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Minden jog fenntartva!

 

„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

 

A félhomályban azonnal izgatott morajlás lett hallható, amint a neves soul énekesnő, testhez
tapadó, flitteres estélyijében elhagyta a színpadot és eltűnt a függöny mögött. Hirtelen fény gyúlt a
hatalmas  bálteremben  és  elismerőn  harsant  fel  a  taps,  amint  az  International  Help  In  Need
alapítvány  elnöke,  John  Blake  fellépett  a  pódiumra.  Kezével  kedélyesen  körbe  intett  és  érdes,
szivaron érlelődött hangon beszélni kezdett.

 

-  Tisztelt  Hölgyeim és Uraim, nagyra becsült  vendégeink! Megtiszteltetés számomra, hogy a
magam és munkatársaim nevében ez évben is üdvözölhetem Önöket alapítványunk idei jótékonysági
gáláján. Hiszik vagy nem, de idén már 21. éve annak, hogy alapítványunk az International Help In
Need, ebben a formában köti egybe éves beszámolóját egy nagyszabású jótékonysági gálával. Ebben
az  évben  különös  örömben  és  megtiszteltetésben  van  részünk,  amiért  ily  idilli  és  szemet
gyönyörködtetően  szép  környezetben  találkozhatunk.  Ezúton  is  tolmácsolom  valamennyi
munkatársam hálás köszönetét  Roger Smith úrnak,  aki  újra és újra megörvendeztet  bennünket
példátlan nagylelkűségével. Roger!

 

Az őszes szakállú, 60as férfi ekkor egy kis szünetet tartott beszédében, és méltóságteljesen intett
egy másik, hasonló korú úriember felé,  aki tőle nem túl messze, az egyik kerek, tíz személyes
asztalnál ült. Az említett úriember szerényen hajtotta le a fejét és bólogatással köszönte meg a
teremben mindenhol felmorajló tapsot.

 

- Nos, ahogy már említettem, az idei a 21. alkalom, hogy így összejövünk munkatársak, segítők,
szimpatizánsok és támogatók,  hogy beszámoljunk mindarról  a munkáról,  amit  az elmúlt  időben
sikerült véghezvinnünk az Önök nagylelkű támogatásának köszönhetően. Kemény év áll mögöttünk.
Nehéz,  akadályokkal  és  kihívásokkal  teli  év.  Nap mint  nap szembesülünk a  hírekben elgyötört
földünk  válaszával  évezredes  kizsákmányoló  életmódunkra.  A  tehetséges  munkatársaim  által
összeállított  filmben hamarosan Önök is  láthatják,  hogy segélyszervezetünk miként volt  jelen a
nepáli és indiai özönvíz okozta katasztrófa helyreállítási munkálatainál. Arról is meggyőződhetnek,



hogy  milyen  fajta  egészségügyi  és  felvilágosító  munkát  végeztünk  Közép-  és  Kelet-Afrika  több
országában, a lakosság legkiszolgáltatottabbjait, a nőket és gyerekeket próbálva elérni.

 

Az est folyamán többek között hallhatják majd Donna Olsen személyes beszámolóját is, aki immár
másfél éve végez – többé-kevésbé titkosan – felvilágosító és oktató munkát kis csapatával, asszonyok
és lányok között Közel- Keleten. Nemzetközi hálózatunk sokféle rövid és hosszú távú projekt-tel
rendelkezik, amelyekről a legnagyobb örömmel számolunk be Önöknek. Kérem Hölgyeim és Uraim,
bátran keressék fel munkatársaimat a kiállítási területen és ők szíves örömest fognak felvilágosítást
adni mindenről, amire csak kíváncsiak munkánkkal kapcsolatban. Most megköszönöm figyelmüket és
ezennel át is adom a szót fiatal kollégámnak, aki tájékoztatni fog bennünket a továbbiakról.

 

Josh! Josh! Gyere fiam, vedd át a mikrofont!

 

Az idős férfi korát meghazudtoló fürgeséggel szökkent le az emelvényről, átadva helyét a fiatal,
bár már jócskán kopaszodó, sötétkeretes szemüvegű Joshnak.

 

- Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mint ahogy John már említette, sok jelenleg is futó projektünk van
és még több magasztos tervünk a jövő évre. Amint azonban Önök is tudják, semmit nem tehetünk, ha
a megfelelő anyagi források nem állnak a rendelkezésünkre. Tisztelt vendégeink, akik nagylelkű
támogatásuknak köszönhetően sokkal inkább munkatársaink, mint vendégeink, élvezzék tehát az
estét, érezzék jól magukat és szórakozzanak. A mai estén én is ezt fogom tenni. Ne felejtsék azonban,
hogy továbbra is  számítunk Önökre.  Annál is  inkább, mert önzetlen hozzájárulásuk nélkül  nem
végezhettük volna,  és  nem végezhetnénk el  a  jövőben sem mindazt  a  karitatív  segítő  munkát,
amelyről most beszámolunk Önöknek. Kérem tehát a technikát, hogy indítsák a filmet!

 

A mennyezet  kristálycsillárjainak szikrázó fényei  ekkor  halványabbá tompultak,  és  a  pódium
mögötti hatalmas vetítővásznon felvillantak a film első kockái, mely az IHIN alapítvány előző évi
bevetéseiről volt hívatott tanúskodni az adományozók előtt.

 

A gála helyszíne, a hatalmas bálterem, a kastély legimpozánsabb terme, valóban méltó volt e
nemes  rendezvény  befogadására.  A  nyüzsgő  metropolisz,  London  zajaitól  kissé  távolabb  eső
kastélyépület nem először adott otthont hasonló gála megrendezésére. Az előkelő, XVII. században
épült  és a XX. században eredeti  formájában felújított  épületet  hatalmas őspark vette körül.  A
gondosan ápolt, romantikus kertben a gigantikus ősfák és a labirintusformára ültetett bokrok között
a  vendégek kedvükre  sétálgathattak,  ha  éppen kedvük szottyant  hozzá.  Az  itt-ott  elhelyezkedő
fehérgerendás,  kicsiny,  romantikus  gloriettek  alkalmi  pihenésre  is  lehetőséget  nyújtottak  az
érdeklődőknek.

 

Ezen a ragyogó és szándékosan könnyedre tervezett és szervezett összejövetelen, az alapítvány



támogatói betekintést nyerhettek a szervezet év közbeni munkájába és meggyőződhettek róla, hogy
mire  használták  fel  az  általuk  adományozott  pénzeket.  Az  ízlésesen  megterített,  10  személyes
körasztalok  és  a  gazdag  büfé  tulajdonképpen  mind  azt  a  célt  szolgálta,  hogy  szívesebben  és
mélyebbre nyúljon az ember a zsebébe, amikor arra kerül a sor. Maga az alapítvány elnöke is
tehetős ember volt, és ha az évadzáró gáláról volt szó, nem volt hajlandó garasoskodni. Az évnek ezt
az egy estéjét minden szempontból a nagyvonalúság jellemezte. Hatalmas volt a nyüzsgés. Flitterek
csillogtak a nők báli ruháin és nem volt hiány prominens vendégekben sem. Számos TV-ből, moziból
jól ismert sztár tisztelte meg jelenlétével az alkalmat. Minden bizonnyal a hírneves személyiségek
közreműködése is jelentős mértékben elősegítette és még ismertebbé tette a nyilvánosság előtt a
nemzetközi segélyszervezet tevékenységét.

 

A  nők elragadók voltak  és  elegánsak.  Aki  csak  egy  kicsit  is  járatos  volt  a  divat  világában,
felismerhette a leghíresebb tervezők darabjait amint a filmes szépségek bennük pózoltak. A férfiak
kevésbé tűntek fel ruháikkal. Sokkal inkább nyugodt magabiztosságuk, személyük fontosságának a
tudata sugárzott róluk. Látszott, hogy élvezik a megjelenésüket általában követő tisztelet és csodálat
különböző megnyilvánulásait.

 

A  vendégeknek  egy  másik  –  talán  kevésbé  közismert  –  de  annál  fontosabb  csoportja  is
képviseltette magát a rendezvényen. Ezek az üzleti életben befutott, sikeres vállalkozók, vállalat
tulajdonosok,  gyakran milliomosok és milliárdosok képezték azt  a  magot,  akiknek rendszeres –
adóból levonható – adományai éltették és egyáltalán lehetővé tették a karitatív szervezet működését.
Legtöbbjük  idősebb,  túlsúlyos  úriember  volt,  akik  whiskys  poharukkal  a  kezükben  és  vonzó
feleségükkel oldalukon jelentek meg a jótékonysági gálán. Voltak azonban másfélék is közöttük. A
fiatal generáció képviselői. Ezek, a falat támasztó elegáns üzletemberek előszeretettel táboroztak a
kijáratok közelében.  Kezükben pezsgős  poharakkal,  unott  arccal  alig  követték az  eseményeket,
inkább egymással társalogtak üzletről, részvényekről, aktuális barátnőkről. Az elhangzó beszédek és
beszámolók inkább untatták őket és alig várták az alkalmas pillanatot, amikor végre feltűnés nélkül
kisurranhattak a teraszra a rongyrázós összejövetelről.  Volt,  aki  leplezetlen nemtörődömséggel,
inkább mobilja képernyőjét fürkészte, szinte az egész este folyamán. Az ilyeneknek, akik általában
mégis a legnagylelkűbb adományozók közé tartoztak, illett a hivatalos megjelenés az éves gálán, de
sokkal inkább kötelesség teljesítésként mintsem szórakozásként élték meg az alkalmat.

 

11 felé járt már, mire az est hivatalos része, az éves beszámoló képekkel és a munkatársak
személyes élménybeszámolóival színesítve, már befejeződött. A vacsora javán is túl voltak már a
vendégek, csupán néhányan csipegettek még a tányérjukról. Josh tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a
program zenével és tánccal folytatódik, mielőtt a desszert büfé fel lenne tálalva. Az ismert zenekar,
aki a vendégek igényes szórakoztatásáról gondoskodott, most hangosabban kezdett játszani. A terem
közepén szándékosan szabadon hagyott hely, hatalmas, alkalmi táncparkettként szolgált, ám ekkor
még nem igazán táncolókkal, sokkal inkább beszélgetőkkel volt tele.

 

Hayden Ravensdale – aki már egy ideje egyik vállával hanyagul a falat támasztotta és póker arccal
a  tömeget  bámulta  –  is  az  utóbb leírt,  fiatal  és  sikeres  üzletemberek közé tartozott,  aki  cége
adományaival már egy ideje támogatta az IHIN munkáját. Görnyedt tartása ellenére is meglehetősen
magasnak látszott. Úgy 185 centiméter körül lehetett. Pusztán szabályos vonásai, egyenes orra,



szögletes álla és telten ívelt ajkai alapján kimondottan jóképűnek lehetett nevezni. Precízen borotvált
arcán mégis volt valami oda nem illő, valami zavaróan hideg vonás, mely mintha szándékosan akarta
volna lerombolni az első pillantás keltette pozitív benyomást.  Aranybarna szemei az érdeklődés
legkisebb jele nélkül, hideg tompán siklottak végig az embereken. A fiatalember alig töltötte be a
harmincat, tartásán mégis fáradt nemtörődömség látszott. Sötétbarna hajába néhány világosabb csík
is keveredett, de ez egyértelműen a természet játékának volt köszönhető, mintsem szakember keze
munkájának. Hayden Ravensdale egyébként sem volt az a típus, aki feleslegesen sok időt töltött
volna a tükör előtt. Mint szinte mindenben, a megjelenéssel kapcsolatban is, inkább a praktikusságot
tartotta szem előtt. Halántékára és homlokára rálógtak hosszabbra hagyott hajtincsei, a nyakánál
azonban  kimondottan  szigorú  rövidre  volt  vágva  a  frizurája.  A  hosszabb  tincsek,  az  este
előrehaladtával önállósítani kezdték magukat, kiszabadultak a hajzselé tartásából és mostanra a
homlokába lógtak. A férfi  bőre világos volt,  de vonásaiban a brit hűvösség mégis vonzó módon
keveredett az érzéki mediterrán hatással. Ezen nem volt csodálkozni való, hiszen a fiatalember anyja
gyönyörű, katalán nő volt, aki bár Angliában nőtt fel, nem csak a külsejét tekintve, de viselkedésében
is  sok  mindent  magával  hozott  és  megtartott  a  spanyol  tradíciókból.  Az  Alvarado,  ősi  nemesi
családnak  számított  Katalóniában,  akik  a  múlt  században  dohánytermesztéssel  alapozták  meg
vagyonukat.  Bár  mára földbirtokaik  nagy részét  elveszítették,  azért  még mindig  jelentős  üzleti
érdekeltségekkel  rendelkeztek.  Legnagyobb  problémát  azonban  a  család  férfi  ágának
megfogyatkozása jelentette az utóbbi évtizedekben, ami már szinte a név kihalásával fenyegetett.

 

A  férfi  így  állt  ott  már  egy  ideje,  lábát  keresztbe  téve,  félig  üres  poharát  két  ujja  között
egyensúlyozta és látszólag a tömeget figyelte. Arckifejezése zárkózott volt és a lehető legkevésbé
sem keltett barátságos benyomást. Egyetlen ember volt csupán akit mindezek a riasztó jelek egy
cseppet  sem zavartak,  és  aki  késznek  mutatkozott  zajosan  betörni  Hayden zárkózott  világába.
Üzlettársa Christian Mitchell, aki épp most vágott át a tömegen két teli pohárral a kezében és
Hayden felé igyekezett, sokkal lelkesebbnek látszott a partit illetően. A most érkező, arcán tettetett
szenvedéssel nyújtotta át az egyik teli, pezsgős poharat barátjának.

 

- Ha csak cseppnyi fogalmad is volna arról, hogy minek tettem ki magam mire ezt a két italt
megszereztem, legalább egy kis hálás mosoly kiülne az arcodra.

 

- Te szegény, vérzik a szívem érted. Láttam ám, hogy piszokul szenvedsz a két svéd szépség között
a bárpultnál – ironizált Hayden minden meghatottság nélkül.

 

- Ahá, szóval ez a kis részlet azért nem kerülte el a figyelmedet – élcelődött a másik férfi és az
előbb említett bár felé tekintgetett. Hayden unottan az órájára pillantott, mélyet sóhajtott és érzelem
mentes hangon szólalt meg újra.

- Nos, Christian, ha gondolod akár mehetünk is – indítványozta. – Megtettük a kötelességünket,
megmutattuk magunkat. Részemről nem látom semmi akadályét annak, hogy elhúzzuk a csíkot. Már
épp csak egy pillantást akarok vetni a kiállítási asztalokra. Egy-két brosúrát akartam még megnézni,
de ezt megtehetjük útközben is...

 



Nem tudta befejezni a mondatot, mert a másik elképedve vágott a szavába.

 

- Viccelsz öreg?! A legjobb indulattal sem vagyok képes követni a logikádat. Hisz a java csak most
kezdődik. Végre túl vagyunk az unalmas részen. Mindjárt kezdődik a tánc. Érzem, hogy a mai este
valami nagy dolog van készülőben.

 

Hayden túl jól ismerte már Christiant ahhoz, hogy komolyan reagáljon az előbbi megjegyzésre.
Csupán szórakozottan megrázta a fejét és közömbösen hangon ismételte;

 

- Áhá, nagy dolog.

 

-  Éljen a nemzetek együttműködése! –  folytatta a másik,  nem zavartatva magát és cinkosan
barátjára kacsintott, majd pezsgős poharát a magasba emelve intett tósztot a bárpult felé.

 

- Még meg akarok válaszolni egy pár sürgős e-mailt, mielőtt beáll a hétvégi zsibbadás – jegyezte
meg Hayden inkább magának mintsem Christiannek címezve mondandóját.

 

Annak a figyelmét úgyis szemmel láthatóan sokkal jobban lekötötte, ami a teremben történik. A
barátság kifejezés kettejük kapcsolatára nézve talán túlzásnak is tekinthető, hiszen privát dolgokban
nem  voltak  kölcsönösen  bizalmasok  egymáshoz.  Christian  meglehetős  szabadsággal  beszélt
mozgalmas szerelmi életéről,  de mivel Hayden alig-alig osztott  meg bárkivel  is  a magánéletére
vonatkozó információkat, így a kapcsolat ezen része eléggé egyoldalúan alakult. Christian, közvetlen
munkatársa volt a cég ügyeinek intézésében és mostanra szinte nélkülözhetetlen segítőtársává vált.
Üzleti  ügyekben  kiváló,  kőkemény  szakember  hírében  állott  és  rátermettségét  nem  egyszer
bizonyította már rázós helyzetekben. A munkából kifolyólag tehát akaratlanul is sok időt töltöttek
együtt, ami aztán automatikusan egyfajta barátsághoz hasonló viszonnyá alakult kettejük között. A
kapcsolat azonban mégis inkább munkatársi, mint bizalmas baráti volt, és Hayden nem is bánta ezt.
Christiannek,  pont  úgy,  mint  bármelyikünknek,  megvoltak  a  maga  gyenge  oldalai.  Egyik  ilyen
például,  a  női  nem  irányában  tanúsított,  sokszor  túlzott  érdeklődés  és  rámenősség.  Ezen
tulajdonsága olykor – ha például egy időben, több hölgy iránt is odaadó érdeklődést táplált – bajba
sodorta a férfit. Hayden mindeddig elnézte kisebb-nagyobb botlásait, tekintettel arra, hogy ezek nem
voltak kihatással a cégen belül nyújtott teljesítményére. Bár túlkapásai néha idegesítették, azért
tudta, hogy Christian alapvetően nem rossz fickó. De ami Hayden számára mégiscsak döntő érv volt,
az az, hogy a cég iránti lojalitása rendíthetetlennek bizonyult.

 

- De most komolyan Den, lazíts már egy kicsit! – kezdte újra a másik, miután fejcsóválva nézett
barátja unott arcába.

 



Láthatóan nehezére esett, de egy időre mégis hátat fordított a forgatagnak és teljes figyelmét
Haydennek szentelte. Hangja most szelídebb lett és inkább kérlelőn próbált hatni a másikra.

 

- Engedd el magad! Azt még megértem, hogy az irodában, de még az üzleti utakon is mindig
komoly  és  megfontolt  vagy.  Tudom én,  hogy kell  ez  is.  Világos,  hogy a  főnök nem bratyizhat
mindenkivel. Kell a tekintély a szigor, fegyelem meg minden. De a fenébe is, most hétvége van! –
kezét barátian Hayden vállán nyugtatta. – Keményen dolgoztunk, megérdemeljük a szórakozást.
Nézz körül! – intett a kezével félkörívben. – Itt ez a rengeteg gyönyörű nő. Végy egy mély lélegzetet
és engedd el magad legalább egy kis időre! Élj!

 

- Élek – jegyezte meg szárazon Hayden.

 

- Nem az üzleti életről beszélek.

 

A  férfi  válaszra  nyitotta  a  száját,  aztán  szemmel  láthatóan  meggondolta  magát  és  csupán
megrázta a fejét.

 

- Minden rendben – mondta, s ezzel vállon veregette barátját. – Tudom, hogy mire gondolsz. De ne
törd a fejed miattam. Minden rendben, csak egy kicsit fáradt vagyok. Menj csak, érezd jól magad!
Hétfőn majd kereslek amint lezajlott az első megbeszélésem az amerikaiakkal. Azt hiszem hívatok
egy taxit és hazamegyek.

 

Christian hitetlenkedve a fejét csóválta, amikor kezet fogtak. Nem tudta elhinni, hogy Hayden
ennyi idő után még mindig ilyen magának való és nem tud ellazulni egy éjszakára sem. „Képtelen
maga mögött hagyni a múlt árnyait” – gondolta szánalommal vegyes értetlenkedéssel.

 

Már azelőtt is ismerte őt, hogy a férfi átvette a céget és a főnöke lett. Annak idején Chris apja is a
Ravensdale Publicationsnél dolgozott, még az öreg Edward Ravensdale idejében. Jóllehet nem olyan
magas pozícióban, mint ő most. Hayden sikeres üzletember volt. Mióta átvette apjától a céget, az
addig is jól menő vállalat kezdett igazán kiteljesedni. A XXI. század vívmányait – melyektől az öreg
ódzkodott – a fiatal vállalkozó mind felhasználta cége javára, és a modernizálásba való jelentős
anyagi befektetések kezdték meghozni eredményüket. Hayden remek média szakember volt a maga
területén, és a szakmai elismerés nem is váratott sokat magára. Két évvel azelőtt elnyerte az „év
vállalkozója” címet. Az üzlet virágzott. A bevételek sosem voltak magasabbak. Azt persze Christian is
tudta, hogy az üzleti siker nem a semmiből táplálkozott. A számlálatlan túlóra és hétvége, amit
Hayden  mind  az  irodában  töltött.  A  rengeteg  befektetett  energia,  kutatások  és  a  sok  utazás
meghozta az eredményét. Drága árat fizetett érte, de a megfeszített munkát siker és üzleti hírnév
koronázta. Ha a cégről, üzletről volt szó, pezsgett körülötte a levegő. Élmény volt vele együtt részt
venni  a  tárgyalásokon.  Figyelni  mennyire  elemében  van  mennyire  lelkes  egy-egy  új  ötlet



megvalósításakor. Úgy tűnt minden energiáját és érdeklődését a Ravensdale Publications ügyeibe
fekteti. De amint bezárult mögötte az iroda ajtaja és teret kaphatott volna a magánélet, teljesen
magváltozott. Szinte egy másik ember lett belőle. Egy zombi automatizmusával tett eleget a privát
életben rá váró tennivalóknak. Az üzleti életben betöltött pozíciója megkívánta, hogy rendszeresen
részt  vegyen  különféle  társadalmi  összejöveteleken  és  ő  eleget  is  tett  ennek.  Sőt,  néha  még
szórakozni is elcsábította azon kevés barátok egyike, akikkel még kapcsolatot tartott, de mindezt
igazi érdeklődés nélkül tette. Christiannek az volt az érzése, mintha valamilyen okból képtelen lenne
bárkit is túlzottan közel engedni magához. Kapcsolatait szándékosan a felületesség szintjén kezelte.
Az udvariassági formák ellen sosem vétett, sőt, sokszor még barátságosnak, nőkkel szemben pedig
gálánsnak lehetett nevezni. De igazi lelkesedést, odaadást a munkán kívül sosem tapasztalt nála.
Megpróbálták már összehozni számos alkalommal különféle jó házból való, és kevésbé jó hírű nőkkel
is, de tartós kapcsolat sosem alakult ki ezekből a próbálkozásokból. Christian azt gondolta, hogy
Hayden talán bizalmatlan a hozzá közeledő nők őszinteségét illetően. Az ő társadalmi pozíciójában
valóban nem lehetett bizonyos benne, hogy az érdeklődés saját személyiségének szól e vagy inkább
az  általa  képviselt  társadalmi  rangnak  és  anyagi  jólétnek.  Őt  magát  az  efféle  részletek  egy
kapcsolatban mindeddig egyáltalán nem zavarták, de úgy gondolta, hogy Den, a hideg külső alatt az
a fajta érzékeny lélek lehet, akinél mindig mindennek stimmelnie kell mielőtt összejön egy nővel.
Voltak persze dolgok, amikkel tisztában volt főnöke múltjával kapcsolatban és voltak sejtései is
melyek itt-ott felszedett pletykákból táplálkoztak. Bizonyos tényekről első kézből tudott is, de amint
mélyebbre próbált ásni, a miértekre választ kapni, mintha kemény falba ütközött volna. A múltbeli
sérelmekről – ha voltak ilyenek – Hayden nem volt hajlandó beszélni még vele sem. Ha a „vallatásra”
néhány pohárka elfogyasztása után került sor, akkor rendszerint tréfával ütötte el a dolgot. Ha szín
józanul érte a kérdés, akkor egyszerűen pontot tett a beszélgetés végére és minden átmenet nélkül
másra terelte a szót.  A múltját sötét köd vonta be, amiről senki nem beszélt.  Ennek a negatív
kihatását a férfi jelenére és jellemére azonban lehetetlen volt nem érezni.

 

Christian tudta, hogy unszolással úgysem sokat érne el. Ezért hát úgy döntött, átadja barátját a
magányos szemlélődésnek és  reménykedik a  jó  sorsban,  amely  talán mégis  megkönyörül  rajta,
hogyha már az ő segítségét nem hajlandó igénybe venni.

 

Hayden tehát továbbra is fél vállal a falat támasztotta. Még egy ideig szemmel kísérte barátját
amint az, a most már egymást érő táncoló párok között elszántan a bárpult felé törekedett. Néha,
egy az üzleti életből ismert arcot meglátva üdvözlést intett poharával, miközben azt fontolgatta
melyik  kijáraton  távozhat  a  legkisebb  feltűnést  keltve.  A  megválaszolandó  e-mailek  szövege  is
kezdett összeállni agyában miközben azt számítgatta, kb. mikorra ér majd vissza a City of Londonba
erről az isten háta mögötti helyről. Szórakozott tekintete még egyszer utoljára siklott át a tömegen,
amikor valami teljesen váratlan dolog történt. Először azt hitte, nem jól lát. Sőt, egészen biztos volt
benne hogy téved. „Nem, ez lehetetlen. Megint csak az érzékei játszanak vele. Hogyan is létezhetne,
ennyi idő után, ennyi ember között. Épp itt és épp most? Az ital teszi. Mégiscsak enni kellett volna
valamit!” – cikáztak vadul a gondolatok a fejében.

 

Becsukta a szemét, mélyet lélegzett. Biztos volt benne, hogy ha ismét kinyitja; akkor a látomás –
mint eddig oly sokszor – eltűnik és minden megy tovább a maga megszokott útján. Lassan, szinte
félve nyitotta ki megint a szemét. Várakozásával ellentétben azonban a jelenség makacsul, szinte
még tisztábban és felismerhetőbben jelent meg előtte. Ekkor villámütés szerű fájdalom járta át az
egész testét. Felülről lefelé haladó hullámként gyengeség vett erőt rajta, de oly elemi erővel, hogy



hátával neki kellett támaszkodnia a falnak. Kezével a homlokához kapott mert hirtelen a látása is
elhomályosodott. Füle zúgott és verejték csorgott le a halántékán.

 

- Megőrültem vagy mi a fene – mormolta maga elé, a szavakat nehezen préselve ki összeszorított
ajkai között.

 

Kínos helyzetében egy mentő gondolata támadt. Arra gondolt, hogy mégiscsak tévedés lehet a
dolog. „Valaki, aki hasonlít rá... valaki talán csúf tréfát űz velem”

 

Fájdalomtól eltorzult arccal kényszerítette magát, hogy megint odanézzen. De amint meglátta akit
keresett,  azonnal  megbizonyosodott  a  dolog  valóságáról.  Szédülés  vett  erőt  rajta.  Úgy  érezte
hányingere van és muszáj kimennie. Minél hamarabb ki akart jutni a friss levegőre.

 

Az  erős,  egészséges  férfi,  aki  az  imént  még  oly  magabiztosnak  tűnt,  most  szinte  megtört
öregemberként, kezével a falat támasztva támolygott ki a bálteremből a hatalmas teraszra.

 

A gyönyörű teraszt itt is ott is pálmák és hasonló, a klímához a legkevésbé sem passzoló délszaki
növények díszítették.  Egymástól  kellő  távolságban kis  beszélgető sarkokat  alkotva pamlagok és
párnás szófák voltak elhelyezve. Itt-ott kisebb büféasztalkák álltak, rajtuk színes frissítőkkel melyek
szintén  a  vendégek  kényelmét  szolgálták.  Den  odament  az  első  ilyen  asztalkához  és  gyors
egymásutánban  két  pohárral  is  magába  döntött  a  kék  színű  folyadékból  akármi  volt  is  az.
Holdkórosként eltámolygott egészen a terasz végéig és ott a kőkorlátba kapaszkodva várta, hogy
lassan visszatérjen  az  élet  a  tagjaiba.  Mélyeket  lélegzett  a  kellemesen langyos,  tiszta  éjszakai
levegőből és hátával a falnak támaszkodva lassan leereszkedett a földre. Fejét a kezébe temette.
Kétségbeesetten próbált küzdeni a mélyből előtörő, tagjaiban elhatalmasodó és régről oly jól ismert
fájdalom ellen.

 

A teraszon tartózkodó néhány vendég gyanakvóan figyelte a felettébb furcsán viselkedő férfit. A
legtöbben jobbnak látták nem beleavatkozni más dolgába. Megérzésük ezúttal kétség kívül helyes
volt.  Néhányan  a  bálterembe  való  mielőbbi  visszavonulást  látták  a  legjobb  megoldásnak.  Egy
nagyokos még hangosan meg is jegyezte a társaságában lévő hölgyeknek akarván imponálni:

 

-  Ugyan hagyjátok! Szegény ördögnek biztosan megártott  a sok pia.  Majd helyre jön a friss
levegőtől!

 

Mindezen bölcsességek csupán távoli morajlásként jutottak el Haydenhez. Nem vett tudomást
másról, csak a saját fejében dübörgő káoszon próbált némiképp úrrá lenni. Évek óta azt igyekezett



elhitetni  magával,  hogy  a  múltban történteket  sikerült  tudatának legmélyére  száműznie.  Olyan
mélyre ahonnan azok már nem tudnak fájdalmat okozni. Azt akarta hinni, hogy nincsenek hatással rá,
hogy  szabad  a  múlttól.  Most  pedig  egyfajta  sokkos  állapotba  taszította  a  tény,  hogy  egyetlen
másodperc, egy pillantás elég volt ahhoz, hogy vulkánként törjenek elő a fájdalmas emlékek és
sérelmek. „Ki volt az az idióta, aki azt mondta, hogy az idő begyógyít minden sebet?” – gondolta
keserűen. Amiről azt hitte, hogy a feledés jótékony homályában lassan köddé vált, ki tudja talán igaz
sem volt, íme, mindvégig ott forrongott tudatának felszíne alatt, kitörésre várva. Elég volt egy szikra
fellobbanása, hogy pusztító tűzbe gyújtsa bensőjét.

 

Bár  homloka  még  mindig  égett  a  láztól,  erőt  vett  magán.  Felállt  a  korlátot  markolva  és
félhangosan, mintegy önmagát bátorítva mondta;

 

- Vissza kell mennem! Szembe kell néznem vele! Ezúttal nem tűnhet el, nem válhat egyszerűen
köddé. Nem teszem meg neki ezt a szívességet. Látnia kell, hogy élek, hadd lássa… hogy túléltem.
Hogy nem tett teljesen tönkre.

 

Ezen utolsó mondat egy fanyar mosoly kíséretében hagyta el a száját. S mint aki harcba készül,
magát kihúzva, fejét felemelve indult meg ismét vissza a nyüzsgő bálterembe.

 

Amint belépett az egyik hatalmas nyitott ajtón, egyből mellbe vágta a bent uralkodó fullasztó
meleg. A terem közepén a párok, fiatalok és idősebbek egyaránt táncoltak és szemmel láthatóan jól
szórakoztak.  A  terem  szélein  a  vendégek  kisebb-nagyobb  csoportokba  verődve  iszogattak,
beszélgettek. Látszólag mi sem változott mióta Den elhagyta a helységet. A felszín alatt dühöngő és
kitörni készülő viharról most még csak ő tudott. Az ajtótól nem messze állt meg, ahonnan viszonylag
jól beláthatta a bálterem nagy részét. A tömegben az emberek vonásai szinte összefolytak a szeme
előtt.  Tekintete csak egyet keresett.  Idegesen fürkészte a sok ismeretlen arcot és egyszer csak
meglátta  őt.  Nem ott  ahol  az  előbb látta,  hanem valamivel  odébb az  alapítvány  egyik  kiállító
asztalánál  beszélgetett  egy  idősebb  úriemberrel.  Néha  fejét  kissé  oldalra  billentve  elnézett
beszélgetőtársa feje mellett jobbra is balra is. Ez a kicsit furcsa, újból és újból ismétlődő mozdulatsor
inkább önkéntelen,  mint  tudatos  volt.  Szemében némi  zavar  volt  felfedezhető,  mint  amikor  az
embernek az a fura érzése támad, hogy figyelik, de ugyanakkor igyekszik is elhessegetni magától a
kellemetlen érzést.

 

A lány gyönyörű volt. Bár a lány szó kissé túlzásnak számíthat az ő esetében, hisz a jelenség
felnőtt nő volt, aki húszas éveinek a legvégén járt. Mégis a megjelenéséből áradó természetesség
szinte gyermeki bájt kölcsönzött neki. Lana Bell kétségkívül nagyon szép volt. Természetből adódóan
szép, nem kellett érte semmit tennie. Ugyanolyan elragadó volt reggel, amikor álmosan kikelt az
ágyból, mint most a báli alkalomhoz szépítkezve. Hosszú, természetes barna haja most az estélyi
ruhához illően laza kontyba volt feltűzve. Semmi erőltetettség, semmi mesterkéltség. A frizurájából
kétoldalt kilógó néhány tincs még jobban kiemelte arcának természetesen bájos szabályosságát. Bár
alacsonynak egyáltalán nem volt nevezhető, megjelenése törékenységet, lénye melegséget sugárzott.
Sűrű, sötét szempilla árnyékolta szemeit, melyek természetes fényben sötétzöld színűek voltak, most



azonban inkább szürkés-zöld árnyalatban csillogtak. Tekintete még mosolygás közben is komoly volt
és valamiféle furcsa eltökélt szilárdságot sugárzott. Sejtetni engedte, hogy a nő, fiatal kora ellenére,
korán érett személyiséggé fejlődött.

 

Elefántcsontszínű, egyenes szabású estélyit viselt amelyre, néhány azonos színű, apró selyem
virágtól eltekintve, a díszítés tekintetében a „Kevesebb néha több” jelző illet. A ruha testhez simuló
szabása tökéletesen hangsúlyozta a fiatal nő karcsú alakját. Összhatásában, viselője mértékletes
eleganciájáról, az egyszerű vonalakat előnyben részesítő ízléséről tanúskodott.

 

Az ifjú nő, bájosság és elegancia tekintetében nyugodtan felvehette volna a versenyt bármelyik
jelen lévő prominens hölgyvendéggel. Ő azonban nem vendégként volt jelen a gálán. Mint az IHIN
részmunkaidős  munkatársa,  mintegy  kötelességként,  az  alapítványt  képviselve  vett  részt  az
összejövetelen.  Ezen  kötelesség  teljesítése  azonban  fiatal  nő  lévén  természetesen  nem  esett
nehezére. Így az idő legnagyobb részét a kiállító asztaloknál, az adományozókkal való beszélgetéssel
töltötte. Feltűnő jelenség volt.  Ha akarta, ha nem a férfiak szeme megakadt rajta. Amint tehát
kihirdették a tánc kezdetét, bőven akadt, aki táncra kérte, és ő legtöbb esetben el is fogadta a
felkérést.  Az  elragadó  külső  azonban  többet  rejtett  magában,  mint  ahogy  azt  az  ember  első
ránézésre gondolta volna. Lana jólszituált, kiegyensúlyozott, értelmiségi családból származott. Anyja
tanárnő, apja építészmérnök volt. Szülei szeretettel és odaadással vették körül egyetlen lányukat és
csakúgy,  mint  ahogyan  azt  fiúkkal  is  tették,  mindig  mellette  álltak,  ha  szüksége  volt  erre.
Odafigyeléssel  egyengették útját,  miközben igyekeztek a lánynak döntéseiben kellő szabadságot
biztosítani amint arra érettnek találták. Amikor a jogi egyetem elvégzése után fontolgatni kezdte
valamiféle karitatív munka végzését, családja ebben is támogatta. Egyéb közhasznú szervezeteknél
végzett önkéntes munkák után aztán rátalált az IHIN-re, amely tevékenységét egyből a magáénak
érezte  és  végzettségének köszönhetően a  szervezet  egyik  jogi  képviselője  lett.  Egy nemzetközi
segélyszervezet gyakran ütközik jogi és bürokratikus akadályokba tevékenysége során. Természetes,
hogy szívesen fogadták a fiatal,  lelkes, és nem utolsósorban hozzáértő szakember munkáját. Az
irodai munkán kívül,  részt vett egyéb, aktuálisan futó projektekben is.  Előfordult,  hogy hetekre
belevetette magát egy-egy iskolaépítő küldetésbe valahol Afrikában vagy éppen az arab világ egyik
országában vett részt egy csapat tagjaként valamiféle, helyi nők részére szervezett felvilágosító
munkában. Ilyenkor volt, hogy a szülei és bátyja egy ideig nem is hallottak róla. Különösen igaz volt
ez,  ha olyan ország területén tevékenykedtek ahol  biztonsági  okokból  okosabb volt  a  feltűnést
kerülni és a politikai vagy éppen vallási erők figyelmét nem felhívni magukra.

 

Mindazonáltal,  Lana hamarosan rájött,  hogy pusztán abból  a  pénzből,  amit  az  alapítványnál
kapott, nem tud megélni. Az is világos volt számára, hogy szülei jóindulatát sem illik a végsőkig
kihasználnia. Amikor állást kapott az ország egyik legelismertebb ügyvédi irodájánál, a dolog anyagi
oldala is elrendeződött. Olyan jól keresett, hogy megengedhette magának a részmunkaidőben való
munkavállalást.  Fennmaradó idejében az alapítvány ügyeit  intézte,  sőt idővel az iroda nagyhírű
tulajdonosa a sztárügyvéd Thom Masters is az IHIN támogatói csoportjának tagja lett. Mivel azonban
a sok komoly munka végzése mellett mégis csak fiatal nő volt, természetesen szívesen vett részt a
mostanihoz  hasonló  rendezvényeken.  Ilyen  alkalmakon  végre  elengedhette  magát  és
kikapcsolódhatott a kissé zűrös magánélet okozta bonyodalmakból is. Jelenlegi beszélgető partnere
egy kedves,  idős  úriember  volt,  aki  mellesleg  gyógyszergyár  tulajdonos  volt  és  már  régóta  az
alapítvány hűséges támogatói közé tartozott.


