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1.

 

Jane kicsit szédelgett az italtól, pedig igazán keveset ivott, annak ellenére, hogy a ’78-as évjáratú
St-Emilion kitűnő volt. Most mégis furcsán álmosnak érezte magát. Ezért is hagyta ott az estélyt
olyan gyorsan. Elnézést kért az asztaltársaságtól, amely főleg munkatársaiból állt. Vele ellentétben,
ők nem látszottak megviseltnek. Úgy néztek ki, mint akik hozzá vannak szokva az éjszakai élethez.
Csodálkoztak is, hogy ilyen hamar el akar menni.

-  Már  is  itt  hagysz  bennünket?  Ezt  nem  gondolod  komolyan!  Maradj  még!  Élvezd,  hogy
szórakozhatsz! Ez az est a pihenésé, azután dolgozhatsz majd eleget – próbálta maradásra bírni
főnöke, John.

A férfi magas volt, szőke, jól megtermett, laza mosollyal, csillogó szemmel, amely hűen tükrözte,
hogy már túl van egy-két italon. A Dynamique Elegant Divatház egyik vezető tervezője volt ő, aki
Jane-nel együtt tegnap este szállt le Párizsban, a Roissy/Charles de Gaulle repülőtéren. Még kis sem
pihenték fáradalmaikat, és máris az estélyre kellett készülniük.

A  divattervezők  nemzetközi  találkozójára  érkeztek.  A  júliusi  divatbemutatón  az  őszi  és  téli
kollekciót fogják bemutatni a hazai és a külföldi divatházak. Most még ugyan csak június van, de már
folynak az előkészületek. Két jelentős divatbemutató van a francia divatfővárosban egy évben, ez a
mostani és januárban a másik, amin a nyári kollekciót ismerheti meg a közönség. Jelentősége azért
figyelemreméltó,  mert  mindenki  ott  van,  aki  számít.  A  nagy  versengést  élvezettel  figyelik  az
emberek. Szorgalmasan kattognak a fényképezőgépek, villannak a vakuk, forognak a kamerák. Majd
minden évadban felbukkan egy-egy tehetséges tervező, vagy egy-egy gyönyörű topmodell.

- Nem érzem jól magam. Szeretnék a szobámba menni, és lefeküdni. Biztosan a fárasztó repülőút
miatt fájdult meg a fejem–mondta Jane.

-  Rendben van,  ha  nem tudlak  rábeszélni,  akkor  elengedlek.  Lehet,  hogy  nemsokára  én  is
követem a példádat. Az is igaz, hogy nem beszéltem még mindenkivel. Sok itt az ismerős tervező.
Reméltem, hogy elkísérsz, de megértem, hogy pihenned kell. A lemezt biztonságba helyezted?

– Természetesen – mondta a lány.

- Hát akkor, Jane, holnap nyolckor találkozunk, hogy megbeszéljük a részleteket. És ne késs el!

Jane körülnézett a díszteremben, hogy merre induljon el a sok ember között. Közben minden
apróság, amit látott,  bevésődött az agyába. Az asztaluknál két lány is felváltva igyekezett John
kedvében járni, viszont ez nem minden férfikollégának tetszett. A munkahelyi kapcsolatok itt új színt



öltenek. Néhány pohár ital után feloldódnak a gátlások. A szomszéd társaságból Stefan sűrűn nézett
feléjük, de egy vörös hajú nő minduntalan igyekezett magára vonni a figyelmét. Egy asztalnál egy
munkacsoport  ült.  Ám az  ültetési  rend kezdett  felborulni.  A  hölgyek  és  urak  felálltak,  átültek
egymáshoz. És ahogy ilyenkor már lenni szokott, nem csak szakmai dolgokról folyt az eszmecsere.
Távolabb egy másik csoport tagjai is elmélyülten társalogtak. Egyikük közben sűrűn emelgette a
poharát, a társaságában lévő hölgy egyre idegesebben szólt rá.

A  több  nyelven  beszélő  szállodatulajdonos,  Nick,  csoportról  csoportra  járva  csillogtatta
nyelvtudását, érdeklődött a vendégek hogyléte felől, majd néha a személyzettel pusmogott valamit.
Az  a  hír  járta,  hogy nagyon sok nyelven beszél  és  rettenetesen gazdag ember.  Mégis  veszi  a
fáradtságot, és saját maga törődik a vendégekkel. Itt minden asztalnál van legalább egy illusztris
vendég,  akivel  jó  a  kapcsolatot  tartani.  Ha ők jól  érzik  magukat,  majd eljönnek máskor is,  és
elhoznak  másokat  is.  Jó  vendéglátó  filozófia.  Egyébként  igen  szigorú  főnök.  Leszidja  az
alkalmazottat,  ha  nem dolgozik  elég  gyorsan.  Csakhogy  a  nagyobb  nyereség  érdekében  kevés
személyzettel dolgoztat. Így aztán gyakran hallani tőle hangos szót.

Jane a saját csapdájába esett. Érezte, hogy őt is figyeli valaki. Az acélkék tekintet megbabonázta,
elbűvölte,  és  megállította  az  időt.  Néhány  hete  még  nem  gondolta  volna,  hogy  ez  vele  is
megtörténhet.

A New York-i irodában üldögélt nap mint nap, és dolgozott a hivatalos iratokon és jelentéseken.
Átlapozta a terveket, és megjegyzéseket fűzött hozzá. A főnök jobb keze volt,aki tudta, hogy Jane
mindig precízen és határidőre megcsinál mindent. Így többet bízott rá a kelleténél. Ez egyrészt jó
–gondolta Jane -, mert önbizalmat ad, másrészt rossz, mert úgy érezte, hogy kihasználják. Aztán a
főnök aratja le a babérokat. Néha arra gondolt, hogy tovább kellene már lépnie. Nos, így teltek
munkával  a  délelőttök.  Délután  viszont  Bettyvel,  a  barátnőjével  a  kirakatokat  nézegették,
természetesen kizárólag szakmai szempontból, vagy mozi esetleg könyvtár volt terítéken. Gyakran
álmodoztak arról is, hogy egyszer majd saját tervező irodájuk lesz. Mindenesetre még nem mertek
belevágni. És a férfiak? A társasági élet elkerülte őket, vagy inkább ők kerülték el azt. A miértre
maga sem tudta a választ, de biztosan nem a megjelenésükben volt a hiba. Mindketten csinosak
voltak. Jane-t szemügyrevéve, félhosszú barna hajat, kék szemet látunk. A mindig divatos kosztümje
karcsú, nyúlánk testet takar. De ez mind semmi, Isten bőkézzel osztotta rá a belső szépséget is.
Mindenképpen egy olyan nő, aki mellett vagy elmennek közömbösen, vagy ha valaki felfigyel rá,
többé nem szabadul tőle.

Ez a valaki most itt állt a Hotel de Seine dísztermében, magas falak, korabeli díszes tárgyak,
vörös bársony és aranyozott szegélyek keltette múltidézés kellős közepén. Nem hiába tartják úgy,
hogy ez Párizs egyik legtitokzatosabb helye, nem messze a Latin negyedtől, amely egykor a római
kolónia központja volt. Innen a neve. Ma pedig lázadó, bohém, kozmopolita életmód jellemzi. A
Szajna-part  mentén  kanyargó  utcácskák  éttermei,  kávéházai,  könyvesboltjai  árasztják  ezt  a
hangulatot.

De térjünk vissza a díszterembe! Van valami a levegőben, és talán nem csak a régiségek, keleti
szőnyegek,  olajfestmények,  fényűző  berendezések  keltette  múltidézés.  A  vendégek  nagy
reményekkel és kész tervekkel érkeztek ide a világ minden tájáról. Mindenki meg akarta nyerni a
nemzetközi  konszern  által  kiírt  pályázatot,  mely  szerint,  amelyik  divatház  kollekcióját  ítéli  a
legjobbnak  a  nemzetközi  zsűri,  az  hatalmas  pénzösszegben,  ingyen  reklámban  részesül,  és
szerződést is kötnek vele. Hogyan lehet egyáltalán divatcégek között versenyt hirdetni? Hiszen, mint
tudjuk, ízlések és pofonok… Szigorú versenyfeltételek és megszorítások vannak. Az nyer, aki minél
jobban eleget tesz ezeknek. A tét pedig nem kicsi. Aki még nem profi, itt befuthat.

Magas, barna, görögös arcél, hanyag elegancia jellemezte, ahogy ott állt szmokingban, kezében



egy  pohár  pezsgővel.  Jane  és  a  férfi  között  a  vendégek  sokasága  élénken  társalgott,  az  ő
beszélgetésük azonban némán zajlott, mégis többet jelentett minden hangosan kimondott szónál.
Férfias energiája Jane felé áramlott, és ő minden végtagjában érezte a zsibbadást. Végtelen erő
sugárzott belőle. Jane csak állt mozdulatlanul, és nézte a férfit. Társaságában a két fiatal hölgy
hosszú, áttetsző selyemben, a legújabb divat szerint volt öltözve. Csillogó flitterek, nagy masnik, a
hátat szabadon hagyó ruhaköltemények igazán feltűnővé tették őket. Valahol már találkozott velük.
Talán egy divatlap címoldalán. Csak egy villanásnyi időre vehette szemügyre őket, mert a tekintet
fogva tartotta. El kellett haladnia a férfi mellett, hogy a hotelszobájába érjen. Vajon ki lehet ez az
ember? Kettőjük közül ő nem bírta tovább állni a tekintetet, megtört a varázs, John felé fordult.

- További jó mulatást, John! Holnap találkozunk.

Elindult  az  asztalok  között.  A  mulatozás  a  tetőfokára  hágott,  folyt  a  pezsgő,  selyemruhák
suhogtak, arany csillogott a mély dekoltázsban.

- Bocsánat!

Valaki enyhén meglökte, a táskája lecsúszott a válláról.

- Drágám, ez a táska nem a tiéd? – kiáltott utána egy vörös hajú nő.

Valahogy könnyedén és zajtalanul került mögé.

- Martha vagyok, a repülőtéren találkoztunk, emlékszel? Én is a munkatársammal vagyok itt,
Stefannal. Te máris lelépsz?

Ahogy ezt mondta, Jane észrevette, hogy a nyaklánca vonta magára a nő figyelmét, a nyaklánca,
amely valóban egyedi darab volt. Gyorsan válaszolt:

-  Bocsáss  meg,  hogy  nem emlékeztem rögtön.  Igen,  igen,  Stefannal  láttalak.  Akkor  holnap
találkozunk.

Egyre közelebb ért a kijárathoz, de már nem látta sehol a férfit. Pedig jó lett volna újra érezni őt –
gondolta. Kilépett az előcsarnokba, ahol ugyanolyan régiségek vették körül, mint a díszteremben, de
ezúttal a korabeli pamlagokon csak elszórva ült vendég. Most érkezhettek. A recepciónál átvette a
kulcsot.

- Attendez une minute, mademoiselle! – szólt utána a portás, és átnyújtott egy borítékot. Levele
érkezett Skóciából, Mac Woffattól. Nem ismerte a feladót, és egyáltalán senkit sem ismert Skóciából.
De a fáradtság fölülkerekedett a kíváncsiságán, és nem bontotta fel a levelet. Majd holnap.Felment a
vörös szőnyeggel borított lépcsőn. A hosszú, ezüstösen csillogó ruha uszálya lágyan érintette meg a
lépcsőfokokat. Bármelyik vetélytárs divattervező cég megirigyelhette volna ezt a titokzatos és mégis
sokat sejtető valenciennes betétes gyönyörű estélyi  ruhát.  A valenciennes,  azaz a hálós alapon
virágindás mintázatú, kézzel vert csipke amúgy kedves a párizsiaknak, hiszen francia eredetű.

Nyakában tündökölt egy vékony, de különleges aranylánc, amelyen egy apró medalion függött. A
szüleitől  kapta  nem  sokkal  halálos  balesetük  előtt.  Ez  volt  élete  legborzalmasabb  időszaka.
Nyugodtan telt egyik nap a másik után, csupa hétköznapi történésekkel, és ez így volt húsz éven át.
Míg az egyik reggel az egyetemen kapta meg a hírt szülei haláláról. Teljesen összetört. Sokáig
tartott, míg megszokta az egyedüllétet, azt, hogy nem fordulhat már hozzájuk soha többé. Eladta a
családi házat, és New York egyik csendesebb negyedében, egy ház harmadik emeletén vett egy
kétszobás lakást.



Még  arra  is  futotta,  hogy  a  saját  ízlésének  megfelelően  rendezze  be.  Visszafogott  színek,
elegancia, kényelem, nőiesség, de nem a rózsaszín lányos szoba jellemezte a lakást. Szeretett itt
lakni. Szülei emlékét már csak néhány személyes tárgy őrizte: fényképalbum, karóra, édesanyja
nyaklánca. Halála előtt az édesanyja gyakran mondogatta a medálról, hogy a Tuniszban élt nagyapja
hagyta rájuk, azóta női ágon anyáról lányára száll. Ennél többet ő sem tudott. Sokszor tervezte, hogy
utánajár családja történetének, különös tekintettel az arab eredetre. De egyetemi elfoglaltságai, a
francia nyelvvizsga,  a  lakberendezői  tanfolyam, majd a sok munka miatt  a  divatcégnél,  mindig
elhalasztotta.  Bár John többször is  felajánlotta,  hogy segít  a  kutatásban.  Ki  is  kérdezte töviről
hegyire arról, hogy mit tud.

A medalion nagyon különleges volt.  Fedőlapján három briliáns tündökölt,  kinyitva pedig egy
miniatűr festmény vált  láthatóvá. A festmény egy kastélyt ábrázolt,  amely akár egy tengerparti
sziklára épült erődítmény, emelkedett a táj fölé. Hosszú homlokzatú, négy sarkában kerek toronnyal.
A festő az a Sir David Wilkie, aki főleg tájképeivel tűnt ki, de Jane többet nem tudott róla. Ezt is egy
albumban olvasta.  Még volt  egy  nyitható  része  a  medalionnak,  de  a  kulcs  hiányzott  hozzá.  A
medalion szépsége azonban elaltatta a  benne gyönyörködők kíváncsiságát,  hogy mi rejtőzhet  a
festmény mögött. Jane elgondolkozva haladt a lépcsőn fölfelé, így történhetett, hogy nem vette észre
időben a lépcső tetején álló férfit.

- Már vége az estélynek, Mademoiselle? – kérdezte Nick, a hoteltulajdonos.

- Nem, még nem – felelte halkan.

- És ön máris otthagyta a társaságot? Talán nem tetszik az estély? – faggatózott tovább a férfi.

- Szó sincs róla, én csak nem éreztem jól magam, és ezért jöttem el hamarabb – mondta.

Nick testes alakja elzárta az utat, és nem engedte tovább.

- Felküldetem a szobapincért egy kis fájdalomcsillapítóval. Hányas szoba is? Ó, igen, igen a 211-
es szoba. Tudja mit? Üljön ide! – mutatott a pálmafa alatti díszes kanapéra.

- Azonnal itt lesz a gyógyszer.

- Köszönöm a kedvességét, de ne fáradjon, ha a szobámba érek, máris lefekszem – próbálta
lebeszélni a szándékáról, de nem járt sikerrel.

- Csak semmi ellenvetés, lazítson, rögtön itt a gyógyszer – felelte határozottan.

Jane gondolatai minduntalan a titokzatos idegenhez tértek vissza. Még soha nem látott ilyen
helyes férfit. Nem is értette, hogy hogy egyáltalán észrevette őt? Lehet, hogy nem is őt nézte?
Mintha most is itt lenne a közelben. Szinte érezte az illatát. Már a repülőtéren is látta, akkor sötét
szemüveg volt rajta. Hirtelen zajt hallott. Összerezzent.

-  Nem  akartam  megijeszteni,  Mademoiselle!  Parancsoljon,  a  fájdalomcsillapító,  már  fel  is
oldottam egy pohár hideg vízben – mondta Pierre, a recepciós, aki még néhány perccel ezelőtt a
levelet adta át.

- Köszönöm Pierre! Jó éjszakát!

Jane  kicsit  szédelegve  ment  végig  a  gyengén  megvilágított  folyosón.  Valamiért  egyre
erőtlenebbnek  érezte  magát,  elmosódva  látta  csak  a  szobaszámokat.



- Támaszkodjon rám! Rögtön nyitom az ajtaját – csendült fel messziről egy mély és barátságosan
érdes hang.

A férfi, aki olyan nagy hatással volt rá a teremben, most a karjaiba vette Jane-t. Jobban mondva
az egyik kezével tartotta, a másikkal az ajtót nyitotta. Letette a lányt az ágyra, aki úgy érezte magát,
mint aki a halálán van. Alig tudott megszólalni.

- Miért vagyok ilyen rosszul, nem értem, és hol a táskám? A díszterembe kell mennem. Úgy
látszik ott hagytam – mondta idegesen.

A férfi gyengéden visszanyomta az ágyra.

- Ne féljen, nem lesz semmi baj! Attól tartok, hogy megivott valamit, amit nem kellett volna. És
hogy én ki vagyok, maradjon titok, drága hölgyem. Legyen annyi elég, hogy ön nagyon tetszik
nekem, és nem fogom szem elől téveszteni, megígérem. És most aludnia kell! Fogadjon szót!

Ez volt az utolsó mondat, amit a lány hallott. Mély álomba zuhant, már nem érzékelte azt sem,
amikor a szobája ajtaja halkan bezárult.  És azt sem, amikor ugyanez az éjszaka folyamán még
egyszer megtörtént.

 

- De kedvesem, mi már elég régóta ismerjük egymást ahhoz, hogy ne kételkedjen bennem! –
fordult John Martha felé a folyosón

-  Higgyen nekem,  biztosak az  információim!  Még New York-ban jártam utána.  Nekem jó  a
szimatom, én látok benne fantáziát.

- Jól van, John. Remélem, tudja, mit csinál. Én mindenesetre segítek, ha kell, és persze még
többről is lehet szó – nézett a férfira minden csáberejét bevetve.

- Martha, gyere a szobámba, kedvesem! – vágta rá gyorsan a férfi, aki rögtön megértette, mire
számíthat.

- Most nem lehet, Stefan bármikor feljöhet a bárból. Később találkozunk, türelem, kedves John! –
ezzel a nő becsukta az ajtót, mielőtt John még tovább erősködhetett volna.

A férfi kedvetlenül legyintett, nem szokott hozzá a visszautasításhoz. Nehezen szokta feladni, de
most inkább visszavonult. Sokan tudták róla, hogy amikor valamit el akar érni, nem válogat az
eszközökben. Ráadásul még egy bankár nagybácsija is van, aki mindenben támogatja őt. Mindezek
közrejátszottak abban, hogy a cég sok tehetséges divattervezője közül Párizsban most ő vezetheti a
négyfős csapatot.

Gyorsan eltelt az éjszaka, és gyönyörű szép júniusi reggel köszöntötte az ébredőket. A június
Párizs egyik legélénkebb időszaka. Fesztiválok sokasága, a teniszbajnokság, a Párizs-marathon, a
rózsakiállítás szórakoztatja az embereket. De csak egyszerűen végigsétálni a Szajna partján, már az
is nagyon varázslatos és romantikus. A színek és fények kavalkádja, a nyár eleji zsongás párosul a
Notre-Dame,  a  Louvre  és  az  Eiffel-torony  látványával.  Vannak  azonban,  akiknek  testét,  lelkét,
zsigereit egészen másfajta izgalom járja át. John most bontja ki annak a bizonyos pályázatnak a
részletes tudnivalóit tartalmazó borítékot. Négy munkatársa, köztük Jane is feszülten figyeli minden
mozdulatát.

- Mondom a lényeget. Tíz öltözéket kell tervezni úgy, hogy tükröződjön benne valamelyik francia



történelmi kor és a hely szelleme. A divatbemutató konkrét helye pedig a Montsouris park, amely
dimbes- dombos liget tekervényes utakkal, tóval és a közepén egy hagymakupolás épülettel. Erről az
épületről tudnotok kell, hogy a tuniszi bej palotájának mása. A bej nagylelkű ajándéka volt ez a
városnak az 1867. évi Párizsi Kiállítás alkalmából.

Még a közelmúltban elég leromlott állapotban volt az épület, de ma már egy híres építész az
utolsó  simításokat  végzi  rajta.  A  palota  még nincs  berendezve  és  a  kifutó  sincs  megépítve.  A
természeti környezet, mint említettem, gyönyörű.

Ezen belül adott egy arab kultúra, és az egészet megspékeljük a francia történelem valamely,
számunkra érdekes korával. Örömmel tájékoztatlak még benneteket arról, hogy az egyik kollégánkat
érte az a megtiszteltetés, hogy mint lakberendező segítségére lesz a palota helyreállítását végző
építésznek. Ez a kollegánk pedig Jane. Gratulálok!

-Furcsa,  hogy  alig  emlékezett  valamire  a  tegnap  éjszakából.  Hamar  eljött  az  estélyről,  a
recepciónál kérte a kulcsát, még beszélgetett a szállodatulajdonossal is. Volt valaki az estélyen, aki
mély benyomást tett rá, Danielnek hívják, ha jól emlékszik. Aztán innen mintha elvágták volna. Azt
sem értette, hogyan ébredhetett a hálóingében. Most jutott eszébe, hogy még a levelet se nézte meg.
Azonnal el kell olvasnia- gondolta.

- Jane! Jane!?

- Igen, bocsánat – nézett körül kicsit értetlenül. Úgy látszik, róla van szó.

- Éppen most közöltem, hogy a palotát mint lakberendező, te fogod bebútorozni! – csattant fel
ingerülten John hangja.

- Hmm? Hogy én? De hát én azért vagyok itt, hogy segítsek a tervek elkészítésénél, és ha szükség
van rá, tolmácsoljak! Arról nem beszélve, hogy nem egy szokványos lakásról van szó New York-ban,
hanem egy arab palotáról Párizsban.

John egyre türelmetlenebbül fürkészte a lány arcát.

-  Majd  megoldod.  Én  tudom,  hogy  képes  vagy  rá.  Mi  nélkülözhetünk,  csak  fontos,  hogy
elégedettek legyenek a munkáddal, hiszen az ránk is jó fényt vet. Még ma ebéd után ki kell menned
a parkba, a palotában három órára vár az építész.

Kedvesem, fel a fejjel! Nos, hogy elment az idő—nézett az órájára–, ebéd után itt folytatjuk.
Kollégák, köszönöm a figyelmet.

Jane elsietett. A szobájába érve azonnal a levelet kezdte el keresni. Felforgatott mindent, de nem
akadt a nyomára. Csak járt körbe-körbe, közben fölemelgette a ruhadarabokat, iratokat, kiszórta a
táskája tartalmát, de mindhiába. Ekkor halkan kopogtak az ajtón.

- Igen. Tessék – szólt ki még mindig folytatva a keresést.

Stefán nyitott be a szobába.

- Mi folyik itt? – nézett körül a nagy rendetlenségen.

Jane már régóta ismerte Stefant, aki német származású, nagytermetű, izmos, szőke markáns arcú
férfi volt, és annak idején azon az egyetemen tanult, ahol a lány is.



- Örülök, hogy látlak, Stefan! – válaszolt Jane kedvesen.

-  Ami  a  felfordulást  illeti,  keresek  valamit,  de  nem  találom  sehol.  Minek  köszönhetem  a
látogatásodat?

-  Johntól  tudom,  hogy  délután  kimész  a  parkba,  a  palotához,  a  divatbemutató  helyszínére.
Engedelmeddel veled tartanék. Szeretnék én is szétnézni, különben sem árt, ha elkísérlek, mert én
már egészen jól kiigazodok ebben a városban.

- Gyere velem nyugodtan, találkozzunk egy óra múlva a szálloda halljában! Csak most, ha nem
bánod, folytatnám a keresést. Nagyon fontos, hogy megtaláljak egy levelet – nézett rá komolyan.

- Nem ez az, amit keresel? – nyújtott felé Stefan egy borítékot.

-  Add  csak  ide!  Igen,  ez  az!  Hol  találtad?  –  kérdezte  Jane  kicsit  megütközve,  hiszen  már
mindenhol megnézte.

- Itt volt a telefon alatt, a széle éppenhogy kilátszott – mondta a férfi ragyogó mosollyal. - Nos,
akkor már el is mentem, viszontlátásra egy óra múlva.

Jane izgatottan bontotta ki a levelet. Még jó, hogy ült, amikor olvasta. A levélben egy ügyvéd
arról tájékoztatta, hogy egy skót gróf, aki elhalálozott, a végrendeletében őt is megemlíti. Ezért
haladéktalanul utazzon Skóciába.

Azt kérte, hogy amennyiben a birtokában van egy medalion, amelynek a fedőlapján három apró
briliáns van, belül egy skót kastélyt ábrázoló miniatúra és a belső része nem nyitható, feltétlenül
vigye magával.  Végül  a  lelkére  kötötte,  hogy legyen nagyon óvatos  és  körültekintő.  Vigyázzon
magára és az ékszerre.

Elgondolkozott az utolsó mondaton. Ez azt jelenti, hogy veszélyben van? Ki ez a gróf és miért nem
kereste eddig? Millió és egy kérdés foglalkoztatta, de az egy óra már elrepült, és indulnia kellett.
Lent a hallban míg Stefán várakozott, Martha ment oda hozzá.

–Készülsz valahová?—kérdezte.

–Megnézem a divatbemutató helyszínét.  Tanulmányozom a környezetet,  úgy is  mondhatnám,
hogy felmérem a terepet—mondta Stefán mosolyogva.

–Nagyszerű!  Éppen nincs  semmi dolgom, veled megyek.  Legalább egy kis  városnézésben is
részem lesz—döntötte el rögtön Martha.

Ebben a pillanatban ért oda Jane.

–Mehetünk, Stefán?- kérdezte.

Martha hirtelen hátrafordult, és szó nélkül meredt a lányra, aki bézs színű könnyű kis nyári
kosztümöt viselt hozzáillő kalappal, amely virágmintás selyemszalaggal volt átkötve. Halvány smink
volt rajta.

–Hello, Jane! Nagyon csinos vagy! Ismeritek egymást?—nézett rájuk Stefán kíváncsian.

–Ó,  igen,  már  volt  szerencsénk  egymáshoz—tért  magához  Martha.—De  nem is  tartalak  fel
benneteket, nekem is még megbeszélnivalóm van a titkárnővel. Szorít az idő, mindnyájunknak sok a
dolga. Majd egy másik alkalommal veled tartok!—fordult kedvesen a férfihez, majd bólintott egyet



Jane felé is.

A férfi karját nyújtotta, és így szólt:

–Bízd rám magad, nem először járok Párizsban! Már is kész tervem van, hogyan jutunk el az úti
célunkhoz. Nagyszerű séta lesz ebben a remek időben!

A Rive Gauche-n vagyis a bal parton mentek ragyogó szép épületek között. Jane nem győzte
kapkodni a fejét. A rakpartról jó kilátás nyílt az Ile de la Citére és az Ile St-Louisra, a város ősi
történelmi szülőhelyére és az Ile de la Citén a Notre Dame-ra.

Továbbmenve a bal part szívébe a Latin negyed labirintusra emlékeztető szűk utcáiba jutottak.
Megroggyant  házak,  borostyánnal  befuttatott  falak  között  sétáltak.  A  kis  kávéházak  egyikében
felfrissítették magukat. Majd visszatértek a folyóhoz, mert Stefán fontosnak tartotta és az idejükbe is
belefért, hogy megnézzék a Pont Alexandre III-t, ami Párizs egyik legszebb hídja. Két tömör oszlop
található a híd két végén, amelyek a bal parton a XIV. Lajos korabeli és reneszánsz, a jobb parton a
középkori és modern Franciaországot mutatják be. Díszes öntöttvas lámpák szegélyezik végig a
hidat. Jane szerette volna látni, ha már a jobb parton vannak a Montmartre-t, amely annak idején
kedves helye volt a bohém festőknek és íróknak ugyanúgy, mint a bal parton a Montparnasse. A fél
világ megfordult itt. Hiába a rendelet, hogy négyzetméterenként két portréfestő dolgozhat, lépten
nyomon  beléjük  botlik  az  ember.  Együtt  él  itt  a  művészet  és  a  kereskedés.  Végül  a  Rue
Montparnasse-n  kötöttek  ki,  ahol  egy  étteremben  finom  bretagne-i  almabort  és  palacsintát
rendeltek.

–Hát  ez  igazán  remek  volt,  de  most  már  induljunk!  Mindjárt  három  óra,  és  tudod,  hogy
találkozóm van!—mondta Jane aggódva.

–Jól  van,  jól  van.  Innen  már  csak  tíz  perc  a  Montsouris  Parc.  Ne  félj,  nem  fogsz
elkésni!—nyugtatta meg Stefán.

A park a rengeteg fával, nagy füves, virágos foltokkal megkapó látványt nyújtott. Több sétány is
vezetett a park központja felé, és már messziről a fák zöld lombkoronái közül elő—előtűnt a palota
aranylón csillogó hagymakupolája. Az egész park egy nagy arborétum volt különféle növényfajokkal,
hatalmas ősi fákkal.

Mielőtt  elérték  volna  a  palotát,  elérkeztek  a  tóhoz,  melyen egy  kecses  kis  híd  ívelt  át.  Itt
megálltak  egy  pillanatra,  hogy  megcsodálják  a  mesébe  illő  építményt,  mely  teljes  pompájában
magasodott előttünk. Díszes kapuja,  csúcsíves ablakai,  ragyogó kupolája,  magasba törő tornyai,
csipkés ornamentikája visszatükröződött a tó vizében. Egy kis díszkő-burkolatú téren át,  melyet
gazdagon tarkítottak itt-ott tavaszi virágok, jutottak el a szárnyait kitáró kapuig. Ahogy beléptek,
megelevenedett  minden,  mintha  Csipkerózsika-  álmából  ébredt  volna  fel.  Az  előtérben  festők
dolgoztak, asztalosok burkoltak, mesteremberek szaladgáltak ceruzával, tervrajzokkal a kezükben. A
belső udvarban éppen a szökőkút restaurálásának utómunkái folytak. A mesterek útbaigazították
őket, és így könnyedén megtalálták az irodát. Csak Jane ment be.

–Ön  bizonyára  Jane.  Nagyra  értékelem  a  pontosságát.  Már  nagyon  vártam,  hogy
megismerhessem—köszöntötte  angolul  egy harminc év körüli  hölgy,  akire  emlékezett  is  Jane a
tegnapi estélyről.—Szólíts Margaretnek, és javaslom, tegeződjünk!—nyújtotta a kezét barátságosan.
Természetes közvetlensége felbátorította a lányt.

–Ne haragudj, Margaret! Mielőtt a részletekbe bocsátkoznánk, ugye tudod, hogy egy divattervező
csapat  tagjaként  vagyok  Párizsban,  és  bár  foglalkoztam  lakberendezéssel,  de  a  fő  profilom



mégiscsak a divat.

–Azt  javaslom, ne kutasd az ittléted okát!—vágott  közbe Margaret.  –Vagy talán nem találod
érdekesnek a feladatot?

–Dehogynem,  nagyon  is—válaszolta  Jane.  Ennyi  elég  volt  Margaretnek,  már  sorolta  is  a
tennivalókat. – Nos, először nézz körül! Aztán irány a könyvtár, ahol találni fogsz fényképeket a
palota eredeti berendezéséről. Nem kell ahhoz ragaszkodnod teljes mértékben, de kiindulásnak jó
lesz. Tervezzél nyugodtan, aztán majd megbeszéljük a részleteket és azt, hogy anyagiakban meddig
mehetsz el.  Ezt a dokumentációt most odaadom a miheztartás végett,  tanulmányozd át,  mielőtt
munkához látnál! Még van egy teendőd. Fent van a bátyám, aki egyben ennek az ingatlannak a
bérlője is. Feltétlenül beszélni akar veled. A sárga szalonban találod vagy a könyvtárszobában, a
balszárnyban. Látom, nem egyedül jöttél—nézett ki az ablakon Margaret, Jane követte a tekintetét.

–Stefán, aki szintén a divatszakmában dolgozik, elkísért. Ő jobban ismeri Párizst, mint én, már
többször járt itt. Neki is látnia kell a bemutató helyszínét. Különben annyira tetszik neki ez a hely,
hogy ég  a  vágytól,  hogy  találkozhasson azzal  az  emberrel,  aki  mindezt  újjávarázsolta—mondta
mosolyogva.

Margaret nagyot nevetett.

–Küldd ide azt a jóembert! Majd én elszórakoztatom, míg te a bátyámmal beszélsz. Most már
menj, és nézz meg jól mindent!—ezzel útjára engedte a lányt.

Miután Stefánt ilyen jó kezekben hagyta, Jane elindult fölfelé a lépcsőn. Közben megcsodálta a
faragott lépcsőkorlátot, a finoman díszített zöld és arany felületeket, majd a balszárny felé fordult. Itt
már egy lélek sem járt, és a munkások zaja is épphogy felhallatszott. A tágas folyosóról be-benézett a
különböző helyiségekbe, hátha valamelyikben ott találja a tulajdonost. A délutáni nap besütött a
hatalmas ablaktáblákon, ragyogóan megvilágította a márványborítású padlót. Máshol viszont csak a
zsalugáter résein tudott utat törni magának a fénysugár, és így láthatóvá váltak a szálldosó apró
porszemcsék. Üres lakosztályok visszhangozták lépteit. A hozzájuk tartozó fényűző fürdőszobákban a
rózsaszín velencei  márvány kápráztatta el.  Valószínűleg a csend,  az élettelen,  üres terek miatt
kezdte magát kicsit elhagyatottnak érezni, sőt már félt is egy kicsit. Végül egy óriási terembe ért,
ahol  a  falak  nagy  része  tükörborítású  volt,  körülbelül  egyharmadát  rovátkolt  törzsű,
akantuszlevelekkel gazdagon díszített fejű oszlopokkal szeparálták el,  és zegzugosra alakították.
Most is félhomály uralkodott itt, nem is látta át. Az ajtó mellé egy bambusznád paravánt tettek.
Valahol nem messze egy Strauss-melódia hangjai csendültek fel. Nagy levegőt vett, és engedve a
kíváncsiságának, a paraván mögé lépett.  Habkönnyű fehér selyem báli  ruha gyöngyökkel sűrűn
tűzdelt fejdísszel feküdt a széken, szinte csak arra várva, hogy valaki birtokba vegye. És ő engedett a
csábításnak, gondolkodás nélkül kibújt a kis kosztümből, és magára vette a csodálatos ruhát. Majd a
terem közepére indult, és ott fordult egyet-kettőt. Jól megnézte magát minden oldalról. Elégedett
volt a látvánnyal. Az üres, fényes parkettás teremben egyedül keringőzött, de nem sokáig. Egyszer
csak a semmiből ott termett egy férfi.

Egymásra mosolyogtak, mint akik már ezer éve ismerik egymást. A férfi némán kérte fel, ő pedig
kicsit meghajtva a fejét, igent mondott. Percek vagy órák teltek el, a lány nem tudta felmérni. Csak
suhantak és keringtek körbe-körbe a hatalmas teremben. Forróság járta át a lány egész testét a férfi
közelségétől. Úgy látszik, ő is érzett valami hasonlót. Egyszer csak megállt, és hosszan megcsókolta
a lányt.

Egyre szenvedélyesebben ölelték és csókolták egymást. Jane arra gondolt, ha most nem állítja
meg a férfit,  később már nem fogja tudni. A férfi azonban nem akarta elengedni. Jane hirtelen



kitépte magát. Hátralépett.

–Bocsáss  meg,  kérlek!  Annyira  vágyom  rád.  De  még  korai.  Belátom.  A  könyvtárszobában
várlak—mondta a férfi, és sarkon fordult. Jane a pillanat tört része alatt átöltözött. A kezénél már
csak a gondolatai  voltak gyorsabbak.  Kicsit  összezavarodott.  Ő is  nagyon vágyott  a férfira.  De
félelem is volt benne. Akarta is, és nem is. Hiszen nem is ismeri. A saját érzéseitől is megijedt. Ez az
a bizonyos első látásra szerelem? Időt kell nyernie, gondolta. Nem fog fejest ugrani rögtön egy
kapcsolatba egy idegennel. Fogalmazzunk pontosabban: egy szeretkezésbe. És ha nem látja többet,
mert most nem adta be a derekát?

Úgy döntött, hogy nem is döntött. Akaratlanul is tudta, az a helyes, ha most eltűnik. Lerohant a
lépcsőn, az előcsarnokon át, ki a kapun, csak minél messzebbre innen. A parkban sem lassított, de
néha  még  hátrafordult,  mert  tartott  tőle,  hogy  a  férfi  utána  jön.  Nem kellett  volna.  A  nagy
rohanásban nem vette észre, és az egyenetlen talajon megbicsaklott a bokája. Így kénytelen volt
kényszerpihenőt tartani. Valaki mégis csak utána jött, de az Stefán volt. Meg sem beszélhették volna
pontosabban, hogy itt és ekkor találkozzanak. Bár kicsit ingerült volt a férfi, hogy nélküle kellett
eljönnie a palotából, de mikor látta, milyen fájdalmas képet vág a lány a fájó lába miatt, megenyhült,
és hazatámogatta. Alighogy a hotelszobába értek, csengett a telefon.

–Igen, itthon van, én a munkatársa vagyok, hazakísértem, mert egy kis baleset történt útközben,
de már jól van. Igen, igen, átadom az üzenetet. De mit mondjak, ki kereste?

–Megszakadt a vonal—tette le Stefán a kagylót, és Jane felé fordult.—Ne kérdezd, ki keresett,
mert nem tudom a férfi nevét.

–És mi az üzenet?—kérdezte a lány kíváncsian és boldogan is, mert remélte, hogy a táncosa volt.

–Holnap hétkor Margaret, a bátyja és még néhányan itt vacsoráznak a hotel éttermében, és
bennünket  is  meghívtak.  Neked  ez  valószínűleg  munkavacsora  lesz.  Hogy  én  miért  kaptam
meghívást, arra azért van egy elképzelésem—mondta mosolyogva, majd nemsokára magára hagyta
Jane-t.

A lánynak nyugtalan éjszakája volt. Nemcsak a Daniellel való találkozás miatt. Hanem azért is,
mert  haladnia  kellett  a  munkájával,  készülődnie  kellett  a  skóciai  utazásához.  Másnap  hamar
elszaladt a délelőtt. A vázlatfüzetében terveket készített, egymás után rajzolta tele az oldalakat.
Délután csomagolt az útra. Úgy belemélyedt a munkába, hogy észre se vette az idő múlását. Csak
akkor kapta fel a fejét, amikor a rádióban meghallotta, hogy a pontos idő fél hét.

A folyosón találkozott Johnnal, akinek elmondta, hogy pár napra elutazik családi ügyek intézése
miatt.  Kicsit  húzta a száját  a  férfi,  de aztán elengedte.  Roppant kíváncsi  volt,  de Jane szépen
kikerülte a válaszokat. Végül nagyon kedves volt az ötlet, amivel a férfi előállt, hogy tudniillik a lány
barátnőjét, Bettyt felkéri, hogy jöjjön utánuk, erősítse a csapatot, ha már Jane-re lehet is, meg nem is
számítani.

Ó–  gondolta  a  lány–,  a  barátnője,  aki  mi  tagadás  szerelmes  Johnba,  nagyon  boldog  lesz.
Mindeddig úgy tűnt, a férfit hidegen hagyja ez a szerelem.

De ki tudja, mit hoz a jövő?

Az étteremhez értek, így John is abbahagyta a faggatózást. Tizenkét személyre terítették meg a
hosszú asztalt.  Fehér damasztabroszon sorakoztak a hófehér tányérok,  csillogó kristálypoharak,
ezüstös evőeszközök. Halványsárga gardénia-csokrok és szalvéták törték meg a teríték fehérségét.
Az asztal környékén pár férfi és nő beszélgetett. Jane hirtelen megpillantotta Danielt egy szép nő



társaságában.  Nem messze  tőlük  Margaret  és  Stefán társalogtak nagy egyetértésben.  Amint  a
szállodatulajdonos észrevette őket, már sietett is feléjük, és arcán nyájas mosollyal invitálta beljebb
mindkettőjüket.

–Remélem, jól van, Mademoseille! A múltkor kicsit rám ijesztett, de most kitűnően néz ki—emelte
ajkához a lány kezét.

–Engedje meg, hogy Johnt elraboljam kicsit! Foglaljon helyet, kérem, már is szólok a pincéreknek.
Megbocsát, ugye?

–Menjenek nyugodtan, majd később csatlakozom a társasághoz—válaszolt Jane könnyedén, és
körülnézett.  –  Mindenki  jól  érzi  magát—állapította  meg.  Közben  rájött,  hogy  a  hölgy  Daniel
társaságában ugyanaz, aki már az estélyen is beszélgetett vele és Margarettel. Úgy érezte, hogy
bármily kínos is, de elkerülhetetlen lesz a Daniellel való találkozás. El akarta odázni, amíg csak
lehet.

Az étteremmel szomszédos helyiség volt a télikert, onnan is meg lehetett közelíteni a hotel fedett
uszodáját. Az éttermet a télikerttől elválasztó, keleties hangulatú farácson be-bekandikáltak egy-egy
mediterrán növény indái, mintha csak leskelődnének, hogy mi történik odaát.

Jane  meg  akarta  csodálni  közelebbről  is  a  termő  narancs-és  citromfákat.  Lassan  sétált  az
egzotikus környezetben,  és nagyon élvezte a látványt,  megnyugtatta.  A tűző naptól  a hatalmas
ablaktáblákon félig leeresztett nádfüggöny védte a sátorként fölé hajló összefüggő zöld zuhatagot.

–Hölgyem,  látom  már,  hogy  nekem  kell  leszoktatnom  arról  a  rossz  tulajdonságáról,  hogy
állandóan köddé válik—csendült fel mögötte a már-már ismerős hang. Jane háttal állt a férfinak, és
nem is igazán akaródzott megfordulnia, így próbálta leplezni arca pirulását.

–Nem  akartam  zavarni,  gondoltam,  majd  vacsoránál  elmondja,  amit  tegnap  nem  sikerült
megbeszélnünk—válaszolta, de rögtön meg is bánta, hogy a tegnapot szóba hozta.

–Bevallom, így is csodálatos látványban van részem, hogy a hátával társalgok, de közelebb is
hajolhatnék, hogy újra beszívjam a bőre illatát—mondta suttogva a férfi.

Jane  rögtön  megfordult,  és  még  egy  lépést  hátrált  is.  Egy  levendulaszárat  morzsolgatott
zavarában, mert magán érezte a férfi perzselő tekintetét.

–Uram, visszakísérne az étterembe, bizonyára már kezdődik a vacsora, és hiányolnak bennünket!

–Tehát ismét meghátrál– ő viszont kezét nyújtva közeledett.

–Nem  értem.  Mire  gondol?—kérdezte  csodálkozó  szemeket  meresztve,  pedig  dehogyisnem
értette.


