
 

 



 

 

1. FEJEZET 

 

 
Kellemesen meleg májusi reggel volt, a nap éppen akkor bújt elő rejtekhelyéről és 

lágyan kezdte szórni sugarait a földre, mikor a Royal Café kinyitott. A szemrevaló pin-

cérnő rövid fekete szoknyában és fehér blúzban sietve pakolta a nádból készült asztalo-
kat és székeket a teraszon ide-oda. Kapkodott, mert késésben volt. Az óra pontosan 

kilencet mutatott, ekkorra már kész kellett volna lennie a személyzetnek, mire az első 

vendég megérkezik. Az első vendég pontosan érkezett, egy felettébb csinos, jóképű, 

barna hajú, kék szemű férfi, aki akaratlanul tanújává vált annak a csodálatos látványnak, 
hogy a pincérnőnek felcsusszant a szoknyája, mialatt az egyik széket felemelte és kivil-

lant a fekete tangával épphogy takart kerek feneke. A férfi csak mosolygott ezen, hiszen 

a munkája során rengeteg nőt látott már ennél meztelenebbül is, nap mint nap. Ez őt 
nem villanyozta fel annyira, mint a többi férfitársát, ugyanis az életében természetessé 

vált, hogy a nők levetkőznek előtte és megmutatják, amijük van. Ugyanis Ben Blackfort 

nőgyógyász volt, méghozzá nagyon jó nőgyógyász. A kórházban és a magánrendelésén 
is özönlöttek hozzá a páciensek. Szerették a hölgyek, egyenesen rajongtak érte, hiszen 

nem csak kiváló szakember, hanem kiváló férfi is volt a maga sármjával, eleganciájával, 

kedvességével, lehengerlő stílusával. Elég volt csak rámosolyognia a szebbik nemre, 

máris elolvadtak tőle. Ezt mind a magánéletben, mind a munkájában jól ki tudta hasz-
nálni. Értett a nők nyelvén, hogyan nyugtassa meg azokat, akik féltek a szüléstől, a mű-

téttől, a rákszűréstől vagy kisebb beavatkozásoktól. S különös figyelmet fordított a tiné-

dzserekre, akik rettegtek az egyszerű nőgyógyászati vizsgálattól. 
Ben csak állt ott és mosolygott, mikor a pincérnő észrevette őt. A nőnek elakadt a lé-

legzete – amihez Ben már hozzászokott az évek során – s tekintetét végigfuttatta a 

szimpatikus vendégen. Rég látott már ilyen elegáns, jóképű férfit, aki akár egy divatlap-

ból is előléphetett volna, olyan jól festett fehér vászonnadrágban és halványkék rövid 
ujjú ingben, melynek felső gombja kigombolva maradt, így láttatni engedte az enyhén 

szőrös, de annál izgatóbb mellkas egy részletét. Alkata, izmos felsőteste sportmúltról 

árulkodott. 
– Jó napot kívánok! – tért magához hirtelen a pincérnő és kihúzott egy széket, amit 

épp az előző pillanatban tolt be az asztal alá. – Parancsoljon uram, foglaljon helyet. 

A nőt láthatóan jobb kedvre derítette a vendég, Ben viszont nem volt valami jó han-
gulatban, amit ügyesen leplezett a mosolyával. 

– Köszönöm – mondta miután kényelmesen elhelyezkedett a teraszon. Mindig is a 

kiülős helyeket szerette. 

– Mit hozhatok? 
– Egy Café parfét kérek – válaszolta. Alig várta, hogy belekóstoljon a habos, kávés, 

tejszínes turmixba. Igazán ráfért egy kis erősítő, mondjuk legjobban a whisky használt 



 

 

volna, azonban azt nem ihatott. Ma be kell mennie a klinikára. Igaz, melyik nap nem? 

Rengeteget dolgozott, reggeltől estig, vagy egész éjszakán át. Délelőtt betegeket vizs-

gált, műtött, szülést vezetett le, rendelt a szakrendelőben, vizitelt az osztályon, kész 
rohanásból állt az egész napja. Mikor végzett a kórházban, ugyanezt folytatta a magán-

rendelőjében. Javarészt ultrahang vizsgálatot végzett, hiszen rengeteg kismama járt 

hozzá, nézte a képernyőn keresztül a babákat, hogyan fejlődnek az anyjuk pocakjában. 
Vizsgálgatta őket. Kezdetben hetente egyszer rendelt, majd annyian sokasodtak a rende-

lésén, hogy be kellett iktatnia zsúfolt naptárjába két délutánt. Emellett hetente kétszer 

ügyelt, s az éjszakákat rendszerint végigdolgozta. Amikor meg otthon végre nyugodtan 

pihenhetett volna, rendszerint jött egy telefon valamelyik magánbetegétől, hogy doktor 
úr, beindultak a fájások… Volt, amikor hajnal kettőkor ugrasztották ki az ágyból, beült 

a kocsijába és visszahajtott a klinikára, hogy levezesse a sokadik szülést a praxisában. 

Fél életét a kórházban töltötte. A felét? Szinte az egészet. A feleségével alig találkozott, 
talán ezért tartott még a házassága, a barátai mindig azt mondták, ez a hosszú házasság 

titka. Meg talán az, hogy szerencséjére vagy szerencsétlenségére Hilary karrierista volt, 

úgyhogy legalább annyit dolgozott, mint a férje – ha nem többet. Éjszakánként a laptop-
ja fölé görnyedve várta haza Bent, vagy telefonált valamelyik fényűző szálloda első 

osztályáról, ugyanis üzletasszonyként sokat utazott. Sokszor hetekre, hónapokra is távol 

voltak egymástól, úgyhogy valóban csak hébe-hóba találkoztak, amit egyikük sem bánt 

igazán, mindkettőjüknek sokat jelentett a hivatás. Túl sokat. Talán éppen ezért nem 
született még gyermekük sem, hiszen melyiküknek lett volna rá ideje? Hilary amúgy 

sem volt egy otthonülő házi tündér, mindig jött egy bomba jó üzlet, amit maga akart 

lebonyolítani. Hihetetlen sok pénzt keresett a befektetéseivel és nagy büszkeséggel töl-
tötte el, hogy nő létére lepipálta férfi munkatársait a cégnél, őt tartották a legjobb üzlet-

kötőnek, s ezt a presztízst kitartó munkájával, tehetségével és az eszével érte el, nem a 

bájaival. 

Hilary vonzó nő volt, magas pozícióban és egyáltalán nem érezte szükségét annak, 
hogy lassítson egy kicsit vagy kiszálljon a mókuskerékből egy időre, hogy gyerekeket 

szüljön és otthon maradjon velük. Féltette a posztját, tudta mennyien féltékenyek rá a 

munkahelyén, sokan pályáztak a helyére. Különben sem lelkesedett túlzottan az anya-
szerepért. Majd ráér, mondta mindig legyintve, s a férje is hasonlóképpen gondolkodott. 

Egyáltalán nem erőltette a gyerektémát, ők a karrierjük kiteljesedésével éltek tökéletes 

életet. Mert számukra így megfelelt. És éppen azért nem unták vagy utálták meg egy-
mást, mert ritkán lehettek együtt, ritkán éltek házas életet, amit Ben egyáltalán nem 

bánt. Sőt, sokszor a férfi utasította vissza az asszonyt azzal, hogy „fáj a feje”. Kevésszer 

kívánta a szexet, amit betudtak munkahelyi ártalomnak, hiszen naponta annyi vaginát 

látott, hogy otthon már rá sem tudott nézni. Meg állandóan fáradt volt, főleg ügyelet 
után – a sok szülés, műtét után. Hilary megértette, nem úgy, mint Ben számos kollégá-



 

 

jának a felesége. Úgyhogy azok közé a ritka szerencsés nőgyógyászok közé tartozott, 

akik nem váltak el. 

Most is álmosság telepedett rá, pedig az éjjel nem ügyelt. Csak egyszerűen nem tu-
dott aludni, nyugtalanította valami, illetve valaki. Minden azzal a váratlan telefonhívás-

sal kezdődött. 

– Halló, én… ö… Ben Blackforttal szeretnék beszélni – szólalt meg egy zavart női 
hang, mikor felvette a mobilját. A nők általában zavartak, kétségbeesettek voltak és Ben 

orvosként arra gondolt, vajon most kinél indult be váratlanul a szülés? Már megint nem 

lesz szabad a délutánja? 

– Parancsoljon! Miben segíthetek, hölgyem? 
– Ne haragudjon, hogy felhívtam. Cindy Lawson vagyok. 

– Ha az emlékezetem nem csal, Ön nem a páciensem – töprengett hangosan. 

– Valóban nem és nem is ismer engem. De én ismerem magát, hallomásból… – a nő 
hangja elcsuklott. Még ez sem lepte meg Bent. Sokan hallhattak róla, hiszen sokan tar-

toztak hozzá, a páciensei száma évről évre nőtt. A barátai többször mondták neki, lassí-

tania kellene a tempón, nem vállalhat el minden szülést New Yorkban, nem kezelhet 
minden egyes nőt, nőgyógyászatilag persze. De mikor minden nő hozzá akart menni, 

hogy nála hozza világra első-második-harmadik babáját és neki egyiket sem volt szíve 

visszautasítani… Hát nem ezért lett orvos? Hát nem erre esküdött? Nem erre tette fel az 

életét? 
– El szeretne jönni a magánrendelésemre? – szólalt meg Ben, hogy rövidre zárja a 

dolgot. A nők általában nem mertek egyből a lényegre térni. Talán azt hitték, a sok be-

tege végett már nem tudja fogadni őket? – Akkor megadom az asszisztensem számát, 
szívesen ad magának időpontot. 

– Nem, nem! Félreértett! Szeretném a segítségét kérni, de nem orvosilag, hanem ma-

gánemberként. 

– Nem tudom, miben segíthetnék. Fogalmam sincs, ki maga. Talán rossz számot hí-
vott. 

– Nem, ha ön Ben Blackfort – a nő egyre jobban erősködött, pedig a férfi le akarta 

rázni. 
– Nézze, én nőgyógyász vagyok, nem pszichiáter. – Pedig sokak szerint elmehetett 

volna annak is. Akkor is rengeteg páciense lenne és legalább éjjelente nem ugrasztanák 

ki az ágyból olyan sűrűn, kivéve egy-két öngyilkosjelöltet. 
Cindy nagy levegőt vett és kibökte végre, amit akart. Sajnos, sosem volt a szavak 

embere, a munkájához jobban értett, ahhoz meg sem kellett szólalnia. Csak mosolyogni, 

érezni a zenét és táncolni. 

– Van egy közös ismerősünk, aki annak idején közel állt a szívéhez, Mr. Blackfort. 
Ugye, emlékszik még Mohadára, arra az indiai lányra, akit megmentett? 

Mohada. A név hallatára a férfi ereiben meghűlt a vér. 



 

 

– Persze, hogy emlékszem – csendült fel kedvesen a hangja, máris elhagyta a ko-

moly, orvosi hangnemet. Hogy is felejthetné el? Azt hitte, többé nem fog hallani felőle 

és lám, a sors ismét gondoskodott róla… Benben feléledt a kíváncsiság. – Maga honnan 
ismeri? 

– Együtt táncoltam vele a kezdetektől, mikor átjött Amerikába.  

Mohada… Ben maga előtt látta a lányt, amint gyönyörű, csillogó ruhában táncol, a 
zenére ütemesen mozdul minden egyes porcikája, csodás száriján a fémből készült csil-

logó díszek zörögnek, vagy inkább halkan csörögnek, aláfestve hangjukkal a pörgős 

zenét. A karjai hullámoznak, majd hullámzik szabadon hagyott, kívánatos hasa és egy-

úttal hullámzik az egész teste is. Az arca díszes fátyollal el van takarva, csak a szeme 
látszik, az a megigéző kék szempár az ívelt, sötét szemöldök alatt. Hiába próbálta elta-

karni látszott, mennyire szép. Hibátlan alakját követte a ruha vonulata, szépségét bárki 

megirigyelhette volna. A hastánc a vérében volt, az egyre pörgősebb zenére egyre job-
ban mozgott a teste, ringott a csípője, dús keblei, majd különös játékot űztek a combjai, 

melyek ki-kivillantak az oldalt ügyesen felvágott élénkpiros ruhadarab alól. Mohada, az 

isteni nő, a hastánc királynője. Ahogy ő mozgott a zenére, nem mozgott úgy senki. 
Ahogy ő táncolt, nem táncolt úgy senki. Az emberek csak bámulták, csodálták… Köz-

ben hopp, leesett róla a fátyol. Direkt, de véletlennek tűnt, hatott. Egy mosolygós arc 

villant elő mögüle, egy rendkívül bájos arcocska. Mohada elbűvölte a közönséget ahogy 

forgott, hol jobbra-hol balra, majd megpördült a tengelye körül. Dús fekete haja selyem-
fátyolként omlott a hátára, simogatta a derekát. S azt a kerek feneket, mikor háttal állt a 

közönségnek úgy tudta rázni, mint még soha senki. Egyszerre volt elragadó, csábító, 

istennő. Sőt, istenek feletti. Ben még sosem látott hozzá foghatóan szép, elképesztően 
gyönyörű nőt. És Ben még sosem találkozott olyan csodálatos teremtéssel, mint Moha-

da. Elég volt, ha kiejtették előtte a nevét, máris különös borzongás futott végig a gerin-

cén. Azonnal az oldalába vájt a kíváncsiság és arra gondolt, milyen jó lenne újra talál-

kozni vele! Milyen jó lenne látni, megölelni őt! Vagy legalább hallani a hangját. Tény-
leg, miért nem ő hívta fel? Nem merte? Világ életében félénk, visszahúzódó teremtés 

volt. 

– Mohada sokat mesélt magáról, Ben. – Cindy megkockáztatta, hogy ezt a nagy tisz-
teletnek örvendő orvost, illetve számára idegent a keresztnevén szólítsa. A férfit nem 

zavarta. Sőt, ha nem hozta volna lázba a lány neve, valószínűleg elgondolkodtatta vol-

na, vajon mit mesélhetett róluk Mohada? Mit tud ez a nő? Mohada mennyire avatta be 
közös titkukba, milyen mélységesen? Abban a pillanatban viszont Bent nem érdekelte a 

múlt, inkább a jelen. 

– Hol van most? Csaknem ott áll maga mellett? – És epekedve várja, hogy átadja ne-

ki a kagylót? – tette hozzá gondolatban Ben. A válasz viszont teljesen letaglózta. 
– Hát éppen ezért hívom, Mr. Blackfort. Mohada eltűnt. 

– Hogyhogy eltűnt? 



 

 

– Egyik napról a másikra nyoma veszett. Elment a tánciskolájába tanítani és délután 

nem jött haza. Úgy félek, attól tartok elrabolták… – Cindy elsírta magát. 

– Bejelentette az eltűnését a rendőrségen, Cindy? 
– Persze, hogy bejelentettem, az volt az első dolgom. De nem foglalkoznak vele. 

– Ezt hogy érti? 

– Nem vesznek komolyan, mivel táncosnő vagyok. Azt hiszik, csak kitaláltam az 
egészet. Tudja, a táncos lányoknál előfordul ilyesmi, lelépnek, mert nem akarnak tovább 

dolgozni a futtatóiknak. Ezért nem szólnak senkinek, még a legközelebb álló barátnőik-

nek sem. Hiába magyaráztam nekik, hogy mi nem azok az ócska táncosnők vagyunk, 

akik night clubokban meztelenül szórakoztatják a férfiakat. Mi művészek vagyunk, 
Mohadának saját tánciskolája van, több versenyt is megnyert, nem véletlenül lett ő két 

éve a Miss Hastánc Amerika. 

Ben majdnem elérzékenyült. Mohada, mint Miss Hastánc Amerika. Igen, erről tu-
dott, látta a tévében. Véletlenül. Valószínűleg azt is a sors rendezte így. Hogy aznap este 

ne legyen ügyeletes a klinikán, aznap ne induljon meg a szülés senkinél. Hilary éppen 

üzleti vacsorán volt, nagyon fontos üzleti megbeszélésen, melyik nem lett volna az? 
Éppen akkor Ben magányos volt, ráért. S hogy ne unatkozzon, leheveredett a nappali-

ban a bőrfoteljába és bekapcsolta a tévét. Találomra, össze-vissza kapcsolgatott, mikor 

megakadt a szeme a hastáncos lányokon. Az egyik csatorna közvetítette a jeles ese-

ményt, s Ben nem akart hinni a szemének, mikor köztük felismerte Mohadát. A tekinte-
te onnantól a képernyőre tapadt és lélegzetvisszafojtva nézte végig a versenyt. Istenem, 

mennyire izgult érte! És a végén, mikor kihirdették a győztest, az ő szépséges Mohadá-

ját, Bennek könnyes lett a szeme. Férfi létére zokogott a meghatottságtól. 
Cindy kétségbeesett hangja húzta vissza a jelenbe. 

– Kérem, segítsen! Mohada bajban van, tudom… érzem… 

– Hogyan? Mit tehetnék? 

– Menjen el a rendőrségre és beszéljen velük. Az ön szava többet ér, mint az enyém, 
hiszen maga orvos. Elismert orvos. Talán akkor mégis lépnek az ügyben valamit. 

– Természetesen mindent megteszek, ha Mohadáról van szó. – Mások szerint így is 

sokat tett már érte, túl sokat, mint szabad lett volna. Veszélybe sodorta a házasságát, 
karrierjét. – De miből gondolja, hogy hinnének nekem? Nem láttam őt évek óta… 

– Valamit tennünk kell. Mohadának senkije sincs rajtunk kívül. Az időnk vészesen 

fogy, megőrjít ez a tétlenség! 
– Ön szerint hol lehet? Kik rabolták el? Voltak haragosai? – Olyan hihetetlennek tűnt 

az egész. Mohada sosem ártott senkinek, miért akarnák elrabolni? 

– Biztosat nem tudok, viszont van egy sejtésem. Mohada mindig félt a férjétől, illet-

ve a volt férjétől, amióta elmenekült Indiából. Tartott Rajan bosszújától, aki semmitől 
sem riad vissza, legalábbis amiket mesélt róla. Tudja, hogyan bánnak a nőkkel Indiában, 



 

 

s Rajannak odaát nagy hatalma van. Olyan, mint egy kis király. Féltékenységből még 

meg is ölheti a barátnőmet. 

– Te jóságos ég! Ilyet még feltételezni is szörnyű! Nem kell mindjárt a legrosszabbra 
gondolni. – Ezt Ben nem csak Cindy, hanem a maga megnyugtatására mondta. Jól tudta, 

igazat beszél ez a nő. Ben járt Indiában, neki nem kellett az országot és annak szokásait 

bemutatni. Cindyn hihetetlen kétségbeesési hullám lett úrrá. 
– Maga az utolsó reményem, Mr. Blackfort. Segítsen, különben Mohadának örökre 

nyoma vész. Ha annak idején tényleg szerette, ahogy állította, akkor tegye meg ezt érte, 

kérem! 

Ben ledöbbent. Ha annak idején tényleg szerette? Vajon mit tud még róla ez a nő? 
Mohada az összes titkát megosztotta vele? Mindent? 

– Menjen el a rendőrségre, könyörgök… – nyögte Cindy a telefonban. Érezhető volt, 

mennyire aggódik a barátnőjéért. Mert szereti. Ben jól ismerte ezt az érzést. „Annak 
idején” ő is ennyire aggódott azért a lányért, mert szerette. Sőt, most is szereti. És ahogy 

Mohadára gondolt, ismét beletelepedett a félelem. 

– Elmegyek megígérem, csak nyugodjon meg, Cindy. 
– Biztos? 

– A szavamat adom rá. 

A vonal másik végén hüppögés hallatszott. Ben azt hitte, a nő nem hisz neki. Talán 

azt gondolja, semmit nem ér az adott szava? Hát fel kellett ajánlania valami többet, va-
lami biztosabbat. 

– Találkozzunk, ha nem bízik bennem. Nem ártana bővebben beszélnünk, hogy töb-

bet tudjak Mohadáról. Ha a nyomozó feltesz néhány kérdést, ne érjen kellemetlenül… 
hm… hogy magabiztosan válaszolhassak, ne tűnjek hiteltelennek. Érti, ugye? 

– Hogyne. 

– Gondolom, magát kihallgatták és nekem is pontosan azt kellene mondanom, amit 

ön mondott, hogy komolyan vegyenek minket. 
– Akkor együtt megyünk a rendőrségre? 

– Azt is lehet. Ha akarja, legyen úgy. Csak Mohada minél hamarabb előkerüljön, 

nem de? Mikor tűnt el? 
– Egy hónapja. 

– Uramisten! Sietnünk kell, mert ha tényleg Rajan rabolta el, akkor ez alatt volt ideje 

visszahurcolni Mohadát Indiába. 
– Ott meg ki tudja mit művel vele… – Cindy fejezte be végül az ijesztő gondolatot. 

Mindketten beleborzongtak. – Holnap bent lesz a kórházban? 

– Igen, be kell mennem, de előtte segítek magának, Cindy. Egy nyugodt helyen kel-

lene beszélnünk. Mondjuk, egy kávézóban. Ismeri a Royal Cafét? 
– Nem. 

Ben elmagyarázta a címet. 



 

 

– Biztosan odatalál? 

– Hogyne. Viszlát, holnap! És köszönöm, Mr. Blackfort. 

 
Ben ott ült hát a Royal Café teraszán az italát kortyolgatva és várt. A fülében ott 

csengtek a nő szavai, Mohada veszélyben van. Egész éjjel nem aludt, csak őrá gondolt, 

vajon hol lehet most? Nem esett bántódása? Amikor segített átszökni neki Amerikába 
azt hitte, itt biztonságban lesz. A brutális férje nem talál rá, nem jön utána. Legalábbis 

nagyon kevés az esélye, hogy egy másik földrészen akadjon a nyomára. Hét éve szök-

tette meg Mohadát, hiába mondták a barátai, mekkora őrültséget csinál tanult ember 

létére, mégis megtette. Mert úgy érezte, meg kell mentenie a lányt. És most tessék, Mo-
hadának ismét szüksége van a segítségére. Hiába távolodtak el egymástól, a sors vala-

hogy mégis úgy intézi a dolgokat, hogy összehozza őket. 

– Jó napot! – gondolataiból egy vékonyka hang hívta vissza a jelenbe. Ben felnézett 
és egy vörös hajú nőt látott maga előtt. A vállig érő hajzuhatag nem természetesnek, 

festett vörösnek látszott, az arca erősen kisminkelve. 

– Cindy? 
A nő bólintott. Látszott rajta a feszültség, de mintha megkönnyebbült volna, amint 

meglátta az orvost. Ben udvariasan felállt és kezet nyújtott. 

– Üdvözlöm, Ben Blackfort vagyok. 

Cindy „odaadta” a kezét, a nevét viszont nem ismételte el. A férfi a székre mutatott. 
– Foglaljon helyet! 

– Azt hittem, nem jön el – szólalt meg végre a nő, mialatt feszengve csúszott bele a 

nádszék kényelmébe. 
– Miért? A szavamat adtam, nem? 

– Nekem sok férfi adta a szavát erre meg arra. Kevesen tartották be. 

– Ezek szerint én is azon kevesek közé tartozom – Ben megnyugtató mosolyt lövellt 

Cindy felé, majd felemelte a karját, amelytől a nő egy pillanatra összerezzent és intett a 
pincérnőnek. Elképesztően be volt rezelve. – Mit kér? 

– Egy kávét. Cukor nélkül, tejszínhabbal. 

Miután leadták a rendelést, szótlanul ültek egymással szemben. Mindegyikőjük a 
másik arcát, tekintetét fürkészte. Cindy hallomásból jól ismerte ezt a férfit, aki szakasz-

tott olyan, amilyennek Mohada leírta. Csinos, jóképű, megnyerő. Fehér, ápolt kezei 

sejttették, hogy orvos. Régóta szerette volna „élőben” látni, azonban azt álmában sem 
gondolta, hogy ilyen körülmények között fog találkozni vele. 

– Tud segíteni nekem? – törte meg a csendet végül. 

– Remélem. Meséljen Mohadáról, honnan ismeri? 

– A Vörös Alkonyatból. Az egy mulató. Akkor találkoztam vele először, amikor a 
főnököm felvette. Együtt tanultuk be a koreográfiákat. 

– Hát igen, Mohada istenien táncol. Volt alkalmam megnézni élőben a műsorát. 



 

 

– Tudom. 

A válasz szinte fejbe kólintotta a férfit. 

– Elmondta magának? 
– Igen. Mohada a legjobb barátnőm. 

– És még mit mondott? – megkockáztatta feltenni a kérdést, mely tegnap óta szünte-

len furdalta az oldalát. Már egyre biztosabb volt benne, hogy ez a nő tud róluk. 
– Hát, sok mindent… – Cindy lesütötte a szemét. Vajon mennyit áruljon el? 

– Mégis? 

– Szerelmes volt önbe, Mr. Blackfort. 

– Én is nagyon szerettem – vallotta be őszintén Ben ennek az idegen nőnek. Nem ér-
tette mi ütött belé. Nem szokott csak úgy kitárulkozni, főleg nem egy ismeretlen előtt. 

Cindy legszívesebben megkérdezte volna, akkor miért vett feleségül egy másik nőt? 

De nem merte. Nem akarta felbőszíteni a férfit. Inkább hozzátett az igazságból még egy 
falatnyit. 

– Sőt, szereti a Doktort a mai napig. 

– Vagy már elfelejtett. Ő küldött el legutóbb, azóta a hívásaimat sem fogadta. 
– Mert félt az újabb csalódástól. Tudta, hogy maga úgysem válik el a feleségétől. 

Ben diplomatikusan témát váltott. 

– Hogyan tűnt el Mohada? 

– Már mondtam a telefonban is, reggel elment az iskolájába tanítani és délután nem 
jött haza. 

– Nem említette, hogy követte vagy megszólította volna valaki? 

– Nem. 
– Nem félt? Nem tűnt fel semmi gyanús körülötte? 

– A férjétől mindig is tartott, hogy egyszer eljön érte és bosszút áll, amiért megszö-

kött tőle. Amúgy semmi. Mindenki szerette őt, nem voltak haragosai. 

– És irigyei? A konkurencia olykor sokra képes… 
– Nem hiszem, hogy Mohada útjában állt volna valakinek. Szerintem az eltűnése Ra-

jan műve. 

Cindynek a név emlegetésére remegni kezdett a keze. A férfi átnyúlt az asztal felett 
és megérintette. 

– Egyszer már kimentettem Rajan karmai közül és ha kell, kimentem még egyszer. 

Nyugodjon meg, rendben? – A nő némán bólintott. – A rendőrségen említette a neve-
met? 

– Nem. 

– Akkor azt fogjuk füllenteni, hogy Mohada felhívott engem, mert félt. Valaki egyik 

este mintha követte volna, érti? 
Cindy ismét bólintott, aztán mélyen belenézett a férfi szemébe. Micsoda férfi! Pon-

tosan olyan, amilyennek a barátnője leírta: csinos, sármos, jóképű. 



 

 

– Köszönöm, hogy eljött és segít nekem, illetve nekünk… – A vak is láthatta, hogy 

ez az orvos még mindig szerelmes Mohadába. Cindy megfogadta magában, ha megta-

lálják, összehozza őket. 
– Ne köszönje, még nem tettem semmit. Különben meg nem rajtam múlik, hanem a 

rendőrségen. Arra gondoltam, ha így sem veszik komolyan Mohada eltűnését, akkor 

felkeresek egy magánnyomozót. Vannak kapcsolataim. 
– Te jó ég, az nagyon sokba kerülne! – hüledezett a nő. – Nem tudnám kifizetni. 

– Ne aggódjon, az anyagiakról majd én gondoskodom. Nem számít a pénz, ha Mo-

hadáról van szó. Megérdemli, hogy szabad és boldog legyen. Mindössze erre vágyott, 

mikor elhoztam Indiából – emlékezett Ben, közben régi sebek szakadtak fel a szívében. 
Veszélyes feladat volt, de bármikor újracsinálná, újraélné azokat a napokat, pillanatokat, 

amiket önfeledten a lánnyal tölthetett. 

– Szegény Mohada, annyit szenvedett! – sóhajtotta Cindy, mely megtörte Ben emlé-
kezését. – Egy áldott jó lélek, sosem ártott senkinek. Mindig mellettem állt és segített a 

bajban. Neki köszönhetem, hogy… – ránézett Benre, elszégyellve magát elharapta a 

mondatot. Majdnem elszólta magát, ez nem tartozik másra, főleg nem egy idegen férfi-
ra. Az ember életében vannak titkok, amiket legszívesebben a sírba vinne.  

– Folytassa… 

– Hogy élek. Hogy talpra álltam és nem… 

– Nekem nyugodtan elmondhatja. Együtt érzek a nőkkel, meg a problémájukkal. 
Megértem őket, elvégre a szakmámmal jár ez is. A barátaim mindig azt kérdezik tőlem, 

miért nem lettem pszichiáter. 

– Inkább nem, felejtsük el! Koncentráljunk Mohadára… 
– Nem, maga bajban van, Cindy. Egyrészt, mert aggódik a barátnője épségéért, más-

részt meg azért, mert az eltűnése miatt egyedül maradt. Nincs kivel megbeszélje a gond-

jait és úgy érzi, egyedül nem képes szembenézni velük. Ezért is jelentett olyan sokat 

magának Mohada. Eltaláltam? 
A nő ledermedt. Fogalma sem volt, mit feleljen. Könnyek környékezték a szemét. 

Ben természetesen ezt is észrevette és szótlanul átnyújtott egy zsebkendőt az asztal fe-

lett. Cindy habozás nélkül elvette. Bámulatos ez a pali! – gondolta. Biztos, hogy nő-
gyógyász és nem pszichológus? 

– Nekem ő többet jelent, mint egy barátnő. Mintha a testvérem volna – kifújta az or-

rát, majd hallgatott. Ben törte meg a kínos csendet. 
– Elmeséli, mi nyomja a lelkét? 

– Hát, nem is tudom… 

– Mohada is megértette, én is meg fogom. Jelen pillanatban úgy látom, szüksége van 

arra, hogy elmondja valakinek, hogy kibeszélje magából. Szívesen meghallgatom – az 
órájára pillantott, majd kacsintott egyet a nőre. – Van még időnk, a nyomozókat kilenc 



 

 

után lehet megtalálni az irodájukban, addig a szokásos eligazítást végzik a kollégák 

közt. 

– Ha megtudná, mást gondolna rólam. 
– Miért? Maga mit hisz rólam? Biztosra veszem, hogy Mohada mindent elmesélt, mi 

történt kettőnk között, házas ember létemre. Sajnos, be kell valljam, nem szeretem a 

feleségemet. Mások ezért elítélnének… Szóval, maga ismeri minden titkomat és szerin-
tem úgy lenne fair, ha én is ismerném a magáét, illetve tiédet, ha nem haragszol… Töb-

bek között azokat, amik Mohadával kapcsolatosak. Kíváncsi lennék, hogyan vélekedett 

rólam. 

– Szeret téged attól a perctől kezdve, hogy megismert. Sosem felejti el, hogy „sza-
baddá” tetted és elhoztad őt ide, Amerikába, az ígéret földjére. 

 

 
2. FEJEZET 

 

 
Amikor Mohada belépett az öltözőbe a főnök oldalán, azonnal abbamaradt minden 

pusmogás és a tekintetek rá szegeződtek. 

– Bemutatom nektek Mohadát, az új kolléganőtöket. Indiából érkezett, ő lesz a mai 

este meglepetése, előadja a számát. 
A lányok döbbenten nézték a lehengerlő szépséget, aztán köszöntötték. 

– Szia!… Szia!…. Szia!… – hallatszottak egymás után. 

– Sziasztok! – mondta Mohada, közben a szíve a torkában dobogott. 
– Cindy, a gondjaidra bízom – utasította a főnök a vörös hajú lányt, aki a tükör előtt 

ült és az egyik szeme volt csak kifestve, a szemceruza megállt a kezében. – Kérlek, 

vedd a szárnyaid alá. 

A vörös bólintott, s a főnök részéről ezzel el volt intézve a dolog. Mielőtt sarkon for-
dult volna, azért odavetette a lányoknak, hogy készüljenek, lassan kezdődik az előadás. 

Mindig minden rendben volt, de ő mindig bejött fellépés előtt az öltözőbe, hogy sürges-

se őket. Sosem késett senki, az előadás minden este pontosan kilenckor kezdődött, egy 
perccel sem később. A főnök elégedett volt a lányokkal, szép hasznot hoztak neki, ami-

ből nem csepegtetett vissza a lányoknak, mindenki azt a bért kapta, amiben az első nap 

megegyeztek. Fizetésemelésre nem lehetett számítani, sokszor dicsérő szóra sem, mert a 
sikert, vastapsot, őrjöngést a főnök természetesnek vette. A lányok minden este jól telje-

sítettek, hozták a formájukat, a főnök mégis állandóan ideges volt. Nem tudta leküzdeni 

a lámpalázát, éppen ezért ment be az öltözőbe fontoskodni, mert ő jobban izgult, mint a 

fellépők. Szerencsére, amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan ki is viharzott a helységből, 
mint mindig. A lányok folytatták a sminkelést és a csevegést, Mohada pedig ott állt 

megszeppenve az ajtóban, a lába mintha földbe gyökerezett volna. Senki sem tudta, 



 

 

mekkora kihívást jelent számára ez az este. Ott állt az új élet küszöbén, még sosem ke-

rült „más” társaságba a családján kívül, ismeretlen dolog volt számára a szabadság és a 

beilleszkedés fogalma. A többiek ügyet sem vetettek rá, Mohada pedig némán bámulta 
azt a vörös lányt, aki befejezte a szemének kifestését, utána szólt hozzá. 

– Gyere, ülj le! – mutatott a tőle balra lévő üres székre. – Itt lesz a helyed mellettem. 

Mohada boldogan ült le a kis asztal elé, melynek a sarka ütött-kopott volt, de az előt-
te lévő tükör fényesen, tisztán csillogott, az égők körülötte újak voltak, mintha aznap 

szerelték volna fel őket. 

– Ide pakolhatod a sminkkészletedet, de előadás után vidd haza őket, nehogy eltűn-

jenek. Ott hátul a sarokban van egy szabad öltözőszekrény, abba pakolhatod a ruháidat, 
a kulcs a zárban. Vigyázz rá és azt javaslom, a fellépős cuccodat ne hagyd itt, mert 

könnyen lába kélhet. Törtek már fel szekrényt egy-egy szép holmiért. Nagyon drágák 

ezek a ruhák, méregdrágák. 
Hát igen, ezt Mohadának nem kellett mondani. Nem is volt pénze rá, inkább varrt 

magának egyet. De milyet? Amikor magára öltötte, csak azt vette észre, hogy ismét 

minden tekintet rá szegeződik, a lányok irigykedve nézték. 
– Ez igen! 

– Hú, de szép! 

– Nekem is kell ilyen, hol vetted? 

– Biztos egy vagyonba került… 
– Nem vettem, magam varrtam – vallotta be Mohada. 

– Tényleg? Ilyen ügyes vagy? 

– Szép munka! 
Cindy megérintette a ruha élénkpiros, selymes anyagát és az ujja között morzsolgat-

ta. Közelebbről szemügyre vette az aranyszínű fémdíszeket, milyen mesterien voltak 

rávarrva! 

– Aprólékos, kitűnő munka! Meddig dolgoztál vele? 
– Közel egy hónapig. 

– Minden egyes díszt kézzel varrtál rá, egymagad? – Cindy elismerően bólintott. – 

Ezt nevezem! 
– Nekem nem lenne türelmem hozzá – szólalt meg egy másik lány. 

– Mivel pénzem nem volt rá, így kénytelen voltam magam elkészíteni a fellépő ru-

hámat. – És ha tudnák, milyen örömmel varrta! 
A kolléganői nem győzték csodálni, dicsérni. 

– Bámulatos! 

– Fantasztikus! 

– Gyönyörű! 
– Egyedi, másnak biztosan nincs ilyen! Nagy sikered lesz benne – mondta moso-

lyogva Cindy. Mohadának elképesztően jól állt a piros, ment a sűrű, fekete hajához. A 



 

 

ruha szabása is más volt, mint a többieké, a melltartórésze többet engedett látni a dekol-

tázsából, mint másoknak és a szoknyarésze mindkét oldalon egészen a combjáig fel volt 

vágva, úgyhogy ahogy lépett, kivillantak formás combjai. Ez a lány amúgy is gyönyörű 
volt, ebben a csodás ruhában, kifestve viszont még annál is szebb. Bájos arcának a vö-

rös rúzs külön varázst adott és abban senki sem kételkedett, hogy jól táncol, hiszen In-

diából jött. Az alapokat a lehető legjobb helyen tanulta. Nem véletlenül akadt meg rajta 
a főnök szeme és habozás nélkül alkalmazta. 

Mohada jártas volt a táncokban, mondjuk Indiában más táncot tanult, nem azt, amit 

errefelé keleti táncnak, vagy hastáncnak hívtak. De kiválóan ötvözte a stílusokat és 

egyedi táncot adott elő a főnöknek, melynek igazából egy része volt csak hastánc, amit 
egy hozzá nem értő észre sem vesz, ahogy a főnök sem vette észre. Azt tapasztalta az 

egészből, hogy Mohada új mozdulatsorokat épített a táncába, amit másnál még nem 

látott, holott táncoltak már neki egy páran… És ami a legfontosabb, egyből letaglózta, 
elbűvölte, megbabonázta, amint előadta saját koreográfiáját. A főnök tudta, ez kell az ő 

színpadára, hogy a javarészt férfi közönségnek majd leessen az álla… Mert Mohada 

olyan hatást gyakorolt mindenkire, aki látta már táncolni, hogy attól az élménytől többet 
nem szabadul: arra gondol, azt emlegeti később is, napok-hetek múlva, szóval nem fe-

lejti el, az egyszer biztos. S ez az, ami csalogatja, visszahívja az embereket, látni akarják 

újra meg újra. A Vörös Alkonyatnak eddig is nagy sikere volt, ezek után meg pláne az 

lesz! A Vörös Alkonyat ma este igazán nagy meglepetéssel szolgál a vendégeknek, egy 
profi táncosnő személyében. Csak egyedül Mohada tudta magáról, hogy nem profi. 

Messziről jött ember azt mond, amit akar. Nem véletlenül füllentette azt a főnöknek, 

hogy Indiában sokszor lépett fel, a nővére tánciskolájában tanulta az alapokat, amiből 
egy szó sem igaz. Magától tanult meg táncolni, mert nagyon szerette a zenét, érdekelte a 

tánc, ami elfeledtette vele a rossz dolgokat, India árnyékos oldalát. Egy idő után a zene 

lett a mindene. Tudta, itt most jól kell előadnia magát, azért hazudott egy kicsit. Nem 

akart tapasztalatlannak tűnni, tulajdonképpen nem is volt az. Gyerekkorától kezdve 
táncolt, amit az anyja nem nézett jó szemmel, a nővére, rokonai viszont dicsérték. Ál-

landóan azt hallotta tőlük, milyen tehetséges. Fel kellett nőnie ahhoz, hogy mindezt 

megmutathassa és most végre itt állt, hogy bizonyítson, valóra váltsa gyermekkori álmát 
és táncosnő legyen. Hastáncosnő. 

– Izgulsz? – kérdezte Cindy, miután lihegve szaladt le a színpadról. A folyosón ott 

álltak a lányok, fellépési sorrendben. Mohada volt a második a sorban. 
– Egy kicsit – vonta meg a vállát, miközben azt gondolta, ennyire látszik rajta? Pró-

bálta nyugalomra inteni magát, viszont beléhasított a félelem: Cindy bármikor rájöhet 

tapasztalt táncosként, hogy ő kezdő. Nem, nem bukhat le. Annyiszor táncolt már, köz-

ben behunyta a szemét és azt képzelte, hogy előtte van a közönség, sokan vannak, min-
denki őt nézi. Csak így tudott készülni a mai estére, azonban most, amint közeledett a 



 

 

színpadhoz a lábai remegni kezdtek. Csak előadás alatt ne remegjenek! Sikerülni fog, 

sikerülnie kell! 

– Én is félek olykor, pedig nem ma kezdtem. Ezt nem lehet megszokni. Viszont 
amint kilépek a közönség elé és megszólal a zene, elmúlik. Menni fog! – kacsintott 

egyet felé. Mohada örült neki. 

Már Ő állt a lépcső előtt, s az izgalma csak fokozódott, Ő fog következni. Mindenki 
várta, hogy Mohada Fire a színpadra lépjen. A percek gyorsan peregtek, a szíve zaka-

tolt. A közönség megtapsolta az előtte fellépőt és a szmokingos férfi megragadta a mik-

rofont. 

– Hölgyeim és uraim, most az este meglepetés vendége következik. Egy profi has-
táncosnő, aki egyenesen Indiából érkezett. Kérem, fogadják sok szeretettel Mohadát! 

A lány vett egy mély levegőt, majd elindult felfelé a számára mindent jelentő desz-

kákon, a lépcsőn. A színpadot belepte a sűrű, mesterséges füst, ami lassan oszladozni 
kezdett és feltűnt Mohada alakja. A zenéből egy-két ütem felcsendült, a lány lépett 

egyet-kettőt, a csípőjét finoman tekergetve közben. Aztán állt, egyenesen. Egy pillanat-

nyi csend, majd erős ütemben indult be a zene és indult, mozgott rá Mohada teste is. 
Gyorsan megrázta a mellét, majd megrázta a hasát. A ruháján az ékszernek tűnő díszes 

fémek csörögtek, szinte csilingeltek, aláfestették a zenét, mely egyre jobban gyorsult és 

ugyanúgy gyorsult Mohada minden egyes porcikája a zene akkordjaira. A tánc a teste 

minden részét igénybe vette, mozogtak a karjai, a hasa, ringott a melle, tekeredett a 
csípője vagy illegett-billegett jobbra-balra, aztán megpördült. Két lábát kitámasztotta, 

hogy biztonsággal hajoljon hátra, egyre lejjebb és lejjebb, a feje közeledett a föld felé, 

majdnem lement hídba, mialatt a keze automatikusan forgott egy képzeletbeli tengely 
körül, mint a malomkerék. Mohada karcsú volt, magas és rendkívül nyúlánk, nyúlt a 

teste, az izmai, a dereka szabályos félkörívet írt le, hosszú haja a padlót érintette… Az-

tán ahogy lefelé ment, olyan szépen egyenesedett ki, ezt a gyönyörű tornamozdulatot, 

melyet tánccal ötvözött bármelyik tornász vagy artista megirigyelhette volna. A közön-
ség vastapsban tört ki. Mohada pedig örömmel fojtatta a műsorát, ugrott, pörgött, rázta 

magát, ahogy kell. A lábait is emelgette, így ki-kivillantak formás combjai, melyekkel 

félkörívet írt le a levegőben, aztán visszahúzta, szépséges lábai eltűntek a ruha alatt, 
hogy aztán egy újabb pillanatban ismét előbújjanak. Amint teltek a percek, Mohada 

egyre jobban szabadult fel, nem érzett lámpalázat, ugyanúgy élvezte a zenét, mint bár-

mikor, amikor táncolt rá. Azonban ez nagy különbség volt, mert most nem képzeletbeli, 
hanem igazi közönség előtt lépett fel, hús-vér emberek előtt, akiknek tetszett az előadás, 

s ennek már a szám elejétől hangot is adtak. A férfiak tapsoltak, ujjongtak, fütyültek, 

őrjöngtek. A vastaps mellett a lány nevét kiabálták. 

– Mohada, Mohada, Mohada! 
Mohada műsora látványos, elbűvölő, különleges volt. Egészen más, mint a többieké. 

Nem csak hídba ment le, tánc közben olykor le is térdelt, a karjaival úgy játszott, repü-



 

 

lést illetve felszállást szimbolizált, mint egy hatalmas madár, aki a szabadságára készül. 

Majd le is feküdt, elnyúlt a padlón, aztán ismét felemelkedett és a műsor végén, az elő-

adás csúcspontjaként lement spárgába. Na akkor tapsoltak, fütyültek és kiabáltak iga-
zán! 

– Bravó! 

– Szép volt, Mohada! 
– Gyönyörű vagy, baby! 

– Éljen Mohada! 

Mohada soha nem érezte magát annyira boldognak és szabadnak, mint abban a pilla-

natban, mikor a közönsége előtt meghajolt. Senki nem tudta, most ízlelte meg először a 
siker ízét. A könnyeivel küszködött. Mégis érdemes volt vállalnia a veszélyt, az életét 

tette kockára, hogy átszökött Amerikába. Megérte. Ez az őrjöngés, ujjongás érte, neki 

szólt. A vastaps még akkor is zúgott, mikor lement a színpadról. A színfalak mögött a 
főnök és a lányok sorban gratuláltak neki. 

– Hallgasd csak! – mondta Cindy, s felemelte a mutatóujját.  

A folyosón is visszhangzott a közönség hangja: 
– Vissza! Vissza! Vissza! – kiabálta, követelte a tömeg. Közülük sokan állva tapsol-

tak. 

– Menj, adj ráadást! – kacsintott rá a főnök, miközben fülig ért a szája. Még senki 

nem ért el akkora sikert a Vörös Alkonyatban, mint ez az indiai lány. Tudta, sok pénzt 
hoz majd neki. 

Mohada ezúttal felszabadultan ment vissza a színpadra és táncolt. Táncolt! A közön-

ség máris imádta. Nem tudták, mennyire jól esett neki az emberek szeretete, hiszen a 
szeretetből neki oly kevés jutott Indiában. De most már szabad volt és azt csinálhatott, 

amit akart. Táncolt. Alig hitte le, hogy ez történik vele. Az álma teljesült, egy este le-

forgása alatt ünnepelt táncosnő lett belőle. 

 
 

3. FEJEZET 

 
 

Hamar híre ment a szépséges indiai lány varázslatos táncának. A mulató előtt sorban 

álltak az emberek a jegyekért, mindenki az előadásról beszélt. A főnöknek igaza volt, 
akik látták a műsort, ők is többször váltottak jegyet, elhozták a barátaikat, ismerőseiket, 

kollégáikat. Mert Mohada táncát nem volt elég élvezni egyszer, meg kellett nézni még 

egyszer. A férfiak rajongtak érte. A Vörös Alkonyat bejáratánál hatalmas plakát hirdette 

a megújult műsort, melyről Mohada mosolygott fellépő ruhában, tánc közben. 
– Gyönyörű nő, meg kell adni! 

– Egy bombázó! 



 

 

– Micsoda mellei vannak! Nagyon kíváncsi vagyok, hogyan rázza őket – hallatszot-

tak a vélemények a pénztár előtt. 

A mulatók világa rejtett veszélyeket magában a táncosnőkre nézve, azonban a Vörös 
Alkonyat fellépői biztonságban érezhették magukat. A színpad előtt két testőr állt, mi-

kor felléptek, nehogy valamelyik felhevült vendég megzavarja őket előadás közben. 

Egyszer volt rá példa, hogy egy részeg férfi a sok whiskytől felbátorodva a szám köze-
pén egyszer csak felugrott a színpadra, hogy megtapogassa az egyik lány mellét. A has-

tánc csábító, vágyat ébresztő tánc volt, s a férfiak nem mindig tudták féken tartani a 

vágyaikat. A főnök ekkor egyből intézkedett, nem akarta, hogy a lányai féljenek. Más-

nap megjelentek a testőrök, kettőt állítatott a színpad köré, kettőt pedig a folyosóra, 
hogy megállítsák a „rajongókat”. Így, még az öltözőt sem közelíthette meg senki. A 

lányok nyugodtan dolgozhattak és a fellépésükre koncentrálhattak, melyek rendszerint 

fergetegesre sikerültek. 
Az öltözőben nagy volt a sürgés-forgás, mikor Mohada belépett. 

– Láttátok, odakint hogy kígyózik a sor? 

– Ma is nagy bevételünk lesz. 
– Nem nekünk, hanem a főnöknek. Igazán adhatna egy kis béremelést. 

– Ugyan már, hova gondolsz? Éppen ő? Mindig a fogához veri a garast, nem tudtad? 

– Amilyen smucig! 

– Csak kihasznál minket. Legfőképpen Mohadát, hiszen ő számára az aranytojást to-
jó tyúk. 

– Hát persze, nem véletlenül szerepel a plakáton. Jó felvétel készült róla! 

A többiek nem látták, hogy a lány belépett, azt viszont Mohada észrevette, hogy ez-
zel nem őt, hanem Cindy-t akarják cukkolni, hiszen azelőtt „Cindy, a vörös démon” 

szerepelt rajta, így hirdette a Vörös Alkonyat magát. Ellenben Cindy nem foglalkozott 

velük, a megjegyzéseket elengedte a füle mellett. Továbbra is sminkelte magát, mintha 

mi sem történt volna, holott a tükörből látta, a háta mögött mindenki szúrós pillantást 
vet rá sajnálatból vagy megvetésből, kárörvendésből. Legszebb öröm a káröröm. Ezt 

tették azzal, aki reklámarc lett, mert mindegyikük szívesen szeretett volna szerepelni 

azon a plakáton, de csak egyeseknek adatott meg ez a kiváltság. Azelőtt mindegyikük 
Cindy-t irigyelte és most jött valaki, aki Cindy-t leszorította a trónjáról, már nem ő volt 

a Vörös Alkonyat elsőszámú sztárja. 

Mohada szorongva ült le a helyére és Cindyre pillantott. Hiába próbálta leplezni csa-
lódottságát, szomorúnak látszott. Nem szólt senkihez, azonban Mohada nem bírta ki, 

hogy szótlanul üljenek készülődés közben. 

– Kérlek, ne haragudj rám! – suttogta Mohada és megérintette a kolléganője vállát. 

Cindy annyira meglepődött, hogy félrehúzta a rúzst a száján, s a lányra meredt. 
– Ugyan, miért? 



 

 

– Én nem akartam szerepelni azon a plakáton, a főnök ragaszkodott hozzá. Nem sze-

retnélek kitúrni a helyedről. 

– Ez meg sem fordult a fejemben. A vak is láthatja, mennyire tehetséges vagy. Te-
hetségesebb, mint én és kész. Ez van. – Nehéz volt mindezt beismernie, látszott is a 

szemén, mely elhomályosodott. 

– Te is kitűnően táncolsz! – vigasztalta Mohada, megsajnálta a lányt. Már tudta, a si-
kernek ára van. Ebben a szakmában a lányok nagyon hiúk, féltékenyek, sértődékenyek. 

Könnyű ellenségeket szerezni. – Nem szeretném, ha a riválisodnak tekintenél. Én csak 

azért jöttem ide, hogy táncolhassak. A többi nem számít. 

– Nagyon jó lelkű vagy, Mohada Fire. Nem tudnék rád haragudni. 
– Örülök, hogy ezt mondod – pirult el Mohada, mert eszébe jutott egy ember, aki 

ugyanezt mondta neki. És mennyire jót tett vele az önbizalmának! 

– Különben meg ne hallgass mások véleményére, főleg nem ezekére, itt – mutatott a 
háta mögé. Suttogva beszélgettek, de ha meghallotta volna valaki, Cindy-t azt sem ér-

dekelte volna különösebben. Nem szeretett velük dolgozni, kivéve Mohadát. – Pénz-

éhes, irigy, számító dög mindegyik. Imádják, ha cukkolhatnak vagy lenézhetnek valakit. 
Pukkadjanak meg! – legyintett lazán egyet, mellyel sikerült mosolyt csalnia Mohada 

arcára. 

– Gyerünk lányok, igyekezzetek! Mindjárt kezdünk! – a főnök rontott be szokás sze-

rint az öltözőbe. – Mohada, még át sem öltöztél? 
– Úgyis a műsor végén lép fel! – kelt védelmére Cindy. Bűntudata volt, amiért elbe-

szélgették az időt. 

– Készüljetek, szépségeim, készüljetek! Negyed óra és az első háremet kérem a 
színpadra! – mondta, mialatt a homloka verejtékezett az izgalom okozta izzadtságtól, 

majd sebesen kiviharzott a helységből. 

– Az ajtót sosem csukja be maga után – morgolódott a háttérben egy lány, majd fel-

állt és mérgében becsapta. 
– Az sem zavarja, ha véletlenül melltartóban vagyunk. Nyugodtan benyit kopogás 

nélkül. De ne aggódj, szexuálisan még egyik lányt sem szemelte ki magának – vázolta a 

helyzetet Cindy. – Nem meri megkockáztatni, hogy a jó táncosok odébb álljanak – ka-
csintott aztán, kaján vigyorral a szája szélén. 

– Végre jobb kedved van. 

– Nehogy azt hidd, hogy a plakát miatt lógattam az orrom!  
– Hát? 

– Összekaptam a barátommal, de semmi vész. Estére úgy is itt lesz és várni fog az 

öltöző előtt, tudom. Egyszerűen nem bír nélkülem élni. 

Csend támadt közöttük, Mohada nem tudta, mit feleljen erre. Csak remélte, hogy a 
lánynak igaza lesz. 

– És neked? Van valakid? – kérdezte később Cindy. 



 

 

– Igen – felelte a lány. 

– Gondolom, itt lesz ma este. 

Erre Mohada zavarba jött. Te jóságos ég, valamit megint ki kell találnia, nehogy le-
bukjon. 

– Sajnos nem. Ma sokáig dolgozik – felelte. A válasz célba talált, Cindy elhitte. Már 

egyre jobban megy neki a füllentés, gondolta. 
– Kár. 

Mohada nyugalma ellenben nem tartott egy percnél tovább, ugyanis Cindy kíváncsi-

sága nőttön nőtt. 

– Egyébként mi a foglalkozása? 
– Kinek? – tettette a tudatlant. Nem véletlenül, időt akart nyerni. 

– A barátodnak. 

Vajon mit feleljen erre? Az igazat? 
– Orvos. 

– Orvos? Komolyan? 

– Igen. És a tiédnek? – kérdezősködött gyorsan, mielőtt a kolléganője teszi meg 
ugyanezt. 

– Ó, az enyém egy egyszerű rakodó munkás. És őrülten féltékeny – tette hozzá szo-

morúan. – Szerencsére egy férfihang bekiáltott az öltözőbe, mely megszakította a be-

szélgetésüket. Mohada rendkívül hálás volt neki. 
– Gyertek lányok, kezdünk! 

 

Az este épp olyan fergetegesre sikerült, mint az összes többi. A közönség tombolt a 
színvonalas műsor után, Mohadának ismét vissza kellett mennie a színpadra, hogy rá-

adást adjon. Felemelő érzés volt, legszívesebben le sem jött volna onnan, rendesen re-

pült a zenével és nem érezte a fáradtságot, sem az izomlázat. Tegnap nem volt ideje 

bemelegíteni otthon a fellépés előtt. Amikor lefelé jött a színpadról, húzta a lábát. 
– Nem szabad ilyet csinálni, bármikor megsérülhet a lábad ugrás vagy spárga közben 

és akkor hosszabb időre kivonod magad a forgalomból – óva intette Cindy, aki amióta 

Mohada megérkezett a Vörös Alkonyatba, nem csak a szárnyai alá vette, hanem anyás-
kodott is felette. – Ezt szeretnéd? A fellépő társaink biztosan örülnének neki, de én nem. 

– Köszönöm, hogy így aggódsz értem. Jól esik. 

– Komolyan mondom, hogy fogadd meg a tanácsomat. Vigyáznunk kell magunkra, 
egy apró ugrásból is nagy baj történhet, amit bánhatsz életed végéig. Egyébként miért 

nem melegítettél be? 

– Mert túlóráznom kellett a munkahelyemen. Elkéstem volna. 

– Hol dolgozol? 
– Mosogatok egy pizzériában. Nem túl jövedelmező állás, de nem találtam másikat – 

magyarázkodott. Szégyellte, hogy szegény. Ha a családja tudná, mivel keresi ideát a 



 

 

kenyerét, biztosan megbotránkoznának rajta. Az ő lányuk? Hát ezért adták férjhez, jó 

helyre? Mohada tudta, távollétében megvetik őt, nem csak azért, mert meg mert szökni 

befolyásos férjétől, hanem mert feladta az anyagi biztonságot, hogy cseléd legyen? Fér-
fiaknak illegesse magát? Rajan mellett nem kellene dolgoznia egész életében. Viszont 

egész életében retteghetne… 

– Ugyan! Én meg pincérnő vagyok. A kollégáim ugratnak is, táncoló pincérnőnek 
hívnak. Az a lényeg, hogy tisztességes munkával keressük meg a betevőnket, s nem 

meztelenkedünk. 

Ekkor az egyik testőr kopogott az ajtón és egy óriási virágkosárral lépett be az öltö-

zőbe, ahol már csak a két lány tartózkodott. Egyébként mindenki sietett haza, gyorsan 
átöltöztek és már rohantak is, másnap hajnalban kezdődött a munka. Mindenkinek el 

kellett tartania magát valahogy, mert a fellépésekért kapott összegekből nem éltek meg. 

Úgyhogy a lányok hulla fáradtak voltak, azonban ez a színpadon egy cseppet sem lát-
szott rajtuk. 

– Lawson kisasszony, ez a magáé! 

Mindkettőjüknek elakadt a lélegzete, Cindy meghatódva vette át a hófehér kosarat, 
melyből hatalmas rózsafejek „kandikáltak” kifelé. A rózsahalmot sok zöld növény tette 

dúsabbá, s a közepén ott lapult egy illatos boríték. 

– Csaknem a barátod küldte? – mondta sejtelmesen Mohada. 

– Tudtam, hogy nem tud nélkülem élni – válaszolta izgatottan, majd ügyesen felnyi-
totta a borítékot. Nem az volt benne, amire számított, mégis boldoggá tette a levél tart-

alma. Hangosan fel is olvasta. – „Nagyszerűen táncolt ma este! Bízom benne, hogy 

egyszer személyesen is megismerhetem. Egy őszinte hódolója: Ed.” 
– Ismered? 

– Fogalmam sincs ki az. De remélem valamelyik öltönyös, gazdag fickó – nevetett. 

– Nos, ha nem békülsz ki a barátoddal, nem kell búsulnod. Máris itt az új udvarlód! 

 
 

4. FEJEZET 

 
 

Cindy másnap reggel alig bírt felkelni, legszívesebben lecsapta volna az ébresztő-

órát, mikor az hétkor megszólalt. Hajnal kettőkor ért haza, az étterem amelyben dolgo-
zott kilenckor nyitott ugyan, azonban hétkor fel kellett kelnie ahhoz, hogy időben beér-

jen. Metróval járt, s egyszer át is kellett szállnia, míg a munkahelyéhez ért. Könnyebb 

lett volna autóval menni vagy taxival, de egyikre sem volt pénze. Meg különben is, 

sokszor az autósok sem jártak előrébb, ott vesztegeltek a hatalmas dugóban. 
Cindy valahogy erőt vett magán és kimászott a fürdőszobába. Amikor belenézett a 

tükörbe, egyáltalán nem tetszett neki, amit látott. Gyorsan megmosta az arcát, azonban 



 

 

akkor sem festett sokkal jobban. Saját bevallása szerint smink nélkül borzalmasan né-

zett ki, nélküle ki sem lépett az utcára. Mindkét munkahelye megkövetelte a szép kiné-

zetet, úgyhogy el sem tudta képzelni, hogy ne kenjen az arcára valamit. Gyorsan lezu-
hanyozott, ami hajnalban az iszonyatos fáradtsága miatt elmaradt, mert azonnal bezu-

hant az ágyba, amint belépett szerény, bérelt lakásába. Az otthonára ráfért volna egy 

alapos takarítás, amihez sem kedve, sem ideje nem volt. Egyik munkahelyről rohant a 
másikra csak azért, hogy ki tudja fizetni a számláit és ezt a porfészket fenntarthassa. Ha 

legalább egy kis  lakást vásárolhatna, azonban ez a jelenlegi helyzetében teljesen re-

ménytelen volt. Pedig dolgozott reggeltől estig, keményen, ahogy erejéből telt, viszont 

többre nem futotta. Tegnap délután négyig dolgozott az étteremben, utána egész éjjel 
táncolt, ma pedig késő estig fog felszolgálni, ő viszi el a műszakot a kolléganője helyett, 

aki azokon a napokon ugrik be helyette, mikor Cindynek fellépése van. Aznap nagyon 

nem volt kedve dolgozni menni – már kilenckor jöttek a vendégek, beültek egy tartal-
mas reggelire – aztán végigcsinálni az ebédidőt, akkor volt a legnagyobb hajtás. Aztán 

egy kis pihenő és jött a vacsora, rengetegen keresték fel a Sólyom Éttermet, melynek 

hatalmas terasza volt és minden asztalt előre lefoglaltak. Estére Cindy alig érezte a lá-
bát, viszont a sok borravaló, amit kedvességéért és csábító mosolyáért kapott, kárpótol-

ta. Kedden, pénteken és szombaton meg a vastaps. Szerencséje volt, hogy így tudott 

sakkozni a két munkahelye között, a pincérek ugyanis legjobban a hétvégét szerették, 

akkor kapták a legtöbb jattot, ami kapóra jött Cindynek, könnyen cseréltek vele.  
Általában sikerült betartania az időt, azonban most sokat szöszmötölt a fürdőszobá-

ban a zuhany alatt, így nem maradt ideje arra, hogy kontyot készítsen hosszú hajkoroná-

jából. Csak gyorsan kifésülte és már szaladt is a metróhoz. Futás közben a haja lobogott, 
egy páran fel is figyeltek rá az utcán, mialatt Cindy épphogy elcsípte a metrót, átvere-

kedte magát a mozgólépcsőn kígyózó tömegen és a véletlenen múlt, hogy éppen be 

tudta magát préselni az utasok közé, mielőtt a szerelvény ajtaja becsukódott volna. Az 

emberek általában megbámulták és ilyenkor Cindy nem tudta, vajon önmagáért, a szép-
ségéért nézik-e vagy mert valakinek ismerősnek tűnik, elvégre sokan megfordultak a 

Vörös Alkonyatban, no meg a Sólyomban is. 

Az étteremben gyorsan átöltözött, s máris kezdetét vette a munka. Egymás után vitte 
ki a kávékat, mogyoróvajas kenyereket, szalonnás tojásrántottát, meg a salátákat. Dél-

előttönként sokan betértek egy-egy italra, úgyhogy aznap nem volt megállás a déli 

csúcsforgalom előtt. Akkor aztán Cindynek igazán össze kellett szednie magát, nehogy 
összekeverje a rendeléseket, azonban volt már gyakorlata benne, úgyhogy minden rend-

ben ment. A vendégek elégedettek voltak, mert gyorsan szolgálták ki őket, s mindig 

fenségeset ettek, jókat ittak. Egy óra körül három öltönyös fiatal férfi jött be az üvegaj-

tón és foglalt helyet a tízes asztalnál. Cindynek azonnal intett a kolléganője.  
– Átvennéd őket? Nekem ott van a kilences, meg a tizenegyes. 



 

 

– Persze! – válaszolta a maga természetességével a táncos-pincérnő, s máris előhúzta 

apró kis köténykéjéből a noteszét és az étterem emblémájával ellátott tollát. 

– Parancsoljanak uraim, mit hozhatok? – lépett mosolyogva, vidáman az asztalhoz. 
A három férfi döbbenten meredt a szépségre, megakadt a szemük a lány alkatán. 

Cindy megszokta már ezt, sokan bámulták meg őt, de ahogy az a szőke, kék szemű, 

fehér inget és nadrágot viselő férfi nézett rá, az nem volt mindennapi. A társai, akik 
üzletfeleknek látszottak, hamar mondták az italokat, a szőke hajú viszont csak bámult és 

hallgatott. 

– És ön, uram? 

A társa bökte meg, hogy észhez térjen végre a kábulatból. 
– Ed, mit kérsz? 

– Ö, csak egy ásványvizet, szénsavmenteset. Meg étlapot, persze. 

A társai elmosolyogták magukat, hiszen az étlapokat az imént említették. A férfi úgy 
viselkedett, mint egy kamasz, aki most látott először szép nőt életében. 

– Máris hozom, uraim – válaszolta a lány, majd térült-fordult és hozta is az étlapo-

kat. 
– Parancsoljanak, felhívnám figyelmüket a séfünk mai ajánlatára… – mondta, mia-

latt sorban adta a kezükbe a vörös bőrkötésű könyveket, melyben elől szerepelt az étte-

rem leírása, névadásának története, ismert személyek, sztárokról készült fényképek, 

akik megfordultak náluk, aztán az ételek, italok, desszertek árlistája. Mikor Cindy a 
szőke hajú férfihoz ért, az belefojtotta a szót. 

– Maga nagyon ismerős nekem, kisasszony. Kérem, ne sértődjön meg, de rendkívül 

hasonlít egy táncosnőre… 
– Az könnyen lehetséges, ugyanis szabadidőmben hastáncolok – Cindy nem szokta 

tagadni, miért is tagadná? Nem szégyen az, a főnöke, kollégái is tudtak róla. Legalább 

ide is vonzza a vendégeket. 

A férfinak egyből felcsillant a szeme. 
– Csaknem a Vörös Alkonyatban? 

– De igen. 

– Tegnap este mi is ott voltunk, a kollégáimmal. Szeretnék gratulálni, nagyszerű elő-
adás volt! 

– Köszönöm – pirult el Cindy, mikor a vendég szemébe nézett. Ő most vette igazán 

szemügyre a férfit. Milyen jóképű, csinos és biztos gazdag is. A tekintetük találkozott, 
egyre gondoltak, amit a férfi ki is mondott. 

– Remélem, megkapta a virágot, amit küldtem. 

Cindynek majd leesett az álla a döbbenettől. Ezt a véletlen egybeesést! Vagy nem is 

véletlen? Lehet, hogy szándékosan jött ide ebédelni a kollégáival? 
– Igen, megkaptam. Nagyon szép. 

– Örülök, hogy boldoggá tettem vele. 



 

 

A férfi rástartolt a lányra, aki hirtelen azt sem tudta, hogyan kezelje a helyzetet. 

– Válasszanak uraim, máris visszajövök! – mondta végül, pillanatnyi habozás után, 

mely számára egy örökkévalóságnak tűnt. 
Megkönnyebbült, miután eljött az asztaltól. Nehezére esett folytatni a munkáját, ma-

ga sem tudta miért, de a kezében remegni kezdtek a tányérok. Te jóságos ég, csak ne-

hogy ráöntse a levest valamelyik vendégre, az lenne aztán az igazi égés! Nem bírta ki, 
hogy olykor ne pillantson arra, a tízes asztal felé. A három férfi „összedugta” a fejét, 

úgy pusmogtak valamin. Cindynek akaratlanul is az jutott az eszébe, vajon róla beszél-

getnek? Kínosan, kellemetlenül érezte magát és egyre jobban izgult, pedig nem szokott. 

Szolgált már ki befolyásos embereket, kisebb sztárokat és készített róluk fényképeket is, 
amit aztán az étterem falára tettek ki, s azok másolatai szerepeltek az étlap elején. Még-

sem érezte azt, amit most egy ismeretlen férfi miatt, aki tegnap virágkosarat küldött, ma 

pedig gratulált neki a fellépéséért. Nem csak csinos, hanem jómódú is, gazdagnak lát-
szott. De vajon elfogadja-e a közeledését, mikor a szíve foglalt? Vagy nem? Will nem 

jelentkezett, nem hívta, nem hagyott üzenetet. Cindynek fogalma sem volt, egyáltalán 

szabad-e. Ez a férfi viszont vonzotta és a lány nem tudta, elnyomja-e az érzéseit vagy 
sem. A férfiakkal vigyázni kell, főleg az idegenekkel, akik a mulatóban akarják felszed-

ni. Ed. Szóval ő Ed, a titokzatos hódolója. Este Mohadának azt mondta, bárcsak vala-

melyik gazdag pasi lenne. És íme, most megjelent: csinos, gazdag és jóképű. Vajon 

többet akarna-e tőle, mint egy futó kaland? 
A konyhából jelezték, kész a tízes asztalnak rendelt ebéd. Cindy szíve a torkában 

dobogott. Most kell összeszednie magát és bátornak lennie, hogy kivigye a férfiaknak. 

Ügyesen felpakolta vékony kezére a finom fogásokat és lassan elindult vele. Mikor a 
konyha lengőajtaján kilépett, megkönnyebbülve tapasztalta, hogy Ed nem ül az asztal-

nál. Biztosan kiszaladt a mosdóba. Hála égnek, gondolta. Mintha a sors rendezte volna 

így, hogy megkönnyítse a dolgát. Gyorsan felszolgálta az ételt és eltűnt. Azonban hátra 

volt még egy találkozás, amit nem fog megúszni ilyen könnyen, tudta jól. 
– Kisasszony, fizetnénk! – a hang túl hamar érte utol őt, észre sem vette, hogy köz-

ben eltelt fél óra. Voltak, akik villámgyorsan ebédeltek, valószínűleg ebédidejüket töl-

tötték. Nem Ed intett neki, hanem aki szemben ült vele. Mindegy. Ha ismét odalép az 
asztalhoz, már pedig oda kell mennie, találkozni fog a tekintetük. Majd csak túléli azt a 

pár percet… 

Előkotorta kis kötényéből a cetlit, odalépett a pénztárgéphez, beütötte és kinyomtatta 
a számlát. Újabb kisebb, bőrkötésű könyvecskét vett elő, besüllyesztette a közepébe és 

letette a vendégek elé. 

– Parancsoljanak, uraim. Köszönjük, hogy minket választottak. Reméljük, elégedet-

tek éttermünkkel – mondta a szokásos szöveget, melyre a főnökük kérte, s már ott is 
hagyta volna a „fizetési könyvecskét”, mikor Ed megállította. 

– Elnézést, kisasszony! Még valamire meg szeretnénk kérni önt, ha nem haragszik. 



 

 

– Tessék? Miben segíthetek? 

– Két hét múlva rendezünk egy céges partit és a kollégáimmal szeretnénk meghívni 

rá. Szívesen vennénk, ha hastáncolna nekünk, természetesen megfelelő honoráriumért. 
Mit szól hozzá? – mosolygott Ed, egyszerűen lehengerlő mosolya volt. Cindy azt pró-

bálta meg kitalálni, vajon mi van mögötte? 

– Hát, nem is tudom… 
– Meglepte a felkérés, ugye? – A lány nem válaszolt, Ed folytatta. – Nem akarok to-

lakodónak tűnni. Lehet, hogy nem kellett volna virágot küldenem magának. Mindezt 

leszámítva szeretnénk, ha fellépne. Kérem, ne értsen félre! Hozhat segítőket is, biztosan 

ismer több lányt, akik eljönnének és tartalmas műsorral szórakoztatnának minket.  
– Talán. – Cindy száján csak tőmondatok csúsztak ki. 

– Nyugodtan mondhat nemet is, nem sértődünk meg rajta. Akkor fellép valaki más. 

Kérem, gondolja meg, hiszen nagyszerűen táncol. – Ed jól beszélt, biztosan üzletember, 
gondolta a lány. Előhúzott a zsebéből egy kártyát. – Nem muszáj azonnal választ adnia. 

Itt a névjegyem. Ha döntött, hívjon fel. 

A kártya legalább több mindent elárult a férfiról. Szóval Ed Wellernek hívják és 
pénzügyi tanácsadó. Ott lapult a száma, ami immár összekötő kapocsként szolgált köz-

tük. Majd meggondolja, mit kezdjen vele. 

Miután távoztak a tízes asztaltól és Cindy elvitte a köztük bankjegytartónak nevezett 

fizetőkönyvecskét, újabb meglepetés érte, melytől ledermedt. Ed busás borravalót ha-
gyott hátra neki. 

 

Ismét késő éjszaka érkezett haza. Mondjuk, most éjfél előtt, az egyik kollégája haza-
vitte, így legalább nem kellett az utolsó járaton zötykölődnie. Különben sem mindig érte 

volna el a metrót, tehát szerencsére hazavitte valaki. Nagy ritkán hívott taxit. Amint 

belépett a csöppnyi, szoba-hallos lakásba, majd halálra rémült, mikor egy alakot látott 

terpeszkedni a foteljában és sikoly hagyta el a száját. A férfi felriadt a fényre és a kiál-
tásra, amit valószínűleg a harmadik szomszéd is hallott és egyből felpattant az ülőhelyé-

ről. 

– Uramisten Will, a frászt hozod rám! – kapott a szívéhez Cindy, mikor megismerte 
tulajdon barátját, vagy a volt barátját? Maga sem tudta, hányadán állnak. 

– Sajnálom, nem akartalak megijeszteni – ásította, majd a fotel mellé leejtett vörös 

rózsáért nyúlt. 
– Mit keresel itt? 

– Szeretnék bocsánatot kérni tőled. Bolond voltam a múltkor – adta át a virágot. A 

lány meglepődve pislogott rá, erre aztán nem számított, ma két férfi csapja neki a szelet. 

Ez nagyszerű! 
– Köszönöm, Will. 

Legszívesebben megölelte volna a lányt, azonban az ügyesen kitért előle. 



 

 

– Máris keresek neki egy vázát. 

Willt nem lehetett egy könnyen lerázni, hátulról elkapta kedvesét és átölelte a dere-

kát. Arcát először a hajába fúrta, beszippantotta csodás illatát, majd belecsókolt a nya-
kába. 

– Meg tudsz nekem bocsátani, bébi? – búgta szerelmesen, majd a szépséges nyakon 

egyre följebb haladt csókjaival, egészen a lány fülcimpájáig. Gyengéden a szájába vette, 
hogy a nyelvével izgatni kezdje. 

Cindy visszakozott, inkább kibontakozott a férfi csapdájából, erős karjait szétválasz-

totta a hasa előtt és ellépett tőle. 

– Will, ez nem ilyen egyszerű. Szerinted ennyi az egész? 
– Miért? Mégis mit vársz tőlem? 

– Megértést. Szeretetet. 

– Szeretlek, bébi. 
Cindy kihúzta magát, büszkén és egyenesen a szemébe mondta, amit már rég meg 

kellett volna tennie. 

– Úgy érzem, csak az ágyban szeretsz. 
– Ugyan, hogy gondolhatsz ilyet? 

– Folyton megalázol, uralkodni akarsz rajtam. Nem azt nézed, mi a jó nekem, hogy 

én mit szeretnék. 

– A táncra gondolsz, igaz? Szerinted melyik férfi élvezi, hogy a nője félig meztele-
nül illegeti magát esténként egy mulatóban? 

A lány agyát elöntötte a düh. Úgy érezte, ebben a kérdésben sosem jutnak dűlőre. 

– Na jó! Nekem nincs energiám arra, hogy újra veszekedjünk. Fáradt vagyok. 
– Fáradt vagy? És én szerinted mi vagyok? Ma egész nap hajtottam az építkezésen, 

téglát cipeltem és késő délután az első utam egy virágoshoz vezetett. Azt hittem, örülni 

fogsz nekem, mert tudom, imádod a rózsát. De úgy látszik, valaki megelőzött – mutatott 

a csodálatos virágkosárra a szobában. – Ki küldte? 
– Fogalmam sincs. Egy rajongóm, a biztonsági őr hozta be az öltözőbe. – Nem értet-

te, miért mondja ezt el neki egyáltalán, mikor semmi köze hozzá. Nem tartozik neki sem 

magyarázattal, sem beszámolóval. Elege volt már ezekből a számonkérésekből. 
Will arca elvörösödött, a szemei szikrákat szórtak. Úgy nézett ki, mint egy felbőszült 

oroszlán, akinek elcsenték a zsákmányát. 

– Ki ez az Ed? 
– Belenéztél a borítékba? Hogy jössz ahhoz, hogy kutass a dolgaim közt? – Elké-

pesztő, mit meg nem enged magának! Már bánta, hogy annak idején kulcsot adott neki a 

lakásához. 

– És te hogy jössz ahhoz, hogy megcsalj engem? 
– Neked elment az eszed. Nem csaltalak meg. Mondtam már, hogy fogalmam sincs 

ki ez az Ed. 



 

 

– A levele szerint nagyon meg akar ismerni. Ma találkoztál vele? 

– Betegesen féltékeny vagy. 

– Elárulnád, hol voltál ilyen sokáig? – megragadta a karját. 
– Dolgoztam, te őrült! Kérdezd meg a kollégáimat, Victoria hozott haza, mert lekés-

tem volna a metrót. 

– Korábban szoktál hazaérni. 
– Ma több vendégünk volt. Nem akkor zárunk, amikor én szeretném. 

– Igen? És mennyi borravalót szedtél össze? 

Will elkapta kedvese táskáját és kivette a pénztárcáját. 

– Add ide, ahhoz neked semmi közöd! – kiáltotta Cindy. Will mindig kért kölcsön 
tőle, amit rendszerint nem fizetett vissza. A lány ahogy tudta, úgy dugta el a pénzét 

előle. Rendszerint azt füllentette, hogy kevés borravalót kapott, de azt sem hazudhatta 

mindig. Cindy ahogy tudott, takarékoskodott, például a fellépésekért kapott összeget és 
a jatt egy részét félretette. Már ha ez sikerült neki. 

Will el akarta venni tőle a pénztárcáját, ami a saját tulajdona, azt viszont álmában 

sem gondolta volna, hogy a névjegytartó részéből kihullik egy kártya, amit ebédidőben 
sietve helyezett bele, nem figyelmesen, ezért eshetett ki. Lehullott a szőnyegre. Will 

már nyúlt is érte. Cindy tudta, hogy baja lesz belőle, pedig nem csinált semmit.  

– Ez meg mi? 

Ki akarta kapni a férfi kezéből, mielőtt elolvassa. Hiába hadonászott, Will ravaszabb 
volt nála. 

– Á, Ed Weller névjegykártyája! Szóval nem tudod kicsoda, mikor a neve itt szerepel 

arany betűkkel! – fakadt ki Will, leüvöltvén a lány fejét. Cindy összerezzent és valami 
olyasmi történt, amit sosem feltételezett a barátjáról. Megütötte. 

– Ah! – nyögött fel fájdalmában. Még életében nem kapott ekkora pofont senkitől. A 

bőre égett, az arca sajgott. Megszédült, majdnem hanyatt esett. Észhez térni sem volt 

ideje, mikor ránézett a barátjára, még jobban megijedt, amint az felbőszültén közeledett 
felé. 

– Mit csinálsz? Megőrültél, Will? 

– Pénzügyi tanácsadó. Gazdag. Ezért kell neked, mi? – felemelte a karját és még 
egyszer lecsapott. Ezúttal ököllel, a szeme alá. 

Cindy körül megfordult a világ. Mibe keveredett, egy horrorfilmbe? Könyörögni 

kezdett. 
– Ne bánts, nem csináltam semmi rosszat! 

– Hazudsz! – üvöltött Will, s elkapta a lány haját. – Szóval ezért táncolsz te a mula-

tóban, hogy gazdag pasit fogj magadnak, mi? Nem véletlenül rázod a segged, meg a 

melleidet nekik, hátha beléd bolondul valamelyik milliomos, nemde? Máris horogra 
akadt valaki. 



 

 

– Nem történt semmi. Csak véletlenül bejött a Sólyomba ebédelni és felismert. Oda-

adta a névjegyét, de én visszautasítottam, esküszöm. – A gáláns felkérést meg sem mer-

te említeni. 
– A számát bezzeg elraktad! Miért nem vágtad a képébe a névjegykártyáját, mi? – 

Willnek mindenre volt magyarázata. – Nem most jöttem le a falvédőről, kisanyám. 

Ilyenek vagytok ti nők, mind. Kurvák! Nem elég nektek semmi! A pénzre buktok. 
Amint jön egy pénzeszsák, máris dobtok. Nem elég neked egy kétkezi munkás, aki reg-

geltől estig dolgozik és csak egy szál rózsával tud beállítani hozzád, mi? Sajnálom, de 

nincs pénzem ekkora virágkosárra, vagy hogy elvigyelek vacsorázni egy puccos helyre. 

Ő biztos elhívott… 
– Nem, nem hívott el. – Csak táncolni, fellépni, szép honoráriumért. És olyan kedves 

volt, udvarias, amilyen Will sosem lesz vele. De ki tudja, valójában Ed mit akar tőle, 

mikor bármelyik ujjára akad szép nő? – És tudod miért? 
– Fingom nincs – fröcsögte a képébe. 

– Mert megmondtam neki, hogy foglalt vagyok – hazudta Cindy. Hazudnia kellett. 

Willt sikerült megnyugtatnia. 
– Sajnálom – enyhült meg a férfi, s megcsókolta a lányt, aki nem mert ellenkezni. 

Majd jutalomként elengedte a haját. 

– Miért vagy ennyire féltékeny? – Cindy könnyekben tört ki, kemény bántalmazáson 

esett át. Alig bírt észhez térni. Ez megtörténhet vele? 
– Mert szeretlek, bébi. Érted? 

– Megvertél, az istenit! Nem fogod fel? – fakadt ki a lány, lerogyott a fotelba, úgy 

zokogott. 
– Mit tegyek, ha ezt hozod ki belőlem? 

– Sosem adtam rá okot… 

– Sajnálom bébi, nagyon sajnálom. Néha bolond vagyok, belátom, de nem tudok 

nélküled élni. Megőrjít a tudat, hogy valaki más szemet vet rád, érted? – Cindy nem 
szólt, csak tovább zokogott. Will leguggolt mellé és simogatni kezdte selymes, dús ha-

ját. Aztán kellemes hangnemet ütött meg. – Nem akarod otthagyni a mulatót? Addig jól 

megvoltunk, míg nem kezdtél el táncolni a Vörös Alkonyatban, amíg ezt a hastáncot a 
tanfolyamon gyakoroltad, nem okozott gondot. 

Cindy szerette, amit csinált, imádott táncolni és az is jól jött, amit keresett vele. Mi-

ért ne folytathatná, mikor a Vörös Alkonyat rendes hely? Biztonsági őrök vigyáznak 
rájuk, színvonalas előadásban léphet fel egy színvonalas helyen, ahová jómódú emberek 

járnak és tapsolnak neki. A szíve szakadna meg, ha fel kellene hagynia vele… 

– Menj haza, Will! 

– Tessék? – A férfit meglepte a válasz. Nem erre számított. 
– Egyedül szeretnék lenni. 

– Kidobsz? 



 

 

– Nem doblak ki, csak megkérlek, hogy menj el. Hagyj most magamra. 

– Nem szeretnélek elveszíteni, Cindy. Nem foglak többé bántani, esküszöm. Kezd-

jünk elölről mindent, hiszen olyan jó volt azelőtt… Nem emlékszel? Megígérem, hogy 
megváltozom. Mindent megteszek, amit csak akarsz… 

– Azt akarom, hogy menj el! Nem hallod? 

Will felállt és mielőtt kilépett volna az ajtón, visszafordult. 
– Szeretlek, Cindy. – A zár halkan kattant utána. 

 

 

5. fejezet 
 

 

Mire péntek este Mohada belépett az öltözőbe, Cindy már rendszerint ott ült a helyén 
és „kenegette” magát. A smink nagyon fontos volt a lányok életében, nem úgy, mint 

Mohadának, akinek annyira gyönyörű volt az arca, meg a bőre, hogy alig kellett szépít-

keznie. Csak a rend kedvéért húzta ki a szemét kékre, kívánatos ajkait általában hal-
ványrózsaszín szájfény díszítette. Mikor leült a saját sminkasztalához, nem is vette ész-

re, hogy Cindy szomorú. Mivel a lány haja a szemébe lógott, nem látta az arcát. 

– Hogy vagy? – érdeklődött iránta Mohada és furcsállta, hiszen eddig Cindy mindig 

közvetlen volt, be nem állt a szája. 
– Kösz, jól – hangzott a tömör válasz. 

Mohada belenyúlt a táskájába és elővett egy zacskó gumicukrot. Imádta az édessé-

get, de csak keveset ehetett belőle, mert vigyáznia kellett az alakjára. Főleg most, hogy 
a táncos karrierje beindult. 

– Kérsz? 

– Micsodát? – Cindy akaratlanul odafordult, pedig elhatározta, addig takarja az arcát, 

még nem sminkeli ki teljesen. – Gumicukor? Imádom! Csak az a baj, hogy nem ehetünk 
belőle túl sokat… – egyből megeredt a nyelve. Mohada ekkor pillantott rá először és 

elszörnyülködött. 

– Uramisten, hogy nézel ki? 
Cindy elszégyellte magát. Azt hitte, sikerül eltakarnia, azért jött be fél órával koráb-

ban, mint szokott, azonban azt a hatalmas foltot a szeme alatt sehogy sem tudta eltűn-

tetni. 
– Mi történt veled? 

A lánynak össze kellett szednie minden erejét, nehogy rátörjön a sírás. Ártatlan áldo-

zat volt egy veszekedésben, melynek ez lett a vége. Ő nem tehet semmiről, mégis leg-

szívesebben elbújt volna a világ elől. Az étteremben is feltűnően, sajnálkozva bámulták, 
éppen ezért rettegett az estétől. Mi lesz a mulatóban? 



 

 

– Á, semmiség! Szerencsétlenül estem le a lépcsőn és beütöttem az arcom a lépcső-

fokba. Jó, mi? Pont a szemem alatt. Meg is vakulhattam volna… – hazudta. Hihető ma-

gyarázatnak tűnt, azonban Mohada túl okos volt ahhoz, hogy átvágják. Cindy ugyanezt 
mondta a kollégáinak is, akik csodálkozva néztek rá, aztán gondoltak róla, amit akartak. 

Nem feszegették a témát, Mohada viszont nem hagyta annyiban a dolgot. 

– Egy esés nem okoz ilyen sérülést. Ez ütés nyoma. Ki bántott, Cindy? – rátapintott a 
lényegre, mert rettentően rosszul esett a kolléganőjének. 

– Senki! – a görcsös tagadás azonnal elárulta.  

Mohada gyengéden megérintette a kezét. 

– Nekem nyugodtan elmondhatod. Engem is vertek, nem egyszer vagy kétszer, ha-
nem többször. Tudom milyen érzés. 

– Komolyan? – kérdezte csodálkozva Cindy. Aztán hirtelen megvonta a vállát, s 

kényszeredett mosolyt varázsolt siralmas arcára. – Köszönöm, hogy így aggódsz értem, 
de engem nem vert meg senki. Elestem. 

– Én is ezt mondtam, ha rákérdeztek. Mert szégyelltem magam, azt hittem, az én hi-

bám. Pedig nem így van. Szerencsére a sors utamba sodort valakit, aki felnyitotta a 
szememet. Mindig az a hibás, aki üt. 

Cindynek fogytán volt az ereje. Érezte, nem sokáig bírja visszatartani könnyeit. Ott-

hon már egy párszor kibőgte magát, nem akarta itt is. A nyaka körül szorult a hurok, 

vészesen közeledett a színpadra lépés ideje. Inkább sóhajtott egy nagyot és lesütötte a 
szemét. 

– Nézz rám, Cindy! – Nem mozdult. – Hallod? 

– Hagyj békén, semmi közöd hozzá! 
– Ki bántott? Elkapott valaki hazafelé menet? – Mert ha ez így történt, akkor 

Cindynek fokozott védelemre van szüksége. Sajnos, ennek a csodálatos szakmának meg 

volt az árnyoldala. 

– Nem. Csak a barátom elvesztette a fejét tegnap este. Kaptam tőle pár pofont. En--
nyi. 

– Ennyi? Szakítottatok? 

– Csak veszekedtünk. Békülni jött, hozott egy szál rózsát. Persze észrevette a virág-
kosaramat és elborult az agya. Mondtam már neked, hogy őrülten féltékeny. 

– Ez akkor sem ok arra, hogy megüssön. 

– Bocsánatot kért. 
– És ezzel részedről el van intézve? Nem dobod ki? 

– Majd átgondolom a dolgot. 

– Mit kell ezen átgondolni? Megvert! 

– Megbánta! – válaszolta nyomatékosan Cindy. – Tényleg. Ha jobban belegondolok, 
én is felelős vagyok abban, hogy idáig fajultak a dolgok. Nem kellett volna hazavinnem 

azt a virágkosarat és akkor nem történik baj. 



 

 

– Ezt meg ki mondta? Ő ültette a fejedbe? Meg kell adni, ehhez a férfiak nagyszerű-

en értenek. Áthárítani a felelősséget másra, hogy aztán lelkiismeret furdalást keltsenek 

az emberben! – Mohada dühös volt, a szemei szikrákat szórtak. Rossz emlékeket éb-
resztett benne Cindy példája. Eddig azt gondolta, Amerika egy olyan ország, ahol nem 

történik meg az ilyesmi. Azt hitte, itt biztonságban élhetnek a nők és nincsenek úgy 

kiszolgáltatva, mint Indiában. Nos, csalódnia kellett. Az erőszak ide is befészkelte ma-
gát. 

– Will nem hárítja rám a felelősséget! – védte a barátját, mert úgy érezte, a történtek 

ellenére még hozzá tartozik. – Beismerte, ő is hibás. És mindent megtesz értem, csak 

bocsássak meg neki. Szeret engem. 
– Annyira, hogy jól elver. 

– Többé nem fog előfordulni. Megígérte. 

– És te hiszel neki? Cindy, ne legyél ennyire ostoba! Aki egyszer kezet mer emelni a 
barátnőjére, megteszi még egyszer. Miért ne tenné? Főleg, ha elnézed neki. Mi fogná 

vissza? 

– Most ez a legkisebb bajom, elhiszed? Mikor mindjárt kezdődik az előadás és kép-
telen vagyok eltűntetni az arcomról ezeket a foltokat. Mi lesz, ha a főnök meglátja? 

Hogy lépjek így ki a közönség elé? – fakadt ki Cindy, nem bírta tovább. Könnyek csor-

dultak ki a szeméből. 

– Jól van, ne sírj! – Mohada átölelte, közben a lelke dúlt-fúlt a tehetetlen dühtől. A 
saját sorsa jutott az eszébe. Istenem, hányszor érezte ezt a tehetetlen dühöt? – Találunk 

rá valamilyen megoldást. 

– Mit? Én már mindent megpróbáltam, hidd el. Nem használ egy kiló festék sem. 
Végem van. Így veszélyeztetem az előadás sikerét, amit a főnök nem néz el senkinek. 

Ki fog rúgni. 

– Dehogy fog! – vigasztalta Mohada. 

– Talán nem is baj. Legalább Will megnyugszik, nem fog féltékenykedni és nyugod-
tan élhetünk, mint azelőtt. 

Á, szóval innen fúj a szél? Már értette, mit akart elérni Cindy barátja. 

– Nem akarlak elkeseríteni, de Will mellett sosem leszel boldog. Így nem lehet 
együtt élni valakivel. Hidd el nekem, én megpróbáltam. Ha nem szököm el a brutális 

férjemtől, mára biztosan idegroncs lenne belőlem. Vagy nem élnék… És ezt szó szerint 

értsd! Tudod, a hazámban senki nem védi meg az asszonyokat, teljesen ki vannak szol-
gáltatva a férjeiknek. Ezért jöttem el Indiából. Azt hittem, itt ez másképp van. A törvény 

megvéd minket. 

– Megvéd. Csak ahhoz feljelentést kell tenni és a rendőrség nyomban intézkedik. 

– Komolyan? Akkor miért nem jelented fel a barátodat? 
– Mert szeretem. 

– Annak ellenére, hogy megvert? 



 

 

– Will nem olyan brutális, mint a te férjed. Néha nagyon gyengéd tud lenni, azelőtt 

nem veszekedtünk ennyit. Az ágyban is nagyon tud szeretni, még senkivel sem volt 

olyan jó, mint vele. 
Mohadát meglepte Cindy őszintesége. Tulajdonképpen alig ismerik egymást és ilye-

neket elmond neki? Nem tudta, mit feleljen erre. Sajnos, nem sikerült meggyőznie az 

ellenkezőjéről. Majd később Cindy is rájön, mekkora hibát követ most el azzal, hogy 
megbocsát neki… Mintha saját magát, egykori énjét, naivitását fedezte volna fel a lány-

ban. Annak idején ő is épp így gondolkodott. S ha az a valaki hamarabb érkezett volna, 

sok szenvedéstől kímélte volna meg a szívét, testét egyaránt. 

– És a te barátod nem féltékeny? Hogy is hívják? 
– Ben… – Ahogy Mohada kiejtette a nevét, már abból érződött, mekkora a szerelme. 

– Orvos létére nem tartja lealacsonyítónak a hastáncot? 

– Nem. 
– Milyen orvos? – Cindy érdeklődése fellendült, ami Mohadát kezdte aggasztani. At-

tól fél, ha minél többet elárul, az bajba sodorhatja őt. 

– Nőgyógyász. 
– Nőgyógyász? Te jóságos ég! Nem vagy féltékeny rá? 

Ó, dehogynem! – gondolta Mohada, de nem a pácienseire. Az esze viszont azt súgta, 

hogy füllentsen, ha már belekezdett, folytatnia kell. 

– Nem. Teljesen megbízom benne és ő is bennem. 
– Nagyon szerencsés vagy, tudod-e? Bárcsak Will is olyan lenne, mint a szerelmed. 

Nézd meg, mit művelt velem! Hogy fogok így fellépni? – zokogta, ezúttal nem próbálta 

meg visszatartani a könnyeit. Minek? Úgyis mindennek vége. Mindjárt bejön a főnök, 
meglátja őt és elszörnyed, így felesleges felmennie a színpadra, hogy a vendégek is 

elszörnyedjenek? 

– Muszáj összeszedned magad, Cindy. Ne hagyd, hogy egy férfi miatt derékba törjön 

a karriered. Sokat dolgoztál azért, hogy idáig eljuss, nem hagyhatod veszni a sok éves 
munkádat. – Mert Mohada jól tudta, mennyit kell táncolni, gyakorolni, tökéletesíteni a 

tánctudást ahhoz, hogy valaki színvonalas előadást nyújtson. Közben vállalva a ve-

szélyt, mert bármikor érheti őket végzetes sérülés is. Múltkor egy lánynak úgy meghú-
zódott a combjában az izomköteg spárgázás közben, hogy többé nem állhatott színpad-

ra. 

– De mit csináljak, Mohada? Képtelenség eltűntetni az arcomról ezeket! – mutatott a 
foltjaira, mialatt a világ legrondább békájának érezte magát. Szeretett volna a föld alá 

süllyedni szégyenében. 

– Mi lenne, ha tánc közben nem vennéd le a fátyladat? 

– Hogyan? 
– Az erős smink, meg a fátyol selyemanyaga eltakarja azokat a rondaságokat az ar-

codon. Nézzük csak meg! 



 

 

Mohada felcsatolta a lány narancssárga fátylát, ami valóban eltakarta Cindy szégyen-

foltjait. 

– Na, mit szólsz hozzá? 
– Csodálatos! Csak az a baj, hogy ez a műsor része. 

– Na és? Mindig kell egy kis újítás, ami ráfér a te koreográfiádra is. Tényleg, nem 

akarsz betanulni egy másik számot? Az sem jó, ha megunnak az emberek. Mióta tánco-
lod ugyanazt? 

– Fél éve. 

– Rendben. Akkor most eltáncolod úgy, hogy közben nem dobod le a fátylat. A töb-

bit majd meglátjuk. 
Cindy döbbenten pislogott rá, ez a lány tényleg jót akart neki. 

– Azt hiszem, ma este szereztem magamnak egy barátnőt. Köszönöm, Mohada – 

mondta meghatódva. 
– Még ne köszönj semmit! Csak szedd össze magad és lépj fel. A többit megbeszél-

jük előadás után, rendben? 

 
Cindy előtt amint felvillantak a fények, mindent elfelejtett. A zene hangjai betöltöt-

ték a helységet, a színpad zengett a pörgős ritmustól, Cindy pedig szárnyalt. Táncolt, 

felszabadultan, ugrott, alig érte a lába a talajt. A tánc egy másik világba repítette, egy 

álomvilágba, ahol minden jó volt. Cindy jól is érezte magát tőle, s a közönség is. A 
szám közepe felé már tapsoltak neki. A tánc öröme mindenkire hatott, a hastánc különös 

varázsa megérintett bárkit, aki figyelemmel kísérte. A férfiak némán követték szemük-

kel a bájos hölgyet, amint rázta a hasát, a mellét, a fenekét. Szépen, érzékien, boldogan. 
Mert Cindy mindig boldognak érezte magát, ha táncolt. A tánc jó gyógyír volt a lélek-

nek. Nemcsak a testnek, mert megmozgatta minden porcikáját, a lelket egészen mélyre-

hatóan gyógyította. Cindy elfelejtette Willt, a verést, a megaláztatást, csak a jóra gon-

dolt. Milyen szerencsés, hogy itt táncolhat, a Vörös Alkonyatban! Legszívesebben ál-
landóan táncolna, abból élne. Nagyon jól tudta, ez a foglalkozás a vérében van, szerette, 

imádta, s átkozottul jól csinálta. Mohadának igaza van. Nem hagyhatja veszni azt a sok 

fáradtságot, amit beleölt. Önként, de kemény munkával. Nem szabad visszalépnie csak 
azért, mert a barátja érzelmileg zsarolja. Eldöntötte, nem fogja abbahagyni, sőt! Moha-

dával betanul egy új koreográfiát, amit nem csak a Vörös Alkonyatban fog bemutatni.  

Cindy, a vörös démon hatalmas változáson ment keresztül, mikor lelibbent a szín-
padról. A háttérben zúgott a taps, mint minden egyes hastánc után, azonban az „övét”, a 

neki szólót sokkal hangosabbnak, hosszabbnak, lelkesebbnek érezte. A hastánc tényleg 

csodákra képes. Nemcsak szórakoztat, felvidít, hanem gyógyít is – mert különös hatás-

sal van a lélekre. Az a néhány perc, míg szárnyalt a színpadon, megváltoztatta. Vissza-
nyerte az önbizalmát és úgy lépkedett le a színfalak mögött a lépcsőn, mintha kicserél-

ték volna. 



 

 

– Köszönöm, Mohada! – egyből odalépett az indiai lányhoz, akit nyomban átölelt. 

– Hallod, mekkora sikered van? – A vastaps ezúttal is visszhangzott a zsúfolt folyo-

són, s elmulasztott minden lámpalázat. – Ne nekem köszönd, hanem magadnak. Te tán-
coltál odakint. 

– Nélküled nem ment volna. – Cindy a könnyeivel küszködött, annyira hálás volt ne-

ki. Elérzékenyült. Ezt viszont a fátyol már nem bírta elrejteni. 
– Nehogy elsírd itt magad nekem! – emelte fel Mohada a mutatóujját és fenyegetően 

felé fordította. 

– Azt hiszem, jó barátnőm leszel Mohada Fire. 

– Leszek? Miért, nem az vagyok? 
– Dehogynem – mosolygott a könnyein át Cindy. – A lehető legjobb.  

Mohada bebizonyította, nála jobb barátnőt keresve sem találhatott volna. Mikor 

Cindy elmesélte az Eddel való „véletlenszerű” találkozást, nem győzte bíztatni, hogy 
menjen el arra a partira és lépjen fel. Addigra megtanulhat egy új számot. 

– Olyan jó lenne! – sóhajtotta Cindy. 

– Két hét alatt rengeteget próbálhatnál. Akinek olyan táncos múltja van, mint neked, 
annak gyerekjáték egy új műsor begyakorlása. 

– Nem is attól félek. Nincs más fellépő ruhám, csak ez. Részletre vettem, a főnöknek 

még tartozom három hónappal. 

– Szívesen varrok neked egyet! – pattant ki a fejéből ötletszerűen a megoldás. – Ott-
hon van néhány ruhaanyagom, csak a díszeket kellene megvenni hozzá. 

– Nem várhatom el tőled, hogy éjjel-nappal varrj, fércelj miattam. Ingyen. 

– Miért ne? Úgyis unatkozom, legalább valami hasznosat csinálhatok a temérdek 
szabadidőmben. 

– Egy feltétellel fogadom el a ruhát. 

– És pedig? 

– Ha te is fellépsz velem azon a partin. 
A lányok álmukban sem gondolták volna, hogy egyszer saját fellépésük lesz, melyet 

maguk szerveznek meg, maguk varrják a ruhájukat, maguk állítják össze az első önálló 

kis műsorukat. Cindynek a szíve a torkában dobogott, mikor elővette a kopott pénztár-
cájában lapuló igényes névjegyet és tárcsázta Ed számát. A férfi örült a jelentkezésének 

és a tőle megszokott udvariassággal a lány tudtára adta, mennyire várta a hívását. Ed 

aztán tárgyilagosan elmondta, amit kell. Hogy nem várnak egyebet, csak egy félórás 
műsort, jelentős honoráriumért. Emellett természetesen garantálják a biztonságukat, 

taxit küldenek értük és haza is szállítják a hölgyeket. A fizetésüket a helyszínen meg-

kapják készpénzben, számlával mellékelve. Ed szabályosnak, korrektnek, becsületesnek 

tűnt, s amikor megnevezte az összeget, melyre a barátaival gondoltak, Cindyvel meg-
fordult a világ. 



 

 

– Ötszáz dollár? – kérdezett rá, hátha rosszul hallotta. Ötszáz? Fél óráért? Igaz, ezt 

elfelezik Mohadával, de akkor is, még életében nem keresett harminc perc alatt ennyi 

pénzt. 
– Megfelel? 

– Hogyne! Természetesen… – azt sem tudta, hogyan válaszoljon. Nehezére esett 

visszatartani az érzelmeit, legszívesebben egy jó nagyot kiáltott volna örömében. 
– Rendben, várjuk önöket este kilenckor a Smith-villában, két hét múlva. Hová 

küldhetem a taxit? 

– Ott leszünk – suttogta Cindy, miután bediktálta a címet. Találkozási helyként egy 

parkot nevezett meg, nem véletlenül. Bele se mert gondolni, ez tényleg valóság vagy 
csak álom? Élete legjobb ajánlatát kapta az imént! 

– És Cindy… – szólt aztán halk, bársonyos hangon Ed, mielőtt bontották volna a vo-

nalat. 
– Igen? 

– Hálás vagyok, hogy elfogadta a meghívásunkat. 

– Akkor találkozunk a megbeszéltek szerint – hadarta zavarában Cindy, próbált tár-
gyilagos lenni, mielőtt elolvadt volna Edtől és letette a telefont. Majd Mohada szemébe 

nézett, aki ott ült mellette és minden szót hallott. 

– Ez a pasi szerelmes beléd – jelentette ki a barátnője. 

– Kár, hogy kibékültem Willel, mi? 
– Nagy kár, bizony. 

Cindy nem konstatálta, inkább nagyot ugrott örömében. 

– Ötszáz dollár! Apám, ötszáz dollár! Tudod mit jelent ez? Kifizethetem belőle a tar-
tozásomat a főnöknek… 

– Mielőtt elköltenéd, szállj le a földre! Először össze kell állítanunk a műsort. 

– Ennyiért valamivel illő lenne előrukkolnunk, valami különlegessel. És ha meg 

lesznek velünk elégedve, akkor ajánlani fognak máshová. S azokban a körökben, ahol 
Ed forog, szép summát fizetnek. Dőlni fog a lé… 

– Akkor át kell variálni a tervezett koreográfiát, az idő meg szorít minket – vakarta a 

fejét gondterhelten Mohada. Talán mégsem kellett volna elvállalniuk ezt a fellépést a 
saját szakállukra. 

– Nem baj, megcsináljuk! Meg kell csinálnunk! Ez fogja jelenteni egy új élet kezde-

tét. Egyszer talán a saját lábunkra állhatunk. 
Mohada félt, Cindy viszont bizakodva tekintett a jövőbe. 

 

 

6. FEJEZET 
 

 



 

 

A taxit a Central parkhoz rendelték, Cindy nem véletlenül nem árulta el a címét a te-

lefonban, nem azért, mert szégyellte a környéket, ahol lakott. Puszta elővigyázatosság-

ból. Mindketten utazótáskával a kezükben, izgatottan álltak a forróságból észhez térő 
éjszakában, hétköznapi viseletben. Egyedül a sminkjüket tették fel előre, hogy a hely-

színen csak az átöltözéssel kelljen bajlódniuk. Azt hitték, egy szokványos, sárga taxi fog 

értük jönni, azonban amikor egy hosszú, hófehér limuzin kanyarodott be az utca túlsó 
végén, csak pislogtak. 

– Hú! Micsoda járgány! – lelkesedett Cindy, aztán kacagva hozzátette: – Biztosan 

nem ez jön értünk. 

Azonban amikor a sofőr lefékezett előttük, s a luxusautó a maga kecsességében 
megállt, elakadt a lélegzetük. 

– Jó estét, hölgyeim! Önök mennének a Smith-villába? – szólt a taxis, miután lehúzta 

az ablakot, az elektromos technika segítségével és kivillantotta fehér fogsorát. 
– Azt hiszem, igen – válaszolta Mohada, Cindy közben szemügyre vette a fiatalem-

bert, aki egyből kiugrott a kocsiból. Vékony volt, barna hajú, sötétkék egyenruhát viselt 

csokornyakkendővel, kesztyűvel, sapkával kiegészítve. Sapkája elejébe egy fehér vastag 
S betű volt hímezve. Nem akármilyen helyről jöhetett, s rutinossága azonnal szembeöt-

lött a lányoknak. Odalépett a kocsi oldalához és kinyitotta előttük az ajtót. 

– Parancsoljanak, hölgyeim! – mondta kedvesen, mialatt az egyik kezét illedelmesen 

hátratette a derekára, másik az ajtó zárján nyugodott. 
– Köszönjük! – most már Cindy is meg tudott szólalni és gyorsan beszálltak a limu-

zinba, még mielőtt valaki felébresztette volna őket. 

– Csípj, meg! Biztos nem álmodom? – súgta Mohada a barátnője fülébe, amint he-
lyet foglaltak a bőrülésen. Odabent a fehér és a fekete szín dominált, a bőr üléshuzat 

hófehér, a könyöklő, a kárpit, és a lábuknál heverő kisebb bárszekrény feketén csillo-

gott, beleértve a bőrrel bevont, inkább egy dobozra hasonlító hűtőszekrény ajtaját is. 

– Remélem, nem… – válaszolta Cindy. – Mohada, ez egy nyolcszemélyes luxusau-
tó! 

– Még életemben nem ültem ilyenben. – Ha eszébe jutott az a szegénység, melyben 

Indiában felnőtt, könnybe lábadt a szeme. Olyan volt, mintha nem is egy kocsiban, ha-
nem egy nappaliban ültek volna. Az ülések inkább hasonlítottak egy kanapéhoz, mint 

autóüléshez. 

– Gondolhatod, hogy még életünkben nem jártunk olyan helyen, ahová most visznek 
minket. Akinek ilyen puccos járgánya van, akkor milyen lehet a háza? 

– A villája, Cindy – javította ki a barátnőjét. 

– Igen, a villája. Mi meg egy ócska bérházban tengődünk, amit évek óta ki sem fes-

tettek. 
– Inkább gondolj arra, kevés hastáncosnak adatik meg az, hogy luxus körülmények 

között lépjen fel. Minden nézőpont kérdése. 



 

 

– Naná! – Cindy arcáról hamar lepergett a szomorúság. Főleg, mikor a sofőr belebe-

szélt a mikrofonba. Maga, a hangszórók létezése is meglepte a lányokat, mint minden 

más. És hol volt még a meglepetések vége? 
– A jobb sarokban lévő hűtőszekrénybe bekészítettem önöknek egy kis italt és némi 

finomságot, nyugodtan fogyasszanak és érezzék jól magukat az út során, hölgyeim! 

Cindy fellelkesülve azonnal kinyitotta a hűtőt. Pezsgő, whisky, martini volt benne, a 
kristályos üvegtálban pedig csillogó ezüstpapírba csomagolt, márkás bonbon. Egyből 

előjött pincérnő énje és kiszolgálta barátnőjét. 

– Édességet, hölgyem? – emelte fel az üvegtálat, meglepődött mekkora súlya van. 

Vajon mennyibe kerülhet? 
– Köszönöm! – Mohada illedelmesen bólintott, majd kecses ujjaival kiemelt egyet. 

– Mit iszunk? Van itt pezsgő… – sorolni kezdte a rendelkezésükre álló italgyűjte-

ményt. 
– Ásványvíz nincs? 

– Azt igyunk ebből a szépséges pezsgős pohárból? – kérdezte csodálkozva Cindy, 

mialatt kinyitotta az apró bárszekrényt is. A pezsgősön kívül még két whiskys pohár és 
aranyszínű vászonszalvéták pihentek benne. 

– Fellépés előtt nem fogyasztunk alkoholt. Tudtommal, ez alapszabály – jelentette ki 

Mohada. 

– Persze, hogy nem. Csak olyan jó eljátszani a gondolattal… De sebaj, majd vissza-
felé! Remélem, meg lesznek velünk elégedve és haza is ezzel a luxuskocsival küldenek. 

– Minden bizonnyal. 

– Akkor viszont nem hagyjuk ki a pezsgőt! 
A Smith-villa egy hatalmas kőépület volt, csodálatos, hosszú oszlopokkal, erkéllyel, 

ahol semmiféle mozgást nem lehetett észrevenni, az óriási kétszárnyú ablakok nemhogy 

csukva voltak, de még halvány fény sem szűrődött ki fentről, vagy lentről. Mintha nem 

lett volna otthon senki. Ekkor Mohada fejében megfordult, vajon jó helyre hozták őket? 
A villához jókora kert tartozott, dísznövényekkel és a bevezető út mellett különleges 

díszbokrokkal. Már maga a kerítés ámulatba ejtette őket, kovácsolt vaskapu előtt állt 

meg a sofőr, melynek közepe egy S betűt formázott. A sofőr kezébe vette az irányítót, 
lenyomott rajta egy gombot, amit a lányok hátul nem láttak, azt viszont érzékelték, hogy 

az a díszes, különös munkával létrehozott S betű kettéválik, a kapu lassan kinyílt és ők 

begurultak az apró kavicsokon, lazán, finoman, mintha titokban érkeznének a helyszín-
re. Tulajdonképpen a jövetelük titkos is volt, csak Ed és néhány barátja tudott róla, hogy 

itt nemsokára fergeteges „hastáncbemutató” lesz, meglepetésnek szánták kollégáiknak. 

Leginkább a cég vezetőjét akarták meglepni ezzel, különben is, ráfért már ezekre a part-

ikra egy kis újdonság. Biztosra vették, hogy a táncos lányok feldobják majd a hangula-
tot, felpezsdítik az ember vérét. 



 

 

A limuzin nem parkolt le a villa elé, hanem tovább haladt a csodálatos kőépület mel-

lett, a hátsó parkolóba. Ott már álltak autók, s hallatszott valami andalító zene is. 

– Megérkeztünk a parti helyszínére, hölgyeim – szólt ismét a sofőr a mikrofonba. 
Cindy már nyitotta is az ajtót, annyira kíváncsi volt erre a helyre, még sosem járt vil-

lanegyedben. A sofőr odaugrott és rászólt. 

– Hölgyem, ez az én dolgom – átvette az irányítást és udvariasan kinyitotta az ajtót. 
– Parancsoljanak! 

Egy fiatal hölgy jött eléjük, aki fekete szoknyát, fehér blúzt viselt és rajta is volt egy 

S hímzéssel ellátott embléma. Innentől ő vette szárnyai alá a lányokat. Üdvözölte őket, 

bevezette egy szobába, ahol átöltözhettek. Mielőtt bementek az oldalbejáraton a villába, 
a tekintetük természetesen egyből a hátsó kertrészre tapadt, ahol egy ovális medence 

csillogott az esti fényben, körülvéve gömb alakú lámpákkal, mellettük hosszú asztalsor, 

mindenféle finomsággal, aztán egy kisebb színpad, ahol egy négy fős zenekar húzta a 
talp alá valót. A vendégek nem igazán táncoltak, csak csevegtek egymással két-három 

fős csoportokban, közben pincérek rohangáltak fel-alá a tálcáikkal és kínálgatták az 

italokat. Cindynek egyből az jutott eszébe, mi lenne, ha ilyen rendezvényeken szolgál-
hatna fel? Valószínűleg jóval többet keresne, mint a Sólyom Étteremben. Mohada pedig 

megnyugtatóan konstatálta magában, szimpatikus társaság, jómódúak, s szép számmal 

voltak közöttük nagyon csinosan öltözött hölgyek is, nem csak öltönyös urak, valószí-

nűleg többen házastársak. Ez nem olyan hely, ahol veszélybe kerülnének, s emiatt nagy 
kő esett le a szívéről. Indiában megtanulta, sosem lehet megbízni senkiben, ott az ember 

magára van utalva és bármikor kerülhet kellemetlen helyzetbe. Két lány egy idegen 

helyen védtelen és kiszolgáltatott, de úgy tűnt, itt nem kell tartaniuk semmitől. Szeren-
csére nem olyan társasággal volt dolguk, akik csak duhajkodni akartak, nem ugráltak be 

meztelen lányok a medencébe. Ez valóban egy szolid parti volt, ahol csodálatos ruhák-

ban pompáztak a hölgyek, a kosztüm és az öltöny kötelező viseletnek számított. Mindez 

megnyugtatóan hatott Mohadára és főleg az, hogy mindenki nagyon-nagyon kedves volt 
velük. A hölgynek Cindy átadta a magukkal hozott CD-t és eltűnt. 

– Na, most kell összeszedni magunkat, Mohada! – Amint elkezdtek átöltözni, 

Cindyre rátört a lámpaláz. Tudta, nagyon sok múlik ezen az estén. Ha bejön a terve, 
akkor elindulhatnak felfelé a létrán. A bemutatkozás sokat számít, a többi onnan már 

gyerekjáték. Ha az emberek róluk beszélnek majd előadás után, akkor másnap is és ha 

újra egy partit akarnak rendezni cégen belül vagy a barátaiknak, akkor eszükbe fog jutni 
a duó neve. De ahhoz el kell bűvölniük őket. 

– Ne izgulj, a Vörös Alkonyatban többen vannak – nyugtatgatta Mohada. 

– Csak hát ennek nagyobb a tétje. 

– Ne gondolj rá! Egyedül a zenére, meg a táncra koncentrálj.  
Jelezték a hölgynek, hogy készen vannak, s az máris intézkedett. Végigmentek a 

márvánnyal kirakott folyosón egy nyitott szárnyú ajtóig, ahonnan megmutatta, hol lép-



 

 

jenek fel. A kicsiny színpadon a zenekar foglalt helyet, akik most pihentek. Mellettük a 

pázsit kockakövekkel volt elválasztva a terasztól, az lesz az ő színterük ma este, egészen 

a lépcsőkig, az pontosan elég lesz a lépések szempontjából. Cindy bólintott, a hölgy 
jelzett a zenekarnak, melynek vezetője bejelentette a meglepetés produkciót. 

– Kérem, fogadják sok szeretettel a hastáncosnőket, Cindyt és Mohadát! 

A beszélgetések abbamaradtak, mindenki az ajtó felé figyelt, ahol elindult a két lány 
kecses léptekkel, a csendben hallatszott a ruhájuk csengése-csilingelése, s megálltak 

egymás mellett abban az alakzatban, amit megbeszéltek. Az arcukat egyelőre fátyol 

takarta, a hasuk szabadon volt, nagyon csinosak és csábítóak voltak ebben a fellépő 

együttesben, amit Mohada a saját kezével varrt meg. Mohadának a lélegzetelállító piros 
ruhán kívül volt egy kék is, most ezt vette fel, Cindy pedig a vadonatúj, élénksárga szí-

nűben pompázott, mely különösen kedves volt a számára – hiszen a barátnője ajándé-

kozta neki, önzetlenül. Sosem fogja elfelejteni, amit Mohada tett érte, ahogy segített 
összehozni ezt a kis műsort és maga is betanulta a táncot. Egyedül ő valóban kevés lett 

volna, azonban most itt álltak, két hét kemény munkával és szervezéssel a hátuk mögött. 

A zene ismert akkordjai felperdültek, hangosan, belekiáltva az éjszakába. A csípőjük, a 
válluk rutinosan mozgott. Egyszerre rázták meg magukat, majd hullámozni kezdett a 

testük. Először a csípőjükön volt a hangsúly, hiszen a hastánc tulajdonképpen erről 

szólt, aztán külön mozgott mindenük, mégis egyszerre, megrázták a mellüket, melyek 

ringtak, a melltartójukon lévő díszek örömmel rezegtek, különös aláfestést adva ezzel a 
zenének. A hullámzó, érzéki testmozgást a lágy kézmozdulatok tették teljessé, varázsla-

tossá. Vonzották is a tekinteteket, főleg a férfiakét. A hastánc megtette a hatását, ami 

köztudatban élt róla: vágyfelkeltő, a férfiak elcsábítására szolgált. A hastánc egy külön-
leges tánc, igazi értéket ad a nőnek, kihangsúlyozza a női szépséget, a test kifinomul-

tabbá, kecsesebbé, szexisebbé, törékenyebbé, határozottabbá válik. Mert Mohada és 

Cindy bátran rázták a mellüket, a csípőjüket, a hasukat. Az igazi hastáncosnő szenvedé-

lyes és határozott, ezt minden oktató elmondja az óráján, s ők úgy is táncoltak. Nagyon 
jó táncosok voltak, ami már az első pillanatban kiderült a közönség számára. Először 

ledermedve nézték őket, főleg mikor egyre szabaddá váltak, mindkét lányról lekerült a 

fátyol és egy laza mozdulattal kidobták a „színpad” szélére. Elképesztően gyönyörűek, 
mosolygósak, csábítóak voltak, ahogy táncoltak, ugrottak, forogtak-pörögtek, szinte 

szálltak a zenével. Mezítláb táncoltak, de sokszor nem érte lábuk a talajt. Még az első 

szám végére sem értek, a közönség, aki valószínűleg nem látott még ilyet élőben – hi-
szen nem abban a közegben mozogtak, hogy feltételezni lehetett volna róluk, részt vet-

tek már valamilyen hastáncbemutatón, most igazi ízelítőt kaptak belőle – lelkesen tap-

solni kezdett. 

A két lányról ekkorra már lepergett az izgalom, átadták magukat a táncnak, ahogy 
szokták és egyre jobban élvezték, amit csináltak. Az első szám végén már zúgott a vas-

taps. Utána külön-külön következtek. Először Mohada adott elő mozdulatsort, majd 



 

 

Cindy. Cindy meghajolt, majd hirtelen beszaladt a villába, egy pillanatra elhitetve a 

közönséggel, mintha elszaladt volna onnan. Az emberek nyújtogatták a nyakukat-

fejüket, aztán a következő pillanatban megkönnyebbültek, mikor mindketten visszatér-
tek, egy hatalmas lepelbe bugyolálva magukat. Zenére egyszerre nyílt szét a karjuk, 

megmutatva ezzel csodás ruhába bújtatott alakjukat, hasuk, csípőjük jellegzetes mozgá-

sát. Majd ismét eltakarták magukat, majd széttárták karjaikat, melyek hullámzó mozdu-
latba kezdtek, mintha madárszárnyat szimbolizáltak volna, ami éppen felszálláshoz 

készülődik és el akar repülni. Aztán könnyedén kibújtak a lepelből, maguk elé tették, 

elhagyhatatlan kellékként használták, különös karmozdulatokkal tekerték, lóbálták ma-

guk előtt, forogtak velük, s az alakjuk körül a finom kelme szállt, repült, körülölelte 
őket, mintha egy festő húzott volna színes csíkot köréjük az ecsetével. Aztán eldobták 

ezt a nagy leplet is, ebben a műsorszámban az arcukat nem takarta fátyol, azt az első 

számban eldobták és nem takarták az arcukat többé. Ha már egyszer valaki felfedi ma-
gát, felesleges elbújnia, ezért tervezték így a koreográfiát. Megmutatták azt is, hogy kell 

egy nagyobb fátyollal táncolni úgy, hogy nem gabalyodnak bele. 

A fátylas tánc után Mohada maradt a színpadon, egy „lazább” táncot adott elő, mely 
nem volt teletűzdelve nehéz mozdulatsorokkal, nem véletlenül. Ekkor „pihent”, úgy-

mond előkészült a fő számára, mialatt Cindy gyorsan átöltözött a színfalak mögött, 

melyre most a villa folyosóján került sor. Felvette a narancssárga színű ruháját és előad-

ta a számát, amit a Vörös Alkonyatban szokott, melyben igazán vörös démon lehetett. 
Közben Mohada belebújt a tűzpiros, lélegzetelállító ruhakölteményébe sietve. Istenem, 

hányszor elpróbálták ezt is és stopperrel mérték az időt, hány perc alatt tudnak átöltözni, 

mert ezt is gyakorolni kellett, mint minden mást. Minden apró részletet kidolgoztak, s 
amikor Cindy vastaps közepette eltáncolta az utolsó számot, beszaladt a folyosóra, ahol 

barátnője tenyerébe csapott. Ő már „végzett” ezen az estén, lihegett, alig kapott levegőt, 

de hihetetlenül boldog volt. Most már csak Mohada utolsó száma maradt hátra, amellyel 

nem létezett ember a földön, akit nem kápráztatott volna el. A közönség tombolt, ujjon-
gott, tapsolt. A hölgyek majd elámultak, fel-fel sikoltottak egy-egy ugrásnál, mert azt 

hitték, Mohada megsérül. De nem, a látványos ugrás sorozat is a show része volt, mely-

nek csúcspontja és lezárása egyben a váratlan spárga. 
– Bravó! 

– Nagyszerű! 

– Fantasztikus, egyszerűen fantasztikus! 
Hallatszottak a vélemények az állva tapsoló közönség soraiból. Cindy is megjelent, 

felhúzta Mohadát és együtt hajoltak meg, mialatt zúgott a vastaps – amihez nyugodtan 

bevallhatjuk, ők már hozzászoktak a Vörös Alkonyatban. 

A táncosok a műsor végén eltűntek, örömmel mentek vissza az öltözőszobájukba. 
Mindenki sajnálta, hogy vége lett a színvonalas előadásnak. Nem gondolták volna, hogy 

ilyen az eredeti hastánc. A két lányról beszélgettek szüntelen, csak azt lehetett hallani, 



 

 

milyen szépek, gyönyörű a ruhájuk, elképesztő a tudásuk. Valóban profi hastáncosnők, 

ezt az elmúlt fél órában bebizonyították. S ha valamelyikük sznobságból adódóan eddig 

lenézte a táncoló hölgyeket, most megváltozott a véleménye. Hiszen ez a két lány bebi-
zonyította a jelenlévőknek, hogy a hastánc is művészet. Kellemesen csalódtak bennük, 

nem számítottak ilyen pergős, szórakoztató, színvonalas előadásra. 

Cindy és Mohada egymás nyakába ugrottak örömükben, beérett a munkájuk gyü-
mölcse. Megérte ennyit dolgozni, próbálni, elvarázsolták ezt a közönséget is. Az ajtón 

finoman kopogtattak, azt hitték, a szervező hölgy jön vissza, ehelyett amikor Cindy 

lenyomta a kilincset, majd leesett az álla. Ed állt előtte, roppant elegáns volt világos-

szürke ingben és fehér vászonnadrágban. A tekintetük akaratlanul is találkozott, s ami-
kor Cindy belenézett a szemébe, akkor döbbent rá, mennyire sármos ez a férfi. Eljött 

hozzájuk személyesen, a kezében egy fehér borítékkal. 

– Gratulálok, hölgyeim! – mondta bársonyos hangon, mosolyogva. – Mindenki el 
van ragadtatva önöktől. Köszönjük, hogy szórakoztattak minket, remélem eljönnek 

máskor is. Szeretném meghálálni a fáradozásukat, a honorárium készpénzben, ahogy 

megbeszéltük – felemelte a borítékot és illedelmesen átnyújtotta Cindynek. 
A lány remegve vette át tőle, valószínűleg még sosem keresett ennyi pénzt ilyen rö-

vid idő alatt, gondolta Ed. Cindy óvatosan belepillantott, aztán bólintott. 

– Köszönjük… – csak ennyit tudott kinyögni és félt újra belenézni a férfi szemébe. 

– Nagyon szívesen. A taxi azonnal hazaviszi önöket, ha gondolják. Én szeretném, ha 
itt maradnának egy kicsit és velünk vacsoráznának. Gondolom „látták a megterített asz-

talokat a medencénél, csupa finomság van rajtuk, szem-szájnak ingere. 

– Nagyon kedves hozzánk, Ed – Cindy nyelt egyet, aztán folytatta. Össze kellett 
szednie a bátorságát hozzá. – Szívesen maradnánk, de nem lehet. Ugyanis ma este van 

még egy fellépésünk. 

– Ó! – ezzel valóban meglepte a férfit. – Milyen ostoba vagyok, hogy azt gondoltam, 

az est hátralévő részében szabadok lesznek. Két ilyen profi hastáncosnő, hát persze 
hogy be van telve a naptáruk. Gondolom, a szórakozóhelyek kapkodnak magukért. 

– Nincs okunk panaszra – pirult el Cindy. 

– Akkor még egyszer gratulálok és sok sikert kívánok a továbbiakhoz – kezet nyúj-
tott neki, aztán Mohadának. Mielőtt elment volna, hozzátette. – Azért sajnálom, hogy 

nem maradnak. Sebaj, majd legközelebb! – kacsintott egyenesen Cindy felé, majd be-

csukta az ajtót. 
Mohada alig tért észhez a döbbenettől. 

– Miért hazudtál neki? 

– Jobb, ha úgy tudják, „jól menő” elfoglalt táncosok vagyunk. Ez üzletpolitika! 

– Biztosan csak ezért? 
– Miért? Mi másért? 



 

 

– Mert félsz tőle. Láttam, hogy nézett rád és te is rá. Majd fel falt a szemeivel. Ez a 

pasi meg van őrülve érted. 

– Na és? Értünk, táncosokért sokan rajonganak – vonta meg a vállát Cindy. 
– Megbabonázott téged, igaz? Azért nem mersz itt maradni, mert attól félsz, hogy át-

töri a páncélodat. Nem vagy biztos az érzelmeidben. – Cindy lesütötte a szemét, s ezzel 

elárulta magát. Mohada jól ismerte a barátnőjét. – Már nem szereted annyira Willt, mint 
kellene. 

– Dehogynem! Hogy mondhatsz ilyet? Will a barátom – védekezett, de hiába. Mo-

hada ismerte az igazságot és sejtelmesen válaszolt. 

– Nem vagy jó hazudozó. 
 

 

7. FEJEZET 
 

 

A következő héten Ed hálája jeléül küldött egy rózsacsokrot a lány munkahelyére. 
Most nem virágkosárral próbálkozott, hanem egy ízléses csokorral, ami ugyanúgy bő-

velkedett gazdag virágözönnel, Cindy húsz szál rózsát számolt benne. Mindenki azt 

kérdezgette, kitől kapta és kíváncsian néztek rá, hiszen jól tudták, hogy a barátja nem 

tudna ilyen drága dolgot küldeni neki. 
– Nem tudom. Biztos valamelyik rajongóm – vonta meg a vállát és félrevonult, hogy 

kerítsen egy vázát. A folyosón bontotta ki a hozzá járó kártyát, de már sejtette, ki a fel-

adó. Nem tévedett. „Köszönöm a tegnap estét. Ed” – szerepelt a kártyán kézírással, a 
férfi szépen kerekítette a betűket, ezt nem gondolta volna róla. Will úgy írt, mint a 

macskakaparás. Ebből is látszott, mennyire különböznek. Ed sikeres üzletember, s 

ügyelt a részletekre. Cindy meg vívódott, talán fel kellene hívnia. Igaza van Mohadá-

nak, nem szalaszthatja el élete nagy lehetőségét. De mi van, ha csak egy kalandot akar? 
Pont egy táncosnő kellene neki, a Vörös Alkonyatból, aki mellesleg egy egyszerű pin-

cérnő? Cindy féltette a szívét, így is nehéz volt visszatartania az érzelmeit, nehogy belé-

szeressen, mert könnyen megégetheti magát. Különböztek egymástól, más közegben 
mozogtak, más világban éltek. Nem passzoltak össze. Annak meg mi értelme van, hogy 

egy gazdag pasi kihasználja, bármennyire udvarias, sármos, jóképű? Nem akart a szere-

tője lenni. Egy ilyen férfiért biztosan tolongnak a nők, akadna neki jómódú, elegáns, úri 
hölgy is, a köreiből való… Ki tudja, lehet, hogy felesége van. Cindy nem akart csalódni, 

csalódott már éppen eleget. Úgyhogy a virágot a vázába tette és igyekezett a munkájára 

koncentrálni. 

A közös fátyolos számukat Mohadával később bemutatták a főnöknek, aki el volt ra-
gadtatva tőle. Természetesen nem említették, hogy van más betanult koreográfiájuk, 



 

 

meg hogy ezzel felléptek máshol is. A főnök el volt ájulva tőlük, s azt mondta, beillesz-

tik a műsorba. 

– Ezek szerint biztosan jól csináljuk, amit csinálunk, ha azonnal kapnak rajta – 
mondta örömmel Mohada, mikor visszamentek az öltözőbe. 

– Hát éppen ez az, hogy a főnök húz hasznot belőlünk. Sokkal többet kereshetnénk – 

vélekedett Cindy. 
– Most kerestünk ötszáz dollárt, az nem elég? 

– Nem. Lehetne jóval több is. Ez nem igazság, mi húzunk, mi visszük a bőrünket a  

vásárra, a főnök meg lenyúlja érte a pénzt. Nevetségesen alacsony a gázsing. 

– Ébredj fel, ma nem a villanegyedben vagyunk! – kacagott fel Mohada. 
– Szerintem saját szakállunkra kellene dolgoznunk. Nagyon jól tanítasz, nyithatnánk 

egy tánciskolát, vagy varrhatnánk fellépő ruhákat és busás haszonnal eladnánk. Nem 

neked való a mosogatás a pizzériában, nekem sem a pincérkedés. Olyan jól értesz a 
varráshoz, meg a tánchoz, ha összedolgoznánk, nem igaz hogy nem élnénk meg belőle. 

Mit szólsz hozzá? 

– Egyelőre kár lenne a biztos helyünket feladni. 
– Egyelőre igen. De ha jönnének a fellépések, ami után a mi markunkat ütné a ha-

szon és nem másét, ezerszer jobban járnánk, hidd el. Már elegem van, hogy kihasznál-

nak minket. Kezdenünk kellene a tudásunkkal valamit, Mohada. Az orvos barátod se-

gíthetne, valahová csak be tudna ajánlani… beszélhetnénk vele. 
Mohada nagy levegőt vett, érezte, nem titkolhatja tovább. 

– Nincs barátom – vallotta be, közben azt hitte, majd elsüllyed szégyenében. 

Cindy arcára kiült a döbbenet. 
– Hogyhogy? 

– Szeretek egy orvost, de az csak plátói. Egy időben viszonozta a szerelmemet, azt 

hittem, lehet belőle valami. Tévedtem. Sajnos, nem illünk össze. 

– Nagyon sajnálom. Miért állítottad be úgy, mintha létezne? 
– Mert valójában létezik, a szívemben. Még mindig szeretem őt. Hálával tartozom 

neki, ő mentett meg a férjemtől és szöktetett át ide, Amerikába. 

– Szép szerelmi történet a tietek, ugye? 
– Az bizony! – Mohada emlékei feléledtek, s abban a pillanatban kellemes érzés jár-

ta át a szívét. Mindig ezt érezte, ha a szerelmére gondolt. Még ha nem is lehetett az övé. 

– Ben nagyszerű férfi. És az igaz, hogy nőgyógyász. 
– Milyen az élet Indiában? 

– Egy részről csodálatos, más részről viszont… – nagyot sóhajtott. Látszott rajta, 

nem akar beszélni róla. – A nőknek nehéz soruk van. 

– Gondolom, ha elszöktél a férjedtől ilyen messzire. Mit művelnek odaát a nőkkel? 



 

 

Nem csak a nőkkel, lányokkal. Mohada azonban nem akart azokra a szörnyűségekre 

gondolni, amik érték őt és a nővérét. Elhatározta, hogy kitörli a rossz dolgokat az emlé-

kezetéből, amikor eljött onnan. Mert ez itt egy másik világ, ahol új életet kezdett. 
– Jobb, ha nem tudod. 

– Értem. – Cindy nyelt egy nagyot. Te jóságos ég, vajon miken kellett keresztülmen-

nie ennek a szerencsétlen lánynak? Egyszer, talán majd elmeséli… Szerencséjére bele-
szeretett egy orvosba, s a férfi is eléggé belehabarodhatott, ha képes volt átcsempészni 

Amerikába. – És azt elmondod, mi lett Bennel? 

– Nem vállalhatott több kockázatot értem – válaszolta Mohada. Cindy érezte, hogy a 

mondatával csak el szeretné fedni az igazságot. Még nem nyílt meg előtte teljesen, mert 
azzal régi sebeket tépne fel. Cindy nem is erőltette, pedig roppant kíváncsi volt. Majd 

legközelebb. 

A soron következő fellépésük előtt a Vörös Alkonyatban két lány odament Mohadá-
hoz az öltözőben és megkérdezték, varrna-e nekik hasonló fellépő ruhát, mint a sajátja? 

Mert Mohadáé lélegzetelállítóan szép volt, egyedi és különleges. Cindy büszkén muto-

gatta a sajátját a főpróba előtt, hiszen a Vörös Alkonyat új műsorszámra készült, ezért 
délutánonként is be kellett menniük a lányoknak, hogy mindent elpróbáljanak és össze-

állítsák a végleges műsort. Amikor meglátták Cindy új ruháját, amit Mohada varrt, majd 

belesárgultak az irigységbe. A lány szívesen tett eleget a kérésüknek és vásárolt a kel-

mésnél hozzá anyagot, hogy aztán a szabadidejében belekezdjen a munkába. 
– Ne segítsek? – kérdezte Cindy, hiszen nagyon jól tudta, hogy mennyit kell dolgoz-

ni egy ruhán, mire annyi apró díszecskét egyenként felvarr rá, beletelik egy hónapba is. 

Az övé azért készült el két hét alatt, mert Cindy is elsajátította a varrás és fércelés tu-
dományát. 

– Boldogulok magam is, köszi – szerénykedett Mohada, azonban Cindy nagyon jól 

tudta, mekkora terhet vett a nyakába. 

– Így lassabban fognak elkészülni a ruhák, ha viszont besegítenék, akkor sokkal töb-
bet be tudnánk vállalni mi ketten. Ahogy hallottam, a többi lány is szeretne magának.  

– Komolyan? – Mohada nem akart hinni a fülének. 

– Ezzel is kereshetnénk egy kis pénzt. Remélem, nem adtad sokkal olcsóbban, mint 
ahogy a főnök szerezte a készítőjétől? Sőt, még kamatot is tett rá a mocsok. Tudta, hogy 

nincs elegendő pénzünk, ezért kihasznált minket. Hát, most nem fog! Elegem van már 

ebből, valamit ki kell találnunk, Mohada. 
– Tudom, létre kellene hozni egy hastánciskolát. De mi a biztosíték arra, hogy özön-

lenének hozzánk az emberek? 

– A mai világban több lábon kell állni. Először, amire szerintem nagyobb szükség 

van, ahogy a mellékelt ábra mutatja, nyithatnánk egy butikot, ahol mindenféle keleti 
holmikat árulhatnánk, köztük fellépő ruhákat. Ezekben te vagy a jártas. Szerintem a 

hölgyek imádnák. Csak az a baj, hogy pénz kell ehhez is. 



 

 

– A fellépéseinkből kellene félretennünk rá – gondolkodott Mohada. 

– Meg a ruhák árából, amit együtt varrunk a kolléganőinknek. Ezt már is hirdethet-

nénk: Mohada, az indiai ruhakészítő. Mit szólsz hozzá? A hastánc egyre felkapottabb 
Amerikában, sok helyen táncolják, s minden táncosnak nagy álma, hogy egyedi ruhát 

tervezzenek neki, ami nem vetekedhet senkiével. 

– Szép álmok – sóhajtotta Mohada. Kettejük közül mindig Cindy volt a bizakodóbb. 
– Valóra váltjuk, bízz bennem! 

Délutánonként a két barátnő összejött Mohada lakásán és együtt varrtak. Ez sok időt 

elvett Cindy magánéletéből, de Will ezúttal megértőnek bizonyult. Cindy teljesen el volt 

olvadva tőle, Mohada viszont tudta, hogy ezt a férfi csak érdekből teszi, mert nagyon jól 
tudta, hogy ezzel a barátnője pénzt keres, amit aztán érzelmi zsarolással kicsikarhat tőle. 

Állítólag Will is reggeltől estig dolgozott, kemény fizikai munkát végzett hol rakodó-

munkásként, hol pedig az építkezésen, de valahogy mindig úgy alakult, hogy nem kapta 
meg időben a fizetését és Cindytől kellett kérnie, aki jóhiszeműen adott neki. Csakhogy 

azt a pénzt sosem látta viszont. Ezért volt folyton elmaradva a saját számláival. 

– Elment erre, meg arra, bébi – mondogatta Will mindig, mialatt Mohadában forrt a 
méreg, hiszen a vak is láthatta, hogy a barátnőjét az orránál fogva vezeti. 

– És ha te nem lennél, akkor ki adna kölcsön neki, amit aztán sosem fizetne vissza? – 

olykor azért Mohada megpróbálta felnyitni Cindy szemét, de rendszerint kudarcot val-

lott. 
– Akkor nagyon nagy bajban lenne. És miért ne segítsek rajta, hiszen szeretem. 

Hát igen, ez volt a legnagyobb baj. Cindy olyan értelmes, ügyes lány volt, Mohada 

elképzelni sem tudta, hogyan szerethetett bele egy ilyen lókötőbe, mint ez a Will. Sok-
kal jobbat érdemelne. Az utóbbi időben Cindy megint elkezdett furcsán viselkedni, sá-

padt volt és kimerült, mikor találkoztak. Mohada aggódott érte, azt hitte, megint bán-

talmazta a barátja, csak Cindy nem meri bevallani. 

– Nekem nyugodtan elmondhatod, ha történt valami. 
– De hát nem történt semmi, esküszöm! Nagyon jól megvagyunk Willel. 

– Akkor bánt valami? Anyagilag megint zsarol téged? Ne haragudj, de úgy nézel ki, 

mint akibe csak hálni jár a lélek. – Szemei alatt hatalmas karikák tátongtak, arca holt 
sápadt volt. Még az a szerencse, hogy feltalálták a sminket és így a fellépéseken senki 

nem vett észre rajta semmit. 

– Rosszul alszom mostanában és reggelente hányok – vallotta be őszintén. 
– A gyomrodra ráment a stressz? 

– Nem hiszem. Szerintem terhes vagyok. 

– Micsoda? – csodálkozott Mohada. Nem tudta hirtelen, hogy örüljön-e vagy sem. 

Egy gyermek fogantatása csodálatos dolog, azonban a körülmények jelenleg nem vala-
mi jók Cindy életében. Gyereket szülni egy olyan embernek, mint Will? Utólag Mohada 

áldotta az eget, hogy nem szült gyermeket a férjének. 



 

 

– Már két hete késik. Kérlek, ne szólj róla senkinek, jó? Még Willnek sem említet-

tem, amíg nem vagyok teljesen biztos benne. Holnap elmegyek orvoshoz, a többit majd 

meglátjuk. 
 

Cindy másnap meggondolta magát, mert amikor reggel felkelt, sokkal jobban volt. Nem 

kínozta hányinger és valahogy jobb hangulatban is ébredt, mint az elmúlt két hétben. 
Lehet, hogy mégiscsak valamilyen lappangó vírus okozta az émelygéseit, a rosszulléte-

ket, rossz közérzetét, borongós hangulatát? Úgy döntött, inkább nem vesz ki szabadna-

pot arra, hogy fél délelőttjét az orvosi rendelőben töltse. Hogy kételyeit eloszlassa, ko-

rábban indult el otthonról, jobb lesz, ha útba ejt egy gyógyszertárat. Talán felesleges 
pénzkidobás, ha vásárol egy terhességi tesztet, viszont biztos akart lenni a dolgában. 

Egy nő, az mindig bizonytalan, főleg ha a menzesze késéséről van szó. Hányszor késett 

már fiatalabb korában, hányszor vett már tesztet, ami rendre negatív volt, de nem bírta 
tovább a bizonytalanságot. Mert a bizonytalanság a legrosszabb, ami most is gyötörte. 

Fogadni mert volna rá, ha ma megveszi a tesztet és megcsinálja, holnap vagy holnap 

után jelentkezik a várva várt vérzés. Mert negatív lesz, csak túlaggódja a dolgokat már 
megint. A nők már csak ilyenek… 

Első volt a gyógyszertárban és első volt a munkahelyén is, háromnegyed órával ért 

be korábban, mint a többiek. Ő nyitotta ki az éttermet, volt hozzá kulcsa, s az öltözőben 

jól eső magány fogadta. Letette a táskáját a padra, melyben ott lapult a teszt, s amint 
rápillantott már érezte is, hogy pisilnie kell. Úgy gondolta, később csinálja meg, amikor 

délután hazaér, viszont már nagyon kíváncsi volt és jó alkalom kínálkozott arra, hogy 

megnyugodhasson végre. Ezek a készítmények már olyanok, hogy a nap bármely sza-
kában elkészíthetők, azonban nőként tudta, a legjobb illetve a leghatékonyabb az első 

vizelet, ami már ingerelte a hólyagját. Felkapta hát a táskáját, bement a mosdóba és 

magára zárta az ajtót. Gyorsan elvégzi, mindössze néhány perc az egész, mielőtt a töb-

biek megérkeznek. A keze remegett az izgalomtól, mikor ellenőrizte magát. Igen, jó 
helyre csepegtette a vizeletét, most már csak ki kell várnia azt az öt percet, míg elszíne-

ződik. Halványan már színeződött is, ez azt jelentette, eddig jól csinálta, pontos ered-

ményt fog adni, bármi legyen is az. Megjelent az első csík. Most következik az igazi 
izgalom, az a bizonyos öt perc, mely során kiderül. Ha megjelenik még egy csík, akkor 

pozitív az eredmény, ha nem, akkor negatív. Idegességében az ujjait tördelte, nem bírta 

levenni a tekintetét a tesztről, hiába írta azt a papírja, hogy öt perc után nézze meg… S 
akkor nagy meglepetésére újabb erős szín indult el rajta, a pillanat tört része alatt megje-

lent a rózsaszín elszíneződés mellett a másik piros csík. Erősen piros. Te jóságos ég! Ez 

azt jelenti, hogy terhes. Cindy nem számított erre. Szerette volna azt hinni, hogy a 

gyártmány hibás, de nagyon jól tudta, ezek mennyire pontosak. Ha egyszer pozitívat 
jeleznek, akkor… Cindy azt hitte, megfordul vele a világ. A döbbenet, az öröm, és a 

felelősségtől való félelem egyaránt tört rá. Mindig is szeretett volna anya lenni, de nem 



 

 

ilyen korán, nem ilyen hirtelen és nem ilyen körülmények között. Félt tőle, mint egy 

ismeretlentől, s potyogni kezdtek a könnyei. 

 
 

8. FEJEZET 

 
 

Este Will a lakásán várta a barátnőjét. Tudta, későn ér haza és túl fáradt lesz ahhoz, 

hogy átmenjen hozzá. Ezért vitt egy pár dobozos sört, meg pop corn-t, ami éppen akkor 

pattogott a mikroban, mikor Cindy belépett az ajtón. 
– Helló, bébi! – a férfinak felcsillant a szeme és lelkesen közeledett a lány felé. 

– Will? Mit keresel itt? – Úgy jött-ment a lakásában, mintha együtt laktak volna. Ez 

valamikor zavarta Cindy-t, valamikor nem. Örült, ha nem kellett egyedül lennie, azon-
ban sokszor bosszantotta, hogy Will meglepetésszerűen állított be hozzá és azt tett, amit 

akart. Mondjuk, benyúlt a pénzes dobozába és kivette a magának kölcsön szánt pénzt 

úgy, hogy elfelejtett szólni. Rendszerint felfalta a hűtőt, mire Cindy hazaért, mert éhes 
volt. „Jaj bébi, tudod mennyire elfáradtam ma a rakodásban? A fizikai munkához kell a 

kalória. Pedig ettem otthon, mielőtt eljöttem.” Cindy kezdetben hitt neki, aztán tudta, 

mindez hazugság. Egyre jobban rá kellett döbbennie, Mohadának igaza van, Will élős-

ködik rajta. Nem csak tőle kér kölcsön lakbérre, amit aztán sosem fizet vissza, hanem 
még az ennivalóját is felfalja. Sőt, újabban már kérni is luxus volt Will részéről, egye-

nesen kiszolgálta magát. Még szerencse, hogy Cindy a fellépésből kapott pénzt olyan 

helyre dugta el, ahol Will nem találta meg. A fürdőszobában, piperecuccokat rejtő tás-
kája aljában lapultak az álmát megvalósító bankjegyek. Az utóbbi napokban megfordult 

a fejében az is, hogy átviszi Mohadához, nála nagyobb biztonságban lenne. „Ne hara-

gudj, amiért nem szóltam. Egyszerűen elfelejtettem” – mondta közömbösen, mikor a 

lány rákérdezett, hová tűnt a dobozból a pénze. „Miért vagy úgy felháborodva? Úgyis 
adtál volna, nem?” 

Willnek mindenre volt valami frappáns válasza, tudta hogyan kell bánni a szavakkal. 

S amikor kezdett elmérgesedni közöttük a helyzet, sokszor vacsorával engesztelte ki a 
barátnőjét, ami valljuk be, melyik nőnek ne tetszett volna? Titokban Will besurrant 

Cindy lakásába, rendelt két pizzát maguknak, az asztalon megterített, hogy le ne szakad-

jon a keze az igyekezettől és kerített egy ócska vázát, melybe rendszerint egy szál rózsát 
tett, s meggyújtott két gyertyát. A nők szeretik a romantikát, majd elolvadnak egy ilyen 

hangulattól, főleg mikor este fáradtan érkeznek haza. Hát, Cindy is rendszerint elolvadt 

tőle és állandóan meggyőzte magát, hogy nem is olyan rossz a kapcsolatuk. Micsoda 

csodálatos barátja van! Jó, vannak hibái, de azért tudja kényeztetni is. Csak az nem ju-
tott eszébe, hogy ezeket a vacsorákat, meg a rózsákat a tőle lenyúlt pénzből finanszíroz-

ta. De nem számított, mert a szerelem vakká teszi az embert. 



 

 

– Nem örülsz nekem? – hökkent meg Will. 

– Nem számítottam rád ma este. Nagyon fáradt vagyok – mondta csüggedve. Aznap 

nem kívánt mást jobban, mint az egyedüllétet. Szerette volna átgondolni az életét, a 
kapcsolatukat és eldönteni, mit akar tulajdonképpen. A táncot vagy a babát, áldozza fel 

az induló karrierjét egy felelőtlen apáért? Egyáltalán, készen áll a gyerekvállalásra? 

Mert ha megszületne a pici az biztos, csak magára számíthatna, s minden gond a nyaká-
ba szakadna. Elég a boldog élethez az, ha csak Will szeretetére számíthat, anyagi támo-

gatására nem? 

– Gondoltam. Éppen ezért jöttem el, hogy kényeztesselek egy kicsit, drágám. Hoz-

tam pár sört, mindjárt kész a pattogatott kukorica. Ma meccs lesz, megnézzük együtt? 
– Tudod jól, hogy nem szeretem a meccset. Különben meg fáj a fejem és szeretnék 

korán lefeküdni. – Nem a fejfájás miatt volt annyira kimerült, csak hát még ő sem szok-

ta meg a gondolatot, gyermeket vár. Később akarta közölni a férfival, majd ha elérkezik 
a megfelelő pillanat, ez az időpont nem tűnt annak. 

– Képes vagy elküldeni, mikor a lelkemet kiteszem érted? 

– Ne haragudj, de tényleg nem érzem jól magam. Majd máskor bepótoljuk, jó? 
– Mi van veled, Cindy? Nem akarsz velem lenni? – Will kezdett ideges lenni. A feje 

vörösödött. 

– Nem erről van szó – sóhajtotta a lány. Most tényleg nincs sem ideje, sem kedve 

veszekedni a barátjával és érezte, ez vár rá. 
– Hát miről? Van valaki a láthatáron? 

– Mi? – Honnan szed ilyeneket? Ha tudná, hogy a gyermekét hordja a szíve alatt, 

nem kínozná folyton a féltékenységével. 
– Nem feküdtünk le egymással több, mint egy hete. És erre tessék, ma este is elkül-

desz. 

– Fáradt vagyok, ennyi az egész. Holnap együtt alszunk, megígérem. 

– Miért nem ma? Talán vársz valakit? Pech, hogy beállítottam, mi? Mikor jön? 
– Kicsoda? 

– Az új lovagod. 

– Nincs semmiféle lovagom. 
Willnek végképp elfogyott a türelme, megragadta barátnője karját. 

– Ne szórakozz velem, Cindy! Engem nem lehet az orromnál fogva vezetni. Hol van 

az a gazdag pasid? Csak a pénzéért bírod, mi? 
– Miről beszélsz? Soha nem csaltalak meg és sosem adtam rá okot arra, hogy félté-

keny legyél. 

– Persze, azért küldözget virágokat neked. 

– És kit érdekelnek a virágai? Szeretlek, te őrült, tőled vagyok terhes… – Cindy ma-
ga is meglepődött, hogy kicsúszott a száján. Nem így akarta közölni vele a hírt, vesze-

kedés közepette. 



 

 

Will arcára volt írva a döbbenet. Egyből elengedte a lány karját. Cindy egy pillanatra 

azt hitte, talán jobb is, hogy megtudta. Legalább a gólyahír elfoszlatja végre az őrült 

féltékeny felhőket. 
– Terhes vagy? Biztos? 

– Igen, ma végeztem el a tesztet. Ezért vagyok fáradt és kimerült, érted? – Belenézett 

a szemébe és máris a közös jövőjük lebegett a szeme előtt. – Gyerekünk lesz, Will! 
– Hát ez nagyszerű! – ahelyett, hogy átölelte volna, elfordult tőle és a fejét ingatta. 

– Nem örülsz neki? – kérdezte Cindy reménykedve. Mondjuk, az első pillanatban 

még ő sem örült annyira, mint kellett volna. Azonban ahogy kezdett hozzászokni a gon-

dolathoz… 
– Én még nem akarok gyereket. Túl fiatalok vagyunk hozzá. 

– Na és? Váratlanul jött, egy igazi szerelemgyerek… Isten ajándéka… 

– Szerelemgyerek? Az, hát! Már ha tényleg engem szeretsz. 
– Hogy mondhatsz ilyet? Kit szeretnék mást, te bolond, ha nem a gyermekem apját? 

– Cindy mosolygott. A férfiakra különös hatással van, ha olyan hírt közölnek velük, 

amire nem számítottak. Will viselkedését betudta ennek, azonban a következő mondatá-
tól kis híján padlót fogott. 

– Biztos vagy benne, hogy én vagyok az apja? 

– Tessék? – Jól hallotta? Mi ütött belé? Képtelen felhagyni ezzel a féltékenységgel? 

Hihetetlen, mit ki nem talál! 
– Mi van, ha nem az enyém, hanem azé a milliomosé? 

– Milyen milliomosról beszélsz? 

– Arról az Ed Wellerről. Ugyanis én nem vagyok biztos benne, hogy nem feküdtél le 
vele. A műsorod után, amit busásan megfizetett… 

Cindy nem bírta tovább hallgatni ezt a sületlenséget. Nagyon fájt neki, hogy a barátja 

nem bízott meg benne. Egyszer csak lendült a keze és képen törölte Willt. 

– Mégis mit képzelsz rólam? Azt hiszed, kurva vagyok? Eladom magam a férfiaknak 
és mindenkivel lefekszem, akinek táncolok? Kikérem magamnak! – üvöltötte torka 

szakadtából, közben kipotyogtak a könnyei, de muszáj volt végre a sarkára állnia. Will 

azt hiszi, hogy mindent megtehet vele? Porig alázhatja? Hát nem fogja fel, hogy ő a 
gyermeke anyja, a közös gyermeküké? 

Will most is ugyanolyan érzéketlennek bizonyult, mint bármikor máskor, mikor az 

agyát elöntötte a méreg, s dühében nem tudta fékezni az indulatait. Belemarkolt Cindy 
hajába, aki felsikoltott, ami hidegen hagyta. 

– Igen? Akkor miért küldött utána is virágot, amit eltitkoltál előlem? Az üdvözlőkár-

tyát viszont megtaláltam. „Köszönöm a csodálatos estét, Ed.” El tudom képzelni, mi-

csoda élményt nyújthattál neki. Meg is lett az eredménye! 
Cindy a falhoz repült. A válla nagyot reccsent, talán el is tört, azonban a lány sokkal 

jobban izgult a gyermekéért. Nem értette, Will miért csinálja ezt vele? Hát nem fogja 



 

 

fel, hogy a gyermekét hordja a szíve alatt? Más a fellegekben járna a boldogságtól a 

helyében, ő meg… megalázza, bántalmazza… 

– Kérlek, ne bánts! Árthatsz a gyermekünknek – Cindy figyelmeztetésnek szánta, 
próbált higgadt maradni, azonban kedvese egyre mérgesebb és vadabb lett. Mintha az a 

Will, akit Cindy szeretett, meghalt volna, helyette egy vadállat állt előtte, akitől szabá-

lyosan rettegett. 
– Nem az én gyerekem! És nem is lesz az övé, azé a köcsög milliomosé! Inkább ki-

rugdosom belőled! – közelített felé fenyegetően. Cindy kétségbeesett. 

– Ha most rögtön nem tűnsz el a lakásomból, sikítok és a lakók ki fogják hívni a 

rendőrséget. 
– Berezeltél, mi? – nevetett önkényesen Will, majd hozzátette. – Pedig képletesen ér-

tettem. 

– Takarodj innen! Többé nem akarlak látni! 
– Én se téged, a porontyoddal együtt. Ezt hívják szívásnak, kisanyám – fröcsögte a 

képébe, majd Cindy nagy csodálkozására „szót fogadott”. 

Azért, mielőtt távozott volna, erősen becsapta az ajtót, melybe a falak is beleremeg-
tek. Cindy pedig leroskadt a padlóra, úgy zokogott tovább. 

 

 

9. FEJEZET 
 

 

Mohada a pizzériában dolgozott, péntek délelőtt révén forgalmas napja volt, hiszen 
alig múlt egy óra, máris rengeteg tányért kellett bepakolnia a mosogatógépbe és voltak 

olyan edények is, amit kézzel kellett kisúrolnia. A karja ekkora már rendszerint fájt a 

sok körkörös mozdulattól, melyet nem nagy örömmel végzett. Talán nem kell sokáig ezt 

csinálnia, a barátnője szavai ott csengtek a fülében. Alapíthatna egy hastánciskolát, s a 
szabad óráiban pedig varrhatna fellépő ruhákat. Ha saját lábukra állnának Cindyvel, 

nyári szezonban akár minden este felléphetnének. Ha jól hirdetnék magukat, hétvégékre 

biztosan lennének felkéréseik és ha jól beosztják a pénzüket, akkor kitartana a téli „holt” 
szezonra is. Az elején még talán, idővel viszont ha hírünk menne, a téli hónapok sem 

telnének munka nélkül. Leszerződhetnének mulatókba, bárokba, vagy egyéb szórakozó-

helyekre, ami színpaddal rendelkezik. Sok olyan hely van New Yorkban, ami az elit 
szórakozás híve, ahol énekesek énekelnek zongorakísérettel, ott egy színvonalas has-

táncbemutatót tarthatnának Cindyvel, az embereknek biztosan leesne az álluk. Nem 

igazán ismerik a hastáncot, ami napjainkban egyre jobban kiforrja magát, egyre köz-

kedvelté válik. És ők miért ne húzhatnának hasznot belőle? Ha csak a Smith-villai fellé-
pésükre gondolt… Cindynek igaza van, a hastáncból keresett pénzüket félre kell rakni, 

hogy legyen tartalékuk, míg a saját vállalkozásuk beindul. Aztán, ha megalapozzák a 



 

 

jövőjüket… Annál jobbat el sem tudott képzelni Mohada, mint hogy abból éljen, amit 

szeret, a táncból. 

Utálta a zsíros edényeket súrolni, mosni a büdös rákokat, kagylókat, meg mindenféle 
feltéteket, amik a pizzákra kerültek. Néha a mosogatós lányoknak is be kellett segítenie 

zöldségtisztításba, krumpli hámozásba, egyebekbe. Mert a konyhafőnök mindig kitalált 

valamit. Ezen a héten éppen a burgonyás alaptésztájú pizza volt az ajánlata, a múlt héten 
a tejfölös alapöntetes. Mohada már sejtette, hogy a tengeri herkentyűs lesz a következő. 

Hurrá, még több rákot, osztrigát, kagylót, tintahalat moshat át többször is, mire rákerül-

nek a vendégek pizzájára. Nagy öröm. 

Meglepődött, mikor a telefonhoz hívták, a főnök kereste a Vörös Alkonyaiból. Elég-
gé ideges és kétségbeesett volt a hangja. 

– Mindenképpen be kellene jönnöd kora délután, Mohada. Cindy beteget jelentett, 

nem tud fellépni ma este. Valahogy át kellene variálnunk a műsort. 
– Cindy beteg? Ó, szegény! – Biztosan a gyomra, sejtette Mohada. 

– Szegény én! Vagy szegény mi! Fogalmam sincs, mihez kezdjünk. Ezzel nem csak 

az ő száma marad ki, hanem a közös számotok is. Nagy szarban hagyott minket a barát-
nőd, a színvonalat nem adhatjuk alá. Mit fog szólni a közönség? Van aki azért jön el, 

mert a Vörös Démont szeretné látni. 

– Nekem korábban is panaszkodott a gyomrára. Nem tehet róla, hogy beteg. Ez elő-

fordulhat bárkivel – kelt a barátnője védelmére Mohada. Felháborította a férfi viselke-
dése. Hogy lehet ennyire érzéketlen? Tényleg csak tárgynak, táncoló robotnak tekinti 

őket. Bebizonyosodott számára, mindössze aranytojást tojó tyúknak látja őket. S abban 

a pillanatban, hogy nem hoznak busás hasznot neki, semmibe veszi őket. 
– Nem, nagy tévedés! Egy hastáncossal ne forduljon elő, ez a szakma nem erről szól. 

Megköveteli, hogy fellépjetek ha törik, ha szakad. Nem érdekel, ha negyven fokos láza-

tok is van, a színpadra akkor is ki kell állni, mert ezt várja el a közönség. Ha valakinek 

hasmenése van, bírja ki azt a fél órát, míg odafent táncol, aztán a színpad mögött azt 
tehet, amit akar. Ott nyugodtan össze lehet esni, a deszkákon viszont nem. 

Mohada nem akart hinni a fülének. Tényleg komolyan gondolja, amit mond? Hiszen 

a lányok a szívüket-lelküket kiteszik, akik fellépnek az Alkonyatban és úgy látszik, neki 
ez sem elég. Cindynek igaza volt, mikor azt mondta, a főnök egy önző dög, csak ki-

zsákmányolja őket. Hogy beszélhet így róluk a hátuk mögött? Mondhatni, jól meg van-

nak becsülve. Ahelyett, hogy köszönetet mondana vagy emelne a nevetséges gázsiju-
kon, így vélekedik róluk. Pedig mindent nekik köszönhet, a Vörös Alkonyat jó hírét, a 

forgalmat, a busás hasznot, mindent! Kibújt a szög a zsákból. Mohada tudta, ebből 

előbb-utóbb ki kell szállnia. Tényleg jobb lesz, ha minél hamarabb megalapítja azt a 

hastánciskolát. 
– Cindynek az élete a tánc, meg a fellépések. Nem linkeskedett, mindig szorgalma-

san dolgozott, s nem talált ki valami mondvacsinált okot arra, hogy kivonja magát a 



 

 

munka alól. Tudtommal még egyszer sem hiányzott. Biztosan nagyon beteg lehet, ha 

lemondta a mai estét. 

– Nagyon remélem – mormolta orrhangon a főnök, majd megkérdezte, ami igazán 
érdekelte. – Be tudsz jönni? 

– Azt hiszem, igen – válaszolta zavartan Mohada. Megfordult a fejében, amiért ilyen 

igazságtalanul bántotta a barátnőjét, nemet kellene mondania. Akkor lenne igazán baj-
ban. De Mohada jó szívű volt, nem tudott ártani senkinek, szándékosan meg főleg. 

– Mikorra? 

– Leghamarabb fél négyre. 

– Az előadás kilenckor kezdődik. Nos, meglátjuk mit tudunk kitalálni négy óra alatt. 
Akkor várlak! – mondta és lerakta a telefont. Csak így, szó nélkül. Semmi köszönöm, 

hogy vagy olyan rendes és kiteszed a lelkedet a színvonalas műsorért, meg a Vörös 

Alkonyatért, meg többek között azért, hogy ezen az estén a főnök megint nagyot ka-
szálhasson… 

Mikor Mohada végzett a pizzériában, akkor jutott eszébe, hogy mégis muszáj haza-

ugrania, a fellépő ruhájáért és a sminkkészletért. Később erre nem lenne ideje, valószí-
nűleg a műsor kezdetéig próbálni fognak. Nehéz dolguk lesz néhány óra alatt „össze-

dobni” egy új koreográfiát. Így, fél négy helyett négyre ért a Vörös Alkonyatba, pedig 

nem tömegközlekedéssel ment, hanem fogott egy taxit, a főnök viszont idegesen várta a 

folyosón fel-alá járkálva és tajtékzott a dühtől. 
– Hol a pokolba voltál idáig? Már fél órája próbálnunk kellene – esett neki Mohadá-

nak, aki hirtelen azt sem tudta, mit feleljen. 

– Örüljön egyáltalán, hogy itt vagyok. Taxival jöttem, hogy gyorsabban ideérjek – 
amit jó lenne, ha honorálna, gondolta magában a lány, azonban nem mondta ki. Nem 

akart olajat önteni a tűzre. A főnök így is magán kívül volt, szorult a nyaka körül a hu-

rok. 

– Bravó! Na gyerünk lányok, kezdjünk! Nincs sok időnk – kiáltotta el a magát és ab-
ban a pillanatban az irodájából két lány jött ki. Szóval sikerült még két lányt beszervez-

nie Mohadán kívül. – Csak ti tudtatok hamarabb eljönni, úgyhogy veletek kell megol-

danom Cindy két kiesett számát. 
A főnök elmondta az elképzelését, de leginkább Mohadára hagyatkoztak a lépéseket 

illetően. Egy számot kellene hárman táncolniuk és egyikőjüknek „pluszba” betanulni 

egy szólót. Kérdéses volt, hogy Sally és Nancy közül ki tanulja be a szólót néhány órá-
val a fellépés előtt, egyáltalán ki képes rá? A főnök töprengett néhány percig, aztán 

Nancy-t jelölte ki a feladatra. Bárcsak ne tette volna! A lány annyira izgult, hiába volt 

tehetsége a hastánchoz, sorra rontotta el a lépéseket. 

– Nancy, figyelj oda! – szólt rá a főnök először figyelmeztetésképpen, aztán idege-
sen, majd parancsolóan. Úgy ült ott, a táncteremben akár egy diktátor és úgy is viselke-

dett. – Állj, kezdjétek elölről! A francba Nancy, megint elrontottad! Miért nem tudsz 



 

 

úgy lépni, ahogy kellene? Számolni sem tudom az elhibázott mozdulataidat. Pedig Mo-

hada jól mutatja, Sally utána tudja csinálni, csak te nem! 

Nancy nagyokat nyelt, a feje vörösödött a szégyentől és próbált úgy tenni, mintha mi 
sem történt volna, holott percenként leszúrást kapott a főnökétől. Másfél óra telt el így, 

kínszenvedéssel, vészesen közeledett a műsoridő és ők még sehol sem tartottak. A fő-

nök viszont egyre idegesebb volt, tajtékzott a dühtől. 
– Szerintem tartsunk egy kis szünetet – javasolta Mohada. Mindhárman a főnökre 

meredtek, aki nehezen egyezett bele, mintha a fogát húzták volna. 

– Rendben, de öt percnél nem kaptok többet! – mondta, majd felpattant a székéből és 

átment az irodájába, hogy elszívjon egy vaníliás szivart. Az volt a kedvence, de most 
valahogy nem tudta élvezni egyetlen slukkját sem. 

Mindannyian azt hitték, a szünet jót tesz majd, ellenben Nancynél nem hatott. Amint 

beindult a zene, néhány perc után a főnök ismét felemelte a hangját. 
– Nancy, szedd már össze magad az istenit! 

– Próbálom… – mondta megszeppenve a lány, aki már-már a sírás határán állt. 

Aztán a következő elrontott forgásnál a főnöknek végképp elfogyott a türelme és 
olyasmi történt, amire nem számítottak. A férfi odament Nancyhez és megrázta a lányt. 

– Nem fogod fel, mekkora bajban vagyunk? Nem engedem, hogy egy ostoba liba 

tönkretegye az Alkonyat jó hírét, mert képtelen együtt lépkedni a többiekkel. Ma este, 

ha odafent a színpadon elrontasz akár egy apró mozdulatot is, ki vagy rúgva, világos? 
És ez vonatkozik a többiekre is! Megértettétek? 

Nancy remegett, Mohadában is egyre jobban nőtt a feszültség. Hogy lehet ennyire 

igazságtalan velük? Nem tehetnek arról, hogy a kolléganőjük hirtelen megbetegedett. 
Éppen azért vannak itt, hogy megmentsék a Vörös Alkonyat híres műsorát és köszönöm 

helyett csak fenyegetést kapnak? A lányok döbbenten bámultak rá, Mohada azon gon-

dolkozott éppen, hogy otthagyja-e a próbát vagy sem, mikor a főnök ismét rájuk för-

medt. 
– Mi az, mit tátjátok a szátokat? Tessék, táncoljatok! – mondta, aztán odalépett a CD 

lejátszóhoz és bekapcsolta a zenét. 

Mohada a tűrőképessége határán volt, csak azért nem állt oda a főnök elé és küldte el 
a fenébe, mert tudta: ahhoz hogy megvalósítsa az álmait, egyelőre szüksége van erre a 

munkára. Utána komolyan el fog beszélgetni Cindyvel, összerakják a pénzüket és bein-

dítanak egy saját tánciskolát, ahol nyugodt körülmények között oktathatja ezt a varázs-
latos táncot, nem így… Feszültségben, erőszakkal táncolni nem lehet. Nancy éppen 

ezért volt képtelen a táncra koncentrálni, félelme, lámpaláza letompította a végtagjait, 

nem mozgott olyan természetesen, lágyan, ahogy szokott, ahogy a hastánc megköveteli. 

Idegességében elvesztette a koncentráló képességét és újból rontott, századszorra, amit a 
főnök már nem bírt elviselni és szájon vágta. 



 

 

– Te ügyetlen liba! – ordította, majd kiviharzott a táncteremből és bevágta maga mö-

gött az ajtót. 

Nancy sírva csuklott össze a padlón, a lányok azonnal átölelték és vigasztalni kezd-
ték. Őt látva majdnem Mohadának is eleredt a könnye, a múlt emlékei éledtek fel benne. 

Úgy látszik, a férfiak imádják bántani és megalázni a nőket, a világ bármely részén le-

gyenek is. Indiai férje jutott az eszébe, hányszor verte meg a házasságuk alatt, míg meg 
nem szökött tőle… Hiába? A nők elleni erőszak mindenhol ott van? 

Fogalmuk sem volt, hogy csinálták végig a próba hátralévő részét, arról meg aztán 

végképp nem, hogyan tudtak kiállni a színpadra. De kiálltak és táncoltak. Forogtak, 

futottak a zenével, szálltak a zene szárnyán. És akkor, valahogy kijöttek az ütemek, 
egyeztek a forgások, egyszerre történtek a karmozdulatok, a csípőringások, a fátyollen-

getések, dobálások… Az előadás szórakoztató volt, tartalmas, érdekes, varázslatos, cso-

dálatos! De még mennyire, hiszen csodálatosak voltak ezek a lányok, akiken nem lát-
szottak a próba nehézségei, a közönség nem vette észre, milyen körülmények között kell 

fellépniük. Felléptek és kész. Nagy sikert arattak, ahogy szoktak. Ez egy profi táncostól 

elvárható, illetve követelendő. Csak nem mindegy, hogyan. A főnök könyörtelenül kö-
vetelte ki tőlük a sikert. A Vörös Alkonyatban zúgott a taps, mint minden előadás után. 

S amikor lejöttek a színpadról, a főnök gratulált nekik ugyan, de Nancytől nem kért 

elnézést azért a pofonért. Mohada tudta, nem fog sokáig itt táncolni. 

 
 

10. FEJEZET 

 
 

Mohadát nagyon kimerítette a fellépés, nem csak fizikailag fáradt el, a főnök visel-

kedése lelkileg megviselte, holott nem ő kapta azt a pofont, de ugyanúgy megalázva 

érezte magát, mint Nancy. Az agya egyik rejtett kalitkájából azt súgta egy hang, hogy ki 
kell törnie ebből a helyzetből. Nem hagyhatja, hogy visszaessen arra a szintre, amiben 

Indiában kellett élnie: akkor rúgnak belé, amikor akarnak. Nem hitte volna, hogy a nők-

nek Amerikában is nehéz dolguk van az erőszakot illetően. Ha Nancyre, vagy Cindyre 
gondolt, összeszorult a szíve. Ő nem szerette volna még egyszer átélni azt, amitől Ben 

Indiában megmentette. Amerikában nem történhet meg vele ugyanaz, ezért minél előbb 

fel kell mondania. 
Miután jól kialudta magát, a fáradtsága elmúlt ugyan, de a tegnap történtek rányomta 

bélyegét általános hangulatára. Szerette volna meglátogatni Cindyt és elmesélni neki a 

történteket, azonban nem találta otthon a lányt. Hiába csöngetett többször is a kaputele-

fonon, senki nem szólt bele és nem nyitott ajtót. Először nem találta furcsának, próbál-
kozott később, hátha Cindy elment bevásárolni vagy ilyesmi, azonban egy későbbi idő-

pontban sem járt sikerrel. Másnap ismét próbálkozott, egy kedves lakó beengedte a lép-



 

 

csőházba, így Cindy lakásának ajtajáig jutott, azonban hiába kopogott, dörömbölt rajta, 

ugyanaz a csend fogadta, mint azelőtt. Hétfőn munkaidő után is megpróbálta felkeresni 

a barátnőjét és nem találta, ez már aggodalmat keltett benne. Kérdezősködni kezdett a 
szomszédoknál, akik azt mondták, az utóbbi napokban nem érzékeltek mozgást, mond-

juk amúgy is ritkán szokták látni a lányt. Kivéve, amikor esténként nagy hangzavart 

csapnak a barátjával, mikor összevesznek. Aztán hamar ki is békülnek, tette hozzá az 
egyik szomszédasszony, Willt már nem egyszer látta virággal megjelenni a kezében. 

Mohada aggódni kezdett, hiszen Cindy nem szokott eltűnni nyomtalanul. Azt nem 

hitte el, hogy odabent fekszik az ágyában és nem nyit ajtót neki. Biztosra vette, hogy 

néhány napja nem tartózkodik otthon, s Mohada szerette volna megtudni ennek az okát. 
Ugyanis ez nem vallott Cindyre. Különben is, hova ment volna betegen? Eszébe jutott a 

kórház, hazafelé megállt az első telefonfülkénél és felhívta a környékben lévő intézmé-

nyeket, nem szállították-e be a barátnőjét. Hiába mondta bármely baleseti ügyeleten 
Cindy nevét, mindenhonnan elutasították. Aztán nem csak a baleseti ügyeleten kérdezte 

meg, hanem a belgyógyászati osztályokat is felhívta, hátha szerencsével jár. Ha hányá-

sos, hasmenéses vírus kapta el, akkor a belgyógyászatra kell kerülnie, ha kórházi ápo-
lásra szorul. Ott sem szerepelt a felvettek listáján. Felesleges kört futott ezzel, mert nem 

akarta elhinni, hogy egy kórházban, főleg ahol központi ügyelet működik, a számítógé-

pes rendszerük ugyanaz, tehát ha Cindy bent feküdt volna a belgyógyászaton, azt a sür-

gősségin dolgozó nővér is látta volna a rendszerben. Viszont Cindy Lawson nem feküdt 
sehol, ami nagy fejtörést okozott Mohadának. Akkor hol lehet? Egyszerűen felszívó-

dott? 

Nem sejtette, hogy Cindy terhes. Will viszont tudta és lelkiismeret-furdalás gyötörte, 
amiért olyan csúnyán bánt a lánnyal. Annyiszor megfogadta már, hogy megváltozik, 

ami egy darabig sikerült is, azonban Cindy mindig ki tudta hozni a sodrából, s akkor 

elszabadult a pokol. Will nem volt büszke magára, amiért olykor eljárt a keze, viszont 

amikor a hatalmába keríti a düh és a tehetetlenség, egyszerűen nem tudja kordában tar-
tani az indulatait. Valahogy le kell vezetnie a feszültséget, aminek olykor a szerelme 

esett áldozatul. Will minden egyes alkalommal, mikor bántalmazta, megbánta tettét. 

Gyűlölte magát érte és jól tudta, ez esetben is tennie kell valamit. Mert mi van, ha Cindy 
igazat mond? Ha valóban nem volt viszonya azzal a gazdag pasassal? Ha tényleg szere-

ti, amire nagy az esély, hiszen mindig megbocsátott neki és mindig visszafogadta… 

Akárhányszor meg volt szorulva anyagilag, ellátta pénzzel. És most, ha minden igaz, 
gyermeket vár tőle. Ez nem játék. Rendbe kell hoznia ezt a kapcsolatot és meg kell vál-

toznia, hogy nyugodt körülményeket teremthessen születendő gyermeküknek. A várat-

lanul jött felelősségérzet megriasztotta, megfélemlítette, talán azért reagált úgy, 

ahogy… Soha többé nem fogja bántani Cindyt, sem szóval, sem testi fölénnyel. Ahhoz, 
hogy új ember legyen belőle tudta, segítségre van szüksége. Orvoshoz kell fordulnia. 

Fel fog keresni egy pszichiátert, ahová akár együtt is elmehetnek párterápiára, hogy a 



 

 

kapcsolatukat megmentsék. Mert tulajdonképpen Will nagyon szereti Cindyt és Cindy is 

őt. Magukért, a boldogságukért, s legfőképpen a gyermekükért tennie kell valamit. 

Will első útja egy bababoltba vezetett, ahol vásárolt egy plüssmackót és egy kék szí-
nű rugdalózót a kicsinek. Úgy sejtette, fiú lesz. Legalábbis fiút szeretett volna. Majd 

megtanítja focizni, meg horgászni, ahogy őt tanította az apja. És sosem fogja cserben-

hagyni, mindig kitart majd a gyermek és édesanyja mellett. A kisfia boldog családban 
fog felnőni, ami Willnek sosem adatott meg, mert az apja két éves korában lelépett egy 

másik nővel, az anyja meg bánatában inni kezdett. Megpróbált talpra állni, elvonókra 

járt, de hiába. Sosem heverte ki. Az apja elhagyta, az anyjára meg nem számíthatott, 

állandóan részeg volt. Nagyon jól tudta, egy gyereknek mekkora szüksége van az anyjá-
ra, Cindy nem törhet össze. Will feladata az, hogy vigyázzon a kis családjára. Elhatároz-

ta, ezentúl úgy fogja kényeztetni szerelmét, hogy azt bárki megirigyelhetné. Tudta, túl-

feszítette nála a húrt, a kapcsolatuk a szakadék szélére jutott, ahonnan csak egy módon 
táncolhatnak vissza. Ha Will megkéri a kezét. Így lehet csak esélye… 

 

Cindy csak feküdt az ágyban és nem akart felkelni. Fáradtnak, gyengének érezte ma-
gát. Azt hitte, ha hazaengedik a kórházból, sokkal jobb lesz. A lelkét nem fogja kínozni 

az a szörnyű nyomás, mely felelősségteljesen nehezedett a szívére. Soha nem gondolta 

volna, hogy egyszer idáig jut, egyszer ilyen döntésre kényszerül. Élete legfelelősségtel-

jesebb, legmegrázóbb döntésére. Délelőtt az utazótáskáját alig bírta felcipelni a lépcsőn, 
pedig nem is volt annyira nehéz, hiszen csak a ruhái és tisztálkodó szerei lapultak ben-

ne, mégis azt hitte, nem ér fel vele a második emeletre. A lépcsőfordulóban meg is kel-

lett állnia pihenni, közben arra gondolt, nem lehet, hogy a stressz tönkretegye. Össze 
kell szednie magát. Rengeteg nő esett már túl ilyesmin, nem ő az első és nem is az utol-

só. Ki kell hevernie, mind lelkileg, mind fizikailag. Ahogy ott állt és kapkodta a levegőt, 

közben a fájdalom itt-ott belemart a testébe az érzékeny helyeken, majdnem kicsordult a 

könnye. Aztán egyszer csak egy hangra lett figyelmes, a szomszédasszonya volt az, 
kopott kosarával a kezében és gyengéden megérintette a vállát. 

– Segíthetek, aranyom? Rosszul vagy? – az asszony amint meglátta a lány sápadt ar-

cát, elszörnyedt. Cindy nem szokott így kinézni. 
– Szerencsére már egyre jobban. Ne aggódjon értem, Mrs. Wins – próbált erőt venni 

magán és próbálta elhitetni, hogy nincs semmi baj. Pedig nagyon jól esett volna valaki-

nek a törődése, azonban a szégyenérzete felülkerekedett a józan ész határán. Nem akar-
ta, hogy bárki megtudja, mi történt vele. Csak magának köszönhette, hogy beleesett egy 

nem kívánt gödörbe, hát egyedül kell kimásznia belőle. Hiába mosolyogta el magát. Az 

asszony elhúzta a száját, szemét végigfuttatta a szomszédján és természetesen egyből 

kiszúrta az utazótáskáját. 
– Honnan jöttél, kedvesem? Csaknem kórházban voltál? 



 

 

Mrs. Wins rátapintott a lényegre, ha jobb színben lett volna, gondolkodás nélkül azt 

hazudhatna neki, hogy a Kanári-szigetekről érkezett vissza, így rögtönöznie kellett. 

– Sajnos, igen. Képzelje Mrs. Wins, elkapott egy vírus és majdnem kiszáradtam. 
Bent fogtak infúziós kezelésre. – Ritkán szokott hazudni, de ezt most valahogy jól csi-

nálta, mert az asszony elhitte. 

– Ó, szegénykém! Hát azért vagy ilyen sápadt? Miért nem hagytál üzenetet? Ha ezt 
tudom, meglátogattalak volna, vittem volna finom zöldséglevest… Az én főztöm jobb, 

mint a kórházi koszt. 

– Biztosan. Látja, milyen feledékeny vagyok! Olyan hirtelen jött ez az egész. Legkö-

zelebb, ha megint bekerülnék telefonálok magának, rendben? 
– Csak nyugodtan, aranyom. Tudom, milyen egyedül lenni. Tíz éve halt meg a fér-

jem. Úgyhogy ha valamire szüksége van, csak szóljon! 

– Úgy lesz – mosolygott Cindy immár őszintén, jól esett az idős hölgy gondoskodá-
sa, szeretete. Nem könnyű az élet, ha öreg az ember, ha fiatal. Megmarkolta a táskáját és 

fellépett a következő lépcsőfokra, mikor Mrs. Wins ki akarta venni a kezéből. 

– Ne segítsek? 
– Annyira már csak nem vagyok gyenge, hogy ne bírjak el egy fránya táskát! A ma-

ga kosara sokkal nehezebb, fogadjunk! 

– Az lehet. Sok benne a cukor, meg a liszt. Meggyes pitét fogok sütni, este viszek át 

belőle, jó? 
– Köszönöm – végre otthagyhatta a fordulóban az asszonyt. Legalábbis azt hitte, 

azonban az utána kiáltott. Már sosem szabadul meg tőle? 

– Jut eszembe! A barátnője többször kereste, az az indiai lány… 
– Igen? Az első dolgom lesz, hogy felhívom. Viszlát, Mrs. Wins! 

Mikor belépett a lakása csendjébe és becsukta maga után az ajtót, megkönnyebbült. 

Egyedül volt végre, ennyire még sosem örült a magánynak. A kórház fertőtlenítő szaga 

után az orrának fel sem tűnt a lakás szellőzetlensége, különben is, túl megterhelőnek 
bizonyult számára ez a sok lépcső. Inkább nem nyitott ablakot. A fáradtság és erőtlen-

ség ólomsúlyként nehezedett a végtagjaira, s örült, hogy bezuhanhatott otthon, a saját 

ágyába. Az orvos különben is azt mondta, néhány napig még mindenképpen pihenjen, 
ne álljon munkába. Amint lehajtotta a fejét a párnájára, szinte azonnal elnyomta az 

álom. 

Lebegett. Jó érzés töltötte el, mert nem tudta hol van, egy idegen világban, de a teste 
mozgott, ahogy szokott. És akkor rádöbbent, hogy táncol. Valahol, nem fontos, hol. 

Csak az a fontos, hogy jól érzi magát a bőrében. Igen, már hallotta csodaszép ruhájának 

apró díszeit, mialatt rutinos mozdulattal megrázza magát, az ezüst színű fémdarabok 

rezegnek, talán csengő formájúak vagy körte alakúak. Mindegy. Az a lényeg, hogy jól 
érzi magát a bőrében. Mert ismét azt csinálhat, amit szeret. Azt hitte, egy időre le kell 

mondania a hastáncról, azonban ez a félelem abban a pillanatban tovaszállt, s Cindy 



 

 

repült a színpadon, ugrott, forgott, eldobta a fátylát, rázta a csípőjét, hasát, mellét. Ez az 

igazi Cindy! Aztán történik valami nagy hirtelenséggel, mintha megfordulna körülötte a 

világ és máshová csöppenne. Ül egy teremben, magányosan, kételyek közt, rossz han-
gulatban. Aztán egyszer csak nyílik az ajtó, ahol erős fény árad be az elfüggönyözött 

szobába. Elvakítja. A nagy fényáradatból egy kék ruhát viselő, maszkos férfi alakja 

tűnik ki. A magánklinika műtőssegédje… 
– Jöjjön, ön következik, kisasszony! – mondja és maga előtt tol egy ágyat. – Feküd-

jön ide fel! 

Következik? Mi ez, futószalag? Amikor felmászik a keskeny hordágyra, remeg keze-

lába. Fogalma sincs miért, de az az érzése támad, mintha vágóhídra vinnék, ahol felnye-
sik, kibelezik, ízekre szedik. Aztán eltűnik a süllyesztőben, ez utóbbit nem is bánná. Ha 

örökre nyoma veszne, megszűnne a félelem, a fájdalom, a kínlódás. Borzasztóan ké-

nyelmetlenül fekszik, hallja az ágy kerekének akadozó forgását, kissé ráz is ez az ócska 
jármű. Hát mi ez? Magánkórház? Ezért fizet olyan sokat? Rádöbbent, nem ezért. A kö-

rülmények ugyanazok, csak az eljárás gyorsabb. Itt előre tudták venni, sokkal előrébb, 

mintha előjegyzés alapján kerülne sorra. Most elérkezett az idő, Cindy kerül sorra, meg-
történik amit akart. Csak tolják, tolják valahova, közben rettentően kényelmetlenül fek-

szik és borzasztó érzés csak a plafont látni és a neoncsöveket. Meg olykor azt a beöltö-

zött férfit, aki egyenesen tekint előre és irányítja, merre forduljon a folyosón a teste. 

Néha lepillant rá, furcsa a pillantása. Nem sajnálkozó, megvető. Vagy csak mert annyira 
érzékeny, azért hiszi azt, hogy lenézi? Észreveszi a férfi homlokán az izzadságot, talán 

fáradt. Elvégre nem Cindy az első beteg ma. Beteg? Nem beteg, de mindjárt azzá válik 

ha engedi, hogy hozzá nyúljanak. Engednie kell, elvégre ő döntött így. Ő kérte, saját 
önszántából, senki sem kényszeríttette. Tolták a műtőbe. 

Egyedül az tartotta benne a lelket, hogy el fogják altatni. Azonban amint beértek a 

steril helységbe, beöltözött embereket látott maga előtt, meg a műszereket, meg a ken-

gyelt. Tudta, oda fogják beszíjazni a lábát és azokkal a műszerekkel fognak turkálni 
benne, azokkal fogják „széttrancsírozni”. Azt érezte, menekülnie kell. A műtőssegéd a 

dereka alá nyúlt és áttette a műtőasztalra. Tekintettel Cindy törékeny és vékony alkatára, 

ez esetben könnyű dolga volt, miatta nem fog fájni a dereka a műszak végén. Az altató-
orvos bemutatkozott és elmondta, csak egy szúrást fog érezni és kész. Cindy meg csak 

azt érezte, hogy nem akarja. Legszívesebben visszacsinálná az egészet. Te jó ég, mibe 

egyezett bele? Először abba, hogy elaltassák, majd a beavatkozásba. Az előbbihez most, 
az utóbbihoz korábban kérték az aláírását. Nem vesztegették az időt, csak Cindy szerette 

volna húzni végtelenre a perceket, hátha megúszhatná valahogy. Az asszisztens már 

kereste is a vénáját és érezte a tűszúrást, közben a doktornő kezében ott volt a felszívott 

fecskendő, benne fehér anyag. Odaillesztette a branülje szájához és belenyomta az 
anyagot. 

– Egy kicsit csípni fog – figyelmeztette, a maszkja alatt mintha mosolygott volna. 



 

 

Cindy tudta, amint elindul az altatószer a szervezetébe, kezdetét veszi a móka. Meg-

lepően gyorsan hatott, pedig küzdeni akart ellene, az álmosság olyan erővel és akarato-

san tört rá, mint még eddig soha. Megpróbált ébren lenni, de hiába küzdött, a szemhéjai 
ólomsúlytól nehezedve zárultak össze. A szemei mintha végérvényesen, örökre lecsu-

kódtak volna, aztán Cindy tudata is pihent, kikapcsolt. Fogalma sem volt mi történik 

körülötte, annyira elkábult, elaludt, egy másik világba költözött. Nem létezett. 
 

Hallotta, hogy valaki kopog az ajtón. Erősen, határozottan, mintha azt sugallná neki: 

ébresztő! Fel is ébredt, de miből? Az álmából, ami keveredett a valósággal? Előbb még 

táncolt, aztán műtőben volt, most pedig ahogy körülnézett rájött, otthon van. Tisztulni 
kezdett a kép, mialatt a kopogás erősödött. Eszébe jutott Mrs. Wins. Igen, ő mondta, 

Mohada többször kereste. Biztosan a barátnője lesz az, akinek nagyon hálás volt, mert 

aggódott érte. Ő volt az egyetlen személy. Kimászott az ágyból, az alvás jót tett ugyan a 
szervezetének, de még nem került abba az állapotba, amibe szeretett volna, hogy tán-

colhasson. Remélte, minél hamarabb eljön az is. Míg az ajtó felé közeledett, a kopogás 

erősödött. 
– Megyek! – kiáltotta, aztán mikor kinyitotta a zárat azt hitte, nyomban elájul. Mo-

hada helyett Will állt előtte. 

– Szia, Cindy – suttogta halkan a férfi, mialatt nézett rá bűnbánó szemekkel, amik 

eddig mindig elvarázsolták a lányt. Eddig. Csakhogy most már túl sok volt a rovásán, 
túl sokat szenvedett miatta. Will megérezte, hogy az ajtót be akarja csapni előtte, s még 

az utolsó pillanatban tette a résbe a lábát. – Kérlek ne, hallgass meg! Csak két percet 

kérek és ha úgy döntesz, kidobhatsz. 
– Nekem már elegem van ebből, Will! – Hányszor kért már tőle bocsánatot? Hány-

szor könyörgött, hogy fogadja vissza? Hányszor ígérte meg, hogy megváltozik? És mi 

lett mindebből? – Azt hiszed, egy szál rózsával megint lekenyerezhetsz? 

Nézte a kezében az ártatlan rózsaszálat és a szivecskés ajándékszatyrot. 
– Beengedsz? 

Túl fáradt és gyenge volt ahhoz, hogy ellenálljon. Hát kitárta az ajtót, s Will boldo-

gan lépett be rajta. Ez idegesítette Cindy-t, azt hiszi ezzel nyert ügye van? Hát nagyon 
téved! 

– Sajnálom, ami a múltkor történt – kezdte a férfi. – Nem lett volna szabad úgy vi-

selkednem. Pedig nem akartalak megbántani. Tudom, hogy ezt nem hiszed el nekem, 
pedig nagyon szeretlek. A dolgok nem úgy alakultak, de én megpróbáltam megváltozni, 

ami nem sikerült. Nem hitegettelek ezzel, tényleg megpróbáltam, csak gyenge voltam 

hozzá. Nem szeretnélek elveszíteni, éppen ezért arra gondoltam, hogy felkeresek egy 

pszichiátert. Ha van kedved, te is velem jöhetsz és elkezdhetünk egy párterápiát. Az 
biztosan hatásos lenne. 



 

 

– És ha nem? – Cindy már nem tudta értékelni lovagja igyekezetét. Olyan kérdést 

tett fel neki, amire Will nem válaszolt. Csak átadta a kezében feszengve szorongatott 

ajándékszatyrot. 
– Ezt neked hoztam – mondta bársonyos hangon. 

– Szerinted ennyivel fátylat boríthatunk a múltra? 

– Kérlek, nézz bele! Utána nyugodtan kidobhatsz, ha úgy gondolod.  
Cindy elképzelni sem tudta, mi lehet érdekes egy plüss játék mackóban, ami kikan-

dikált a zacskóból. A gyerekrugdalózó már érzékenyen érintette, alatta pedig egy apró 

ékszerdobozt talált. Sejtette, mi lehet benne és máris átjárta a félelem. Remegő kézzel 

nyitotta ki, s a benne fekvő két aranygyűrű visszacsillogott rá, könnyes szemére. 
– Mit jelentsen ez? – nézett ijedten a párjára, aki megtette az első lépést, amit a fil-

mekben látni. Letérdelt választottja elé. 

– Szeretlek, Cindy. Hozzám jössz feleségül? 
Korábban, gyermekkorában mindig erről álmodott, hogy egyszer valaki letérdel elé 

és megkéri a kezét. Majd hatalmas hófehér ruhában az oltár elé vezeti… Will kellemet-

len helyzetbe hozta, mert Cindyben vegyes érzelmek kavarogtak. Olyan szívesen hinne 
neki és olyan szívesen hozzámenne, de félt tőle. Barátja annyi ígéretet tett már neki, 

amelynek mindig szenvedés lett a vége. Cindy nem érezte biztosan, hogy boldogok 

lennének, ha igent mond. 

– Nem hiszem, hogy ez jó ötlet – sóhajtotta. Ostobaság lenne belemenekülniük egy 
házasságba, mikor a kapcsolatuk labilis. Az elmúlt években hányszor érezték magukat 

igazán boldognak, kiegyensúlyozottnak, felhőtlen szerelmesnek? Cindynek be kellett 

látnia, nem ilyen életről álmodozott, ami Will oldalán vár rá. Nem véletlenül hozott meg 
egy nehéz döntést… 

– Szerintem meg ez a legjobb. Szeretném, ha együtt nevelnénk fel a gyermekünket. 

Adj egy utolsó esélyt, kérlek. 

– Nekünk nincs esélyünk a boldogságra, Will – mondta Cindy, mialatt a szemét ho-
mályossá tették a könnyek. 

– Dehogynem! A gyerekünkért meg kell próbálnunk. 

– De már nincs gyerekünk, Will. – Cindy nem gondolta volna, hogy ilyen iszonyúan 
nehéz lesz kimondania, a szívébe belevájt a fájdalom. 

– Hogyhogy? 

– Elvetettem. Ma jöttem haza a kórházból. 
Erre nem gondolt, az élet olyan helyzet elé állította, amelybe úgy érezte, belepusztul. 

Nem gondolta, hogyan fogja közölni ezt a barátjával. A múltkori veszekedésük után azt 

hitte, nem kerül sor rá és Willt soha többé nem fogja látni. Erre most itt volt előtte és 

olyat látott, amilyet még soha. A vallomása borzalmasan fájt a férfinak, Will szeméből 
kibuggyant egy könnycsepp. 

– Mit csináltál? Megölted a gyerekünket, a… a fiamat? 



 

 

– Mégis, mit tehettem volna azok után, hogy olyan szörnyűségeket vágtál a fejem-

hez? 

– És ezért inkább lemondasz egy életről. Olyan kisember felett döntesz, aki ártatlan. 
– Sajnálom, de ez tűnt a legjobb megoldásnak – magyarázkodott Cindy, mialatt ő is 

zokogott. 

– Az a legjobb megoldás, hogy szándékosan megölöd? Meg sem beszélted velem! 
Pedig jogom van hozzá, hiszen én vagyok az apja! – emelte fel a hangját Will, s elsza-

badult a pokol. 

– Igen? Eddig el sem akartad ismerni. Azt mondtad, biztos attól a milliomostól van. 

– Bolond voltam. Lehet, hogy sok hibát követtem el a kapcsolatunkban, de én nem 
vagyok gyilkos. Megölted őt, hát nem érted? – Will a fejéhez kapott. – Uramisten, sze-

gény gyerek. Vajon mit érezhetett, mikor az orvos beléd nyúlt a műszerével és végzett 

vele? Szegényke, még védekezni sem tudott… 
Cindyt a rosszullét környékezte. Olyan nehéz volt átélni, de azt hitte, amint hazajön 

a kórházból, vége. A neheze viszont csak most következett. Lehet, hogy sosem fogja 

megbocsátani magának, amit tett. De úgy megijedt, kétségbeesett, amikor egyedül ma-
radt. Ez tűnt a legjobb megoldásnak, egyszerűen nem merte felvállalni, egyedül világra 

hozni. Ő is csonka családban nőtt fel, jól tudta, mit jelent az, s nem akart rosszat a 

gyermekének. Egyáltalán miből tartotta volna el magukat, ha kiesik a táncból? Így is 

napról napra tengődött. Azonban ez most mind csak ócska kifogásnak tűnt. Willnek 
igaza van, ezért nem lett volna szabad elvetetnie. Hiszen hány gyermek él nagy sze-

génységben, s hány gyermek nevelkedik árvaházban, akiről lemond az anyja? Cindynek 

csak az anyagiakról kellett volna lemondania, nem a gyermekéről, aki ezáltal semmiféle 
esélyt nem kapott tőle. 

– Ne haragudj, én… Én csak nem akartam, hogy rossz élete legyen. – Ha nem kap-

kodja el ezt a döntést, most mindent rendbe hozhattak volna. Vagy ha Will hamarabb 

állít be ezzel a gyűrűvel… Most már késő. Túl késő. 
– Egyet kellett volna tenned, szeretned ezt a kis magzatot. Benned fogant, Cindy, 

nem bennem és én mégis megszerettem. Az volt az első dolgom, hogy kértem kölcsön 

és bementem egy bababoltba, hogy ezt a holmit megvegyem neki, érted? És te? Mit 
műveltél? Az első adandó alkalommal elintézted, hogy megszabadulj tőle. Örökre. 

Cindy nem tudott reagálni a vádakra, képtelen volt megvédeni magát. Amit tett, azt 

kétségbeesésében tette. Nem hitte, hogy egyszer megvetik, elítélik miatta. 
– Egyáltalán hogy intézted el ilyen gyorsan? Mennyit fizettél az orvosnak, amiért so-

ron kívül megcsinálta az abortuszt? 

Sokat. Azt a pénzt a gyerekre költhette volna. Megbánta, amit tett. Gyűlölte magát 

érte, de már mindegy volt. Nem lehetett meg nem történté tenni. Bárcsak visszacsinál-
hatná! Ehelyett lelkiismeret furdalás kínozta, marta a szívét, tette tönkre a lelkét.  



 

 

– Ne haragudj rám, Will – nyöszörgött Cindy attól a szörnyű érzéstől, mely a mell-

kasát szét akarta feszíteni. – Bocsáss meg! 

– Képtelen vagyok rá, Cindy. Így tényleg nincs jövőnk. Sosem fogom elfelejteni ne-
ked, hogy megölted a gyerekemet. 

Cindy felkészült arra, hogy most verés következik, vagy legalábbis kap egy óriási 

pofont, mint azelőtt, ha Willnek nem tetszett valami. Ellenben most Will nem ütött, az ő 
lelke is éppúgy össze volt törve, mint a lányé. A gyűrűsdobozt, meg a gyerekruhát vis--

szapakolta a szíves zacskóba és hangtalanul távozott barátnője lakásából, aki nem volt 

barátnője többé. Még csak el sem köszönt tőle. Cindy tudta, mit jelent ez. A kapcsola-

tuknak végérvényesen lőttek. Nem Will rontotta el, ő megpróbálta helyrehozni, hanem 
Cindy. 

A lány órákon át zokogott a szobájában, ekkor értette csak meg, mit tett valójában. 

Willnek igaza van, ő egy gyilkos. Az a szerencséje, hogy az abortuszt nem bünteti a 
törvény, de a lényegen nem változtat: önszántából megölte a gyereküket. Egyedül őt 

terheli érte a felelősség. Érezte, hogy a kín egyre jobban mardossa, fel fogja őrölni. Egy 

élet is kevés lenne ahhoz, hogy ezt fel lehessen dolgozni, mert gyűlölte, megvetette, 
utálta magát. Mivé lett néhány hét leforgása alatt? Cindy Lawson egy csődtömeg. Gye-

rekgyilkos. Egy nagy nulla. Tudta, a gyermeke nélkül az ő élete egy fabatkát sem ér. 

Szeretett volna meghalni. Különben is, minek éljen tovább? Az abortuszt úgysem tudná 

megemészteni. Az önkínzás majdnem szétmarcangolta a szívét, beleívódott a sejtjeibe, 
az agya egyfolytában kattogott és hiába kereste az okokat, mi értelme lenne tovább él-

nie, nem találta. A gyengeség, a félelem lett úrrá rajta, meg a gyávaság. Egy dolgot sze-

retett volna, ha vége lenne mindennek: a bűntudatnak, a lidércnyomásnak, meg a fele-
lősségérzetnek. Mert mindenért kizárólag saját magát okolhatja. Ő a felelős a gyermeke 

haláláért, nem az orvos, aki csak a „megbízását” teljesítette. Cindyvel forogni kezdett a 

szoba, s már csak egy valami lebegett a szeme előtt, hogy minél hamarabb vége legyen. 

Felállt és kivánszorgott valahogy a nappaliba. Kinyitotta az ablakot. Egy őrültséget már 
elkövetett, mikor belement az abortuszba, most egy másik őrültségre készült. Abban a 

pillanatban nem érdekelte semmi csak az, hogy vége legyen. Vége a szenvedésnek és 

egyúttal jelentéktelen életének. Fogalma sem volt, hogyan mert kimászni az ablakpár-
kányra, de megtette. A mélység megszédítette, először görcsösen kapaszkodott az ab-

lakba, aztán az fordult meg a fejében: minek küzd a sorsa ellen? Miért akar megmene-

külni, mikor számára nincs menekvés? A karjai erőtlenné váltak, behunyta a szemét, 
elmondott egy imát és ugrott. Bele az örök sötétségbe. 

 

 

11. fejezet 
 

 



 

 

Mohada amikor megállt a nővérpultnál és bemondta barátnője nevét azon imádko-

zott, hogy „tényleg” a baleseti osztályon feküdjön. Halálra rémült, mikor ismét felkeres-

te a lányt a lakásán és a szomszédasszonnyal összefutott. 
– Hát maga nem tudja, mi történt? – Mohada értetlenül a fejét rázta. – Cindy kiugrott 

az emeletről. 

Mohada ismét végigtelefonálta a kórházakat, mert fogalma sem volt, hogy két nappal 
ezelőtt melyik tartott ügyeletet, aztán a harmadik hívásnál sikerrel járt. Azt mondták, 

náluk van, a baleseti osztályon fekszik. Akkor Mohada tudta, van remény. Attól félt, a 

hullaházban fogja viszont látni a barátnőjét, vagy az intenzíven élet-halál közt lebegve. 

– Biztos, hogy a baleseti sebészeten fekszik? 
– Igen – a hölgy határozottnak, nyugodtnak tűnt. 

– És hogy van? 

– Elnézést, de telefonon nem adhatok felvilágosítást. Ahhoz be kellene jönnie és a 
kezelőorvossal beszélnie. 

– Értem. Máris rohanok – mondta Mohada, majd letette az utcai fülkében a kagylót 

és taxival ment a kórházba. 
Elképzelni sem tudta, mi történt az alatt a másfél hét alatt Cindyvel, míg nem talál-

koztak. Sejtette, hogy öngyilkosságának hátterében Will áll. Mit tett vele az a vadállat 

már megint? Megverte? Megzsarolta? Megfenyegette? 

A nővér nagyon rendes volt, mosolyogva mutatta meg Mohadának a kórtermet. Mi-
kor beléptek a helységbe, Cindy éppen aludt, de ő volt! A karja és a lába gipszben, a 

bokáját meg kellett operálni, de a körülményekhez képest jól volt. Egyáltalán nem úgy 

nézett ki, mint aki a másodikról esett volna le, valaki vigyázott rá odafentről, mikor azt 
az ostobaságot elkövette. Megúszta! Hihetetlen, de megúszta! Mohada odaült az ágya 

mellé és nézte, hogyan lélegzik alvás közben a barátnője. Még mindig nem akarta el-

hinni, hogy ilyen szerencsésen megúszta azon kívül, hogy eltört a karja és a lába. Tele 

volt még horzsolásokkal, a homlokát kötés takarta, a szemöldöke csúnyán beduzzadva, 
azonban mi ez ahhoz képest, ami történhetett volna vele, ha a védőangyala nem vigyáz 

rá? Akár örökre is megnyomoríthatta volna magát, vagy ha kómába esik és agyhallottá 

válik… Mohada még a gondolatától is megborzongott, s könnyek futottak a szemébe a 
meghatottságtól. Hála égnek, Cindy jól van. A körülményekhez képest, persze. És ami a 

legfontosabb, fel fog épülni. Folytathatja a táncot is, ami oly sokat jelentett neki. Ezzel a 

roppant veszélyes „mutatvánnyal” nem tette tönkre végérvényesen az életét. 
Nem tudta, mennyi ideig ült ott felette, azonban amikor megrebbent a beteg szempil-

lája, gyengéden megérintette és megsimogatta barátnője arcát. Cindy kinyitotta a szemét 

és döbbenten meredt látogatójára. 

– Mohada… 
– Itt vagyok – mosolygott a barátnőjére, akinek felcsillant a szeme. Tekintete elárul-

ta, nem számított a jövetelére, de nagyon örült neki. Mohada ismerte azt az érzést, ami 



 

 

most Cindyt kerítette hatalmába. Ő is volt kiszolgáltatott helyzetben, elhagyatva, mikor 

azt hitte, senkit sem foglalkoztat a sorsa. 

– Köszönöm, hogy eljöttél hozzám. Te vagy az egyetlen… – szipogta Cindy, s máris 
előtörtek keserves könnyei és végigfolytak duzzadt arcán. A szégyenérzet azonnal bele-

vájt a szívébe és nem kímélte, éppen ezért elfordította a fejét. 

– Azért jöttem, hogy vigyázzak rád. Mondjuk, a védőangyalod már megtette, mikor 
kiugrottal az ablakon. Mondd, miért csináltál ekkora butaságot? – kérdezte, legszíve-

sebben jól megszidta volna. Cindy okos lány, hová tette az eszét? 

– Mert nem érdemlem meg, hogy éljek. 

– Honnan veszed ezt a sületlenséget? – Biztosan Will sulykolta belé. Mohada arra 
gondolt, talán Cindy el akarta hagyni, erre az a gazfickó megfenyegette. Sosem lesz 

nyugta tőle. 

– Mohada, ha tudnád mit tettem! – zokogott a lány, zihált, levegő után kapkodott. A 
bűntudat ismét kínozni kezdte és úgy érezte, ettől sosem szabadulhat. Csak ő lehet en--

nyire szerencsétlen, hogy nem sikerült az öngyilkossági kísérlete. Pedig amikor ugrott a 

párkányról nem fért hozzá kétség, biztos halál vár rá. A mennyország helyett a kórház-
ban ébredt fel, iszonyú fájdalmak közepette. 

Mohada magához ölelte, már amennyire lehetett, s megsimogatta csomókban lógó, 

vörös haját. 

– Jól van, nyugodj meg és meséld el szépen, mi történt. 
Mohada, mint egy pótanya, képes volt megnyugtatni Cindyt, aki belekezdett hosszas 

beszédébe és miután megszabadult a titkától, az események kegyetlen láncolatának 

felszínre hozásától, mely szerencsétlen végkimenetelbe torkollott, megkönnyebbült. 
Cindy nem gondolta volna, hogy azzal könnyíthet a lelkén, ha valakinek kiöntheti a 

szívét. A kín már nem mardosta annyira, s az agyából eltűntek azok a démonok, amik 

azt próbálták meg elhitetni vele, milyen egy borzalmas személyiség. Egy csődtömeg lett 

belőle. Ahogy kiadta magából a történteket, más megvilágításba helyeződtek a dolgok. 
Nem tartotta olyan borzalmas embernek magát, mint mikor az elkeseredéstől vezérelve, 

reményt vesztve kiugrott a magasból. 

– Mit gondolsz rólam, Mohada? Te is elítélsz engem, amiért elvetettem a gyereke-
met? – Olyan jó volt, hogy megkérdezhetett erről egy „kívülállót”. Will szavai még 

most is ott csengtek a fülében. – Gyilkosnak tartasz? 

Mohada a fejét rázta. 
– Ahonnan én jövök, ott másképp gondolkodnak az emberek, mint itt. Más a vallá-

sunk. A hindu hagyomány szerint a magzat nem élőlény, csak akkor válik azzá, amikor 

megszületik és először levegőt vesz, mert akkor szippantja be a pránát, a lelket. Indiá-

ban nem becsülik meg annyira az emberéletet, mint Amerikában. Sőt! Tudnék róla me-
sélni, a férfiak mikre képesek, ha… Hogy is mondjátok ti, amerikaiak? Will piskóta az 

én férjemhez képest. Remélem érted, mire gondolok. 



 

 

– Hogyne. 

– Ha tudnád, hányszor kerültem kiszolgáltatott helyzetbe. Nálunk a nőket nem iga-

zán védi meg a jog, se semmi. A férjük rendelkezik felettük. Próbálják azt sulykolni a 
világ felé, hogy ez már nincs így, de a gyakorlatban, a valós életben sajnos ez sok he-

lyen így van még mindig. 

– Ezért szöktél el?  
Mohada bólintott. 

– Indiában sem lánygyermekként, sem asszonyként nem vár rád olyan élet, mint ide-

át. Nem teheted azt, amit szeretnél, nem lehetsz önmagad. A vallás és a férjed akarata 

szabja meg, mit tehetsz és mit nem. Az egy külön világ, Cindy. Sokkal borzalmasabb, 
mint a tengerentúl. 

– Téged is vertek, ugye?  

Mohada ismételten bólintott. 
– Sajnos Indiában nem a verés a legrosszabb dolog, ami egy asszonnyal történhet. 

Cindy meglepő kérdéssel állt elő. 

– Mohada, a te fejedben sosem fordult meg az, hogy jobb lenne meghalni? 
– Nem, soha! A mi asszonyaink nem annyira érzékenyek, mint a nyugati országok-

ban. Az élet korán megtanítja őket arra, hogy minden szenvedést emelt fővel kell visel-

niük, mert ez a sorsuk. Egyszerűen nem engedhetik meg maguknak, hogy elgyengülje-

nek – mint a nővérem. 
Mohada lehajtotta a fejét. Bánta, hogy elszólta magát, mert meg akarta tartani a tit-

kait. A háta mögött hagyta Indiát, soha többé nem megy vissza oda és mindent törölni 

szeretett volna az emlékezetéből. Az egy másik élet, egy másik világ, s már nem tarto-
zik ahhoz a világhoz. Azonban a gyökerei ott voltak, a családja, az emlékek néha a fel-

színre törtek és olykor bizony feltépődtek rég begyógyultnak hitt sebei. Mert vannak 

dolgok, amiket az ember emlékezetéből nem lehet kitörölni. 

– Mi történt veletek? – kérdezte óvatosan Cindy. Tudta, érzékeny pontot érintett. 
Igaz barátra leltek egymásban és megérezték, ha a másiknak fáj valami. Cindynek a 

tudatalattija azt súgta: sem Mohadát, sem a nővérét nem kímélte odaát az istenük. Ros--

szabb sors jutott nekik, mint bármely amerikai nőnek, ebben biztos lehetett amint bele-
nézett Mohada fájdalmas tekintetébe. 

– Sokáig tartana, ha elmesélném – sóhajtotta a lány. Valamiért még mindig nem 

akart megnyílni a barátnője előtt, talán tartott a feltépett sebek sajgásától, az emlékek 
okozta fájdalomtól? 

– Van elég időnk – válaszolta Cindy. Majd egy pillanatnyi csend után hozzátette. – 

Ha nem szeretnéd megosztani velem a titkaidat, megértem. Nekem nagyon jólesett, 

hogy megszabadulhattam a lelkemet nyomasztó tehertől. Rendkívül hálás vagyok, ami-
ért bejöttél hozzám Mohada és meghallgattál. 



 

 

Cindy a kezét nyújtotta felé, ami összefonódott a másik, gyenge kézzel. Mohadának 

ez adott erőt ahhoz, hogy emlékezzen. 

– Elmondom neked, de csak azért, hogy soha többé ne forduljon meg a fejedben az 
öngyilkosság gondolata. 

 

 
12. FEJEZET 

 

 

Köztudottan Indiában a leánygyermek minden családban gondot okoz, mert a férjhez 
adása hatalmas anyagi terhet ró a szülőkre. Hát még annál a szülői háznál, ahol két 

lánygyermek van… Mohada ennek ellenére nem annyira érzékelte a helyzet súlyossá-

gát, mint amilyen valójában volt. Az apja egyformán szerette Tarát és őt, mondjuk azért 
sokszor hallották a veszekedéseiket, amikor apja az anyját szidta, miért nem tudott leg-

alább egy fiút szülni neki. Azt kiabálta, a két lány milyen sokba kerül és Mohada ezt 

nem értette, mikor alig kaptak új ruhát, de étel mindig bőségesen került az asztalra és 
jutott belőle mindenkinek. Nem úgy, mint a szegényebb sorsú iskolatársai nagy rész-

ének. Örültek, ha egy nap egyszer telerakták a hasukat otthon. Náluk nem volt ilyen 

vészes a helyzet és az apjuk tulajdonképpen el volt olvadva a két lánytól. Egyértelműen 

Tara volt a kedvence, akit olykor kis pacsirtának hívott, mert szeretett énekelni, csodála-
tos hangja mindig betöltötte a szobát, s az apja élvezettel hallgatta. Mohada a tánchoz 

vonzódott inkább, a hastánc érdekelte. Az anyja sokszor leszidta, mikor rajtakapta gya-

korlás közben, felesleges, tisztességtelen riszálásnak tartotta ezt az arab eredetű táncot. 
Legfőképpen a táncosok ruháján volt fennakadva, szerinte tisztességtelen dolog, ha egy 

nő „pőre” öltözetben mutogatja magát, az a jó, ha a ruha takarja ahol kell. A hastáncot a 

szülei romlott táncnak tartották, nem illett a kultúrájukhoz, Mohada ezért űzte titokban.  

Tara viszont bíztatta a kishúgát, milyen ügyesen csinálja, van érzéke a mozgáshoz. 
Sokszor álmodoztak arról, hogy Tara híres énekesnő, Mohada meg táncosnő lesz és 

együtt fognak fellépni. Azonban sem a szülei felfogása, sem a körülmények nem tették 

lehetővé, hogy megvalósítsák az álmaikat. Minden akkor változott meg, amikor Tara 
kelendő korba lépett, s mivel nagyon közel állt az apja szívéhez, szerette volna férjhez 

adni. Mohada csak később tudta meg, hogy mivel kevés lett volna a hozománya, apja 

kis híján eladósította a családi vagyont, hogy a pacsirtájának meg legyen alapozva a 
jövője, jó módban éljen élete végéig. Ehhez az kellett, hogy nem csak a menyasszony, 

de a hozomány is szemre való legyen a vőlegény számára. Így, hamar akadt kérője Ta-

rának Rupin személyében, akit természetesen az apja szemelt ki neki. A legjobbat akarta 

kedvenc gyermekének, hiszen Rupin befolyásos családból származott, bővelkedett 
anyagi javakban és természetesen egyből megragadta Tara szépsége. Egyszer, nagy 

ebédet rendeztek otthon, amire meghívták Rupint, melynek köztudottan az volt a célja, 



 

 

hogy a fiatalokat bemutassák egymásnak. A következő alkalomkor, mikor Rupin megje-

lent a házukban már kitűzött céllal jött, hogy az apjától megkérje Tara kezét. 

Tara majd elolvadt a férfitól, akibe az első pillanatban beleszeretett, mikor meglátta. 
A családban nagy lett az öröm, s Tara egy csodálatos szertartáson, káprázatos ruhában 

ment férjhez szíve választottjához. Legalábbis abban a naiv hitben volt, hogy a szíve 

választotta, pedig egészen más érdekek húzódtak meg a háttérben. Arra egyikük sem 
gondolt, hogy Tarának csak a házassága első hónapjaiban adatik meg a felhőtlen bol-

dogság, amelyről azt hitte, örökre szól. Rupin már a nászéjszakán egyértelműen a tudtá-

ra adta, hogy minél előbb gyereket szeretne nemzeni, úgyhogy addig kényeztette a fele-

ségét, míg teherbe nem ejtette. Négy hónapos házasok voltak ekkor, mikor Tara közölte 
vele a jó hírt. Rupin majd ki ugrott a bőréből örömében és el volt ragadtatva. Tara vi-

szont visszahúzódóvá, kedvetlenné vált, amelyre a környezete csak legyintett, biztosan 

azért ilyen borongós a hangulata, mert állapotos. A terhesség megváltoztat egy as--
szonyt, nem kell komolyan venni, legyintett folyton Rupin, mikor feleségéről faggatták. 

Egyedül Mohada vette észre, hiszen ismerte a nővérét, mint a tenyerét, hogy Tara de-

presszióban szenved. Férjhez menése után ritkán találkoztak, mert utólag kiderült, a 
férje ezt is szabályozta, hiszen az ő hites felesége nem érintkezhetett akárkivel. Tara 

nem véletlenül érezte úgy magát, mint egy aranykalitkába zárt, szabadságra vágyó szép-

séges madárka. Rupin nem hagyta énekelni sem, s még a zongorázástól is eltiltotta 

mondván, az ő felesége nem arra született, hogy másokat szórakoztasson, arra az ala-
csonyabb rendű hölgyek hivatottak. 

A terhesség előrehaladtával Tara egyre gyengébb volt, már korán vizesedett a lába, 

mint kellett volna, a hasa óriásira nőtt és amikor az orvos megvizsgálta, nem csak azt 
jósolta meg, hogy hamarabb fog szülni a vártnál, hanem hogy két gyermeket hord a 

szíve alatt. 

– Ikrek? Hiszen ez csodálatos, Tara! – lelkesedett Mohada és nem értette, a nővére 

miért van már hónapok óta maga alatt. Egy ártatlan mosolyt sem látott megjelenni az 
arcán. – Mi a baj? 

– Félek, Mohada. 

– Mitől? Jó kezekben vagy, Rupin gondoskodik rólad. A környék legjobb orvosát 
kérte fel. 

– Hát éppen ez az. Túlságosan gondoskodik rólam. Nem engedi meg, hogy kitegyem 

a lábam a házból. 
– Mert fél, nehogy bajod essék. Ez természetes dolog egy leendő apa részéről. Na-

gyon szeret téged. 

– Nem azért vett feleségül, mert szeret. Hanem, hogy gyereket szüljek neki. Egy fiút, 

aki tovább viszi a nevét és a vagyonát. Szerinte ezért vannak az asszonyok, ez a dolguk, 
hogy a férj vágyait teljesítsék. A szerelem az mellékes dolog. Ha tudnád, mit várt el 

tőlem az ágyban – könnyes lett Tara szeme. Nem merte befejezni a mondatot, hiszen 



 

 

Mohada olyan fiatal még, tizenhat éves, nem kellene tudnia ezekről a dolgokról. Inkább 

higgye azt, amit ő hitt húszéves koráig, míg nem lett belőle asszony, hogy a házasság a 

boldogságon alapszik és a testi érintkezés mindig jó, s csodálatos élménnyel jár. 
– Azt mondtad, nem fáj. – Testvére beszámolt neki a nászéjszakán történtekről. Tara, 

mikor hazatértek a nászútjukról egyfolytában a férjéről ábrándozott és megosztotta a 

húgával szüzessége elvesztésének titkát, annak minden egyes apró részletével. Holott az 
anyja megtiltotta neki, hogy bármit is mondjon Mohadának, ha az a testi szerelemről 

kérdezősködne. 

– Ha a férfi gyengéd, akkor nem is. 

– Miért? Rupin durván bánik veled? 
– Nem, csak vannak bizonyos hajlamai… – Nem tudta, hogyan fejezze ki magát. Ta-

lán mégis az anyjának van igaza, talán jobb lenne, ha Mohadának nem lenne fogalma 

ezekről a dolgokról, mielőtt férjhez megy. Most még rózsaszínben látja a világot, nem 
kellene idő előtt felnyitnia a szemét, azonban úgy érezte, nem bírja tovább magában 

tartani a dolgot. 

– Az mit jelent? 
– Mohada kérlek, ígérd meg, hogy soha senkinek nem mondod el, amit most tőlem 

hallani fogsz! 

Afelől nyugodt lehetett, bármiféle titkot rábízhat a testvérére, nem jut tovább. 

– Esküszöm! – Mohada a szívére tette a kezét. Tara folytatta. 
– Rupin egy idő után unalmasnak tartotta a szokványos szeretkezést, tudod, amikor a 

nő van alul a férfi meg felül. Kitalált mindenféle pózokat, amelyben nagyon jól érezte 

magát. 
– És te? 

– Az elején igen, aztán egyre durvább lett és amióta teherbe estem… Szóval, azóta 

nem mer közeledni felém, nehogy a gyereknek illetve a gyerekeknek bajuk essen. 

– Azóta elmarad az együttlét? 
– Nem. Együtt vagyunk, csak kicsit másképp. Hmm. Análisan. 

– Mit jelent, hogy análisan? – kérdezte Mohada. Tara nagyot sóhajtott. Istenem, mi-

lyen tudatlan még a kishúga. Mondjuk, hogyan is lenne fogalma ezekről a dolgokról, 
mikor az anyjuktól sosem kaptak felvilágosítást? A férje tanította meg bizonyos dolgok-

ra. Ki tudja, lehet, hogy az anyja ezeket hírből sem ismeri és ő is éppolyan ártatlan sze-

mekkel pislogna rá. Tara sosem merné megkérdezni tőle, hiába érdekelte az igazság. A 
másik dolog pedig, az apjáról elképzelni sem tudott ilyeneket, az ő imádott apukájáról, 

aki a lehető legjobbat akarta neki, amikor Rupinhoz adta. Bárcsak ne tette volna! Rupin 

nagyon jó férjed lesz, mondták mindketten az esküvő előtt és Tara álmában sem gondol-

ta volna, hogy megtapasztalja a boldogtalanságot, a bezártságot, a reszketést, hogy a 
férje milyen állapotban jön haza, s mikor kívánja tőle a szexet a maga sajátos játékaival. 



 

 

– Végbélen keresztül. – Azt inkább hozzá sem tette, hogy olykor kikötözi, mint egy 

elejtett, meghódított vadat, mert úgy sokkal izgalmasabb a „játék”. Egyelőre elég volt 

ennyi a valóságos részletekből, a húgát viszont már ez is sokkolta. 
– Te szent ég! – kapott az arca elé Mohada ijedtében, mikor rádöbbent, min kell ke-

resztül mennie a nővérének. 

– Tudom, nem lett volna szabad elmondanom neked, mert egy jó asszony titokban 
tartja a házasságában történteket, mert tiszteli a férjét, minthogy kifecsegje a szokása-

it… De úgy éreztem, nem bírom tovább. Pedig én mindent megteszek, inkább összeszo-

rítom a fogam, hogy Rupin kedvében járjak, hogy jó felesége legyek, mégis attól félek, 

nem tudok megfelelni a férjemnek. 
Mohadának még tágabbra nyílt a pupillája. 

– Miért? Ennek ellenére elégedetlen? 

– Minden áron fiút szeretne. Mondjuk mostmár hogy tudja, ketten vannak idebent 
kissé nyugodtabb – simított végig Tara a hasán. – Azt mondta, az egyik csak fiú lesz. 

– Apánk is mindig ezt vágta az anyánk fejéhez, emlékszel? Csak azt tudnám, miért? 

– Mert minket, lányokat ki kell házasítani, s nagyon sokba kerül a hozomány, mint 
az én esetben is. Szerinted miért nem erőltetik azt, hogy menjél férjhez? Mert apánk 

adósságba verte a családunkat és a te hozományodra már nem jutna pénz. 

– Lehet, hogy én sosem fogok férjhez menni? 

– Csak ha megfelelsz a vőlegénynek hozomány nélkül. 
– Nem is baj. 

– Figyelj, Mohada. Nem minden férj olyan, mint Rupin. Ezt ne felejtsd el. Vannak 

boldog házasságok is és kívánom, hogy neked legyen benne részed, ha már én ilyen 
szerencsétlenül jártam. Rossz férjet választott az apám. 

Mohada nagyon sajnálta Tarát, csapdába került a testvére és nem segíthetett rajta 

senki. Náluk a válás szóba sem jöhetett. Az hatalmas nagy szégyen lenne egyrészt a 

családra nézve, másfelől pedig nem lehet megalázni egy férjet. Tarának különben sem 
lett volna ereje ahhoz, hogy megtegye. Túlságosan félt a következményektől. 

– Nem kell elvesztened a reményt, még rendbe jöhet a házasságod. Ha az ikrek meg-

születnek, akkor Rupin úgy fog közeledni feléd, mint rég. A gyerekek érdekében teszi 
azt veled, amit tesz… – Mohada jóhiszemű volt, védte a férfit. Mert Rupin mindig ren-

des volt a családjához, az apja és az anyja egyaránt agyba-főbe dicsérte és akárhányszor 

jött hozzájuk, mindig mosolygott a nővérére, elhalmozta ajándékokkal és Mohada szü-
letésnapjára is hatalmas virágcsokrot küldött. Szóval figyelmes volt, kedves, sármos, 

gazdag. És ami a legfontosabb, szerelmes volt a nővérébe, mert olyan szemekkel nézett 

rá, hogy majd felfalta. Az nem lehet, hogy csak azért vette el, mert családot akart alapí-

tani. A döntése meghozatalában biztosan közrejátszott a szerelem is, nemcsak Tara 
szépsége és hozománya. Tara ezt most egy kicsit máshogy látja, mert csalódott a házas-

életben és különben is, az anyja mesélte, hogy az állapotos nők nagyon érzékenyek. 



 

 

Mindenki ezt mondogatta, ennek tudták be a cserfes szájú, mindig vidám Tara borongós 

hangulatát, megváltozott személyiségét. A magabiztos lányból csendes, mindent eltűrő 

asszony lett, mert ez a dolga. És a feladata még hátra van, örököst kell szülnie az urá-
nak. 

– Bárcsak igazad lenne, Mohada! – sóhajtotta Tara. Húgával ellentétben nem látta 

olyan rózsásnak a helyzetet. Nem hitte, hogy Rupin megváltozik a gyerekek érkezése 
után. Attól is annyira félt, ha eszébe jutott, reszketett. Ránézett a húgára és zokogni 

kezdett. – Nem tudom, meddig bírom még. Itt vannak a gyerekeim, fogalmam sincs 

hogyan hozom világra őket. Egyet is nagyon nehéz, nemhogy kettőt! Rettegek a szülés-

től, Mohada! 
– Ne félj, a kórházban biztonságban leszel. Az orvosok és a nővérek figyelnek majd 

rád és segítenek… – közbelépnek, ha baj van, gondolta Mohada, de nem merte kimon-

dani. Nem akarta jobban megijeszteni nővérét a kelleténél. 
– Rupin nem engedi, hogy kórházban szüljek. Ragaszkodik az itthon szüléshez. 

– Miért? A kórházban sokkal biztonságosabb lenne, sokat fejlődött az orvostudo-

mány és ezek az intézmények már sokkal felszereltebbek, mint anyánk idejében voltak. 
– Tudom. Rupin mégis hajthatatlan. Nem akarja, hogy a gyerekei amikor magukba 

lélegzik a pránát, idegen helyen tegyék azt. Az első képük a világból egy szülőszoba 

vagy egy műtő zord falai legyenek, csak fehér köpenyes vagy maszkos embereket lás-

sanak maguk körül? 
– De hát arra nem emlékeznek! Mi sem emlékszünk a születésünk pillanatára – hitet-

lenkedett Mohada. Érdekes, Rupinnak milyen felfogása van. Több, mint érdekes. Pedig 

véleménye szerint annyira nem vallásos a sógora, hogy ilyen bugyuta legyen. Egy-két 
furcsaságot lehet a hitére hagyni ugyan, de ez már több a soknál. A nagy becsben tartott 

Rupin hiába gazdag, Mohada előtt kezdett világossá válni, hogy egy ostoba fajankó. 

– Rupin szerint azok a babák, akik a leendő otthonukban születnek, sokkal nyugod-

tabbak, szebbek és okosabbak lesznek. Nem ijednek meg, mikor meglátják a külvilágot, 
ezért nem sírnak annyira. 

Mohada elképedt a hallottak után. Akkor még nem sejtette, csak később jött rá, hogy 

Rupin nem véletlenül mondta ezeket a feleségének. Csak a terve része volt, mert nem 
véletlenül nem akarta, hogy kórházban szülessenek meg a gyerekek. 

– Úgyhogy ha elérkezik az idő – folytatta a döbbenetes csend után Tara –, velem lesz 

egy tapasztalt bábaasszony, aki már rengeteg gyereket segített a világra, Rupin szerint 
tudja a dolgát. És házhoz jön az orvosunk is. 

Mohada az orvos neve hallatára megkönnyebbült. 

– Na látod, akkor mégis jó kezekben leszel. Különben meg, mi is otthon születtünk. 

Annak idején bába segített világra szinte minden gyereket, minket is ritkán látott orvos, 
nem? – bíztatásképpen megveregette testvére vállát, hogy erőt öntsön belé. Lehet, hogy 

csak ők tartják borzalmasnak Rupin intézkedéseit, mikor az csak jót akar a feleségének. 



 

 

Sokan idegenkedtek a kórháztól, csakhogy Tara nem tartozott közéjük. Más asszony 

örült volna a helyében, ezt többször megkapta a férjétől. 

– Mohada! – fogta meg a kezét hirtelen. – Szeretném, ha te is itt lennél mellettem. 
Nincs senkim rajtad kívül, anyánk idegenkedik az ilyesmitől és egyszer azt mondta 

nekem, a szülésnél jobb ha egyedül van az ember. Mert az asszonynak kell végigkín-

lódnia, csak rá meg a bábára tartozik. Ő is egyedül hozott világra minket, nem bírná 
nézni a szenvedésemet. Arra kért, ne hozzam ilyen helyzetbe, mert megszakadna a szí-

ve. Nekem viszont szükségem van valakire, aki fogja a kezem. 

– Tudod, hogy rám mindig számíthatsz – nem csak testvérek voltak, hanem barátnők 

is. Nagyon szerették egymást és aggódtak a másikért. 
– Készülj fel rá, mert egy asszonynak sokat kell szenvednie addig, míg a kicsi világ-

ra jön. Nekem ráadásul dupla szülésben lesz részem, úgyhogy sokszor fogok üvölteni a 

fájdalomtól, ahogy a többi nő. Rupin még nem tudja, de majd ha megkezdődnek a fájá-
sok, küldeni fogok érted. Nem érdekel, ha a férjemnek nem tetszik, ehhez ragaszkodom, 

ha már másba nincs beleszólásom. Nem szülök nélküled. 

 
 

13. FEJEZET 

 

 
Tarának mindenki mást mondott a szülésről, hallott rémhíreket és kevésbé rosszabb 

híreket is, melynek a vége mindig azzal zárult, hogy milyen csodálatos érzés az, amikor 

egy baba világra jön és az anyja a karjaiban tarthatja. Sok szenvedéssel és fájdalommal 
jár, de megéri végigkínlódni azokat a hosszú órákat. Az anyját hiába faggatta, ő valami-

ért csak felszínesen kívánt beszélni róla, nem ment bele a részletekbe, hiába próbálta 

megtudakolni, hogyan hozta világra őt vagy a húgát. Tara érezte, hogy az anyja titkol 

előle valamit, tudatosan hallgat. A fejében kavarogtak a gondolatok, vajon tényleg na-
gyon szörnyű lehet a szülés? Tara félt tőle, tartott az ismeretlentől, mert fogalma sem 

volt, mi vár rá. Amikor az orvos közölte vele, hogy nagy valószínűséggel ikrei lesznek, 

Tara örült neki, viszont ahogy közeledett a szülés ideje és a hasa óriásira nőtt, felpüffedt 
az arca, bedagadtak a végtagjai, egy belső hang azt súgta, ennek nem lesz jó vége. Azon 

imádkozott, csak szerencsésen jöjjenek világra az ikrei, mely nem lesz könnyű, éppen 

ezért rágta a férje fülét, hagy szüljön kórházban. Ott mégis nagyobb biztonságban lenne, 
s tudnának segíteni neki azonnal, ha komplikáció lépne fel. Rupin továbbra is makacsul 

ragaszkodott az elhatározásához, s üvöltözni kezdett a feleségével, hogy lehet ennyire 

értetlen, a gyermekeik miután megszületnek egyszerűen nem szippanthatják magukba a 

pránát egy idegen helyen. Hát mit nem lehet ezen megérteni? Különben is, milyen as--
szony ő, aki így lebecsüli a gyermekeit? Miért lépne fel komplikáció, hát nem bízik a 

kicsikben, hogy egészségesen meg tudnak születni? Tarát a rosszullét kerülgette a férje 



 

 

ostoba, maradi gondolkodásától és rátört a zokogás, amit Rupin képtelen volt hallgatni, 

inkább felállt és becsapta maga után az ajtót, egyedül hagyva Tarát az elkeseredésével, 

magányával, bizonytalanságával. S mérhetetlen szomorúságával, mert a férje sokszor 
olyan érzéketlenül viselkedett vele, melynek hatására azt érezte, már nem is szereti.  

A szeretet hiánya nőttön nőtt benne, s nem tudott mást csinálni a házuk falai közt, 

csak depresszióba süllyedni és rettegni a jövőtől. Nem értette, miért nem mehet ki az 
utcára, Rupin túlságosan féltette, szerinte ilyen állapotban nem eshet baja, ezért jobb az 

elővigyázatosság. Tara a szíve mélyén érezte, Rupin nem érte, hanem a születendő örö-

köseiért aggódik jobban, ezért hozta a maga furcsa intézkedéseit. Tara teljesen egyedül 

maradt a gondjaival és kiszolgáltatottnak érezte magát. Mintha őt csak arra tartanák, 
hogy örököst szüljön. Az apja is szeretett volna egy fiút, de sosem viselkedett így az 

anyjával, s szerette mindkét lányát. Nem értette, Rupin miért nem tudná elfogadni, ha 

nem fiúkat, hanem lányokat hozna világra. Rupin öntörvényű volt, önző, s követelőző. 
Egyszerűen megkövetelte tőle, hogy örököst szüljön neki, ami egy asszony kötelessége. 

Tarának nagy szüksége lett volna az anyjára, aki átadhatná a tapasztalatait, mind a há-

zasságról, mind a szülésről és minden másról. Érezte, sokat tudna mesélni az apjukról, 
meg erről a nemek kérdéséről, azonban ő csak sejthette, a férjek miért vannak megőrül-

ve egy fiúgyermekért. De valóban csak a vallás, meg az az ostoba szokásuk az oka? 

Anyja mindig elzárkózott ezektől a kérdésektől és a férje után hiába könyörgött neki is, 

senki nem nézte Tarát, semmibe vették az érzelmeit. Pedig olyan jó lett volna, ha leg-
alább az anyjára támaszkodhatna, ha ott lenne mellette élete legfontosabb pillanatában, 

mikor unokával ajándékozza meg a családot. Az anyja viszont egy cseppnyi hajlandó-

ságot sem mutatott arra, hogy mellette szeretne lenni, lánya életének legfontosabb és 
egyben legkeményebb óráiban, mikor vajúdik. 

Tara napokig csak zokogott és úgy látszott, a férje megenyhült rajta. Egyik nap azzal 

állított haza, hogy meghívta hozzájuk Mummit, a bábaasszonyt, aki minden fontos dol-

got elmond neki a szülésről. Mummi kedves, ősz hajú, kissé kövérkés asszonyság volt, 
égszínkék szemeit oldalt óriási szarkalábak csúfították, azonban a ráncai ellenére is szép 

arca volt. Fiatal korában gyönyörű lehetett, s olyan meleg mosolyt árasztott Tara felé, 

melytől a kismama rögtön megnyugodott. Megfogta a kezét és elmondta, minden perc-
ben vele lesz, ha az idő elérkezik, nem kell tartania semmitől. Rupint, meg az unoka-

testvéreit, meg rengeteg csecsemőt segített a világra a rokonságban, s a család maximá-

lisan meg van vele elégedve évtizedek óta. Nélküle nem zajlódhat le szülés, mondta, 
majd ránézett Rupinra és kacsintva hozzá tette: 

– Belőle is szép szál legény lett! Ez is bizonyítja, hogy jól végeztem a dolgomat – 

mondta büszkén, s Tarának is hosszú idő óta először sikerült elmosolyodnia. Már kezdte 

érteni a férjét, miért ragaszkodik a jól bevált szokáshoz, mert náluk a családban eddig 
mindenki így szült, Mummi segítségével. 



 

 

A bábaasszony jól kioktatta a kismamát, elmondta mire kell figyelnie és hogyan ké-

szüljön fel a rá váró, hosszas fájdalmak elviselésére. 

– Nagy szükség lesz az erődre és a kitartásodra, gyermekem – úgy beszélt hozzá, 
mintha a nagymamája lenne és Tarában felébredt a keserűség, vajon az anyja miért nem 

tud ilyen megértő lenni vele? Tara elpityeregte magát Mummi előtt, mikor megemlítette 

az anyját, mennyire rosszul érinti a közönyössége. 
– Nem baj, ha nincs jelen, csak feleslegesen aggodalmaskodna. Nem szép látvány 

végignézni egy vajúdó asszony kínlódásait, ezt elismerem. 

– Nagyon fog fájni? 

– Igen, de gondolj arra gyermekem, hogy a földön ez az egyetlen fájdalom, aminek 
értelme van. 

– Ki fogom bírni? 

– Hát persze, kedvesem. Eddig minden asszony kibírta, hiszen isten arra teremtette a 
nőt, hogy gyermeket szüljön. A férfit meg arra, hogy gyermeket nemzzen. 

– Attól tartok, bele fogok halni… – csuklott el Tara hangja, de végre ki merte mon-

dani azt, ami már régóta nyomta a lelkét. 
– Ez nálam nem fordulhat elő. A te családod és rokonságod hölgytagjai mind túlél-

ték, s legtöbben fiút szültek. 

– Ez a másik, amitől tartok. Rupin rettentően csalódni fog, ha lányaink lesznek.  

– Ne izgulj, ebben a családban a fiúk dominálnak. Kettő közül az egyik biztosan 
hímnemű lesz. 

Miután Mummi elment, Tara megváltozott, mintha kicserélték volna. Az asszony 

kellő tapasztalatával és bölcsességével megnyugtatta, s most már egyre jobban várta a 
szülés pillanatát. Szeretett volna minél előbb túl lenni az egészen és legfőképpen anyává 

válni. Csak egy kis kedves szóra, bíztatásra volt szüksége, amit szégyen, hogy nem az 

anyjától, hanem a bábától kapott meg. De mégis, valaki megajándékozta vele és Tara 

bízott az asszony tudásában, hiszen annyi gyereket segített már világra, az övéinél sem 
lehet baj. 

Megfogadta a tanácsát és figyelte, várta a jeleket, melyek a szülés beindulásáról ta-

núskodnak. Először tompa fájdalmakra számított, aztán ismétlődő görcsökre, viszont a 
nagy esemény nála meglepő módon kezdődött. Azt vette észre, hogy vizes a ruhája. 

Bevizelt volna? Nézte a száriját, aztán hirtelen megint elöntötte valami, s akkor jutott el 

a tudatáig, hogy ez magzatvíz, ami egyre jobban szivárgott, majd ömleni kezdett belőle. 
Csodálkozott magán, hogy milyen fürgén fel tudott kelni az ágyból, felállt minden gond 

nélkül, egyelőre nem érzett fájdalmat. Lassan kisétált a folyosóra, hiszen Mummi a 

lelkére kötötte, nem szabad sem kapkodni, sem kétségbeesni, a szülés egy hosszú fo-

lyamat, nem kell siettetni. Amint kilépett a folyosóra és megfordult, hogy becsukja a 
hálószoba ajtót, megdöbbenve tapasztalta, rendes kis tócsákat hagyott maga mögött a 

padlón. Egy pillanatra földbe gyökerezett a lába, annyira meglepődött rajta és ismét 



 

 

érezte, hogy megint egy jó adag magzatvíz folyik le a lábán. El sem akarta hinni, de fel 

kellett fognia, az történik vele, amit annyira várt és amitől annyira rettegett: beindult a 

szülés. Eddig nem is volt olyan vészes a dolog, mint gondolta, mert semmi fájdalmat 
nem érzett, csak a magzatvíz kellemetlen csorgását a lábán és a ruháján. Végre, elérke-

zett az idő. A folyosó végén szerencsére összefutott a szobalánnyal, akibe belekapasz-

kodott, amaz pedig kétségbeesve nézett rá, amint asszonya közölte vele a tényeket. 
Nyomatékosította, hogy először küldessen el valakit a húgáért, de mindezt titokban 

tegye, utána szóljon a férjének. 

– Jól van, asszonyom? 

Tara mosolygott. Még nem fogta fel mi történik vele, minek áll a küszöbén és hogy a 
java csak eztán következik. 

– Hogyne, nincs semmi bajom – rántotta meg lazán a vállát. – Fő a nyugodtság, 

ahogy a bábaasszony mondta – ismételte meg Mummi szavait és egyáltalán nem félt. 
Nem is olyan rossz dolog ez a szülés, gondolta és nem értette, hogy a szobalány miért 

mereszt rá furcsa szemeket. Csak állt előtte megrökönyödve és nem mozdult. Talán nem 

hallotta, mire kérte meg az előbb? – Tegye, amit mondtam. Felőlem ne aggódjon, nem 
fog történni semmi. Addig visszamegyek a szobámba. 

– Biztosan vissza tud egyedül menni? Nem fog összeesni? A férjétől kikapok, ha… 

– Ne törődjön mással, csak intézze el, amire kértem. Pár lépést gond nélkül meg tu-

dok tenni, míg visszaérek a szobámba. 
Így is történt, azt viszont nem gondolta volna, annyira elfárad, hogy le kell ülnie. Az-

tán „zutty”, egy nagy adag magzatvíz zúdult ki újra belőle, amint helyet foglalt a fotel-

ban. Te jóságos ég, mennyi víz fog még elfolyni? Ennyi nincs is a hasában. Csak ült ott 
a maga teremtette pocsolyájában és várt. Nem kellett sokat várakoznia, a férje aggódva 

rontott be a szobába és közölte, máris küldetett a bábaasszonyért. 

– Tényleg nem fáj? – nézett aggódva a szemébe Rupin. Régen látta ilyennek a férjét 

és az jutott eszébe, talán mégis szereti? Eddig olyan borzalmasan bánt vele, megalázta, 
elnyomta, sakkban tartotta, most pedig ismét éreztette vele, hogy számít neki, aggódik 

érte, meg a gyerekekért. Úgy tekintett rá, mint egy emberre és ez akkor Tarának nagy 

sokat jelentett. 
– Még nem. 

– Addig sem ülhetsz itt csurom vizesen. Gyere, segítek átöltözni. Le kell vetni az át-

ázott ruhádat. – Amikor megérintette felesége ruháját Rupin meghökkent. – Ennyire 
átnedvesedett? 

Már a tócsáktól is rosszul volt, amiket a folyosón látott. Biztosan rendben van min-

den? Azt is furcsállta, hogy nem indultak be a fájások. Ő úgy tudta, minden nőnél fájá-

sokkal kezdődik a szülés. Amint segítettek Tarának száraz ruhába bújni és Rupin befek-
tette az ágyba, amit közben a szobalány áthúzott, Mummi meg is érkezett és mindkette-

jüket megnyugtatta, aggodalomra semmi ok. 



 

 

– A magzatvíznek először el kell mennie. Van, akinél már előtte jelentkeznek fájá-

sok, van akinél csak utána. Te aranyom, ez utóbbi szerencsések közé tartozol – mosoly-

gott Mummi és kérges, öreg, ráncos kezével megsimogatta Tara arcát. Tarában feléledt 
a boldogság, mert hirtelen mindenki olyan kedves lett és ott sündörgött körülötte. Az 

életében ritkán érezhette azt, hogy körülötte forog a világ. 

Amikor megérkezett Mohada, Rupin ott ült a felesége ágya mellett és egyből a fülé-
be súgta, mikor a fiatal lány izgatottan lépett be az ajtón. 

– Ő mit keres itt? 

– Én küldettem érte – közölte Tara és szándékosan nem nézett Rupin szemébe, hogy 

ne lássa az ellenszegülése okozta haragot a szemében. – Mohada! – széttárta a karját, a 
húga boldogan repült felé. 

Mummi mosolygott, mert jó volt látni, hogy ez a két testvér mennyire összetart, s 

mekkora szeretet veszi körül őket. Rupin féltékeny pillantásokat vetett rájuk, majd ide-
gesen forgatta a szemét, hol a lányokra, hol pedig a bábára pillantva és mélyet sóhajtott: 

elnyelte indulatát. Neki furcsa volt ezt látni és fájdalmas, mert az ő családjában a férfi 

tagok nem összetartottak, hanem szabályosan háborúztak egymással. Mindenben verse-
nyeztek, jelenleg Rupin állt az élen, mert neki volt kilátásban a többi unokatestvére 

közül, hogy először fia születik. Tara nem okozhat csalódást. Izgatottan várta, hogy 

történjen már végre valami. 

Tara vígan csacsogott a húgával, meg a bábaasszonnyal, mikor egyszer csak össze-
szorította a fogát. Megérkezett az első görcs, ami amilyen hirtelenséggel jött, olyan 

hirtelenséggel el is múlt. Aztán jött a következő, Tara arca kissé eltorzult, majd újra 

kisimult. Elkezdődött, s már nem volt visszaút. A fájdalmak egyre jobban kínozták és 
Tara számára hirtelen megváltozott minden, eddig azt hitte, könnyedén világra fogja 

hozni az ikreket, azonban ahogy telt az idő, haladtak a percek, úgy vált előtte nyilvánva-

lóvá, hogy ez a csodálatosnak hitt folyamat kezd szörnyűvé válni. 

– Meddig kell még szenvednem? – Tara fújtatott, a homloka izzadt az erőlködéstől, s 
ahogy sűrűsödtek a görcsök már úgy érezte, elég volt belőlük. 

– Hmm… Még messze vagyunk a végétől, kedvesem! – mondta Mummi. 

– Messze? Már három órája vajúdok és őszintén szólva, nem sokáig bírom. 
– Dehogynem Tara, dehogynem! 

Tara elszontyolodott, azonban nem maradt ideje gondolkodni, a fájdalom ismét be-

léhasított és ő hirtelen felsikoltott. 
– Nagyon rossz? – kérdezte aggódva Mohada, akinek fogalma sem volt, hogyan se-

gíthetne a nővérének, hogy enyhítsen a szenvedésén. 

– Rossz? Borzasztó! – fakadt ki Tara, majd ismét felnyögött. A fájdalom nem ha-

gyott alább. 
– Gyere, fogd meg a kezem és szoríts, ha… – most nem csak Tara, de Mohada is 

összeszorította a fogát, belefagyott a szó. A testvére úgy megmarkolta a kezét, hogy 



 

 

csillagokat látott. Ekkor döbbent rá, mennyire fájhat neki és ha Mumminak igaza van, 

akkor még hosszas szenvedés vár rá. Nagyon sajnálta a nővérét és hálát adott az égnek, 

hogy ő nem ment még férjhez, s nem várja el tőle senki, hogy szüljön. Mert ez maga a 
pokol. 

Azt feltételezni sem merte, hogy még rosszabbodik a helyzet. A következő óra sok-

kal hosszadalmasabb, nehézkesebb volt, a nővére már üvöltött. 
– Ááá, ez nagyon fáj! – zokogott elkeseredésében. Nem értette, miért történik ez ve-

le, miért kell egy nőnek ennyit szenvednie azért, hogy gyerekei legyenek. És azt sem 

értette, az anyja miért nincs ott mellette. Rettentően hiányzott élete legfontosabb pilla-

natában, s nagyon bántotta, amiért nem mondott semmit a szülésről. Talán, ha nem éri 
olyan váratlanul ez az egész, akkor felkészülhetett volna. De egyáltalán fel lehet készül-

ni ezekre a fájdalomhullámokra, amik épphogy végighaladtak rajta, kezdődtek elölről? 

Vajon az anyja miért vált érzéketlenné vele kapcsolatban? Talán haragszik rá és Moha-
dára, amiért annyi szenvedést okoztak neki? Most már értette, mit él át egy nő a szülés 

alatt és az anyja hiába kínlódott, mert egyik gyermeke sem lett fiú. Az apja sosem bo-

csátotta meg neki, mindig is fájt a szíve miatta, mert nem tudta megadni azt, amire vá-
gyott. Mindig az anyja szemére vetette, hogy miért nem lehet neki legalább egy fia. 

Amikor az apja ezt mondta, Tara és Mohada mindig azt hitték, hogy Sívának mondja, 

mert az ég felé emelte a tekintetét, azonban most Tara rádöbbent, ez a szemrehányás, 

kesergés valójában az anyjának szólt, aki az évek alatt egyre érzéketlenebbé vált. Talán 
azért, mert az apja is úgy bánt az anyjával, mint Rupin vele? Csak ők, gyerekként ebből 

nem érzékeltek semmit, mert az anyja csöndes volt és nem szólt soha, csak a veszekedé-

sük hangfoszlányai hallatszottak át a szülők szobájából, amit Taráék vagy értettek, vagy 
nem. Az igazságot Tara most értette meg, most, amikor ő is ugyanabba a helyzetbe ke-

rült, mint az anyja. Kötelessége fiút szülni, különben el van veszve… Örök életre elás-

hatja magát a férje előtt. 

Miért nem beszélt erről az anyja neki soha? Még soha nem érezte akkora szükségét, 
mint abban a pillanatban, mikor újabb, erősebb görcsök jelentkeztek. De legalább Mo-

hada ott volt mellette, lázasan törölgette a homlokát egy vizes ruhával és bíztatta Tarát, 

ki kell bírnia. 
– Elég volt! – kiáltotta bele az éjszakába, mert szerette volna visszafordítani a fo-

lyamatot. Inkább nem kell gyerek, csak legyen már vége ennek a kínlódásnak. Azonban 

a teste erre kínzó görcsökkel válaszolt, innen már nincs vissza út. Végig kell csinálnia. – 
Nem akarom! 

– Muszáj, Tara! Nincs más választásod – mondta Mummi. 

– Csináljatok valamit, könyörgöm! – sikoltotta, mire kicsapódott az ajtó és Rupin 

idegesen lépett be rajta. 
– Mi lesz már? Mikor jön ki a gyerek?  

Mummi idegesen egyenesedett fel Tara mellől. 



 

 

– Menj ki, Rupin! Ez az asszonyok dolga… 

– Miért ordítasz? – fordult idegesen a felesége felé. – Mikor szülöd már meg a fiai-

mat? 
Mohada azt hitte, rosszul hall. Tara arcán végigfolytak a könnyek. 

– Nagyon fáj neki! – emelte fel a hangját Mohada. Egy cseppnyi sajnálat sem volt a 

férfi szemében, mikor a nővére ott feküdt az ágyon kiterítve, szétterpesztett lábakkal, 
holt sápadtan, verejtékezve, a haja csomókban lógott, mialatt felemelte a fejét és ismét 

felsikoltott kínjában. 

– Te meg hogy mersz beleszólni a dolgaimba, az én házamban? – Úgy nézett Moha-

dára, mint egy varangyos békára, akit el kell taposni, hogy ne kuruttyoljon feleslegesen. 
– Takarodj haza! 

– Nem! Mohada itt marad! – sikoltott fel Tara, majd ismét jajgatott. – Nélküle nem 

szülök, világos? 
Fogalma sem volt, hogy volt bátorsága szembeszegülni a férjével, azonban azon a 

ponton semmi nem érdekelte, csak hogy túlélje a vajúdást és ahhoz szüksége volt Mo-

hada jelenlétére. Ő képviselte a családját, helyettesítette az anyját. Eddig Rupin azt te-
hette vele, amit akart, azonban most nem fogja hagyni magát. Nagy meglepetésére Ru-

pin visszavonulót fújt. 

– Egyáltalán nem látom, hogy szülnél. Csak állandóan jajgatsz… 

– A vajúdás ezzel jár – szólt közbe Mummi. – Annak idején a te anyád is ugyanígy 
jajgatott, mikor a világra hozott. 

– Mikor születnek meg az ikrek? – fordult az asszony felé. Mummi volt az egyetlen 

nő, akivel Rupin nem mert tisztességtelenül beszélni. 
– Pontosan nem tudom. A feleséged még csak egy ujjnyira tágult, talán hajnalra meg 

lesznek a babák. 

– Olyan soká? Addig biztosan nem bírom ki… – kesergett Tara. – Egy egész éjjelt? 

Bele fogok halni. 
Mindenki döbbenten meredt Mummira. Elvégre ő volt a szakember, tőle várták a 

megoldást. 

– Dehogy fogsz! Sok nő esett már át ezen, te is túl fogod élni, meglátod. Rupin, menj 
vissza a barátaidhoz és igyatok addig, míg mi itt végezzük a dolgunkat. Akkor gyere 

vissza, ha gyereksírást hallasz! 

Mummi kitessékelte a férfit a szobából és becsapta az ajtót az orra előtt, mikor az 
visszafordult a folyosón, hogy ránézzen a feleségére. 

– Így ni! Ilyenkor a férj nem kívánatos személy, csak a gond van vele! Ne törődj vele 

drágám, mit ért ő a szüléshez? Ha fáj, nyugodtan ordíts – simogatta meg Tara arcát, aki 

elkeseredett zokogásba kezdett. 
– Hogy lehet ennyire érzéketlen? Nem érdekli mi van velem, csak a gyerekek számí-

tanak neki. Már ha fiúk lesznek… – zokogta. 



 

 

– Mit vársz tőle? Férfi! – válaszolta hatalmas bölcsességgel Mummi. Sokat látott és 

tapasztalt már ebben a világban. Azonban ami aznap éjjel abban a házban történt, az 

minden képzeletét felülmúlta. Tara hiába küzdött a fájdalmakkal, a dolgok nem mentek 
úgy, a maguk módján, ahogy kellett volna. Alig tágult és a görcsök annyira felemésztet-

ték a maradék erejét, hogy éjfél után néhány perccel már feladta, pontosan akkor, mikor 

a tolófájások jöttek. 
– Tara, szorítsd össze a fogadat és nyomj, amikor mondom. Most! – Mummi hiába 

próbálta meg kitenni a lelkét, Tara nem működött együtt vele, feladta. 

– Nem megy – sóhajtotta. 

– Muszáj, Tara! Már itt vagyunk a célegyenesben. Háromra vegyél egy mély levegőt 
és nyomj. Figyelj, számolok! Egy, kettő, három… 

Tara egy nagyon gyengét nyomott, azonban az közel sem volt elég ahhoz, hogy leg-

alább az egyik baba megszülessen. Tara visszahanyatlott az ágyra, Mohada pedig ag-
gódva figyelte az eseményeket, leginkább az tűnt fel neki, hogy az eddig nyugodt bába-

asszony kapkodni kezdett és remegett a keze, ahogy a kismama lábát a térdénél tartotta. 

Mohadának fogalma sem volt, mit látott akkor odalent, de nem tetszett neki az ered-
mény. Az első baba nem akart kijönni és elképzelni sem tudta, hogyan fogja világra 

hozni őket a nővére. Úgy látszott, Mummi is kétségbeesett, mert fel-alá járkált a szobá-

ban és a fejét fogta. Ekkor Tara ismét felordított, jöttek a görcsök. Mummi odarohant 

hozzá, ellen tartotta a térdét és hangosan kiabálta. 
– Most nyomj, Tara! Ez az! 

Mohada közben azért imádkozott, hogy ezek tényleg az utolsó nyomások legyenek 

és megszülessenek végre azok a babák, s vége legyen testvére irdatlan szenvedésének. 
Azonban úgy tűnt, hogy azok a gyerekek sosem fognak megszületni és ennek az ember-

telen kínlódásnak sem lesz vége soha. 

– Erősebben, Tara! Erősebben! – hallotta ismét a bába hangját, Tara viszont úgy ha-

nyatlott hátra az ágyon, mint egy élettelen rongybaba. – Ez nem elég. 
– Pedig jobban nem tudom… – hüppögte a fiatalasszony. 

– Jól van, próbáld meg összeszedni magad, mindjárt visszajövök.  

Tara bólintott és örült, hogy nem zaklatja tovább ezzel a nyomással, meg levegővé-
tellel, Mohada viszont gyorsan felpattant a nővére mellől és elkapta a bába karját. 

– Hova megy? Nem hagyhatja itt egy percre sem, megértette? – Mohada érezte, hogy 

valami baj van, éppen ezért félt kettesben maradni a testvérével. Mit csináljon vele? 
Még sosem látott szülést. 

– A baba beszorult a szülőcsatornába, azt hiszem. Ha így marad, mindannyian meg-

halhatnak, még a másik baba is, érted? Szólnom kell Rupinnak, hogy azonnal hívjon 

orvost. – Mummi olyan halkan suttogott, amilyen halkan csak lehetett, nehogy Tara 
meghallja. 



 

 

Mohadának pedig az volt az első gondolata, hogy már korábban ki kellett volna hív-

ni azt az orvost. Nem akarta elhinni, hogy bekövetkezett az, amitől Tara rettegett. Talán 

mégis jobb lett volna, ha kórházban szül és nem otthon. 
– Majd én szólok Rupinnak. Maga mindenképpen maradjon itt! – utasította a bábát, 

még csak az hiányzik, hogy éppen a kritikus pillanatban hagyja egyedül, szakmai segít-

ség nélkül. 
Amikor Mohada kiszaladt a folyosóra és elmondta a híreket Rupinnak, az nem egy-

ből az orvosért futott, nem is adott utasítást arra, hogy valaki értesítse, hanem a háló-

szoba felé vette az irányt. 

– Mi a baj? – rontott be egyesen a szobába. Megrémült, mikor látta, hogy a felesége 
borzalmas állapotban van. 

– A gyerek valószínűleg beszorult a szülőcsatornába. Szükségem van egy orvosra. 

– Nem kell ide orvos – makacskodott Rupin, s Mohada nem értette, miért ilyen önfe-
jű. 

– De kell! Ha azt akarod, hogy a fiaid egészségesen megszülessenek… – vágott vis--

sza idegesen Mummi, amit talán nem kellett volna, mert ezt Tara is hallotta. Rátört a 
sírógörcs, Mohada azonnal magához ölelte. 

– Rendben – nyelt egy nagyot Rupin, látszott rajta, milyen nehezére esik féken tarta-

ni az indulatait, de ezúttal nem mondott ellent Mumminak. Később idegesen tért vissza. 

– Legalább fél óra, míg ideér. 
– Az túl sok. 

– Akkor csinálj valamit! – ripakodott rá Rupin. Mummi megtörölte izzadtságtól 

gyöngyöző homlokát és töprengett. Aztán odalépett a táskájához, melyből többféle fe-
hér lepedőbe becsomagolt ijesztő műszert vett elő. 

Mohada ismét felugrott a nővére mellől és a bába elé lépett. 

– Mi ez? 

– Ez egy fogó, aranyom – amint meglebegtette a lány szeme előtt, Mohada ereiben 
meghűlt a vér. 

– És mit fog csinálni vele? 

– Világra segítem a gyerekeket. 
– Nem! – sikoltotta Mohada. – Hozzá ne merjen nyúlni a nővéremhez, amíg nincs itt 

az orvos. Nem mészárszéken vagyunk, a fenébe is! 

Mohada keze ökölbe szorult, az agya lüktetett, az arca vörössé vált, az adrenalin 
szintje emelkedett. Abban a pillanatban nem érdekelte más, úgy érezte, bármire képes 

lesz azért, hogy a testvérét megvédje. 

– Ne szólj bele, ehhez te még nagyon fiatal vagy. Tudom a dolgom… 

– Hát egyáltalán nem úgy néz ki, mint aki tudná. Akkor miért kért orvosi segítséget? 
– Mert megkövetelik a szakmai szabályok. És ha az orvos késik, nekem kell csele-

kednem helyette. 



 

 

– De nem így! Egyáltalán tiszta ez az izé? És ha bevisz valamilyen fertőzést vele? 

– Természetesen otthon többször lefertőtlenítettem. 

– Szerintem meg köze sincs a sterilitáshoz. Egyáltalán miért fogta meg puszta kéz-
zel? Nem ártott volna kezet mosni előtte, ha már mellőzi a kesztyűt? – Nem tudott sokat 

a szülésről, annyit viszont igen, hogy bármilyen orvosi beavatkozáshoz steril körülmé-

nyekre van szükség. Ez a szoba hol volt attól? 
Mummi fintort vágott és intett a fejével. 

– Rupin kérlek, vezesd ki a szobából Mohadát. 

A lány összerezzent, hiszen máris érezte a vállán a férfi erős szorítását. Hátrafordí-

totta a fejét és rámeresztette gyönyörű szemeit. 
– Ne engedd, hogy azzal a fogóval húzza ki Tarából a gyerekeket! Mindannyian be-

lehalnak. 

– Badarság! Éppen ezzel mentjük meg őket, Rupin – védekezett azonnal Mummi. 
Mohada eddig kedvelte a bábát, azonban abban a pillanatban sikerült meggyűlölnie. 

A sógorán ekkor látszott először, hogy bizonytalan, felváltva pillantott hol az asszonyra, 

hol pedig őrá. Mohada ekkor érezte a reményt, ebbe legalább kapaszkodhat, húzhatja az 
időt, míg az orvos megérkezik. Azt viszont nem sejtette, hogy Rupin valójában nem 

küldött orvosért. 

– Eddig azt állította, hogy nála sosem lépett fel komplikáció és Taránál is minden 

rendben lesz. Ezek szerint először használná ezt a fogót? Nem engedheted, hogy Tarán 
próbálja ki! 

– Ez már aztán több a sokknál! Ki itt a bába, én vagy Mohada? –Mummi kezdte el-

veszíteni a türelmét. Tajtékzott, közben a kezében remegett a fogó. Olyan volt, mintha 
egy rémtörténet kellős közepébe csöppentek volna. 

– Ha megmenti ezzel a gyerekeket… – gondolkodott hangosan Rupin, amitől Moha-

da szabályosan rosszul lett. Az ájulás környékezte. Azonban tudta, nem engedheti el 

magát, mert ha nem talál ki sürgősen valamit, ezek ketten örökre elintézik a nővérét. 
– Hogyan mentené meg, mikor ennyire remeg a kezében az eszköz? Egyáltalán azt 

sem tudja, mit csinál! Először orvost hív, aztán egyedül akar beavatkozni, meg sem 

várja. Ez az asszony nem egy bába, hanem egy közönséges kuruzsló. 
A veszekedésüket Tara sikoltása szakította félbe. Amíg marakodtak a kismama fe-

lett, nem vették észre, hogy az közben tette a dolgát. Szült. A lábai szétterpesztve, az 

egész teste görcsbe rándulva, úgy erőlködött, hogy az arcizmai is beleremegtek, vörösen 
izzott a bőre, a fogát keményen szorította, amikor odalent a lába közt kibújt a gyermek 

feje. 

– Tara! – ejtette ki a nővére nevét Mohada, rendkívül büszke volt rá. Ennyi szenve-

dés után megcsinálta! Mégis meg tudja szülni beavatkozás nélkül az ikreket? 
Mummi azonnal eldobta a kezéből a fogót és ott segédkezett a szülés pillanatában, 

már kint voltak a kicsi vállai, aztán mély levegő, egy újabb nyomás keserves jajveszéke-



 

 

lés közepette és megszületett Tara első gyermeke. Hihetetlen. Mohada és Rupin mozdu-

latlanul, földbe gyökerezett lábakkal álltak ott dermedten és csak bámultak, mint borjú 

az új kapura. Soha életükben nem láttak ilyet, s amint eljutott Mohada tudatáig, hogy az 
imént egy csodának lehetett tanúja, könnybe lábadt a szeme a boldogságtól. Tarát min-

dig is csodálatos lánynak, testvérnek, majdan asszonynak tartotta, felnézett rá, de most 

valami ember feletti dolgot hajtott végre, egy hőssé vált számára. Mummi amint a kezé-
ben tartotta a csecsemőt, visszanyerte lélekjelenlétét és úgy forgatta az újszülöttet, 

ahogy kell. Most már az egymást követő mozdulatain látszottak, hogy tapasztaltságról 

árulkodnak. Ahogy a feladatát végezte, az ember elhitte róla, hogy bába. Gyereksírás 

zengte be a szobát, Mummi magasra emelte az újszülöttet és Rupin felé fordította. 
– Kislány! – mondta boldogan, s máris egy fehér lepedőbe csavarta.  

Rupin viszont nem tűnt boldognak a három nővel ellentétben, még egy halvány mo-

soly sem jelent meg az arcán. Inkább csalódott volt és elkeseredett. 
– Lány? Az nem lehet! – lépett közelebb, s nem akart hinni a szemének. A csecse-

mőnek a bábaasszony kezében mozgott keze-lába és szüntelenül ordított. 

– Pedig láthatod, gyönyörű kislányod született, Rupin – lelkendezett Mummi. Ennyi-
re sosem örült még egy világra hozott gyermeknek, mint akkor. Nehéz szülés volt, ez a 

kislány mindannyiukra ráijesztett és csak egy hajszálon múlt, hogy a bábája nem szánta 

rá egy végzetes döntésre magát. Az édesapja felé nyújtotta, de hiába, mert annak esze 

ágába sem volt a karjaiba venni vagy megérinteni, megsimogatni. Úgy meredt rá, mint-
ha hirtelenjében hidegvízzel leöntötték volna. Rupin gőgösen felhúzta az orrát, távol-

ságtartása hűvös, tekintete sértődött, arca a komorság és ridegség egyvelegét sugallta a 

bábának, mialatt kezét feltartva utasította el magától a lányát. 
– Inkább megvárom a másikat – ejtette ki mogorván a száján.  

Mohada legszívesebben képen törölte volna, azonban ezúttal nem engedte, hogy a 

harag és a gyűlölet felülkerekedjen azon a csodálatos érzésen, mellyel Tara jutalmazta 

meg őket. Világra hozta az unokahúgát, mely hatására Mohadát mérhetetlen öröm érte, 
a szíve a torkában dobogott: a hála, a büszkeség és a szeretet egyaránt keveredett benne. 

Nem baj, ha Rupin nem érzi ezt át, megérdemli. Csak zsörtölődjön, fulladjon meg mér-

gében a saját, ostoba nézetei miatt. Mohada epekedett a vágytól, hogy megfoghassa az 
újszülöttet. Miután Rupin ellenállt, Mummi egyből Mohada kezébe nyomta. 

– Mosdasd meg, majd csavard tiszta törölközőbe – utasította az asszony. 

Mohadának fogalma sem volt, hogyan fogja ezt a csöppséget a kezében, mely alig 
volt két kiló és olyan törékenynek látszott. Te jó ég, hogyan fogja megfürdetni? Csak 

kárt ne tegyen benne! 

– Gratulálok, Tara! Nézd, milyen aranyos! – lépett közelebb a nővéréhez, hogy a ba-

bát megmutassa az anyjának, akinek egy röpke, meleg mosolyra volt ideje csupán. Az 
arca ismét eltorzult, mert jött egy újabb görcs… 



 

 

– Nagy levegő Tara és nyomj! – hallatszott Mummi utasítása. – Gyerünk, már nincs 

sok hátra! 

Rupin aggódva várta a fejleményeket. A nagy, önkényeskedő férfiból hirtelen egy 
hallgatag, reszkető kisfiú lett. Mohada szerette volna megnézni a másik unokatestvére 

születését is, azonban neki a kezében síró csecsemővel kellett foglalkoznia, aki abban a 

pillanatban elbűvölte, megbabonázta, mikor azokat az óriási kék szemeit rámeresztette. 
Mintha azt kérdezte volna tőle, hát te kivagy? 

– Szervusz, kicsikém. Én vagyok a nagynénéd… – mutatkozott be ösztönösen. – 

Addig megfürdetlek, míg az anyukád világra hozza a testvéredet. Aztán odaadlak neki, 

rendben? 
A csecsemő megrökönyödve bámult rá, szívta magába az új információt, aztán erő-

sen rázendített. 

– Jól van, jól van! Azért ne vedd annyira a szívedre. Tisztán sokkal jobban fogod 
érezni magad, meglátod. 

Mohada még sosem tartott a karjában kisbabát, főleg nem egy újszülöttet, aki néhány 

perce volt csak ezen a világon. Mégis elboldogult a fürdetéssel, s mire tiszta törölköző-
be csavarta, addigra Tara megszülte a másik ikret is és megkönnyebbülten dőlt hanyatt 

az ágyban. Vége. Túl volt rajta. Nem akarta elhinni, amit érzett, vagyis amit nem érzett. 

A görcsök nem kínozták tovább, abban a pillanatban megszűnt minden fájdalom, mikor 

a gyereket kitolta. 
A hosszú kínlódás közepette attól félt, hogy a másodiknak valami baja lesz, hiszen 

olyan sokáig volt odabent… Viszont a teremtő megajándékozta őt a sok szenvedésért, 

mert egyből két gyerek sírt, visított a maga módján a szobában, amiért kikerültek a biz-
tonságos anyaméhből. Zene volt Tara füleinek, s olyan csodálatos érzés kerítette a ha-

talmába, melyben azelőtt sosem volt része. Anya lett, a gyermekei egészségesek és nem 

érdekelte, milyen neműek. Az a legfontosabb, hogy túlélték a szülést mind a hárman. 

Tarának eszébe sem jutott volna megkérdezni, mi lett a második, számára nem volt 
fontos. Annyira örült a két kis életnek, meg hogy végre fellélegezhetett és nem érzett 

fájdalmat, ellenben Rupin kiáltásából megtudta, hogy teljesítette kötelezettségét.  

– Fiú, fiú! – üvöltötte a férje önfeledten az éjszakába. 
 

 

14. fejezet 
 

 

Mohada nem tudott betelni az ikrekkel. Milyen parányiak és édesek voltak, no meg 

hangosak! Nehéz nap, nehéz éjszaka állt mögöttük, Tara már akkor elaludt, miután 
Mummival rendbe tették a csecsemőket és felöltöztetve, ellátva betették a kiságyukba. 

Búcsúzásképpen egy csókot lehelt a nővére homlokára, aki hamar mély álomba szende-



 

 

rült, ami nem csoda, minden erejét felemésztette a szülés. Méghozzá milyen szülés! 

Mohada nem kívánt „effélét” magának, mégis hálás volt a testvérének, hogy megküz-

dött a fájdalmakkal és életet adott az unokatestvéreinek. Rupinra nagyon haragudott a 
viselkedéséért, de ellentétben az újdonsült apával, Mohada nagyon örült annak a kis-

lánynak. Tudta, ritkaságnak számítanak errefelé az ikrek, főleg ha kétneműek.  

Mummi maradt még, Mohadára viszont egyre jobban rátelepedett a fáradtság, azelőtt 
sosem maradt fent sokáig, főleg nem hajnalig, de nem bánta meg. Főleg azért, mert 

megakadályozta, hogy Mummi ostobaságot kövessen el. Annak a fogónak a látványa 

egyenesen hátborzongató volt, még útközben hazafelé is borsódzott a háta, ha arra gon-

dolt, hogy a bába a nővérébe akarta vájni és úgy „kihúzni” a gyerekeket. Visszagondol-
va maga sem értette, hogy lehetett akkora lélekjelenléte: kétségbeesés helyett a sarkára 

állt és milyen jól tette! Ezzel megmentette a gyerekeket és Tarát. Tarát, a csodálatos 

asszonyt, aki megszülte őket. Később azon gondolkodott, vajon Mummi milyen bába-
asszony lehet? Hogyan nézhette félre a helyzetet? Vajon miért hitte, hogy a kislány 

beszorult a szülőcsatornába és művi segítségre van szükség? Hogyan vezethette ennyire 

félre magát, amit Mohada abból sejtett, hogy amint magára hagyták a kismamát a ve-
szekedésük közepette, Tara kitolta a gyermek fejét. Ez óriási tévedésnek számít egy 

tapasztaltnak hitt bábaasszony részéről, nem véletlenül hívta az orvost, aki az újszülöt-

tek megszületése után sem érkezett meg. Mohada ezt is furcsállta, mint ahogy egyéb 

mást, többek között Rupin ostoba és felháborító viselkedését. Egyáltalán nem úgy bánt 
a feleségével vajúdás közben – aki a halál közelébe került abban a pillanatban – mint 

ahogy az egy szerető férjtől elvárható lett volna. Mohada Tara helyében biztosan feladta 

volna a küzdelmet, ellenben az ő nővére összeszedte magát és megmutatta annak a bu-
gyuta férjének, hogy „képes” teljesíteni a kötelességét. Nem egy gyermeket szült, ha-

nem kettőt, ami nagy dicsőség – köztük az örököst, akire Rupin úgy vágyott. Csak di-

cséret illeti érte… 

Otthon, mikor Mohada ágyba bújt, neki sem kellett sok ahhoz, hogy elaludjon. Tará-
ról és az ikrekről álmodott, s amikor felébredt, még mindig érezte a kislány finom illa-

tát, bőre puhaságát, alkata törékenységét. Kinyújtotta két tenyerét, Mohadának nem 

voltak nagy kezei, a baba mégis majdnem elveszett benne. Úgy nézett ki, mint egy kis 
angyalka… A fiút Mummi fürdette meg, de őt is kezébe vehette egy pillanatra, aztán a 

gyerekeket odaadták az anyjának, rátéve annak mellkasára. Minden jó, ha a vége jó. 

Tara nagyon örült nekik, látta a szeme csillogásán, meg ahogy magához ölelte őket. Egy 
biztos, minden szenvedést megért… 

Mohadának máris hiányoztak az unokatestvérei és égett a vágytól, hogy újra láthassa 

őket. Fáradt volt még, hiszen nem aludt sokat, a szeméből mégis kitörölte az álmot, 

gyorsan felkelt, megmosakodott, felöltözött és az első dolga az volt, hogy rohant vissza 
a testvéréhez. Majd ő foglalkozik az ikrekkel, dajkálja őket, hogy az édesanyjuk kipi-

henhesse a szülés fáradalmait, ezzel a gondolattal vezérelve lépett be Tara hálószobájá-



 

 

ba. Halkan nyomta le a kilincset, mert azt hitte, Tara a kimerítő éjszaka után még alszik, 

ehelyett ott ült az ágyban a gyermekét szorongatva. 

– Jó reggelt! – súgta halkan Mohada és odalopódzott az ágyához, azonban amikor 
közelebb ért és Tara ráemelte a tekintetét, Mohada megdermedt. 

– Szia… – Tara keservesen ejtette ki ezt az egyetlen szót, s gyorsan le is hajtotta a 

fejét, mert nem akart a húga szemébe nézni. Azonban Mohada látta, baj van. Valami 
történhetett, ami annyira bántja a testvérét, hogy világfájdalom tükröződjön az arcáról. 

Mikor éjjel eljött tőle, még olyan boldog volt! Vagy máris hatalmába kerítette a szülés 

utáni depresszió? Mohada sokat hallott már róla, ilyenkor az anyák különösen viselked-

nek, borongós a hangulatuk és olykor sírnak is, azonban ez egészen más volt. 
– Hogy vagy? – kérdezte a lány, s megsimogatta Tara sápadt arcát. 

– Ahhoz képest, hogy hajnalban elvesztettem a lányomat, egész tűrhetően… – el-

csuklott a hangja. Sírni kezdett, a könnyei ráhulltak a kezében szunnyadó fiúcskára. 
– Micsoda? Az nem lehet! – sikoltott fel rémületében Mohada. Mi ez, valami rossz 

álom? Tegnap még minden olyan jól alakult, s ahogy eszébe jutott az a kis csöppség… 

Mohadát is a sírás környékezte. 
– Meghalt, Mohada – zokogta Tara, mialatt görcsösen szorította magához a fiát. 

Legalább őt nem vesztette el. 

– Hogyan? 

– Mummi azt mondta, nem jól vette a levegőt. Légzési nehézségek léptek fel nála. 
Egyszerűen megfulladt a kisbabám, mert nem tudott levegőt venni. Állítólag van ilyen, 

ritka betegség, de előfordulhat, hogy a gyerek úgymond elfelejt lélegezni. 

Tara amint kiejtette Mummi nevét, Mohadát hatalmába kerítette a düh. Mummi, biz-
tosan az ő keze van a dologban. Egyből az az érzése támadt, hogy ezért a bábaasszony a 

felelős, megint másképp ítélte meg a helyzetet, csak hát hajnalban nem volt ott Mohada, 

hogy megvédje azt a szerencsétlen kislányt. Még, hogy nem vett levegőt! 

– Hajnalban még nem volt semmi baja, Tara. Tudom, én fürdettem meg, dajkáltam 
és altattam el, miután te elszenderültél. Esküszöm neked, hogy az a kislány makkegész-

séges volt és nem volt baja a légzésének. Ha valóban ez történt, akkor az korábban, 

nálam is jelentkezett volna. 
– Mégis meghalt – sóhajtotta mélységes fájdalommal Tara. Talán a szülés okozta 

sokk, meg a kimerültség miatt nem gondolkodott, azért nem tűnt fel neki az, ami Moha-

dának azonnal. Hogy itt valami nagyon nincs rendben. Hogyan hallhat meg egy egész-
séges csecsemő csak úgy? 

– És mit tett az orvos? Miért nem élesztette újra? 

– Fogalmam sincs. Nem is találkoztam vele. 

– Nem ért ide? – Ez felettébb gyanúsnak tűnt, honnan jött, a világ végéről? Vagy 
nem törődött a segélyhívással? Túl sok volt itt a rejtély a gyerekek születése körül, s 

attól tartott, sosem fogja megtudni az igazságot a kislányról, akit Nadia-nak neveztek 



 

 

volna el. Olyan édes kisbaba volt, s Mohada annyira megszerette, hogy majd bele saj-

dult a szíve az elvesztése hírére. Egyszerűen nem tudta megérteni a történteket.  

– Nem tudom. Csak azt tudom, hogy reggel Rupin sírva jött be a szobámba és a nya-
kamba borult. Azt mondta, nagyon sajnálja és együtt zokogtunk a lányunk halála miatt. 

– Képzelem, mennyire megviselhette – tette hozzá savanyúan Mohada, s akkor va-

lami eszébe jutott. Milyen érdekes, hogy néhány órával a gyermek halála előtt, a szüle-
tésekor mennyire érzéketlennek bizonyult Rupin, azt sem érdekelte, hogy az a lány a 

világon van, a karjába se vette, inkább eltolta magától. Vajon mi váltotta ki belőle eze-

ket a megható érzelmeket olyan hirtelen, mikor köztudottan gyűlölte a nőket és megve-

tette az asszonyokat – akik nem tudtak fiút szülni –, nem akart lánygyermeket. Mohadá-
nak az az érzése támadt, hogy a kislány halála valahogy kapóra jött neki.  

– Megviselte, hidd el – Tara a védelmére kelt, talán a szerelem mondatta vele, az mi-

att nem vette észre az eseményeket körbe ölelő homályt? – Még sosem láttam sírni. 
– Hacsak nem színjáték volt az egész, hogy ne gyanakodj. Az első perctől kezdve 

úgy nézett rám, mint a véres rongyra, mikor itt voltam a vajúdás alatt. Mindvégig azt 

éreztem, nagyon zavarja a jelenlétem. Szerencsére azt meg tudtam akadályozni, hogy 
Mummi fogót használjon, azt viszont nem, ami hajnalban történt. 

– Miért, szerinted mi történt? 

Mohada egy pillanatig habozott, kimondja-e. Tarának éppen elég volt ennyi, még 

jobban keserítse el? Nem akarta halálra rémiszteni. 
– Kérlek mond ki, mire gondolsz. Unom már, hogy mindenki csak titkolózik előt-

tem. 

– Mérget vennék rá, hogy az unokahúgom nem természetes halállal halt meg, hanem 
mert Rupinnak az útjában állt. Megkapta a fiút, akire annyira vágyott, egy lány kereszt-

be húzta volna a számításait. 

– Szerinted képes lenne ilyesmire? Nem láttad hajnalban, mennyire megviselt volt. 

Úgy zokogott, mint egy kisfiú. Bocsánatot kért az érzéketlenségéért és azt mondta, Siva 
így büntette meg érte, mert a kezébe sem akarta venni, mikor a kislányunk megszületett. 

Most már csak holtan ölelheti magához, élve sosem. Beleegyezett abba is, hogy a fiun-

kat átköltöztessük a gyerekszobából ide, mellém… hogy mindig velem legyen. Mindent 
megtesz értünk, ezentúl teljesíti a kívánságomat, bármi legyen is az. Áthozta Jamalt és 

itt imádkozott mellettünk, hálát adott Sivának, hogy minket meghagyott neki.  

– Őszintén szólva mindezt nehéz elhinni róla azok után, ahogy a szüléskor viselke-
dett. Rupin nagyon ért a manipuláláshoz. Én akkor magamhoz öleltem a lányodat és 

képtelenségnek tartom azt, amit állítanak róla. Elfelejtett levegőt venni? Sületlenség! 

Nálam lélegzett, Mumminál már nem? Ez nekem nagyon gyanús, Tara. 

– Megölték a lányomat, hogy később ne okozzon gondot, ha felnő? – Tarának most 
esett le, Indiában miért retteg attól minden férfi, hogy lánygyermeke szülessen. S ahogy 

az emlékezetében kutatott rádöbbent, azelőtt sok szóbeszédet hallott, miszerint egyes 



 

 

családoknál képesek agyonütni egy kislányt, csakhogy ne kelljen miatta a családoknak 

anyagilag tönkremenniük. Erre eddig csak legyintett, ostoba hiedelemnek tartotta, vi-

szont most a felismerés hatalmas lelki terhet akasztott rá. 
Mohada nem merte szembesítni vele a nővérét. 

– Remélem, nem. Lehet, hogy én tévedek – válaszolta, mert attól tartott, még egy 

ilyen sokkot Tara nem bírna ki. 
– Azonnal hívd ide Rupint! 

– Ne csinálj ostobaságot! Úgysem ismerné el, s rögtön eltüntetné a nyomokat. Elő-

ször bizonyítékot kell szereznünk, addig jobb ha abban a tévhitben van, hogy megúszta. 

Esküszöm neked Tara, hogy kiderítem az igazságot, mert tudni szeretném, miért halt 
meg az unokahúgom. Kicsi, ártatlan Nadia… 

Álmában sem gondolta volna, hogy egy csecsemőt, akit pár óráig babusgatott csu-

pán, ennyire meg lehet szeretni, ilyen rövid idő alatt. Az elvesztése okozta fájdalom 
még sosem érzett kínként hatolt a szívébe. 

 

 
15. FEJEZET 

 

 

Mohadának első dolga volt, hogy felkeresse Tara orvosát. Dr. Blame felhúzta a 
szemöldökét és úgy nézett rá, mint egy bolondra, mikor megemlítette a nővére nevét. 

Az orvos még a szülésről sem tudott, nemhogy az unokahúga haláláról. 

– A sógorom nem hívta ki önt aznap éjjel? 
Mohada nem akart hinni a fülének, mikor az orvos nemmel felelt. Összetörten lépett 

ki a rendelőből, elkeseredettsége egyre jobban fokozódott. Le kellett ülnie a váróban, 

mielőtt tovább indul, mert az ájulás környékezte. Mi folyik itt? Egyre elképesztőbb 

gondolatok fordultak meg a fejében. Az anyja mindig azt hajtogatta, abból csak a baj 
van, ha egy nő használja az eszét. Talán jobb lett volna, ha nem kezd el gondolkodni, 

most aztán az egyik csapás éri a másik után. De akkor is joga van megtudni neki és leg-

főképpen Tarának az igazságot. Nem véletlenül tűnt fel sok furcsaság, s ha már elkezdte 
a nyomozást, akkor végére kell járnia a dolognak. Azt hitte, ha ide jön, akkor a kérdése-

ire választ kap, ehelyett a megválaszolatlan kérdések csak sokasodtak. Vajon miért nem 

hívta ki Rupin az orvost? Annyira bízott a bábában? Mohada határozottan emlékezett, 
mikor Rupin a baj közepén azt mondta, már úton van a doktor. Miért hazudott? Felidéz-

te az arcát, a tekintetét, mely kétségbeesett és bizonytalan volt, mikor arról kellett volna 

döntenie, hogy megengedjék Mumminak a fogó használatát. Azért hajlott volna afelé, 

mert nagyon jól tudta, hogy nincs más segítsége, csak Mummi? Vajon a többiek meg-
nyugtatása végett hazudott, vagy valami egészen másért? Mohada agya zakatolt, s a 

szürkeállománya kezdett rájönni a megoldásra. Rupin sosem törődött mások lelki álla-



 

 

potával, idegességével, csak saját magával. Az önzősége nem szabott határokat és min-

den áron fiúgyermeket akart, lányt nem. Mohada egyre biztosabb volt benne, hogy köze 

van a csecsemő halálához. De vajon Mumminak mennyire van része benne? 
A többiekkel ellentétben nem tartotta egy okos asszonynak és remélte, hogy ezt ki-

használhatja. Tőrbe akarta csalni. Felkereste hát a bábát, mielőtt gondosan kitervelte, 

mit fog mondani neki. Szerencsére Mummi nyitott ajtót, s Mohada zokogva borult a 
nyakába. 

– Nagyon sajnálom – mondta együtt érzően Mummi, mialatt átölelte a lányt. – Sze-

gény Tara, hogy viseli? 

– Rosszul. Állandóan a fiát ölelgeti. 
Fájdalmas sóhajtás hagyta el Mummi száját, s az asszony arcán látszott a nyúzottság. 

Őt is megviselték a történtek, s Mohada lelke kezdett megnyugodni. Mégsem segédke-

zett Rupinnak? Egyedül hajtotta végre a mocskos tettét az a gazember? Meg fog lakolni 
érte… 

Mummi kedvesen beinvitálta a zokogó lányt a házba és teával kínálta. Mohada ide-

gességében a kezét tördelte, az érzelmek kavarodtak benne. Amilyen mélységesen gyű-
lölte Rupint, olyan mélységesen sajnálta a nővérét, akinek fogalma sem volt, mibe keve-

redett, hova házasodott. Az élete el van vágva, örökre. És ahogy rápillantott a bábára, 

aki ott sündörgött körülötte a konyhában, lelkiismeret furdalása támadt, amiért kön--

nyelműen ítélkezett felette. Aznap ez volt az egyetlen bíztató jel, hogy meggyőződött 
Mummi ártatlanságáról. De vajon kapható lesz-e arra, hogy Rupinnal szembeszálljon és 

ellene valljon, ha kell? 

– Remélem megadatik még neki, hogy világra hozzon egy kislányt – mondta 
Mummi, mialatt a gőzölgő teát kitöltötte vendégének. – Bárcsak többet tehettem volna 

azért a gyermekért! De nem sejtettem, hogy baj lesz. Az orvos is megvizsgálta az ikre-

ket és mindent rendben talált. 

Mohada kezében ekkor megállt a kanál, amivel a teáját szándékozott megkeverni. 
Mummi nem sejtette, de lebukott. Ha nem ejti ki az orvos nevét, talán sosem derül fény 

a cinkosságára. Mohada legszívesebben szemen köpte volna. 

– Mi a baj, gyermekem? – Mohadának valószínűleg elszíneződhetett az arca, mert 
Mummi egyből észrevette, hogy valami nem stimmel vele. 

– Hazudik! – valahogy kiejtette a száján, mialatt forrt benne a méreg. Az unokahúga 

gyilkosával áll szemben? 
– Tessék? 

– Maga hazudik! Az orvos nem járt Rupin házában aznap éjjel. 

– Már hogyne járt volna? Doktor Blame… 

Mohadánál elszakadt a cérna, s hirtelen felindultságában az asztalra csapott. 
– Most beszéltem doktor Blame-mel. Tőle jövök! Arról sem tudott, hogy egyáltalán 

a nővéremnél beindult a szülés. 



 

 

Mummi arca elvörösödött, a csésze remegni kezdett a kezében. Ez sok mindent el-

árult. Többek között azt, hogy nem rutinos a hazudozásban, s talán abban sem, hogy 

csecsemőket tegyen el láb alól. Mohada sejtette, Rupin biztosan megfenyegette. 
– Mit műveltek az unokahúgommal? Rupin megölte, igaz? Maga meg segédkezett 

neki! – merész vádak voltak ezek és minden bizonnyal igazak. 

Az asszony könnyes szemmel mentegetőzött. 
– Nem! Dehogy is! Mire bementünk a gyerekszobába, a kislány már nem lélegzett. 

– Akkor miért hazudta, hogy megvizsgálta az ikreket az orvos, mikor ott sem járt? 

Csak az az ember hazudik, akinek bűne van. Méghozzá nagyon nagy bűne… 

– Azt hittem, én végeztem rosszul a dolgomat, azért fulladt meg a kislány. A szülés 
közben is majdnem végzetes hibát ejtettem. Az orvosi vizsgálatot csak a családtagok 

megnyugtatására találtuk ki. – Mummi megpróbálta sajnáltatni magát a lány előtt, s más 

felé terelni a beszélgetés fonalát, azonban Mohada túl okos volt ahhoz, hogy ilyen kön--
nyen átejtse. 

– Nem hiszek magának! Rupin is hazudott az orvost illetően. Szerintem azért nem 

akartak mást a szülésnél, mert nem akartak tanút. Csak arról egyikőjük sem tudott, hogy 
Tara ragaszkodik hozzám és küldet értem. Rupin nem akart lányt, mikor az unokahú-

gom megszületett, meg sem fogta. Köztudott, hogy Indiában minden férfi retteg egy 

lánygyermek születésétől és ő úgy szándékozott megelőzni a lánnyal adandó gondokat, 

hogy már az elején kioltotta az életét. Nem véletlenül tiltotta meg Tarának a kórházban 
szülést, összejátszott magával és miután én hazamentem, végrehajtotta a tettét, amit 

előre, gondosan kitervelt. 

– Nem, ez nem igaz! Hogy mersz ilyet állítani Rupinról, képes vagy beszennyezni a 
nevét? – Mummi foggal-körömmel védte azt a gazembert és Mohadának fogalma sem 

volt, miért? Talán azért volt kedves a számára, mert egykor ő segítette a világra? 

– Rupin egy gyilkos! Megölt egy ártatlan csecsemőt, aki még védekezni sem tudott – 

Mohadának könnyek peregtek le az arcán, ha arra a pici babára gondolt, akit olyan sze-
retettel mosdatott, öltöztetett, babusgatott. Nem is fért a fejébe, hogyan lehet egy csöpp-

séggel ilyen borzalmas dolgot művelni? – Vagy ketten csinálták? 

– Most már aztán elég a rágalmakból! Takarodj a házamból! – kiáltotta Mummi. 
Mohada az asszony tekintetét fürkészte és most esett le neki először, miért aggódik 

annyira Taráért. Mert kínozza a bűntudat, sajnálja, hogy nem volt mersze szembeszállni 

Rupinnal, nem lépett közbe. 
– Nem. A szemein látom, hogy nem lett volna képes rá. Sok gyermeket segített a vi-

lágra, nem bírná megtenni, igaz? Rupin volt. Maga meg látta. – Mohada csak őszintén 

kimondta azt, amit gondolt. Mummit a rosszullét környékezte. Érezte, ez a fiatal lány 

megfogja, ízekre szedi, kiszed belőle mindent, amit lehet. Nem engedheti, egyszerűen 
úgy sarokba szorította a kérdéseivel, hogyha nem dobja ki azonnal, a végén megtörik 

előtte és bevall mindent, ami semmi esetre sem következhet be. 



 

 

– Menj innen, Mohada! Mit képzelsz te kis taknyos? Hogy vádolhatsz meg engem? 

– Mennyit fizetett Rupin a hallgatásáért? Biztosan megtoldotta a szülésért járó ös--

szeget. 
Bámulatos ez a kis csitri, amilyen fiatal, olyan pimasz, ravasz és okos. Hihetetlen, 

hogy tud kombinálni. Tapasztalt asszony létére sarokba bírja szorítani. Azonban azt 

nem sejti, hogy ezzel nem csak Mummi, de ő is veszélybe kerül. A tűzzel játszik… 
– Kifelé! Takarodj a házamból! 

Mohada hátrált, de esze ágában sem volt feladni. Ezt a csatát megnyerte. És szembe 

fog szállni Rupinnal is, mert meg kell bűnhődnie a tettéért. 

– Képes eladni a lelkét? Bűnrészességet vállalt ezzel, térjen már észre! Maga is épp 
olyan gyilkos, mint a sógorom! 

– Nem én nyomtam a párnát a kislány arcába! – végre kibukott az igazság az as--

szonyból. Amint kiejtette a száján, abban a pillanatban meg is bánta. Viszont már nem 
szívhatta vissza. 

Mohada szívébe késként hatolt a fájdalom. Úgy történt, ahogy sejtette. 

– Miért nem lépett közbe? 
– Mert Rupin nem hagyta. Nagyon sajnálom azt a kislányt, de nem tehettem érte 

semmit… – az asszony szemeiből kibuggyantak a könnyek. Mohada tudta, egy érzé-

keny lélek, nem képes csecsemőgyilkosságra, hiszen az egész életét arra áldozta, hogy a 

világra segítse őket. Megtört előtte, azonban nem keltett a lányban sajnálatot. 
– Hazudik! Rupin cinkosa volt! 

– Nem! 

– Miért nem ment el a rendőrségre? 
– Mert Rupin szájon vágott és megfenyegetett, ha valakinek elmondom, halál fia va-

gyok. 

– Pedig ezt nem fogják megúszni szárazon. – Mohadát a bosszú éltette. 

– Annak a családnak, ahová a nővéred beházasodott, nagy hatalma van, gyermekem. 
Jobban teszed, ha hallgatsz Mohada, különben Rupin megöl mindkettőnket. Neki semmi 

sem szent. 

– Nem tudom felfogni, hogy az indiai asszonyok hogy lehetnek ennyire ostobák. 
Mindent nem lehet eltűrni. Megfélemlítik őket, s ezzel elérik céljaikat. 

– Fiatal vagy még ahhoz Mohada, hogy ezt megértsd. Sok mindent láttam már éle-

temben és ha egyes esetekben nem hunyom be a szemem, én is könnyen a hamvasztó 
mezőre kerültem volna. 

Egyre ijesztőbb volt, amit az asszony mondott. Vajon hány olyan esete lehetett, mint 

Taráé? És ezek mind büntetlenül maradtak? Felháborító! 

– Pedig a sógorom ezt nem fogja megúszni! Kíváncsi vagyok, hogy a rendőrségen is 
annyira bátor lesz-e, ha ráteszik a csuklójára a bilincset. 



 

 

– A helyi rendőrség vezetője, Rupinnak és a nagybátyjának a legjobb barátja. Úgy-

hogy Rupin csuklóján sosem fog bilincs kattanni, nekem elhiheted. Bármit tesz is, ami a 

törvénybe ütközik, eltusolják… A helyedben én százszor meggondolnám hallgatok-e, 
mert az életeddel játszol, Mohada. És ezt komolyan mondom. Rupin nem tudhatja meg, 

hogy ismered a titkát, különben véged van. 

 
Cindy nem törődve az alhasába nyilalló fájdalommal felült az ágyon és döbbenten 

meredt Mohadára. Nem akarta elhinni, amit hallott. 

– Képes volt megölni azt a kisbabát csak azért, mert lánynak született?  

Mohada szomorúan bólintott, a szeme megtelt könnyel, amint felidézte emlékeit. 
Abba még belegondolni is szörnyű, mit élhetett át Indiában, s a „mesének” még közel 

sem volt vége. Cindy szólni sem mert, hiszen látta barátnője arcán a fájdalmat, talán 

nem kellett volna elmesélnie élete borzalmas történéseit. Bánta, hogy feltépte barátnője 
sebeit, azonban Mohada emlékezni akart, mert amióta hátrahagyta azt a poklot, nem 

talált senkit, akinek kiönthette volna a szívét. 

– Képzelheted, hogyan éreztem magam, mikor rádöbbentem az igazságra. Nem lehet 
leírni, mi játszódott le bennem akkor. És rám várt az a hálátlan feladat, hogy közöljem a 

nővéremmel… Sosem felejtem el azt a napot. Mielőtt beléptem volna Tara szobájába, 

megfordult a fejemben, hogy vissza kellene fordulnom. Azonban tudtam, nem bírom 

magamban tartani ezt a titkot, ahogy Mummi sem bírta. Tarának joga van megtudni az 
igazságot, hogy a férje egy gyilkos, megölte a gyermeküket. Akkor nem gondoltam 

bele, milyen következményekkel jár, ha fellobbantom a tüzet. A nővéremet rossz álla-

potban találtam, ágyban feküdt magas lázzal, a szemei karikásak voltak, az arca nyúzott, 
mert a gyermek éjjel többször felkeltette. Elmesélte, mennyire fáj a melle, ami begyul-

ladt, alig bírt szoptatni, mert Jamal megharapta a mellbimbóját. Igen, az anyaság nehéz-

ségei és örömei, mondhatnánk…Nos, az örömök ez esetben elmaradtak. Azt hittem a 

szívem szakad meg, mikor Tara megkérdezte, mi történt. Tudtam, nem titkolózhatok 
tovább, pedig látván beteg állapotát egyelőre hallgatni akartam. Tara viszont úgy ismert 

engem, mint a tenyerét és az arcomról leolvasta, hogy valami szörnyűséges dolgot tud-

tam meg. Rupin volt… Ennyi jött ki a számon, s a nővéremre máris rátört a zokogás. A 
fejét a párnába fúrta, hiába ültem le mellé, ölelgettem, simogattam, hogy megnyugtas-

sam, nem sikerült. Hogyan is sikerült volna? Az elmúlt napokban hihetetlen megpróbál-

tatások érték, nem véletlenül volt gyenge a szervezete, s hatalmasodott el rajta a láz. 
Olyan forró volt a homloka, meg az egész teste, hogy megijedtem, mikor hozzáértem. 

Elmeséltem neki, mit mondott Mummi, s ugyanolyan felháborodással fogadta, mint én. 

Látszott, hogy nem csak testvérek vagyunk hanem barátnők is, az agyunk egyszerre járt, 

egy síkon mozogtunk, ugyanazt éreztük, ugyanazt gondoltuk. Dühöt, elkeseredettséget, 
felháborodást, bosszút. Megkérdezte tőlem, félek-e. Azt feleltem, nem. Erre rögtön rá-

vágta, ő sem. Legalább annyira gyűlölte Rupint, mint jómagam és elhatároztuk, nem 



 

 

fogjuk annyiban hagyni, a férjének bűnhődnie kell. Eldöntöttük, elmegyünk a rendőr-

ségre. Tarát sem érdekelték a körülmények, olyan elszánt volt, nem tartott Rupin harag-

jától éppen ellenkezőleg: ezúttal ő akarta megszégyeníteni, megbántani, a szívébe gá-
zolni, ahogy az utóbbi időben a férfi tette vele. Megbeszéltük, várunk néhány napot, 

míg Tarának lejjebb megy a láza, addig én megszervezem a szökését a babával. Elme-

gyek egy távoli rokonunkhoz Rekhához, aki a család fekete báránya volt és egyedül élt. 
Nem véletlenül nem ment férjhez, gyűlölte és megvetette az indiai férfiakat, amiért utó-

lag teljesen egyetértettünk vele. Ott biztonságban lett volna Tara a kicsivel. Ez volt az 

egyetlen esélye arra, hogy megmeneküljön Rupin önkényes uralma alól és a lehető leg-

nagyobb fájdalmat okozza neki: megfosztja a hőn szeretett fiától. Mindketten szentül 
hittük, hogy sikerülni fog és hittünk magunkban is, nem úgy mint az a több ezer indiai 

nő, aki gyávasága miatt kénytelen félelemben, megaláztatásban leélni egész életét. Tara 

nem ilyen életet képzelt el magának, megértettem és támogattam a döntésében, s büszke 
voltam rá, amiért változtatni akart a sorsán. Nem értettem, sok nő miért nem teszi 

ugyanezt és nagyon büszke voltam Tarára, s ahogy tudtam, segítettem neki. Elmentem 

Rekhához, akit szintén felháborítottak a történtek. Szívesen fogadta volna Tarát, meg 
engem is. Azzal az üzenettel, hogy „szeretettel várja a nővéremet a babával” indultam 

vissza, felhevülten, olyan erő és elszántság lakott bennem, mint még soha. Tömegköz-

lekedéssel mentem, így az oda-visszaút két teljes napot vett igénybe, de nem bántam 

meg a fárasztó és kimerítő utazást. Tarának intéztem autót sofőrrel, hogy könnyebben 
eljuthasson a babával Rekhához, a sofőrnek naivan előleget is adtam, s csak a hívásom-

ra várt, amire nem került sor. Mert mire visszatértem Rupin házába, a nővérem halott 

volt. Azt mondták, leesett a lépcsőről és halálra zúzta magát. Abban a pillanatban érez-
tem, ez hazugság. Rupin hiába bizonygatta nekem, meg a családomnak, hogy Tara túl 

gyenge volt a láztól, nem lett volna szabad felkelnie az éjszaka, megbotlott a lépcsőn és 

megtörtént a baj. Rupin ott sírt mindenki előtt, hogy micsoda tragédia érte őt, először a 

kislányát veszítette el, aztán a szeretett feleségét. Egyedül én tudtam, hogy mindkettő-
jükkel ő végzett. Az orvos a halál okaként koponyatörést állapított meg súlyos agyi 

vérzéssel, a rendőrség pedig véletlen balesetnek tekintette és ezzel lezárta az ügyet. 

Láttam, hogy a rendőrkapitány vigasztalja, ölelgeti Rupint és akkor döbbenten rá, 
Mumminak mennyire igaza volt. Nem lehet szembeszállni vele. Tara azon a bizonyos 

estén megpróbálta, s az életével fizetett érte. Titokban beszéltem a személyzettel, sem-

miféle hasznos információt nem tudtam kihúzni belőlük, csak a zuhanást hallották, 
amint a nővérem legurult a majdnem két méteres lépcsőn és nem kelt fel többé. Én biz-

tosra vettem, hogy aznap éjjel veszekedtek. Tara valószínűleg a feszültségtől és a gyűlö-

lettől már nem bírta tovább magában tartani a szörnyűséges titkot, nem bírta kivárni, 

hogy visszaérkezzem és csendben elszökjünk, amíg lehet. Tara éppúgy nem bírta elvi-
selni az elnyomást, a kegyetlenséget, az igazságtalanságot, ahogy én. Lobbanékony 

természetét ismerve sejtem, mi történhetett akkor éjjel, noha a teljes igazságot sosem 



 

 

tudom meg. Mindenesetre száz százalékig biztos vagyok benne, Rupin képébe vágta, 

hogy gyilkos! Gyerekgyilkos! És ha rajta múlik, meg fog lakolni a tettéért. Erre Rupin 

bepánikolt és lelökte a lépcsőn. 
A történtek után teljesen magamba zuhantam. Nem akartam elhinni, hogy elvesztet-

tem a nővéremet. Nem hallgattam a tapasztalt asszonyokra, akik azért élték túl ezt a 

különös felfogású, vallásos társadalmat, mert csendben maradtak és behunyták a sze-
müket, ahogy Mummi mondta. Én megpróbáltam fellázadni, de vesztettem. Méghozzá 

milyen nagyot! Azóta sem bocsátottam meg magamnak, hogy Tarát is fellázítottam és 

támogattam abban, hogy szálljon szembe a férjével. Fájdalmasan de beláttam, ezt Indiá-

ban nem lehet megtenni. Anyámnak is igaza volt, nem véletlenül hajtogatta mindig, 
hogy a túlzott kíváncsiságom – okosságommal társulva – bajt hoz majd rám. Nos, nagy 

árat fizettem érte, miattam halt meg a nővérem… 

Mohada szeméből útnak indultak a könnyek. Cindy jól tudta, milyen elviselhetetlen 
kínt jelent, ha felelősnek érezzük magunkat valakinek a haláláért. Ebben is sorstársak 

voltak, nem csak az elhagyatottságban és a magányban. 

– Ó, Mohada! Ne hibáztasd magad, nem te tehetsz róla! – Cindy egyből megértette, 
miért szenved a barátnője. Évek óta cipelte ezt a nehéz terhet, az önvád terhét és sosem 

tudta elmondani senkinek, aki feloldozta volna. Mások bűneiért nem neki kell lakolnia. 

– Ha akkor nem beszélem rá, hogy próbáljon meg kitörni a férje zsarnoksága alól, 

még mindig élne… – Mohada csak zokogott és zokogott. Cindy megölelte, vigasztalni 
próbálta. Nem is értette, miért érzett Mohada bűntudatot, amit Rupinnak kellett volna. 

Az indiaiak tényleg furcsán gondolkodnak. 

– Megtettél érte mindent, megszervezted a szökését, biztonságos otthont intéztél ne-
ki, ami fiatal gyermek létedre nagy szó. Arról nem te tehetsz, hogy az az állat férje 

megölte. Ne feledd, egyszer már megmentetted az életét, a szülésnél. Az is eleve nagy 

bátorságra vall, hogy megállítottad a bábaasszonyt, mielőtt… Nekem nem lett volna 

lélekjelenlétem szembeszállni két felnőttel, főleg nem azzal a brutális férjjel. Úgyhogy 
le a kalappal előtted, hiszen ezzel a bátor tettel nem csak a nővéredet, de az ikreket is 

megmentetted. Tara biztos büszke volt rád ezért, csak nem maradt ideje köszönetet 

mondani. 
– Nem, mert az a mocsok végzett vele. És én nem tudtam megakadályozni – hüppög-

te a lány. Cindynek majd meg szakadt a szíve, talán mégsem kellett volna felszínre hoz-

ni ezeket a borzalmas emlékeket. Mohadát még sosem látta ennyire elkeseredettnek és 
gyengének. Hát nem csoda, ha azok a megpróbáltatások, amiken keresztül ment, meg-

törték. 

– Mohada, nem lehettél mellette minden egyes pillanatban. Ne hibáztasd magad, 

mert nem te vagy Tara gyilkosa, hanem Rupin. Őt terheli a felelősség, hiszen ő lökte le 
a testvéredet a lépcsőn. Kettőnk közül inkább nekem kellene lelkiismeret furdalásomnak 



 

 

lenni, nem neked. Én saját akaratomból mentem el az orvoshoz és kértem, hogy oltsa ki 

a gyermekem életét. Sosem gondoltam volna, hogy meg fogom bánni. 

Cindy sem tartotta tovább vissza a könnyeit, egymás nyakába borultak és úgy sírták 
ki magukat a kórterem csendjében. Abban a pillanatban bebizonyosodott számukra, 

hogy igaz barátra leltek a másikban, ami hatalmas ajándéknak számított a sorstól. 

 
 

16. FEJEZET 

 

 
Ben kikerekedett szemekkel figyelte a vörös hajú nőt és minden idegszálával arra 

koncentrált, amit mondott. Hihetetlen, alig ismerte fél órája, mégis olyan bizalmas in-

formációkat osztottak meg egymással, amit még a feleségének sem mondott volna el 
soha. Hilary nem is értette volna meg, ő más világban nevelkedett, más felfogású, lenéz-

te a nála alacsonyabb szinten élőket. Szerinte az emberi értékek a gazdagságtól függtek. 

Ben teljesen más volt, sokan nem is értették, hogyan tudott feleségül venni egy ennyire 
sznob, érzéketlen, anyagias nőt. Talán azért, mert akit ő igazán szeretett, az nem lehetett 

az övé. S mivel jól tudta, milyen ha elveszítjük életünk nagy szerelmét, hát nem akarta, 

hogy Hilary is megtapasztalja ezt az érzést. Legalább valakit boldoggá tehet, ha őt nem 

tehetik boldoggá. Hil nagyon büszke volt a férjére, mindig dicsekedett vele és élvezte a 
nagy köztiszteletben álló nőgyógyász feleségének a szerepét. Olyan jól csengett, hogy 

doktorné… A férje megértette a nőket, a felesége típusú nőket és a másféléket is, a ren-

delésén sokan megfordultak, széles palettáját mutatva a női nemnek. Érdekes, mennyire 
különböznek a nők, lélekben, stílusban, kinézetben és legfőképpen gondolkodásban. 

Ahogy ott ült a teraszon és Cindyt hallgatta már az első percekben rádöbbent, men--

nyire hasonlít a gondolkodása Mohadával. Nem véletlenül lettek barátnők. Ben álmában 

sem gondolta volna, hogy még hallani fog Mohadáról, akit mindig valami rejtélyes ti-
tokzatosság vett körül, aki mellett sosem tudott úgy elmenni, mint a többi nő mellett, aki 

megérintette a szívét abban a pillanatban, amikor meglátta. Mert volt benne valami va-

rázs, amit a mai napig nem tudott megmagyarázni, de a szíve még most is nagyot dob-
bant, ha csak rá gondolt, vagy kiejtették előtte a nevét. És íme, itt ült vele egy asztalnál 

Cindy, aki összekötő kapocs lehet közöttük. 

– Ha akkor Mohada lelkiekben nincs mellettem, végem van. Sok mindenre megtaní-
tott, legfőképpen arra, hogy bármi történjék is, talpra kell állni. Esküszöm, azóta eszem-

be sem jutott az öngyilkosság. Nélküle már rég kinyírtam volna magam, tudom, addig 

próbálkoztam volna, míg nem sikerül. 

– Mi történt azután? – Ben égett a vágytól, hogy minél többet megtudjon Mohadáról. 
Sosem hitte volna, hogy egyszer csak felbukkan valaki, aki még tud újat mondani, illet-

ve mesélni róla. Egy biztos, ők ketten ismerték a legjobban Mohadát. 



 

 

– Együtt mentünk el egy pszichiáterhez, s a kezelés jót tett mindkettőnknek. Annyi-

ra, hogy visszanyertük az önbizalmunkat, ott hagytuk a Vörös Alkonyatot és beindítot-

tuk a vállalkozásainkat. 
– Vállalkozásokat? – ez a férfit is meglepte. 

– Igen. Hastánciskolát nyitottunk és egy ruhaboltot, melyben indiai viseleteket, ken-

dőket, a magunk által tervezett és varrt hastánc-ruhákat árultunk. Kezdetben alig lézeng-
tek a butikban, azonban az ötletemnek köszönhetően – bólintott Cindy büszkén pirulva 

– amint vállaltunk egyedileg, személyre szabott fellépő ruhák készítését, az beindította 

az üzletet. Elindult velünk a szekér, ahogy mondani szokás, a fellépéseink sokasodtak, s 

egyre többen jelentkeztek az iskolánkba, ami Mohada nevét viselte. Olyan jól hangzott, 
hogy Mohada Hastánciskola… 

– Képzelem, mennyire boldog lehetett. Teljesült a vágya, szabad volt és azt csinálha-

tott, amit mindig is szeretett volna. Hastáncolt. 
– Bizony. És most újra elvesztette a szabadságát… – hajtotta le a fejét szomorúan 

Cindy, a könnyeivel küszködve. Hiszen ahányszor eszébe jutott a barátnője, a sírás kör-

nyékezte. – Mi lesz vele, Ben? 
– Minden követ meg fogok mozgatni érte. Megtaláljuk, megígérem. 

– Attól félek, hogy késő lesz. – Ez a bizalmas beszélgetés elég volt Cindynek ahhoz, 

hogy meg merje osztani a férfival a félelmét. 

– Ismerem a volt férjét. Bármennyire is dühös Mohadára, nem fogja megölni, mert 
szereti. 

– Én nem vennék rá mérget… – kételkedett Cindy. – Mohada elmondásaiból ítélve 

az indiai férfiak kiszámíthatatlanok. 
– Ez Rajan esetében nem igaz. Nagyon szereti Mohadát, láttam a tekintetében. Az is 

mellette szól, hogy nem a hozománya miatt vette el. Az apja nem tudott volna sok rúpiát 

adni, mert a nővére kiházasítása anyagi csődbe sodorta a családot. Rajan még Rupinnál 

is gazdagabb és meg is botránkoztatta a családját, amiért olyan lány kellett neki, akinek 
egy vasa sem volt. 

– Ha annyira jól bánt volna vele, Mohada nem szökik meg tőle. 

– Náluk a „jól bánás” nem ugyanazt jelenti, mint nálunk. 
– Meg tudjuk menteni tőle? 

– Hát, nagyon remélem. Egyszer már képes voltam őrültségre miatta és bármikor 

kész vagyok újra megtenni – rápillantott az órájára és már intett is a pincérnek. – Ne 
vesztegessük tovább az időnket, menjünk a rendőrségre! 

– Menjünk? – kérdezte Cindy meghökkenve. – Velem? 

– Miért? Mit gondoltál, hogy egyedül megyek? 

– Őszintén szólva, igen. Nem hiszem hogy jót tenne neked, ha egy ócska kis táncos-
nő társaságában mutatkoznál. A te köreidben ezt nem nézik jó szemmel. – Még sosem 



 

 

adatott meg neki, hogy tegezzen egy orvost. A férfi rendkívül udvarias volt és egyálta-

lán nem hordta fent az orrát. Nyitott volt, korrekt, barátságos és hihetetlenül jó fej. 

– És kit érdekel? Az a legfontosabb, hogy segítsünk Mohadán, nem?  
Cindy csak pislogott. Ez az ember nagyot nőtt a szemében és abban a pillanatban 

megértette, Mohada miért szerette őt olyan kitartóan annak ellenére, hogy tudta: nős. 

 
 

17. FEJEZET 

 

 
Amikor beléptek Dowling nyomozó irodájába, Cindy nem akart hinni a szemének. A 

szigorú tekintetű, komor és érdektelen arcot vágó, félig kopasz férfi hirtelen közléken--

nyé és segítőkésszé vált, mikor Ben bemutatkozott neki. Az orvos jelenlétében már 
másképp pillantott Cindyre, akinek az ereiben mintha hangyák kezdtek volna mozogni. 

Sejtette. Szóval ennyit számít, ha egy befolyásos ember belép valahova, nem mindegy 

ki kér segítséget. Jól érezte, hogy ő egy huszadrangú senki és a rendőrség millió ügyei 
közül nem éppen egy elveszettnek hitt hastáncosnő megkeresésére állítja elsősorban a 

kollégáit. Ez olyan igazságtalan! Mi van, ha Ben nem segít neki? 

– Á, emlékszem a hölgy bejelentésére – mosolyogva pillantott Cindy felé, aki leg-

szívesebben szemen köpte volna ezt a pökhendi nyomozót. A nyájasságától a hányinger 
kerülgette. Már mindjárt másképp intézkedik, ha pénzszagot érez? – Szóval azóta sem 

került elő a barátnője… – állapította meg az aktájában kutatva. 

Cindyben forrt a méreg, szóval ez az jelenti, hogy a bejelentése óta nem csináltak 
semmit. Még csak nem is keresték a barátnőjét, csak ülnek az ügyön. És az ember még 

azt hiszi, hogy megbízhat a rendőrségben. Egy frászt! 

– Sajnos, nem. Éppen ezért nagyon aggódunk Mohadáért – felelte Ben, Cindy he-

lyett. 
– Nézze, ráállítottam néhány emberemet és országos körözést adtam ki, ennél többet 

sajnos nem tehetek. 

Még hogy ráállította több emberét! A füle botját sem mozdította, ebben Cindy egé-
szen biztos volt. Sosem csaltak a megérzései. Többek között érezte azt is, hogy Mohada 

nagy veszélyben van és ezzel a fajankóval csak az idejüket vesztegetik. 

– Mi attól félünk, hogy a volt férje rabolta el és visszavitte Indiába. Nem lehetne 
nemzetközileg kerestetni? 

Dowling nyomozóból előtört a pökhendiség, amit Cindy már megtapasztalt, amikor 

egyedül jött ide. Hirtelen az vetődött fel benne, hiába hívta el Bent, vele sem ér el sem-

mit. 
– Ha! – horkant fel gúnyosan. – Azt kötve hiszem, nem tudta volna átcsempészni a 

határon. Egyelőre nem látom indokoltnak, hogy más országokat is bevonjunk az ügybe. 



 

 

A reagálása Bennél is kiverte a biztosítékot. Még hogy nem lehet átcsempészni a ha-

táron?! Ha nem Mohadáról lett volna szó, legszívesebben kinevette volna a nyomozót. 

Ha tudná, hogy ő hozta Amerikába titokban a saját hajóján! Úgy látszik, könnyen át 
lehet járni a hatóságok eszén és most már elhitte azt is, hogy orránál fogva lehet vezetni 

a rendőrséget, ha valaki egy kicsit ügyes és használja az eszét. 

– És meddig kell még várnunk, hogy indokoltnak tartsa, Dowling nyomozó? – Ben 
kezdett ideges lenni ettől a tehetetlenségtől, s kissé nyomatékosabban szólt vissza a 

férfinak, aki nyílt támadásnak vette a dolgot. 

– Nézze, még az sem biztos, hogy egyáltalán eltűnt az a lány. Sokan vannak, akik 

inkább meggondolják magukat és önként visszatérnek a hazájukba, s azért nem szólnak 
a barátaiknak, mert nem akarják megbántani őket. A másik eshetőség, ha az üldözőik 

ellen menekülnek és inkább a gyors lelépést választják. Sok betelepültet találtunk már 

meg az ország másik pontján, ahol nagyon jól érezték magukat és arra kérték a rendőr-
séget, ne mondjuk el a hozzátartozóiknak a hollétüket. 

– Mohada egyik csoportba sem tartozik. Szeretett New Yorkban élni, nem véletlenül 

nyitott itt tánciskolát. Amióta Amerikába jött, rettegett a férje bosszújától. Biztosan 
Rajan rabolta el és erőszakkal visszavitte Indiába, ahol rendelkezhet felette – szólt köz-

be Cindy, hogy felnyissa ennek a férfinak a szemét végre! Hát nem veszi észre, mi fo-

lyik itt? 

– Ez csak feltételezés, ami a rendőrségnek kevés. Mondtam, már országosan kereste-
tem, ennél többet nem tehetek. Vagy megkérdőjelezik a munkámat? 

– Nem, dehogy! – mondta Ben, pedig legszívesebben igent felelt volna. Talán ha 

mást állítanának az ügyre… 
– Mertem remélni. Tudom, a hozzátartozók mindig kétségbe vannak esve és sürget-

nék az időt, amit megértek. Higgyék el, tíz éve foglalkozom eltűnt személyekkel, isme-

rem a dörgést. Egyébként milyen kapcsolatban állt a hölggyel, Mr. Blackfort? Honnan 

ismeri? 
– Indiában találkoztam vele, amikor orvos gyakornok voltam. Azóta nagyon jó ba-

rátságban vagyunk – Ben remélte, más nem hallatszott ki hangjából, mint amit szeretett 

volna. Egyébként meg mi köze hozzá? 
– Értem – válaszolta sejtelmesen a férfi. Ben érezte, tudja. Tudja, hogy Mohada töb-

bet jelent neki egy kedves ismerősnél. A nyomozó megköszörülte a torkát, aztán folytat-

ta. – Remélem, minél hamarabb előkerül a barátjuk épségben. Addig sajnos nem tehe-
tünk mást, minthogy várunk. Tudom, ez nagyon nehéz lesz önöknek, de a türelmüket 

kell kérjem. Minden nyomozásban sajnos nagy szerepet játszik az idő. Az embereim 

dolgoznak az ügyön, ami minden bizonnyal eredményt fog hozni. Amint megtudunk 

valamit, értesítjük Mr. Blackfort. Addig is reméljük a legjobbakat! Köszönöm, hogy ide 
fáradtak – hirtelen felpattant a székéből, kezet nyújtott Bennek. Ügyesen és diplomati-

kusan adta tudtukra, hogy távozzanak az irodájából. 



 

 

Csalódottan léptek ki a rendőrségről. Ben nem akart hinni a fülének. Azt hitte, Ame-

rikában segítőkészebbek a hatóságok, azonban ez a „tutyimutyiság” inkább Indiára em-

lékeztette. Megmondta Cindynek, mindenképpen felbérel egy magánnyomozót is és 
telefonszámot cseréltek, hogy el tudják egymást érni. Ben megadta az otthoni számát, 

amit a betegei nem ismertek, meg a klinikán a mellékét. Cindy megköszönte a segítsé-

gét és miután elköszöntek egymástól, a férfi úgy döntött, nem megy be a kórházba. In-
kább rendelt egy taxit és a Central parkhoz vitette magát. Ott találkoztak utoljára Moha-

dával. Milyen jó lenne, ha most is együtt sétálhatna vele! Egyszerűen nem bírta kiverni 

a fejéből a lányt, a maga szépségével, angyali tekintetével együtt… a varázslatos has-

táncosnőt, a táncoktatót… és a szépségkirálynőt, aki lett belőle. És mindenekelőtt a 
csodálatos nőt, akit úgy szeretett volna a magáénak, de nem lehetett az övé. Hiába teltek 

az évek, nem felejtette el bájos mosolyát, huncut kacsintását, haja selymességét, bőre 

illatát. 
 

 

18. FEJEZET 
 

 

Ragyogó júniusi napnak néztek elébe, mikor Ben Blackfort első önálló ügyelete le-

telt. Nem is érzékelte volna, hogy vége az ügyeletének, mert mélyen aludt a kifakult, 
kopott, nyikorgó ágyban az orvosi szobában, ha fél nyolckor nem kezd el csipogni a 

mobiltelefonján az ébresztő funkció. Nehezen nyitotta ki résnyire a szemét és amint 

felfogta hol van, nem a személyi hívója pityeg, egyből lenyomta a mobilkészüléken a 
gombot és a feje visszazuhant a párnára. Amikor megmutatták a szobáját, melyen mun-

kaidejük alatt három orvossal osztoztak meg, elképedt. Rendkívül szerény volt, lelakott 

és kiábrándító, azzal az ócska, egykor világosbarna, most már kifakult, besüppedt fotel-

lal és ággyá nyitható kanapéval együtt, amit itt ülőgarnitúrának neveztek. Amikor elő-
ször ráült, Ben elképzelni sem tudta, hogyan fog majd aludni rajta. Nos, az ügyelet ne-

hézségei, a sok munka és rohanás az éjszaka folyamán annyira kimerítették, hogy meg 

sem érezte az ágy kényelmetlenségét, mely olyannyira használt volt, hogy mikor a ma-
gas, sportos közel száz kilót nyomó férfi elnyújtózott rajta, úgy érezte, egészen a padló-

ig süpped benne a teste. Ez azonban Bent egy cseppet sem zavarta és amint lehajtotta a 

fejét, már el is nyomta az álom. 
Először, amikor Mumbaiba érkezett, nagy volt a hőség, ami azóta sem szűnt, a nap 

egyre jobban perzselt mindent, amit ért. Az utcákat, járműveket, házakat, embereket. 

New Yorkban azért változékony időhöz szokott, mondjuk ott is megtapasztalta a hősé-

get, meg amikor tengerparton süttette a hasát, azonban az egész kórház épületében, kü-
lönösen az ő szobájában rendkívül tikkadt, levegőtlen, fojtogató hőség uralkodott. Egy 

szál alsónadrágban aludt, takarót nem használt, így is izzadtságban úszott az egész teste. 



 

 

A függönyt este elfelejtette behúzni, így a nap könyörtelenül tűzött be az ablakán, ami 

más körülmények között zavarta volna, most viszont ügyet sem vetett rá. Nem érezte, 

hogy tulajdonképpen egy katlanban alszik, nem vágyott másra, csak hogy kipihenhesse 
magát. Hajnal háromkor jutott fel az orvosi szobába, miután mozgalmas napot tudhatott 

a magáénak: három szülést vezetett le, kettőt természetes úton, egyet császármetszéssel. 

Aztán az osztályon rosszul lett két beteg, behoztak egy fiatal lányt, aki váratlanul elve-
télt, úgyhogy rohanhatott a műtő, a szülészeti ambulancia és az osztály között, de kivá-

lóan helytállt. Ő maradt egyedül az osztályon ügyeletben, egy készenlétes orvossal, 

akitől bármikor segítséget kérhetett. 

Ben nem érkezett teljesen tapasztalatlanul Indiába, New Yorkban már részt vett az 
oktató kórházban bizonyos műtéteken és abban a reményben kelt útra és jött Mumbaiba, 

hogy a tudását tovább fejlesztheti. Különben is szeretett világot járni, tapasztalatokat 

gyűjteni, hiszen az egészségügy minden országban más volt, s nem csak izgalmas kihí-
vásnak, de jó „mókának” is tűnt, ha felfedezheti a varázslatos Indiát. India mindig is 

vonzotta, már egyetemista korában sokat olvasott róla és az orvosok körében „bevett” 

szokás volt, ha máshol is belekóstoltak az egészségügybe. Sokan látogattak külföldre, 
hiszen egyes műtéteket máshogy végeztek, némely betegségeket máshogy gyógyítottak 

Amerikában, mint Indiában, s ez nem csak erre a két országra volt jellemző. Benben 

nem csak a tanulási vágy, hanem a kalandvágy is élt, mikor elindult New Yorkból vilá-

got látni. Mikor megérkezett Indiába, meglepődött ugyan azt a hatalmas szegénységet 
látván, amiről hallomásból értesült ugyan, de amikor ott volt a szeme előtt és ott élt 

köztük, megdöbbentette az ottani emberek életvitele, felfogása. A szegénység, a vézna, 

éhező, kéregető gyermekek, a nyomornegyedek és óriási szeméthalmok, piszkos folyók 
ellenére Ben nagyon jól érezte magát Indiában és megszerette az országot. Az emberek 

kedvesek voltak, a kollégák szerették, s teljesen más hangulat uralkodott a kollektíva 

között, mint New Yorkban. Senki sem volt távolságtartó, prűd, sznob, karrierista, amitől 

otthon sokszor felfordult a gyomra. Itt az emberek egyszerűek voltak, szeretetre éhesek 
és rendkívül hálásak. Csak léteztek és meg sem fordult a fejükben feljebb törni, mert a 

hitük szerint mindenki oda való, ahová született. Ők nem véletlenül születtek a szegény-

ségbe, abban az alsó rétegben kell leélniük az életüket, hát elfogadták a sorsukat. Per-
sze, voltak akik máshogy gondolkoztak a vallásuk szerint, s Ben álmában sem gondolta 

volna, hogy idővel találkozni fog a könyörtelenséggel. De még csak kis orvosnak szá-

mított, s az ügyeleten és a szakrendeléseken egyszerű emberekkel találkozott. Arra nem 
számított, hogy három hónapja állt munkába csupán, a híre máris futótűzként terjedt 

mind a kollégák, mind a betegek között. Van egy fiatal, tehetséges, jóképű, amerikai 

nőgyógyász… 

Ben szeretett volna azonnal visszaaludni, hiszen ezt a pár óra pihenést jogosan keve-
sellte a szervezete, azonban a mobilja néhány perc elteltével ismét megszólalt. Keserű 

szájízzel vette tudomásul, hogy fel kell kelnie, mikor megnézte az időt. 7:40. Máris 



 

 

késésben volt, nyolckor kezdődik az orvosi megbeszélés, s addig még le kell zuhanyoz-

nia. Nagy nehezen kelt ki az ágyból és betántorgott az aprócska fürdőszobába, mely az 

orvosi szobából nyílt, s egy egyszerű zuhanyzót, mosdókagylót és WC-t foglalt magába 
néhány négyzetméternyi területen. Hogy meggyorsítsa a dolgot, zuhanyozás közben 

fogat mosott, aztán belebújt civil ruhájába, zöld térdig érő nadrágba és egy világosbar-

na, rövid ujjú ingbe, melyre egy köpenyt húzott, amit nem gombolt be. Úgyis nem soká-
ra leveszi, ha vége lesz a megbeszélésnek, mert utána mehet haza és reményei szerint 

rendesen kialhatja magát. Az összeizzadt fehér kórházi ruháját belegyűrte egy zacskóba, 

majd leadja a mosodába a többi szennyesével együtt. Miután elkészült, az osztály felé 

vette az irányt, a pultnál már tüsténkedtek a nővérek, előkészítették a betegek kórlapjait, 
a vizitelő orvosokra várva. 

– Jó reggelt, Blackfort doktor – mosolygott rá az egyik alacsony, fekete. – Kér egy 

kávét? 
– Hát, az igazán rám férne. 

– Jöjjön, épp az imént főztem ki – válaszolta és látszott a szemén, mennyire örül an-

nak, hogy a doktor elfogadja a meghívását és követi őt a nővérszobába. 
A nők hihetetlenül kedvesek voltak és imádtak vele dolgozni, akárhányszor jelent 

meg az osztályon, vagy az ambulancián, mindig odaugrott hozzá valaki és megkérdezte, 

miben segíthetne. És Ben jól érezte, hogy ez a túlzott segítőkészség és kedvesség nem a 

munkának, hanem legfőképpen a sármosságának köszönhető. 
A nővér lelkesen kitöltötte neki a kávéját, mire Ben feleszmélt. Kávézóban nem 

szolgálták volna ki ilyen gyorsan, vagy csak az ő agya forgott lassan az álmosságtól? 

– Mennyi cukrot tehetek bele? 
– Kettőt. Köszönöm. 

– Semmiség az egész. Nyugodtan szóljon, ha bármiben a segítségére lehetek. 

Ben bólintott, s azt hitte, a nővér visszamegy a pulthoz vagy a betegekhez, ehelyett 

nem tágított mellőle és szép szemekkel nézte, amint belekóstol a forró italba. 
– Finom – mondta Ben, mert azt gondolta, csak a dicséretre vár, azonban megbánta, 

amint kimondta. Mert a lány ezt bátorításnak vette és onnantól kezdve be nem állt a 

szája. 
– Máskor is szívesen főzök magának. Hallottam, nehéz ügyelete volt. Nem csoda, ha 

fáradt. 

Ennyire tájékozott? Már kora reggel utána érdeklődött? Ez meglepte Bent. 
– Igen. Azt mondják, az első ügyeletet mindig kifogja az ember. Három szülésem 

volt, ebből egyik császár és még két műtétem. 

– És milyen jól helytállt! Megérdemli a pihenést, meg hogy valaki kényeztesse egy 

kicsit. 
Ez a lány mindent tud? Nyomozást folytatott utána? Egy nővér nem szokta beledug-

ni az orrát az orvosok dolgába. Teljesen leinformálta, pedig Ben még a nevére sem em-



 

 

lékezett és a ruháján nem volt kint a névjegytáblája, amiről le tudta volna olvasni. Köte-

lező lett volna viselni, de ő sem hordta, mert nem szerette. Emlékezett rá, hogy az elsők 

közt mutatkozott be neki a lány, de annyi volt az új arc és név, hogy nem mindenkit 
jegyzett meg magának. 

– Csak egy kiadós alvásra vágyom, semmi másra – sóhajtotta Ben, egy hosszú ásítás 

közepette. 
– Egyedül lakik, doktor? – kérdezte a lány, azonban jól tudta, hogy Ben egyedül bé-

rel egy kis lakást a kórház közelében. 

– Igen. 

– Nem mondja, hogy nincs aki ebédet főzzön magának? Mit fog enni, ha alvás után 
arra ébred, hogy korog a gyomra? 

– Még nem tudom. Majd rendelek valamit. – Ha gondolja, megkóstolhatja a főztö-

met. Ma csak délelőttös vagyok az osztályon, utána szívesen viszek magának egy ada-
got… Tegnap egész nap a konyhában tüsténkedtem. 

Ben kezdett rosszul lenni, azt hitte, ezt a lányt sosem fogja levakarni magáról. Úgy 

tapadt rá, mint légy a légypapírra. 
– Köszönöm, de felnőtt ember vagyok, úgyhogy majd megoldom magam – próbált 

tapintatos lenni, azonban a lány lelkesedését így is letörte. Rápillantott az órájára és 

visszanyomta a nővér kezébe az üres csészét. – Most már tényleg mennem kell, mind-

járt megbeszélés van. Kösz a kávét! 
Amilyen gyorsan tudott, olyan gyorsan távozott a nővérszobából és elhatározta, soha 

többet nem megy be oda egyedül. Amióta betette a lábát ebbe a kórházba, tapadtak rá a 

nők. Ez a nővérke nem indiai származású volt, azok nem voltak ennyire rámenősek, 
csak a bevándorlók. Ő is „vendégmunkás” volt itt és a férfi elmosolyogta magát, mialatt 

végigrohant a folyosón, mert a barátaira gondolt, akik azt mondták neki, bolond ha nem 

használja ki a helyzetet. Ben Blackfort fiatal, jóképű, sármos, gazdag amerikai volt és 

orvos! Ez nagyon jó partinak számított a nőknél és az indiai lányok meseszépek voltak. 
A beszámolót a referálón Ben kezdte, ügyeletes orvosként. Megbeszélték az éjszaka 

eseményeit, az osztályon fekvő betegek állapotát, az aznapi műtétesek sorsát. A főorvos 

elismerését fejezte ki Ben szakmai tudásának és helyt állásának, s rendkívül hálás volt 
azért, mert egyedül végezte el a munkáját és nem kért segítséget. Ezt Amerikában egyik 

klinikán sem engedték volna meg neki, egy fiatal, kezdő orvos nem vághatott bele 

egyetlen műtétbe sem egyedül, ha nem áll mellette szakorvos. Hát ez is az egyik eltérés 
volt az itteni egészségügyhöz képest, itt legalább hagyták a fiatal kollégákat egyedül 

dönteni, operálni, s így egy az egyben viselhették a felelősséget a betegeikért. Ameriká-

ban is minden kórháznak meg volt a maga szokása, ostoba és túlzottan elővigyázatos 

szabályai, de olyan szabadkezet, amit itt Ben Indiában kapott, otthon kevés intézmény-
ben kapott volna. Persze attól is függött, ki milyen gyakorlattal rendelkezik, hogyan 

„suhan a szike a kezében”, ki mennyire ügyes, talpraesett… Akárkit nem hagytak egye-



 

 

dül, szakmai felügyelet nélkül dolgozni ügyeletben, úgyhogy Ben ezzel kivívta magá-

nak a kollégái elismerését, akik örültek, hogy van valaki, aki operálhat helyettük. Min-

denki rengeteget dolgozott, sok ügyeletet vállalt havonta, s olyan fáradtak voltak, hogy 
egy ifjú titán érkezése, mint Ben Blackfort, feloldozást jelentett a számukra, még ha 

csak egy fél évet szándékozott is náluk tölteni. Nagy bátorságra vallott bevállalni egye-

dül a szüléseket és a műtéteket, melyből látszott, hogy Benből híres orvos lesz. 
Tulajdonképpen orvoshiánnyal küzdött minden ország, India legfőképpen a rendkí-

vül sűrű népességét illetően. Úgyhogy Ben hiába reménykedett abban, hogy hazamehet, 

a főorvos kénytelen volt beosztani őt aznap délelőttre a járóbeteg szakrendelésre. Leg-

szívesebben szentségelt volna, de vissza kellett fognia magát a többiek előtt és szót fo-
gadni a főnökének. Fogalma sem volt, hogyan fogja átvészelni azt a napot, hát dühösen 

ment le a földszintre és kezdte el a rendelést. Nem árulta el senkinek, de akkor félt a 

legjobban a munkától, mert a fáradtság annyira eluralkodott rajta, hogy így egyre na-
gyobb volt a hibázás lehetősége. Még csak az hiányozna, ha egy sikeres ügyelet után 

valami galibát csinálna, az ő szakmájában egy apró hibának is végzetes következménye 

lehet, emberek veszik kárát. Nők, vagy gyermekek, illetve magzatok, akik még meg 
sem születtek, ha elnéz az orvos egy ultrahangot. Ben hallott már műhibaperekről és 

remélte, vele sosem fog előfordulni ilyesmi. Próbálta jól végezni a rendelésen monoton-

nak számító munkát, egyik hölgy jött a másik után, aki felfeküdt a vizsgálóasztalra és 

széttette előtte a lábát, Ben keneteket vett, recepteket írt, felvilágosítást adott fiatal 
lágygyermekeknek. Amerikában a felnőtt korhatár huszonegy év volt, éppen ezért meg-

döbbentette, hogy olyan tizenhét-tizennyolc éves lányok, szinte gyermekek is jelentkez-

tek nála, akik már anyák voltak, de minél előbb szerettek volna még egyszer szülni, 
hogy fiaik legyenek. Ben megszokta már azokat a kérdéseket és csak mosolygott rajtuk, 

mikor a nők arról faggatták, nem létezik-e olyan praktika, melynek segítségével fiú 

foganhat a méhükben. Tisztában volt vele, miért akart minden egyes nő legalább egy-

szer fiút világra hozni a férjének. Kezdetben megrökönyödött rajtuk, aztán nem. Kezdte 
megszokni az ottani embereket, a szokásaikat, a nézeteiket, s egyre jobban ismerte a 

hitüket. Már-már azt hitte, összeesik a fáradtságtól, mikor belépett a rendelőbe egy jól 

szituált házaspár. A férfi sötét öltönyt viselt, kék nyakkendőt, a felesége viszont… Piros 
száriban volt, mely egészen leért a bokájáig, azonban hiába takarta a testét, az alakja 

tökéletességét nem tudta elrejteni. A férj kezet rázott a doktorral, aztán bemutatta a fele-

ségét és amint Ben belenézett a nő gyönyörű égszínkék szemébe, majdnem elolvadt 
tőle. Az álmosság egyből szertefoszlott a szeméből, hiszen ilyen csodálatos jelenséggel 

még nem találkozott: bájos, kerek arc, kívánatos ajkak, és a hosszú, dús, fekete hajkoro-

na, mely természetesen omlott a vállára… Olyan volt, mintha Seherezádé kelt volna 

életre az Ezeregyéjszaka meséiből. A legszebb nő volt, akit valaha látott. A férfi nevére 
nem, de a nőére felfigyelt. Sok emberrel találkozott, kevés páciens nevét jegyezte meg, 



 

 

azonban ezé a nőé egyből megragadt az agyában. Mohada. Még a neve is olyan szép, 

különleges, egyedi, mint a hölgy maga. 

– A feleségem valószínűleg gyermeket vár – mondta a férfi, ezek a szavak már elju-
tottak Ben tudatáig, ekkor eszmélt fel abból az édes kábulatból, melyet Mohada varázsa 

okozott. Ámulatba ejtette. – Szeretnénk, ha megvizsgálná. Hallottam, hogy van itt va-

lamiféle készülék, mellyel át lehet világítani a nők hasát. 
Egy újabb tudatlan indiai? Hihetetlen, köznyelven mik keringtek a diagnosztikai be-

rendezésekről. 

– Á, biztosan az ultrahangra gondol – mosolygott Ben és az egyik ajtóra mutatott. – 

Jöjjenek velem, átmegyünk az ultrahangos vizsgálóba. 
Amikor átértek, mindannyiukat váratlan meglepetés érte. Ben megkérte Mohadát, 

hogy feküdjön fel az asztalra és tegye szabaddá a hasát, ami csak úgy volt lehetséges, 

hogy a hosszú ruháját teljesen fel kellett húznia, egészen a melléig, így Ben megpillant-
hatta formás, meztelen lábait, a csípőjére csipkés fehérnemű ragadt, mely még izgatóbbá 

tette. Az első pillanatban Mohada vonakodott, mikor az orvos arra kérte, húzza fel a 

ruháját. A férjére pillantott, aki bólintott, s a feleség csak utána feküdt fel az asztalra és 
tette szabaddá a hasát, Ben legnagyobb örömére. Érezte, hogy az izgalom és a látvány 

szépsége hőhullámként hat rá, az arca pirosodni kezdett és rettentően nehezére esett, 

hogy csak azt figyelje ezen a nőn, ami hozzá tartozik, az pedig pusztán a hasa. A lábai-

ról le kellett vennie a tekintetét, már csak azért is, mert tartott a jelen lévő férjtől. Még-
sem illik úgy megbámulni valakinek a feleségét, ahogy Ben tette. Hogy zavarát leplez-

ze, köhögött egyet és folytatta a munkáját, amit kértek tőle. 

– Ez egy kicsit hideg lesz, ne haragudjon – figyelmeztette Mohadát és bekente a ha-
sát valamilyen zselés anyaggal. Aztán Ben leült az ágy mellé, bekapcsolta a számítógé-

pet és megkezdte az ultrahangos vizsgálatot. Valóban átvilágította a hasát és az ered-

mény ott látszott a monitoron. 

– Mit lát? – kérdezte Rajan meglepődve. 
– Megmutatom, jöjjön közelebb – szólt a férfinak, majd a képernyőn egy sötét pontra 

bökött. 

– Ott van a fejlődésben lévő, picinyke, magzat. A felesége valóban gyermeket vár. 
Gratulálok! 

Mosoly jelent meg mindkét szülő arcán. Ben Mohadára pillantott. 

– Megnézheti ön is, ha felemeli a fejét. 
Mohada nyújtózkodni kezdett, Ben pedig amennyire lehetett, elfordította a számító-

gép monitorját, hogy a boldog anyuka is láthassa fejlődésben lévő gyermekét, melynek 

még egyáltalán nem volt gyerek formája. 

– Meg tudja mondani, fiú lesz-e vagy lány? – kérdezte Rajan, tulajdonképpen ezért 
jöttek el erre a vizsgálatra, melyről oly sokat hallottak. 



 

 

Ben már várta a kérdést és egy kicsit szerette is lelombozni ezeket a férfiakat, akiket 

csak a gyermek neme érdekelt, nem a puszta létezése. 

– Ahhoz még várni kell legalább két hónapot. Úgy látom, a felesége még csak az 
ötödik hétben van – válaszolta Ben, mialatt a képernyőt bújta, az egérrel a magzat ultra-

hangos képe körül kattintgatott és apró vonalak segítségével méregette a hosszát. 

Rajan arcára fagyott a mosoly, túl sok reményt fűzött ehhez a vizsgálathoz. Akkor 
pedig még jobban elképedt, mikor az orvos a következő pillanatban levette Mohada 

hasáról a készüléket. 

– Miért hagyja abba? 

– Mert végeztünk, uram – felelte, s átnyújtott egy puha papírtörlőt Mohadának. – 
Köszönöm a türelmét, hölgyem. Tessék, ezzel megtörölheti a hasát. 

Rajan döbbenten és csalódottan bámult rá, Ben látta rajta, hogy magyarázatot vár tő-

le. 
– Ennél többet egyelőre nem tudok mondani. Szerencsére, minden rendben van. Egy 

hónap múlva megkontrolláljuk. 

– Minek, ha csak később lehet megállapítani a gyerek nemét? 
Bent kezdte idegesíteni a férfi, ezek az indiaiak mind lököttek? Tényleg csak a baba 

neme érdekli őket? Pedig ha tudná, milyen szerencsés, hogy egy olyan csodálatos as--

szonyt tudhat a magáénak, mint Mohada. Ben irigyelte érte és sejtette, hogy ezzel nincs 

egyedül. 
– Mert ezt a készüléket elsősorban nem azért fejlesztették ki, hogy meg lehessen ál-

lapítani a születendő baba nemét. Hónapról hónapra nyomon követhetjük a magzat fej-

lődését, elhelyezkedését, mely a szülésnél nagyon fontos lehet. – Orvosként Ben elkép-
zelhetetlennek tartotta, hogy ne a gyereke egészsége legyen a legfontosabb. Eddig vala-

hogy elsiklott a hindu férfiak ostoba felfogása felett, most viszont nagyon bosszantotta, 

hogy Rajan is ekképpen gondolkodott. Ben talán azért érzett így, mert rokonszenvezett 

a férfi feleségével és sajnálta ezt a nőt. Vajon mi vár rá egy ilyen férj mellett, ha vélet-
lenül nem fiút fog szülni neki? Eszébe jutott, egyszer azt olvasta valahol, az indiai nők-

nek kevés esélyük van arra a boldogságra, amit az amerikaiak vagy az európaiak bol-

dogságnak tartanak. Remélte, ez alól ez a káprázatosan gyönyörű nő kivétel. 
– Hmm… értem – köszörülte meg a torkát Rajan és máris előlépett belőle a befolyá-

sos üzletember, aki tulajdonképpen volt. – Sokat hallottunk önről, doktor Blackfort. 

Szeretném, ha maga lenne a feleségem kezelőorvosa. 
Ben vére pezsegni kezdett. Szóval, a sors esélyt ad arra, hogy többször lássa Moha-

dát, mely nagy örömmel töltötte el. Valamiért, valahogyan úgy vonzotta ez a nő, mint a 

mágnes. A házaspár nem gondolta, Ben kezdő orvosként mekkora megtiszteltetésnek 

érzi, hogy ő követheti végig Mohada terhességét és segítheti világra a gyermekét. Ami-
kor elindult Indiába, nem csak a kalandvágy hajtotta, hanem bizonyítani is akart legfő-

képpen saját magának, hogy egyedül is megállja a helyét. New Yorkban a szakemberek 



 

 

között folyt a rivalizálás, egyik főorvos jobban fújt a másikra, versengtek egymással és 

az úgymond kisorvosok alig rúgtak labdába, akik kikerülve az egyetemről meg szerették 

volna tanulni a szakmát. Kevesen jutottak műtétekhez, páciensekhez, akiket „végigve-
zethettek” a gyermekvárás csodálatos szakaszán, az elejétől a végéig. Mert minden 

szakorvos ragaszkodott a betegéhez, meg az azt követő hálapénzhez. A szülei őrültség-

nek találták, mikor bejelentette, hogy orvosi gyakorlatra utazik a világ másik végére, 
azonban Ben egy cseppet sem bánta. Nem Rajan volt az első, aki felkérte kezelőorvos-

nak néhány hónapos itt léte alatt, de ennek a felkérésnek örült a legjobban. Boldog volt, 

mert azt csinálhatta, amit szeretett, amire gyerekkorától vágyott. Orvos lehetett! S az 

már csak hab a tortán, hogy egy ilyen csodálatos kismama pártfogoltja lehet. 
– Nagyon szívesen – vágta rá Ben, mire a házaspár mosolyogva összenézett. Ben pe-

dig elmondta azt, amit minden betegének szokott. – Ha bármi gond van, jöjjenek azon-

nal, egyébként egy hónap múlva várom önöket kontroll vizsgálatra. 
– Köszönöm, doktor úr – mondta Rajan és kezet nyújtott. Ben örömmel fogadta és 

mialatt kezet ráztak, közben a férfi ügyesen belecsúsztatott egy borítékot Ben köpenyé-

nek zsebébe. 
– Nem, ezt nem fogadhatom el. – Rajan távolodott, Ben vissza akarta adni a boríté-

kot, de nem hagyta. – De nem csináltam semmit, csak egy egyszerű vizsgálatot – fogad-

kozott. Nem magánkórházban és nem magánrendelésen voltak. 

– Ami nekünk sokat jelent. Megkönnyebbülhettünk, hogy a gyermekünk egészséges. 
– Rajan legfőképpen akkor könnyebbült volna meg, ha az orvos már most meg tudta 

volna mondani, hogy fia lesz. Erre viszont még egy kicsit várnia kell… 

– A feleségével minden rendben van, nem kell aggódniuk. 
– Még egyszer köszönjük. Viszont látásra, doktor úr! – mondta Rajan és kivezette fe-

leségét a vizsgálóból. 

Ben ismét a nőt figyelte, milyen kecsesen lépkedett és milyen gyönyörű volt akkor 

is, mikor hátat fordított neki. Hosszú haja a derekáig ért, alatta nem lehetett nem észre-
venni kerek fenekének csábító domborulatát, a keblei teltségéről nem is beszélve. S 

aznap még a combjait is látta. Ennél szebb befejezése nem lehetett volna a munkájának. 

A fáradtságot már nem érezte, csak akkor tört rá ismét, mikor hazaért a bérelt lakásába, 
s egyből belevetette magát az ágyba. 

 

 
19. FEJEZET 

 

 

Amikor felébredt, először Mohada jutott az eszébe, nem gondolta volna, hogy ennyi-
re a hatása alatt lesz. Még sosem találkozott olyan szép nővel, mint most, s többet látott 

belőle, mint lehetett volna. Szerencsésnek tartotta a pályaválasztását, mely sok előnyt 



 

 

hozott neki, más körülmények között nem láthatta volna Mohada formás lábait, meg a 

fehérneműje vonulatát, melyre csak egy röpke pillantást mert vetni, de így is észrevette 

alatta azt az izgató finom szőrzetet, ami a nő kincsét takarta. Egy nőgyógyász előtt fény 
derült a nők titkaira, Ben New Yorkban rendszerint olyan hölgyekkel találkozott a ren-

deléseken, akik különösen ügyeltek arra, hogy a lenti szőrzetüket eltüntessék, vagy csak 

minimálist hagynak meg belőle, vagy fazonra vágják. Indiában ez nem volt annyira 
elterjedt a nők körében, ők a természetességet tartották fontosabbnak. Már most a tor-

kában dobogott a szíve, ha arra gondolt, hogy egyszer nőgyógyászatilag is meg kell 

vizsgálnia Mohadát, úgyhogy mindenét látni fogja… 

Nem tudta eldönteni, izgatottan várja-e azt a napot, amikor szakmai szempontból 
fogja megnézni a vaginát, melyre minden bizonnyal hónapok múltán kerül sor, ha csak 

közben nem adódik valami. A terhesség vége felé kell majd rendszeresen ellenőriznie, 

mennyire tágul a szülés előtt és ha beindul a szülés, akkor pedig… Akkor csakis a mun-
kájára fog koncentrálni, azonban az előtte szükséges kontrolloknál erőt kell vennie ma-

gán, nehogy túllépjen egy bizonyos határt, amit eddig egyetlen páciensénél sem lépett 

túl. De Mohada teljesen más volt, rá nem tudott úgy gondolni, mint egy páciensre, nem 
tudta nem észrevenni benne a gyönyörű nőt és azt a varázst, ami körülvette és egyből 

hatalmába kerítette. És tessék, most is őrá gondolt és nem tudta tagadni, hogy várta a 

következő találkozásukat. 

A legközelebbi ultrahangnál Mohada szintén a férjével érkezett, miért is érkezett 
volna egyedül, melyben Ben hiába reménykedett, s most két részes ruhában jött, így 

csak a hasát kellett szabaddá tennie. Ben ismét megállapította, hogy minden rendben 

van és egy könyvet ajándékozott a párnak, mely részletesen bemutatta, hogyan fejlődik 
egy magzat az anyaméhben a fogantatástól egészen a kilencedik hónapig. Mohada nagy 

örömmel fogadta, mikor átnyújtotta neki és megígérte, tanulmányozni fogja. Ekkor 

szólalt meg először, eddig mindig Rajan irányított és beszélt helyette, s Ben élvezettel 

hallgatta azt a néhány mondatot, mely elhagyta a nő csodálatos ajkait. Olyan szép hang-
ja volt, tisztán ejtette ki az angol szavakat. Ben tudta, hogy ez a nő tanult, okos, nem 

csak elképesztően gyönyörű. Mekkora mázlista a férje! Remélte, boldoggá teszi. 

Mohada a negyedik hónapban járt, mikor Ben az ultrahangos készülékkel meg tudta 
állapítani a gyerek nemét. Először csak figyelte, figyelte a monitort és többször megbi-

zonyosodott arról, amit látott, mielőtt hangosan kimondta volna. 

– Lány. – A válasza a házaspárnak egyet jelentett a csalódással, s abban a pillanatban 
minden megváltozott. 

– Biztos benne, doktor úr? – kérdezte idegesen Rajan. 

– Hát persze! – Az elmúlt találkozások alkalmával Ben okosabbnak gondolta a férjet 

annál, minthogy olyan nézeteket képviseljen, ami tönkretehet egy családot. 
– Nem nézte félre? 



 

 

Ben kezdett ideges lenni, nem szerette, ha megkérdőjelezik a szakmai tudását. Eddig 

úgy tűnt, bíznak benne, nem véletlenül ragaszkodtak hozzá, most viszont hogy számára 

kedvezőtlen hírt közölt, fordult a kocka. 
– Ha kétségbe vonja a tudásomat, nyugodtan fordulhatnak más kollégához. 

– Nem úgy értettem, Mr. Blackfort. Száz százalék, hogy a feleségem lányt fog szülni 

nekem, nem fiút? 
Ben úgy érezte magát, mintha egy kihallgatáson lenne. Eddig Rajan rendkívül udva-

rias és kedves volt, hihetetlen, hogyan engedhet meg ilyen hangnemet vele szemben. 

Ben legszívesebben kidobta volna a rendelőből. 

– Kilencven százalék, hogy igen. – Egyértelműen csak ez érdekelte a férfit és máris 
sajnálta Mohadát, aki szomorúan pislogott az ágyon, s nem mert a férjére nézni. Nem 

véletlenül. Tudta, mi vár rá. Megaláztatások sora… 

Rajan arca elszürkült, legszívesebben tombolt volna a dühtől, azonban valamennyire 
fékeznie kellett az indulatait az orvos előtt. Ben közben adott egy újabb papírvattát a 

feleségének, hogy letörölhesse a hasáról az ultrahanghoz használt zselét. Mikor felült, 

Ben akkor vette észre, Mohada a könnyeivel küszködik. Szerette volna magához ölelni 
és megnyugtatni, vagy annak a fajankó férjének elmondani, hogy ez nem a világ végét 

jelenti. Ha annyira szeretnének egy fiút, még valóra válhat az álmuk, a következő pró-

bálkozásnál bármi lehet. 

– Mehetünk? – kérdezte a feleségétől Rajan, s nem lehetett nem észrevenni az undort 
a hangjában. A kedves, szerető, odaadó férjből hirtelen egy rideg idegen vált, amint 

megtudta, amit a terhesség pillanatától tudni akart. Azóta semmibe vette Mohadát, 

semmiféle szeretetet nem mutatott iránta. Ben fejében ekkor fordult meg először, talán 
nem is szereti? Csak arra kell neki, hogy fiút szüljön? És most mihez fognak kezdeni az 

általuk átoknak vélt kislánnyal? 

Mohada némán bólintott és lehajtotta a fejét, szégyellte magát. Eddig minden olyan 

jónak, szépnek tűnt, míg ő el nem rontotta. Nem olyan gyermek volt a hasában, mint 
kellett volna. 

– Viszlát, doktor úr! – nézett Ben szemébe Rajan, de ezúttal nem nyújtott kezet. In-

kább megragadta Mohada karját és sebesen távoztak a rendelőből. 
Ben mire észhez tért, úgy kiáltott utánuk. 

– Egy hónap múlva várom önöket kontrollra! – érezte, hogy hiába töri magát, vá-

laszként egy hangos ajtócsapódás érkezett. 
Ben döbbenten állt a rendelőben, már rég érezte ilyen pocsékul magát, tehetetlen dü-

hében. Féltette Mohadát, vajon most mit fog művelni vele a férje? Mert hogy megértés-

re nem számíthat tőle, az egyszer biztos. Bennek rossz előérzete volt, máris hiányzott 

neki a nő, a kismama, akit nem pátyolgathatott tovább. Rajan úgy megorrolt rá, talán 
nem is jönnek vissza hozzá. Attól tartott, nem látja többé Mohadát, s ezt nem csak em-

berileg, de orvosilag is nagyon sajnálta. Vajon hogy fog szülni? Milyen körülmények 



 

 

között? Azt sejtette, hogy ennek a nőnek Rajan az eltartója és ezek után a férj már nem 

tartja olyan fontosnak, hogy Mohada úgymond normális körülmények között hozza 

világra gyermekét. Mert ők egy lányt nem tartottak gyereknek. Számukra egy gyerek, az 
fiú volt, a lány pedig egy selejt, csak gondot okozott a családnak. Ezért jobb, ha meg 

sem születik… Sokan borzalmas tettekre szánták el magukat és Ben remélte, hogy Mo-

hada a gyermekével ez alól kivétel. A félelem egyre jobban behatolt Ben szívébe: nem 
is tudja meg, mi lesz vele, ha Rajan nem hozza be többé vizsgálatokra a rendelőbe. A 

férfi számára a vizsgálat egyet jelentett a magzat nemének meghatározásával és miután 

ez megtörtént, nem fontos neki, hogy a felesége további ellenőrzésekre járjon. Ez pedig 

egyet jelent azzal, hogy Mohada kikerül Ben „szárnyai alól”, pedig annyira szeretett 
volna segíteni neki, úgy szerette volna levezetni a szülését! Elvesztette és csak remény-

kedhetett benne, hogy nem otthonszülés jut neki. 

Borzalmas érzés volt, lehangoló, elkeserítő, ha arra gondolt, most látta őt utoljára, 
könnyes szemmel. Még így, szomorúan is elképesztően gyönyörű volt. Ha az ő felesége 

lenne, biztosan megvigasztalná, szeretgetné, az együttérzéséről tanúsítaná, amit Rajantól 

sosem kap meg. Rajan viselkedése bebizonyította Bennek, hogy nem szerette igazán a 
feleségét. Mindez csak színjáték, álca volt mindaddig, míg le nem hullott a lepel. Egy 

kislány várható érkezése hullatta le. 

Ben csalódottan ment vissza a szobájába az orvosi vizit után, aznap ő volt az ügyele-

tes. Egyik porcikája sem kívánta ezt az ügyeletet, sajnos hamar rá kellett jönnie, hogy ez 
a szakma, amit választott rendkívül fárasztó. Sok ügyelete volt abban a hónapban és 

fiatal kora ellenére úgy érezte, kezd belefáradni. Ellenben azzal is tisztában volt, önfel-

áldozó munka nélkül nincs karrier, s most már értette, a szülei miért dolgoztak annyit 
jogászként és pénzügyi tanácsadóként. Bent vonzották a tárgyalások, amikről az apja 

beszélt, rengeteg ügyfele volt, s állandó feszültségben élt, hogy az adott ügyfelét elíté-

lik-e vagy sem, éppen ezért Ben nem akarta ugyanazt választani, s ugyanazt az életet 

élni, mint az apja. Idővel az orvoslás sokkal jobban vonzotta, azzal is segíthet az embe-
reken, inkább mint egy jogász és hasznos tagja lehet a társadalomnak, amivel az apja 

állandóan rágta a fülét és elvárta, hogy olyan pályát válasszon magának, ahol mindezt 

megvalósíthatja. Nagy csalódásként érte a családját, mikor bejelentette, nem jelentkezik 
a jogra. A pénzügyi terület sem vonzotta, s először a szülei nem lelkesedtek az orvosi 

pálya iránt sem. Nem tartották annyira Bent, kételkedtek benne, hogy jó orvos válik 

belőle. Ő pedig egész életében azon volt, hogy akkor is megmutatja a szüleinek, nélkü-
lük is viszi valamire. Az orvoslás volt az a szakterület, ahová sem az apjának, sem az 

anyjának nem ért el a keze, nem tudtak beleszólni, nem tudták beprotezsálni, nem tudták 

kézbe venni a sorsát és irányítani a pályáját. Ben szabad akart lenni, miután kirepült a 

családi fészekből, nem véletlenül találta ki, hogy jelentkezik Indiába gyakorlatra. Elege 
volt már az elit körből New Yorkban, ahol mindig azt kellett tennie, amit elvártak tőle, 

amit az anyja meg az apja szeretett volna. Sosem kérdezték meg a fiuktól, mit szeretne.  



 

 

Lassan fél éve gyakorlatoskodott Indiában, amit nagyon élvezett, de kezdett elege 

lenni az alvatlan éjszakákból, az ügyelet utáni szakrendelésekből, hiszen mégiscsak 

kezdő orvos volt és itt is működött az az elv, mint a hazájában vagy bárhol a világon, 
hogy a fiatallal végeztetik az „aljamunkát”, őket ráncigálják ide-oda, a szakma igazi 

szépsége pedig megmarad a szakorvosoknak és főorvosoknak. Igaz, itt mindenbe bele-

kóstolhatott és a műtőt nemcsak havonta egyszer látta, valóban rutint szerezhetett nő-
gyógyászatból, azonban már nagyon kezdte unni ezt a szerepet. Nem szerette, ha csics-

káztatták, holott minden rezidensnek ez volt a sorsa, ezzel kezdődött a pályája. A tanu-

lópénzt meg kell fizetni, s leginkább abból lett elege, hogy az utóbbi időben az ügyeletei 

után rendszerint nem mehetett reggel haza. Ezért utazott milliónyi kilométert, hogy 
Indiát még fel sem fedezte, csak a Tadzs Mahalnál járt? 

A lehető legjobbkor csörrent meg a telefonja, mikor éppen gondolataiba merülve ült 

az orvosi szobában. A barátai hívták, akik rendszerint minden évben kibéreltek egy 
luxushajót, majd később közösen vásároltak egy sajátot és elmentek egy több hónapos, 

világ körüli útra. 

– Helló, Ben! Mi van veled haver? – szólt bele Ray jókedvűen a mobilkészülékbe, a 
hangján érezni lehetett, nagyon fel van dobva. 

– Éppen ügyelek. És te? Hol vagy? 

– A jachtunkon Steve-vel és martinit kortyolgatok. 

– Meg kell adni, szívesen cserélnék veled és süttetném a hasam az Újhold fedélzetén. 
Irigyellek, öregem. 

– Ne irigyelj! Nekem most csak a pia jut, meg a nosztalgiázás. Stephanie elhagyott. 

– Hogyhogy? Mit műveltél? – kérdezte Ben megdöbbenve. Nagy szerelem volt az 
övék, s mindannyian azt hitték, Ray el fogja venni feleségül. Éppen ezért érte hidegzu-

hanyként a hír. 

– Semmit. Túl unalmas vagyok neki, azt mondta. Úgyhogy inkább lelépett egy új-

gazdag kis ficsúrral, aki kezdő színész egy nevesincs színtársulatnál. Mindketten azt 
hiszik, hogy egyszer híres színész lesz belőle. Szánalmasak. 

– Sajnálom, Ray. 

– Á, szóra sem érdemes! Nem én vagyok az egyetlen férfi a világon, akit felszar-
vaztak. De te szerencsésebbnek mondhatod magad, szebbnél szebb nőkkel vagy körül-

véve és akkor is látsz puncit, ha nem akarsz. 

Ben elnevette magát. Ray mindig is őszinte, szókimondó volt, ami a szívén, az a szá-
ján. Nem csak az ital beszélt belőle, mindig elmondta a véleményét, Ben szerette a hu-

morát és az őszinteségét. Bármekkora pácban is volt, mindig sikerült felvidítania a bará-

tait, mint ahogy most is, Ben egyből jobb kedvre derült. 

– Félő, hogy előbb-utóbb csömöröm lesz tőle. 
– Á, a vagina, ahogy ti hívjátok, szerintem a világ legszebb látványa. Sosem lehet 

megunni! 



 

 

– Úgy látom, nem változtál. Még mindig mindenről a szex jut eszedbe. 

– Hát ez az, csak ábrándozhatok róla. Te meg ott vagy a nők sűrűjében. Mázlista! 

– Még egyiket sem próbáltam ki, ha arra célzol. 
– Miért? Nem szépek az indiai nők? 

– Dehogynem. Gyönyörűek… – főleg Mohada, azonban úgy döntött, nem beszél ró-

la a barátjának. Sőt, senkinek sem fog. Az lesz a legjobb, ha kiveri a fejéből, pedig a 
legszebb nő, akit valaha látott. Nehéz lesz nem gondolni rá, mikor már előfordult az is, 

hogy egyik éjjel róla álmodott. 

– Hát akkor? 

– Hűséges típus vagyok. 
– Aztán, mire mész vele? Okulj az én példámból. Addig használd ki a kínálkozó al-

kalmat, amíg ott vagy. Utána egy életen át bánni fogod. Különben meg nem hinném, 

hogy Hilary rájönne. Fényévekre van tőled. 
– A megcsalás, akkor is megcsalás. Nagy szemétség lenne tőlem. 

– Kíváncsi lennék, néhány év múlva hogyan vélekedsz majd erről… 

– Felétek milyen az idő? Itt iszonyatos a hőség, főleg a szobámban – stílusosan vál-
tott témát Ben és nem láthatta, hogy Ray a vonal túlsó végén elmosolyodott. Gyerekko-

ruktól kezdve ismerték egymást, úgyhogy megértette a barátját. Nem firtatta tovább a 

dolgot, pedig meg mert volna esküdni rá, meg fogja bánni. 

– Felénk is, de én mindjárt megmártózom a fedélzeten. – A jacht tetején egy meden-
ce terült el, napozóágyakkal körülvéve, a fiúk mindig ott hűsöltek a napernyő alatt, a 

hajó tetején és általában finom koktélokat ittak. A nyári esték voltak a legcsodálatosab-

bak odafent, mialatt ringott velük a hajó, sokszor volt úgy, hogy ott aludtak egész éjsza-
ka. 

– És még engem hívsz mázlistának? Pedig nem is gondolnád, milyen szívesen len-

nék most veletek. Bevágnálak a vízbe. 

– Pedig nem is gondolod, mennyire közel vagyunk hozzád. Éppen India felé tartunk. 
– Viccelsz? 

– Én? Ugyan… Hát szoktam én viccelni? 

– Á, te soha! – kételkedett Ben. Olyan szép álom lett volna, s amint eszébe jutottak a 
régi szép idők, sajgott a szíve. Az egyetemi évek alatt a nyár az övéké volt, a három jó 

baráté, meg a világé. Ben csak ezért élvezte azt, hogy gazdag családba született, ez volt 

az egyetlen jó oldala, különben fuldoklott abban az elit körben, a maga elvárásaival, 
ahol mindenkinek csak a karrier, meg a pénz számított. 

Ray felnevetett. 

– Még ilyet, a saját barátom nem hisz nekem! Akkor mit várhattam a barátnőmtől? 

Azt, amit kaptam, mi? Jó nagy szarvakat a fejemre. 
Ekkor Steve átvette tőle a telefont. 



 

 

– Helló, Ben! Ezúttal tényleg hihetsz neki, igazat beszél. Úgy tervezzük, persze ha 

minden jól alakul, hogy két hét múlva kikötünk Mumbaiban. 

Ben majd ki ugrott a bőréből örömében. A tenyerét ökölbe szorította és akkora kiál-
tás hagyta el a torkát, ami áthallatszott a másik ügyeleti szobába, ahol az altatóorvos 

tartózkodott. 

– Yeah! 
– Két hét múlva találkozunk és láthatom az indiai nőket, akik szépségéről legendák 

keringenek – vette át a mobilt Ray a barátja kezéből. – Már alig várom, haver. 

– Szóval nem is miattam jössz ide, hanem a szép nőkért? Megjegyeztem ám, Ray! – 

mondta Ben, azonban semmi sértődöttség nem volt a hangjában és a szívében sem. Csak 
ugratta. – Szép kis barát vagy, mondhatom. 

– Miért, te nem a nők miatt mentél oda? 

– Nem győzöm hangsúlyozni, hogy én még foglalt vagyok. – „Te már nem”, gondol-
ta, viszont nem merte kimondani. Nem akart fájdalmat okozni neki, hiszen nagyon jól 

tudta, mennyire oda volt Stephanie-ért. Ben tudta jól, nagy törés ez Ray életében, rövi-

desen megkérte volna a barátnője kezét, legalábbis azt fontolgatta, melyről pontosan 
Ben beszélte le, hogy még korai lenne, várjon vele egy kicsit. És tessék, mi történt! Ray 

óriási kosarat kapott volna, s úgy még fájdalmasabb lenne a szakítás. Stephanie így is 

mély sebet ejtett rajta, mely talán sosem gyógyul be. Ő volt Ray első nagy, igazi szer-

elme. Legalábbis azt hitte, hogy az igazi. 
– Nem nőket vizsgálsz nap mint nap? Be ne meséld nekem, hogy nem a micsodájuk-

ra vagy kíváncsi? 

Ben ismét elnevette magát. Hihetetlen volt a barátja humora, ez az ember még a saját 
halálán is képes lenne viccelődni. Mindenből humort csinált. 

– Gondolom, te is a micsodájukra vagy kíváncsi, csak egy kicsit másképp. 

– Valahogy úgy. Elvégre nem vagyok fából. Nem is értem, hogy bírod ki, hogy ne 

kívánd meg őket, mikor egyből megmutatják neked a lényeget. Tényleg, felállt már 
vizsgálat közben a farkad? 

Érdekes szakma ez a nőgyógyászat, sok kérdést von maga után. Amióta Ben elhatá-

rozta, hogy orvos lesz és elkezdte az egyetemet, Ray állandóan ezzel ugratta, s olyan 
kérdéseket tett fel, mint az egyszerű gyerek a biológia órán, amikor a tanár azt mondja a 

diákjainak a felvilágosításkor: gyerekek, most azt kérdezhettek, amit akartok. Tabu 

nincs. Mondjuk Raynél sosem volt tabu. 
– Ezt majd két hét múlva megbeszéljük, feltéve, ha épségben beértek a kikötőbe.  

– Rendben. Akkor viszlát, két hét múlva. Ne feledd, úgyis szavadon foglak! 

Ray mindig szaván fogott mindenkit. Még fél órával a beszélgetésük után is Ben 

magában kacagott, mert egyszerűen nem bírt napirendre térni felette. Még mindig ott 
csengtek a fülében barátja szavai, hihetetlen ez a srác. Nagyon kedvelte őt és szeren-

csésnek tartotta magát, hogy gyerekkoruktól kezdve egy iskolába járhattak, s Raynek 



 

 

azóta sem nőtt be a feje lágya. Szinte semmit sem változott, s Ben pontosan ezt szerette 

benne. A stílusát, a lazaságát, s mindenekelőtt a humorát, mellyel sosem zavartatta ma-

gát, dőltek belőle a poénok, lehetett bárhol, bármikor, bármilyen társaságban. Ben több-
ször felvetette, hogy humoristának kellett volna mennie, nem közgazdásznak. Indíthatna 

egy saját show-t a tévében, biztosan nagy sikere lenne. Ahogy ült a szobájában és meg-

próbált újságot olvasni, a gondolatai visszakalandoztak azokra a fergeteges nyarakra, 
melyeket közösen töltöttek el és rádöbbent, mennyire hiányoznak neki a barátai, meg 

azok a sok ökörködések, amit Raynek köszönhettek az egész út alatt. Nagy izgalommal 

töltötte el, hogy újra viszontláthatja őket és már azon törte a fejét, milyen helyekre vi-

gye el őket Mumbaiban, városnézésre. 
Elmélkedéséből a házi telefon csörgése zavarta meg, az ügyeletes nővér szólt fel ne-

ki az ambulanciáról, hogy „páciense” érkezett. Egy huszonegy éves várandós nő, aki 

erősen vérzik. 
– Mennyi idős terhes? 

– A huszonkettedik hétben van. 

Hú ha, gondolta Ben. Ez nem lesz egy egyszerű dolog, ilyen korai stádiumban nem 
jó jel, ha erősen vérzik a kismama. Könnyen magzatelvesztéshez vezethet, ha nem tud-

ják visszatartani. Ehhez biztosan be kell hívnia a szuperesét, aki valószínűleg nem fog 

örülni neki, alig egy órája ment haza. De az orvosi szakma már csak ilyen. 

– Máris megyek – mondta Ben, egyből felpattant agyonnyűtt, fakult, kényelmetlen 
foteljából, kiszaladt a szobájából úgy, hogy az ajtót be sem zárta és sietve igyekezett a 

lift felé. Az izgalom kezdetét vette, az ereiben bizsergett a vér, s próbálta minden tudá-

sát összeszedni, ilyen esettel még sosem találkozott, nála még egyetlen kismama sem 
vetélt el idő előtt. Eddig, a szakma szépségei jutottak neki, az árnyoldala valahogy elke-

rülte, azonban amint a lift lassan haladt egyre lejjebb és lejjebb a földszint felé, Ben 

érezte, most igazi próbatétel elé állítja őt a sors. Remélte, csak farkast kiállt és a páciens 

nincs olyan borzalmas állapotban, mint ahogy azt gondolja róla így, látatlanba – amire 
vajmi csekély volt az esély. A következő percekben kiderül, amint láthatja és megvizs-

gálhatja a nőt. 

Az orvosnak elég egy-két apró, úgymond csöppnyi információ, s a másodperc töre-
déke alatt rengeteg gondolat cserél gazdát a fejében, az agytekervénye beindult, a szür-

keállománya dolgozik, nem pihen szellemileg. A tudás, amit a hosszú évek alatt bele-

diktáltak az egyetemen és a gyakorlati tapasztalatoknak ekkor kellett találkozniuk, mely 
utóbbinak egy kissé Ben híján volt, ezért tartott ettől az esettől valamelyest. Aggoda-

lomra viszont semmi oka nem volt, azért ügyelt szakorvossal, aki bármikor segíthetett 

neki. Ez esetben szüksége is volt rá. Ben még sosem érzett olyat, mint mikor belépett az 

ambulanciára és a függöny mögött megpillantotta a betegét. Mohada feküdt ott holt 
sápadtan a vizsgálóasztalon és zokogott. A ruhája csupa vér, a nővérek éppen infúziót 

kötöttek be neki. Ezt a tevékenységet hivatalosan nem végezhették volna orvos nélkül, 



 

 

sőt magának az orvosnak kellett volna bekötnie, azonban voltak olyan esetek, amikor 

olyan gyorsan kellett cselekedni, hogy ez alól a szabály alól olykor kivételt tettek.  

Ben először a nővérekhez intézte kérdését, miután túl volt a felismerés megrázkódta-
tásán. Szerencsétlen nő, nem gondolta volna, hogy a délelőtti ominózus eset után ügye-

letben itt köt ki, az ambulancián. 

– Vérvétel? – érdeklődött, mielőtt a vénájába branült szúrtak volna. A nővér kezében 
egy pillanatra megállt a tű. 

– Már megtörtént. Kértünk minden olyan értéket, ami a műtétes panelben benne van. 

Sheila már el is indult a csövekkel a laborba. 

– Rendben – bólintott Ben, s a nővér tovább végezte a munkáját, hogy az infúzió is 
minél előbb be legyen kötve a nő karjába, ami bármely beavatkozás előtt elengedhetet-

len. A nő már a műtét szó hallatára összerezzent, zokogása hangosabbá, keservesebbé 

fajult. 
Ben odalépett fölé és megsimogatta az arcát. 

– Ne féljen, jó kezekben van. Megteszünk minden tőlünk telhetőt, Mohada. 

A nővér hirtelen felkapta a fejét, hogy Blackfort doktor a beteget a keresztnevén szó-
lította. Ismeri a nőt? Nagyon szép nő volt, meg kell adni és amint az orvos hozzá szólt, 

amaz nagy szemeit rámeresztette és mintha a hangjától egy kicsit meg is nyugodott 

volna. A karjában már megállt a remegés, s a nővér gyorsan rákötötte az infúziót. 

– Meg fognak operálni? 
– Jelen pillanatban még én sem tudom biztosan – mondta tapintatosan Ben. Nem 

akart hazudni ennek a szerencsétlennek, de nem akart fájdalmat okozni sem neki, úgy-

hogy a köztes utat választotta. Kitérő és egyben megnyugtató választ adott, de felvetette 
más megoldás lehetőségét is. – De nagy esélye van rá. 

– Jaj ne, a kisbabám! El fogom veszíteni? 

– Mindent megteszünk, hogy ez ne következzen be. Mióta vérzik, Mohada? 

Mohada eltakarta az arcát, úgy zokogott tovább. Érezte, hogy nagy a baj. Ben meg-
érintette az arcát. 

– Kérem, figyeljen most rám! Mióta vérzik, Mohada? – ismételte meg a kérdést. 

Mohada nem sejtette, mennyire fontos az, hogy erre válaszoljon és mi minden múlik a 
válaszán. Az élete, az övé meg a magzaté. 

– Nem tudom pontosan. 

– Próbáljon meg visszaemlékezni rá! Ez nagy segítség lenne nekünk. 
– Úgy három és fél, négy órája? 

– Micsoda? És hol volt idáig, Mohada? Miért nem jött azonnal? 

– Rögtön elindultam, amint rosszul éreztem magam. Tömegközlekedéssel jöttem.  

Ez rendkívül meglepte Bent. 
– Hogyhogy? Hát hol a férje? Miért nem hozta be? 



 

 

– Rajan nem törődik velem… – zokogta ismét és újra eltakarta az arcát. Szégyellte 

magát a kórházi személyzet elől. 

– Értem. Miért nem hívott magának mentőt, Mohada? Ilyenkor minden perc számít. 
– Mert még sosem fordult elő velem ilyesmi… nem tudom mit kell csinálni, ha… – 

elcsuklott a hangja. Ben látta, biztatásra van szüksége, hát ezúttal a kezét érintette meg 

és gyengéden megszorította. 
– Semmi baj. Ilyenkor minél előbb be kell jönni a kórházba és jól tette, hogy nem 

hagyta el magát. – Nem lehetett kellemes ebben az állapotban tömegközlekedésen utaz-

nia és bevonszolnia magát egyedül, gondolta Ben. Elképzelni sem tudta, hogyan válha-

tott ennyire érzéketlenné a férje, hogy egyedül hagyta szenvedni a feleségét. 
Ketten maradtak a függöny mögött, a nővér előrejött, leült a számítógéphez és be-

ütötte a fontos adatokat. Néhány perc múlva Ben komoran, izzadtságtól gyöngyöző 

arccal jött ki a vörös függöny mögül és halkan merte csak odasúgni a fiatal kolleginá-
nak, hogy azt Mohada egyelőre ne hallja. 

– Hívják be a szuperesemet, dr. Salint. Én addig felmegyek és elintézem, hogy minél 

hamarabb bemehessünk a műtőbe. Szólok altatóorvosnak. Ennek a betegnek sürgőség-
gel fel kell kerülnie a műtő-előkészítőbe. 

A nővér bólintott. 

– A betegszállítók már úton vannak. Máris felviszik. 

– Köszönöm. 
 

 

20. fejezet 
 

 

A kórteremben csend honolt, csupa fehérség és nyugalom vette körül Mohadát, mi-

kor kinyitotta a szemét. Először azt hitte, a mennyországban van, szeretett volna ott 
lenni, egy olyan helyen, ahol nem fáj semmi, nem bántja senki, s végre nyugalma lehet. 

Kábult volt még az altatószertől ugyan, mégis ez a kábulat már felért egy kisebb csodá-

val, nem érezte a hasába belemaró, őrületes fájdalmat, sem félelmet, hogy mi lesz vele. 
A borzalomnak vége, s most kényelmesen feküdhetett egy ágyban, távol minden gond-

tól és bajtól, ami sokat jelentett neki. Bárcsak örökre így maradhatna, ebben az állapot-

ban! Amint kinyitotta a szemét, először homályosan látott, aztán tisztulni kezdett a kép, 
akkor vette észre a fekete hajú nővérkét, aki ott sertepertélt körülötte. Az infúziót még 

mindig kapta, a nővér az ujjaival állított a palacknál valamit, majd rápillantott és a te-

kintetük találkozott. 

– Jó estét! Örülök, hogy felébredt – mosolygott rá a nővér, amin Mohada megdöb-
bent. Még sosem látta ezt a lányt, mégis örült annak, hogy észhez tért. Mohada olyan 

kevés szeretetet, törődést kapott eddigi életében, hogy néhány kedves szó vagy gesztus 



 

 

hihetetlenül sokat jelentett neki. Úgy tudott értékelni egy csöppnyi szeretetet vagy törő-

dést, esetleg egy kedves pillantást, mintha valaki lehozta volna neki a csillagokat az 

égből. Pláne, mikor a nővérke fölé hajolt és megsimogatta a kezét. – Szólok a doktor 
úrnak, rendben? 

– Mi történt… a kisbabámmal? 

– Majd Blackfort doktor elmondja – válaszolta a nővér szűkszavúan és Mohada eb-
ből megértette, miért nem mondja meg ő. Mert az orvosnak kell közölnie a rossz hírt… 

Magára hagyta és az a tizenöt percnyi várakozás kész örökkévalóságnak tűnt Moha-

da számára. A szemei előtt peregni kezdtek az események, amint a férje kiabál vele, 

miért nem tud neki fiút szülni. Aztán Rajan csillapíthatatlan dühében megütötte, Moha-
da még most is érezte az arcán tenyerének nyomát, majd megkapta a második pofonját 

is. Mohada lerogyott a földre, zokogott, könyörgött a férjének, hogy bocsásson meg 

neki, amiért összetörte az álmát, s nem győzött esküdözni, hogy a következő alkalom-
mal majd fiúval fogja megajándékozni őt. Belekapaszkodott a kezébe, mire Rajan ellök-

te magától és azt ordította, hogy hazudik, nem jó semmire. Mohada ugyanazt a bánás-

módot kapta a férjétől, amit azelőtt Tara kapott Rupintól. Azonban ő nem akart a nővére 
sorsára jutni, hát tűrt és zokogott, tűrte, hogy Rajan ütlegelje, mert elhitte, ő a hibás, 

amiért nem fiút hord a szíve alatt. Soha nem felejti el, mikor azt ordította: neki nem kell 

lány, inkább kirugdossa belőle, minthogy egy lánygyermekkel szégyenbe hozza a csalá-

dot. Rajan fanatikusan vallásos családból származott ugyanúgy, mint az unokatestvére 
Rupin, holott gazdagok voltak, mégsem akarták egy lányra elpazarolni a pénzüket, mire 

felnő, a kiházasításáról nem is beszélve… Már a szavak is kínzó fájdalmat okoztak a 

szívében, s álmában sem gondolta volna, hogy azokat szörnyű tett követi. Mert Rajan 
minden egyes szót komolyan gondolt, annyira gyűlölte a gyengébb nemet, hogy csak 

szaporodás végett „használta”, aztán legszívesebben elhajította volna, mint egy rongyot. 

Mohada nem tudta pontosan, hogy begyöpösödött felfogásának, nevelésének vagy aljas-

ságának köszönhetően, de rugdosni kezdte az összerogyott asszonya hasát. 
– Nekem nem kell ez a gyerek! Nem kell! – üvöltötte és még egyet belerúgott Mo-

hada hasába, aki csillagokat látott a fájdalomtól. 

Minél jobban kérlelte a férjét, hogy hagyja abba, az annál jobban ütlegelte, rugdosta. 
Mohada aztán rádöbbent, erősnek kell lennie. Szó nélkül tűrte hát a férje verését, ami 

valami csoda folytán hirtelen abbamaradt, egyedül hagyta a földön fekve. Mohada meg-

könnyebbült, mikor hallotta a férje lépteit, amint távolodik, aztán teljesen elhalkul, ak-
kor merte csak felemelni a fejét a padlóról és látta, amint Rajan kilép a folyosóra. Meg-

szűnt a veszély, fellélegzett. Azonban alig tartott néhány pillanatig, mert most a hasában 

szabadult el a pokol. Kezdte egyre rosszabbul érezni magát, csak feküdt a földön és 

kapkodta a levegőt, meg sem mert mozdulni, nehogy azzal többet ártson a babának. 
Mondjuk, Rajan kegyetlenségénél jobban nem lehetett volna ártani annak a szerencsét-

len kis életnek odabent, s Mohada reménykedett, hogy mindketten megússzák ezt a 



 

 

támadást. Azonban amikor a vér lecsurgott a lábán, kétségbeesett. Tudta, tennie kell 

valamit, még mielőtt… Minden erejét összeszedve feltápászkodott a padlóról, a vér 

ekkor ismét útnak indult. Pleccs. Újabb adag folyt végig a lábán, mintha erősen menst-
ruálna, azonban ez nem az volt. Érezte, a gyermeke veszélyben van, meg kell mentenie, 

mielőtt késő lenne. Egész testében remegett, rátört a zokogás, ami aztán abbamaradt. 

Már nem maradt ereje sírni sem, s azt súgta egy belső hang, gyorsan cselekednie kell, 
önsajnálatra nincs idő. Beszaladt hát a fürdőszobába, fogott egy törölközőt, melyet ös--

szecsavart és betett a lába közé, úgy indult útnak. Tudta, a férjére nem számíthat. Sőt, 

senkire sem számíthatott. 

Mire beért a kórházba, az maga volt a rémálom. De megcsinálta! A bejáratnál már 
kis híján összeesett, arra járt egy fehér ruhás férfi, akiről később kiderült, hogy ápoló 

volt, ő kapta el, mielőtt elájult volna. Aztán azt vette csak észre, hogy egyre többen 

lesznek körülötte, valahonnan előkerült egy tolókocsi, beleültették és gyorsan tolták, a 
kerekei nyikorogtak, szinte száguldtak vele a folyosón, egyenesen az ambulanciára. A 

nővérek egyből kezelésbe vették, azonnal tudták mit kell csinálniuk, már szúrták is a 

karját, hogy jó adag vért csapoljanak le belőle, nem elég az, ami a lába között kifolyt, 
gondolta Mohada. A szörnyű nap emlékei könnyeket csaltak a szemébe, melynek fel-

színre törésében az ajtó halk nyikorgása szakította félbe. 

– Jó estét, Mohada! – köszönt Ben. Láthatóan a férfit is megviselte a műtét, a fáradt-

ság és kimerültség leírhatatlanul ott tanúskodott az arcán. 
Mohada szépséges, könnyáztatta szemeit az orvosra emelte és csak ennyit kérdezett: 

– Elvesztettem ugye? 

Ben bólintott, majd a szíve szakadt meg közben. Nem csak Mohadának, de neki is ez 
volt az első „gyermek” az életében, akit elveszített. A fiatal asszony aki tulajdonképpen 

még lány volt, elfordította a fejét, a szoba sarkát bámulta üveges szemekkel. Ben soha 

nem érzett nagyobb késztetést arra, mint abban a pillanatban, hogy megérintse és meg-

simogassa. Itt volt az alkalom, hát megtette. Nem a kezét vagy a karját érintette meg, 
hanem a haját, jobban mondva a feje tetejét. Onnan indult a keze, végig a selymes für-

tökön, egészen a bársonyos, csodaszép, szomorú arcocskáig. Hihetetlen, hogy ebben az 

állapotban – megviselten, műtét után, fájdalmakkal küszködve, kócos hajjal, sírással 
vívódva is mennyire gyönyörű volt ez a nő. Mert ő nem a fiatal huszonegy éves lányt 

látta benne, hanem a nőt. 

– Nagyon sajnálom, Mohada. Mindent megpróbáltam, hogy megmentsem. – Legszí-
vesebben Ben is zokogott volna, az érzelmek fojtogatták a torkát, pedig tudta: tartania 

kell magát orvos létére. Elvégre Mohada a páciense, bíznia kell benne. 

Mohada nem számított kedvességre és a férfi nem is gondolta volna, mennyire jól 

esik neki az érintése, simogatása. A férje sosem ért hozzá így, őszinte együttérzéssel, 
szeretettel. Mindig határozott célja volt a kedvességének, az őszinte szeretetet Mohada 

nem ismerte. Egészen eddig a pillanatig. Bájos tekintetét az orvosra emelte és sokkal 



 

 

jobban megdöbbent azon, amit akkor látott, mint az érintésén, mert könnyet vélt felfe-

dezni a szemében. 

– Talán jobb is így – sóhajtotta Mohada. Ekkor már nem tűnt mélységesen szomorú-
nak, inkább megkönnyebbültnek. 

– Ezt hogy érti? 

– A férjem nem akarta, hogy megszüljem a lányomat. Rajant ismerve szerencsétlen 
élete lett volna… 

Ben ereiben hirtelen meghűlt a vér, eddig úgy gondolkozott, mint egy amerikai – ret-

tentően sajnálta a magzat elvesztését –, nem úgy, mint egy indiai. Sokszor rá kellett 

döbbennie arra, itt az emberek mennyire másképp gondolkoznak és ha az ő elvük szerint 
nézi a dolgokat, akkor… Rájött valamire, amire nem kellett volna. 

– Bántott téged? – ezt úgy kérdezte, mint egy barát és nem úgy, mint egy orvos. Ép-

pen ezért hagyta el a magázást. 
Mohada szempillája megrezzent a kérdés hallatán, szégyenkezve elfordította a fejét 

és szándékosan nem válaszolt a férfinak. De nem is kellett válaszolnia, mert Ben okos 

volt, az agyában rögtön összerakta a borzalmas valóság mozaikdarabkáit. 
– Szeretném megvizsgálni a hasadat – mondta és máris felemelte Mohada takaróját, 

s gyengéden felhúzta a kórházi hálóinget. A műtét kezdetekor amikor rápillantott a ha-

sára, már gyanús volt neki, azonban meg sem fordult a fejében az, aminek a következ-

ményével most szembesült. A bőre elszíneződött azokon a helyeken, ahol valószínűleg 
ütés vagy rúgás érte. – Megvert, mert délelőtt kiderült, hogy lányt hordasz a szíved 

alatt? 

– Kérem, hagyjon békén! – Mohada nem nyílt meg előtte, továbbra is tartotta a tisz-
tes távolságot orvos és beteg között, egyelőre nem ment bele a tegező viszonyba. Ideges 

lett, ellökte a férfi kezét és magára rántotta a takarót, hogy minél előbb eltakarja meg-

szégyenített testét. 

Ebből a reakcióból Ben jól tudta, igaza van. Mohada pontosan úgy viselkedett, mint 
a bántalmazott nők nagy része, magukat hibáztatták a történtekért, éppen ezért titkolták 

a környezetük elől. Mohada is megpróbálta eltitkolni, mellyel egyedül a férjének kedve-

zett. 
– A hasadon azok a foltok egyértelműen testi sértés nyomai. Mit művelt veled az az 

állat? Azt akarta, hogy vetélj el? – Szörnyű szavak voltak, amit Ben kimondott, közben 

az öklét összeszorította tehetetlen dühében. Legszívesebben most azonnal elment volna 
a férfihoz, hogy móresre tanítsa. Hogyan bánhat el így egy nővel, aki állítólag a szere-

tett felesége és gyermeket vár tőle? Most már csak várt… 

– Nem! 

– Akkor miért vert meg terhesen? A legutóbbi ultrahangos vizsgálatig nem bántott. 
Ezek az ütések célzottan a hasadra irányultak, ami szerintem nem véletlen. Uramisten, 

hogy bánhat el valaki így a feleségével? – Bent kirázta a hideg, amint megmozgatta a 



 

 

fantáziáját és megpróbálta elképzelni, mi történhetett az otthonukban. Most már megér-

tette, egyes aktivisták miért küzdenek annyira elszántan a nők jogaiért. Nem gondolta 

volna, hogy egyszer szembesülni fog vele, milyen könyörtelen sors jut egyes nőknek 
csak azért, mert rossz helyre születtek. 

– Rajan nem bánik velem különbül, mint ahogy az indiai családokban szokás az as--

szonyokkal. Mi mások vagyunk, mint az amerikaiak. 
– Egy nőt, feleséget, vagy anyát akkor sem lehet megalázni, bántalmazni, rettegés-

ben tartani. Mert rettegés az egész életed, látom a szemeidben, Mohada. Hidd el, annyi-

ra sajnálom és szeretnék neked segíteni. Leírom a zárójelentésedben és jelentem a rend-

őrségnek az esetet. 
– Csak azt ne! – sikoltotta ijedtében Mohada. 

– Miért? Ennek az embernek meg kell kapnia a büntetését azért, amit veled művelt. 

Mohada egy pillanatra lehunyta a szemét, mert a nővére jutott az eszébe. Ben most 
ugyanazokat a szavakat mondta, ugyanazzal akarta meggyőzni, amivel annak idején ő 

Tarát. Hogy ne hagyja magát, igenis álljon talpra és szálljon szembe a férjével és törjön 

ki a zsarnoksága alól. Viszont Mohada tudta a legjobban, hogy ezt nem lehet. Indiában 
legalábbis nem, a nővére kárán, fájdalmasan ezt már megtapasztalta. Nem szeretett vol-

na Tara sorsára jutni. 

– A hatóságok úgysem tennének semmit. Különben is, a rendőrfőnök Rajan közeli 

barátja és ha azzal szembesül, hogy ellene tettem, jaj nekem! – nem merte kimondani, 
mi vár rá, mert úgysem hinné el. Ez az ember más világból jött, onnan, ahová Mohada 

mindig is vágyott, azonban a szíve mélyén tudta, sosem fog eljutni oda. A nővére mind-

össze pár száz kilométerre akart elmenekülni Rupintól, s halállal lakolt érte.  
– Akkor sem hagyhatom annyiban a dolgot. Orvosi kötelességem jelenteni, ha bán-

talmazást észlelek, mely nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel vagy maradandó károso-

dással jár. 

Mohada ismét összerezzent és nem törődve a fájdalommal felült az ágyon, s beleka-
paszkodott orvosa karjába. 

– Könyörgök, ne tegye! Kérem, ne szóljon róla senkinek, dr. Blackfort! Különben 

nekem végem. Rajan megöl. 
– Ugyan már! – Ben nem vette komolyan a szavait. – Azért nem kell annyira félni, a 

rendőrség azért van, hogy megvédjen. 

– Indiában a hatóságok nem olyanok, mint amilyennek külföld felé mutatják magu-
kat. Itt minket nőket nem véd meg senki, teljesen ki vagyunk szolgáltatva a férjeinknek. 

– Egyfolytában az orvos szemébe nézett, összefonódott a tekintetük és mivel látta, hogy 

még mindig nem érti meg mennyire komoly az, amit állít, hát megtörte a néhány éve tett 

fogadalmát és elmondta szörnyű titkát. – A nővérem is ebben a cipőben járt három év-
vel ezelőtt és én voltam a felbujtója. Arra bíztattam, amire most engem a doktor, s ál-



 

 

momban sem gondoltam volna, mi lesz belőle. Rupin megölte Tarát és semmit nem 

kapott érte. 

– Hogyan? Nem vizsgálta a rendőrség az esetet? 
– De igen. Kint voltak nálunk a rendőrök, mégsem történt semmi. Mondtam, hogy a 

rendőrfőnök a családunk bizalmasa és elsimította a dolgot. Véletlen balesetnek állították 

be, hogy Tara leesett a lépcsőn – pedig lelökték – és az ügyet ezzel lezárták. 
Ben nem akart hinni a fülének, Mohadából csak úgy dőltek a szavak. Jólesett kiönte-

nie a szívét valakinek. Amióta Tara meghalt, nem tehette meg ezt, de szerencsére az élet 

útjába sodort egy rendes orvost, aki megértően viszonyult hozzá, akiben megbízott és 

akire felnézett. Ben leült az ágya mellé, kezébe fogta Mohada gyenge csuklóját és 
mindvégig rajta tartotta a tenyerét a kézfején, úgy hallgatta végig ezt a rejtélyes nőt, 

akinek fiatal kora ellenére annyi mindenen kellett keresztül mennie, mely másnak egy 

életre is sok. 
– Nagyon szépen kérem doktor úr, ha meg akarja menteni az életemet, ne tegyen 

semmit. Hunyjon szemet a foltjaim felett és ne írja bele a dokumentációmba. Úgysem 

mernék tanúskodni Rajan ellen, különben… 
Ben most már értette, Mohada miért retteg annyira. Valóban veszélybe kerülhet az 

élete, s azt a férfi nem akarta. Segíteni szeretett volna, de fogalma sem volt, hogyan. 

– És ha hazamész innen? Hogyan tovább, Mohada? Rajan a kénye-kedve szerint fog 

bántalmazni? – Siralmas, hogy Mohada teljesen ki van szolgáltatva neki. 
– Nem. Rajan a maga módján szeret engem. A vetéléssel megúsztam a dolgot, mos-

tantól újra jól fog bánni velem. – Míg újra teherbe nem esik? Borzasztó, hogy egy as--

szony boldogsága azon múlik, fiúgyermeket hoz-e a világra vagy sem. Ez az egyetlen 
esélye arra, hogy a férje a házasságuk alatt jól bánjon vele, esetleg kényeztesse. 

– Szeret?! – kérdezte felháborodva Ben. – A hinduknál ez a szerelem? 

– Annyira irigylem magukat, amerikaiakat. Sajnos mifelénk a férfiaknak máshogy 

forog az agyuk. Ha teljesítjük a vágyaikat, valóra váltjuk az álmaikat, akkor szeretnek 
minket. 

Valahogy, ez alatt a beszélgetés alatt olyan közel kerültek egymáshoz, hogy átlépték 

az orvos-beteg viszonyt, többé nem voltak idegenek, megszűnt a távolságtartás. Ez 
mindkettejüket jó érzéssel töltött el, Ben éppen ezért bátorodott fel és mert megkérdezni 

olyat, amit más körülmények között nem tett volna. 

– És te? Szereted a férjedet, Mohada? 
– Nincs más választásom – felelte egy pillanatnyi habozás után a nő. Ez a pillanat vi-

szont az övék volt, a tekintetük összefonódott éppúgy, mint a kezük, a testüket kellemes 

melegség járta át. A férfiban feléledt a vonzalom, legszívesebben magához ölelte volna 

ezt a tündéri teremtést és majdnem megmozdult, ha Mohada nem töri meg a kórterem-
ben uralkodó csendet. – Ugye, nem szól a rendőrségnek, doktor úr? 



 

 

Bent meglepte Mohada hangja, a bizalmába fogadta, megosztotta vele féltve őrzött 

titkát, mégsem merte tegezni. Ennyire fél a férfiaktól? Nem csoda, hiszen rossz tapasz-

talatai vannak. 
– Nem. És ami ma itt elhangzott köztünk, arról sem szólok senkinek, megígérem. 

Egy feltétellel! – emelte fel a mutatóujját a férfi. 

– Mi lenne az? – érdeklődött viszolyogva Mohada. 
– Hogy ezentúl nem doktor úrnak, hanem Bennek fogsz szólítani – mosolygott Ben, 

aki mostantól nem csupán a nőgyógyásza, hanem a barátja volt. 

Meglepetésére Mohada visszamosolygott rá, örömmel fogadta az ajánlatot. 

– Köszönöm, Ben – mondta szép, bársonyos hangján, tekintetéből hála sugárzott. 
Olyan megható volt, a páciensei többször voltak már hálásak neki, azonban ilyen bol-

dogságot még egyik köszönetben sem érzett. 

– Nincs mit – válaszolta, s végre megölelte őt, mely sajnos nem tartott sokáig. Mo-
hada felszisszent, mert fájt még az érzékeny terület, ahol a műtétet végezték. Ben 

visszadöntötte az ágyra, betakarta és búcsúzóul még egyszer megérintette az arcát. – 

Pihend ki magad, Mohada. Holnap találkozunk. 
A nő bólintott. Annyira fáradt volt és kimerült, hogy egyből lehunyta a szemhét, nem 

várta meg, míg az orvosa távozik a kórteremből. Bennek Hófehérke jutott eszébe róla, 

aki csukott szemmel is éppolyan gyönyörű volt, nemhiába fektették a törpék üvegko-

porsóba, míg nem jött el hozzá a Herceg. Bárcsak a hercege lehetne, kimenekítené innen 
és boldogan élnének, míg meg nem halnak! Szép lenne, ha a mese valóra válhatna… 

Amit a körülmények engedtek, megtett érte. Sajnálta, hogy nem óvhatja meg Moha-

dát minden bajtól. 
 

 

21. FEJEZET 

 
 

Bennek egyfolytában a legújabb betegén járt az esze, akit a legszebb nőnek tartott a 

világon, s akit a legjobban sajnált a világon. A férje jól elintézte és Bent nagyon bántot-
ta a dolog. Sőt, majd megette a méreg, ha arra gondolt, hogy az a szemét állat minden 

következmények nélkül meg fogja úszni, hogy megölte a saját gyermekét az édesanyja 

hasában. És ha Mohada nem annyira talpraesett, s nem szedi össze minden erejét ahhoz, 
hogy a vetélési fájdalmak közepette saját lábán „bekeveredjen” a kórházba, ő is bele-

halhatott volna. Megígérte a nőnek, hogy nem szól róla senkinek, visszatérve a szobájá-

ba az esti vizit után mégis úgy érezte, tennie kéne valamit. De mit? Vajon helyes lenne-

e beleavatkoznia abba, amihez tulajdonképpen semmi köze? Indiában nők ezreivel tör-
ténik ilyesmi, a férjeik mégsem kerülnek börtönbe súlyos testi sértésért. Eszébe jutott, 

korábbi tanulmányai során milyen megdöbbentő dolgokat olvasott a könyvtárban, a 



 

 

gyermekek közül miért vannak kevesebben a lányok Indiában, mint a fiúk. Mert az ap-

juk gondoskodik róla; sokukat inkább agyonvernek vagy tesznek róla, hogy meg se 

szülessenek. A módszer ebben az országban elterjedt, de számadatok nem ismertek. 
Mégis, mit tegyen ellene? Ben hitt Mohadának, elhitte a nővérével történteket és azt 

is, hogy Rajan a rendőrségnél is kiváltságot élvez. Valóban, ha az igazság kiderülne, 

Mohadának vége. Nem véletlenül félt, rettegett a férjétől. Ben meg egyfolytában azon 
agyalt, hogyan segíthetne rajta mégis. Hazudjon, illetve hallgasson el egy szörnyű tettet, 

mikor a zárójelentéséből egyszerűen kifelejti a nő hasán éktelenkedő foltok leírását? Ki 

tudja, talán ha leírná, akkor sem történne semmi, ebben az országban nem úgy védik az 

asszonyokat, mint a hazájában, hiába próbálja ennek az ellenkezőjét elhitetni a kormány 
a külvilággal. Eddig Ben Indiának és ottlétének csak a szépségeivel, jó oldalával talál-

kozott, most viszont egyre több szörnyűségre derült fény, amit nem nézett jó szemmel, 

illetve amit nem tudott egyszerűen lenyelni. És ide nem csak Mohada esete tartozott, 
hanem sok más is, amire csak utólag jött rá. Hogy például egyes „szerencsétlen” bete-

gek műtét után nem kapnak fájdalomcsillapítót mondván, mert elfogyott, nincs rá az 

államilag finanszírozott kórházakban pénz. A magánklinikákon viszont igen, azonban 
azt nem minden indiai tudta megfizetni. Emellett rendeltek olyan gyógyszerkészítmé-

nyeket és műszereket – mikor egyre szűkösebb a keret és egyre kevesebb az állami pén-

zen működő intézmény –, melyek nem létfontosságúak, de igen sokba kerülnek és 

mindezt miért? Mert az adott gyógyszergyártó cég kenőpénzt juttatott egyes emberek 
zsebébe. Ami nemrég még új kijelentésnek számított Ben számára, most már ismerősen 

csengett a fülének, ez pedig a gyógyszermaffia, ami itt is felütötte a fejét. Nem hiába, 

hiszen a világon mindenhol pénzből éltek és itt sok volt a szegény és kiszolgáltatott, 
akiknek a kárán busásan meg lehetett gazdagodni. Voltak orvosok, akik rövid idő alatt 

álltak át a bevált gyógyszerekről olyan szerekre, amik eddig nem nagyon voltak ismer-

tek a piacon és sokkal többe kerültek, persze ugyanazzal a hatóanyaggal rendelkeztek, 

mégis a drágábbikat írták fel a betegeknek, mert az orvosok attól a cégtől kapták a „tisz-
teletdíjukat”. 

Őt is megkeresték különféle gyógyszerügynökök, hogy úgymond előadást tartsanak 

a készítményeikről és természetesen üzletet ajánljanak, azonban Bennek a sok munkájá-
ra hivatkozva sikerült elhessegetnie őket. Nem volt nehéz dolga, mert nem a kishalakat, 

hanem a nagyhalakat szerették volna maguk mellé állítani, a kezdő orvosok nem igazán 

érdekelték őket, hanem inkább a virágzó praxissal rendelkező tapasztalt szakorvosok, 
akik közé Ben még szerencsére nem tartozott. Álmában sem gondolta volna, mikor le-

tette az orvosi esküt, hogy ez a szakma nem a betegek meggyógyításáról, inkább keres-

kedelméről fog szólni, gátlástalanul és gusztustalanul kihasználva azokat, akik nem 

értenek a gyógyításhoz: az egyszerű beteg embereket, mert csak azokat lehet félrevezet-
ni, akik tudatlanok és tapasztalatlanok. Mert az nem olyan nagy baj, ha a beteg mondjuk 

nem egy hét alatt gyógyul meg, hanem kettő alatt. És még sorolhatnánk. Ezzel a jelen-



 

 

séggel egyre többször találkozott már – és nem csak Indiában! – érdekes módon a bete-

gek állapota lassacskán úgy változott, hogy a kórház finanszírozásának sokkal több 

pénzt hozzon a konyhára. Valami érdekesség folytán lassabban gyógyultak meg, több-
ször kellett járniuk kontroll vizsgálatra, amiért az intézmény pénzt kapott az egészség-

biztosítótól. Ez előfordult az állami és a magánszférában egyaránt, a világ minden táján. 

Tisztelet a kivételnek és természetesen nem minden orvos gondolkodott úgy, mint Ben 
néhány önző, „megtévedt” kollégája. Szerencsére voltak még szép számmal azok közül 

is, akik Benhez hasonló filozófiát követtek, azonban néhány kakukktojás igencsak ki-

verte Bennél a biztosítékot. Mert egyes orvosok nem akkor vezettek le szülést, amikor a 

kismama szervezete úgy gondolta, hanem amikor ügyeletes voltak, akkor indították be a 
folyamatot. Vagy általában előre megegyeztek a kismamával és délelőttre beírták a mű-

téti programba a császármetszést, hogy ne kelljen a vajúdást végigszenvednie. Aki egy 

kicsit is gondolkodott, az egyből észrevette, hogy ezeknek a bizonyos orvosoknak a 
nevük mellett a saját ügyeleti napjaikon legalább három császármetszés szerepelt a lis-

tán. Ben elképzelhetetlennek tartotta, hogy ezt a véletlen egybeesést a természet intézte 

volna így, egy frászt! Előre tervezett műtétek voltak, s roppant érdekes módon ezeknek 
az orvosoknak sosem maradt olyan betege, aki a letelt ügyelet után szült volna vagy akit 

más kollégára kellett bízni, míg szabadságra mentek vagy elutaztak. Az ők kismamái 

mindig a legmegfelelőbb időpontban szültek, „természetes” császármetszés segítségé-

vel. Mert annak rengeteg előnye van: nem kell megvárni, éjszakákba nyúlva fent lenni, 
míg egy asszony vajúdik. Nem kell külön minden egyes nap bejönni hozzájuk a kórház-

ba, ha egy délelőtt alatt le lehet rendezni az egészet. Így a szülész egy kalap alatt több 

gyermeket is világra segíthet és nem kell vállalnia semmiféle kockázatot, amiért tulaj-
donképpen orvos. Hiszen a szülés alatt bármi történhet, így biztosra mentek: a gyermek 

nem akad el a szülőcsatornában, nem sérül meg a feje, nem lesz oxigénhiányos, stb. 

Persze, minden egyes helytelen tett mellett szól valami, amit előnyként hoznak fel, 

azonban a hátrányra senki sem gondol. Hogy ők „csak” orvosok, nem istenek. És a ter-
mészetes dolgokba nem szabad beleszólni, hagyni kell, hagy menjenek a maguk mód-

ján. Ebben semmi más nem játszik szerepet, csak megint a pénz. Az iszonyúan sok pénz 

és az emberi tudatlanság. Mert az anya, aki fél a szüléstől nem tudja, nem biztos hogy 
úgy jár a legjobban, ha császármetszéssel hozza világra a gyermekét. A műtétnek is sok 

kockázata van… Ben egyik szabadnapján utána nézett a kórház statisztikájának a be-

avatkozásokat illetően és szomorúan rá kellett döbbennie, megszaporodtak a császár-
metszések. Sokat gondolkozott rajta, nem tűnik fel senkinek? Vagy akinek igen, azt 

eltanácsolják, vagy úgymond befogják a száját kenőpénzzel? Az orvos okos ember és ha 

eladja a lelkét, ő is éppúgy tud csalni, mint például a könyvelők.. Nem véletlenül írják le 

azt egyes nőgyógyászok, hogy gyengülni kezdett a magzat szívhangja vagy egyéb olyan 
dolgot, fortélyt, mely azonnali császármetszést von maga után. Így sem a jogászok, sem 

a kórház vezetése, sem az egészségügyi biztosító nem köthet bele a műtét indokoltságá-



 

 

ba, esedékességébe, végrehajtásába és kifizetésébe a kórháznak, mellyel mellékesen az 

adott intézmény gazdaságilag jól jár. Sokszor Bent a hideg kirázta az efféléktől, de nem 

tehetett mást, szemet kellett hunynia vagy hallgatnia arról, amit látott, vagy az éles 
eszének köszönhetően kikövetkeztetett, észrevett. 

Amikor Mohada arra kérte, hogy hallgassa el anamnézisének részleteit, Bennek rög-

tön ezek az orvosi csalások jutottak az eszébe. Ő semmiféleképpen, semmi szín alatt, 
semmilyen formában nem szeretett volna részt venni benne. De Mohada esete egészen 

más, neki családi okok húzódtak meg a háttérben és ha arra gondolt, hogy emiatt a férje 

még egyszer kezet emel rá, mert eljárt a kórházban a szája, azt Ben sosem bocsátaná 

meg magának. De vajon jól gondolja mindezt, helyesen cselekszik? Szerette volna ki-
kérni más véleményét az ügyben, azonban az intézményben dolgozó kollégáiban nem 

bízott meg annyira. Különben sem akart túlzottan Mohada esetével foglalkozni, míg a 

végén azt hiszik, hogy érez valamit a betege iránt, azért pártolja úgy. Nem hiányzott 
neki a pletyka. Inkább egy külsőssel akarta megbeszélni a dolgot és úgy döntött, felhívja 

Steve-et, ő úgyis jogásznak készült. Késő este volt, már elmúlt tizenegy óra, azonban 

tudta, a barátait nyugodtan zavarhatja bármikor, biztosan fent vannak a fedélzeten, már 
jól berúgtak és a csillagos eget nézve énekelnek az éjszakában. 

Eltalálta. Először Ray vette fel a készüléket, alig ismert a barátjára, annyira részeg 

volt, amit Ben sejtett. Így próbálta feldolgozni Stephanie elvesztését. Tudta, majd ha 

találkoznak, el kell beszélgetnie vele, nehogy egy nő miatt tönkretegye magát az italba 
menekülve, azonban most egészen más beszélgetést akart folytatni. Amint Steve átvette 

a mobiltelefont és meghallotta a hangját, sokkal józanabbnak tűnt. Ben megkönnyeb-

bült. Legalább van valaki Ray mellett, aki megakadályozza, hogy ostobaságot csináljon 
csalódottságában. 

– Helló, Ben! Mi újság? – mindig Steve volt a józanabb, azonban a vonal túlsó végén 

hallotta még Ray-t a távolból, amint hangosan kesereg. 

– Miért nem voltam jó Stephanie-nak? Miért éppen az a nyálasszájú ócska színész 
kell neki? Ő mitől jobb, mint én? Attól, hogy a színpadon rázza azt a löttyedt seggét? 

– Ray, nem maradnál egy kicsit csendben, hogy beszélni tudjak Bennel? – szólt rá 

Steve, aztán a másik barátjára irányult a figyelme. – Hallgatlak. Mi a helyzet, nem tudsz 
aludni? 

– A betegeim nem hagynak. Éppen ezért hívlak, mert találkoztam egy különös eset-

tel és fogalmam sincs, mit tegyek – kezdte Ben, közben megköszörülte a torkát, mert 
azon izgult, nehogy Steve észrevegye, hogy Mohada számára nem csupán egy különös 

eset, hanem valamiért a szívén viseli a sorsát. Elmesélte, mi történt az ügyeletében és a 

nő mit mondott neki a kórteremben, mikor bement hozzá. – Utólag jöttem rá, hogy a 

férje megverte és minden bizonnyal ez okozta a spontán vetélést. 
– Hát, jogászként azt tanácsolnám, hogy írd le a zárójelentésbe az asszony sérüléseit, 

barátként pedig azt, hogy ne tedd. Ha valóban az élete múlik rajta annak a szerencsét-



 

 

lennek… Ezek a hinduk marhák. Úgyis azt művelnek az asszonyaikkal, amit akarnak. 

Jobb ebbe nem beleavatkozni. Ha annyira sajnálod azt a nőt, akkor hallgass róla, elvégre 

létezik orvosi titoktartás is a világon. 
– Persze, hogy sajnálom. Nem elég, hogy elvesztette a gyermekét még a férjétől is 

rettegnie kell. 

– Nagyon foglalkoztat téged ez az eset, úgy látom. Szép nő? – kérdezte Steve, ki-
váltva ezzel Ben felháborodását. 

– Jaj, ne legyél már te is olyan, mint Ray! Már hogyne foglalkoztatna, mikor az ő 

magzata volt az első orvosi ténykedésem alatt, akit elvesztettem. 

A vonal túlsó végén pillanatnyi csend lett, különös űr töltötte be a teret. 
– Halló, itt vagy? – Ben már attól tartott, megszakadt a vonal, mikor Steve visszafo-

gott hangon jelentkezett be az éterbe újra. 

– Bocs, haver. Ez eszembe sem jutott. Sajnálom. 
– Valahogy majd csak túlteszem magam rajta – sóhajtotta és közben arra gondolt, 

vajon Mohada hogyan fogja túltenni magát a történteken? Mégiscsak neki kellett elvi-

selni az ütlegeléseket, a testi-lelki fájdalmakat és mégis neki kell hazamennie a brutális 
férjéhez, s együtt élni vele. Borsódzott a háta tőle. 

– Hát igen, a te szakmád már csak ilyen. Muszáj megtanulnod túltenni magad a ku-

darcokon, bármennyire fájdalmasak is, csak akkor lehet belőled jó orvos. 

– Tisztában vagyok vele, mint ahogy azzal is, hogy jut belőle bőven. Sokan segítet-
tek világra halott csecsemőket a kollégáim közül, sajnos. – Az sokkal borzalmasabb 

dolog, mint egy pirinyó magzat elhalása, hiszen egy kilenc hónapig kihordott csecsemő 

már kész gyerek, egy kis emberke. Fogják még érni csalódások… Ez volt az első pofon 
a számára és mindig az első fáj a legjobban. – Velem is bármikor előfordulhat. 

Mint ahogy előfordult az is, hogy egy kismama elvetél és történetesen az a nő volt 

az, aki kedves volt a szívének, ezért érezte fájdalmasabbnak, mint ahogy mások gondol-

ták. Steve-nek lehet, hogy igaza van. Talán nem kellene beleavatkoznia abba, ami egy-
részt megváltoztathatatlan, másrészt pedig semmi köze hozzá. Indiában a dolgok úgy 

mennek ahogy, és Bennek valóban nem hiányzik most semmiféle kalamajka, főleg hogy 

azt fontolgatta, megszakítja indiai gyakorlatát és a nyár hátralévő részében kipiheni 
túlzott munkatempójának fáradalmait. A lehető legjobbkor hívták fel a barátai, hogy 

éppen erre hajóznak, biztosan szívesen vennék, ha csatlakozna hozzájuk. Ben úgy érez-

te, eleget tanult, a célt, amiért tulajdonképpen ebbe az intézménybe jött, már megvalósí-
totta, operált indiai orvosokkal, megismerte az itt alkalmazott szakmai szokásokat, sok 

mindent ellesett tőlük, ami később a hasznára válhat, azonban most úgy érezte, elég 

ebből az egészből. S mivel Mohada szerencsétlenül elvetélt és rajta kívül nem volt több 

„felkért” szülése, így nem marasztalta senki és semmi. A kalandvágy pedig tovább haj-
totta, talán ez az utolsó év, mikor a három jóbarát ismét együtt vághat neki egy világkö-

rüli útnak. Később, mikorra majd Ben szakorvos, Steve szakjogász lesz, biztosan nem 



 

 

fognak ráérni arra, hogy több mint egy hónapot kihagyjanak és kedvükre utazgassanak a 

világban. A karrierépítés sokkal fontosabb lesz a számukra. 

Egyetlen dolgot sajnált csak, ha itt hagyja Indiát, többé nem láthatja Mohadát. 
Mondjuk amúgy sem, mert ha felépül, ismét kilép az életéből, esetleg visszajön egy 

kontrollvizsgálatra, ha a férje engedi és végérvényesen elválnak az útjaik. Pedig úgy 

szerette volna tudni, mi lesz vele ezután, azonban erről a vágyáról le kellett mondania. 
Nem értette, miért mutat túlzott érdeklődést e nő iránt, de egyszerűen nem bírta kiverni 

a fejéből. Arra gondolt, addig kellene kihasználnia az időt, hogy beszélgessen vele, míg 

Mohada az osztályon fekszik. Másnap, ügyelet után hazamehetett, de akkor annyira 

fáradt volt, hogy alváson kívül semmi mást nem kívánt jobban. Így két nappal Mohada 
műtétjét követően Ben délután négykor civilben belépett a kórtermébe, hogy megláto-

gassa. Rendkívül csinos volt világos nadrágban és halványkék rövid ujjú ingben, akta-

táskával a kezében, akár egy divatlap címlapjáról is kiléphetett volna. A nővérek a háta 
mögött úgy hívták, hogy a sármos amerikai… Sokan megpróbáltak kikezdeni vele, hi-

szen tudták róla hogy okos, tehetséges, gazdag és jóképű, azonban Ben nem volt fogha-

tó semmilyen flörtre. Nem volt az a kicsapongó fajta és néhol elhintette, Amerikában 
várja a barátnője. A lányok a munkaidejük szabad perceiben arról pusmogtak, sőt foga-

dást is kötöttek egymás között, vajon az új doki kibírja-e ezt a néhány hónapot testi 

örömök nélkül. Eddig úgy nézett ki, Ben állja a sarat, sok nővér és más kórházi dolgozó 

bánatára. 
Amikor Ben belépett a betegéhez, kellemes meglepetés érte. Amint Mohada észre-

vette őt, rámosolygott. Teljesen máshogy nézett rá az a gyönyörűséges szempár, mint 

azelőtt, s ebből a férfi tudta, hogy a nő bízik benne, a barátjává fogadta. 
– Minden jót, Mohada! – mondta Ben, de már bánta, hogy kiejtette a száján. Ezt a 

többi betegének szokta mondani, még New Yorkban tanulta a sebész főorvostól, amikor 

sebészeti gyakorlatát töltötte. Minden jót kívánok! – ezzel szokott a betegeknek kö-

szönni az öreg, nem a napszaknak megfelelően, mint a többiek. Azonban Bennek Mo-
hada nem „csak” egy beteg volt. 

– Szervusz, Ben – köszönt vissza a nő lágyan, mialatt a férfinak nagy kő esett le a 

szívéről. Szóval mégis kialakult köztük egy bensőségesebb viszony, ahogy Ben az első 
pillanattól fogva szerette volna, mikor meglátta. Mohada megértette, hogy segíteni akar 

neki és abban a különös kiváltságban részesül, hogy jobban odafigyel rá, mint bármely 

más fekvőbetegre az osztályon. 
– Hogy vagy? – most már Ben nem orvosilag kérdezte, hanem magánemberként, ba-

rátilag. Nem csak az egészsége érdekelte szakmai szempontból, hanem a megtépázott 

lelke, érzelme is. 

– A körülményekhez képest egész jól – válaszolta lazán, kissé boldogan, mondjuk 
nem érezhette magát felhőtlenül, hiszen még voltak fájdalmai és ez azért látszott rajta. 

De látszott az is, hogy nem hagyta el magát, a szemében ott lobogott valami aprócska 



 

 

láng, mely azt sugallta, minél hamarabb fel akar épülni és talpra állni, a szó szoros ér-

telmében. 

Ben azt hitte, egy magába zuhant fiatalasszonyt talál majd itt, s azon gondolkozott, 
hogy intéz majd neki egy pszichiátert, hiszen amit a férje művelt vele, az a borzalom-

mal, az élete a pokollal, a kilátása meg a reménytelenséggel volt egyenlő. Éppen ezért 

érte kellemes meglepetés, mert rá kellett döbbennie, hogy az indiai nők valóban nagyon 
erősek és szívósak, nem úgy mint az amerikaiak vagy az európaiak. Túlélnek mindent… 

– Hála neked – tette hozzá Mohada, mikor a tekintetük találkozott és összefonódott. 

Ben közelebb lépett hozzá. 

– Nekem? – csodálkozott a férfi, hiszen nem tudta megmenteni a gyermekét… S ek-
kor valami olyasmi történt, amire nem számított. Mohada megérintette a kezét. 

– Velem még férfi sosem bánt olyan emberségesen, mint te. Amerikai vagy, más vi-

lágban élsz, más az értékrended, elképzelni sem tudod menynyire jól esett a kedvessé-
ged. Tegnap éreztem először, hogy valaki törődik velem, egy olyan valaki, aki nem 

érdekből teszi. Azelőtt nem is ismertük egymást. Köszönöm, hogy meghallgattál, régóta 

nem beszéltem a nővéremről, mert nem beszélhettem róla senkinek. Nem tudom miért 
nyíltam meg neked és fedtem fel a titkaimat, de úgy éreztem, hogy előtted megtehetem, 

meg fogsz érteni. És úgy is lett… Köszönöm, mindent köszönök… 

Ben döbbenten állt az ágy felett és itta a nő szavait. Álmában sem gondolta volna, a 

szörnyűségek közepette tulajdonképpen jót tett vele és ez olyan sokat jelent neki. Ennek 
nagyon örült, annak viszont nem, hogy Mohada kilátástalan helyzetben volt és nem 

tudta „kimenteni” belőle. Abba bele se mert gondolni, mi lesz vele, ha hazamegy az 

osztályról. Haza? Mohada ezt a szót sem úgy ismerte, mint bármely más amerikai nő. 
Ben lassan megfogta a kezét, két tenyerébe zárta azt és leült az ágya szélére, hogy még 

közelebb legyen hozzá. Nem tudta miért, de mindig kellemes érzés járta át a testét tető-

től-talpig, ha a nő közelében lehetett és amikor nem volt, vágyott a társaságára. Olyan jó 

volt beszélgetni vele és ezek szerint ez az érzés kölcsönös. Istenem, bárcsak többet te-
hetne érte, minthogy orvosilag meggyógyítja! 

– Nem kell köszönetet mondanod, Mohada. Emberi kötelességemnek éreztem, hogy 

megtegyem. Nagyon bánt, amiért nem tehettem többet érted. Nem menthettem meg a 
gyermekedet. – Ben katasztrófaként élte meg a dolgot, Mohada viszont másképp fogta 

fel a történteket. 

– Nem te vagy a felelős érte, hanem a férjem. Talán nem is olyan nagy baj, hogy el-
vesztettem. A sors akarta így. Milyen élet várt volna rá? 

– Ez akkor sem helyes. Nálunk a nők depresszióba esnek vagy bekattannak, ha elve-

télnek. Mi nem úgy fogjuk fel a halált, ahogy ti. 

– Mi nem engedhetjük meg magunknak, hogy bekattanjunk, azzal csak a saját sor-
sunkon rontanánk, ami így sem mesébe illő. Nálatok a nőknek arany életük van. Mit 



 

 

nem adnék azért, ha egyszer belebújhatnék egy amerikai nő bőrébe! Ha csak egy napra 

is… Tényleg, mesélj nekem Amerikáról! 

Mohada olyan volt, mint egy kíváncsi kisgyerek, s Ben élvezettel mesélt neki a hazá-
járól. 

– New Yorkban laksz? Az egy csodálatos város. Egyszer láttam róla egy fényképet, 

hatalmas felhőkarcolók vannak ott. Szépek. 
– Hát igen, van egy pár belőlük – mosolygott Ben. 

– Meg azt hiszem, van valamilyen óriási szobor. Hogy is hívják? Á, meg van! Sza-

badság-szobor. 

– Igen. Valóban, ez az amerikaiak büszkesége. 
– És fel lehet menni a fejébe. 

Ben elnevette magát. Nagyon tetszett Mohada lelkesedése, meg hogy mennyire más-

képp gondolkozik, beszél, de jól beszélte a nyelvet. 
– Igen, rendszeresen mennek fel turistacsoportok a… fejébe… – nagyon jól szóra-

koztatta a nő, aki egyáltalán nem volt tudatlan, mint azt Ben gondolta az indiai nőkről. 

Hiszen annyira el voltak nyomva, némelyikük még iskolába sem járt, szerencsére Mo-
hada ez alól kivétel. 

– Milyen klassz lehet onnan a kilátás, úgy felmennék oda! 

– Nos, ha egyszer New Yorkban jársz, hívj fel és felviszlek oda, ígérem. – Tett egy 

könnyelmű kijelentést Ben, mert ő természetesnek tartotta és el is vitte volna oda a nőt, 
de… Mohada szomorúan lesütötte a szemét. Felébredt az álmodozásból. 

– Sajnos, nem sok esélyem van rá, hogy eljussak New Yorkba.  

Döbbent csend lett a kórteremben, közéjük telepedett a szomorúság. Ben nem tudta, 
mit feleljen erre, valahogyan fel kell vidítania ezt a nőt, hiszen alapjába véve is gyönyö-

rű volt, amikor mosolygott, akkor pedig különösen. 

– Soha ne add fel a reményt, Mohada! Legalább is mi, amerikaiak ezzel szoktuk ma-

gunkat vigasztalni. 
– Nem adom fel, de csak azért, mert maga kér meg rá, Blackfort doktor – mondta 

egy huncut kacsintás kíséretében. 

– Igen, kedves betegem, ezt vegye orvosi utasításnak! – emelte fel a mutatóujját a 
férfi, játékosan fenyegetőzve. 

Mohadának ismét megjelent az a szokásos mosoly a száján, melytől Ben majd’ elol-

vadt. Kedve lett volna megcsókolni őt, azonban tudta, nem teheti. A körülmények nem 
teszik lehetővé. Különben sem szabad beleszeretnie, egy hétig még Mohada itt fekszik 

az osztályon, aztán elválnak útjaik. Örökre. 

 

 
22. FEJEZET 

 



 

 

 

Miután Ben eljött Mohadától, megcsörrent a mobilja. Ray nevét írta ki a kijelző, s 

rögtön arra gondolt, amikor felvette, hogy biztosan azért hívja, mert „eltévedtek” és 
később fognak érkezni, legalább egy hét csúszással. Azonban Ray egészen mást közölt 

vele. 

– Micsoda? Itt vagy a kórházban? Na ne ugrass, öregem! 
– Mibe fogadunk? Egy üveg whiskybe? 

Ben felnevetett. Nem akart hinni neki, mert olyan képtelenségnek tűnt az egész.  

– Persze, aztán mire hazaérsz, alkoholista lesz belőled. – Legfőképpen Stephanie el-

vesztése miatt, gondolta Ben, de nem tette hozzá. Mindketten tudták, csak nem mondták 
ki. 

– Na jó, vicceltem. Nem kell whisky – vallotta be Ray. – A hajón eleget ittam, nem 

árt egy kis szünetet tartani. Tudod hogy van, minden jóból megárt a sok. De tényleg itt 
vagyunk az imádott kórházadban valahol a földszinten, Várj, mindjárt elolvasom mi van 

ide az ajtóra írva. Azt hiszem nőgyógyászati ambulancia… 

Benben megállt az ütő. A barátja tényleg nem tréfál vele. Hirtelen szólni sem bírt. 
– És te merre jársz? Éppen vizitelsz? 

– Mindjárt lemegyek, de ha nem leszel ott… 

– Hát hol lennék, Ben? Nem akarok eltévedni, még a végén betegnek hisznek és 

megvizsgálnak. 
– Férfi létedre a nőgyógyászaton? Az igen furcsa lenne. Mindjárt ott vagyok, ha ki-

bírsz pár percet. 

Ben addigra már az osztály folyosóján elért a lifthez és megnyomta a hívógombot. 
Valóban néhány percen belül leért a földszintre és amint megpillantotta a két fiatalem-

bert bőrtáskával a derekukon, rövidnadrágban, sportcipőben, messziről lerítt róluk, hogy 

turisták. 

– Ray! Steve! 
– Ben! 

A fiúk rendkívül örültek rég nem látott barátjuknak. Tenyerek csaptak a magasba, 

majd meglepve ölelkeztek össze. Hihetetlen belegondolni, hogy a három jó barát külön 
úton indult el és az otthonuktól több ezer kilométerre találkoztak újra. 

– Hát ti? Mit kerestek itt? Nem úgy volt, hogy két hét múlva érkeztek? 

– Szándékosan mondtam többet a telefonban, mert meg akartunk lepni. 
– Sikerült. 

Ben körbevezette őket a kórház hatalmas épületében, mondjuk a műtőbe és a szülő-

szobába nem vihette be őket, amire Ray és Steve leginkább kíváncsi volt, de az osztá-

lyon végigmentek és megmutatta az orvosi szobáját. 
– Eléggé sivár – jellemezte Steve tömören. 



 

 

– Nem olyan, mint egy luxus szálloda szobája, az tény. Az albérletem is eléggé egy-

szerű ahhoz képest, amihez otthon szoktam. – Ezért nem is értette a családja, mire jó az, 

amit Ben csinál. Más intézményekbe is elmehetett volna orvoslást tanulni, képes volt 
csak a kaland kedvéért Indiát választani, ahol köztudottan nagy a szegénység. 

Megmutatta az albérletét is, előtte autóztak egy kicsit a városban, ami a fiúkra nagy 

hatással volt. Persze, először Benre is, azonban az itt töltött hónapok alatt már megszok-
ta, természetesnek vette. 

Rávették, aludjon velük este a hajón. Természetesen sokáig fenn maradtak, sok me-

sélni valójuk volt, a fiúknak a kalandjaikról, Bennek pedig a munkájáról. 

– Szóval, megérte eljönni – állapította meg Steve, miután végighallgatta Ben leveze-
tett szüléseit, meg a műtéteket, forgalmas ügyeleteit. 

– Mindenképpen. Csak már úgy érzem, elég. Szívesen kapcsolódnék ki végre és tar-

tanák veletek a továbbiakban. 
– Mi az akadálya? 

– Magam sem tudom – sóhajtotta. Bármikor bejelenthetné, hogy felmond és vissza-

megy Amerikába. Nem kötelezte semmi. Persze, szívesen látták és örültek a jelenlé-
tének a kórházban, legfőképpen önálló munkájának. 

Ray látta, hogy barátja bizonytalan, ezért fel akarta dobni. 

– Mindenesetre míg eldöntöd, addig gyere velünk és barangoljuk be együtt Indiát. 

– Bárcsak ilyen egyszerű lenne! 
– Miért? Holnap ha bemész mond meg a főnöködnek, hogy szeretnél szabadságot 

kivenni. 

– Nem lehet. Elég kevesen vagyunk, és ki vagyok írva a műtőbe is. Ez az egészség-
ügyben nem úgy megy, mint máshol. Nem akarok kiszúrni az ügyeletes kollégával, 

hogy miattam ne mehessen haza reggel. Két nap múlva megint ügyelek. Nem akarom 

más nyakába varrni az ügyeletemet, nem lenne tisztességes. Ebben a hónapban így is túl 

sokat vállalt mindenki. 
– Na és? Ügyelet után? Nem vehetnél ki szabadságot? Nem azért utaztunk idáig, 

hogy azt lessük, hogyan dolgozol. Őszintén szólva, nagyon kíváncsi vagyok a Tadzs 

Mahalra. 
– Én már jártam ott. Csodálatos hely. Attól, hogy dolgozom, ti még nyugodtan meg-

nézhetitek. 

– Lepattintasz minket? Menj a fenébe! – ugratta Ray. 
– Mondjuk, szívesen elmennék oda még egyszer. Az ember nem mindig jár ilyen 

fantasztikus helyen. 

– Na látod! Két-három napot várunk, míg muszáj bemenned, aztán amint intézel 

szabadságot, elmegyünk együtt Agrába. Steve-vel lefoglaljuk a repülőjegyeket, gondo-
lom jobban járunk, ha repülővel megyünk, nem? 

– Igen, Agra elég messze van innen. 



 

 

– Hogy lehet eljutni oda? – kérdezte Steve. Sokat olvasott a Tadzs Mahalról, szerette 

volna élőben látni India egyik leghíresebb nevezetességét, mely 1983 óta volt a világ-

örökség része. 
– Többféleképpen. Vagy Dzsaipurban szállunk le, vagy Delhiben. Onnan is legalább 

öt óra hossza autóút. 

– Akkor már érdemesebb a fővárost választani, nem? – vetette fel Steve, melyre 
mindannyian bólintottak. 

Benben ismét feléledt a kalandvágy és rádöbbent, barátainak igaza van. Nem azért 

tettek meg ilyen hosszú utat, hogy ne élvezzék ki India varázslatosságát, ha már abban a 

szerencsés helyzetben voltak mindhárman, hogy a pénz nem okozott nekik akadályt. 
Másnap Ben beszélt az osztályvezető főorvossal és rendkívüli szabadságot kért, amit 

meg is kapott. Amióta Indiában megkezdte a munkáját, nem vett ki szabadságot, így a 

főnöke hajlott rá, amit négy nap elteltével vehetett ki. A fiúk elintézték a repülőjegyet, 
ahogy ígérték és amíg a barátjuk dolgozott, ők bejárták Mumbait. A városban a közle-

kedést legkönnyebben taxival lehetett megoldani, Ben figyelmeztette őket, hogy min-

denképpen kérjék a taxióra bekapcsolását, mikor beszállnak egy taxiba. Indiában nagy 
volt a szegénység, érthető a sofőrök pénzéhessége, szeretik nagyobb összegektől meg-

fosztani a gyanútlan turistákat. Először a Marine Drive-on kezdtek, ami egy tengerparti 

út volt, Mumbai déli részén helyezkedett el pálmafákkal és homokos stranddal díszítve. 

Onnan nem messze volt a Hanging Gardens, ott megpihentek a csodálatos kertben. A 
négy napba sok mindent belesűrítettek, a híres Gateway of Indiától, a kapu tövéből elin-

dultak hajóval az Elephanta Caves-hez, egy kis szigetre és megtekintették a több ezer 

éves barlangokat. Nem hagyhatták ki a Mumbai Egyetem gyönyörű épületét, majd kicsit 
északabbra Andheriben a Hiranandi Gardent sem, a mesterségesen kialakított kertet 

pálmafáival, tavaival. Mélységesen megdöbbentette őket a házak szerkezeteit és az ut-

cák tisztátlanságát látva, hogy mekkora a szegénység. Döbbenetes volt, főleg a kérege-

tő, rongyokban járó gyerekek. Viszont láttak igazán szép házakat is, a Thakur Village-
ben. Aztán egy külön napot szántak a Nemzeti Parkra és a Kanheri Barlangokra, ami 

tulajdonképpen egy több száz éves, kőbe vésett „falu”. 

Rá kellett döbbenniük, mint minden turistának: aki egyszer beteszi Indiába a lábát, 
olyan hatással lesz rá, hogy azt nem felejti el soha. Fantasztikus, varázslatos élményben 

lesz része. Mumbai, ahogy India is, a két véglet. A déli részen volt a város nevezetessé-

gének többsége, az északi részen pedig a nyomornegyedek, mindkét rész mély nyomot 
hagyott az emberben, mint ahogy a fiúkban is, akik nagyon gazdag turistáknak számí-

tottak. Este, a hajójukon ülve, koktélokat iszogatva a városban szerzett élményeikről 

meséltek Bennek, s az éjszakába nyúlóan India gazdasági és politikai helyzetét elemez-

ték, tárgyalták, kivesézték. Aztán szó esett a demográfiai adatokról, a vallásról és a jog-
ról, ami nem igazán védte az ottani embereket. 



 

 

– Tényleg, mi van azzal a nővel? – jutott eszébe Steve-nek Ben korábbi telefonhívá-

sa. 

– Milyen nővel? – kapta fel a fejét hirtelen Ray. 
– Akinek Ben nem tudta megakadályozni a vetélését – válaszolt helyette Steve. 

– Oh! – nyögte Ray. 

– Még bent fekszik az osztályunkon – válaszolta laza természetességgel, mintha csak 
egy betege lenne a sok közül. Egyedül Mohada és Ben tudta, hogy ennél többet jelente-

nek egymásnak. 

– És? 

– Nem írom bele a zárójelentésbe a sérüléseit, ha erre gondolsz. Úgysem foglalkozna 
vele senki. Ezeknek az embereknek még személyigazolványuk sincs, olyan sokan van-

nak, hogy a hatóságok feleslegesnek és értelmetlennek tartják nyilvántartani őket. Meg 

lehetetlennek. Esetleg beírnák a nyilvántartásba, amúgy meg ügyet sem vetnének rá, 
hogy egy indiai, befolyásos családból származó férfi bántalmazta a feleségét, aki ennek 

következtében elvetélt. Számtalan nőt bántalmaz a férje, sőt! Még durvább dolgokat is 

művelnek velük, amit inkább magánügynek tekintenek, nem igazán szólnak bele. Csak 
néhány kirívó esetnél van ez másképp. Nem sok jóra számíthatnak az indiai nők, nem 

védi meg őket senki, ha egy brutális férj karmai közé sodorja az élet. 

– Szerencsétlenek – szólalt meg Ray. – De hát, nem a mi dolgunk megváltani a vilá-

got, nem igaz? 
Ben nem a világot szerette volna megváltani, hanem Mohadán segíteni, azonban túl 

sokat nem tehetett érte. A világért sem mulasztotta volna el a beszélgetéseiket, minden 

nap délután a munkája végeztével bement hozzá. Így tett az utolsó ügyeletében is, 
amelyről csak egyedül ő tudta, hogy az utolsó – mármint Indiában. Az elmúlt éjszakák 

alatt sokat beszélgetett a barátaival és túl nagy volt a kísértés, egyre jobban azt érezte, 

hogy velük szeretne tartani. Tulajdonképpen minek maradjon? Tapasztalatokat gyűjtött, 

operálhatott és szülést vezethetett le egyedül, egyre inkább érezte, hogy szabadságra van 
szüksége. A lehető legjobbkor bukkantak fel a barátai, s különben sem maradhat örökre 

Indiában. Az lesz a legjobb, ha felfedezi mielőtt hazamegy. Úgy érezte, jól kidolgozta 

magát itt, hálás volt a kollégáinak, feletteseinek, mert olyan körülményeket biztosítottak 
neki – tulajdonképpen szabad kezet adtak –, melyre nem minden intézményben lett 

volna lehetősége. És a kalandvágya tovább hajtotta, úgy tervezte, még egy kicsit felfe-

dezi Indiát, aztán elhajózik a többiekkel. 
– Elmész? – kérdezte döbbenten Mohada. Látta rajta, mennyire meglepi a nőt és Ben 

arra gondolt, a kollégáit is mennyire meg fogja majd lepni hirtelen hozott döntése. Min-

dig a hirtelen hozott döntései vitték előbbre, az is hirtelen jött, hogy Indiába megy orvo-

si gyakorlatra. 
– Lassan úgy is letelik a gyakorlatom. Minek várjak még két hónapot, mikor a bará-

taim itt vannak és továbbmehetnék velük hajóval? 



 

 

– Sajnálom – Mohada szomorúan sütötte le a szemét. – Sokat veszít vele a kórház, 

ha elmész. Legfőképpen a betegek. – És legfőképpen én, szerette volna kimondani, de 

nem merte. 
– Nézd, amiért idejöttem, azt már megkaptam. Nem akarom foglalni másnak a he-

lyét, inkább átadom egy másik „titánnak”, aki szintúgy tanulni akar, mint én.  

– És mikor indultok? 
– Egyelőre Indiában maradunk, elrepülünk Delhibe, aztán elmegyünk Agrába meg-

nézni a Tadzs Mahalt, meg a Vörös Erődöt. Delhiben szállunk meg, megnézzük a neve-

zetességeit, majd visszajövök még néhány napra dolgozni. Beadom a felmondásom, 

elintézem a papírjaimat, azután indulunk haza. 
– Haza? Amerikába? 

– Igen. Közben megállunk itt-ott. Ez az utolsó nyár, amit kihasználhatok. Utána nem 

biztos, hogy el tudok szakadni egy vagy több hónapra nyáron. Még máshova is kell 
mennem gyakorlatra, majd leszakvizsgázom, s építem az orvosi karrieremet. Magánren-

delőt kell nyitnom New Yorkban, stb. 

– Úgy irigyellek benneteket, amerikaiakat – sóhajtotta Mohada. – Olyan életetek 
van, amiről mi csak álmodhatunk. 

Ben szíve megremegett, amint ezt a nőt hallgatta, aki a legcsodálatosabb teremtés 

volt a világon: szép, okos, kedves, szeretetre méltó. Nagyon jól tudta, mekkora különb-

ség van a két világuk között és azt is tudta, hogy neki semmi esélye sincs arra a jobb 
életre, melyet Ben kívánt neki, s melyet kétségkívül megérdemelt volna. 

– Örülök, hogy jobban vagy – váltott témát inkább, minthogy kesergéssel múlassák 

az időt. – Mire visszajövök, már te sem leszel itt. 
Mohada elképedt. 

– Hogyhogy? 

– Holnap hazamehetsz. Még ma megírom a papírjaidat, nem fognak szerepelni benne 

a zúzódásaid, ahogy megbeszéltük. – És kész, vége. Ennyit tudott tenni érte. Elválnak 
útjaik, s valószínűleg soha többé nem fogják látni egymást. Mondjuk, ezt már egyszer 

hitte a férfi, mégis a sors valahogy másképp hozta. Most viszont ezerszer kisebb lesz rá 

az esély, ha visszamegy Amerikába. 
– Ne! Kérlek, ne küldj haza ilyen hamar! – Mohada szemébe beköltözött a riadalom. 

– Miért? Az állapotod már nem teszi indokolttá, hogy bent tartsalak. 

– Nem akarok hazamenni. – Ezt úgy mondta, mint egy kisgyerek. A szeme megtelt 
könnyel. – Kérlek! 

Lassan megérintette orvosa kezét. Ben majd elhűlt Mohada viselkedésén. Ennyire fél 

a férjétől? Sajnos jogosan. 

– Nem tarthatlak itt örökké – válaszolta, mialatt majd meg szakadt a szíve érte. 
– Csak egy hetet kérek, még egy hetet! 



 

 

Egymás szemébe néztek és Ben elképzelni sem tudta miért, de egyszerűen képtelen 

volt Mohadának nemet mondani. 

– Rendben. Még egy hét, de ez a maximum! 
– Annyi elég lesz. Köszönöm, Ben! – Valahogy természetesnek számított, hogy 

megölelte őt, hálája jeléül. A férfi csodálkozott, azonban hagyta magát. Most zárta utol-

jára a karjaiba azt a betegét, aki jóval nagyobb hatást gyakorolt rá, mint szabadott volna. 
– Nagyon szívesen. 

– Sietsz? – bontakozott ki a karjaiból a következő pillanatban Mohada. 

– Nem, egyelőre nem várnak sehol. Csendes ügyeletnek ígérkezik. 

– Akkor mesélsz a hajótokról? 
Ben elmosolyogta magát, majd leült Mohada mellé és ismét órákon át beszélgettek, 

míg Bent nem hívták el egy szülő nőhöz. Aznap három szülést vezetett le és két csá-

szármetszést végzett, hiába tervezte, hogy még beugrik Mohadához, nem sikerült. A 
második császár után éjfél előtt néhány perccel jött ki a műtőből és jobbnak látta, ha ő is 

inkább nyugovóra tér. Szerencsére éjjel nem ugrasztották ki az ágyból, a fáradtság és a 

kimerültség annyira elnyomta, hogy a mobilján elfelejtette beállítani a csörgést. Így a 
kollégája ébresztette, aki reggel váltotta, s elmondta neki az ügyeletben történteket. 

Kikászálódott fehér alsónadrágjában az ágyból, az izzadtság látható volt a bőrén, gyor-

san elment lezuhanyozni, átöltözött, ezúttal civilbe és egy rövid ujjú köpenyt húzott 

magára, hogy valami orvos formája legyen. Aztán leszaladt az osztályra, hogy gyorsan 
leviziteljen a kórtermeiben, aztán irány az orvosi megbeszélés. A nővérpultnál összefu-

tott az osztályvezető főorvossal, aki éppen az egyik beteg kórlapját nézegette. Ben neki 

is gyorsan elmondta az ügyelet eseményeit, majd tolmácsolta Mohada kérését, miszerint 
azt szeretné, még ne engedjék haza. Mivel Ben szabadságra megy, ezért megkérte a 

főorvost, engedélyezze betege kórházban maradását. Többször találkoztak már olyan 

esettel, aki családi okokra hivatkozva kérte több napos ellátását az előírtnál, s e szem-

pontból az orvosok engedékenyek voltak. Úgyhogy nem Mohada volt az első, akivel 
kivételt tettek ilyen téren. Sajnálták őket. 

– Ben, ha leviziteltél, nyugodtan menj haza. Már úgyis mindenről beszámoltál, feles-

leges még fél órát itt ülnöd. Jó nyaralást! – mosolygott a főorvos a fiatal férfira, aki alig 
akart hinni a szemének. Mondjuk, az tény hogy töviről hegyire elmondta ügyelete ese-

ményeit, a referáló az mégis olyan orvosi ülés volt, melyről nem vették jó néven, ha 

hiányzott valaki. Az ember hiába volt fáradt, még ha nem is aludt egész éjszaka, addig 
nem mehetett haza, míg nem ér véget a referálás. 

Ben éppen ezért lepődött meg ettől a kiváltságtól, melyben a főnöke részesítette. 

Nem mindenkinek engedélyezett ilyesmit, mint ahogy azt a fajta önállóságot sem, amire 

az elmúlt hónapokban lehetőséget kapott. 
– Köszönöm, főorvos úr. 



 

 

Nagyon jól esett neki a megtiszteltetés, s kissé sajgott a szíve, amiért csalódást fog 

okozni neki azzal, hogy ilyen hamar itt hagyja ezt a kórházat, azonban nem tehetett 

mást. A szíve visszahúzta Amerikába. Intett az egyik nővérnek, hogy indulhatnak vizit-
re, aki megfogta a szükséges dokumentációt, egy mappát, amiben űrlap volt a betegek 

névsorával. Erre jegyezték fel, hogy az orvos melyik páciensének mit kér, milyen 

gyógyszert, infúziót, egyebet rendel el. Éppen indultak volna az első kórterem felé, mi-
kor egy másik nővér megállította őket. 

– Dr. Blackfort! Az egyik beteg hozzátartozója szeretne beszélni önnel! – Ben hallot-

ta a háta mögött a kiáltást és mikor megfordult, azt hitte, káprázik a szeme. Rajan, Mo-

hada férje állt ott a folyosón és rá várt. 
Ben ereiben meghűlt a vér. Aztán amilyen gyorsan jött a döbbenet, olyan gyorsan 

kezdett pezsegni a vér az ereiben a haragtól és a gyűlölettől. Itt van az a szemét gazem-

ber, aki aljas módon elbánt saját feleségével és gyermekével. 
– Tiszteletem, doktor úr! – Rajan közelebb jött, kezét nyújtotta felé. Ben csak nézett 

rá, de nem érzett késztetést arra, hogy ezzel az emberrel kezet fogjon. Tulajdonképpen 

egy gyilkossal állt szemben, aki minden bizonnyal meg fogja úszni szörnyű tettét és úgy 
él majd tovább, mintha mi sem történt volna. Ez különösen dühítette Bent. Legszíve-

sebben ököllel arcul csapta volna, de tudta, uralkodnia kell magán, ami nagyon nehezére 

esett. Rajan egyáltalán nem jött zavarba attól, hogy nem fogadta el a kéznyújtását. – 

Beszélhetnénk? Négyszemközt. 
Ben mélyet sóhajtott, aztán a nővérre nézett. 

– Szabad most a nővértartózkodó? 

– Igen, mindenki vizitel. 
– Egy perc és jövök. Kövessen, uram! – mondta határozottan majd elindult a felé a 

bizonyos helység felé. 

Rajan szorosan ott jött mögötte. Bennek az az érzése támadt, mintha maga az ördög 

lépdelne szorosan a nyomában. A tartózkodóban valóban nem volt senki, Ben behajtotta 
az ajtót és egyenesen Rajan szemébe nézett. 

– Mit óhajt? 

– Először is szeretném megköszönni, amit feleségemmel tett. 
– A munkámat végeztem. Nagy sajnálatomra a gyermeküket nem tudtam megmente-

ni – mondta tárgyilagosan és várta a férj reakcióját. 

– Hát, igen… Sajnos… – Rajan bűnbánó arcot vágott, s Bennek elege lett ebből a 
színjátékból. Eddig bírta türtőztetni magát. 

– Sajnos? Valóban sajnálja? Magának éppen kapóra jött, nem? 

– Mire gondol? – nézett rá döbbenten a férfi. Sikerült Rajant kizökkentenie a maga-

biztosságából, meg a nyugalmából. 



 

 

– Nagyon jól tudja, miről beszélek, uram. Nem véletlenül verte meg a feleségét ép-

pen azután, hogy megállapítottam ultrahanggal a gyermek nemét. Valószínűleg többször 

hasba rúgta, ezt a felesége bőrén lévő foltok elárulják. 
– Minden házasságban előfordul, hogy a felek veszekszenek egymással, aztán kibé-

külnek. 

– Veszekszenek? – Mohada nem így mesélte, csakhogy ennek a gazembernek fo-
galma sem volt a baráti-lelki kapcsolatukról. De ha nem mesélte volna, akkor is tudná a 

történteket, egy orvost nem lehet átvágni. A test egyértelmű jeleket ad arról, ha bántal-

mazzák. – Maga megvert egy terhes nőt, ami vetéléshez vezetett. És továbbmegyek, azt 

is elmondhatom, hogy a rúgások egyértelműen hasra célzottak voltak, ugyanis a felesé-
ge testén sehol máshol nincsenek zúzódások. 

– Ez nem igaz. Nem vertem meg Mohadát, nem miattam ment el a gyerek – közölte 

Rajan, mialatt ártatlanul pislogott. Máshogy próbálta beállítani a szomorú valóságot, de 
Benben emberére akadt. Túllépte orvosi hatáskörét azzal, hogy személyes ügynek tekin-

tette Mohada esetét. Nem bánta, mert ő volt az egyedüli, aki megvédte azt a szerencsét-

len nőt. 
– Ennyire hülyének néz? – kérdezte cinikusan Ben. Rajan közelebb lépett, egészen 

közel, az orruk majdhogynem összeért és farkasszemet néztek egymással. Kettejük har-

ca elkezdődött, az indulatok összecsaptak. 

– Hogy mer megvádolni engem? 
– Hogy merészel egy védtelen nőt megverni? 

– Honnan veszi ezt a képtelenséget? Mohada állította, hogy megvertem? 

Ben legszívesebben elmondta volna, hogy igen és mennyire bánja, amiért most nem 
az Egyesült Államokban vannak, mert habozás nélkül feljelentené és rábeszélné Moha-

dát, hogy tanúskodjon ellene. Azonban most a világ másik pontján álltak szemben egy-

mással. 

– A bántalmazott nők általában titkolják a történteket, mert szégyellik – tért ki a vá-
lasz elől Mohada miatt, mert megígérte neki, hogy nem beszél senkinek a titkairól. – És 

félnek, mert rettegésben élnek. 

– Mohadának jó élete van mellettem. Rengeteg pénzem, tekintélyem van. Hálás lehet 
azért, hogy elvettem mindenféle hozomány nélkül. Szembeszálltam a családommal 

miatta, mert szeretem. 

– Szereti? Ha! 
– Igen, szeretem. 

– Akkor miért nem látogatta meg eddig, csak most? 

– Mert üzleti úton voltam. 

– Na persze! 
Rajan elkapta Ben köpenyét. 



 

 

– Hogy jön maga ahhoz, hogy szemenszedett hazugságokkal vádoljon és kérdőre 

vonjon engem? 

Legszívesebben Ben is elkapta volna a férfi márkás ingét vagy meghúzta volna a 
nyakkendőjét, azonban a kórházra való tekintettel nem tette. Ha ez a beszélgetés az 

utcán vagy bárhol máshol zajlana, már rég verekedés tört volna ki köztük. Rajan igen 

harcias, de Bennek fékeznie kell magát. Itt most ő, mint orvos van jelen.  
– Engedjen el, különben hívom a biztonságiakat és kidobatom innen.  

Rajan nem szokott hozzá a szankciókhoz, ez esetben engednie kellett. Nagyot sóhaj-

tott, majd levette a kezét az orvos köpenyéről, de a mutatóujját fenyegetően felé fordí-

totta. 
– Ne játsszon velem, doktor úr! Különben könnyen elintézhetem, hogy ne dolgozzon 

tovább ebben a kórházban. Fogalma sincs, mekkora hatalmam van. 

– Azt hiszi, érdekel? Egyébként csak nyugodtan! – rántotta meg a vállát Ben. – Úgy-
sem szándékozom sokáig maradni, hamarosan visszamegyek Amerikába. 

– Akkor tegye meg minél hamarabb és ne avatkozzon a dolgomba! Nem értem miért 

pazarolom az időmet magára, tulajdonképpen azért jöttem, hogy hazavigyem a felesé-
gemet. 

– Amit én a kezelőorvosaként nem engedélyezek. 

– Már pedig haza fogom vinni Mohadát és kész! 

– Ahhoz a biztonságiaknak is lesz egy-két szava! Amíg szakmailag úgy látjuk, hogy 
a feleségének osztályos kezelésre van szüksége és ezt ő is belátta, addig a betegünk 

nálunk marad. Természetesen más a helyzet akkor, ha maga a beteg akar orvosi felvilá-

gosítás ellenére intézményünkből távozni, azonban ez az eshetőség nála nem áll fenn.  
Rajan ökölbe szorította a kezét tehetetlen dühében. 

– Meddig kívánkozik bent tartani? 

– Úgy gondolom, még egy hétre szüksége van. Aztán megírom a zárójelentését, 

mellyel otthonába távozhat. Most pedig ha nem haragszik uram, mennem kell vizitelni – 
mondta, s azzal faképnél hagyta a nagyképű Rajant. 

 

 
23. FEJEZET 

 

 
Ben nagyon jól érezte magát a barátaival Delhiben, már amikor felültek a repülőre, 

sokat viccelődtek, nevetgéltek, „ökörködtek”, ahogy szoktak. Mint a régi szép idők-

ben… Nem véletlenül támadt az az érzése, mintha visszacsöppent volna a múltba, az 

egyetemi „gondtalan” éveihez, amikor még nem voltak kötelezettségei, nem kellett gya-
korlatokra járnia, csak tanulnia. 



 

 

Bérelt kocsival autóztak el Agárba, ahol a fiúkra nagy hatással volt a Tadzs Mahal, 

ahogy Benre is első alkalommal. De többször látni és azon a varázslatos helyen járni 

újra meg újra szintén csodálatos élmény volt. Ugyanez elmondható a Vörös Erődről is. 
Visszaérkezve Delhibe a fiúk belevetették magukat az éjszakába, amit legjobban Ray 

élvezett, felszedett egy fiatal angol lányt, aki a barátnőjével érkezett Delhibe. Különvál-

tak, Ray a lánnyal hajnalban érkezett meg abba a szállodába, ahol megszállt a barátai-
val, de egyből kért egy külön szobát, ahová felvitte Kathy-t. Kathy gyógyír volt Ray 

összetört szívére, s az elmúlt három napban alig látták őt, természetesen a lánnyal töltöt-

te minden idejét, édes kettesben barangoltak a városban és nézték meg Delhi nevezetes-

ségeit. Steve és Ben kezdte azt hinni, hogy barátjuk belehabarodott a barna hajú, kék 
szemű szépségbe, aztán a negyedik napon megjelent és velük együtt csomagolni kez-

dett. 

– Örülünk, hogy végre előkerültél – fogadta Ben. 
– Mi a helyzet, Ray? – kérdezte Steve. 

– Úgy tudom, ma indul a repülőnk. 

– És? A barátnőd is velünk jön? – ennél világosabban Steve nem tudta megkérdezni, 
amire igazából kíváncsi volt. 

– Nem jön. És nem a barátnőm. 

– Hogyhogy? 

– Csak egy flört volt és kész. Részemről. 
– És ezt ő is tudja? 

– Persze. Ma reggel megmondtam neki. 

– Hogy reagált rá? 
– Kicsit pityergett, de megértette. Mégis, mire számított? 

– Hogy elkérd a telefonszámát – szólt közbe Ben. 

– Minek? Én New Yorkban lakom, ő Londonban.  

Steve széttárta a karját. 
– A szerelem nem ismer határokat. 

– Nem vagyok szerelmes – jelentette ki határozottan Ray. Valóban csak egy kis ka-

land volt, önmagának akart bizonyítani Stephanie után, hogy ő igenis egy férfi és meg 
tud valakit hódítani. Jól érezte magát a lánnyal, szép volt, jó volt, de elég volt. Nem 

hitegette, nem ígért neki semmit. 

Kathy viszont kötődött hozzá, Ray legnagyobb megdöbbenésére kiment utána a re-
pülőtérre. Sikerült ez alatt a pár nap alatt elcsavarnia a fejét. Mielőtt Ray beszállt volna 

a gépbe, beszélgetett a lánnyal, s búcsúzóul megcsókolta, aki könnyes szemmel vált el 

tőle és szomorúan integetett, míg a férfi haladt a többi utas után a sor végén.  

– Szegény lány! – jegyezte meg Steve Bennek, mikor ők már elfoglalták helyüket a 
gép belsejében. Ray utolsóként szállt fel, utána zárták le az ajtót. 



 

 

Ben egy bólintással jelezte egyetértését, kibámult az ablakon és Mohadára gondolt. 

Milyen jó, hogy az adott pillanatban sikerült visszafognia magát, pedig többször meg-

csókolhatta volna, mikor a védtelen nő hozzásimult és ő gyengéden átölelte. Most már 
látja, a barátja példáján, óriási hiba lett volna, hát megnyugodott a lelke. Nem lehettek 

volna egymáséi semmiképpen sem, s csak még nagyobb fájdalmat okozott volna Moha-

da szívének, amit a férje már rendesen tönkretett. A gépen csendben ültek mindvégig, 
néha szóltak csak egymáshoz, mindenki belemerült a gondolataiba. Raynek nem volt 

kedve viccelődni, holott eddig mindig ő szokta feldobni a társaságot, ellenben most csak 

merengett, s azt egyikük sem merte megkérdezni tőle, vajon mire gondol illetve kire. 

Kathyre vagy Stephanie-ra? Azt viszont egyikőjük sem hitte volna, hogy Bennek egy 
indiai nőn jár az esze. Méghozzá egy nagyon gyönyörű, indiai hölgyön… Nem tehetett 

róla, de vágyott már arra, hogy újra lássa – még egyszer, utoljára. Mondjuk, hitte már 

ezt, mikor az utazás előtt belépett a kórterembe és felajánlotta, hogy másnap hazamehet. 
Mohada akaratosságának köszönhetően még egy alkalom maradt arra, hogy újra beszél-

het vele és talán meg is ölelheti, búcsúzóul. 

Szabadságáról visszatérve Bennek furcsa érzés volt reggel bemennie a munkahelyére 
és fehér ruhába bújnia – egyelőre csak ő és Mohada tudta, hogy még pár napig marad. 

Üdvözölték a nővérek az osztályon, Ben mosolyogva köszönt vissza nekik. Korábban 

érkezett, mint a vizitek szoktak kezdődni, nem véletlenül. Tudta, most van ideje elkö-

szönni Mohadától, mert aztán megkezdődik a napi hajtás, a szokásos menet a járóbeteg 
rendelés, a szülőszobák és a műtők között. Amikor belépett a kórterembe, nagy meg-

döbbenés érte, melyre nem számított. Mohada ágya üres volt. Nem fordult meg a fejé-

ben, hogy a betege esetleg kiment a mosdóba, mert az ágya szépen be volt vetve, érin-
tetlen maradt. Rosszat sejtett. Érezte, hogy emelkedik a vérnyomása, visszament hát a 

nővérpulthoz. 

– Hol van a betegem, a 221/3-as? 

– Egy pillanat Blackfort doktor, máris utánanézek – mondta a nővér, majd a pultban 
megfelelő rendszerben elhelyezett dokumentációk között kutatott. Aztán hirtelen felné-

zett. – Megszökött az osztályról. 

– Megszökött? – kérdezte hitetlenkedve Ben, aztán elmosolyodott. A nővér furcsán 
nézett rá. Ha az orvosokkal közölni szokták a betegük önkényes távozásának hírét, álta-

lában mérgesek szoktak lenni rájuk, ez esetben viszont Blackfort doktoron látszott, hogy 

örül neki. 
Bent kellemes érzés kerítette hatalmába, amint belegondolt abba, miért tette ezt Mo-

hada. Valószínűleg azért, mert nem akart belenyugodni a sorsába, sanyarú helyzetébe: 

fellázadt ellene. Megszökik a férjétől. Nem ismerte Mohada tervét, azonban arra rádöb-

bent, nem véletlenül kérte tőle, tartsa bent még egy hétig. Ez alatt volt ideje kellőképpen 
megterveznie a szökését és összeszedni az erejét, hogy végrehajtsa. A szíve mélyén 



 

 

drukkolt neki és azt kívánta, minden sikerüljön ennek a csodálatos teremtésnek, amit 

szeretne, hogy valóra válthassa az álmait. 

– Köszönöm – válaszolta egy perc elteltével Ben, aztán a nővérre kacsintott. – Nos, 
indulhatunk vizitelni. 

Olyan jókedvűen, felszabadultan és gyorsan még sosem vizitelt le, mint aznap reg-

gel. Egyrészt már nem kellett aggódnia Mohada miatt, tudta milyen talpraesett nő, s az ő 
élete is más fordulatot vesz… Ma közölni fogja a főorvossal, hogy benyújtja a felmon-

dását és a barátaival elindul haza, Amerikába. Miután az utolsó kórteremben is végez-

tek, kilépve a folyosóra újabb meglepetés érte, viszont ez nem volt kellemes. Hirtelen 

Rajannal találta szemben magát. A férfi arca vörös volt, a szemei szikrákat szórtak és 
amint megpillantotta Blackfort doktort, látszott rajta, legszívesebben kitekerné a nyakát. 

Valószínűleg már járt a 223-as kórteremben. 

– Hol van a feleségem? – kérdezte feldühödve, de Ben ezúttal örült felgyülemlett ha-
ragjának. 

– Fogalmam sincs – válaszolta, s legszívesebben a képébe röhögött volna, ha nem az 

osztályon történik mindez. 
– Hová vitte? Hol rejtegeti? 

– Nem tudom miről beszél – rázta meg a fejét Ben. 

Rajan ezúttal nem bírt uralkodni az indulatain, megragadta két kezével Ben fehér in-

gét és megrázta. 
– Na ne szórakozzon velem, doki! 

Mielőtt Ben szólhatott volna, a nővér sikoltozni kezdett. 

– Azonnal hagyja abba, mit képzel? A betegünk tegnap reggel szökött meg, fogal-
munk sincs miért, mikor már csak egy napja volt hátra. Ráadásul nem is Blackfort dok-

tor volt az ügyeletes. 

A tekintetek a folyosó végén zajló párharcra terelődtek. 

– Ez így van. Elmentem egy hét szabadságra, amit Delhiben töltöttem, úgyhogy itt 
sem voltam. Nem is tudtam arról, hogy a betegem tegnap elment az osztályunkról. Ma 

reggel szembesültem vele, vizit előtt. Úgyhogy ha nem engedi el azonnal az ingemet, 

kidobatom innen a biztonságiakkal! – emelte fel a hangját Ben, de egyáltalán nem félt. 
Ura volt a helyzetnek. Sőt, nagyon is tetszett neki, hogy végre megszégyeníthette nyil-

vánosan ezt a gazembert. 

Rajan mély levegőt vett, majd engedett ujjai szorításából. Ben megigazította az in-
gét, aztán győzelemittasan kihúzta magát. Tudta, ő nyert és remélte, Rajannal szemben 

Mohada is nyerni fog. Valószínűleg már árkon-bokron túl jár, s új életet fog kezdeni 

valahol. Sok sikert kívánt hozzá. 

– Ha nem hisz nekem, kérdezze meg a kollégáimat. 



 

 

Három fehér köpenyes férfi közeledett feléjük, köztük az osztályvezető főorvossal. 

Rajan pechére elég forgalmas helyet választott a veszekedésre, ilyenkor reggel minden 

orvos összegyűlt ezen a szinten, mert mindenkinek le kellett vizitelnie. 
Rajan körbenézett, minden tekintet rá szegeződött. Fehérruhások vették körül, akik 

közül kilépett a legidősebb, ősz hajú, szemüveges, szakállas főorvos. 

– Szeretném, ha minél hamarabb távozna az osztályomról, uram. Ha nem tudná, ez 
egy kórház, ahol betegek fekszenek és nekem, vezető főorvosként kötelességem biztosí-

tani a nyugalmukat. 

Rajan nagyon jó színész volt, egyik pillanatról a másikra vált veszélyes támadóból 

ártatlan látogatóvá. 
– Rendben, elmegyek. És elnézést kérek önöktől a viselkedésemért – nézett körbe, 

Benre viszont nem pillantott, tudatosan. – Idegességemben elvesztettem a fejem. A fele-

ségem eltűnt és nagyon aggódom érte. 
Ó, milyen megható! – gondolta Ben. Akkor nem aggódott, mikor megverte, hasában 

a gyermekével? Mohada a saját erejéből „kúszott” be a kórházba, akár bele is halhatott 

volna, ha nem kap megfelelő orvosi ellátást, sok vért vesztett. 
– Sajnáljuk, de nem tehetünk érte semmit. Javaslom, hogy keresse fel a rendőrséget. 

Ebben ők a kompetensek. 

Rajan mérgében hátat fordított az őt körülvevő fehér csapatnak és dühödten hagyta 

el a kórházat. 
 

Miután lecsillapodtak a kedélyek és túl voltak a műtéti programon, Ben felkereste az 

osztályvezetőt és közölte vele elhatározását. A főnöke mélységesen megdöbbent és 
először azt hitte, Ben a reggel történtek miatt akarja otthagyni a kórházat, azonban a 

fiatal férfi nem győzte bizonygatni, hogy ez független a döntésétől, hát kénytelen volt 

elhinni és beletörődni abba, hogy elveszít egy tehetséges kollégát. Tudta, végletekig 

úgysem maradt volna, azonban titokban abban bízott, hogy Ben miután letelik a fél éves 
gyakorlata, a szerződése meghosszabbítását kéri és legalább egy évig itt marad náluk, ha 

nem tovább. Erre egyszerűen kicsúszik a kezei közül. Nem tehetett mást, el kellett fo-

gadnia a döntését, nem marasztalhatta. Főleg, miután megismerte a körülményeket, 
tudta milyen családból származik, mennyire gazdag és hogy a szintén gazdag barátai 

eljöttek érte, hogy körbeutazzák vele a világot. Ilyen háttérrel, amivel Ben rendelkezett, 

nem számított neki a pénz, hatalmas lehetőség tárult elé, bolond lett volna nem felszáll-
ni arra a hajóra. 

Ben még két napot szándékozott maradni, míg elintézi a papírjait, összecsomagol és 

felmondja az albérletét. Hihetetlen volt számára is, hogy mindössze két napot marad 

még imádott Indiájában, aztán soha többé nem tér vissza. Viszont az vigasztalta, hogy 
itt egész életre elegendő élményekkel – és szakmai tudással – gazdagodott. 



 

 

– Szevasztok, fiúk! – kiáltotta, miközben szaladt fel az Új Hold lépcsőjén a hajótest-

re egy egyszerű sporttáskával a hátán, rövid sötétkék Adidas nadrágjában és fehér atlé-

tában. Úgy nézett ki, mintha edzésről jött volna. 
– Mi újság, Ben? – érdeklődött kíváncsian Ray. Őszintén szólva nem hitte, hogy ba-

rátja „értük” itt hagy csapot-papot. 

– Leszámoltam! 
– Igen? Akkor szabad vagy, öregem! – Ray egyből fellelkesült, felemelte a karját és 

a magasban összecsattant a tenyerük, így üdvözölték egymást. 

– Na, milyen érzés? – Steve mosolyogva dugta ki a fejét a hajó belsejéből. 

– Kellemes. 
– Nagyszerű! Akkor erre inni kell! – mondta Ray és máris indult a poharakért. 

– Hová mész? – állt elé Steve. 

– Ne viccelj már, meg kell ünnepelnünk Ben szabadságát! 
– Kicsit korai még az iváshoz, nem gondolod? Nincs este. 

– Na és? 

– Steve-nek igaza van. Amióta Stephanie elhagyott, nem tudsz az italban mértéket 
tartani. 

– A fenét! Csak jól akarom érezni magam és kész. Ennek semmi köze Stephanie-

hoz. 

– Piálás nélkül is jól érezheti magát az ember, ami nem ártalmas. Ezt orvosként 
mondom. Rendes vagy Ray, hogy ennyire örülsz nekem, de ráérünk berúgni holnap 

este. Reggel még vissza kell mennem a kórházba a papírjaimért, meg az albérletembe a 

többi bőröndömért. 
Ben jelenléte jó hatással volt a barátjára, legalább rá hallgatott és aznap késő estig ar-

ról beszélgettek, mennyire nem érdemelte meg Stephanie Ray szerelmét. Azért a nőért, 

aki képes megcsalni a párját, nem kár. Másnap Ben elintézte a formaságokat és tényleg 

nem maradt más hátra, mint hogy az utolsó, Indiában töltött éjszakájukat emlékezetessé 
tegyék. Elmentek bulizni, s mindhárman jól berúgtak, hajnalban keveredtek haza, az 

álomszép hajójukra. Az Új Hold egy olyan jacht volt, mely három szobával, egy nappa-

lival, konyhával és fürdővel rendelkezett, a tetején medencével, nyugágyakkal és napel-
lenzővel. Öt évvel ezelőtt Steve szemelte ki az egyik jachtmagazinból, megmutatta a 

többieknek és amint elolvasták a leírását, összenéztek és meg is született a végleges 

döntés. Persze, hogy rákaptak és megvásárolták. Nem újonnan vették, két éve volt egy 
angol milliárdos tulajdonában, aki tulajdonképpen a barátnőjének vette, de nem sokat 

használták, mert vásároltak egy jóval nagyobbat. Úgyhogy megkímélt állapotban, a 

maga „születési” formájában és pompájában jutottak hozzá valamennyivel olcsóbban, 

mint amit ért. Ugyanis az előző tulaj minél hamarabb meg akart válni tőle. Mindeneset-
re a fiúk ügyesen kihasználták a helyzetet és amikor először vízre szálltak vele, az maga 

volt az álom. Közülük egyedül Steve rendelkezett hajóvezetési jogosítvánnyal, hát nem 



 

 

volt kérdéses, ki legyen a hajó kapitánya. Az Új Hold olyan volt, mint egy úszó luxus-

lakás. A konyhában beépített fenyőfából készült bútorszekrény, a sarokétkező csontszí-

nű bőrrel bevonva, a nappaliban sötétbarna bőr ülőgarnitúra, vele szemben egy kilenc-
ven centiméter átmérőjű plazma televízió és természetesen nem hiányozhatott egy mini-

bár sem. Ha megunták odafent a fürdőzést, meg a napozást, a forróságtól ide menekül-

tek és nézték a tévét, aztán mindenki elvonulhatott a saját szobájába, mely úgy nézett ki, 
mint egy kisebb lakosztály. Mintha egy ötcsillagos szállodai szobában lettek volna, 

mondjuk a fiúkat nem is inkább a szőnyeg vagy a csillár vagy a selyemfüggöny érdekel-

te, hanem a kényelmes, hatalmas baldachinos ágy, főleg az átmulatott éjszaka után. 

Mindenesetre sikerült emlékezetessé tenniük az utolsó napjukat Ázsiában, pokoli fejfá-
jásra és gyomorégésre ébredtek mindannyian. Ray hozta a formáját, ő ivott a legtöbbet 

közülük, ezért hányással kezdte a napot. Reggel nem kívántak mást, csak egy csésze 

kávét, Ben azért elrágcsált egy pirítóst, ő volt a legjobb állapotban, mégis úgy érezte 
magát, mint akit fejbe kólintottak. Miután megmosakodtak és felöltöztek, megkezdték 

az útjukat hazafelé. 

Áthajóztak újra a kapun, a Gateway of Indián, mely India bejáratát és kijáratát jelen-
tette egyaránt. 

– Viszlát, India! – mondta Ray, s nézte a maguk mögött hagyott hajókat, meg 

Mumbait. 

– Isten veled, India! – szólalt meg egy pillanattal később Ben, s nagyot sóhajtott. – 
Csodálatos élményt nyújtottál… 

Ray csak bólintott és átölelte a barátját. Az ő szívét is elrabolta India, a hatalmas kü-

lönbségekkel, a varázslataival, Bennek viszont sokkal többet jelentett ez az ország, mint 
amikor először tette be ide a lábát. A fiúk nem is sejtették, mennyire… Nem csak az 

orvoslásban tanult sokat, hanem magánemberként is. Ismét Mohada járt a fejében, azon 

tűnődött, vajon hol lehet most? Remélte, Rajan sosem talál rá, különben a két kezével 

megfojtja. Itt hatalmas nagy szégyen, ha egy férfitől megszökik a felesége, s Mohadá-
ban volt akkora bátorság, hogy ezt megtegye. Ben tudta, az ő hatására vált erőssé és 

mert fellázadni a sorsa ellen. Büszke lehetett magára, amiért többet tett egy elesett nőért, 

mint az orvosként várható lett volna. Amióta megpillantotta, egyszerűen nem tudta ki-
verni a fejéből azt a szépséget és kíváncsi lett volna, mikor jut el arra a szintre, amikor 

nem gondol majd rá. Mert el kell jutnia, mostantól várja őt az otthona, a régi, megszo-

kott élete. 
Álmában sem gondolta volna, hogy az élet tartogat még számára meglepetéseket. A 

fiúkkal leültek pókerezni, mindig aprópénzzel játszottak, csak a móka kedvéért. Ray 

vesztett a legtöbbet, felállt az asztaltól, hogy bemenjen a kabinjába apróért. A pénztár-

cáját a nadrágja zsebében hagyta még az éjjel és beakasztotta a szekrénybe. Amikor 
kihúzta a beépített szekrény ajtaját és valami megmozdult odabent, majd halálra rémült: 

óriási kiáltás hagyta el a száját. Azt hitte, valamilyen állat, talán egy jókora patkány, 



 

 

amitől amúgy is undorodott. Nem állat volt. A következő pillanatban, amikor elegendő 

fény hatolt be a szekrény sötét zugába rájött, hogy egy ember lapul a ruhái közt. 

– Elnézést… bocsánat… – szólalt meg halk, riadt, cérnavékony hangon. Abban a pil-
lanatban a többiek berontottak a kabinjába. 

– Mi történt Ray? – kérdezte Steve. 

– Egy nő van a szekrényemben – jelentette ki határozottan, nem úgy tűnt, mint aki 
megbolondult volna. A fiúk csak álltak ott és nem hittek neki. 

– Most viccelsz velünk? – kérdezte Ben, azonban Ray rájuk sem nézett, hanem be-

nyújtotta a kezét a bútor mélyébe. 

– Jöjjön! Ne féljen, nem fogom bántani! Na, jöjjön… ez nem embernek, hanem a ru-
háknak való hely… 

Egy gyenge, vékony hófehér kéz nyúlt ki, kapaszkodott Ray erős, sportos tenyerébe 

és amint előmászott onnan, mindenki ledermedt. A jelenet olyan volt, mintha a Szépség 
szállt volna ki a Szépség és a Szörnyeteg című meséből. Már maga az, hogy egy idegen 

nő tartózkodott a jachton, az megdöbbentő volt, a szépsége még inkább. Hosszú, fekete 

haj, riadt kék szemek. Legjobban meglepve mégis Ben volt, mert ő azonnal felismerte.  
– Kicsoda maga? És hogy kerül ide? – kérdezte Ray. 

– Elnézést, hogy felszöktem a hajójukra, de a férjem elől menekültem… – válaszolta 

az idegen halálra rémülve, aztán a következő pillanatban elsírta magát. 

– Mohada! – ekkor szólalt meg Ben, a nő valamiért, talán a nagy rémülettől észre 
sem vette őt. Azt hitte, rossz hajóra szökött fel. Ben tudta, érezte, hogy őmiatta jött. 

Ismét a segítségére van szüksége, ezért választotta az Új Holdat. 

– Te ismered? – A fiúk egyszerre fordultak felé és szinte egyszerre kérdezték. Azon-
ban Ben most nem foglalkozott a barátaival, csak Mohadával. 

– Nyugodj meg, itt biztonságban vagy. 

– Amíg Indiában tartózkodom, nem lehetek biztonságban. A férjemnek nagy hatalma 

van, bárhol megtalál. Az egyetlen esélyem az, ha elszököm tőle jó messzire… Ameri-
kába… 

– Na várjunk csak! – szólt közbe Steve. – Nem jöhet velünk az Államokba és nem is 

tartózkodhat a hajómon. Ha a hatóságok észreveszik… 
Steve azért érezte a sajátjának az Új Holdat, mert ő volt a kapitánya és mert hármó-

juk közül ő szállt be a legnagyobb összeggel a vételnél. 

– Elbújok, szívesen rejtőzöm a szekrényben egész úton csak kérem, ne dobjanak ki! 
– Mohada könnyes tekintetét Steve-re emelte, a férfira, akit most látott életében először 

és akitől a jövője függött. Egycsapásra világossá vált a számára, őt kell meggyőznie, 

nem Bent, hiszen övé ez a csodálatos jacht. 

– Ez nem ilyen egyszerű, drága hölgyem. Amire maga kér minket, azt embercsempé-
szésnek hívják. A törvény bünteti. 



 

 

Törvény? Emberi jogok? Ezek mind ismeretlenek voltak Mohada számára. Kikere-

kedett szemekkel figyelte a férfi arcát. 

– Talán nem érti, amit mondok? Szívesen elmagyarázom. Ha valamelyik határon rá-
jönnek, hogy egy idegent rejtegetünk a hajónkon, azért börtönbe is kerülhetünk. Ugye, 

ezt nem kívánja tőlünk, hogy ekkora kockázatot vállaljunk egy olyan személyéért, aki-

ről azt sem tudjuk, kicsoda? 
Mohada megértette Steve álláspontját, s Ben látta rajta, minden egyes szó fájdalmat 

okoz neki. Nem azt várta egy amerikaitól, hogy kioktassa. Azt hitte, minden amerikai 

olyan jószívű, megértő és segítőkész, mint Ben Blackfort. Csalódnia kellett és azt sem 

tudta, hogyan tartsa vissza a könnyeit. Az elmúlt napok felemésztették az erejét, az is 
hatalmas bátorságra vallott, hogy egyáltalán felszökött erre a hajóra. Sikerült elbújnia, 

útban volt az álma felé, azonban az meg sem fordult a fejében, hogy mindez egy pillanat 

alatt romba dől, ez a férfi összetöri az álmát és elveszi az egyetlen esélyét is, amivel 
változtathatna sanyarú sorsán. 

– Jaj Steve, kérlek ne légy ennyire tárgyilagos. Nem a tárgyalóteremben vagy – szólt 

közbe Ben. Barátjából előbújt a könyörtelen ügyvéd. Könyörtelen? Vagy igazságos? A 
helyzetet minden esetre vázolnia kellett mindenki előtt, még mielőtt ez a nő álomba 

ringatná magát. Sokszor fájdalmas a valóság. 

– Tudnia kell, milyen helyzetbe sodor minket. 

– Én nem akartam rosszat maguknak, esküszöm… – mentegetőzött Mohada, ismét 
zokogott. Ben váratlanul odalépett hozzá és magához ölelte, a fiúk nagy megdöbbenésé-

re. 

– Ne sírj, majd csak kitalálunk valamit, ami mindenkinek jó lesz. 
– Nem mehetek vissza Mumbaiba, ott nem tudok elbújni a férjem elől. Rajan megöl, 

ha rám talál. – Mohada egész testében reszketett. Ben akkor látta utoljára kétségbeesett 

állapotban, amikor hasi fájdalmakkal és vérzéssel küszködve bevonszolta magát az 

ügyeletre. Nem csak Bent, a barátait is megdöbbentette az, amit láttak. Mohada úgy 
remegett és zokogott, mint egy riadt vad, akit vadászok üldöznek, s most ők vissza akar-

ják küldeni a puska elé. 

– Jól van, ne sírj! Nyugodj meg, Mohada! Meg fogunk menteni a férjedtől, megígé-
rem. 

Ray és Steve a döbbenet hatásától néma csendben figyelte ezt a szerencsétlen nőt, 

aki a legjobb barátjukkal ölelkezett. Elképesztően szép volt és sajnálták, amint belegon-
doltak abba, milyen a hozzá hasonló nők helyzete Indiában. Egyből rádöbbentek arra, 

hogy ez a szerencsétlen teremtés kötődik Benhez, benne látja a megmentőjét, ő az utol-

só szalmaszál, akibe kapaszkodhat. 

– Honnan ismeritek egymást? – kérdezte aztán Ray, megtörve ezzel a csendet végre. 



 

 

– Mohada a betegem volt – felelte halkan Ben. A nő még zilált, az arcát nem lehetett 

látni, mert belefúrta orvosa pólójába. Olyan volt, mint egy elhagyott kisgyerek, aki sen-

kire sem számíthat. 
– Szóval ő az a nő, aki…? – Ray elharapta a mondat végét. Nem merte kiejteni előt-

te, nehogy még jobban megbántsa szegény párát. Most már mindannyian tudták, kiről 

van szó. 
– Igen, ő – erősítette meg Ben. Ő az, aki elvetélt, mert a férje szándékosan, többszö-

rösen hasba rúgta. Ő állt Ben oltalma alatt a kórházban és azt hitte, árkon bokron túl jár 

és sosem látja viszont. Mohada okos volt, nagyon jól tudta, hogy csak akkor van esélye 

egy új, nyugodt életre, ha a világ másik pontjára menekül. Nem véletlenül választotta 
Ben jachtját, éppen kapóra jött neki, hogy a férfi hazautazik. 

Ray-t feszélyezte ez a fagyos hangulat, éppen ezért akarta feldobni, a humora most 

sem hagyta cserben. 
– Nagyon szép és csinos. Tőlem maradhat. 

Erre Mohada felkapta a fejét és azt látta, hogy Ray vigyorog. Ben még nem nyilat-

kozott az álláspontjáról, de Mohada érezte, Steve lesz a kemény dió, akinek elvörösö-
dött az arca mérgében. 

– Elment az eszetek! – mérgelődött, aztán kirohant a kabinból. 

– Sajnálom, hogy ekkora felfordulást okoztam. Én nem akartam… – mentegetőzött 

Mohada. 
– Semmi baj… – kezdte Ben, el akarta mondani, mennyire csodálja a bátorságáért és 

észszerűségéért, mert neki sosem jutott volna eszébe, hogy titokban felszökjön egy ide-

gen hajóra, azonban Ray félbeszakította. 
– Általában örülünk a szép hölgyek társaságának, csak máskor ne ijesszen rám. Azt 

hittem, belebújt az ördög a szekrényembe. – Sikerült Mohadát megmosolyogtatnia. – 

Elnézést, még be sem mutatkoztam. Milyen egy faragatlan tuskó vagyok! Ray Verton – 

nyújtotta a kezét és amint Mohada finoman kezet rázott vele, rákacsintott az idegen 
szépségre. – Üdvözlöm a fedélzeten. 

Ray most nézhetett bele először közelről a nő szemébe, valóban elbűvölő volt és már 

értette a barátját, miért viselte a szívén a sorsát. Mohada története mélységesen megható 
volt. 

– Megkínálhatlak valamivel? Biztosan éhes vagy – Ben végtelenül kedves volt vele. 

A példáját követte Ray is. 
– Nem szomjas? Jól esne egy frissítő, gondolom tegnap óta nem evett, nem ivott 

semmit. 

Mohada félénken bólintott. Jól esett neki, hogy egyszerre két férfi is a kedvében 

akart járni, azonban a szíve mélyén nyugtalan volt Steve miatt. Bárcsak meglágyulna ő 
is és velük utazhatna! 



 

 

– Van még egy kis saláta a hűtőben – ajánlotta fel Ben lelkesen, már indult volna a 

konyhába, mikor megtorpant. – Mi ez? 

Mohada fülelt, de a síri csenden kívül semmit sem tapasztalt. 
– Nem mennek a motorok. Steve megállította a hajót – közölte Ray. Mohadát ismét 

hatalmába kerítette a félelem. 

– Nem megyek vissza Mumbaiba! – sikoltotta. – Inkább meghalok. 
– Nyugalom, nyugalom! Majd én beszélek vele – csitítgatta Ben. – Addig Ray ad 

neked enni. 

– Sajnálom, de egy falat sem menne le a torkomon. A gyomrom egy csomóban van – 

vallotta be Mohada, azonban ezt már Ben nem hallotta, mert szaladt a vezérlő fülke felé. 
– Mégis jó lenne, ha megpróbálná. Nem szeretném, ha az éhségtől összeesne itt ne-

kem. Úgyhogy kérem, jöjjön velem! – Ray gondjaiba vette Mohadát, aki úgy érezte, 

nem az éhségtől, hanem a feszültségtől és a reménytelenségtől fog mindjárt összeesni, 
ha közlik vele, nem viszik magukkal. Egyértelmű, miért állította meg Steve a hajót, 

mert vissza akart fordulni. Ez pedig Mohadának egyet jelentett a pokollal.  

Ben mikor felért a lépcsőn, belebotlott Steve-be, aki rendkívül ideges volt és haragu-
dott a barátjára. Éppen ezért egyből neki esett. 

– Te komolyan gondolod, hogy magaddal akarod hozni ezt a nőt Amerikába? 

Eddig mindig megértették egymást, Steve nem gondolta volna, hogy egyszer egy 

hölgy miatt kerülnek összetűzésbe, mely elég komolynak bizonyult. És milyen hölgy? 
Tulajdonképpen egyikőjük sem ismeri! 

– Inkább, mint hogy örök kárhozatra ítéljem. Találkoztam a férjével, többször is. Az 

utolsó előtti napomon kis híján nekem támadt az osztályon. El tudom képzelni, ha el-
kapja Mohadát, megöli. Ha velünk jön, azzal megmentjük az életét. 

– A miénket meg tönkretesszük. Ha lebukunk, akár még börtönbe is kerülhetünk, a 

legszerencsésebb esetben felfüggesztettet kapunk, pénzbírságot szabnak ki ránk és oda a 

tekintélyünk. És tudod mit tesznek Mohadával a hatóságok? Visszatoloncolják Indiába. 
– És ha nem bukunk le? 

– Ez őrültség, Ben! Én nem kívánok részt venni egy… bűntényben. Nem visz rá a lé-

lek. 
– És ahhoz mit szól a lelked, ha Rajan elkapja Mohadát és megöli? Mi leszünk a fe-

lelősek a haláláért, mert mi vagyunk az utolsó szalmaszál, amibe kapaszkodhat és mi 

leszünk azok, akik nem segítünk neki. Akkor mi lesz a lelkiismereteddel, ügyvéd úr? 
– Úgy látom, ez a nő teljesen megbabonázott téged. Alig ismered! 

– Amennyit tudok róla, az nekem éppen elég. 

– Kockáztatnád hármunk biztonságát, jövőjét és jó hírét egy idegen miatt? 

– A pénztárcádat félted inkább, vagy a jó híredet? – a vitájuk egyre durvább dolgokat 
érintett, Steve összevonta a szemöldökét. 



 

 

– Elment az eszed, Ben! Nem értem, hogyan lehetsz ennyire ostoba és felelőtlen, or-

vos létedre. Én nem szegem meg a törvényt. Ügyvéd vagyok. Szeretnék tiszta maradni. 

Fogalmam sincs mi ütött beléd, de nekem számít a becsület. 
Ben nagyon felháborodott és kikelt magából. Most már ordított. 

– Ti, ügyvédek beszéltek becsületről, meg tisztaságról? Mit gondolsz, ha elkezdesz 

praktizálni, kiket fogsz védeni, mi? Te sem válogatod majd meg az ügyfeleidet, mint 
ahogy az apád sem. Eladjátok a lelketeket, csak hogy kihúzzátok a szarból az ügyfelei-

teket egy rakás pénzért. Mert kimossátok a mocskos politikusokat, a gyilkosok miatta-

tok kapnak kevesebb évet, mint ami járna, a kábítószer kereskedőkről, a maffiózókról 

nem is beszélve. Mit gondolsz, kiket fogsz védeni az elkövetkező években, hogy meg-
alapozd a jövődet és az áhított karriered meglegyen? Bűnösöket! Rengeteg pernél bűn-

részességet vállaltok, mert elhallgatjátok a „részleteket”, mert az terhelő lenne az ügyfe-

leitekre nézve. Éppen ezért nem mentem ügyvédnek, mert van lelkem és igen is fontos a 
becsületem. Mert én az embereken segíteni akarok, azért lettem orvos. Inkább minden 

igyekezetemmel, tudásommal azon vagyok, hogy életet mentsek. Most itt van Mohada, 

akinek igen is tartozom azzal, hogy megmentem az életét, ha már a gyermekét képtelen 
voltam. Fiatal kora ellenére eleget szenvedett már, amit te és a hozzád hasonló bekép-

zelt gazdagok fel sem tudnak fogni, nemhogy együtt érezni velük. Nem küldöm vissza 

abba az országba, ahol kilátástalan a helyzete, ki van szolgáltatva a brutális férjének. 

Nem elég neked annyi, hogy a közös gyermeküket szinte kirugdosta a hasából? Mi kell 
még, hogy megsajnáld és segíts rajta? 

Steve csak állt és bámult a barátjára, közben úgy érezte, mintha agymosáson esett 

volna át. Arra egyikőjük sem gondolt, hogy odaát a konyhában Ray és Mohada mindent 
hallott. Mohada arrébb tolta a salátáját és az asztalra borult, úgy zokogott. Ray pedig 

felszaladt hozzájuk, hogy szétválassza őket. Azt hitte, a veszekedésük verekedésbe tor-

kollott, szerencsére addig nem fajult a helyzet. 

– Jól van fiúk, nyugodjatok le! Azért még nem kell ennyire hajba kapnotok. Mind-
kettőtök álláspontját meg lehet érteni. Közben halálra ijesztettétek szegény párát. Örül-

tem, hogy végre rábírtam venni az evésre, erre ti úgy üvöltőtök egymással, mintha nem 

is barátok lennétek. 
Abban a pillanatban mindannyian érezték, hogy veszélyben forog a barátságuk. Ben 

ölni tudott volna ezért a nőért, leginkább az igazságtalanság és az emberek vaksága 

dühítette. Ezért gyűlölte azt a környezetet, ahová született, mert azok a pökhendi gazda-
gok lószart sem tudtak a világról, főleg nem az elnyomott emberek hányattatásairól. 

Mindannyian olyan gőgösek voltak és büszkék a származásukra, de könnyen születhet-

tek volna bármelyik nyomornegyedbe is. És legjobban az dühítette, hogy azok a szemé-

lyek, akik segíthetnének szerencsétlenül járt társaikon inkább szemet hunynak szenve-
déseik felett ahelyett, hogy emberségből példát mutatnának. 



 

 

– Pedig barátok vagyunk – szólalt meg Steve, kettévágva a köztük lévő feszültséget. 

– Nem bánom, mondjátok meg Mohadának, hogy tőlem velünk tarthat. 

Ben és Ray meghökkenve bámult rá, amiért hirtelen meggondolta magát. Ben szívé-
ből azonnal távozott a harag, s hála költözött a helyébe. 

– Kösz, haver! Egy életre leköteleztél… 

Ben felemelte a tenyerét és Steve belecsapott, ahogy rég. Már múltnak tekintették az 
iménti veszekedésüket, amit jobb elfelejteni. 

– Vagy egy életre tönkretettem a karrieredet. Én megmondtam, ez törvénybe ütköző. 

Ha lebukunk, tiéd a felelősség! – játékosan fenyegetőzve felé fordította a mutatóujját. 

Fogalma sem volt, hogyan ment bele ebbe az őrültségbe, hiszen ha valóban lebuknak, a 
törvény előtt mindhármójuknak felelnie kell. 

– Örömmel vállalom – mosolygott Ben és a két barát megölelte egymást. Újra szent 

volt a béke köztük. 
A következő pillanatban halk susogásra lettek figyelmesek és amikor felnéztek a 

hang irányába, Mohadát látták szaladni, aki sebesen közeledett feléjük, a lába között 

csak úgy suhogott a ruhája selyemanyaga. Kényelmes, lapos talpú szandálja épphogy 
érintette a padlót, de azért hallani lehetett lépései apró zaját. Steve legnagyobb meglepe-

tésére a nő nem Benhez, hanem hozzá futott. Letérdelt előtte, megfogta a kezét és csó-

kolgatni kezdte. 

– Köszönöm, uram! Köszönöm a nagylelkűségét, amíg élek hálás leszek önnek… – 
Mohada egyszerre sírt és nevetett, örült és szégyenkezett. 

– Nem, erre semmi szükség, hölgyem. Kérem, álljon fel! – Steve amint tudta, elhúzta 

a kezét és felsegítette Mohadát. Amikor belenézett a szemébe érezte, ez nem egy számí-
tó nőszemély, mint ahogy először gondolta róla, mikor megpillantotta, hanem egy esen-

dő lélek és nagy szüksége van a segítségükre. 

– Bocsánatot kérek, amiért ekkora galibát okoztam… Én nem gondoltam, hogy… – 

mentegetőzött Mohada, mire Steve a szavába vágott. 
– Nem, nem! Nekem kell elnézést kérnem, amiért nem volt szíves a fogadtatása ezen 

a hajón. Mivel én vagyok az Új Hold kapitánya, nekem kell kárpótolnom érte. Szeret-

ném meghívni este egy vacsorára a barátaimmal. 
 

 

24. FEJEZET 
 

 

Miután a feszültség lecsillapodott az Új Holdon, Ben a szárnyai alá vette Mohadát, 

szinte egész nap vele foglalkozott. Úgy viselkedett, mint egy dzsentleman. Azzal kezd-
te, hogy átengedte kabinját Mohadának. Ray szekrényében ott lapult a nő utazótáskája, 

amit a férfi áthozott, így Mohada kipakolhatott belőle. A jachton a beépített szekrények 



 

 

eléggé terjedelmesek voltak, így bőven jutott hely benne a női ruháknak is. Amint Mo-

hada végzett a pakolással, Ben körbevezette őt az Új Holdon. Először a lakosztályokat 

mutatta meg, majd a fedélzetet, Mohada teljesen el volt ragadtatva odafent a medencétől 
és mindattól a luxustól, amit a hajón látott. Nem hitte volna, hogy létezik egy ilyen me-

seszép jacht, mely egy úszó luxuslakásnak is mondható. Utoljára a vezérlő fülkébe lép-

tek be, így hívták a kapitány „felségterületét”, onnan irányította-vezette Steve a hajót. A 
férfi a kormánynál állt és rájuk mosolygott, mikor Bennel beléptek a helységbe. Barát-

ságosan szólt Mohadához, nyoma sem volt az előbbi ellenszenvének, de azért Mohada 

egy kicsit tartott tőle. Steve odaengedte őt a kormányhoz, s magától elkezdte magyaráz-

ni az előttük lévő műszerek rendeltetését, működését. Élvezte, hogy egy kisebb előadást 
tarthat, aztán némán bámulták az ablakon keresztül az eléjük táruló Arab-tengert. 

– Szép, ugye? 

– Egyszerre gyönyörű és félelmetes – mondta Mohada. 
– Az én hajómon nem kell félni, sem tőlem, sem a tengertől vagy a nyílt óceántól. 

Az utasaim teljes biztonságban vannak. – Steve szeme csillogásán, s hangja csengésén 

látszott, mennyire imádja ezt a jachtot és mindazt, ami a hajózással jár. Élvezte a szere-
pét, melyet évente csak pár hónapig gyakorolhatott. 

– Úgy beszélsz, mint egy igazi kapitány – vágott közbe Ben. 

– Miért, nem az vagyok? 

– Kár, hogy nem ez a főállásod. Nem kellett volna ügyvédnek menned – ugratta Ben. 
– Neked meg orvosnak – vágott vissza Steve. – Remélem, nem a műhibapereidből 

fogok megélni. 

Mohada élvezte a fiúk társaságát, meséltek az utazásaikról, kalandjaikról, egyetemi 
éveikről. Aztán Mohada visszavonult a kabinjába, ahol elnyújtózott a csodálatos, balda-

chinos ágyon, s rögtön elnyomta az álom. Több óra hosszát aludt, majd mikor felkelt, 

lezuhanyozott és átöltözött. Szerencsére többféle ruhát hozott magával, hétköznapit és 

két alkalmit is, ezúttal a kedvenc szárijába bújt bele, mely csillogó smaragdzöld és hó-
fehér színben pompázott, s úgy volt a két anyag összevarrva egyetlen ruhává, mintha 

Mohada testén átlósan egy határvonalat húztak volna. Bal vállán a fehér, jobb vállán a 

smaragdzöld szín tündökölt. Egyszerre volt varázslatos, káprázatos, gyönyörű… Hosszú 
fekete haját szabadon engedte, mely leért egészen a derekáig, így Mohada maga volt a 

megtestesült nő, bármelyik költő múzsájának választotta volna, vagy bármelyik írót 

megihlette volna. Ha Hollywoodba jelenne meg így bármely szereplőválogatáson, biz-
tosan valamelyik romantikus film kellős közepén találná magát, a forgatókönyvírók, a 

rendezők ilyen női főszereplőre vágynak. Mohada egy személyben sok mindenki álmát 

testesítette meg fantasztikus szépségével, bájos mosolyával, visszahúzódó kislányos 

imázsával. 



 

 

Amikor belépett a konyhába, a fiúknak leesett az álluk. Ray éppen a terítéssel volt 

elfoglalva, Ben pedig a tűzhelynél állt és sütött valamit, azonban mindkettőjük kezében 

megálltak a konyhaeszközök és csak bámulták Mohadát. 
– Elnézést… Korán jöttem? – először Mohada jött zavarba a ráragadó, döbbent te-

kintetektől. Nem gondolta volna, hogy ekkora hatást gyakorol a férfiakra természetes 

adottságával. Azt hitte, már megint valamit nem jól csinált. 
– A mindenit neki! – törte meg a csendet Ray, a fiúk részéről. – Maga nagyon elbű-

völő! Örülök, hogy velünk tart. Ilyen gyönyörű nővel még sosem vacsoráztam. 

Mohada elpirult a bóktól, megszeppenve Benre pillantott Ray válla fölött, a férfi pe-

dig büszkén mosolygott. 
– Ugye, milyen szép? Nem hiába, az én betegem! 

– Csak volt, kisapám, csak volt… – mondta Ray, humora átragadt a nőre, végre egy 

kis halvány mosoly jelent meg az arcán. Kivillant hibátlan fogsora, arcán a szája mellett 
két oldalt apró, édes gödröcskék jelentek meg, melyek még bajosabbá tették. Ray meg 

is jegyezte. – És milyen elbűvölő a mosolya! 

– Rám már sokkal többször mosolygott, mint rád, bibibi! – belekezdtek egy humo-
ros-óvodás játékba, melynek az olajból jövő sercegés vetett véget. 

– Ben, mindjárt odaég a hús! – bökte oldalba barátját Ray. 

– Tényleg. A fenébe! – mérgelődött, aztán gyorsan kijavította magát. – Elnézést… 

– Ami megégett az a tiéd lesz. 
– Nagyon vicces! Egyébként nem vagyok olyan ügyetlen szakács, mint amilyennek 

látszom – mondta Mohadának és nagyot sóhajtott, mire sikerült a húst végre kivennie az 

olíva olajból. 
– Á, nem… – ugratta Ray, mire Ben oldalba bökte. 

– Egyébként ne izgulj, Mohada. Nem csak húsból fog állni ez a fejedelmi vacsora. 

– Miért? Vegetáriánus? 

– Az indiaiak nem esznek húst, ha nem tudnád. Tiltja a vallásuk – magyarázta Ben. 
– Erre nem is gondoltam. 

– Én viszont igen! – kacsintott Ben. 

– Tényleg, mesélne nekem a szokásaikról, meg a vallásukról? Hogy is hívják? Hin-
duizmus? 

– Nagyon szívesen. 

Ray hellyel kínálta és élvezettel hallgatta a nő megdöbbentő beszámolóját, mialatt le 
sem vette a szemét róla. Azt még jobban élvezte, hogy mindvégig bámulhatta ezt a rit-

ka, ámulatba ejtő szépséget, mely az ember fantáziáját megmozgatja. Azon tűnődött, 

rajta kívül csak néhány ilyen bomba nő szaladgál a világban. 

– Mikor eszünk? – rontott be az ajtón farkas éhesen Steve, s amint megpillantotta a 
sarokasztalnál ülő Mohadát, ugyanúgy járt, mint a barátai. Hirtelen szólni sem bírt a 

döbbenettől. 



 

 

– Már itt is van? Üdvözlöm az asztalunknál, Mohada! És milyen csinos! 

– Köszönöm – sütötte le a szemét a nő. Ennyi kényeztetésben már rég volt része, pe-

dig amikor a szekrényből előbújt, nem hitte volna, hogy az a három férfi, aki összeka-
pott rajta, estére a tenyerén hordozza majd. Egyik bókot kapta a másik után. 

– Naná, hogy itt van! Te késtél – szólt közbe Ray. 

– Ez egy kapitánynak megengedhető, másnak viszont nem. Időbe telt, még ellenőriz-
tem a műszereket, majd átállítottam a hajót számítógépes vezérlésre. 

– Hú ha! Belegondolni is rossz, hogy egy egyszerű gép vezet minket. Nem fogunk 

nekimenni semminek? 

– Kérlek, ne ijeszd halálra az új utasunkat. Még a végén azt fogja hinni, hogy nem 
biztonságos a hajóm. Egyébként meg minek mennénk neki a nyílt vízen, te nagyokos? 

– Mondjuk, egy jéghegynek. Vagy egy másik hajónak.  

Mindannyian felnevettek. 
– Nem a Titanicot vezetem és nem tél van, egyébként meg egyetlen hajó sincs a lát-

határon. 

– Tudom, csak imádom ugratni az embereket – fordult Mohada felé Ray. – Egyéb-
ként ismeri a Titanic katasztrófáját? 

– Olvastam róla. 

– Ti nem vagytok éhesek? – Steve csak a hasával volt elfoglalva. – Mikor leszel 

kész, Ben? 
– Tíz perc múlva. 

– Talán addig kibírom. 

Már nagyon ínycsiklandozó illatok terjengtek a konyhában. Ray addig italt töltött 
maguknak, majd Bennel közösen szolgálták fel a vacsorát. Ben bepácolt pulykaszelete-

ket sütött, meg külön rántott sajtot Mohadának, mellé hasábburgonyát. Ray készítette a 

salátákat, melyet rendszerint ő kevert össze a társaságnak. Végül, a megmaradt alap-

anyagokból Ben egy tál sült zöldséget rakott az asztalra. Mohada meglepődött azon, 
hogy férfiak főztek, sütöttek, salátát készítettek, terítettek és kiszolgálták őt, erre Rajan 

sosem lett volna hajlandó. Személyzet nélkül létezni sem tudott, imádta ha kiszolgálják, 

lesik a kéréseit, mozdulatait és Mohadának éppen ezért volt furcsa, hogy akikkel együtt 
evett ma este, ők is gazdagnak számítottak, mégsem tartottak személyzetet. Önellátóak 

és szabadok voltak. Mohadának nagyon tetszett ez a szabadság. Nem voltak ráutalva 

senkire, nem parancsoltak senkinek, egyszerűen csak léteztek és úgy éltek, mint bár-
mely más normális ember. Mohada éppen erre a normális életre vágyott. Amikor min-

denki azt csinálhatta, amit akart, amihez kedve volt. Mint ennek a három jó barátnak: 

minden évben együtt akartak hajózni hármasban az óceánon, bejárni a világot és meg is 

tették. Senki nem szólt bele az életükbe, még a hétköznapjaikba sem. Mohadának világ 
életében megmondták, mit csináljon. Először a szülei, legfőképpen az anyja, aztán a 



 

 

férje irányította. S az volt a legszörnyűbb az egészben, hogy mindig elnyomva érezte 

magát… 

Álmában sem gondolta volna, hogy ez a vacsora ilyen csodálatosra sikeredik. Az 
ételek ízlettek, a hangulat fergeteges volt és végre önfeledten beszélgethetett mindenki-

vel, bármiről. A fiúk hamar rádöbbentek, amire Ben azonnal, hogy Mohada nem csak 

rendkívül szép, de okos is. Egy művelt, tanult nő, kitűnően beszélt angolul és az ideje 
nagy részét olvasással töltötte férje házában, hogy ne érezze a magányt, míg Rajan az 

üzleti ügyei miatt távol volt. Bármilyen témát hoztak fel a fiúk, Mohada mindhez hozzá 

tudott szólni és Steve akkor döbbent rá igazán, mekkora vétek elnyomni a nőket. A szí-

ve mélyén bántotta, amiért rosszul ítélte meg ezt a teremtést, aki semmi rosszat nem 
akart, mikor felszökött a jachtra, csak megmenekülni a férjétől. Nem élősködni szeretett 

volna rajtuk, hanem csak egy biztos menedékre vágyott, mely eljuttatja őt egy másik 

világba, ahol szabadon élhet majd és nem kell rettegnie többé. 
A pompás vacsora után felmentek a fedélzetre, Steve és Ray leragadtak a mini bárnál 

és koktélokat kevertek maguknak, Mohada és Ben pedig sétálni indultak a sötét éjsza-

kában. Olyan hihetetlen volt, hogy mindezt a tengeren tehetik meg. Ekkor volt a legkel-
lemesebb hőmérséklet, az éjszaka hűvöse simogatta a bőrüket. 

– Mindent leszámítva örülök, hogy ma este együtt lehetek veled. A kórházban még 

azt hittem, nem látlak többé. Nagyon bátor húzás volt, amit tettél és szeretném, ha tud-

nád, büszke vagyok rád – mondta halkan Ben, mondjuk az sem érdekelte volna, ha a 
barátai meghallják. Ellenben ők a koktélokkal voltak elfoglalva. – Rengeteg megfélem-

lített, elnyomásban szenvedő nő tanulhatna tőled. 

– Nélküled nem sikerült volna. Ha a kórházban nem öntesz lelket belém, akkor… 
– Még mindig nagyon fáj, hogy nem tudtam megmenteni a gyermekedet. 

– Eleve halálra volt ítélve. Talán jobb így, minthogy Rajan a születése után végezzen 

vele. 

– Annyira elszomorító, ami a hazádban folyik. Egyszerűen felfogni nem tudom, 
hogy nálatok a férfiak gondtalanul gyilkolhatják a csecsemőket, csak mert számukra 

nem megfelelő a nemük. A hatóságok meg csesznek rá, mert olyan sűrű a népességetek, 

hogy fel sem tűnik, ha néhány gyerekkel kevesebb van. Még nyilván sem vagytok tart-
va, nincs személyigazolványotok sem. Ez elképesztő! 

– Tudom. De sajnos semmit nem tehetünk ellene, egyetlen kiutat abban láttam, ha 

megszököm. 
– Helyesen tetted. Nagyon örülök, hogy te legalább megmenekültél. A többiek vi-

szont ott maradtak, rengeteg nő van ugyanebben a helyzetben és ők tovább sínylődnek 

egy rossz házasságban, ostoba szokások és hitek miatt. 

– Viszont vannak olyan nők, akik tényleg boldogok. A férjük felfogásán múlik, mi-
lyen élet vár rájuk. Ki tudja, ha jobb férjet kaptam volna… – sóhajtotta Mohada. Ben 

elérkezettnek látta a pillanatot, hogy rákérdezzen, már régóta furdalta az oldalát a kí-



 

 

váncsiság, hogy jöhetett létre a házasság Mohada és Rajan között? Hiszen Mohada sze-

gény családból származott, Rajan pedig rendkívül gazdag volt. 

– Hogyan ismerkedtetek meg? Gondolom, amikor Rajan udvarolt neked, akkor telje-
sen más embert láttál benne. 

– Nem udvarolt. 

– Nem? Akkor hogy mentél hozzá? 
– A szüleim kértek meg rá. 

– Kényszeríttettek? 

– Nem lett volna más választásom. Tara, a nővérem férjhez adása után az amúgy 

sem jómódú családunk eladósodott. Hozomány nélkül egy lánynak esélytelen a férjhez 
menés. Rajan, Tara férjének az unokatestvére volt, családi összejöveteleken találkoz-

tunk és megtetszettem neki. Egyszer eljött hozzánk, hosszasan beszélgetett az apámmal, 

majd a szüleim közölték, hogy rám mosolygott a szerencse. Isteni csodának vélték, 
hogy akadt egy gazdag fiatalember, aki ügyet sem vetve a hozományra beleszeretett 

szépséges, szegény lányukba. Mint a mesében… Húsz éves voltam ekkor. Rajan tényleg 

szeretett, elhalmozott minden jóval és én is így éreztem iránta mindaddig, míg gyerme-
ket nem vártam tőle. Nehezen estem teherbe, majdnem két évig próbálkoztunk, mire… 

Nálunk, ha a házasságot követő évben nem születik gyermek, vagy az asszony nem lesz 

legalább várandós, akkor megszólják a fiatal párt. Rajan nagyon adott ezekre, úgyhogy 

engem hibáztatott a sikertelenségért. Ekkor jöttek az első megaláztatások, verések. 
Minden hónapban, amikor megjött a menstruációm, kaptam tőle. Akkor döbbentem rá, 

mennyire semmibe veszi a nőket, csak arra kellettem neki… – Hogy a szexuális vágyát 

kielégítse és fiúkat nemzhessen, mondta volna Mohada, de nem tudta befejezni a mon-
datot. Elcsuklott a hangja. 

– Ó, ne haragudj! – Bennek ismét sajogni kezdett a szíve, mint már annyiszor, mikor 

Mohadát sírni látta. Átölelte a balzsamos éjszakában és gyengéden megsimogatta a ha-

ját. – Nem lett volna szabad, hogy a múltadról faggassalak. Olyan ostoba vagyok, ami-
ért önző módon a kíváncsiságomat előtérbe helyeztem. Bocsáss meg! 

Ben nem hitte volna, hogy a történtek után még Mohada tud újat mondani neki, még 

jobban megdöbbenteni. Micsoda mélységes fájdalom lapulhat a szívében, ő pedig fel-
színre hozta ezeket és feltépte gyógyuló sebeit. 

– Legalább elmondhatom valakinek. Te vagy az egyetlen férfi, akiben megbízom. 

Azt hittem, Rajan olyan támaszom lesz, mint amilyen te. Ki tudja, talán ha rögtön te-
herbe estem volna és fiút szülök, akkor boldogan élhetnék vele. 

– Nem a te hibád. 

– Tudom, most már tudom. A kórházban a beszélgetéseink sok mindenre rádöbben-

tettek, Ben. Örökké hálás leszek neked, amiért annyi kockázatot vállaltál értem. Még a 
barátaiddal is szembeszálltál, hogy a hajón maradhassak. 

– Te pedig Rajannal és az sokkal nagyobb teljesítmény, mint az enyém! 



 

 

– Még senki nem értett meg úgy, mint a nőgyógyászom. 

Ez a vallomás megmosolyogtatta Bent és amikor Mohada szemébe nézett, látta az 

arcán a megkönnyebbülést. Tényleg pszichiáternek kellett volna mennie, akkor sokkal 
több nőt menthetne meg. Egyszer utána nézett a statisztikai adatoknak, több nő követ el 

öngyilkosságot, mint aki szülés közben veszti életét. 

– Téged legalább megért valaki, engem senki. Nekem nem kellett ilyen szörnyűsé-
geken keresztül mennem, viszont egyáltalán nem éreztem magam jól abban a közegben, 

ahol felnőttem. Mivel a szüleim nagyon gazdag, befolyásos, kiváltságos emberek, ezért 

az ő szabályaik szerint kellett élnem, az ő normáiknak, elképzeléseiknek megfelelnem. 

Nem mondhatom magam boldog embernek, nem véletlenül éreztem értelmetlennek az 
életemet és jöttem Indiába. Itt legalább úgy segíthettem az embereken, úgy dolgoztam, 

ahogy én szerettem volna, hátszél nélkül, a saját tudásom szerint. Végre bizonyíthattam 

önmagamnak, mert Indiában senki sem tudta, kik azok a Blackfortok. Sokan azon buk-
nak el, hogy meg akarnak felelni a gazdagok normáinak, egyre több pénzt és hatalmat 

hajhásznak, közben elfelejtenek szeretni, törődni, együtt érezni másokkal, főleg az 

esendőbb emberekkel. Nálunk egyre több az olyan milliomos csemete, hatalmas vagyo-
nok örökösei, akiknek életükben egy percet sem kell dolgozniuk, fényűzően élhetnek, 

mégis alkoholisták, drogosok, öngyilkosok lesznek. Ahelyett, hogy valami értelmes 

dolgot csinálnának a világban és nem csak papolnának a jótékonykodásról, s esetleg 

utalnak a számlájukról összegeket. Mert ők csak összegekben tudnak gondolkozni, bez-
zeg ha látnák egy árva tekintetét, egy katasztrófát átélt földönfutó nyílt sebét, egy ember 

levágott lábát vagy egy rákos beteg röntgen felvételét, hallanák a nyögéseit, letörölnék a 

könnyeit, másképp vélekednének a világról.  
Mohada ámulattal hallgatta a férfit. Felnézett rá. 

– Csodálatos ember vagy, Ben Blackfort. 

– Mégis gyáva, irányítható, bizonytalan. Nem tudom, mit akarok. Indiát otthagytam, 

még a fél éves gyakorlatomat sem töltöttem le teljesen és itt ringatózom az Arab-
tengeren, majd az óceánon. Otthon várnak az elvárások, vár a menyasszonyom és még-

sem szeretnék hozzá hazamenni. Jobban érzem magam ezen a hajón a barátaimmal, 

mint New Yorkban. 
– Menyasszonyod? – lepődött Mohada, aztán önmagát korholta ostobaságáért. Hát 

persze, hogyan is gondolhatta volna, hogy egy olyan férfira, mint Ben Blackfort, nem 

hajtanak a nők? 
– Igen, Hilary Claptonnak hívják. Az apja épp olyan befolyásos ember, mint az én 

apám és nagyon jó barátok. Így az élet eleve úgy hozta, hogy nekünk is barátoknak kel-

lett lennünk, aztán… 

– Aztán? 
– Aztán egymásba habarodtunk és állandóan azt hajtogatták, mi lesz már, miért nem 

bizonyítom be, mennyire szeretem. Hát a család többszöri unszolására megkértem a 



 

 

kezét. Helyes lány, okos, egy kicsit beképzelt, de elragadó. Csak a nézeteink nem igazán 

egyeznek. Utána döbbentem rá, ahogy összeköltöztünk, hogy ő nem az a nő, akire vágy-

tam. Nem hiszem, hogy boldogan le tudnám élni vele az életem. Hilary inkább olyan, 
mint a legjobb barátom. A többiek nem értik ezt meg, mert szerintük Hilary a legjobb 

parti New Yorkban. 

– Mit jelent az, hogy a legjobb parti? – kérdezte ártatlanul Mohada, s Bennek össze 
kellett szednie minden erejét, nehogy elnevesse magát. 

– Mindegy, nem érdekes – legyintett.  

Közben nagy csobbanásra lettek figyelmesek. 

– Mi ez? 
– Szerintem valamelyik haverom éppen most ugrott be a medencébe – amint ezt ki-

mondta, már egyből tudta, hogy Ray az, mert a fedélzeten Steve haladt feléjük egy szál 

fürdőnadrágban. A koktél megtette hatását, a fiúk felszabadultak. 
– Gyertek velünk, ússzunk egy jót! 

Mohada meglepetten pislogott a férfi izmos testét látván. 

– Esténként mi rendhagyó módon versenyt szoktunk úszni egymással – magyarázta 
Ben. 

– Ilyenkor a legtökéletesebb a hőmérséklet hozzá – mondta Steve és széttárta a kar-

ját. Hihetetlen szerencsés emberek voltak, hogy az Új Holdon tartózkodhattak és élvez-

hették a luxusnyaralás körülményeit. 
Mohada inkább a medence széléről figyelte az eseményeket. Ben gyorsan leszaladt a 

kabinjába, beleugrott az úszónadrágjába és egy törölközővel a vállán tért vissza. Moha-

da nem merte sokáig rajta tartani a szemét, nehogy feltűnően bámulja, ami nagy lemon-
dásra késztette, hiszen a doktor úr elképesztően szexi volt, bármelyik divatlapban szere-

pelhetett volna. Mohada számára teljesen mindegy volt, mit viselt, mindig különös be-

nyomást tett rá, legyen az orvosi köpeny, műtősruha maszkkal, sportos szerelés, vagy 

csak egy egyszerű rövidnadrág, melyből kidudorodtak a combján lévő izmok. A mezte-
len lábfeje a szandálban, a meztelen lábujjak is izgató hatást váltottak ki belőle, s az 

egész test majdhogynem meztelen látványa volt a csúcs. Ben nem sokat teketóriázott, 

rögtön beugrott a vízbe a barátai után, akik úgy viselkedtek, mintha ismét kamasz gye-
rekek volnának. 

– Felkészülni, vigyázz, kész, rajt! – irányította Ray a társaságot és máris hatalmas 

csapkodásokkal megindult a verseny a medence egyik végéből a másikba. 
Az első kört Steve nyerte, a másodikat Ben. Aztán persze bolondoztak a medencé-

ben, összevissza fröcskölték egymást, játékosan birkóztak, lenyomva a másikat a víz 

alá, mintha nem is komoly, tanult férfiak lettek volna, hanem csibészek. Aztán a csi-

bészkedésnek is vége szakadt, mikor belefáradtak a vízi játékba és Mohada egy kicsit 
zavarban érezte magát, mikor a fiúk kiugrottak a medencéből, sportos testükről, hajuk-

ból csöpögött a víz. Nagyon jól néztek ki mindhárman fürdőnadrágban, Mohada csak 



 

 

pislogott és próbált félrenézni. Neki ez furcsa helyzet volt, Indiában nem nyílt alkalma 

arra, hogy egyszerre három „idegen” férfit lásson pőrén, közelről, szemtől szembe, hi-

szen Rajan hét lakat alatt tartotta. Már magáért a látványért és az élményért, hogy más 
felfogású, szabad gondolkodású férfiak társaságában lehetett, akik ráadásul jóképűek is, 

megérte elszökni a férjétől. 

A fiúknak jót tett a mozgás, melyet hangoztattak is. Mivel későre járt, összepakolták 
a holmijukat odafent és lementek a lakótérbe, ahol mindenki visszavonult a kabinjába. 

Ben természetesen átengedte a saját lakosztályát Mohadának. Fogott egy párnát és egy 

takarót, s odakint a nappaliban megágyazott magának. 

– Biztos, hogy itt akarsz aludni? – szólalt meg egyszer csak Mohada a háta mögül, 
mialatt éppen Ben a fekhelyét készítette elő. – Nyugodtan cserélhetünk, elvégre ez a te 

kabinod. 

– Tréfálsz? Lesülne a képemről a bőr, ha a vendégemet kényelmetlenül szállásolnám 
el, főleg ha egy nő az illető. 

– Én vagyok a betolakodó – mondta határozott, s egyben ijesztő komolysággal Mo-

hada. Bennek az az érzése támadt, hogy Mohada szégyelli a jelenlétét, megtűrt sze-
mélynek tartja magát. 

– Ugyanolyan értékű utas vagy, mint bármelyikünk. Sőt, előnyt élvezel, mivel a 

vendégünk vagy. Szívesen látott vendég. S a vendégeket mifelénk a házigazdák kényez-

tetni szokták, úgyhogy egyértelműen az a hatalmas franciaágy odabent a tiéd. Jó pihe-
nést! – mondta Ben, miközben kacsintott rá egyet. 

Mohada megkönnyebbülten mosolygott, mellyel jelezte, hogy minden rendben van. 

– Jó éjszakát! – mondta halkan és visszavonult. 
Ben követte tekintetével Mohada kecses mozdulatait, még háttal is olyan elragadó 

volt, akár egy hercegnő, míg bement a kabinjába, mialatt hosszú, dús haja lazán a dere-

kát söpörte, amint a hajzuhatag enyhén billent jobbra-balra a hátán. Meseszép volt, akár 

Seherezádé. A zöld és fehér színben pompázó szári rettentően jól állt neki, illett a barna 
bőréhez, sötét hajához. Ben azt kívánta, bárcsak ezeregy éjszakát tölthetne vele! 

Azonban tudta, ez nem lehetséges. Azért jó volt álmodozni róla, hinni a mesében, a 

csodában. Mindenesetre hálás lehetett a sorsnak, amiért Mohada az Új Holdon tartózko-
dott és velük utazott New Yorkba. Bekapcsolta a falon lévő plazma tévét, de csak össze-

vissza váltogatott a csatornák között. Aztán lekapcsolta és bámulta a sötétséget, majd 

mire nagy nehezen elnyomta az álom, valami felébresztette. Egy szokatlan hangocska, 
amiről először el sem tudta dönteni, hogy a valóságban hallja, vagy csak álmodja az 

egészet. Kinyitotta a szemét és fülelt. Nyöszörgést hallott, mely a kabinja felől jött. 

Szegény Mohada, nem csoda ha nem tud nyugodtan aludni, elvégre eléggé tartalmas és 

fárasztó nap állt mögötte. Ben megfordult a kanapén, mikor a nyögések szaporábbak, 
hangosabbak lettek és kiáltásba csaptak át. 

– Ne, Rajan! Kérlek, ne bánts! Hagyj békén! 



 

 

Miután Ben fülét megütötte Mohada jajveszékelése, nem bírta tovább, hogy ne néz-

zen be hozzá. Felpattant és benyitott a helységbe, csak a kis villanyt nyomta fel oldalt, 

ami félhomályt teremtett a kabinban. Látta, amint Mohada fetreng az ágyban, rúgkapál 
és segítségért kiabál, mialatt a hangja zokogásba csapott át. 

– Ne félj, itt vagyok! 

Mohada az érintésétől halálra rémült, miközben felébredt és riadtan felült az ágyon. 
– Ki az? 

– Ben – suttogta halkan a férfi. – Ezen a hajón biztonságban vagy, nem fenyeget ve-

szély. 

– Mi az? Mit keresel itt? 
– Segítségért kiáltottál. Valószínűleg rosszat álmodtál – mondta Ben. Mohada zava-

rában pislogni kezdett. 

– Rajan még álmomban is kísért. Fogalmam sincs, lesz-e nyugodt éjszakám valaha – 
zokogta és a férfi vállára hajtotta a fejét. Ben átölelte, ahogy a kórházban tette, többször 

is. 

– Lesz, csak idő kell hozzá, hogy meg tudj nyugodni. Megrázkódtatások sora ért 
mostanában és számomra bámulatos, milyen hősiesen viselted mindezt. Attól féltem, a 

vetélésed után mély depresszióba zuhansz majd, ehelyett erőt gyűjtöttél és megszöktél 

attól a gazember férjedtől. Le a kalappal előtted… – mondta volna még, azonban a nő 

félbeszakította. 
– Ha nem te vagy a kezelőorvosom, végem. Hálás vagyok az isteneimnek azért, mert 

utamba sodortak téged… Megmentettél… Még senki nem segített annyit rajtam egész 

életemben, mint te. Senkit nem érdekelt a sorsom… 
– Ne félj, most már nem érhet baj. Itt vagyok és vigyázok rád.  

Mohada felemelte a fejét, az arcuk egészen közel került egymáshoz. 

– Olyan jó érzés a karjaidban. Biztonságot nyújtanak – vallotta be őszintén, s gyen-

géden megérintette a férfi izmos vállát, majd a mozdulatai simogatásba mentek át, fi-
nom ujjait végighúzta a férfi bőrén. 

– Nekem is jól esik, ha hozzám bújsz – ismerte el Ben. A testét átjárta az izgalom, 

amikor a fejében megfogalmazódott a kérdés. – Megengeded, hogy itt maradjak veled 
éjszakára? Szeretnék vigyázni az álmodra. 

Mohada először meghökkent, aztán lassan hagyták el a száját a szavak. 

– Igen… persze… 
Ekkorra már a vágyaik felerősödtek, az egymás iránt kialakult érzelmek egyre stabi-

labbá váltak. Ben nem bírta tovább türtőztetni magát, végre elérkezettnek látta az időt, 

hogy megcsókolja Mohadát. Erről a pillanatról álmodott, amióta megismerte. A csókjuk 

rendkívül hosszúra és édesre sikeredett, melyet sok másik követett. Mohada kezét átkul-
csolta Ben nyaka felett és pajkosan a haját cirógatta, mialatt a nyelvük összefonódott és 

izgató játékot játszott, mely nagy szenvedélyt váltott ki mindkettőjükből. Ben egy hatá-



 

 

rozott mozdulattal hátradöntötte Mohadát az ágyon, úgy csókolta, simogatta tovább. A 

hátán érezte Mohada tenyerének tapintását, a férfi keze meg a hálóing alá csúszott, 

megérintette a nő combját, de ott megállt. 
– Nem akarom hogy azt hidd, csak kihasználom a helyzetet. 

– Meg sem fordult a fejemben ilyesmi. 

– Ha nem szeretnéd, nem muszáj… – mondta Ben, Mohada ismét félbeszakította. 
– De szeretném. Nagyon! – válaszolta és ezúttal ő csókolta meg a férfit.  

A következő pillanatban Mohadáról lekerült a hálóruha és Ben már attól a mennyben 

érezte magát, mikor megérinthette csodálatos, telt kebleit. Ezalatt kedvese az alsónad-

rágjában matatott és nem sokkal később megváltak attól is. A ruhadarabok már javában 
a padlón hevertek, mikor a tulajdonosaik egymáséi lettek a varázslatos éjszakában. 

 

 
25. FEJEZET 

 

 
Reggel rendkívül jó volt egymás mellett ébredni, egymás karjában. Sajnálták, hogy 

fel kellett kelniük, de azt még az ágyban bevallották egymásnak, mielőtt mosakodni 

indultak volna; felejthetetlen éjszaka van a hátuk mögött. Mohadát férfi még úgy nem 

tette magáévá, mint Ben, hogy a nő is élvezte szeretkezésük minden egyes pillanatát. 
Rajannál nem érezte azt a gyengédséget, mint Bennél és ezt meg is mondta neki. 

– Örülök, hogy boldoggá tettelek – válaszolta Ben, magához húzta és újra megcsó-

kolta, mialatt ismét ámulatba került Mohada meztelen testének érintésétől. Remélte, lesz 
még alkalmuk bőven. 

A reggelinél megpróbáltak úgy viselkedni, mintha az éjszaka semmi sem történt vol-

na, azonban nem sikerült. Izzott köztük a levegő és a szerelmes pillantásokból Ben bará-

tai észrevették, hogy nem csupán orvos-beteg kapcsolat van köztük, hanem annál sokkal 
több. Miután Mohada visszavonult a kabinjába és hárman maradtak a konyhában, Ray 

egyből a dolgok közepébe vágott és meglökte az asztalnál Bent, mialatt az a kávéját 

kavargatta. 
– Mi történt? Mesélj! 

– Nem értelek – meredt döbbenten a barátjára, aki nyíltan feltette a kérdést. Elvégre 

minek köntörfalazni, Ray sosem szerette a mellébeszélést. 
– Lefeküdtetek? 

Ben azt hitte, meghűl benne a vér. Nem számított arra, hogy nem sokkal a csodálatos 

éjszaka után valaki számon kéri őt. Azt hitte, közös titkuk marad Mohadával. Még 

olyan friss volt az élmény, friss volt a kapcsolat és frissek voltak az érzelmeik. Ben 
megpróbált úgy tenni, mintha ártatlan feltételezés lenne az egész. 

– Ezt honnan veszed? 



 

 

– Reggel, amikor kijöttem a szobámból üresen találtam a helyedet a nappaliban – vá-

laszolta és a lebukás tényét Steve is megerősítette. 

– Tudjuk, hogy a vendégünkkel töltötted az éjszakát. Láttalak kijönni a „közös” ka-
binotokból. 

Ben elpirult. Lebukott. Végtére is mindegy, úgysem tudták volna sokáig titkolni a 

hajón, elvégre együtt laktak az Új Holdon. Különben meg mi értelme lett volna, hiszen 
Ray és Steve a barátai. Mindent tudtak egymásról, most már ezt is. Úgyhogy Ben vett 

egy mély levegőt és beismerte édes bűnét. 

– Igen, lefeküdtem vele. – Nagy kő esett le a szívéről, miután kimondta. 

– Remélem, tudod mit csinálsz – figyelmeztette Steve. Hármójuk közül mindig ő 
volt a józanabb. 

– Gratulálok, öregem! – emelte fel Ray a kezét, s Ben boldogan csapott bele a tenye-

rébe. – Nem csoda, hogy nem tudtál ellenállni neki, Mohada egy bombázó. Na és? Mi-
lyen volt? Gondolom, csodásak a mellei… 

– Maradj már, Ray! – mordult rá Steve. – Nem veszed észre, hogy ez a nő teljesen 

elvette a barátunk eszét? 
– Miért vagy Mohada ellen? Nála csodálatosabb teremtéssel még nem találkoztam, 

nem értem hogyhogy nem kedveled őt? – Ben érezte, úgy látszik, többször fog összetű-

zésbe kerülni Steve-vel álmai nője miatt, de ezer örömmel szállt harcba érte. 

– Mert én észreveszem azt, amit te nem. Ez a nő menekül a férjétől, csak arra hasz-
nál, hogy átcsempészd Amerikába. Jól az ujjai közé csavart téged, csak így sikerült rá-

vennie arra, hogy bűncselekménytől sem riadj vissza és ebbe belevontál minket is. 

– Ezt már megbeszéltük, Steve. Mohada nem egy számító nőszemély, egy betolako-
dó, aki a testét is felhasználná csak azért, hogy jobb életkörülményekhez jusson egy új 

világban. Nem szeretném, ha bántanád őt. 

– Nem bántom, csak téged szeretnélek figyelmeztetni, amíg nem késő. Gyönyörű nő, 

meg kell adni, hiszen elég ránéznie egy férfinak és máris megmozdul a nadrágjában a 
szerszáma. Ne engedd, hogy teljesen elvegye az eszedet. Elvégre vőlegény vagy és 

Hilary otthon már nagyon vár téged. Biztos vagyok benne, hogy rettentően hiányzol 

neki. 
Hilary. Bent érzékenyen érintette a téma. Ha Steve nem említi a menyasszonya ne-

vét, Bennek nem jut eszébe. Sőt, egyáltalán nem érezte a hiányát, amióta Indiába jött. 

Talán nem szerette igazán, legalább is nem úgy, ahogy kellett volna, éppen ezért fordul-
hatott elő, hogy nyugodt szívvel jött Indiába és elég volt megpillantania Mohadát ahhoz, 

hogy… Pedig Mohada a férjével érkezett és gyermeket várt, úgyhogy egyértelmű volt, 

ez a varázslatos nő tiltott gyümölcs a számára, mégis vonzalmat érzett iránta. 

– Gondoltál rá, egyáltalán? – törte meg a csendet Steve, mialatt Ben lesütött szem-
mel a kávéját kavargatta. Szégyellte magát, de nem tehetett mást. Annyira kívánta Mo-

hadát, őt szerette volna, őt akarta, őrá vágyott, amióta megpillantotta a kórházban. 



 

 

– Ugyan már, Steve! – szólt közbe Ray. – Minden férfival előfordulhat, hogy megkí-

ván egy nőt és nem tud ellenállni a kísértésnek. Szerintem Ben csinálja jól, én bánom, 

hogy veszni hagytam ezeket a lehetőségeket Stephanie mellett. Látod, mi lett a vége. 
– A megcsalás, az akkor is megcsalás. Gondolj bele, mit szólna hozzá Hilary, ha 

megtudná? 

Ben sosem volt hűtlen a barátnőihez és Steve álmában sem gondolta volna, hogy ez 
alól éppen az a lány lesz kivétel, akit nem olyan régen jegyzett el. Ben nem az a fajta 

volt, aki titokban szeretőt tartott. 

– Amiről nem tud az ember, az nem fáj. Nem kell megtudnia. Ha mi nem mondjuk el 

neki… – kacsintott Ray a zavarba hozott barátjára, ő egyértelműen Ben pártján állt. 
– Egyáltalán Mohada tud róla, hogy menyasszonyod van? 

– Igen, elmondtam neki – érkezett egyből a határozott válasz, mire a többiek álla 

majdnem leesett. 
– És? – Nyelt egyet Steve, előtte már kezdett összeállni a kép. – Remélem nem vagy 

szerelmes ebbe az indiai nőbe. 

Ben végre felnézett a kávéja mögül és őszintén válaszolt. 
– Fogalmam sincs. Az a helyzet, hogy összezavarodtam. New Yorkban még azt hit-

tem, Hilaryt szánta nekem az ég, mára már nem vagyok biztos benne. 

– De hát megkérted a kezét, Ben! 

– Igen, mert mindenki ezzel nyaggatott. A családom erőlteti a házasságot, na meg 
persze az ő apja. Politikai szempontból kapóra jönne a kampányban a lánya közelgő 

menyegzője. Tisztességes, példamutató családapának tüntetné fel a választói előtt. 

– Miért? Nem az? 
– Sok mindenben benne volt a keze, mint az ügyvéd apámnak is. Néhány igen gaz-

dag, befolyásos vezető köszönheti nekik azt, hogy szabadlábon van, csak mert az üzleti 

érdekek úgy kívánták. Én hányok ettől. A szüleink nagy szövetségesek, s a gyermekeik 

boldogságát is fel akarják használni a karrierjük érdekében, amiből köszönöm szépen, 
nem kérek. Ők egy házasságban nem a boldogságot tartják szem előtt, hanem az érde-

keket. Undorító! – Bent kirázta a hideg, ha csak rá gondolt. 

– Te nem vagy olyan, mint ahogy Hilary sem. Ő szeret téged és minden vágya az, 
hogy feleségül menjen hozzád. Nem törheted össze a szívét egy indiai kalandért! – 

győzködte Steve. Nagyon kedvelte Hilaryt, csodálatos lánynak tartotta. A középiskolá-

ban ő szeretett volna udvarolni neki, csak hát Ben lecsapta a kezéről. Később döbbent 
rá, jól tette, mert Hilary mindig is Benről álmodozott, gyerekkorától fogva belé volt 

szerelmes. Úgyhogy titokban Steve hiába hívta el az iskola mögé és vallott neki szerel-

met, Hilary visszautasította. Erről a találkáról senki sem tudott, legfőképpen Ben, mert 

Steve nem akarta, hogy barátok helyett riválisok legyenek. Jó barátként inkább félreállt 
az útból, mert nem tehetett mást. De szerette volna mindkettőjüket boldognak látni. 

Hilary a fellegekben járt, mikor felhívta Steve-et, hogy elújságolja neki, Ben végre 



 

 

megkérte a kezét. Végre! Csakhogy Bennek ez láthatóan nem jelentett olyan sokat, mint 

Hillie-nek és a családjának. 

– Jobb lesz, ha szívok egy kis friss levegőt – mondta Ben, felállt az asztaltól ott-
hagyva a félig megivott kávéját, meg a fiúkat és felment a fedélzetre. 

Meglepetésére a korlátnál ott állt Mohada és a vizet bámulta, óriási hatással volt rá a 

nyílt óceán, az Arab-tengernél sosem hajózott messzebbre. Benre pedig nagy hatást 
gyakorolt a nő szépsége, olyan gyönyörű volt és ellenállhatatlan, ahogy ott kapaszkodott 

a korlátba és a kiengedett hajzuhatagát meglebegtette a reggeli hűvös fuvallat. Az esze 

neki is azt súgta, hogy nem szabad, őrültséget csinál, azonban minden egyes porcikája 

kívánta ezt a nőt, még a szívét is sikerült lángra lobbantania annak ellenére, hogy ab-
szurd körülmények között találkoztak, mindketten foglaltak voltak. A sors mégis úgy 

akarta, hogy összefussanak újra meg újra, mindig az útjába sodorta és lám, Mohada itt 

utazott vele ezen a hajón, ami szintén nem véletlen. Ben csak némán állt ott és nézte őt, 
mialatt azt érezte, milyen jó a közelében lenni. Egyszerűen nem bírt lemondani róla. Az 

emlékezetében ott kavargott az éjszaka fantasztikus együttléte és nem azt gondolta, amit 

a férfiak egy kaland során szoktak, miután reggel észhez térnek, hogy ennyi elég volt, 
hanem többet szeretett volna. 

Lassan elindult Mohada felé, csendben mögé lépett és átkarolta a derekát, az állát rá-

tette a vállára, a bal orcája így összesimult a nő jobb arcfelével. Mohada nem rezzent 

össze a váratlan érintésre, ebből is látszott, hogy mellette nyugodt volt, mert biztonság-
ban érezte magát. Mohada felemelte a kezét és a karját kissé kitekerve elérte a férfi tar-

kóját, ujjaival a nyakára hajló barna hajtincsekkel játszadozott, mikor Ben hátra billen-

tette és megcsókolta őt. Nem olyan rég keltek ki az ágyból egymás mellől, s azok a va-
rázslatos ajkak máris hiányoztak neki. Mohada csókja rendkívül szenvedélyes volt, édes 

és izgató, úgyhogy esze ágába sem volt abbahagyni és lemondani róla, inkább élvezte 

minden egyes pillanatát. Rég érezte magát ennyire boldognak. 

 
 

26. FEJEZET 

 
 

A szerelmesek a jachton úgy éltek, mint a nászutasok. Minden egyes nap ajándék 

volt a számukra, mert együtt lehettek és esténként egymás mellett aludtak el. Mohada 
Bentől megkapta azt a szeretetet és biztonságot, melyre egész életében vágyott. Úsztak a 

boldogságban és egyikőjük sem tekintett se előre, se hátra. A mának éltek, a boldogsá-

guknak, esténként nagyokat sétáltak a fedélzeten és nézték a naplementét. Ahogy teltek 

a napok, Mohada egyre jobban beilleszkedett a vendéglátói közé, együtt bolondoztak 
illetve versenyt úsztak a vízben, műveltségi vetélkedőket játszottak, találós kérdéseket 

tettek fel egymásnak és ami a fiúknak az egyik legfontosabb időtöltés volt, megtanítot-



 

 

ták vendégüket pókerezni. Meglepetésükre Mohada sokszor még a gatyájukat is elnyer-

te, vágott az esze, mint a borotva. Jól összecsiszolódtak az Új Holdon ők négyen és 

élvezték a nyár utolsó szezonját egy csodálatos utazás keretében, mely kétség kívül 
mindegyikőjüknek sokat jelentett. Legtöbbet természetesen Mohadának, mert neki felért 

a megváltással ez az út. Ezen a gyönyörű hajón nem csak szabadságot, hanem szerelmet 

is kapott ajándékba az isteneitől. Onnantól kezdve, hogy elhagyta Indiát, Kánaán várta. 
Mintha egy egészen más világba, más dimenzióba csöppent volna, ahol minden szép és 

jó. Azonban minden jónak vége szakad egyszer és ezt Mohadának is meg kellett tapasz-

talnia, amikor utazásuk a vége felé közeledett. Véletlenül kihallgatta a fiúk beszélgeté-

sét, amint Bent faggatták. 
– Mi a terved Mohadával, ha kikötünk New Yorkban? – érdeklődött Steve. 

– Elbújtatjuk a gardróbszekrényben, ahogy eddig is tettük. Az a legjobb, ha a hajón 

marad a kikötőben, még szerzek neki papírokat. Tényleg Ray, te tudnál neki vízumot és 
útlevelet csináltatni, nem? Megvannak hozzá a kapcsolataid, közel állsz a tűzhöz. – 

Voltak ismerősei a hivatalnál, méghozzá nagyon jó ismerősök. 

– Mondd, még mire akarsz rávenni minket? Az embercsempészés nem elég? – szólt 
közbe felháborodva Steve, mielőtt Ray válaszolhatott volna. 

– Hiteles okmányok nélkül Mohada nem kezdhetne új életet az Államokban. 

– És? Kit érdekel? Kitesszük őt New Yorkban és kész. Onnantól boldogul, ahogy 

tud. Azt nem várhatja tőlünk, hogy élete végéig istápoljuk. 
– Mohada nem vár el tőlünk semmit, tudhatnád. Már azért is nagyon hálás, mert ma-

gunkkal hoztuk. Bánt, hogy ilyesmit feltételezel róla. – Ben haragos pillantást vetett 

barátjára, aki inkább nyelt egy nagyot, minthogy valami olyat mondjon, ami ismét ve-
szekedést robbantott volna ki köztük, mint az útjuk elején. Tulajdonképpen miért folyt a 

vita köztük, egy indiai nő miatt? Steve szerint egyetlen nő sem ér annyit, hogy feláldoz-

zák a barátságukat. Annak idején Hilaryn sem vesztek össze, hát most évekkel később 

egy szerencsétlen bevándorlón nem fognak. Ezt Steve eldöntötte, inkább ő tesz enged-
ményeket és megalkuszik, ha Ben erre nem hajlandó. Úgysem adott túl sokat ennek a 

kapcsolatnak. 

– Sajnálom. Nem úgy értettem – kért inkább elnézést tőle. Arra már az élet megtaní-
totta, vannak bizonyos helyzetek, amikor az embernek engednie kell, még ha nehezére 

esik is. Ő legszívesebben kidobta volna a jachtról Mohadát, amikor előbújt a szekrény-

ből. 
Ben mélyet sóhajtott, aztán Ray felé fordult. 

– Nos, el tudnád intézni? Útlevél kellene neki, vízum és személyigazolvány. 

– Hát, ha nagyon akarom, megmozgathatom a kapcsolataimat – vigyorgott Ray, 

melyből mindannyian tudták, hogy eleget tesz Ben kérésének. Steve közben magában 
zsörtölődött, eszeveszett ez a nő, Ray-t is meghódította. 

Ben közben felemelte a kezét és mosolygott: – Kösz, haver!  



 

 

Ray boldogan csapott bele a tenyerébe. 

– Szívesen, de csak azért teszem, mert a barátom vagy. És ne gondold, hogy ingyen 

viszem a bőrömet a vásárra… Ez egy üveg whiskydbe fog kerülni. 
– Megbeszéltük. – Kacsintott Ben, eddig úgy alakultak a dolgok, ahogy tervezte. 

Egyedül Steve izgult a hazatérés végett. 

– Mi lesz, ha a kikötőben Hilary összefut Mohadával? Gondolom, kijön eléd. – Ste-
ve-et leginkább barátja jegyessége izgatta. 

– Nem tudja, mikor érkezünk, azt mondtam neki, hogy két héttel később. 

– Micsoda? – emelte fel a hangját Steve. Úgy felháborodott, mintha Hilary apja lett 

volna. – Mire jó ez, Ben? 
– A konfliktusok elkerülése végett. Muszáj néhány napot nyernem, keresek albérletet 

Mohadának, elvégre a jachton nem maradhat és elviszem új otthonába. Aztán meglát-

juk. 
– Mit látunk meg? – érdeklődött Ray. Ő roppant kíváncsi volt, mi a terve a két nővel. 

– Ugye nem azt akarod mondani, hogy Hilary mellett megtartod ezt a szukát? – Ste-

ve nem bírta tovább véka alá rejteni a véleményét, hát kimondta, amit őszintén gondolt. 
Vesztére. Mert Bennek sem kellett több, átnyúlt az asztalon és megragadta barátja ingét. 

– Fogd be a szád, Steve! Többet ne merd előttem sértegetni Mohadát, különben be-

verem a képed, világos? 

Nem kellett sok hozzá, hogy mint két kiskakas egymásnak ugorjanak, Ray azonnal 
közéjük ugrott. 

– Hohó, fiúk! Vissza az agarakkal! Nem vagyunk már tinédzserek, hogy verekedjünk 

a lányokon. Nem szeretném, ha monoklikkal térnétek haza, oké? 
Egymással szemben álltak és fújtattak, az arcizmaik megfeszültek és Ray nem értet-

te, mi történt velük. Mintha mindkettőbe belebújt volna a kisördög, azelőtt sosem estek 

egymásnak, bár korábban is voltak nézeteltéréseik bőven, mégis tudták rendezni – kul-

túráltan. 
– Rendben. – Először Steve tért jobb belátásra, mindkét kezét felemelve hátrált az 

asztaltól. – Elvégre semmi közöm hozzá. Azt csinálsz, amit akarsz. Elvégre a te életed, 

ott rontod el, ahol akarod – mondta, majd sarkon fordult és beviharzott a kabinjába. 
Előtte azért a mihez tartás végett erősen bevágta az ajtót. – A fenébe az egésszel! 

Mohada odafentről, a lépcső tetejéről hallgatta őket és a zajra a füléhez kapott. Nem 

értette, Steve miért gyűlöli őt ennyire? És számára hihetetlen volt az is, hogy Ben mire 
képes érte, még a barátjával is szembe fordult, nem csak a törvénnyel… A szavaiból azt 

vette ki, még tervei vannak vele. Szóval nincs vége ennek a romantikus kalandnak, 

amint a New York-i kikötőben az Új Hold megpihen. Pedig ő nem várt el Bentől sem-

mit, nem késztette semmire, nem befolyásolta a döntésében. Sosem követelőzött, az 
egész út alatt egyszer sem kérdezte meg tőle, hogyan tovább, ha elérik New Yorkot. 

Mohada a sorsra bízta magát és esze ágában sem volt feltenni azt a kérdést, melyet más 



 

 

nő biztosan feltett volna: Ben visszamegy-e a menyasszonyához, ha kiköt a hajó? Mo-

hada nem kérte, hogy őt válassza és azt sem kérte, hogy válasszon kettejük közül. 

Az első napon Ben volt az, aki este bejött a kabinjába és bemászott az ágyába. Mo-
hada az első pillanattól kezdve beleszeretett ebbe a jóképű orvosba, de sosem vallotta be 

a férfinak. Álmában sem gondolta volna, főleg nem abban a kilátástalan helyzetben, 

amikor Rajan uralma alá tartozott, hogy egyszer egymáséi lehetnek. Csodálatos aján-
déknak tekintette az élettől ezt a majdnem két hónapot, amit ezen az álomhajón tölthet-

tek úgy, mintha nászutasok lettek volna. Ahol sikerült kizárniuk a külvilágot, s csak a 

szerelmükre koncentrálhattak és élvezhettek minden egyes percet… Mohada úgy gon-

dolta, ha nem adatik meg nekik több, akkor sem lesz szomorú. Bent örökre a szívébe 
zárta és titkon örökké szeretni fogja, hiszen olyan sokat köszönhet neki: az egész éle-

tét… 

Nem tett róla említést Bennek, hogy véletlenül tanúja volt a nappaliban történteknek. 
A férfi viselkedésén nem látszott semmi, este olyan boldogan bújt kedveséhez, szenve-

délyesebben szeretkeztek, mint valaha. Ben kétségkívül a mennyországban érezte magát 

Mohadával, aki minden tekintetben olyan nő volt, akiről a férfi álmodott. 
Miután Ben bement a fürdőszobába lezuhanyozni, megcsörrent a mobiltelefonja. 

Mohada felkapta a fejét és ránézett a kijelzőre, melyen Hilary neve szerepelt és a lágy 

dallam nem akart alább hagyni. Mohadának megfordult a fejében, hogy megfogja a 

készüléket és a férfi után viszi, azonban mire rászánta magát és végre a kezébe vette a 
telefont, az elhallgatott, a kijelző pedig átváltott az „1 nem fogadott hívás” feliratra. 

Mohada nem tudta, hogyan, de véletlenül megnyomta a zöld gombot, mire a telefon 

memóriájában megnyílt egy újabb ablak. Rengeteg nem fogadott hívást mutatott idő-
pontokkal és az összesnél ugyanaz a név szerepelt: Hilary. Ekkor Mohada megértette, 

hiába próbálnak ők ketten úgy tenni Bennel, mintha nem létezne, Hilary igen is létezik. 

Mohada a következő pillanatban összerezzent, mikor a mobil a kezében először 

megremegett, majd különös hangot adott ki. Üzenet érkezett. Mohadának bár furdalta az 
oldalát a kíváncsiság, nem nyitotta meg, nem olvasta el. Tiszteletben tartotta, hogy ez az 

üzenet nem neki szól, Bennek küldte a menyasszonya. Hát visszatette a telefont a helyé-

re, mintha mi sem történt volna. Ben megbízott Mohadában, Mohada is a férfiban és jól 
tudta, amit kell, azt úgyis elmondja neki. Mindent meg fog tudni a maga idejében, való-

színűleg azon a napon, amikor kiköt a hajó. A világért sem sürgette volna a döntésben. 

 
 

27. FEJEZET 

 

 
Mohada nem sejtette, hogy a kedvességével, visszafogottságával – az elképesztő 

szépségén túl – mekkora hatást gyakorol Benre. Ugyanis Bennek sokszor az agyára 



 

 

ment Hilary akaratossága a követelődző családjával együtt. Mohada nem követelt tőle 

semmit és nem kérdezősködött, nem feszegetett olyan témát, ami gondot okozott volna 

köztük, csak a mának élt és élvezett minden egyes percet, amit Bennel tölthetett: legyen 
az a reggelinél vagy az ágyban, de ennek a teremtésnek nem csak a szex volt fontos, 

hanem a beszélgetések, a séták a fedélzeten és megannyi apróság, mely a hétköznapi 

dolgokhoz tartozik. Ben nem értette, Steve miért csak a rosszat látta benne, miért tekin-
tette ellenfélnek Mohadát és nem egy jó barátnak, ahogy Ray. Az utolsó napok éppen 

ezért feszült csendben teltek az Új Holdon. Steve a nap nagy részét a vezérlőfülkében 

töltötte és az óceánt bámulta, csak akkor ment le a konyhába, ha nagyon muszáj volt, 

étkezéskor. Ekkor sem szólt Benhez, csak a legszükségesebbet, gyorsan befalta az ebéd-
jét és már el is tűnt. 

Ray nem bírta tovább nézni a társai közt lévő feszültséget, úgy viselkedtek, mintha 

mélységes ellenségek lettek volna és agymosáson estek volna át. Elfejtették a gyermek-
korukat, az iskolai éveket és minden mást, amit annak idején egymásért tettek. 

– Meddig akarjátok még ezt folytatni? – pattant fel felháborodva az asztaltól Ray és 

szúrós pillantást vetett Benre. Aztán szó nélkül Steve után sietett. A jó ég tudja, mit 
mondhatott neki, de sikerült rávennie a barátját arra, hogy visszatérjen a konyhába. – Na 

tessék, béküljetek már ki, az isten szerelmére! 

A fiúk nem mozdultak, csak egymás szemébe néztek, mire Ray felemelte a hangját. 

– Rajta, fogjatok már kezet! 
Még mindig nem mozdult egyikőjük sem. S ekkor váratlanul Mohada közbelépett, 

megfogta Ben karját, odahúzta a megorrolt barátjához és olyan lépésre szánta el magát, 

amire senki sem számított. Megfogta Steve és Ben kezét, majd egyesítette őket. A két 
erős tenyér nem tiltakozott, hanem összefonódott. 

– Bocsáss meg neki, Ben! Nem szeretném, ha miattam lennétek haragban végtelen 

időkig. – Mert Mohada tudta, ha úgy szállnak le a hajóról New Yorkban, hogy feszült a 

viszony, akkor az is marad ki tudja meddig. 
– A barátságotok fontos kötelék, ne tegyétek tönkre. 

A fiúk kétszer ugrottak egymásnak a hajón Mohada miatt és most a nőn múlt, hogy a 

barátságuk nem szakadt szét az utolsó pillanatban. Mohada példát mutatott nekik em-
berségből és tisztességből. Megmentette őket, mint ahogy másfél hónapja a fiúk mentet-

ték meg őt azzal, hogy befogadták. Ben teljesen el volt ájulva a kedvesétől, miután ket-

tesben maradtak átölelte és megcsókolta. 
– Csodálatos nő vagy, Mohada – suttogta a fülébe. 

Steve délután félrehívta Mohadát, szeretett volna négyszemközt beszélni vele, mely-

re a fedélzeten került sor. 

– Köszönöm, hogy kibékítettél minket a barátommal. Nélküled nem sikerült volna. – 
Tudta, hogy rá hallgat Ben és pontosan ezért akart Mohadával beszélni, mert okos nő-

nek tartotta. Mohadának kell döntenie más kérdésben is, nem Bennek. 



 

 

– Nagyon szívesen – mosolygott. Örült, hogy jót tehetett másokkal. 

– Gondolom tudod, miért vesztünk össze. 

– Miattam. Pedig én nem akarok semmi rosszat, annyira hálás vagyok, hogy eljöhet-
tem veletek Indiából… 

– Éppen ezért szeretnélek megkérni valamire – köszörülte meg a torkát Steve. Tartott 

tőle, hogyan reagál majd rá Mohada, de meg kellett tennie. A barátjáért és legfőképpen 
Hilaryért. Annak idején nagyon szerette azt a lányt, s mivel Steve nem teheti, hát Ben-

nek kell boldoggá tennie. Muszáj. 

– Tudom, hogy okos nő vagy és most már azt is tudom, hogy nem vagy számító. 

Kezdetben rosszul ítéltelek meg, amiért elnézést kell kérnem tőled. A mai nap kelleme-
sen csalódtam benned. 

– Akkor ezért gyűlöltél ennyire? 

– Az, hogy gyűlöltelek egy kicsit túlzás. Azt hittem, ki akarod használni a barátomat 
annak érdekében, hogy új életet kezdhess Amerikában. 

– Örülök, hogy végre tisztázódtak a dolgok – mosolygott szelíden Mohada. Elké-

pesztően szép volt, ahogy ott állt mellette, a haját meg-meglebegtette a kellemesen hű-
vös óceáni szél. Megértette Bent, amiért nem tudott ellenállni a szépségének, de észhez 

kell térnie, mielőtt még túl késő lesz. 

– Bízom benne, hogy megértesz, még ha most abszurdnak is fog hangzani az, amit 

kérek tőled. – Steve nem húzhatta tovább, még ha lelkiismeret furdalása is volt azért, 
mert beleavatkozik abba, amihez tulajdonképpen semmi köze. És fájdalmat okoz ennek 

a teremtésnek, de inkább neki, mint Hilarynek. Összeszedte a bátorságát, Mohada sze-

mébe nézett és kibökte végre: – Hagyd el Bent! 
Mohada egy pillanatra megszédült. 

– Tessék? – nem akart hinni a fülének. 

– Bennek Amerikában meg van a saját élete, várja a menyasszonya, a családja, titok-

ban már az esküvőjüket tervezgetik. Kérlek, ne tedd tönkre a barátom életét. Ha kiderül, 
mi történt a hajón, akkor… Bennek vége. Hilarynek nagyon befolyásosak a szülei New 

Yorkban, az apja politikus. Ha Ben faképnél hagyná a lányát, bosszúból tönkretenné a 

karrierjét. Nem jutna olyan álláshoz egyik kórházban sem, amilyet Ben szeretne, amiről 
mindig is álmodott és amiért évek óta tanul… hogy egyszer osztályvezető főorvos le-

hessen. Olyan sok múlik rajtad, Mohada. 

– De én… – a könnyeit nyeldeste. Ebbe nem akart belegondolni, ettől a pillanattól 
rettegett, hogy egyszer valaki rá hárítja a felelősséget. Nem tehet róla, hogy találkozott 

Bennel és egymásba szerettek. 

– Kérlek, hallgass végig, mielőtt mondanál bármit is – Steve megérintette a kezét. – 

Nem tudom, mit mesélt neked Ben a menyasszonyáról. 
– Nem sokat – sütötte le a szemét Mohada. Miért is beszélt volna? Hiszen nem vele, 

hanem a szerelmükkel voltak elfoglalva. 



 

 

– Hilary nagyon aranyos, csinos, jólelkű lány. Mondjuk nem olyan szép, mint te… 

De halálosan szereti Bent! Egyszerűen rajong érte és alig várja, hogy hozzámenjen. 

Gyermekkoruktól kezdve ismerik egymást, sülve-főve együtt voltak, a szüleik is egy-
másnak szánták őket. Nagy szerelem az övék, a barátságukból először szerelem lett, 

majd eljegyzés, utána össze is költöztek New Yorkban. Addig minden úgy alakult, mint 

a tündérmesében, míg Ben el nem utazott Indiába és te nem kerültél képbe. Képzeld el, 
Ben teljesen egyedül, távol a menyasszonyától egy varázslatos világban, ahol egyszer 

csak felbukkan egy csodálatos nő. Megértem, amiért nem tudott ellenállni neked, hiszen 

annyira gyönyörű vagy, ilyen szép nővel még én sem találkoztam, mint te. Elhiszem, 

hogy nem tudatosan, de elcsábítottad őt, Mohada. Elcsavartad a fejét, s Ben az eszét 
vesztette. Bolondul érted, azonban képtelen gondolkodni. Nem tudja, mekkorát veszít, 

ha… téged választ. Elrontja az életét. Nem beszélve arról, hogy Hilary belehalna a fáj-

dalomba, ha Ben szakítana vele. Kérlek, akadályozd meg, hogy a barátom végezetes 
lépésre szánja el magát! Neked semmi veszteni valód nincs, Bennek viszont van. Még-

hozzá óriási. 

– Azt mondta, már nem szereti a menyasszonyát. – Ezt tegnap este vallotta be Mo-
hadának. 

– Ben össze van zavarodva. Szerinted valóban téged szeret? Mióta ismeritek egy-

mást? Néhány hónapja? Szerinted felér ez a lángolás egy gyerekkortól kezdődő, évtize-

dek óta tartó szerelemmel? Bolondul érted, nem tagadom, azonban ez elég lesz a továb-
biakra? Most mesés környezet vesz körül benneteket ezen a jachton, gondtalan, felhőt-

len szórakozás. Azonban ennek vége lesz, amint kikötünk, mert a szárazföldön várnak a 

gondok, a problémák. Mi lesz, ha Ben elveszíti az állását és az apósa bosszúból ellehe-
tetleníti New Yorkban? A szerelem egy idő után elmúlik, jönnek a szürke hétköznapok. 

Hilary mellett, a családja kapcsolataival Bennek olyan lehetőségei adódnak, melyről a 

hozzá hasonló orvosok csak álmodhatnak. Sok minden múlik azon, merre lép. Ne en-

gedd, hogy félrelépjen, hogy tönkretegye az életét. Rád bízom a döntést, te vagy az 
egyedüli, aki megakadályozhatod abban, hogy végzetes hibát kövessen el, helyrehozha-

tatlant… Rám Ben nem hallgat. Ha igazán szereted, akkor mondj le róla, Ben érdeké-

ben. Tekintsd úgy, hogy erre a pár hónapra ajándékba kaptad őt, amit nem fogsz elfelej-
teni soha, azonban amint hazaérünk, kérlek add vissza jogos tulajdonosának, Hilarynek.  

Miután Steve otthagyta őt a fedélzeten, Mohada arcát az óceán felé fordította, tekin-

tete a távolba meredt, mialatt gyönyörű, égszínkék szeméből patakokban folyt a könnye.  
 

 

28. fejezet 

 
 

Mohada visszavonult a kabinjába, leült a franciaágyra és gondolkodott. 



 

 

Fogalma sem volt, mennyi ideig ült ott, amikor két pityegést és apró rezgést hallott. 

Felkapta a fejét és a hang irányába nézett, Ben telefonjából jött, mely az éjjeli szekré-

nyen hevert. Ben általában ott hagyta a készüléket, nem rejtegette senki elől és eddig 
nem is okozott gondot, azonban amikor Mohada odahajolt, hogy megnézze mit ír ki a 

kijelző, nem tudott ellenállni a kíváncsiságának. Új üzenet érkezett. Sejtette, hogy kitől 

jött és most mindenképpen el akarta olvasni a tartalmát. Tudta, hogy nem helyes amit 
csinál, de lenyomta a megfelelő a gombot és az első sor máris igazolta sejtését. Küldő: 

Hilary. Már nem volt visszaút, tovább kellett olvasnia. „Pokolian hiányzol, drágám! 

Alig bírom ki az éjszakákat nélküled, nagyon vágyom már az ölelésedre, csókjaidra. Ha 

belegondolok, hogy még hány nap választ el tőled, megremeg a szívem. Bárcsak siettet-
hetném az időt! Nagyon szeretlek és epekedve várlak: Hillie.” 

Mohadát meghatotta az üzenet. Miután bezárta, alatta sorozatban jelentek meg a töb-

bi, korábban érkezett üzenetek, mindegyik Hilary nevével jelezve. Mohada nem hitte, 
hogy Hilary ennyire szereti a vőlegényét, epekedve várja… Ekkor fordult meg először a 

fejében, talán Steve-nek van igaza? Nem fért hozzá kétség, Hilary mennyire szereti Bent 

és eszébe jutott, amit a barátja mesélt róla: ők gyerekkoruktól fogva ismerték egymást. 
Mohada valóban nem léphet közéjük, nem állhat az útjukba. Ő különben sem egy olyan 

nő, aki elveszi másnak a kedvesét. Nem akarta elcsábítani Bent, azt pedig főleg nem, 

hogy fenekestül felforgassa az életét. Bennek vissza kell térnie oda, ahonnan indult: a 

gyökereihez, a családjához, a menyasszonyához és vele együtt ahhoz a háttérhez, mely-
nek segítségével megvalósíthatja élete álmát, karriert futhat be orvosként, akár még 

osztályvezető is lehet belőle. Mohada oldalán ezt nem érhetné el, Hilary családja gon-

doskodna róla. Ben túl nagy árat fizetne érte… A szerelem egy idő után úgyis elmúlik 
és Mohada nem szeretné, ha Ben mellette egy napon arra ébredne, hogy rosszul döntött 

és elszalasztotta azt a lehetőséget, ami az életben csak egyszer jön el. 

Nem, Mohada érezte, nem teheti tönkre sem Ben életét, sem a menyasszonyáét. Már-

is irigykedett Hilaryre, hiszen ő abban a kiváltságos helyzetben volt, hogy a gyerekkorát 
is együtt tölthette Bennel, kislányként szeretett bele és persze, hogy arról álmodozott, 

egyszer feleségül megy hozzá. Hilary helyében minden lány erről álmodott volna. Ők 

ketten jobban összetartoznak Bennel, mint gondolta. Mohada is szerette a férfit, jobban 
mint a férjét valaha, s éppen ezért volt képes lemondani róla. Ahogy Steve mondta, Ben 

érdekében. Mert azt akarta, hogy jó legyen neki. Egyre jobban erősödött benne a gondo-

lat, el kell engednie őt. Most még van visszaút, még titokban tudják tartani a románcu-
kat, mely egy gyönyörű nyári kaland volt és meg is kell maradnia annak. Nem szabad, 

hogy kitudódjon és mindez rajta múlik, mert Ben most teljesen össze van zavarodva az 

érzelmek terén. Különben is, ha annyira szeretné Mohadát, akkor nem hagyná meg 

Hilaryt abban a hitben, hogy hazatér hozzá. Telefonon bármikor megüzenhette volna a 
menyasszonyának, hogy már nem szereti. Mégsem tette. Mohada úgy gondolta, ezek 

szerint mégsem biztos az iránta érzett szerelmében. Éppen ezért nem követelheti magá-



 

 

nak a férfit, nem szállhat harcba érte. Vissza fogja adni Hilarynek, mert ő a jogos tulaj-

donosa, ahogy Steve is mondta. Így helyes. 

Mohada összerezzent, mert a következő pillanatban váratlanul benyitott hozzá Ben. 
– Nem jössz fel velünk úszni egyet? Isteni az idő! – lépett be a kabinba mosolyogva, 

azonban amint meglátta kedvese bánatos arcát, meghökkent. – Valami baj van? 

Mohada nem köntörfalazott, Ben felé mutatta a telefonját és egyből a lényegre tért. 
– Hilary küldött neked egy sms-t, melyben leírja, mennyire hiányzol neki. Szeret té-

ged, Ben. Belehalna, ha elveszítene és én azt nem akarom. 

– Micsoda? Mit akarsz ezzel mondani? – Ben még szinte észhez sem tért, fel sem 

fogta mi történt Mohadával. Nem lett volna szabad magára hagynia, azonban már késő 
volt. 

– Hilary azt hiszi, két hét múlva érkezel haza. Ha holnap után kikötünk New York-

ban, elválnak útjaink, örökre. – És akkor hazaállíthat Ben úgy, hogy meglepetés, hama-
rabb érkeztem. Senki nem fogja megtudni, hogy két hónapig szerelemben élt a jachton 

egy indiai nővel, akit megmentett és átcsempészett Amerikába. A barátaira biztosan 

számíthat titoktartás terén. 
– Miről beszélsz? Szó sem lehet róla! Nem foglak elengedni azért, mert véletlenül 

elolvastad Hilary üzenetét és bűntudatot keltett benned. 

– Hilary a menyasszonyod, Ben! 

– Nem titkoltam el előled. Ezt már akkor tudtad, mielőtt lefeküdtél velem. 
– Nagy hiba volt! – vágta a fejéhez Mohada. Tudta, keménynek kell lennie ahhoz, 

hogy célt érjen. 

– Hiba? A legszebb napjaimat éltem át veled az Új Holdon… 
– Ami megmarad szép emléknek. 

– Ugye, most viccelsz velem? 

– Nem fogom elvenni azt, ami a másé. Nem teszek tönkre egy szerelmes nőt, nem 

veszem el a vőlegényét. Nem engedi a lelkiismeretem, érted? 
– És eddig nem törődtél a lelkiismereteddel? Eddig jó voltam neked? – háborodott 

fel Ben és valami olyasmit mondott, amit nem kellett volna. –Vagy közeledik a cél és 

többé nincs rám szükséged, mert elérted amit akartál? 
Utólag vette észre, mintha Steve beszélt volna belőle… De már kicsúszott a száján, 

amit nem lehetett visszaszívni. Most tapasztalta először, hogy Mohada mérges pillantá-

sokat lövell rá, borzalmas érzés volt. 
– Nem vagyok prosti! 

– Nem úgy értettem, kérlek bocsáss meg… – Ben közeledett felé, hogy megölelje és 

villámként hasított bele a fájdalom, mikor észrevette, Mohada távolodik tőle. 

– Mindegy, nem számít. Végtére is köszönettel tartozom neked, amiért annyi min-
dent tettél értem. Nem akarlak továbbra is kihasználni. 



 

 

– Én nem úgy érzem, hogy kihasználtál. Én úgy érzem, hogy szeretsz. Vagy nem így 

van, Mohada? 

– Az lényegtelen. – Elfordította a fejét, úgy adott kitérő választ. Egyszerűen nem bírt 
belenézni kedvese szemébe, mert félt, hogy elgyengül, melynek következtében engedni 

fog. Nem engedhet. Most az egyszer a józan esze kerekedett a szíve fölé. 

– Nekem nem. Tudom, hogy szeretsz. Nézz rám és mondd a szemembe! – Ben meg-
érintette az arcát, hogy maga felé fordítsa, melyre Mohada majdhogynem hisztérikus 

rohamot kapott. 

– Ne érj hozzám! Hagyj békén! 

– Mondd a szemembe, Mohada! – harsogták felül egymás szavát.  
Mohada érzete, erősnek kell lennie. Összeszedte hát minden bátorságát és egyenesen 

a férfi képébe vágta. 

– Szerettelek, aminek mostantól vége. 
– Ezt nem hiszem el! Miért? Egy ostoba üzenet miatt? 

– Nincs értelme tovább folytatni, Ben. Nem hiszem, hogy lenne közös jövőnk. 

– De miért? – Meg akarta mondani, hogy szívesen felrúgna érte mindent, még az or-
vosi pályát is otthagyná, ha az az ára annak, hogy megtarthassa Mohadát. Azonban ez-

zel a vallomással elkésett. 

– Még ma visszaadom a kabinodat, majd odakint elalszom a kanapén. 

– Nem lehet egy utolsó, búcsúéjszakánk? – Bent egyik hidegzuhany érte a másik 
után. 

– Sajnálom, nem tehetem. Nem tudok úgy ágyba bújni veled, hogy közben a meny-

asszonyod otthon epekedik utánad. 
Legszívesebben Ben megkérdezte volna, ez eddig hogyhogy nem zavarta, de nem 

merte. Egyszerűen felfogni sem tudta, hogyan juthattak idáig néhány perc alatt? Nem 

adhat több táptalajt haragjának, így is túlságon elmérgesedett a helyzet. 

– Amíg velünk utazol, a kabin a tiéd – felelte csendesen. – Majd én alszom a nappa-
liban. 

 

Az éjszaka mindkettőjük számára borzalmasan telt, alig tudtak aludni valamit, így 
nyúzottan, karikás szemekkel ébredtek. Éjjel Ben nem mert bemenni Mohadához, nem 

merte meglepni, mert tartott attól, hogy rosszul sülne el, hiszen előző este olyan hűvö-

sen és távolságtartóan viselkedett vele a szerelme. És persze kegyetlenül, mert tulajdon-
képpen kiadta az útját, de Ben eldöntötte, nem adja fel. 

Reggel a konyhában találkoztak, amikor Ben bekapcsolta a kávéfőzőt. Mohada is 

ugyanolyan fáradtnak tűnt, mint a férfi és ebből Ben rájött, szóval őt sem hagyta hide-

gen a tegnapi veszekedésük. 
– Jó reggelt! – köszönt Mohada. 



 

 

– Szia! – mondta Ben lelkesedve, ellentétben a nővel ő örült a jelenlétének. – Hogy 

aludtál? 

– Nem valami jól – válaszolta Mohada szomorúan és úgy ment el Ben mellett, mint-
ha idegenek lennének. A férfi hozzászokott a reggeli csókhoz, s érzékenyen érintette, 

hogy erről ma lemaradt. Nézte a kedvesét, aki kócos hajjal és nyúzott arccal is rendkívül 

gyönyörű volt. Sajgott a szíve, ha a tegnap történtekre gondolt, mialatt Mohada leült a 
sarokasztalhoz, a fehér ronggyal letakart kosárból előhúzott egy szeletelt kenyeret és 

kenni kezdte. Ben gondosan előkészített mindent, vajat, lekvárt, narancslevet, amit Mo-

hada szeretett. Gondolta, meglepi őt egy reggelivel. 

– Én sem. Bűntudatom volt. Sajnálom, amit az este a fejedhez vágtam. Nem akarta-
lak megbántani – kezdte Ben a békülést, azonban Mohada nem igazán hajlott rá. Sem-

mit sem szólt, inkább tovább készítette a reggelijét. Ben érezte, nehezebb dolga lesz, 

mint gondolta. – Nem tartalak egy számító nőszemélynek, aki azért… 
– Hagyjuk, kérlek! – váratlanul felemelte Mohada a tekintetét, ekkor nézett kedvese 

szemébe, majd újra lesütötte. – Ezt már megbeszéltük. 

– Nem tudom mennyire gondoltad komolyan, amit tegnap mondtál – puhatolózott 
Ben, s maga sem gondolta volna, mekkorát csalódik. 

– A lehető legkomolyabban – válaszolta tömören, rezzenéstelen arccal. 

– Nem szakíthatunk azok után, ami a jachton történt. Szeretlek, Mohada. 

– Nem maradhatunk együtt, hát nem érted? – fakadt ki a nő, most már látszott, hogy 
könnyes a tekintete. 

– Miért? Hilary miatt? 

– Igen, miatta! 
– Ezen könnyen segíthetünk. Amint hazaértem, felbontom vele a jegyességet. 

Ben mindenre elszánt, ha róla volt szó. Sokat tett érte, éppen ezért tartozik neki an--

nyival, hogy nem engedi tévútra lépni. Steve-nek igaza van, Bent annyira elkábította, 

hogy gondolkozni sem tud. Képes lenne tönkretenni a jövőjét egy jelentéktelen, indiai 
szökött nő miatt. Egy napon majd hálás lesz Mohadának ezért a döntésért. Muszáj vis--

szalépnie, Ben gyerekkorától kezdve Hilaryhez tartozik, ő csak kölcsönkapta erre a 

néhány hónapra, amit sosem fog elfelejteni. 
– Hiába. Akkor sem leszek a tiéd – rettentően nehezére esett kimondani ezeket a 

szavakat, mikor éppen az ellenkezőjére vágyott. Azonban azt nem viselte volna el, ha 

rajta múlik egy másik nő élete. Mert Mohada tudta, mit jelent szeretni egy csodálatos 
férfit… Viszont Hilary érzései régebbiek és sokkal mélyebbről gyökereznek, mint az 

övéi. – A döntésem végleges, Ben. 

– Miért? Azt nem hiszem el, hogy már nem szeretsz. Mitől félsz, Mohada? 

– A bűntudattól. Síva megbüntet érte, ha elveszlek a menyasszonyodtól – válaszolta, 
felpattant az asztaltól és gyorsan kiszaladt a konyhából, még mielőtt elsírta volna magát 

előtte. 



 

 

Ben pedig csak állt ott, földbe gyökerezve és döbbenten nézett utána. Az nem lehet, 

hogy így érjen véget az a csoda, amit Mohada hozott az életébe. Már pedig nagyon úgy 

tűnt, hogy vége van. Nem sokkal később Steve jelezte, lassan látótávolságba kerül Ame-
rika partja, meg a Szabadságszobor. Cselekedniük kell. Mohadát a táskájával együtt 

elbújtatták Ray szekrényében és Ben változatlanul úgy csinált mindent, ahogy eltervez-

te. 
Mohada a jachton maradt, míg a fiúk hazamentek, kivéve Bent. Nem adott magáról 

hírt az otthoniaknak, hogy fél év után visszaérkezett Indiából. Inkább inkognitóban ma-

radt és az első dolga az volt, hogy keresett Mohadának egy albérletet, maga meg szállo-

dában aludt. Ray igénybe vette a kapcsolatait, felhívta apja egyik barátját aki a beván-
dorlási hivatalban dolgozott. Nem akart Mohadának hamis útlevelet vásárolni, igazi-

eredeti okmánnyal szerette volna ellátni, hogy ebből soha többé ne legyen gondja. A 

Fire vezetéknevet együtt találták ki Bennel, mert amikor a férfiak belenéztek Mohada 
szemébe, felkeltette bennük a tüzet… Rekordidő alatt, három napon belül Ray készhez 

kapta Mohada hivatalos okmányait és azt egy kávéház teraszán át is adta Bennek. Már 

csak néhány percnyi várakozás maradt hátra, várták Steve-et, mert úgy beszélték meg, ő 
hozza el a jachtról Mohadát, aztán Ben viszi tovább az albérletébe, hogy ne keltsenek 

feltűnést. 

– Csak nehogy észrevegyék őket! – aggódott Ben, s idegességében a kezét tördelte. 

– Nyugalom öregem, nyugalom! Steve ügyes fickó, minden rendben lesz. 
– Az nem olyan biztos, már ami kettőnket illet. Mohada szakított velem – sóhajtotta 

keservesen. A barátai természetesen észrevették a feszültséget a szerelmespár között, s 

Steve-vel megegyeztek, addig nem szólnak, még Ben maga nem hozza fel a témát. Hát 
most felhozta, az utolsó előtti pillanatban, mielőtt végső búcsút venne szerelmétől. Ha 

belegondolt, borsódzott a háta. 

– Sajnálom – Ray együtt érzett vele. Egy cipőben jártak, mondjuk őt aljas módon 

dobták ki, Mohada legalább korrekt volt. 
– Szerinted Mohada úgy viselkedett a jachton, mint aki nem szeret? Azt hittem, én 

vagyok álmai férfija. 

– Van ez így, öregem. Én is ezt hittem Stephanie-val kapcsolatban. 
– A te eseted egészen más. Mohada nem csalt meg engem, biztos vagyok benne, 

hogy én kellek neki, csak attól fél, ha velem marad az istenei megbüntetik érte. Egysze-

rűen nem hiszem el, hogy az az átkozott vallás választ el tőle! 
– Szerintem nem erről van szó, Mohada csak a nézetei mögé bújik. Az igazi ok nem 

ebben keresendő. Mohada egy ártatlan madárka, aki szabadságra vágyik, hát szabadon 

kell engedni. 

– Baromság! Már bánom, hogy valaha is szóltam neki Hillie-ről. 
– Tedd a szívedre a kezed, Ben! Volt idő, amikor Hilaryért is legalább annyira oda 

voltál, mint most Mohadáért. 



 

 

– De már nem. Elmúlt. Nem tehetek róla, de régóta nem érzem azt Hilary iránt, amit 

kellene. Ezért tudtam itthon hagyni és fél évre elutazni Indiába. 

– Na látod! Most még friss a dolog Mohadával, a szíved lángol érte, viszont ez a 
láng is ugyanúgy kialudhat, mint az előző. Talán jobb is így, hogy Mohada véget vet az 

egésznek, mielőtt… – mielőtt tönkre tennéd az életed, fejezte volna be a mondatot Ray, 

azonban Ben elnézett a háta mögött és egyből felpattant, mikor meglátta a jól ismert 
ezüstszürke Pontiacot. 

– Óriási szerencsénk van, Ray! Itt vannak! Sikerült nekik! – pattant fel az asztaltól és 

máris rohant Steve kocsija felé. Először Steve szállt ki mosolyogva a járműből, Ben 

pedig úgy igyekezett, mint egy szerelmes hős, hogy Mohadának kinyissa az ajtót és 
kisegítse a Pontiacból. 

– Íme, meghoztam a pártfogoltunkat. 

– Király vagy, Steve! – örvendezett Ray, a tenyerük össze is csattant a levegőben. 
– Mohada! – kiáltotta örömében Ben, s azonnal magához ölelte szerelmét. – Annyira 

aggódtam érted! Most már biztonságban vagy. 

Legszívesebben megcsókolta volna, de nem tehette. Mohada meglepően hamar ki-
bontakozott az öleléséből, mint ahogy azt a férfi megszokta. Aztán Ray és Steve is 

megölelték őt, Mohada pedig könnyes szemmel mondott köszönetet nekik. 

– Nehogy elérzékenyülj itt nekünk! 

– Azt tettük, amit bárki megtett volna a helyünkben. 
– Megmentettétek az életemet… – suttogta Mohada, megható pillanat volt. 

– Dehogy! Csak elvittünk egy világkörüli útra! – szólt Ray, melyen mindannyian 

felnevettek. – Nos, miután jót nevettetek, induljatok – mondta aztán, egyenesen Moha-
dára és Benre nézve. 

– Gyere, drágám! – Ben átkarolta Mohadát és átültek a bérelt kocsijába, egy három 

éves Chryslerba. – Ezzel megyünk – mutatott Ben a járgányra, s próbált nem belegon-

dolni abba, talán ez lesz az utolsó, közös útjuk? Inkább a félelme feloldására kacsintott 
egyet imádott nője felé, ezt a taktikát Raytől tanulta. – Nem olyan puccos, mint Steve-é, 

de a célnak megfelel. 

Mohada szó nélkül surrant be az első ülésre, mikor a férfi kinyitotta előtte az ajtót. 
Nem nézett fel rá, az arcába, a szemébe, tekintetét inkább a szélvédőre helyezte. Néma 

csendben ülte végig a körülbelül fél órás utat, mialatt Ben hiába igyekezett, idegenveze-

tő-szerepet játszott; út közben néhány érdekességet mondott New Yorkról, meg hogy 
merre mi található. Mohada meg csak bólintott. Hamar eltelt az az idő, míg odaértek a 

bérelt lakáshoz, mely egy negyedik emeleti, erkélyes, egy szobás kis otthon volt, stílu-

sosan berendezve. A szobában a narancssárga és a sárga szín árnyalatai uralkodtak, 

narancsszínű volt az ülőgarnitúra, annál egy fokkal halványabb a sötétítőfüggöny, míg a 
fal citromsárgára volt festve. Kellemes hatás uralkodott a szobában, az aprócska kony-



 

 

hában világosbarna csempék díszelegtek a falon, a fürdőszobának pedig minden egyes 

szeglete hófehér volt. 

– Nos, hogy tetszik? – kérdezte Ben, miután Mohadát végigvezette új otthonában. 
Külön meglepetéssel készült, a legközelebbi virágos standnál harminc szál rózsát vásá-

rolt, meg egy kristályvázát, melyet indulás előtt a nappali asztalára helyezett. 

– Szép – közölte tömören Mohada. Nem volt túl feldobta, érezte ő is, hogy nem sok-
ra vannak a búcsúzás pillanatától. 

– Ideális lakás az újrakezdéshez, nemde? – Ben olyan lelkesen intézett mindent, sze-

retett volna szerelme kedvében járni. Olyan édes volt, elragadó és nagy súlyt fektetett a 

romantikára, ez a lakás egy szerelmes fészeknek is beillett volna. Csak rajtuk múlott, mi 
lesz belőle, valóban egy szerelmi fészek, vagy egy magányos lak. Más kapva kapott 

volna az alkalmon, hiszen nem fért hozzá kétség, hogy Ben egy álomférfi, azonban Mo-

hada nem lett volna képes rá, hogy elvegye őt mástól. Főleg nem egy olyan lánytól, aki 
gyerekkorától fogva szerelmes volt belé és már a jegyese. 

Bennek sikerült egy kis mosolyt csalnia Mohada arcára. 

– De. Gondolom, a rózsa a te ötleted volt – mint ahogy a bútorok is, amit Mohada 
nem is sejtett. Inkább beszerzett egy új szekrénysort és ülőgarnitúrát, a régi kopott ág--

gyal, de még a szőnyeggel sem volt megelégedve. A férfi mindezek tudatában remény-

kedve bólintott, talán megtörik a jég és Mohada meggondolja magát. – Nem kellett vol-

na. 
– Tudod, hogy bármit megtennék érted – búgta szerelmesen. Megfogta Mohada ke-

zét és gyengéden megcsókolta. – Semmiképpen sem szeretném elfelejteni, ami a jachton 

történt. 
Ben az utolsó pillanatig hitte, hogy sikerül meggyőznie szerelmét, aki megmakacsol-

ta magát és egy gyors mozdulattal elhúzta a kezét. Ez úgy érintette Bent, mintha arcul 

vágták volna. 

– Pedig ezt kell tenned. 
– Mohada! 

– És nekem is. 

– Nem küldhetsz el azok után, hogy… – kezdte Ben, azonban nem bírt az érzelmei-
vel, magához húzta és megcsókolta. Mohada nem tiltakozott. – Szeretlek… te kellesz 

nekem, senki más… – suttogta, majd újra csókkal tapasztotta be a száját, mielőtt kedve-

se ellent mondhatott volna neki. Ott csókolta, ahol érte, közben beletúrt selymes hajába, 
majd felnyalábolta és a két kezében vitte be a folyosóról az apró szobába és helyezte az 

ágyra, ahol gyengéden vetkőztetni kezdte. Mikor kezét becsúsztatta a Mohada ruhája alá 

és megérintette a mellét, a nő megállította. 

– Ne! Nem szabad, Ben! 
– Miért? Ki tiltja meg? 



 

 

– A lelkiismeretem… a hitem… és a józanságom – felelte szakaszokban. Ben nem 

akart hinni a fülének, már ez is eléggé fejbe kólintotta, s csak utána jött a java. – Menj el 

kérlek, és ne keress többé! 
Mohada felállt és a ruháját igazgatta. 

– Nem érhet így véget a kapcsolatunk. 

– Vége van, Ben! Vége. 
A férfinál ekkor telt be a pohár. Annyit tett ezért a nőért és annyira szerelmes volt 

belé, ő pedig ilyen ridegen ki tudja jelenteni, hogy ennyi? Nincs tovább? Akkor legyen 

úgy. Talán mégsem szereti őt annyira, mint ahogy a hajón mutatta és talán mégiscsak 

Ben a bolond, amiért oly könnyen belehabarodott. 
– Ahogy akarod. – Ben felállt, a zsebében kutatott, egy vaskos borítékot húzott elő és 

sértődötten az asztalra dobta. – Ezek a hivatalos irataid. Viszlát, Mohada! 

Mohada ugyanazt a feldühödött oroszlánt látta benne, mint annak idején a férjében. 
Tudta, milyen az, amikor egy férfi szívébe gázolnak és az irdatlan haragra gerjed. Össze 

is szorult a gyomra, azonban ebben is látszott, hogy Ben mennyire más. Sőt, teljesen 

más, mint Rajan. Nem viselkedett úgy, mint egy állat, nem vett rajta elégtételt, nem 
ütötte meg, nem támadt neki, hogy a feszültségét levezesse. A tekintete viszont, mikor 

utoljára Mohadára nézett, az szúró volt és nagyon fájdalmas. Mohada kiabálásra számí-

tott, jelenetre, ehelyett Ben feldúltan ugyan, de csendben távozott, egyszerűen eltűnt a 

lakásából, amit tulajdonképpen a férfi bérelt neki, előre kifizetett helyette három hóna-
pot. 

Sikerült elüldöznie Bent és elhitetnie vele, hogy már nem szereti. De milyen áron? 

Közben majd szétszakadt a szíve. Amint a férfi eltűnt, Mohada lerogyott az ágyra és 
sírva fakadt. A tudat, hogy most mondott le róla örökre, óriási fájdalmat okozott, sokkal 

nagyobbat, mint amit Rajan veréseinél vagy a gyermeke elvesztésénél élt át. De meg 

kellett tennie. Remegő kézzel bontotta ki a borítékot, valóban benne voltak az okmá-

nyai, amit Ray intézett el neki és mellette egy kis pénz. Kis pénz? Mohadának nagyon 
sokat jelentettek azok a ropogós száz dollárosok és ahogy tapogatta, lapozgatta őket, 

talált mögöttük ezreseket is. Nem fért hozzá kétség, hogy a pénzt Ben csúsztatta utólag 

a borítékba, különben Mohada sosem fogadta volna el. Bármi jutott is eszébe Benről, rá 
kellett döbbennie, milyen csodálatos férfi… És ő elküldte ezt a csodálatos férfit, mert 

szerette annyira, hogy a legjobbat akarja neki. Ahogy ott ült a szobában, rátelepedett a 

magány, s a szíve mélyén azt kívánta Bennek, legyen boldog Hilaryvel. 
 

 

29. fejezet 

 
 



 

 

Jim Raham magánnyomozó hátradőlt a fekete bőrszékben az íróasztalánál és nagyot 

sóhajtott, miután leendő ügyfele nagyjából felvázolta előtte, mit szeretne tőle. Találjon 

meg egy indiai nőt, akit annak idején ő menekített át némi csalással az Államokba. 
Ahogy elnézte ezt az embert, akiről tudta, hogy orvos, jól szituált, rettentően sikeres 

volt a szakmájában és átkozottul jóképű, első hallásra úgy tűnt, mintha megbolondult 

volna, azonban amint Ben elkezdett mesélni Mohadáról, megismerkedésük körülménye-
iről és a történteket felidézte előtte, már kezdte érteni a férfit, miért akarja saját kezébe 

venni az ügyet a rendőrség helyett. Féltette azt a gyönyörű nőt, aki valószínűleg az el-

hagyott férj brutális karmai közé került és újra meg akarta menteni, mert szerette. 

– Hú ha! – fújta ki a levegőt a száján Jim. Sok esettel találkozott a munkája során, 
azonban Ben és Mohada története akár egy romantikus filmbe is beleillett volna. Sőt, 

olyan volt, mintha egy film kelt volna életre, vált volna valósággá. Ez a férfi sokat koc-

káztatott azért a nőért és még a nyomozó nem is tudott róluk mindent. Nem csak a kí-
váncsiság, de az izgalom is hajtotta, hogy minél több információ legyen a birtokában. – 

És? Mi történt azután, hogy Mohada elküldte? 

– Sértődött voltam és ostoba. Visszamentem Hilaryhez és vele vigasztalódtam, de 
nem voltam boldog. Hamar rá kellett döbbennem, hogy nem tudok sokáig haragudni 

Mohadára, hát újból felkerestem. Körülbelül egy hónap múlva. Akkor már nem lakott 

abban a lakásban, még azt a három hónapot sem lakta le, amit előre kifizettem a tulaj-

donosnak. Nem véletlenül költözött el, előlem menekült. S ezzel végérvényesen meg-
szakított minden kapcsolatot köztünk, hogy még véletlenül se kezdhessük újra. Akkor 

értettem meg, hogy a részéről tényleg vége van. Hát feladtam. Ezt akarta. Mit tehettem 

volna? Elvettem Hilaryt. 
– Azóta nem is látta? 

– De igen, a televízióban… amikor szépségkirálynő lett. Úgy drukkoltam neki, a 

műsor alatt szinte teljesen lerágtam a körmömet. Sikerült, ő nyert! Hihetetlenül büszke 

voltam rá… – ahogy mesélt róla, boldogság öntötte el a szívét. Átkozta azt a napot, 
amikor hagyta magát becsapni, s nem harcolt eléggé a szerelmükért. Most már késő, de 

legalább az életéért harcolhat, mert biztosra vette, Mohada veszélyben van. 

– Hogyan találkoztak újra? 
– Innentől már egyszerű volt ismét a nyomára bukkanni. Felmentem az internetre és 

megnéztem, hogy az új Miss Hastánc Amerika hol ad műsort a táncos növendékeivel. 

Elmentem hát az egyik szórakozóhelyre és megnéztem élőben, mondanom sem kell, 
fantasztikusan táncolt, fergeteges show-t adott az én gyönyörű Mohadám. Utána felke-

restem az öltözőjében. A nyakamba borult és mondanom sem kell, nem tudtunk újra 

elválni egymástól. Viszonyt kezdtünk, mely másfél évig tartott. Titokban maradt, a fele-

ségemnek fogalma sem volt róla. 



 

 

Jim azért megkérdezte volna, hogy a fenébe csinálta, hogy az asszony nem jött rá? 

Azonban nem szakította félbe Bent, így is többet mondott el egy idegennek, mint ami a 

nyomozás szempontjából rá tartozott volna. 
– Másfél évig tartott? Miért lett vége? 

– Mohada elküldött. Megelégelte a mellékszerepet, azt mondta sosem leszek rá ké-

pes, hogy elhagyjam Hilaryt, mert mindig valamilyen okból sajnálni fogom. Nem kívánt 
másodhegedűs lenni, ha érti mire gondolok. 

– Értem. – Ezt értette, csak azt nem, ha valóban annyira szerette azt a hastáncosnőt, 

akkor miért nem vált el a feleségétől? 

– Két éve nem láttam. Aztán jött Cindy telefonja. A többit már tudja. 
– Minden tőlem telhetőt megteszek, hogy megtaláljam Miss Hastánc Amerikát. – 

Nem merte azt mondani, hogy a szerelmét. – Természetesen teljes diszkrécióval keze-

lem az ügyet, Mr. Blackfort. 
– Köszönöm. Azt hallottam, maga az egyik legjobb a szakmában.  

Jim Raham elmosolyodott, majd szerényen hozzátette. 

– Még a legjobbak is hibázhatnak néha. Minden tudásommal és igyekezetemmel 
azon leszek, hogy ne csalódjon bennem, uram. 

Jim felállt és kezet ráztak. Ben nyugodt szívvel lépett ki a magánnyomozó irodájá-

ból. Bízott ebben az emberben. 

 
 

30. FEJEZET 

 
 

Jim Raham három hónap múlva valóra váltotta Ben álmát, mikor személyesen egy 

utcai fülkéből felhívta Indiából: megtalálta Mohadát. A férjével él. Arra a válaszra, 

hogy jól van-e, azt felelte, épségben van, de többet nem mondhat róla. A férje szigorúan 
tartja, hét lakat alatt őrzi, nagyon nehéz közel férkőzni hozzá, de Rahamnak az sikerült, 

hogy megfelelő „észrevétlen” távolságból fényképeket készítsen róla. Amint tudja, az 

anyagot elküldi Amerikába. Bennel madarat lehetett volna fogatni. Egyből felhívta 
Cindyt, meg Dowling nyomozót és személyesen vitte be a Mohadáról szóló képeket, 

melyet a magándetektíve gyűjtött össze és faxon megküldött neki. 

– Valóban szép nő – bólintott elismerően Dowling, amint kezébe vette a felvételeket. 
– Szerencsére nem tűnik bántalmazottnak, az sem biztos, hogy a férje fogságban tartja. 

Ben alig bírt a nyugalmával. Mit képzel ez a fajankó, teljesen idióta? Egyáltalán mi-

nek ül a székében, ha nem tudja, mi a dolga. Ben megtalált helyette egy eltűnt személyt, 

ami a rendőrség feladata lett volna és akinek a keresésére nemzetközi körözést adtak ki. 
És végre, mikor a kezében tartja ez a nagyképű az eredményt, azon morfondírozik, va-

jon az a nő hogy fest a képeken. Szomorúnak tűnik-e vagy sem? Ez alapján próbálja 



 

 

megítélni, veszélyben van-e? Igen, az arca még mindig olyan szép, mint rég. Nem lát-

szanak rajta kék-zöld foltok és Mohada nézése valóban nem utal arra, mint akit félholtra 

vertek volna. Ben ismerte Rajan módszereit, nagyon jól tudta hogyan kell megfélemlí-
teni egy nőt, hogy másnak még véletlenül se kotyogja el, milyen terror alatt él. A férje 

kegyetlen, brutális terrorja alatt. Rajan ügyelt a jó hírére, kiváló üzletemberként figyel-

nie kellett arra, hogy még véletlenül se merüljön fel annak a gyanúja, hogy nem jó férj. 
Ezért, ha ütött, vert, azt úgy tette, hogy lehetőleg Mohada el tudja takarni a ruhájával a 

sérüléseket. 

– De nem is repdes a boldogságtól azokon a fotókon. Vagy nem hisz nekem, uram? – 

Dowling még mindig csak azt gondolja, hogy kitalálták az egészet Cindyvel, mert így 
akarnak találkozni vele és rávenni Mohadát arra, hogy térjen vissza az Államokba? Ab-

ba bele se mert gondolni, hogy amíg itt múlatják az időt, addig odaát Mohadának min 

kell keresztül mennie. Vajon milyen lelki állapotban lehet? Valószínűleg elvesztette az 
önbizalmát és egyúttal a reményt arra, hogy szabad legyen. Biztosan feladta és beletö-

rődött a sorsába, mint ahogy a többi, szerencsétlen sorstársa. De élt, a képek ezt bizo-

nyították és ez nagy reményt jelentett Ben számára. Meg fogja menteni, ahogy már tette 
ezt évekkel ezelőtt, mikor az Új Holdon Amerikába hozta. 

– Ha nem hinnék, nem beszélgetnénk most itt, Mr. Blackfort. Nem véletlenül vettük 

nyilvántartásba az ön bejelentését. A munkám során sok hasonló ügyem volt az önéhez, 

ahol az eltűnt személyek nem emberrablás áldozatává váltak, hanem egyszerűen elfogta 
őket a honvágy és önszántukból tértek vissza a hazájukba. 

– Ha ez így lenne Mohada esetében, tudnék róla. 

– Az nem olyan biztos, Mr. Blackfort. Sokszor a bevándorlottak nem merik meg-
mondani a segítőjüknek, akiknek természetesen nagyon sokat köszönhetnek és hálásak 

is, hogy inkább visszatérnek a gyökereikhez. Mert nem akarják megbántani őket, sajnál-

ják és legfőképpen nem akarnak csalódást okozni nekik. Azért szoktam mindezt elmon-

dani a hozzátartozóknak, hogy ne éljék teljesen bele magukat, ha megtalálnak egy adott 
személyt, mert könnyen csalódhatnak. Jobb, ha felkészül erre az eshetőségre is. Min-

denesetre felvesszük a kapcsolatot az indiai kollégákkal és kiderítjük, Mohada esetében 

mi az igazság. 
Na végre! Ben megkönnyebbült, amint azt érezte, hogy ez a pökhendi nyomozó a 

tettek mezejére lép. 

– Köszönöm – mondta Ben, mondjuk maga sem értette miért volt hálás ennek a fic-
kónak abban a pillanatban, hiszen eddig szinte a füle botját sem mozdította az ügyben. 

Megcsillant a remény és az izgalom ott motoszkált benne, felpezsdítette a vérét, mert 

ezek szerint hamarosan találkozhat Mohadával. Hamarosan… És egy biztos, ha újra 

viszont látja, többé nem fogja elengedni. 



 

 

– Mi köszönjük, hogy ennyire segítette a rendőrség munkáját – mosolygott Dowling 

és mosolygott Ben is. Minden jó, ha a vége jó, gondolta, azonban a nyomozó következő 

megjegyzése az arcára fagyasztotta a mosolyt. 
– Két nap múlva többet tudok mondani. 

– Két nap múlva? És addig mit csinálnak? Azt hittem, most felemeli a telefont. – 

Ben nyomatékosan megnyomta beszédében a most szót. Igen, most azonnal, előtte 
emelje fel azt a rohadt kagylót. 

Dowling nyomozó nyugodt maradt az orvos támadása ellenére. Sok ügyvéd, orvos, 

tanár és más tanult ember okoskodott már az irodájában, megtanulta kezelni őket. 

– Gondoljon az időeltolódásra. És ha felveszem velük a kapcsolatot, az is időbe telik, 
míg az indiai kollégák ellenőrzik az információt és felmérik a helyzetet. Ez minimum 

két nap, de az is lehet, hogy még több. Elhiszem, hogy nagyon izgatott Mr. Blackfort, 

de arra kérem, legyen még egy kis türelemmel. Már a célegyenesben vagyunk. 
Amikor kilépett a rendőrségről és magába szippantotta a friss levegőt, arra gondolt, 

vajon mennyire tűnhetett nevetségesnek Dowlingnak a viselkedése. A beszélgetés végé-

re túlzásba esett, mellyel biztosan elárulta magát, azt hiszik róla, hogy Mohada a szere-
tője. Ez nem fedte a valóságot, de már eljutott arra a pontra, hogy nem érdekelték mások 

véleménye. Azon viszont nem kellett sokat gondolkodnia mit tegyen, ha hazaér. Már 

nem. Túl sokáig tétlenkedett, s amire most készült, már jóval korábban meg kellett vol-

na tennie, jóval korábban össze kellett volna gyűjtenie a bátorságát hozzá. 
Az üres luxuslakásban, mely ragyogott a pompától, a tisztaságtól és a rendmániától 

Bennek legalább öt óra hosszat kellett várnia, mire a felesége hazaért. Addig fel-alá 

járkált a szobában, melyben szinte sosem érezte otthon magát. Ez a lakás számára ide-
gen volt, inkább beillet egy berendezési tippeket adó magazin hasábjaira, minthogy 

egészségesen – hétköznapian élni lehessen benne. Természetesen Hilary stílusát tükröz-

te, amikor annak idején minden egyes szeglete úgy lett berendezve, ahogy Hilary akarta. 

Ben behódolt neki és az egész életét úgy irányította, ahogy Hilary akarta, ahogy Hilary-
nek volt jó. Hát, most ennek vége. Végérvényesen vége. 

– Megjöttem! – suhant be vidáman Hilary az ajtón, a hangja csengett a győzelem és 

a büszkeség mámorától. Aznap fontos tárgyalása volt és naná, hogy nyert, sarokba szo-
rította az üzletfeleit. Kiválóan értett ahhoz, hogyan manipulálja az embereket, hogyan 

állítsa maga mögé őket. Tulajdonképpen a házasságuk alatt végig manipulálta Bent is, 

azonban a férfi felébredt a kábulatból. Ideje volt. 
– Szervusz, szívem! Képzeld el, nyertünk! Miénk lesz az új tervezési projekt! – 

Hilary szinte repült a boldogságtól, ez az, ami igazán éltette. A karrier, siker a munká-

ban, a pozíció, előkelő helyet foglalt el az üzleti szférában és előkelő helyet foglalt el a 

felső tízezerben is. Állandóan azt mondogatta, az apja mennyire büszke rá. Okos volt, 
céltudatos, nagyra törő és csinos. Vonzó. Mint ahogy most is megjelent merészen vadí-

tó, élénkvörös kosztümében, melynek szoknyája rövid volt ugyan, de nem túlságosan 



 

 

kihívó. Amolyan szexi, de nem felháborítóan hivalkodó. A kosztümöt hatalmas fekete 

gombok és a derekát átölelő vastag csillogó aranyszínű öv tették különlegessé és varázs-

latossá. Hilary félhosszú barna haját ezúttal nem kontyba fogta, hanem lazán a vállára 
engedte, növekedésnek indult frufruját oldalra fésülve, kissé feltupírozva lakkozta moz-

dulatlanra. Fekete, apró csíkos harisnyát viselt, fekete magas sarkú cipővel, fekete akta-

táskát lóbált a kezében és hogy az összhatásánál maradjunk, a ruhájához hasonló, vörös 
rúzzsal az ajkain maga volt az érzéki nő. Sokan szerettek tárgyalni vele, más férfit ezzel 

a megjelenéssel biztos rabul ejtett volna, hiszen okossága mellé nádszálvékony alak is 

társult, hosszú combokkal, azonban ezek a combok Bent már rég nem hozták lázba. 

Hiába tartották őket a legtökéletesebb párnak és irigykedve nézték, ha megjelentek va-
lahol. Mondjuk mostanában ezek a közös megjelenések is elmaradtak. 

– Nem is reméltem mást. Gratulálok – mondta, miután megköszörülte a torkát. Elő-

ször gratulál, aztán… Mégis úgy érezte, gratulálnia kell még ha egy nem számított vihar 
előtt is állt Hilary, tudta, feleségének milyen sokat jelent egy-egy üzlet. 

– Köszönöm, drágám. Hát nem csodálatos? – áradozott és a férje nyakába ugrott. 

Meg akarta csókolni, azonban Ben tudatosan szorította össze az ajkát, nehogy az as--
szony a nyelvével be tudjon hatolni a szájába. 

– Mi az? Nem csókolsz meg a sikerem örömére? 

– Nem tudlak. Sajnálom. – Ez volt a legőszintébb válasz az elmúlt években, ami el-

hangzott Ben szájából. Valóban így érzett. Lehet, hogy a következő percekben kímélet-
lenül őszinte lesz, de meg kellett tennie. Nem áltathatják egymást tovább. Egyszerűen 

nem szerette a feleségét. 

– Miért? – Az asszonynak egyből kikerekedtek a szemei és meghökkenve nézett fel 
rá. Hiába viselt magas sarkú cipőt, Ben még így is nagyobb volt nála. 

– Egyszerűen képtelen vagyok rá. Kihűltek az érzelmeim irántad. 

– Ugyan! Ezt már mondtad máskor is, mégis túljutottunk rajta. Ideje fellobbantani 

köztünk a tüzet, szívem! – Hilary nem vett tudomást arról, ami az igazság. Sosem akarta 
és sosem tudta elfogadni azt, hogy Ben ne szeresse őt. Mert olyan nem létezik, őt igen is 

szeretnie kell. Az asszony a nyakába kapaszkodott, szeretett volna színt vinni a házassá-

gukba azzal, hogy ráugrik a férfira és a lábát összekulcsolja a derekán, ahogy a romanti-
kus filmekben szokás. Azonban Ben megfogta a kezét és elhúzta a nyakától, mielőtt 

Hilary fondorlatos tervét véghez vihette volna. 

– Ez így nem mehet tovább, Hil. Boldogtalan vagyok a házasságunkban. 
Az asszony arca megremegett. Amikor szerette, akkor Hillie-nek becézte, édes kicsi 

Hillie-nek… Most egyszerűen csak Hil volt neki. Közömbösen: Hil. Ekkor érezte azt, 

hogy valami nincs rendben. Az emlékei közt kutatott, milyen régen ejtette ki a nevét 

édesen becézve, az idejét sem tudta megmondani. Elfogta a kétely, s nagyon rossz érzés 
kerítette a hatalmába. Az az álomvilág, amelyben eddig élt, nem létezett többé. Csaló-

dottan nézett vissza a férfira az a barna szempár, melyben most fájdalom ült. Ben hány-



 

 

szor, de hányszor akarta elkerülni ezt a pillanatot, hogy Hilarynek ne kelljen átélnie. 

Ben viszont nem volt hajlandó továbbra is feláldozni magát. A sors elől senki nem me-

nekülhet, az élet olykor kegyetlen és Ben többször megtapasztalta, mint a felesége, hogy 
mennyire. 

– Váljunk el. 

– Hogyan? – kiáltotta ijedten Hilary, szinte sikítva. – Nem! 
– Nincs értelme tovább folytatni. Már régóta nem szeretlek és csak vergődők a kap-

csolatunkban. 

– Régóta? 

– Ne mond, hogy nem vetted észre. A házasságunk ellaposodott, kihűlt, unalmas. In-
kább jelent terhet, mint… 

– Ne, ne folytasd! Minden házasságban vannak gondok, a mienkben is. Illetve vol-

tak, mert mi megoldottuk. 
– Csak elnapoltuk. Becsaptuk magunkat, mert így volt kényelmes. Egyikünk se mert 

lépni, nem merte kimondani az igazságot. Én most kimondom: évek óta boldogtalan 

vagyok melletted, melynek szeretnék véget vetni. 
– Inkább feladod? Nem ilyennek ismerlek, vagy… Van valakid? 

– Nem, nincs senkim. 

– Nem hiszem el! – vágott vissza Hilary. – Ha évek óta megfelelt neked ez a helyzet, 

most nyomós okodnak kell lennie arra, hogy ne feleljen meg és megtedd ezt a lépést. 
– Évek óta azért küzdünk, hogy jó legyen a házasságunk. Nem sikerült, ez elég nyo-

mós ok? 

– Nem ez áll a háttérben, hanem egy nő. Igaz? – félelmetes volt, ahogy Hilarynek 
vágott az esze. Vajon honnan tudja? Mert szinte születésétől fogva ismeri, vagy mert 

rendelkezik egy olyan megmagyarázhatatlan valamivel, amit úgy hívnak, női megérzés? 

– Voltak nők az életemben, de te észre sem vetted. Szerinted akkor milyen a házas-

ságunk? Nem véletlenül kerestem máshol a boldogságot. 
– És most megtaláltad? – Hilary szemét elhagyta egy könnycsepp, mely csendben, 

lassan folyt le az arcán. Kemény, karakán nő volt, Ben ritkán látta sírni. Sőt, szinte soha. 

Utoljára akkor fordult elő vele, amikor spontán vetélése volt. A szülőknek és a környe-
zetüknek nem véletlenül adták be azt a maszlagot, hogy elszánt karrieristák mindketten, 

ezért tolják ki a gyermekvállalást. Az igazság az volt, hogy Hilary az eset után közölte: 

soha többé nem akarja átélni ezt a helyzetet, úgyhogy nem kíván teherbe esni. Ben pe-
dig nem erőltette, többek között azért nem, mert nem szerette a feleségét igazán. 

– Remélem, meg fogom. 

– Mégis van valaki, akibe szerelmes vagy, ugye? – Azt hitte, ezt örökre eltitkolhatja 

Hilary elől. Nem szólt, csak hallgatott, melyet az asszony tényként kezelt. – Nem gon-
dolod, hogy jogom van tudni ennyi év után, miért hagy faképnél a férjem? – hangja 

magasba szárnyalt, az érzelmei a felszínre törtek. Hilary a tenyerébe temette az arcát, s 



 

 

hangosan zokogott. Felesége elgyengülése mélyen érintette Bent, odalépett hozzá és 

átölelte. 

– Sajnálom. Bárcsak erősebb lettem volna akkor, amikor visszajöttem Indiából. Ak-
kor kellett volna a sarkamra állnom és őszintén elmondanom, nem vagyok biztos ben-

ned. Nem lett volna szabad, hogy elvegyelek. 

– Tessék? – Hilary nem hitt a fülének. Egyik tőrdöfést kapta a másik után. A férje 
nem szereti, időközben szeretői voltak, sőt, nem is akarta feleségül venni. Ez még egy 

lónak is sok. – Hát hány szeretőd volt? 

– Csak egyetlen egy. Az előbb azért használtam többes számot, hogy eltitkoljam vele 

annak az egynek a kilétét. Sok tyúk közt könnyen elvész a tojás. 
– Elmondod végre ki ő? 

– Mohadának hívják. Indiában találkoztam vele, a brutális férje elől menekült, az Új 

Holdon csempésztük át New Yorkba. 
– Csempésztétek át? Az esküvőnk előtt? És a barátaid tudták? Mindenki tudott róla, 

csak én nem? – Mégsem ez volt a legfájdalmasabb az egészben, hanem: hat év telt el az 

esküvőjük óta és Ben azóta sem felejtette el azt a nőt. Valóban szeretheti, olyan szere-
lemmel, amire Hilary mindig is vágyott, csak nem kapta meg. Már nem is fogja. 

– Nem mertem elmondani neked. Megpróbáltam helyrehozni a dolgokat, hidd el. Azt 

hittem, ha elveszlek idővel elfelejtem Mohadát. Nem így lett. Legalább neked adtam pár 

év boldogságot… – Mert Hilary boldog volt mellette, aminek most vetettek véget. És az 
asszony szeretetét a féltékenység, csalódottság elkeseredésében menten gyűlöletté vál-

toztatta. Hirtelen haragjában arcul ütötte a férjét. 

– Hogy tehetted ezt velem, te szemét? – És ütötte volna tovább, csakhogy Ben elkap-
ta a kezét. 

– Csak lassan a testtel! – Ben nyugodt maradt. Egyrészről megértette az asszony 

dühkitörését, másrészről viszont nem. – Azért te sem vagy ártatlan, szívem. Hányszor 

feküdtél le Steve-vel, mikor a házasságunk „éppen” válságban volt? 
Hilary ledermedt. 

– Honnan tudod? 

– Azt hiszed nem veszem észre, mi zajlik körülöttem? Steve a mai napig virágcsok-
rokat meg bonbonokat küld a születésnapodra. Mindig is közel állt hozzád, a vállán 

sírtad el a bánatodat mindannyiszor, mikor összevesztünk. Aztán meg is vígasztalt… – 

Ben mialatt kiejtette ezeket a szavakat, nem érzett fájdalmat. Nem számított neki, hogy 
a legjobb barátja időnként lefekszik a feleségével. Nem szerette, egy másik nőért dobo-

gott a szíve. 

– Mindvégig tudtad és nem szóltál egy szót sem? – Ben hallgatott. Most Hilary saj-

nálta meg a férjét. – Én csak annyira magányos voltam, mikor olyan sokat ügyeltél és 
nem foglakoztál velem. Hiba volt. Szerencsére időben rájöttem. Kérlek, bocsáss meg! 

Én is kész vagyok megbocsátani neked azt az indiai nőt. Kezdjük elölről, tiszta lappal! 



 

 

Hil könyörögve nézett a férjére, aki a fejét csóválta. 

– Nem akarom. Nem hibáztatlak a félrelépésért és Steve-re sem haragszom. Szeret 

téged. Jobban, mint én. Neki kellett volna elvennie évekkel ezelőtt, Hilary. Mindannyi-
an hibát hibára halmoztunk az elmúlt évek alatt és amikor lehetőség adódott rá, nem 

hoztuk helyre. Éppen ezért megbocsátok nektek és remélem, egy napon te is meg tudsz 

bocsátani nekem. 
Hilarynek a döbbenettől földbe gyökerezett a lába, megbénultak a karjai, így hagyta 

hogy Ben kisétáljon közös otthonukból és egyben az életéből is. Talán igaza van. Talán 

mégis hiába küzdöttek éveken át. Talán mégis máshol várja őket a boldogság, egy má-

sik fél oldalán. 
 

 

31. FEJEZET 
 

 

Ben bizakodva ment vissza a rendőrségre Dowling nyomozóhoz és amit akkor kö-
zöltek vele, azt hitte nyomban elájul. Dowlingnak lett igaza, felvette a kapcsolatot az 

indiai rendőrséggel, kimentek az adott címre és beszéltek Mohadával, aki azt mondta, 

önként tért vissza a hazájába és egyáltalán nem érzi fogolynak magát a férje mellett. 

Bennek le kellett ülnie a székre, nehogy elájuljon. Ez nem lehet igaz, egyszerűen nem 
akarta elhinni. Mohada sosem érezte boldognak magát Rajan oldalán. Ben tudta, hogy 

itt valami bűzlik. Talán Rajan kiszagolta, hogy nyomoznak utána, elvégre jóban van az 

ottani rendőrkapitánnyal, aki egyből leadta neki a drótot, hogy házkutatást végeznek 
nála. Volt ideje felkészülni a rendőrök látogatására és minden bizonnyal megfenyegette 

Mohadát, ezért nyilatkozhatott így a rendőröknek. Bent még jobban elfogta a félelem, 

mi lesz az ő Mohadájával? Rajan őrülten szerelmes belé, a fogja, a tulajdona és a rab-

szolgája. Abban biztos volt, hogy nem öli meg, mert kell neki, de a jó ég tudja mire 
kényszeríti. És a rendőrök tehetetlenek, mert bevették ezt a mesét és nem látnak tovább 

az orruknál. Már le is zárták az ügyet, Mohada Fire lekerült az eltűnt személyek listájá-

ról. Ben szerette volna elmondani a véleményét, de visszatartotta magát, hiszen semmi 
értelme nem lett volna. Dowling nem hisz a feltételezésekben, mint ahogy az első pilla-

nattól kezdve sem hitte el, hogy Mohada veszélyben van. Mohada esete számára egy 

kellemetlen ügy a sok közül, melyet feleslegesen jártak körbe. Felesleges időpocsékolás 
volt. 

– Sajnálom, Mr. Blackfort – hiába próbált meg együttérzőnek mutatkozni, nem tűnt 

annak. Legalábbis Ben szemében nem. 

Kezet ráztak és Ben csalódottan távozott az irodából vissza a hotelbe, ahol két napja 
lakott, amióta otthagyta Hilaryt. Reménytelen helyzet volt, de Ben nem akarta feladni. 

Nem fog lemondani Mohadáról. Tudta, hogy nagy bajban van és ha ő nem segít rajta, 



 

 

akkor senki sem fog. Felhívta a magánnyomozóját Mumbaiban, s beszámolt neki a tör-

téntekről. Azt kérte, maradjon még ott és tartsa figyelemmel Rajan házát, míg Ben oda 

nem utazik. Ha a rendőrség nem tesz semmit, akkor majd ő kiszabadítja Mohadát, kerül 
amibe kerül. Miután Rahammal beszélt, kissé megnyugodott, lecsillapodtak az indula-

tai, csak azután hívta fel Cindyt. 

– Ez felháborító! Nem hiszem el, hogy Mohada önszántából ment vissza, az telje-
séggel lehetetlen. – Ő is ugyanazon a véleményen volt, mint a férfi. Pillanatnyi csend 

keletkezett a vonal másik végén, aztán Cindy zokogásba tört ki. – Uramisten, mi lesz 

vele? Nem tudjuk megmenteni, Ben. 

– Azért nem kell feladni. Beszéltem Jim Rahammal, tudod ő az a magánnyomozó, 
akit felfogadtam. Teleszórjuk Mumbait Mohada fényképével és jutalmat ajánlunk fel a 

megtalálójának. Kétszázezer rúpiára gondoltam. 

– És szerinted az segít? 
– Sok a szegény ember Indiában, aki nyomornegyedben tengődik, az mindent meg-

tenne ekkora summáért, hogy készhez kerítsen egy elveszett nőt. 

– Adja Isten! Bárcsak én is segíthetnék… – szipogta Cindy. 
– Miért? Nem akarsz velem szórólapokat osztani? 

– Indiában? Szívesen megtenném, de sajnos Mumbai nagyon messze van, s nekem 

nincs pénzem repülőjegyre. 

– Arra ne legyen gondod, már megvettem magunknak. Holnap utazunk. Nem várunk 
tovább, így is sok időt vesztegettünk. Mit szólsz hozzá? 

– Azt, hogy te vagy a legcsodálatosabb férfi a világon. Mohada átkozottul szeren-

csés, hogy találkozott veled. 
Amióta Cindy közelebbről megismerte Bent, el volt ragadtatva tőle. Először azt hit-

te, hogy csak ki akarja használni Mohadát, csak a szeretőjének akarja megtartani. Már 

bánta, hogy amikor a barátnője újra összejött vele, miután megnyerte a hastánc szépség-

versenyt, ő beszélte rá a szakításra. Féltette Mohadát, attól tartott, a híres orvos csak 
kihasználja és sosem fog elválni a feleségétől. Mohada nem látott a szerelemtől és vala-

kinek fel kellett nyitnia a szemét. Cindy volt az, aki felbujtotta: állítsa válaszút elé a 

férfit. Csakhogy ezt a lehető legrosszabb pillanatban tette – ahogy később megtudta. A 
hosszú repülőút alatt sok mindenről beszélgettek Bennel, s Cindy bátorkodott feltenni 

egy merész kérdést. 

– Bámulatos, mit meg nem teszel a barátnőmért. Egy valamit viszont nem értek. Ha 
ennyire szereted Mohadát, miért nem váltál el a feleségedtől két évvel ezelőtt? 

– Esküszöm, hogy el akartam. Nem hazudtam Mohadának, valóban úgy mentem ha-

za aznap este, hogy mindent elmondok Hillie-nek, azonban ő boldogságtól „repdesett” a 

lakásban egy pozitív teszteredménnyel a kezében. Terhes volt tőlem. 
– Uramisten! – fogta a fejét Cindy. Hihetetlen, olykor milyen helyzeteket produkál 

az élet. 



 

 

– Jó időzítés, mi? Fogalma sem volt, hogy éppen aznap este akartam szakítani vele. 

Sajnos, a hír hallatára meggondoltam magam. Nem szerettem volna én lenni az az aljas 

disznó, aki akkor hagyja ott a feleségét, mikor az gyermeket vár tőle. Az igazságot nem 
mertem elmondani Mohadának és ő jogosan hitte azt, nem szeretem eléggé, nem merem 

felvállalni a kapcsolatomat egy hastáncosnővel. Meghagytam ebben a hitében, így hát 

kidobott. 
Cindy nagyot nyelt, bűntudatot érzett. Annak idején ő beszélte tele Mohada fejét, ő 

bíztatta arra, tegye meg. Mondjuk, nem kellett sokáig győzködnie, mert Mohadánál 

betelt a pohár. Ben hiába bizonygatta, mennyire szereti őt és hiába állította, milyen bol-

dogtalan a házasságában, mégsem bontotta fel. 
– Jogosan – szólalt meg aztán Ben. – Pár évvel elkéstem, de mostanra szedtem össze 

a bátorságomat és szakítottam a feleségemmel. Három napja hotelban lakom. Jobb ké-

sőbb, mint soha, nem igaz? – Cindy szemébe nézett és elengedett egy édes mosolyt. 
– És a gyereked? Otthagytad az anyjának? – Ha jól számolta, a baba másfél éves le-

het. 

– Nem született gyerekünk. Hilary négy hónaposan elvetélt. 
Ezzel mindent elmondott. Cindy megsajnálta a férfit, gyengéden megérintette a ke-

zét. 

– Sajnálom. 

– Mindegy, nem számít. Csak az a fontos, hogy megtaláljuk Mohadát és épségben 
hazahozzuk. – Talán akkor boldogok lehetnek végre. 

 

Egy hetet töltöttek Mumbaiban kereséssel, Mohada fényképének osztogatásával, 
amikor megcsörrent az a bizonyos telefon. Ismeretlen hívás jelent meg Ben mobiljának 

kijelzőjén és egy mély hang szólt bele. 

– Halló! Mr. Blackfort? 

– Igen, én vagyok. Kivel beszélek? 
– Az nem érdekes. Nálunk van a nő, akit keres. 

Bennek egyszerre futott végig borzongás a hátgerincén és egyszerre kezdett el a szí-

ve hevesen verni. Máris sikerült? Ilyen hamar megtalálták Mohadát? 
– Biztosan ő az, akit keresek? 

– Mohada Fire. Ő van a fényképen. 

– Szeretnék beszélni vele. 
– Először arról beszéljen, meg van-e a pénz? És mikor adja át nekem? 

– Ha valóban meggyőződtem az általam keresett személyről, akkor akár ma is meg-

kaphatja. De addig egy lépést sem teszek, míg nem hallottam a hangját. – Bennek fo-

galma sem volt, kivel beszél és az honnan tudja a nevét, hiszen a szórólapon csak egy 
telefonszám volt megadva… Biztosan nem egy egyszerű szegény emberrel van dolga, 



 

 

valószínűleg valamelyik bűnbanda tagja, de Bent ez sem érdekelte. Vissza akarta kapni 

a szerelmét, bármi áron. 

– Ahogy akarja! – mondta a férfi, majd a háttérben mozgolódás hallatszott. Valószí-
nűleg átadta a kagylót. – Szóljon bele valamit! 

– Halló! Te vagy az, Ben? – Mohada sejtette, ki keresteti. Úgy látszik, még egyetlen 

egy embernek fontos a világon annak ellenére, hogy két évvel ezelőtt elküldte. Még 
mindig foglalkoztatja a sorsa? 

Ben nem akart hinni a fülének. 

– Mohada! – kiáltotta bele örömében a telefonba. Száz közül is megismerte volna a 

hangját. – Jól vagy? Nem bántottak? 
– Nem, ezek az emberek rendesek velem. De amikor elraboltak majd halálra rémül-

tem. 

– Most már megnyugodhatsz, hamarosan biztonságban leszel. – Ezt már mondta 
egyszer, s az ő karjaiban valóban biztonságban volt, két hónapon keresztül az Új Hol-

don. Bárcsak visszaforgathatná az idő kerekét és visszamehetnének oda! Akkor minden 

olyan idillinek tűnt… 
– Na, elég a csevegésből! – szakította félbe őket a mély, mogorva hang és ismét ma-

gához ragadta a készüléket. – Nos, hallotta? Ő az a nő, akit keres. Szívesen átadom, 

amint megkaptam a pénzt. Kétszázezer rúpiát. 

– Ha épségben elhozza Mohadát a Viktória Vasútállomásra ma délután háromkor, 
öné lesz a felajánlott jutalom. 

Vasútállomás, ahol rengetegen lesznek. Bennek kedvezett a tömeg, itt legalább nem 

csinálnak ostobaságot, nem lőhetik le őket csak úgy, annyi tanú előtt, ha esetleg meg-
gondolnák magukat. Fogalma sem volt, kikkel van dolga, bűnözőkkel-e vagy sem? A 

tömegben elvegyülhet Jim is, aki közbe tud lépni, ha muszáj. Remélte, nem lesz rá 

szükség. Ezeknek az embereknek pénz kell. Sok pénz. 

– Kétszázezer rúpia – ismételte nyomatékosan a férfi. 
– Kétszázezer rúpia. Se több, se kevesebb – biztosította Ben. Aztán megszakadt a 

vonal. 

 
Indiában a központi helyeken mindig óriási embertömegre lehetett számítani, de az a 

zsúfoltság, amit Ben a pályaudvaron tapasztalt, minden képzeletét felülmúlta. Görcsö-

sen szorította a fekete aktatáskát, melyben elhelyezte a bankjegyeket, nehogy valame-
lyik ügyes tolvaj kikapja a kezéből és elrohanjon vele. Egyedül érkezett, Jim fél órával 

előbb, egy másik autóval jött és foglalta el a kiszemelt helyét, ahonnét biztos távolság-

ból figyelhette az eseményeket. Arra is gondolniuk kellett, hogy figyelik, éppen ezért 

Ben azt a látszatot akarta kelteni, hogy egyedül van. Az arca valamelyest ismert lehetett, 
hiszen annak idején kórházban dolgozott, ahol szintén sok emberrel találkozott, talán 



 

 

ismerik a kézre kerítők, talán nem. Pontosan három órakor megcsörrent a mobilja, 

ugyanaz a mély hang szólt bele. 

– Elhoztam a nőt. 
– Helyes – válaszolta és megmondta hol várakozik, aztán bontotta a vonalat. 

Ben izgalomtól fűtötten, tágra nyílt szemekkel figyelte a közlekedő embereket, nem 

bukkan-e fel közöttük egy ismerős arc. Ki tudja hány percig állt ott és arra gondolt, már 
nem sok választja el a céltól, semmilyen hiba nem adódhat, ami keresztül húzná a szá-

mítását. Az idegei már-már pattanásig feszültek, amikor egyszer csak megpillantotta a 

távolban Mohadát. Két, erős fekete hajú férfi fogta közre, kísérte és ahogy közelebb 

kerültek hozzá észrevette, hogy szerelmét a hóna alatt fogják. De nem baj, már nem volt 
fogoly, csak percek kérdése. Mohada arcán egyáltalán nem tükröződött félelem, inkább 

örömteli mosoly, amint megpillantotta Bent. Ben is megnyugodott kissé. A férfiak meg-

álltak tőle pár lépésnyire és egy harmadik szólította meg Bent, aki összerezzent, mert 
közvetlen mellőle jött a hang. Ugyanaz volt, akit a telefonban hallott. 

– Elhozta a pénzt? 

Ben felemelte a táskáját, kipattintotta rajta a zárat és leengedte az egyik oldalát, a 
bankjegyek egy műanyag zacskóban voltak beragasztva a táska belsejébe, de jól látszot-

tak. 

– Kétszázezer rúpia, ahogy megállapodtunk. 

A főnök elismerően füttyentett, majd kivette a szajrét Ben kezéből. Bennek megfor-
dult a fejében, talán nem kellene olyan könnyen odaadni, amíg nem engedik el Moha-

dát, azonban annyira elgyengült szerelme láttán, hogy ez sem érdekelte. Nem fordult 

meg a fejében, mi van, ha átvágják. Lehet, hogy ezeknek semmi sem számít! Amit szó-
ban megbeszéltek, az semmit sem jelent. Mindenesetre Ben betartotta az ígéretét. Most 

rajtuk volt a sor. Jim Raham közben észrevétlenül figyelte őket, keze az inge alá rejtett 

fegyveren lapult, hogy azonnal előkaphassa, ha kell. Nem kellett. Mert a főnök intett az 

embereinek, akik levették a kezüket a nőről. 
Mohada nem késlekedett, azonnal Ben nyakába ugrott. 

– Köszönöm – mormolta a férfiaknak, akik egy pillanat alatt elillantak onnan. 

A szerelmespár meg csak ölelte, ölelte egymást. Ben végigsimított Mohada lófarok-
ba kötött haján, majd gyengéden megérintette az arcát. 

– Azt hittem, elfelejtettél – Mohada csillogó szemeivel nézett az övébe. 

– Mondtam, hogy sosem foglak elfelejteni. Szeretlek – vallotta be őszintén Ben. 
– Nem is tudom, hogy köszönjem meg. Megint megmentettél, pedig én elküldtelek. 

– Mohada a könnyeivel küszködött. Oly sokat köszönhet ennek a férfinak… – Hogyan 

hálálhatnám meg neked? 

– Úgy, hogy hozzám jössz feleségül. 
– És Hilary? 

– Szakítottunk. 



 

 

Mohada tágra nyílt szemekkel meredt kedvesére, azonban mielőtt megszólalhatott 

volna döbbenetében, Ben csókkal tapasztotta be a száját és szenvedélyesen csókolóztak 

hosszú percekig, mialatt az emberek fel-le jártak körülöttük. Jim Raham is mosolyogva 
távozott, a munkája ezennel véget ért. A két elveszett lélek egymásra talált, örökre. 

Többé nem választhatja szét őket senki. 


