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1.fejezet
 

 

Már hajnalodott, amikor Jane Forrest tűzpiros Ferrarija lelassított a budapesti kétszintes kertes
háza előtt. A távirányítóért nyúlt és kinyitotta a dupla garázsajtót. Óvatosan begurult az épülettel
egybe épített garázsba és leállította a motort. Az órájára pillantott. Fél négy múlt pár perccel. Most
se sikerült időben haza érnie. Pedig nagyon igyekezett. De mióta pár éve felhagyott a veszélyes
magánnyomozó szakmával és áttért a sokkal csendesebb, szinte unalmas üzleti életbe sosincs ideje
semmire. A szálloda, amit üzemeltetett teljesen lekötötte minden percét. Nagyon ritka volt az olyan
nap, hogy éjfél előtt ágyba kerüljön. Csaba, a nő élettársa az első pár hónapban nagyon megértő
volt.  Sőt!  Még örült  is  neki,  hogy  Jane  végleg  felhagyott  a  magánnyomozással  és  egy  sokkal
nyugodtabb elfoglaltságot talált magának, de az utóbbi időben kezdte elveszíteni a türelmét. Sokszor
veszekedett a nővel, vagy napokig nem szólt hozzá, amiért sosincs otthon. Utólag Jane is beismerte,
hogy igaza van a férfinak. De hiába ígérte meg, hogy legkésőbb tízre otthon lesz, képtelen volt
betartani. Mindig közbe jött valami. Most se volt ez másként! Miért is lett volna?

Janet a gondolataiból egy autó ajtajának csapódása rázta fel. Tekintetét a visszapillantó tükörre
emelte. A szembe szomszédot látta benne. Most indult a munkába. Más már dolgozni megy, ő meg
még le se feküdt. Hátradőlt az ülésben és lehunyta a szemét. Nem volt kedve kiszállni. Tudta mi
fogja várni bent. Csaba őrjöngeni fog, amiért most se ért haza időben. Pedig nem tehetett róla, le
kell kötnie magát. Különben beleőrülne az unalomba.

Mikor  pár  éve  Dobó  Sándor,  az  éjszaka  élet  vezérének  a  megölése  után  abbahagyta  a
magánnyomozást nem gondolta, hogy ennyire fog hiányozni neki ez a félelmetes, kegyetlen, de
egyben az életet jelentő munka. Többször megfordult a fejében, hogy újra kezdi, de nem volt annyi
ereje, hogy Csabának megemlítse. Mikor a férfi odaköltözött hozzá, megfogadta neki, hogy soha
többet nem kockáztatja az életüket egy ügy miatt sem. Leadta a fegyvereit a rendőrségen és ezzel
lezárta az életének ezt a szakaszát. De nem gondolta, hogy pár év elteltével visszavágyik majd abba
a veszélyes  világba.  Nincs  a  napnak olyan perce,  amikor  eszébe ne jutna egy-egy nyomozása.
Ilyenkor az adrenalin szintje az egekbe szökik. Szinte újra éli azokat az ügyeket. Csaba az első évben
látta a nőn, hogy mennyire szenved az unalomtól. Ezért rábeszélte, hogy végezzen el egy személy és
vagyonőri tanfolyamot. De ez csak olaj volt a tűzre. Ahogy Jane újra fegyvert fogott a kezébe, még
jobban felerősödött az érzés, hogy folytatni akarja a szakmáját. De nem mert a férfi elé állni az
ötletével. Így maradt a szállodaiparban. Hogy lefoglalja magát már korán reggel bent volt és csak
hajnalban ment haza.

Csaba  továbbra  is  testőrként  dolgozott.  Hétköznaponként  reggel  nyolctól  ötig  tartott  a
munkaideje, a hétvégéi szabadok voltak. Így csak ezeket a napokat töltötték együtt. A férfi szerette
volna, ha Jane minden este a munkából haza várja, egy időben meg is próbálták, hogy nem megy be
dolgozni, de a nő két hét után úgy érezte, megfullad a lakásban egész nap egyedül. Csaba látta, hogy
mennyire  szenved otthon  Jane,  ezért  megegyeztek,  jobb,  ha  a  nő  időnként  bejár  a  szállodába
dolgozni. Először csak minden második nap volt bent. Utána már mindennap beugrott pár órára.
Aztán minden visszatért a régi kerékvágásba. Jane reggeltől estig, legtöbbször hajnalig bent volt,
amit Csaba nagyon nehezen viselt.

A nő lassan kinyitotta a szemét. Erőt vett magán és kiszállt az autóból. Lezárta a kocsit és elindult
a házhoz.  Még a bejárati  ajtó előtt  lehúzta a cipőjét,  nehogy felébressze Csabát,  ha véletlenül
elaludt. Óvatosan kinyitotta az ajtót és halkan, nagyon halkan belépett a házba. Szokatlanul nagy



csendesség fogadta. Se a televízió nem volt bekapcsolva, se a rádió nem szólt. A nő lerakta a cipőjét
és felment az emeletre. Gondolta, gyorsan levetkőzik és bebújik a férfi mellé, még mielőtt felébredne
és észrevenné,  hogy későn érkezett  haza.  Benyitott  a  szobába,  de nagy meglepetésére az  ágy
vetetlen volt. Csaba, pedig nem volt sehol.

Ennyire nem haragudhatott meg! – futott át az agyán, miközben a férfi keresésére indult. Végig
nézte az összes szobát, de sehol sem találta. Lerohant a lépcsőn közben a nevét kiabálta. De választ
nem kapott. Megállt a nappaliban és végig nézett a helyiségen. El sem tudta képzelni hová tűnhetett.
A kanapéhoz ment és leült rá. Innen pont az ajtóra látott. Arcát a tenyerébe temette. Lehet, hogy
csak ő elé ment! – nyugtatta magát.

Eltelt  fél  óra,  egy  óra,  de  Csaba  még  mindig  nem  volt  sehol.  Jane  idegesen  előkapta  a
mobiltelefonját, és a férfi számát tárcsázta. De csak az üzenetrögzítője jelentkezett.

– A fenébe! – suttogta, miközben lerakta. Tekintete a telefonszámlapjára tévedt, ami jelezte, hogy
üzenete van. A nő azonnal a hangposta fiókját hívta. Jól érezte, Csaba volt az. A hangja furcsán
csengett, miközben közölte, hogy el kell mennie, és ne is keresse, majd ő jelentkezik. Jane csak ült a
kanapén, és mint aki kísértetet látott úgy bámult maga elé. Hosszú időbe telt mire felfogta, hogy mit
is  hallott.  Újra  és  újra  meghallgatta  az  üzenetet.  Képtelen  volt  elhinni,  hogy  Csaba  csak  így
egyszerűen elhagyta. Az igaz, hogy mostanában elhanyagolta egy kissé, de annyira mégsem, hogy
egy szó nélkül lelépjen tőle. Elrakta a telefont és felszaladt az emeletre. Meg sem állt a szobáig.
Nagy csapódással kinyitotta a szekrényajtót. Kidobálta a ruhák egy részét, hogy jobban átláthassa,
de a férfi öltönyei közül egy sem hiányzott. Minden egyes ruhadarabja a helyén volt.

Milyen hülye vicc ez? – tűnődött el a nő. Lehet, hogy csak az ő figyelmét akarja felhívni magára?

Felkapott egy cipőt és előkereste a kocsija kulcsát.  A Ferrarihoz ment. Egyenesen Zsolthoz,
Csaba barátjának a lakásához hajtott. Ha nincs ott a férfi, ő akkor is tudni fogja, hogy hol van.
Tévedett. Zsolt volt a legjobban meglepődve, mikor kora reggel meglátta a nőt.

– Hát Csaba? – kérdezte csodálkozva a férfi, miközben álmos szemeit az öklével megdörzsölte.

– Őt keresem én is!

– Utoljára akkor láttam, mikor mind a négyen együtt vacsoráztunk!

Az se tegnap volt! – gondolta Jane, hisz legalább két hónapja, hogy nem látta Zéliát. Ez a vacsora,
pedig még az előtt volt. Zélia Lambert Jane barátnője volt. A kőkemény üzletasszony vállalatát még
az apja alapította. Épp akkor tértek haza Magyarországra ők is, amikor Jane. A két nő között nagyon
jó barátság alakult ki. Jane Zéliának köszönheti, hogy megismerkedett Csabával. A férfit pont akkor
vette fel testőrnek, amikor Jane is neki dolgozott. Csaba és Zsolt felváltva védték Zéliát. A kezdeti
munkakapcsolatból rövid időn belül párkapcsolat lett először Jane és Csaba között, majd Zélia és
Zsolt  között.  Mindenhová négyen jártak,  de egy idő után Jane a szállodája miatt  egyre jobban
elhanyagolta a barátait.

– Nem hiszek neked! – lökte félre a férfit és berohant. Végig szaladt a házon, közben Csaba nevét
kiabálta. Hirtelen Zsolt termett mellette.

–  Oda nem mehetsz be! –  kapta el  a nő karját,  mielőtt  beléphetett  volna az emeleten lévő
hálószobába.

– Nem emlékszem, hogy kérdeztem volna!



– Neked nem mond semmit az a szó, hogy magánlaksértés?

– Mond, de rád ez most nem vonatkozik! – rántotta el  a kezét és benyitott  a szobába. Pár
magabiztos lépés után megtorpant. Az ágyban Csaba helyett egy szőke nő feküdt, egy kissé hiányos
öltözékben.

– Úgy látom ő nem Zélia, de még Csabára sem hasonlít!

– Jane félre érted! Ez a helyzet nem az, aminek látszik! – kezdett értelmetlen magyarázkodásba a
férfi.

– Kösz, nem kell elmondanod, hogy mit látok! De vajon Csaba is hasonló mesével állna elő, ha
most rátalálnék egy motelban?!

– Tényleg nem tudom, hogy hol van, de egy biztos, hogy nem nővel van!

– Hát persze! – bólintott – Én is falaznék Zéliának fordított esetben! Tényleg meglátogatom már,
hátha tudok valami érdekességgel szolgálni neki!

Jane sarkon fordult és elindult kifelé. Zsolt állt még ott egy pillanatig, majd a nő után rohant.

– Várj, kérlek, ne szólj neki! – állt Jane elé – Ő csak …… tudod, ő ……. egy nő! – dadogta el
nehezen.

– Mit nem mondasz? – mosolyodott el gúnyosan – Erre magamtól is rájöttem!

– Szóval, ő egy …… egy ………

– Tudom, egy elveszett hugica!

– Nem, a húgom barátnője! – nyögte ki végül.

– Nincs is húgod, te hülye! – nézett végig szánalmasan Zsolton. Kikerülte és elindult az ajtóhoz.

– Na jó, elismerem egy kurva! Tegnap szedtem fel egy bárban! – tett beismerést, miközben
megpróbált lépést tartani a nővel.

– Nem érdekelnek a részletek! Kímélj meg tőle!

– De már megbántam! – fogta meg Jane karját, és maga felé fordította.

– Ezt ne nekem bizonygasd, hanem majd Zéliának! – tolta el magától Zsolt kezét és tovább indult.

– Ne mond el neki! – állt a nő elé.

– Engedj el! – lépett előre Jane, de a férfi nem mozdult – Azt akarod, hogy asszisztáljak egy ilyen
szemét ügyhöz?

– Jane könyörgök! – próbálta meggyőzni, de a nő hajthatatlan volt.

– Zsolt az előbb pont te jöttél nekem a magánlaksértéssel! Ha ennyire ragaszkodsz a törvényhez,
akkor  neked  nem  mond  semmit  az  a  szó,  hogy  bűnrészesség,  bűnsegédlet,  vagy  éppen  a
hamistanúzás? De ide sorolható a prostitúció is és még egy tucat olyan dolog, ami most veled és
ezzel a helyzettel kapcsolatos!



– Nem kell felsorolnod a Btk-t! – csattant fel a férfi, majd halkabban hozzátette – Csak annyit
kérek, felejtsd el, amit itt láttál!

– Nem! – rázta meg a fejét. Kikerülte a testőrt és az autóhoz ment. Beült. Épp be akarta zárni az
ajtót, amikor Zsolt ott termett és elkapta.

– Jane, én szeretem Zéliát, a magam módján, de képtelen voltam ellenállni ennek a nőnek!

– Vedd le a kezed a kocsimról, ugyanis tegnap mosattam! – mondta a nő és megpróbálta becsapni
az ajtót, de a férfi erősen tartotta.

– Kérlek, értsd meg!

– Zsolt, ha egy karcolást is ejtesz az ajtón, az lesz az utolsó mozdulatod ebben az életben!

A férfi megértette, hogy nincs tovább. Nem tudja meggyőzni Janet. Lassan elengedte.

– Kösz! – mondta a nő. Behúzta az ajtót és indított.

– Csaba eltűnéséről viszont semmit sem tudok! – szólalt meg halkan Zsolt.

– Hát persze! – suttogta a nő – Úgy, mint a múltkor!

Még egy utolsó pillantást vetett a férfire, majd kitolatott.

 

Jane két hét után úgy érezte mindennek vége, nem bírja tovább és újra visszatért az italhoz. A
munkáját teljesen elhanyagolta, felé sem ment a szállodának, Gáborra, az üzletvezetőre bízta a
vezetést. Naphosszat mást se csinált, csak ült a nappaliban lévő kanapén és várt. Hiába keresték se
Zsoltnak, se Zéliának nem jelentkezett.  Biztos volt benne, hogy most is,  mint pár évvel ezelőtt
titkolnak valamit Csabával kapcsolatban.

Elővette a mobiltelefonját és megint, mint az elmúlt napokban már annyiszor, Csaba számát
tárcsázta,  de  még  mindig  az  üzenetrögzítő  jelentkezett.  Ezután  a  hangpostafiókot  hívta.
Kihangosította, és újra meghallgatta a férfi szavait, de a különös hanglejtés titkára most se tudott
rájönni. Érezte, hogy valami nincs rendben. Nem tudott belenyugodni, hogy Csaba csak így lelépett.
Ez valahogy nem rá vallott. Ha egy veszekedés után összepakolt volna és elmegy, az teljesen más
lenne, de így szinte érthetetlennek tűnt.

Erőt vett magán. Felállt a kanapéról és felment az emeleten lévő hálószobába. Gondolta, végig
kutatja,  hátha  talál  valami  magyarázatot  erre  a  viselkedésre.  Az  összes  fiókot  végig  nézte,  a
szekrényből mindent kidobált, de mégsem talált semmi nyomot, amin elindulhatott volna.

– A francba! – suttogta, és idegesen arrébb rúgta a fotelt. Teljesen ledöbbent, mikor a fotel alól
előkerült Csaba mobiltelefonja. Hát ezért jelentkezik mindig az üzenetrögzítő!

Lehajolt,  felvette a földön heverő telefont és bekapcsolta. Teljes töltöttséget mutatott.  Vajon
miért nincs a férfinél a készülék, ha fel van töltve? És mit keres a fotel alatt? Pedig mióta a „halálból
visszatért”  azóta  Jane  külön  kérésére  mindig  magánál  tartotta.  A  nő  agya  sebesen  dolgozott.
Lerohant a nappaliba és a hangpostát hívta. Teljes hangerőn meghallgatta az üzenetet. Most nem a
férfi hangjára figyelt, sokkal inkább a háttér zajokra. Az alapján próbálta felismerni, honnan hívhatta
Csaba.  Sikertelenül!  Újabb ötlete  támadt.  Felkapta a  kocsija  kulcsát  és  elrohant.  Egyenesen a



rendőrségre hajtott. Kopogás nélkül rontott be Györkös Zoltán, a rendőrkapitány üvegfalú irodájába.
A  férfi  és  Jane  munkakapcsolata  azután  kezdődött,  miután  a  nő  kikerült  a  főiskoláról.  Jane
nyomozóként  rövid  időn  belül  kivívta  a  férfiak  elismerését.  Merészsége  nem  ismert  határt,
veszélyérzete,  mintha nem is lett  volna. Az egyre több sikeresen megoldott ügy után Zoltán is
felfigyelt a lányra. A szárnyai alá vette, aminek köszönhetően Jane még sikeresebb lett. A nő azonban
idővel pénzre és hírnévre vágyott és pár év után otthagyta a rendőrséget. Magánnyomozó lett.
Zoltánt ez legbelül nagyon bántotta, de Janenel ezt igyekezett sosem éreztetni. Mindig próbált neki
segíteni, ha egy üggyel megakadt, vagy bármilyen más problémája volt.

Zoltán és Jane között munkakapcsolaton kívül csak barátság alakult ki. Egyikükben sem merült
fel soha, hogy bármi több legyen köztük. A sármos rendőrkapitány egyedül élt. A munkája volt az ő
nagy szerelme. Ő igazi vérbeli rendőr volt, és tudta, hogy a munkamániáját hosszú távon senki se
viselné el, így inkább feladta a keresést és beletörődött, hogy egyedül éli le az életét.

Most is, mint ilyenkor mindig a férfi az íróasztalánál ült és a számítógépen dolgozott.

– Segítened kell! – robbant be bombaként az irodába Jane.

– Talán, szia! – fogadta meglepetten Zoltán, aki már arra sem emlékezett pontosan mikor látta
utoljára a nőt –Hogy vagy?

– Szia, segítened kell!

– Kösz a kérdést én is jól vagyok! Bár mostanában egy kicsit kevesebb a munkánk, mióta egy
híres magánnyomozó feladta a szakmáját, és nem velünk oldatja meg az összes ügyét!

– Zoltán, ne idétlenkedj már! – kiáltotta, hangja remegett az idegességtől – Fontos ügyben jöttem!

– Te mindig fontos ügyben jössz, legalábbis neked az!

– Miről beszélsz? – kérdezte csodálkozva Jane – Hisz az elmúlt két évben szinte rád sem nyitottam
az ajtót!

– Na látod! Erről beszélek! Csak akkor jössz, amikor valami bajod van!

Janet nagyon elgondolkodtatták a férfi szavai. Neki ez eddig fel se tűnt. Tényleg nagyrészt csak
akkor ment be hozzá, amikor valamilyen problémája volt. Hirtelen nagyon elszégyellte magát emiatt.

– Igazad van! – ismerte el halkan a nő. Az ajtóhoz ment és kilépett rajta. Várt előtte egy ideig,
majd bekopogott és újra belépett.

– Szia! Zavarhatlak egy pillanatra? – szólalt meg csendesen.

– Szia, Jane! Gyere nyugodtan, te sosem zavarsz! – mosolyodott el a férfi.

– Hogy vagy? – érdeklődött a nő, miközben az asztalhoz ment és leült Zoltánnal szembe.

– Kösz jól! És te?

– Én nem mondhatom el ugyanezt! – felelte halkan lesütött szemmel.

– Valami baj van a szálloda körül?

– Nem – rázta meg a fejét – ott minden rendben megy! De Csaba… szóval Csaba eltűnt két hete!



– Bejelentetted? – kérdezte komoly arccal a férfi.

– Nem, ugyanis hagyott egy üzenetet! – mondta és meghallgatta vele azt a pár mondatot.

– Ne csodálkozz, ha elhagyott, hisz sosem voltál otthon! – vágta a fejéhez az igazságot.

– Ha így lenne, abba belenyugodnék! De ez nem ilyen egyszerű! A ruháit, a mobilját, a kocsiját,
mindent ott hagyott! A folyószámlája érintetlen!

– Biztos egy gazdag nővel lépett le! – vette elő a szokásos stílusát a rendőrkapitány.

– Kösz a vigasztalást! De igazán ne vidd túlzásba! – csattant fel Jane.

– Mégis mit akarsz, mit tegyünk? Keressük meg és hozzuk vissza hozzád?

– Nem, csak szeretném tudni, honnan telefonált! – válaszolta halkan.

–  Csak  nem  azt  hiszi  a  híres,  ex  magánnyomozó,  hogy  elrabolták?  –  kérdezte  gúnyos
hanglejtéssel.

– Hagyjuk a fenébe! – állt fel a nő és elindult az ajtó felé.

– Ne mond, hogy kőszívű vagyok! – állt fel a férfi is és a nő után ment – A fiúk egy perc alatt
megfejtik!

A csapat tényleg nagyon felkészültnek bizonyult. Igaz nem egy perc alatt, de egy órán belül
kiszűrték azt a háttérzajt, ami nyomra vezetheti a nőt. Jane rendkívül hálás volt a segítségükért, de a
továbbiakban  inkább  egyedül  dolgozott.  Gyorsan  előkapta  a  telefonját  és  megnézte  a  rögzítés
időpontját, majd az útját a vasútállomásra vette. Olyan vonat után érdeklődött, ami éjjel fél egykor
halad keresztül egy út-vasút kereszteződésén és hosszan dudál. Legalább öt ilyen területet talált, de
mint később kiderült mind a városon kívül van. Janenek nem maradt más választása végig járta az
összes megadott helyet. De eredmény nélkül, hisz a környéken nemhogy ház nem volt, de még egy
aprócska viskó sem. Jane elővette a térképet, és az ujját végigcsúsztatta a vasút vonalon.

– De hisz késhetett is az a vonat! – kapott a fejéhez. Az állomás számát tárcsázta. Nem telt bele
sok idő és megtudta, hogy aznap tényleg késett egy vonat. Kis várakozás után meg is kapta az újabb
helyszint. Jane rögtön odahajtott. Teljesen ledöbbent, mikor kiderült, hogy ez a hely a város szélén
van. Lelassított, majd megállt a kereszteződés előtt. Szétnézett. A környék ismerős volt, sokat járt
erre még annak idején. Legelőször rendőrként volt itt, majd magánnyomozóként, ha megakadt egy
ügyben többször is felkereste Ivettet,  a besúgóját,  akinek a lakása a közelben volt.  Ivettet egy
rendőrségi razzia során ismerte meg. A szőke fiatal lány egy bárban dolgozott, prostituáltként. Hogy
a börtöntől megmeneküljön, vállalta, Jane besúgója lesz. De lebukott és a bár tulaja, Péter megölette.
Hasonlóan járt Xénia is, Ivett barátnője, miután segíteni akart Janenek. Őt pont itt Ivett lakásán ölték
meg ugyanúgy,  mint a szőke lányt,  összeverték,  elvágták a torkát,  majd tarkón lőtték.  Mind a
kettőjükre Jane talált rá, akit nagyon megviseltek a történtek. Hány év telt el már azóta, de mintha
csak tegnap történt volna, úgy emlékszik a két lány halára. Azóta képtelen volt erre jönni, az meg
szinte lehetetlennek tűnt számára, hogy bemenjen abba a házba. Pedig most, muszáj lesz. Hiszen, ha
tényleg elrabolták Csabát, azt csak olyan személy tehette, akinek van valami köze hozzájuk vagy a
múltjukhoz.

Leparkolt a tízemeletes ház elé, de nem mozdult. Hosszú idő telt el, míg végre rá tudta magát
szánni és kiszállt az autóból. Lassú léptekkel indult el az ajtóhoz. Tétovázott egy ideig, majd belépett
az épületbe. Nehézkes léptekkel haladt felfelé a lépcsőn. Lelki szemei előtt újra lejátszódott az a



szörnyű nap, amikor idejött, hogy találkozzon Xéniával. De ő nem volt sehol. Csak később látta
viszont a kocsija csomagtartójában, halottként.

Megállt  az  ajtó  előtt  és  várt.  A  lélegzete  egyre  jobban  felgyorsult,  érezte,  a  szíve  egyre
hevesebben ver. Nem értette miért, de valami szörnyű félelem lett úrrá az egész testén. Óvatosan
lenyomta a kilincset. Az ajtó sarkig kitárult. Idegesen a hátához kapott. De hiába! A fegyvere nem
volt ott. Csak most jutott eszébe, hogy pár éve, amikor befejezte a magánnyomozó szakmát leadta a
rendőrségen. Egy mély lélegzetet vett és belépett. A lakás teljesen üres volt, pont úgy, mint évekkel
ezelőtt. Jane szinte újra élte az akkor történteket. Rájött a félelem okára! Attól retteg, hogy Csabát is
csak akkor látja megint, ha egy elhagyott területen kinyitja az autója csomagtartóját.

Zajt  hallott.  Hátra  kapta  a  fejét,  de  senki  se  volt  ott.  Egy  kissé  megnyugodott  és  beljebb
merészkedett. A szoba közepén egy szék állt. Jelezve, hogy valaki járt ott. Jane a székhez lépett. Egy
diktafont pillantott meg rajta. Mintha csak rá várt volna. Lenyúlt érte és felvette. Többször körbe
forgatta, de semmilyen jelzést nem talált rajta. Bekapcsolta. Hosszú, néma csend után egy női hang
szólalt meg: „ – Nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar ide találsz, bár ha jobban bele gondolok
késtél legalább két hetet! De Csaba mintha azt mondta volna, hogy ne keresd! Igaz? – kérdezte
dühösen.  Ezután  pillanatnyi  néma  csend  következett,  majd  folytatta:  –  Már  hosszú  évek  óta
figyeltelek benneteket, a boldog szerelmes párt és közben eszembe jutott, hogy más is szerette volna
ilyen boldogságban leélni az életét, de egy gonosz nő megfosztotta ettől és mindentől! – újabb csend
következett – Most végre eljött az idő, hogy megfizessek neked az elszenvedett napokért, órákért és
percekért! Ugyanúgy, mint te, én is elvettem azt, ami a legtöbbet jelenti számodra! Csak annyi
különbséggel, hogy én hajlandó vagyok visszaadni csekélyke négy millióért! – Jane az összeg hallatán
teljesen megkönnyebbült, de ez nem tartott sokáig – Félre értés ne essék, dollárról beszélek, nem
forintról! Kapsz hatvan, vagyis inkább negyvennyolc órát, hogy összeszedd a pénzt. Különben a
barátod  szétloccsant  aggyal  látod  viszont!  Gondolom,  arra  nem  kell  külön  megkérni,  hogy  a
rendőrséget hagyd ki a játékból, még a végén elrontanák ezt a jó kis mókát! – mondta a gúnyos
hang, majd komolyan hozzátette – Most már tényleg fejezd be a nyomozást! Ne próbálj megtalálni,
majd én jelentkezem! Te csak a pénzre koncentrálj!”

– Ez teljesen dilis! – suttogta Jane és kikapcsolta a diktafont. Lassan leereszkedett a székre és
végig gondolta a hallottakat.

Ki a fene lehet ez a nő? – tűnődött el. A hangja egyáltalán nem tűnt ismerősnek. De ő annál
jobban ismeri! Évek óta szinte árnyként követi. Tud a Csaba iránt táplált nagy szerelméről, célzást
tett a Sándorral folytatott viszonyára és tisztában van az anyagi helyzetével is, ezért szabott ilyen
irreálisan magas összeget. Az se véletlen, hogy pont ide Ivett lakására hozta Csabát. De mégis ki
lehet az, aki képes éveket várni a bosszúra és ilyen őrült tervet kieszelni? Talán Sándor egyik
rajongója lehet vagy esetleg egy régi barátnője! Egy biztos! Valaki a múltból, egy nagyon elszánt,
szinte bolond nő.

Jane az órájára nézett.  Két nap haladékot kapott csak azt nem tudja, hogy mikortól.  Mától,
tegnaptól vagy tegnapelőttől? Nem vesztegetheti tovább itt az idejét. Felugrott a székről és elrohant.
Futva tette meg az utat a kocsijáig. Beült és indított.  Egyenesen a barátnője Zélia vállalatához
hajtott. Szerencséje volt a nőt még épp bent találta.

– Bajban vagyok! – rontott be kopogás nélkül az iroda ajtaján.

– Még ide találsz? – fogadta nem túl szívélyesen a nő.

– Segítened kell!



– Mi az köröz a rendőrség? – kérdezte mosolyogva.

– Jó poén, de a helyzet ennél sokkal komolyabb! – ült le Jane – Csabát elrabolta egy dilinyós és
négy milliót kér váltságdíjként!

– Hát akkor fizesd ki! – felelte nyugodtan és hátradőlt a bőr fotelben.

– Azt hiszem nem érted! Négy milliót, de dollárban!

– Most komolyan beszélsz? – tűnt el Zélia arcáról a mosoly.

– Halálosan! – válaszolta és lejátszotta a nőnek a felvételt.  Zélia szótlanul ült  a székben és
meredten bámult maga elé. Alig tudta felfogni a hallottakat.

– Ki ez a nő? – szólalt meg nagy nehezen.

– Nem tudom! Valaki a múltból, valaki, aki többet tud rólam, mint én saját magamról, és aki
egyáltalán nem viccel!

– Jane szörnyen sajnálom, de pénzzel most nem tudlak segíteni! Az összes szabad tőkémet egy
hete befektettem!

– Zélia nekem, pedig nincs ennyi pénzem! Hiába adom el mindenem, akkor se tudok 48 órán belül
négy millió dollárt összeszedni! – mondta idegesen. A hangja tele volt aggodalommal. Eddig azt hitte,
Zélia kisegíti majd, de most teljesen reménytelennek látta a helyzetét.

– Annyit tudok tenni, hogy szólok pár embernek, akik kölcsönnel foglalkoznak, de azt elég húzós
kamatra adják! A szállodára viszont már most tudnék egy vevőt! – támadt a mentő ötlete – Egy olasz
üzletember érdeklődött pár napja! Kp-ban fizetne, ha érdekel!

– Nincs szándékomban eladni! Inkább az uzsora!

– Én a helyedben kétszer is meggondolnám!

– Nincs miről gondolkodni! – rázta meg a fejét és felállt – De azért kösz!

Zélia előkeresett pár telefonszámot és átnyújtotta a nőnek. Jane a zsebébe rejtette, majd elindult
kifelé. Az ajtón kilépve Zsoltba botlott.

– Két hét óta még csak most értél ide? – kérdezte gúnyos hanglejtéssel.

– Nem miattad jöttem! – felelte halkan – Kölcsön kellett volna!

– Mi az, csődbe ment a szálloda? – gúnyolódott tovább.

– Nincs hangulatom az idióta vicceidhez! – kerülte ki a férfit.

– Jane valami baj van? – fogta meg a nő karját, és maga felé fordította. Zsolt arcáról hirtelen
eltűnt a mosoly. Jane szemébe nézett, amiben ugyanaz a mélyről jövő szomorúság ült, mint mikor azt
hitte, hogy Csaba meghalt.

– Nem számit, már semmi sem számit! – suttogta és az ajtóhoz ment. Jane a bankjához hajtott.
Kivette az összes megtakarított pénzüket és átváltotta dollárra. Majd kölcsön után indult. Egy nap
alatt szinte mindene fedezetként szolgált, a felvett kölcsönökre, a szálloda kivételével. Még sem lett



meg a teljes összeg. Pedig még Csaba Mercedesét is áruba bocsátotta. Késő este volt, mikor hazaért.
Épp belépett az ajtón, amikor megszólalt a telefon. Ledobta a táskáját a cipőtartóra és a nappaliban
lévő készülékhez rohant.

– Igen? – kapta fel a kagylót.

– Sikerült összeszedni? – kérdezte a női hang.

– Még nincs meg az összes pénz! – felelte.

– Akkor ints búcsút Csabának!

– Megszerzem, csak még 48 órát kérek!

– Milyen szép is a szerelem, igaz? – mondta gúnyosan – De sajnos itt véget ér!

– Mi az a 48 óra négy millió dollárhoz képest?

– Semmi, ahogy négy millió dollár is csak egy nagy semmi egy emberélethez képest! Épp ezért
nincs több időd! Ha holnap délután ötig nincs meg a pénz, akkor tovább nincs is miről társalognunk!

– Meg lesz, csak időre van szükségem! – próbálkozott tovább Jane.

– De hisz rengeteg időd van még holnapig! Talán add el a szállodát, és akkor összejön a pénz! –
válaszolta nyugodt hangon és lerakta a kagylót. Jane csak állt a készülék mellett és mozdulni sem
bírt. Ki lehet az, aki ennyire gyűlöli, és közben ilyen jól ismeri? Aki tudja, hogy a szállodájára a
legbüszkébb, az jelenti számára a legtöbbet a lakása után. Hamarabb eladná a kocsiját, a bútorait,
mint a szállodáját. Lerakta a kagylót és a bárszekrényhez ment. Kinyitotta. Végig nézett a kínálaton,
majd a whiskys üveg felé nyúlt. De a keze félúton megállt. Nem kezdhet el pont most inni! Minden
eddiginél józanabbnak kell lennie! Bezárta a szekrényajtót és neki támaszkodott.

– Mit csináljak? – suttogta. Hosszas vívódás után nehezen, de döntött. Elővette a mobiltelefonját,
és Zélia számát tárcsázta.

– Áll még az ajánlat a szállodára? – kérdezte halkan – Jó, rendben! Akkor holnap délben! – mondta
és  lerakta.  Szemébe könny szökött.  Az  élete  egy  darabját  vesztette  el  ebben a  pillanatban.  A
könnycsepp lassan kicsordult a szeméből és végig gördült az arcán.

Jane egész éjszaka le sem hunyta a szemét. A szívéből jövő szörnyű fájdalom különben sem
hagyta volna aludni. Ez alatt a pár nap alatt teljesen összekuszálódott az élete. Hirtelen elvesztett
mindent, ami fontos volt a számára egy bolond, bosszúra éhes nő miatt.

Reggel nyolc órakor erőt vett magán és kiszállt az ágyból. A szekrényhez ment és elővette a
fekete kosztümjét. Ez illett legjobban ehhez a gyászos naphoz. Miután elkészült a Ferrarihoz ment és
a szállodához hajtott. Személyesen szerette volna bejelenteni a szomorú hírt. Nagyon meghatódott,
mikor megérkezett. Mindenki kitörő örömmel fogadta, hisz már hetek óta nem látták. Csak a boy
sejtette, hogy valami nincs rendben, miután a nő megkérte, hogy ne álljon be a parkolóba, hanem
hagyja az épület előtt a kocsiját. Útját egyenesen Gábor, a szálloda vezetőjének az irodájához vette.

Az ötvenes éveit taposó férfi, mindig nagyon nagy tisztelettel beszélt Janenel. Szakmájában a
legjobbnak számító férfi, nagyon nagy alázattal végezte a munkáját. Mindennap főétkezésekkor a
bejárattól  balra lévő sarokban állt  és onnan figyelte az emberei  munkáját.  Mindenkivel  szépen
beszélt és mindenkit csak egyszer figyelmeztetett a hibákra. Mikor vége volt a főétkezéseknek,



mindig visszavonult az irodájában és a papír munkával folytatta a napját. Egyedül élt a szállodában
csak neki kialakított apartmanban. Neki a szálloda és az ott dolgozó emberek voltak a családja.

– Miss. Forrest – kiáltott fel boldogan és felállt az asztaltól – úgy örülök, hogy látom!

– Kérem, üríttesse ki az éttermi részt és szóljon minden alkalmazottnak, hogy beszélni szeretnék
velük!

– Valami baj van? – kérdezte aggódva.

– Igen, méghozzá nagyon nagy! – felelte és magára hagyta a férfit. Lement a bárba, leült a
pulthoz és ott várt. Nem telt bele sok idő és a szálloda teljes személyzete az étteremben volt. Senki
sem értette mi az oka ennek a hirtelen összehívott gyűlésnek, de sejtették, nagy baj van. A nő eddig
még sosem hívatta össze őket. Az alkalmazottak rendezése mindig Gábor feladata volt.

Amint Jane belépett a terembe csend lett. Szinte halotti csend. A nő megállt az ajtóban és végig
nézett az embereken. Mindegyikük arcán rémület ült. Tett pár tétova lépést, majd megállt.

Vett egy mély lélegzetet és minden mellébeszélés nélkül belekezdett:  – Azért hívatattam ide
Önöket, mert be szeretném jelenteni, hogy a tegnap esti órákban, rajtam kívül álló okok miatt, sajnos
el kellett adnom a szállodát!

Hirtelen elhallgatott. A szeme könnybe lábadt. A torkában olyan hatalmas gombóc volt, hogy úgy
érezte  rögtön  megfolytja.  Nyelt  egy  nagyot  és  tovább  folytatta:  –  Az  új  tulajdonos  egy  olasz
üzletember még a mai napon felkeresi Önöket, kérem, fogadják olyan szeretettel, mint ahogy engem
annak idején!

Újabb rövid  csend következett.  Jane  megpróbálta  minden erejét  összeszedni,  nehogy elsírja
magát.

– Ezúton szeretném megköszönni azt az odaadó munkát, amivel támogattak és kedvességüket,
amivel szebbé tették a napjaimat! Köszönöm!

A bejelentés utáni első perc néma csendben telt el, majd hangos zúgolódás következett. Bár
Gábor lepődött meg legjobban az elhangzottakon, mégis ő volt az egyetlen, aki a nő mellé állt.

– Hölgyeim és Uraim, kérem, legyenek belátással! – próbálta csitítani őket – Miss. Forrestnek sem
könnyű!

– Miért nem a Ferrariját adja el?! – kiabálta be az egyik pincér. Nagy csend lett. Mindenki a
választ várta. Jane egy pillanatra lehunyta a szemét, majd egy mély lélegzetet vett és megszólalt: –
Azért, mert az, fedezetként szolgál egy uzsorakölcsönnél! Ugyanúgy, mint a lakásom! – egy percre
elhallgatott.  Egy  nagyot  nyelt,  majd  könnyes  szemmel  folytatta:  –  Higgyék  el,  én  sajnálom a
legjobban, de ez volt a legutolsó megoldás! Hamarabb feltettem a házamat, mint ezt a szállodát! Ma
még nem értik miért volt erre szükség, de hamarosan megfogják!

Ez után az őszinte vallomás után, már senki sem szólt egy szót sem. Néma csend kerítette
hatalmába a termet.  Megértették a nőt és átérezték a fájdalmát.  Jane elindult  az emberekhez.
Mindenkivel kezet fogott és a legjobbakat kívánta nekik. A nők közül páran elsírták magukat, hisz
tudták ilyen jó főnökük soha többet nem lesz. A férfiak is meghatódtak ettől a szomorú búcsútól. Jane
legutoljára Gáborhoz lépett oda. Percekig álltak így egymással szemben, de egyikük sem mozdult. A
nő lehajtotta a fejét. A sírás fojtogatta, de megpróbálta tartani magát.



– Mi történt? – szólalt meg halkan Gábor. Jane egy nagyot sóhajtott, majd belekezdett: – Csabát
elrabolták, és ma délután ötig kell átadnom négy millió dollár váltságdíjat!

– Miért nem szólt? – kérdezte halkan a férfi – Segítettünk volna!

– Ennyi pénzt talán maga a miniszter sem tud összeszedni ennyi idő alatt! – jelent meg bánatos
mosoly az arcán – De azért kedves magától!

– Amikor nem jött be dolgozni, éreztem, hogy baj van! De hogy ilyen nagy arra gondolni sem
mertem!

Jane hallgatott. Most képtelen lett volna bármit is mondani.

– Ha bármikor segítségre lenne szüksége, mi itt leszünk és várunk magára! – folytatta Gábor és
megölelte a nőt.

– Köszönöm! – suttogta Jane és lehunyta a szemét – Mindent köszönök!

– Visszavárjuk! – mondta a férfi miközben elengedték egymást. A nő lehajtotta a fejét és elindult
kifelé. Az ajtóból visszafordult egy pillanatra. Az egész terem egy emberként, mozdulatlanul állt.

– Viszontlátásra! – köszönt el Jane. Sietve rohant el a porta mellett. Minél hamarabb ki akart jutni
az épületből. A kocsijához szaladt. Beült a Ferrariba és ráborult a kormányra. Hangos zokogás tört
fel  belőle.  Patakokban folyt  a  könnye,  miközben indított.  Még egyszer,  utoljára  rá  pillantott  a
szállodára, majd sebességbe rakta az autót és elhajtott.



2. fejezet
 

 

Pontosan dél volt, amikor Zsolt és Zélia megjelentek Jane lakásán. Átadták a pénzt, alá íratták
vele a szerződést, majd távoztak. Jane kinyitotta az aktatáskát. Meredten a pénzt nézte. Ujjait lassan
végighúzta a bekötegelt, új, nagy címletű dollárokon. Ott volt előtte az a rengeteg pénz, ami más
számára egy egész vagyon. Neki viszont most semmit se jelentet. Hisz ezek Csaba életéhez képest,
csak jelentéktelen papírdarabok, semmi más. Szemébe könnyek gyűltek. Csak most jött rá, hogy
mekkora hibát követett el, amikor a férfi helyett a szállodának szentelte az idejét. Amikor Csaba
esténként  otthon  várta,  ő  inkább  dolgozott,  most  viszont  bármit  megtenne  azért,  hogy
visszakaphassa, és vele lehessen. Arcán lassan végig gördültek a könnycseppek, le egészen az álláig.
Hosszú órákig ült így mozdulatlanul és a pénzt bámulta.


