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Komor, borongós reggelre virradt. Az eső is cseperegni kezdett, épp amikor Lana kilépett az
utcára. Összeráncolt homlokkal nézett fel az égre és megállapította, hogy a nyugatról érkező szürke
felhők  tömege  semmi  jót  nem ígér,  ami  az  időjárást  illeti.  A  borongós  idő  mintha  csak  saját
lelkiállapotát  tükrözné,  jól  illet  a  hangulatához.  Hayden  elutazásában  valamiféle  szimbolikus
eseményt látott, ami így vagy úgy, de változást fog hozni a kapcsolatukban. Ha nem akarták józan
eszüket veszteni, akkor a hosszú hónapok óta tartó, önsanyargató huzavonának véget kellett végre
vetniük. Sejtette, hogy a megoldás fájdalmas és pusztító is lehet, az azonban bizonyos volt, hogy
véglegesnek kell lennie. Az irodában belevetette magát az aktuális ügyekbe, és nagy önuralommal és
koncentrációval mélyedt bele az aktákba, melyeket Stephanie előzőleg gondosan az íróasztalára
készített. Sok dolga volt és nem is bánta. A hét folyamán volt néhány taktikai megbeszélése az általa
képviselt két ügyféllel, és egy régóta húzódó öröklési pernek is végre pontot tehetett a végére.
Mindent egybevetve, szakmai szempontból sikeres napokat tudhatott maga mögött. Mindent bele
adott, és szinte éjt nappallá téve dolgozott, ha nem a kancellárián, akkor az Alapítványi irodában.
Masters ebédelni hívta a hétvége felé, hogy közben megbeszéljenek néhány függőben lévő dolgot.
Főnöke ráhagyta, hogy éttermet válasszon, csak az az egy volt a kikötése, hogy ne olyan hely legyen,
ahol kizárólag erős ételeket szolgálnak fel. Képtelen volt ugyanis elfogyasztani az olyan ennivalót,
amelyben a csípősségnek még a leghalványabb nyomát is felfedezni vélte. Ez a tény idővel elterjedt
róla  a  szakmában,  és  nem  egyszer  húzták  emiatt  a  tárgyalóteremben  pedig  oly  kemény  és
rendíthetetlen ügyvédet. Masters nem bánta, csak nevetett és azon a meglehetősen magabiztos
véleményen volt, hogy amíg egy peres ügyben szinte mindig ő kerül ki győztesen, azt mondhatnak a
nagypofájúak, ami nekik tetszik. Lana egy teljesen egyszerű kis éttermet választott, amely közel
esett az irodaházhoz, így nem vesztegettek sok időt az utazással. Csak arra az egy dologra ügyelt,
hogy ne olyan hely legyen, ahol előtte már jártak kettesben Haydennel. Úgy érezte, jobb a lelki
békéjének,  ha  nem  emlékezteti  magát  fölöslegesen  bizonyos  dolgokra  és  eseményekre.  A
tányérjában szinte csak turkált és tologatta a brokkoli meg a sárgarépa darabokat egyik oldalról a
másikra, miközben beszámolt Mastersnak a két nemrég lezárt ügyéről. Mielőtt azonban rátértek
volna a közeljövő kihívásaira, Thom egy ideig fejét félrehajtva és szemöldökét összehúzva figyelte a
nőt. Igazából nem tudta volna megmondani, hogy mi nem stimmel rajta, de volt valami, ami mintha
más lett volna a megszokotthoz képest. Ami a munkát illette, semmilyen hibát nem találhatott benne.
Most is mint mindig, készen állt a megfelelő válaszokkal, és el tudott számolni mindennel, ami rá volt
bízva. Az igaz, hogy kicsit talán sápadtabb volt a szokottnál, és a tekintete néha elidőzött a távolban,
miközben beszélt. Mintha a szája és a szavai teljesen önálló életet élnének, és függetlenül gazdájuk
gondolataitól tennék a dolgukat. Igen, a csillogás a szeméből, és a lelkesedés a gesztusaiból, ezek
valóban hiányoztak. Mindez most, hogy egy kis időt az irodán kívül is együtt töltöttek, csakugyan
feltűnt az ügyvédnek. Sután rá is kérdezett, hogy minden rendben van e nála, nincs szüksége e
esetleg, egy kis pihenésre, hogy rendbe szedhesse a gondolatait, vagy elutazhasson valahova egy kis
időre. Lana csodálkozva nézett rá, és azt kezdte tudakolni, hogy rosszul csinált e valamit és Masters
esetleg így akarja a tudomására hozni, hogy nem elégedett a munkájával. A férfi erre bosszúsan



tiltakozott, és félhangosan méltatlankodott egy sort azon, hogy milyen nehéz szót érteni a nőkkel.
Nem értette miért van az, hogy mindig félreértik vagy magyarázzák a férfiember szándékait, stb.
Aztán azzal próbálkozott nagyon óvatosan, mert semmiképp sem akarta kockáztatni, hogy Lana a
külsejére mért kritikának vegye az elhangzottakat, hogy úgy tűnik neki, mintha a nő egy kicsit fáradt
lenne az utóbbi időben. Azt mondta, hogy főnökeként felelősnek érzi magát a munkatársai jólétéért,
és ha módjában áll valamiben a segítségére lenni, akkor azt nagyon szívesen megteszi. Lana egy
rövid időre egészen megzavarodott ettől a szokatlan gesztustól. Azután, mint akinek az agyában
hirtelen világosság gyúl, elmosolyodott, ahogy maga elé képzelte miként puhította Pamela otthon
Thomot,  hogy legyen kissé  figyelmesebb,  és  bánjon kedvesebben és  megértőbben Lanával,  aki
jelenleg nehéz időket él át, ami a magánéletét illeti. Szinte maga előtt látta amint a férfi húzódozik
és bizonygatja, miszerint ő semmi aggodalomra adó okot nem vett észre, és a felesége csak rémeket
lát. Egyébként is neki ehhez semmi köze, és szerelmi bánatról lévén szó, sokkal jobb, ha a nők
egymás között beszélik meg a dolgot, vagy sírják ki magukat egymás vállán, ha szükséges. Lana
biztosra vette, hogy főnökének nem volt ínyére, hogy magánéleti dolgokat hozzon szóba, de a tény,
hogy ennek ellenére mégis megtette és felajánlotta a segítségét, azért nagyon imponált neki. Thom
karjára tette a kezét, és azt válaszolta, hogy rendkívül értékeli az aggódást és a figyelmességet, de
nincs szüksége pihenésre. Bár az utóbbi időben valóban vannak nehézségei,  azért reméli,  hogy
szabadság nélkül  is  boldogulni  fog  a  dolgaival.  Masters  nem is  bolygatta  tovább az  ügyet,  és
láthatóan megkönnyebbült amikor a nő a beszélgetés fonalát azonnal a kancellária ügyeihez vezette
vissza.

Este aztán felhívta Pamelát, aki persze már kifaggatta a férjét a történtekről, de szokás szerint
semmi használhatót nem tudott kihúzni belőle. Pam sokat zsörtölődött Mastersszel,  de ennek a
legnagyobb része csak színjáték volt, és láthatóan mindketten kedvvel játszották otthoni szerepüket.
Tulajdonképpen  élvezték  a  dolgot,  és  alapvetően  jó  volt  a  kapcsolatuk.  Amilyen  lehengerlően
magabiztos és sikeres volt Thom a szakmai életben, olyan simulékony és alkalmazkodó volt otthon, a
10 évvel fiatalabb felesége mellett. Pamela ekkor már őszintén aggódott Lanáért, mivel tehetetlenül
kellett szemlélnie, hogy hervadozik napról-napra egykor életvidám és vicces barátnője.

 

-  Gondolom nem újság neked Pam – kezdte a telefonba – hogy ma egy meglepően bizalmas
beszélgetés zajlott le köztem és Thom között.

- Te jó ég – kiáltott fel az rosszat sejtve – mit tett az a vadszamár? Biztosan ajtóstól rontott a
házba.

- Gondolhatod, hogy nagyon kínos volt az egész, pláne neki! Szegénykém szemmel láthatóan
kínlódott.

- fel nem foghatom, hogy egy ember, aki mindenkinél jobban tud érvelni ha arról van szó, és
bárkit meggyőz a tárgyalóteremben, ekkora balfácán legyen magánemberként – méltatlankodott
Pamela.

- Ugyan Pam, nem légy ilyen szigorú hozzá! Hiszen megpróbálta és tényleg nagyon... hogy is
mondjam... Készséges volt.

 

Pamela nagyon fújt, és hallhatóan megpróbált elfojtani egy mosolyt.

 



- Na és legalább jutottatok valamire?

- Felajánlotta, hogy menjek szabadságra ha akarok.

- És te mit válaszoltál?

- Nemet mondtam. Egyelőre legalábbis – folytatta Lana. – Jót tesz a munka. El sem tudom képzelni
mit kezdenék jelenleg magammal folyamatos elfoglaltság nélkül.

- Nem tudom Lana – sóhajtott Pamela kétkedőn – talán mégsem ártana, ha pont most, amikor
nehéz döntés előtt állsz, kicsit visszavonulnál a nyüzsgésből és időt szánnál önmagadra.

- Ó Pam – válaszolta Lana fáradtan – nem tudom, talán igazad van. Nem húzhatom már sokáig a
dolgot.

- Beszélje vele! Beszélj végre Haydennel őszintén!

- Elutazott. Nincs az országban.

- Mennyi időre ment el? Üzleti ügyről van szó?

- Igen. Három hétre.

- Ó – válaszolta a nő meglepetten. – Olyan hosszú időre? Nos, akkor csak azt tanácsolhatom, hogy
használd ki jól a fennmaradó időt, és hozz végre döntést! Akármi legyen is az drágám, jobban fogod
érezni magad utána. És Lana!

- Igen?

-  Ugye tudod,  hogy bármiben számíthatsz  rám.  Ha segítségre van szükséged,  csak hívj  fel!
Bármikor.

-  Köszönöm Pam – Lana halványan mosolygott  a telefon másik végén – jó tudni,  hogy ilyen
barátnőm van.

- Ugyan már, te is megtennéd értem, tudom.

- Azért mégis. Ja és még valami;

- Mi az?

- Ígérd meg, hogy nem adsz többé ilyen feladatot szegény Thomnak! Nem neki való az ilyesmi. Te
nem láttad, hogy izzadt a megerőltetéstől, amikor felajánlotta, hogy elmondhatom neki a magánéleti
bajaimat. Egy pillanatra komolyan meg is kísértett a gondolat, hogy valóban bele is kezdjek, csak
hogy kínozzam egy kicsit – kuncogott, ahogy a homlokát törölgető sztárügyvédre gondolt.

- Kegyetlen nőszemély – hahotázott Pamela is a telefon másik végén.

- De komolyan Pam. Ígérd meg!

- Rendben szívem, megígérem. De te is ígérd meg, hogy vigyázol magadra.

- Megpróbálom.



- Áll még a szombati program?

- A musical? Igen, azt hiszem... Nem. Biztos vagyok benne, hogy ott leszek.

- Ezt már szeretem hallani. Jó éjszakát Lana.

- Jó éjt Pamela.

 

A jegyeket az említett musicalre, a kancellária egyik munkatársa, a bizonyos „túlbuzgó” Dave
Simmons szerezte, akit egyszer Hayden is látott Lana társaságában kijönni az irodaépületből. Vagy
tízen mentek együtt, többek között Stephanie is a férjével, és néhányan csatlakoztak hozzájuk az
alapítványtól is. A program meglehetősen spontán szervezés volt. Dave csupán három napja állt elő
az ötlettel, és Lana tudatosan mondott igent a meghívásra. Tudta, hogy sokan lesznek együtt, ezért a
program semmiféle személyes jelleget nem ölthet közte és Dave között. Masters persze nem tudta
szabaddá tenni magát ilyen hirtelen, de Pamela ott lesz és ez így már magában is jó hangulatú
estének ígérkezett. Egyébként sem akart egyedül otthon maradni, és a négy falat bámulni, miközben
önkínzón azon elmélkedik, hogy vajon mit csinálhat éppen Hayden az Államokban. Mióta a férfi
eltűnt a szürkületben ott a Viktória Rakparton, a Temple mólónál, semmit sem hallott róla. Egyetlen
telefonhívás, egyetlen üzenet sem érkezett tőle. Ezen tulajdonképpen nem volt semmi csodálkozni
való, és bár majd bele halt, de ő sem írt és nem is próbálta hívni a férfit. Gyakran volt a kezében a
telefonja és elmélázva nézegette rajta Hayden számát. Volt, hogy ujjai szinte már a zöld gombra
tévedtek, de aztán mindig meggondolta magát, és sóhajtva félredobta a készüléket.

Szombat este, a megbeszéltek szerint a Prince of Wales Színház bejárata előtt találkozott a baráti
társaság. Pamela és Lana együtt érkeztek taxival,  és alig szálltak ki  a kocsiból,  Dave szokásos
tempójában máris a kezükbe nyomta a jegyeiket és viharos gyorsasággal magyarázva terelte be őket
az előtérbe. Nem volt már túl sok idő a kezdésig, ezért egyből indultak is a nézőtér felé, hogy
megkeressék  a  helyeiket.  Dave  közben  futólag  bemutatta  a  két  utoljára  érkező  nőnek  az
unokatestvérét,  akit szintén magával hozott aznap este. A férfi  menet közben nyújtotta a kezét
üdvözlésre, és Eric néven mutatkozott be. Lana viccesnek találta a tarkóján összefogott, szőke haját,
amint viseltes zakójában és kopott farmerében, kicsit görnyedt tartással, jó alaposan végigméri őt
tetőtől talpig. Arca nem árult el semmilyen érzelmet, de amikor kezet fogtak, Lanának feltűntek a
férfi hosszú vékony ujjai. Egy bohém zongorista, vagy egy lázadó festő képe jutott eszébe róla, és
kíváncsi lett volna mivel is foglalkozik valójában Eric, csak, hogy megtudja, mennyire volt helyénvaló
az első benyomása a fura alakról.  Nem kellett  sokáig várnia,  és Dave felvilágosította,  hogy az
unokatestvére szabadúszó festő, egy eddig még fel nem ismert zseni, aki előtt azonban kétség kívül
fényes jövő áll. Lana a szája elé kapta a kezét, nehogy hangosan felnevessen, amiért ennyire jó volt a
megérzése. Elárulta, hogy első ránézésre ő is pont valami ilyesmire gondolt, de mivel a festő még
mindig kritikus szemmel méregette, az jutott eszébe, hogy talán kissé nyersen fogalmazott a külsejét
illetően. Elnézést kért és magyarázkodni kezdett, hogy a megjegyzésében semmiféle bántó szándék
nem volt, és reméli, Eric nem érti félre amit mondott. A másik nem válaszolt neki, hanem továbbra is
összehúzott  szemmel mustrálgatta.  Lana ekkor kérdőn Dave felé fordult,  aki  csak legyintett  és
megnyugtatta,  hogy az  unokatestvére  nem sértődős  típus,  de  előfordul,  hogy kissé  nehéz  vele
kommunikálni, ha megszállja az ihlet. Dave úgy vélte, hogy a festő minden bizonnyal potenciális
modellként  szemléli  Lanát,  és  gondolatban talán már  a  vázlatokat  készíti  róla  egy  jövendőbeli
portréhoz. Ennyiben kellett hagyniuk a beszélgetést, mert megérkeztek a tízes számú sorhoz, ahová
a jegyeik szóltak. Lana egyik oldalán Pamela ült a másikon Dave. Stephanie-n és a férjén kívül, ott
volt még két másik kolléga a kancelláriáról, akiket Lana bár ismert, de nem volt közöttük szorosabb
kapcsolat. Az IHIN Alapítványtól is eljött három munkatárs. Kettő közülük, egy nő és egy férfi,
szintén önkéntesek voltak, és jól ismerték egymást a közös bevetésekről. A harmadik férfit Khalidnak



hívták, és Lana csak annyit tudott róla, hogy ő is az Alapítványnál dolgozik, mert egyszer már
összefutottak egy rendezvényen. Oldalra fordulva látta, hogy Pamela tátott szájjal bámulja Khalidot,
aki kétséget kizáróan egy férfiszépség volt. Arcán az egzotikus keleti – talán kínai, vélte a nő –
vonások tökéletes arányban ötvöződtek az európai jegyekkel, és e kettő kombinációjának, egy fekete
hajú, mandulaszemű, elölről szinte nőiesen finom vonású, mégis markáns arcélű, ritka szép férfi volt
az eredménye. A nő oldalba bökte Pamelát, aki most végre magához tért és Lanán keresztülhajolva
Dave-hez fordult, hogy többet megtudjon a másikról. Mindenki tudta, hogy Dave olyan volt, mint egy
információs központ, és mindig mindenkiről szinte mindent tudott. Most sem okozott csalódást, és
suttogva  el  is  mesélte,  hogy  Khalid  az  Alapítvány  főállású  alkalmazottja,  aki  a  Közel-Keleti
bevetéseket szervezi és irányítja. Állítólag olyan gazdag családból származik, hogy fizetésre nem tart
igényt a munkájáért, csupán valamilyen jelképes összeget kap, amit azonban egyből tovább is utal
egyéb karitatív egyesületek számlájára. Hogy ez a bizalmas információ honnan származhatott, arról
a nőknek fogalma sem volt, de nem is kérdeztek rá a dologra. A férfi kinézete valóban arisztokratikus,
mozgása kifinomult volt, viselkedése azonban barátságos, kedves és közvetlen. Mosolyogva odaintett
Lanáék felé, és mutogatva jelezte, hogy majd a szünetben beszélgetnek. Pamela lelkesen visszaintett,
mire Lana viccesen figyelmeztette, hogy neki inkább Mastersen járjon az esze, és ne viselkedjen úgy,
mint egy idétlen tini. Pamela erre kuncogni kezdett, és biztosította őt, hogy nála Thom Masters
nyomába egyetlen férfi sem léphet, de a tény, hogy mindenek felett szereti a férjét, még nem ok arra,
hogy alkalomadtán meg ne csodálhatna egy ilyen különleges férfipéldányt, mint amilyen Khalid.

 

- Ez olyan mintha múzeumba mennél, érted? – magyarázta.

 

Lanának  el  kellett  ismernie,  hogy  a  férfi  tényleg  vonzza  a  tekintetet,  és  már  szinte  festőien
szabályosak a vonásai.

A nézőtér hirtelen elsötétedett, a függöny felgördül és elkezdődött az előadás. A Mamma Mia című
musical épp az volt, amire akkor szüksége volt, legalábbis ő így gondolta. Jól ismert dalok, együtt
énekelhető, örök slágerek, könnyed vidám történet, amely happy enddel végződig, és csak egészen
minimális mennyiségű drámát tartalmaz. Drámára nem vágyott. Labilis lelkiállapotában úgy érezte,
nem tudna elviselni egy olyan darabot, mint például a Nyomorultak, vagy az Operaház Fantomja.
Amennyire csak képes volt rá, gondolatait kikapcsolta, és teljesen átadta magát a zene élvezetének.
A  szünetben  mind  az  előtérbe  özönlöttek,  és  frissítőket  ittak.  Az  előadás  megtette  a  hatását,
mindenki fel volt dobva, és vidám volt a hangulat. Az éj már korom sötét volt, amikor végül kiléptek a
színházból.  A társaság nagy része – Eric kivételével – hangos lelkesedéssel méltatta a darabot.
Senkinek nem volt még kedve hazamenni, ezért megegyeztek abban, hogy beülnek még valahová.
Gyalog indultak el a Rupert Streeten a Soho felé. A kései időpont ellenére, vagy éppen ezért, még
mindig sokan voltak az utcákon. Emberek csoportosultak különböző szórakozóhelyek bejárata előtt,
ittak dohányoztak, beszélgettek. Két-három különböző helyet is ajánlottak a társaság tagjai ahová
bemehetnének, végül is a Pamela által javasolt és épp az útjukba eső pubot célozták meg. Néhány
lépcsőt kellett lefelé menniük, és kis időbe telt mire szemeik megszokták a félhomályt. Elég sokan
voltak bent, és a társaság nem is talált olyan asztalt ahol mindannyian helyet foglalhattak volna.
Végül is néhányan közülük egy kör alakú asztalnál telepedtek le, a többiek pedig közel hozzájuk, egy
másik asztalnál találtak helyet. Első körben Proseccot rendeltek mindenkinek, és Lana már néhány
korty után kezdte érezni, ahogy a fejébe száll az alkohol. Jó ideje volt már, hogy evett valamit, és az
sem volt túl sok. Úgy döntött, hogy most az egyszer félredobja a megfontoltságot, és lesz ami lesz,
hagyja magát sodortatni az árral. Finom ételekhez szívesen megivott egy pohár, jó nevű, száraz
vörösbort, és az alkohol kulturált fogyasztása ellen sem volt semmi kifogása. Kétségkívül voltak
gyengébb pontjai jellemének, de a mértéktelen alkoholfogyasztás nem tartozott ezek közé. Egyetlen



olyan alkalmat sem tudott volna felidézni az életében, amikor úgy igazán lerészegedett volna. Ha azt
érezte, hogy fejébe szállt az ital, akkor minden további probléma nélkül utasította vissza a további
kínálást. Lars Bell maga is szerette a jó bort, és volt egy kis borospincéje is a házuk alagsorában,
ahol évek hosszú során gyűjtögette a különleges palackokat. Gyerekeinek is átadott valamicskét
ebből a tudományból, és ahogy Robert idősebb lett, őt is kezdték érdekelni a különleges borfajták.
Lana odáig jutott, hogy meg tudta különböztetni a komoly és jó nevű borokat, a pancsolmányoktól, és
szagáról  is  képes  volt  megállapítani,  hogy egy bizonyos  bor  megfelelő  minőségű e.  Amikor  az
apukája az asztalnál lelkesen magyarázta az éppen felbontott üveg bor történetét és származási
helyét, mindig figyelt, de annyira azért nem volt lelkes, hogy saját maga gyűjtse a palackokat. Most
sem volt szándékában túl sokat inni, csak éppen annyira elgyötört volt, hogy egyáltalán nem bánta,
amikor érezni kezdte az alkohol pillanatnyi zsibbasztó és oldó hatását. Érezte, ahogy a zsongás
végigszalad az ereiben, és a második pohár közben már határozottan felszabadultabb volt. Sokat
nevetett és igyekezett legalább egy kis időre felszabadulni a nyomás alól. A többiek is jól szórakoztak,
sőt idővel még Eric is közlékenyebbnek bizonyult, mint kezdetben. Odaült Lana mellé, és festészetről
kezdtek  beszélgetni.  Elmondta,  hogy  miként  hagyta  ott  a  képzőművészeti  akadémiát,  mivel
folyamatosan konfliktusokba keveredett az oktatókkal. Kiderült az is, hogy Manet-t tekinti művészeti
példaképének, mire Lana lelkesen bizonygatta, hogy ő is imádja Manet képeit. Mikor a nő elmesélte,
hogy egyszer Párizsban alkalma volt személyesen is megcsodálni Manet néhány képét az Orsay
Múzeumban, mint például a „Reggeli a szabadban” vagy „Az erkély” címűeket, a jég teljesen megtört
kettejük között. Eric megkérdezte, tudja e, hogy a Nemzeti Galérián kívül hol lehet még Manet
képeket találni Londonban. Lana nem tudta, a férfi pedig lelkesen mesélt. Később azt is bevallotta,
hogy tökéletes modellt lát a nőben, és a fejében szinte már életre is kelt a kép, amin a nő profilból
lefestve, keleties, lenge öltözetben, egy erkély kovácsoltvas korlátjának dőlve, gondolataiba merülve
mered a távolba. Lana csak nevetett, ahogy a férfi a levegőbe rajzolva ecsetelte, miként kapna bele a
szél a kibontott hajába, de nem vette túl komolyan a művészi elme képzelgéseit. Egyetemi évei alatt
volt  példa  rá,  amikor  konkrétan  felkérték,  hogy  álljon  modellt  egy  akthoz,  amit  azonban  ő
köszönettel visszautasított.

Pamelának  idővel  feltűnt  Lana  hirtelen  hangulatváltozása,  és  bár  ő  is  jól  mulatott,  azért
mindvégig szemmel tartotta a barátnőjét. Aki legalább ugyanilyen alaposan szemmel tartotta Lanát a
másik asztaltól, az Khalid volt. Míg a nő Eric-kel beszélgetett, néha összeakadt a tekintetük. Egy idő
után, amikor már olyan zaj volt körülöttük, hogy alig hallották egymás hangját, Stephanie-t a férje
táncolni vitte, és Pamela is igent mondott Dave felkérésére. Lana Erichez fordult és megkérdezte,
hogy van e kedve táncolni, mire a férfi fensőséges mosollyal az ajkán azt válaszolta, hogy ő sohasem
táncol. Lana már éppen elkezdte volna a rábeszélést, amikor szeme sarkából észrevette, hogy valaki
megállt közvetlen az asztaluk mellett. Odafordította a fejét, majd állát magasan felemelve látta, hogy
a szép Khalid áll előtte, és mosolyogva felé nyújtja a kezét.

 

- Táncolunk? – kérdezte halkan, úgy, hogy Lana inkább csak sejtette, hogy mit mondott mintsem
hallotta volna a szavakat.

- Szívesen – válaszolta, és kezét a férfi kezébe téve felállt az asztaltól.

 

Amint felemelkedett és egy lépést tett, azonnal megszédült a vérében áramló alkohol hatására.
Egy pillanatra meg is kellett kapaszkodnia az asztal szélében, hogy el e veszítse az egyensúlyát.
Khalid visszanézett rá és megkérdezte, hogy minden rendben van e.

 



- Igen – legyintett – csak kicsit többet ittam üres gyomorra, mint amennyit szabad lett volna.

- Szeretnél inkább ülve maradni?

- Nem, nem. Semmiképpen! – tiltakozott a nő. – Táncolni szeretnék!

 

Ezzel a férfi kezébe kapaszkodott, és követte őt a táncoló párok közé. Khalid határozottan, de
mégsem túl bizalmaskodón fogta át a derekát. Lassan mozgott, nem volt biztos benne mennyire kell
komolyan vennie a nő előbbi szédülési rohamát. Először csak mosolyogtak egymásra, majd egy kis
idő után a férfi szólalt meg.

 

-  Sajnálom,  ha  néha  a  lábadra  lépek.  Az  igazság  az,  hogy  nem  vagyok  túl  jó  táncos.
Tulajdonképpen csak akkor táncolok, ha nagyon muszáj, de most egyszerűen nem tudtam ellenállni a
kísértésnek.

- Ugyan már – mondta Lana, és legbájosabb mosolyával köszönte meg a bókot. - Egyáltalán nem
táncolsz rosszul. Szerintem egyszerűen csak többet kéne gyakorolnod!

- Te bezzeg, maga vagy a parkett királynője.

- A parkett királynője, aki úgy be van csípve, hogy segítség nélkül fel sem tudott állni az asztaltól –
nevetett a nő, fejét hátravetve.

- Nem ez az első alkalom, hogy táncolni látlak – árulta el titokzatoskodva Khalid.

- Úgy?

Lana leplezetlen csodálattal  vizsgálta a férfi  arcát.  Csodálta a sötét,  enyhén mandulavágású
szemeket, az ívelt szájat, a szinte tökéletesen szimmetrikus arcéleket. Hagyta magát elragadtatni
ettől a finom, szinte már nőiesen tökéletes szépségtől. Zilált fantáziájában, ő maga valami szegény
kolduslány volt, aki éppen egy keleti királyság sármos hercegével táncol. Az jutott eszébe, hogy
vajon megoldódnának e a gondjai,  ha igent mondana ennek a nagyszerű férfinek, és ha ő meg
Khalid...

- Az IHIN gálaestjén. Emlékszel?

A férfi hangja egyetlen pillanat alatt rántotta vissza a képzelgéseiből, és a gálaest szó fájdalmasan
mart bele tudatába. Hatalmas szemekkel,  szinte döbbenten nézett a férfira.  Erre az egy szóra,
hirtelen  minden újból  eszébe jutott.  Hogy hogyan talált  rá  véletlenül  Hayden a  bálon,  miként
beszélgettek egész éjszaka, és az azt követő borzongatóan izgalmas időszak. Eszébe jutott a sok-sok
bizonytalanság és félreértés is. Félelem a rossz döntésektől. A meg nem válaszolt kérdések és ki nem
mondott vallomások. Aztán a nagy törés, a veszekedés kettejük között, aminek az eredményeként az
az elejétől halálraítélt döntés született, hogy legyenek egyszerűen csak barátok. Egy barátság, ami
teljesen természetellenes, és amit Lana soha de soha nem kívánt magának. Egy barátság, ami a
legkevésbé sem tükrözte a vágyait. Mégsem volt elég mersze ahhoz, hogy nyíltan megmondja; neki
ez így nem jó. Ő ezt így nem akarja. Gyáva volt, nem merte kockáztatni, hogy elveszíti, hogy ismét
teljesen  eltűnik  az  életéből.  Inkább  választotta  a  színjátékot,  még  akkor  is,  ha  ez  az  állapot
tönkreteszi mindkettőjüket. Belenyílalt a felismerés, hogy ő már megtalálta a hercegét. Megtalálta,
elvesztette és újra megtalálta. Mint a mesékben. Csak éppen a happy end hiányzik. Mert valójában



semmi nem úgy van, mint az átkozott mesékben. Semmi! Minden félre sikerült, minden elromlott!
Hayden sem tett semmit. Miért nem szólt? Miért nem próbálta meg tisztázni az ügyet? Talán éppen
most próbálja túltenni magát az egészen, és ez az amerikai út a terápia része? Ki tudja hol, és kivel
keresi a vigaszt ebből az áldatlan helyzetből?

Megszédült, és úgy érezte forog vele a parkett. Becsukta a szemét, de egyből Hayden arca jelent
meg előtte. Térde megroggyant. Khalid hangját hallotta távolról, amint a nevén szólítja.

- Lana! Lana mi van veled? Rosszul vagy? Gyere, visszakísérlek az asztalhoz!

A férfi gyengéden átfogta a derekát, de ő annyira gyenge, félig öntudatlan állapotban volt, hogy a
férfinak szinte vinnie kellett őt. Az asztal felé vezette, ahol még mindig ott ült Eric.

- Ülj le! Mindjárt hozok a pulttól egy üveg vizet. Addig pihenj egy kicsit és ne mozdulj innen!

- Vigyázz rá! – fordult oda Erichez. – Nem érzi túl jól magát.

Khalid ezzel a bárpult felé indult az ígért vízért. Lana kifejezéstelen tekintettel meredt maga elé,
és úgy érezte nem bírja tovább. Sírni nem tudott, csak valami mindent elborító, sötét ürességet
érzett a szíve helyén.

- Mi van veled? – hajolt közelebb hozzá Eric. – Tehetek érted valamit?

Lana érzelemmentes arccal nézett vissza rá, és csak annyit mondott halkan, hogy el akar menni
innen.

- El akarsz menni? Hazavigyelek? – nézett rá kérdőn a férfi. – Akarod, hogy hazavigyelek?

- Igen – válaszolta tompán a nő. – Haza.

- Oké. Akkor gyerünk – vonta meg a vállát Eric, és Lana hátára terítette a nő rövid kabátját.

 

A nő karját a magáéra fonta, és felsegítette őt.

 

- Gyere, kapaszkodj belém! Kint majd keresünk egy taxit.

Az ajtó felé indultak, és Lana imbolygó járással hagyta magát vezettetni a férfitól. Kint megcsapta
őket a hűvös levegő, de a nő nem sokat érzett belőle. Egykedvűen bámult maga elé, és hagyta, hogy
Eric leintse a taxit, amelyik épp az utca másik oldalán várakozott. Pamelának közben feltűnt, hogy
Lana nincs  már  a  táncolók  között  és  Khalidot  sem látta  sehol.  Rosszat  sejtve  ment  vissza  az
asztalukhoz és tekintetével mindenhol barátnőjét kereste. Khalid is pont akkor ért vissza a pohár
vízzel, és tanácstalanul nézett körbe.

- Hol van Lana – kérdezte tőle Pam.

- Nem tudom. Az előbb még itt ült. Nem érezte valami jól magát, szédült meg minden. Mondtam
neki, hogy maradjon itt az asztalnál, amíg hozok neki valamit inni.

- És Eric – kérdezte Pam most már ingerültebben.



- Fogalmam sincs. Az előbb még ő is itt volt. Gondolod, hogy... együtt mentek el?

A férfi szemöldök ráncolva nézett Pamelára. A nő csak annyit válaszolt gyorsan, hogy az mindjárt
ki fog derülni, és már robogott is a kijárat felé. Kilépve az utcára megborzongott a hűvös éjszakai
levegőtől, de ideje nem maradt visszamenni a kabátjáért, mert meglátta amint tőle úgy tíz méterre
Eric épp egy taxi ajtaját nyitja ki, és betessékeli Lanát a hátsó ülésre. Pár lépéssel ott termett a festő
mellett, és a maga szokott, gyakorlatias stílusában hátulról megmarkolta az épp beülni készülő férfi
vállát, és egyetlen mozdulattal visszarántotta.

- Te egy angyal vagy Eric – vetette oda kétértelműen mosolyogva. – Köszönöm a segítséged, most
már minden rendben lesz. Innentől majd én gondoskodom róla.

A másik elképedten nézett vissza rá, de nem szólt egy szót sem, csak hátralépett, hogy helyet
adjon a határozott nőnek. Pamela bepattant Lana mellé az ülésre, és becsapta az ajtót. A sofőrnek
megadta a címet és a taxi máris elindult. Pár méter után azonban nagyot fékezett és megállt. Pamela
oldalán lehúzódott az ablak, és a nő, fejét kidugva visszakiáltott a még mindig meredten álló Ericnek.

- Hálás lennék, ha a kabátomat – barna bőrdzseki, szőrmegallérral – odaadnád Davenek, hogy
holnap vigye be a kancelláriára. Ezer köszönet! – vetette még oda, majd az ablak felhúzódott, és a
taxi piros hátsó lámpája lassan beleolvadt az éjszakába.

Azt, hogy ezután mit mormolt még félhangosan magában, rajta kívül senki nem érthette.

Lana teljes apátiában ült mellette, és a nő is tudta, hogy most nem sokra menne, ha beszélgetést
kezdeményezne vele. Szótlanul bámult kifelé az ablakon, és szeméből most lassan csorogni kezdtek a
könnyek. Pamela átfogta a vállát, barátnője szomorú homlokát arcához vonta. Hallgattak egészen
hazáig.  Fent  Pamela  lehúzta  Lana  cipőit  és  a  ruháját  is.  Úgy  bánt  vele,  mint  egy  gyerekkel.
Kibontotta a haját és az ágyhoz vezette. Jól betakarta, és az éjjeliszekrényére állított egy nagy pohár
kamillateát. Búcsúzóul még homlokon csókolta, és lekapcsolta a villanyt a szobában. Épp be akarta
csukni maga mögött az ajtót, amikor meghallotta Lana halk hangját.

- Pam!

A nő visszafordult a hálószoba ajtóban állva.

- Köszönöm Pam.

- Aludj kicsim. Holnap talán másképp látsz mindent.

Ezzel bezárta maga mögött az ajtót, és nehéz szívvel hazament. Aznap éjjel Thom Masterst, aki
békésen aludt az ágyában, egy szokatlanul romantikus és szerelmes feleség ébresztett fel az álmából.

 

Hayden  első  hete  az  Államokban  sok  utazgatással,  találkozókkal,  tárgyalásokkal,  egyszóval
nagyon mozgalmasan telt. A több mint nyolc órás repülőutat New Yorkba, egy piciny pirulának
köszönhetően szinte teljesen átaludta. Első útja a hotelbe vezetett,  ahol még egyszer átnézte a
Giselle által precízen összekészített dokumentumokat, melyek első találkozójának részleteit foglalták
össze. Találkozott a cég részvényeseinek egy csoportjával,  és tájékoztatta őket minden olyan, a
vállalattal  kapcsolatos  részletről  mely  rájuk  tartozott.  Tárgyaláson  vett  részt  lehetséges
befektetőkkel,  és  szinte  minden  estéje  üzleti  vacsorával  fejeződött  be,  különböző  előkelő
éttermekben. Megszállottként kereste önmagában a rá régebben oly jellemző üzleti  lelkesedést.
Dühösen  kellett  azonban  tudomásuk  vennie,  hogy  az  szertefoszlott,  mintha  sosem  lett  volna



meghatározó része személyiségének. Tisztában volt vele milyen fontos ez az utazás a cég jövőjére
nézve, és meg is tett minden tőle telhetőt, hogy tudása legjavával képviselje a vállalatkomplexumot,
de az egykori odaadása úgy tűnt, már a múlté. Amikor egy-egy zajos vacsora után visszatért a
hotelszobájába, és fáradtan ledobta magát a fotelba, ijesztő csend vette körül. A tévé távirányítója
után nyúlt és hagyta, hogy a doboz, véget nem érő, monoton hangon ontsa magából a híreket. A
maga keltette háttérzaj ellenére mégis megrohanták a gondolatok, az érzések. Az elmúlt néhány év,
egy magányos férfi menekülése volt a szomorú tény elől, hogy a magánéletben átélt kudarcán sosem
volt képes túltenni magát. Nem mintha nem okozott volna örömet a munkája. Ráadásul azt is tudta,
hogy  jól  is  végzi  a  dolgát.  Idővel  mégis  belátta,  hogy  ha  normális  családi  életet  élhetne,  ha
érzelmileg kiegyensúlyozott és megelégedett lenne, akkor nem lenne megszállottan munkamániás.
Ha az a nő mellette lenne, akinek a puszta jelenléte boldoggá teszi, és akire teljes lényével vágyik,
akkor a fontossági sorrend az életében egyből a helyére billenne. Miért nem volt képes Lana után
soha más  nőt  közel  engedni  magához?  És  miért  van  az,  hogy  nem is  vágyott  igazán más  nő
közelségére az évek során? Mióta pedig Lana újra megjelent az életében, minden más nőnemű lényt
amúgy is csak elmosódva, az ő arcán keresztül képes érzékelni. Talán az ő számára nem létezhet
más? Hiába is  próbálná,  úgysem sikerülne?  De hiszen megpróbálta.  Még meg is  nősült!  Lana
emlékét mégsem homályosította el senki és semmi az évek alatt. Vagy csak ő nem akarta eléggé,
hogy működjön a dolog? Tudat alatt talán tiltakozott minden változás és minden új ellen? Nem tudta
a választ. Csak azt tudta, hogy ott ül egyedül a hotelszobában, a feje majd szétszakad a meg nem
válaszolt kérdések hadától, de másnap reggel frissen és tettre készen ismét helyt kell állnia az üzleti
élet, gyengeséget nem toleráló világában.

Volt, hogy elaludt a fotelben, úgy ahogy volt, ruhástól. Volt olyan is, hogy a kanapén érte a reggel,
kezében az éjszakáról visszamaradt, erejét vesztett, pohár scotch-al. Az ilyen éjszakák másnapjain
azonban  mindig  elegánsan,  magabiztosságot  sugárzóan  találkozott  az  üzlettársaival,  és  az  éj
démonait az aznap világosságánál erőnek erejével a pokolba zavarta.

Útja  a  Keleti  partról,  egy,  a  médiamogulok  és  kiadók  számára  megrendezett,  világméretű
Médiapiac Konferenciára vezetett,  melyre Floridában került  sor.  A tömegtájékoztatási  eszközök
szerteágazó világának számos, legjelentősebb szakembere és legsikeresebb vállalkozója volt jelen, és
cserélt  eszmét,  ötleteket  és  tapasztalatokat.  Egy  meleg,  floridai  reggelen,  Hayden  Ravensdale
elegáns szürke öltönyben, gondosan fésült hajjal, de az összképet jelentősen rontó, mély gödrökkel a
szemei alatt jelent meg a konferenciának helyet adó szálloda halljában. Még csak fél 9 volt, de ő már
a második kávéját fogyasztotta. Rosszul aludt az elmúlt éjjel, de az ilyesmi az utóbbi időben már nem
okozott neki meglepetést. A konferencia résztvevői egymás után érkeztek a helyszínre, és lassacskán
megtelt az elegáns, szőnyegekkel borított aula. Egy idő után női hang szólalt meg a hangszórókon
keresztül, és udvariasan arra kérte a konferencia résztvevőit, hogy vonuljanak a nagyterembe, és
foglalják el helyeiket,  hogy az első ülés a tervezettnek megfelelően elkezdődhessen. Hayden az
órájára pillantott  és  homlokráncolva futtatta  végig tekintetét  az  egyre növekvő embertömegen.
Christiant kereste. A megbeszéltek szerint a férfi  is az Államokba repült,  kimondottan ennek a
konferenciának a kedvéért. Hayden ragaszkodott hozzá, hogy ő is jelen legyen, és profitálni tudjon
az itt hallottakból és látottakból. Mivel Christian gépe előző nap, késő este landolt, és ő maga még
később ért csak a szállodába, abban állapodtak meg, hogy majd itt találkoznak a hallban. Hayden
feladta a nézelődést, és lassan elindult az emberáradatot követve a nagyterembe. Tudta, hogy mivel
a Ravensdale Publications számára külön kijelölt helyeik vannak, előbb-utóbb úgyis egymás mellé
keverednek Christiannel.  Nem tévedett,  mert  amint  elfoglalta  helyét  a  bordó bársonnyal  bélelt
székében, a hatalmas konferenciaterem közepén, máris érezte, hogy valaki hátulról vállon veregeti.
Felnézett  és  a  meglehetősen  kialvatlan,  kissé  félrecsúszott  nyakkendőjű,  de  annál  szélesebben
vigyorgó Christian nézett vissza rá.

- Jobb későn, mint soha! – biccentett viccelődve, és mutatta neki, hogy üljön le mellé a számára



fenntartott helyre.

 

Még az jutott eszébe munkatársa megviselt arcát látva, hogy bizonyára az sem aludt többet mint ő,
ámbár nagy valószínűséggel más okból kifolyólag. Sokat nem beszélhettek azonban, mert hamarosan
felhangzott az üdvözlőbeszéd a pódiumról, és kezdetét vette a maratoni konferencia.

 

Lana Bell ugyanebben az időben, rossz álmoktól gyötörve forgolódott az ágyában, majd néhány
órával  később  a  hajnali  szürkületben,  hunyorogva  nyomta  le  a  vekker  gombját  mielőtt  az
megszólalhatott volna.

A rossz emlékű színházlátogatás után, kótyagosan és zavartan ébredt. Sokáig erőltette az agyát,
mire lassacskán összeállt a kép, hogy mi is történt előző este. A hiányzó részletekről aztán Pamela
világosította  fel,  és  Lana  utólag  szégyellte  is  magát  a  férfiak  előtti  viselkedéséért.  Pamela
megnyugtatta, hogy semmi olyat nem tett, amiért szégyellnie kellene magát. Talán kicsit többet ivott
a szokottnál, és ez okozhatta az emlékezetkiesést nála. Mindenesetre annak azért örül, hogy Lana
nem volt egyedül, és így az ő jelenléte megmentette az esetleges későbbi kellemetlenségektől. Ennek
a nő is kimondottan örült. Egyébként úgy érezte bujkál benne valami betegség, mert szokatlanul
gyenge és kimerült volt még a legkisebb megerőltetés után is. Pam sejtette, hogy honnan fúj a szél,
és szinte ráparancsolt, hogy azonnal vegyen ki szabadságot és utazzon el valahova, mint ahogy ezt
már Masters is javasolta neki. Ekkor már komolyan aggódott a barátnője egészségéért, és folyton
azon törte a fejét, miként bírhatná rá Lanát, hogy végre nézzen szembe komolyan a problémával, és
ne  söpörje  a  szőnyeg  alá  azt,  ami  már  rajta  kívül  szinte  mindenkinek  egyértelmű  volt.  Lana
makacskodott és mégiscsak bement dolgozni. Átkínlódott egy egész napot, de estére annyi ereje sem
maradt, hogy egy szót tudott volna váltani bárkivel is. Depresszióhoz ijesztően hasonló érzés szállta
meg, és úgy érezte, a sötét felhő a feje fölött egyre vastagabb lesz, és napfényt már esélye sincs látni.
Másnap reggel küszködve szállt ki az ágyból, és teljesen motiválatlanul, fásultan készülődött. Amikor
a fürdőszobatükörben meglátta beesett, holtsápadt arcát és vöröslő szemeit, leroskadt a földre és
feladta  a  harcot  a  visszafordíthatatlan  ellen.  Nem volt  több ereje,  hogy  összeszedje  magát  és
megjelenjen az irodában. Úgy érezte darabokra hullik az élete, és fogalma sem volt honnan kezdje el
újra összeszedni a cserepeket. Hosszan sírt a fürdőszoba kövén ülve, forró homlokát a kád hideg
széléhez tapasztva. Egy idő után mintha kissé megkönnyebbült volna, mintha a sok kiontott könny, a
lelkét nyomó terhekből is magával vitt volna valamicskét. Annyit mindenesetre világosan látott, hogy
ereje  végéhez  ért,  és  hiúság  lenne  azt  gondolnia,  hogy  a  jelen  helyzetben  képes  a  munkáját
megfelelően ellátni. Azonnal felhívta Thom Masterst, és határozatlan időre szabadságot kért tőle.
Igyekezett  összeszedni  magát  a  beszélgetés  idejére,  amennyire  csak tőle  tellett,  és  amint  arra
számított  is,  Masters  nagyvonalúan  engedélyezte  neki  a  szabadságot.  Mialatt  beszéltek,  az  is
világossá vált számára, hogy hová kell mennie, méghozzá azonnal. Felhívta Stephanie-t is, és azt
mondta neki, hogy beteg, ami nem is állt távol a valóságtól. Ahogy letette a kagylót, lezuhanyozott,
gyorsan felöltözködött, és egy sporttáskába beledobált néhány ruhadarabot, meg a legszükségesebb
dolgait. Mielőtt kilépett volna a lakásból, még felhívta Pamelát, tudatta vele a tervét, és még egyszer
megköszönte neki a sok gondoskodást és segítséget, amit az utóbbi időben érte tett. Sporttáskáját a
vállára vetve, becsapta maga mögött az ajtót és a liftet meg sem várva leviharzott a lépcsőn, a ház
előtt  parkoló kék Jeep Wranglerhez.  A cuccait  bedobta a hátsó ülésre,  és  mivel  kisírt  szemeit
bántotta  a  kocsi  szélvédőjén  beáramló  éles  fény,  előkotorta  a  kesztyűtartóból  és  feltette  a
napszemüvegét. Mély levegőt vett és beindította a motort. A célja határozott volt. Hastingsba, a
szülei otthona felé vette az irányt.


