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Minden jog fenntartva!

 

Késő délután volt  már,  az egyetem könyvtárának termeiben néhol  még égtek a zöld ernyős
lámpák,  de  egyre  többen szedték  össze  holmijukat,  távozáshoz  készülve.  Néhány könyvtáros  a
pakolással volt elfoglalva, lassan záráshoz készülődtek.

– Miss Clever! – szólította meg a könyvtár vezetője a munkájába belemerült fiatal nőt, aki kábán
nézett fel rá a hang hallatán, annyira belemerült a könyvek tanulmányozásába.

– Igen?

– Záróra, Miss Clever – mosolygott az idős asszony, látva a lány arcán, hogy az hirtelen azt sem
tudja, hol van.

– Jaj, elnézést… már megyek. Mindig annyira elmerülök, észre sem veszem az idő múlását –
válaszolt láthatóan zavarban, majd összekapta jegyzeteit, táskájába rakta, aztán indult a ruhatárba a
kabátjáért.

A fiatal nő gyorsan magára kapta a pufidzsekijét, fejébe húzott egy laza, kötött sapkát, majd
mosolyogva köszönt és kilépett az ajtón.

Kegyetlen hideg szél  fújt,  szemei  azonnal  könnyben úsztak.  Még nem szokta meg az itteni,
zordabb időjárást. Sietve lépett a fekete BMW-hez, megkönnyebbülve ült be az autóba. Indított, majd
lassan a kampusz területén lévő ház felé hajtott, ahol a lakása volt.

Örömmel látta, a diákoknak meg sem kottyan ez a zord idő, talán észre sem veszik; elég nagy
nyüzsgés volt a kampuszon.



Hamar hazaért, beállt a garázsba, aztán sietve lépett be a házba. Elgondolkozva matatott táskája
mélyén kulcsát keresve, mikor a szomszéd lakó ráköszönt. Egy pillanatra megrettent, majd kedves
mosollyal üdvözölte. Néhány szót beszéltek – csak olyan sablonos, semmitmondó mondatot –, aztán
búcsúztak, majd belépett a lakásába.

„Végre, itthon vagyok!” – gondolta magában megkönnyebbülve.

Átöltözött, majd körülnézett a hűtőben, valami vacsorafélét készített magának. Csak szendvicset
evett, aztán jegyzeteivel együtt az íróasztalához telepedett.

Néhány órán át dolgozott, majd fáradt szemét dörzsölgette.

Bambán nézett ki az ablakon a derengésbe. A napokban leesett hó halványan világított a parkos
részeken, annak fehérsége oldotta az este sötétségét.

Még nem volt ideje megszokni a tartós és számára szokatlan hideget, a havazást, a megmaradó
hótakaró napokig tartó látványát. Idegen volt ez neki, otthon soha nincs ilyen hideg, havazás is csak
ritkán, nem is marad meg a hó, csak órákra.

Abbygael Clever professzorasszony Londonból érkezett ide a Yale Egyetem meghívására, ahol
pszichológiát tanított.

Harminchárom éves sem volt még, alacsony, törékeny alkat, kedves, enyhén borzas rakoncátlan
fürtös  barna  hajjal.  Mikor  órát  tartott,  akkor  fekete  kosztümöt,  körömcipőt  viselt,  ám még  a
kampuszon  lévő  irodájában  átöltözött  farmerbe,  pólóba,  kényelmes  cipőbe  vagy  ilyenkor  télen
csizmába. Mikor így, sportos külsővel beült a könyvtárba, teljesen elvegyült a hallgatók közt, senki
meg nem mondta volna, hogy nem közéjük tartozik.

Népszerű volt a diákok körében.

Irodáját gyakran látogatták tanítási időn kívül is, kérdésekkel halmozták el őt. Néhány hallgatóval
közelebbi kapcsolatba is került, akik már a magánéletük apró-cseprő gondjait is megosztották vele.
Pedig még csak az első féléven van túl, mégis milyen remekül sikerült beilleszkednie, közvetlen
természetével népszerűvé válnia.

A téli szünet, az ünnepek Abby számára egy egészen új, eddig csak filmeken látott varázslatos
hangulatban teltek el.

Szerelmes volt, annak minden csodájával, vakságával, szédületével, izzó tüzével.

Roberto Rizzo, az olasz származású, de angliai születésű üzletember forgószélszerű szerelmet
hozott az életébe.

Még  Londonban  ismerték  meg  egymást  az  utolsó  nyomozása  kapcsán,  mikor  a  férfi  első
pillanatban érzelmi káoszt okozott a lány lelkében, valami eddig ismeretlen érzéseket gerjesztve,
amitől egyre inkább elfogta a szédülés.

Abby  évekig  a  Scotland  Yard  állományába  tartozott,  mint  kriminálpszichológus  vett  részt  a
kiemelt ügyek nyomozásában.

Az utolsó munkája nagyon megviselte. Kétszer is az életére törtek, és az empatikus képessége is
nagyon erősen igénybe lett véve. Testileg, lelkileg belefáradt.



Kilépett a kötelékből, és a sors megajándékozta ezzel a kitüntető állással itt az Államokban.

Szintén a sors keze volt abban is, hogy még a reptéren összefutott Robertóval.

Akkor döbbent rá, hogy a férfi látványa, hangja, beszéde, viselkedése olyan emóciókat vált ki
belőle,  amit  eddig  nem ismert.  Már  nem használt  az  önanalízis,  nem tudott  és  nem is  akart
menekülni az érzés elől.

Talán életében először nem az eszére hallgatott, hanem a szívére. Nem is gondolkozott, csak
érzett, valami olyant, amit még soha.

Nem futottak fölösleges köröket, hiszen legbelül már régen érezték, erősen vonzódnak egymáshoz.
Nem kellettek szavak, annyira egyértelmű volt az egész.

Abban a néhány napban, ami a lány ideérkezését követte, az új élet megteremtése nem csak az
otthona kialakítását jelentette, az új munkát, hanem az eddig ismeretlen érzés szabadon engedését
is.

Roberto jött, a tanév megkezdése előtti néhány napot együtt töltötték.

Volt  egy sétájuk a tengerparton,  ahol  a szél  elfújta a logikát és engedte áramlani  testében,
lelkében a mindent elsöprő kábulatot.

Az a csók ott a szélben, az megváltoztatta az életét.

Szerelmüket csodának érezte, boldog volt, hogy megismerte az érzés elementáris erejét.

Amikor ölelték egymást, úgy érezte, megszűnik minden más, egy örvényben forog szédületes
sebességgel, ugyanakkor mámorral, mert gyöngéden, ám erősen öleli át valaki, aki nélkül nem lenne
ilyen elsöprő ez a gyönyör.

Roberto úgy bánt a lánnyal, mint egy porcelánbabával. Gyengéden és imádattal szerette, finoman
és mélyen. Mediterrán szenvedélye csak az intim órákban tört  felszínre,  ám ez a szenvedélyes
viselkedés  nem volt  Abby  ellenére,  átadta  magát  teljesen  és  boldog  volt,  hogy  ilyesmit  képes
kiváltani a férfiből.

Roberto  egész  életét  modell  lányok  között  élte  le,  akik  szépségéhez  Abby  nem mérhető.  Ő
egyszerű, hétköznapi lány volt; alacsony, törékeny; igaz, szép arcú, de átlagos külsejű. Erőssége az
elméje  volt,  ami  egy  kapcsolatban  nem játszik  főszerepet,  pláne  nem a  szerelemben.  Roberto
érzékeny volt az ilyesmire, megérezte az átlagos külsőben rejlő kuriózumot. Szakmai sikereit is
ennek az ösztönös látásmódnak köszönhette. Különleges lányokkal aratta sikereit, míg hatalmas, a
föld sok részére kiterjedő modellhálózattal nem rendelkezett. Londoni birtoka volt az igazi otthona,
de volt lakása, háza Olaszországban, Tokióban és itt, New Yorkban is. Mostanság már letette a
munka nagy részének terhét. Kiváló szakembereket alkalmazott, neki már csak az ellenőrzés, a
tárgyalások, a protokoll maradt.

Mióta Abby itt él, azóta Roberto főhadiszállása New York lett. Manhattani luxuslakása volt a helye
hétvégi, ünnepi programjuknak.

Abby azt szerette legjobban a férfi viselkedésében, hogy csak addig volt elegáns üzletember, amíg
erre szükség volt. Alig várta, hogy ezt a „jelmezt” ledobja magáról, egyébként sportosan, lezseren
érezte magát igazán jól.



Amíg  nem  volt  nagyon  hideg,  egész  napokat  a  Central  Park  területén  töltöttek.  Futottak,
kerékpároztak,  üldögéltek  a  tóparton,  időnként  megnéztek  egy  Shakespeare-előadást,  vagy  a
Filharmonikusok koncertjeit  hallgatták.  Piknikkosárral  a  kezükben sétáltak,  valahol  letelepedtek
megenni a hozott ételt, egymást átölelve andalogtak a fák között.

Roberto  lakása  nem vonzotta  egyiküket  sem.  Túl  nagy volt  a  luxus,  de  a  férfinek időnként
szüksége volt erre a munkája, üzleti kapcsolatai miatt.

Így volt karácsonykor is.

Partit rendezett, így védve ki azt, hogy neki kelljen másokhoz menni.

Abby  nagy  izgalommal  várta  a  New  York-i  karácsonyt.  Filmek  tömkelegéből  már  volt  róla
elképzelése,  de most  láthatja  személyesen is.  Gyalogosan bejárták a  pazarul  díszített  helyeket,
néhány templomot, áruházat, a csillogó díszbe öltözött város sok utcáját. Roberto örömmel nézte
Abby gyermekien csodálkozó szemét a sok szépség láttán.

A parti volt az első alkalom, ahol Abbyvel az oldalán jelent meg nyilvánosság előtt Roberto.

A lány ragaszkodott hozzá, hogy saját maga vegye meg az estélyi ruháját, a hozzáillő kellékeket.
Nem engedte, hogy a férfi elkísérje.

Roberto gyönyörködött a lány egyszerű eleganciájában, pedig az ő szeme ilyesmiket néz állandóan,
mégis, nem győzött hangot adni elragadtatásának.

Abby fekete, csillogó ruhája rálógott magas sarkú cipőjére; elöl zárt, ám hátul csaknem derékig
nyitott  szabása  egészen  különleges  volt.  Lágyan  követte  teste  vonalát,  alján  lazán  hullámzott.
Ujjatlan felsőrészét hosszú kesztyű egészítette ki, az takarta a lány karját. Sminkje tökéletes volt.
Egyszerű, nem túlzó, mégis ragyogó.

A lány haja kezelhetetlen volt. Dús és hullámos, gesztenyeszínű, de nem tűrt meg semmi formát,
csatot.  Lakk és zselé sem szorította kordába, a homlokába hulló göndörödő fürtök pajkosságot,
kedvességet sugároztak.

Az előkelő vendégsereg nagyot nézett, mikor Roberto bemutatta a lányt.

Megszokott  dolog  volt,  hogy  a  férfi  egyik  vagy  másik  modelljével  az  oldalán  jelent  meg  a
rendezvényeken. Ámulva látták oldalán a kicsike nőt, aki nagyon elegáns, de szemmel láthatóan nem
modell. A csodálkozás tovább fokozódott, mikor Roberto „professzorasszony”-ként mutatta be Abbyt.

Némelyek őszinte örömmel üdvözölték, mások sablonosan. Senki nem firtatta, mit keres Roberto
oldalán.

Mivel egy partiszervizre bízták az estély bonyolítását, nem kellett a házigazda szerepét eljátszani,
csak amíg megérkezett mindenki, hát hamar visszavonultak. Nagyon utálták mindketten az ilyen
kötelező összejöveteleket.

Roberto hálószobájában plafonig érő fenyőt öltöztettek ketten karácsonyi díszbe, igazi, élő fát,
amely egyszerű fadézsában állt. Ünnep után kikerül a parkba, hogy tovább élhessen.

Az ajándékok megvásárlását is közösen intézték. Abby ezüst ékszerszettet választott magának,
Roberto új papucsot, tréningruhát, meleg zoknit, az otthoni kényelemhez nélkülözhetetlen dolgokat.
A siker, a pénz nem rontotta meg egyikük lelkét sem, belül megmaradtak egyszerű embernek.



Az igazi ajándék ők maguk voltak egymásnak.

Abby felrezzent álmodozásából. Ideje lefeküdni, reggel órája lesz.

Roberto  gyakran  hetekig  távol  volt,  most  éppen  a  távol-keleti  kirendeltségein  tárgyalt.  Az
időeltolódás  miatt  csak  hétvégén  volt  módjuk  beszélgetni  telefonon.  Előző  napon  beszéltek,  a
következő hétvégére már visszajön a férfi, ismét örülhetnek egymásnak.

 

>>><<<

 

Abby befejezte az óráját, a folyosó nyüzsgésében kopogott körömcipőjében a szobája felé.

– Miss Clever! – szólította meg valaki.

Megállt, körülnézett. Az egyik irodai alkalmazott hölgy igyekezett felé papírral a kezében.

– Miss Clever, az imént kaptam, hogy juttassam el önhöz – adta át a papírt az asszony.

– Köszönöm. Nem jön be? – kérdezte, mert közben már kinyitotta szobája ajtaját.

– Nagyon sok a dolgom, most nem; de nagyon kedves – mondta az asszony, aztán kezével búcsút
intett és elszáguldott.

Abby becsukta az ajtót, aztán minden kezében lévő holmit ledobott az asztalára, majd sietett a
szekrényéhez. Elővette a hétköznapi viseletét, a fürdőszobában átöltözött. Fekete kosztümjét, fehér
blúzát, cipőjét gondosan elrakta, majd leült az asztalához.

A papír, amit az imént nyomott kezébe a hölgy, arról tájékoztatta, hogy Alana Gomer, egyik
tanítványa halasztja ezt a félévet, egészségügyi okokra hivatkozva.

Alana egy virginiai  médiamogul lánya,  rendkívül  értelmes,  érdeklődő,  kiváló képességű diák.
„Vajon mi történt vele?” – töprengett Abby, aztán elkönyvelte a tényt.

Aznap nem ment könyvtárba, esszék olvasásával szándékozott tölteni a nap hátralévő részét.

Éppen beszállni készült a kocsijába, mikor meglátta az egyik lányt, aki Alana köréhez tartozott.

– Brenda! – kiáltott felé. A lány megfordult, majd lassan közeledett.

„Milyen furcsa ez a lány” – gondolta Abby, aki a vidámsága miatt kedvelte ezt a diákját is. Most
nem volt vidám, inkább zavart.

– Tessék, Miss Clever – állt meg Brenda Abby előtt.

– Mondd csak, tudsz valamit Alana halasztásának okáról?

– Mi? Nem, még azt sem tudtam, hogy halaszt! – lepődött meg Brenda.

– Értem. Valaki tudja esetleg? Egészségügyi problémára hivatkozik. Ti jóban vagytok, nem? –
folytatta Abby a puhatolózást.



– Nagyon is jóban vagyunk, de erről mégsem tudok semmit.

– Na jó, ha megtudsz valamit, szólj! Rendben?

– Természetesen, Miss Clever – válaszolt Brenda, majd intett és a reá várakozó kisebb csoport felé
indult.

Abby elhajtott mellettük, és valami furcsát érzett. Fiúk, lányok vegyesen álldogáltak, a megszokott
viháncolás helyett igen gondterhelt ábrázattal.

Igyekezett elhessenteni a kellemetlen érzést; nyugalmat akart, nem megérzéseket, aminek az a
vége, hogy elkezd kutakodni, nyomozni. Hiába, már annyira megszokta; nehéz kibújni a bőréből.

Otthon,  a  meleg,  barátságos  szobában  sikerült  félretenni  azt  a  valamit,  ami  egy  percig
nyugtalanította; kényelembe helyezte magát, aztán nekifogott a feladatának.

Sötét  este  lett,  mire belefáradt.  Érezte,  már nem képes teljes  figyelemmel  dolgozni,  inkább
félretette, majd másnap folytatja.

Melegség és izgalom töltötte el,  mikor arra gondolt:  már csak egy nap, és Roberto hazajön.
Pulzusa felgyorsult, gyomrában táncra keltek a pillangók. Mint egy kamaszlány, úgy várta, hogy
ismét együtt legyenek.

Roberto pont olyan férfi, akire Abbynek szüksége van. Bár közel jár az ötvenhez, ebből szinte
semmi sem látszik rajta. Olajbarna bőre, őszbe vegyülő fekete haja, fekete szeme mutatja olasz
származását,  angol  neveltetését  az  eleganciája,  viselkedése,  visszafogottsága.  Nevetős,  vidám,
remek humorú férfi, aki tele van érzésekkel, gyöngédséggel. Abby nyugodtan elengedhette magát
mellette,  hisz  Roberto  is  lazán,  természetesen viselkedett  otthoni  környezetben.  Nem szerette,
amikor az üzletember figuráját kellett hoznia, de kénytelen volt. Otthonában levetette jelmezével
együtt azt a viselkedést. Egyszerű, nagyon kedves, közvetlen természete elvarázsolta a lányt. Sok
közös  vonásuk volt.  Mindketten szerettek  sportolni,  egészségesen táplálkozni,  szabadban lenni,
beszélgetni, sokatmondóan hallgatni.

Szerelmük  viharos  volt,  hiszen  gyakran  nélkülözték  egymás  társaságát  részben  a  férfi
elfoglaltsága miatt, részben azért, mert Abby csak a kampuszon kívül találkozott a férfivel. Valahogy
nem is kellett magyaráznia, miért nem akarja, hogy tudjanak a kapcsolatukról; ez annyira magánügy,
hogy nem keverendő össze a munkával, még területi szinten sem.

Nem volt nagyon távol New York, kocsival simán eljutottak egymáshoz. Amikor eleinte Roberto
jött, akkor a város egyik éttermében találkoztak, és be kellett érniük néhány csókkal, sétával. Aztán
a férfi gondolt egyet, és kibérelt egy kis garzont a városban, közel az egyetemhez. Az lett a szerelmi
fészkük.

Gyakori volt az olyan alkalom is, amikor Roberto kocsit küldött a lányért, ami aztán a New York-i
lakáshoz fuvarozta, mint például majd holnap is. Ez akkor fordult elő, mikor Roberto hazaindult
valamelyik útjáról. Gyakran Abby hamarabb ért a lakásba, mint a férfi. Roberto nagyon szerette, ha a
lány otthon várja.

Hosszú volt az utóbbi két hét egymás nélkül! Abby heves izgalommal várta a másnapot, mikor is
már délután jön érte a kocsi, hiszen Roberto kora este érkezik.

Ilyen csodás, lelkét melengető gondolatokkal foglalkozott, mielőtt elaludt.



 

>>><<<

 

Éppen a fürdőszobában öltözött át, amikor kopogtak az irodája ajtaján.

– Pillanat, azonnal! – szólt ki hangosan, majd belebújt meleg pulóverébe, aztán csak úgy, zokniban
ment ajtót nyitni.

A két fiatalember némi zavarban állt a félig felöltözött professzoruk előtt, de az behívta őket, majd
folytatta az öltözést. Csizmával a kezében kérdezte:

– Miben segíthetek, fiúk? Csak röviden, mert dolgom van…

– Nem olyan fontos… majd a jövő héten visszatérünk rá – szólt tétován a szőke, kedves arcú Dylan,
és már indult volna az ajtó felé.

Társa, a mindig nagyon elegáns, mégis gyakran bohóckodó Ralph nem mozdult. Maga elé meredt,
szokatlan gondterheltséggel arcán.

– Na, mi a gond? Mert nagyon furák vagytok! Hadd halljam! – szólt Abby, és ismét érezte azt a
rosszat, amely meglegyintette a napokban.

– Miss Clever! Hallott valamit Alana betegségéről? – kérdezte Ralph.

– Nem, de érdekelne. Ti tudtok valamit? – váltott Abby aggódó hangnemre.

– Próbáltuk hívni, de ki van kapcsolva a telefonja. Hiába hagytunk ezer üzenetet, semelyikünket
sem hívja  vissza,  nem tudjuk  elérni.  Arra  gondoltunk,  hogy  talán  Miss  Clever  érdeklődött  az
apjánál…

– Én? Nem, igazán nem akarok kapcsolatba lépni a családdal, nyilván majd jelentkezik Alana. Már
a szünidőben is gyengélkedett? Utalt valami a betegségére?

– Nem vettük észre, inkább csak szótlan és rosszkedvű volt, hamarabb haza is jöttünk…

– Együtt voltatok? Hol?

– Sítúrán voltunk a hegyekben. Alana, Brenda, Maddie és mi ketten – válaszolt Dylan.

– Történt valami? – nézte a fiúk zavart arcát Abby, és a rossz érzés már hatalmába kerítette.

– Velünk nem, nagyon jó volt az első pár nap…

– Mi történt, amitől elromlott?

–  Valaki  balesetet  szenvedett,  szinte  a  szemünk  láttára.  Elvitték  mentőhelikopterrel,  de
megtudtuk, hogy nem élte túl.

– Ez elég megrázó lehetett. Ismertétek?

– Tulajdonképpen nem tudtuk a nevét sem, de valamiért hozzánk csapódott, szinte az első estén.



Fiatal  srác  volt,  remekül  síelt;  és  akkor,  amikor  a  baleset  történt,  nem  is  siklottunk,  csak
terepsíeltünk, nagyon enyhe lejtőn… nem is értjük, mi történt.

– Alana rosszabbul viselte, mint ti?

– Eléggé kiborultunk mindannyian, ezért jöttünk el hamarabb.

– Értem. Beszéltetek vele azóta?

– Mint mondtam, nem tudjuk elérni. Azt tetszik gondolni, hogy ez lehet a betegsége kiváltója?

– Fogalmam sincs. Nem tudom, mi a betegsége. Szeretnétek, hogy érdeklődjek?

– Ebben reménykedtünk – csillant fel a fiúk szeme.

– Nem szabályszerű, de meglátom, mit tehetek. Most menjetek, sietnem kell, ha megtudok valamit,
szólok – terelte az ajtó felé a két srácot Abby.

Igyekezett összeszedni a dolgait, aztán, miközben hazafelé hajtott a kocsival, elgondolkodott. Nem
jellemző a húszéves srácokra, hogy egy alig ismert személy balesete ennyire kifordítsa magukból
őket. Volt ott valami más is… de mi?

Otthon megpróbálta elhessegetni a témát, de az befészkelte magát az elméjébe.

Nem sokat tud a tanítványai családi hátteréről. Valamennyien jómódúak, hiszen nem olcsó itt
tanulni. Néhány ösztöndíjas van csak az egyetemen, de ebben a társaságban senki.

Leült a laptophoz, beírta a keresőbe: Gomer.

Rengeteg találata volt,  szűkíteni  kell  a  keresést.  Rémlett,  hogy Richmond nevét  emlegették,
mintha a lány ott élne.

Talált egy Roderick Gomer nevű lap- és televíziócsatorna tulajdonost. Nem tudta, ő-e Alana apja.
Próbált kitalálni valami ürügyet, amivel betekinthet a lány egyetemi személyes aktáiba, de nyomós
indoknak kell ám lennie! Majd hétfőn kitalál valamit.

Felöltözött,  néhány dolgot magához vett,  aztán elhajtott  a városi  garzonba. A kocsi  itt  fogja
felvenni.

Milyen remek,  hogy  csomag nélkül  mehet,  hiszen egy  egész  gardróbszoba van megrakva  a
holmijával Roberto lakásában. Itt a garzonban is tartottak mindketten ruhákat, kozmetikumokat.

Egyszerű kis lakás volt ez, közepes minőségű bútorzat, berendezés. Ritkán töltöttek itt időt, de
megnyugtató volt a tudat, hogy ha csak keveset lehetnek együtt, akkor is van hol.

Abby nem is vetkőzött le, a fűtés nem volt bekapcsolva, dermesztő hideg volt a lakásban. Órájára
nézett. Percek kérdése, és jön az autó.

Valóban, rövid idő múlva megszólalt a kapucsengő.

– Kézcsókom! Felmenjek? Kell segíteni a csomaggal?

– Nincs csomag, már jövök is – válaszolt Abby. Gyorsan bezárt, majd szökdécselve ment le a
lépcsőn az első emeletről.



A sofőrt ezer éve ismerte, még mikor nem volt szerelem Roberto és közte, már akkor is a srác
fuvarozta  a  lányt,  ha  találkozniuk  kellett.  Remek  színész  és  testőr,  ravasz  tekintetű,  de  nem
szemtelen. Abby most jött rá, hogy még a nevét sem tudja!

A  kocsinak  dőlve  állt  a  sofőr,  szája  sarkában  az  elmaradhatatlan  fogpiszkáló.  Mosolyogva
üdvözölték egymást, aztán a lány a hátsó ülésen elfoglalta helyét.

Nem beszélgettek sohasem, pedig ez már a sokadik útjuk így együtt.

Abby az érzéseit próbálta kordában tartani, de annyira örült a reá váró élménynek, hogy arcán
minden  tükröződött.  Egy  pillanatra  látta,  amint  a  sofőrsrác  őt  nézi  a  visszapillantó  tükörben,
mosollyal az arcán. Ő is elmosolyodott, majd egy vállrándítással jelezte, nem szégyelli azt, ami az
arcára van írva.

Örökkévalóságnak tűnt az út, erős volt a forgalom. A sofőr már nem mosolygott, mérgelődött.

– Valami gond van? – érdeklődött Abby.

– Nem tudom garantálni, hogy előbb érünk haza, mint Mr. Rizzo, és ez még lehet, hogy gondot
jelent. Nem így szólt az utasítása.

– Értem. Falazok, jó? Majd azt mondom, hogy várnia kellett rám, mert nem készültem el időre.

– Kedves Miss Clever, soha nem hazudnék Mr. Rizzónak! Rohadt nagy a forgalom, nem tudhattam
előre. Mérges lesz, de megérti. Azért köszönöm az ajánlatát.

– Igaza van, nem a szomszédból jövünk…

A garázsban Abby szélvészként száguldott a lifthez, meg sem várva a sofőrt. Amint kinyílt a liftajtó,
a lakás ajtajában Judy, a házvezetőnő várta.

– Mr. Rizzo azonnal jön, a fürdőszobában tartózkodik – mondta mosolytalan arccal, miközben
elvette a lány kabátját.

Abby lerúgta a csizmáját, majd a fürdő felé haladva dobálta le magáról a ruháit. Már csak a
fehérnemű maradt rajta, mikor benyitott.  Roberto nem hallotta a tus zúgásától,  a lány gyorsan
ledobta a falatnyi bugyit, rövid trikót magáról, majd halkan beosont a férfi mögé.

A víz szinte sistergett, olyan forrón ölelték egymást, szavak nélkül, izzó szenvedéllyel.

Abby nem érezte a vizet, csak a féktelen vágyat, az elsöprő szenvedélyt, míg a feltörő mediterrán
ciklonból kialakult forgószél magasba repítette és forgatta. Szálltak a magasban, cél nélkül lebegve a
semmiben, egymást szorosan ölelve, boldogan.

Lassan szelídült a forgószél, lágyan lebegve hatni kezdett a gravitáció, elméjük majdnem kitisztult,
kezdték érezni a tus vizét. Szavuk még nem akadt, csak nézték egymást csillogó tekintettel.

Valahogy kikeveredtek a fürdőből.  Miközben öltöztek,  nézték egymást,  és nem a testet látta
egyikük sem, hanem a szívet, a lelket a másikban.

Akkor tört meg a varázs, mikor Abby a nadrággal birkózva egy szárába igyekezett bepréselni
mindkét lábát, minek következtében ráesett az ágyra.

Roberto feltörő nevetése a lányt is elsodorta, aztán ketten igyekeztek megoldani a helyzetet. Már



szavak is akadtak:

– Óvodás koromban én is jártam így – mondta nevetve a férfi.

– Én még nem. Eddig mindig sikerült… csak nevess, milyen béna tyúk vagyok! – válaszolt Abby
szintén nevetve, de megjátszott duzzogással.

Végül sikerült felöltözniük az otthoni kényelmes cuccokba, aztán letelepedtek az ebédlő hatalmas,
vagyont érő asztalához, amelyet már Judy díszesen megterített.

Tréningruhában, papucsban fogyasztották a felszolgált ételt, teljes disszonanciában az asztallal és
a terítékhez nem illő öltözékben, aztán elnyúltak a nappali egyik kanapéján, ahol végre beszélgettek
is egy keveset.

Magukról, az érzéseikről, az örömről, amit egymásnak okoznak. Tervezgették, mivel töltsék az
előttük álló napokat.

Éjszaka volt már, mire a hálóba keveredtek, hagyták sodródni magukat az örvénnyel, mámorral.

Abby  utolsó  gondolata  az  álom  határán  az  volt,  hogy  most  kéne  meghalni,  ebben  az
elmondhatatlan boldogságban, mielőtt még valami elromlik.

Könnyű, finom érintés, egy forró száj pihe-puha lehelete ébresztette. Befészkelte magát az erős
karok ölelésébe, aztán hangosan megkordult a gyomra.

Robertóból kitört a nevetés, ami persze a lányt is magával ragadta.

– Jól van, na! A sok testmozgás rengeteg energiát emésztett fel, utánpótlást követel a szervezetem!
Nem kell röhögni! – torkolta le a férfit, majd kiugrott az ágyból.

– Jövök, várj meg! – szólt utána nevetve Roberto, de már csak a köntös hátát látta.

Abby a hodálynyi konyhában a hűtőben kotorászott. Kipakolt a pultra, majd nekiállt enni.

– Készíttessek reggelit?

– Minden itt van, amire szükségem van; nem kívánok meleget, csak kávét. Csinálok neked is
szendvicset, addig főzhetnél egy erőset!

Mivel hétvégén szabad a házvezetőnő, Roberto kávét főzött, Abby dézsmálta a hűtő kincseit, a
férfi bele-belekotort a tányérra szedett salátákba.

Fogták a megpakolt tányérokat, kávét, mindent egy tálcára raktak, majd a férfi bevitte a hálóba.
Az ottani asztalnál ettek, majd a karosszékben itták a kávét, dohányoztak, beszélgettek.

Nem volt programjuk, csak az, hogy együtt legyenek.

– Megyünk sétálni egy kicsit? – kérdezte Roberto.

– Nagyon hideg van! Nincs kedvem – válaszolt Abby, kifújva egy adag füstöt.

– Jó, akkor maradunk itthon. Lemehetünk az uszodába vagy a konditerembe.

– Talán…



– Valamin töprengsz, látom.

– Mondd, ismersz egy Roderick Gomer nevű férfit Richmondban?

– Nem rémlik… Ki ő?

– Van egy tanítványom, akivel történt valami a téli szünetben. Nem tudom, mi, de halasztást kért.
Barátai felkerestek, mert nem tudják elérni, nem válaszol az üzeneteikre, nem tudják, hogy mi van
vele.

– Gomer a neve?

– Igen, és rémlik, mintha Richmondot emlegette volna mint otthonát. Nem tudok többet én sem.

– Telefonálok néhányat…

– Nem fontos, majd hétfőn megpróbálok hozzáférni az anyagához az egyetemen.

– Még mindig megteheted; nem biztos, hogy sikerrel járok.

– Kedvelem Alanát és a társaságát; pénzes gyerekek, de nem nagyképűek; szorgalmasak, és sokat
abajgatnak a kérdéseikkel, ami mutatja, hogy érdekli őket a tanulás.

– És most aggódsz érte…

– Az egész társaság nagyon furcsa… Valami történt, és nem tudom, hogy mi. Illetve, amit meséltek,
az nem indokolja sem a halasztást, sem a társai viselkedését.

– Feltört benned a nyomozói ösztön? – kérdezte a férfi, sandán nézve a lányra.

– Csak amúgy, női szinten, törődés formájában – mentegetőzött Abby.

– Nem elégít ki a tanítás?

– De, nagyon élvezem; ám része volt  az életemnek a nyomozás,  rögzült  bennem, és tényleg
aggódom.  Most  azonban  nem  akarok  ezzel  foglalkozni,  pazarolni  az  együtt  töltött  időnket  –
magyarázta Abby, majd átült a férfi ölébe, nyakát átkarolva hozzásimult.

A további beszélgetés szellemi szintje nem volt mérhető, ugyanis szerelmes szavak, gügyögések,
érzelmek ecsetelése és hasonlók hangzottak el pont úgy, mint egy átlagos szerelmespár esetében. Az
érzelmek átvették az elme felett az uralmat.

Egész hétvégén ki sem mozdultak a lakásból, rengeteg pótolnivalójuk volt.

Vasárnap délután Abby szomorkodva nézte az órát.

– Lassan indulnom kell! – sóhajtotta.

– Most egy ideig nem utazom sehová, holnap lesz némi dolgom, de kedden átköltözöm a garzonba
arra a hétre. Talán hétvégén is maradhatunk ott, vagy szeretnél valami mást csinálni?

– Nem, ez nagyon jó lesz! – örvendezett Abby.

– Mindjárt szólok Davidnek, aztán mikor hazaértél, csörgess meg!



– Ki az a David? Miért szólsz neki?

– Ő a sofőr, aki téged szokott fuvarozni.

– Ja! Tényleg, éppen eszembe volt, hogy még a nevét sem tudom, pedig már elég régóta ismerem.
Ő milyen minőségben dolgozik neked?

– David nem kategorizálható. Elitkatonai kiképzést kapott, mesterlövész, hírszerző. Leszerelés
után megpróbálták beszervezni a Céghez, de csak egy-egy munkára szerződött. Mikor megkeresett,
elmondta,  milyen  feladatot  utasított  vissza:  be  kellett  volna  épülnie  hozzám,  és  megkeresni  a
maffiakapcsolataimat. Ez a vélt kapcsolat állandóan jelen van az életemben. Miután a rendelkezésére
bocsátott anyagot áttanulmányozta, visszautasította a megbízást; azért jött hozzám, hogy nekem
legyen hasznomra. Utálja az alap nélküli vizslatást. Úgy ítélte meg, sok ellenségem van, aki szívesen
eltaposna,  ezért  felajánlotta  szolgálatait.  Körbejártam  a  személyét,  megvizsgáltam,  aztán
alkalmaztam. Bizalmi ember, aki éber, fantasztikus színészi tehetséggel, fotografikus memóriával,
remek szimattal és sok ismerőssel rendelkezik. Nem kötök üzletet addig, amíg ő nem biztosít a
korrektségről. Egyébként úgy tesz, mintha kertész, sofőr, gondnok, ezermester lenne, ezért aztán
szürkébbnek látszik, mint az aszfalt. A legfontosabb emberem. Kincseim őrzője, ezért ő a sofőröd.

– Azta! Nem gondoltam volna! Igaz, voltak jelek, amik arra engedtek következtetni, hogy több is ő,
mint sofőr, de azt hittem, hogy a biztonságiak közé tartozik.

– Gino, a biztonsági főnök legnagyobb bosszúságára David csak nekem jelent, tőlem kap feladatot.
Kedvel téged, tudja, mennyire fontos vagy nekem. Előbb tudott az érzéseimről, mint én magam.

– Mondta neked, hogy „hé, te szerelmes vagy”?

– Mikor már látszott rajtam, annyit mondott: „csak hogy felfogta”.

Abby jól megnézte magának a sofőrt a hazaúton.

Átlagos, nem kigyúrt, csak hétköznapi szinten; nem tűnt érdeklődőnek sem. Elkapta a tükörben a
lány vizslató tekintetét, aztán mosolyogva vállat rántott; pont, mint Abby tette utolsó találkozásukkor.

Mindketten tudtak egymásról mindent, amire szükségük volt.

A  lány  arra  gondolt,  valamikor  még  hasznára  lehet  neki  is  David  tudása.  Homályosan
fogalmazódtak meg fejében a dolgok, de most nem akart ezzel foglalkozni.


