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Minden jog fenntartva!

Prológus
Tél és hideg és hó. Brightmore fehér ruhába öltözött a mínusz fokok tiszteletére. A

fekete felhőkből könnyed táncot lejtve kövér hópelyhek szállingóztak. A négy emeletes, régi
vágású épületek sötéten figyelték bukdácsoló,  esetlen lépteim. Mivel  a latyak vastagon
rárakódott a járdára, csúszóssá tette azt, eléggé megnehezítette a magas sarkúban való
közlekedést.  Emberek  ilyenkor  már  nem  járkáltak  kint  az  utcákon,  csak  egy  ázott
kóborkutyával futottam össze, aki egy konténer melletti szemétkupacban turkált. Vacogó
fogakkal menekültem le a lépcsőn a földalattihoz. Lent valamivel melegebb volt, de nem
sokkal. Előhalásztam egy jegyet a zsebemből, bedugtam az érvényesítőbe, majd a hármas
peronhoz siettem. Mire odataláltam, pont elment a kiszemelt metróm. Francba! Nagyot
dobbantottam a lábammal, majd a szám elé téve elfagyott ujjaim körbenéztem, néz-e valaki.
Nem, senki.  Egyedül ácsorogtam a sínek mellett.  Fázósan süppedtem földig érő, fekete
szövetkabátomba, előre-hátra hintáztam a talpamon, hogy felpezsdítsem a vérkeringésem.
Sapkát és kesztyűt nem viseltem, utálom mindkettőt, mert a sapka tönkre vágja az ember
lányának frizuráját, a kesztyű pedig eltakarja a szépen lakkozott körmöket.

Késő  éjszaka  volt,  fél  három.  A  szemeim  álmosságtól  ragadtak  le,  hatalmasakat
ásítottam. Lélegzetem fehér kísértetként gomolygott a hideg levegőben, amit meg tudtam
volna érinteni,  úgy összesűrűsödött. Váratlanul  a  hátam mögött  cipők tompa kopogása
keltett  zajt. Ösztönös gyanakvás fogott el. „Vajon ki  közeledik felém?” Az illető léptei
lendületesek,  céltudatosak  voltak.  Magabiztos,  határozott  jellem lehetett.  Biztos  voltam
abban,  hogy  férfiról  van  szó.  Reméltem,  nem rossz  szándékkal  tart  pont  felém.  Nem
megkéselni  akar,  vagy  kirabolni.  Jobb  mutató  ujjam  a  biztonság  kedvéért  a  gázspray
gombjára  tettem,  ami  a  zsebemben  lapult.  A  cipők  tulajdonosa  megérkezett  mellém.
Kíváncsian rápillantottam, ki lehet az az elvetemült, aki éjnek évadján itt császkál. Elakadt a
lélegzetem. Tőlem másfél fejjel magasabb, szálkásan izmos, széles vállú, egyenes tartású,
fiatal pasast láttam. Ő is hosszú fekete kabátot viselt. Hollófekete, hullámos haja hófehér
arcot keretezett. Fokozatosra volt nyírva, az állától a válláig ért. Divatos, ez tetszett. Vékony,
vértelen  ajka  halvány  mosolyra  húzódott,  amikor  észrevette,  hogy  gusztálgatom.



Kegyetlenül vonzó és jóképű volt. Szinte fájt a tökéletes külseje. Tekintetünk összefonódott a
hűvös levegőben. Gyönyörű, világító zöld szemek fúródtak az én kék szemeimbe. Lebilincselt,
éreztem, ahogy zuhanok a mélységbe. Alig bírtam elfordítani a fejem. „Mi van velem?”
Makacsul a cigicsikkekkel és sárral borított földet néztem, kényszerítve magam arra, hogy
ne pillantsak újra rá.  Végre megérkezett  a metró.  Ugyan abba a kocsiba szálltunk be.
Udvariasan előre  engedett,  alig  érezhetően hozzá is  ért  a  derekamhoz,  amitől  azonnal
villámok  cikáztak  végig  a  gerincemen.  Köszönetképp  biccentettem,  mert  nem  bírtam
megszólalni az érzéstől. A kocsi végébe ültem le. Rajtunk kívül nem tartózkodott más utas a
szerelvényben. Ő az ajtóhoz közel foglalt  helyet,  és többet nem nézett rám. Mégis úgy
éreztem,  minden  mozdulatom  figyelemmel  követi.  Vagy  csak  ezt  szerettem  volna.  A
szemközti ablaküvegben haloványan láttam magam. Sápadt bőröm fakón világított a sárga
fényben.  A  szemeim  alatt  lila  táskák  jelezték  az  alváshiányt.  Hát  igen.  Nem  könnyű
egyetemistának lenni. Szőke, hosszú, kiegyenesített hajam összekócolódott az este folyamán,
és már nem is volt olyan egyenes. Tessék, ennyit érnek a drága hajvasalók. Szart se. Akinek
göndör a haja, az haljon is meg úgy.

Alig vártam, hogy hazaérjek. Huszonkét éves voltam, egyetemista, és Brightmore északi
külvárosában laktam. Nagyon jó környék volt, nyugodt, csendes, csak sajnos messze esett a
várostól. Az élettől.

A szüleim két éve haltak meg autóbalesetben. Egyedüli gyerekként minden vagyonuk az
enyém lett. Helyettem a szüleim befektetései dolgoztak, amikből kényelmesen meg tudtam
élni. Én mégse voltam az a láblógatós fajta. A Brightmore-i Egyetem Bölcsészettudományi
Karára jártam, Kommunikáció és Média Szakra. Újságíró szerettem volna lenni, és efelé a
legjobb úton haladtam.

Kiértünk a föld alól. A város elmaradt mögöttünk, színes neonfényeit és magas épületeit
viszont még mindig láttam. A férfira pillantottam. Lazán ült, szétterpesztett lábakkal, állát
büszkén felszegte.  Tekintetét  a  habos égboltra függesztette.  Arra gondoltam, oda kéne
mennem hozzá valami ürüggyel, és beszélgetésbe elegyednem vele. Úgy éreztem muszáj
összeismerkednem vele.  Egy másik  érzés  is  lappangott  bennem, az  a  tipikus:  ismerem
valahonnan. Nem hittem a reinkarnációban, és abban is tuti biztos voltam, hogy még soha
nem találkoztunk,  mert  egy ilyen hapsira  biztosan emlékeznék.  Sóhajtva a  havas tájra
vándorolt a tekintetem. Mindjárt le kell szállnom. Le fogok szállni, és többé nem látom.
Szomorúsággal töltött el a tudat. Eddig csak meséket hallottam arról, milyen, amikor látunk
valakit, akit szívesen megismernénk, mert érezzük, hogy muszáj, hogy közünk legyen hozzá,
de nem jön össze a dolog. Amiatt nem éreztem lelkiismeret furdalást, hogy közben volt
barátom.

Felálltam  és  a  jelzőkészülékhez  tipegtem  tűsarkú  csizmámban.  Újra  ránéztem  az
ismerős idegenre. Huszonnyolc év körülinek saccoltam, sikeresnek a munkában, és az élet
összes más területén is. Újabb rejtély volt, hogy egy ilyen jómódú ember miért metrózik?

A  szerelvény  megállt,  és  én  nehéz  szívvel  leszálltam.  A  férfi  nem  vetett  rám



búcsúpillantást,  mikor  kiléptem  az  éjszakába.  Nem  értettem,  miért,  de  csalódottság
mardosott, mintha valamit veszítettem volna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Első fejezet
Az üléshez ragadtam. Egy láthatatlan erő tapasztott oda, amilyennel eddig soha nem

találkoztam. A metró monoton kattogással haladt át az éjszakán. A sárga fények halványan
pislákoltak a kocsiban. Nem tudtam levenni a szemem a férfiról. Előttem állt, igézőn nézett
le rám, hosszú, fehér ujjaival a hajamhoz ért. Játszadozón végig simított egy tincsemen.
Mosolygott. A mosolya édes, nyugtató volt. Zöld szemeiből sugárzott az erő, a hatalom.
Talán ez volt, ami oda szegezett az üléshez. Megérintette az arcom. Bőre akár a hűvös
víztükör. Szemeim lehunyva sóhajtottam, hátravetve a fejem. Forró lehelete a nyakamon
borzolta a piheszőröket…

 
Nem tudtam meg, mi lett az álom vége, mert csörögött a telefon. Tapogatózva érte

nyúltam.

Mi van? –morogtam ingerülten, teljesen jogosan, miután megtaláltam a mobilom az

éjjeliszekrény túloldalán egy csomag zsepi alatt.

Júújj, felkeltettelek, Phaedra? –szólt egy barátnőm bocsánatkérő hangon.

Fel.  –Méghozzá  egy  isteni  álomból,  de  ezt  nem  tettem  hozzá  hangosan.

Visszahanyatlottam a párnámra a fejem búbjáig húzva a takarót. Alig kaptam levegőt, de

nem számított,  csak az,  hogy a  sötét  és  a  meleg jó  környezetet  nyújtott  a  tovább

alváshoz.

Pedig már dééél van. –énekelte. -Mikor értél haza este?

Három körül. –dörmögtem medve módjára, de cicaként összegömbölyödve.

És még nem aludtad ki magad? –csodálkozott, mintha nem tudná, hogy sokat szoktam

aludni.

A szépséghez sok alvás kell. –válaszoltam nyújtózkodva, és felültem, a térdemig lökve a

takarót. Végre kaptam oxigént. Rühelltem a reggeleket. Helyesbítek: az ébredés utáni



első órát.  Olyankor mindig fáradtabb voltam mint lefekvés előtt,  morcos, hisztis,  és

antiszociális.

Tuudom… meg csoki meg szex. –Hallottam, ahogy vigyorog. Vagyis ezt inkább csak le

mertem volna fogadni.

Simán. –lomhán ásítottam, megvakarva a nyakam.

Este? –csendült fel vidáman a hangja. Ő kialudta magát. Ebben biztos voltam. Vagy csak

mert a bulizás került témába, ébredt fel. Felhorkantottam.

Mit akarsz már megint este,  Barbi?!  Most értem haza tőletek! Tanulj  inkább, itt  a

vizsgaidőszak! – legyintgettem aprókat. -Jövő félévtől is veled akarok ülni minden órán!

–nem hatotta meg ezen érvem.

Messze még az első vizsga! –mondta flegmán. Jellemző. Aztán meg csodálkozik, hogy

borzalmas az átlaga.

Te tudod. Én most felkelek, háromkor elméletileg találkozok Erikkel, este meg… Pince?

–adtam be a derekam.

Tökéletes. –egyezett bele könnyedén, elégedetten nyugtázva, hogy meggyőzött.

Pont, mint én. – vigyorogtam szélesen. –Na, szervezkedj. Szia!

Csácsá.  –Nyűgösen  dőltem  vissza  a  párnámra.  Párna…  Puha,  meleg  párna.  Édes

kispárna. Olyan jó, finom, megnyugtató…

 

A hinta magasra repült, felettem az ég halványkéken feszült a magasságokban. Kissé
félve  kapaszkodtam  a  láncba,  sikítottam,  majd  nevettem,  ahogy  újra  a  föld  felé
közelítettem. Egy nő kacagását hallottam magam mögül. Olyan volt a nevetése, mint a
nap szikrázása a békésen hullámzó tenger felszínén. A gyomrom kellemesen liftezett. A
távolban feltűnt egy magas alak, és felénk közeledett…



 

Csengetésre keltem. Valaki veszettül nyomta a kaputelefon gombját. A vekkerre lestem
félig  nyitott  szemekkel.  Három óra  tizenöt  perc.  A  fenébe!  Kiugrottam az  ágyból,
felkaptam a piros hálóingemre egy fekete selyem köpenyt, felfogtam csattal a loboncom,
és lesiettem az előszobába. Gyorsan beengedtem az illetőt.

Csak nem aludtál, angyalom? –üdvözölt a barátom, Erik Smith. Huszonnyolc éves, menő

üzletember volt, magas, kisportolt, meleg sötétbarna szemű. Sötétszőke haját rövidre

nyírta, állán kis kecskeszakáll díszelgett, amit titokban utáltam. Idétlen volt, mintha

kajamaradék lenne. Fekete öltönynadrágot, és halványrózsaszín inget viselt, nyakkendő

nélkül. De nem az én világom! Gyakran elborzasztott a tény, mennyire különbözünk.

De! Hosszú volt a tegnap este. Egyszer már felkeltem délben, viszont azután az arcom

újra a pihe-puha párnámhoz ért, és ott végem lett. –mentegetőztem ártatlanul pillogva.

Megpuszilta a homlokom, majd levette a cipőjét, felakasztotta a kabátját, és gyakorlott

mozdulatokkal feltűrte az ingujjait.

Akkor még nem is ettél ma. –a konyha felé vette az irányt.

Nem. De nem vagyok éhes. –tényleg nem voltam. Éreztem, hogy üres a gyomrom, de

semmi szilárdat nem kívántam.

Akkor csinálok neked kávét. –ajánlotta fel kedvesen. Erre nem tudtam nemet mondani. A

kávé a gyengém. Ahogy a csoki és a bor is. Ezekkel ne kínáljon soha senki, mert kieszem,

kiiszom a készletét!

Azt  megköszönném.  Addig  lezuhanyozok.  –Bólintott,  én  pedig  bevonultam  a

fürdőszobába.  Míg  a  tus  alatt  álltam a  kapcsolatunkon töprengtem.  Nyolc  hónapja

jártam a férfival. A barátaimat nem kedvelte, és ők is csak miattam tűrték meg. Az ő

társasága engem kinézett  maguk közül,  és én is  utáltam őket.  Rohadt sznobok. Én

filozófus alkat vagyok, igazi  álmodozó, örökmozgó, ő viszont merev, földhöz ragadt,



fantáziátlan. Túl komoly hozzám. Vagy csak én vagyok túl gyerekes. Nem tudom. De

szerettem. Azt hiszem. Hiába különböztünk, jártunk más körökbe, hiába volt más az

érdeklődési körünk. Ragaszkodtam hozzá.

Kimásztam a zuhany alól, frissen, illatosan, halványrózsaszín fürdőköpenybe bújtam, és
kitipegtem „reggelizni”. Vajas piritós tejeskávéval. Nyami. Bár azt mondtam nem kérek
enni, nem utasítottam vissza a piritóst.

Mai terveid? –érdeklődött Erik szemben ülve velem. Ujjait az álla alatt támasztotta össze

piramisba, miközben az üvegasztalon könyökölt. Lenyeltem a számban levő falatot.

Hétig veled leszek, aztán megyek a Pincébe a többiekkel. –soroltam jókedvűen.

Megint? –húzta fel a bal szemöldökét. Megvontam a vállam.

Igen. Jó hely. –tudtam, hogy ő utálja azt a szórakozóhelyet, az odajáró fiatalokat, nameg

a barátaimat. De marhára nem érdekelt. Nem vagyok az a típus, aki másokért feladja

önmagát. Kompromisszumokra hajlandó vagyok, azonban csak úgy más szeszélyeihez

alkalmazkodni neeem.

Nem kéne tanulnod? –prédikálós hangnemre váltott, amitől egy ideg rángatózni kezdett

a nyakamban.

Majd holnap. Tényleg! –bizonygattam, közben véletlenül –nem is azért, mert kezdtem

ideges lenni- a tányér széléhez koccantottam a kiskanalam. –Még másfél hét az első

vizsgámig! Van időőőm!

Túl könnyen veszed. –húzta a száját, majd hátra dőlt a széken.

Túl jól megy ez a szak. A kisujjamban van. –Ott volt.  És nem nagyképűség, ha azt

mondom, csoportelső voltam. Tény.

Ne bízd el magad. –oktatott ki. Na, kezdődik megint. Egyszer pofán vágom, mert oko

skodik állandóan. Éreztem, gyorsan emelkedik a vérnyomásom. Belebújtam a kiscicás



bögrémbe,  próbáltam  megfulladni.  Ostoba.  Idióta.  Fogd  be  a  szád!  –szitkozódtam

magamban, de ő csak mondta, és mondta az atyáskodó szöveget. Két percig bírtam.

Nem vagyok túl türelmes jellem.

Elég! –csattantam fel, mire elnémult. –Az egy dolog, hogy meghaltak a szüleim, de már

húsz éves voltam! Felneveltek!!! Pótapára meg nincs szükségem! –vágtam az arcába

dühösen. Nagy barna szemeivel sértődötten pislogott rám. –Tudom, hogy tanulnom kell!

Fogok is! A legjobb leszek mindenből! De ne te mond meg, hogy érjem el a célom!

Tudom, hogy herótot kapsz a barátaimtól, de leszarom. Megyek ma velük bulizni, és

kész. És majd tanulok holnaptól! Vagy hétfőtől. De én döntöm el mikor, mennyit, mire

készülök! Okéé? –álltam a sarkamra határozottan.

Oké. –Fagyosan csengett a hangja, mint nagy jégharangok. Nem akartam megbántani.

De azt nem tűrtem, ha bárki is irányítani próbált.

Négy  óra  volt.  Míg  befejeztem az  evést,  hallgatott.  Én  is.  Rá  se  néztem.  Durcás
gyereknek éreztem magam, nem pedig huszonéves felnőttnek. A pirítós már nem esett
olyan  jól,  legszívesebben  ott  hagytam volna  a  maradékot.  Erik  teljesen  elvette  az
étvágyam. A csendet a telefonja csörgése törte meg, összerezzentem a váratlan zajtól.
Lopva rápillantottam, miközben a füléhez emelte a készüléket.

Hello, Joe. Nem zavarsz. Most? Neem, megyek. Fél óra múlva ott leszek. Jó. Jó. Rendben.

Szia. -Mennie kellett dolgozni. Nem bántam.

Most mennem kell, Phaedra. Ne haragudj.

Nem gond. -Hideg csókot nyomott a számra, és távozott. Nem kísértem ki, kitalált ő

magától is. Néhány percig még ültem a helyemen, magam elé meredve, hagyva, hogy

lecsillapodjanak az érzéseim, utána viszont kénytelen voltam neki látni a dolgaimnak.

Ötig megfőztem. Sajtkrémleves, párolt zöldségek, párolt csirkehús. Mmm! Mosogatás

után elkezdtem készülődni. Általában, mire kiválasztom, mit veszek fel, több időt elvesz,

mint maga az öltözködés. Sötétkék farmer mellett döntöttem, bézs színű kötött felsővel



párosítva.  Fényes,  szőke  hajam  hosszas  szenvedés  után  sikerült  kiegyenesítettem,

hosszú, formára reszelt körmeimet ezüst színűre lakkoztam, kék szemeim fekete, füstös

kerettel  emeltem  ki.  Elégedett  voltam  a  külsőmmel.  Ettem  egy  szelet  párolthúst

zöldségekkel, elvégre nem okos dolog üres gyomorra inni. Befejezésül a szám vörösre

rúzsoztam. Felkaptam a kabátom, a kistáskám, belebújtam fekete, tűsarkú, térd alá érő

bőrcsizmámba, és kiléptem a hóesésbe. Ahh igen. Hóesés! Imádom!!! Hideg és hó illat

keveredett a fehér levegőben. Most nem volt olyan hideg, mint múlt éjjel. Az égen sötét

hússzínű felhőtakarók púposodtak. A megálló irányába ballagtam. Téli éjszaka! Kezeim

széttárva forogtam a kihalt utcán, az eget nézve. Hópelyhek hullottak forró arcomra, a

csizmámmal  fekete  köröket  rajzoltam a milliméter  vastag hóba,  a  kabátom lomhán

repkedett  utánam.  Szerencsére  nem  látott  senki.  Tudtommal.  Ha  igen,  biztos  jót

röhögött. Nem számított. Öröm áradt szét bennem, és nem értettem, mitől. Nevetés

csiklandozta a torkom, a gyomrom pedig kellemesen liftezett. Izgultam, mintha nem is a

barátaimmal  lenne  találkám,  hanem  egy  nagy  szerelmemmel.  Egyedül  álltam  a

megállóban. A hó csendesen hullott. A metró szinte azonnal jött, csikorogva fékezett le.

A gyomrom bukfencezett egyet, ahogy kinyílt előttem az ajtó. Most sokan voltak rajta,

fiatalok, akik bulizni mentek, felnőttek, akik dolgozni, de a tegnap esti férfit sehol nem

láttam.  Az  izgalmam émelygésbe csapott  át,  csalódottság görbítette  le  a  szám egy

percre, egészen addig, míg a tudatalattimban egy érzés újra várakozással nem töltött el.

Euforikus  állapotban  álltam a  tömeg  közepén  egy  csőbe  kapaszkodva,  magam elé

meredve, semmire sem gondolva.

Háromnegyed óra múlva megérkeztem a Pincéhez, de ha vissza kellett volna gondolnom
arra, hogy jutottam el oda, nem emlékeztem volna rá. A bejárat előtt, a főutcán, hat-hét
ember ácsorgott, dohányzott, beszélgetett. A lépcső egy meleg, tágas szórakozóhelyre
vezetett, ahol harapni lehetett a füstöt. Balra a mosdók és asztalok, szemben a pult.
Középen nagy helyet hagytak a táncolni kívánóknak, akik ezt ki is használták. Jobbra, a
korláttal elkülönített dobogón, az emeleten, és a hely hátsó termében asztalok, kanapék,
székek.  A  pub  tele  volt.  A  társaságom  az  emeleten  foglalt  asztalt,  amit  igazából
földszintnek kéne, hogy nevezzek. Ádáz harcok árán sikerült felverekednem magam a
lépcsőn. A hosszú, melírozott hajú, alacsony és vékony, nagy zöldeskék szemű Barbara



Flynn élénken integetett, kezében pirosan parázslott a cigaretta. Láncdohányos volt,
csak az egyetemi órákon nem láttam a kezében cigit, egyébként egymás után gyújtott rá
az újabb és újabb szálakra. Sietősre vettem a lépteim. Majdnem mindenki ott volt. A
rövid vörös hajú, frufrus Nora Henning vidáman fecserészett a barátjával. Zöld szemei
szerelmesen csillogtak. A legjobb barátnőm, a hullámos, tépett barna hajú és csokoládé
szemű Diana Balston az én mozgásom követte barátságos tekintetével.  Maga mellé
mutogatott egy üres székre, amit nekem foglalt. A kivételes humorérzékkel megáldott,
tüsi hajú Viktor Kinsey most is megállás nélkül a nyelvpiercingjével játszott, miközben a
csajokat stírölte a szomszéd asztalnál. Először a nagydarab, ám vajszívű Dave Dixonnak
adtam  puszit,  akit  a  bátyámnak  tekintettem,  mióta  általános  iskolában  egyszer
megvédett a gonoszkodó osztálytársaimtól. Puszilkodás után leültem Dia mellé, a szék
támlájára fektetve a kabátom.

Tessék. –tolta elém a boroskólát Barbi. –Ajándék.

Milyen alkalomból? –felcsillantak a szemeim a sötét  nedű láttán.  Nem voltam nagy

iszákos, inkább csak az íze miatt ittam a piákat, kivéve mikor nem volt túl jó kedvem.

Kezdődő alkoholizmus. Fasza.

Semmilyenből. Csak mert úúúgy szeretünk! –gügyögte lágy hangján Dia. Rájuk emeltem

a poharam, és ittam. Éjfélre felpezsdült az élet. Legalábbis nekem az alkoholgőz fátyolán

át  minden  pezsgett.  A  Pince  megtelt,  erősnek  kellett  lennie  annak,  aki  át  akart

nyomakodni a tömegen. De minimum nagydarabnak. Én se erős, se nagydarab nem

voltam. A 161 centimmel nem számítottam égimeszelőnek,  és bár régen a szüleim

nyomására több harcművészeti sportot is kipróbáltam, aktívan teniszeztem, futottam, és

néha úsztam is, valamiért nem látszott rajtam. Nem bántam, de néha jól jött volna egy

kis  plusz  izom.  Hátrányos  helyzetem  ellenére  úgy  döntöttem,  megpróbálkozok  a

lehetetlennel, és lemászok a pulthoz kérni egy italt.  Összemosódtak az emberek, az

arcok. Távolról hallottam a hangokat, a nevetések csilingelő folyammá olvadtak egybe, a

füst  szürke  szellemként  lebegett  köztünk.  A  vibráló  színes  neonfényektől  az  ájulás

kerülgetett. Nem emlékszem, hogyan, de végül eljutottam a pultig. Rendeltem egy üveg

kólát,  és  amíg  vártam rá  a  pultra  könyökölve,  igyekeztem kijózanodni.  Fókuszálni.

Hallani. Felfogni a környezetem. Megkaptam az italom, nyújtottam érte a pénzt, amikor



a távolból egy mély, határozott, mégis selyemtapintású hangot hallottam, amitől azonnal

kirázott a hideg, és izgatottság uralkodott el rajtam, azonnal magamhoz térítve.

Én fizetem a hölgyét! –Ott volt. Mellettem ült a szomszédos bárszéken. Ő.

Hello Mr. Éjszakai Metrós Férfi. –villantottam rá egy bájos mosolyt. Ne. Csak alkoholos

állapotban ne lássam magam soha kívülről!! Ígérem, többé egy kortyot se iszok, csak

most ne undorodjon meg tőlem ez a pasi!

William Butler. –nyújtotta a kezét. Hűvös, száraz, erős keze volt.

Phaedra Bell. –mutatkoztam be. –Köszönöm a meghívást.

Ha már így összefutottunk másodszorra is.  Nem hiszek a véletlenekben.  –Hibátlan,

hófehér fogsorral mosolygott rám. Furcsa, de nem csodálkoztam, hogy újra találkoztunk.

Úgy éreztem, ha nem futottunk volna össze, az lenne a fura. A sors keze lehetett a

dologban. Már tegnap éjszaka is éreztem, hogy nekünk találkozni kellett, elkerülhetetlen

volt, de akkor nem sikerült összeismerkednünk. Az élet viszont újra összehozott minket,

adott még egy esélyt. Tiszta romantikus, nyálas leányregény. William eszméletlen jól

nézett ki. Fekete inget viselt, aminek rövid gallérját felhajtotta. A felső pár gombot nem

gombolta be, így láthattam meztelen, fehér, izmos mellkasát. Szexi.  Öntudatlanul is

megnyaltam a szám. Ejnye-bejnye Phaedra. Előtte egy pohár vörösbor gyöngyözött.

Én se hiszek. – Bele kortyoltam az italomba. –Merre laksz?

Egy megállóval utánad szálltam le. –áhá! Szóval azért annyira mégiscsak figyelt rám,

hogy megjegyezte, mikor szálltam le. Vagy ez nem bizonyít semmit? Végülis csak ketten

utaztunk a kocsiban.

Hazafelé mentél? –Logikus kérdés,  hisz lehet,  hogy a barátnőjéhez tartott  épp! Így

legalább kiderült volna, ha van.



Igen.  Gondolom  te  is.  Egy  ilyen  gyönyörű,  fiatal  nő  miért  mászkált  egyedül  az

éjszakában olyan későn? –Majdnem elpirultam. De csak majdnem. A pirosság nem áll jól

nekem. Így viszont a kérdés ott maradt a fejemben megválaszolatlanul: haza ment, de

vajon egyedül lakik?

Ilyen későn lett vége a bulinak. Egy barátnőm szülinapi partija volt, ilyenekről nem lehet

korán meglépni. –magyaráztam bólogatva.

Nem  vagy  félős  lány.  –A  mosolyában  bujkált  valami,  valami  amiről  nem  tudtam

megmondani, mi az. Elismerés? Tetszés? Sunyiság? Sejtelem? Nem tudtam. Csapongtak

a gondolataim.

Kéne, hogy az legyek? –vontam fel a szemöldököm kihívón.

Sok veszélyes dolgot rejt az éjszaka. –Ha ijedős lennék, most betojtam volna. De nem

vagyok. Annyira.

Mint például?

Gyilkosokat.  –szinte  szenvedéllyel  ejtette  ki  a  szót,  morbid  szenvedéllyel,  sötét

vonzalommal,  az  első  szótagot  nyomatékosítón  megnyomva.  Na  jó,  rám  ijesztett.

Észrevehette, mert témát váltott.

És, mivel foglalkozol, Phaedra?

Egyetemre járok. Újságírónak készülök.

Hálátlan szakma. Mindenki utálja az újságírókat. –Eltátottam a szám. Erre a kritikus

hangnemre azért nem számítottam.

Nem pletykamagazinokba akarok írogatni, és nem is a divat érdekel! –háborodtam föl.

Bólintott. Nem kérdezte meg, akkor miről írnék.

Miért, te mivel foglalkozol? –Cinizmus bujkált a hangomban. Akármit fog mondani, tuti



belekötök.

Van néhány szórakozóhelyem a világban. –Vállalkozó a drága. Az nem is rossz.

Néhány?

Igen. –somolygott titokzatosan. Nem tudtam mire vélni a viselkedését.

Mi a nevük?

Kárhozottak klubja. Minden nagyobb városban van egy-egy.

Még sose  jártam ott!  Pedig  minden menő helyet  ismerek a  városban.  –Nem vette

magára  a  csúfolódásom,  de  én  úgy  éreztem,  ezzel  kiegyenlítettem.  A  város  összes

szórakozóhelyét ismertem, minimum hallásból, de ez nekem is új volt. –Most nyílt?

Nem. –Rövid, tömör válasz. –Ha szeretnéd, jövő héten elviszlek oda, és megmutatom. –H

ízelgett az ajánlata. Természetesen elfogadtam a meghívást.  Egy órát beszélgettünk

még.  Udvarias,  magabiztos,  titokzatos,  lehengerlő  volt.  Gentleman.  Pont,  ahogy

képzeltem. Megbeszéltük, hogy együtt megyünk haza, „ne történhessen semmi rossz

velem” út közben. Visszasiettem a többiekhez a kabátomért. Nevetve fogadtak.

Eeeeh te bestia!! –rázta felém a mutatóujját Viktor.

Láttunk téged, férfifaló! –vigyorgott Dia.

Jobban néz ki, mint Erik, hajrá kislány! –bíztatott Barbi felém bökve a cigijével. Kis híján

kiégette a bőröm. –Vigyázz, Erik meg ne tudja. –Csak viccelt. Alig várták mind, hogy

szakítsunk.

Arrafelé lakik, mint én. Hazakísér. –Barbi pasija füttyentett.

Lovag.

Szexi lovag. –fokozta Nora vékony, tetovált szemöldökét húzogatva. Kuncogva forgattam



a szemeim. Intettem.

Aztán délután háromig ne zaklass, Barbi! –mutattam rá a mutató ujjammal fenyegetőn. A

lány csak rám öltötte rózsaszín nyelvét, és legyintett, ugyan mégis mit árthatnék én neki?

Williammel kint találkoztunk az utcán. Egy lámpa fénykörében tornyosodott, mint egy
démoni  kőszobor.  Kezeit  zsebre  dugta,  kabátjának  a  gallérja  az  álláig  ért,  csak  arca
világított  fehéren.  Tökéletesre  faragott  márványszobor.  Ha  lenne,  megkérdezném  az
alkotóját, hogy mennyiért adná el nekem. Zöld szemei csillogtak, akár egy macskának. Oda
lépdeltem  hozzá.  A  hóesés  mérséklődött  a  kora  estihez  képest,  és  az  emberek  is
megritkultak.

Hölgyem. –nyújtotta a karját, mintha a középkorban lettünk volna. Belékaroltam, így

sétáltunk a fehér hóesésben, emberek közt, neonfényben úszó utcákon és kihalt, sötét

sikátorokon át, egészen az állomásig. Talpunk alatt fájdalmasan ropogott a hó. Zavaros

érzések kavarogtak bennem. Bíztam benne, mintha régről ismerném. Úgy sétáltunk,

mintha valamilyen szinten összetartoznánk. Jó érzés volt a közelében lenni, megnyugtató.

Gyakran egymásra néztünk, miközben beszélgettünk. A téma a tél volt. Ő is szerette, és

olyan válogatott, igényes szavakkal beszélt róla, mint egy költő. Most elértük a három

órási  metrót.  Üres  kocsiba szálltunk be.  Nem ültünk le,  álltunk,  egy csövet  fogva,

egymáshoz közel. A kezeink összeértek. Az alkohol kezdett kimenni belőlem, viszont

valami egészen más elhomályosította az agyam. Bódító köd. Édes mámor. Édes. Vonzó.

Bizseregtem. Tetőtől talpig. Mintha mágnes lett volna a testünkbe ágyazva, dörgölőztem,

bújtam volna hozzá legszívesebben. Szaporává vált a légzésem, a szívem bordáim rácsait

rázta. Az a dús, fényes fekete haj… Biztos puha… Rózsaillat? Igen. Rózsaillatot éreztem.

Belőle áradt? Passz. Ahogy találkozott a pillantásunk megbabonáztak a szemei. Nem

bírtam elfordítani a fejem, ahogy az tegnap ilyenkor sikerült. Zöld örvény. Elmerültem

bennük. Húzott felé egy láthatatlan erő. És a szája… Finom. Le mertem volna fogadni,

hogy szikrák pattognak rajta. Vajon tüzes a csókja? A hangja mély, dallamos basszus.

Lágy és búgó. Férfias és izgató. Legszívesebben felvettem volna kazettára, és minden

elalvás előtt elindítottam volna, hogy rá aludjak el, és szépeket álmodjak. Megnyugtató,



kellemes, biztonságot adó. A férfi egész lénye úgy ölelt körbe, mint egy tó. Egy meleg,

selymes vizű tó. Amiben boldogan merültem el. Az idő túl gyorsan eltelt, ha nem szól,

nem veszem észre,  hogy kiértünk a külvárosba.  Órákig tudtam volna gyönyörködni

benne,  megunhatatlanul  csodáltam volna minden porcikáját.  Megőrjített  a  jelenléte.

Megbolondultam  attól,  hogy  megfoghatnám,  megsimogathatnám,  megcsókolhatnám,

magamba szívhatnám az illatát, bő kortyokat ihatnék a létezéséből, eggyé válhatnék

vele…

A  metró  lefékezett,  mi  pedig  leszálltunk  a  megállómban.  Nem  karoltam  belé,  de
szorosan  mellette  haladtam,  a  felkarunk  gyakran  összeért.  Lassú,  szinte  andalgó
tempóban mentünk. Egészen a kapuig kísért. Azt mondta innen majd hazasétál, nem
lakik messze, negyed óra gyalog. Jóéjszakát kívánva hajolt felém. Megijedtem, hogy szá
jon  fog  csókolni,  mégsem  bírtam  elugrani  előle,  földbe  gyökerezett  a  lábam.
Megpuszilta az arcom. Szégyenlős mosollyal, suttogva elköszöntem tőle, bementem az
udvarba, fel a lépcsőn, és az ajtóból visszafordulva láttam, hogy épp elindul. A szám
rágcsálva beslisszoltam az előszobába, levettem a kabátot, leszenvedtem magamról a
csizmát,  majd bedőltem az ágyba, ruhástól,  füstösen, sminkkel a szemeim körül,  és
beleájultam a szoba forgásába.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Második fejezet
Tíz órakor keltem. December tizenharmadika volt, vasárnap. Fél órán át csak bámultam

ki a fejemből. Nem láttam semmit, mert le volt húzva teljesen a redőny. Körül lengett a
füstszag,  büdös és koszos voltam, tele homályos emlékekkel  az éjszakáról.  William… A
tekintete volt az egyetlen, amire tisztán emlékeztem. Azok a zöld szemek! Beleborzongtam.
Nemsokára kikászálódtam az ágyból, az összes ruhám, illetve a szennyesben levő cuccaim a
mosógépbe tettem. Lezuhanyoztam, hajat mostam, kitakarítottam a lakást,  és öt órakor
leültem végre tanulni. Még egy oldalt se olvastam el, mikor csengettek. Kelletlenül ajtót
nyitottam. Nem voltam kisminkelve,  ráadásul  egy elnyűtt  fűzöld pólót,  és egy sötétkék
melegítőt viseltem, göndör hajam egyszerű lófarokban lógott. Ilyen állapotban nem szívesen
mutatkoztam senki előtt. Fiatal futárfiú nyújtott át egy szál vörös rózsát, és egy piros színű
borítékot. Bizalmatlanul vettem át a küldeményt, azt hittem rossz címre hozta, de biztosított
arról, hogy nem. A nappaliba csoszogva belegondoltam, hogy még sose kaptam vörös rózsát
senkitől. Annyira nem is vágytam rá soha, de most, hogy valaki küldött, kellemes érzés áradt
szét bennem. Vízbe tettem a virágot, és gyorsan kibontottam a borítékot.

„Találkozzunk holnap este nyolckor, érted megyek! William”

Erik… Ugrott be hirtelen a barátom. Szabad nekem találkoznom Willel? Ha randi, nem.
De ez nem az! Csak mutat egy olyan szórakozóhelyet, amiről soha nem hallottam. Igen. Nem
vagyok kurva. Valljuk be: saját magam megnyugtatásához remekül értek.

Este Dia hívott.

Na, milyen volt a hazaút? –kíváncsiskodott zaftos sztorira éhezve.

Rövid. –Pont mint a válaszom.

Na de  mégis.  –nyaggatott.  Kitartó  típus  volt,  ha  egyszer  tudni  akart  valamit,  nem

nyughatott, amíg meg nem tudta. Remek újságíró lesz belőle.

Nem történt semmi. Férjes asszony vagyok. –poénkodtam lazán.

Féérjes!  –kacagott  fel.  –Erik átmeneti  csapás.  Én tudom. Higgy nekem, drága. –És

persze mindig mindent jobban tudott mindenkinél.



Szeretem.

Mint én a vibrátorom. Szeretem, szeretem, egy életet mégse élnék le csak vele. Tudom,

hogy nem ő a nagy ő.

Aranyos  kis  hasonlat.  De tényleg szeretem.  Csak azt  hiszem mostanában túl  sokat

vitatkozunk. Ez lehet az oka annak, hogy észreveszek más férfiakat is.

Hoppá, micsoda királyi többes, ollálááá! És ki a többi?

Ööö, na jó, egyedül Willt vettem észre. De egy is sok. Három már tömeg. Ő csak egy új

ismerős.

Aha.  –hitetlenkedett.  A  kis  piszok.  Olyan,  mint  egy  tükör.  Az  én  tükröm.  Mindig

megmutatja, ki vagyok valójában, mit érzek valójában, mire gondolok valójában. Néha

szörnyen fáj az igazság.

Új ismerős, aki elvisz a saját pubjába. –vallottam be szégyenkezve.

Király. Saját pubja van? Nem semmi!

Hát nem. Holnap futás? Akkor mesélek majd részletesebben.

Tízre ott vagyok. Most tanulsz?

Igen.

Gondoltam, csak olyankor nem lehet veled trécselni. Stréberke.

Kapd be. Holnap majd beszélünk. Szia!

Szia! –Alig tettem le a telefont, újra csörgött. Néha legszívesebben kivágtam volna az

ablakon. De nem voltam ennyire agybajos. Ésszerűbbnek tűnt kikapcsolni.

Szia Szívem!



Hello Kicsim. Hogy vagy? –érdeklődött Erik.

Jól. Jó volt a tegnap este, épségben hazaértem, tízkor keltem, takarítottam, tanultam, és

még mindig tanulok. Kezdem rohadtul unni. Ott mi újság?

Minden rendben, ma három üzletet ütöttem nyélbe, a festők befejezték végre a festést,

hamarosan  beköltözhetek  az  új  házamba.  –Fantasztikus.  A  város  legdrágább

negyedében  vett  telket  magának,  és  húzott  fel  oda  egy  háromszintes  palotát.

–Találkozunk  holnap  este?

Holnap este? –szisszentem fel. Normális esetben egy szerelmes nő ilyenkor a programját

mondja le, csak hogy együtt lehessen a szerelmével. Én nem. Most vagy nem vagyok

szerelmes, vagy ez egy nem normális eset. Mindenki maga döntse el.

Már van programom. –sajnálkoztam.

Megint mész bebaszni a haverjaiddal? –Hangja rejtett indulatokkal telítődött.

Ne  légy  ennyire  seggfej!  Nem,  nem velük  megyek!  Egy  másik,  új  ismerősömmel.

–húztam fel az orrom sértődötten.

Milyen új ismerőssel? –fogott gyanút.

Nem ismered.  –Ez  az.  A  létező  legrosszabb  hárítás.  Csak  így  tovább.  Jobbat  kell

kitalálnom! –Gyere át ma, édes. Van egy meglepetésem. –búgtam kéjes hangon.

Mi? –helyes. Haha. Paaasiik... Néha túl kiszámíthatóak.

Ha háromnegyed múlva ideérsz, láthatod, és ha jófiú leszel, talán meg is érintheted.

Akkor szia. –Letette. Nevettem. Bezártam a könyveim, és kiköltöztettem az egyetemet

az  ágyamból.  Füstölőt  gyújtottam és  fehér  gyertyákat.  Kiengedtem a  hajam,  majd

felvettem a nemrég vásárolt csipkés, fekete fehérneműm, egy bő inget, kalapot, kesztyűt,

tűsarkút.  Becipeltem két  széket  az ágyam elé.  Gyors sminkelés,  és  kész is  voltam.



Megérkezett Erik, berobogott a szobámba, kiéhezve. Leültettem a székbe, a háta mögött

összebilincseltem a kezeit, beraktam egy lassú, vonaglós CDt a lejátszóba, és kezdetét

vette  a  sztriptíz.  Ügyesen  kihasználtam  a  széket,  ritmusra  táncoltam,  lassan

szabadultam meg a ruháimtól. A kalapot a sarokba dobtam, összeborzoltam a hajam.

Egyik lábam felraktam a székre, csigalassúsággal lehúztam a kesztyűimet. Terpeszbe

leültem a székre, előre dőltem, a lábaim végigsimítva egyenesedtem ki, hátravetve a

fejem.  Ütemre  köröztem  a  felső  testemmel,  kigomboltam  az  ingem,  és  az  ágyra

hajítottam. Erik megvadulva próbált kiszabadulni a fogságból. Hiába. Mikor már csak a

melltartó és a pici tanga maradt rajtam következett az öl tánc. Próbált megcsókolni,

megnyalni,  még  a  fogaival  is  utánam  kapdosott,  eredménytelenül.  Én  azonban

megszabadítottam a nadrágjától. Nem viselt boxert. Na, ez már tetszett! A hímvesszője

vágyakozva meredt felém. Levettem a melltartóm, félrehúztam a bugyim, és az ölébe

ültem,  magamba fogadva átlagos méretű farkát.  Egyszerre nyögtünk fel.  A  nyakán

kidagadt egy ér, még mindig szabadulni akart. Nem segítettem rajta. Csak mozogtam.

Köröztem a csípőmmel, előre-hátra hintáztam, amíg el nem jutottunk a csúcsig. Aznap

éjjel nálam aludt, és nem kérdezett az új ismerősről.

 
Még  magasabbra  akartam  repülni.  Talán  kértem  is.  Fel,  magasabbra!  Lökj  még!

Görcsösen kapaszkodtam a fém láncokba, de nem féltem. A nő, aki hintáztatott, nevetett.
Harangvirág nevetését messzire vitte a szél. Nagyon szép volt, hosszú, aranyszőke haja
gyakran az arcába hullott, ahogy lökte a hintát. Talán azt mondta, hogy nem lök jobban,
nehogy kirepüljek. Megjelent egy férfi a szemközti korlátnál. Fehér inget és barna nadrágot
viselt.  Mosolyogva  tárta  szét  a  karjait,  ahogy  kiszálltam a  hintából,  és  felé  futottam.
Leguggolt, én pedig a nyakába ugrottam…

 
Kávé és müzli helyett ordibálásra keltem. Fel se fogtam mi történik, csak a visszatérő

álmom járt a fejemben.

Honnan van az a rózsa?!  Ki  küldte?!  És az a fecni????? Az új  ismerős igazából  új



hódoló?! –A francba! Hogy lehettem ekkora idióta?! Persze, hogy otthagytam a rózsát és

a levelet a nappaliban az üvegasztalon! Én hülye! Hirtelen se köpni se nyelni nem

tudtam.

Válaszolj! –Kirángatott az ágyból, alig tudtam talpon maradni. Soha nem láttam még

ilyen erőszakosnak Eriket. Kitéptem magam a szorításából, és kiszaladtam a konyhába.

Utánam vágtatott. Megalázó volt, ahogy ruha nélkül menekültem előle, miközben jól

láthatóan bántani akart.

Nyugodj le! Megvesztél? Had magyarázzam meg! Kérlek! –Hát ez nem segített. A falhoz

vágta a vázát és elviharzott. Bassza meg! Az volt a kedvenc vázám! Hogy ezt hogy fogom

kimagyarázni, még nem tudtam. Nemsokára megérkezett Dia. El is felejtkeztem róla.

Hát te? Még nem vagy kész? –nézett végig kabát takarta magamon.

Ne haragudj de… hosszú reggelem volt. –Bejött a lakásba, és lecuccolt.

Csak nem…? –húzódott fülig a szája.

Erik.

Ó. –mély csalódás ült ki bájos arcára.

Tegnap délután kaptam azt a virágot –biccentettem az asztalon álló rózsára, mely immár

új vázában vöröslött-, és egy levelet Williamtől. Este átjött Erik, itt aludt, és reggel

észrevette… Kifordult önmagából, azt hittem megöl!

Én mindig mondtam, hogy egy elmebeteg állat, egy pszichopata, de te nem hittél nekem.

Dia… Erre most nincs szükségem. –temettem az arcom a kezembe nyűgösen.

Akkor gyere, a futás jót fog tenni. –bólintottam, gyorsan elkészültem, és tíz perc múlva

már az utcán szaladgáltunk. Általában fél órát kocogtunk, hetente kétszer-háromszor.



De este azért ugye találkozol Willel? –lihegte az oldalára szorítva a kezét.

Igen. De neked kéne kihúzni a szarból. –könyörgőn néztem rá.

Mi van? –sikkantotta vörös arccal.

Légyszííí! Hívd fel Eriket, és hazudd, hogy te hagytad nálam szombat este a virágot is,

és a levelet is, mert nem volt kedved hazavinni!

Ott se voltam nálad szombat este!

De Erik ezt nem tudja! Kéérleek! –rimánkodtam.

Ne már, Phaedra, én utálom azt a fazont, jobb lenne, ha szakítanátok, nem hozzád való!

Milyen barátnő vagy te? –Ez a zsarolás szemét húzás volt, de célravezető.

Oké. Add meg a számát. –sóhajtott kelletlenül. -Délután felhívom. –igaz barátnő.

Örök hála!

Vigyázz, az öröklét hosszú idő. –Akkor még nem is tudtam, mennyire.

 

Este  térd  fölé  érő  fekete  éktalpú  bársony  csizmát,  fekete,  oldalt  virágmintás
nejlonharisnyát, és pasztellrózsaszín, mini, hosszú ujjú, fodros ruhát vettem fel. Mindezt
egy krém színű kötött sállal és fekete bársonytáskával kombináltam. A hajam meghagytam
göndören. Will pontos volt. Fekete aston martinnal jött értem.

Wáó! –Illet hozzá az autó. Jól mehetnek a pubjai, ha ilyenre telt.

Szállj be! –Nem haboztam. A bőrülések illata betöltötte az utasteret. A műszerfal kéken

világított.

Köszönöm a rózsát!

Máskor is. Szereted?



Igen. –Nem, különösebben nem szerettem a virágokat. Allergiás voltam rájuk. Többek

között.  Egyedül  a  kaktuszokkal  jöttem ki.  De  a  tőle  kapott  rózsa  más  kategóriába

tartozott.

Kimentünk az autópályára, hogy gyorsabban jussunk el egy másik külvárosba. A Kurva
Negyed. Mi csak így hívtuk. Kurvák, stricik, drogosok, homoszexuálisok fellegvára. Itt
van a pubja? Kétségbeesetten néztem rá.

Ide  építettél  egy  szórakozóhelyet?-  szörnyülködtem.  -  Milyen  emberek  járnak  oda?

–elvékonyodott a hangom.

Ne aggódj, az olyanok, akikre gondolsz, nem mennek oda!

De értelmes emberek se! –kontráztam, és kezdtem pánikolni. Ő nyugodtnak tűnt, amitől

én még idegesebb lettem. Ha ilyen sebesség mellett kiugrok a kocsiból vajon mennyire

töröm össze magam? Leparkoltunk egy kicsi, üres parkolóban, egy apró, ritkás park

mögött.  Már  láttam  is  a  házat.  Kétszintes,  hatalmas,  fából  készült,  ablaktalan.

Körülöttünk  magas  épületek  tornyosultak,  körbezárva  minket,  fenyegetőn.  Az  ég

sötétlilán örvénylett felettünk. Kiszálltunk az autóból. Bizonytalanul néztem rá. William

mosolygott rajtam. Azon, hogy félek. Cöhh, na jó, elég! Ezt az örömöt nem szerzem meg

neki! Összeszedtem magam, megkeményítettem a tekintetem, és dacosan felszegtem a

fejem.

Mire várunk? –Nagyon magabiztosan és bátran kérdeztem. Ugyan az a mosoly ült ki az

arcára, ami a Pincében is. Az a megfejthetetlen. Kezdett zavarni, de nem kérdeztem rá.

Elindultunk a havas járdán a ház felé. A parkot pár fa, egy halott virágágyás, néhány

hólepte pad, egy tucat bokor, és pár kacskaringós út alkotta. Na meg a pub. A bejárat

fölött pirosan világított: Kárhozottak klubja.

Kárhozottak klubja? –viszolyogtam a név láttán. Most már tényleg nem tudtam, mire

számítsak.



Nem tetszik?

Érdekes. Ez valami goth kocsma?

Nem. - Beléptünk az épületbe. Ő ment elöl, én utána szorosan. A jól nevelt pasi mindig

ragaszkodik ahhoz, hogy a lány előtt lépjen be a kocsmába, hogyha repül egy korsó,

vagy üveg,  ne a lányt találja el.  Szimpatikus téma,  nem is  ellenkeztem soha ilyen

helyzetekben, bár a jobb helyeken ilyen dolgok ritkán fordultak elő.

Az alsó szint középen el volt választva egy fallal, csak a két végén lehetett átmenni egyik
oldalról  át  a  másikra  egy-egy  díszes  boltív  alatt.  A  fekete  márványpult  az  ajtóval
szemben feküdt,  vörös  neonfényben  úszva.  Kétszer  két  sorban,  a  négy  fal  mentén
asztalok  ácsorogtak,  rajtuk  piros-fekete  gyertyák  égtek.  A  rücskös  felszínű  falak
mélyedéseibe is csúsztattak egy-egy mécsest, hogy több fény legyen a helyiségben, de
alapjáraton a félhomály dominált. Cigifüst szaga keveredett a füstölők édes illatával. A
pult mellett balra láttam a mosdókat, jobbra pedig egy folyosó vezetett valahová hátra,
ahonnan misztikus,  földöntúli  zene szűrődött  ki  hozzánk.  Az egészről  két  szó jutott
eszembe: gyilkos romantika.  A társaság fura szerzetekből  állt  össze.  Gyönyörű nők,
szexi férfiak, csuhás valakik alkották az ittlevők zömét. A pulthoz mentünk. Mindenki
minket figyelt, egyes „hölgyek” megnyalták a szájukat William láttán. Cafkák! Cafka
vagyok én is, hogy ez egyáltalán zavar. Will csak barát, csak egy barát, csak egy új barát.
Hidd el, Phaedra, hidd el! A szemem sarkából rálestem. Bordó, fényes inget és fekete
nadrágot rejtett a hosszú kabát. Meztelen mellkasa izgatón fehérlett a félig kigombolt
ing alatt. Te jó ég! A pultos cigivel a szájában törölgetett épp egy kupát. Kupát? Arany
kupát. Nagyon eredeti.

Szia Vily!

Üdv, főnök! Mit adhatok?

Két kristálypoharat, és egy üveg vörösbort.

A hölgy…?

Phaedra Bell. Phaedra, Vily. –„simán Vily”. A pultosokat miért mindig Vilynek hívják?

Nem mintha nem lett volna jó, csak snassz.

Hello! –biccentett „simán Vily”. Alacsony, vézna, maffiózók kiscsicskája külsejű. Will



fogta a poharakat és a bort, és jobbra indultunk el. A folyosó jobb falában egy lépcső

sötétlett. Előre engedett. Ilyenkor már lehetett. A padláson is ücsörögtek vendégek. A

padló parketta, a fal meggypiros. Középen és bal szélen puha, vajszínű bőrfotelek öleltek

körbe négy- öt meggyfa asztalt, amiken ötágú tartókban gyertyák haldokoltak. A másik

szélen sötétbe burkolózó boxok húzódtak meg. Mi a leghátsó kanapéra telepedtünk le.

Kettesben ültünk.  Will  töltött  bort  mindkettőnknek,  és koccintottunk.  Megfogadtam,

hogy nem iszok sokat. Nem akartam, hogy megint csicsásan lásson. Erősen csicsásnak.

Sajnos, vagy a pénztárcámnak szerencsére, nem bírtam jól az alkoholt, hamar beütött

minden.

Ahhoz képest, hogy milyen rettenetes környéken van ez a hely, egész jó! Misztikus.

Tetszik!  A  bor  is  finom.  Az  emberek  érdekesek,  de  legalább  nem kábszeresek  és

csövesek. –foglaltam össze a véleményem röviden, kérdezés nélkül.

Örülök, hogy tetszik. Féltem, hogy nem fog.

Miből gondoltad? –Na vajon. Néha okos kérdéseket tudok feltenni.

Nem ilyen típusnak látszol. –vonta meg a vállát egyszerűen.

Mint aki?


