megéreztem a ház simogató,
kellemes melegét. Kiengedett a feszültségem, ellazítottam az
izmaimat. A kardot a nappali sarkába támasztottam, levettem
a kabátomat és kiráztam a hajamba tapadt esőcseppeket. A
kandallóban táncoló lángokhoz léptem, kezeimet a tűz felé
tartva próbáltam felmelegedni, magamba szívni a hőt. Bármi
volt  is  mögöttem,  az  otthon  biztonságos  melege
megnyugtatott.

Számtalanszor  harcoltam  már  az  életemért,  és  eddig
mindig én bizonyultam jobbnak, ezért lehetek még itt. Egy
nap az én időm is eljön, amikor valaki ügyesebb, erősebb,
vagy elszántabb lesz nálam és legyőz.

A férfi, akit ezen az éjjelen megöltem, váratlanul bukkant
fel  és  nem  hagyott  időt  gondolkozni,  mérlegelni.
Kinyilvánította, hogy harcolni akar, nincs helye alkunak. Nem
volt menekvés előle és én nem is akartam elfutni. Egyetlen
dolgot kértem tőle, hogy valahol a külvárosban bonyolítsuk le



a kettőnk ügyét.

Messziről  jött  el  utánam,  egészen  Ausztráliából,  hogy
megöljön.  A  harc  során  könyörtelen  volt,  aljas  húzásokat
vetett be, egyáltalán nem zavarta, mekkora testi  fölénnyel
indul ellenem. Kölcsönösen elláttuk egymás baját, nemcsak a
kardcsapások voltak kíméletlenek, de a viadal során jócskán
jutott szerep az ökölharcnak is. Volt időm megtanulni, hogyan
kell verekedni és az erőmet megfelelően beosztani, hogy a
testem jól bírja a küzdelmeket. Elszámította magát, ha azt
remélte, könnyen legyőzhet. Sosem voltam egy könnyű eset.

Halk motoszkálás zökkentett ki a gondolataimból. Valaki
bejött a nappaliba, mögém sétált, megállt az oldalamon.

- Sokáig tartott – mondta halkan az idős férfi.

Rápillantottam.

- És nem volt egyszerű – sóhajtottam.

A  férfi  kék  szemeit,  sűrű  ősz  haját  néztem,  a  szívem
megtelt  szeretettel  iránta.  Bernard  mindig  féltő
gondoskodással  vett  körül,  és  ezen a  kedves  szokásán az
együtt töltött sok-sok év sem változtatott semmit.

Felemelte a kezét és megérintette lezúzott, véres arcomat.

- Remélem, alaposan elláttad a fickó baját!

- Megtettem, amit kell – elhúztam a kezéből az államat. –
Hoznál nekem egy kis jeget, kérlek?

- Öltöztessem whiskybe? – kérdezte fél mosollyal.

- Csak jeget.



Amíg  Bernard  megfordult  a  konyhából,  töltöttem
magamnak egy  jó  adag szíverősítő  vodkát  és  lehajtottam.
Könnybelábadó szemekkel néztem rá,  ahogy a törölközőbe
csomagolt jeges zacskót a kezembe adta. Óvatosan a fájó,
lüktető  horzsolásra  nyomtam  a  kis  csomagot  és
felszisszentem.  Nem  volt  kedvem  beszélgetni,  szerettem
volna egyedül lenni,  de úgy tűnt,  Bernard mellettem akar
maradni.

- Nem látott meg senki? – kérdezte.

- Bízom benne –leültem az egyik kényelmes karosszékbe
és  lehunytam  a  szemeimet.  –  A  fickó  kegyetlenül
megtáncoltatott.

- Túl sokat kockáztatsz, Gloria! Elhiszem, sőt, tudom, hogy
erős  vagy,  remek  harcos,  kiváló  vívó,  de  néha  lehetnél
óvatosabb! Nem kellene minden harcba belemenned, olykor
kitérhetnél.

Felpillantottam, egyenesen a szemeibe.

-  Kitérni?!  Bernard,  nekem ez  a  sorsom,  erről  szól  az
életem. Nincs menekvés, és nem is akarok elbujdosni. Már
annyiszor  megbeszéltük.  Ez  nem  olyasmi,  amit
abbahagyhatok, amiből ki  lehet szállni.  Gyilkos vagyok, és
amíg élek az is maradok – mondtam.

- Talán azért viselem egyre nehezebben, mert öregszem
és félek, hogy ha én már nem leszek, magadra maradsz, nem
lesz, aki vigyázzon rád.

-  Drága  Bernard!  Kérlek,  ne  beszélj  butaságokat!
Rengeteg időnk van még –  felálltam,  odaléptem hozzá  és



szorosan megöleltem.

Értettem az  érzéseit,  magam is  sokat  gondoltam erre.
Bernard hatvannégy éves volt. Kora ellenére nagyon jó fizikai
állapotban volt, bár a szíve néha vacakolt. Régóta éltünk már
együtt, összeszoktunk és sok mindenen átmentünk.

A hetvenes években, Párizsban ismertem meg az akkor
harmincéves férfit. Nagyon vonzó volt, szexi és lehengerlő.
Sosem voltak gyengéim a francia férfiak, jó ég tudja, miért,
Bernard mégis hamar levett a lábamról. Kellemes időszakot
töltöttünk  el  együtt  szenvedélyes  szerelemben.
Bebarangoltuk  Franciaországot,  vidámak  és  gondtalanok
lehettünk.  Akkoriban éppen erre vágytam, ez hiányzott  az
életemből, a könnyedség, amit ezzel a férfival kiélvezhettem.
Később Bernard ragaszkodott hozzá, hogy összeházasodjunk,
és én beleegyeztem.

Néhány  év  után  el  kellett  neki  mondanom  az  igazat
magamról,  és  ő  megtanult  együtt  élni  a  titkommal.
Átköltöztünk az  Államokba és  megvettük  ezt  a  házat  San
Franciscóban.  Harmincnégy  éve  voltunk  együtt.  Felette
el jártak  az  évek,  én  egy  napot  sem  öregedtem  a
találkozásunk óta. A hosszú évek alatt a szerelmünk elcsitult,
színtiszta  szeretetté  szelídült,  vagy  éppen  erősödött.  Már
nem éltünk házastársként, a kapcsolatunk átalakult, Bernard
átváltozott valami kedves nagybácsivá, aki vigyáz rám, biztos
hátteret  és  otthont  nyújt  nekem,  akihez  mindig
mindenhonnan hazatérhetek, bárhol is kalandozok a világban.
Még ma is a férjem volt és az egyik legjobb barátom.

Minden  alkalommal,  ahányszor  megtépázva,  sebesülten
tértem  vissza  egy-egy  összecsapásból,  Bernard  ápolt,



gondoskodott  rólam.  Orvosként  nem riadt  vissza  a  vágott
sebektől, törésektől, izomszakadásoktól, nem tántorította el a
vér látványa. Üdítő volt olyasvalakivel élni, aki nem retten
meg attól, ha az asszonya nem egészen átlagos.

Mindketten  orvosok  voltunk,  Bernard  már  nyugdíjba
vonult.  Én a St. Mary kórházban dolgoztam sebészként. A
külső szemlélő csupán ennyit tudott rólunk, idősebb férj fiatal
feleség,  jómódú  polgári  életvitel.  Érdektelen,  hétköznapi
séma, semmi különös. Éppen ez volt a célom, elmerülni az
átlagos  szürke  világban,  elvegyülni  és  csendesen  élni.  A
valóság azonban ennél  sokkal  meredekebb és cifrább.

Gloria Giraudként éltem,ez is csak egy álnév volt a sok
közül,  amelyeket  viseltem  életem  során.  Az  igazi  nevem
semmit  sem  mondott  a  mai  embereknek,  letűnt  a
társadalommal  együtt,  amelyből  származtam.

Mindig  akadt  egy  új  név,  új  személyazonosság,  amit
használtam, egy új város vagy ország, ahol letelepedtem. A
külsőm nem változik, pontosan úgy nézek ki, ahogy abban a
percben,  amikor életem új  szakasza elkezdődött.  Aránylag
magas vagyok, sportos testalkatú, nőies vonalakkal. Hajamat
kedvem szerint változtatom, de többnyire, ahogyan most is,
hosszúra  növesztve  viselem.  Arcom  ovális,  szemeim
világosbarnák, orrom egyenes, ajkam telt. Nem látom magam
kimagaslóan  szépnek,  de  az  emberek  általában  csinosnak
tartanak.

Mindenki  rejteget  valami  titkot  magáról,  amiről  nem
szeretné, ha kiderülne. Vannak, akik kisebb titkokat őriznek,
beteges  szokásokat,  perverz  vágyálmokat,  fiatalkori
botlásokat,  vagy  függőségüket.  Nekem  egészen  mást  kell



elrejtenem a világ elől, csak egy apróságot, hogy nem tudok
meghalni. Halhatatlan vagyok.

Mindennek ára van, ennek is. Mivel nem én vagyok az
egyedüli, időnként felbukkan egy sorstársam, hogy elvegye
tőlem az erőmet. Ehhez azonban egyetlen út vezet, le kell
vágnia a fejemet, hogy a kiáramló energiám átvándoroljon
belé. Természetesen nem áll szándékomban kinyiffanni senki
kedvéért, ezért megvédem magam, és én győzök.

Hogy  vérengző  gyi lkos  vagyok-e?  Ha  az  én
szemszögemből  nézzük,  akkor  nem.

Minden  támadóm  profi  gyilkoló  gép,  azért  jönnek  a
nyakamra, hogy kioltsák az életemet. Ki olyan őrült, aki ne
védené meg magát, ha módjában áll? Nem vagyok egy szuicid
alkat, és jól harcolok.

A  St.  Mary  kórház  remek  lehetőséget  kínált,  hogy
gyakorolhassam a régi hivatásomat. Mindig is gyógyítóként
tevékenykedtem, betegeket ápoltam, ehhez értek. Létezett a
kórháznak egy külön szárnya, egy elkülönített részleg, ahol
nem  a  szokványos  betegségeket  gyógyítottuk  és  nem  a
szokványos pácienseket ápoltuk. A halhatatlanokon kívül más
természetfelettinek bélyegzett lények is járnak odakint szép
számmal, többen, mint bárki gondolná. Szerte a világon igen
csekély  számú  intézmény  nyújt  számukra  menedéket.  Mi
voltunk az egyik.

Hosszú  évek  óta  dolgoztam  ebben  a  kórházban,  ahol
különleges betegeket láttunk el. Mintha csak nekem találták
volna ki ezt a feladatot. Ember voltam ugyan, de nem állt
fenn  a  veszély,  hogy  belepusztulok,  ha  egy-egy  beteg



fájdalmában,  félelmében,  vagy  őrjöngésében  megsebez,
megharap,  vagy árt  nekem. Én mindig felépülök.

Ezt a speciális orvoslást és a kórház létét titokban kellett
tartani, a külvilág szemében csak egy sebész voltam. A St.
Maryben  nyugodtan  dolgozhattam,  biztonságban  voltam  a
kórház megszentelt területén. A napjaimat csupa veszélyes
fenevad között töltöttem és Bernard szerint, én is egy voltam
közülük. Talán igaza van.

Vámpírokat,  alakváltókat,  félvéreket  és  hasonló
rejtőzködve vagy inkognitóban élő lényeket kezeltem. Nem
féltem tőlük, valahogy közéjük tartozónak éreztem magam.
Ők nem idegenkednek tőlem, nem zárnak ki maguk közül,
összeköt velük a különbözőség.

Másnap este Bernarddal étterembe mentünk vacsorázni.
Ő  választotta  ki  a  helyet,  mert  egy  ismerőse  ajánlotta  a
figyelmébe. Az étterem a belvárosban volt, El Conquistador,
azaz a Hódító nevet viselte. Korábban még nem jártunk ott,
de  szívesen  próbáltunk  ki  valami  újat.  Már  a  berendezés
hangulata is kellemes volt, az étel pedig, egyenesen fenséges.
Remekül éreztük magunkat, élveztük az elegáns környezetet,
a friss rózsát az asztalon, a mécsesek meleg sárga kis fényét
és egymás társaságát.

Bernard  felém  emelte  a  vörösboros  poharát  és
elmosolyodott,  majd  az  enyémhez  koccintotta.

-  Azt  hiszem,  büszke  lehetek.  Ma  este  minden  férfi  a
teremben engem irigyel.

- Kérlek! – mondtam halkan, csitítóan.



- Miért? Hisz ez az igazság. Mit szólnál hozzá, ha tavasszal
elutaznánk  kicsit?  Elmehetnénk  valami  melegebb  helyre,
mondjuk Tunéziába vagy Marokkóba. Szezon előtt olcsóbbak
az utak és nincs annyi turista – ajánlotta.

- Lehetséges, majd meglátjuk. Legalább felszedek egy kis
színt erre a sápadt bőrömre – merengtem.

-  Persze,  csak ha hajlandó vagy egy ilyen vénemberrel
mutatkozni.

- Bernard, nagyon szeretek veled lenni, ha nem így lenne,
már rég leléptem volna – néztem rá őszintén.

Átnyúlt az asztalterítő fölött és megszorította a kezemet.

Ekkor  az  egyik  fal  melletti  asztalnál  hangos  szóváltás
alakult  ki.  Egy  férfi  és  egy  nő  vitázott  valami  személyes
ügyön,  ami  semmiképp  sem  tartozott  idegen  fülekre.  Az
asszony éles hangon szitkozódott. Egy pincér lépett hozzájuk,
hogy  felajánlja  segítségét,  de  a  vitázó  vendégek  rá  sem
hederítettek. Egyre többen kapták feléjük a fejüket, köztük
mi is, mert valóban kezdett zavaró lenni a közjáték. Úgy tűnt
a nő rögtön hisztérikus rohamot fog kapni. A pincér próbálta
csitítani, de ez csak olaj volt a tűzre. Én egy jól irányzott
pofont sokkal hatékonyabbnak tartottam volna.

Valaki az alkalmazottak közül elsietett hátra az irodák felé
és  néhány pillanat  múlva  már  jött  is  vissza  nyomában az
étterem vezetőjével. Nem is igazán akartam odafigyelni erre
a  kis  vitára,  nem  érdekelt,  legfeljebb  bosszantott,  hogy
megzavarja a kellemes estét néhány percre. Alig huszonnégy
órája harcoltam az életemért és védtem meg magam valaki
más élete árán. Jól esett a csendes hangulatos este. Futólag



mégis  abba  az  irányba  pillantottam,  ahol  az  események
zajlottak.

A pincér előresietett, a főnök pedig, az irodaajtót behajtva
maga  mögött,  utána  indult.  Ahogy  a  férfit  megláttam,
forróság áradt szét a teremben, mintha csak ő hozta volna
magával, sűrű, fullasztó energiafelhőként. Émelygés kúszott
a torkomra,  a fejemben feszítő érzés döngött,  a  gerincem
megmerevedett. Úgy éreztem, megfordul velem a terem, nem
kapok levegőt. Égő szemekkel bámultam a fickót, ahogy a
problémás asztalhoz ment. Azt gondoltam, hallucinálok, hogy
olyasmit  vélek  látni,  ami  ott  sincs,  csak  a  tudatalattim
játszadozik  velem.  A  férfi  nagyon  is  valóságos  volt.
Parfümjének  illatát  még  ott  is  éreztem,  ahol  ültem.
Megbabonázva néztem őt, próbáltam bevésni a részleteket az
elmémbe.

A pasas magas volt, remek testalkatú, sötét hullámos haja
a nyakába ért, eltakarta a füleit. Arcéle férfias volt, az orra,
szája, az álla is, mégis volt benne valami kölykös. Ismertem
ezeket a vonásokat, a mosolyt, az arc rezdüléseit. Csupán a
szemek színe nem stimmelt. Ennek a férfinak zölden szikrázó
írisze  volt,  mindössze  ennyi  különböztette  meg  attól  az
embertől, akire olyan kísértetiesen hasonlított. Az a férfi, akit
én ismertem, régen halott, elmúlt, ahogyan a világ is, amiben
élt, éltünk. Már a csontjai is elporladtak, a város sem létezik,
ahol a sírja állt. Egy emberöltőt éltem le vele szerelemben, az
asszonyaként és soha sem szűntem meg szeretni őt, vagy az
emlékét.

Ez  az  ember  pedig,  szakasztott  úgy  nézett  ki,  mint  ő.
Felkavart a felismerés és az is, amire ebben a pillanatban rá



kellett  jönnöm.  Bizonyosan  nem  véletlen,  hogy  fizikai
rosszullétet érzek. De vajon ez az egész valóban azt jelenti,
amire gyanakszom?

A férfi néhány halk mondattal lecsendesítette a vitázókat,
mondhatni, békét teremtett. Míg őt figyeltem, önkéntelenül
eleresztettem Bernard kezét és elhúztam tőle a sajátomat.
Meg  kellett  erőltetnem  magam,  hogy  elfordítsam  a
tekintetem  onnan.  Próbáltam  visszanyerni  az  önuralmam,
hogy ne ordítson rólam, mennyire kizökkentem az általános
Buddha-nyugalmamból

Bernard kérdőn nézett rám.

- Jól vagy?

Mielőtt kimondhattam volna, hogy igen, ismét elfogott a
régi figyelmeztető érzés. Megsajdult a fejem, szédülés kapott
el és felfordult a gyomrom. Ugyanebben a pillanatban egy
szőke  nő  lépett  be  az  étterembe.  Lendületes  léptekkel
egyenesen a mi asztalunkhoz jött, megtorpant és a képembe
bámult.

Nő  létére  magas  volt  és  igen  széles  vállú,  olyan
kidolgozott izmokat takart a kabátja, hogy akármelyik férfi
elsápadt volna irigységében. Vonásai kemények voltak, de a
finom smink sokat javított rajta. Hosszú, egyenes szőke haja a
vállára omlott, jeges kék szemeit rám szegezte.

-  Érted  jöttem,  egyiptomi!  –  mondta  fémesen  csengő
hangon.

Azonnal láttam rajta, hogy nem ennek az évezrednek a
szülötte, ahogyan én sem. Erős akcentusa után ítélve, nem is



ennek  az  országnak.  Tudtam,  miért  jött.  Engem  csak  a
magamfajták  keresnek  és  találnak  meg,  és  ő  sem  baráti
csevelyre érkezett.

Levetkőztem a finom úrinői álcámat, és a harcos vette át a
vezérlést bennem. A gerincem egyenes volt,  izmaim lazák,
arcom higgadt.

Felpillantottam a nő szemeibe.

- Ki vagy?

-  Selma,  északról  jöttem.  Sokáig  kutattam  utánad,  de
végül  te  is  megvagy.

- Nem kell megtörténnie – próbálkoztam.

Hangosan, ingerkedve felnevetett.

- Ó, de igen! Nagyon is kell! – közelebb hajolt az arcomhoz.
- Szükségem van az erődre, kell nekem és biztosítalak, meg is
szerzem.

- Sok lesz ez nekem, két legyőzött ellenfél egy napon belül
– szűrtem a fogaim között, hogy más ne hallja.

A vendégek figyelme immár felénk fordult,  mi  lettünk,
akik a következő műsort szolgáltatják. Még nem is sejthették,
hogy az iménti  pár parázs kis vitája semmiség volt  ahhoz
képest,  amit  mi  fogunk  produkálni,  ha  nem  sikerül
leállítanom  a  folyamatot.

Selma kihívóan nézett vissza rám.

-  Álmodj  csak!  Engem  nem  győzöl  le,  jobb  vagyok
mindenkinél!



Nem volt  nálam a kardom, ellentétben a nővel,  akinek
hosszú kabátja minden bizonnyal egy pengét takart el. Erre
kisebb összegben akár fogadtam volna. Míg nálam csak a két
fogantyúhoz erősített acélzsineg volt,  ami roppant hasznos
fegyver  akció  közben.  Remekül  kiváltotta  a  kardot,  ha
nyakazásról  volt  szó,  könnyebben  elrejthető  és  szállítható
eszköz.  Csakhogy  most  az  asztalon  heverő  retikülömben
lapult,  karnyújtásnyira tőlem.

- Kímélj meg a teátrális elemektől, Selma! – kértem.

- Te gúnyolódsz velem?! – hördült fel sértődötten.

A tekintetem egy röpke pillanatra elsiklott a benga nőről
és összetalálkozott az étterem főnökének zöld szemével.  A
férfi engem figyelt, de csak sóhajtásnyi időre tarthattam rajta
a szemem, mert Selma indulatosan felegyenesedett.

- Sokat vártam erre a találkozóra, ne húzd az időt! Gyere
és állj ki velem!

- Ez nem a legalkalmasabb hely és idő – figyelmeztettem,
de nagyon úgy tűnt, ez őt nem zavarja különösebben.

- Kifogások mögé bújsz, vagy talán félsz tőlem? – nézett a
szemembe.

- Nem tartozik másra a kettőnk ügye. Örömmel küzdök
meg veled, és tanítalak jómódorra

- Vagdalthúst csinálok belőled, te kis nyomorult! – ígérte
Selma magabiztosan.

- Lassabban a testtel, hölgyem! Ne zaklasson minket, mert
rendőrt hívok! Eredjen a pokolba, ahonnan jött! – szólt közbe



Bernard váratlanul.

Addigra már két pincér és a tulajdonos is a közelünkbe
értek.

A nő egyik kezével az oldalán végigsimítva jelezte nekem,
hogy a kardja ott lapul, bármikor előkaphatja és használja, ha
úgy tartja kedve.

- Ne itt! – szóltam rá. – Ne előttük!

Selma a képembe vigyorgott.

- Félted az öregurat? – kérdezte. – Akkor fogadj szót és állj
ki velem! Különben még baja esik a bácsinak. – azzal sebesen
felkapta az egyik étkezéshez használt  kést  az asztalról  és
Bernard felé suhintott vele.

Olyan  gyorsan  történt,  hogy  képtelenség  volt
közbeavatkozni. Selma a nem túl éles mégis veszélyes pengét
Bernard kezébe vágta, felhasítva a férfi jobb tenyerének élén
a húst. A férjem felhördült és maga elé kapta sérült kezét, a
vér azonnal kibuggyant az ingére és bemaszatolta a terítőt
előtte.

Reflexből  cselekedtem.  Felpattantam,  bal  kézzel
megragadtam a tányéromat, amiből már elfogyasztottam az
ételt, és nagy íves lendülettel Selma képébe vágtam, mintha
csak hatalmas pofont kevernék le neki. A nem éppen vékony
porcelán durván csattant a nő arcán, és még össze sem tört.

Többen felhördültek, morogtak. Selma meglepve kapta az
arcához a kezét, orrából és a szája sarkából vér szivárgott.

-  Átkozott  ribanc!  Ezt  még  megbánod!  –  sziszegte  és



láttam, hogy a fogai is piroslanak a vértől.

- Holnap ilyenkor a rakparton! Most takaródj! – mondtam
csendesen.

A tulajdonos mellénk lépett.

- Felszólítom önöket, hogy azonnal fejezzék be! Zavarják a
vendégeket.  Ha  nem  távoznak,  rendőrt  vagyok  kénytelen
hívni-  mondta.

Én csak a hangjára voltam képes figyelni. Hasonló volt az
is, talán egy leheletnyivel mélyebb és teltebb. Ez eszméletlen!

Feltartottam a férfi elé a kezem, amiben a tányér volt.

-  Nyugalom! Nem lesz szükség a rendőrségre.  A hölgy
már megy is.

Selma biccentett és döngő léptekkel elsietett. Letettem a
tányért  és  Bernardhoz  léptem.  Fogtam  a  textilszalvétát,
rátekertem vérző kezére.

- Mennünk kell! – mondtam neki.

- Nem komoly – próbálta elbagatellizálni, de láttam, hogy
fájdalmai vannak.

-  Fertőtleníteni  kell  és  néhány öltés  is  szükséges  lesz.
Gyere!

Míg  Bernard  vállára  terítettem a  kabátját,  az  étterem
vezetőjére pillantottam. Engem bosszantott a legjobban, hogy
ezt nem tudtam zavar nélkül tenni.

- Kérem, uram! Ez a nő valósággal ránk tört.



- Igen, én is láttam – bólintott.

-  Holnap  visszajövök  és  megtérítem  a  kárát,  de  most
mennünk kell.

A férfi felvonta a szemöldökét.

- Gondolja, hogy ennyivel elintézhetjük?

Óvatosan pillantottam fel rá.

- Szavamat adom önnek.

A  fickó  halványan  elmosolyodott.  Elakadt  a  szavam,
mintha nem kapnék levegőt.  Lehengerlő  látványt  nyújtott.
Ezzel a vonzó mosollyal simán bármire rá tudna venni.

-  Bocsásson  meg,  hölgyem,  de  ezt  nem  tudom  elég
biztosítéknak  elfogadni!

Bernard komoran fordult felé.

- Uram, ha a feleségem a szavát adta, nyugodtan bízhat
benne! Ne aggódjon a számla és az egyéb kár miatt, amit
okoztunk,  holnap  elrendezzük!  -  azzal  megfogta  a
könyökömet  és  kivezetett  az  étteremből.

Beültünk  az  épület  előtt  parkoló  kocsiba  és  én  még
futólag felpillantottam a fényesen megvilágított cégérre: El
Conquistador. Ó, igen. Ez a fickó csakis hódító lehet.

Feszülten vezettem a  kórházig,  dühített,  hogy ez  a  nő
megsebezte Bernardot. Óvatlan voltam, elvonta a figyelmem
az idegen férfi,  kizökkentett és ennek most a férjem látta
kárát.  Hogyan  lehetséges  ilyen  kísérteties  hasonlóság?
Végtelenül hosszú idő telt el,  mióta az a másik számomra



nagyon fontos ember meghalt. Mégis, mintha őt láttam volna
viszont. Össze kellett szednem magam. Brontész soha nem
tér vissza már, ő halandó volt. Miféle ördögi játékot űz velem
az élet? És miért most? A legkülönösebb az volt, amit a férfi
felbukkanásakor éreztem. Azonnal megrohant a rosszullét, a
figyelmeztető jelek. Talán Selma közelét éreztem meg, az ő
ereje zavart össze? Bizonyára erről lehetett szó. Ráadásul ott
volt a nyakamon egy újabb küzdelem, pedig még a másikból
sem lélegezhettem fel.

A  kórházban  megtisztítottam és  összeöltöttem Bernard
kezét,  majd gondosan bekötöztem.

- Számtalanszor kértelek már, hogy ne avatkozz ezekbe az
ügyekbe –mondtam neki magamra erőltetett nyugalommal.

- Nehéz egy férfinak elnézni, hogy a feleségét fenyegetve
látja,  hogy  rátámadnak  az  orra  előtt,  és  még  nehezebb
megállni,  hogy ne lépjen közbe.

- Tudom, szívem, de amíg én elviselem a sérüléseket, te
komoly veszélybe sodrod magad.

Ép kezével megérintette az arcomat.

- Féltelek, Gloria. Hiába tudom, hogy jó harcos vagy, meg
tudod védeni magad, rettegek, hogy elveszítelek.

-  Azt  nem  bánom,  ha  izgulsz  értem,  az  aggodalmad
simogatja  a  lelkemet,  de  ne  félj!  Nem  kell  féltened!  –
mosolyogtam  rá.

Lehúztam  a  sterilkesztyűket,  és  pakolni  kezdtem  az
eszközöket.



- Ki volt az a férfi? – kérdezte Bernard váratlanul.

- Kire gondolsz?

- Az étterem vezetőjére. Észrevettem, hogyan néztél rá.
Ismered őt?

Rápillantottam.

- Nem, dehogy. Sosem láttam korábban. Holnap elmegyek
és rendezem a számlánkat.

Szerencsére másnapra az eső elállt, a szél fel is szárította
az utakról a nedvesség jórészét. A hideg megmaradt, de ez
nem  tántorított  el  attól,  hogy  kedvenc  jószágommal,  az
imádott Suzuki GSX R, ezer köbcentis motorommal induljak
útnak. A motor gyönyörű piros vadállatként simult össze a
testemmel. Nekem feszült, dorombolt alattam. Szerettem a
száguldást, a szabadság csalfa élményét. Bernard jól titkolta,
de én tudtam, hogy a frász kerülgeti, valahányszor a moci
nyergébe pattantam, és csak akkor nyugodott meg, amikor
hazaérkezve  begördültem  a  garázsba.  Volt  ebben  valami
szexi, hogy karcsú nő létemre uralom a bitangerős járgányt
és ez energiát adott.

Az El Conquistador előtt leállítottam a motort, lekaptam a
bukósisakot  és  besétáltam az étterembe.  A férfi  a  pultnál
állva figyelt, ahogy közeledtem. Már várt rám. Most egészen
más arcomat láthatta. Sehol sem volt a tegnap esti decens
elegáns hölgy  a  vasalt  szoknyával,  méregdrága blúzzal  és
rendezett  frizurával.  Ma bőr  kezeslábasban jöttem,  magas
szárú  bakancsban,  kibontott  hajjal.  Még  véletlenül  sem
emlékeztettem az előző esti  önmagamra.



- Jó napot, hölgyem! – üdvözölt a pasas és leplezetlenül
megbámulta a szerelésemet.

- Itt vagyok, ahogy ígértem – biccentettem.

- Impozáns látvány, csakúgy vonzza a tekintetet – jegyezte
meg mosolygós zöld szemekkel. – Mármint a motor. – fejével
az  épület  előtt  parkoló  Suzukira  bökve,  ami  a  nagy
üvegtáblákon  át  jól  látható  volt.

Talán már a megérkezésemtől figyelt.

Borzongás futott át rajtam, szorongató érzés kúszott fel a
torkomon, kissé émelyegtem. Furcsa volt újra azt tapasztalni
a  közelében.  Ezúttal  Selma  nem  volt  itt,  nem  miatta
jelentkeztek a tünetek. Bizonyos voltam, hogy ez a fickó váltja
ki belőlem. Nem értettem. Ő csak egy ember, halandó, semmi
különös. Aztán, ahogy jött, el is múlt az érzés.

A  férfi  most  is  éppolyan  vonzó  és  jóképű  volt,  mint
amilyennek előző  este  láttam.  Most  vettem észre,  hogy  a
magas sarkak nélkül fél fejjel alacsonyabb vagyok nála.

- Szeretném, ha elintéznénk a tegnapi ügyet – mondtam.

-  Természetesen,  hölgyem.  Kérem,  fáradjon  velem  az
irodába!  –  intett  előzékenyen.

Nem  voltam  biztos  benne,  hogy  olyan  remek  ötlet
kettesben maradnom vele egy kisebb helységben. Már most
is  úgy  éreztem,  hogy  éget  a  bőrszerkó,  és  a  hajam alatt
hangyák masíroznak.

- Nem intézhetnénk el itt? – kérdeztem, mintha sietnék.

- A tegnapikat látva, kötve hiszem, hogy tart tőlem. De



maradhatunk  itt  is.  Engedje  meg,  hogy  bemutatkozzam!
Jeremy Gifford vagyok,  enyém az étterem – mondta a férfi.

Természetes mozdulattal  kezet  nyújtott,  én elfogadtam.
Mi  bajom eshet?  Ha  képes  vagyok  fejeket  lenyisszantani,
talán ezt is túlélem, ha ez a férfi megérint. Hagytam, hogy
meleg tenyerébe szorítsa a kezemet.

- Gloria Giraud vagyok.

- Giraud? Ön francia?

- A férjem az.

Mosolygott.

- Örvendek!

- Képzelem – húztam vissza a kezemet. – Mindenek előtt,
bocsánatát kérem az esti kellemetlenségért. Igazán sajnálom,
hogy megzavartuk a vendégeket. Higgye el, Mr. Gifford, nem
állt szándékomban botrányt okozni!

-  Az  a  hölgy  zaklatta  magukat.  Remélhetőleg,  sikerül
elrendezniük a nézeteltérést  –  jegyezte meg a férfi.

- Hamarosan lezárjuk az ügyet – bólintottam és az előttem
álló küzdelemre gondoltam.

- A kedves férje jól van?

- Igen, köszönöm, semmi baja. Néhány öltés és szebb lesz
a keze, mint előtte.

-  Az  Ön  merészsége  és  lélekjelenléte  miatt  nem  lett
nagyobb baj.



- Nem Mr. Gifford, nem rajtam múlott. Az a nő elérte, amit
akart, ezért ment el.

Előhúztam a csekket, amit már korábban kitöltöttem egy
véleményem szerint, méltányos összegről és átnyújtottam.

- Szeretném rendezni a számlát – mondtam.

Gifford átvette, megnézte az összeget.

- Ez túl sok - rázta a fejét.

- Megfejeltem némi kárpótlással.

- Erre semmi szükség, nem fogadhatom el.

- Kérem, Mr. Gifford, tegye el, és ne essék szó többé erről
a kellemetlen estéről!

- Köszönöm – lassan a pultra tette a csekket, aztán rám
pillantott.  –  Az  a  nő  tegnap megfenyegette  magát,  ha  jól
értettem. Ha esetleg segítségre van szüksége, én…

- Nem! – szakítottam félbe. – Minden rendben van. Nem
ijedek meg olyan könnyen.

- Mit akar Öntől? Mi fog történni a rakparton ma este? –
kérdezte a férfi.

Elkomorodtam.

- Ön túl kíváncsi, Mr. Gifford. Mennem kell. Minden jót! –
azzal megfordultam és kifelé indultam.

Közben furcsa érzés tört rám. Ez a férfi szinte pontosan
úgy néz ki, mint egykori férjem. Nem tudok rá közömbösen
tekinteni.  Ma  este  ismét  harcolnom  kell,  és  ezek  az



összecsapások  magukban  hordozzák  az  eshetőséget,  hogy
egyszer én veszítek. Akkor nem látom többé ezt az arcot, a
ravaszkás mosolyt. Egy pillanatra hátrafordultam, a vállam
felett  visszanéztem, hogy magammal vigyem a férfi  képét,
mint  valami  csalfa  emléket  arról  az  emberről,  akit  régen
szerettem.

Gifford  engem  figyelt,  a  tekintetünk  egy  pillanatra
találkozott.  Nem látlak többé-  gondoltam és távoztam.

 

2.fejezet

 

 

Este úgy készültem a csatára Selmával, ahogy szoktam.
Bezárkóztam a szobámba, rá kellett hangolódnom az előttem
álló harcra. Tapasztalt, jó harcosnak számítottam, de sosem
tudhattam, a másik nem jobb-e nálam. Bernard képtelen volt
hozzászokni a gondolathoz, hogy bármikor elveszíthet. Nem
is lehet. Ezzel együtt kellett élnünk.

Volt, hogy évekig nem jött senki, de előfordult, hogy ilyen
gyakorisággal találtak rám az ellenfeleim, mint most.

Talpig  feketébe  öltöztem,  hajamat  összefogtam,
kényelmes  cipőt  húztam.  Készen  álltam.  Általában  nem
különösebben  érdekeltek  az  ellenfeleim.  Nem  éreztem
irántuk semmit. Az erőért folyt a harc a végsőkig, ez volt a
fontos.  Nem volt  helye felesleges érzelgősségnek. Selmára
dühös  voltam.  Nem a  bárdolatlansága  miatt,  hanem mert
belekeverte Bernardot és ártott neki. Fájón érintett volna, ha



ellenem használják fel, és az életét fenyegetik.

Az  előző  napi  kardot  vettem  magamhoz.  Felkaptam  a
kabátomat és elindultam. Bernard odalent várt. Megöleltem,
aztán két tenyerembe zártam az arcát, és csókot nyomtam a
szájára.

- Mennem kell.

- Légy óvatos!- mondta.

- Nyugalom! Visszajövök.

Ezúttal  nem  a  motorral  mentem,  inkább  a  terepjárót
vittem  el,  a  fehér  Nissan  Navara-t,  abban  sokkal
kényelmesebben elfért a kardom, és ha esetleg a holttestet is
hurcolnom kell,  ez  praktikusabb.  Őrület,  hogy  ilyen  okok
miatt választok nagyobb kocsit.

Hideg volt az éjszaka, a leheletem párafelhőket eregetett
az arcomat elé. Higgadtan vezettem ki a városból, halk zenét
hallgattam és egyre koncentráltabbá váltam. A rakpart nagy
és hosszú volt, mégis hamar rátaláltam a várakozó Selmára.
Elég  késő  és  sötét  volt  már,  hogy  kéretlen  járókelők  ne
zavarhassanak  meg  minket.  A  nő  kis  terpeszben,  laza
tartással állt, kardja a jobb combja mellett lógott a kezében.
Úgy  nézett  ki,  mint  egy  kigyúrt  gárdista.  Komoly  fizikai
előnyben  volt  velem szemben,  de  bíztam benne,  hogy  az
izmos teste nem olyan rugalmas, mint az enyém.

- Már azt hittem, nem is jössz! Hogy a hajadnál fogva kell
iderángatnom téged! – gúnyolódott, ahogy közeledtem.

- Itt vagyok.



Meglengette  a  kardját  a  levegőben,  cikornyás
mozdulatsorozattal  villogtatva  ügyességét.

- Gyere, egyiptomi! Mutasd meg, mit tudsz!

Nem volt mire várnom, azonnal nekirohantam és máris
súlyos csapást mértem rá. Elsőre Selma kicsit meglepődött,
talán  azt  hitte,  hosszabb  lesz  a  verbális  bevezető,  vagy
vonakodok még kissé. Minden esetre össze kellett szednie az
ügyességét,  hogy  kivédje  a  záporozó  kardcsapásokat.  A
pengék csattogtak, mi pedig táncot lejtettünk egymás körül.
Mindketten  ugyanazt  a  tervet  követtük,  kifárasztani  a
másikat,  míg  már  óvatlanabb  lesz  és  lanyhul  a  figyelme,
esetleg felülkerekedik benne a harag és a türelmetlenség, és
hibát vét.

Selma  erősebb  volt,  én  viszont  higgadtabb.  Egészen
kimelegedtem  az  ugrálásban,  a  hátamon  rám  tapadt  a
pulóverem.  Izmaim  átmelegedtek,  rutinosan  mozogtam,  a
lendület magával ragadott. Ahogy lassan fáradni kezdtünk,
mind hangosabb kiáltások, nyögések hagyták el a torkunkat
egy-egy erősebb csapás kivédésekor.

Már jó  ideje  küzdöttünk,  Selma jobb harcos volt,  mint
reméltem.  Alaposan  megdolgoztatott,  minden  gyenge
pontomat rögtön felismerte és kihasználta. Ha félreugrottam,
hogy egy pillanatnyi időhöz és lélegzethez jussak, ő azonnal
ott volt és támadott. Nem tudtam, mennyi időt élt már meg,
de nagyobb energiákat  fektetett  a  csatározás  és  gyilkolás
megtanulásába nálam.

Kétszer egymás után is lecsúszott a pengém az övéről,
csaknem elvétettem a mozdulatot. Önelégülten elvigyorodott.



Kivörösödött  arcában  szinte  világítottak  kék  szemei.
Elszántan suhintottam felé és sikerült megsebeznem a kezén,
majdnem ugyanott, ahol ő megvágta Bernardot. Csak éppen a
kard  pengéje  nagyobb  és  mélyebb  sebet  ejt,  mint  egy
étkezőkés.

Selma felszisszent és amint kibuggyant a vére, haragosan
kapta felém a pillantását.

- Átkozott! – vicsorogta.

Míg  ő  dühöngött,  én  új  lendületet  vettem  és  viharos
gyorsasággal  megsoroztam.  Nehézkesen  védte  magát,
zavarta a sebe. Az egyik vágás ismét eltalálta a felkarján. A
sérülés nem volt mély, de kellemetlen.

Selma agyát elborította a tűz, vad lett, úgy támadott rám,
akár egy felbőszült bika. Hátrálni kényszerültem, miközben a
karom és a vállam majd leszakadt durva csapásainak súlya
alatt.  Éreztem,  hogy  most  nem  lesz  egyszerű,  ha  győzni
akarok, itt most vért kell izzadnom.

Izzott bennem az energia, mozgatta a testemet, vezette a
kardomat,  fűtötte  az  izmaimat.  Egészen  a  betonszegélyig
sodródtunk,  közel  a  vízhez.  Ahogy  hátráltam  a  talpam
megcsúszott a két nappal korábbról ottmaradt pocsolyában.
Elvesztettem  az  egyensúlyomat  és  megbillentem.  Selma
azonnal  kihasználta,  és  mint  a  pörölycápa  úgy  támadott.
Felém  szúrt,  majdnem  elsodort  a  lendülete.  A  penge  a
testembe hatolt, átszakította a ruhámat, bőrömet felhasítva
beleszaladt a lágy hasi szervek közé és iszonyatos fájdalom
közepette  hátul  kibukkant.  Teljes  egészében  felnyársalt,
átdöfött.  Artikulálatlan hangon kiáltottam a kíntól,  az éles



gyötrő fájdalomtól. A karjába kapaszkodtam, nem tudtam, mit
teszek.  A  penge  égetett  belülről,  rettenetes  szenvedést
okozott.  Aztán a  nő egy hirtelen erős  rántással  kihúzta a
kardot.  Ez legalább annyira fájt,  mint  mikor belém vágta.
Hörögtem, akár egy állat. Vérem sebesen csordogált, először
langyosan folyt  a  bőrömön,  majd  pillanatok alatt  áthűlt  a
hidegben és reszketni kezdtem.

Selma hátrált  egy lépést,  a  művében gyönyörködött  és
elkészült a végső csapásra, hogy levágja a fejemet.

Semmire  sem  maradt  időm.  Fogaimat  összeszorítva
megmoccantam,  úgy  éreztem,  az  egész  hasam,  az  összes
belső szervem kiszakad, és a betonra omlik, véres, lucskos
masszaként. Alulról felfelé félkörívet írtam le a kardommal és
Selma  nyakgödrére  sújtottam.  A  pengém alatt  reccsent  a
csontja, majd a lendület ereje félig elszelte az álla alatti részt.
A nő szemei kikerekedtek, nem is engem nézett, hanem a
semmibe bámult, valahová mögém. Vér spriccelt az elnyiszált
nyaki eréből, áztatta a ruháját, jutott belőle rám is. Utolsó
erőmmel újralendítettem a kardot és másodszor is lecsaptam.
Ezúttal az éles penge teljes egészében átvitte a nyakát. A
szőke loboncos fej lebucskázott a betonra, a törzs zsákként
omlott össze.

Ezzel megvolnék. Hirtelen fehér energianyalábok cikáztak
felém, belehasítottak a testembe és eltűntek a bőröm alatt.
Olyan  érzés  volt,  mintha  megannyi  kicsiny  áramütés
záporozna rám. Befogadtam az energiát és hangosan zihálva,
homályos látással megtántorodtam.

Az erőm a véremmel együtt rohamosan fogyatkozott. Félő
volt,  hogy  pár  percen  belül  elvesztem  az  eszméletemet.



Márpedig  nem  vágytam  rá,  hogy  egy  frissen  lefejezett
holttest  mellett  találjanak  rám.  Kardomra  támaszkodtam,
próbáltam összeszedni magam, de elég gyatrán ment. Nem
volt jobb alternatívám, mint a vízbe dobni Selmát. Iszonyat
kínok között megtettem. Annyira kimerültem, mire a testet a
vízbe taszítottam, hogy csaknem elájultam.

El kellett jutnom a kocsiig. Ott majd bezárkózok, és az
elsötétített üveg mögött agonizálhatok nyugodtan.

Valahol az utca végén feltűnt két fényszóró. Egész testem
reszketett  a  hidegtől  és  a  vérveszteségtől.  Meggörnyedve,
tenyeremet  a  vért  okádó  sebemre  szorítva  próbáltam  a
kocsihoz  vonszolni  magam.  Túl  gyenge voltam.  Az  idegen
autó  egyre  közeledett,  a  lámpák  fénye  már  rám  vetült,
elvakított. Lehajtottam a fejem, hogy elrejtsem az arcomat,
kinyújtottam a kezem a Nissan kilincse felé, megmarkoltam,
de kinyitni már nem tudtam. Az autó odaért, megállt. Valaki
kiugrott belőle és felém szaladt.

Félig öntudatlanul néztem fel.

- Jól van? Mi történt? – kérdezte a férfi.

Ekkor ismertem meg. Jeremy Gifford volt.

Megragadta  alulról  a  könyökömet,  hogy  megtartson.
Észrevette a vért  és  a  hasamon lévő sebet.

- Uramisten! Mi ez?!

A karjába rogytam, lábaim már nem tartottak meg.

- Vigyen a St. Marybe! – hebegtem összekoccanó fogakkal.
– A kórházba…



Gifford rájött,  hogy teljesen elernyedtem, változtatott  a
fogáson, átkarolta a derekamat, benyúlt a térdeim alá és a
karjába emelt. Éreztem, ahogy a kocsijához visz.

-  A  kardot…  -  motyogtam  elsötétülő  tudattal,  aztán
mindent felfalt  a  matt  feketeség.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kicsiny kórteremben tértem magamhoz. Emlékeztem rá,
hogyan és miért kerültem ide. A St. Maryben voltam, ami azt
jelentette, hogy Gifford teljesítette a kérésemet.

Cudarul éreztem magam, a fejemen kívül semmimet sem
tudtam megmozdítani.  Selma  egyszerűen  keresztül  döfött,
felnyársalt a kardjával. Ez a sérülés nem gyógyul be egy óra
alatt. Szükségem volt egy kis időre a regenerálódáshoz. A St.
Mary  megszentelt  területén  biztonságban  voltam,
többé-kevésbe.

A  betegfelvételnél  mindig  volt  a  kórház  speciális
részegének  pár  embere,  akik  azonnal  felismerték,  ha
különleges páciens érkezett, Engem, mint ott dolgozó orvost



is rögtön megismertek és a speciális szárnyba szállítottak.
Kötés  volt  rajtam körbe  a  törzsemen,  infúziót  kötöttek  a
vénámba,  amibe  jócskán  nyomtak  fájdalomcsillapítót  is.
Szükségem is volt rá, mert hiába volt meg a testemnek a
képessége,  hogy  helyreállítja  a  sérüléseket,  a  fájdalomtól
nem kímélt meg. Márpedig, ha valakin keresztül böknek egy
bitang nagy kardot, az bizony borzalmas kínokkal jár együtt.

Nyílt a kórterem ajtaja és egy orvos lépett be, nyomában
egy  élénkvörös  hajú  ápolónővel.  Dr.  Robert  Parker  a
kollégám  volt,  évek  óta  együtt  dolgoztunk  a  kórházban.
Tudtam, az ő kezeiben jó  helyen vagyok.

A nővér ellenőrizte az infúziót, elrendezte a takarómat és
a fejem melletti kis polcon álló pohárba vizet töltött, hogy
elérhessem, ha szükségem lesz rá. Miután végzett, kiment.

-  Szia  Robert!  Mennyire  rossz  a  helyzet?  –  kérdeztem
elmosódott hangon.

A doki nem először kezelt párbaj után, összefoltozta már
néhány sebemet. Levette ezüstkeretes szemüvegét és leült az
ágyam szélére. Sűrű, göndör őszbehajló haja kissé kócosan
keretezte az arcát.

- Gloria, kedvesem! Megint mi a fenébe keveredtél?

Elhúztam a számat.

- Elbénáztam.

- Szerencséd, hogy ez a lánglelkű férfi időben rád talált.

-  Te  miről  beszélsz?  Lánglelkű?  –  vontam  fel  a
szemöldököm.



-  A  fickó  nem  tágított  mellőled,  kiabált  az  ápolókkal,
követelte, hogy azonnal csak veled foglalkozzanak. Vigyenek
a  műtőbe,  kapj  vért,  és  azóta  is  a  folyosón  járkál  totál
idegesen,  pedig  tudod,  hogy  ide  civileket  nem  szívesen
engedünk be –  mondta Robert.

- Te jó ég! - sóhajtottam.

-  Már  az  agyunkra  megy  a  pasas.  Finoman  szólva  is
idegesítő.

- Miért nem küldted el?

- Micsoda?! Szerinted, hagyta magát? Megmondta, addig
nem mozdul el, míg nem lát téged, és meg nem bizonyosodik
róla, hogy rendben vagy.

- Ez megőrült! – morogtam.

Robert kérdőn pillantott rám.

- Ki ez a fickó? Valami új hódítás?

-  Nem,  dehogy!  Nem  is  ismerem.  Az  éttermében
vacsoráztunk tegnap, semmi több. Bernardnak szóltatok?

- Itt van ő is. Meglehetősen aggódik. Tönkreteszed ezt az
embert.

Két  kezemmel  megtámaszkodtam  a  bordáim
magasságában  a  matracon  és  próbáltam  feljebb  tornázni
magam. A fájdalom élesen hasított belém, mintha vérszomjas
vadak marcangolnának belülről.

- Úh! A pokolba! Ez rohadtul fáj! – sziszegtem.

Robert  felállt  és  segített  feljebb ülnöm és  magasabbra



állította az ágy fejrészét.

- Csúnya a sérülésed. Összefoltoztalak, de kell még egy kis
idő, mire a régi leszel – mondta.

- Mennyi?

- Pár nap – válaszolta, majd még hozzátette. – És ezúttal
tényleg szigorúan ágyban kell maradnod. A kard átvágott pár
szervet,  sok  vért  vesztettél.  Nem  foglak  kiengedni,  amíg
teljesen rendbe nem jössz.

- Beküldenéd Bernardot?

- Természetesen. Aztán majd a másik pasassal is beszélj,
mert addig nem hajlandó eltűnni innen!

- Nagyon szarul nézek ki? - kérdeztem.

- Eléggé – biccentett és kiment.

Alig pár pillanat múlva ősz hajú férjem lépett a helységbe.
Az ágyamhoz jött, lehajolt, homlokon csókolt.

- El kellett volna kísérnem téged.

- Hogy Selma felhasználhasson ellenem? – néztem fel rá
gyengéden. – Nem, ezt nem engedhetem. Látod! Túléltem, itt
vagyok. Nem sokára haza is mehetek.

Bernard  arca  feszült  volt,  ajkait  összeszorította,  kezeit
zsebébe rejtette.

- Hogy lehet így élni? Folyton arra várva, mikor jön valaki,
aki lenyisszantja a fejedet – kérdezte fojtott hangon.

Gyanakvóan figyeltem a testbeszédét.



- Bernard, mi a baj?

-  Elfáradtam,  az  izgalmak  kikészítenek.  Nem megy  ez
nekem, Gloria – nézett rám.

- Mit titkolsz előlem? A szíveddel van megint baj? Miért
nem szóltál?

- Van neked elég gondod.

Elfutott a méreg. Nem tudtam elhinni, hogy ilyen fontos
dolgot  elhallgat  előlem.  Nem  ebben  állapodtunk  meg.
Próbáltam felülni, de a has sebem megakadályozott, így csak
sután  erőlködtem,  azután  a  fájdalomtól  legyőzve
visszaereszkedtem  a  párnára.

- Ezt ne csináld, Bernard! Fontos vagy nekem, ha nem így
lenne, már rég elváltunk volna, és nem élnénk együtt egy
házban.  Ne  akarj  te  engem  megkímélni,  kihagyni  a
problémáidból!  Ha baj  van, szólj!  Ha rosszul vagy,  fordulj
hozzám, kérd a segítségemet! A feleséged vagyok, és ha ez
nem lenne elég, orvos is vagyok. Annyira azért nem kötnek le
az ellenfeleim, hogy ne gondoskodhatnék rólad.

- Nem kellemes szembesülnöm vele, hogy megöregedtem,
a testem cserbenhagy és fellázad ellenem. Vannak dolgok,
amiket  nem  tudok  kontrollálni.  A  szívem  nem  bírja  az
izgalmakat, márpedig melletted akad belőlük bőven. Én nem
fogok  örökké  élni,  mint  te.  Csak  hátráltatlak…  -  mondta
komoran és félrefordult.

- Kérlek, ne mondd ezt!

Visszapillantott rám, egyenesen a szemembe.



- Az lesz a legokosabb, ha különválunk.

Elképedtem. A torkom összeszűkült, alig bírtam nyelni.

- El akarsz válni? – hebegtem.

- Sajnálom – mondta és lassan, hátra sem nézve kiment a
szobából.

Könnyekkel  a  szememben néztem utána.  Jól  ismertem,
pontosan tudtam, mennyire nehezére esett meghozni ezt a
döntést. Mindig azt hittem, én leszek majd, aki kilép ebből a
kapcsolatból, aki kezdeményezi a válást, egy másik férfi miatt.

Még  fel  sem ocsúdhattam és  Gifford  lépett  be.  Össze
kellett  szednem  magam,  nem  akartam,  hogy  lássa  a
könnyeimet.  Összerándult  a  gyomrom  és  éles  fájdalom
hasított a fejembe. A sebekkel együtt ez így nem volt egy
kéjmámor.  A  jellegzetes  tünetek  mindig  egy  másik
hallhatatlan  közelségére  figyelmeztettek  és  ez  most  új
döbbenetes felismerésre vezetett. Múltkor az étteremben is
éreztem,  de  akkor  azt  hittem,  Selma  váltotta  ki.  Most
egyértelműen  a  férfi  okozta.  Csakhogy  Gifford  nem  volt
halhatatlan.  Még nem.

Elsápadtam  a  gondolatra,  de  nem  volt  időm  ezen
töprengeni, mert a férfi az ágyamhoz jött. Mintha csak a régi
kedvesem látnám viszont. Az én Brontészomból hiányzott ez a
vadmacskákra jellemző kiszámíthatatlan erő és tűz, ami ebből
a fickóból sütött.

- Hogy érzi magát, Gloria? – kérdezte kedvesen.

-  Megműtöttek,  összevarrtak  és  rengeteg
fájdalomcsillapítót kapok, úgyhogy kösz, aránylag jól vagyok



– feleltem rekedten és visszafelé nyeldestem a könnyeimet.

- Örömmel hallom. Szörnyű állapotban volt, attól féltem,
hogy belehal a sérüléseibe és a vérveszteségbe. Azt hiszem,
közel volt hozzá.

Felsóhajtottam.

-  Köszönöm,  amit  értem tett.  A  segítsége  nélkül  nagy
bajba kerültem volna.

- Semmiség. Szívesen tettem.

- Elárulná, hogyan került oda? Mi keresnivalója volt ott?
Azt kell hinnem, hogy maga követett engem.

Állta a tekintetem, cseppet sem jött zavarba.

-  Maga  nem  az  a  nő,  aki  mellett  csakúgy  simán
elmehetnék.  Találkozni  akartam  magával.  Emlékeztem  rá,
hogy  a  szőke  nővel  a  rakpartra  beszélték  meg  a  randit.
Sokáig kocsikáztam a parton, mire rátaláltam magára. Mi a
fene történt ott? Ki művelte ezt? Az a nő tette?

Felemeltem a kezem, hogy leintsem.

- Mr. Gifford!

-  Jeremy.  Szólítson,  Jeremynek!  Nyugodtan  megteheti,
miután a  karomban cipeltem,  összevérezte  a  kocsimat,  és
maga miatt majdnem kidobtak innen.

- Miattam?!

- Mert nem viselkedtem valami udvariasan a személyzettel.
Megtudtam,  hogy  itt  dolgozik.  Azt  hiszem,  alaposan
leégettem  magát,  Dr.  Gloria  Giraud  –  mosolygott.



Veszett  jóképű  volt  ezzel  a  ravaszkás,  cseppet  sem
bűnbánó mosollyal  az arcán.

- Tehát, válaszol nekem?

Komolyan pillantottam a szemeibe. Nem akartam hazudni
neki, de az igazat sem mondhattam el. Bár, ha valós, amit
gondolok róla,  hamarosan úgyis  meg kell  tudnia az egész
rohadt és egyben csodálatos igazságot.

- Nem beszélhetek erről.

- Ugye most csak viccel?

-  Eszemben sincs.  Vannak dolgok,  amik nem tartoznak
magára. Higgye el, Jeremy, saját biztonsága érdekében jobb,
ha nem tudja mi történt!

Úgy nézett rám, mintha nem venne komolyan.

- Kérem, Gloria, ne aggódjon az én biztonságomért! Nem
hiszem, hogy olyasmit tud mondani, amivel engem elijeszt,
vagy veszélybe sodor.

Cinikusan elnevettem magam, aztán egy gyors váltással
komolyan szóltam rá.

- Istenem! Maga is csak olyan öntelt macsó, minta többség.
Most az egyszer hallgasson egy nőre!

Gifford  arca  megnyúlt.  Rosszul  tűrte,  ha  valaki  helyre
teszi.

-  Nem  akartam  megbántani  –  mondtam  lágyabb
hangszínnel. – Elvégre maga csak segített rajtam. Ha eljön az
ideje,  talán többet  mondok,  de nem most.  Fáradt  vagyok,



hatni kezd a fájdalomcsillapító. Menjen el, Jeremy és hagyjon
pihenni!

- Meglátogathatom újra? – kérdezte.

Szerettem volna viszontlátni, de a józanész azt tanácsolta,
tartsam távol magamtól.  Ugyanakkor, ha igaz, amit hiszek
róla, hogy egy nap belép a halhatatlanok közé, akkor nem
hagyhatom sorsára. Ki tudhatja, mikor jön el az a nap, és
hogyan fog megtörténni?

- Sajnálom, de a férjem nem örülne, ha idegen férfiakat
fogadnék. Kérem, legyen tekintettel erre!

Úgy nézett a szemembe, mintha képes volna belelátni a
gondolataimba.

-  Tartozik  egy  magyarázattal,  Gloria.  Ne  felejtse!
Vigyázzon  magára!  Még  látjuk  egymást.

Miután  kifordult  az  ajtón,  a  hófehér  plafonra  meredve
töprengtem. Hogyan lehet elmondani kíméletesen valakinek,
hogy  olyasmi  vár  rá,  amit  álmában  sem  tud  elképzelni?
Elhinné-e nekem az abszurd történetemet? Hogy vallhatnám
be neki, hogy Selma kardja sebzett meg és én kivégeztem őt?

Ennél fontosabb kérdés is foglalkoztatott. Bernard tényleg
betartja a szavát és külön utakon folytatjuk?

Addig  merengtem  ezeken  a  cseppet  sem  könnyű
kérdéseken,  míg  tényleg  elnyomott  a  sok  gyógyszer.

 

 



 

 

 

 

Négy,  számomra  rémesen  hosszúnak  tűnő  nap  után
hazamehettem.  A  kötés  még  rajtam  volt  és  kaptam  egy
rövidke kis felmentést a munkám alól, de egészen jól voltam.
A  gyors  sejtregenerálódásnak  hála,  a  sebeim  teljesen
bezárultak, a belső hasi részek is gyógyultak, a vérömlenyek
elkezdtek felszívódni.

A ház üresen ásítozott, Bernardnak nyoma sem volt. Úgy
véltem, elutazott valahová, hogy rendezze a gondolatait és
lehiggadjon.  Volt  már ilyen máskor is.  A fehér Navarra a
garázsban állt, valaki hazahozta a rakpartról. Viszont valami
fontos  hiányzott  a  leltárból,  és  erre  egy  kis  fáziskéséssel
jöttem  rá.  A  kardomat  nem  kaptam  vissza.  Gifford  vagy
otthagyta a helyszínen, mikor engem összekanalazott, vagy
megtartotta magának.

Nem ez az egy fegyverem volt, jó néhány másik díszítette
a házunk helységeit,  mint valami kiegészítő elem, ritkaság
vagy  éppen  régiség.  Az  idők  során  összegyűjtöttem  pár
igényesebb  pengét,  amelyek  az  önvédelmemet  szolgálták.
Ettől  függetlenül,  úgy  gondoltam,  szükségem van  arra  is,
amivel Selmát győztem el, hisz nem kerülhetett illetéktelen
kezekbe.

Mire kijöttem a kórházból, az újságokban már megjelent a
hír, hogy lefejezett női holttestet találtak. Ha ott maradt a



kard, megvan a gyilkos fegyver és rajta az ujjlenyomatom.
Igen,  használhattam  volna  kesztyűt,  de  fele  annyira  sem
érzem benne a markolatot  biztosan,  mint  pucér kézzel.

Bizakodtam, hogy Gifford mégis elhozta a fegyvert, csak
arról van szó, hogy valami számára fontos ok miatt, magánál
tartja. Így viszont, el kellett mennem hozzá, hogy elkérjem,
ami az enyém. Már előre tudtam, hogy nem lesz egyszerű
találkozás.

Egy hét is eltelt, mire rászántam magam, hogy elmenjek
az El Conquistadorba. Még nem voltam elég fitt a motorhoz,
maradt hát a kényelmes terepjáró. Ideges bizsergés feszítette
a gyomromat, hogy megint találkoznom kell ezzel a férfival,
miközben tudom, milyen sors várja.

Annak idején, rólam is tudta Nestor, a halhatatlan, hogy
mi lesz belőlem és mellettem volt a kellő pillanatban, segített
rajtam.  Én  vajon  ott  leszek-e,  amikor  Gifford  átesik  a
folyamaton? Szabad-e figyelmeztetnem előre, vagy kell-e?

Ha  felelősséget  vállalok  érte,  akkor  kötelességem lesz
felfedni  előtte  a  titkunkat  és  megtanítani  mindenre.  Nem
akartam magamra venni ezt a terhet. Ha másról lett volna
szó, simán lerázom magamról ezt a nem kívánt koloncot, de a
férfi  hasonlósága  a  régi  kedvesemhez,  és  tagadhatatlanul
vonzó  kisugárzása  egyre  inkább  ösztönzött,  hogy  ne
engedjem  más  markába  kerülni.

Nem  sokkal  záróra  előtt  mentem  az  étterembe,  mert
négyszemközt akartam beszélni Gifforddal. A hátam közepére
nem kívántam ezt az egészet, de kénytelen voltam átesni a
kellemetlenségen.



Alig egy-két asztalnál voltak csak vendégek, ők is lassan
befejezték  az  étkezést  és  távozni  készültek.  A  személyzet
végezte a dolgát, asztalokról szedték le a használt terítéket, a
csapos a pult mögött sürgölődött, a konyha irányából halk
csörömpölés szűrődött ki. Giffordot nem láttam elől.

Az  egyik  pincértől  megtudakoltam  a  hollétét,  és  ő  az
irodák felé irányított. Röviden kopogtam a mahagóni ajtón,
majd  beléptem.  Azonnal  megkapott  a  szokásos  érzés,
hullámokban  áradt  szét  bennem  az  émelygés,  enyhe
szédelgés,  majd  szelíden  alábbhagyott.


