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Robert Palmer a hosszú és kimerítő nap után fáradtan és kedvetlenül bandukolt haza a
tervezőirodából, ahol már lassan második éve dolgozott. Az eső úgy szakadt, mintha az égiek
el akarnák önteni a várost, kimosva belőle minden mocskot, de a próbálkozás kudarcra
ítéltetett.  A  víz  mindent  elárasztott,  de  a  mocsok  maradt,  csak  már  nem bújt  meg  a
járdaszegély tövében, hanem felfröccsent a járókelőkre, a kirakatok üvegeire, a járművek
oldalára, egyenszürkére festve a várost. Átmeneti kabátja már csupa víz volt, és érezte,
ahogy az öltönynadrág szárán is kúszik felfelé a hideg nyirkosság. Drága bőrcipője szinte
nyikorogva tiltakozott a kíméletlen bánásmód ellen. Soha nem vett volna kalapot, de az
esernyőt is utálta, így aztán a laptoptáskájában összelapult baseball-sapkát nyomta jobb
híján a fejébe. Gyűlölte az öltönyt és a szövetnadrágos „eleganciát”, a nyakát szorongató
nyakkendőt.  Sosem értette,  miért  ne  tudná a  terveit  farmerban és  pólóban eladni,  de
beletörődően rángatta magára nap mint nap az üzleti negyed kötelező álruháját.

Egy kapualjban reménykedőn nézett szét, hátha lát egy közelgő üres taxit, de persze nem
volt szerencséje, így aztán meglazította a nyakkendőjét és hosszú léptekkel a zebra felé
indult. A hideg őszi esőben messze nem volt akkora élvezet a gyaloglás, mint nyáron a
Sziklás hegység ösvényein, ahol még a váratlanul nyakába zúduló zápor sem tudta elrontani
a fenséges táj látványa felett érzett örömét. Ott, akkor nevetve fordította az esőbe tíz napos
szakállal keretezett arcát, széttárta a kezét és szinte hódolattal fogadta a langyos fürdőt. A
zápor  elvonultával  csak  még  csillogóbb  lett  körülötte  a  táj,  és  nem győzött  betelni  a
természet szépségének vad tobzódásával.

A város most szürke párafüggönybe burkolózott, a bőven zuhogó víz pedig nemhogy
felfrissítette volna a levegőt, hanem még fojtogatóbbá tette a kipufogógázok nehéz paplanát.
Taxit fogni képtelenség volt, így inkább arra ügyelt, hogy a járda mellett elszáguldó kocsik
ne terítsék be nyakig az olajjal keveredő esővízzel.

A gondolatai még az irodában rekedtek, hiába próbált szabadulni a fejét és gyomrát
egyaránt megfájdító bosszúságtól. Még mindig ideges lett,  ha arra gondolt, hogy Bryan
Thomson, a főnöke gátlástalanul tolja elé a saját munkáit is; amikor pedig az ellentételezés
kerül szóba, gúnyosan mosolyog, hogy érezze magát megtisztelve a kihívásoktól.  A mai
prezentáció sem az ő dolga lett volna, nem is a saját terveit kellett bemutatnia, de Bryan
mézes-mázos képpel udvarolt neki, hogy különleges tehetsége van a hallgatóságát lekötni,
egészen  más  színben  tudja  feltüntetni  még  a  kevésbé  jól  sikerült  munkákat  is.  Ezt  ő
hülyeségnek  érezte,  hiszen  egy  terv  vagy  meggyőző  a  szakmai  megoldásaival,  vagy
beszélhet  róla  maga  Laurence  Olivier  is,  akkor  sem  fog  tetszeni  a  megrendelőnek.
Kifejezetten mérges volt, amiért a főnöke a hiúságára próbált apellálni, mert semmi sem állt
tőle távolabb, mint hogy a sokak által emlegetett személyes vonzerejét vesse be a siker



érdekében. Ezzel együtt a végén kénytelen volt elismerni, hogy Mrs. Brookmayer valóban
sokkal elismerőbben nyilatkozott, mint eddig bármikor. Csak éppen ő érezte úgy magát,
miközben  az  elegáns  hölgyet  kikísérte,  mintha  prostitúcióra  kényszerítették  volna.
Világéletében utálta, ha kihasználták. Talán éppen azért, mert számtalanszor fordult már elő
és biztos volt benne, ő az a lúzer, aki egészen biztosan így fogja leélni az egész életét.
Utoljára  az  egyetemen  érezte,  hogy  a  maga  ura,  bár,  így  utólag  visszatekintve,  már
megkérdőjelezte volna azt az érzést is.

Istenem,  csak még egyszer  az  egyetem padjait  koptathatnám! –  sóhajtott  magában,
miközben arra várt, hogy átfuthasson az úttesten. A végeérhetetlen autófolyam nem volt
tekintettel az özönvízben ázó gyalogosokra. A fene se gondolta volna, hogy ilyen örömtelen
lesz majd a nagybetűs felnőtt lét. – tért vissza belső monológjához. Bezzeg az utolsó év...
még a  záróvizsga és  a  diplomamunka sem tudta  elrontani  azokat  a  felhőtlenül  boldog
hónapokat. – gondolta keserűen. És látva a lakótársa, Connor eseménydús hétköznapjait, az
irigység néha szinte fojtogatóan tört rá. Pedig kedvelte Connort, néha aggódó bátyként
figyelte a kicsapongásait, hogy a nagyobb bakik elkövetésétől időben visszatartsa.

Connor Bradshow most élte azokat a bizonyos boldog utolsó hónapokat, és tett róla, hogy
szép  emlékei  legyenek  az  egyetemi  évekről.  Ahány  előadást  büntetlenül  csak  tudott,
elbliccelt. Robert inkább nem is gondolt rá, jó barátjának kezei alól milyen épületek, hidak
vagy akár csak egy járda kerül majd ki nemsokára. De majdnem biztos volt benne, hogy
Connor nem sok életet fog veszélyeztetni a diplomájával. Neki elég lesz, ha kézhez kapja a
papírt, aztán lesznek éppen elegen, akik az apja cégénél elvégzik majd a munka érdemi
részét. Az olyan lúzerek, amilyennek önmagát is érezte éppen.

Majdnem  három  éve  laktak  ebben  a  manhattani  lakásban,  miután  az  egyetemen
összeismerkedtek. Robert végzős volt és statikából korrepetálást vállalt; a bohém Connor
pedig állandó és jól fizető ügyfele lett. Állandóan együtt lógtak, és Connor dugta egy nap az
orra alá a címet, hogy nézzék meg ezt az egyetemhez közel lévő lakást. Nem volt a legjobb
állapotban,  de  minden működött  benne,  a  berendezés  is  használható  volt,  a  beosztása
tökéletes volt két független srác számára, és meglepő módon a bérleti díjat sem csillagászati
mértékkel szabták meg. Ő már akkor is keresett pénzt kisebb megbízásokkal, néha egy-egy
cikket is eladott az újságoknak, mint a nyári túráról szóló képes beszámolóját; Connort
pedig a szülei tartották el.

Robert családja is New Yorkban élt, az anyja és a huga New Jerseyben, egy szerény
kertes házikóban.  Az apja pedig egy hatalmas belvárosi  felhőkarcoló luxuslakásában.  A
huga, Carolyn, akit mindenki csak Caro-nak hívott, váratlan ajándék volt a tizennyolcadik
születésnapja  előtt  nem  sokkal.  Az  apja  úgy  tűnt,  már  korántsem  tekintette  akkora
ajándéknak, mert a születése után nem sokkal lelépett, amiben nem kevés szerepe lehetett
jól  menő ügyvédi irodája legifjabb alkalmazottjának,  a fekete hajú,  manöken alkatú,  de
állítólag tudósokat megszégyenítő intelligenciájú Elisabeth Normann-nek, akivel nemcsak a
munkaidő végeérhetetlen óráin osztoztak, hanem a magánéletük ritka percein is. Az apjától
ettől fogva egyetlen dolgot fogadott el, az egyetemi tanulmányai költségeinek fedezését.
Minden másra magának teremtette elő a pénzt.

Caro  fantasztikus  kislány  volt  és  ez  bocsánatos  bűnné  szelidítette  azt  a  hihetetlen
hasonlóságot, amivel az apjuk jóképű vonásait örökítette tovább. Gyűlölte azt az elit iskolát,



amit Anthony Palmer választott, mert nem tudott beilleszkedni a sok elkényeztetett gyerek
közé. Az iskolai merev, már-már felnőttes társasági viselkedés mellett már csak az iskolai
egyenruhát  utálta  jobban.  Otthon  csakis  farmert  volt  hajlandó  viselni,  és  Robert  nem
egyszer hallotta az anyját, ahogy Caro-t korholja, amiért a bátyja lezser öltözékét utánozza.
Ha választani  kellett  volna egy pizsamabuli  vagy egy Robbal  való  kirándulás  között,  a
kislány  gondolkodás  nélkül  az  utóbbit  választotta  volna.  Caro  úgy  mászott  a  meredek
hegyoldalakon, akár egy fürge kis zerge. Minden vele, vagy otthon töltött nap becses kincs
volt a fiú számára.

Bár Connorral szemben Robert volt az idősebb, ez az eltelt évek alatt egyre inkább csak
abban mutatkozott meg, hogy az ő dolga lett a felelősségteljes ügyek intézése, úgymint
lakbér és számlák, valamint időnként a vérző szívű lányok vigasztalása. Connor ugyanis
képtelen volt a határidőkkel boldogulni, így inkább a szüleivel havonta átutaltatott Robert
számára egy összeget, hogy abból oldja meg az életüket, a dolog többi része már nem
érdekelte. A lányok annál jobban érdekelték, ó, ők aztán talán túlzottan is. Egy idő után
Robert feladta, hogy a számtalan barátnő nevét megjegyezze, igaz, legtöbbször nem is volt
érdemes, hiszen egyik-másik amilyen hirtelen tűnt fel, olyan gyorsan tűnt is el örökre.

A  lakás  ugyan elég  nagy  volt,  mégsem tudott  igazán félrevonulni,  mert  Connor  ha
egyedül volt, akkor is teljesen betöltötte a teret a hangjával, az egész létezésével. Ez is egy
adottság!  –  rántott  lazán  a  vállán,  amikor  Robert  időnként  próbálta  kicsit  visszafogni.
Mégsem gondolt rá soha, hogy elköltözzön, mert a lakás kényelmes volt és főleg nagyon jó
helyen feküdt. És az az igazság, hogy még mindig jobb volt ezzel az életművésszel jó helyen
egy fedél alatt lakni, mint valahol egy lyukban, magányosan.

Robertnek ugyanis egyszerűen nem volt szerencséje a nőkkel. Már egy jó éve is annak,
hogy a legutóbbi barátnőjével szakítottak, és azóta sem volt senki, aki mellett hosszabb ideig
kikötött volna. Az egy éjszakás kalandok nem igazán érdekelték, Connor levetett nőihez sem
volt kedve; a reggeltől estig tartó munkában, egy férfiaktól hemzsegő irodában pedig nem
sok esélye volt rátalálni a nagy Őre. Akik meg felbukkantak, hát, néha arra gondolt, annyira
még nincs elkeseredve, hogy például Maryt, a kávézó rámenős kis pultoscsaját cipelje haza.
Akkor már inkább a Playboy legfrissebb száma! – húzta el még a gondolatra is a száját.
Connor ugyan rendre elcipelte magával bulikba, de még nem sikerült rábukkannia arra a
lányra, aki az alkohol gőzének elpárologtával is fenn tudta volna tartani az érdeklődését.

Végre hazaért és az ajtóban toporogva rázta le magáról a vizet. Meglepve tapasztalta,
hogy a lakás nincs bezárva. Connor itthon lenne? Benyitott, de a nappaliban senkit nem
talált. Letette a laptoptáskáját és a kabátját vállfára akasztotta, hogy hamarabb száradjon,
amikor a szeme a kanapé előtt lerúgott női cipőkre tévedt. Ó, basszus! Connor! Már megint
nő van nálad? A cipőcske tulajdonosa alighanem a fürdőszobában időzött, mert egy női hang
dudorászását  hallotta  odabentről.  Na,  akkor  ennyit  a  jó  forró  vízről,  amelyben  majd
felmelegítheti  áthűlt  tagjait.  A  következő  pillanatban  kivágódott  az  ajtó  és  egy  szál
törölközőben a legszebb zöld szempár nézett vele farkasszemet zabolátlanul göndör vizes
szőke fürtök alól,  amit valaha látott.  A lány apró sikkantással csukta be igéző szemeit,
mintha ezzel ő maga is láthatatlanná válhatott volna. Robert vigyorogva köszönt rá:

-Szia! Rob vagyok, itt lakom, ha Connor nem mondta volna.

-Szia! Emma vagyok, és talált-süllyedt, Connor nem figyelmeztetett, hogy meglephetsz.



Bocs, de én most inkább magamra kapnék valamit – mondta és villámgyorsan eltűnt Connor
hálószobájának ajtaja  mögött.  Robert  feledve az  esőt  és  átfázott  tagjait,  elgondolkodva
nézett utána.

Micsoda helyes lány! Egyáltalán nem is Connor esete, aki állandóan dús keblű barnákat
vagy festett vöröseket cipelt haza. A lány lámpafényben enyhén vörösbe hajló szőke haja és
a  milliónyi  apró  szeplő  az  orra  tövében,  az  a  csókra  termett  formás  száj...  nem,  ez
határozottan nem Connor esete, annál inkább az övé. Illetve az övé lenne, ha nem Connor
nőjéről lenne szó – húzta el a száját.

Meglepte, hogy ez alatt a pár pillanat alatt, amíg volt alkalma egy röpke pillantást vetni a
lányra, ilyen aprólékosan raktározta el agya a látottakat. A megkönnyebbülést, hogy végre
otthon van, most valami halvány rossz érzés árnyékolta be. Még sosem érzett így, amióta a
barátjával  együtt  éltek  ebben  a  lakásban,  de  most  valami  érthetetlen  oknál  fogva
határozottan gyötrelmes volt arra gondolni, hogy Emma a formás testével Connor izmos
teste alatt vonaglik.  Basszus, más sem hiányzik,  minthogy ilyen képekkel zsibbassza az
amúgy is fáradt agyát! – csapott ingerülten a pultra, amíg arra várt, hogy a teavíz felforrjon.
Éppen leemelte a kannát a tűzhelyről, amikor a lány egy feszes farmerben és hosszú ujjú
pólóban kilépett a szobából. Robert felnézett, aztán zavartan elkapta a tekintetét a póló alatt
megrezdülő mellekről, ahogy a lány a vizes haját dörzsölte.

-Kértek  teát?  Bár,  Con  inkább  kávés  –  tette  hozzá  a  kérdéshez  ezt  a  teljességgel
felesleges megállapítást, hiszen a lány alighanem pontosan tudja, mit szeret a barátja és mit
nem.

-Ó igen, kérek! – csillant fel a szeme Emmának.

-És Con?

-Connor aligha kér, mivel nincs itthon – vágott egy grimaszt a lány, miközben a lábait
felhúzva törökülésben elhelyezkedett a kanapé egyik sarkában.

-Ó! – lepődött meg Robert. Connor eddig még egyetlen lánynak sem adott kulcsot a
lakáshoz. Emma igazán fontos lehet neki, ha ennyire megbízott benne. Leemelte a teás
dobozt a polcról és sorolni kezdte: -fekete, zöld tea, gyümölcstea: erdei gyümölcsök, trópusi
keverék, menta... mi legyen?

-Egy erdei gyümölcsöst kérek  – mondta a lány, miközben enyhe borzongással nézte,
ahogy Robert a saját fekete teáját egy kis tejszínnel önti fel.

-Huh,  el  is  felejtettem, hogy az angolok ilyen gusztustalanul  szeretik.  Még nézni  is
borzasztó. Hogy bírod meginni?

Robert megbántva nézett fel. Angol gyökereit még ilyen csábos kis szöszkékkel szemben
is kész volt megvédelmezni.

-Én  sem kritizálom a választásodat  –  mormolta egy grimasz kíséretében,  aztán arra
gondolt, hogy ez tulajdonképpen a tea-ivási szokásaikon túl másra is igaz. Ha ennek a kis
libának pont  egy  ilyen Connor  féle  szépfiú  kell,  aki  majd  gerincre  vágja,  aztán idővel
félrelöki... hát, ki ő, hogy kritizálja a döntéseit? Mindenkinek joga, hogy úgy rontsa el az



életét,  ahogy neki  tetszik.  Bár,  érted igazán kár,  cica – gondolta sajnálkozva.  A szeme
sarkából a lányt figyelte, aki óvatosan kortyolgatta a teát. Mi a fenéért kellett észrevennie,
milyen formás a szája, amellyel kedvesen csücsörítve szürcsölte a forró italt?

-Nem kérsz bele mézet vagy cukrot?

-Nem, köszönöm. A kalóriákat meghagyom más, finomabb alkalmakra. Például... – és a
lány felállt, hogy a konyhából egy letakart tányért hozzon be. –Például erre. Almáspite. A
nővérem  sütötte,  és  fájdalomdíjként,  amiért  nem  maradhattam  náluk,  nekem  is  adta.
Megkóstolod?

Robert elvett egy szeletet és két harapással eltüntette. -Ez isteni! – dünnyögte élvezettel,
mire a lány nevetve elé tartotta a tányért. –Akkor vegyél még!

-Miért nem maradhattál náluk? – tért vissza az előbbi elejtett megjegyzésre, miközben
két újabb szeletet tüntetett el.

-Samantha gyereket vár és ugyan még majdnem öt hónap van hátra a szülésig, de máris
megkezdték a vendégszoba gyerekszobává alakítását. De jobb is, mert elég nehezen találom
meg a hangot a férjével. Steve egy idióta és már előre félek, hogy egy újabb kis idiótát
szabadítanak majd rá a világra – forgatta a szemét játékosan a lány; a fiú pedig együttérzően
bólogatva nyeldekelte a finom falatokat. A harmadik szelet után Robert tiltakozóan emelte
fel a kezét, amikor a lány újra elé tartotta a tányért. -Kösz, nem, a végén még megeszem az
egészet és Connornak nem jut belőle.

-Connor nem szereti – biggyesztette le a száját a lány, miközben Robert csak arra tudott
gondolni, hogy hol a fenében bujkált eddig ez a szépség, hogy még csak nem is hallott róla.
Connor nem szokott titkolózni a nőügyei kapcsán, Emma pedig nem az a fajta lány volt, akit
egyhamar elfelejt az ember, ha találkozott vele.

-Tulajdonképpen rendesen be sem mutatkoztam – szabadkozott a fiú. Ha ez a lány ilyen
magabiztosan mozog Connor életében,  akkor  alighanem csak nem figyelt,  és  elég régi
ismeretség lehet, megérdemli, hogy tisztességesen fogadja. Még az is előfordulhat, hogy a
jóindulatára szorul, hiszen ha ezek ketten együtt laknak majd, lehet, hogy előbb-utóbb külön
lakást kell keressen magának. Connort ismerve pedig alighanem Emma veszi majd át tőle a
stafétabotot  az  ügyek  intézésben  is.  –Robert  Palmer  vagyok,  három  éve  a  barátunk
lakótársa.

-Emma Stuart. Emmaline, de ha lehet, akkor csak Emma – nyújtotta a kezét a lány, ami
meglepően meleg és  puha volt;  kicsi,  vékony ujjacskákkal,  amik  szinte  elvesztek  a  fiú
tenyerében. Robert még sokáig tartotta volna a markában, de aztán észbekapott, hogy ideje
lenne elengedni a haverja barátnőjének a kezét, mielőtt még az a bolond ötlete támad, hogy
magához rántja és megcsókolja az igézően formás száját.

-Szép, nekem legalábbis nagyon tetszik az Emmaline, de oké, akkor legyen csak Emma –
mosolygott vissza, és csak remélni merte, hogy a lelkét lassan betöltő irigység nem ül ki az
arcára. Én miért nem tudok egy ilyen helyes, kedves lánnyal összefutni? Nem is vagy Connor
esete! –akarta megrázni a lányt, de akkor szerencsére kinyílt az ajtó és a barátja sétált be
rajta.



-Sziasztok! Hi, baby, te már itt vagy? – rántotta magához Emmát és egy meglepően
szűzies puszit nyomott a homlokára, aztán a fenekére csapva felnevetett.

-Összeismerkedtél már a haverommal? Jó fej, csak soha, de soha ne kezdj ki vele! Nem
vagytok egy súlycsoportban, megenne téged reggelire vagy te őt, ha a főiskolán sikerült
elrontaniuk. És te is Rob, jól  figyelj,  mert nem mondom el kétszer,  Emma tabu! …Na,
gyerekek, van valami kaja, mert éhen halok?

Emma a szemét forgatva, Rob kissé zavarban, egyszerre vették a konyha felé az irányt.
Az ajtóban összeütközve Robert csak arra tudott gondolni, a fene egye meg, pedig mennyire
szeretett itt lakni.  Nyilvánvaló, hogy vonzza ez a lány, mint a mágnes, úgyhogy mielőtt
rámegy a  Connorral  való  barátsága,  jobban teszi,  ha  keres  magának  egy lakást.  Nagy
érvágás lesz egyedül bérelni egy kéglit, de vannak dolgok, amik nem mérhetők dollárokban,
és ilyen a nyugalom meg a barátság.

-Bocs, csak a reflex, …Connor éhes, tehát indultam valami kaját összecsapni, de biztos
inkább a te főztödet választaná. Én ugyanis nem vagyok egy három csillagos séf – vágott egy
grimaszt,  ahogy a spagetti  hegyekre gondolt,  amit ugyan sokféle variációban, de mégis
szinte egyetlenként tudott elkészíteni a másik specialitása, a tojásrántotta mellett. -Csak
csináld nyugodtan, majd ha végeztél, én is összecsapok magamnak valamit.

-Hülye vagy? – nézett rá közvetlen őszinteséggel Emma. –Ha már kotyvasztok, akkor
annyit fogok csinálni, hogy mind a hármunknak jusson. Nyilvánvaló. De most kifelé, mert
nem szeretem, ha tanuja is van a szerencsétlenkedésemnek! –  grimaszolt,  azzal enyhén
mellbe taszította a még az ajtóban ácsorgó fiút. Az érintés szinte elzsibbasztotta az ujjait, de
aztán  megrázta  magát  és  a  hozzávalókra  koncentrált.  Tervei  voltak,  és  azokban  nem
szerepelt egy forró kaland, Connor jóképű lakótársával meg főleg, akit mellesleg az a link
pasi el is felejtett megemlíteni, amikor felajánlotta, hogy egy ideig meghúzhatja magát nála.

A fiú mosolyogva indult a szobája felé, hogy átöltözzön. Közben a gondolatai két dolog
között csapongtak. Egyrészt, hogy Emmának milyen finom rózsaillata van így a fürdő után,
de ezt a gondolatot gyorsan le is zárta, mert a fantáziája meglódult és már látta is, ahogy
hosszú  ujjaival  a  tusfürdőt  oszlatja  el  a  testén,  hosszan  elidőzve  a  pulóvere  alatt
megrezzenő,  képzeletében tökéletes  melleken.  Másrészt,  hogy a  vacsora  most  abszolút
kétesélyes.  Vagy  Emma  szerénykedett  és  ragyogóan  főz,  csak  viccelődött  a
szakácstudományával  kapcsolatban;  és  ebben  a  variációban  bízott  erősen,  mert  már
szívesen evett volna valami mást a kissé túlfőtt spagettin kívül. Vagy... és ezt a lehetőséget
most inkább elvetette, a lány tényleg nem egy sztárszakács, és akkor lehet, hogy a körmére
kéne nézni, hogy az a kevés, ami a fridzsiderjükben lenni szokott, ne a kukában végezze.
Mert akkor konkrétan éhen fog halni, vagy a jól bevált módszer szerint rendel egy pizzát, de
csak ha a lány nem látja, mert a világért sem szeretné megbántani. Furcsa érzés volt, hogy
hirtelen valakinek az érzelmeire tekintettel kell lennie, de igazából tetszett a gondolat. Volt
benne valami kedves kihívás, és ilyesmiben igazán régen volt része. Halkan dudorászva
pakolászta a holmiját egy szál kirojtosodott, szakadt farmerben, amikor velőtrázó sikítást
hallott  kintről.  Az  ajtót  felrántva a  konyha felé  vetődött,  készen bármilyen vészhelyzet
elhárítására.

Emma  falfehér  arccal  ácsorgott  a  konyha  közepén,  kezében  egy  nehéz  serpenyőt
szorongatva. Se égett szag, se lángok, Robert elbizonytalanodott, akkor mi lehetett a baj? És



hol van Connor? - mert igazából neki kéne itt elsősorban a megmentőt eljátszani.

-Mi a baj? – nézett értetlenül a lányra, aki rettegve fókuszált a konyhapult vége felé,
készen arra, hogy a halálhozó serpenyővel lecsapjon.

-Egy patkány! Oda menekült be – mutatott a pult felé.

-Patkány? Itt? – hökkent meg a fiú. A három év alatt, amióta ezt a lakást bérelték, soha
semmilyen rágcsáló, még egy csótány sem bukkant fel. Aztán elvigyorodott. Ez csak Jonas
lehet! Kivett pár szemet a reggelire szánt zabpehelyből és letérdelt a pult mellé.

-Jonas! Gyere kis barátom, nézd csak, mit adok neked! – a lágy hangtól, ahogy ezt a
Jonas-t hívogatta, Emma akaratlanul is közelebb hajolt hozzá. Aztán ijedten kiegyenesedett,
ahogy arra gondolt, a fiúk talán házipatkányt nevelgetnek ebben a lakásban. A következő
pillanatban egy tengeri malac ballagott elő a résből, ahol ő csak egy eltűnő árnyat látott az
előbb. Elnevette magát, ahogy az aranyos kis állat Rob tenyeréből falatozni kezdett. A fiú
felnézett.

-Jonas a szomszédban lakik. A gazdája egy kisfiú, aki mindig kiveszi a helyéről, amikor
hazajön a suliból. Csak aztán jön-megy, elfeledkezik róla, amikor a haverok hívják játszani,
Jonas pedig unatkozik a kis gazdája nélkül, és időnként meglóg, aztán többnyire nálunk köt
ki, talán mert mi tartjuk a legjobban  az emeleten lakók közül  – magyarázta a fiú, azzal
nyakonfogta a kis szökevényt és felállt.

-Sose értettem, miért éppen tengeri malacnak hívják – mormogta az orra alatt Emma,
ahogy a bársonyos bundát az ujja hegyével tartózkodóan megcirógatta. A lányban most
tudatosult, hogy a srácon a farmeron kívül semmi nincs. Nagyot nyelt, ahogy Rob a puha kis
szőrmókot magához ölelte, hosszú ujjaival pedig a bundáját simogatta gyengéden. Nem mert
Jonasra nézni, mert a gombszemek mellett a férfi mellbimbója sokkal jobban érdekelte, mint
szabad lett volna. A következő pillanatban kinyílt Connor ajtaja és megjelent, nyakában a
fülhallgatóval.

-Ti meg mit műveltek itt? Baby, az előbb akkorát sikítottál, hogy még ezen keresztül is
hallottam – biccentett a kipárnázott fülhallgató felé.

-Jah, de annyira azért nem izgatott, hogy mi lehet a baj, hogy elő is gyere – morgott
szemrehányóan Emma. Connor közben észrevette a kis bundást.

-Ó, Jonas, te rémítgeted a csajokat már megint? Szólni kéne Freyának, hogy figyeljenek
jobban  rá,  mert  egyszer  végleg  világgá  megy  –  koppintott  a  kis  szabadulóművész
fejecskéjére, aztán már nem is törődött velük tovább és a szobája felé indult.

-Amíg tart a zabpelyhem, addig biztosan nem megy sehova – cirógatta Rob a kis állatot. A
következő pillanatban kopogtattak és Connor az ajtó felé kanyarodott. Freya vigyorgott a
folyosón.

-Ha jól hallottam, már megint nálatok van – kacsintott a csinos fekete hajú, karcsú nő, aki
a huszas évei vége felé járhatott.

-Ó, igen... Jonas, itt a mama, mehetsz haza! – vigyorgott Robert, ahogy a nő kezébe adta
a kis állatot. A nő nem mulasztotta el Jonas bundáján túl a férfi kezét is végigsimítani. Régi



játék volt ez köztük. Freya egyedül nevelte a fiát, és bár olykor akadtak férfiak az életében,
de rendre meglógtak, amikor Calebről tudomást szereztek. Az egyik alkalommal Robert
éppen hazafelé tartott, amikor a nő nagyokat szipogva állt a saját ajtaja előtt. Próbálta a
sírás nyomait eltüntetni az arcáról, mielőtt a fiával találkozott volna, de amikor Robertet
meglátta, újra kifakadt és eltörött nála a mécses.

-Miért  nem  akartok  felelősséget  vállalni  ti  férfiak?  Miért  csak  a  szex  érdekel
mindegyikőtöket? – kérdezte elkeseredetten a sráctól, akivel eddig a köszönésen kívül még
egy mondatot sem váltott. Robert meglepve megállt, aztán kinyitotta a saját ajtajukat és
befelé intett.

-Jöjjön be, szedje rendbe magát! Higgye el, nem magával van a baj, hanem azokkal a
pasikkal,  akikkel eddig találkozott.  Maga nagyszerű nő, aki egy remek srácot nevel,  és
előbb-utóbb biztosan találkozik azzal a férfival, aki ezt értékelni fogja – mondta neki kedves,
megnyugtató hangon, ami meglepte a nőt. Freya összehúzott szemekkel vizsgálgatta a fiút,
hogy lássa, vajon ő is csak egy kis lazulásra vágyik-e, azért adja a megértőt, de az olyan
őszinte  szemekkel  nézett  rá,  hogy  ha  átverésnek  szánta  a  vigasztaló  szavakat,  akkor
oscardíjas  alakítást  nyújtott.  Bement,  megmosta  az  arcát,  Robert  főzött  egy  teát,
beszélgettek mindenféléről,  leginkább Calebről,  aztán Freya  megnyugodva  hazament és
azóta nem mulasztotta el megkínálni őket, ha sütött valami finomat. Mint ahogy kitartóan
próbálta felkelteni a fiú figyelmét, akiben a nagy átlagtól eltérően még nem csalódott. De
igazából a szíve mélyén már elfogadta, hogy az érdeklődés nem kölcsönös.

Emma a háttérből a nőt figyelte, ahogy Robert kezéhez ért. … Aha, akkor kettőjük között
van valami? … Nem csodálkozott rajta, hogy más nő is elgyengülhetett a közelében, mert
memóriája kéretlenül és roppant élesen már elő is hívta az előbbi pillanatok emlékét. Volt
ebben a srácban valami, túl a csinos ábrázatán, és a jól kidolgozott mellizmain, amit hirtelen
meg sem tudott  volna  fogalmazni,  mindenesetre  roppant  módon vonzóvá  tette.  Valami
meghatározhatatlan  érzékenység,  finomság,  ami  a  legtöbb pasiból  hiányzott  manapság.
Aztán összerezzent, ahogy Connor a többiekkel nem foglalkozva a hóna alá húzta.

-Na, sikerült már munkát találnod?

Emma megrázta a fejét, hogy kirázza az előbbi gondolatatokat, és felmosolygott Connor
érdeklődő arcára. -Mi van? Még be sem költöztem, de máris ki akarsz rakni?

-Hát, megfordult a fejemben. Tudod, Roberttel van egy egyezségünk, hogy csajok nem
maradhatnak egy éjszakánál tovább.

Emma  elgondolkodva  nézte  Robert  izmos  hátát,  ahogy  még  mindig  az  ajtóban
beszélgetett a szomszéddal. Egy éjszaka? Connorról tudta, hogy milyen pasi, de a barátjáról
szerette volna azt képzelni, hogy más.

-Hát, hogy a kérdésedre válaszoljak, nem, még nem találtam munkát. Hacsak a  sarki
kávézóban nincs felvétel – vágott egy grimaszt. –Bár, abból a fizetésből aligha bérelhetnék a
közelben  lakást.  És  nekem  határozottan  tetszik  ez  a  környék  –  mondta  durcásan,  és
igyekezett  nem a  nyitott  ajtóban  ácsorgó  páros  felé  nézni.  Robert  közben  türelmesen
hallgatta Freya beszámolóját Caleb és Jonas legutóbbi kalandjairól, de igazság szerint a
radarjai a háta mögött folyó beszélgetést vették. Szóval Emma munkát keres. Kérdés, milyen



képesítése van, mert náluk az irodában éppen titkárnőt keresnek. Rámosolygott Freyára, de
közben hátralépett, hogy jelezze, most már becsukná az ajtót. A nő értett a testbeszédből és
elköszönt. Az ajtó alig csukódott be mögötte, amikor Connor rákacsintott a barátjára:

-Tudod ugye,  hogy bejössz  neki?  Szerintem csak egyet  kéne csettintened,  és  máris
átköltözhetnél hozzá.

-Útban vagyok? – csattant fel Robert, ahogy belegondolt, miért hozta szóba Connor ezt a
marhaságot éppen most, Emma előtt.

-Ó, bocsánat, de érzékenyek vagytok ma mind a ketten! Na, de ez a csaj itt - csapott
Emma fenekére - valami vacsorát ígért, és ha már Jonast nem sütötte meg, akkor kíváncsi
vagyok, eszünk-e még ma valamit, vagy testületileg éhen halunk?

Emma a szemét forgatva lépett a mikróhoz, ahol már kiolvadt az a pár szelet hús, amit
még a riadalom előtt tett be. Kicsit talán a kelleténél erőteljesebb mozdulatokkal klopfolni
kezdte  a  szeleteket.  Robert  rásandított.  Nem  igazán  értette  a  lány  hirtelen  támadt
ingerültségének okát, de egész jól mozgott a konyhában, akkor talán végre valami ehető
kerül ma este az asztalra.

-Segítsek? – nézett rá, mert Connor nyilvánvalóan nem akart részt venni a főzőcskében,
már újra becsukódott mögötte a szobája ajtaja.

-A legnagyobb segítség az lenne, ha felvennél egy átkozott pólót! – szólt rá a lány a maga
számára is érthetetlen ingerültséggel, aztán hátat fordítva a zöldségeket kezdte vehemensen
szeletelni.

Robert egy pillanatra meghökkenve nézte a lány hátát, aztán szó nélkül a szobája felé
indult. A szende szűz! Összeköltözik Connorral, aztán kiborul, ha egy pucér férfimellkast lát.
A franc se ismeri ki magát a nőkön! – sóhajtott nagyot, aztán magára kapott egy fekete
pólót, miután megszagolta a hónalját. Jó lesz vigyázni, mert a kicsike ki fogja őt is osztani,
ha lesz rá oka, ha nem, úgyhogy inkább elébe megy a dolgoknak és igyekszik jófiúként
viselkedni. A konyha felől ugyanis finom illatok szállingóztak.

*

Robert az ágyán heverészve a hazahozott munkáját nézegette, de hazudott volna, ha azt
állítja,  hogy egyetlen épkézláb ötlete született volna az elmúlt fél  órában. A gondolatai
állandóan elkalandoztak. Leginkább az odakint szorgoskodó lány felé. Jézus, ilyen régen volt
már  nő  az  életében,  hogy  pont  Connor  barátnőjéről  nem  tud  leszállni?  A  gondolatot
képzettársítás követte, amitől kényelmetlenné vált  a farmere. Félredobta a tervrajzokat,
feladta a hiábavaló próbálkozást, hogy koncentráljon, és kiment a szobájából. Emma még a
konyhában tett-vett, ezért inkább bekopogott Connorhoz.

-Mi van? Már kész a vacsora? – nézett fel a barátja egy ismerős szakkönyvből. Robert
meglepve látta, hogy barátja tanul.

-Bocs, hogy megzavartalak, nem gondoltam, hogy tanulsz, csak ... szóval... azt hittem,
dumálhatunk, mert…. - Közben nem tudta nem észrevenni a szanaszét heverő női holmikat.
Connor megemelte a szemöldökét. Amióta ismeri, nem hallotta még Robertet így feszengeni.



Mi a franc baja van? Becsapta a könyvet és letette az íróasztalra, aztán megpaskolta maga
mellett az üres széket.

-Na, gyere! Connor papa fogadóórát tart. Gyónjál gyermekem, mi nyomja a lelkedet!

-Á, Connor, te mindig elhülyéskeded a dolgokat! – grimaszolt rá a barátja. –De ha már
kérdezed, ez a csaj odakint, ez nyomja a bögyömet.

-Azért ismerjük el, hogy az övé – biccentett kifelé Connor – klasszisokkal jobb, mint a
tiéd; mármint a bögye – hunyorgott Robertre, de az még csak el sem mosolyodott. Á, akkor
itt valami nagy gáz van, ha Rob már a viccet sem érti. Csak nem összeveszett Emmával,
amíg nem figyelt rájuk? -Mi a baj Emmával? – kérdezte óvatosan.

-Arról volt szó, hogy egy csaj sem maradhat egy éjszakánál tovább, de ennek a lánynak
kulcsot adtál, és ahogy elnézem, nem egy fogkefével érkezett – mutatott a méretes nyitott
bőröndre,  amiből egy ingerlően szexi  fekete csipkés melltartó kandikált  ki.  -Csak tudni
szeretném, hogy akkor most mi van? Ideköltözik? ...és akkor én... keressek másik lakást?

-Ja, csak ez a baj? Nyugi, csak addig lesz itt, amíg talál magának munkát, és bérelni tud
egy saját kis kéglit. Pár nap és költözik, emiatt nem érdemes izgatnod magad. Sajnálom, ha
zavar, de csak azért nem szóltam előre, mert nem volt biztos, hogy egyáltalán idetolja azt a
csinos  kis  fenekét.  Eredetileg  ugyanis  azt  tervezte,  hogy  visszamegy  a  suli  után  Los
Angelesbe.

-Aha  –  Robert  csak  ennyit  tudott  kinyögni,  és  fejében  kezdtek  összeállni  az
információmorzsák. Akkor Emma is Los Angelesbe való, akárcsak Connor; onnan ismerik
egymást. Kitartó egy kapcsolat lehet, mert ha jól emlékszik, Connor az elmúlt fél évben haza
sem utazott. Persze, ha a csaj közben itt járt suliba... de hogy a francba nem hozta fel eddig
egyszer sem? Ááá, mindegy, szóval elmegy. Jobb is lesz ez így. Mindenkinek. Ezt a pár napot
pedig ki fogja bírni,  ha kell,  féllábon állva is,  nem lehet probléma. Csak akarni kell!  –
győzködte önmagát.  -Oké, örülök, hogy ezt tisztáztuk – motyogta, aztán felállt,  és mint
valami holdkóros, kiballagott a szobából. Connor értetlenül nézett utána.

-Vacsoraaa! –  kiabált  éppen Emma, amikor Robert felbukkant a nappaliban.  A hang
benne akadt,  ahogy a srác megjelent.  Szót  fogadott,  felvett  egy pólót,  de még mindig
mezítláb volt, és a pucér lába vonzotta a tekintetét. A fekete póló meg... főleg azzal az apró
lyukkal a hasán... oké, jobb, ha belenyugszik, hogy a srác a szemétledobó ajtaját is magára
húzhatná, akkor is muszáj lenne állandóan ránéznie, … és időnként letörölnie a szája szélén
elcsurranó  nyálat.  Megköszörülte  a  torkát  és  a  lehető  legközömbösebb  hangon
megkérdezte:  -Van  kedved  megteríteni?

A fiú  beleegyezően bólintott,  és  már  nyitotta  is  mellette  a  felső  szekrényt,  hogy  a
tányérokat elővegye. A felfelé nyúló karon a lámpafényben megcsillant az aranyszőke szőr
és Emma majdnem kiborította a serpenyőt, amit éppen az asztalra akart rakni. Anyám, hogy
a francba lehet szexi egy vadidegen pasi szőrös csuklója?! És az a francos póló, ahogy
felcsúszott, ingerlően villant meg a fiú bőre a farmer dereka fölött. Úgy döntött, egy kicsit
visszateszi az edényt a tűzhelyre, mielőtt a vacsorát a padlóról kell felnyalniuk. Nyalni… na,
ez volt az a szó, ami jobb lett volna, ha nem jut az eszébe, mert azonnal képzettársításba
fogott  amúgy  teljesen  ledermedt  agya.  A  pultra  támaszkodott  és  erősen  reménykedett



benne,  hogy  a  remegés  még  azelőtt  kiáll  a  kezéből,  hogy  éhenhalnának.  ...  Robert
szétpakolta a tányérokat, aztán a fiókban az evőeszközök után kotorászott. Az egyik villa
kiesett a kezéből, ahogy arra gondolt, hogy egy szebb világban Emma egy szál semmiben, jó,
legfeljebb egy kis köténykében süröghetne a konyhában, neki készítve a vacsorát. A képet
idegesítően élesen látta maga előtt. Eközben a háta mögött Emma a sütőből emelte ki éppen
a sültkrumplis tepsit. Egyszerre hajoltak le és pontosan fenéken billentették egymást. Aztán
megmerevedtek  ebben a  pozitúrában.  Végül  Robert  aprót  köhintve  felegyenesedett,  és
mintha mi sem történt volna, a villát kezdte el mosogatni. Amikor már percek óta folyatta rá
a vizet, Connor zárta el a csapot.

-Azt hiszem, már elég tiszta lesz.

Robert  észre  sem vette,  hogy  a  barátja  is  megérkezett,  annyira  el  volt  foglalva  a
gondolataival, amik közül Connornak egyet sem mert volna bevallani. Amilyen állapotban
volt, valószínűleg azt sem vette volna észre, ha körülötte lángba borult volna a konyha.
Emma már az asztalnál ülve bíborvörösen rendezgette a szalvétát az ölében. Ő is letottyant
a szemközti székre, aztán Connort nézte, aki éppen kinyitott egy kis üveg sört, majd kérdőn
a többiekre nézett. -Ti mit kértek?

-Ugyanazt – mondták egyszerre, aztán ettől megint zavarba jőve, Emma remegő kézzel
tálalni kezdett, míg Robert a villát törölgette szorgalmasan.

-Nem azért Rob, de az a villa lassan elkopik, mi a franc van már veled, haver? Te meg
hagyd inkább, majd szedünk magunknak, mert már több van az asztalon, mint a tányéron –
vigyorgott  Connor,  miközben még két  sört  tett  az  asztalra.  –Úgy viselkedtek,  mint  két
kamasz. Rob már meggyónt, de most már érdekelne, hogy Emmának mi nyomja a ... bögyét,
mert nem szokott ő ilyen ügyetlen lenni.

-Egyél, ne dumálj! – morrant rá a lány elpirulva Connorra. Aztán hangos zörgéssel ő
maga  nekikezdett  az  evésnek.  Mielőtt  az  első  falatot  a  szájába  vette  volna,  a  két  fiú
egyszerre szólalt meg: -Jó étvágyat! – …ettől azonnal elment az étvágya.

*

Másnap reggel  Robert  kifacsarva ébredt.  Kamaszkora óta nem voltak ilyen zavaros,
erotikus álmai. Ráadásul most még a tudatalattija is küzdött a dolgok ellen, és az álmai ettől
a pihenés helyett a káoszt hozták el. Már elaludni is alig tudott, mert azt figyelte, milyen
hangokat hall a falon túlról. Aztán amikor nem hallott semmit, akkor azon agyalt, hogy vajon
miért nem. A tegnapi vacsora minden önuralmát felemésztette. Ült szemben Emmával és
jóformán fizikai fájdalmat jelentett levenni a tekintetét a lány halvány rózsaszín ajkairól,
ahogy mohón falatozott. Képtelen volt kordában tartani a gondolatait, így aztán amíg azok
ketten valami régi közös történeten kacarásztak, neki csak az járt a fejében, hogy vajon a
lány a szexben is olyan mohó-e, mint az evésben, ha kellőképpen kiéhezett? Amikor Connor
bokán rúgta az asztal alatt, először megijedt, hogy talán mégiscsak kimondta hangosan a
gondolatait, és fogalma sem volt róla, vajon miről volt éppen szó az asztalnál, így aztán
önkéntelenül szaladt ki a száján: -Oké, rendben.

-Mi van rendben, te kótyagos? – nézett rá a barátja gunyoros kíváncsisággal.

-Ja...  semmi...  csak egy benti  problémán gondolkodtam, és azt hiszem, megvan rá a



válasz ... – dünnyögte lesütött szemekkel. Ahogy bízott is benne, Connort egyetlen dolog
biztosan  nem  érdekelte,  a  szakmai  problémák,  így  aztán  nem  is  gyötörte  további
kérdésekkel.  Robert  felállt,  a  tányérját  a  mosogatóba tette,  aztán mosolyt  erőltetett  az
arcára és feléjük fordult. Emma éppen Connor fülébe súgott valamit, amin a barátja nagyot
nevetett.  Neki minden idegszála kiegyenesedett  ettől  a nevetéstől,  és leginkább attól  a
gondolattól, hogy jó lenne minél előbb elaludni, mielőtt ezek ketten egymásnak esnek a fal
túloldalán. Talán el is kéne mennie itthonról, hogy mire hazaér, már aludjanak. Igen, ez lesz
a megoldás –  döntötte el  magában,  bár fogalma sem volt,  hogy hova menjen.  Egyedül
egyébként se sok kedve volt hozzá. Aztán eszébe jutott Freya és a közeledési kísérletei.
Talán az lenne a legjobb, ha vele... aztán elszégyellte magát. Nem használhatja ki a lány
vonzódását, amikor tulajdonképpen csak búfelejtőnek használná. Nagyot fújtatott és elindult
a szobája felé. Aztán győzött a jólneveltsége és visszafordult. Még éppen elkapta Emma
pillantását, ahogy őt figyelte.

-Köszönöm a  vacsorát!  Isteni  volt  –  mondta,  aztán  becsukta  maga mögött  az  ajtót.
Odabent  nekidőlt  a  helyenként  lepattogzott  festésnek.  Utálta,  hogy  nem  engedheti
szabadjára az érzelmeit. Most a legjobb lenne egy oltári nagyot csapni az ajtóra, nem is
egyet, hanem egy egész sorozatot, de akkor alighanem magyarázkodnia kéne a kintieknek,
szóval inkább mégse. Vagy legalább a falhoz vágni az éjjeli lámpát, bármit, ami zajos és
feszültségoldó.  Erről  az  utolsó  szóról  aztán  eszébe  jutott  valami,  ami  végre  nem volt
összefüggésben a nadrágjával. Feszültségoldás, ez az! A szekrény mélyéről előráncigálta a
falmászó felszerelését, belegyömöszölte a sporttáskájába és magára kapott egy dzsekit.

Connorék még mindig  az  asztalnál  ültek  és  beszélgettek.  Ez  annyira  nem vallott  a
barátjára!  Ez a  lány igazán sokat  jelenthet  neki,  ha nem csak hanyatt  akarja  dönteni.
Megköszörülte a torkát:

-Legyetek jól,  én elugrom a falmászó terembe, mert lassan lejár a bérletem és nem
akarom, hogy kárba menjen. Ne várjatok rám, majd jövök! Sziasztok! – azzal választ sem
várva kiviharzott az ajtón.

Connor töprengve nézett utána. -Annyira nem vall rá, ahogy ma viselkedik. Teljesen meg
van kergülve. Az előbb még hozzám is bejött, hogy megkérdezze, költözzön-e el, ha te itt
fogsz lakni. Nem is értem, olyan fura gyerek, de jó srác; bírom a humorát, bár most valahol
elhagyta.  Én  személy  szerint  nem  is  boldogulnék  nélküle,  úgyhogy  ha  már  maradsz,
levehetnél egy kis terhet a válláról, mert ő főz, rendezi a számlákat, takarít, még mos is, ha
azt annak lehet nevezni,  hogy az én cuccomat is ő hordja le a mosodába. Lehet,  hogy
becsajozott, és azért ilyen agyatlan?

Emma nagyon remélte, hogy erre a kérdésre nem a válasz. Ő sokkal inkább úgy érezte,
vagy inkább csak remélte,  hogy a srác zavarodottsága az önmagában is érzett  zavarra
rezonál,  hogy  ők  ketten  kölcsönösen  éreznek  valamit,  valami  kimondhatatlan,
megfejthetetlen érzést,  amit  remélhetőleg lesz még idejük tisztázni,  mielőtt  ő talál  egy
másik lakást és kénytelen lesz lelépni a színről.

*

Robert remegő lábakkal állt a fal tövében leterített vastag szivacson, ami a nagyobb
sérülésektől volt hivatott megvédeni azt, aki egy-egy fogást elvétett. Nem ez volt a környék



legjobb klubja, de ez volt a legközelebb. Bérlete momentán egyikbe se volt,  csak azért
mondta Connorék előtt, hogy hihető magyarázatot adjon a szinte menekülésszerű távozásra;
így aztán vett egy egy alkalomra szóló belépőt. Hónapokkal ezelőtt mászott utoljára és a
fogások már kimentek a kezéből. Mert most csak a keze emlékeire hagyatkozhatott, a feje
teljességgel  használhatatlan  volt.  Ráadásul  a  kemény  irodai  munkával  töltött  hetek  az
erőnlétét is aláásták, mert korábban ennyi megerőltetés meg sem kottyant neki, most pedig
remegtek az izmai a karjában, lábában egyaránt. Még a legkönnyebb feladatra sem tudott
koncentrálni, nemhogy a bonyolultabbakra, mert állandóan Emmához és Connorhoz tértek
vissza  a  gondolatai.  Szinte  pánikba  esett,  hogy  egy  nő,  ráadásul  Connor  nője,  így
kibillentette a lelki  egyensúlyából.  Ilyen hülye helyzetben még az életben nem volt,  és
fogalma sem volt róla, hogyan tudna a legkevesebb fájdalommal kikeveredni belőle. Aztán
egy ismerős lobogó fekete sörényre lett figyelmes. Már éppen megjegyzést akart tenni, hogy
a csaj jobban tette volna, ha összefogja a haját, amikor rájött, hogy Freya tincseit és feszes
fenekét stíröli alulról. A nő meglepően ügyesen és fürgén mászott, már éppen a csúcshoz
ért, rácsapott, majd a kötélen hirtelen aláereszkedett. Robert éppen csak odébb tudott lépni
előle.

-Szia! – köszönt a lányra őszinte érdeklődéssel, és végre elszakadva az agyát gúzsba kötő
gondolataitól.  Freya  pedig  nem  törődve  a  testére  izzadtan  tapadó  pólóval,  kacéran
rámosolygott.

-Nocsak! Milyen kicsi a világ? Nem is tudtam, hogy te is lejársz – kente be a tenyerét
síkporral, miközben a fiúra mosolygott.

-Már egy jó ideje nem voltam, túl sok volt a meló és jól esett otthon leereszteni, de most
Connornak vendége van és úgy gondoltam, mindenkinek jobb, ha nem fülelek a szomszéd
szobában – Rob keserűen ébredt rá, hogy a témaváltás alig pár percig működött.

-Az a kis szöszi, aki patkánynak nézte Jonast? Helyes kis tyúk, de nekem nem úgy tűnt,
mintha  valami  nagy  szerelem  lobogna  köztük.  Igaz,  mit  tudok  én  a  szerelemről?  –
komorodott el Freya. –Még sosem láttam, valami friss hódítás?

-Nem  tudom,  olyan  ...  meghitten  tudnak  beszélgetni,  mintha  régi  lenne  már  ez  a
kapcsolat, tudod,... amikor nem feltétlenül az ágyban akarsz kikötni az első mondat után –
motyogta a fiú és Freya egy beszédes grimasszal nyugtázta az észrevételt. -De még sosem
láttam, nem is hallottam róla. Connort ismerve, tényleg elég fura – nevette el magát Robert,
de a nevetés nem volt egészen őszinte és ez még a lánynak is feltűnt.

-Te, ne haragudj, ha kérdezek valamit. ...Valami bizalmasat – suttogta Freya, miközben a
fiú karja után nyúlva lehúzta Robertet a tatamiról, hogy a többi mászónak ne legyenek
útban.  –Szóval,  de  tényleg...  ne  haragudj  meg érte,  tudom,  semmi  közöm hozzá,  csak
gondolkodtam rajtad, rajtatok és óhatatlanul eszembe jutott valami...


