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„Ez a három dolog csodálatos előttem, sőt négy dolgot nem értek:
A sasnak az útját az égen, a kígyó útját a kősziklán, a hajó útját a mély tengeren és a férfi útját a

leánnyal.”
 

Példabeszédek 30:18-19

 

Délre járt már az idő mire Lana végre ébredezett, és álomittasan dörzsölgetni kezdte a szemét.
Lustán a hátára fordult, és pár pillanatig kótyagosan bámult kifelé az ablakon. Kezét védekezőn
felemelte,  mert  az  arcába  hulló  éles  fény  bántotta  a  szemét.  Hunyorogva  állapította  meg,  hogy
szokatlan módon nem voltak behúzva a sötétítő függönyök.

„Furcsa...” – gondolta még mindig kába félálomban – ...sosem felejtem el behúzni a sötétítőket.
Hogy lehet, hogy tegnap este...?” Amikor idáig jutott merengésében, hirtelen villámként sújtott le
emlékezetébe az elmúlt éjszaka és annak minden történése.

- Hayden! – szakadt ki a torkán a hangos kiáltás, és a paplant egyetlen mozdulattal félrelökve, úgy
ugrott ki az ágyból, mint akit kígyó mart meg. – Hány óra lehet? – kérdezte önmagától zavarodott
félhangosan, miközben még az előbbi lendülettel rohant a fürdőszoba felé.

 

Alig ért el azonban az ajtóig, amikor szeme előtt elfeketedett minden és úgy érezte forogni kezd
vele a szoba. A fürdőszobaajtónak támaszkodva lassan leereszkedett a földre és úgy várta, hogy
elmúljon  a  szédülési  roham,  és  hogy  nyaki  ütőerének  vad  pulzálása  ismét  valamelyest
normalizálódjon. Felnézett a faliórára és némiképp megnyugodva vette tudomásul, hogy még csak 12
óra volt. Ez azt jelentette, hogy még egy teljes óra állt a rendelkezésére a megbeszélt találkozóig.
Szemét  lehunyta  és  fejét  az  ajtónak  támasztva  engedte, hogy ismét elárasszák az elmúlt éjjel
benyomásai. Nem az agya, hanem a lelke volt az, amely még mindig kételkedett egy kicsit.  Arcát a
két  tenyere közé fogta,  úgy próbálta  felidézni  a  találkozásukat  mely még mindig hihetetlennek
és mégis annyira sorsszerűnek tűnt, hogy beleborzongott. Az, hogy újra találkoztak oly hosszú
idő után, annak ellenére, hogy egyikük sem próbálta megkeresni a másikat, nem lehetett véletlen,
ezt bizonyosan érezte. Ez a férfi volt számára a nagy szerelem. Emlékétől soha nem tudott szabaddá
válni, még akkor sem ha tudatosan elnyomta magában ezeket. Abban a pillanatban azonban, ahogy
tegnap újra meglátta, újra kezdődött minden. A remegés a gyomrában, a forróság a tagjaiban,
amikor csak rá gondolt, pont ugyanolyan elemi erejű volt, mint annak idején amikor megismerték



egymást, és Hayden olyan kitartóan ostromolta őt udvarlásával.

„Talán meg kéne ijednem attól, hogy még mindig ilyen hatással van rám? Hiszen nem vagyunk
már tinédzserek! 29 éves vagyok és nem 19, mint amikor először láttam őt...” – morfondírozott
magában,  miközben  egyre  telt  az  idő  és  a  falióra  mutatója  öntudatosan  nyelte  a  perceket.
Lassacskán azonban a kétségei olvadozni kezdtek, és az aggodalom helyét izgatottsággal teli
boldogság vette át. Megértette, hogy Hayden már nem haragszik rá, amiért annak idején egyetlen
szó nélkül elhagyta. Ez a rettenetes teher egyszer és mindenkorra legördült a szívéről. Legjobb
tudása szerint igyekezett elmagyarázni az indítékait, amik erre a brutálisnak nevezhető tettre vitték,
és hitte, hogy a férfi valóban meg is értette, mi több, szívből megbocsátott neki. Ebben biztos volt,
mert ismerte Hayden jellemét és tudta, hogy ha a férfi egyszer szavát adta valamire, akkor afelől
nyugodt lehetett. Azzal, hogy ezt a 7 év óta húzódó sérelmet tisztázni tudták, hatalmas kő esett le
Lana szívéről. Egyre felszabadultabbnak érezte magát és az oly rég óta nélkülözött őszinte öröm
érzése gyógyírként áradt szét a lelkében. Visszatekintve az elmúlt hónapok történéseire, hirtelen sok
minden  megvilágosodott  előtte.  A  véget  nem  érő  huzavona  Ben  és  ő  közte.  Hogy  mindig
elbizonytalanodott, amikor komoly döntésre került volna a sor, mindez nem volt véletlen, most már
egyértelműen látta. Volt egy rendezetlen számlája Haydennel, és ez a teher olyan súlyosan nyomta a
lelkét, hogy esélye sem volt arra, hogy tiszta lappal újat kezdjen egy másik férfi mellett. Azt persze
nem tudta bizonyosan, hogy mi lesz kettejük között,  és hogy mit hoz a jövő. Annyi bölcsességre
már  szert  tett  az  évek  folyamán,  hogy  tudja,  nem  remélhet  akadály  és  konfliktusmentes
előrehaladást. Mindenesetre egy hatalmas lépéssel előrébb voltak, mint 24 órával ezelőtt, és abban
biztos volt, hogy a megbocsátás és megbékélés útja amire ráléptek, a helyes út és a jó irány.

A  szívdobogása  mind  szaporább  és  hangosabb  lett  amint  közeledett  az  1  óra.  20  perccel  1
előtt  már  kimondott  idegességgel  tekintgetett  kifelé  az  ablakon,  és  minden elhaladó férfiben
Haydent vélte felfedezni.

A város másik szögletében, a City of London felhőkarcolóinak egyik apartmanjában eközben egy
fiatalember gyötrődve számolgatta a lomhán múló perceket. Hayden már korábban, úgy 10 óra
körül felébredt.  Első éber pillantása a tenyerében szorongatott,  zöld köves fülbevalóra esett.  A
látványtól ajkai mosolyra húzódtak, aztán pedig hosszú megkönnyebbült sóhajt hallatott. Bár nem
aludt  túl  sokat,  mégsem érezte  fáradtnak magát.  Hatalmas  elszántság és  buzgó tenni  akarás
kerítette hatalmába, és ez az érzés mindjobban erősödött benne ahányszor csak a kicsiny fülbevalót
ajkaihoz emelte. Ezt a mozdulatot pedig meglehetősen gyakran ismételgette. Mivel a konyha és a
hűtőgép  kongott  az  ürességtől,  egy  futárszolgálattal  hozatott  magának  2  szendvicset,  meg
gyümölcslevet. Kései reggelijét gyorsan bekapta és 11 órakor már azt kellett megállapítania, hogy
teljesen útra készen áll,  és a maximum fél  órás autóútra Lana lakásáig,  majd 2 óra hossza áll
rendelkezésére. Néhány mély lélegzetet vett, amivel zaklatott érzékeit próbálta megnyugtatni, kevés
sikerrel. Fel alá járkált a szobában és újra meg újra csalódottan nézett az órájára. Végül tekintete
az  íróasztalon  fekvő  Laptopra  esett  és  hirtelen  ötlettől  indíttatva  felnyitotta  a  gépet.  Kis
gondolkodás után az IHIN Alapítvány weblapját  hívta le,  és  a  „munkatársaink”  címszó  alatt
lázasan  kutatott  Lana  képe  után.  Mivel  sem  képet  sem  egyéb  utalást  nem  talált  a  nőre
vonatkozólag,  sajnálattal  megállapította,  hogy  csak  a  főállású  munkatársakról  osztanak  meg
információt  az  oldalon.  Csalódottan  hajtotta  le  ismét  a  laptop  fedelét,  amikor  aztán  újabb
ötlete  támadt.  Bár  ez  az  ötlet  elsőre  kissé  bizarrnak  tűnt,  sőt  abban  sem  volt  biztos,  hogy
tetszeni  fog e neki,  amit  esetleg talál.  Ujjai  mégis automatikusan írták be a kereső programba
„Ben Jones” nevét.

 

Gondterhelten ráncolta a homlokát, amikor a program a fenti névhez kapcsolódó linkek tucatjait
dobta ki elé. Újra próbálkozott. „Ben Jones/eljegyzés/Lana Bell” Erre a precízebb téma megadásra



már lényegesen kevesebb találatot listázott ki a program. Valóban talált is néhány cikket, amikben a
zenész eljegyzéséről írtak, egy „nem a szórakoztatóiparbeli de annál vonzóbb fiatal nővel". Talált egy
pár  képet  is,  melyek  nyilvánvalóan  valamilyen  partin  készülhettek.  Bár  nem  voltak  a  legjobb
minőségűek, azért egyértelműen fel lehetett ismerni rajtuk Lanát, amint Bennel egymáshoz közel
hajolva beszélgetnek. Más lesifotókon az utcán voltak lekapva, amint amint éppen egy lesötétített
üvegű autóhoz igyekeznek. Egyetlen egy hivatalos, beállított képet sem talált azonban kettejükről és
az olyan, paparazzik által készített fotók is igen ritkák voltak melyeken Lana is rajta volt. A zenész
láthatóan  gondosan  ügyelt  rá,  hogy  a  magánéletét  nem  teregesse  ki  a  sajtó  elé.  Magánéletéről
csak  nagyon kevés  jutott  el  a  nyilvánossághoz.  Hay-  den  talált  itt-ott  olyan  célzásokat,  mint  pl.
„Ki  lehet  a  titokzatos  idegen  Ben  Jones  oldalán?”  vagy  „Ben  Jones  ismét  feltűnően  szép
barátnőjével  az  oldalán  jelent  meg  xy  londoni  szórakozóhelyen”  „Jones  a  házasságot  fontolgatja.
Közeli barátok beszámolója alapján a gyűrűket már meg is vették...” és hasonló sablon szövegek.

Ezek a cikkek azonban csak még jobban felizgatták és be kellett vallania önmaga előtt, hogy
hányingerrel tölti el a gondolat, hogy ez a híres és sikeres zenész, az ő Lanájához ennyire közel állt.
Remélte,  hogy a  dolog valóban már  a  múlté  és  utálta  a  gondolatát  is,  hogy azok ketten kis  híján
összeházasodtak.  Egyetlen  vigasza  az  volt,  hogy  akármilyen  közel  álltak  is  hozzá,  a  döntő  lépést
végül mégsem tették meg.

„Nem ment  hozzá!”  –  sóhajtott  fel  hangosan,  és  úgy  döntött  nem gyötri  magát  feleslegesen
tovább, inkább gyalog indul el, hogy kissé kiszellőztesse a fejét. Szűk szárú, sötétkék farmerjéhez
barna bőrcipőt és világos, elegáns inget vett fel.  Amint kilépett az épület forgóajtaján, azonnal
megérezte  a  napsugarak  jótékony  hatását  a  kedélyére.  Bevillant  neki,  hogy  az  utóbbi  években
mennyire  kevés  időt  is  töltött  a  szabadban.  A  tudatos  kocogáson  kívül,  amit  meglehetős
rendszerességgel végzett, ha nem volt üzleti úton, szinte sosem ment ki a természetbe, pusztán a
séta  kedvéért.  Sem  ideje  sem  pedig  kedve  nem  volt  hozzá.  Most  azonban  más  volt  a  helyzet.
Kellemes, napos idő volt, nem túlzottan meleg, pont tökéletes a sétához. Hayden még egyszer az
órájára  pillantott,  majd  úgy  döntött,  hogy  egy  darabig  elviteti  magát  taxival  és  az  út
fennmaradó részét gyalog teszi meg. Otthon még egyszer utána nézett a térképen, hogy hol is
van pontosan Lana lakása, és a taxisofőrtől kapott további leírás alapján biztosra vette, hogy nem
téved el, és gyalog is megtalálja a helyet. Ahogy befordult a sarkon ahonnan a ház már látható
közelségbe  került,  gyomra  idegesen  összeugrott  és  kezével  még  szorosabban  megmarkolta  a
zsebében őrzött zöld köves fülbevalót.

Zavaros  gondolatok  kavarogtak  a  fejében  arról,  hogy  mennyire  valószínűtlen  a  tény,  hogy
Lanával van találkozója, pedig előző nap még sejtelme sem volt, hogy mi vár rá. Amint közeledett
a  házhoz,  egyre  kellemetlenebb  érzések  kerítették  hatalmukba.  Valami  furcsa  torokszorongató
félelem  és  bizonytalanság  vett  erőt  rajta.  Figyelembe  véve,  hogy  a  legutolsó  randevújuk  mily
régen  volt  és  mennyire  tragikus  módon  ért  véget,  nem  is  csoda,  hogy  rendkívül  nehezére  esett
higgadtnak maradnia. Az utolsó métereken lépteit kissé lelassította, de még így is jó pár perccel 1
óra előtt  ért a kapuhoz. A házhoz vezető lépcsősor legalján megállt,  és nekitámaszkodott  egy
magas, kő virágtartónak, miközben tekintetét a kapura szegezte és várt. Kívülről  nyugodtnak
és magabiztosnak tűnt, belsője azonban a bizonytalanság és az izgalom egyvelegétől reszketett.
Nem kellett sokáig ebben az állapotban  várakoznia,  mert  a kapu hamarosan kinyílt  és Lana
libbent ki rajta. Lebegő, térd fölöttig érő, fehér szoknyát viselt és hozzá könnyed nyárias blúzt,
nagy gallérokkal. Telitalpú szandál volt a lábán, és karján egy színben hozzáillő, nagyobb fajta
fonott táska lógott. A  végénél enyhén göndörödő haját most lazán leengedve viselte,  csupán
egy  keskeny hajráf  fogta hátra az egészet. Haydennek  azonnal feltűnt, hogy a nő haja most
jóval  hosszabb,  mint annak idején az egyetemi időkben. Egy pillanatra megállt  a  lépcső legfelső
fokán, és bizonytalanul lemosolygott rá. A férfi, ha nem mosolygott vissza egyből, annak az volt
az oka, hogy az eléje táruló összkép túlságosan is lebilincselte a figyelmét. Néhány pillanatra az



illendőségről  is  elfelejtkezett  és  nyitva  felejtett  szájjal,  mohó  tekintettel  itta  a látványt,  nem
mulasztva el alaposan szemügyre venni a jelenséget tetőtől talpig. Lana most más volt mint előző
nap.  Egyszerűen volt  öltözve,  hajviselete természetes,  sminkje  minimális.  Friss volt,  élettel
teli  és  lélegzetelállítóan szép,  még akkor  is,  ha  ez  a  szépség  most  másként  hatott  mint  a
tegnap éjszaka bálkirálynőjéé. Beletelt néhány másodpercbe mire Hayden bámultából magához
térve nagyot nyelt, torkát megköszörülte, kiegyenesedett és a nő felé indult.  Lana épp a lépcső
legalsó  fokához  ért,  amikor  ő  is  odalépett  hozzá.  A  lépcsőnek  köszönhetően  most  éppen
egyforma magasak voltak.  Szemtől  szemben álltak  egymással,  és ebben a pillanatban csak a
szemük beszélt, ami amúgy is többet  mondott, mint amire a nyelvük képes lett volna az adott
helyzetben.  Végül,  mikor  a  kellemes  csend  kezdett  furcsán  hosszúra  nyúlni,  Haydennek
mégiscsak sikerült egy halk: „Ön lélegzetelállítóan gyönyörű, Hölgyem!”-et kipréselnie zsibbadt
ajkain.  Lana,  a  férfinek  erre  a  régről  jól  ismert,  feszültségoldó  módszerére  önkéntelenül
elmosolyodott, és hasonló stílusban válaszolt: „Köszönöm Uram, Ön rendkívül kedves. De túloz, mint
mindig.”

Den  pontosan  tudta,  hogy  egy  cseppet  sem  túlzott,  de  erre  már  mindketten  mosolyogtak  és
átölelték  egymást.  Lana karjait  a  nyaka köré fűzte,  és boldogan lélegezte be a tegnapról már
ismerős  aftershave  illatát.  Hayden  szorosan  magához  ölelte  és  egy  ideig  hosszú,  barna  tincseit
simogatva  ringatta  a  karjaiban.  Majd  óvatosan  megemelte,  hogy  így  segítse  le  az  utolsó
lépcsőfokról. Lana lába még nem érte a földet,  amikor arcuk egészen közel került  egymáshoz.
Pontosan ez  lett  volna  a  tökéletes  pillanat  az első olyan csókjukhoz, aminek a napfény és a
világosság is tanúja lehetett volna. Egyikük sem vállalta azonban a kezdeményező szerepét és a
pillanat  hamar  elillant.  Hayden  gyengéden  letette  Lanát.  A  közös  múlt,  az  összetartozás  egy
különös  érzését  eredményezte  kettejük  között.  Ugyanez  a  múlt  azonban,  egyúttal  meg  is
nehezítette  a  dolgukat.  Mind  a  ketten  sebeket  hordoztak.  Mivel  nem  tudták  pontosan  mit  is
gondol  a  másik,  nem  akartak  sem  túl  elhamarkodottan  cselekedni  sem  pedig  túlzottan
visszafogottnak  vagy  hűvösnek  látszani.  Bizonytalan  helyzet  volt,  amelyben  még  csak  sötétben
tapogatóztak.

Egy idő után, mikor kibontakoztak az ölelésből, Hayden Lana arcát tanulmányozva kissé zavartan
felnevetett.

- Mi az? – kérdezte a nő bizonytalanul.

- Semmi. Csak ez az egész. Olyan valószínűtlen. Mintha kívülről nézném magamat, egy idegent.

- Tudom – válaszolta az, és a férfi válla felett elnézett a távolba. – Tudom mire gondolsz. Minden
pillanatban azt várom én is, hogy mikor ébredek fel.

Elkomolyodva folytatta.

- Ugyanakkor rettegek attól, hogy felébredjek. Rettegek attól, hogy csak a képzeletem játszik
velem és a tegnap éjszaka, meg a mai reggel, meg sem történt igazából.

Lehajtotta a fejét de ekkor a férfi ujjait érezte az állán, aki maga felé fordította az arcát.

- Lana! Azt hiszem időt kell adni magunknak. Minden olyan gyorsan történt tegnap este óta. Időnk
sem volt  még az  egészet  feldolgozni,  megérteni.  Talán az  lenne a  legjobb,  ha  megpróbálnánk
egyszerűen csak olyan normálisan viselkedni, ahogy az lehetséges és a többi... majd jön magától. Azt
hiszem.

Mialatt  ezt  a  rövidke  monológot  hangosan  elmondta,  csodálkozva  hallgatta  önmagát.  Igazság



szerint ő maga is zavarodott volt és pontosan úgy érzett, mint a nő. A jelenlegi lelkiállapota leginkább
a zaklatottság és a hisztéria között mozgott, ezért csodálkozott saját magán, amiért mégis képes
volt ilyen megnyugtató és bíztató szavakat megfogalmazni. Az igazsághoz hozzátartozott azonban,
hogy Lana jelenlétében valahogy mindig is  ez volt  a  helyzet.  Valamilyen ősi,  természetes módon
váltotta  ki  belőle  ez  a  nő  a  védelmező  ösztönt.  Ezt  a  tulajdonságot,  most,  hogy  megint  együtt
voltak, újra éledni érezte magában.

- Igaz. Hiszen minden olyan gyorsan és váratlanul történt – erősítette meg Lana is. – A legjobb, ha
időt adunk magunknak és a többit – nézett fel a férfire mélyet sóhajtva – a többit majd meglátjuk.

Ebben maradtak, és mivel az egész helyzet alapjában véve abszurd volt,  nem tehettek mást,
minthogy megpróbáltak oly természetesen reagálni, amennyire csak tőlük tellett. Egymás mellett
sétáltak,  gyakran  oldalra  pillantva  a  másikra.  Cél  nélkül  andalogtak,  és  őszintén  élvezték  a
beszélgetést, a másik hangját és közelségét. Mind a ketten sokkal többre vágytak, de mégsem voltak
készek még többre.  Az  idő  nem  volt  alkalmas  ezt  Hayden  is  sejtette.  Nem  volt  új  számára  az
érzés, hogy a Lanából áradó kisugárzás, erős mágnesként vonzza őt magához. Ismét meg kellett
állapítania,  hogy emberfeletti  erejébe kerül fékeznie  magát.  Volt  a  nőben valami, ami szinte
természetfeletti  hatással  volt  rá,  és  amit  soha más nő  társaságában nem tapasztalt.  Érezte,
ahogy szívében lassan felolvad a jégpáncél és lelkének rejtett, poros zugait mindinkább bevilágítja
ennek a tündérnőnek a fénye.  Lassacskán élet támadt ott,  ahol már évek óta halotti  csend és
üresség uralkodott.

Eleinte  az  Alapítványról  és  az  ottani  tevékenységükről  beszélgettek.  Ez  meglehetősen  hálás
kiinduló témának bizonyult, hiszen kellően semleges dolog volt, de mégis mindkettőjüket érintette.
Hayden elmesélte,  hogy két-három különböző karitatív  tevékenységet is  támogat a cége, ezért
meglehetősen sok meghívást kapnak a tegnapihoz hasonló programok látogatására. Bevallotta, hogy
ezúttal  is  mint  már annyiszor,  tulajdonképpen az  üzlettársát,  Christiant  akarta  elküldeni  maga
helyett, hogy képviselje a céget az IHIN gálán. Lana megborzongott az elképzelésre, hogy mi lett
volna.  Elszorult  torokkal  gondolt  arra,  hogy  mily  kevésen  múlott,  hogy  összetalálkoztak.  És
egyáltalán, mi lett  volna, ha Hayden nem veszi  észre őt,  ha nem látja meg a tömegben! Fejét
megrázva  próbálta  a  rémisztő  gondolatot  száműzni  az  agyából.  Már  egy  jó  ideje  beszélgettek
meglehetősen  semleges  témákról,  amikor  egy  étterem  mellett  haladtak  el.  Az  utcára  kitett
hirdetőtábla kínálatát meglátva, Lanának hirtelen egy ötlete támadt.

- Mi lenne, ha ennénk valamit! Éhes vagy? – fordult a férfi felé kérdőn.

- Nagyszerű ötlet – válaszolta mosolyogva Hayden. – Azt hiszem rám férne egy jó ebéd. Nem is
tudom mikor ettem utoljára valami normálisat.

- Rendben. Úgy érzem most már én is tudnék enni.

- Szuper! Akkor tehát... – kezdte Den, és az étterem bejárata felé fordult.

- Nem! Nem itt! – csóválta a fejét a nő öntudatosan.

- Hogy érted, hogy nem itt? Mindjárt összeesem az éhségtől. Ne kínozz! – görnyedt össze, jócskán
eltúlozva állapotának súlyosságát.

 

Lana összehúzott szemmel titokzatosan suttogva mondta a szenvedő felé;

 



-  Elviszlek a kedvenc éttermembe. Nincs is olyan messze innen. Biztos vagyok benne, hogy
nem fogod megbánni, ha egyszer megkóstoltad a Lasagnájukat!

 

- Áhá, szóval olasz étterembe akarsz vinni. Nos, rendben ragazzina! Andiamo! – mondta nevetve. –
De akkor legalább hadd ragaszkodjam a taxihoz!

- Nos, uram, ha úgy érzi, hogy nem bírja ki azt a pár kilométeres gyaloglást a...

-  Nem bírom ki.  Ragaszkodom a  taxihoz!  –  makacskodott  a  férfi  viccelődve,  aztán  hirtelen
felkiáltott. – Pont ott jön egy! Ezt megfogjuk, gyere!

Ezzel elkapta Lana kezét és maga után húzta, miközben élénken integetett a taxinak. Ez a kis
epizód a taxival, átsegítette őket a testi érintés iránti gátlásokon. Most hogy megfogták egymás
kezét, a bizalmasság és meghittség is gyorsan újra fellángolt. Hayden épp csak annyi időre szakadt
el Lanától, amíg kinyitotta számára a taxi ajtaját, ő maga pedig gyorsan a másik oldalra szaladt, hogy
ott szállhasson be. Amint egymás mellett ültek, a nő készségesen csúsztatta kezét a férfi nyitott
tenyerébe. Csendben nézték egymást egy darabig, míg végül az idillt a sofőr, úti célra vonatkozó
prózai  kérdése  zavarta  meg.  A  taxis  méltatlankodva  rázta  meg  a  fejét,  mire  ők  zavartan
összenevettek, mint a tinédzserek. Mialatt az étterem felé hajtottak, a férfinek az jutott eszébe, hogy
ebben  a  helyzetben  nehezen  hinné  el  bárki  is  róla,  hogy  ő  egy  multinacionális  médialánc
vezérigazgatója, aki mellesleg ezreknek a munkaadója. Nem állta meg, hogy el ne mosolyodjon, és
amikor a nő kérdőn nézett rá, ő csupán egy forró csókot lehelt a kézfejére.

Az étteremben Lanát a törzsvendégnek kijáró barátságos köszöntéssel, és a gyönyörű hölgynek
szóló olaszos bókokkal fogadták. Hayden nem lepődött meg ezen, hiszen tisztában volt vele, hogy
kísérője még így, teljesen hétköznapi öltözetben, és mindenféle hivalkodó smink nélkül is feltűnő
jelenség.  Az  egykori  egyetemista  szépségből,  vonzerejének  tudtában  lévő,  gyönyörű  nő  vált.
Haydennek, bár nem volt ínyére, mégis megértette a sürgés-forgást hirtelen abbahagyó, és utánuk
bámuló  pincérek  érzéseit.  Egy  nyugalmas,  a  bejárattól  távol  eső  asztalnál  választottak  helyet
maguknak. Az étel kiválasztását Lanára bízta, ami azonban a bort illette, magabiztosan lapozgatta az
itallapot majd elégedetten bólintott, amikor a 2007-es Amarone della Valpolicella-ra esett a tekintete.

Lana  mesélt  neki  az  alapítványnál  végzett  szervező  munkájáról  és  azokról  a  különleges
élményekről is melyeket egy Afganisztánban végzett bevetésen élt át. Tudta, hogy Hayden osztja az
ilyen irányú érdeklődését és megérti, hogy miért okoz neki akkora örömet, ha ilyenfajta karitatív
munkában vehet részt. Sok olyan dolgot mesélt el neki az átélt élményeiből és tapasztalataiból,
amikről eddig szinte csak a szüleivel, vagy nagy néha a bátyjával beszélt. Beszámolt neki azokról a
tapasztalatokról, amiket a Heli Misszió (Helikopter Misszió) nevű csapattal való rövid, de annál
érdekesebb együttműködés során szerzett. Félszegen vallotta be, hogy egyik titkos álma az, hogy
megtanuljon helikoptert vezetni. Kissé bizonytalanul nézett a férfire, azt gondolva, hogy ez talán
naivan és fellengzősen hangozhat. Tulajdonképpen nem is venné zokon ha Hayden kinevetné, de
neki mégiscsak ez a titkos álma. A másik nem találta a dolgot nevetségesnek. Hallgatásának az oka
sokkal inkább abban rejlett, hogy minden egyes perccel egyre jobban le volt nyűgözve. Csak nézte a
csillogó szemeket, az érzéki szájat, hallgatta a lelkes beszámolót és érezte, hogy ismét zuhan. Zuhan
a szerelemnek abba a vég nélküli szakadékába, amit számára Lana Bell személyesített meg és amiből
– tapasztalatból tudta – nincs józan kiút a számára. Továbbra sem lett szokásává, hogy megjátssza
magát és valaki másnak próbáljon látszani annál, mint aki valójában. Egyenes volt és okos. Tudta,
hogy  természet  adta  szépségét  felhasználhatná  a  könnyed  érvényesülés  útján.  Büszkesége  és
öntudata azonban nem engedte, hogy így tegyen, hanem tudatosan a nehezebb, kihívásokkal teli utat
választotta.  Ahogy  állát  kezével  megtámasztva  érdeklődéssel,  nyíltan  Hayden  szemébe  nézett,



elvarázsolta. Megint elvarázsolta. A férfiben ismét tudatosult, hogy miért nem sikerült neki valaha is
teljes életet élnie e nő nélkül. Ahogy belemelegedtek a beszélgetésbe, egyre inkább előjöttek az
intimebb témák is.  Hayden bevallotta,  hogy életét gyakorlatilag a cég tölti  ki,  és hogy minden
lelkesedését a vállalatnak szenteli.  Szabadidejében is  leginkább céges dolgokkal  foglalkozott  és
közösen  megállapították,  hogy  ami  a  magánéletét  illeti,  az  inkább  hasonlít  egy  öreg  remete
szokásaihoz,  mint  egy  30-as  évei  elején  járó  fiatalemberéhez.  Ismét  szóba  került  az  elhunyt
feleségéhez való baráti viszonya, és hogy mekkora hibának tartja, hogy annak idején hagyta magát
befolyásolni és elvette feleségül. Innen aztán tényleg csupán egy ugrásnyira voltak a mindkettőjük
számára érzékeny témától. Amikor a szülei kerültek szóba, Hayden feltűnően feszültté vált. Mindaz,
amit az előző éjszaka folyamán megtudott a szülei alattomos tetteiről, most újra eszébe jutott. Eddig
szándékosan nem gondolt rá, mert az újra találkozás boldogsága minden mást elhomályosított és a
háttérbe szorított az elméjében. Most azonban, hogy a beszélgetés fonala ide vezette őket, feltámadt
az indulat benne és alig bírta türtőztetni magát. Ha arra gondolt, hogy azok ketten nemcsak, hogy
végig  tudtak  Lana  titokzatos  és  hirtelen  eltűnésének  körülményeiről,  hanem  annak  a
tulajdonképpeni  kiváltói  is  voltak,  a  hányinger  kerülgette  dühében.  A  megbántottság  és  a
kiábrándító csalódás dúlt és pusztított a szívében.


