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1.

 

Lina kiszállt a taxiból, szemügyre vette a körülötte magasodó házakat, és a kezében szorongatott,
gyűrött  papír  fecnire pillantott.  A félig elmosódott  paramounti  cím, amit  sebtében firkantott  le
zuhanyozás közben, ugyanúgy ismeretlen volt számára, mint Los Angeles többi városrésze, ahol
Jackkel járt az elmúlt hetekben. Ismét körbepillantott, kereste a megadott épület számát, de azon
kívül,  hogy  az  utca  nevét  leolvashatta  a  tábláról,  fogalma  sem volt,  merre  jár.  A  Paramount
Boulevard hetes valahol a túloldalon lehetett, de a taxisofőr nem vette a fáradságot, hogy pontosan
odaszállítsa. Csak eltette a pénzt, és kirakta őt itt, hogy boldoguljon, ahogy tud.

Lina elveszettnek érezte magát. Nem tudta, merre induljon, kit kérdezzen, ráadásul alig tíz perce
volt hátra a megbeszélt időpontig. Hiába mutatta néhány járókelőnek a Wang filmstúdió címét, senki
sem hallott erről a cégről, míg végre idős asszony mindent tudóan bólintott: a Paramount hetes szám
kéttömbnyire innen észak felé található, az utca túloldalán.

Lina megkönnyebbülten fellélegzett. Az egyik tükröződő kirakatüvegben megigazította vállig érő,
gesztenyebarna haját, hófehér blúzát, ami kiemelte keblei domborulatát és dereka karcsúságát, és
lesimította térdig érő, mályvaszínű szoknyáját. A sminkjén nem kellett igazítania, mert nem volt
szüksége arcfestésre. Szép ívű szemöldöke, csillogó szeme, hamvas bőre nem igényelt korrekciót.
Mindössze  egy  csepp  szájfényt  használt,  az  is  csupán  a  széltől  és  a  nap  hevétől  védte  telt,
cseresznyepiros ajkait.

Tudta jól, hogy nem szerencsés erős sminkkel megjelenni a castingokon, a rendezők nem szeretik,
ha  a  sok  festék  eltakarja  a  jelentkező  arcát.  Lina  egyébként  is  bízott  a  szépségében  és
karakterességében,  bár  eddig  csak néhány jelentéktelen szerepet  kapott,  és  fájdalmasan kevés
esélyt  látott  arra,  hogy  felfedezzék.  Ám  ő  mégsem  adta  fel,  mert  mindezeket  túl  bízott  a
szerencséjében is, és valahol a lelke mélyén érezte, nagyon közel áll ahhoz, hogy végre megváltozzon
az élete, jó irányba forduljon a sors kereke.

Miközben megszaporázta lépteit, újult erővel tört rá a keserűség, a sértődöttség és a harag,
amiket  többnyire sikerült  elnyomnia vagy legalábbis  megfeledkezni  róla.  Keserűség,  mert  élete
legnagyobb szerelmének tartott Jack Morton egyik napról a másikra szakított vele, a sértődöttség,
mert a férfi arra sem méltatta, hogy a szemébe nézzen, telefonon vetett véget a kapcsolatuknak, és a
harag, amiért ezt merészelte tenni vele azok után, hogy ő feláldozta saját karrierjét a férfi sikeréért.

Lina végigtipegett a feltört, hepehupás aszfalton a túloldalra, miközben attól félt, hogy kitörik
vadonatúj szandáljának nyolc centis sarka. A cipő annak ellenére egy vagyonba került, hogy nem volt



ismert márka. Lina inkább nem ebédelt három hétig, csakhogy megvehesse. Tisztában volt vele,
milyen sokat számít egy elegáns cipő, ami még szebbé varázsolja az egyébként is formás vádliját,
keskeny bokáját és hosszúkás lábfejét. Ilyen cipőben megjelenni a szereplőválogatáson, fél siker.
Néhányszor  megbicsaklott  a  lába,  kétszer  majdnem orra esett,  de végül  szerencsésen átkelt  a
túloldalra. Elmormolt egy-két szitokszót, azokat is Jacknek címezve, mivel őt tartotta felelősnek a
jelenlegi helyzetért. Csupán azért jött vele Los Angelesbe, hogy segítse a férfi színészkarrierjét,
mellette legyen jóban-rosszban.

Eleinte több volt a rossz, de amikor végre kezdett jóra fordulni – Jack jelentős szerepet kapott egy
tv-sorozatban és új ismeretségeket kötött – különösebb teketória nélkül szakított Linával. Többé nem
volt szüksége a törékeny, közép-nyugati lányra, elfeledte, honnan indultak, elfeledte azt a két évet,
amit együtt töltöttek.

Lina az első napokban magába roskadt. A büszkesége nem engedte, hogy könyörögjön a férfinak,
látszólag szenvtelenül nézte végig, amikor a szállítmányozási cég képviselője összepakolta és elvitte
Jack holmiját a lakásból. Utána azonban átzokogta az éjszakát, úgy érezte, nem éli meg a reggelt,
belepusztul a fájdalomba és a férfi hiányába.

Eljött a reggel, és ő még mindig életben volt, sőt, valamelyest csitult a fájdalom. Eltelt néhány
nap, egy-két hét, majd egy hónap, és a fájdalom helyét lassanként átvette a jótékony harag. Lina
büszke, határozott nőnek tartotta magát, nem engedhette, hogy sokáig fogva tartsa az elhagyottság
és megalázottság érzése. Egyedül maradt az idegen nagyvárosban család, barátok, munka nélkül, de
esze ágában sem volt visszatérni a szülővárosába, hogy ott gúnyosan ujjal mutogassanak rá. Mivel
Jack mellett megismerte valamennyire a filmipar belső törvényeit és szokásait, úgy határozott, hogy
ha komoly szerepet nem is sikerül szereznie, statisztaként próbálja fenntartani magát.

Az első hónapokban nem sok sikerben volt része, apróbb jelenetekben, reklámfilmekben szerepelt
a háttérben, legtöbbször alig látszott, szöveget pedig egyáltalán nem kapott. Nyíltan megmondták
neki, ne is álmodjon nagy szerepekről, hiszen hiába csinos és szép arcú, az olyan nőkből, mint ő,
tizenkettő egy tucat. Los Angelesben minden harmadik ember színész szeretne lenni, arra vágyik,
hogy egy szép napon felfedezzék. Ám csak nagyon keveseknek adatik meg a reflektorfény. Ahhoz
rendkívüli tehetségre vagy jó adag szerencsére van szükség. Esetleg mindkettőre.

Lina mégsem adta fel, biztos volt benne, hogy eljön az ő napja, és az élet kárpótolja a sok rosszért,
amit el kellett szenvednie. Jack távozása után a lakásbérlet teljes összegét egyedül állta, és már
háromhavi elmaradásban volt. Ha nem törleszti legalább egy részét, két napon belül utcára kerül.
Nem bírta fizetni a számláit, alig költött élelemre, és többnyire jó állapotban lévő használt ruhákat
vásárolt.

Közeledett a hetes számhoz, és a gondolattól, hogy akár ez a mai meghallgatás is meghozhatja
végre az áttörést, egy pillanatra meg kellett állnia, hogy csillapítsa izgatottságát. Meglepetésére a
hetes számú épület semmiben sem különbözött a többitől, teljesen átlagos bérháznak látszott, belső
udvara  is  volt.  Lina  még  egyszer  összevetette  a  papír  fecnire  írt  címet  a  házszámmal,  aztán
értetlenül megrázta a fejét. Talán rosszul értette a titkárnő szavait, amikor bediktálta a telefonba a
címet?

Belépett a kapun, és az udvar túloldalán meglátott egy széles üvegajtót, fölötte égővörös táblát,
amin  arany  felirattal  a  Wang  szó  díszelgett.  S  bár  az  épület  egyáltalán  nem  hasonlított
castingstúdióra, Lina tétovázás nélkül elindult a bejárat felé.

Ám olyan hirtelen mozdult, hogy nem vette észre a jobboldali lépcső felől érkező férfit, és teljes
lendülettel nekiütközött. A kézitáskája a földre esett, a tartalma szétszóródott.



– Istenem! – kiáltott fel bosszankodva. Késében van, de még ezzel is időt veszít!

A férfi  fél  térdre ereszkedett,  és gyorsan összeszedegette a holmit,  majd mindent gondosan
belerakott a táskába, és Lina kezébe nyomta.

– Kérem, bocsásson meg! – mosolygott szabadkozva. – Az én hibám. Időnként szórakozott vagyok.

Lina felpillantott, és érezte, hogy az arcába szökik a vér. Testét forróság öntötte el, keze remegni
kezdett. A férfi majdnem egy fejjel magasabb volt nála, széles vállú, rendkívül sármos. Világosbarna
haját  rövidre  vágva  viselte,  óceánkék  szeme  igézően  csillogott  lebarnult,  markáns  arcán.  Álla
erőteljes volt, és egy apró gödröcskét rejtett, amitől Linának minden erő kiszállt a lábából.

Ez az arc, ez a tekintet régi ismerőse volt romantikus álmodozásaiból. Ezerszer is álmodott már
erről a férfiról, vagy talán még többször.

–  Nem… nem történt  semmi –  hebegte zavartan,  és arra gondolt,  ha ez a férfi  itt  helyben
megkérné  a  kezét,  ő  habozás  nélkül  igent  mondana.  Ám  a  rejtélyes  idegen  búcsúzásképpen
megbiccentette a fejét, kisietett a kapun, és eltűnt az utcán.

A fene vinné el! Végre rátalál álmai pasijára, ő pedig bambán elszalasztja a lehetőséget. Az
órájára nézett,  és keserűen állapította meg, hogy két perccel elmúlt kilenc óra. Máris elkésett.
Átsietett az udvaron a „Wang” feliratú ajtóhoz, remélve, hogy nem fogják kirúgni.

A következő meglepetés akkor érte, amikor hangtalanul kinyílt az ajtó anélkül, hogy hozzáért
volna. Belépett a félhomályos helyiségbe, és orrát azonnal megcsapta egy különös illat.  Először
sokkolóan édeskésnek érezte, ám alig fél perccel később kellemesen ellazította érzékeit. A helyiség
kicsi volt,  mindössze egy kerek asztal és két szék állt  benne bútor gyanánt. Az asztal közepén
kristálygömb díszelgett, mellette széles kerámiatálkában víz csillogott, apró, lebegő gyertyákkal a
tetején. A falakat vörös brokátfüggöny takarta, valahonnan a padlóból zöld műindák tekeredtek,
burjánzottak  elő  befonva  a  mennyezetet.  Mindezt  különös,  opálos  derengés  hatotta  át,  rejtett
forrásból származó fény, szinte tapintható áramlás.

Lina egyik ámulatból a másikba esett. Elképzelni sem tudta, hova keveredett, de abban biztos volt,
hogy ez semmiképpen sem lehet a Wang stúdió. Hacsak nem lépett egyenesen az egyik díszletébe.
Talán  elvétette  a  bejáratot?  Már  látta  is  maga előtt  a  rendezőasszisztens  dühös  képét,  ahogy
letorkollja, mert ügyetlenül belegázolt az egyik jelenetbe. Fejbőre bizseregni kezdett, úgy érezte,
minden hajszála az égnek áll. Gyomra összeszorult, testét elöntötte a verejték. Különös előérzet
kerítette hatalmába, és amikor meghallott egy semmihez sem hasonlatos idegborzoló, zümmögést,
kis híján elrohant. Ám a lába nem mozdult, és egy perc múltán szívének kalapálása is csendesült. Ott
ácsorgott a helyiség közepén, és váratlanul szembenézett egy idősödő, vörös hajú asszonnyal, aki a
semmiből lépett elé.

–  Üdvözlöm a  Wang Birodalomban!  –  köszöntötte  rendkívül  mély,  sejtelmes  hangon,  amitől
Linának végigfutott a hátán a hideg. – Itt minden kérdésére megkaphatja a választ, minden titokra
fény derül…

– Azt hiszem… azt hiszem, rossz helyen járok – kezdett Lina magyarázkodni.

– A lehető legjobb helyen jár – folytatta az asszony, és olyan közel hajolt Linához, hogy csaknem
összeért az orruk. – Önnek ebben a pillanatban épp rám van szüksége.

– Én nem…



– Dehogynem! Elveszettnek érzi magát, mert egyedül van, és nem számíthat segítségre. Tudni
szeretné, mit hoz a jövő, de ez addig nem sikerülhet, amíg le nem zárja a múltat.

Lina  hátrálni  kezdett,  ki  akart  térni  az  asszony  kutakodó  tekintete  elől,  lerázni  magáról  a
nyugtalanító szavakat, de nem menekülhetett. Az ajtó most nem nyílt ki önműködően, és sehol sem
látszott kilincs, amivel kinyithatta volna.

Az asszony rendületlenül közeledett felé, és váratlanul megfogta a karját.

– Nincs mitől tartania! – közölte még mindig sejtelmesen, titokzatos mosollyal az arcán. – Én
segítek megérteni a jelent, megfejteni a jövőt, és eltemetni a múltat.

Lina ismét a kristálygömbre pillantott, és hirtelen mindent megértett.

– Maga... jósnő? – kérdezte megkönnyebbülten.

–  Elvira  Wang vagyok… látnok.  A  misztikus  tudományok ismerője.  Megtalálom az  elveszett
embereket, tárgyakat, kártyát vetek, tenyérből jósolok, tudatkontrollt is végzek.

Ahogy mindezt felsorolta, Lina számára egy csapásra megszűnt a sejtelmesség, félelmetesség. A
nő inkább tűnt céltudatos üzletasszonynak, mint titokzatos látnoknak.

– Hogy hívják, kedvesem? – kérdezte Elvira.

– Ezt nem önnek kellene kitalálnia?

Az asszony tűnődve figyelte, aztán csak ennyit felelt:

– Nem.

Lina elbizonytalanodott.

– A nevem Catalina McClaire… hívjon csak Linának… nagyon úgy fest, hogy eltévesztettem a
címet  –  jelentette  ki.  –  A  Paramount  hetes  számot  kerestem,  a  Wang  filmstúdiót.  Ott  lesz
meghallgatásom ma délelőtt kilenc órakor… – Az órájára nézett, és kesernyésen elfintorodott. –
…illetve ott lett volna meghallgatásom. De azt már lekéstem, mert azt hiszem, véletlenül rossz címre
jöttem.

– Nincsenek véletlenek – vágott közbe a jósnő –, a lehető legjobb helyre jött. Foglaljon helyet,
Catalina! Maga elé tárom a jövőjét.

Lina tiltakozón megrázta a fejét.

– Sajnálom, de nem akarok jósoltatni… nekem erre most nincs időm… sem pénzem. Elnézését
kérem az alkalmatlankodásért. Ha kienged, már itt sem vagyok.

A jósnő megragadta Lina kezét, felfelé fordította a tenyerét, és rövidlátóan közelebb hajolva
szemügyre vette.

– Kérem, ne… – tiltakozott a lány, ám az asszony markából nem volt menekvés.

– Mindössze ötven dollár… és fél óra múltán pontosan tudni fogja, hogy mi vár önre a közeli és
távoli jövőben.



– Nincs erre ötven dollárom, és nekem most…

– Öt dollár.

– Mrs. Wang… sajnálom, de mennem kell! Ha sietek, talán még megtalálom a Paramount hetes
számot.

Az asszony kikapta Lina kezéből a papír fecnit, elolvasta a rajta lévő címet, majd szánakozón
elmosolyodott.

– A Paramount hetes másik városrészre utal – jelentette ki.  – A stúdiók és filmes vállalatok
negyedére. Ez itt a Paramount Boulevard hetes, Lakewoodban. Maga nemcsak az utcát nézte el, de
teljesen másik városnegyedbe jött.

– A taxis hozott ide, amikor bemondtam neki a címet – magyarázta Lina bosszankodva.

– Fafejűek. Feltételezte, hogy maga nem a negyedről, hanem az utcáról beszél.

Lina nem tudta, mitévő legyen. Kilenc óra már régen elmúlt, ha most sikerülne taxit kerítenie,
akkor sem érne oda időben, hogy még szóba álljanak vele.

Az asszony fürkészőn figyelte egy darabig, majd belekarolt, és az asztalhoz vezette.

–  Nem kell  fizetnie  –  közölte  ismét  azon a  sejtelmes hangon,  ami  megborzongatta  Linát.  –
Magának ingyen is jósolok. Ha már idevetette a sors és a találkozóját lekéste, semmit sem veszít
azzal, ha hagyja, hogy elmondjam a jövőjét.

– Ingyen? Mert tényleg nem engedhetem meg magamnak, még ezt a keveset sem.

– Vágjunk bele! – mosolygott az asszony. – Ígérem, csupa jót mondok!

Lina  rövid  gondolkodás  után  bólintott.  Ha  már  ilyen  ostobán  elszalasztotta  az  ígéretes
lehetőséget egy reklámfilm háttérszerepére, előtte az egész nap. Ha valóban nem kell fizetnie a
jóslásért, akár hagyhatja is, hogy Elvira Wang előadja a nagyjelenetét.

– Rendben.

Lehuppant a székre, kezdett felengedni benne a szorongás. Sosem búslakodott sokáig, a dolgokat
több¬nyire úgy fogadta, ahogy jöttek. Iróniával gondolt arra, hogy most legalább megtudja, mi várt
volna rá a stúdióban.

Elvira  Wang  helyet  foglalt  a  másik  széken,  és  nem  szólt  többet.  Minden  figyelmét  a
kristálygömbjére  fordította.  Kezét  fölé  tartotta,  néhány  simító  mozdulatot  tett,  mintha  valami
láthatatlan felhőt akarna eloszlatni…

Hosszú percek teltek el így, és Lina egyszer csak azon kapta magát, hogy még a lélegzetét is
visszafojtja, annyira bámulja a gömböt. Ám minden erőfeszítése ellenére sem változott semmi. A
gömb nem színeződött el, nem jelentek meg benne titokzatos alakok, nem kezdett fényt sugározni
vagy szikrázni.

Elvira  Wang  továbbra  sem  szólt,  szemét  lehunyta,  tagjait  ellazította.  Nem  látszott  rajta
erőfeszítés, sem nyugtalanság, mintha minden a megszokott mederben folyna.

Kis idő múltán váratlanul felpillantott, egyenesen Lina szemébe.



– Különös… – suttogta fojtottan. – Roppant különös…

– Mi?

– Nem is tudom… mintha falba ütköznék. Nem tudok közel férkőzni a gondolataihoz.

– Az én gondolataimhoz?! – rökönyödött meg Lina. – Mit akar velük?

– Mindenki önmagában hordozza a saját jövőét, bár fogalma sincs róla. Ott van elrejtve a tudata
legmélyén, nagyon nehéz hozzáférni, csak kevesen képesek rá. Olyan ez, mint a tenger mélyén
megbúvó igazgyöngy. Azzal, hogy nem látjuk, nincs tudomásunk a létezéséről, mégis ott van, és
semmit sem veszít az értékéből.

– Mit értett azon, hogy „falba ütközött”?

– Valami blokkolja a tudatát… nem férek hozzá.

– Mi?

– Mindjárt kiderítjük.

Mrs.  Wang  megfogta  Lina  kezét,  felfelé  fordította  a  tenyerét,  és  fürkészni  kezdte  a
tenyérrajzolatot. A mutatóujját lassan végigvezette a vonalakon, majd a kézfejet vette szemügyre,
végül az ujjakat egyenként.

Nem szólt, de a homloka ráncba szaladt, szeme különös fényt vetett.

– Mit lát? – kérdezte Lina növekvő aggodalommal. – Valami baj van?

Elvira megrázta a fejét.

– Semmi olyasmit nem látok, ami miatt izgulnia kellene, kedvesem. Azonban van itt valami… De
nem vagyok biztos benne…

– Micsoda? Miről beszél?

– Hát, nem is tudom… talán…

– Kérem, ne csigázzon tovább! Ha valami rosszat lát a jövőmben, mondja el! Bármi legyen az, el
tudom viselni.

Lina igazából sosem hitt a jóslásban, horoszkópokban, misztikus hókuszpókuszokban. Egyetlen
egyszer járt jósnőnél, még kislánykorában, amikor vándorcirkusz utazott át a városukon, és egy vén
cigányasszony behívta a sátrába. Semmit sem értett abból, amit az a mosdatlan, tarka ruhás nő
hablatyolt, csak annyi maradt meg az emlékezetében, hogy az asszony nagyon csodálkozott, amikor
megnézte a tenyerét, majd kártyát vetett neki. Úgy tűnt, meglepődött attól, amit látott.

Most Lina tudata mélyéről előbukkant ez a régen elfeledett emlék, és nyugtalanná tette.

– Mondja el, mit lát a jövőmben! – kérte ismét Elvirát.

Az asszony megrázta a fejét.

– A tenyér a jelen állapotot tükrözi – jelentette ki határozottan. – Ahogy mondtam, nincs ok az



aggodalomra. Ön erős jellem. Határozott, kivételes tehetségű nő. Sodródik az élettel, néha imbolyog,
meginog, de sosem hagyja magát teljesen eltéríteni, minden rossz helyzetből talpra tud állni. Sokkal
többre képes, mint amennyit önmagáról gondol.

Lina azonban nem hagyta annyiban a dolgot.

– Látom, hogy valami nincs rendben. Mi az?

– Előbb még… előbb még ellenőriznem kell valamit.

Amikor Lina beleegyezett a jóslásba, arra számított, hogy jól fog szórakozni. Felkészült, hogy
majd  váratlan  gazdagságról,  milliomos  vőlegényről,  óriási  szerencséről  hall,  ehelyett  a  jósnő
aggasztóan különösen viselkedett.

Elvira Wang elővett egy pakli tarot kártyát, Lina elé tette, hogy emeljen belőle kétszer, majd
válasszon  közülük  kilenc  lapot.  A  kártyákat  azután  sorban  egymás  mellé  kirakta  az  asztalra,
színükkel  felfelé.  Lina figyelmét nem kerülte el  az  asszony döbbent arckifejezése,  a  határtalan
meglepődés, ami a szeméből sugárzott.

Pedig  biztos  több  ezerszer  jósolt  már,  és  megtanulhatta  elrejteni  az  érzelmeit.  Vagy  ez  a
„megnyilvánulás” is a színjátékhoz tartozik? Ha igen remekül csinálja! Elmehetne színésznek.

– Mit lát? – kérdezte sürgetően.

Elvira nem felelt. Gyorsan összeszedegette a kártyákat, és előhúzott egy másik paklit, amelyben
sokkal nagyobb lapok voltak. Összekeverte, legyezőszerűen kiterítette Lina elé, és felszólította, hogy
húzzon közülük hármat.

A kiválasztott lapokat ábrájukkal felfelé egymás mellé tette, és amikor rájuk pillantott, az arca
falfehérré változott.

– Mrs. Wang… kérem, mondjon már valamit! Tudom, azt ígérte, csupa jót jósol majd... de akkor el
kell mondania, miféle szörnyűségek történnek velem a jövőben!

A jósnő, mintha csak most ébredne mély álmából, megrázta magát, és elmosolyodott.

– Ó, dehogy! – felelte könnyedén. – Semmi szörnyűséget nem látok. Ellenkezőleg! Gyönyörű jövő
vár magára, kedvesem.

Gyorsan  összeszedegette  a  kártyalapokat,  és  elsüllyesztette  valahol  az  asztal  egyik  rejtett
fiókjában.

– Megkínálhatom egy csésze teával? – kérdezte váratlanul. – Vagy kávét inna inkább?

– Hogyan?! – Lina kissé összezavarodott a gyors témaváltástól. Érezte, hogy valamit titkol előle az
asszony, de nem akart modortalannak tűnni, és erőszakoskodni. Eszébe jutott, hogy ő igazából nem
hisz a hókuszpókuszokban, így végül is mindegy, mit jövendölt volna neki ez a furcsa asszony. –
Ööö… teát kérek… már ha nem jelent nagy gondot.

Elvira Wang eltűnt az ajtónyílást fedő brokátfüggöny mögött, de alig fél perc múltán visszatért
egy  díszes  teáskannával  és  két  csészével.  Miközben  kitöltötte  a  gőzölgő  folyadékot,  tekintete
találkozott Lináéval.

– Meséljen kicsit magáról! – szólította fel csevegős hangnemben. Már nem a titokzatos, sejtelmes



jövendőmondó  volt,  hanem  egy  átlagos,  kissé  molett,  vörös  hajú,  idősödő  háziasszony.  Kínai
hangzású neve ellenére európainak tűntek arcvonásai.

Lina belekortyolt az illatos teába. Maga sem értette, miért maradt itt. Miért ült le diskurálni egy
ismeretlennel, miért nem megy már a dolgára? Talán azért, mert ma már amúgy sincs semmi dolga?
Ami lett volna, azt elmulasztotta. Az anyagi helyzetével járó gondokra pedig nem nagyon akart
gondolni.

De nem ez marasztalta.  Volt  valami Elvira Wangban és ebben a furcsa helyzetben, ami azt
sugallta, valami változik.

És ő tudni akarta, hogy mi.

– Gyerünk! – nógatta kedvesen az asszony. – Meséljen! Előttem ne titkolózzon! Nyugodtan rám
bízhatja a legféltettebb titkait. – Tréfásan kacsintott. – Már úgyis minden fontosat tudok magáról.

Lina nehézkesen kezdett bele, nem tudta, mit mondhatna. Ám ahogy telt az idő, egyre jobban
feloldódott.  Elvira  Wang  remek  társaságnak  bizonyult,  csendben  hallgatta,  odafigyelt  minden
részletre, és néha jelentéktelennek tűnő apróságokra is rákérdezett. Később édes süteményt hozott,
nem saját készítésűt, hanem csomagolt boltit, ami nem volt jó ízű, de legalább friss és omlós.

Lina eszegetett, itta a teáját, és közben elmesélte a gyermekkorát, iskolai éveit, az egyetemet,
ahol semmi fontosat nem tanult, de időtöltésnek kiváló volt. Mesélt Jack Mortonról, a feltörekvő ifjú
színészről,  élete  nagy  szerelméről,  aki  miatt  mindent  otthagyott  és  LA-be  költözött,  majd  a
szakításról,  annak  körülményeiről  és  a  jelenlegi  nehézségeiről,  megélhetési  gondjairól.  Mire
észbekapott, szinte minden elmondott magáról. Olyasmiket is, amiket még a legrégebbi barátnői sem
tudnak.  Amikor  rádöbbent,  hogy  mit  tett,  felugrott,  ügyetlenül  kiborította  a  teáskannát,  és
belegabalyodott az egyik függönybe.

–  Megyek!  –  közölte  izgatottan.  –  Keresnem  kell  valami  munkát,  ha  már  ilyen  ostobán
elszalasztottam a mai meghallgatást.

Elvira is felegyenesedett a székről.

– Ne siessen!

– De tényleg... tényleg szükségem van valami munkára! Veszek egy újságot, és megnézem az
álláshirdetéseket. Nem vagyok kényeskedő, bármit elvállalok... Úgy értem, olyasmi bármit...  ami
azért vállalható.

– Talán tudok segíteni – jegyezte meg Mrs. Wang.

– Miben?

– Lenne egy ajánlatom.

Lina nem lepődött  meg. Maga sem tudta,  miért  érzi  úgy,  hogy szinte már számított  valami
ilyesmire.

– Miféle ajánlat? – tudakolta gyanakvóan.

– Maradjon itt… mellettem.

Lina zavarba jött.



– Mint... micsoda?

– Mint az asszisztensem.

– Ezt nem igazán értem.

– Pedig egyszerű. Sok a munka, már nem bírom egyedül. Épp ma készültem feladni egy hirdetést,
hogy  felvegyek  valakit.  Erre  betoppan  maga.  Nem  hiszek  a  véletlenekben,  csakis  a
sorsszerűségben...  biztosan  tudom,  hogy  maga  a  tökéletes  személy  az  állásra.

Linának eszébe jutott a furcsa kifejezés a nő arcán, a kártyák kirakásakor.

– A lapok... jósolták ezt?

– Nem. – Mrs. Wang szemében derű csillant. – De egy órán át hallgattam magát… és tekintse ezt
munkainterjúnak vagy csak egyszerű társalgásnak...  de  meggyőzött,  hogy maga pontosan az  a
személy, akit asszisztensemül szeretnék.

– De ez így... nagyon furcsa.

– Akkor is így gondolná, ha álláshirdetésre jött volna ide, s én közölném a beszélgetést követően,
hogy az összes jelentkező közül önt választottam?

– Nem! – Lina kényszeredetten nevetett. – De az sokkal természetesebb lenne!

Elvira Wang vállat vont.

– Rendben. Akkor mi legyen, köszönjünk el? Én feladok egy hirdetést, maga jelentkezik, mások is
jelentkeznek, mindenkit meghallgatok, aztán kiválasztom magát? – Ismét megrándította a vállát. –
Nem gondolja, hogy ez mindkettőnknek csak fölös időveszteség?

– De, de az, igen... Csak tudja, ez most itt... egészen váratlanul ért, és nem tudom, mit mondjak...

– Igent! – biztatta a nő. – Mi mást mondana? Miért futnánk fölösleges köröket, amikor mindketten
tudjuk, hogy végül úgyis az asszisztensem lesz?

Lina a homlokát ráncolta.

– Mindketten tudjuk?

– A kártya ezt mondja.

– Tényleg?!

Elvira Wang először komoly képpel rábólintott, aztán a fejét rázta, és elnevetette magát.

– Dehogy. Csak kitaláltam, mert tényleg azt szeretném, hogy nekem dolgozzon, Catalina. Maga
számomra az ideális jelölt! Mondjon igent! Tudom, hogy jól megértjük majd egymást!

– És mi lenne a munkám? Úgy értem… úgy érti, hogy pénzért kellene jósolgatnom embereknek?!

– Ó, dehogy! Egyelőre nem. Most még csak a hétköznapi munkáimban lenne a segítségemre, de
később, ha akarja, kitanulná a jövendőmondás minden csínját-bínját. Szerintem lenne érzéke hozzá.



Lina felnevetett.

– Ezt meg honnan veszi? Szintén a kártyából?

– Igen.

Várta, hogy a nő majd ismét elneveti  a dolgot,  és megint azt mondja, hogy: „Dehogy. Csak
kitaláltam”. Ám Elvira Wang ezúttal komoly maradt.

– Soha életemben nem hallottam ennél nagyobb badarságot! – ingatta a fejét Lina. – A bolondját
járatja velem!

Ám belenézett az asszony szemébe, és olyasmit látott, amitől elkomorult.

– Maga… tényleg nem tréfál?

Elvira Wang megrázta a fejét.

– Teljes ellátást kap, és odafent egy külön lakrészt fürdővel és hálószobával. A fizetése kezdetben
heti kétszáz dollár, ami nem sok, de ha beválik, ahogy gondolom, két hónap múlva megduplázom.
Félév múltán pedig újratárgyaljuk az anyagiakat. És... minden hétvégéje szabad.

– De én… én színésznő vagyok… vagyis az szeretnék lenni… és castingokra kell járnom, hogy
esélyem legyen…

– Ígérem, hogy nem gátolom semmiben, nem kell feladnia az álmait!

Lina első gondolata az volt, hogy sarkon fordul, és kirohan a jósdából. Annyira elképesztőnek és
váratlannak tűnt Elvira Wang ajánlata, hogy már-már félelemmel töltötte el.

– Hát, nem is tudom. Nem hangzik rosszul, de sajnálom, nem ismerem önt, és… – szabadkozott a
megfelelő szavakat keresgélve. Nem akarta megbántani az asszonyt, de nem tudta, hogyan térhetne
ki az ajánlat elől.

– Nem ismer? Majd fog. Ahogy mondtam, a nevem Elvira Wang… enyém ez a jósda. És több, más
irányú  érdekeltségem  is  van,  amit  irányítanom  kell.  Szükségem  van  asszisztensre,  és  magát
megfelelőnek gondolom. Általában bizalmatlan vagyok, ugyanakkor jó emberismerő. Látom, hogy
maga bajban van, én pedig segíthetek. Mindkettőnknek előnyös ez. Állást ajánlok és szállást is,
butaság lenne visszautasítania.

– Ez nekem túl gyors… nem tudok ilyen hirtelen dönteni, én…

– Ne vicceljen! – vágott közbe a jósnő szinte gúnyosan. – Engem akar becsapni vagy önmagát? Az
egész élete épp ilyen gyors döntések sorozata. Egyik pillanatról a másikra képes változtatni az életén,
és még ha néha szomorkodik is, utólag soha nem változtatja meg a döntéseit. Ne válaszoljon! Tudom,
hogy így van. Az előbb mesélte el.

Lina teljesen összezavarodott. Egy órával ezelőtt álmában sem gondolta volna, hogy statiszta
feladat helyett egy jósdában ajánlanak neki munkát. Neki,  aki alapvetően nem hisz az ilyesféle
hókuszpókusz-hülyeségekben! Már a puszta gondolatot is idegennek érezte, és próbált tiltakozni
ellene, ám valami mélyen belül arra ösztönözte, hogy ne utasítsa el azonnal.


