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Minden jog fenntartva!

Az ősz színei Londont még varázslatosabb helyé tették. A parkokban a sok fa levele a sárga és a
vörös különböző árnyalataiban pompázott. Szeptember közepe volt, és meglepően száraz, kellemes
idő, sok napsütéssel. Michelle élvezte a nap simogató sugarait az arcán. Lassú léptekkel, ráérősen
sétált  át  a St.  James parkon.  A tó melletti  fűben kacsák és madarak totyogtak,  s  érdeklődően
figyelték  a  járókelőket,  hátha  kapnak  egy  kis  harapnivalót.  Michelle  a  szembejövőket  nézte:
nagypapa  az  unokájával,  anyuka,  apuka  két  kisgyerekkel,  cigarettázó  kamaszok  hátitáskával,
vihorásznak és egymást túlkiabálják. A tanítás véget ért aznapra, így a diákok megkönnyebbülten,
jókedvűen  élvezték  a  délután  hátralévő  részét.  A  lány  kigombolta  hosszú,  barna  kardigánját.
Észrevette, amint az egyik fa tövéből egy kis, vörös mókus közelít felé, apró, bizonytalan léptekkel. A
parkokban lakó mókusok, és madarak nem féltek az emberektől, hozzászoktak már a jelenlétükhöz,
ám néhányuk azért megtartotta a kellő távolságot, biztos, ami biztos alapon. Michelle elmosolyodott
az apró állatka láttán, óvatos mozdulattal lehajolt hozzá, majd a táskája után nyúlt.

- Szerencséd van, hogy mindig tartok magamnál valami rágcsát!

Kivett egy csomag natúr földimogyorót, megbontotta azt, majd a várakozóan szemlélődő mókuska
felé nyújtotta. Az először megtorpant, majd gyors, határozott mozdulattal kikapta a lány kezéből a
mogyorószemet és jó étvággyal kezdte rágcsálni.

- Kérsz még? Tessék, egyél csak! – nyújtott át egy újabb szemet.

Mikor az állatka jól lakott,  fogta magát, és mindenféle köszönet nélkül hátat fordított,  majd
felugrott a fára, és olyan tempóban mászott, hogy pár pillanat múlva már a fa tetején is volt. „ Ez
jellemző” – gondolta a lány – „megtömte a pocakját,  aztán le is lépett” – csóválta meg a fejét
játékosan tettetett rosszallással. Az órájára pillantott, mindjárt fél három. Találkozót beszélt meg
legjobb barátnőjével, Kate-el, a parkhoz közeli kávézóban. Kicsit korábban ért oda, Kate csak fél óra
múlva érkezik, ezért határozott úgy, hogy sétál egyet, belélegzi a friss levegőt, és egy padra leülve
elnézegeti majd az arra járókat. Barátnőjével nagyon jó volt a kapcsolata, amolyan testvéri, ehhez
nagymértékben az is hozzájárult, hogy mindkét lány egyke volt. Még az általános iskolából ismerték
egymást, és attól a pillanattól fogva, hogy az első tanítási napon a tanítónő egymás mellé ültette
őket, elválaszthatatlanok voltak. Nem voltak gyerekes csínyjeik, nem rosszalkodtak, nem puskáztak,
mindig megtanulták a leckét, nem beszéltek vissza a tanárnőnek. Mondhatni igazi stréber diákok
voltak, a tanárok kedvencei. A lógás és a bandázás helyett sokkal többre becsülték a kulturális
szórakozást, inkább mentek színházba, múzeumba, vagy olvastak egy regényt, és aztán véleményt
cseréltek róla.  Remekül kiegészítették egymást,  Michelle magas volt  és barna, sudár,  akár egy
jegenyefa,  Kate  pont  az  ellentéte:  alacsony,  szőke  és  teltebb  testalkatú.  Természetükben  is
különbözőek voltak, Michelle határozott, de halk szavú, a barátnője pedig csacsogó, nagyszájú, kissé
szétszórt. Mindent megbeszéltek egymással, még a fiú ügyeiket is, töviről-hegyire, ahogy az igazán
jó barátnőkhöz illik.  Sosem vitatkoztak,  és  nem vetettek szemet a  másik pasijára.  Szerencsére
teljesen más volt a zsánerük. Kate a rosszfiúkat szerette, Michelle inkább az unalmas, könyvmoly
típusúakat, akik intelligenciájukkal teljesen elvarázsolták. Az idő gyorsan eltelt, három óra előtt öt



perccel lépett be a megbeszélt helyre Michelle, de barátnője még nem volt ott. Leült egy asztalhoz,
és a pincért megkérte, jöjjön vissza egy kicsit később, mert még vár valakire. A kávézóban nem
voltak túl sokan, a tavaszias hőmérséklet kicsalta az embereket a szabad levegőre. A lány asztalától
egyenesen a bejáratra lehetett  látni.  Néhány percnyi ücsörgés után megjelent az ajtóban Kate,
ciklámen őszi kabátban és feltűnően nagy, szemöldököt takaró, fekete napszemüvegben. Michelle
intett neki, mire hatalmas mosollyal az arcán elszlalomozott az asztalok között és odalépett barátnője
asztalához. Az felállt és puszival üdvözölte.

- Igazán jól nézel ki, fodrásznál voltál?

- Te vagy az egyetlen, aki észrevette, vagy legalább is megjegyezte. – huppant le a szemközti
székre Kate. – Bradnak persze fel sem tűnt, pedig a színe is más. Sokkal világosabb, mint általában.

- Tudod milyenek a pasik, ha leamputálnák a fejedet, akkor se vennék észre!

- Ja, az igaz, de mostanában olyan furcsán is viselkedik. Állandóan fáradt, jóformán ahogy hazaér,
már alszik is, alig beszélgetünk, hogy mást ne is említsek.

- Kate, ne képzelődj, tudod mennyire be van fogva, rengeteget dolgozik ezen az új projekten.

- Lehet, de akkor is fura. Nekem jó szemem van az ilyesmihez. Vágtak már át pasik nem egyszer,
nem kétszer, messziről kiszagolom, ha másfelé kacsintgat.

- Szerintem egyszerűen csak túl van terhelve. Tudom, hogy odavan érted, biztos vagyok benne,
hogy nincs másik nő a dologban.

- Remélem – vágott egy grimaszt Kate. – Majd meglátjuk javul-e a helyzet, ha elkészül az a
lakópark végre. Úgy érzem, mint ha már egy örökkévalóság óta épülne.

Michelle elmosolyodott, de nem szólt semmit, a felszolgáló közben ott termett az asztaluknál.

- Választottak már?

-  Két  cappuccinot  kérünk tejhabbal  és fahéjjal.  –  mondta úgy Kate,  hogy bele se nézett  az
itallapba. Tökéletesen ismerte barátnője ízlését.  -  És nálatok mi a helyzet? Mi van Hugh-val? –
fordult a lányhoz, ügyet sem vetve a távozó pincérre. Michelle nagy levegőt vett.

- Semmi, igazából úgy döntöttünk, hogy tartunk egy kis pihenőt.

- Pihenőt? – kerekedett ki Kate szeme. – De miért? Van valami gáz?

- Igazából nincs, csak azt hiszem meguntuk egymást.

- Én erről most hallok először. – akadt ki Kate – Miért nem szóltál?

- Mert minden olyan gyorsan történt. Tudod, hogy nem szívesen teregetem ki a gondjaimat, még
a hozzám közel állóknak sem. Az utolsó pillanatig azt hittem, hogy a kapcsolat menthető, szépen
elvoltam a langyos vízben, de aztán rájöttem, hogy inkább egyedül vagyok, akkor legalább nem
tartozom elszámolással senkinek sem.

- De mikor lett kimondva? – faggatózott Kate.

-  Tegnap este.  Még nagyon friss  a  dolog.  Mindketten időt  kértünk,  hogy átgondolhassuk a
dolgainkat, a kapcsolatunkat, a terveinket, de én úgy vélem, ez csak időhúzás. Itt már nincs mit



tenni, ennek vége.

Kate nem akart hinni a fülének.

- Nincs mit tenni? Nekem úgy hangzik, mintha nem is akarnátok mit tenni. Nem lehet ilyen
egyszerűen lezárni egy ötéves kapcsolatot, ráadásul minden különösebb indok nélkül.

- Különösebb indok nélkül? Szerinted az nem elég indok, hogy elhidegültünk egymástól?

A lány elbizonytalanodott.  A saját  részéről  nem volt  olyan biztos benne,  hogy ő a szakítást
választaná egy hasonló helyzetben. Mindennél többre becsülte a biztonságot nyújtó párkapcsolatot,
még akkor is, ha nincs már benne túl sok tűz. Az egyedülléttől irtózott, így inkább elviselt volna egy
izgalommentes együttélést, mintsem, hogy szingliként tengesse a napjait. Közben megérkezett a
kávéjuk, Kate hatalmasat kortyolt a meleg italból, majd elégedett arcot vágott.

- Tökéletes, mint mindig! Többek között ezért szeretem ezt a helyet, mert isteni a kávéjuk, és
nagyon cuki pincéreik vannak. – vigyorodott el, miközben a mellette elhaladó fiatal felszolgáló fiú
után fordult. Michelle kedvesen rámosolygott.

- Te javíthatatlan vagy.

- Miért? Valóban nagyon jó a cappuccinojuk. Tudod, hogy el lehet cseszni a kávét? Jó kávét
csinálni maga a művészet! – emelte szájához a csészét és elégedetten újra ivott. Aztán hirtelen
elkomolyodott, letette maga elé a kávét, és aggodalmasan nézett a barátnőjére.

- Tényleg szakítani akarsz? Nincs visszaút?

Michelle beszívta a levegőt és hosszasan kifújta. Kihúzta magát a székben.

- Hidd el, eleget rágódtam rajta. Nincs értelme tovább erőltetni, csak szenvedés lenne a vége.
Jobb, ha mindketten visszakapjuk a szabadságunkat.

- Mikor mondod meg neki?

- Holnap beszélek vele, bár szerintem már ő is tudja.

 

 

Michelle maga is meglepődött, mennyire fájdalommentesen tudták lezárni a kapcsolatukat Hugh-
val. A közgáz egyetemen jöttek össze, még az elsős évfolyamban. Először csak barátok voltak, aztán
szép lassan rájöttek, hogy többet éreznek egymás iránt. A lány nagyon szeretett a fiú társaságában
lenni. Imponált neki a tájékozottsága, a humora, az ahogyan a világot látta. Pár hétre rá, hogy
összejöttek, a lány már oda is költözött hozzá, egy Piccadilly Circushoz közeli  utcában lévő kis
lakásba. Az első három évben jól elvoltak, aztán kezdett valami megtörni, végül már csak inkább
megszokásból voltak együtt. Michelle nem is értette, hogy az a fiú, akibe annak idején beleszeretett,
hová  lett,  bár  elismerte,  hogy  tulajdonképpen  ő  is  változott,  érettebbek  lettek,  mindketten
ragaszkodtak a saját nézeteikhez, a saját fontossági sorrendjükhöz. A lány például nem szeretett
szórakozóhelyre  járni,  frusztrálta  a  tömeg,  a  cigarettafüst  és  a  hangos  zene,  Hugh  viszont
ragaszkodott a rendszeres bulizáshoz a haverokkal. Michelle lassan szeretett volna már családot
alapítani, de a férfi nem volt kész rá. Először a karrierjét építgette, nem akart még feleséget és
gyerekeket. Gyakornokként bekerült egy neves pénzügyi céghez, majd az államvizsga után ott is



ragadt. A nő azonban még néhány hónappal a diplomázás után sem talált megfelelő munkahelyet.
Volt egy kis spórolt pénze az egyetemi évek alatt végzett diákmunkából, ezzel akarta átvészelni a
köztes időt. Egyik ismerőse azzal kecsegtette, hogy a multicégnél, ahol dolgozik, a jövő év elején
szülési szabadságra megy a pénzügyis kolléganő, és nagy eséllyel pályázhat majd a helyére. Odáig
azonban még van négy hónap. Szerencsére a szüleire mindig számíthatott. Apja, Bruce egy jó hírű
ügyvéd volt, fő profilja az emberi jog, anyja Audrey pedig egy neves kozmetikai cég vezetőjeként
dolgozott.  Ahogy  mondani  szokták,  volt  mit  a  tejbe  aprítaniuk.  Michellet  kiskora  óta  teljesen
elkényeztették, egyetlen gyermekként mindent megkapott,  amire csak szüksége volt,  a legújabb
játékoktól kezdve a legcsinosabb ruhákig. A kislány sokszor csak ritkán látta a szüleit, mert azok
egyfolytában dolgoztak, leginkább dadájával Mollyval töltötte az időt. Az asszony egy testes, korán
megözvegyült félvér teremtés volt, a legnagyobb szívvel, akit Michelle valaha is ismert. Egy orvosi
műhiba miatt nem lehetett gyereke, ezért a kislányt úgy szerette, mintha a sajátja lett volna. Molly
tizenöt évig lakott a családdal, folyamatos vidámságával és mérhetetlen életszeretetével fényt vitt az
életükbe. Olyan volt, mint egy gondos nagymama, aki nem panaszkodik, hanem mindenben meglátja
a jót és a szépet. Ahogy az idő telt, egyre több egészségügyi problémája lett, végül egy napon olyan
gyengeség fogta el, hogy az ágyból sem bírt felkelni. Az orvos a szükséges vizsgálatok elvégzése
után előrehaladott tüdőrákot diagnosztizált. Három hónap múlva fogadott családja körében távozott
az élők sorából.  Bruce,  aki  mindig is  pótanyjaként tekintett  a  nőre,  abban a London külvárosi
temetőjében  lévő  kriptában  helyeztette  örök  nyugalomra,  ahol  fiatalon,  autóbalesetben  elhunyt
szülei is nyugodtak. Mindannyiukat nagyon megrázta Molly halála, de legjobban talán a tinédzser
Michellet,  aki  szinte  össze  volt  kötve  a  dadájával.  Mérhetetlenül  hiányzott  neki  az  asszony.
Bánatában az olvasásba menekült, szinte falta a regényeket. Rendszeresen járt könyvtárba, szinte
minden témában talált  valamit,  ami elnyerte a tetszését.  Barátait,  köztük legjobb barátnőjét  is
elhanyagolta, pedig Kate mindent megtett azért, hogy felvidítsa a lányt. Hosszú hetekbe tellett, mire
Michelle szüleinek segítségével sikerült rávennie a barátnőjét, hogy menjen vele színházba, moziba,
kávézókba.  Ahogy  az  idő  telt,  a  bánat  enyhült  és  az  élet  szépen  lassan  visszatért  a  régi
kerékvágásba. Az érettségi után a lánynak egyértelmű volt, hogy a közgázon tanul tovább, ezért más
helyre  nem  is  jelentkezett.  Nagy  örömére  elsőre  felvették,  ráadásul  államilag  finanszírozott
képzésre. Olyan jól tanult, hogy ösztöndíjas lett, a szabadidejében pedig diákmunkát vállalt, hol
gyerekekre vigyázott, hol adatrögzítő munkát végzett, de volt, hogy kutyát sétáltatott, és a nyugdíjas
szomszédoknak segített bevásárolni egy kis zsebpénzért. Az ilyen munkákból szerzett pénz és az
ösztöndíj szép summát hozott neki havonta. Annak ellenére, hogy szülei mindent megadtak neki, és
kényeztették, ahogyan csak tudták, a pénzt nem herdálta el,  hanem megfogta, és összespórolta
magának. A közgazdasági egyetemen is kiváló tanuló volt, látszott, hogy kedvvel végzi az iskolát és
élvezi, hogy új tudással gyarapodik. Miután összejött Hugh-val, hamar oda is költözött hozzá. Szülei
is elfogadták a fiút, szimpatikus volt számukra az elhivatottsága, a komolysága, az élethez való
hozzáállása. Most azonban, hogy szakítottak, kénytelen lesz visszaköltözni az apjáékhoz. Rossz volt
belegondolnia abba, mit fognak otthon szólni, ha megtudják, hogy vége lett a kapcsolatának. Biztos
jön majd a hegyi beszéd, hogy neki senki nem jó, így egyedül fog maradni. E pillanatban különösen
örült  volna annak, ha van lehetősége külön költözni,  de míg nem volt  normális keresete,  hogy
eltartsa magát,  és  fenntarthasson egy lakást,  még ha csak albérleti  szinten is,  addig nem sok
mindent tehetett. Bízott benne, hogy hamarosan megoldódik az állásproblémája, talán éppen az
említett ismerőse által. Jelen helyzetben nem tehetett mást, mint hogy nyitva tartja a szemét.

 

Michelle  este  érkezett  Hugh-hoz,  összeszedte  minden  holmiját,  aztán  odaadta  a  kulcsot  a
férfinak,  sok  szerencsét  kívántak  egymásnak  a  továbbiakhoz,  majd  távozott.  Ottléte  alatt  alig
beszéltek egymással, maximum csak a szokásos udvariassági kérdéseket tették fel, mint például
„hogy vagy?” „mi újság a munkával kapcsolatban”? „kellemes időnk van, ugye?”. Szülei házában a
régi  szobája  várta,  frissen  felhúzott  ágyneművel,  illatgyertyával,  és  sólámpával,  hogy  még



kellemesebb legyen az ott tartózkodás. Ahogyan az várható volt,  az anyjáék még mindig tettek
megjegyzéseket a szakítására vonatkozóan, noha előzetesen telefonon már mindent megbeszéltek.
Főleg az apja volt kiakadva, úgy érezte, hogy lánya nagyon rossz döntést hozott. Hiába védekezett,
hogy közös megegyezéssel váltak el,  Bruce úgy érezte, hogy még helyre lehetett volna hozni a
kapcsolatot, és hogy Hugh személyében egy rendkívül jó partit veszítettek el. Michelle úgy vélte,
hogy apja majd lenyugszik, kénytelen lesz elfogadni a döntését, ő teljesen biztos volt abban, hogy
helyesen  cselekedett.  Alig,  hogy  beköltözködött  a  szobájába,  és  kezdte  kipakolni  a  cuccait  a
bőröndből, megcsörrent a mobilja. Kate volt az, csak érdeklődött,  hogy mi a helyzet, hogy érzi
magát.

- Minden oké, jól vagyok. Sőt, továbbmegyek, olyan mintha egy kissé fel is lélegeztem volna.

- Ennek igazán örülök. Bízom benne, hogy nem fogod megbánni.

- Tökéletesen tisztában vagyok vele, hogy nem fogom.

- Akkor jó. Tudod, hogy nekem a te boldogságod a legfontosabb. Majd találsz olyan pasit, aki
megfelel az elvárásaidnak.

-  Remélem! – sóhajtott  Michelle –  bár most nem akarok ezzel  foglalkozni.  Most jó egyedül.
Nálatok hogy állnak a dolgok? Tudtál már beszélni Braddel?

- Á, azt se tudom, hogy kezdjek hozzá! – mondta lemondóan Kate.

-  Ugyan már Kate.  Milyen nagyszájú vagy, egy pasival  szemben meg lefagysz? – heccelte a
barátnője.

- Nem erről van szó – védekezett a nő – csupán nem tudom, mikor hozhatnám fel. Állandóan
fáradt és levert, nem akarom még ezzel is nyaggatni. Pedig ha minden így marad, arra rá fog menni
a kapcsolatunk. Feltéve, ha már most nem ment rá. – szomorkodott Kate.

-  Beszélj  vele,  muszáj  lesz!  Találd  meg  a  megfelelő  pillanatot!  Nem  őrlődhetsz  a
bizonytalanságban!  -  noszogatta  Michelle.

- Oké, most pedig ejtsük a témát, ha nem baj! Mit szólnál, ha holnap összefutnánk egy kávéra?

- Csodás ötlet! A szokásos helyen?

- Most inkább próbáljunk ki egy újat. Mit szólnál a Regent’s Parkhoz?

- Azt, hogy fantasztikus lesz, már alig várom!

Szombati naphoz híven rengetegen voltak a Regent’s Parkban. Az enyhe, napos idő kicsalta az
embereket a parkokba, ahol kedvükre csónakázhattak a tavon, figyelhették a madarakat és az apró
rágcsálókat futkározni a több száz éves fák alatt. A virágágyások mellett az enyhén lankás élénkzöld
fűben pokrócokat terítettek le az emberek, vagy piknikeztek, vagy lefeküdtek és az eget bámulva
beszélgettek. A két nő a park bejáratánál található kávézónál találkozott, választottak egy asztalt,
ahonnan pont a csónakázó tóra lehetett látni, és helyet foglalva megrendelték a kávéjukat. Miközben
vártak a pincérre egyfolytában csacsogtak, főleg Kate, Michelle pedig mosolyogva hallgatta. Kate
beszámolt a munkahelyén történtekről, kit vettek fel, kit bocsátottak el, min dolgozik éppen. A lány
egy  gyógyszercégnél  volt  alkalmazásban,  mint  vezetői  asszisztens,  a  főnökei  szerették,  mert
mindenben  lehetett  rá  számítani,  rendkívül  jó  munkaerőnek  bizonyult.  Több  férfi  kollégája  is
próbálta behálózni, mert nagyon kedvelték a vagánysága és humora miatt. Ő azonban mindenkit



kedvesen, de határozottan visszautasított, mert a „házinyúlra nem lövünk” elvet vallotta. Braddel egy
szórakozóhelyen ismerkedett meg három évvel ezelőtt. Rögtön felfigyelt a jóképű, igéző tekintetű
férfira, aki a bárpultnál sörözgetett a haverjaival. Elkapta a tekintetét, és addig nézték egymást, míg
végül a pasi felkérte táncolni, majd meghívta egy italra és beszélgetni kezdtek. Még aznap este
randit kért tőle Brad. Kapcsolatuk teljesen jól működött, egészen idáig, legalább is Kate úgy érezte,
hogy mostanában megtört valami. Gyanakodni kezdett a férfira, és szerette volna mielőbb tisztázni
vele, hogy hányadán állnak.

- Olyan jó lenne egy kicsit kimozdulni innen! – mondta Michellenek. – Rád is rád férne egy kis
környezetváltozás.  Mit  szólnál,  ha  elutaznánk  valahová?  –  A  nőt  meglepte  barátnője  váratlan
javaslata.

- Nem is tudom, mondasz valamit, viszont én most nem vagyok abban az anyagi helyzetben, hogy
egy  csomó  pénzt  kifizessek  üdülésre,  anyuékat  meg  nem  akarom  pumpolni,  épp  elég,  hogy
befogadtak.

- Nyugi, nem valami drága kiruccanásra gondoltam. – védekezett Kate, majd ivott egy kortyot a
forró kávéból. – Valami olyan helyre, ahol jó idő van, pálmafák és tenger. Mit szólnál mondjuk
Tunéziához? Már tök régóta el akarok menni.

- Tunézia? Hm… nem rossz! Na és Brad mit fog szólni, hogy lelépsz?

- Semmit se szólhat. Jogom van elmenni két hétre a legjobb barátnőmmel kettesben. Különben is
mostanában eléggé a  bögyömben van,  annyit  dolgozik,  lehet,  hogy észre  se  fogja  venni,  hogy
eltűntem. Na, mit mondasz? Van kedved hozzá?

- Jól hangzik. Mennyiből lehetne szerinted kihozni?

- Biztos, hogy nem kell hozzá sok pénz, de ha hazaérek, megnézem neked az online utazási irodák
ajánlatát.

Miután  megitták  az  italukat,  és  rendezték  a  számlát,  tettek  egy  nagy  sétát  a  parkban.  Jól
szemügyre vették az embereket, és mindenkit megkritizáltak, akit csak lehetett, főleg Kate, ez volt
az egyik kedvenc foglalatossága.

- Valamikor elmehetnénk az óriáskerékhez is! Már az idejét sem tudom, mikor jártam utoljára
arra. – javasolta Michelle.

- Föl akarsz menni a London Eye-ra, vagy csak a környéken akarsz sétálgatni?

- Persze, hogy fel akarok. Egészen más olyan magasból szemlélni a várost. A tetejéről jól belátni a
Temze két oldalát, a Parlamentet, a Big Bent, a környező épületeket.

- Felőlem elmehetünk majd valamikor. – egyezett bele Kate.

A buszmegállóhoz sétáltak, ahol sok ember tolongott. London főutcáin hatalmas volt a forgalom,
jobbkormányos autók, fekete taxik és a tradicionális emeletes, piros buszok cikáztak az úttesteken.
Az üzletek kirakatai vásárlásra csábították a járókelőket, a házak oldalán hatalmas reklámtáblák
sorakoztak.  Amíg  a  buszra  vártak,  szemközt  figyelmesek  lettek  egy  utazási  irodára,  amelynek
kirakatüvegére  utazási  ajánlatokat  ragasztottak.  Kate  oldalba  bökte  Michellet,  hogy  menjenek
közelebb. Szemügyre vették az akciókat, és elégedetten látták, hogy néhány tunéziai út is szerepel a
kedvezményes nyaralások listáján.



- Négycsillagos szálloda Hammametben, négy és ötcsillagos szállodák Sousseban, négy pluszos
hotel Port el Kantaouiban, öt csillagos Djerbán. – sorolta Kate. – Választék az van, csak nagyon picik
a képek. Menjünk be, és nézzünk körül! – javasolta a barátnőjének.


