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Glenda Clark elégedetten ejtette le a telefont az íróasztalára.

Az iménti beszélgetés nyomán úgy tűnik, háza utolsó lakása is bérlőre talált. Barátságos hangú,
udvarias fiatalemberrel tárgyalt, aki rövidesen megérkezik, hogy nyélbe üssék a szerződést.

Természetesen a részletek megbeszélése során még változhat a helyzet,  hiszen a személyes
találkozás, a benyomások, az ösztönös megérzése fogja eldönteni, hogy kiadja-e azt a parányi lakást.
Mondjuk, az is előfordulhat, hogy a fiatalembernek lesznek kifogásai és eláll a szándékától, de erre
kevés esélyt lát. Normál esetben megtörténhetne, de ez nem az az eset.

Nem véletlen, hogy a feladott hirdetése után röviddel számtalan telefonhívást kapott olyanoktól,
akiket vonzott az elvonult élet. A hirdetés szövegében kitért arra a fontos tényre, hogy a felújított,
kényelmes ház, melyben lakások várják a bérlőket, Anglia gyéren lakott vidékén, Gloucestershire-
ben található. Ott is bizonyos távolságra egy kisvárostól, kevés házból álló utca félreeső részén, fák
közt bújik meg.

Valóban, a Hidden House néven ismert ház szinte már nem is tartozott a városhoz, annyira
elszigetelődött. Maga az épület nem látszott a kaputól; erdő övezte, takarta.

Glenda számára pont ez az elszigeteltség tette vonzóvá, amikor megvásárolta a romos, összedőlni
készülő épületet.

A  felújítás  tetemes  összeget  emésztett  fel,  de  megérte:  elégedetten  szemlélte,  mikor  végre
minden elkészült –, ráadásul a tervei szerint.

Az eredetileg egyemeletes házat kibővítette azzal, hogy beépíttette a tetőtteret, melyben két
kisebb  méretű  lakást  alakított  ki.  Egyszerű,  de  praktikus  berendezéssel,  egy  személy  számára
kényelmes kis kuckókat hozott létre. Rövididőn belül, nagy érdeklődés után a jelentkezők közül
választotta ki a manzárd két lakóját.

Az  egyik  lakását  –  mely  három  tágas  szobából  és  nappaliból  állt  –  luxuskivitelben  és
berendezéssel alakította ki, míg a mellette lévőt kétszobássá, átlagos berendezéssel.



A földszint  legnagyobb  részét  megtartotta  magának.  Nappali,  háló,  dolgozószoba,  étkezővel
egybeépített konyha, kamra és az előszobából nyíló aprócska iroda, ahol a ház ügyeit intézte, fogadta
a bérlőket, mikor szükséges volt.

A hall másik végében, szemben Glenda lakásával volt még egy parányi lakás; ennek még nem volt
lakója.

A házon kívülről semmi feltűnő sem látszott, a belső viszont annál különlegesebb: olyan magas
szintű biztonsággal volt ellátva, amit nem is lehetett észrevenni. Kamerák rejtőztek minden zugban,
képeket küldtek Glenda számítógépére; a kert és a kapu előtti utcarész szintén kamerákkal volt
zsúfolva. Egy egér sem kerülhette el a ház tulajdonosának figyelmét.

A lakásokat nem tartotta szükségesnek megfigyelni, őt a lakói érdekelték, akikről a beszélgetések, a
viselkedésük, egymáshoz való viszonyuk alapján alakított ki képet.

A  ház  mögötti  telekrész  kevés  fával,  sok  virággal,  parányi  veteményessel  és  kerti  bútorral
kellemes kikapcsolódást nyújtó szigetet jelentett.

Frank, a mopsz a fák közt bóklászott, a közelgő ősz jeleként lehullott leveleket kergette.

A tágas konyhából közvetlenül lehetett kimenni a kertbe, a lakók a lépcső mögött nyíló ajtón át
tehették meg ezt.

Az asszony ránézett a faliórára: rövidesen megérkezik a fiatalember.

Valóban, néhány perc múlva berregni kezdett a kaputelefon, majd mikor Glenda megnyomta a
gombot, meglátta az arcát is. Érdekes figura – állapította meg, miközben kiment, hogy személyesen
nyissa ki a kaput.

Az út elég hosszú volt ahhoz, hogy felmérje a látványt:

Vékony, alacsony, szinte még kölyök; hátán egy fejfölé tornyosuló hátizsák alaposan megtömve.
Szemüvege Lennon-stílusú, de illett hozzá. Fekete sűrű haja hátul a nyakába ért, elöl a szemébe
hullott.

– Jöjjön be! Én Glenda Clark vagyok – nyitotta ki a kaput egy plasztikkártyával, majd szélesre
tárta.

– Örvendek, asszonyom! Oliver Buttler vagyok, én telefonáltam a kiadó lakás miatt – válaszolt a
fiatalember kissé meghajolva.

– Menjünk be, aztán dobja le azt a ménkű nagy hátizsákot – javasolta az asszony.

– Megizzasztott a súlya, mire ideértem – bontogatta a hátizsák szíjait a fiú.

– Megmutatom a lakást, bár igen aprócska.

– Mint látja, én sem vagyok nagy.

A hall jobboldalán nyílt egy ajtó, távol a lépcsőtől; Glenda kinyitotta, majd előrement.

Keskeny előszobába léptek,  melynek ablaka  a  sűrű  fás  udvarról  beengedett  némi  fényt,  de
leginkább hangulatot.



Fogas, cipőtároló és egy beépített szekrény állt itt, innen nyílt a fürdőszoba, amely káddal és
tusolóval is fel volt szerelve. A lakás méretéből adódóan a fajansz is itt kapott helyet. Szép és tágas
fürdőszoba volt, hangulatos; az ablak ugyan magasan, de bekukkantottak rajta a faágak. Vajszínben
pompázott az egész, tágítva ezzel is a teret.

Az előszoba végén egy boltíven át léptek be a nappaliba.

Nem volt nagy, de kandalló is volt benne, aminek a srác nagyon megörült. Egyébiránt eszerű,
középáras  bútorokkal,  praktikusan  berendezve.  Könyvespolc,  valamint  síkképernyős  tévé.Pult
választotta el a konyharészt; jókora hűtő, tűzhely, mosogató, munkapult; ennyi volt a berendezés.

– Nem tudok főzni – jegyezte meg a srác.

– Van mikró. Meg tudja melegíteni a készételt. Edényeket tudok adni, amennyiben igényli.

– Megnézem a hálót.

Sarokszoba volt sok ablakkal. Franciaágy és zsalus szekrénysor, komód, és az ablakok ölelésében
íróasztal.

Süppedős barna szőnyeggel borítva a maradék tér.

– Azt látom, hogy tévé van, amit én nemigen szoktam nézni, de vajon internet is van? – kérdezte a
fiú.

– Bizony, van az is! Nem is akármilyen. Na, mi a véleménye?

A fiú körbejárta még egyszer a kis lakást, álldogált a nappali hátsókertre néző hatalmas ablaka
előtt, majd rámosolygott az asszonyra.

– Nagyon tetszik… De meg tudom én ezt fizetni?

– Jöjjön, megbeszéljük – mosolygott vissza Glenda.

 

 

 

***

 

 

 

Az iroda, ahol Glenda a ház ügyeit intézte, az előszobájából nyílt és a fás udvarra nézett az ablaka.
Nem volt nagy; íróasztal, rajta laptop. Egy aprócska asztal mellett két kisméretű fotel, itt kínálta
hellyel a fiatalembert.

– Mondja, mit dolgozik és hol?



– A városban dolgozom egy elektronikai cikkeket árusító boltban. Eladó, raktáros, rakodó, mikor
mi. Gyakran vállalok túlórát, mert a szálloda, ahol lakom, elég drága.

– Értem. Itt nálam szükséges kauciót fizetni. Az a kis lakás esetében csupán egy havi bérletnek
megfelelő összeget jelent. Ám én nagyon rugalmas is tudok lenni, nem kell rögtön elsápadni! –
nevetett barátságos tekintettel a fiúra Glenda. – Megnézhetem az iratait?

– Hogyne – nyújtott át a fiú egy paksamétát.

Glenda érdeklődéssel tanulmányozta az iratokat.

A fiú még nincs huszonkét éves, de már négy éve lediplomázott informatikából. Megállta, hogy ne
fűzzön hozzá megjegyzést;  további  iratokat nézegetett.  Lám, Hongkongban született,  viszont az
Államokban diplomázott az MIT-n.

Diploma után egy londoni biztonságtechnikai cégnél dolgozott, majd négy hónapja elbocsájtották.

– 有趣的是男孩… [kínai] (Érdekes fiú…) – jegyezte meg Glenda.

– 沒有一個良好的口音。(Nem jó a kiejtés) – válaszolt a fiú.

– 이 말은? [koreai] (Ezt érti?) – az asszony csodálkozva pillantott a szemüveges ifjúra.

– 그냥 ... Alig… – szabadkozott a srác. – Tôi đang gặp rắc rối với các ngôn ngữ châu Á. [vietnami]
(Bajban vagyok az ázsiai nyelvekkel.)

– Ezt viszont én nem értem… sokat felejtettem már – nézett nagyot az asszony, majd így folytatta: –
ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਚਲਾ. [pandzsábi] (Talán ez még valahogy megy.)

– Indiában nem jártam, ezt meg én nem értem – nevetett a fiú.

– Hány nyelven beszél? – kérdezte Glenda.

– Öt-hat… meg azok, amiket csak nagyjából ismerek.

– Hogy lehet ez?

– Hongkongban nőttem fel, ott minden náció fellelhető. Ragadt rám ez-az. Később utaztam is
apámékkal, hát így. Jó a nyelvérzékem.

–  Na,  fordítsuk  komolyra  a  szót.  Amennyiben  megfelel  a  lakás,  akkor  400  Fontban
megegyezhetünk bérleti díjként. Az egy havi kauciót részletekben is lehet fizetni, ahogy engedik az
anyagi lehetőségei. A bérleti díjban bennfoglaltatik a központi fűtés, tévé és az internethasználat, a
vizet, villanyt fogyasztás szerint órákról olvassuk le, én bediktálom, és ez szerint kell fizetni. Az
ajtóm melletti levélszekrénybe kell bedobni az órák állását minden hónap tizedékéig.

– Nekem az internet a legfontosabb. Mekkora a sebessége?

– A legnagyobb. Mire kell magának a net?

– Vállalok itthonra némi munkát… rendszergazda vagyok néhol, meg ilyesmi – válaszolt a fiú kissé
zavarban.

– Aha.



– Segítek szívesen, ha bármi adódik ilyen téren.

– Jó ezt tudni. Szóval, mi a véleménye? Megfelel magának így, ahogy elmondtam.

– Tulajdonképpen nagyon jól hangzik, csak a villanyszámla miatt aggódom… Tudom majd fizetni?

– Értem. A számítógép aggasztja? Hány monitorral dolgozik?

– Izé… szóval nem elég egy…

–  A  központi  hálózatra,  amit  az  óra  mér,  csak  a  világítás  és  a  konyhai  sütő-főző,  hűtő
berendezések vannak rákötve. A számítógép saját áramforrással működik. Szeretném, ha ez köztünk
maradna. Beleírom a szerződésbe, hogy titoktartási nyilatkozatot mellékelek, remélem, nincs ellene
kifogása.

– Dehogy! Nem is kérdezek semmit.

– Én viszont igen. Banki utalással, vagy készpénzben fizet?

– Bankolok. Nem szeretek magamnál pénzt tartani. Kizárólag kártyát használok.

– Helyes, e szerint írom a szerződést. Még valami: meddig szándékozik itt lakni?

– Amíg ki nem hajít… nincs hová mennem – szólt a fiú kissé tartózkodóan.

– Mikor költözne be?

– Most lehetne? – kérdezte kérlelő hangsúllyal a fiú.

– Nocsak! Végül is, ha utalja a havi bért, semmi akadálya.

– Természetesen. Amíg ön megírja a szerződést, addig én utalok.

– Helyes. Utána együtt berendezzük a lakást. Kap ágyneműt, edényeket, amire szüksége van.
Amint megérkezik a számlámra a pénz, máris aláírjuk a szerződést.

– Itt maradjak, vagy bemehetek a lakásba?

– Maradjon. Megadom a jelszót,  rá tud csatlakozni az internetre.  Én addig összekészítem a
dolgokat.

– Köszönöm, nagyon kedves.

 

 

 

***

 

 



 

Glenda jött-ment a saját és a fiúnak szánt lakás között. Felszerelte a szükséges eszközökkel, aztán
visszatért az irodájába.

Oliver összerezzent az ajtónyitásra, aztán lecsukta laptopja fedelét.

–  Nos,  nézzük  akkor,  hol  is  tartunk.  A  pénz  már  a  számlámon van,  akkor  kinyomtatom a
szerződést.

– El sem hiszem, hogy sikerült. Most jelentkeztem ki a szállodából és utaltam át oda is a pénzt.
Valami  azt  súgta  reggel,  hogy már nem fogok visszatérni,  ezért  mindenemet  elpakoltam.  Még
kijelentkezni nem mertem, de így már nem kell visszamennem, mindent sikerült rendeznem – mesélt
a fiú.

Glenda éppen összetűzte a kinyomtatott szerződést, mikor hangokat hallottak a kert felől.

Fiatal pár érkezett számtalan csomaggal felpakolva, és vidáman nevetgélve.

– Pillanat – szólt a fiúhoz Glenda, majd kiment a hallba.

Néhány perc múlva magával hozta a fiatalokat, és bemutatta egymásnak a társaságot.

– Judy és Kelvin Cox, az elsőn laknak a jobboldali  lakásban. A fiatalember az új  lakó, itt  a
földszinten fog élni a szomszédságomban, a neve Oliver Buttler – fordult az érkezők felé, bemutatva
egymásnak lakóit.

– Tegeződjünk. Talán Glenda még nem mondta, de mi mindannyian tegezzük egymást, persze
nagy tisztelettel – mondta Kelvin.

– Még nem tértem ki a házirendre, viszont a legjobbkor jöttetek. Most írjuk alá a szerződést, és
szükség van két tanúra. Remélem, megteszitek.

– Természetesen – csicsergett Judy.

Miután mindenki mindent aláírt, a fiatal pár elköszönt.

– Remélem, tartasz lakásavatót – kedélyeskedett Kelvin.

– Aligha. Nem vagyok társasági ember, bocsi! – válaszolt Oliver teljes komolysággal.

– Érezd jól magad, itt nagyon kellemes! – intettek még a lépcsőfordulóból, aztán elhalt a hangjuk.
Oliver testén borzongás futott végig, ami nem kerülte el Glenda figyelmét.

–  Akkor  nézz  körül  az  új  otthonodban,  nézd  meg,  szükséged  van-e  még  valamire,  aztán
visszavárlak néhány szó erejéig – intett Oliver felé Glenda, közben átadta a lakás kulcsait és a
szerződés egyik példányát.

– Oké! Gyorsan körbenézek, aztán jövök

Glenda halvány mosollyal az arcán nézte a fiú lelkesedését, majd bement a lakásába.

Elpakolt az irodában, majd bement a hálószobába. Valamit matatott a falon lógó képek körül,
mire a fal egy része hang nélkül eltűnt; egy rejtett szobába vezetett a bejárat. Az asszony bement,



majd az ott lévő íróasztalban kinyitott egy lezárt fiókot, ahonnan műholdas telefont vett elő. Egyetlen
gombot nyomott le, majd beszélni kezdett:

– Lady G. Azonosítóm: 92486.

– Kapcsolom – szólt a női hang, majd az asszony számára már jól ismert férfiorgánum jelentkezett. –
Hallgatom!

– Megérkezett. Gratulálok az álcához, tökéletesen testreszabott.

– Akkor megtelt a ház, igaz? – válaszolt a férfihang.

– Úgy van. Reméljük a legjobbakat.

– Majd jelentkezem, te ne hívj!

– Értettem – szólt katonásan az asszony, visszatette a fiókba a telefont egy 45-ös Glock mellé,
aztán kulcsra zárta a fiókot. Elhagyta a szobát, eltűntette a bejáratot, majd kiment a hálóból.

A konyhában serénykedett, mikor kopogást hallott, hát ment ajtót nyitni.

– Én vagyok. Minden olyan tökéletes, annyira barátságos, otthonos, nagyon jól fogom itt érezni
magam – lelkendezett Oliver.

– Örülök, ha így véled. Azért néhány dologgal még tisztában kell lenned. Ülj le! – irányította ismét
a parányi irodába a srácot.

Oliver leült az egyik fotelbe, és érdeklődve várta a folytatást.

Glenda is leült, szemben a fiúval.

– Mielőtt személyesen is megismered a többi lakót, elmondom, kikkel élsz egy fedél alatt. A
manzárd két lakásában egyedülálló emberek élnek. A lépcsőhöz közelebbi lakást egy idősebb úr bérli.
George könyvelő. Magánszemélyek könyvelését intézi, elég sokat van távol. Nem túl beszédes, elég
mogorva öregúr. A másik lakásban egy kellemes külsejű, de szintén hallgatag asszony él. Nancy
ápolónő, aki állandó éjszakai műszakban dolgozik, ezért napközben alszik. Ő az én korosztályom,
azaz negyvenes. Nem sokszor lesz alkalmad találkozni vele. Az emeleten két lakás van, a kisebbik
átlagos.  Lakóival,  a  Cox  házaspárral  már  találkoztál.  Mindketten  a  város  egyik  szállodájában
dolgoznak. Judy recepciós, Kelvin barista. Teljesen átlagos, nem túl művelt emberek. A másik, nagy
lakásban egy nagyon figyelemreméltó hölgy él. Donna stylist, sokfelé dolgozik, nagyon felkapott.
Elég sokat tartózkodik itthon, az ő lakása maga a luxus. Ötvenes nő, de nem mondanád, ha ránézel.
Nem barátságos… talán úgy mondanám: udvariasan elutasító. Még egy lakót nem említettem: Frank,
a mopsz. Ő az én kutyám, és leginkább a kertben szeret mászkálni. Nem lakik nálunk, de kétnaponta
jön egy kissé bugyuta, de szorgalmas fiatal nő. Ő Mary, aki nálam takarít, valamint a ház közös
helyiségeit tartja tisztán. Mi itt mindannyian csendes, zárkózott emberek vagyunk, vendéget nem
fogadunk, ezt  a figyelmedbe ajánlom. Még egy jó tanács:  amint az anyagi lehetőséged engedi,
szerezz be magadnak egy kerékpárt. Autóval nem lehet az utcában parkolni, garázs sincs a házhoz,
viszont a buszmegálló eléggé távol esik. Célszerű biciklivel közlekedni errefelé. Ritkán jár a busz, így
nem vagy kötve a menetrendhez. Van a kert végében egy bódé, találsz ott néhány rozzant kerékpárt.
Amíg nem tudsz beszerezni sajátot, addig azok közül használhatod valamelyiket, csak kissé ki kell
pofozni.

– A többiek is kerékpároznak?



– El tudod képzelni a hatvanas könyvelőt, amint teker haza este a sötétben? Vagy Nancyt, amint
éjszakai  műszakból  inaszakadtan kerékpározik félig alva? –  nevetett  Glenda.  –  Nem, senki  sem
biciklizik. Nem tudom, miként oldják meg, és nem is tartozik rám.

–  Értem.  Nekem megfelel  a  bringa,  testmozgásnak  is  kiváló.  Holnap  reggel  kiválasztom a
legkevesebb  karbantartást  igénylőt  a  készletből,  ha  megengeded.  Két-három  hónapon  belül
rendezem a kauciót és veszek egy saját kerékpárt.

– Van kérdésed?

– A kártyán kívül kód is kell a kapuhoz?

– Nem. Modern zár, biztonságos. Más esetleg?

– Van a közelben valami kis bolt? Nincs semmi ennivalóm, el kell szaladnom vásárolni valami ételt,
de nem mennék be a városba, ha nem muszáj.

– Viszonylag közel, talán tízpercnyi sétára találsz egy vegyeskereskedést, talán még nyitva van.
Telefonos  ételrendelésre  nincs  lehetőség,  ez  egy  régimódi  város.  Némely  élelmiszerbolt  vállal
házhozszállítást, de megkérik az árát, jobban jársz, ha munka után vásárolsz magadnak.

– Te hogy bonyolítod a vásárlást? – kérdezte a fiú.

– Interneten rendelek nagyobb készletet a tartós élelmiszerekből,  egyéb szükséges holmiból;
hetente egyszer bemegyek a városi piacra és a friss terméket ott szerzem be. Általában busszal
megyek, viszont hazafelé már taxival jövök.

– Értem! Viszont nem lehet olcsó a neten történő rendelés kiszállítása… – szólt elgondolkozva
Oliver.

– Azzal te ne törődj, az én dolgom, te vásárolj magadnak munka után a városban! – ráncolta össze
homlokát az asszony, miközben válaszolt.

– Nem felejtem el. Most akkor elmegyek egy kisidőre… megnézem a bringákat, talán nem kell
gyalogolnom. Nem erősségem a testmozgás.

– Jó utat! El ne tévedj – nevetett Glenda, aztán elköszönt a fiútól.

Oliver hallotta, amint kattan a zár, meg még egy. Kissé meglepte, de igyekezett a saját lakásába,
hogy magához vegye a tárcáját és vásárolni induljon. Az ő ajtaján is két zárat látott, és még belülről
rátolható reteszt is.

A sufniban talált olyan kerékpárt, ami tűrhető állapotban volt, csupán kissé letörölgette a port,
majd kitolta; néhány kört megtett az udvaron, majd úgy ítélte meg, hogy a vásárlást képes lesz
lebonyolítani ezzel a bringával, hát nekiindult.

 

 

 

***



 

 

 

A  Cox  házaspár  némán  fogyasztotta  a  mikróban  megmelegített  készételt.  Kelvin  turkált  a
tányérjában, majd méltatlankodva szólalt meg:

– Fél éve ilyen vackokon élünk. Nem főznél néha valamit?

– Nem. Nekem megfelel. Főzz magadnak, ha ez nem tetszik, nem vagyok a cseléded – válaszolt
nyeglén Judy.

– Oké. Majd akkor én vásárolom meg a nekem megfelelő élelmet.

– Együtt… tudod, a látszat. Majd mondod, hogy mi kell.

Kelvin kényszeredetten bólintott, és kidobta a megmarad élelmet a kukába.

Judy elfogyasztotta a sajátját, elővett egy üveg sört a hűtőből, majd lehuppant a nappali egyik
fotelébe. Bekapcsolta a tévét, és elmerült egy film nézésében.

Kelvin a fürdőszobában tartózkodott.

Törölközés közben belenézett a tükörbe, és fintorgott: nem tetszett, amit látott. Mély sóhajjal
elkapta tekintetét a képmásáról, aztán köntösbe bújva átment a hálóba.

Fáradt volt, elnyúlt a széles ágyon, majd újságot vett a kezébe.

– Néha feltakaríthatnál magad után. Hab és víztócsák mindenütt… már mondtam, nem vagyok a
cseléded! – hallotta Judy nyafogását a fürdőből.

– A feleségem vagy. Megtehetnél ezt-azt, ami más asszonynak természetes.

– Idefigyelj, te hólyag! Papíron vagyok a nejed. Ne éld bele magad a férj szerepébe, mert lakáson
kívül is nehezen viselem, de itthon szeretnék lazítani. Nem való nekem ez a szerep – szónokolt a lány,
miközben egyre inkább elhalkult a hangja, megremegett, ahogy a sírás fojtogatta. Lerogyott az ágyra,
zsebkendőt vett ki a kisszekrény fiókjából és trombitálva kifújta az orrát.

Kelvin  enyhe undorral  hallgatta  mind a  szavakat,  mind a  picsogást  és  az  azzal  összefüggő
hangokat.

– Befejeznéd? Minden este végig kell ezt csinálni? Fogadd már el: ez van. Vagy esetleg meguntad
az életedet?

– Tudom én. Nem is volt veled bajom egészen addig… szóval jó volt veled, de érzelmek nélkül.
Most meg rá vagyok kényszerítve, hogy a frissházas, boldog asszonykát játsszam, amit ha másoknál
láttam, a hányinger kerülgetett.

– Ebben az egyben tökéletesen egyetértünk. Talán csak ez az egy, ami közös.

– Azért a szexben is jók vagyunk… – húzódott közelebb a lány csábos mosollyal.



– Most nem. Majd szólok, ha lesznek ilyen igényeim – utasította vissza a közeledést Kelvin.

– Dögölj meg! – válaszolt Judy, majd kiviharzott a hálóból.

Kelvin lapozgatott az újságban, aztán elmerült gondolataiba.

Némi lelkifurdalás is gyötörte, mert megszegett néhány szabályt. Például, kocsit bérelt, mert az
teljesen elképzelhetetlen volt  számára, hogy kilométereket gyalogoljon a buszig,  aztán tömegbe
zsúfolódva zötyögjön be a városba.

Egy hétig volt csak képes erre, ám aki egész műszakját a kávégép mellett tölti, annak bizony fáj a
lába. Egy vacak kocsit bérelt, amit a háztól kissé távolabb, egy szomszéd pajtájában tartott. Fizetett
érte, az meg nem kérdezett semmit.

Még az is megfordult a fejében, hogy elköltöznek abból a házból, de a városi lakások ára magas,
nem futná a pénzükből. Ezt a címet adták meg nekik, ide kellett költözniük. Ez ellen, már nem mert
lázadni. A munkahelyet is utálta, olyan megalázó volt számára mások igényét kielégíteni, de mivel
szinte semmihez sem értett, ami kétkezi munka, be kellett érnie ezzel. Már lassan megbékélt a
helyzettel, csak ez a tyúk ne műsorozna minden nap!

Egyébként jó nő, csak nagyon buta, és annyira belerögződött az ősi hivatás minden negatívuma,
hogy képtelen hosszabb ideig átlagosnak tűnni. Nem lehet egyszerű dolga egész nap mosolygósnak,
kedvesnek lenni a szállodába érkezőkkel, de csinálja, amit nem hitt volna róla. Itthon engedi el
magát, ami Kelvinnek nem volt ínyére, de megértette.

Félálomban érzékelte,  hogy  elhallgat  a  tévé  és  Judy  befekszik  az  ágy  másik  felére.  Enyhe
émelygés fogta el az illatkavalkádtól, ami a lányból áradt. Ki sem nyitotta a szemét, így is tudta:
vastag kenőcsréteg borítja arcát, nyakát. Gyorsan leoltotta a kislámpát, ledobta az újságot a földre,
hátat fordítva a lánynak aludni készült.

 

 

 

***

 

 

 

Oliver  betolta  a  kerékpárt  a  sufniba,  majd  fogta  a  papírszatyrot  és  a  ház  ajtajához  lépett.
Lenyomta a kilincset, de nem történt semmi.

„ A fene egye meg, most kaparhatom megint elő a kulcsokat…” mérgelődött, aztán letette a földre
a csomagját, hogy könnyebbek férhessen hozzá farmerja zsebéhez.

Miután beengedte magát, visszazárta az ajtót.

A házban némaság uralkodott, csak halvány világítás volt az előtérben.



Glenda Clark  ajtaja  pont  olyan volt,  mint  Oliver  lakásáé:  egy  biztonsági  mágneszár  és  egy
hevederzár; az ajtófélfa fém, zsanérnak nyoma sincs, mint ahogy kémlelőlyukat sem látni.

Belépett a saját lakásába, majd mindkét zárat ráfordította, rátolta az erős reteszt is.

Kétségtelen, ebbe a házba nemigen juthat be illetéktelen. Olyan, mint egy erődítmény. Bár az
ablakokon nincs rács, de abban Oliver biztos volt, az üveg törhetetlen. Mozgásérzékelő csipog, ha
egy légy beszédül esetleg, ha éppen nyitva van.


