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Este volt, a várost nyárvégi zápor áztatta. A kövér esőcseppek buborékokat köpültek a poros betonon. A bódítóan friss esőillat
kellemesen keveredett a fák lombjaiból áradó zöldszaggal. Az erkély korlátján könyököltem, az alattam elterpeszkedő Central Parkot
bámultam.

Innen a tizenkettedik emeletről varázslatos volt a látkép az ezernyi apró esti fényekkel. Talán mégiscsak megérte a lakás a borsos
árat, amit fizettem érte.

Nem törődtem vele, hogy az eső totál eláztatja a hajamat, hogy a kezemben tartott pohárban felhígítja a pezsgőt. Dühös voltam.
Nem mellesleg csalódott és magányos.

Azt hiszem, az fájt a legjobban, hogy éppen ezen az estén kell egyedül lennem, a születésnapomon. Ki ne volna az?

Betöltöttem a harmincat. Ez a bűvös szám, mérföldkő egy nő életében. Nem vagyok többé húszon valamennyi,  és pimaszul
előtolakodnak olyan eget rengető kérdések,  amikkel  korábban nem kellett  foglalkozni,  lehetett  nagyvonalúan halogatni.  Ilyenek
például  a  férjhez  menés,  gyerekvállalás,  lassan  meg  kellene  nézegetnem,  mennyibe  kerül  egy  kis  botox  kezelés,  esetleg  a
mélyhámlasztás, vagy komolyabb méregtelenítő kúra.

Amíg kettessel kezdődött az életkorom, nem annyira izgattak ezek a témák. Lehet, hogy mostantól majd fognak.

Ezen a számomra fontos estén hiába készítettem flancos vacsorát, saját szent kezeimmel, feleslegesen csíptem ki magam, hogy jót
ünnepeljünk, mert egy sürgős telefonhívás áthúzta a számításaimat.

Howarddal, a vőlegényemmel szerettem volna kettesben, meghitten vacsorázni, de ő lemondta a találkozót. Orvos volt, sebész és
neki bármikor közbejöhetett egy sürgős eset. Közbe is jött.

Dr. Howard Franklin nem győzte eleget hangsúlyozni, milyen nagyon fontos a munkája. És hát, tényleg kénytelen vagyok elismerni,
az emberéletek megmentése valóban előrébb való, mint egy csóri születésnap megünneplése.

Már több mint három esztendeje tartott a kapcsolatunk. Ez idő alatt mindketten jelentős változáson mentünk át, nem mondanám,
hogy előnyünkre.

Egy kórházi látogatásom során ismertem meg a pasast és bevallom, első pillantásra szimpatikus volt.

A barátnőmet operálták vakbélgyulladással és már az első látogatás alakalmával randira hívott a doktor úr.

Howard jóképűnek mondható, középmagas, világosbarna hajú, kék szemű fickó volt. Talán csak egy sóhajtásnyival alacsonyabb, az
álom pasinál. Villódzó intelligenciájával, figyelmességével és jópofa humorával hamar levett a lábamról. Hozzá kell tennem, azokban
az időkben, ami a férfiakat illeti, éppen éhkoppon vegetáltam, így rögtön belehabarodtam. Viszonyt kezdtünk.

Szükségem volt  rá,  a  biztonságra,  amit  nyújtani  tudott.  Világmegváltó  beszélgetéseink  alkalmával  mindig  elkápráztatott  a
tájékozottságával, lexikális tudásával. Eleinte az ágyban is elszántan domborított, nem lehetett okom panaszra.

Aztán, ahogy telt az idő, az első izgalmi állapot csillapodott, a szenvedélyünk csendesebb ütemre váltott, Howard pedig egyre
gyakrabban  éreztette  velem  a  felsőrendűségét.  Elvégre  ő  orvos  volt,  méghozzá  remek  sebész,  míg  én…,  nos  én  csak  egy
szerencsevadász bevándorló. Szerinte.

Sehogy sem tudtam elfogadni a leereszkedő, gyakran kioktató stílusát, nem voltam képes igazat adni neki, amiért kendőzetlenül
lenéz, csupán azért, mert egy másik országból jöttem.



Angelina  Del  Castillo  vagyok,  Mexikóban  születtem,  egy  stabil  polgári  családban.  Nevet  szereztem  magamnak  divat  és
kelmetervezőként  a  szakmában,  keményen megdolgoztam mindazért,  amit  elértem.  Sikereim voltak.  Aztán az  egyik  bemutatón
kecsegtető ajánlatot kaptam. New Yorkba hívtak dolgozni és én nem bírtam ellenállni a kísértésnek. Tele voltam ötletekkel, meg
akartam hódítani Amerikát, hogy az emberek ismerjék meg a munkáimat és imádjanak. A tervezés alkotói munka, az új impulzusok
valósággal inspiráltak.

Ennek már nyolc éve. Persze nem lettem világhírű tervező, elmaradt a szenzációs áttörés, a pompa és csillogás, de azért kellő
ismeretségre tettem szert. New Yorkban felkapottak lettek a munkáim, sosem volt hiány megrendelésekből. Élveztem, a tehetős nők
hízelgését a kegyeimért, hogy nekik tervezzek.

Ritkán utaztam haza  a  családomhoz,  mindig  volt  valami,  ami  közbejött  és  fontosabbnak ítéltem meg,  minthogy  lássam az
otthoniakat. A telefon és az Internet pótolta a személyes találkozásokat, az e-mail és az MSN váltotta ki az öleléseket.

Howard nem titkolta mennyire lenézi a mexikói famíliámat. Szép lassan észre kellett vennem, mennyire megváltozott, és nemcsak
ő, de a viszonyunk is. A kezdetben sármos pasiból, mára önző, öntelt és uralkodni vágyó átlagos, sőt, ki kell mondanom, unalmas
seggfej lett. Engem egyszerűen csak dekoratív kiegészítő-elemnek tekintett. Nem értettem, hol romlott el ez az egész. Mikor lettem én
egy glamour bolond divatmaca és ő egy sznob karrierista farok.

Mindenesetre egyre gyakrabban vettem észre, hogy nem tudom és nem is akarom elviselni a közelségét és tulajdonképpen nem is
érzek iránta semmit. Szerelmet biztosan nem.

Jó,  persze,  én sem voltam mentes a negatív változásoktól.  A korábbi spontán,  zabolátlan csajból  jól  szituált  ámde vértelen
orvosfeleség jelölt  lettem, akinek alig akad egy önálló gondolata.  Pedig még nem is voltunk házasok! Mintha csak egy akarat
érvényesülne, és az Howardé. Ó, egek! És már hallom is, ahogy felcsendül a nászinduló! Na ne!

Áldottam az eszemet, amiért ragaszkodtam hozzá, hogy mindketten tartsuk meg a saját lakásunkat. Így valahányszor úgy éreztem,
egyedül akarok lenni, elvonultam a kis menedékembe.

Tulajdonképpen  megfogalmazódott  bennem a  gondolat,  hogy  ki  akarok  szállni  ebből  a  kapcsolatból.  Nekem egészen  más
elképzelésem van a boldogságról, de valahogy mindig elódáztam a dolgot, hogy ezt közöljem Howarddal. Magam sem tudtam, mire
várok. Talán féltem, hogy nem találok helyette mást, legalábbis nem olyant, akire számíthatok. Mert minden ellenérzésemet félretéve,
el kellett ismernem, hogy Howard mindig mellettem állt és támaszkodhattam rá.

Azt persze tudtam, hogy Howard sem szívesen mondott volna le rólam. Ahhoz túlságosan hiú volt, nem akarta elveszíteni a
dekorációs célokra fenntartott nőjét. Azt hiszem, mindig olyan feleségről álmodozott, aki csinos, okosan tud válaszolgatni a feltett
kérdésekre,  ám feleslegesen  nem fecseg,  és  remekül  mutat  az  orvosfeleség  szerepében.  Ez  a  nő  kizárólag  a  családnak  és  a
gyerekeinek él és lesi az ura minden kívánságát. Nos, én nem vagyok ilyen.

Howard valami mesevilágban élt, de fixen nem ismerte a mai nőket. Meggyőződéssel ismételgette, hogy én hamarosan felhagyok a
rajzolgatással, tervezéssel, ami igazából nem több egy kellemes hobbinál. Mit mondjak? Szimpatikus elképzelései voltak az életről…

Az utóbbi hónapokban egyre gyakrabban fordult elő, hogy a vitáink veszekedésekbe fulladtak. Egyikünk sem volt hajlandó engedni.
Már nem tudtam igazat adni neki és nagyvonalúan elfogadni az érveit. Mióta ment ez így? Már magam sem emlékszem.

Howard meggyőződéssel állította, hogy ostoba női hormonok teszik ezt velem, ezért változtam házisárkánnyá. Talán itt az ideje,
hogy teherbe essek és lekössem magam a gyerekneveléssel. Akkor végre a házasságba is belegyezek, és a tervei valóra válnak.

Beballagtam az erkélyről,  vizes ujjaimmal eloltottam a gyertyákat az ünnepi  asztalon.  Egyedül  kezdtem neki  a vacsorának.
Felesleges volt tovább várnom. Két ujjam közé fogtam a gyűrűmet, amit Howardtól kaptam, lehúztam, és az asztalterítőre csaptam.
Ezzel felbontottam a köteléket.

 

Másnap délelőtt Howard az irodámban keresett telefonon. Kárpótlásként az előző esti fiaskóért, felajánlott két színházjegyet az
egyik legfelkapottabb színdarabra. Első hárpiás haragomban csípőből nemet akartam mondani, odakiáltani a telefonba, hogy csessze
meg, aztán meggondoltam magam. Igyekeztem józanul belátni, nem Howard tehet róla, ha egy súlyos beteg páciensét meg kellett
operálni tegnap éjjel. Azon kívül a darab is érdekelt.

Csinosan kiöltöztem, fekete spagetti pántos ruha, hozzá lapos sarkú fekete cipő, amelynek selyempántjai ravaszul tekergőztek a
bokám körül.  Howard nem volt túl magas és megkövetelte, hogy ne hordjak magas sarkút, mert abban fél fejjel  magasabbnak
látszottam. Tán, ha rajta múlik, arra is megkér, hogy kicsit görbítsem meg a hátamat és akkor dicső termete picikét magasabbnak



tűnhet.

Hosszú sötét és hullámos hajamat szabadon hagytam a vállaimra omlani.

Így vonultunk fel a színház lépcsőjén. Howard a társalgóban önfeledten cseverészett az ismerőseivel. Mintha minden a legnagyobb
rendben lenne. Legyezgette a hiúságát, hogy a kollegái, felettesei megbámulnak minket. Minden kínálkozó alkalmat megragadott,
hogy jó színben tűnjön fel előttük.

Ezúttal nem foglalkoztam ezzel. Az előadásra figyeltem, elkalandoztak a gondolataim, teljesen máshol jártam lélekben.

Mielőtt még elindultunk a színházba, Howard széles vigyorral egy vörös bársonydobozt tett elém és megcsókolt.  A doboz a
születésnapi ajándékomat rejtette, egy csodaszép nyakláncot brillekkel kirakva.

Hát mégis megérek én ennyit a doktor úrnak? – gondoltam kajánul, míg a nyakamra kapcsolta az ékszert.

Mialatt kijöttünk az előadásról, folyton a láncot babráltam. Úgy éreztem, megvásároltak. Most majd megint jól kell viselkednem
Howarddal. Mintha a nyakékkel együtt engem is megvett volna. Az első örömöm el is párolgott.

Éjszaka volt, csendesen ültünk a kocsiban. Az esti város képei sebesen suhantak el mellettünk.

- Miért hallgatsz? - kérdezte Howard.

Halkan elindította a cd-lejátszót, Chopin lágy dallamai kúsztak körénk.

Kizökkentem a gondolataimból. Megszokhattam volna, ha hallgatok az a baj, ha pedig beszélek az.

- Az előadáson jár az eszem. Nagyon tetszett, örülök, hogy eljöttünk.

-  Én is  örülök,  drágám. Milyen szerencse,  hogy a kórház igazgató főorvosa is  itt  volt.  Jól  elbeszélgettem vele,  azt  hiszem,
szimpatizál velem.

Meghökkentem.

- Hát nem miattam, illetve a születésnapom apropójából jöttünk el? Hanem azért, hogy a főnököddel bazsalyogj?

Összevonta a szemöldökét. A hangjában némi fenyegető színezet villant fel, amikor megszólalt.

- Angie, ezt most ne!

- Ugyan miért ne? Szeretnéd, ha nem tenném szóvá, ha nem tetszik valami? Tényleg ezt várod? Én hülye! Csak most esik le, hogy
megint felhasználtál. Ráadásul úgy tetted, hogy még nekem kelljen hálásnak lennem érte, igaz? Ügyes vagy, Howard, gratulálok! –
dühöngtem.

- Tudom, hogy a tegnapi miatt cirkuszolsz. Dolgoznom kellett. – tagoltan mondta, mintha egy hülyével beszélne. – Egy beteg feküdt
a kezeim alatt, az életéért küzdöttem. Nem hagyhattam ott a műtőt, hogy szülinapi vacsorára menjek. – most már ingerült volt.

- Ó, igen. Nem is ezzel van bajom. Igaz, csak egyszer harminc éves az ember. Inkább a lekicsinylő zönge zavar a hangodban –
néztem rá élesen.

- Mi van? Talán menstruálsz, vagy rossz napod van?

- Nem, tulajdonképpen egészen jó napom volt. Díjaznám, ha nem a női mivoltommal élcelődnél, ha kiakadok valamin. Inkább figyelj
oda rá, mit mondok, mert esetleg tényleg bánt valami! Vagy ez túl nagy kérés?

Howard felemelte a kezét, jelezve, hogy ne is folytassam.

- Angie! Nem akarok veszekedni. Szeretnék egy kellemes estét eltölteni veled. Ne ágálj minden ellen, amit mondok, akkor rendben
leszünk! Nem akarok én rosszat. Minél előbb össze kell házasodnunk, veszünk egy szép házat és családot alapítunk. Talán te is
megnyugodnál és nem lennél olyan izgatott folyton.

- Én izgatott?!

Elmerengtem a családi idillről felvillantott képen és összerándultam belül. Nem akartam ezt, még vártam valamire. Olyan nehéz
volt megfogalmazni. Vártam azt a mindent felforgató, őrült érzést, amit az álmokat kergető idealisták úgy hívtak, szerelem.



Arra eszméltem, hogy ismeretlen sötét környéken járunk. Howard idegességében elvétette az egyik lámpánál a sávot.  Most
lerobbant sikátorokon hajtottunk keresztül.

Két kezemmel hátrasimítottam rengeteg hajamat, hogy a fülem mögé tűrjem, hasztalan.

Howard oldalt pillantott rám:

- Nem viseled a gyűrűt?

Meztelen ujjamra meredtem. Francba! Ennek sasszeme van, hogy észrevette!

Jól emlékeztem, mikor és miért raktam le az ékszert.

- Nem.

- Talán úgy érzed, nem illik a ruhádhoz? Tudjuk, hogy ügyes tervező vagy, jó az ízlésed, de azért mégiscsak egy eljegyzési gyűrűről
van szó – gúnyolódott Howard.

Egyetlen pillanatig fontolgattam, elmondjam-e, miért nem viselem a gyűrűt. Aztán a gunyoros arckifejezése felbőszített. Nem
akartam tovább türtőztetni magam.

- Igazság szerint, szándékosan vettem le. Úgy érzem, nem akarom viselni, mert már nem hiszem, hogy jogom van hozzá.

- Ezt nem értem.

- Nézd Howard, időre van szükségem. Át kell gondolnom néhány dolgot, nem házasodhatunk össze, nem érzem, hogy helyes lenne.

Elvörösödött, mint a rák és jó erősen markolta a kormányt, az ujjai belefehéredtek.

- Talán nem vagyok elég jó neked? – kérdezte visszafojtott indulattal.

Szavaival ellentétben, a hangjában még csak a bizonytalanság szikrája sem csengett.

- Nem, nem erről van szó. Nem vagyok szerelmes beléd, pedig szerintem, ez fontos része kellene legyen egy házasságnak.

Howard olyan hirtelen lépett a fékre, kis híján lefejeltem a szélvédőt. Ha direkt csinálta, akár gratulálhatnék is neki.

- Hát ez szép! – kiáltotta ingerülten. – Megmondanád, mi a büdös francért vagy velem, ha sosem szerettél?!

- Te azt hallod, amit hallani akarsz. Én nem ezt mondtam. Szerettelek téged, csak minden megváltozott, már nem olyan vagy.
Elmúlt…

Lángoló arccal fordult felém és magából kikelve ordított:

- Szóval elmúlt!! Eszem megáll! Mit képzelsz, te magadról?! – összeszorította az ajkát, aztán élesen rám szólt: - Azonnal szállj ki!

Áthajolt előttem, vigyázva, nehogy meg kelljen érintenie és kinyitotta a kocsiajtót:

- Indulj!

Egy árva pillanatig bíztam a józan eszében, nem hittem, hogy komolyan gondolja.

- Howard, az istenért, ne csináld!

- Szállj ki! – ordította ismét.

Kinéztem a sötétbe.

- Ezen a környéken?

- Takaródj már kifelé! Látni sem bírlak!

Lendületesen kiugrottam a kocsiból, lerántottam az ajándék ékszert a nyakamból és a pasashoz vágtam. Berúgtam az ajtót, mire
Howard nagy gázfröccsel elrobogott.



Egyedül álltam a lenge estélyimben a világ legelhagyatottabb környékén, egy félhomályos utcán.

Félelem kúszott a torkomra. Egyetlen taxi, vagy más egyéb jármű sem járt erre.

Gyors léptekkel indultam el a sötétben, mintha határozott célom lenne. Most aztán áldottam a szerencsémet, hogy lapos talpú
cipőben voltam. És átkoztam Howardot az aljasságáért. Csúful bukott ki belőlem a kapcsolatunk lezárása, de fogalmam sincs, hogyan
lehetett volna szépen.

Az utcán hellyel-közzel égett a közvilágítás, a szememben ezzel csak súlyosbítva az amúgy sem rózsás helyzetet.

Jó, nem fogok betojni egy kis sötétségtől és néhány sikátortól.

Egyetlen házat sem ismertem fel, nem tudtam tájékozódni. Már jó ideje mendegéltem a kietlen utcákon, amikor az egyik háztömb
felől hangok ütötték meg a fülemet.

Megdermedtem a félelemtől. Lehetetlen volt másfelé mennem, legfeljebb vissza, amerről jöttem.

A ház falához simultam és óvatosan kilestem mögüle. Kicsit távolabb a félhomályban két férfi harcolt egymással. Valami megvillant
a gyenge fényben, egy kés pengéje. Lélegzetemet visszafojtva húzódtam a fal mögé, reszkető kézzel szorosabban markoltam a kis
színházi táskámat. Arra gondoltam, minél gyorsabban el kell tűnnöm innen olyan messzire, amennyire csak lehet.

Újra kilestem, láttam, hogy akinél a kés van, most tompán puffan a földön. A másik sötét árny szinte gyengéd mozdulattal
eresztette le a kezei közül. Felegyenesedett, kihúzta magát, hátravetette fejét és beleszagolt a levegőbe.

Ezt a pillanatot választottam, hogy elrugaszkodjak a faltól. Átszaladtam a túloldalra olyan puha, lágy léptekkel, hogy a talpam alig
érintette a talajt. Igyekeztem visszafojtani a zihálásomat, hogy a legapróbb zajt se üssem. Minden idegszálam megfeszült, úgy éreztem,
az árny követ, a nyomomban van. Annyira bizsergette a tarkómat és a fejbőrömet a kellemetlen ijesztő érzés, hogy nem is bírtam
tisztán gondolkodni. Csak szaladtam, mint egy őrült, míg megláttam egy nyitott kapualjat. Beugrottam alá és a falhoz simultam.

Szám elé kaptam a kezemet, hogy ne hallatszódjon a lihegésem. Nem hallottam az üldözőmet, talán csak képzelődtem és nem is
jön utánam senki. A rettegéstől könnybe lábadt a szemem. Azt kívántam, bár ne veszekedtem volna Howarddal. Miért is nem tudtam
befogni a számat és végighallgatni az ostobaságait, rábólintani, mint annyiszor máskor?

Egyszerre csak ott állt előttem a magas, sötét árny, a semmiből előbukkanva, fenyegetően elzárva előlem az egyetlen menekülési
utat. Az üldözőm volt, a gyilkos, aki az imént végzett a késes pasassal. Némán fölém magasodott, majdnem rám dőlt. Fél karjával
megtámaszkodott a falon, a fejem mellett. Az utcáról beszűrődő gyenge fény hátulról világította meg az alakját, keretbe vonta, így az
arca láthatatlan fekete folt maradt.

Egészen hosszú fekete kabátot viselt és csuklyaszerű valami volt a fején, vagy a haja volt hosszú. Nem tudtam eldönteni a sötétben.

Különös édes, vonzó forróság áradt belőle, mint valami delej. Annyira meglepett, hogy önkéntelenül leengedtem a kezem a szám
elöl, miközben a rettegés könnycseppjei kibuggyantak a szememből és leszaladtak az arcomon. Sikoltani szerettem volna, de képtelen
voltam rá. Még akkor is, ha a következő pillanatban meghalhatok. Totálisan leblokkoltam.

Ez a férfi ugyanúgy végez velem, mint azzal a másik áldozatával az imént. Oldalt rebbent a tekintetem, a fejem mellett támaszkodó
kezet néztem. Ebben a képtelen dermedt pillanatban egy hétköznapi,  póri gondolat futott át rajtam. Hosszú vékony ujjú, fehér
férfikézfej volt. Akár egy művészé.

Az alak talán egy sóhajtásnyi idővel tovább bámult, mint hogyha tényleg ártani akarna. Bizonyosan érezte, mennyire rettegek tőle.
Leráztam magamról a fullasztó mágiát, amivel körülvont. Hirtelen félrelöktem a karját, nagy lendülettel eltaszítottam magamtól.
Kiperdültem a kapualjból, és futni kezdtem az utcán. Rohantam, akár egy bolond.

Muszáj volt megpróbálnom, élni akartam, nagyon is.

Szaladtam, ahogy csak a lábaim bírták. Elsuhantak mellettem a házak, utcák, tétován bandukoló emberek. Nem mertem hátralesni,
követ-e a férfi.

Végre olyan utcára értem, ahol világos volt, égtek a lámpák, kocsik robogtak. Mintha az elvarázsolt sötét pokolból kiértem volna a
fényre. A járda szélén lányok álltak, unottan árulták magukat. Zavartalanul bámulták, ahogy kiperdülök a sikátorból és ziláltan
kapkodva taxi után hadonászok.

Végtelennek tűnő pillanatok után megállt egy sárga kocsi, felvett. Remegő hangon mondtam be a címet a sofőrnek és meg bírtam
állni, hogy addig nem sírtam el magam, míg a lakásba nem értem.



Második fejezet

 

Leo

 

Kifordultam a kapun, de ellentétben az első gondolatommal, mégsem lódultam a rohanó nő után. Figyeltem, ahogy alakja eltűnik a
következő sarok mögött. Még a számban éreztem rettegő szívének zakatolását. Úgy álltam ott, mint akit megbabonáztak. Lassan
ocsúdtam a bűvöletből.

Meg kellett volna ölnöm a lányt, elvenni az édesen pulzáló életét, kioltani a tűzet a szeméből. Tanúja lett annak, amit tettem, amit
nem szabadott volna látnia, mégsem cselekedtem. Eleresztettem. Visszatartott a szemeiből sugárzó rettegés, az élni akarás utáni
makacs és mohó vágy. Könnyelműen megadtam neki az esélyt.

Nem volt kenyerem a könyörület. Nem voltam abban a helyzetben, hogy efféle szentimentális érzelmeknek engedhessek. Nem
gyakorolhattam kegyet senkivel szemben, ha életben akartam maradni. Ehhez pedig, meg kellett őriznem a titkomat, mindenáron. A
titkomat, amit minden alkalommal a lelepleződés veszélye fenyegetett, ahányszor kielégítettem tomboló éhes vágyamat. Számomra
nem maradt más választás, nem voltak alternatíváim.

Az ösztöneim rabja vagyok.

 

Angelina

 

A taxiból kiszállva, kapkodva, szinte vakon rohantam a lakásomig. Bezártam magam mögött az ajtó összes zárját, hátamat zihálva
az ajtódeszkának vetettem és bőgtem, mint egy riadt kisgyerek. Próbáltam gondolkodni. Szemtanúja lettem egy gyilkosságnak, láttam
közelről  az elkövetőt.  Mit  kell  ilyenkor csinálni? A rendőrségre rohanni  és bejelentést  tenni? Az éjszaka már így is  felért  egy
rémálommal,  nem  kívántam  tetézni  a  faggatózó  rendőrök  kérdéseire  adott  bizonytalan  válaszaimmal.  Különben  is,  hogyan
magyarázzam meg, mit kerestem azon a környéken? Ha a gyilkos most itt állna előttem, akkor sem ismerném fel.

Még mindig reszkettek a térdeim és a gyomrom is rángatózott.

Howard jutott eszembe, az aljas gazember képes volt otthagyni az éjszaka közepén azon az ótvar környéken. Dühös voltam rá,
legszívesebben bemostam volna neki egyet, akkor talán én is megnyugodnék kicsit és kevésbé gyötörne az üldözési mániám, hogy az
árny haza is követett és most az ajtómat lesi a folyosóról.

Részemről ezzel befejezettnek tekintettem a kapcsolatunkat, nem voltam képes többé higgadtan viselkedni vele, még beszélni sem.

Lezuhanyoztam, felhajtottam egy jó pohár bátorító vodkát, aztán aludni akartam, mélyen, álomtalanul, hogy elmenekülhessek az
este történtek bevillanó képei elöl.

Reggel zúgó fejjel ébredtem, nem volt ebben semmi szívderítő, ráadásul, eszméletlenül elaludtam. Az irodában nem sok hasznomat
vették  a  többiek,  alig  bírtam  a  munkára  koncentrálni.  Bármennyire  haragudtam  Howardra,  mégis  vártam  a  bocsánatkérő
telefonhívását. Persze hiába.

Egy vigaszom volt, hogy péntek lévén vége a hétnek és szabadon merülhettem el a magánéletem poklában. Legalább két napra
átadhatom magam az önmarcangolás keserű élvezetének.

Szerettem a kis stúdiót, ahol dolgoztam. Teret kapott a kreativitásom, szabadon megvalósíthattam a gondolataimat, terveimet.
Hazavittem néhány tervrajzot hétvégére, hogy otthon dolgozzak rajtuk, hiszen nem terveztem közös programot Howarddal, ahogyan
máskor. Nem lesznek többé közösen eltöltött hétvégék, hangulatos vacsorák, mozizások, kirándulások és esti táncolgatások sem.

Az ajtócsengő éles, erőszakos hangja zökkentett ki a munkából. Howard volt az teljes testi valójában és még halványan mosolygott
is, amikor becsukta maga mögött az ajtót.



- Remélem, lecsillapodtál – mondta köszönés helyett.

Elszámoltam magamban háromig, mielőtt megszólaltam:

- Vártam a hívásodat, hogy megkérdezd, épségben hazajutottam-e. Bizonyára nagyon elfoglalt voltál és nem volt időd telefonálni.

-  Személyesen akartam ezt megbeszélni veled. Talán mostanra eleget gondolkoztál  a dolgon, ahogy viselkedtél,  és én most
előzékenyen megadom neked a lehetőséget, hogy bocsánatot kérj tőlem. - várakozóan karba fonta a kezeit a mellkasa előtt.

Hitetlenkedve pislogtam:

- Azt hiszem, nem hallottalak jól. Neked elment az eszed, Howard! Te vagy, akinek itt bocsánatot kell kérnie, de már az is
felesleges lenne!

A férfi szeme résnyire szűkült.

- Nocsak! Mitől érzed magad olyan fölényesnek? Mintha volna rá bárminemű erkölcsi alapod…

- Mi?! Komolyan mondom, ne dühíts fel, mert nem állok jót magamért! A fölényeskedés a te műfajod, én csak azt mondom ki, amit
érzek. Ne játszd itt a sértettet! Tudtad jól, mit művelsz tegnap este, mégsem bánt a lelkiismeret, amiért otthagytál. Van róla fogalmad
egyáltalán, min mentem keresztül? – legyintettem. – Honnan is tudhatnád? Kényelmesen hazakocsikáztál, végignyúltál az ágyadon és
közben  a  szaros  Chopinedet  hallgattad.  Talán  még  elégedett  is  voltál  magaddal,  amiért  alaposan  megleckéztettél,  engem,  az
engedetlent.

- Megérdemelted, Angie.

Magamra erőltetett nyugalommal letettem a rajzceruzát, elléptem a vázlatoktól és Howardra pillantottam.

- Remek orvos vagy, de tényleg. Büszke lehetsz magadra. Remélem, egy nap megtalálod a méltó nőt, akivel megoszthatod a
sikereidet, és aki szó nélkül, mosolyogva tűri majd, hogy elnyomd az egyéniségét.

- Hogyan? – horkant.

- Jól hallottad. Nincs több mondanivalóm számodra. Ennyi, vége.

Dühös lett, de nem vesztette el a felsőbbrendű arckifejezését.

- Nagyon rövid időn belül megbánod még ezt a döntésedet. Könyörögni fogsz, hogy fogadjalak vissza. Te nem szakíthatsz velem! –
mondta, aztán megfordult, hogy elmegy.

Megtorpant és az ajtóból visszanézett.

– Nem voltam elég jó neked. Hát eredj, kergesd a szerelmet, de álmokat kergetsz! Amire te vágysz, nem létezik. Ébredj már fel és
légy végre felnőtt! – azzal bevágta az ajtót a háta mögött.

A fülemben visszhangzott az ajtó döndülése. Reméltem, nem hamarkodtam el a döntésemet, és nemcsak a haragom vezérel.

Egy hét múlva régi kedves barátnőm Nicole jelentkezett telefonon. Azóta ismertem, hogy az országba jöttem. Közös munka
alkalmával találkoztunk először egy divatbemutatón. Nicole sminkes volt. Hamar összebarátkoztunk, pedig mindenben az ellentétem
volt. Szőke, kék szemű csaj volt, szívesen hangsúlyozta nőiesen kerek formáit. Két kislány anyukája volt, a férje a bíróságon dolgozott
védőügyvédként.

- Hogy vagy, Angie? Olyan régen beszéltünk.

A hangja csilingelt a vonal túlsó végén.

Olyanok voltunk, mint a tűz és víz, mint forró napsütés és a borús, szürke égbolt, mégis jól megértettük egymást.

- Nem tudtam, hogy már hazaértetek Savannahból, különben hívtalak volna. Milyen volt a szüleidnél? – kérdeztem mosolyogva.

- Kellemes és végre lélegzethez jutottam a lányoktól. Anyám nem is tudja, mennyire hálás vagyok neki, amiért annyit foglalkozott a
lányokkal. Veled mi van?

Felsóhajtottam:



- Lehangolt vagyok. Rám férne egy alapos kikapcsolódás.

- Baj van? – kérdezte Nicole.

- Nem olyan óriási tragédia, nem fog összedőlni a világ, de az igazság az, hogy szakítottam Howarddal.

- Ez komoly? Istenem! – hebegte Nicole. – Várj! Ne is mondd tovább! Gyere át este hozzánk és beszéljük ki a dolgot!

Megfogadtam a tanácsát, átmentem és alaposan kielemeztük a történteket, amúgy barátilag. Utána tényleg sokkal jobban éreztem
magam, segített, hogy kifröcsöghettem a dühömet.

Nicole és a férje, Samuel már régóta gyanították, hogy valami nincs rendben közöttünk. Túl gyakran esett meg, hogy szem és
fültanúi voltak a vitáinknak. Mindketten jól ismertek engem, nem is értették, miért tartok ki az általam sznobnak bélyegzett orvos
mellett.

Legnagyobb jóindulatuk ellenére sem sikerült megkedvelniük Howardot, de a vőlegényemként igyekeztek elfogadni őt.

- És most mi lesz? Új pasi után nézel? – faggatott Nicole.

- Nem igazán tervezek előre, ezzel felhagytam. Annyi biztos, hogy szükségem van egy kis nyugalomra.

- Önkéntes cölibátus?

- Azt azért talán mégsem. Még nem tudom.

A következő napok sok munkát tartogattak, nem volt időm a magánéleti problémáimon rágódni, és nem is bántam. A legutóbbi
elfogadott  terveim  alapján  elkészültek  a  szabásminták,  majd  a  ruhák.  Ezeket  kellett  rendszerezni,  elvégezni  a  papírmunkát,
kiegyenlíteni  a számlákat a készítőknek és leszállítani  a készterméket a megrendelőknek. Többször is  előfordult  a héten,  hogy
túlóráznunk kellett, ha tartani akartuk a határidőket.

Egyik este egy exkluzív szállítmányt kellett eljuttatni az egyik üzleti partnerünkhöz és okvetlenül ott akartam lenni az átvételkor.
Személyesen akartam tisztázni, az esetlegesen felmerülő kifogásokat, vagy a változtatásokat. Nem szívesen bíztam volna másra.

Későre járt, csak a kis teherfurgon sofőrje és én voltunk bent a stúdióban, a többiek már hazamentek. Ketten bepakoltunk a
teherautóba és elindultunk az esti forgalomban.

Tony kedves, szimpatikus fiatalember volt, folyton rágógumit őrölt a fogai közt, fülén mp3-as fejhallgatóval mászkált az éppen
aktuális slágereket fütyörészve.

Mindenki kedvelte vidám felhőtlen humorát és a modellek bomlottak sugárzóan kékszemű mosolyáért.

- Ha leraktuk a cuccot, jó lenne, ha engem még hazafuvaroznál. Nincs sok kedvem taxizni – kértem a srácot.

Rám kacsintott.

- Persze, szívesen. Kérned sem kell. Mi ketten nem sokat dolgozunk együtt, most kifejezetten örülök, hogy te jöttél velem. Én csak
annyit látok belőled, hogy folyton az irodában ülsz, vagy a varróműhelyben rohangálsz.

Megvontam a vállam:

- Így van. Rengeteg a dolgom. Nincs ezzel gond, mert szeretem csinálni. Neked van terved a jövődet illetően, vagy sofőrként
akarsz megöregedni?

Tony levette a fülhallgatót, hogy teljesen a beszélgetésnek és a vezetésnek szentelhesse a figyelmét.

- Én is többet akarok az élettől, de azért ezt sem rossz csinálni. Tanulásra gyűjtök, ezért melózok itt. Építész szeretnék lenni.

- Tényleg? Szép tervek. Klassz lehet maradandót alkotni, valami nagyot, szépet – kilestem az utcára. - Nincs túl nagy forgalom, jó
lenne gyorsan végezni. Sajnálom, hogy így elhúzódott a munka, a te estédnek is lőttek. Nem gondoltam, hogy túlóráznunk kell.

- Ugyan, nem számít – mondta.

A szemei alatt húzódó fekete karikák árulkodóan jelezték, ő is fáradt.



A furgon átlagos sebességgel haladt, egy piros lámpa megállított minket. Tony becsülettel kivárta, míg a lámpa zöldre vált és
tovább indult.  Ekkor  váratlanul,  mintha csak teleportált  volna,  a  semmiből  előrobbant  egy Porsche a  baloldali  keresztutcából,
figyelmen kívül hagyva a vörösen világító közlekedési lámpát.

Tonyval egyszerre vettük észre a felénk száguldó kocsit. Hiába sikoltottam, hiába léptem a fékre a sráccal együtt és tiportam le a
lábát,  a  sportkocsi  veszett  tempóban  a  furgonunk  oldalába  rohant.  Elátkozott  perc  volt,  egy  pillanat  alatt  történt  minden.  A
fékcsikorgást hatalmas fémes csattanás követte, a lökéstől elvesztettem az egyensúlyomat és az uralmat a testem felett, majd hirtelen
csend lett.

 

Leo

 

A járdán sétálva a kereszteződéshez értem, döbbenten néztem végig, ahogy a sportkocsi fékezés nélkül bevágódik a teherfurgonba.
Hallottam a sikoltást és a csattanást.

Tétován körülnéztem, se autó, sem járókelő nem volt a közelben rajtam kívül ezen a kései órán, senki, aki segítségére siethetne a
kocsikban ülőknek.

Gyorsan felocsúdtam az első meglepetésemből. Átvillant az agyamon a könnyű prédaszerzés csábító lehetősége. Ezen az éjjelen
már jóllaktam, mégis elindultam a roncsok felé.

Ahogy közelebb értem, láttam, hogy a Porschében ülő fiatal lány és fiú sérülése halálos. Mindkettőjük menthetetlen volt, rajtuk
már senki sem segíthetett. Nem volt mit tenni.

A furgonhoz léptem. A vezetője hátrabillent fejjel ült az ülésben, kezei még most is a kormányt szorongatták. Lábából folyt a vér,
éreztem a hívogató meleg lüktetését, csábító illatát. Megkerültem a kocsit és a szomszédos ülésben előrebukott hosszú hajú nőt
néztem. Fél kézzel felemeltem a felsőtestét, hogy lássam a sérüléseit. Felhördültem. Rögtön felismertem. Hogy is feledhettem volna el
ezt az arcot? Ő volt, akit elengedtem anélkül, hogy egy ujjal is bántottam volna. Ez a gyengeség jele.

Néztem vértől maszatos arcát, lehunyt szemeit, a homlokán hasadt sebből szivárgó vérét. Alig hittem, hogy a vak véletlen ismét az
utamba sodorta ezt a nőt és éppen ilyen helyzetben. Itt a lehetőség, hogy bevégezzem, amit a legutóbb elmulasztottam megtenni, hogy
elvegyem az életét. Kezemben tartottam a lány nyakát, ütőere az ujjaim alatt pulzált. Most is láttam magam előtt riadt, könyörgő
tekintetét, amit legyőzött az élni akarás vágya, az élethez való ragaszkodás.

Közelebb hajoltam az arcához, aztán visszahőköltem, nem tudtam megtenni. Képtelen voltam bántani, ez olyan becstelen lett volna.
Másként döntöttem.

Láttam a furgon padlóján heverő mobiltelefont, érte nyúltam és hívtam a mentőket.

Míg rájuk vártam, a sofőr visszanyerte az eszméletét és mocorogni kezdett. Nyögdécselve nézett körül. Észrevett engem, figyelte,
amint kioldom a nő biztonsági övét, óvatosan a karomba veszem és kiemelem a kocsiból.

- Mi van vele? – kérdezte elmosódott hangon.

Felszisszent a lábába hasító fájdalomtól.

Ránéztem.

- Életben van. Megsérült. Mindjárt itt lesznek a mentők.

A fiatalember tekintetét elhomályosította a fájdalom. Ekkor, mintha varázsütésre történne, amit a szavaim idéztek elő, felharsant a
mentőautó szirénája. Két kocsi érkezett, orvosok és ápolók közeledtek futva az összetört kocsikhoz.

Saját kezűleg fektettem a nőt a hordágyra és beszálltam mellé, mielőtt a mentő vijjogva elrobogott.

 
Angelina



 

Kórteremben feküdtem. Az első, ami tudatosult bennem, hogy rosszul vagyok. Hányingerem volt és zúgott a fejem. Annyira
szédültem, hogy nem mertem megmozdulni. A szoba megállás nélkül forgott körülöttem, vagy inkább velem, akár a körhinta.

A fejsebemet leragasztották, a karomon is volt egy kötés, a többi kisebb zúzódást nem volt szükséges bekötözni. Átestem néhány
vizsgálaton, mielőtt ebbe a csendes, ámde barátságtalan kórterembe fektettek.

Folyamatosan villogtak előttem a baleset képei, mint egy film szakadozott kockái. És ehhez még csak le sem kellett hunynom a
szemeimet. Megtudtam egy nővértől, hogy Tony jól van, egyik lába ugyan eltört és vannak kisebb zúzódásai, de gyorsan rendbe fog
jönni. A Porsche utasai azonban mindketten belehaltak a sérüléseikbe, a sebességláz elrabolta ifjú életüket.

A doktornő, Dr. Sarah Gibb, aki elvégezte a vizsgálatokat, rögtön felismert. Howard kórházában voltam és valamikor részt vettünk
ugyanazon az estélyen, akkor még Howard oldalán feszítettem. Ott mutattak be minket egymásnak, emlékeztem rá.

Dr.  Gibb örömmel  üdvözölt,  amikor  magamhoz tértem és  kíváncsian tudakolta,  ki  volt  az  a  megnyerő férfi,  aki  elkísért  a
mentősökkel.

Épp elég pocsékul éreztem magam az agyrázkódás miatt, semhogy ilyen kérdésekre épkézláb válaszokat tudjak adni. Délelőtt a
doktornő mosolyogva lépett be a kórterembe. Világító ceruzavékonyságú lámpácskával ellenőrizte a pupilláim működését, megmérte a
vérnyomásomat. Ezeket egy nővér is elvégezhette volna, de Dr. Gibb tekintettel volt Howardra és saját maga tüsténkedett körülöttem.

- Jobban érzi magát, Miss Castillo?

Elhúztam a számat és óvatosan visszaereszkedtem a párnára. Minden mozdulatra meglódult velem a szoba a doktornővel együtt.

- Nem mondanám. Semmi sem stabil körülöttem, még az ágyba is kapaszkodnom kell, nehogy leessek – válaszoltam.

- Ez hamarosan elmúlik. Csendre és nyugalomra van szüksége. Aludjon sokat! Ha kér altatót, kaphat – mondta a doktornő.

Lehúzta a reluxát az ablakon, hogy kizárja az éles napsütést. Kellemes félhomály telepedett a szobára, ami kevésbé bántotta a
szemem.

- Nos, eszébe jutott már, ki volt az a férfi?

Sóhajtottam:

- Nézze, Dr. Gibb! Én csak az ütközésre emlékszem, semmi másra. Utána a nagy fekete semmi, mivel jól odavágtam a fejemet
valaminek. Ha volt is ott valaki, talán egy járókelő lehetett, aki látta a balesetet és megpróbált segíteni. Eszméletlen voltam, ez a
részlet kimaradt. Szerintem, maga többet tud róla, mint én, hiszen látta azt az embert.

A nő mosolygott.

- Igen, és elhiheti nekem, sajnálhatja, ha nem emlékszik rá. A kollégája, a sofőr fiatalember mondta el, hogy az a férfi hívta a
mentőket, és saját karjaiban vitte magát a hordágyra. Állítólag addig nem mozdult el maga mellől, míg meg nem bizonyosodott, hogy
nem történt komoly baja és nincs súlyos sérülése. Azután se szó, se beszéd eltűnt. Egyik pillanatban még ott állt, utána köddé vált.

Nem értettem, a doki miért érdeklődik annyira a pasas után.

- Hogy nézett ki a férfi? – kérdeztem.

Dr. Gibb szeme elfátyolosodott, ahogy felidézte az emlékezetében a vélhetően alaposan beégett képet.

- Magas, vállas, a haja egészen sötét és hullámos volt, a nyakába lógott. A tekintete pedig, sötét és tüzes. Jóképű féri és a legjobb
az egészben az volt, ahogyan nézett. Volt a tekintetében valami delejes vonzás, valami megsemmisítő, amit csak mi nők értékelünk.
Már ha érti, mire gondolok – mondta.

Elmosolyodtam a lelkesedésén. Persze, hogy értettem. A doki néni kicsit sok regényt olvas. Ami nem baj, csak hát ezek általában
köszönőben sincsenek a valósággal.

- Roppantul sajnálom, de nem segíthetek. Nem ismerek ilyen férfit, akire illene a leírás.

A nő megrántotta a vállát.

- Kár érte. Most hagyom pihenni, nem akarom kifárasztani. – halkan kiment a szobából.



Ahelyett, hogy megnyugodtam volna, a hallottakon töprengtem. Eszembe jutott, hogy azon az átkozott éjszakán, amikor Howard
kirakott a kocsiból a lepusztult környéken, hasonló férfit láttam. Igen, arra a gyilkosra nagyon is illett a doktornő leírása.

Ettől a képtelennek tűnő felfedezéstől meghűlt bennem a vér. Nem, ez szinte lehetetlen, hogy pont az a férfi segített volna Tonyn
és rajtam! Miért lett volna éppen akkor ott? Talán követett? Az nem lehet. Ha ártani akarna nekem, megtehette volna, itt volt a
ragyogó alkalom. Ehelyett mentőt hívott, elkísért a kórházba és megbizonyosodott róla, rendbe fogok jönni. Badarság!

Nem értettem ezt az egészet,  mégis megrémített  a felismerés,  hogy az ismeretlen segítőm talán azonos lehet a gyilkossal.
Elhessegettem magamtól a képtelen gondolatot és hosszú, álomtalan alvásba merültem.

 



Harmadik fejezet

 

Leo

 

New York külvárosában, a drága villák negyedében állt egy régi terméskő ház. Afféle múlt századi, tehetős polgári rezidencia
lehetett  valaha.  Az egykor minden bizonnyal  pompás és fényűzőnek számító épületet  mostanra teljesen befutották a borostyán
mélyzöld levelű indái. Ablakait örökösen elsötétítették a behúzott spaletták és a vastag, nehéz bársonyfüggönyök, meggátolva, hogy a
napsugarak behatoljanak a ház belsejébe.

Nekünk, akik itt éltünk, nem volt szükségünk napfényre, a sötétség gyermekei voltunk. A nappalokat a ház hűvös, mély pincéjében
töltöttük, amely egy kastély pazar pompáját tükrözte. Amint lebukott a nap, átadva helyét az esti sötétségnek, mi felélénkültünk.

Minden éjszakán vadászni indultunk, hogy csillapíthatatlan szomjunkat oltsuk, mely űzött minket.

Nemzettségünk öröktől fogva létezett, ott lopózva éjszakánként az emberek gyanútlan sokasága között, prédára lesve. Ez az
életmód önzővé és könyörtelenné kényszerített minket. Elsődleges célunkká a fennmaradást tette.

Ketten ültünk a nappaliban a nagy mahagóni asztalnál, egymással szemben. A másik fickó hosszú ezüst ősz haját lófarokba kötve
viselte, arcának nemes vonásai ókori szoborra emlékeztettek, pedig nem abból a korból származott. Türelemmel figyelte, ahogy
elgondolkodva meredek magam elé.

Az elmúlt éjszaka járt a fejemben. Viszontláttam a nőt, akiről azt hittem, soha többé nem találkozom vele. A sors rossz tréfát űz
velem és újra az utamba sodorta, rám bízta az életét, kezembe adta a döntés lehetőségét. Éppen az én kezembe! Nem biztos, hogy jól
döntöttem, de megtettem és ezzel elindítottam egy lavinaszerű áradatot, amit nem tudok megállítani. Van valami régi mondás arról,
hogy ha megmentünk valakit, akkor utána felelősséggel tartozunk érte.

Nem tudtam kiverni a fejemből, milyen volt a lányt a karjaimban tartani, ahogyan a feje a vállamon nyugodott. Kezeim közt
tartottam, forró vérének lüktetése csiklandozta az érzékeimet és ahelyett, hogy hallgattam volna a vágyaimra, felülemelkedtem saját
magamon, és nem engedtem a bennem élő ösztönlénynek, hogy elvegye, amit akar. Aggódtam a lány életéért. Micsoda álszent
gondolat!

Csak a nyakára kellett volna hajolnom, hogy felsértsem a bársonyos bőrt és magamba szívjam langyos vérét, csillapítsam örökösen
kínzó szomjúságomat. Pontosan úgy, ahogy ezt mindig is tettem. Csakhogy most nem a kihűlt, élettelen testet akartam a karomban
tartani, hanem a meleg, puha asszonyt, akinek a puszta tekintete megváltoztatta a szándékaimat. Élve akartam őt látni, megismerni,
beszélni hozzá és megérinteni, anélkül, hogy elijeszteném.

Mindez, amire vágytam, a magamfajtának a szentségtörést jelentette. Számomra csak álmodozás maradhatott, valami távoli soha
el nem érhető vágy.

Az események a kezemre játszottak, mert a kórházban könnyűszerrel megtudtam a lány nevét, címét a papírjaiból. Angelina Del
Castillo, ez volt a neve. Angelina, mint angyalka. Mennyire illett hozzá! Gyönyörűnek láttam magas karcsú alakját, sötét fényes haját,
amelynek tapintását most is a tenyeremben éreztem. Magam előtt láttam a fekete szempillák ölelésében fénylő világosbarna szemeit,
ajkának ívét, bőrének sápadt árnyalatát. Volt benne valami egzotikus szépség, ami megkülönböztette a sok szőke tucat nőtől. A hímet
ébresztette fel bennem, a vágyakozást.

Seth érdeklődve figyelt az asztal túlsó végéről. Korosabb férfi volt nálam és a barátom.

- Leonardo, min töprengsz ennyit? Már jó ideje nem szólsz egy szót sem. Kezdem kényelmetlenül érezni magam.

- Azt hittem, ennyi idő után már elfeledtem az érzelmeket, hogy a szívem megkérgesedett. De kiderült, tévedtem és ez egy kicsit
összezavar – válaszoltam.

- Nem értem, miről beszélsz.

- Seth, te hiszel benne, hogy az érzések megváltoztatnak, esetleg jobbá tesznek? Hogy a pozitív érzelmek legyőzhetik a bennünk
élő szörnyet és kevésbé leszünk bűnösök?

- Rég volt, hogy ilyesmiken töprengtem. Nem is emlékszem, milyen emberként élni, érezni. Csak azt tudom, hogy más, nagyon más.
Miért épp tőlem kérdezed?



- Mert a barátom vagy, és mert talán jobban eligazodsz az efféle dolgok közt. Mostanában történik velem valami, ami nyugtalanít.

Seth hátradőlt a székén és figyelmesen hallgatott.

- El akarod mondani?

Kutató pillantása elől sosem menekülhettem.

- Nemrég óvatlan voltam, hagytam, hogy valaki meglásson és nemcsak látott, de elengedtem anélkül, hogy ártottam volna neki.
Ilyen még soha nem történt, most mégis így alakult a helyzet, képtelen voltam elvenni az életét.

- Megsajnáltad?

- Nem, inkább azt kell mondanom, hogy elgyengültem. Azóta újra láttam a nőt és egyszerűen úgy éreztem, összeköt vele valami,
vagy szeretném, hogy így legyen.

Seth kétkedve nézett.

- Egy nő? Ez lehetetlen, nem eshetsz ebbe a hibába. Ne is lovald bele magad túlságosan! Amiről most beszélünk, annak nincs
jövője. Abszurd, nem létezik. Te is éppen olyan jól tudod, mint én. Nem csupán a bonyodalmakról beszélek, hanem a veszélyről,
aminek kiteszed magad és a társaidat. A mi létezésünk lehetősége abban rejlik, hogy megőrizzük a titkunkat, úgy élünk, mint az
árnyak, észrevétlenül. Most összezavarodtál, de hamar túl leszel rajta.

Rezzenéstelen arccal hallgattam és a lelkem mélyén tudtam, éreztem, ezúttal nincs igaza.

- Remélem is. Amikor a közelében vagyok, nem érzem az éhséget, nem úgy, mint máskor, csak azt a rég elfeledett vágyódást,
amikor még én is halandó voltam

Seth legyintett.

- Ah! Ne mondd, hogy nem kívánod a vérét, az utolsó cseppet is kiszívni belőle, mielőtt a szíve utolsót dobban és leereszted a
karodból a mozdulatlan testét! Ne ámítsd magad, Leo!

- Nem! – kiáltottam fojtott hangon. – Tudom, hogy ezt kellene tennem, a természetem ezt diktálja és ennek erősebbnek kéne lennie
minden másnál. Mégis azt kívánom, bár lennék ember, egy közönséges férfi és nem ez, ami vagyok. Talán most először érzem hosszú
ideje, hogy bár ne lennék vámpír.

- De az vagy. Ne feledd, te választottad az ezzel járó előnyöket és hátrányokat is! A szabályokat, melyek szerint élünk még te sem
tudod megváltoztatni. Engedd a nőt szabadon, azzal, hogy nem gondolsz rá többet! Ne hagyd, hogy megmérgezze az erős lelkedet! –
Seth félrefordította az arcát, majd egy pillanat múlva ismét a szemembe nézett: - Vagy öld meg!

Erre nem tudtam, mit mondani, felálltam és kisétáltam a házból, bele az éjszakába. Pontosan tudtam, hogy Sethnek igaza van, meg
kellene fogadnom a tanácsát. Én örültem volna a legjobban, ha ilyen egyszerű lenne. Vámpírként egyetlen célom volt-van és lesz, az
életben maradás, bármi áron. Túl régen voltam tagja ennek a tökéletes fajnak. Jól emlékeztem, hogyan vesztettem el halandó emberi
életemet egy ígéretért, egy csábításért cserébe.

A történelem homálya fedi a korszakot, amely ma már leginkább káprázatos művészetéről és építészetéről híres. Gazdagon és
gondtalanul éltem a Medicik által kormányzott Itáliában, hangos tivornyák, vadászatok és mulatságok tették ki a időm nagy részét. A
családom igazán tehetős volt, azt csináltam, amihez csak kedvem szottyant. Kedveltem a szép nőket, csinos cselédlányokat egyaránt és
minden adottságom megvolt hozzá, hogy meg is szerezzem, amelyiket csak akartam. Így találkoztam egy Lídya nevű grófnővel, aki
különleges vonzerővel rendelkezett. Rövid idő után a szeretője lettem. Hamarosan azon kaptam magam, hogy meggyengült az erőm.
Megmagyarázhatatlanul  sorvadni  kezdtem,  életerőm fogyott,  mint  a  gyertya  és  már  a  halált  éreztem közelegni.  Ekkor  Lídya
megvallotta rettenetes titkát, hogy ő vámpír és együttléteink alatt, míg én borgőztől kábultan alszom, ő a véremet szívja. Ezért
gyengültem le annyira. Én meg már a pestisre gyanakodtam…

Képtelen voltam megakadályozni a grófnőt. Lídya nem akarta, hogy meghaljak, örökre a szeretőjévé akart tenni, imádni az idők
végezetéig. Egy éjszakán, amikor már rémesen gyenge voltam, felkínálta a halhatatlanságot. Könyörgött, fogadjam el, csupán egyetlen
dolgot kellett tennem, kortyolni az asszony véréből, és ezzel megválthattam a testemet tépdeső kínokat. Nem akartam meghalni,
félájultan beleegyeztem, elfogadtam az ajánlatát. Mit is tehettem volna mást?

Még azon az éjjelen vámpírrá változtatott. Csak később értettem meg, mivel is jár ez az életmód, de ekkor már késő volt Lídyát
átkozni. Eladtam magam a sötétségnek és többé nem volt visszavezető út. Soha.

Persze az erőm és ügyességem megsokszorozódott, olyan képességekre tettem szert, amelyekről nem is sejtettem, hogy léteznek.
Hiába változtam sebezhetetlen, szilaj tigrissé, az esendő emberi lelkem meghalt örökre. Csak egy éles fogú, örökké éhes ösztönállat



lettem. Lídyát nem akartam látni többé, nem tudtam hálás lenni az újjászületésemért.

Sethtel közel száz esztendeje találkoztam először. Eleinte egyáltalán nem kedveltük egymást, csak később kötöttünk barátságot.
Azóta sokat tanulhattam a nálam jóval régebbi vámpírtól. Seth mindig ellátott jó tanácsokkal és nem is egyszer rántott ki zűrös
helyzetekből. Soha ki nem mondta volna, de én tudtam, hogy fiaként kedvelt. Éppen ezért volt súlya a szavának, akkor is, ha nem
egyezett a véleményünk.

 

Angelina

 

Második napja feküdtem a kórházban, változatlanul rosszul éreztem magam. A fejfájás, szédülés és hányinger kevéssé csillapodott.
Ráadásként  a  zúzódásaim  is  fájni  kezdtek.  Zavart  a  tehetetlenségem,  haza  akartam  menni,  mert  nem  bírtam  elviselni  a
kiszolgáltatottságot.

Nicole látogatásától kicsit jobb kedvre derültem. Igaz, hogy kicsit nehezemre esett beszélgetni, vagy koncentrálni, de nagyon
örültem a barátnőmnek. A jelenléte visszahozott egy darabkát az egészséges hétköznapi életemből, a rideg, steril kórházi környezetbe.

Elmeséltem neki, mi történt és az ismeretlent sem hagytam ki a sztoriból. Nicole aggodalmas pillantásokkal megesketett, hogy
mindent úgy csinálok, ahogy az orvosok mondják, és nem ficánkolok, bármennyire is ki akarok menni. Aztán megkértem, látogassa
meg Tonyt és adja át neki jókívánságaimat.

Alighogy Nicole elment, nemsokára Howard lépett a szobába, fehér orvosi köpenybe.

- Szia, Angie! Hogy érzed magad? – az ágyhoz lépett, rutinos mozdulattal kitapintotta a pulzusomat, majd a kórlapomat olvasgatta.

Nem ő volt a kezelőorvosom, de cseppet sem zavartatta magát. A tulajdonának tekintett és az ő fejében én a fennhatósága alá
tartoztam - még mindig.

- Pocsékul. Azt hiszem, szerencsém volt. Lehetne rosszabb is. Adhatnál valamit a hányingerre, mert nem tudok, vagy inkább nem
merek enni! Viszont nagyon éhes vagyok – kértem.

A férfi visszarakta a kórlapot az ágy végére és rám nézett.

- Majd küldök valamit. Holnapra sokkal jobban leszel. Az a lényeg, hogy pihenj, aludj és ne idegeskedj! Holnap jön majd valaki a
rendőrségtől felvenni a vallomásod. Majd elintézem, hogy ne zavarjon sokáig. Az a két szerencsétlen fiatal szörnyethalt és a zsaruk
szeretnék mihamarabb lezárni az ügyet.

- Köszönöm, hogy kedves vagy hozzám – mondtam őszintén.

Howard nem válaszolt erre semmit. Megfordult, de mielőtt kilépett volna, még megtorpant és visszanézett.

- Sajnálom, ami veled történt. Ha kettőnkkel kapcsolatban meggondolnád magad és belátod a tévedésed, én hajlandó vagyok
megbeszélni a dolgot. Nyitott vagyok a békülésre.

Meg akartam rázni a fejem, de még időben eszembe jutott, hogy jobb, ha nem teszem. Így is eléggé szédültem.

Csak annyit mondtam: - Nem.

Miután Howard blazírt képpel távozott, haraggal bámultam magam elé. Felháborított a pasas önelégültsége, pedig nem volt ebben
semmi új.

Két nap múlva elhagyhattam a kórházat, és valóban jobban éreztem magam. Nicole vitt haza. Alaposan megdorgált, hogy nagyon
megharagszik, ha első nap dolgozni merek. Pedig kíváncsi voltam, mi történt a stúdióban, míg nem tudtam ott lenni. Jó volt megint
otthon, még akkor is, ha csupán néhány napot töltöttem kórházban. Hosszú telefonbeszélgetéseket folytattam a szüleimmel Mexikóban,
és fejemből bambán kibámulva televízió nézéssel múlattam az időt.

Másnap már nem bírtam tovább és bementem dolgozni. Így Nicole türelmi rendeletét sem szegtem meg, hisz csak az első napra
volt érvényes. Későig dolgoztam, rengeteg volt az elmaradás és be kellett pótolnom. Egészen beesteledett, mire haza indultam. A



fejem is megfájdult, amikor beszálltam a kocsiba.

 

Leo

 

Nyugodt léptekkel sétáltam az utcán. Úgy bolyongtam az emberek között, mintha még közéjük tartoznék. Róttam az árnyas
utcákat és áldozatra lestem a gyanútlan járókelők közt.

Valamikor a kezdetekben sok évvel korábban minden éjjel öltem és iszonyú lelki gyötrelmeken mentem át. Képtelen voltam csak a
táplálékot látni az emberekben, mint a többi rutinos vámpír. Saját szenvedésem csaknem őrületbe kergetett. Nem akartam ölni, nem
akartam vérengző vadállattá válni. Ezért néha koplaltam, addig húztam, amíg csak bírtam. Nem pusztultam bele, de a testemet
tépdeső fájdalmak erősebbek voltak nálam és legyőzték a kitartásomat.

Szükségem volt az éltető testnedvre. Aztán hosszú évek során megtanultam, hogy másként is be lehet szerezni a vért. Például
állatoktól,  vagy ha másként  nem megy,  emberektől,  de  csakis  olyanoktól,  akik  valamilyen módon kiérdemelték sorsukat.  Nem
tartottam magam igazságosztónak,  semmi jogom nem volt  hozzá.  Én csupán megpróbáltam egyensúlyozni  egy nagyon keskeny
mezsgyén, ami elválasztotta a bűnt és az önbíráskodást.

Elméláztam, későn vettem észre az előttem felbukkanó autót. Egyenesen nekem rohant, olyan hirtelen történt minden, hogy
megdermedtem, elkerekedő szemekkel a fényszóróba bámultam. A sofőr éles csikorgással fékezte meg a kocsit, a sárhányó így is
elkapta a testemet. Rázuhantam a motorháztetőre, onnan le a betonra.

A sofőr kivágta az első ajtót és kiugrott a kocsiból.

- Uramisten! Sajnálom! Kérem, bocsásson meg!

Felpillantottam és megkövültem.

A lány állt előttem, Angelina.

- Várjon, segítek! – mondta.

Belekapaszkodott a karomba, felsegített. Kábán engedtem, hogy megérintsen.

- Nem sérült meg? – nézett rám aggódva.

Közvetlen közel álltunk egymással szemben, mégsem ismert fel. Nem adta jelét, hogy tudná, én üldöztem a sikátorban.

- Jól vagyok – mondtam. A hangom tompa volt.

A  lány  azonban  nem elégedett  meg  ennyivel,  az  autó  oldalának  támasztott  és  szemügyre  vett,  vannak-e  sérüléseim.  Egy
villanyoszlop alatt álltunk, a sárga fénynél jól láthattuk egymást.

Én már ismertem ezeket a világosbarna szemeket, a telt ajkat és a határozott ívű szemöldököt. Már egy ideje kísértett, borzongatta
a kedélyeimet ez az arc. Egy felettem álló erő azt akarja, hogy újra és újra találkozzak a lánnyal, felborítva ezzel minden általam
betartható szabályt.

Angelina is alaposan megnézett magának, tanulmányozta az arcomat, barna szememet, az állam vonalát, sötét hajamat.

Mindent megtettem az elmúlt napokban, hogy elfelejtsem őt, kitöröljem az emlékezetemből. Ő pedig, éppen azon volt, hogy a
vonásaimat memorizálja, bevésse magának.

Végigtapogatta a karjaimat, bordáimat.

Felszisszentem.

- Itt fáj? – kérdezte tolakodás nélkül.



Noha fájt, mégis hagytam, hogy átsimítsa a mellkasomat. Jól esett az érintése.

- Lehet, hogy eltört a bordája. Jöjjön, beviszem a kórházba!

Hárítóan feltartottam a kezeimet.

- Nem, arra semmi szükség! Kicsit megütöttem magam, hamarosan elmúlnak a horzsolások. De tényleg…

Ő azonban nem engedett.

- Ragaszkodom hozzá. Lehet valami más sérülése is és én vagyok a felelős a történtekért.

Bólintottam:

- Látja, ez igaz! Maga úgy vezet, mint egy holdkóros.

- Kérem, bocsásson meg! Elbambultam. Engedje meg, hogy orvoshoz vigyem! Ismerek egyet, aki majd…

- Nem köszönöm – megtapogattam a lezúzott könyökömet. – Felejtsük el! Menjen a dolgára, ne ácsorogjon itt az utcán! Veszélyes
lehet egy nőnek errefelé.

- Maga ne értem aggódjon! Foglalkozzunk inkább a sérüléseivel! Ha nem engedi, hogy orvoshoz vigyem, akkor legalább a sebeit
hadd ragasszam be. Hazaviszem.

Elkomolyodtam. Nem engedhettem, hogy ez a nő betegye a lábát a házamba, egy vámpírtanyára. Viszont nem akartam még ilyen
gyorsan elválni tőle.

- Tudja mit? Ha mindenáron tenni akar értem valamit, akkor vigyen el valahová, ahol lemoshatom a horzsolásaimat! – ajánlottam,
nem minden szándékosság nélkül.

Angelina felvonta a szemöldökét.

- Hova a csudába vihetném, hacsak nem a lakásomba? Itt lakom nem messze.

Óvatosan vállat vontam, hogy nekem tökéletesen megfelel.

- Hát nem is tudom, nem hiszem, hogy ez jó ötlet.

Kiolvastam a gondolatait, azt latolgatta, vajon rá akarok-e támadni.


