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1. fejezet

A hajnali nap sugarai lassan bekúsztak a félig lecsúszott redőny lécei alatt, és megvilágították a
levegőben szálló porszemcséket. Vizelet és hányás szaga keveredett, amely már beleivódott az
egykor jobb napokat látott elhagyatott kúria falaiba. A város szégyenfoltja évek óta drogosok és
csavargók tanyája volt, de a rend őrei nagyvonalúan becsukták a szemüket. „Elvégre mindenkinek
jobb, ha itt gyülekezik a csürhe, tisztes távolságban az adófizető polgárok házaitól.”

Ahogy az alvó lányt nézte a férfi, bűntudat mardosta a lelkét. Hosszú, hullámos haja
menthetetlenül összekócolódott a koszos ágyon, mégsem keltett olcsó hatást az összkép. Félig
nyitott ajkával és álmában is szüntelenül ugráló szemöldökével nyugtalanul forgolódott mintegy
érzékelve a férfi sötét gondolatait. Jake számára játéknak indult az egész, de csak mostanában fogta
fel, hogy amíg őt az unalom és a kihívás vezette, és bármikor kiszállhat, másoknak minden egyes nap
a túlélésről szól az utcán. Nem izgatta már semmi és senki. Így szinte üdítően hatott rá, amikor az
ügynöke megkereste a kiadó legújabb ötletével: „Az utca szavával”. Ez egy valóságon alapuló
novellaregény lenne, amely a társadalom söpredékének nevezett, kitaszítottak életét mutatná be,
olvasmányos formában. Az olvasók figyelmének felkeltés érdekében azt találták ki, hogy nem
egyszerűen interjúk sorozatából áll majd a könyv, hanem neki is alá kell szállnia a mélybe. Részévé
kell válnia ennek a sajátos világnak, hogy a saját – szó szerint izzadtságszagú – tapasztalatait
oszthassa meg a nagyközönséggel.

A mostani tettét mindenesetre nem fogja reklámozni. Néhány jó szó és olcsó whisky, mindössze
ennyi kellett ahhoz, hogy az övé legyen a lány. Tárgyként kezelte, elvette, amire vágyott, utálta
magát érte. Ennél sokkal többet érdemelt volna.

Rágyújtott egy cigarettára. Egy újabb nemrég felvett szokás, amelyet jó lesz időben abbahagyni,
mielőtt függővé válna. Mondjuk holnap. Esetleg holnapután. Most más gondja van. Ébredezik is a…
hogy is hívják, pörgette vissza az agyát. Megvan: Bogi, halászta elő a nevet a memóriájából.

- Helló szépségem, jól aludtál? – kérdezte, miközben érezte, ahogy megállíthatatlanul csúszik
lejjebb a képzeletbeli lejtőn. Főleg, hogy csak egy zavart tekintet jött válaszként. Úristen, lehet, hogy
nem is értette meg! Emlékei szerint jobbára ő kábította előző este, így visszagondolva nem sok
minden jut eszébe, amit a lány mondott. Egy isten háta mögötti ázsiai vagy talán szláv országból
származott, próbálta összekaparni az információmorzsákat. Bukarestről vagy valami ilyesmi helyről,
ahol mezítláb szaladgálnak és lovakat esznek az emberek. Ezt már Carlos, a mexikói karikaturista
mesélte. Tulajdonképpen minden az ő hibája. Ha nem tömi tele a fejét előzetesen a mélabús
szemeivel, akkor neki sem támad kedve kigyógyítani a szomorúságából.

- Hogy vagy? – igyekezett újra némi társalgást kezdeményezni.
- Kösz, jól – hangzott a nem túl meggyőző felelet. Ahogy Bogi felidézte az elmúlt éjszakát,

elöntötte a testét a szégyen és a megbánás. Mindig azt hitte, hogy bírja az alkoholt, persze korábban
soha nem ivott egy-két pohárnál többet. Főleg nem töményből. Így nem csoda, ha teljesen kiütötte az
egész estés ivászat. Pedig csak egy kicsit ki akart kapcsolódni, felejteni, szabadnak lenni, mint a
többi fiatal. Élete egyik legpocsékabb napja volt, azért fogadta el a meghívást a buliba egy sráctól.
Látásból ismerte, a közelben rajzolgatta a turistákat. Váratlanul néhány perc múlva lelécelt, egyedül
hagyva őt egy csomó ismeretlen ember között. Csak egy pohárral akart inni, aztán feltűnt a színen Ő,
és hirtelen nagyon jó ötletnek tűnt a nagyvilági lányt játszatni. Amint megpillantotta Jake-et, egyből
tudta, hogy valami végérvényesen megváltozott. Sötét hajával, napbarnított bőrével olyan volt, akár
az éjszaka haragvó istene. Egy kisebb csoport vette körül, de közel százkilencven centijével messze
kimagaslott a tömegből. Amikor összetalálkozott a tekintetük, a férfi felhúzta a szemöldökét és
tetőtől talpig végigmérte Bogit. Leplezetlenül vizslatta a lányt, mintha azt mérlegelné, ér-e annyit,
hogy a becses idejéből rászánjon néhány percet. Szeméből sugárzott a kritikus érdeklődés és a
könyörtelen intelligencia. Végül egy félmosolyra húzta a száját, és láthatóan eldöntötte, hogy ma
este abban a kegyben fog részesülni a lány, hogy a társaságát élvezheti. Miután beszédbe elegyedtek,
nem hazudtolta meg a róla alkotott első benyomást. Veszélyes és sármos volt, vele született
eleganciával párosítva. Úgy vonzotta Bogit, mint lepkét az emésztő tűz. A társalgás alatt meglepően



könnyen hangoldódott rá a lány hullámhosszára, aki szinte fogságba esett az acélszürke szempártól.
Különlegesnek érezte magát, mint még korábban sosem, és nem bánta a következő italt, majd az
azutánit sem. És ez lett a vége… Kavargó gyomor, egy férfi, aki nyilvánvalóan csak a testét akarta.
Csodás.

Egyszer csak halkan duruzsoló zajra lett figyelmes a lány, amely visszazökkentette a jelenbe.
Ezek szerint a csapat többi tagját is utolérte az új nap kezdete. Legalább azért nem kell aggódnia,
mit fognak szólni a többiek. Ebben a társaságban nem számított sem meglepőnek, sem elítélendőnek,
ha egy idegen férfi oldalán ébredt. Nem úgy az otthoni ismerősei, akik biztosan megszólnák a
tegnapi viselkedéséért. Ahogy a családjára gondolt, még jobban összeszorult a gyomra. Amikor
egy-egy olcsó internet kávézóból hazatelefonál, mindig ugyanazt a szöveget ismételgeti: nagyon jó
helye van Bostonban, szeret az egyetemen, imádja a kollégiumot, sok barátja van és nem, biztosan
nem kell pénzt küldeni. Ha rajta múlik, soha nem fogják megtudni, hogy eltanácsolták, miután a
vizsga során visszautasította az egyik nagynevű professzor ajánlatát egy privát esti megbeszélésre. A
számonkérés persze rögvest véget ért. Soha nem fogja elfelejteni a tanár gúnyos grimaszát, amellyel
útjára bocsátotta, miután virsli ujjaival bevéste az elégtelent az indexébe. A következő alkalom még
gyorsabban lezajlott, majd nemsokára már kívül is találta magát a nagy múltú intézmény falain.
Természetesen búcsút kellett mondania a kényelmes diákszállásnak is. Eldönthette, hogy csalódást
okoz mindenkinek és hazakullog, vagy bízik a jobb sorsban, és kint marad, amíg szerez egy kis pénzt,
hogy immár önerőből folytassa tanulmányait, hogy emelt fővel térhessen haza. A második megoldást
választotta. Sajnos azóta rá kellett jönnie, hogy nem lesz olyan egyszerű, mint ahogy korábban
elképzelte. Először még könnyen ment, több szabadideje lévén viszonylag szép pénzt keresett annál
a családnál, ahol korábban az iskola mellett vigyázott a gyerekekre. Így szobát tudott bérelni egy
lepukkant motelben. A nehézségek akkor kezdődtek, amikor a válság miatt a családfőt kirúgták az
állásából és többé már nem engedhették meg maguknak a kisegítő lányt. Miután néhány hétig
sikertelenül próbálkozott munkát találni, már nem tudta fizetni a lakbért, végül az utcára került.
Szerencsére időközben kitört a jó idő, így egy kidobott matracon átvészelte az éjszakákat a
szabadban. Napközben a parkokat rótta, és a szerelmes párokat figyelte. Akkor támadt az az ötlete,
hogy virágot áruljon. Néhány szál virág az út mellől és már kész is a csokor! Szobát nem tudott
kivenni ennyiből, de arra elég volt, hogy ne haljon éhen. Őszig pedig még volt néhány hónapja.
Addigra biztosan talál valami normális munkát és minden rendbe jön. Ha pedig nem, még mindig
megkérheti a szüleit, hogy küldjenek annyi pénzt, hogy hazautazhasson.

Félszegen belenézett Jake szemébe. Ezúttal is éppen olyan mély hatást gyakorolt rá, mint
legelőször. Ha már bolondot csinált magából tegnap este, most csak annyit tehet, hogy megpróbál jó
képet vágni hozzá. Az biztos, hogy soha többet nem fog lenyelni egy korty alkoholt sem, fogadkozott
magában bűnbánóan. Ráadásul a kínos csend is egyre jobban fojtogatta, mégsem tudta, mivel
törhetné meg.

- Ideje mennem – szólalt meg végül, és nem várva meg a férfi reakcióját, kirohant a szobából.
Nem túl frappáns megoldásként a menekülést választotta. Nem nézett se jobbra, se balra, csak
rohant előre, ahogy a lába vitte. Mire Jake feleszmélt, már csak a dübörgő lépteket visszhangozta a
folyosó.

- Gyerünk, vedd már fel a telefont! – Jake már vagy ezerszer próbálta hívni az ügynökét, de
állandóan ugyanaz a szöveg: „A hívott szám jelenleg nem kapcsolható. Kérjük, ismételje meg a
hívását később!” Biztos a hasát sütteti valahol a Bahamákon, miközben tőle elvárja, hogy legyen
nyitott minden idióta reklámfogásra. Mindegy jobb is, ha nem tudja, hogy idő előtt abbahagyta a
projektet. Amúgy sincs semmi kedve azt hallgatni, amint holmi szerződésszegésről papol. Elvégre
senki sem kényszerítheti arra, hogy koldust játsszon hónapokig. Bőven elég volt az a három hét az
utcán, hogy eldöntse nem éri meg sem a hírnév, sem a pénz ezt az áldozatot.

Ráadásul, azóta sem tudta kiverni a fejéből Bogit, és még mindig mardosta a bűntudat, amiért



leitatta. Miután olyan gyorsan faképnél hagyta, egyszerűen nem volt képes a nyomára bukkanni.
Sem Carlos, sem a többi léhűtő nem látta többet, hiába kergette őket őrületbe a folyamatos
kérdezgetéseivel. Már mindenhol próbálkozott, amerre korábban járni szokott a lány, de semmi
eredmény. Mintha elnyelte volna a föld. Pedig érezte, hogy kettejük történetének még nincs vége.
Talán csak arra van szüksége, hogy bocsánatot kérhessen, de valami legbelül azt súgta, hogy ennél
többről van szó. Bár csak néhány túlfűtött órát töltöttek együtt, mégsem tudta kiverni a fejéből.
Szinte megbabonázta azokkal a komoly mézszínű szemeivel. A törékeny test, a porcelánfehér bőr és
a hibátlan babaarc mögött nagyon is ott feszült a kirobbanó energia. Olyan volt, mint a főnix madár,
amelyik előbb porrá ég, majd saját hamvából támad fel. Mindegy, milyen csapásokat mért rá az élet –
mert biztosan ezt tette, hiszen a felületes személő csak a bús, sebzett tekintetet látta – mégis szinte
szétvetette a tetterő és a bizonyítási vágy. Ha máskor, máshol találkoznak, talán csak egy sikeres
nőként könyveli el, így viszont a harcossal futott össze. Aki küzdelem nélkül leterítette őt, még ha
első ránézésre fordítottként látszódott is a helyzet.

Itt az ideje befejezni a tépelődést és visszatérni a normális kerékvágásba, határozta el újfent a
férfi. Az önsajnálat helyett akár a könyvet is írhatná. A baj csak az, hogy hiába ült le minden nap a
számítógép elé, csak gúnyosan bámult rá a csupasz képernyő. Még be sem fejezte a mondatot, már
törölte is vissza az egészet. Ugyanolyan hazugnak és felszínesnek érzett minden sort, amilyennek
önmagát látta jelen pillanatban. Máskor bezzeg könnyedén ment az írás, csak úgy áradtak belőle a
szavak, és egyszerre akár tíz-húsz oldallal is végzett, most meg tessék: annyi ment át mindössze az
öncenzúrán, hogy Első fejezet. Tulajdonképpen, akkor is jobban jár, ha az elmúlt időszakban a
plafont nézegeti munka helyett, legalább kevesebbet bosszankodott volna.

A legjobb lesz, ha rápillant a leveleire, addig is csinál valamit, adta meg magát végül az
elkerülhetetlennek. Persze csak a szokásos üzenetek várták a postafiókjában: udvariassági levelek,
kihagyhatatlan és kihagyható ajánlatok, meghívók és töménytelen mennyiségű spam. Bogiról semmi
hír. Pedig még egy magánnyomozót is felbérelt, hogy találja meg a lányt. Egyedül annak örült, hogy
sikerült megjegyeznie a teljes nevét, és a Google segítségével azt is kisakkozta, hogy magyar
nemzetiségű, nem pedig román, ahogy az a szerencsétlen Carlos mondta neki. Igaz, így is hálás lehet
a karikaturistának, mivel a segítségével egy profi fantomkép is a rendelkezésükre áll, szóval
határozottan van oka abban reménykedni, hogy fáradozásaik előbb-utóbb sikerre vezetnek, próbálta
megvigasztalni magát.

Homlokráncolva lapozgatta az aktát Peterson. A köpcös testű ügyvéd rosszkedvűen ingatta a fejét.
Ennél több kell a győzelemhez, súgta a sokéves tapasztalata. Hiába oldalukon az igazság, amíg
Jessica Meyer szava áll az egész nyugati parton köztiszteletnek örvendő tanáréval szemben,
mérlegelte az esélyeket mogorván. Persze minden évben szárnyra kélnek afféle mendemondák
bizonyos lányokról, akikkel csúnyán elbánt a prof., de hát ilyen előfordul minden tanszéken. Ez
alkalommal azonban melléfogott, amikor kiválasztotta a „szerencsés” jelöltet. Éppen a rektor
elkényeztetett keresztlányára vetett szemet, aki persze rögtön patáliát csapott. Egy hét sem múlt el,
Pfeffermann máris búcsút inthetett az oktatói karrierjének, azonban a felbőszült szülők nem
elégedtek meg ennyivel, szexuális zaklatás címszóval még pert is indítottak ellene.

Egy sértett diáklány vallomása viszont elég sovány bizonyíték. Csak úgy mehetnek biztosra, ha
találnak másokat is, akiket megpróbált rávenni egy könnyed légyottra cserébe a jobb jegyért. Sajnos
eddig nem sok sikert tudott felmutatni. A kínkeservesen felkutatott korábbi alanyok mélyen
hallgattak. Aki engedett egykor az azért, mert nem akarta, hogy ennek fényében felülvizsgálják az
eddig teljesítményeit. Aki pedig ellenállt, az olyan messziről kerülte az egész cirkuszt, ahogy csak
lehetett. Az utolsó mentsvára egy kis magyar lány, Kovács Boglárka, aki tavaly ősszel kezdte meg
ösztöndíjjal a mesterképzést. Egészen a májusi vizsgaidőszakig kitűnő eredménnyel teljesítette a
vizsgákat, akkor azonban sorozatban megbukott a professzornál. Azt beszélik, hogy őt is
megkörnyékezte Dr. Pfeffermann. Ha kapcsolatba tudna lépni vele, biztosan rávenné valahogy a



tanúskodásra, hiszen ő is nyerne vele. Ha bebizonyosodna, hogy jogtalanul rúgták ki, akkor
visszakapná a lehetőséget a továbbtanulásra az ösztöndíjával egyetemben.

Hogy véletlenül se legyen olyan egyszerű dolga, nyoma veszett a lánynak. Sem hivatalos
tartózkodási helyének, sem pedig annak nem találta nyomát, hogy elhagyta volna az országot. Az
egyetem nyilvántartásából megszerezte ugyan a lány szüleinek az elérhetőségét, azonban hiába
hívta fel őket, egy szót sem beszéltek angolul, így még tolmács után is futkoshatott.

- Mi az, hogy az egyetemen tanul? Az egyetlen atombiztos információnk, hogy eltanácsolták, és
elhagyta a kollégiumot. El sem hiszem, hogy ezt hogyan tudta eltitkolni a szülei előtt – förmedt rá
Peterson a szerencsétlen fordítóra, mintha az ő bűne lenne az egész. Konvencionális felfogása a
szülő-gyermek kapcsolatokról mélységesen helytelenített mindenféle ellenkezést, a hazugság pedig
már egyértelműen a megbocsáthatatlan kategóriába tartozott. Ha ezzel még az ő munkáját is
hátráltatják, akkor már egyenesen főbelövés járna érte. Annál persze okosabb, hogy az ügyfelek és a
tanúk előtt bármilyen formában kimutassa nemtetszését, az ő szemükben mindig nyájas
úriemberként tetszelgett. Az alkalmazott azonban már más kategóriát jelentett, így egy csepp
bűntudatot sem érzett, amiért a nőn vezetette le a csalódottságát.

- Márpedig meg vannak győződve róla, hogy rendben folytatja a tanulmányait. Hetente felhívja
őket, hogy beszámoljon a történtekről. A jelek szerint nem nagyon szándékozik hazatérni. Viszont
valamennyi jövedelme lehet, ha ki tudja fizetni az internet kávézót, és az országban maradt –
folytatta rezzenéstelen arccal a tolmács. Bár nem azért fizetik, hogy tanácsot adjon, mégsem rejtette
soha véka alá a véleményét. Valószínűleg ennek köszönhető, hogy egyetlen komolyabb cég sem
alkalmazta hosszabb távon, viszont a magánmegrendelők néha még hálásak is voltak világos
meglátásaiért.

- Remek, ezek szerint fekete munkás. Ha érvényes papírok nélkül elkapják, az teljesen
megkérdőjelezi a tanú megbízhatóságát – bosszankodott tovább az ügyvéd. Egy törvénysértő tanú
minden jogász rémálmai közé tartozik, de a semmilyen tanúnál még mindig jobb, állapította meg
komoran.

- Hát, nagyon sajnálom, hogy nem segíthettem többet. Mindenesetre örülnék neki, ha
tájékoztatna, amikor megtalálta a lányt, mivel a telefonban megígértem a szüleinek, hogy szólok, ha
megtudok valamit. Teljesen kétségbeestek szegények, amit nem is csodálok.

- Persze, amúgy is arra gondoltam, hogy igénybe veszem a szolgáltatásait, ha sikerül a nyomára
bukkannom – higgadt le végül Peterson. – Valamilyen szinten biztosan beszéli a nyelvet, de a
tanúskodáshoz anyanyelvi szintű nyelvtudás kell. A tolmácsolással legalább esélyünk lesz egy kicsit
tompítani a keresztkérdéseket. Most nem vagyunk olyan helyzetben, hogy hibázzunk. Jelen
pillanatban rajta áll vagy bukik a per.

Soha sem hitte volna Bogi, hogy egyszer még menekülnie kell. Ilyenről csak a krimikben olvasott
és ott sem az egyszerű emberekkel történt, hanem a gyönyörű, szuper okos és edzett hősnőkkel, akik
kifogástalan frizurával és magas sarkúban leköröztek egy Mercedest. Ő bezzeg edzőcipőben is majd
kiköpi a tüdejét, pedig alig néhány száz métert futott. Szerencséjére jött egy busz, amire a hátsó
ajtónál fel tudott ugrani. Legalább nyert egy kevés időt. Még az lett volna a poén, gondolta sötéten,
ha lekapcsolja egy ellenőr. Miért nem figyelt jobban? Miután otthagyta Jake-et, annyira
belefeledkezett az önsajnálatba, hogy csak későn vette észre, hogy azok ketten hangosan
veszekednek a parkban. Már egészen közel ért hozzájuk, de még akkor is kikerülhette volna őket.
Éppen azt latolgatta, hogyan tűnhetne el feltűnésmentesen, amikor úgy tűnt, hogy vége az egésznek.
A vita elhalt és a magasabbik lendületes léptekkel megindult vissza, az ösvény irányába. Egy
csillámló tárgyat látott a másik kezében. Mielőtt még az agya feldolgozta volna az információt,
meghallotta a lövést. Ekkor elkövette a legrosszabbat, amit tehetett. Felsikított, tudatván a
gyilkossal, hogy nem maradt rejtve a cselekedete. Még jó, hogy időben életbe lépett a létfenntartási
ösztöne, így még fel sem fogta az egészet, amikor már őrült módjára rohant a fák között.



Tudta, hogy az egyetlen esélye, ha visszakerül az emberek közé, és felszívódik. Néhány napig az
utcákon bujkált, minden nap más kapualjban húzva meg magát, majd egy kósza sugallattól vezérelve
beszállt az első kamionba, amelyik megállt neki. Az első hely, amely eszébe jutott, Sunset Beach volt.
Még gyerekkorában nézett egy amerikai szappanoperát, amely ott játszódott és úgy volt vele, hogy a
valóságban is megcsodálhatná a partmenti villákat, amelyeket oly sok alkalommal látott már a
képernyőn. Ennyit igazán megérdemel, ha már úgyis minden elromlott mostanában. Bár a sofőr csak
Washingtonig ment, Bogi hamarosan egész ügyesen belejött a stoppolásba és jó néhány óra autóút
után megérkezett Sunset Beachre. Nem mintha bármi is ismerős lett volna a sorozatból, de azért
páratlan érzés volt.

Az első útja az óceán felé vezetett, amely viszont felülmúlta minden korábbi várakozását. A
hullámzó víztükör ezer szikrát hányva harcolt önmagával a lebukó nap sugarában. Érezte, ahogy a
monoton morajlás kiüresíti a gondolatait, és elöntötte a testét a megkönnyebbültség. Felnevetett és
nem törődve a ruháival, berohant a vízbe. Magas árat fizetett érte, de végre élt. Szabadon, boldogan,
csak a mában. Úgy látszik, ehhez arra volt szüksége, hogy elbukjon mindenben, amely addig
számított neki. Az, hogy veszélybe került az élete, rádöbbentette, mennyire fontos, hogy ne
vesztegessen el egyetlen percet sem.

Pár óra múlva azért kicsit alább hanyatlott a lelkesedése, amikor eszébe jutott a családja. Itt az
ideje, hogy vállalja a felelősséget, akkor viszont jó sok szemrehányással kell majd szembenéznie.
Nehéz lesz elmagyarázni, miért döntött a maradás mellett. Amely a körülményekből ítélve – mármint
hogy jelenleg nincs fedél a feje felett (persze ez nem teljesen igaz, hiszen a csillagos égboltnál kell-e
szebb mennyezet), huszonnégy órán belül sikerült lerészegednie, lefeküdnie egy ismeretlen férfival
(aki minden bizonnyal félkegyelműnek véli, mivel másnaposan gyakorlatilag eltűnt a nyelvtudása), és
grátisz még egy gyilkosságot is végignézett – nem hangzott nagy ötletnek. A büszkeség ezekhez
képest vérszegény ellenérvnek tűnt.

Az éhség aztán hamar felébresztette az elmélkedésből. A sors ezúttal kegyes volt hozzá: talált
néhány kagylót a parton és megsütötte őket a parázson, így igazán fejedelmi lakomában volt része.
Ahogy elterült a puha homokon, elöntötte az elégedettség. Mosolyogva hajtotta álomra a fejét, és
szinte nem is észlelte, ahogy egy sármos arc úszik elő a tudatalattijából az elalvás előtti
pillanatokban. Jake… - mormolta a férfi nevét immár öntudatlanul.

Reggel ütemes, tompa dobbanások riasztották fel Bogit, aki csodálkozva vette észre, hogy az este
még kihalt partvonalat színes melegítős férfiak és nők népesítették be, akik nem átallnak a hajnali
órák ellenére precíz hajlongásokkal, törzskörözésekkel bemelegíteni, majd olyan serényen futkosnak
fel és alá, mintha kötelező lenne. Irtózattal vegyes csodálattal figyelte őket egy darabig, majd úgy
döntött, hogy kénytelen ő is felkelni, ha nem akarja a földön fekve csodásítani magát.

A felülésnél már kezdte kapizsgálni, miért részesítik az emberek előnyben az ágyat, miután előbb
a derekába nyilallt bele a fájdalom, majd a felkarjába, aztán valahol a nyaka tájékán elveszítette az
agya az adatok feldolgozását, és már szimplán minden porcikája sajgott. Közben a homok ropogott a
foga alatt, eltömítette a jobb fülét, és teljesen kiszárította a kezét, amely alvás alatt a fövenybe
fúródott. A ruhái az éjszakai fürdőzésnek köszönhetően megkeménykedve tapadtak rá, ráadásul
kellemesnek éppenséggel nem mondható sós-alga szag áradt belőlük. Amely frissen még akár üde
fuvallatnak is felfogható, de besűrűsödve inkább egy halas kofára hajazott.

Miután a lehetőségekhez mérten összeszedte magát, amely nagyjából kimerült a
homokmentesítésbe és kézzel fésülködésben, felfedező körútra indult. Már órák óta céltalanul
bolyongott, amikor az egyik fehérre mázolt bodega irányából hallatszó éktelen szitkozódás
kizökkentette a gondolataiból. Bár nemrég most szerzett húsbavágó tapasztalatot arról, hogy jobb
messze elkerülni a konfliktusokat, a dallamos sivítozás meghökkentő érzelemgazdagsága felkeltette
a kíváncsiságát. A felét sem értette, de lenyűgözte a jelenet drámaisága. A méltatlankodó hang
forrása egy alacsony, hátrazselézett hajú férfi volt, aki időközben stratégiát váltott és lágyan kérlelni
kezdte a vele szemben álló görnyedt testtartású, lebiggyesztett szájú lányt.

- Carissima, ne tedd ezt velem! Hisz ismersz, nem úgy értettem. Szükségem van rád. Hogyan
hagyhatsz el éppen most, a szezon közepén?



A lány motyogott valamit, amit Bogi nem tudott kivenni, de kelletlen arckifejezése ékesebben
beszélt minden szónál.

- Mi az, hogy nem becsüllek meg? A hatóságokat ebbe ne keverjük bele, azok csak kiszívják a
becsületes állampolgárok vérét.

Újabb vállvonogatás, türelmetlen toporgás.
- Fizetésemelés? Az utolsó fillérjeimet is visszaforgatom hozzátok már így is. Én lennék a

legboldogabb, ha többet adhatnék, de sajnos korlátozottak a lehetőségeim. Ha már rám nem is vagy
tekintettel, Abbie és Lara semmit sem számít neked? Össze fognak omlani, ha elmész.

A lányt úgy tűnt, nem hatotta meg a könyörgés, mivel bizonytalanul kezet nyújtott, majd amikor a
férfi újra az éghez kezdett fohászkodni, figyelmen kívül hagyva a búcsúzásnak szánt mozdulatot, a
szoknyájába törölte a tenyerét és hátat fordítva a megrökönyödött férfinak elballagott.

Bogi kihasználva az esélytelenek nyugalmaként is emlegetett merész lelkiállapotát,
megköszörülte a torkát és odalépett a férfihoz.

- Hello, nem akartam hallgatózni, de véletlenül fültanúja lettem az iménti párbeszédnek. Azt
vettem ki belőle, hogy segítségre lenne szükséged. Én szívesen elvállalok bármilyen munkát és
nincsenek nagy igényeim.

- Ez roppant kedves, de nekem tapasztalt felszolgáló kell kislány – utasította vissza a férfi. Ahogy
tetőtől-talpig végigmérte a lányt, meglehetősen lepukkant benyomást keltett a koszos farmerével,
bár kétségtelen, hogy lelkesnek és megbízhatónak látszott.

- Van gyakorlatom. Nyaranta sokat pincérnősködtem otthon – hazudott szemrebbenés nélkül.
Nem hagyhatta elúszni a lehetőséget. Elvégre nem lehet olyan nehéz felírni a rendeléseket, aztán
kivinni néhány méternyire. Ha feltűnik valakinek a lassúsága, maximum ráfogja a berozsdásodott
izmaira.

- Akár azonnal is kezdhetek, csak mondd meg, mit tegyek. Hidd el, nem fogod megbánni. Jó az
állóképességem, és szeretem az embereket.

- Hát legyen, egy próbával nem veszíthetünk semmit. Üdvözöllek a Pizza Calabresében! Csak
vegyél fel normális göncöt, mert így nem jelenhetsz meg a pizzériában! Remélem, nem ez az
egyetlen ruhád. Egyébként Lorenzo Maggiorénak hívnak, szólíts Lorenzónak!

- Engem Kovács Boglárkának, röviden Bogi. Magyar név – tette hozzá a férfi kérdő tekintetére. –
Hálás vagyok, amiért adsz egy esélyt, nem fogsz csalódni bennem. Rögtön átöltözöm, és már itt is
vagyok – sietett el, mielőtt Lorenzo visszaszívná az ajánlatot. Nem kötötte az orrára, hogy majdnem
bejött a sejtése, mivel a teljes ruhatárát a hátán cipelte. Szerencsére akadt még benne kevésbé
megviselt darab is. Enyhe bűntudata volt, amiért megtévesztette, de jelen pillanatban nem
engedhette meg magának a finomkodást.

Még a délelőtt folyamán megismerkedett a másik két pincérnővel: a helybéli Larával és az ír
ősökkel büszkélkedő Abbie-vel. Lara elsőre tipikus amerikai cicababának tűnt lenszőke hajával és
fenékig érő miniszoknyájában, valójában azonban a külsejét meghazudtoló visszafogottsággal
rendelkezett. Nevetve vallotta, hogy a vendégeknek a látványt nyújtja kárpótlásul zárkózott
természetéért. Ha már nem hívhatják meg egy pint sörre, legalább jól megbámulhatják a lábait.
Dolgozni csak Lara dolgozott ma, de miután Abbie értesült az új lányról, a világ minden kincséért
sem hagyta volna ki a szemrevételezést. Nem is állt meg az udvarias csevegésnél és a csendes
szemlélődésnél, mint Lara, hanem azonnal faggatni kezdte Bogit.

- Lorenzo mesélte, hogy magyar vagy. Miért jöttél az Egyesült Államokba, pénz vagy szerelem? –
kérdezte őszinte érdeklődéssel. Vörös haja izgatottan szállt a szélben. Elképzelni sem tudott nagyobb
mulatságot, mint mások életébe bekukkantani, ezért is imádta a munkáját, ahol állandóan új arcok
vették körül.

- Egyik sem, tanulás. De kivágtak az egyetemről, én meg itt ragadtam.
- Azért nyugtass meg, hogy közben legalább egy-egy pasi is beesett. Unalmas lehet folyamatosan

magolni, ha közben nincs, aki szórakoztasson! Bár az egyetemisták nekem túl intellektuálisak, én az
ösztönösebb típusra bukom.

- Akkor ez volt a természetes. Ösztönös típusról pedig egy ideig hallani sem akarok.


