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1.fejezet Damiano
- Egy hirtelen mozdulatra riadt fel. A szemét még nem nyitotta ki, csak a külvilág hangjaiból

próbált  meg tájékozódni.  Monoton,  halk,  tompa,  messziről  jövő zúgást  hallott  időnként egy-egy
kattogással.  Teste  folyton  rázkódott.  A  kattogások  szabályos  időközönként  jutottak  el  a  füléig.
Hosszú másodpercekig erőltette az agyát, hogy rájöjjön, mi a zaj forrása és, hol is van ő egyáltalán.
Egyelőre  semmi  épkézláb  ötlet  nem jutott  az  eszébe,  csak  feküdt  félig  öntudatlan  állapotban.
Érzékelte a körülötte lévő világot, hallotta a hangokat, de az agya nem tudott mit kezdeni ezekkel az
információkkal.  Mintha  csak  egy  vízzel  teli  tartályban lebegne,  könnyűnek,  szinte  súlytalannak
érezte magát. Percek vagy órák teltek el így, nem tudta volna megmondani, csak lebegett a sötét
semmiben.  Teste  a  folyamatos  apró  rázkódásból  egy-egy  rándulásra  váltott.  Kósza  emlékképek
ugrottak elő hirtelen. Arcok, ismerősnek tűnők és ismeretlenek, épületek, helyszínek, szituációk,
melyek  egy  pillanattal  később  azonban  nyomtalanul  el  is  tűntek  a  semmiben.  Helyüket  újabb
valósnak látszó képek vették át.  Egy idősebb asszony arcát látta közvetlenül maga előtt,  ahogy
mélyen a szemébe néz. Ráncos megtört volt, a megfáradt mélybarna szem körül mély barázdákkal.
Tekintete  melegséget,  nyugalmat  árasztott.  Az  ovális  arcot  hosszú,  fekete  enyhén  göndör  haj
keretezte. Bőrén nyomot hagytak az élet megpróbáltatásai. Enyhén napbarnított vonásait mély redők
törték meg, arca mégis kellemes benyomást keltett. Hófehér fogait kivillantva mosolyra húzta a
száját.  Ezzel  egy  időben újabb ráncok futottak  szét  az  ajkai  és  a  szeme körül.  A  kép először
homályosodni kezdett, majd darabjaira hullott. Az eddig csak tompán hallott zajok most felerősödtek,
és kezdtek értelmet nyerni. Ismerős volt ez az egy-egy rándulás és a monoton zúgás, kattogás. Vonat
– hasított bele hirtelen a felismerés. Ezek szerint vonaton van. Megpróbálta kinyitni a szemét, de
szürke homályon kívül semmit sem látott. Visszacsukta a szemét és megpróbálta összeszedni magát.
Ismét résnyire nyitotta és a kontúrok kezdtek élesedni. A szürkeségből előtűnt egy ülés és fölötte kis
tábla. Valószínűleg egy szám volt rajta, de nem bírta elolvasni. Ahogy érzékei kezdtek tökéletesedni,
belehasított a fájdalom a bal vállába. Elfordítva a fejét próbált tájékozódni. A fülkében rajta kívül
senki sem tartózkodott. Ezután teljes figyelmét magára fordította. A bal oldalán feküdt, a vállának
fájdalmából ítélve már hosszú órák óta. Teste az egész üléssort elfoglalta, lába érintette a fülke hűs
fém ajtaját. Tekintetét végighordozta magán. Fekete zokni villant ki a fekete farmer szárából, ami
egy vaskos ezüstszínű övcsatban ért véget és egy fehér rövid ujjú, szűk pólóban folytatódott. Ahogy
izmaiba visszatért az élet, megpróbált felkelni. Elsőre nem sikerült, és visszahanyatlott az ülésre. A
rugók halkan reccsentek egyet, majd visszatért a monoton zúgás és kattogás. Félig maga alatt lévő
bal kezét felhúzta a feje mellé, és kinyomta magát. Először a feje, majd a felsőteste emelkedett el az
üléstől, a könyökén támaszkodott. Mindkét lábát egyszerre lendítette, és ezzel egy időben a könyökét
is megemelte, a tenyerén tartva meg testsúlyát. Ahogy a lába a földet érintette bal kezével lökött
még egy erőteljest és ülő helyzetbe tornázta fel magát. Lábára kellemes meleget fújt az ülés alatti
fűtés.  Felnézve,  megdöbbenve  konstatálta,  hogy  egy  kisebb  méretű,  körülbelül  hatvanszor
nyolcvanas fekete gurulós bőrönd lapul a csomagtartón. Rajta egy fekete zakó, melynek ujja lazán
lógott le a bőrönd mellett, keresztülhatolva a csomagtartó rácsán, fekete színével megtörve annak
szürke egyhangúságát. A fülkeajtó függönyei be voltak húzva, így csak az ablakon keresztül, kintről
érkező fény világította meg a kupét. Reggel lehet – állapította meg, és ahogy ránézett az órájára nem
is csalatkozott. Hat negyvenöt – mondta magában és a számlapot bámulta. Az óra nem volt ismerős,
mint ahogy a ruházata sem, sőt semmi semvolt az. Miközben a fekete számlapon lassan haladó piros
másodpercmutatót szemlélte, megpróbált emlékezni, de akárhogy is erőltette a dolgot nem sikerült.
Nem tudta megmondani, miért van itt, hogy került ide, de még azt sem, hogy ő saját maga kicsoda.
Gondolatai  visszakalandoztak  az  órára.  Meredten  bámulta  a  számlapon  elhelyezkedő  kisebb
mutatókat,  melyekről  azt  sem  tudta  milyen  célt  szolgálhatnak.  Valószínűleg  stopper  lehet.  A
beérkező fény megcsillant a fényes fekete számlapon, és egy pillanatra megvillantotta az ezüstös
betűket. - Tag Heuer, Carrera – olvasta le révetegen maga elé bámulva. Meg mert volna esküdni rá,
hogy sosem látta ezt az órát korábban. Az ablak felé fordította a fejét és pár percig nézte az



tovasuhanó épületeket. Ezek szerint valami városban halad a vonat. Elhatározta, amint legközelebb
megáll a szerelvény, megnézi az állomásnevet. Megpróbálta állóhelyzetbe tornázni magát. Ahogy
sikerült felállnia, szinte abban a pillanatban el is veszítette az egyensúlyát. A vonat élesen fékezett,
épphogy csak sikerült elkapni a szemben lévő csomagtartó szélét. Körbenézett és most vette csak
észre,  hogy  az  üléssor  fölött  ahol  feküdt,  egy  tükör  van  a  kupé  falára  rögzítve.  Továbbra  is
kapaszkodva megfordult és belenézett a tükörbe. A monoton zúgás halkult a kattogás ritkábbra
váltott. A tükörből egy vadidegen férfi bámult vissza rá. Negyvenes, ápolt kerek napbarnított arc,
barna szemek, rövid egyenes barna haj, körszakáll. Hosszasan bámulta magát a tükörben. Közelről
felfedezett jó pár szarkalábat a szeme körül, és egy alig látható forradást a bal szemöldökénél.
Homlokán apró vízszintes ráncok futottak keresztül. Jól saccolta, negyvenes éveiben járhat. - Ez
lennék  tehát  én  –  motyogta  továbbra  is  magát  nézve  a  tükörben.  Esélytelenül  próbált  meg
visszaemlékezni,  hogy  nézett  ki  korábban.  Ekkor  hirtelen  eszébe  villant  valami.  Egy  gyors
mozdulattal  a  zsebeibe  nyúlt,  de  kezei  csak  az  ürességet  markolászták,  pedig  azt  hitte  talál
valamiféle iratot magánál. A hátsó zsebeit is megnézte, de azok szintén üresek voltak. A vonat
erőteljesen lassított. Ahogy előredőlt, meglátta, hogy egy csomagcímke fityeg a bőrönd oldalán, amit
eddig a lelógó zakó ujjától nem vett észre, most azonban közelebbről is szemügyre vette. A Damiano
Durante név szerepelt rajta. - Damiano Durante - ízlelgette magában a nevet. - Nem is hangzik
rosszul. Persze kérdés, hogy ez valóban az ő neve-e. Mindenesetre elhatározta, ha valaki megkérdezi,
ő  így fog bemutatkozni.  Most  már,  hogy mindent megtudott,  amire itt  lehetősége volt  egy kis
elégedettség öntötte el. Bár még rengeteg kérdés maradt megválaszolatlan, többet egyelőre nem
tehet. Oldalra fordította a fejét és kinézett az ablakon. A vonat ekkor fülsiketítő csikorgás közepette
megállt. Az állomás nevét jelző táblát tökéletesen lehetett látni a fülkéből. Velence Mestre.

Először a zakóért nyúlt majd komótos mozdulattal levette a bőröndöt a csomagtartóról. Most látta
csak, hogy a név alatt egy kézzel írt halvány szöveg van. Egészen közelről megnézte és a következő
szöveget olvasta: H-o-t-e-lL-e-o-n-a-r-d-o. Nehezen olvasható írás volt, annyira kis betűkkel írták,
hogy csak közvetlen közelről lehetett látni. - Macskakaparás – gondolta magában, ahogy újra és újra
megpróbálta kibetűzni a szöveget.  Egy szálloda neve, de mit jelenthet ez? Ott lakott? Oda kell
mennie? Ott várja valaki vagy valami? Fogantyúval lefelé fordította a böröndöt. Csalódottan vette
észre, hogy egy háromjegyű számzár helyezkedik el a két cipzár fogója között. A számok nullára
voltak állítva, és biztos volt benne, így nem lehet kinyitni a bőröndöt. Azért tett egy próbálkozást.
Elhúzta a kis reteszt és megdöbbenve tapasztalta, hogy a cipzárak fogója kipattant a zárból. Mindkét
kezével megragadott egy-egy cipzárt és elkezdte húzni azokat. Amikor körbeért megemelte a bőrönd
fedelét. A vonat lassan elindult, a táblák és épületek egyre gyorsuló ütemben húztak el az ablak előtt.
Az elindulás pillanatában megtántorodott  és ösztönösen kapta el  az egyik kapaszkodót.  Miután
visszanyerte az egyensúlyát, leült a bőrönddel szemben és felnyitotta a tetejét. Ingek, pólók, alsók,
és  zoknik  sorakoztak  benne katonás  rendben.  Kivett  egyet-kettőt  és  megnézte,  igazán elegáns
darabok voltak. Márkás, jól menő ruhadarab volt egytől-egyig. - Úgy látszik, nem vagyok, vagyis
voltam pénzszűkében – gondolta. A zoknik mellett lévő oldalzsebet kicipzárazva a Samsung egyik
legmodernebb  okostelefonját  egy  Galaxy  S3-t  húzott  elő.  Közben,  ahogy  kinézett  az  ablakon
döbbenten vette észre, hogy eltűntek a házak, épületek, mindenfelé csak vizet látott. Megnyomta a
telefon  bekapcsológombját  és  a  kijelző  pár  másodperc  múlva  életre  kelt.  Zsebre  tette,  majd
összecsukta a bőröndöt. Ahogy megemelte érezte, hogy valami nem stimmel. Újból kinyitotta és
kipakolt  belőle  mindent.  A  ruhák  alatt  egy  zsebben  valami  nehezebb  tárgy  is  lapult.  Ahogy
megérintette, érezte a fém hidegét a tenyerében. Kihúzta a kezét a zsebből és egy hangtompítós
pisztoly  markolatát  szorongatta.  Megnézte közelről.  A Glock tizennyolc  feliraton kívül  nem sok
szöveget talált  rajta.  A túloldalán két sorban a halfautomatik  és az automatik  szó szerepelt.  A
fegyvert gondosan visszarakta a zsebbe, és összehúzta a cipzárt a táskán. Pont időben, mert a
szerelvény újból lassított. Kinézett, de továbbra is csak a vizet látta mindenütt. Felvette a zakót és
eltekerte  a  számzárat,  hogy  még véletlenül  se  lehessen kinyitni.  A  következő  pillanatban halk
kopogás hallatszott.



- Igen? - kérdezte.

- Velence Santa Lucia végállomás – jött a válasz. Körbenézett még egyszer utoljára a fülkében, de
nem maradt ott semmi. A zakó rajta volt a bőrönd a lába előtt. Kinyitotta a fülke ajtaját, és az
utazótáskát maga előtt tolva kilépett a folyosóra. Ebben a vagonban csak páran utazhattak, mert
szinte csak üres fülkéket látott.  Halkan lépkedett  a sötétkék padlószőnyeggel  borított  folyosón.
Megállt az egyik ablaknál és megpróbálta lehúzni, hogy kinézzen, azonban ezeket az ablakokat a
légkondicionálás miatt nem lehetett mozgatni. Csalódottan folytatta útját a vagon ajtaja felé. A vonat
már  szinte  lépésben  haladt.  Éppen  odaért  a  vagonajtóhoz,  amikor  a  vonat  hangos  csikorgás
közepette megállt a velencei Santa Lucia pályaudvaron.



2.fejezet Damiano
Még mindig kóválygó fejjel szállt le a vonatról. Az utaskísérő a lépcsővel szemben a peronon állt.

Fiatal harmincéves vékony, magas férfi volt, göndör barna hajjal, kedves mosollyal az arcán.

- Segíthetek a bőrönddel? - kérdezte udvariasan.

- Nem, köszönöm – hárította el Damiano a felajánlást.

Jobb kezében az utazótáskával, ballal pedig erősen markolva a kapaszkodót lelépett a peronra.
Kihúzta az utazótáska fogantyúját, maga előtt tolta egy pár lépést majd tanácstalanul megállt. Végül
is  azt  sem tudja  hova kellene mennie.  Két  méterre  tőle  egy italautomata kínálta  színesebbnél
színesebb  üdítőit.  Az  ásványvíztől  a  narancsízű  Oranginán  keresztül  a  kóláig  bármit  lehetett
választani.  Ösztönösen végigtapogatta a zsebeit és a zakó jobb oldalán mellmagasságban érzett
valami kitüremkedést. Ezek szerint a vonaton mégsem volt olyan alapos, amikor a zsebeket kutatta
át. Miután benyúlt a belső zsebbe, egy bőr pénz és irattárcát húzott elő. Ha szerencséje lesz, akkor
némi apró is lapul benne – gondolta. Kinyitotta és megszámolta a pénzt. Több mint ezer euró volt
benne, ötveneurós bankjegyekben és körülbelül húsz euró apróban. Ezek után szemrevételezte a
tárca többi tartalmát is. Talált egy fényképes útlevelet Damiano Durante névre kiállítva. Ösztönösen
közelebb húzta magához, és alaposan megnézte a fényképet. Valóban ő volt rajta. Azt, hogy valódi-e
vagy hamisítvány, nem tudta megállapítani. Egy biztos, valódinak tűnt. Kettő bankkártya bújt meg
egy-egy kis vékony rekeszben. Örömmel konstatálta, hogy az egyik egy arany Visa, a másik pedig
egy platina Mastercard. Ez elég biztatónak tűnik – vélte magában – anyagi gondjaim tehát nem
lesznek. Előkotort kettő darab egy eurós érmét és bedobta az automatába. Miután végignézte a
teljes kínálatot egy Orangina mellett döntött. Megnyomta a huszonnégyes kódot és a forgó kar máris
előretolta a kiválasztott üdítőt, ami hangos koppanással leesett és kinyílt a kiadó fém ajtaja. Kivette a
palackot,  egy  erőteljes  mozdulattal  letekerte  a  kupakját,  és  egy  szuszra  megitta  annak  teljes
tartalmát. Hangos sirály raj húzott el a peronok felett. Az utasok nagy része akik már leszálltak a
vonat eleje felé igyekeztek. Lassan neki is indulnia kéne – jutott eszébe – végül is itt nem maradhat
az idők végezetéig. A palackot egy hanyag mozdulattal behajította az automata mellett lévő szelektív
hulladékgyűjtő, szürke, műanyag  feliratú kukájába. Megfordult egy pillanatra. Az utaskísérő állt
mögötte, aki valamilyen füzetbe jegyzetelt,  majd felnézett és rámosolygott.  -  Hogy tudnak ezek
mindig  ilyen  vidámak  lenni  –  ötlött  fel  benne  –  biztos  ezt  is  tanítják  nekik  –  folytatta  a
gondolatmenetet. Egy félmosolyt erőltetett az arcára, odabiccentett neki, azután elindult a mozdony
felé. Sirályok csoportjai szálltak le itt-ott, élelmet keresve a kukákból a peronra szóródott hulladék
között. Ahogy a vonat eleje felé igyekezett, nagyot szippantott a friss levegőből. Tisztán lehetett
érezni a tenger semmivel sem összetéveszthető, enyhén halszagú, ám mégis üde illatát.

A peront végét elérve elbizonytalanodott,  mert jobbra, balra és egyenesen is tovább lehetett
menni. Elnézett mindkét irányba, majd egyenesen folytatta útját a kijáratot keresve. Átment egy
óriási ajtón és egy teremben találta magát, jobbra és balra is üzletekkel. Egyenesen maga előtt
körülbelül  harminc  méterre  meglátta  a  kijáratot.  Valószínűleg  egy  csoport  érkezhetett  a
pályaudvarra,  mert hirtelen ötven-hatvan ember özönlött  be a terembe. Megküzdve a tömeggel
végre  kilépett  a  szabadba.  Az  eléje  táruló  látványtól  elállt  a  szava.  Csupán  pár  méternyire
hömpölygött előtte Velence főcsatornája a Canal Grande.  Enyhén zöldes színű vízének felszínén
megcsillant az égen felfelé kúszó nap fénye. Az állomással szemben gyönyörű sötét piros gótikus
épület foglalt helyet, előtte az elmaradhatatlan piros-fehér és kék-fehér csíkos, vékony oszlopokkal,
amelyekhez a hajókat kötik ki. A látkép kicsit furcsa, sehol egy autó vagy egy busz, bár nem is
hiányzik. Ahogy enyhén jobbra fordította a fejét, döbbenten vette észre, hogy egy kisebb hajó állt
meg a part mellett, és a rajta lévő daru segítéségével a kukákat kezdték üríteni. Ez Velence, itt még



a DHL is hajóval viszi ki a csomagokat. Hihetetlen forgalom volt ezen a keskeny körülbelül harminc
méter  széles  csatornán.  Vízibuszok,  úgynevezett  vaporettok,  amelyek  ugyanúgy  meg  vannak
számozva, mint szárazföldön a buszok, szelték lassan, méltóságteljesen a hullámokat, míg közöttük
kisebb méretű motorcsónakok cikáztak. Pár lépéssel előtte a parton jegyárusító bódékat vett észre.
Közelebb ment és látta, hogy térképeket is árusítanak. Gyorsan vett is egyet, majd megkérdezte a
helyes, fiatal fekete bőrű elárusítónőt, nem tudja-e véletlenül, hogy hol találja a Hotel Leonardot.

- A templom mellett egyenesen, körülbelül háromszáz méter. A baloldalon lesz egy nagy tábla, ott
kell befordulni, és onnan már csak pár lépés – mondta kedélyesen mosolyogva a nő.

Udvariasan  megköszönte,  megállt  egy  percre,  hogy  betájolja  magát.  Ahogy  jobbra  nézett,
meglátta a Piazzale Roma-t, megkereste a térképen, majd elindult a nő által megadott irányban, keze
ügyében tartva a térképet. Elhaladt az említett templom mellett, ahonnan éppen egy pár apáca
lépett ki. Elgondolkozva nézte a fehérrel szegélyezett fekete ruhájukat. Kenetteljesen lépkedtek és
elmerülten beszélgettek egymással valamiről. Damiano végighordozta tekintetét az utcán. Az üzletek
legtöbbje még be volt zárva, kivéve néhány büfét, ami előtt már sürögtek forogtak a felszolgálók,
akik székeket és műanyag asztalokat pakoltak ki. Enyhén hűvös volt, de a nap már ilyen korán is
kezdte éreztetni a hatását és a levegő melegedni kezdett. A kis utca, amin elindult, egy nagy térben
szélesedett ki, ahol a földön az elmaradhatatlan sirályok keresték aznapi táplálékukat. Mivel csak
egy utcányira volt a CanalGrandé-tól, hallani lehetett a hajók által keltett hullámok és a különböző
típusú  hajómotorok  hangját.  Igazi  tengerparti  hangulata  volt  a  helynek.  Ahogy  lassan  sétált,
nézegette a még zárt boltok hívogató kirakatait. Bár a napfény meg-megcsillant az üvegen így is jól
be lehetett látni az üzletekbe. Gyönyörködött a szebbnél szebb álarcokban, a kirakatba kirakott
hetven centiméter átmérőjű pizzákban, az óriás méretű csokoládé darabokban. Elért egy kisebb
hídhoz. Az egész várost lagúnák szelik át, melyeknek legtöbbje a Canal Grande-be fut. Ahogy átment
a hídon, éppen egy gondola haladt át a híd alatt, vele szemben pedig egy motorcsónak várakozott,
mivel annyira keskeny volt a hely, hogy egyszerre csak egyikük fért el. A hídon állva, embereket
látott, akik éppen a motorcsónakjukat készítették elő az indulásra.

A túlpartra érve kiszélesedett az utca, annyira, hogy középen zöldségárusok foglalták el a helyet.
Végigsétált a felállított standok mellett, és megcsodálta a frissen kipakolt szebbnél-szebb termékeket.
Dinnyét, barackot, narancsot,  citromot, sőt az egyik helyen még chili  paprikát is látott,  nem is
akármilyen mennyiségben. Húsz, harminc kilóra becsülte a telepakolt láda súlyát. Megkérdezte az
egyik kofától, mennyibe kerül az üveg pultra kitett, műanyag pohárba gyömöszölt gyümölcs turmix,
de olyan kurta, flegma választ kapott, hogy inkább eltekintett a vásárlástól. Az árusokkal szemben
egy L'Angolo nevű pizzéria kirakatát fedezte fel. Miután közelebb ment, látta, hogy nyitva van, így
bement és kért egy tonhalas pizza szeletet. A pizza finom volt, de a hely nagyon kicsi. Mindössze két
mellmagasságban lévő pult, és négy darab bárszék. Ráadásul mivel a kemencék az ülőhelyek mellett
voltak szinte közvetlenül, olyan forróság volt, amit nem lehetett sokáig elviselni. Gyorsan befalta a
pizza szeletet, és már fordult is ki az étteremből. Tovább sétált, amíg meg nem pillantotta a Hotel
Leonardo táblát az egyik bal oldali épületen. A felirat alatt egy nyíl mutatta az utat. Benézett a szűk
sikátorba, ami nem tűnt nagyon bizalom gerjesztőnek. Két ember épp hogy csak elfért egymás
mellett. Mindkét oldalát kétemeletes házak alkották, így ide már a napfény is csak alig tudott igazán
behatolni. Örökös árnyék borította a sikátort. Ahogy elindult borzalmas halszag csapta meg az orrát.
A jobb oldali épület étteremként funkcionált, és a konyha éppen erre a sikátorra nyílt. Folytatta útját
a szálloda felé, már látta is a bejáratot. Nagy teli üvegajtó fogadta. Finoman lenyomta a kilincset, és
az ajtó zajtalanul kinyílt. Egy kis előtérben találta magát, jobbra egy kis recepciós pult, egyenesen
előtte pedig a lépcső az emeletre.

- Hello – üdvözölte egy igencsak az ötvenes éveit taposó barna bőrű hölgy. Tipikus olasz vonásai
voltak, sötét, szinte már-már fekete szemek, hosszú fekete haj. Arca – még az arckrém ellenére is,



amit használt – aszottnak, ráncosnak tűnt. Korát meghazudtoló fehér fogak villantak elő mosolya
mögül.

- Hello, a nevem Damiano Durante – itt kis szünetet tartott, várta a hatást, de mivel elmaradt így
folytatta: - azt hiszem foglaltak nekem szobát.

- Egy pillanat.

A nő az előtte lévő hatalmas vendégkönyvbe meredt, majd kis idő múlva csak annyit mondott: -
igen a kettőszáz hármas. Egy kis fecnit tett ki a pultra, és megkérte Damiano-t, hogy töltse ki.
Ezután  odaadta  neki  a  kettőszáz  hármas  szoba  kulcsát.  Megmutatta  neki  az  éttermet,  ami  a
recepcióval szemben helyezkedett el. Az étterem igen erős túlzás, inkább reggeliző hely. Összesen
négy darab asztal  körülötte  négy-négy székkel,  illetve  egy pici  pult,  amin keresztül  a  reggelit
szolgálják  fel.  Azután a  recepciós  elbúcsúzott,  ő  pedig felment  a  lépcsőn a  második  emeletre.
Ablaktalan szűk lépcsőházban vezetett útja felfelé. Ahogy felért az ajtószámokat nézte. A lépcsőtől
balra a második ajtó volt a kettőszáz hármas szoba. Odalépett az ajtó elé és bedugta a kulcsot a
zárba. Kicsit szenvedett vele, majd a zár halk kattanással kinyílt, és belépett a szobába. A szoba
igazán nem volt túlzsúfolva. Egy ágy, egy nagy ruhásszekrény egy tükör, és két éjjeliszekrény. Ami
elsőre is feltűnt, hogy nincs szőnyeg, és járólap van mindenhol. A bőröndöt odaállította az ágy mellé,
és benézett a fürdőbe. Semmi különös, egy WC, és egy zuhanyzó. Levette a zakót és az ágyra dobta. -
Hát eddig megvolnánk – mondta magában. Levette a cipőjét, és végigheveredett az ágyon.



3.fejezetBianca
Bianca Callisto, olvasta a nevet az új, aranyszínű kitűzőjén. Leellenőrizte, mert sokszor előfordult,

hogy a Callisto-t csak egy l-lel írták. Egyébként is mindig és mindent leellenőrzött. Utolsó simítások a
tükör előtt. Felkent egy kis alapozót, majd kifestette a szemét. Egészen elégedett volt a látvánnyal.
Bianca nemrég töltötte a huszonhetet. Hosszú szőke haja, égszínkék szeme és hosszú szempillái
mindig  is  vonzóvá  tették  a  férfiak  körében.  Arcán  szinte  mindig  könnyed,  kedves  mosoly  ült.
Százhatvanöt centiméteres testmagasságát, enyhén magassarkú cipőkkel nyújtotta. A fehér blúz és a
fekete szűkített kis kosztüm kihangsúlyozta vékony derekát. Bianca igazán attraktív nő volt, azonban
ettől függetlenül kissé alábecsülte magát, de ez jót tett a természetének. Nem volt túl elbizakodott
típus, amit a férfiak amúgy sem szeretnek igazán. Gyermeki báj sugárzott a szeméből, és kedvessége
nem ismert  határt.  Egy határozott  mozdulattal  az  összes  illatszerét  besöpörte  a  kis  táskájába,
összecsukta, és a vállára vette. Még egy utolsó gyors pillantás a tükörbe és már indult is az ajtó felé.
Ahogy kilépett a csendet felváltotta a monoton háttérzaj, a halk beszéd és a suttogás egyvelege.
Biancának ez volt az első napja a Santa Maria Gloriosadei Frari templomban. A múlt héten vették fel,
és ma kezdhetett. Szétnézett, percekig nem tudott betelni a mindig lenyűgöző rengeteg látnivalóval.
Tiziano festményeinek szépsége vetekedett Canova vagy Pesaro dózse emlékművével. Akármerre
nézett, mindenfelé monumentális emlékművek, és gyönyörű festmények tömkelege. Egy lánynak, aki
művészettörténetből diplomázott, ez maga volt a Kánaán. Leszámítva az ajtó feletti falrészt, ahol az
előbb kilépett. Ez pont szemben volt az oltárral, és éppen állványok takarták egy aktuális felújítás
miatt.  A  munkásokat  megkérték,  hogy  amennyire  lehetséges,  próbáljanak  meg  a  legnagyobb
csendben dolgozni, hiszen ez mégiscsak egy templom, és nem szeretnék a hívők nyugalmát zavarni.
Ők  ezt  be  is  tartották,  amikor  éppen  nem fúrni  kellett.  Megpróbáltak  mindent  a  legnagyobb
csendben csinálni, azonban munkájuk zaja így is jócskán lehallatszott. Bianca ránézett az órájára, és
elindult  a főbejárathoz.  Kilenc órára várta az első csoportot,  akiket végig kell  vezetnie a Frari
csodálatos műtárgyai között. Ahogy kilépett a kapun egy kissé megborzongott. Messze nem volt már
olyan hideg, mint korán reggel, amikor elindult, de azért a hűvös levegő enyhén csípte a bőrét, bár
már lehetett érezni a nap jótékony hatását. Mivel a csoportot még nem látta sehol, átszaladt a
szemben lévő pizzériába, és egy szelet pármai sonkás pizzát kért.  Miután kifizette az egy euró
nyolcvan centet sietősen elfogyasztotta a pizza szeletet. Annyira éhes volt és gyorsan evett, hogy
nem is tudott figyelmet fordítani a friss, éppen hogy a kemencéből kivett tészta fenséges ízére vagy
kellemes enyhén oreganos illatára. Három perc alatt magába tömte az egészet. Amint lenyelte az
utolsó falatot, már meg is jelent a csoport a templom főbejárata előtt. Megtörölte a szalvétába a
kezét, és máris ment üdvözölni a csoport vezetőjét Gulio-t, akivel már többször is találkozott, és akit
személyesen is ismert. Gulio marcona ember benyomását keltette, pedig a komoly külső gyermeki
belsőt takart. Bianca odament hozzá, gyorsan adott neki két puszit, és máris ismertette vele a tervét.
Először  körben  fognak  megnézni  mindent,  azután  következik  az  úgynevezett  chorus,  vagyis  a
templom központi része, majd az oltárnál fejezik be a látogatást. Gulio megkérte Biancát, hogy csak
módjával a történelemmel, mert még sok látnivalójuk van mára. Bianca egyesével üdvözölt mindenkit.
Imádta ezt a munkát, persze közben meg is számolta a résztvevőket. Bekísérte őket a templomba.
Először a Canova síremlékénél álltak meg, - mely egy fehér piramist formáz - ahol Bianca egy majd
tíz  perces  kiselőadást  tartott  annak eredetéről.  Hosszasan tudta  volna  még folytatni,  de  egyik
pillantásával  elkapta  Gulio  rosszallóan  megvillanó  tekintetét,  így  mondandóját  rövidre  zárta.  A
templom  látnivalóinak  megtekintését  a  Pesaro  emlékművénél  folytatták,  azután  sorra  minden
kápolnát megnéztek, utána a Tiziano képek következtek. Bianca halkan a templom nyugalmát nem
zavarva, ám mégis határozottan beszélt. Látszott az arcán, hogy élvezi, amit csinál, és az is, hogy
él-hal a történelemért. Amikor Tiziano emlékművéhez értek, Biancának furcsa érzése támadt. Enyhe
bizsergést érzett a tarkóján. Ösztönösen körbenézett, és meglátta, hogy az egyik a munkás, a fal
mellett felállított állványzatról, leplezetlenül őt bámulja. Helyes, fiatal srác volt, már amennyire ezt
ilyen fényviszonyok mellett meg tudta állapítani. Harminc körüli, szőke, göndör haj, elgondolkozó



tekintet. Egy pár pillanatig egymást nézték, majd a srácot az egyik idősebb kollégája szólította.


