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1. fejezet
Szép napos tavaszi délelőtt volt. Egy fekete színű „S” osztályos Mercedes egyenletes sebességgel

haladt az M5-ös autópályán Budapest irányába. Az autó ablaka annyira sötétített volt, hogy csak egy
férfi alakja körvonalazódott ki benne, az arca nem látszódott. Már a főváros közelében járt, amikor
megelőzte  két  sötét  színű sportkocsi.  Az  egyik  hirtelen  elé  vágott  és  fékezésre  kényszerítette.
Megállt mind a két sportautó, kinyíltak a kocsik ajtajai és négyen ugrottak ki belőle. Előkapták a
géppisztolyaikat és tűzet nyitottak a Mercedesre. Miután végeztek, visszaültek és elhajtottak. Az „S”
osztályoson egy ép hely sem maradt.

 

 

Dél elmúlt, amikor Hetényi Árpád a Mercedes tulajdonosa megtudta, hogy mi történt. A kocsiban
az egyik sofőrje ült. Árpád egy szegedi vállalkozó volt. A harmincas évei közepén járó férfi minden
vagyonát saját maga teremtette meg. Bár az első pár milliárdját nem épp legális üzletekkel szerezte,
de a későbbi vállalkozásai már hivatalosan működtek. Tízévnyi munkával elérte, hogy bekerült az
ország húsz leggazdagabb embere közzé. De a vagyonnal együtt az ellenségek is megérkeztek az
életébe. A zsarolások, fenyegetések egymást érték. Árpád, ahogy meghallotta,  hogy megölték a
sofőrjét, egyből a telefonjáért nyúlt. Horváth Ferenc számát tárcsázta és azonnal magához rendelte.
Majd bement a nappaliba és leült a bőrfotelbe. A zsebéből elővett egy doboz cigarettát. Míg a férfire
várt, rágyújtott.

Nem telt  bele sok idő és Ferenc a kocsijával  megállt  a  külvárosi  kastély előtt.  Hátradőlt  a
bőrülésben és a tekintetét az épületre emelte. Ferenc egy 42 éves jó megjelenésű férfi volt. A fekete
hajában lévő ősz hajszálak talán még sármosabbá tették az idő múlásával. Ő volt Árpád jobb keze. A
férfi minden ügyét ő intézte. Árpádot már több mint 15 éve ismerte, hisz Ferenc apja is a férfi
szolgálatában állt hosszú évekig. Miután meghalt, ő vette át tőle az üzleti ügyek intézését. Árpád
100%-ig megbízott a férfiben, aki mindent félre téve azonnal rohant Árpádhoz, ha hívta. Egy idő
után, ez Ferenc kapcsolatainak a rovására ment. Mivel a munkáját képtelen volt összeegyeztetni a
magánéletével, így szép lassan belenyugodott, hogy agglegényként fogja leélni az életét.

Ferenc egy mély levegőt vett. Kiszállt a sötét színű Audijából és elindult felfelé a lépcsőn. Már
előre felkészült rá, hogy mindenért ő lesz a hibás. Mielőtt bekopogott a bejárati ajtón, megigazította
a nyakkendőjét. Egy szobalány nyitott ajtót és bekísérte a férfit a nappaliba. Árpád még mindig az
íróasztal mögötti bőrfotelban ült. Eloltotta a kezében lévő cigarettát, majd Ferenchez fordult.

– Meddig tart neked ide érni? – fogadta mérgesen.

– Siettem, ahogy tudtam! – védekezett Ferenc.

– Hát persze! – vágta rá nyersen.

– A rádió bemondta, hogy mi történt!

– Felfogtad, hogy én is ott lehettem volna a kocsiban? – ugrott fel a fotelból.

– Árpád, én mindent megteszek… – magyarázkodott a férfi.

– Nem! – kiáltotta – Te semmit se teszel! Nem is tudom, hogy miért fizetlek! Hónapokkal ezelőtt
szóltam neked, hogy testőrre lenne szükségem…



– De hát volt három testőröd!

– Ideküldtél nekem három olyan férfit, akik elfutnak, ha egy fegyvert rájuk fognak! – dühöngött
Árpád.

– Mégis mit akarsz? – kérdezte Ferenc.

– Egy testőrt! Méghozzá a legjobbat! Nem érdekel, mennyibe kerül! Nem érdekel, hogy csinálod,
de holnap reggelre itt legyen!

– Ez képtelenség! Legalább 48 órát adj! – próbálta meggyőzni, de Árpád hajthatatlan volt.

– Reggelre itt legyen! – mondta és kiment a nappaliból.

– A fenébe! – mondta Ferenc és elindult kifelé. Egy részről meg tudta érteni a férfit, hisz egy
héten belül ez már a második merénylet volt ellene. Először a Limuzinját robbantották fel az egyik
sofőrjével, most, pedig a Mercedesét lőtték szét, benne a másik sofőrjével. Ferenc beült a kocsijába,
indított és elhajtott. Meg kellett próbálnia a lehetetlent. Ilyen kevés idő alatt előkeríteni a legjobb
testőrt.  Elővette  a  telefonját,  és  a  budapesti  rendőrkapitányság telefonszámát  tárcsázta.  Ott  is
Györkös Zoltánt, a rendőrfőkapitányt kereste. A nyomozás felől érdeklődött. Majd a segítségét kérte
abban, hogy Árpád számára megtalálja a testőrök közt a legjobbat.

Zoltán és Ferenc barátsága egész a középiskoláig nyúlik vissza. Mind a ketten ugyanabba a
budapesti iskolába jártak. A véletlen úgy hozta, hogy egy osztályba kerültek. Az eltelt évek során
nagyon jó barátság alakult ki kettőjük között. Érettségi után Ferenc visszatért Szegedre, Zoltán,
pedig a rendőrtiszti  főiskolán tanult tovább. Bár csak ritkán tudtak találkozni,  de a barátságuk
megmaradt. Ferenc sosem élt vissza a rendőrfőnök bizalmával. Sohasem kért még segítséget tőle, de
most tudta, hogy senki máshoz nem fordulhat. Zoltán egy percig se habozott azon, hogy kit ajánljon.
Azonnal  mondta  az  általa  legjobbnak  tartott  testőr  telefonszámát.  Ferenc  megköszönte  a
rendőrfőnök segítségét, majd miután lerakta a telefont, rögtön beütötte a mobilszámot és tárcsázott.
Bemutatkozott, majd elmondta, hogy milyen ügyben keresi. Olyan fizetést ajánlott, amire senki se
mondott volna nemet. Valamint megkérte rá, hogy másnap délelőtt legkésőbb tízig jelenjen meg
Árpád kastélyánál.

Másnap reggel 9 óra volt, amikor egy sötét színű Volkswagen lelassított a hatalmas vaskapu előtt.
A sofőr leengedte az autó sötétített első ablakát, kinyúlt és beütötte a Ferenctől kapott kódot, majd
miután kinyílt a kapu behajtott rajta. A kocsival megállt a kastélyhoz felvezető lépcső előtt, majd
leállította a motort és kiszállt. A testőr fekete öltönyt viselt, fehér inggel és fekete nyakkendővel.
Szemén napszemüveg volt. Becsapta a kocsija ajtaját és elindult felfelé a lépcsőn. A tetején megállt
egy pillanatra. Megfordult és körül nézett. A több száz éves kastély egy hatalmas füvesített, szépen
rendben tartott terület közepén helyezkedett el. A telket legalább két méter magas kőkerítés védte a
kíváncsi szemek elől. Miután mindent jó alaposan megnézett, a bejárathoz ment. Az ajtót nyitva
találta. Belépett rajta. Megállt az előtérben és várt. Hosszú percek teltek el, de senkinek se tűnt fel,
hogy ő bent van a házban. Lépteket hallott az emeleten. Nemsokára egy szobalány jelent meg a
lépcső tetején. Kissé meglepődött, mikor meglátta az idegent.

– Miben segíthetek? – kérdezte meg.

– A tulajdonost keresem!

– Kit jelenthetek be?

– Az új testőrét!



– Mindjárt szólok neki! – fordult meg félúton és felszaladt az emeletre. A testőr addig körül
nézett. Az előtérből jobbra egy ebédlő, balra, pedig egy nappali nyílt. Balra fordult és benézett a
nappaliba. Ahol látszott a berendezésen, hogy a tulaj nem sajnálja a pénzt semmire. A legnagyobb
luxusban élt. Csak a bútor több millióba kerülhetett. Gyönyörű faragott fenyőbútorok ölelték körül a
helyiséget. A szoba bal oldalán egy hatalmas asztal helyezkedett el, négy bőrfotellal. Az ablakokon
lévő sötétítő két oldalra volt széthúzva, hogy minél több fény áramoljon be a nappaliba. Árpád
megállt a lépcső tetején egy percre, és lenézett a fölszintre. Figyelte egy ideig a háttal álló embert,
majd elindult lefelé. A testőr hátához lépett. Csodálkozva nézte hosszú, melírozott szőkésbarna haját.
Nem értette, hogy lehet egy testőrnek ilyen hosszú haja. De ha tényleg ő a legjobb, akkor őt ez az
apróság nem fogja zavarni.

– Szóltak, hogy keres Mr.… – szólította meg.

– Miss. Forrest! – fordult meg és levette a napszemüvegét.

– Maga nő? – kérdezte csodálkozva. Jane felhúzta a bal szemöldökét és végig nézett magán.

– Azt hiszem, igen! – felelte. Egy kissé kihúzta a zakóját és benézett alá – Sőt! Most már biztos
vagyok benne! – mosolyodott el gúnyosan és zsebre dugta a kezét.

– Nagyon humoros! – mondta mérgesen Árpád – De én nem barátnőt akarok, hanem testőrt!
Méghozzá a legjobbat!

– Itt vagyok! – válaszolta Jane.

– Na ne nevettessen! – mosolyodott el a férfi.

– Nincs szándékomban! Nem mókamesternek jöttem!

– Melyik haverom bérelte fel? – érdeklődött, de még mielőtt a nő megszólalhatott volna folytatta –
Várjon! Kitalálom! Norbi volt! Csak az ő ötlete lehet az, hogy világos nappal ideküldjön egy sztriptíz
táncosnőt!

– Tessék? – kérdezte és összehúzta a szemöldökét.

Ebben a pillanatban nyílt a bejárati ajtó és Ferenc lépett be rajta. Egyenesen Janehez tartott.

– Horváth Ferenc vagyok! – nyújtotta ki a kezét.

– Jane… Jane Forrest! – fogott vele kezet a nő. Árpád arcáról eltűnt a mosoly legkisebb jele is.
Annyira ledöbbent, hogy szóhoz se tudott jutni.

– Megyek, szétnézek! – indult el a testőrnő – Elnézést! – tolta arrébb a bal kezével Árpádot és
elindult felfelé a lépcsőn.

– Egy pillanat! – szólt utána a férfi, de a nő úgy ment tovább, mintha meg se hallotta volna.

– Mit jelentsen ez? – támadta le Ferencet.

– Ő az új testőröd!

– Te nem vagy normális! – kiáltotta Árpád.

– Te mindent így szoktál megköszönni?



– Ez nem lehet a testőröm hisz ez egy nő! – csattant fel.

– Micsoda felismerő képességgel rendelkezel! – gúnyolódott Ferenc – Azon kívül van valami
kifogásod ellene?

– Csak annyi, hogy nő!

– Igen, de ő a legjobb! – védekezett Ferenc.

– Micsoda? – nevetett fel – Hogy ő lenne a legjobb? Ez kizárt! Vidd innen és hozz ide mást!

– Árpi, legalább egy kis időre vedd fel!

– Szó sem lehet róla! – vágta rá.

– Jane 48 óra alatt bebizonyítja, hogy tényleg ő a legjobb! – próbálta meggyőzni Ferenc.

– Nem hiszem! – rázta meg a fejét.

– A biztonsági rendszer pocsék! – mondta a nő, miközben jött lefelé a lépcsőn – Ide az jön be, aki
nem akar!

– Mire céloz ezzel? – fordult Janehez Ferenc.

– Új biztonsági rendszerre lesz szükség! Nem olcsó, de ahogy látom, a főnökének ez nem jelent
gondot! – állt meg a két férfi előtt – Nem értem, a magához hasonlók, miért pont ezen spórolnak! –
fordult oda Árpádhoz.

– Azt hiszem, valamit tisztáznunk kell Miss.… Miss.… – de nem jutott eszébe a nő neve.

– Miss. Forrest! Már másodszor mondom!

– Miss.  Forrest,  még ha maradna is,  akkor se engedném, hogy felforgassa a házamat,  és a
megszokott életemen változtasson!

– Árpád – szólt közbe Ferenc – Jane ezt csak miattad csinálja!

– Felesleges megmagyaráznia neki! – tette fel a napszemüvegét – Ha ezt nem tudja megérteni,
akkor álljon ki a háza elé céltáblának!

A nő sarkon fordult és elindult kifelé. Ferenc viszont nem hagyta elmenni, utána rohant, hátha
valamit még rendbe tud hozni.

– Jane, várjon! – próbált meg lépést tartani vele – Azt hittem, hamar megegyeznek!

– Nem látta? Megegyeztünk! – sietett le a lépcsőn a nő.

– Jane – fogta meg a karját Ferenc – Árpád nagy veszélyben van, és magára van szüksége!

– Igen, vettem észre! – mondta és megállt az egyik lépcsőfokon – Ha tényleg veszélyben lenne,
akkor nem kellene győzködni arról, hogy meg kell védenem az életét!

– De ő más, mint a többi ügyfele volt!

– Annyira azért nem! A főnöke csak egy kopasz kigyúrt látszat testőrt akar, hát akkor keressen



neki egy olyat! – mondta és folytatta az útját a kocsija felé.

– Csak nem mond nemet heti nettó 2500 dollárra? – kiáltotta utána. Megpróbált a pénzzel hatni a
nőre hátha így maradásra bírja.

– De, nemet mondok! – csúszott ki a száján, majd gyorsan hozzátette – Mennyit mondott? – állt
meg és visszafordult.

– Heti 2500 amerikai dollár! – sétált le Janehez zsebre dugott kézzel a férfi.

– Elfogadom! – vágta rá rögtön a nő.

– Megmutatom a szobáját! – mosolygott Ferenc. Együtt elindultak vissza a kastélyhoz. A férfi
felvezette Janet az emeletre, közben beszélgettek. A merényletről volt szó.

– A Mercedesen egy ép hely sem maradt! – mondta Ferenc és megállt az egyik vendégszoba előtt.

– Láttam! Jártam Zoltánnal a helyszínen! Szörnyű látvány volt!

– És nem fél? – nyitotta ki az ajtót a férfi.

– Nem! – lépett be a szobába a nő – Miért félnék?

– Jane nem akarom megsérteni, de maga mégiscsak egy nő!

– A félelemnek semmi köze ahhoz, hogy én nő vagyok! – fordult szembe Ferenccel.

– Tudja ezt sokan nem így látják!

– Nem igazán érdekel mások véleménye! – felelte Jane és körül nézett a szobában. Ízlésesen
berendezett volt. Bár neki egy kissé fényűző. Jobbra tőle a falra egy pár hónapja kiadott vadonatúj tv
volt felszerelve. Mellette a falon egy hatalmas tájkép. Jane megnézte a festményt, majd a szemben
lévő erkélyajtóhoz ment. Kinézett rajta. A szobából épp a hátsó udvaron lévő úszómedencére lehetett
rá látni. A nő visszafordult és lassan a tv-vel szemben lévő franciaágyhoz ment. Ujjaival gyengéden
megérintette a selyem ágytakarót, majd elindult az ajtó mellett lévő ruhásszekrényhez. Ferenc a
szemével követte a szobán keresztül haladó nőt.

– Miért vállal el egy ilyen veszélyes munkát?

– Ennyi pénzért máskor egy hónapig kell dolgoznom! – nyitotta ki a szekrényajtót Jane – Most
viszont egy hét alatt megkereshetem!

– De veszélyesebb is, mint a többi! Nem helyes dolog… – de a nő nem engedte, hogy tovább
folytassa.

– Nézze – állt meg a férfi előtt – én nem azzal vittem ennyire, hogy mindig helyesen cselekedtem!
Ha mindig azt néztem volna, hogy mit csinálok jól, akkor még mindig a rendőrségnél dolgoznék, és
egy albérletben laknék!

– Ferenc – lépett be váratlanul a szobába Árpád – beszélni akarok veled!

– Maga még mindig itt van? – fordult oda a nőhöz.

– Igen, és muszáj lesz beletörődnie, mert itt is maradok!



– Azt erősen kétlem! – vágta oda flegmán Árpád.

– Ferenc, a szerződést majd megkötjük délután! – indult el kifelé Jane – Most pedig megyek és
felhozom a csomagjaimat!

– Mit képzel ez a nő? Én nem alkalmaztam! – mondta felháborodva Árpád.

– De én igen! – válaszolta nyugodtan Ferenc – Felvettem, mint a te testőrödet!

– Mennyi pénzt ajánlottál fel neki, hogy ilyen hamar meggondolta magát? – kérdezte gyanakodva
Árpi.

– Kétezer ötszázat! – felelte halkan.

– Forintos órabért napi 4 órában? – érdeklődött Árpád, bár sejtette, hogy Jane ennyiért úgysem
maradt volna.

– Dollárt! – suttogta Ferenc.

– Mennyi időre? Egy évre? – emelte fel a hangját.

– Nem! – rázta meg a fejét – Egy hétre!

– Micsoda? – ordította a ház ura – Ez a nő még magát sem tudja megvédeni, nemhogy engem!

– Nagyon tévedsz! Utána néztem! Jane már sok híres embert védett!

– És hányan haltak meg? – kérdezte gúnyos hanglejtéssel. Ferenc hallgatott. Árpád arcáról eltűnt
a mosoly. Ferencet figyelte, akinek az arcára minden rá volt írva.

– Szóval? – érdeklődött csendesen.

– Egy férfi! Három éve! – mondta halkan.

– És még ezek után azt akarod, hogy ő védjen meg? – kiáltotta magából kikelve Árpád.

– Ennek már három éve!

– Hát persze! De mi van akkor, ha most is elköveti ugyanazt a hibát? – ordította.

– Nem fogja! – suttogta Ferenc.

– Dehogynem! Sajnálom én már döntöttem! De ha ennyire ragaszkodsz hozzá, akkor fizesd ki te! –
mondta Árpád. Az ajtóhoz ment és jó erősen becsapta maga után. Végig rohant a folyosón. Épp a
lépcsőn szaladt lefelé, mikor szembe találkozott a nővel, aki felfelé tartott, a kezében két bőrönddel.

– Azt hiszem, világosan megmondtam, hogy ki se csomagoljon!

– Pedig ki fogok! – állt meg a férfi előtt Jane.

– Felesleges Miss.… – de megint nem jutott eszébe a nő neve – mindegy itt úgy sem marad!

– Miért nem akarja, hogy megvédjem? – érdeklődött a nő.

– Még hogy megvédjen? – nevetett fel gúnyosan – Ez volt az évszázad vicce!



– Akkor szórakozza ki magát, mert még egy ilyen alkalom nem lesz! – indult el felfelé a lépcsőn a
nő. Felvitte a bőröndjeit a szobájába. Ferenc az ajtóban várta. Elvette az egyik csomagját és segített
bevinni a helyiségbe. Jane lerakta a bőröndöt az ágyra. Kinyitotta és elkezdett kipakolni.

– Örülök, hogy helyesen döntött!

– A főnöke még mindig nem békélt  meg azzal,  hogy itt  vagyok! – akasztotta be a vállfát a
szekrénybe a nő.

– Nem fog vitatkozni magával!

– Dehogynem! – mosolyodott el Jane – De ennyi pénzért még azt is elviselem!

– Egyik munka sem tökéletes! Még a testőröké sem! Igaz? – mondta Ferenc és kiment a szobából.

– Hát persze! – bólintott a nő. Visszament a bőröndhöz. Kivette a maradék ruháit és berakta a
szekrénybe. Miután mindent elrendezett maga körül, elindult és bejárta az egész emeletet. Minden
szobába bement, minden helyiségbe benyitott. Az összes szoba szépen berendezett volt. Mindenhol a
legújabb televízió készülék, dvd lejátszó és számítógép volt. Nem csoda, hogy meg akarják ölni! –
gondolta  a  nő,  miközben  átment  a  következő  szobába.  A  helyiségekben  légkondicionáló  volt
beszerelve, amit távirányítással lehetett működésbe hozni. A bútorok ára minden szobában milliós
nagyságú lehetett. Baldachinos ágy és antik bútorok voltak mindenütt. Mindenhol perzsaszőnyegek
voltak leterítve. A falakat a legdrágább tapéták díszítették. Minden szobában volt 1-2 festmény,
aminek darabja több milliót érhetett. Dél már elmúlt, amikor Jane elérkezett az utolsó szobához.
Elég volt bejárni! – gondolta, miközben a kezét rátette a kilincsre.

– Oda nem mehet be! – állt meg Jane hátánál egy nő.

– Miért is nem? – fordult meg. Egy rózsaszín egyenruhába öltözött szobalány állt mögötte.

– Mert ez a szoba Gitta kisasszonyé! Ő az Úr menyasszonya!

– Én, pedig Jane Forrest vagyok! – mondta, majd gúnyosan hozzátette – Az Úr testőre! Így
bárhova bemehetek! – nyitott be a szobába.

– Oda akkor se mehet be! – próbálta megállítani.

– Nem kérdeztem! – lépett be a szobába Jane.

– Mit akar itt? – ment utána a szobalány.

– Csak szétnézni! – felelte. A ruhásszekrényhez lépett és kinyitotta az ajtaját.

– Ez igen! – mondta elismerően – Ez még Jennifer Lopez ruhatárát is felül múlja!

– Mit keres a szobámban? – lépett be váratlanul az ajtón egy szőke hajú nő. Jane a bejárathoz
fordult. Jó alaposan végig mérte Gittát. A fiatal nő a húszas évei közepe környékén járhatott. Hideg
kék szemei talán még keményebbé tették az amúgy is komoly arcát. Vállig érő szőke haja szépen be
volt  szárítva,  mintha  épp  most  ért  volna  haza  a  fodrásztól.  Fehér  kosztümöt  viselt,  aminek  a
szoknyája  kissé  rövidre  szabott  volt.  A  nő  minden  egyes  mozdulatából  látszott,  hogy  gazdag
családból származik. A nézésében volt valami lekezelő, amit eddig csak az arisztokraták szemében
látott. Az egész megjelenése, a testtartása is arra utalt, hogy vagyonos szülők egyetlen gyermeke.

– Maga biztosan Gitta! – állapította meg Jane és bezárta a szekrényajtót.



– Ön, pedig biztosan Jane Forrest! – válaszolta a nő és letette a táskáját az ágyra.

– Eltalálta! – bólintott a testőrnő.

– Köszönöm Krisztina, elmehet! – szólt hátra a válla felett. A szobalány némán bólintott és szó
nélkül elhagyta a szobát.

– Sokat hallottam magáról! – szólalt meg Gitta, miután Krisztina bezárta az ajtót maga mögött–
Nagyon híres lett, miután az alvilág „fejét” elkapta! Nagy kár, hogy ez pár évvel később a barátja
életébe került!

Hallgatott egy kis ideig. Hatásszünetet tartott. A nő arcát figyelte. Jane szíve összeszorult, a
torkában hatalmas gombóc volt. Ennek már több mint öt éve, de még mindig megviseli, ha eszébe jut
az a nap, amikor Csabát, élete legnagyobb szerelmét, a szeme láttára ölte meg Éva, Dobó Sándor, az
alvilág vezérének örült testvére. Éva a testvére halála után évekig várt a bosszúval. Előre kitervelt
mindent. Elraboltatta az embereivel Csabát, és arra a helyre vitette, ahol két évvel az előtt Jane
önvédelemből lelőtte a bátyját.  Váltságdíjat  kért  érte,  majd miután Jane kifizette a négy millió
dollárt, a szeme láttára agyonlőtte. Jane lélegzete felgyorsult, a szíve hevesen vert, úgy érezte, majd
kiugrik a mellkasából.

– Valamint olvastam arról a sajnálatos balesetről is, ami Péterfi Andrással történt! – folytatta
Gitta, tovább forgatva ezzel Jane szívében a kést. A testőrnőt, mintha forró vízzel öntötték volna le.
András egy debreceni vállalkozó volt. Csaba halála után két évvel ismerkedtek meg. Miután végleg
abbahagyta a magánnyomozást, testőrként dolgozott tovább. Az első komolyabb megbízást Bálint
Lajostól kapta. A férfi Horogh Szilvia apjának a legjobb barátja volt. Lajos azután kereste meg Janet,
miután a nő a Dobó Éva által szervezett német lánykereskedő banda karmai közül kiszabadította
Horogh Szilviát. A miskolci férfit majd egy éven át védte. Jane azután sem maradt munka nélkül,
miután a rendőrség elfogta az észak magyarországi vállalkozót fenyegető férfit. Ekkor kereste fel őt
András.  Jane  elvállalta  a  felkérést.  A  férfi  személyi  testőre  lett.  A  kezdeti  munkakapcsolatból
barátság, majd viszony lett. Ő védte Andrást akkor is, amikor megölték. Sosem bocsátotta meg
magának, amiért az ő figyelmetlensége miatt egy ember az életével fizetett. Ennek már három éve,
de még mindig nem heverte ki.

– Senki sem tökéletes! – mondta halkan Jane.

–  De magának nem lett  volna szabad hibáznia!  Hisz  maga egy testőr  és  egy testőr  sosem
hibázhat!

Jane hallgatott, de Gitta folytatta: – Ha jól tudom, most Árpit fogja védeni! – a választ meg se
várva tette fel a következő kérdést – De mi lesz, ha most is hibázik?!

– Nem fogok! – suttogta a testőrnő.

– Remélem is! És azt is remélem, hogy a munkát nem fogja összekeverni a magánélettel!

– Mire akar ezzel célozni? – kérdezte gyanakodva Jane.

– Tudja azt nagyon jól! Ő az enyém! – erősítette meg az utolsó pár szót Gitta.

– Látom az eltelt pár óra elég volt ahhoz, hogy felkészüljön az életemből!

– Szeretek tisztában lenni azzal, kivel állok szemben!



– Nincs szándékomban elvenni magától! – indult el kifelé Jane, majd az ajtóból visszafordult – De
ha mégis megváltozna a helyzet, akkor előtte szólok!

Kilépett a szobából, de nem zárta be maga mögött az ajtót. Gitta iszonyúan dühös lett.

– Teszek róla, hogy Árpi kirúgja magát! – rohant Jane után kiabálva Gitta. Jane pár lépés után
megállt és megfordult.

– Erre külön kíváncsi leszek! – mondta gúnyos mosollyal az arcán, majd magára hagyta a nőt.
Útját a lépcső felé vette. Lement a földszintre. Keresztül sietett a hatalmas ebédlőn, majd elfordult
balra és belépett a konyhába. Egyenesen a szakácshoz ment és az ebéd után érdeklődött. Mivel a
többiek már mind megebédeltek, így Jane keresett egy tányért, kiszedett egy keveset az ételből,
majd leült oldalra és gyorsan bekapott pár falatot. Evés közben a konyhában sürgölődő embereket
figyelte, akik már elkezdték a vacsorához az előkészületeket. Jane miután végzett, megköszönte az
ebédet és halkan távozott a helyiségből. Visszament a szobájába. Az egész délutánt ott töltötte. Este
fél hat volt, amikor Ferenc a szerződéssel visszatért a villába. Krisztina, a szobalány egyenesen
Árpád dolgozószobájába vezette. Nemsokára megérkezett a ház ura is. Legutoljára, pedig Jane.

– Bocsánat! – mondta, amikor belépett és látta, hogy rajta kívül már mindenki ott van.

– A pontosság nem éppen a főerényei közzé tartozik! – jegyezte meg Árpád.

– Dolgom volt!

– Hát persze! Csak akkor ne késsen majd el, amikor meg akarnak ölni!

– Ezt talán poénnak szánta? – kérdezte nyersen a nő.

– Jane, kérem, üljön le! – szólt közbe Ferenc, látva, hogy kezd elmérgesedni a helyzet. A nő szó
nélkül  leült  a  férfi  mellé,  Árpáddal  szembe.  Ferenc  elővette  az  iratokat  és  közben  mindent
megbeszéltek. Árpád csak úgy volt hajlandó kifizetni a heti 2500 dollárt, ha a szerződésben külön
kikötik,  hogy csak egy hónap próbaidőről van szó, és ha nem válik be a nő, akkor a kifizetett
munkadíjat levonja Ferenc fizetéséből. Jane nem akart a férfival vitatkozni, így beleegyezett. Hisz
egy hónap alatt annyi minden történhet.

– Hát akkor kész is lennénk! – állt fel Ferenc és összeszedte a papírokat.

– Viszlát! – állt fel Jane is és kisietett. Ferenc megvárta, míg a nő kimegy, majd felnyitotta az
aktatáskáját és elővett belőle egy dvd lemezt.

– Hoztam neked valamit! – nyújtotta át Árpádnak.

– Mi van rajta? – nézett rá értetlenül.

– Jane, munka közben!

– Kösz! – vette el a lemezt Árpád.

– Nem fogsz benne csalódni!

– Remélem! – suttogta.

– Ja még valami! – vett elő egy aktát a táskája legmélyéről – Lenyomoztattam Janet! Tudtál róla,
hogy rendőr volt, majd magánnyomozó lett?!



– Akkor értem már miért nem tudta megvédeni Péterfi életét! – jegyezte meg gúnyosan.

– Ne mondj véleményt addig, amíg nem olvastad el ezt! – emelte fel a dossziét Ferenc – Benne
van a Péterfi ügy is! Gondolom, nem igazán hat meg, de amikor Péterfi Andrást lelőtték, akkor Jane
is kapott két golyót!

– Valóban? – kapta fel a fejét Árpád.

– Majdnem ott maradt! Sokáig feküdt kómában! Úgy nézett ki nem éli túl! – mesélte el röviden
Ferenc és ledobta az aktát a férfi elé. Elrakta a szerződést, majd lezárta a táskát. Árpád magához
vette  a  Janeről  szóló  dossziét  és  elindultak  kifelé.  Árpád  kikísérte  Ferencet,  majd  felment  a
szobájába. A DVD-t lerakta a polcra, az aktát, pedig az ágyra. A bárszekrényhez ment és töltött
magának egy pohár whiskyt, majd visszament az ágyhoz. Lefeküdt rá és széthajtotta a dossziét, majd
lassan olvasni kezdte. Bárki is volt az, aki Jane után nyomozott, nagyon alapos munkát végzett.
Mindent pontosan leírt a nő múltjáról. Árpád pár oldalt előre lapozott. Nagyon meglepődött, mikor
meglátta azok névsorát, akiket Jane védett. Az első név Fábián Tamásé volt. A férfi összehúzta a
szemöldökét. Tamás neve nem volt ismeretlen számára. Hallotta is annak idején, hogy meg akarták
ölni, de azt nem tudta, hogy Jane volt az a testőr, aki megmentette az életét. Ujjait lassan végig
csúsztatta a neveken. Több híres ember, miniszter, diplomata és sok gazdag vállalkozó volt köztük.
Árpád visszalapozott a jelentés elejére és folytatta az olvasást.



2. fejezet
 

 

Reggel fél hét már elmúlt, amikor Árpád a szobája előtti hangos zajra felébredt. Hirtelen nem
tudta, hogy hol van. Körül nézett. Az ágyon feküdt. Előtte a Janeről szóló jelentés. Lassan rájött,
hogy olvasás közben aludt el. Felállt. A szekrényhez ment. Gyorsan lecserélte az ingét és elindult
kifelé. Az ajtóban három idegen férfiba botlott. Kikerülték Árpádot és folytatták az útjukat a folyosó
vége felé. Árpád utánuk fordult, épp szólni akart, amikor meglátta Janet. Felé közeledett két férfival.
Mindent megmutogatott nekik és elmagyarázta, mit, hogy képzelt el.

– Jó reggelt! – fordult Árpádhoz, mikor odaértek, majd tovább ment.

– Mi folyik itt? – szólt utána a férfi. A nő megállt egy pillanatra.

–  Bocsássanak meg! –  mondta a két biztonság technikai  szakembernek,  majd megfordult  és
visszament Árpádhoz – Nincs rendben valami?

– Mit keres itt ez a sok ember? – támadta le rögtön a férfi.

– Ők fogják beszerelni az új biztonsági rendszert!

– Mégis, hogy gondolta ezt? – csattant fel Árpád.

– Ebbe a házba akárki bejöhet, és be is jön, ha nem teszünk ellene valamit! – próbálta meggyőzni
Jane. A férfi nagyon dühös lett, amiért a nő a tudta nélkül rendezkedik a házban.

– Akkor se engedem, hogy szétverje a házamat!

– Eldönthetné végre, hogy mit akar! Élni vagy velem vitatkozni! – mondta mérgesen a testőrnő.
Megfordult és elindult a rá várakozó két férfihez.

– Miss. Forrest ebbe a házba idegen magán kívül nem jött be – kiáltott utána – és meg kell, hogy
mondjam eddig maga nélkül is jól megvoltunk!

– Nagyon téved! – állt meg pár lépés után és visszafordult – Mind a két esetben!

– Ezt hogy érti? – kérdezte rosszat sejtve a férfi.

– Ha olyan jól megvoltak eddig, akkor most miért van szüksége védelemre?

– Jól mondja! – vágta rá Árpád – Védelemre van szükségem és nem magára!

– Milyen kis vicces ma reggel! – mosolyodott el gúnyosan, majd komolyan hozzátette – De akár
tetszik magának, akár nem, én akkor is itt maradok és beszereltetem az új rendszert! Míg én itt
vagyok, nem fognak még egyszer betörni!

– Miről beszél? – kapta fel a fejét.

–  Arról,  amit  magán kívül  már mindenki  tud!  –  mondta Jane,  és  magára hagyta  a  teljesen
ledöbbent férfit.  Visszament a két szakemberhez. Elnézést kért tőlük és tovább indultak. Árpád



berohant a szobájába. Előkereste a mobiltelefonját, és Ferenc számát tárcsázta. Azonnal magához
rendelte a férfit. Míg Ferenc megérkezett, Árpád idegesen járkált fel alá a szobájában. Alig, hogy
eloltotta az egyik cigarettát, már gyújtotta is a másikat. Képtelen volt elhinni, hogy járt valaki a
házában, amíg ő nem volt otthon. A legjobban az bosszantotta, hogy erről senki se szólt neki egy szót
se. Az meg különösen dühítette, hogy pont Janetől kellett megtudnia.

Nem telt bele sok idő és Ferenc megérkezett. A szobalány egyenesen Árpádhoz vezette.

– Van valami baj Janenel? – kérdezte Ferenc, amikor belépett a szobába.

– Janenel csak egy baj van! Az, hogy itt van!

– Azt hittem, ezt már megbeszéltük egyszer! – sóhajtott fel Ferenc.

– Tudom és nem is ezért hívtalak ide! – hallgatott egy kis ideig, majd halkan megszólalt – Ki járt a
házamban?

– Miről beszélsz? – tett úgy a férfi, mintha nem értené, hogy mire céloz Árpád.

– Tudod te azt nagyon jól! – kiáltotta és rácsapott az asztalra. Ferenc hallgatott, hirtelen nem
tudott mit mondani erre.

– Szóval ki járt a házamban? – érdeklődött halkabban.

– Nem tudom! – rázta meg a fejét – Felforgatta a dolgozószobát, de nem vitt el semmit!

– Erről miért nem szóltál nekem?

– Nem akartalak idegesíteni! – felelte őszintén – De most, hogy már tudod, remélem te is belátod,
hogy ez a ház teljesen nyitott! Jane csak jót akar azzal, hogy új biztonsági rendszert szereltet be!

– Most itt nem Janeről van szó! – kiáltotta dühösen Árpád.

– Ferenc – lépett be a szobába kopogás nélkül Jane – ráérne egy kicsit? Szeretnék megbeszélni
valamit magával!

A férfi szó nélkül elindult a nő felé.

– Egy pillanat! – szólt utánuk Árpád – Miss. Forrest örülnék neki, ha engem tájékoztatna elsőként
és nem Ferencet!

– Majd akkor tájékoztatom elsőként, ha a modorán változtatott! Addig nem! – mondta és kiment a
szobából. Ferenc követte a nőt. Jane végig vezette a férfit az emeleten. Megmutatta, hogy hová
lesznek felszerelve a kamerák. Elmagyarázta, mit, hogy gondolt. Majd miután a házban mindent
végig jártak, kimentek a kertbe.

– Olyan lesz ez a ház, mint egy erődítmény! – jegyezte meg a férfi.

– Gúnyolódik velem? – állt meg Jane és keresztbe fonta maga előtt a karját.

– Dehogyis! – mosolyodott el Ferenc és egy lépést tett a nő felé.

Hirtelen mind a ketten elhallgattak. A férfi Janet nézte. Teljesen megbabonázta a nő szépsége.
Még soha sem volt  ilyen közel  Janehez.  Csak nézte a testőrnő gyönyörűen kisminkelt  arcát és



egyszerűen nem tudott betelni vele. A szikrázó napsütésben olyan szépnek látta, mint még soha
senkit. A nő tökéletesre sminkelt arcán nem látszott az elmúlt évek fájdalma. Jane zavartan lehajtotta
a fejét. Így akarta elkerülni a férfi tekintetét. Ferencen furcsa érzés lett úrrá. Olyan kisugárzása volt
a nőnek amilyennel még sosem találkozott. Egyik percről a másikra hatalmába kerítette egy olyan
érzelem, amit már nagyon régen nem érzett.

– Maga elbűvölő nő! – suttogta. Janet nagyon meglepték ezek a szavak.

– A kapunál is lesz egy kamera! – próbált meg gyorsan túl jutni a zavarán és elindult a vaskapu
felé.

– Nem akarom, hogy Árpinak dolgozzon! – mondta váratlanul Ferenc. Megfogta a nő karját és
maga felé fordította.

– Micsoda? – kapta fel a fejét. Nagyon meglepődött. El se akarta hinni, hogy pont az a férfi
mondja ezt, aki azért könyörgött neki még egy nappal azelőtt, hogy vállalja el Árpád védelmét.

– Nem kockáztathatja az életét miatta!

– De nekem ez a munkám!

– Bontsa fel a szerződést! – győzködte a férfi.

– Szó sem lehet róla! – vágta rá Jane.

– Maga túl szép ahhoz, hogy meghaljon!

– Nincs szándékomban meghalni! Ha ez megnyugtatja! – felelte a nő, aki nagyon ledöbbent azon,
hogy Ferenc így aggódik érte.

– Nem nyugtat meg! – rázta meg a fejét – Mi lesz, ha másodszor már nem éli túl?

– Miről beszél? – csattant fel Jane.

– Péterfi Andrásról és arról a két golyóról, ami miatt kómában feküdt!

– Maga nyomozott utánam? – kiáltotta dühösen – Semmi köze a magánéletemhez! – rántotta el a
karját – Különben is szálljon le rólam!

Jane egy mérges pillantást vetett a férfire. Sarkon fordult és berohant a házba. Idegességében a
bejárati ajtóban pont neki rohant Árpádnak. Félrelökte a férfit és felszaladt a lépcsőn. Egyenesen a
szobájáig. Miután beért, jó erősen becsapta maga mögött az ajtót. A bárszekrényhez ment. Kivett
egy üveg whiskyt és egy poharat. Majd leült a fotelbe. Töltött egy keveset a Johnnie Walkerből és
lassan kortyolgatni kezdte az italt. Hirtelen nyílt az ajtó és Ferenc lépett be rajta. Egyenesen a nőhöz
ment.


