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Minden jog fenntartva!

 

Ismét péntek este volt és ők egy olyan születésnapi partira voltak hivatalosak, amit semmi
pénzért nem mulasztottak volna el. Antony Costa aznap lett 39 éves. Mint minden évben, most is
a legszűkebb családi és baráti körben ünnepelt. Hayden minden alkalommal meg volt hívva, és
ha  éppen  Londonban  tartózkodott  –  ami  azelőtt  ritkán  fordult  elő  –  akkor  el  is  ment  az
ünnepségre. Ez volt azonban a legelső alkalom, hogy nem egyedül, hanem a menyasszonya
kíséretében jelent meg az étteremben. Mostanra már Lana is őszintén megszerette a Costa
házaspárt,  ezért mindketten várakozással és örömmel néztek az este elé.  Mivel Haydennek
aznap  sok  tennivalója  volt  a  központban,  nem tudta  korán  szabaddá  tenni  magát.  Abban
állapodtak meg, hogy a nő eljön érte az irodaházba, ahonnan együtt mennek majd a megbeszélt
helyre.

 

Den fáradtan dőlt hátra, letette kezéből a tollat és az órájára pillantott. Volt még körülbelül
fél órája Lana érkezéséig. Felállt a bőrfotelból, kinyújtóztatta elgémberedett tagjait és a vállára
dobta a zakóját, mely eddig a fotel támláján lógott. Úgy tervezte, gyorsan lemegy a lakásába,
lezuhanyozik és átöltözik. Ha eléggé igyekszik, talán még a nő érkezése előtt vissza is ér, hiszen
csak pár emeletnyi távolságot kellett megtennie. Kilépve az ajtón, meghagyta Giselle-nek, hogy
legkésőbb fél óra múlva visszajön, de ha a menyasszonya netalán mégis előtte érkezne meg,
akkor vezesse csak be az irodába.

Kevesebb, mint 30 perc múlva ért vissza felfrissülten, és mint találkozásaik előtt mindig,
izgatottan. Giselle épp nem volt az íróasztala mögött, valahová el kellett szaladnia kis időre. Den
kinyitotta az irodaajtót és bekukucskált. A helységben nem volt senki, Lana még nem érkezett
meg. Az asztalán egy rövidke üzenetet talált Giselle-től, egy elmulasztott hívással kapcsolatban.
Melege volt, ezért kigombolta az ingje felső gombját. Odalépett az egyik iratszekrényhez és
keresgélni kezdett benne. Hamarosan megtalálta a mappát, amivel kapcsolatban a titkárnője
üzenetet hagyott neki. Homlokráncolva lapozgatni kezdett benne, majd kivett belőle egy A4-es
papírt. Ezt olvasgatva, bement az irodájából nyíló fürdőszobába. Még mindig a fürdőszobában
tartózkodott, amikor hallotta, hogy nyílik az iroda ajtaja és valaki belép.

- Nemsokára itt kell lennie. Percek kérdése lehet csak az egész – hallotta Giselle hangját.

 

A „Köszönöm Giselle“ – pedig egyértelműen Lana válasza volt.

 



„Nem, nem anya, bocs nem neked szóltam, csak közben beszélt hozzám valaki” – hangzott a
magyarázat a nő szájából,  amiből  a férfi  arra következtetett,  hogy éppen telefonon beszélt
miközben belépett az irodába.

 

Hayden elmosolyodott magában, amikor megértette a komikus helyzetet. Giselle nem látta őt
visszaérkezni, ebből adódóan nem is tudhatja, hogy ő már itt van. Ezek szerint Lana is azt hiszi,
hogy egyedül van az irodában. Azon kezdett gondolkodni, hogyan is használhatná ki a véletlen
helyzetet arra, hogy megviccelje őt. Először azt jutott eszébe, hogy nagy ordítással kiugrik a
fürdőszoba ajtón és jól megijeszti a nőt. Ezt az idióta lehetőséget azonban nyomban el is vetette.
Aztán arra gondolt, hogy felhívja a mobilján és arra kéri, menjen be a fürdőszobába ahol majd ő
vár rá. Ez az ötlet már jobban tetszett neki, a probléma csak az volt, hogy Lana éppen telefonált.
Úgy döntött tehát, vár egy kicsit. Mobiljával a kezében leült a WC tetejére. Az ajtó, résnyire
nyitva volt, így a beszélgetés hangfoszlányai beszűrődtek hozzá is. Annyi már világos volt neki,
hogy Katie van a vonal másik végén.

 

- Nem, nem semmiképpen anya. Aranyos vagy de erre semmi szükség. Majd én elrendezem.
Azt ugyan nem tudom, hogy mikor… De majd sort kerítek rá.

- ….

- Á, még nem tartunk sehol. Fogalmam sincs, de az az érzésem neki sem.

- ….

- Igen. Pamela már telefonált emiatt. Alakul a dolog, csak kicsit lassan.

- ….

- Nem akarom ezzel zaklatni. Te is tudod, hogy állnak a férfiak az esküvői előkészületekkel –
nevetett fel, miközben Hayden egyre figyelmesebben kezdett hallgatni. – Néha az az érzésem,
már így is túlzottan igénybe veszem.

- …

- Nem, még soha.

- ...

- Világos, csak nem gondoltam volna, hogy ennyi gonddal jár az egész. És annyi emberhez kell
alkalmazkodnunk. Néha már azt érzem, átcsapnak a hullámok a fejem felett. Ráadásul holt
biztos, hogy valami fontosat elfelejtek, ami miatt aztán katasztrófába torkollik az egész.

- …

- Nem, azt az időpontot le kellett mondanunk. Rob nem ér vissza addigra Hollandiából.

- ...



- Sajnos az sem működik. Antony Costa, Hayden tanúja, azon a héten pont valamilyen orvos
konferencián vesz részt Koppenhágában.

- ...

- Ne is mondd! Én is jól tudom anya. Nem panaszkodom. Nincs is semmi okom rá.

- …

- Ő nagyszerű. A legnagyszerűbb, és már alig várom… Igen, igen én is tudom.

- …

- Azt rám bízta. Igen – sóhajtott nagyot a nő. – Néha az jut az eszembe, hogy miért nem
pakolunk be egy bőröndbe és irány Vegas. Csak mi ketten, ő meg én. Ma itt vagyunk, holnap
este pedig már házasok lehetnénk. És minden meg lenne oldva egy pillanat alatt.

- ….

- Persze, de végül is ezt akarjuk mind a ketten. Nem a hogyan a lényeg. Nekem legalábbis
nem. És azt hiszem neki sem... – bizonytalanodott el a hangja egy pillanatra.

 

A férfi eközben felállt és homlokával az ajtónak támaszkodva, most már minden idegszálát
megfeszítve hallgatta a beszélgetést.

 

-  Oké.  Az igaz hogy Vegas nem képviselné egyikünk stílusát  sem – nevetett  most  kissé
kesernyésen a nő. – De tudod, hogy mire gondolok anya! Valahogy ez a nagy felhajtás sem az,
amire  igazán  vágyom.  Néha,  de  tényleg  csak  néha,  arra  gondolok,  hogy  nekünk,  a  mi
múltunkkal…  

- …

- Nem, miattatok nem aggódom. Azt tudom, hogy ti mindent megértenétek, de akkor sem.
Nem lehet anya. Már benne vagyunk a dolgok kellős közepébe, és én semmi szín alatt nem
akarom ezt újra megkavarni. Hayden is sok mindent intéz, és nem akarom azt a látszatot kelteni,
mintha nem lennék elégedett.

-...

- Így van. És ez nem is lenne igaz. Még mindig és egyre jobban – sóhajtott bele a telefonba,
álmodozó mosollyal az arcán. – Bárcsak már itt lenne az ideje.

- ….

- Tudom. Biztos elrendeződik majd minden a maga idejében, csak izgulok egy picit, ez minden.

- …

- Igen, lehet, hogy majd szóba hozom. Jó, akkor a jövő héten beszélünk.



- …

- Én is. Átadom. Csók anyukám.

 

Lana lenyomta a telefon billentyűjét és az órájára nézett. „Már itt kellene lennie“ – állapította
meg. Ide-oda sétált az ablak és az íróasztal között, mikor egyszer csak kopogtak és Giselle lépett
be az ajtón. Egy üzenetet adott át neki Haydentől, mely szerint a férfi elnézését kéri a késés
miatt,  és  azt  szeretné,  ha az irodaépület  halljában találkoznának,  úgy 5 perc múlva.  Lana
megköszönte a nő segítségét és máris indult kifelé a liftekhez.

 

Hayden eközben még mindig meredten bámulta a falat a fürdőszobában. Alig akarta elhinni,
amit az imént hallott. Lehetséges lenne, hogy a nőnek pont úgy, ahogy neki is, kétségei vannak
az  esküvőjük  menetével  kapcsolatban?  Lana  nem  tudhatta,  hogy  valaki  kihallgatja  a
telefonbeszélgetését és abban egy pillanatig sem kételkedett, hogy Katie előtt csak az igazat, a
valódi érzéseit tárta fel. Bár szégyellte magát a mód miatt, ahogy megtudta mindezt, de az is
igaz  volt,  hogy  nem  szándékosan  kereste  a  helyzetet.  A  véletlen  alakította  úgy,  hogy  a
tudomására jutott valami, amit egyébként tapintatból és az az iránta való féltésből, Lana sose
mondott volna el neki.

„Pontosan  azt  csinálja,  amit  én.  Pont  úgy  viselkedik,  mint  én  magam  is“  –  gondolta
méltatlankodva, miközben homlokát egy párszor a fürdőszoba ajtónak koppantotta. „Nem akar
vele megbántani, soha nem mondaná, de már neki is az agyára megy a nagy herce-hurca és
készülődés. Ő is jobban szeretne...“

 

- Ez őrület! – kiáltott fel hangosan, miközben ujjaival beleszántott hajába.

 

Azon morfondírozott, miért van, hogy még mindig ennyire bizonytalanok mind a ketten ha
arról van szó, hogy valami kellemetlen dolgot a nevén kéne nevezni? Hiszen ő maga sem hozta
volna szóba soha, hogy terhére van a nagy esküvő, mert azt gondolta, Lanának örömet okoz a
dolog és ez mindennél fontosabb volt a számára. Hirtelen döntő elhatározásra jutott. Az előbb
már küldött egy üzentet Giselle-nek azzal a megbízással, hogy csalja le Lanát a hallba. Miután
világossá vált előtte, hogy miről szólt a telefonbeszélgetés, már túl késő volt.  Méltatlannak
tartotta volna előbújni a rejtekhelyéről és ilyen módon bevallani, hogy mindent hallott és értett.
Így utólag már örült  is  neki,  hogy titokban maradt a jelenléte,  mert ez hozzásegítette egy
nagyon merész terv megvalósításához.

„Esküszöm ez lesz az utolsó eset, amikor nem vagyok őszinte hozzá!“ – ígérte önmaga előtt
ünnepélyesen,  majd  elgondolkodó  mosollyal  az  arcán  megindult  kifelé  az  irodából.  Ahogy
kilépett az ajtón, Giselle megdöbbent ábrázatával találkozott. A nő elkerekedett szemmel bámult
rá és épp mondani akart valamit, amikor Hayden, a szája elé emelt ujjal csendre intette.

 



- Minden rendben. Köszönöm Giselle! – mondta, és már loholt is a lift felé.

 

Siettében még hátrafordult és megjegyezte;

 

- Majd később mindent megmagyarázok.

 

Giselle zavartan bólintott, majd megrázta a fejét és tanácstalansága jeléül fújt egyet.

 

A férfi agya lázasan dolgozott várakozás közben, és lefelé menet is izgatottan dobolt a lift
falán. Máris tucatnyi ötlet jutott eszébe, amiket azon nyomban meg is akart valósítania. Olyan
izgatott volt, hogy alig bírt magán uralkodni. A meglepetésnek, az örömnek és az elszántságnak
a keveréke forrongott bensőjében és mindez olyan erővel, hogy leérve a hallba meg kellett állnia
egy  pillanatra,  hogy  összeszedje  magát  mielőtt  odalép  a  nőhöz,  aki  már  várt  rá.  Hayden
nekitámaszkodott a falnak és néhányszor mélyet lélegzett. Meggyőzte magát, hogy nyugodtnak
kell mutatkoznia és élvezni az estét Costáéknál. Aznap már úgysem tehetett semmit, azt pedig
végképp nem akarta, hogy a nő az izgatottsága mögött valami rosszat sejtsen.

Végre  is  a  bizonyosság  és  a  meghozott  döntés  feletti  nyugalom szállta  meg.  Odalépett
Lanához és hátulról megcsókolta a vállát.

- Bocsáss meg, hogy elkéstem! – súgta a fülébe.

 

Az megfordult és láttára azonnal mosoly ömlött szét az arcán. Átölelte Hayden nyakát, ő
pedig nem törődve azzal, hogy ki látja őket, felemelte és egyszer megpörgette maga körül.

 

- Hát, ha így kéred, akkor jó esély van rá, hogy megbocsátok – válaszolta nevetve, és nem is
próbált kibontakozni a férfi ölelő karjából.  – Minden rendben? – kérdezte vizsgálón, amikor lába
újra a földet érte.

- A lehető legnagyobb rendben – válaszolta az meggyőződéssel bólintva, majd kézen fogta
Lanát és a kijárat felé vezette. – Azt hiszem jobb, ha igyekszünk kedves. Nem szeretnék túl sokat
késni és még be kell ugranunk a Harrods-ba, Tony ajándékáért.

 

Giselle a rákövetkező hétfőn valóban megtudta, hogy miről van szó, és őszinte megértést
mutatott a történtek iránt. Erre nagy szükség is volt, mert az elkövetkező néhány nap során
Haydennek  nélkülözhetetlen  szüksége  volt  a  nő  kiemelkedő  szervezői  képességeire.  A  hét
folyamán még további két személy lett beavatva a titokba. Az egyik Tony Costa volt, a másik
pedig Pamela Masters. Aki egészen biztosan semmit nem tudott, és akihez egyik beavatott felől



sem szivárgott ki semmiféle információ, az Lana volt. Egész héten dolgozott a kancellárián folyó
ügyeken,  esténként  pedig  az  esküvővel  kapcsolatos  dolgokat  próbálta  intézni.  Ez  utóbbi
meglehetősen nehezére esett, mert furcsa módon az egyébként oly segítőkész Pamela, valahogy
sosem ért rá találkozni vele, ha felhívta. Ebből kifolyólag a ruhával kapcsolatos dolgok sem
haladtak egy tapodtat sem előre azon a héten. Lana belenyugvással vette tudomásul, hogy egy
ideig magára marad a szervezéssel és estéinek egy részét a meghívó tervezésével és az ülésrend
kialakításával töltötte. Haydent szinte alig látta, és ez, bár nem panaszkodott, azért rosszul esett
neki.  Persze folyamatosan kapcsolatban voltak, de a férfi  sosem tudott túl  sokáig maradni.
Nagyon gyengéd és kedves volt hozzá és folyton bocsánatot kért, amiért azon a héten ilyen
kevés  időt  tud  csak  vele  tölteni.  Lana  természetesen  tisztában  volt  a  férfi  rendszertelen
munkaidejével és azzal, hogy gyakran és váratlanul kell üzleti ügyekben utaznia. Vállalatvezetői
pozícióját mindig nagyon komolyan vette még akkor is, ha az utóbbi időben a prioritás azért
lényegesen megváltozott  az életében. Újra és újra felhívta a nőt telefonon onnan ahol épp
tartózkodott, és megígérte neki, hogy ha ez az „őrült hét“ – ahogyan ő nevezte, befejeződik,
akkor minden egészen másképp lesz. Annyit már most is bizonyosan megígért, hogy a hétvégét,
ha törik, ha szakad, együtt fogják tölteni. Megígértette Lanával is, hogy nem tervez magának
semmilyen más programot és szombat reggel kész elutazni vele Cornwall-ba,  a Ravensdale
család ottani házába. Lana persze nevetve mondott igent és alig várta a hétvégét.  Hayden
távolmaradása egyébként annyiból kedvezett neki, hogy így zavartalanul tölthetett két estét
Emmy-vel, akinek néhány nap szünete volt az iskolában és a hét közepén meglátogatta őt, sőt ott
is  aludt  nála.  Nagy  pizsama  partit  rendeztek,  hajnalig  tartó  beszélgetéssel.  Lana  néhány
tanáccsal látta el a lányt egy iskolai fogalmazás ügyében, másnap pedig együtt mentek el a
fodrászhoz egy kis frizuraigazításra.

Egyik nap egy megmagyarázhatatlan, furcsa érzés kerítette hatalmába a munkahelyén. Épp
Masters irodájában voltak, ő meg Dave Simmons, hogy egyeztessenek valamit a Livingstone
kontra Livingstone ügyben, amikor arra lett figyelmes, hogy Thom Masters furcsa, szokatlan
módon bámul rá. Az ügyvéd homlokráncolva vizsgálgatta, és csak akkor fordította el a tekintetét
róla, amikor Lana már egy ideje nyíltan a szemébe nézett. A nő nem tudta mire vélni a dolgot és
később megkérdezte Dave-et, hogy ő is észrevett e valami furcsát a főnökük viselkedésén. Mivel
a férfi nemlegesen válaszolt, hamarosan ki is verte a fejéből az egészet és nem gondolt rá többet.

Péntek  este  összepakolt  pár  dolgot  egy  sporttáskába,  amire  a  hétvégi  kiruccanás  alatt
szüksége lehet,  majd  meglehetősen sokáig  dolgozott  az  ebédlőasztalnál  néhány  alapítványi
levélen. Hayden este 10 óra felé telefonált,  és Lanának az volt az érzése, mintha valahogy
zaklatottabb lenne a szokottnál  még akkor is,  ha ezt leplezni  próbálta.  A férfi,  egyszerűen
fáradtsággal magyarázta a dolgot, és újra meg újra hangsúlyozta mennyire várja a másnapot,
amikor végre megint találkoznak. Lana sem volt ezzel másképpen, és miután 11 felé végre
lecsukta a laptopja fedelét, hulla fáradtan dőlt be az ágyba. Nem aludt jól. Forgolódott, gyakran
felébredt és a vekker digitális számlapjáról az éjszaka folyamán jó néhányszor leolvasta a lassan
múló időt.

Reggel felé aztán mégiscsak mély álomba merült, melyből csengetés zaja riasztotta fel. Kába
aggyal felkönyökölt az ágyban és beletelt néhány másodpercbe mire rájött, hogy nem álmodott,
hanem valóban az ajtócsengő szól. Egy szempillantás alatt kitisztult az agya és egyetlen ugrással
talpon termett. Kétségbeesve vette tudomásul, hogy elaludt, és hogy az a valaki, aki a csengőt
nyomja csak Hayden lehet. Kapkodva rohant az ajtóhoz és még épp idejében kapta el a kilincset
ahhoz,  hogy visszahúzza.  Hayden ugyanis  kívülről  már bedugta a kulcsot  a  zárba és most
csodálkozott, amiért mégsem engedett az ajtó. Lana egy pillantást vetett zaklatott külsejére a



fali tükörben és azonnali elhatározásra jutott.

 

- Hello édes. Kérlek, várj egy pillanatot!

- Lana? – hangzott a férfi hangja kívülről. – Minden rendben?

-  Csak  pár  percet  adj,  légy  szíves!  Elaludtam.  Épp  most  ébresztett  fel  a  csengetésed.
Borzalmasan nézek ki, nem akarom, hogy így láss – kérlelte a nő, homlokát az ajtónak támasztva.

- Ne viccelj, ezt nem hiszem el! Még hogy te borzalmasan nézel ki… Engedj be hercegnőm,
hadd lássalak! – unszolta a férfi nevetve és befelé kezdte lökni az ajtót.

- Ez egyáltalán nem vicces, és ha nő lennél – ami szerencsére nem vagy – akkor tudnád, hogy
miről beszélek. Csak pár percet kérek. Ígért meg, hogy ha beengedlek, akkor addig jó fiú leszel,
és nem lesel be utánam a fürdőszobába!

- Ne tedd ezt velem szerelmem. Engedj be! Tudod, hogy mennyire hiányoztál! – évődött
tovább Hayden.

- Ígérd meg! – makacskodott a nő, mire a másik nagyot sóhajtott.

- Megígérem. Most már bemehetek?

- Oké – mondta Lana és elengedte az ajtót, de ugyanakkor már szaladt is a fürdőszoba felé.

 

Hayden a résnyire nyitott ajtón bedugta a fejét és szétnézett. Sehol senki.

 

- Gyere be és tedd kényelembe magad! Mindjárt én is ott leszek – hallotta a nő hangját a
fürdőszoba felől, mire mosolyogva megrázta a fejét és a konyhába ment.

 

Tányérra tette a friss kifliket, amiket magával hozott a pékségből és gyümölcslé után kezdett
kutatni  a  hűtőben.  Még  egy  kis  vajat  meg  lekvárt  vett  elő,  és  a  rögtönzött  reggelit  az
ebédlőasztalra tálalta.

Lana hamarosan megjelent az ajtóban, immár felöltözve, ragyogón. Hátulról átölelte Hayden
nyakát, aki egy széken ült és előbbi ígéretéhez híven engedelmesen várt rá.

- Végre, végre, végre! – sóhajtotta, amikor az ölébe húzta és váratlan hevességgel csókolni
kezdte a nőt. Oly hevesen szorította a karjába, mintha attól félne, hogy az hirtelen szárnyra kap
és  kilibben  az  ablakon.  Megcsodálni  és  csókolni,  becézni  és  simogatni  is  szerette  volna
egyszerre, mert valahogy az volt az érzése, hogy ezen megnyilvánulások közül egyik sem fejezi
ki  igazán azt  a  túláradó szeretetet  és  örömöt,  amit  a  nő jelenléte és  érintése kelt  benne.
Szavakba szerette volna önteni mindazt, ami a szívét feszítette. De amint Lana könnytől fénylő
szemeibe  nézett,  lemondott  erről.  Belátta,  nem találna  olyan  kifejezést,  mely  méltó  lenne



jellemezni az elragadtatást, ami belsőjében dúlt.

 

- Bár csak… el tudnám mondani… – suttogta szaggatottan Lana ajkai közé – bárcsak képes
lennék…

 

A nő, ujjaival finoman végig simított a száján és lecsukott szemmel megrázta a fejét.

 

- Nincs szükség rá. Tudom anélkül is – lehelte halkan. – Tudom abból, ahogyan rám nézel és
abból, ahogyan megérintesz. A hangod zengése és a lélegzetvételed megváltozása elmondják,
amit tudnom kell. És hidd el, mindaz amit mondanak, kimondhatatlanul boldoggá tesz.

- Életem – súgta a nő fülébe, és mivel Lana előbbi vallomása meggyőzte arról, hogy jó irányba
halad, pont ott folytatta tovább a kényeztetést ahol az imént abbahagyta.

 

A reggelinél Lanát újra lenyűgözte Hayden figyelmessége, mellyel megterítette az asztalt.
Önkéntelenül is azt az üzenetet olvasta ki a két egymáshoz szokatlanul közel terített tányérból
és a  szalvéták összeérő csücskeiből, hogy „Közel akarlak tudni magamhoz. Sokkal közelebb,
mint ahogy azt mások helyesnek, esetleg logikusnak tartanák, vagy akár megérteni képesek
lennének…“

10 óra felé járt már, mire végre elhagyták a lakást és útnak indultak Cornwall felé. Lanának
úgy tűnt, amint bedobta sporttáskáját a kocsi csomagtartójába, mintha a férfi szokatlanul nagy
csomagot hozott volna magával. Ha mentek valahová, általában ő volt az, akinek több elpakolni
valója volt. Arra gondolt, hogy a férfi bizonyára szándékosan visz át néhány dolgot a cornwalli
házba, amiket talán ott is akar hagyni. Ennek ellenére nem állta meg, hogy homlokráncolva ne
tegyen egy vicces megjegyzést.

 

- Hát te meg hány napra pakoltál magadnak? És még azt mondják, hogy a nők azok, akik
mindig túl sok ruhát cipelnek magukkal, ha elutaznak!

 

A férfi, mintha egy pillanatra zavarba jött volna a megjegyzéstől és úgy tűnt, nem is igen tud
mit  válaszolni.  Lana ekkor  megkerülve  a  kocsit  odafutott  hozzá és  kedveskedve átölelte  a
derekát. Ekkorra már Hayden is a hangjára talált, és kezeit a levegőbe emelve megjegyezte,
hogy  mindenkinek  megvan  a  saját  kis  szeszélye,  és  ő,  a  maga  részéről  ragaszkodik  a
megnyugtató  mennyiségű  alsóneműhöz  és  a  kielégítő  színválasztékhoz,  ami  a  pólókat  és
pulóvereket illeti. Ezen a nő jót nevetett, majd Den egy udvarias gesztussal besegítette a kocsiba
és  becsukta  mögötte  az  ajtót.  Addig  se  szakadt  el  egymástól  a  tekintetük,  amíg  a  férfi
megkerülte a kocsi elejét, hogy a másik oldalon beszállhasson a vezetőüléshez. Amikor azonban
az autó gurulni kezdett a forgalomban és ő még mindig többször nézett oldalra, mint egyenesen,
Lana megcsóválta a fejét, megfogta az állát és játékosan a szélvédő felé irányította. Hosszú út



állt előttük ezt mindketten tudták, mégis a több mint négy órás autóút egyetlen pillanatát sem
tekintették elvesztegetett időnek. Hayden szándékosan választotta a kiesebb, festőibb útvonalat,
a gyorsabb, de személytelenebb autópálya helyett. Úgy gondolta, Lanának jobban tetszene így,
és igaza is volt. Egyszer tartottak csak szünetet félúton, Stonehenge-től nem messze. Még látták
is  valamennyire  a  Salisbury-síkságon meredező,  5000 éves  kőépítmény körvonalait  a  kocsi
ablakából. Megebédeltek egy út menti kis fogadóban, aztán egyből hajtottak tovább nyugat felé.
A férfi szokatlanuk sokat beszélt. Mesélt arról, hogy hányszor tette már meg ezt az utat élete
folyamán. Néha örömmel, néha szomorúan, néha közömbösen, de úgy, mint azon a napon még
soha. Ez volt ugyanis az első eset, hogy Lana ült mellette a kocsiban és közös cél vezette őket
Cornwall felé. Voltak olyan időszakok is amikor gondolataiba mélyedve hallgatott és csak a
mobiltelefonja csörgése hozta vissza a jelenbe. Az út folyamán egy párszor telefonált, amin Lana
nem lepődött meg, csak a rövid, tömör tőmondatokat találta kicsit furcsának, melyeket a férfi
következetesen  használt  beszélő  partnerével  szemben,  akárki  volt  is  az.  Hayden  ezután
bocsánatkérően  nézett  rá  és  a  türelmét  kérte,  bár  a  nő  a  legkevésbé  sem  mutatkozott
türelmetlennek.  Ő nem kérte erre,  Hayden mégis  megígérte neki,  hogy aznap estétől  már
egészen más lesz a helyzet és senki nem fogja zavarni őket. Lana csak mosolygott és újra
biztosította róla, hogy őt nem zavarja a dolog. Valóban úgy tűnt, a férfi sokkal inkább zaklatott a
telefonhívások miatt,  mint  Lana.  Kezük egymásba fonódott  míg  elhúztak  a  véget  nem érő
termőföldek, tanyák és települések mellett. Volt, hogy semmi nem akadályozta a kilátást és
kilométerekre elláttak a sík, zöld mezőségek felett. Máskor pedig fákkal sűrűn szegélyezett,
árnyákos szakaszon haladtak keresztül és az égboltnak csupán csak egy vékony, kéklő csíkját
látták a fejük felett.

Természetesen szóba került az esküvő is. Hayden kicsit hamiskás mosollyal megkérdezte,
hogy hogy állnak a dolgok, és mit sikerült intéznie a hét folyamán. Remélte, hogy a nő nem vette
zokon, amiért nem állt a rendelkezésére és nem segített neki az elmúlt napokban, de egyszerűen
annyi más halaszthatatlan tennivalója akadt, hogy kénytelen volt a programját aszerint rendezni.
Lana tényleg nem vette zokon, legalábbis nem azt, hogy Hayden az utóbbi héten nem vett részt
az  esküvői  előkészületekben.  Mivel  saját  maga  is  inkább  megterhelőnek  találta  az  egész
szervezkedést, nem tudta rossz néven venni a férfi részéről, ha egy kissé kivonja magát. Na meg,
nem is igazán tehetett  róla,  hogy így alakult.  Olyan intenzíven és elevenen érezte Hayden
szerelmét és iránta való odaadását, hogy ez még a leghalványabb kétség felébredésére sem
adott lehetőséget a szívében. Nyílván nagyon vágyott már a felesége lenni, de mivel ugyanezt a
vágyat vélte felfedezni a férfi minden megnyilvánulásában is, egy cseppet sem aggódott a dátum
miatt. Elmondta, hogy elég jól haladt az ültetési renddel és a meghívó is kész van. A végleges
dátum természetesen hiányzik még róla, de amint ebben is sikerül megegyezniük, már semmi
akadálya a meghívók kiküldésének. Arról nem szólt semmit, hogy Pamela távolmaradása miatt, a
ruhával  kapcsolatban  egy  tapodtat  sem  jutott  előbbre,  mert  ezt  nem  is  tartotta  annyira
fontosnak.

- Azért ha hiszed, ha nem, én sem tétlenkedtem – jegyezte meg Den rákacsintva, mire Lana
szemöldök felhúzva, érdeklődéssel nézett fel rá.

- Komolyan? Mesélj!

- Háát, például megvan a ruhám, amit viselni fogok. Meg a cipőm és még sok kicsi részlet,
ami  azonban mind nagyon fontos  a  végeredménnyel  kapcsolatban –  emelte  fel  mutatóujját
komolyan.

 



Lana először felnevetett, de aztán mégis az volt a benyomása, hogy a férfi egyáltalán nem
viccel és valóban elintézett néhány dolgot. Még tréfálkoztak egy darabig az esküvői ruhákkal
kapcsolatban és azon huzakodtak, hogy vajon a vőlegény öltönyére is vonatkozik e a szigorú
titoktartás, ami általában a menyasszonyi ruhát övezi.

Lana úgy saccolta, hogy kb. egy - másfél órányira lehettek még a céljuktól, amikor Hayden
elkomolyodott és hirtelen témát váltva megkérdezte;

 

- Mi lenne, ha elmennénk Tintagelbe? Úgy gondoltam nem lenne rossz ötlet, ha már úgyis
ilyen közel vagyunk hozzá. Voltál már ott? Igazán lenyűgöző hely.

- Tintagelbe? Úgy érted megnézni a kastély romjait? – hangzott a csodálkozó kérdés.

- Igen a kastély romjait, meg azt a kis szigetet. Tényleg érdemes meglátogatni, nagyon szép a
környezet. Ismered a helyet? – kérdezte megint, furcsa aggodalommal a hangjában.

- Igen, illetve nem egészen. Sajnos személyesen még nem jártam ott soha, de olvastam róla és
láttam képeken is – csillant fel Lana szeme az izgatottságtól. – Nagyszerű ötlet Den! Nagyon
szívesen elmennék oda – lelkendezett. – Hallottam, hogy a legenda szerint ez a hely volt Artúr
Király szülőhelye. Tényleg olyan közel vagyunk hozzá?

- Talán egy órányira – válaszolta Hayden mosolyogva és lassan, megkönnyebbülve fújta ki a
levegőt.


