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Kedves Olvasóm!

Mielőtt általános témájú regények írásába kezdtem, évekig romantikus  
történeteket írtam. Ez a művem először mintegy húsz évvel ezelőtt jelent  
meg.

A  történet  az  akkoriban  népszerű  irányzatokat  és  viselkedésmintákat  
tükrözi,  de  a  témája  örök  és  egyetemes.  A  cselekmény,  mint  minden 
romantikus  regényben,  a  viszontagságokat  átélő  szerelmesek  körül 
bonyolódik.  A szerelem kibontakozásának idején  mindig jelen  vannak a  
szenvedély, a gyötrelem és a gyengédség pillanatai.

http://www.maecenaskiado.hu/


Nagyon  szerettem  romantikus  regényeket  írni.  A  műfaj  örök 
optimizmusa  és  bája  páratlan  a  regényirodalomban.  Ha  Ön,  kedves 
Olvasóm, először találkozik ezzel a műfajjal, kívánom, hogy örömét találja  
benne.

Sandra Brown

ELSŐ FEJEZET

Reeves  Grant  kiitta  az  utolsó  korty  pezsgőt,  és  letette  az  üres 
kristálykelyhet az ezüsttálcára, melyet egy előtte elhaladó pincér gyakorlott 
mozdulattal egyensúlyozott a levegőben. A szmokingos férfi egy pillanatra 
megállt, hogy ő elvehessen egy újabb, gyöngyöző itallal teli poharat, majd 
eltűnt az élénk csevegésbe merült sokaságban.

Grant  tűnődve  szürcsölte  újonnan  szerzett  pezsgőjét;  nem  is  értette, 
miért vette el. Nem kívánta. Hirtelen elment a kedve az egésztől. Még a 
világ  legdrágább  pezsgője  is  fémes  mellékízt  hagyott  a  szájában.  Zöld 
szeme elnéző gúnnyal pillantott végig a hírességek és igen fontos emberek 
díszes társaságán, és nagyon unalmasnak találta őket.

Egy  korosodó,  de  szépségét  még  töretlenül  őrző  francia  filmsztár 
tüntetően  omlott  rá  új  férje,  egy,  az  oklahomai  Tulsából  származó 
olajmágnás  karjára.  Egy  olimpiai  aranyérmes  német  műlesikló  síbajnok 
buzgón  tette  a  szépet  egy  mediterrán  országból  származó  duzzogó,  ám 
nagyon is érzéki hercegnőnek, aki úgy tett, mintha ügyet sem vetne rá. Az 
azonos rikító pink színű szmokingot  viselő New York–i divattervező és 
pártfogoltja  egymás  szavába  vágva  kaján  pletykával  szórakoztatták  a 
minden szavukat mohó kíváncsisággal hallgató társaságot. A történet egy 
régebben  a  képeslapok  címlapján  szereplő  modellről  szólt,  aki  miután 
fölszedett  húsz kilót,  azzal a kéréssel kereste meg őket,  hogy a vonalait 
elleplező gardróbot állítsanak össze neki.

Mindent  egybevetve  tehát  a  társaság  gazdag,  híres  vagy  tekintélyes 
emberekből  állt.  Vagy  mindhárom  együtt.  Vagy  ilyen–olyan  okokból 
közismert, netán hírhedt alakokból.

Valamennyiüket megkülönböztetett tisztelettel és méltósággal fogadta a 
fényűző estély házigazdája.  A magas, karcsú,  de izmos férfi  tökéletesen 



annak látszott, aki valójában volt: mérhetetlenül gazdag svájci gyárosnak. 
Szőke haja, kék szeme, megnyerő arca méltán biztosította helyét „a világ 
legszebb emberei" névsorában.

Az  engedetlen  zöld  szempár  az  ész  parancsára  fittyet  hányva 
tévedhetetlenül talált rá a milliomos mellett álló hófehér ruhakölteménybe 
öltözött nőre. Fehér ruha, az isten szerelmére! – biggyesztette el a száját 
gondolatban a férfi.

Reeves Grant huszonnégy óra alatt nem felejtette el, milyen gyönyörű 
ez a nő. A fél  vállat  meztelenül  hagyó Dior–kreáció felvette  a versenyt 
bármelyik  itt  látható  estélyivel.  A  karcsú  nyak  körül  csillogó  opál  és 
gyémánt nyaklánc éppoly remekművű volt, mint bármelyik ékszer, amely a 
jelen lévő hölgyeket ékesítette, egyszerűsége pedig hozzájuk képest már–
már művészi ízlésről tanúskodott.

A nő frizurája ezzel szemben az ünnepi alkalomhoz képest talán kissé 
túlságosan  is  egyszerűnek  tűnt.  Nem  mintha  leengedve  viselte  volna 
hullámos haját, mint legutóbb, amikor Grant látta. Most az egészet kontyba 
csavarva  feltornyozta  a  feje  búbjára,  de  a  beledugdosott  hajtűk  közül 
néhány  már  kicsúszott  a  dús,  fényesfekete  tincsek  közül.  Csak  egy  kis 
biztatás  kellett  volna – például  egy simogató férfikéz  –,  hogy az egész 
hajtömeg lezúduljon a szerencsés fickó kezére.

A keservit! Mi az ördög van veled? – rivallt gondolatban magára. Balek 
volt, de még mekkora. Most mégis, mint valami mazochista bolond, le sem 
tudja venni a szemét a nőről. És agyában egyre az a gondolat motoszkál, 
hogy mit csinált a nő tegnap este abban a könyvesboltban. És még inkább 
az, hogy mit csinál itt. Ebben a házban... Ezzel a férfival... Hogy jön össze 
az  az  egyszerű  kis  lakás  ott,  a  könyvesbolt  fölött  ezzel  a  fényűző 
bálteremmel,  ahol  freskók  borítják  a  falakat,  aranycirádák  díszítik  a 
mennyezetet, amelyről kristálycsillárok lógnak le, és a padló márványból 
készült. Ez a nő nem illik ide. Őhozzá az a frissen főtt kávé illatú csöpp kis 
konyha való.  És maga előtt  látta,  amint  összegömbölyödve behúzódik a 
kicsiny  pamlag  sarkába,  a  mellére  ölelve  az  egyik  puha  párnát...  A 
mindenségit!

A  pezsgő  maradékát  a  pohár  alján  hagyva  letette  egy  asztalkára. 
Beállította Nikon fényképezőgépét,  mely egy keskeny bőrszíjon lógott a 
nyakában.  Úgy  megszokta  a  gépet,  mintha  a  teste  egy  része  lenne, 
ennélfogva nem tűnt számára összeférhetetlennek az estélyi öltözékével. A 



társaság,  amely  hozzászokott,  hogy  lépten–nyomon  fényképezik,  nem 
figyelt  fel  arra,  hogy  Reeves  fényképezőgéppel  a  nyakában  vág  utat 
közöttük,  tekintetét  egyre  a  nő  profiljára  szegezve,  aki  épp  egy  belga 
diplomatával  fogott  kezet.  A  mellette  álló  férfi  most  mutatta  be  őket 
egymásnak.

A nő a nála egy fejjel alacsonyabb férfi fölé hajolva udvariasan mondott 
neki  valamit,  amit  a  kameráját  gyakorlott  szeméhez  emelő  fotós  nem 
hallott.  Beigazította  a  lencse  körüli  gyűrűt,  hogy  az  arc  finom vonásai 
fókuszba kerüljenek.

A nő épp fogadta a diplomata előzékeny kézcsókját, amikor elkattintotta 
a  gépét.  A nőt  meglepte  a  villanófény,  oda  is  kapta  a  fejét,  ahonnan a 
villanás jött. Amint az arca ismét betöltötte a lencsét, a férfi gyorsan tekert 
egyet  a  gyűrűn.  Sikerült  elkapnia  a  tapogatódzó,  zavart  és  szégyenlős 
mosolyt.

A villanófény ezúttal  telibe találta és egy pillanatra  elvakította  a nőt. 
Sűrű, sötét szempillái többször is ráereszkedtek szürke szemére, mire újból 
tisztán látott.  A fotós lassan leengedte szeme elől a gépét, s zöld szeme 
bősz haraggal, vádlón meredt a nőre, mintha fel akarná nyársalni.

A mosoly egy pillanatra ráfagyott  a bájos arcra, majd végképp eltűnt 
róla. A szeme észrevehetően kitágult, a szembogarat körülvevő titokzatos 
gyűrűk  elsötétültek.  Egy  rózsaszín  nyelvecske  hegye  iramlott  végig  a 
hirtelen  kiszáradt  ajkakon,  melyek  végül  kis,  kerek,  meglepett  o–t 
formáltak.

Csak  tegnap  este  volt,  hogy Grant  ugyanezt  a  csodálkozó  és  óvatos 
kifejezést  látta  ezen  az  arcon.  Akkor  esett  az  eső.  A  mennydörgés 
végigvisszhangzott  a  keskeny mellékutcákon,  és  visszaverődött  a  svájci 
Luzern régi kőfalairól. Záporozott az eső hajadonfőtt fejére.

De  egyszeriben  mit  sem  számított  a  vihar.  Amikor  a  könyvesbolt 
üvegajtaján  keresztül  meglátta  a  nő  arcát,  minden  érzékszerve 
visszavonulót  fújt,  hogy  a  tekintete  minél  jobban  magába  ihassa  az 
arcvonásait.

– Ó! – kiáltott fel Jordan Hadlock. Meglepetésében a melléhez szorította 
a  súlyos  könyvet,  miközben  újabb  mennydörgés  rázta  meg  az  üzlet 
kirakatának ablaküvegét. De aztán rájött, hogy nem csak a vihar rázza az 
üveget. Valaki veri az ajtó üvegtábláját.



A könyvállványoknak támasztott létrán csücsülve jól látta a bolt bejárati 
ajtaját.  De  amikor  órákkal  ezelőtt  éjszakára  bezárta  a  könyvesboltot, 
lehúzta az ajtó áttetsző rolettáját is. Így annak az embernek, aki a viharral 
dacolva  odakint  volt  és  eltökélten  kopogott  az  üvegen,  a  villámfénynél 
mindössze a körvonalait lehetett látni.

Az alak mérete  és formája arra engedett  következtetni,  hogy férfi  az 
illető. Két kezéből tölcsért formálva próbált bekukucskálni az üzletbe ott, 
ahol  a  roletta  egy  keskeny  csíkban  szabadon  hagyta  az  üveget.  A  nő 
hallotta, hogy trágár szavakat motyog maga elé, olyasmiket, amiket még 
halkan  sem  lenne  szabad  kimondani,  majd  ismét,  ezúttal  még 
erőteljesebben, öklével megveri az ajtót.

Dobogó szívvel ereszkedett le a létráról, és a könyvekkel és újságokkal 
megrakott  állványokat  kerülgetve  elindult  az  ajtó  felé.  De nem ment  el 
egészen odáig, hanem előtte úgy egy méterrel megállt.

Egy villám felvillanó fényénél megtermett férfialakot látott: lábát kissé 
szétvetve,  csípőre tett  kézzel  állt  a bolt  előtt.  Látszott  rajta,  hogy kezdi 
elveszíteni a türelmét. Jordan nem tudta, mit tegyen; gyorsan számba vette 
a lehetőségeket. Veszélyes lenne ilyen késői órán ajtót nyitni egy láthatóan 
máris dühös idegennek. Másrészt viszont, ha valami rosszban törné a fejét, 
aligha tudatná ilyen erélyesen a jelenlétét. Talán segítségre van szüksége. 
Netán orvosi segítségre. Tény, hogy kimerültnek látszik.

Még mielőtt lebeszélhette volna magát, az ajtóhoz lépett, és hátrahúzta a 
rolettát annyira, hogy kiláthasson alóla. A boltból kicsorduló fény széles 
vállakra  esett,  melyekre  a  zuhogó  eső  rátapasztotta  az  inget.  Az  ing  a 
nyakánál ki volt gombolva, és a nő kíváncsi tekintete fölkúszott az izmos 
nyakról a férfi arcára.

Alaposan megnézte a zord, ám finom metszésű arcvonásokat, melyek 
most  kifejezetten  zaklatottságról  árulkodtak,  de  amúgy  nem  tűntek 
fenyegetőnek. Ráérősen szemügyre vette a határozott állkapcsot, a hosszú, 
vékony orrot,  és épp a zöld szempárhoz érkezett,  amikor az egyik sötét 
szemöldök  kicsit  megemelkedett,  mintha  azt  kérdezné:  Ott  akarsz  állni 
ítéletnapig, és szájtátva bámulni rám, vagy kinyitod végre az ajtót?

Ja, persze! Kinyitja.
Visszaejtette  a  rolettát,  elhúzta  a  reteszt,  elfordította  a  kilincs 

rézgombját,  és  kitárta  az  ajtót.  Két  csomag,  melyek  eddig  elkerülték  a 
figyelmét, belódult az ajtón, kis híján eltalálva a lábát. Gyorsan félreállt, 



mert  amikor  a  csomagok  lepuffantak  a  padlóra,  hideg  esőcseppekkel 
árasztották el  csupasz lábát.  Az egyik batyu barna bőrből volt,  a másik 
vitorlavászonból.

A csomagjai után a férfi is betolatott, és becsapta maga után az ajtót. 
Aztán villámgyorsan megfordult,  s már a száján voltak a marón gúnyos 
szavak,  amiért  oly  nehezen  akart  megnyílni  előtte  az  ajtó,  de  amint 
lepillantott Jordanre, a szavak benne rekedtek.

Hosszú percekig némán meredtek egymásra, csak a szemük fürkészte a 
másik arcát. Beletelt pár másodpercbe, mire a lélegzetvételük is hallhatóvá 
vált. A férfié az iménti erőkifejtéstől kapkodó és szapora, a nőé nagyjából 
ugyanilyen, még nem teljesen világos okokból. Ezenkívül csak a Grantről 
lehulló esőcseppek kopogását lehetett hallani a padló mozaiklapjain.

Elsőnek Jordan vette le a tekintetét a jövevényről, s lenézett a padlóra, 
melyen kis tócsa kezdett gyülekezni a bakancsok körül.

– Van egy törülközője? – tudakolta a férfi, észre sem véve a tócsát.
– Tessék? – kérdezte a nő rekedten; úgy nézett ki, mint aki eltévedt, és 

most nem tudja, hol van.
– Van egy törülközője? – ismételte meg a kérdést a férfi.
– Mi... Ó, igen. Mindjárt... Egy pillanat.
Valósággal átrepült a helyiségen, felkapcsolta a lépcső melletti villanyt, 

és mintha kergetnék, felszáguldott a lépcsőn. A fürdőszobába érve lekapta 
az  első  törülközőt  a  rúdról,  de  mindjárt  rájött,  hogy  ezt  használta 
zuhanyozás után, ezért gyorsan ledobta a földre, és halkan szidva magát, 
benyúlt  a  fürdőszobaszekrénybe  tiszta  törülközőért.  Elővigyázatosságból 
mindjárt kettőt vett ki.

Visszafelé menet észbe kapott, lassított, vett három mély lélegzetet, és 
már jóval meggondoltabban lépkedett lefelé. Mi ütött belé? Mire ez a nagy 
rohanás?

A férfi most is ott állt, ahol az előbb, csak a tekintete pásztázott a közeli 
könyvespolcokon. Ahogy félrebillentette a fejét, hogy elolvassa az egyik 
könyv címét,  Jordan észrevette,  hogy az esővíz  ezüstös  patakocskákban 
folyik le a nyakán a gallérja mögé.

– Kettőt hoztam. Úgy látom, elkél – mondta, és nyújtotta neki az egyik 
törülközőt.

–  Köszönöm  –  felelte  a  férfi  kurtán,  és  beletemette  arcát  a  puha, 
nedvszívó anyagba.  Így maradt  néhány másodpercig,  majd végighúzta  a 



törülközőt  rakoncátlan  hajfürtjein,  körbe  a  nyakán,  s  végül  párszor 
meglegyintette  a  nyitott  ingnyakából  kilátszódó  csupasz  háromszöget. 
Jordan gyorsan elkapta a tekintetét.

Ekkor a férfi lenézett a lába alatt egyre növekvő tócsára.
– Tönkreteszem a padlóját. Bocsánat.
– Semmi baj. Majd feltörlöm. Kihez...
–  Az  ördögbe  is,  még  egyszer  bocsánat!  Reeves  Grant  vagyok.  – 

Nyújtotta  a  kezét,  és  Jordan még  épp időben  kapott  észbe,  hogy el  ne 
ugorjon előle. Valami ismeretlen okból szörnyen kockázatosnak tűnt, hogy 
akár csak egy baráti  kézfogás erejéig is hozzáérjen a férfihoz.  Azt nem 
tudta volna megmondani, az érintése miféle fenyegetést tartogat számára, 
csak annyit  tudott,  hogy veszélyes fizikai  kontaktust  létesítenie  ezzel  az 
emberrel.

És  csakugyan  az  volt.  Erőt  vett  túlzott  óvatosságán,  és  elfogadta  a 
felkínált kezet. Amikor a férfi ujjai körülfogták és megszorították az ujjait, 
a szíve körüli izmok is összeszorultak, és egy pillanatig nem volt benne 
biztos, hogy képes lesz újra lélegzetet venni. De nagy megkönnyebbülésére 
agya magától átvette az irányítást, és így összegyűlt annyi levegője, hogy 
elmormolhassa:

–  Jordan  Hadlock.  –  És  noha  úgy  tűnt,  hogy  a  férfi  vonakodik 
elengedni, kivonta bizsergő ujjait a szorításából.

– Köszönöm, hogy beengedett – mondta Grant.
– Miért jár ilyen időben az utcán? Engem keresett valamiért?
– Nem – felelte  bánatos  mosollyal  a férfi.  –  Bárcsak ilyen egyszerű 

lenne!  Ma  délután  érkeztem,  helyesebben  kora  este.  Még  nem  jártam 
Luzernben, és körül akartam nézni,  mielőtt  szobát keresek.  Elküldtem a 
kocsit, sétálgattam kicsit a tóparton, ettem valamit, aztán elindultam át az 
Óvároson.  De  akkor  kitört  a  vihar,  és  teljesen  eltévedtem.  –  Olyan 
megejtően  kisfiús  és  zavart  mosollyal  nézett  a  nőre,  hogy  az  elnevette 
magát.

– Ne legyen már ilyen szigorú önmagához! Itt könnyű eltévedni, ha az 
ember nem ismeri az Óvárost.

– Igen ám, csakhogy én régi utazó vagyok. Bejártam az egész világot, és 
arról vagyok híres, hogy mindenütt kiismerem magam. Kérem, maradjon 
köztünk, hogy ma este rácáfoltam a híremre – súgta, de úgy, mintha valami 
összeesküvésre kérné a nőt.



– Megígérem – suttogta Jordan, majd megkérdezte: – Mi a foglalkozása, 
Mr. Grant, hogy ilyen sokat utazik?

– Sajtófotós vagyok. Többnyire szabadúszó. Néha összeállok az egyik 
hírügynökséggel, ha valamelyik állandó emberük mással van elfoglalva.

A nő szeme kerekre tágult a felismerés erejétől.
– Reeves Grant. Maga lenne „R. Grant"?
A férfi bólintott.
–  Gyakran  látom  az  ön  képeit  –  folytatta  Jordan.  –  Sok  magazint 

olvasok.  –  Mosolyogva körbemutatott  a  polcokon.  –  Csodálatos  lehet  a 
munkája.

– Hát, futja belőle a lakbérre – vonogatta szerényen a vállát a férfi. – 
Illetve  futná,  ha  lenne  lakásom.  De  leginkább  szállodákban  lakom. 
Egyébként el sem tudom mondani, milyen jól jött a maga üzlete – mondta. 
–  Már  vagy  fél  órája  bolyongtam  ebben  a  zuhogó  esőben,  amikor 
megláttam, hogy itt ég a villany. És amikor elolvastam az ajtón a feliratot, 
nem akartam hinni a szememnek. Angol újságok! Világítótorony a sötét, 
viharos éjszakában – szavalta drámai erővel, mire a nő ismét nevetett.

– Azért annál szerényebb hely – mondta mosolyogva. – De örülök, hogy 
kapóra jöttem.

–  Van  telefonja?  És  tud  valami  szállodát  ajánlani,  mielőtt  teljesen 
tönkretenném a padlóját?

– Van és tudok. – A pulthoz ment, amelyen egy régimódi pénztárgép 
trónolt,  és  előhúzott  alóla  egy  telefonkönyvet  meg  egy  agyonhasznált 
füzetet. – Melyik szállodát szeretné? A tópartiak közül mindegyik kiváló, 
ha a pénztárcája...

–  Elszámolom  a  költségeimet  –  felelte  a  fotós  fülig  érő  szájjal.  – 
Válasszon maga.

– Rendben van. – Jordan a füléhez emelte a telefonkagylót, de mindjárt 
fel is nyögött:

– Jaj, ne!
– Mi a baj?
– Süket a telefon.  Ne haragudjon!  Nagy viharban néha előfordul...  – 

Gyászos arccal nézett a férfira.
– Ne izgassa fel magát – vont ismét vállat Grant. – Találok szobát, csak 

igazítson útba.



– De az eső! – tiltakozott a nő. – Maradjon még egy kicsit. – Önkéntelen 
szavain maga is meglepődött,  és a férfi szemöldöke ismét megrándult.  – 
Talán hamarosan eláll az eső – tette hozzá sietve, hogy leplezze zavarát.

A férfi  kinézett  az  ablakon túli  viharra,  amely  ha lehet,  még jobban 
dühöngött, mint eddig.

– Nem vagyok mártír – ismerte be maradhatok még egy darabig. Nem 
hátráltatom valamiben?

– Nem... Könyveket rakosgattam a polcra. – És intett a létra felé.
– Akkor ragaszkodom hozzá, hogy amíg itt vagyok, segítsek.
– Nem, ez nyugodtan várhat. Én...
– Tartozom magának ennyivel – erősködött Grant. – Feltéve,  ha nem 

zavarja, hogy a ruhám teljesen átázott.
Jordant zavarta, de nem úgy, ahogy a férfi gondolta. A finom anyagból 

készült kék ing rátapadt a testére, és alatta kirajzolódott minden izma és 
bordája. Eleve is szűk farmernadrágja vizesen simult keskeny csípőjére és 
hosszú, izmos combjára.

– Nem – válaszolta remegő hangon. – Ami azt illeti,  én sem vagyok 
társasághoz öltözve. – Hirtelen tudatosult benne, hogy nézhet ki. Miután 
bezárta az üzletet, bekapott pár falatot vacsorára, majd lezuhanyozott,  és 
felvette a legkényelmesebb bő melegítőnadrágját és kötött pamutpulóverét. 
Sebtében lófarokba kötötte és egy teknőccsattal megtűzte a haját. A lába 
meztelen volt. És nem viselt melltartót, amit a karcsú testén kalandozó zöld 
szempár nyomban felfedezett. Jordan, mintha valaki figyelmeztette volna 
rá,  érezte,  hogy  mellbimbói  ágaskodni  kezdenek  a  halványrózsaszínű 
pulóver  alatt.  Ijedten  elfordult,  magában  fohászkodva,  hogy mellbimbói 
térjenek vissza nyugalmi állapotukba.

Miért is nem vette fel inkább valamelyik szolid szoknyáját vagy utcai 
ruháját? Ezek az itthoni holmik sokkal intimebb látszatot kölcsönöznek e 
groteszk helyzetnek, mint amilyet a körülmények indokolnak.

Pedig  a  szituáció  hovatovább  a  tapinthatóság  határát  súrolóan 
bensőségessé kezdett válni. Valahányszor a nő Reevesre pillantott, furcsa 
előérzet vibrált  át rajta.  De vajon minek az előérzete? Az egész helyzet 
kezdett  abszurddá  válni,  és  biztos  volt  benne,  hogy a  káosz  csak  az  ő 
fejében létezik. A fotós nyilván semmit sem érzékel belőle.

És valóban,  amikor visszanézett  rá, Grant a földön térdelve a nedves 
törülközővel itatta fel a tócsát.



– Kérem, ne vesződjön azzal – szólt rá, miközben egy nyaláb könyvvel 
fölfelé lépkedett a létrán.

–  Azt  hiszem,  a  ruháim  lassan  megszikkadnak,  és  ha  ezt  a  vizet 
feltörlöm, mindjárt nem lesz olyan nagy bűntudatom, amiért betolakodtam 
az üzletébe. Itt is lakik? – kérdezte a férfi váratlanul.

Jordant meglepte és csöppnyi óvatosságra késztette a kérdés. De aztán 
eszébe  jutott,  hogy  lehozta  a  törülközőket.  És  persze  az  otthonias 
öltözetéből is következtetni lehetett arra, hogy itt lakik.

– Igen – felelte. – Az emeleten van egy kis lakás. Három éve lakom itt.
– Három éve? – A fotós megdöbbent. – Maga amerikai.
Nem kérdés volt, a nő mégis úgy válaszolt, mintha az lett volna.
–  Igen.  Középnyugatról  jöttem.  Három  éve  bizonytalanná  vált  a 

helyzetem,  és  eljöttem Londonba.  Apám üzlettársa  segítségével  kaptam 
meg ezt az állást. Ezeknek az angol újságárusító helyeknek Európa–szerte 
működik egy üzletláncuk, rendszerint kisebb városokban, ahol nehezebben 
lehet  hozzájutni  amerikai  és  brit  újságokhoz.  Mi  persze  elsősorban  az 
angolul beszélő turistákat látjuk el.

– Mi történt három évvel ezelőtt, hogy úgy érezte, bizonytalanná vált a 
helyzete? – A kérdés úgy szólt, mintha semmi mást nem hallott volna meg 
az elhangzottakból,  noha a nő épp efölött  szeretett  volna elsiklani.  Erős 
volt a kísértés, hogy megmondja a férfinak, semmi köze hozzá, és ezzel 
ejtse is a témát.

De amikor lenézett rá a létráról, tekintete találkozott a zöld szempárral, 
amelyből  kiolvasta,  hogy  Grant  az  igazat  akarja  hallani.  Egy  erős  kéz, 
melynek  ujjai  elég  érzékenyek  voltak  ahhoz,  hogy  a  fényképezőgépe 
bonyolult és finom szerkezetét kezeljék, a létrának azon a fokán nyugodott, 
amelyen az ő meztelen lába állt.

Elszakította tekintetét a zöld szempártól, és halkan motyogta:
–  Meghalt  a  férjem.  –  Remegő  kézzel  megigazgatta  a  könyveket, 

melyeket végigrakott a legfelső polcon. A kelleténél sokkal több időbe telt, 
hogy a könyvsor egyenesen álljon.

– Mit tesz oda fel? – érdeklődött a férfi, megtörve a csendet, amely már 
vészesen hosszúra nyúlt.

–  Filozófiát  és  vallást  –  hangzott  a  válasz.  –  A divatos  bestsellerek 
jönnek az alsó polcokra. Minél pikánsabb a könyv, annál lejjebb kerül. – 
És huncut mosollyal nézett le a létráról.



– Ügyes kereskedői fogás – nevetett a fotós, majd felnyújtotta az utolsó 
nyaláb könyvet. – Tessék, ezek az utolsók.

A nő épp lehajolt értük, amikor egy újabb villám csapott le, méghozzá 
valahol a közelben, s a villany sisteregve kialudt.

– Jordan! – A nő egy pillanatra elveszítette az egyensúlyát, de a férfi 
gyorsan  megfogta  a  derekát,  hogy  le  ne  essen  a  létráról.  –  Minden 
rendben? – kérdezte a váratlanul támadt sötétségben.

–  Igen  –  felelte  elakadó  lélegzettel  a  nő.  A  bordás  kötésű  pulóver 
vékony anyagán keresztül érezte a férfi kezének melegét. Lábával óvatosan 
kitapogatta az immár láthatatlanná vált létrafokokat, és lassan leereszkedett 
a padlóra. – Attól tartok, így elsőre elég rosszak a benyomásai Luzernról – 
mondta remegő hangon. Grant keze továbbra is erősen tartotta a derekát.

– Elsőre elbűvölő benyomásokat szereztem Luzernról. – A férfi hangja 
csupa vibrálás volt, és a keze szinte észrevehetetlenül följebb siklott a nő 
derekán, mígnem átfogta a bordáit.

– Szerzek valahol gyertyát – szólalt meg elfúló hangon Jordan. – Tudja, 
ilyesmi sűrűn előfordul  nálunk. Mindjárt  jövök. – És gyorsan ellépett  a 
fotóstól.

– Jaj, ne! – szólt utána a férfi. – Félek a sötétben. Inkább magával jövök. 
– És hüvelykujját beakasztotta oldalt a nő övébe, amitől ökle hozzáért a 
csípője domborulatához. – Vezessen, kérem!

Jordan  a  sötétben  meg–megbotolva  kerülgette  az  állványokat  és 
polcokat, miközben a közvetlenül mögötte haladó férfi szinte lépésenként 
beléütközött.

– A lépcső tetején majd jobbra kell fordulnunk. Elég szűk a hely.
– Itt vagyok maga mögött – felelte Grant, és a másik kezét is rátette a 

derekára.
Percekig  tartott,  mire  fölértek  a  sötét  lépcsőn,  mivel  a  hébe–hóba 

lecsapó  villámok  fénye  sem  adott  kellő  világosságot  a  keskeny  fokok 
biztonságos megmászásához.

–  Megérkeztünk  –  mondta  végül  megkönnyebbülten  a  nő,  amikor 
felértek az emeletre. Nem mintha félt volna a sötétségtől, vagy a vihartól, 
vagy attól, hogy áram nélkül maradt. A férfi közelsége, kezének érintése 
keltett  izgalommal  vegyes  rémületet  benne.  –  Itt  várjon!  A  konyhában 
vannak a gyertyák.

– Siessen! – kérte a fotós.



Jordan nevetve indult  a fiók felé,  amelyben a gyertyákat  és a gyufát 
tartotta. Meg is találta ott, ahol lenniük kellett, de úgy látszott, vészesen 
remegő kezével képtelen meggyújtani egy szál gyufát.

– A francba! – morogta dühösen.
– Mi a baj? – szólalt meg a férfi közvetlenül mögötte. A nő nem hallotta 

a lépteit, s most meglepetésében elejtette a gyufásdobozt.
– Megijesztettem? – kérdezte tőle Grant aggódva.
– Igen.
– Bocsánat!
– Semmi baj. Úgy látszik, nem tudom meggyújtani a gyufát. – Pedig 

szüksége volt valami fényre, hogy elűzze a sötétséget. Túl sűrű volt, túl 
intim,  és  mindent  elborító  köpenye  alatt  a  férfi  közelsége  izgalommal 
vegyes idegességet keltett benne.

Grant  fölvette  és  a  konyhapult  tetejére  tette  az elejtett  gyufásdobozt, 
majd egyetlen húzással meggyújtott egy szál gyufát.

–  Köszönöm  –  mormolta  a  nő,  és  a  gyertyát  odavitte  az  aprócska 
lánghoz.  Amikor  fölpillantott  a  fotósra,  úgy  találta,  hogy  az  arca 
indokolatlanul közel van az övéhez.

– Szívesen – felelte a férfi. Amikor könnyedén lehajolt, a nőnek ismét 
elakadt a lélegzete, mert hirtelen azt hitte, hogy most meg fogja csókolni. 
Ám csak  a  gyufát  fújta  el,  és  amikor  a  lángocska  kialudt,  a  füstje  ott 
lebegett kettőjük arca között.

Megkönnyebbülés volt, amit érzett, vagy csalódottság? Sietve elfordult, 
és elindult az apró konyhából a nappaliba nyíló ajtó felé.

– Odabent van még néhány gyertyám – szólt vissza magyarázólag. A kis 
fénykört adó gyertyával a kezében gyors léptekkel végigment a szobán, s 
közben  meggyújtott  néhány  illatgyertyát  is.  A  helyiséget  hamarosan  jó 
illatú, lágy fény árasztotta el.

– Maga tényleg nem tréfált,  amikor azt  mondta,  hogy ideát van még 
néhány gyertyája – csúfolódott az ajtóban álló férfi, amikor a nappaliban 
már mintegy tucatnyi lángocska égett.

– Valójában esztétikai célt szolgálnak, de amint látja, néha jó szolgálatot 
tesznek.

Ott  állt  félszegen,  szűziesen  összezárt  lábakkal,  öntudatlanul 
összekulcsolt kézzel maga előtt. Most mi legyen?

– Kér kávét?



– Nincs villany.
– Gáztűzhelyem van.
– Nagyszerű. A kávé jó ötletnek tűnik.
Kezében  az  egyik  nagyobb  gyertyát  tartalmazó  réz  gyertyatartóval, 

elindult a férfi felé.
Az félreállt, ő pedig, éppen csak súrolva a másikat, kisietett mellette a 

konyhába.
–  Ne  érezze  úgy,  hogy  szórakoztatnia  kell  engem  –  szólt  a  fotós, 

miközben Jordan vizet töltött a kávéfőzőgépbe. – Csak az a helyzet, hogy 
nem szeretnék kint csatangolni ebben az ítéletidőben, amikor még az utcai 
lámpák sem égnek.

A nő egy mosolyt  küldött  felé  a  válla  fölött  rápillantva,  miközben a 
kávét kanalazta a fémszűrőbe.

–  Milyen  amerikai  lennék,  ha  megtagadnám  a  segítséget  egy 
honfitársamtól? Hová valósi, Reeves? – Reeves?! Nem is Mr. Grant?

– Kaliforniában nevelkedtem. A UCLA– n tanultam. Egyetemistaként 
kezdtem hivatásszerűen fotózni.  – A nő közben meggyújtotta  a gázt,  és 
föltette  rá  a  kávéfőzőt.  –  Mondja,  túl  merész  kérés  volna,  hogy  hadd 
öltözhessek át? Teljesen átázott a ruhám.

– Igen... Úgy értem, nem! Csak tessék! Nagyon kellemetlen érzés lehet.
– Lemegyek az üzletbe átöltözni...
– Ne, inkább használja a fürdőszobát. Máris hozok egy gyertyát, hogy 

lemenjen a csomagjáért.
Azzal visszasietett a nappaliba egy másik gyertyáért.
–  Köszönöm.  –  A  férfi  elvette  tőle,  és  leügetett  a  lépcsőn. 

Visszanyerhette  az  önbizalmát,  hiszen pár  perce  még úgy loholt  Jordan 
nyomában, mintha az élete függne tőle. Pillanatokon belül vissza is tért, a 
nő pedig a hálószobáján keresztül elvezette a fürdőszobához. Csak remélni 
merte,  hogy  többé–kevésbé  szalonképes  állapotban  van,  de  tudta,  hogy 
legalább egy nedves törülköző a földön hever. Ha valaki egyedül él, nem 
feltétlenül kell kínosan ügyelnie a rendre.

Mire a kávé elkészült, a fotós is megjelent egy másik farmernadrágban 
és ingben – ezúttal halványsárgában – meg száraz zokniban. Cipő nélkül.

– Jó illata van a kávénak – szólt már az ajtóból.
– Üljön le, mindjárt hozom! Ez a konyha még egy embernek is kicsi.



Mire  behozta  a  tálcát  a  kávéval,  tejszínnel,  cukorral,  kiskanalakkal, 
csészékkel és csészealjakkal, Grant már betelepedett a kanapé sarkába, a 
kényelmes párnák közé.

A nő  letette  a  tálcát  a  kanapé  előtt  lévő  alacsony  asztalkára,  amely 
voltaképpen két kerámiaelefánt közötti üveglap volt. Kitöltötte a gőzölgő, 
illatos kávét az egyik csészébe, majd megkérdezte:

– Mit kér bele?
–  Köszönöm,  semmit.  Némely  helyen,  ahol  jártam,  megtanultam 

nélkülözni mindenfajta fényűzést, és hozzászoktam, hogy azzal érjem be, 
ami van. – Ivott egy kortyot a forró italból. – Ha nem tévedek, ez amerikai 
kávé.

– A szüleim küldik néhány havonta – nevetett Jordan.
– Nagyon finom. – És megnyalta a száját.
Ezután magának is töltött a kávéból, majd letelepedett a kanapé túlsó 

sarkába.  A férfi  kényelmesen kinyújtotta  hosszú lábát,  míg  Jordan,  épp 
ellenkezőleg, maga alá húzta.

– Mi hiányzik még magának otthonról?  – Grant kérdése mellékesen, 
majdnem  túlságosan  is  mellékesen  odavetettnek  hangzott.  Felszínes 
kíváncsiságnál többről árulkodott volna?

–  Apróságok,  amiket  megszoktam.  A  gyorséttermek.  A  kedvenc 
szappanoperám. – A férfi nevetett. – Más nemigen. Hiányoznak a szüleim, 
habár  tavaly  itt  voltak  látogatóban.  Luzern  elbűvölő  hely.  A  svájciak 
intelligens,  szorgalmas,  jóindulatú  emberek.  Sokfelé  jártam  Európában. 
Egy  napon  szeretnék  könyvet  írni  az  utazásaimról.  Maga  ritkán  jár  az 
Államokban. Magának mi hiányzik?

Nő biztosan nem, gondolta, amikor a fotós sorolni kezdett mindenféle 
lényegtelen dolgot.

Ez  a  férfi  nő  nélkül  sohasem  tudna  meglenni.  Borzas,  zilált  haja  a 
gyertyák  halvány,  reszketeg  fényében  vörösesbarna  árnyalatot  öltött, 
szeme alatt,  a járomcsontján  előtünedeztek a halvány szeplők,  melyeket 
odalent a boltban, a villámok éles fényénél nem lehetett látni.

Ettől eltekintve arcvonásait klasszikus értelemben nem lehetett szépnek 
mondani.  Az  orra  kicsit  túl  hosszú  és  vékony  volt,  a  szája  meg  talán 
túlságosan is széles. Az álla a kelleténél több makacsságról árulkodott, de a 
szeme  mesebelien  zöld  volt,  és  sűrű,  hosszú  szempillák  árnyékolták. 



Mindent összevéve kimondottan vonzó volt. Sőt vészjóslóan férfias – és 
nincs nő, aki egy ilyen fenyegetésnek ellen tudna állni.

Az  öltözködését  a  legteljesebb  hanyagság  jellemezte.  Frissen  felvett 
ingét  még annyira  sem gombolta  be,  mint  azt,  amelyet  levett,  úgyhogy 
kikandikált alóla göndör mellszőrzete. Van olyan nő, akit ez a látvány is 
felvillanyoz.

Arra eszmélt föl, hogy a fotós már egy ideje elhallgatott.
–  Még  egy  kis  kávét?  –  kérdezte,  miután  megpróbált  a  kérdés 

feltevéséhez elegendő levegőt pumpálni a tüdejébe.
– Köszönöm, nem.
Megint  csend lett.  A férfi  a  kanapé  másik  sarkából  bámult  rá,  majd 

akaratlanul és automatikusan kinyúlt a keze után, mely a combján feküdt, 
és megfogta. Jordan nem húzta el a kezét.

A gyertyák lángjai  óriásira nyúlt árnyékokat vetettek a meghitt  szoba 
falára.  Az egyik falról  leszedték  a  tojáshéjszínű  vakolatot,  és  a  mögüle 
előbukkanó régi téglafal különleges karaktert adott a nappalinak. A falakon 
koncertek,  balettelőadások  és  kiállítások  keskeny  rézkeretbe  foglalt, 
ízlésesen megrajzolt plakátjai függtek.

Az  egyik  falat  elfoglaló  magas,  széles  ablakot  aranyszínű  és  barna 
szálakból szőtt függöny takarta. Ugyanezzel az anyaggal volt bevonva a 
kanapé  és  a  barna  bőrfotelokba  dobott  sok  párna  is.  A  keskeny 
futószőnyegek alól kilátszott a kor patinájától csillogó keményfa padló.

– Tetszik a lakása. – A férfi hüvelykujja delejes erővel körözött a nő 
csuklóján, majd lejjebb csúszva beletalált a tenyere közepébe. És eközben 
nem a lakást nézte. A nő száját nézte.

–  Köszönöm  –  válaszolta  fátyolos  hangon  Jordan.  –  Én...  Magam 
rendeztem be. Én húztam be a párnákat is.

– Szépek – mondta Grant, de a tekintete nem a párnákon, hanem a nő 
mellén időzött. Ő nagyot nyelt, amikor a férfi tekintete visszavándorolt az 
arcára, és találkozott az ő párás, szürke szemének pillantásával. A fotóst 
soha életében nem ejtette  még így rabul  egy szempár.  Szokatlan volt  a 
világosszürke  színe  is,  de páratlanná  az íriszt  körülvevő sötétkék  gyűrű 
tette.  És  nemcsak  a  látványa  tette  különlegessé,  hanem  a  tekintet 
elevensége és a belőle sugárzó lelkierő is. A tiszta szürke íriszt övező kék 
gyűrű  kénye–kedve  szerint  hol  elkeskenyedett,  hol  meg  kiszélesedett, 
mindössze egy–egy röpke pillanatra engedve futó betekintést a nő lelkébe. 



Márpedig Reeves Grant addig nem nyugodhatott, amíg nem ismeri meg az 
igéző szemek mélyén rejtőző titkokat.

Nézte e szempárt, és önmagát látta tükröződni benne. Elfogta a vágy, 
hogy  valóságosan  is  beköltözhessen  e  szemekbe,  sőt  mögéjük,  a  nő 
koponyájába, és megismerhesse a gondolatait. Közelebb húzódott hozzá.

Jordan szíve olyan hevesen vert, hogy attól tartott,  a férfi meg találja 
hallani,  vagy  meglátja,  mint  dobog  az  immár  feszes  mellére  tapadó 
pulóvere  alatt.  A  tekintete  ellenállhatatlan  erővel  vonzotta,  a  testéből 
melegség, a kezét cirógató ujjakból forróság áradt.

Közeledési  vágyát legyőzve elhúzta a kezét,  arra várva, hogy a fotós 
majd  elengedi.  De  a  férfi  nem  egykönnyen  adta  meg  magát.  Jordan 
erőteljesebben rántott egyet a kezén, mondván:

– Ezeket elviszem, ha nem kér többet. – Fölállt, és kiszabaduló kezével 
fölkapta a tálcát. Ujjai úgy remegtek, hogy alig voltak képesek megtartani 
a tálca fogóját.

– Azt hiszem, ideje lenne újra megpróbálnom a telefont – közölte Grant 
minden lelkesedés nélkül.

A nő épp akkor tért vissza a konyhából, ahol lerakta a tálcát az asztalra, 
amikor a férfi visszatette a telefonkagylót a villára.

– Süket – nézett föl esdeklő tekintettel Jordanre.
Hangos mennydörgés tett pontot a bejelentésre.

MÁSODIK FEJEZET

Még  mielőtt  meggondolhatta  volna  magát,  a  szavak  maguktól 
kicsúsztak Jordan száján. Tudta, hogy a férfi mit szeretne hallani tőle. A 
következményekre ebben a pillanatban még nem gondolt.  A nyilvánvaló 
kockázatokkal sem számolt. Az adott helyzetben meg kellett kérdeznie:

– Mi lenne, ha itt maradna?
– Azt hittem, már sohasem kérdezi meg – válaszolta széles mosollyal 

Grant.
Nehogy  vendége  téves  következtetésre  jusson  spontán  meghívása 

alapján, a nő sietve hozzátette:
– Magáé lehet a hálószoba, én meg majd itt alszom a kanapén.



– Szó sem lehet róla – felelte a férfi egy udvarias főhajtás kíséretében. – 
A hölgy természetesen a saját ágyában alszik, és én foglalom el a kanapét.

– Hiszen el sem fér rajta – tiltakozott Jordan.
–  Ha  tudná,  milyen  helyeken  aludtam  már riportkészítés  közben, 

elismerné, hogy ez a kanapé remek hely.
– Hát, ha maga mondja...
– Én mondom.
– Rendben van. Amíg elkészítem a fekhelyét, magáé lehet a fürdőszoba.
– Értettem. – A fotós katonásan tisztelgett, majd megfogta az egyiket az 

imént felhozott  csomagjai  közül, és bevonult  a fürdőszobába.  De rögtön 
vissza  is  jött,  felkapott  egy  gyertyát,  és  vigyorogva  ment  be  újra  a 
fürdőszobába.

Jordan sietve ágyneműt és takarót hozott ki a hálószobai szekrényből, és 
amikor  a  víz  csobogásával  együtt  meghallotta  a  férfi  dudorászását, 
elmosolyodott.

Néhány  gyors  mozdulattal  kényelmes  ággyá  alakította  át  a  kanapét, 
majd  megveregette  a  párnát,  és  tiszta  huzatot  húzott  rá.  Még  egyszer 
megigazgatta  a  takarót,  s  már  hallotta  is,  hogy a  férfi  belép  mögötte  a 
szobába.

– Gyertyafénynél fogat mosni hihetetlenül szexi élmény – közölte Grant 
lassú,  vontatott  hangon.  Ruhában  volt,  de  az  inggallérja  nedves  lett  a 
mosakodástól.  A  nő  okosabbnak  tartotta  elengedni  a  füle  mellett  a 
megjegyzést.

– Van még valamire szüksége? – kérdezte halkan.
A férfi lerakta a csomagját a lábához, három lépést tett Jordan felé, majd 

közvetlenül előtte megállt.
–  Nincs.  Míg  élek,  örökké  hálás  leszek  a  vendégszeretetéért,  kis 

amerikai unokahúgom.
Mielőtt a nő felocsúdhatott volna, a fotós két kezével megfogta a vállát, 

és lehajolt, hogy megcsókolja. Csukott szájjal cuppanós puszit nyomott a 
szájára. Semmi vész, gondolta Jordan józanul.

Ezután a férfinak fel kellett volna egyenesednie, de nem tette. A keze 
továbbra  is  a  nő  vállán  maradt  –  sőt,  ujjaival  simogatásnak  is  beillő 
mozdulatokat  tett  rajta.  Szája  Jordan  ajka  fölött  lebegett  a  levegőben, 
leheletük összekeveredett és illatos párává egyesült a két száj között.



A másik döbbent mozdulatlanságát hívogatásnak vélve a férfi tétován 
hozzáérintette száját a nő ajkához. Aztán megint... És harmadjára már nem 
húzta el. A férfiszáj nyomása egyre erősödött, mígnem kétségtelenné vált, 
hogy ez már igazi csók. Ó, milyen könnyű lett volna elfogadni a csókját, 
rátámaszkodni az erős férfitestre, hagyni, hogy a belőle sugárzó forróság 
átjárja az övét!

Ám  az  őt  már–már  kalodába  záró  ölelés  megrémítette.  Akaratának 
tökéletes elvesztése megijesztette. Ha most behódol, az teljes kapitulációt 
jelent, és ezt nem kockáztathatta meg. Kezét a férfi vállára téve, épp csak 
egy kicsikét tolt rajta egyet. Grant megértette az üzenetet, és ellépett tőle.

– Jó éjszakát – mormolta, tekintetét Jordan szemébe fúrva.
– Jó éjszakát – hangzott a válasz, majd a nő felkapott egy gyertyát, és 

elsietett  a  hálószoba  felé.  Odabent  hátát  az  ajtónak  vetve  egymás  után 
többször is mélyeket lélegzett.  Amikor úgy érezte, valamelyest magához 
tért, és a pulzusa is többé–kevésbé a megszokott ritmusban vert, bement a 
fürdőszobába.

Bekrémezte  az  arcát,  megmosta  a  fogát,  és  kibontotta  a  haját. 
Megszokott  műveletek  voltak,  automatikusan  végezte  egyiket  a  másik 
után, de közben gondolatai árulkodó módon a percekkel ezelőtt meghozott 
döntésén jártak. Mire lenne képes az a száj, ha szabad utat engedhetne a 
szenvedélyének? Azok a vállát simogató kezek is csak jelezték, hogy van 
tehetségük az érzékek felajzásához.

Butaság!  –  korholta  magát,  és  kezében  a  gyertyával  bevonult  a 
hálószobájába. A férfi csak udvarias akart lenni. Hálából csókolta meg.

Barátságból.  Külföldön összetalálkozó  honfitársak  módjára.  Ennyi  az 
egész.

Letette a gyertyát az éjjeliszekrényre, s felhajtotta a tűzdelt ágytakarót 
és  a  könnyű,  színes  takarót.  Épp a  nadrágja  patentjával  volt  elfoglalva, 
amikor hangtalanul kinyílt mögötte az ajtó.

Mindössze  a  dohányzóasztalon  lévő  gyertya  világította  meg  a  férfi 
alakját, de a nő látta, hogy csak egy pizsamaalsó van rajta, amely mélyen 
lecsúszott  a  csípőjére.  Alakja  teljesen  betöltötte  az  ajtó  nyílást,  karját 
kétoldalt kitárva egy–egy kezével az ajtófélfát fogta.

Jordan  félelemmel  vegyes  izgalommal  meredt  rá.  Keze  a  torkához 
röppent, hogy elkapja a szívét, ha ki akarna ugrani rajta. A másik kezét a 
gyomrára  szorította,  hogy  ezzel  elrejtse  –  hasztalanul  –  a  remegését. 



Tehetetlennek  érezte  magát,  mint  aki  csapdába  esett,  ahonnan  nincs 
menekvés. Menekvés? Miért, csakugyan el akar menekülni?

– Sikítani fog? – kérdezte csendesen Grant. És elindult felé.
– Nem tudom – felelte őszintén, és kétségbeesetten rázta a fejét.
A fotós egyméternyire tőle megállt. Testének pompás arányai láttán a 

nő kénytelen volt bevallani magának, hogy még sohasem látott olyan férfit, 
aki hozzá foghatóan fel tudta volna csigázni női ösztöneit.

– Nem hiszem – suttogta. Ekkor Grant felemelte és két tenyerébe fogta 
az arcát, majd kissé hátrabillentve felkészült rá, hogy megcsókolja. – Nem, 
nem fogok sikítani – mondta még, de ekkor már csukva volt a szeme.

Ezúttal  nem  volt  semmi  tétovázás.  A  férfi  szája  vadul  lecsapott  rá, 
esélyt  sem  hagyva  holmi  tiltakozásra.  Teljesen  birtokba  vette  a  nő 
engedelmesen és alázatosan megnyíló száját.

Nyelve érzékien hozzádörgölődzött Jordan nyelvéhez, majd mélyebbre 
hatolt, hogy feltárja szája titkait. Egyiket a másik után. Közben két karjával 
átnyalábolta, és végigsimítva a hátát, megpihentette kezét a derekán. És ha 
már a derekát fogta, egyúttal közelebb húzta őt magához, míg testük szinte 
egymásba  olvadt.  Ajka  incselkedve  kapkodott  a  másik  száj  után,  de 
mindannyiszor szántszándékkal mellétalált, fogócskára késztetve a másikat 
is.  És  amikor  egy  csalódott  kis  sóhaj  röppent  ki  a  nő  száján,  azzal 
jutalmazta meg kitartását, hogy újból birtokba vette az ajkát.

Jordan ekkor felemelte mindkét karját, és a férfi tarkóján összekulcsolta 
a  kezét.  Így zuhantak  hanyatt  a  vetett  ágyra,  amely puha ölébe fogadta 
őket.

Grant  fölemelte  a  fejét,  és  láztól  égő  tekintettel  bámult  le  a  nőre. 
Beszélni  kezdett,  de  olyan  gyorsan,  mintha  régóta  tartogatta  volna  a 
szavakat,  és  most,  hogy  elérkezettnek  látta,  nem  akarta  elszalasztani  a 
kedvező alkalmat.

– Gyönyörű a hajad. Sötét és csillogó. – Ujjai belemélyedtek a selymes 
fürtökbe.  – A bőröd tökéletes,  festeni  sem lehetne szebbet.  A szemed... 
Istenem, milyen szép vagy, Jordan! Csókolj meg újra! Kérlek!

A nőnek nem kellett  több biztatás.  Beletúrt  a  borzas,  gesztenyebarna 
hajba,  és  magához  húzta  a  férfi  arcát.  Szájuk  szomjasan,  forrón  és 
nedvesen  tapadt  egymásra,  kielégülést  keresve  egy  újonnan  keletkezett, 
csillapíthatatlannak tűnő szomjúságra.



Grant eltávolodott a száj forrásától, hogy csókokkal hintse be a nő arcát 
és fülét, és nyelve hegyével megcsiklandozza a fülcimpáját. Jordan ezalatt 
ujjbegyeivel  kitapogatta  a  fotós  vállának  kemény  izmait,  és  szája 
végigkalandozott a nyaka vonalán. A férfi keze befurakodott a testük közé, 
és  megtalálta  a  nő  mellét.  Hüvelykujja  begyével  cirógatni  kezdte  a 
mellbimbóját, amely nem átallotta felhívni magára a figyelmet.

–  Grant  –  nyögött  fel  Jordan,  és  hátát  ívben  megfeszítve  a  férfihoz 
simult. És ebben a pillanatban ráeszmélt, hogy mit művel. Alig egy órája 
látta életében először ezt az embert. Most meg itt fekszik vele az ágyban, 
és hagyja – nem, inkább még ő könyörög neki –, hogy csókolja és a lehető 
legintimebb helyeken simogassa a testét. Ez nem valami könnyed, felületes 
csókolózás  –  ez  már  szeretkezés.  Egy idegennel!  Megbolondult?  Ennek 
véget kell vetnie. Azonnal.

De ekkor már a férfi mindkét keze becsúszott a pulóvere alá, és rásimult 
mindkét melle halmára.

– Reeves... ne. Kérlek, ne... – esdekelt. – Nem szabad... Nem akarom...
– De én akarom, Jordan. Csak nem így. Így soha.
Azzal a fején át lehúzta róla a pulóvert, és a nő most ott feküdt előtte 

leplezetlenül kitéve perzselő pillantásának.
– Istenem – lehelte Grant, és majd felfalta a tekintetével.  Gyöngéden 

simogatni  kezdte,  és elragadtatott  csodálattal  figyelte,  milyen buzgón és 
készségesen válaszolnak a mellbimbók ujjbegyei cirógató mozdulataira.

Jordan a férfi fürkésző tekintetétől  és saját  teste reakciójától  zavartan 
lehunyta a szemét. Reeves szája összezárult a mellén. A bimbó élvezettel 
adta át magát a nyelv játékos böködésének. Amikor az ajkak gyengéden 
harapdálni és ráncigálni kezdték, a nő érezte, hogy a teste mélyén lángra 
kap egy gyújtózsinór, végigfut az erein, és lángba borítja az egész testét. 
Halkan elkiáltotta a férfi nevét.

– Fájdalmat okoztam? – kapta fel a fejét aggodalmasan Reeves.
– Nem, nem – zokogta Jordan, és két kézzel megragadva visszahúzta 

magára a fejét.
– Istenem – mormolta a férfi a nő harmatos bőre fölött. – Olyan finom 

vagy. – És tovább harapdálta, ingerelte és gyötörte, a nő pedig tudta, hogy 
elveszett. A csata eldőlt, még mielőtt elkezdődhetett volna. A fotós nyerte 
meg, mert igazából nem volt ellenfele. Ő veszített. Most már ő is éppúgy 
akarta, mint a férfi.



Amikor Reeves kikapcsolta a nadrágját, és a bugyijával együtt lehúzta 
róla, egyetlen mozdulattal sem ellenkezett. A férfi ezután felállt, egy gyors 
mozdulattal  kioldotta  a  zsinórt  a  derekán,  amitől  a  pizsamanadrág 
lecsúszott róla a földre. Akkor újra lefeküdt, és magához húzta a nőt.

– Olyan jó érezni a tested, Jordan – súgta. – Kimondhatatlanul jó érzés.
Ujjai varázspálcája nyomán záporozni kezdtek a nő testére az eksztázis 

szivárványszínű szikrái. Izzó csókok borították el a mellét.
A férfi keze végigvándorolt a derekán, a csípőjén, le a combján, s a két 

combja között. Egyszerre akadt el a lélegzetük, amikor a kéz megérintette 
a  rejtekben megbújó  kaput.  A kapu kilincse  engedelmesen,  simogatásra 
várva simult az ujjakhoz. Reeves elégedetten cirógatni kezdte.

Amikor a nő már nem bírta tovább,  szorosan átkulcsolta  a férfit,  aki 
maga  alá  gyűrte  őt,  de  még  visszatartotta  magát,  hogy  fojtott  hangon 
megkérdezze:

– Jordan, van rá valami okod, hogy ne tegyem meg, amire készülök?
Van! Száz oka van rá. Ezer és ezer oka van rá. Egy másik arc jelent meg 

lelki szemei előtt, de nem akart róla tudomást venni. Úgy elhatalmasodott 
rajta a vágy, hogy már semmi más nem számított.  Reeves úgy csókolta, 
úgy  simogatta,  mint  előtte  soha  senki.  Képtelen  volt  visszautasítani  a 
szenvedélyt, amelyet újra felébresztett benne. Annak, ami közöttük történt, 
nem lett volna szabad megtörténnie. Mégis megtörtént. És ő akarta, hogy 
megtörténjen.

Megrázta a fejét a párnán.
– Nem, nincs semmi okom.
Ekkor a férfi olyan tökéletesen egybeolvasztotta kettejük testét, hogy a 

nő a gyönyörtől egyre csak a nevét zihálta.
–  Igen,  Jordan,  igen  –  súgta  rekedten  a  fülébe  Reeves.  –  Most  jó. 

Nagyon jó.
Még  így,  a  szenvedélytől  elvakított  elmével  is  felismerték,  milyen 

harmonikus párt alkotnak. Mintha ezerszer elpróbálták volna, annyira egy 
ütemre  mozgott  a  testük.  Semmit  sem  tartottak  vissza,  semmit  sem 
fojtottak el. Leomlott minden korlát, megszűnt minden gátlás.

És nem siettek el semmit.
Minden mozdulatuk gyönyört szerzett  a másiknak. Minden simogatás 

lassú és  izgató  volt,  hogy a  másik kedvét  lelje  benne.  Egymás  illatától 
elbódult állapotban, egyszerre értek fel a kéj tetőfokára, melyet Reeves a 



nő válla  és melle  közé fúrt  fejjel,  Jordan pedig teljes  erejéből  a  férfiba 
kapaszkodva élt át.

–  Én ezt  nem értem.  –  Jordan közelebb csúszott  a  férfihoz,  és  arcát 
annak mellkasára fektette.

– Mi van ezen értenivaló?  – kérdezte  Reeves halkan.  Egyik karjával 
átölelve tartotta a nőt, miközben a másik kezével a haját simogatta.

–  Ez  nem én  vagyok.  Én  soha...  A  férjem  óta  egyszer  sem voltam 
férfival – vallotta be zavartan. Nem is biztos, hogy a fotós hisz neki. Neki 
magának is nehéz volt elhinnie.

Reeves  fölemelte  a  fejét  a  párnáról,  és  lenézett  a  nőre,  akinek  az 
éjjeliszekrényen álló egy szál gyertya csak félig világította meg az arcát.

– Nem kell igazolást keresned vagy mentegetőznöd miatta – mondta, és 
mutatóujját végighúzta Jordan szeretkezéstől kipirult arcán. – Azt hiszem, 
amúgy is rájöttem volna.

– Olyan ügyetlen voltam? – nézett föl rá a nő.
– Tökéletes voltál. – Gyöngéd csókot lehelt az ajkára. – De fizikailag 

nem volt az az érzésem, hogy gyakran vagy együtt férfival.
Jordan  elrejtette  arcát  a  férfi  vállgödrébe,  aki  halk  kuncogással 

nyugtázta a zavarát. Hosszú percekig szótlanul feküdtek, élvezve a másik 
testének melegét, érintését, illatát és közelségét.

–  Mesélj  a  férjedről!  –  szólalt  meg  nagy  sokára  Reeves  halk, 
bizalomgerjesztő hangon.

Jordan  keze,  amely  eddig  szórakozottan  kalandozott  a  férfi  bordáin, 
most megpihent.

– Akkor házasodtunk össze, amikor elvégeztem a főiskolát. Négy évig 
voltunk házasok. Autóbalesetben halt meg.

– Fogadd őszinte részvétemet. Szörnyű lehetett neked.
– Amikor meghalt, már egy ideje nem éltünk együtt – felelte sóhajtva. – 

Charles  ügynök  volt...  Rossz  ügynök.  Váltogatta  a  munkahelyeit, 
ábrándokat  kergetett,  képtelen  volt  számolni  a  realitásokkal.  Évekig 
vándoroltam  vele  városról  városra,  egyik  államból  a  másikba,  váltig 
reménykedve, hogy most majd fel tudom rakni a függönyöket a lakásban, 
mielőtt megint azzal jönne haza, hogy költöznünk kell.



Végül belefáradtam ebbe a bizonytalan életmódba, és elhagytam. Állást 
kaptam egy újságnál, ahol a társasági rovatba kellett cikkeket írnom. Nem 
valami  izgalmas  élet,  de  stabil  volt.  Charles  könyörgött,  hogy  menjek 
vissza hozzá, de én azt feleltem, csak akkor megyek vissza, ha megígéri, 
hogy megállapodik. Néhány hónap múlva meghalt.

Grant nehezen vette a levegőt, és közelebb húzta magához Jordant.
– Remélem, nincs bűntudatod, amiért elhagytad őt.
– Talán lett volna, de a halála után megkeresett a barátnője, és elmesélte 

az  összes  szörnyű  részletet  –  nevetett  keserűen  a  nő.  –  Már  régen 
viszonyuk volt, amikor én elhagytam Charlest.

–  Ezek  szerint  mégsem  volt  csupa  kudarc  az  élete  –  jegyezte  meg 
gúnyosan a fotós.

– Ne ítéld el őt! Nem tehetett róla, ilyen volt.
– Nagylelkű vagy – suttogta a férfi, és a nő álla alá nyúlva fölemelte az 

arcát, hogy megcsókolhassa.
Ám amikor váratlanul kigyúlt a villany, hirtelen ellökte magától, és úgy 

ült  fel,  mintha  rugó  lenne  a  derekában.  Miután  rájöttek,  mi  történt, 
egyszerre tört ki belőlük a nevetés.

–  Átéltem  háborúkat,  éhínségeket,  árvizeket,  mégis  attól  kapok 
infarktust,  hogy újra  van  áramszolgáltatás  –  csóválta  a  fejét  a  fotós,  és 
jellegzetesen fiús mozdulatával tíz ujjal végiggereblyézte a haját.

– Hány óra van? – kérdezte a nő.
A férfi a karórájára pillantott.
– Épp most múlt kettő.
–  Na,  akkor  rekordidő  alatt  állították  helyre  az  áramszolgáltatást  – 

nevetett Jordan.
–  Maradj  ott,  ahol  vagy,  asszony!  Majd  én  körbejárok,  és 

lekapcsolgatom a villanyt.
– Így? – ült fel meglepetten, látva, hogy a férfi átlépi a földön heverő 

pizsamanadrágot.
– Van valami kifogásod ellene? – nézett rá incselkedve Reeves.
– Nem, ha sietsz vissza – vágott vissza huncutul Jordan.
– Telhetetlen némber – ugratta a férfi, és kivonult a szobából.
A nő visszahanyatlott a párnára, és két karját a feje fölé emelve kéjesen 

nyújtózkodott. Aztán elégedetten felsóhajtott, és mosolyogva nézett körbe 



a szobában. Úgy látta, mintha az egész jellege megváltozott volna, amióta 
Reeves Grant itt van.

Tekintete  egy pillanatig  elidőzött  az  öltözőasztalán  sorakozó Lalique 
parfümökön,  majd  továbbsiklott,  végül  mégis  visszatért  hozzájuk,  és 
alaposabban megnézte a kollekciót. Helmut. Helmuttól kapta ajándékba a 
múlt héten „csak úgy”, minden különösebb alkalom nélkül.

Korábban,  amikor  Reeves  megkérdezte,  van–e  valami  oka,  hogy  ne 
fejezze be az aktust,  egy másodpercre felvillant előtte Helmut arca.  Az, 
hogy ma éjjel  együtt  volt a fotóssal,  egyáltalán nem volt  fair  Helmuttal 
szemben. Hogy fogja megoldani ezt a helyzetet?

Megemlítse  Reevesnek  Helmutot?  Tulajdonképpen  nem  tartozik  rá, 
másrészt viszont jobb kezdettől  fogva nyílt kártyákkal játszani.  Minek a 
kezdetétől? Semmi oka rá, hogy azt higgye, ez a dolog tovább fog tartani a 
mai éjszakánál. Talán jobb lesz bölcsen hallgatnia, amíg váratlan vendége 
sejtetni nem engedi, hogy mik a szándékai.

Nem, egyelőre nem mond neki semmit.
De amikor a férfi visszajött,  és lekapcsolta a lámpát, már tudta, hogy 

őszinte akar lenni hozzá.
–  Reeves  –  mondta,  amikor  az  visszabújt  az  ágyba,  és  átölelte.  – 

Reeves...
–  Mindet  lekapcsoltam.  Nem  hagyhatnánk  végigégni  ezt  az  utolsó 

gyertyát? Nem akarok minden fényt kiiktatni, mert akkor nem láthatlak. – 
A férfi hangja rekedt volt a vágytól, és ajka már elindult lefelé a nyakán 
oda, ahol az az érzékeny háromszög alakú mélyedés van.

– Reeves...
– Hm?
– Beszélni... Ah... Kérlek, Reeves... Akarok veled...
A férfi keze a nő sima hasának selymes bőrén kalandozott, míg szája az 

érzékeny mellbimbókat birizgálta.
–  Ezt  komolyan  mondod?  Beszélni?  Éppen  most?  –  kérdezte  egy 

pillanattal  előbb,  mint  hogy  a  száját  a  nő  ajkára  tapasztotta.  Nyelve 
befurakodott Jordan két fogsora közé, amivel lehetetlenné tette számára, 
hogy beszélni tudjon. De ez már amúgy sem számított. A nő addigra már 
elfelejtette, mit akart mondani.



– Mr. Grant! – nyújtotta a kezét Helmut Eckherdt. – Alig láttam, amióta 
megérkezett. Remélem, kiszolgálta magát enni– és innivalóval. – Mosolya 
meglepő  módon  rendezte  át  szabályos  arcvonásait,  és  egyáltalán  nem 
érzékelte a fotós és Jordan közötti feszültséget.

– Köszönöm, Mr. Eckherdt.  Kiválóan érzem magam. Minden perccel 
egyre jobban. – Pillantása Jordanre siklott,  aki sztoikus nyugalommal és 
sápadtan állt a férfi mellett.

– Ó, bocsáss meg, drágám – mentegetőzött Helmut, és társnője karját a 
sajátjába fűzte. – Mr. Reeves Grant, bemutatom Mrs. Jordan Hadlockot. Ő 
is az ön országának polgára, de remélem, már nem sokáig.

Elragadtatott mosollyal nézett le a nő keskeny, fehér arcára, mialatt az 
odanyújtotta kezét Reevesnek. A férfi kivárt; nem fogadta el rögtön a feléje 
nyújtott  kezet.  A  vér  Jordan  fejébe  szökött,  és  ettől  egy  pillanatra 
megszédült. A szája kiszáradt. Csak nem fogja a fotós szóba hozni a tegnap 
éjszakát?! Nem lehet ilyen szívtelen. A férfi keze lassan felemelkedett, és 
kinyúlt  a  nő  keze  után.  Ujjai  a  keskeny  ujjak  köré  fonódtak,  és 
megszorították.

– Részemről a szerencse, Mrs. Hadlock – mondta bársonyos hangon.
– Köszönöm – mormolta a nő.
–  Drágám,  az  elkövetkező  napokban  gyakran  fogsz  találkozni 

Reevesszel... Ugye, tegeződhetünk? – csevegett tovább Helmut. – Portrét 
készít rólam egy amerikai magazin számára. Ő ugyanis fotóriporter.

– Ismerem Mr. Grant munkásságát – felelte Jordan nyugodtan, és nagy 
bátorságra  vallón  föltekintett  a  haragosan  rámeredő  zöld  szempárra.  – 
Láttam  a Time–ban  az  IRA–ról  készült  képriportját  is.  Átfogónak  és 
érdekesnek  találtam.  Realisztikusan,  ugyanakkor  részvéttel  nyúlt  egy 
nagyon kényes témához.

–  Köszönöm,  Mrs.  Hadlock.  Úgy  gondoltam,  ezúttal  egy  kevésbé 
lehangoló  témához  nyúlok.  Nagyon  készültem  a  Mr.  Eckherdttel  való 
találkozásra.  Úgy  vélem,  az  amerikai  olvasókat  érdekelni  fogja  a  világ 
egyik leggazdagabb emberéről szóló tudósítás.

– Szeretném, ha Jordan is szerepelne a cikkben, Reeves. Ami azt illeti, 
akár be is lőheted a gépedet. Perceken belül bejelentem az eljegyzésünket.

– Helmut! – fordult szembe vele elszörnyedve a nő. – Miért... Nekem 
miért nem szóltál róla?



– Mert meglepetésnek szántam – mosolygott hófehéren villogó fogakkal 
a férfi. – És ha előre szólok, megint kitaláltál volna valami ürügyet, amivel 
elodázhatod  az  elkerülhetetlent.  Drágám,  én  már eldöntöttem, hogy 
hamarosan  Mrs.  Eckherdt  leszel,  és  punktum.  Csak  idő  kérdése. 
Beleegyeztél vagy sem, hogy hozzám jössz feleségül?

Egy  közelmúltbeli  kiránduláson,  melyet  a  Zermatton  tettek,  Jordan 
beleunt  Helmut  órák óta  tartó  tréfás  nyaggatásába,  és  megígérte,  hogy 
fontolóra  veszi a  férfi  házassági  ajánlatát.  Úgy  tervezte,  hogy  majd 
egyszer,  adandó  alkalommal  szóba  hozza  a  témát,  és  elmagyarázza 
Helmutnak, még nem áll készen arra, hogy új házasságot kössön. De az 
időpont  sohasem  látszott  alkalmasnak,  és  tessék,  a  férfi  most  ezzel  a 
bejelentéssel hivatalossá akarja tenni a még csak a puhatolódzás szintjén 
létező elköteleződésüket. És Reeves! Hogy történhetett ez meg?

Hirtelen szűknek érezte az álomszép ruhát, melyet a szokott erőszakos 
módján Helmut vásárolt neki külön erre az alkalomra. A terem is mintha 
túlzsúfolt  lett  volna.  Az  imént  megivott  pohár  pezsgő  forrni  kezdett  a 
gyomrában,  és  félő  volt,  hogy  vissza  talál  jönni.  Zúgott  a  feje.  És 
mindennek  tetejében  itt  állt  előtte  Reeves,  és  ellenséges  szemmel 
méregette.

Mintha  kívülről  nézné  a  jelenetet,  észrevette,  hogy  Helmut  magukra 
vonja mindenki figyelmét. A teremben fokozatosan elhalkult az önfeledt 
csevegés, a fejek feléjük fordultak, a kezek félretették a pompás falatokkal 
megrakott tányérokat, és a vendégek udvariasan a házigazdára néztek.

– Bizonyára mindannyian találkoztak már Jordannel. Örömmel jelentem 
be önöknek, hogy hamarosan ő lesz a feleségem.

Halk  moraj  fogadta  a  szavait.  A  nők  irigy,  a  férfiak  elismerő 
pillantásokat  küldtek  Jordan  felé,  míg  néhányan,  akiket  önző  módon 
jobban  érdekelt  a  saját  szívügyük,  mindössze  udvarias  érdeklődést 
mutattak.

Jordan megrettent a rászegeződő tekintetektől. Mint aki transzba esett, 
engedelmesen  tűrte,  hogy  Helmut  magához  ölelje,  és  szűzies  csókot 
leheljen  az  ajkára.  Érzékelte,  hogy  egy  fényképezőgép  vakuja  villan. 
Reeves lefényképezte, amint egy másik férfit csókol.

– Eljegyzésünk alkalmából meg szeretném ajándékozni Jordant ezzel a 
gyűrűvel – hallotta ismét Helmut hangját. A férfi egy bársonnyal bevont 
dobozkát vett elő a zsebéből, és felpattintotta a tetejét. Egy platinagyűrűt 



vett  ki  belőle,  rajta  egy  akkora  és  olyan  ízléstelenül  feltűnő, 
négyszögletesre  csiszolt  gyémánttal,  amilyet  Jordan  még  soha  életében 
nem látott. Elkapta a nő nyirkos, ernyedten lógó bal kezét, és a gyűrűt a 
harmadik  ujjára  csúsztatta.  Olyan  nehéz  volt,  mint  egy  láncon  függő 
vasgolyó.

Jordan bágyadt mosollyal nézett föl Helmutra. A vaku megállás nélkül 
villogott.

A legszívesebben odafordult volna Grant–hez, és ráüvölt, hogy hagyja 
abba. Ez egyáltalán nem igaz, és semmiféle kapcsolat nincs a lánykérés és 
a  tegnap  éjszaka  történtek  között.  De  a  gép  egyre  csak  villogott.  Az 
emberek megindultak felé,  hogy gratuláljanak,  és lássák a gyémántot  az 
ujján.

A fotós figyelte, amint Jordan kétségbeesetten belekapaszkodik Helmut 
ingujjába.  Ereiben  felforrt  a  vér.  Alig  bírta  visszafogni  magát,  hogy ne 
kapja a keze közé és ne rázza meg alaposan, míg nem kezd könyörögni, 
hogy engedje el. És ha már megbánta a bűnét, és a bocsánatáért esdekel, 
akkor megcsókolja, de úgy, hogy semmi kétsége ne lehessen afelől, hogy 
kihez  tartozik  valójában.  De  semmi  ilyesmi  nem  történt.  Jordan 
gyámoltalan nő módjára állt Helmut mellett, sőt még neki is támaszkodott. 
Reeves életében nem volt még ilyen féltékeny és dühös.

Látta, hogy Helmut lehajtja a fejét, és Jordan szájához viszi a fülét. A nő 
ajka alig észrevehetően megmozdult, amiről Grantnek eszébe jutott, milyen 
volt ez a száj. Jordan súgott valamit Helmutnak, és a fotós leolvasta a férfi 
szájáról a választ: „Természetesen, drágám."

Reeves a zsebébe nyúlt, hogy egy másik lencsét vegyen elő, de ujjai egy 
szűrő körül záródtak össze, melyet gyakran használt a fényképezőgépéhez. 
Amikor látta,  hogy Helmut Jordan félig nyitott  ajkára tapasztja a száját, 
ujjai reflexszerűen összezárultak. Nem is érezte, hogy az üveg összetört, és 
megvágta három ujját.

Csak  amikor  kihúzta  kezét  a  zsebéből,  akkor  látta  meg,  hogy folyik 
belőle a vér. Gyorsan lekapott egy szalvétát a büféasztalról, hogy elállítsa 
vele  a  vérzést.  Helmut  épp  egy  újabb  bejelentést  tett,  nyilván 
menyasszonya kívánságára.

–  Hölgyeim  és  uraim,  Jordan  arra  kéri  önöket,  akik  mindnyájan  a 
barátaink, hogy miután a sajtó képviselői ma este nincsenek jelen, ne is 
értesítsék  őket  a  közelgő  házasságkötésünkről.  Érthető  módon  nem 



szeretné  nyilvánosságra  hozni  a  dolgot,  amíg  nem  beszélt  az  Egyesült 
Államokban élő szüleivel.

Reeves  szótlanul  nézte  a  körülötte  jövő–menő  vendégsereget,  amely 
izgatottan  taglalta  a  mesébe  illő  pár  közelgő  esküvőjét.  Figyelte,  amint 
Jordan kegyesen fogadja a gratulációkat, és amikor egy terjedelmes keblű, 
felékszerezett matróna fullasztó ölelésébe vonta, tekintetük az asszonyság 
válla fölött összetalálkozott.

A  keservit  neki!  Azok  a  tágra  nyílt,  kék  gyűrűs,  szürke  szemek 
könyörögve tapadtak rá. Annyi harag és vád sütött belőlük, hogy Reeves 
képtelen volt elszakadni tőlük. Mégis hogy képzeli ez a nő, hogy címeres 
ökröt  csinál  belőle,  azután  meg  ilyen  szemeket  mereszt  rá?  És  nem 
engedte,  hogy fagyos pillantása  egy kicsit  is  felmelegedjen.  A közönye 
azonban csupán látszat volt. Még most, ebben a pillanatban sem tudta, mit 
tenne  szívesebben:  rácsapni  egy  nagyot  arra  a  hazug  szájára,  vagy  itt, 
mindenki szeme láttára leteperni és a magáévá tenni, hogy enyhüljön az az 
elviselhetetlen feszültség az ágyékában.

Jordan  erőtlenül  rogyott  bele  egy XIV.  Lajos  korabeli  selyemhuzatú 
karszékbe. Szórakozottan nézte a felbecsülhetetlen értékű márványpadlót 
ezüstszínű  szandálja  alatt,  melynek  egyik  vékony  pántja  vörös  csíkot 
vágott  a  kislábujjába.  Már  nagyon  szeretett  volna  megszabadulni  a 
lábbelijétől, és mezítláb járkálni, mint tegnap éjjel is. Tegnap éjjel.

Végignézett  a  termen,  ahol a  szobalányok és pincérek már a partiról 
visszamaradt  szemetet  takarították  össze.  Egyikük  a  kiloccsant  pezsgőt 
törölte  fel,  míg  egy  másik  a  kristály  hamutartókat  ürítgette  egy  rézből 
készült nyeles csikkgyűjtőbe. A kisegítő személyzet tálcákra rakta az üres 
tányérokat és a szalvétákat.

Reeves  és  Helmut  a  büféasztal  mellett  állva  csevegtek.  A fotós  egy 
maréknyi  amerikaimogyorót  hajított  a  szájába,  majd  fejét  hátrahajtva 
harsány nevetésben tört ki valamin, amit Helmut mondott.

Hogyan  kerülhetett  ő,  Jordan  Hadlock,  ilyen  lehetetlen  helyzetbe? 
Bárcsak  megkérdezte  volna  a  fotóst,  hogy  miféle  munka  miatt  jött 
Luzernbe!  Nem  ezt  diktálta  volna  a  józan  ész?  Bárcsak  Reeves 
megemlítette volna, hogy egy svájci nagyvállalkozóról készülő terjedelmes 



cikkhez  akar  fotókat  készíteni!  Miért  nem  került  szóba,  hogy  min 
dolgozik? Bárcsak... Bárcsak...

Mi történt volna az elmúlt éjszaka, ha Reeves megtudja, hogy közte és 
Helmut Eckherdt között van „valami” komoly? Számított volna bármit is?

Helmut  legalább  tíz  évvel  idősebb  Grant–nél,  sokkal  gazdagabb,  és 
félelmetesen  ért  hozzá,  hogyan  kell  magára  terelni  a  figyelmet.  Ennek 
ellenére,  ahogy Jordan elnézte  őket,  úgy látta,  hogy a  fotós egyenrangú 
félként kezeli őt. A legkevésbé sem feszélyezte a tudat, hogy egy vagyonos 
és befolyásos üzletemberrel beszél.

Mindkét férfi feltűnően jóképű volt. Helmut az a klasszikus szőke típus, 
aki  az  utazási  prospektusokban  szokta  alpesi  üdülésre  invitálni  az 
embereket.  Erős,  izmos  alakját  a  saját  kondicionálótermében  töltött 
óráknak és a személyi masszőrje munkájának köszönhette.

Reeves természettől fogva előnyös alkatának nem volt szüksége külön 
edzésekre. Kissé hányaveti, könnyed mozdulatai mögött sejteni lehetett az 
erőt. Minden porcikáján látszott,  hogy amerikai.  Jóvágású, markáns arca 
pionír őseiére emlékeztetett.

Jordan  elbűvölten  nézte  minden  mozdulatát,  s  ha  meghallotta  mély 
zengésű  nevetését,  halk,  kissé  vontatott  beszédét,  izgalom fogta  el.  Az 
emlékezésből fakadó gyöngéd érzelemmel nézte a kezét, mely belerakta a 
fényképezőgépet a tokjába, s miután becsukta a tokot, kinyúlt Helmut keze 
felé, hogy megrázza. Egyik keze ujjai egy szalvétába voltak bebugyolálva. 
Istenem, csak nem vér az, ami átüt az anyagon?

A múlt éjjel ezek a kezek úgy tudták simogatni, hogy az érintésüktől 
elvarázsolódva szinte öntudatlanul vonaglott alattuk. Ezek az ujjak a teste 
minden rezzenésére válaszoltak, és lassú, ráérős mozdulataikkal mámoros 
pillanatokat  szereztek  neki.  És  a  nyomukban  mindenütt  ott  járt  a 
kielégülésre vágyó és e vágyát beteljesítő mohó száj.

És micsoda szavakat sugdosott a fülébe ez a száj! Charles, a férje, néma 
szerető  volt.  Eddig  álmában  sem  gondolta  volna,  hogy  azok  az 
összefüggéstelenül  csapongó  szavak  milyen  jelentőségteljes  üzeneteket 
tudnak közvetíteni testének és lelkének.

A múlt éjszaka elhangzott szavak csak dicsérték. Vajon mit gondolhat 
róla most, ahogy Helmuttal együtt feléje tart? Kipislogta a szeme sarkában 
vészesen gyülekező könnycseppeket, és mosolyogni próbált, de maga sem 
volt biztos abban, hogy nem volt–e hiábavaló az igyekezete.



–  Drágám,  bocsáss  meg,  hogy  így  megvárakoztattalak  –  mondta 
Helmut. – Néhány fontos dolgot még el kell intéznem, mielőtt holnap újra 
beindulna az üzlet. Reeves felajánlotta, hogy visszavisz a hajón, és elkísér 
egészen az ajtódig.

HARMADIK FEJEZET

Jordan  pillantása  a  fotós  arcára  röppent,  majd  éppoly  gyorsan 
visszasiklott Helmutéra.

– Semmi szükség rá. Ha kikötöttünk, onnan már magam is haza tudok 
menni.

–  Szó  sem  lehet  róla,  Mrs.  Hadlock  –  felelte  Reeves  nyájasan.  – 
Megígértem Helmutnak,  hogy  egészen  addig  szemmel  tartom,  amíg  be 
nem lépett a lakása ajtaján.

A nő erős vágyat érzett arra, hogy pofon vágja a férfit. Szántszándékkal 
gúnyolódik vele!  Mialatt  Helmut  elhozta  a  ruhatárból  a  köpenyét  és  az 
estélyi táskáját, a fotós hanyagul nekidőlt az egyik márványoszlopnak, és 
szemtelenül le–föl járatta rajta a tekintetét.

– Készen vagy, Jordan? – kérdezte Helmut udvariasan.
– Igen.
Helmut  ragaszkodott  hozzá,  hogy  elkísérje  őket  a  kastély  hátsó 

kapujához. A birtoka a Luzerni–tó egyik magántulajdonban lévő szigetén 
volt. A ház, már amennyiben illő volt ezzel a lealacsonyító szóval illetni, 
fehérre  festett  téglából  épült,  sötétbarnára  pácolt  gerendákkal  és 
zsalugáterekkel  díszítve.  Visszafogott  architektúrája  ellenére  látványos 
épület volt, melyet kertészeti remekműnek is beillő park vett körül.

Helmut végigvezette Jordant és Reevest a szobrokkal díszített parkon, 
majd le a magánkikötőjéhez vezető kőlépcsőkön. Miután csókkal kívánt 
Jordannek  jó  éjszakát,  egy  egyenruhás  matróz  felkísérte  őket  egy  kis 
hajóra. Helmut gyakran bérelt ki motoros hajókat egy–egy estére, hogy a 
vendégei  ezeken  tudjanak  átkelni  a  szigetéről  a  partra.  Nem  éppen 
luxusjachtokat, de nem is közönséges bárkákat.

Mihelyt elhelyezkedtek a fedélzet nyugszékeiben, a kapitány beindította 
a  motort,  és  a  hajó  eltávolodott  a  kikötőtől.  Helmut  integetett  utánuk, 



mígnem beleolvadtak a sötétbe, és nyomukat már csak a tó fölött lebegő 
finom vízpára jelezte.

Jordan  egyenes  derékkal  ült  az  alacsony  vászonszékben;  meg–
megborzongott  a hűvös esti levegőben. Összébb húzta magán földig érő 
selyemköpenyét. A világért nem nézett volna a mellette lévő nyugszékben 
ülő férfira. A kormányos nekik hátat fordítva navigált  a sima vízen, így 
szinte egyedül voltak.

Jordan  sercegést  hallott  a  sötétben;  egy  gyufa  lángja  lobbant  fel,  s 
közelített egy cigaretta végéhez. Reeves a gyufaszálat meglóbálva eloltotta 
a  lángot,  majd  gondosan  belepottyantottá  a  tükörfényes  fedélzethez 
erősített  homokvödörbe.  Amikor  mélyen  leszívta,  majd  lassan  kifújta  a 
cigaretta füstjét, a nő orrát megcsapta a dohány átható illata.

– Nem is tudtam, hogy dohányzol – jegyezte meg csendesen.
Olyan hosszú csend következett,  hogy már arra gondolt,  a férfi  vagy 

meg sem hallotta, vagy szándékosan eleresztette a füle mellett a szavait.
–  Nem  is  –  szólt  nagy  sokára  Reeves.  –  Már  évekkel  ezelőtt 

abbahagytam. De most újrakezdtem.
– Ó!
A férfi  addig  húzgálta  a  székét,  amíg  szembekerült  vele.  Szigorúan 

nézett rá zöld szemével, miközben újból beleszívott a cigarettájába. Ettől 
köhögés fogta el,  szitkozódni kezdett,  és kipöckölte a cigarettát a vízbe, 
ahol az szisszenve kialudt.

– Csak annyit tudsz mondani, hogy „Ó!"?
– Reeves, kérlek, én...
–  Kímélj  meg  a  színpadias  magyarázkodástól!  –  vágott  a  szavába 

türelmetlenül  a  férfi.  –  Biztosíthatlak,  erre  semmi  szükség.  Kicsit 
összebújtunk a szénakazalban, mialatt kint zengett az ég, ennyi az egész. 
Nagyon romantikus volt. Nagyon kellemes. Élveztem. Te is élvezted. Nem 
kell  nagy  ügyet  csinálni  belőle.  –  És  a  kezével  is  mutatta,  hogy  ezzel 
lezártnak  tekinthetik  a  témát.  Jordan  megint  felfigyelt  szalvétával 
bebugyolált ujjaira.

Bár  a  fotós  szavai  az  elevenébe  vágtak,  de  a  vérfoltos  szalvéta  egy 
pillanatra elterelte a figyelmét.

– Mi történt a kezeddel? – kérdezte.
– Tessék? Mi van? – kapta fel a fejét idegesen Grant, mintha nem ezt a 

választ várta volna.



– Mi történt a kezeddel?
A férfi dühösen és zavartan nézett rá, majd lebámult a kezére, mintha 

most látná először.
– Ó. Én... Nos... Elvágtam. De semmi vész.
– Vérzik.
– Már nem.
– Biztos? Talán...
– Mondtam, hogy semmi bajom.
– Hadd nézzem meg!
–  Leszállnál  végre  a  nyavalyás  kezemről?!  –  kiáltott  rá  Reeves. 

Fölpattant,  s  mindkét  kezét  szmokingnadrágja  zsebébe  dugva  a  hajó 
korlátjához  ment,  és  nekitámaszkodva  megállt.  Jordan  a  válla 
emelkedéséből  és  süllyedéséből  kitalálta,  hogy  levegő  után  kapkod. 
Egészen mostanáig nem figyelt fel rá, hogy a férfi tajtékzik a dühtől.

Sokáig állt a korlátnál, két öklével a fényezett fán dobolva, a vizet és 
Luzern fényeit bámulva, miközben a hajó egyre közelebb jutott a városhoz. 
Jordan szótlanul nézte a férfi hátát. Nagyon szerette volna elmondani neki, 
milyen viszony fűzi Helmuthoz, de Reeves jelenleg nem tűnt fogékonynak 
a higgadt magyarázatok befogadására. Gondolta, megvárja, míg kidühöngi 
magát, s akkor megint próbálkozik.

Amikor a férfi váratlanul megfordult és szembenézett vele, a nő ugrott 
egyet ültében.

– Nem arról van szó, mintha lelkiismereti kérdést csinálnék abból, hogy 
lefeküdjek más férfi menyasszonyával – mondta gúnyosan a fotós. – Csak 
az a helyzet, hogy hazudtál nekem. És én ki nem állhatom a kétszínűséget, 
Jordan. 

– Én nem...
– Mit gondolna Helmut, ha tudná, mi történt a múlt éjszaka? Hm? Netán 

egy  icipicit  kisebb  lenne  a  gyémánt  a  gyűrűdön?  Vagy  talán  tud  róla? 
Talán  olyan  jó  vagy  hozzá,  hogy  cserében  hajlandó  elnézni  az 
alkalmankénti félrelépéseidet? Esetleg még a barátaival is osztozik rajtad?

– Elég!  – kiáltotta  Jordan,  és felpattant  a  székből.  – Egyáltalán  nem 
erről  van  szó.  Hajnalban  beszélni  akartam  neked  Helmutról,  de  belém 
fojtottad a szót, emlékszel? És amikor fölébredve már nem találtalak ott, 
nem  tudtam,  egy  szokatlanul  élénk  álom  voltál–e,  vagy  valami 
lidércnyomás.  Én egy gyöngéd és  érzékeny férfival  feküdtem le,  akiről 



kiderült,  hogy  egy  bugris,  aki  reggel  se  szó,  se  beszéd,  lelépett. 
Egyéjszakás kaland lettem volna, akivel el lehet dicsekedni a haveroknak?

Ellenállhatatlanul  előtörő  könnyei  elhomályosították  a  szemét,  de 
dühösen  letörölte  őket.  Nem  akarta,  hogy  a  férfi  megtudja,  milyen 
rettenetesen érezte  magát,  amikor reggel,  jó későn felébredve azt kellett 
látnia,  hogy  Reeves  eltűnt.  Ha  a  matrac  nem  őrizte  volna  a  teste 
lenyomatát,  ha  kölnijének  fűszeres  illata  nem  érződött  volna  még  az 
ágyneműn, akár azt is gondolhatta volna, hogy csupán a képzelete játszott 
vele.

Csakhogy  létezésének  legnyilvánvalóbb  bizonyítékait  a  saját  testén 
viselte.  Az ajka még most is lüktetett  és fel volt  horzsolva a férfi forró 
csókjaitól.  Melle  bizsergett  simogatásának  emlékétől.  Ha  erősen 
koncentrált,  fel  tudta  idézni,  milyen  érzés  volt,  amikor  Reeves  mélyen 
beléhatolt,  és  férfiasságával  majd  szétfeszítette  őt.  Nem.  Nagyon  is 
valóságos volt.

–  Délután  visszamentem,  de  addigra már  nem találtalak  ott  –  vágott 
vissza  Reeves.  –  Vagy  bent  voltál  a  házban,  mialatt  én  csalódott 
Rómeóként az ajtódon dörömböltem?

Igen,  odabent  volt.  Kora  délután,  a  történtek  miatt  szégyenkezve  és 
felzaklatva bezárta az üzletet, és fölment az emeletre lefeküdni. Az éjszaka 
nem sokat aludt. A nap folyamán felhívta Helmut, hogy elmondja, este érte 
küldi az egyik emberét, hogy az Óváros kis utcáin át kikísérje a kikötőbe, 
ahol már várni fogja egy motoros hajó. Csak hozza magával a ruhát, amit 
majd a fogadáson fog viselni,  de ráér a kastélyban átöltözni, ahol külön 
lakosztályt tartott fenn számára.

Épp letette a telefont,  amikor meghallotta,  hogy odalent kopognak az 
ajtón. Lopva lekukucskált az utcára a hálószoba lehúzott redőnye résein át. 
Vadul megdobbant a szíve, amikor látta a nap fényét megcsillanni Reeves 
haján. Látta, hogy a férfi türelmetlenül megpróbálja lenyomni a bezárt ajtó 
kilincsét, majd még erősebben kezd kopogtatni. Még a nevét is elkiáltotta, 
miközben felpillantott az ablakára. Még időben sikerült hátraugrania, hogy 
ne láthassa meg.

Miért nem ment le és nyitott neki ajtót? Mi ütött belé, hogy csak állt ott, 
mint  aki  a  férfi  látványától  sóbálvánnyá  változott?  Szégyenében? 
Zavarában? Hogy nappali világosságban majd nem látja olyan vonzónak? 
Vagy attól félt, hogy a fotós közel sem lesz olyan hatással rá, mint az éjjel? 



De ezt a gondolatot el is vetette nyomban. A legvonzóbb férfi volt, akivel 
életében találkozott, akár gyertyafényben látta, akár napvilágnál. Akkor hát 
mi tartotta vissza attól, hogy lemenjen, kitárja az ajtót, és a karjába vesse 
magát?

A félelem.
Az elmúlt években a maga elgondolása szerint élte az életét, miközben 

szüntelenül tanult a hibáiból, és örvendezett mindannak, amit elért. Nem 
engedte be az életébe a külvilágot. Egyszer már rábízta magát egy másik 
emberre, és annak katasztrófa lett a vége. Amikor végül elhagyta Charlest, 
megfogadta, hogy soha többé nem adja át magát testestől– lelkestől egy 
másik embernek. Charles idő előtti halála megóvta attól, hogy visszatérjen 
egy boldogtalan házasságba, de amúgy sem óhajtott többé semmiféle függő 
viszonyba kerülni egy férfival.

Helmut hónapokig üldözte a szerelmével, de Jordan volt olyan óvatos, 
hogy nem hódolt be neki. Ugyanez az óvatosság tartotta vissza attól, hogy 
aznap délután lerohanjon a lépcsőn, és Reeves karjába vesse magát, noha a 
férfi puszta látása boldogsággal töltötte el.

Úristen! Lefeküdt ezzel az emberrel! Ha csak pár órára is, de az övé volt 
testestől–  lelkestől.  Tudat  alatt  teljesen  kiszolgáltatta  magát  neki.  Mi 
jelenthetne számára ennél nagyobb veszélyt? Így aztán csak állt, és nézte, 
amint a férfi jegyzettömböt vesz elő a zsebéből, sietősen pár sort firkál rá, s 
a  letépett  lapot  becsúsztatja  a  levélszekrénybe.  Soha  többé  nem  akarja 
viszontlátni.

Miután a fotós elment, lerohant a lépcsőn, kikapta a cédulát, és remegő 
kezében tartva olvasni kezdte:

Édes (édesebb, legédesebb) Jordan!

Bocsáss meg, amiért búcsú nélkül mentem el, de olyan mélyen aludtál,  
hogy nem volt szívem fölébreszteni. (Vallomás: Bekukucskáltam a takaró  
alá. Gyönyörű.) Ki akartam venni egy szobát (történetesen az Európában),  
hogy rendbe hozhassam magam, mielőtt újra megjelennék nálad. Sajnos 
épp  ezt  az  időpontot  választottad  arra,  hogy  valami  ügyedet  intézd  a 
városban.  Az  este  első  felében  el  leszek  foglalva  (munka),  de  ha  égve  



hagysz egy lámpát,  akkor később megint  bekopogtatok.  (A múlt  éjszaka  
emlékétől én magam égve maradtam.) Addig is...

Reeves

Az iménti  elhatározása,  hogy  többé  nem  akarja  látni,  semmivé  lett, 
elszállt, mint a füst. Valahogy majd túléli Helmut ma estére beharangozott 
„bensőséges kis koktélpartiját”, amit „pár meghitt barátja” számára rendez. 
Kivárja  a megfelelő  pillanatot,  és  azzal  az  ürüggyel,  hogy megfájdult  a 
feje, hazamegy, hogy ott várja Reevest. A férfi meg fogja kérdezni, valami 
programja  volt–e,  hogy  nem  találta  itthon,  és  akkor  majd  beszél  neki 
Helmut–ról,  de azt  is meg fogja mondani,  hogy ő a maga részéről nem 
kötelezte el magát. A fotós erre majd azt feleli, hogy ennek nagyon örül, és 
hogy megérti. És akkor magához öleli, és megcsókolja.

Ember tervez, Isten végez... 
–  Adj  nekem  valami  hihető  magyarázatot,  Jordan!  –  A  férfi  dühös 

szavai  visszarántották  a  jelenbe.  Kábult  tekintettel  meredt  rá:  széltől 
összezilált  hajával,  villogó  szemével  hirtelen  ördögi  jelenésnek  tűnt 
számára.

Nyilvánvalóan azt várta, a nő kitalál valami mesét arról, hogy miért nem 
volt az üzletben délután. Ő azonban bevallotta az igazat.

– Otthon voltam, Reeves. – A férfit láthatóan meglepte a válasz, és a 
szája  körül  valamelyest  kisimultak  a  mély  redők.  –  Akkor  még  nem 
gondoltam, hogy hamarosan viszontlátjuk egymást.

–  Ó,  értem  már!  –  kiáltotta  Reeves.  –  Kínos  lehet,  ha  az  ember 
hozzámegy a világ egyik leggazdagabb pasijához, és ugyanakkor szeretőt 
tart. Az emberek könnyen a szájukra veszik.

–  Nem!  –  dobbantott  mérgesen  Jordan.  –  Nem  tudtam  róla,  hogy 
Helmut tegnap este bejelenti az eljegyzésünket.

– De nem hivatalosan el voltatok jegyezve?
– Nem. Illetve nem egészen... Ő...
–  Igeeen?  –  És  a  férfi  végtelenül  idegesítően  kis  terpeszbe  állt, 

miközben karját összefonta a mellén.
Jordan megnyalta a száját,  és megpróbálta hátrasimítani hosszú haját, 

melyet a szél az arcába fújt.



– Légy belátással, Reeves! Nem veszed észre, hogy nekem ehhez nincs 
valójában közöm? – És kezével  bizonytalan mozdulatot  tett  a mögöttük 
elmaradó kastély felé.

–  De  hamarosan  lesz.  Komoly  teljesítmény  egy  Iowából  jött 
boltoskisasszonytól.

A nő elengedte a füle mellett a gúnyos szavakat, és folytatta:
– Egy napon Helmut bejött az üzletbe, hogy újságot vegyen. Beszédbe 

elegyedtünk. Elbűvölő volt, és rögtön udvarolni kezdett. Nem gondoltam 
semmire.  De  még  aznap  este,  amikor  már  záráshoz  készülődtem,  újra 
bejött, és meghívott egy kávéra.

– Tudtad, hogy ki ő? – vágott közbe éles hangon a fotós.
– Rémlett,  hogy láttam már...  – próbált mellébeszélni a nő. De aztán 

fölnézett  a férfi vesékbe látó szemébe, és tudta,  hogy hiába is hazudna, 
még ha Reeves félreérti is az igazságot. – Igen – mondta. – Tudtam, hogy 
ki ő.

– Aha.
Egy erő, amely még a dühénél is  erősebb volt,  lefogta Jordan kezét, 

amely nagyon szerette volna letörölni azt a gúnyos mosolyt a férfi szájáról. 
Nyelt egyet, és nyugodt hangon folytatta:

–  Napokon át  bejárt  az  üzletbe,  és  beszélgettünk.  Azután  vacsorázni 
hívott. Elmentem. Rendszeressé váltak a találkozásaink, mígnem...

– Folytasd, Jordan, ezt a leBillncselő sztorit – sürgette Reeves, amikor a 
nő elbizonytalanodva elhallgatott.

–  Ajándékokkal  halmozott  el...  Virággal,  drága  csecsebecsékkel, 
melyeket nem kértem, és nem is volt rájuk szükségem.

– És mit kapott Helmut cserébe ezekért  a „drága csecsebecsékért”? – 
nézett rá pimaszul és fölényesen a férfi.

– Semmit! – kiáltotta Jordan. A hajó ebben a pillanatban nekiütődött a 
kikötő cölöpjeinek, amitől ő meg a férfinak ütődött neki.

Reeves  elkapta,  és  magához  rántotta.  Ölelése  korántsem  volt  olyan 
gyöngéd,  mint  az  elmúlt  éjszakán.  Ujjai  acélkarmokként  kulcsolódtak  a 
felsőkarjára, és a föléje hajló arcot eltorzította az undor.

– Te tényleg olyan ostobának tartasz, aki elhiszi, hogy egy olyan gazdag 
és minden kényelemhez hozzászokott férfi, mint Helmut Eckherdt, nem élt 
ezzel a lehetőséggel? – És úgy nyomta magát Jordanhez, hogy a mozdulat 
értelméhez nem fért semmi kétség. A célzás sértő volt és megalázó.



– Engedj  el!  –  szűrte  a  szavakat  a  fogai  között  a  nő,  és  eltaszította 
magától. – Többé ne merj hozzám érni!

A  hajós  jámbor  képpel  közeledett  feléjük,  mire  a  fotós  ujjai  lassan 
leváltak  Jordan  karjáról.  A  nő  nyomban  elfordult,  és  a  hajós  kíváncsi 
tekintetét kerülve felkapta a táskáját. A szeme sarkából látta, hogy Grant a 
vállára akasztja tokba zárt fényképezőgépét.

Mihelyt a hajós kisegítette Jordant a partra, Reeves nyomban ott termett, 
és újra karon ragadta.

– Mondtam, hogy ne nyúlj hozzám! – rivallt rá a nő, és megpróbálta 
kiszabadítani  a  karját.  Kár  volt  erőlködnie,  kettejük  erejét  össze  sem 
lehetett hasonlítani.

– Nem! Megígértem Helmutnak, hogy az ajtódig kísérlek, márpedig én 
nem szoktam hazudni.  – A burkolt  vád célba  talált,  és  Jordan már épp 
valami csípős válaszon törte a fejét, amikor a férfi hirtelen azt kérdezte: – 
Hogy a pokolba jutunk el innen a könyvesboltodhoz?

El  volt  szánva  arra,  hogy  hazáig  kíséri,  tehát  legokosabb  volt 
beletörődnie. Fejével intett a hozzávetőleges irányba.

– A második utcánál forduljunk balra – mondta.
Szótlanul mentek tovább, mígnem az utcák összeszűkültek és kezdtek 

áthatolhatatlannak tűnő labirintussá válni, ahol csak gyalog lehetett eljutni 
valahová.  Jordan  botladozva  igyekezett  tartani  az  iramot  a  fotós 
egyenletes,  hosszú lépteivel.  Borzasztóan  fájt  a  lába,  de  a  világért  nem 
panaszkodott volna, és arra sem kérte meg a férfit, hogy lassítson kicsit.

Az  utolsó  sarkon  befordulva  megkönnyebbülten  pillantotta  meg  a 
könyvesboltot. Amikor az ajtóhoz értek, Reeves lebocsátotta a válláról a 
fényképezőgép tokjának szíját, míg a gép tokostól együtt földet nem ért. És 
mielőtt a nő föleszmélhetett volna, nekiszorította a ház kőfalának, és két 
csuklóját megmarkolva kétoldalt felvitte az arca mellé.

– Fogadd elismerésemet, Jordan – mondta halkan. – Remek színésznő 
vagy.  Valószínűleg  pályát  tévesztettél.  –  Hangja  megtévesztően  lágy és 
behízelgő  volt,  meleg  lehelete  cirógatta  hideg  arcát.  –  Ez  a  szűzies 
félénkségét  sugárzó  tágra  nyílt  szürke  szempár!  Az  őszinte  vallomás, 
miszerint  én  volnék  az  egyetlen  férfi,  amióta...  –  Egy  keserű  hangot 
hallatva félbehagyta a mondatot, s fejét hátravetve gyötrődő arckifejezéssel 
összeszorította  a  szemhéját.  –  Istenem,  milyen  ostoba  voltam!  –  És 
keserűen felnevetett.



Azután  újból  ránézett,  s  a  tekintete  megkeményedett.  Olyan  közel 
hajolt, hogy már csak egy lélegzetvételnyi távolság választotta el őket. – És 
én  bedőltem  neked!  Elhittem  az  egész  színjátékot.  –  Pillantása 
végigvándorolt  a  nő  arcán,  és  külön–külön  minden  vonását  alaposan 
szemügyre  vette.  –  És  még most  is  játszol!  –  folytatta  fátyolos,  rekedt 
hangon. – És milyen meghatóan.  Csillogó könnyek ezekben az átkozott 
szürke szemekben. Az ártatlan arc. A remegő ajkak...

Az utolsó szavakat már nem lehetett érteni, mert szája lecsapott  a nő 
szájára.  Csókja  perzselő  volt,  durva  és  megalázó.  De  hogy  nem  érzett 
ellenállást,  az  erőszak  lassanként  átváltott  meggyőzésbe.  Jordan  egy 
szívdobbanásnyi  habozás  után  megnyitotta  az  ajkát,  és  befogadta  a 
tolakodó  nyelvet.  Két  csuklója  váratlanul  kiszabadult  a  fogságból,  de 
szabadságát csak arra használta, hogy kezét összekulcsolja a férfi tarkóján, 
és élvezze a gallért elfedő hajtincsek birizgálását.

Reeves szétnyitotta Jordan köpenyét, és fél kezét alábújtatva simogatni, 
szorongatni  kezdte  a  derekát,  ujjait  le–föl  siklatva  annak  karcsú  ívén. 
Aztán még közelebb lépett, egész testével hozzásimult, de olyan szorosan, 
hogy a nőnek elállt a lélegzete.

Amikor  a  ruhán  keresztül  megérezte  a  fotós  férfiasságának  erejét, 
végighullámzott  benne  a  vágy,  és  a  csúf  vádak,  melyeket  a  férfi  oly 
igaztalanul  vágott  a  fejéhez,  egy  szempillantás  alatt  elolvadtak  forró 
csókjukban.

Reeves  két  keze  feljebb  vándorolt  a  bordáin,  s  végül  megérkezett  a 
melléhez.  Gyöngéden  gyúrni  kezdte,  miközben  két  hüvelykujja  lustán 
körözött a selymes anyagon a mereven álló bimbók felett. Közben perzselő 
csókokkal  hintette  be  a  ruhától  nem fedett  meztelen  vállát,  a  karját,  a 
könyöke hajlatát, s végül fölemelte Jordan kezét, és a tenyerébe tapasztotta 
égő száját.

A nő sóhajtva támaszkodott  a falnak,  és gyengéden simogatta  a férfi 
haját.  Álomittas  tekintettel  mosolygott  fel  rá,  és  nézte,  amint  Reeves 
megfordítja a kezét, és ránéz a gyémántgyűrűjére.

– Látod, Jordan – szólalt meg a férfi a gyémánthoz hasonló kemény és 
rideg hangon. – Semmi más nem különböztet meg téged az utcasarkokon 
magukat kínáló lányoktól, mint az ár, amelyet magadért kérsz.

Beletelt egy percbe, mire a szavak értelme eljutott a nő agyáig. Annyira 
nem  illettek  az  imént  még  puhán  simogató  kezekhez  és  a  zsongító 



hanghoz, hogy fel sem fogta a jelentésüket. De amikor szenvedélytől ködös 
agya végre megfejtette a szavak értelmét, olyan fájdalom hasított a szívébe, 
hogy azt hitte, menten belehal.

De  a  gyilkos  gúnyt  rejtő  szavak  hideg  realitása  kirántotta 
tompultságából, mintha jeges zuhanyt zúdítottak volna a nyakába. A férfi 
még fogta a bal kezét, és önelégült mosollyal nézett le rá, miközben Jordan 
jobb keze meglódult, és nagyot csattant az arcán.

Reeves  egy  pillanatig  csak  állt  megrökönyödve.  Meg  sem  mozdult. 
Aztán  olyan  rettenetes  düh  jelent  meg  az  arcán,  hogy  a  nő  azt  hitte, 
mindjárt  végez  vele.  Ehelyett  elfordult  tőle,  és  egyetlen  szót  sem ejtve, 
anélkül,  hogy  egyszer  is  visszanézett  volna  rá,  a  vállára  kapta  a 
fényképezőgépét,  és  elment.  Alakját  csakhamar  elnyelték  az  utca  sötét 
árnyai.

– Angol újságos – szólt bele a telefonba Jordan másnap délelőtt.
– Helló, drágám – köszöntötte Helmut bársonyos, kifinomult hangján. – 

Hogy vagy ma reggel? Jól érezted magad a tiszteletedre rendezett tegnap 
esti partin?

– Helló, Helmut – felelte.  – Csak egy percig tudok beszélni,  vevőim 
vannak. Igen, nagyon jól éreztem magam. De szeretném, ha időt tudnánk 
szakítani, hogy megbeszéljük...

– Tudom, mit akarsz mondani, és bocsánatot kérek, amiért magamhoz 
ragadtam a kezdeményezést. Úgy tapasztaltam az üzleti életben, hogy egy 
vonakodó  ügyfelet  néha  nem  árt  kitenni  egy  kis  erőszaknak.  Ilyenkor 
rendszerint meg lehet őt győzni, mint ebben az esetben is.

– Nem, Helmut. Szükségünk lenne egy...
– Egy pillanat, elnézést, drágám. Mit mondasz, Reeves?
Grant  Helmuttal  van,  és  hallja  a  beszélgetésüket!  A  dühtől  remegni 

kezdett a keze. Elképesztő ez az ember!
– Jordan,  Reeves üdvözöl,  és  azt  üzeni,  reméli,  hogy már nem fáj  a 

lábad – kuncogott Helmut a telefonban.
A  férfi  tehát  tudta,  hogy  fáj  a  lába,  miközben  gyakorlatilag  hazáig 

kergette őt.
–  A  lábam  rendben  van,  de  most  tényleg  mennem  kell,  Helmut  – 

mondta összeszorított foggal. Nem óhajtott személyes ügyekről telefonon 



társalogni  Helmuttal,  amikor  tudta,  hogy  a  fotós  élénk  figyelemmel  és 
gúnyos ábrázattal figyeli minden szavukat.

– Csak még valamit, drágám, mielőtt leteszed a kagylót. Reeves egész 
nap velem lesz, hogy az irodában és a délutáni igazgatósági ülésen képeket 
készítsen.  Este  pedig  közös  fotókat  szeretne  csinálni  rólunk  valami 
nyugodt,  jellegzetesen  svájci  környezetben.  Arra  gondoltam,  hogy 
elvihetnénk őt a Stadtkellerbe. Tudom, hogy a turistáknak való, de tény, 
hogy jellegzetesen svájci hely!

– Ez nagyszerűen hangzik,  és  biztos  vagyok benne,  hogy Mr.  Grant 
élvezni fogja, de én nem megyek. Én...

– Azt nem lehet, drágám. Kifejezetten kérte, hogy te is gyere velünk. 
Szeretné,  ha  minden  képen  rajta  lennél,  hiszen  hamarosan  a  feleségem 
leszel.

A  francba!  Reeves  szándékosan  hozza  ilyen  lehetetlen  helyzetbe. 
Nagyon szeretheti  Neil Simon darabjait.  Ő és Helmut most, akár tetszik 
nékik, akár nem, egy efféle komédia szereplőivé léptek elő.

– Helmut, kérlek! Én...
– Valami baj van, Jordan? – A férfi vidám hangja hirtelen aggodalmassá 

vált.  –  Olyan  feszült  ma  reggel  a  hangod.  Nem  érzed  jól  magad? 
Odamenjek és...

– Ne! – kiáltott fel Jordan élesen. Más már nem is hiányzik, mint hogy 
Grant  megtudja,  ennyire felzaklatta  őt.  És azt  sem akarta,  hogy Helmut 
meglássa az álmatlan éjszakájáról tanúskodó fekete karikákat a szeme alatt. 
Könnyen  téves  következtetésekre  juthatna  belőle.  Magyarázatot  kérne  a 
nyilvánvaló lehangoltságára.  Soha nem értené meg, hogy mindössze azt 
szeretné, hagyja őt békén. De egy kényeskedő, affektáló nőt megértene – 
márpedig Jordan tudta, hogy Helmut annak tartja őt.

– Nem, nincs semmi baj – folytatta gyerekesen elvékonyított hangon. – 
Csak nem tudom eldönteni, mit vegyek föl ma este. Engem még soha nem 
fényképezett  le  olyan  híres  fotóriporter,  mint  Mr.  Grant.  –  Alig  tudta 
kinyögni  ezt  a  nevetséges  kifogást,  de  Helmut  őszinte  derűvel  nevetett 
rajta.

–  Azon emészti  magát,  hogy mit  vegyen föl  este.  –  Jordan hallotta, 
amint  odaszól  Reeves–nek,  és  karcsú  ujjai  izgatottan  szorongatták  a 
telefonkagylót.  –  Drágám,  te  bármit  veszel  is  fel,  mindenben gyönyörű 
vagy, de ma este nem kell különösebben kiöltöznöd. Nyolc óra körül érted 



megyünk. A Stadtkellerben úgyis csak ilyenkor kezd emelkedni a hangulat. 
Most búcsúzom, viszlát este. – És letette, mielőtt a nő egy szót is szólhatott 
volna.  Helmut  megszokta,  azzal,  hogy  ő  elmondta,  amit  akart,  a 
beszélgetés be is fejeződött.

Jordan visszatette a telefont a pult alá, és beütötte a pénztárgépbe a dél– 
dakotai  Sioux  Fallsból  érkezett  középkorú  házaspár  által  vásárolt 
árucikkeket.  A hölgy két detektívregényt vett Agatha Christie–től,  mellé 
Az érzéki  nő egy példányát  választotta,  a  férje  pedig egy James Bond–
könyvet, a Mad magazint és a tegnapi  Chicago Tribune–t. Úgy látszik, a 
történtek ellenére vannak még csodák.

Az egész napja így telt el. Az üzletben még a szokottnál is nagyobb volt 
a  forgalom,  bár  szeptember  vége  volt,  amikor  a  nyári  turistaáradat 
lanyhulni kezd, és majd csak akkor pörög fel ismét, amikor megérkeznek 
Luzernbe  a  téli  sportok  szerelmesei.  Jordan  üzletében  újságokat, 
térképeket,  puhafedelű  regényeket,  magazinokat  és folyóiratokat  lehetett 
kapni. Meghallgatta a vásárlók panaszait a jóformán egész Európát sújtó 
hóhiányról,  arról,  hogy  milyen  rossz  íze  van  a  csapvíznek  és  milyen 
veszélyes az emésztőrendszerre,  hogy milyen keskenyek az utak (és hol 
vannak  az  államokon  átvezető  autóutak?),  és  hogy  ezek  a  „külföldiek” 
milyen rémesen vezetnek. Jordannak néha nagyon nehezére esett elviselni 
a  honfitársait.  Olykor  már-már  a  nevetségességig  tapintatlanok, 
faragatlanok, kritikusak és tudatlanok voltak.

Hat órakor bezárta  az ajtót,  kitette  a táblát,  és lehúzta  a rolót.  Aztán 
kedvetlenül felbaktatott az emeletre. Két órája volt, hogy felkészüljön az 
előtte  álló  este  megpróbáltatásaira,  de  nem  volt  benne  biztos,  hogy 
sikerülni fog.

Beült a keskeny, mély kádba, és csak áztatta magát. Akaratlanul is az 
járt a fejében, hogyan tudja elhelyezni széles vállát Reeves az Európában 
megszokott  fürdőkádakban.  Aztán  úgy  döntött,  bizonyára  zuhanyozni 
szokott.

Idegesen elhessegette magától a férfi képét, és gondolatban végignézte a 
ruhatárát. Mit vegyen fel? Végül egy pávakék, puha gyapjúszövet szoknya 
és pulóver mellett döntött. A divatos szabású bő szoknya nagyon jól illett 
fekete csizmájához. A hozzá való háromszögletű, tizenöt centis rojtokkal 
díszített gyapjúsál nélkül az öltözék teljesen hétköznapi volt. A fél vállára 
terítette, és egy széles aranyszínű övvel rögzítette a derekán. A sál végei 



így  is  csaknem  a  szoknyája  aljáig  értek.  A  csinos  „boltoskisasszony”, 
ahogy  a  fotós  nevezte,  most  beillett  volna  a  divatvilág  egyik 
topmodelljének. És csakugyan: ezt a Laurent-utánzatot tavaly vásárolta egy 
párizsi butikban.

Kibontotta kontyba csavart haját, kicsit szétrázta, megigazgatta, és lazán 
leengedte  a  vállára.  Épp  a  Norellt  permetezte  a  feje  köré,  amikor 
meghallotta,  hogy kopognak az ajtón.  Sietve fölkapta  szürke szarvasbőr 
kabátját és a táskát, benne a csizmájával, s lement a földszintre.

-  Helló,  drágám!  -  kiáltotta  Helmut,  mihelyt  ajtót  nyitott.  -  Épp  azt 
meséltem  Reevesnek,  hogy  szeretném,  ha  rá  tudnálak  venni,  költözz 
hozzám a kastélyba, és hagyd itt ezt a vacak kis boltot és lakást. – Kétfelől 
arcon csókolta,  majd  mindkét  kezét  a  tenyerébe  véve megnézte,  Jordan 
hordja–e a gyűrűt. – De sajna, Reeves, itt egy szigorú erkölcsű hölggyel 
van dolgunk, aki az esküvő utánig nem hajlandó ilyen dolgokba belemenni.

Jordan,  habár  szilárdan  eltökélte,  hogy  közömbös  marad,  e  szavak 
hallatán fülig vörösödött. Való igaz, Helmut megpróbálta rávenni, hogy ne 
csináljon  lelkiismereti  kérdést  abból,  hogy a  házasság előtt  együtt  éljen 
vele.  Ő  arra  hivatkozott,  hogy  szeretné  megőrizni  a  függetlenségét. 
Valójában cseppet sem siettette, hogy lefeküdjön Helmuttal. Jólestek neki 
a  férfi  gyöngéd szenvedélyről  tanúskodó ölelései,  de a  szíve nem gyúlt 
lángra tőlük. Nem úgy, mint...

Gyors  pillantást  vetett  a  fotósra,  és  látta,  hogy  a  férfi  csodálkozva 
felhúzza  a  szemöldökét.  A  legszívesebben  odakiáltotta  volna  neki: 
„Gondolj, amit akarsz, ez az igazság! Nem feküdtem le Helmuttal.”

Mindig  is  azt  képzelte,  hogy  Helmut  szeretkezés  közben  ugyanúgy 
takarékoskodna a  szavakkal  és  a  mozdulatokkal,  ahogy az üzleti  ügyeit 
intézte.  Nem vesztegetné az időt,  egyenesen a lényegre törne.  Ott  aztán 
nem  lenne  kényelmes  és  hosszadalmas  előjáték.  Nem  birizgálná,  nem 
cirógatná, nem csókolgatná, nem incselkedne vele sem előtte, sem utána. Ő 
nem...

Hirtelen kihúzta magát.



– Helló,  Helmut – mondta nyugodtan,  majd lábujjhegyre állva szelíd 
csókot nyomott a férfi szájára. Ezután diadalmas pillantással Reeves–hez 
fordult: – Jó estét, Mr. Grant.

A férfi előrelépett, és kezet fogott vele. Helmut nem tudhatta, hacsak le 
nem olvasta a nő megdöbbent arcáról, hogy a fotós hüvelykujja a tenyerét 
simogatja.

–  A  körülményekre  való  tekintettel  szerintem  tegeződhetnénk,  nem, 
Jordan?

NEGYEDIK FEJEZET

E szavak  hallatán  a  nőbe  belefagyott  a  szó,  és  csak  bámulni  tudott 
ekkora  szemtelenségen.  Aztán  ráeszmélt,  hogy  csak  ők  ketten  tudták, 
miféle „körülményekre" utal a férfi.

–  Igaza  van,  drágám  –  felelte  Helmut  lelkesen,  igazolva  ezzel 
következtetésének  helyességét.  –  Reeves  még  napokig  állandóan  együtt 
lesz  velünk.  És  azt  mondta,  hogy  rólad  külön  is  szeretne  felvételeket 
készíteni. Egy szó, mint száz, tegeződjünk mindnyájan!

Jordan nem mert a fotós csúfondárosan vigyorgó arcára pillantani.
Helmut a vállára terítette a kabátját, mert az esték a kora ősz ellenére 

hűvösek voltak. A szűk kis mellékutcákon át elsétáltak oda, ahol a sofőrje 
várt rájuk az ezüstszínű Mercedes limuzinnal.

Jordan azon kapta magát, hogy a két férfi között ül a fekete velúrral 
bevont ülésen. Noha Helmut volt az, aki a combján nyugvó kezét fogta, ő a 
másik férfi jelenlétét érezte fájó szívvel.

A  fotós  most  is  farmernadrágot  viselt,  de  széles  mellkasára  simuló 
nyersszínű  inge  fölé  ezúttal  karamellbarna  zakót  vett  fel.  Ehhez  az 
öltözethez  fényes  cowboycsizma  volt  rajta.  Furcsa  módon  nem  keltett 
benne  feltűnést,  mert  ekkoriban  Európa–szerte  szinte  kötelező  jelleggel 
viselték férfiak és nők egyaránt a farmernadrágot cowboycsizmával.

Amikor áthajolt Jordanen, hogy mondjon valamit Helmutnak, a nő orrát 
megcsapta borotvaszappanának és arcvizének friss illata.

Mialatt  a  két  férfi  Helmut  vállalkozásainak  a  fotós  számára  érdekes 
vonatkozásairól  beszélgetett,  a  nő  hallgatott,  és  csupán  Reeves 



hanghordozására,  hangja  dallamára  figyelt.  A  férfi  értelmesen  és  nagy 
meggyőzőerővel  beszélt.  Eközben  Jordan  jobb  válla  Reeves  bal  válla 
takarásába került, és a két váll érintkezése melegséggel és biztonságérzettel 
töltötte  el.  A  férfi  beszéd  közben  bal  kezével  tett  egy  mozdulatot,  és 
amikor visszahúzta a karját, súrolta vele a nő mellét.

Lélegzetét  visszafojtva lopva  rápillantott,  és  ugyanazt  a meglepett  és 
felvillanyozódott  tekintetet  látta  a  szemében,  mint  amilyen  az  övében 
lehetett. A kocsi ekkor lassított, majd megállt az étterem előtt.

A  belvárosban  lévő  Stadtkeller  népszerű  hely  volt  Luzernben. 
Gyakorlatilag  minden  turistacsoport  programjában  szerepelt  olyan  este, 
amikor  a  vendégek  felkeresték.  Barátságosan  zajos,  falusias  jellegű 
vendéglő volt.  A fondü a specialitásuk,  és mialatt  a vendégek az olvadt 
sajtokba mártogatott kenyeret falták, népviseletbe öltözött előadóművészek 
szórakoztatták őket.

A férfiak zöld bőrrel szegélyezett szürke bőr térdnadrágot, hozzá hosszú 
ujjú fehér inget viseltek. A hegyeket járó izmos lábukra piros bojtos fehér 
térdzoknit  húztak.  A nőkön színes hímzéssel  díszített  blúz,  testhez  álló, 
fekete bársonymellény és bő szoknya volt.

Énekeltek,  jódliztak,  népi táncokat  jártak,  és fújták a csak itt,  ezen a 
környéken  ismert  hosszú  havasi  kürtöket  –  a  vendégek  lelkes  biztatása 
közepette.  A  fotós  nem  győzte  csattogtatni  a  Nikont,  és  egy  gép 
pontosságával cserélgette a lencséket, szűrőket és a filmet. Több képet is 
készített egy rózsás pofijú, göndör szőke hajú, éppen csak járni tudó csöpp 
kislányról,  aki  felváltva  tömte  magába  a  kenyeret  és  a  csokoládét, 
miközben kis kezével izgatottan tapsikolt az umtatta zene ritmusára.

– Ki tudja, még az is lehet, hogy a National Geographic megvesz tőlem 
egy  alpesi  sorozatot  –  magyarázta,  miután  visszatért  az  asztalukhoz.  – 
Vagy ennek a bűbájos kicsi lánynak a képéből akár egy poszter is lehet. 
Majd  meglátom,  hogy  sikerültek  a  felvételek.  Tény,  hogy  szeretem  a 
gyerekeket.  Akármelyik  kultúrának is  a  tagjai,  a fotósok kedvenc témái 
közé tartoznak.

Miután aznap estére kikapcsolta a gépét, nagy lelkesedéssel nekilátott ő 
is kenyeret mártogatni az olvadt sajtba, és jó étvággyal falatozott.

Helmut fehérbort öntött a fondübe, és összekeverte a sajttal. Csakhamar 
mindhárman érezték, hogy az ital a fejükbe száll, és jókedvűen nevettek 
Reeves kalandos történetein.



– Kértek egy kávét,  mielőtt  hazavisszük Jordant? – kérdezte  Helmut, 
amikor kiléptek a lármás étteremből.

– Jó ötlet.
Helmut jelzett a sofőrjének, hogy kövesse őket a kocsival, és bementek 

egy másik helyre a tóparti utca szemközti oldalán. Hűvös volt, ezért nem 
telepedtek le odakint, inkább bementek a csendes, elegáns étterembe, ahol 
a maítre d' szertartásosan köszöntötte Helmutot és Jordant.

– Azt tudom, hogy Jordan forró csokoládét fog inni. És te, Reeves? – 
kérdezte Helmut.

– Kávét – hangzott a válasz.
A pincér kihozta a rendelésüket, és a nő nyomban szürcsölni kezdte a 

tejszínhabbal  megkoronázott  gőzölgő  csokoládét.  Igazán  itt,  Svájcban 
szerette meg a tejtermékeket. Sehol a világon nem voltak olyan finomak, 
mint ebben az országban.

Nyelve hegyével lenyalta szájáról a tejszínhab maradékát,  ám amikor 
hátradőlt,  a  fotós  meglátott  még  egy  cseppet  a  szája  sarkában. 
Gondolkodás nélkül odanyúlt, letörölte, majd lenyalta az ujjáról a habot. 
Cinkosán összemosolyogtak e véletlen, intim közjátékon, amely csak azért 
történhetett meg, mert egy adott pillanatban egymásra néztek.

Helmut,  aki  épp  rágyújtott  egy  cigarettára,  nem tudta,  miért  támadt 
csend, és gyorsan megtörte:

–  Jordannek  van  egy  bűnös  szenvedélye,  amire  rájöttem.  Nem  tud 
ellenállni a mi svájci csokoládénknak. Félek, hogy öregkorára el fog hízni.

– Nem fogok! – tiltakozott  a nő, mire a két férfi elnevette magát.  Ő 
zavartan hajolt újra a csészéje fölé, míg a másik kettő nekilátott a kávénak.

– Mi lenne, ha kivinnéd Reevest a hídra? – javasolta ekkor Helmut.
– Tessék? – kérdezte talán kicsit túl gyorsan és meglepetten a nő.
–  Mostanára  már  te  is  ugyanúgy  ismered  a  történetét,  mint  én  – 

magyarázta Helmut. – Én elüldögélek itt, iszom még egy csésze kávét, és 
elszívok még egy cigarettát, amíg te oda–vissza átviszed őt a hídon. Ugye 
még nem láttad, Reeves?

A férfi nem nézett Helmutra. Jordant bámulta.
– Nem, még csak messziről láttam – felelte végül. – De mindent tudni 

szeretnék róla.
A nő gyilkos pillantást lövellt rá.



–  Megvárhatjuk,  amíg  megiszod  a  kávét,  elszívod  a  cigarettát,  és 
elmehetünk mindnyájan – mondta Helmutnak.

– Drágám, tudod, mennyire ki nem állhatom a városnézés műfaját. Légy 
helyettem is vendégszerető!

–  Jól  van  –  állt  föl  hirtelen  Jordan.  Essünk  túl  rajta,  gondolta.  – 
Menjünk!  –  vetette  oda  a  fotósnak  barátságtalanul,  nehogy  fölkeltse 
Helmut gyanúját.

Nyúlt a kabátja után, de Reeves gyorsabb volt, máris felkapta az üres 
székről, és tartotta neki, míg belebújt.

– Mindjárt jövünk, Helmut – mondta a nő, kezét a férfi vállára téve.
– Ne siessetek. – Helmut felnyúlt, és megpaskolta Jordan kezét. – Lehet, 

hogy két cigit is elszívok.
Amikor a férfi kinyitotta előtte az étterem ajtaját, Jordan, kezét mélyen 

a  kabátja  zsebébe  süllyesztve,  nyakát  a  hideg  miatt  a  válla  közé húzva 
kisietett  mellette.  Az  utcára  érve  megállt,  majd  vakmerőn  átvágott  egy 
tülkölő turistabusz előtt, és majdnem futva ért az utca túloldalára.

–  Ez  most  egy  forgószéltúra  lesz?  –  érte  be  a  fotós,  és  elkapta  a 
könyökét.

–  Azok után,  amiket  tegnap este  mondtál,  ne  is  próbálj  kedveskedni 
nekem.

– Nem vagy valami vendégszerető – csóválta meg a fejét a férfi.
– Meg akartad nézni azt a nyavalyás hidat, rendben van, megmutatom – 

sziszegte válaszul, majd egy logikai bukfenccel azt kérdezte: – Miért nem 
hárítottad  el  Helmut  ajánlatát,  s  maradtál  ott,  hogy  elszívj  vele  egy 
cigarettát?

– Megint abbahagytam a dohányzást – vigyorgott Reeves. – Egyébként 
meg tényleg szeretném látni a hidat.

Ekkorra már elérték a Reuss folyó két fedett hídjának egyikét. A folyó a 
nyugati  modern negyedre  és  a  keleti  Óvárosra  osztotta  Luzernt.  Ahogy 
lábukat rátették a régi fahídra, mindjárt  meghallották a gyors folyású és 
tiszta vizű folyó csobogását alattuk.

–  A  híd  a  középkorban  épült  –  kezdte  Jordan  az  idegenvezetők 
színtelen, hadaró hangját utánozva. – Mint majd a fejed fölött látni fogod, 
számtalan  fatáblát  építettek  bele.  Minden  táblára  kívül–belül  egy–egy 
képet festettek, melyek a régió történelmi eseményeit ábrázolják. A képek 
keletkezése visszanyúlik a tizenhatodik század elejére.



– Nagyon érdekes – jegyezte meg a férfi szárazon.
– A Luzerni–tó területe több mint száz négyzetkilométer. Négy svájci 

kanton vagy állam határolja. A...
– Jordan – vágott a szavába élesen a férfi, és egy rántással maga felé 

fordította. – Miért nem élsz együtt Helmuttal?
– Nem tartozik  rád! – kiáltotta.  – Nem tartozik  rád – ismételte  meg 

halkabban, mert az iménti kiáltása visszaverődött a hidat befedő tetőről.
– De igen.
– Nem.
– De igen, a keservit neki!
A  férfi  keze  úgy  markolta  a  felsőkarját, hogy  még  a  vastag 

kabátanyagon  keresztül  is  fájt.  Amikor  látta,  hogy  a  nő  összerándul, 
ráeszmélt, milyen erővel szorítja, és rögtön elengedte. Jordan továbbment, 
mintha a férfi meg sem szólalt volna.

– Miért? – erősködött Reeves.
A nő szembefordult vele; nagy megkönnyebbülésére rajtuk kívül senki 

sem volt a hídon.
– Mert  nem akarok.  Nem hiszek a házasság nélküli  együttélésben.  – 

Látva, hogy a férfi szemöldöke a magasba kúszik, idegesen hozzátette: – A 
múltkori  éjszaka...  véletlen  volt.  Nem terveztem,  és te sem. Csak úgy... 
megtörtént. – Nem nézett a férfira, de nem is mozdult el a helyéről. Úgy 
tűnt,  mintha  a  fotós  mágnesként  magához  rögzítette  volna.  Mialatt  a 
csizmáját  nézte,  érezte,  hogy  a  tekintete  a  feje  búbjára  szegeződik.  – 
Megmondtam neked akkor is, hogy én nem... nem fekszem le akárkivel. 
Ha akkor nem hittél  nekem, most  sem fogsz.  De nem érdekel.  – Pedig 
érdekelte.

– Szereted?
– Helmutot?
– Vannak mások is?
– Nincsenek – sóhajtotta Jordan elcsigázottan.  – Nincsenek mások. – 

Reevesnek  sikerült  végképp  összezavarnia.  Már  nem  tudott  józanul 
gondolkodni,  különösen  mivel  a  férfi  ilyen közel  állt  hozzá.  Remegő 
ujjaival  megdörzsölte  a  homlokát,  amely  a  belső  feszültségtől  fájón 
lüktetni kezdett.

– Nem szeretem Helmutot. Legalábbis nem úgy. Szórakoztató, elragadó, 
udvarias  férfi,  és  igen,  gazdag  is.  Nem  tagadom,  hízelgett,  amikor 



udvarolni  kezdett.  Ahogy minden nőnek hízelgett  volna.  De nem érted, 
Reeves? – nézett fel a férfira könyörgő szemmel. – Én újdonság vagyok 
neki.  A  világon  mindene  megvan,  amit  csak  akar.  Játszik.  Fényűző 
nyaralóhelyekre jár. Kényszeresen és minden megfontolás nélkül vásárol. 
Én olyan vagyok neki, mint egy új játékszer. Nem vagyok gazdag, nem 
járok  divatos  üdülőhelyekre,  nem vagyok  társasági  nő.  Ha  rám un,  az 
egésznek vége lesz.

– Ha így van, akkor miért egyeztél bele, hogy hozzámenj?
–  Tulajdonképpen sohasem  egyeztem  bele, de  nem  is  utasítottam  el 

mereven. Amióta rájöttem, hogy a rá gyakorolt vonzerőm nem fog örökké 
tartani, kerülöm ezt a témát. Ha folyton ellenkeznék, azzal csak növelném 
az elszántságát, hogy megszerezzen magának. Érted már? Helmut minden 
óvilági sármja ellenére nagyon erőszakos tud lenni, ha akar valamit. Csak 
azt hallja meg, amit hallani akar. Esélyt sem hagyott rá, hogy elmondjam 
neki, hogyan érzek.

– És hogyan érzel? Arra gondolok, hogy ha az újdonság varázsa már 
holnap elmúlna,  mit  éreznél,  ha beválna a jóslatod,  és csakugyan dobna 
téged?

–  Megmondtam  neked,  sohasem állt  szándékomban  feleségül  menni 
hozzá. Mint ahogy senkihez sem.

– Miért? Charles miatt?
– Igen, részben.
–  Részben?  Van  valami  kifogásod  a  házasság  intézménye  ellen?  – 

Jámborul kérdezte, hogy még nagyobbat üssön.
– Nincs.  Neked van? – csattant  fel  Jordan.  –  Te  sem vagy házas.  – 

Hirtelen,  mintha villám csapott  volna belé,  elhallgatott,  majd megrettent 
arccal fölnézett a férfira. – Vagy igen? – kérdezte.

– Nem. De voltam. Egyszer. Régen.
– Mi történt?
– Pofon vágnál, ha azt felelném: „Nem tartozik rád!”?
– Lehet – nevetett a nő.
A férfi vele nevetett, de aztán elkomolyodva mondta:
–  Nem  értette  meg,  miért  akarok  Vietnamba  menni  „fényképezni”, 

ahogy  ő  fogalmazott.  Nem  sokkal  az  elutazásom  után  beadta  a 
válókeresetet. Egy évig sem tartott a házasságunk.



– Ó! – A nő elfordult, és a híd korlátjához sétált, mely alatt pezsegve 
örvénylett a folyó.

– Jordan. – A férfi hangja közvetlenül mellette hangzott fel. Olyan közel 
volt,  amennyire  csak lehetett,  anélkül,  hogy hozzáért  volna.  –  Jordan – 
szólt ismét.

– Tessék.
– Nézz rám!
Nem!  Tudta,  ha  megteszi,  a  következő  pillanatban  már  a  karjában 

akarná  érezni  magát.  Ahogy azon az  első  estén  félt  megérinteni  a  férfi 
kezét akár csak egy baráti kézfogás erejéig is, most ugyanúgy félt ránézni. 
Akkor is rosszul tették, és most is csak rossz sülne ki belőle. Reevesnek itt 
van  a  munkája,  megvannak  a  maga ambíciói,  amelyek  gyakorlatilag  az 
egész világra kiterjednek. Neki csak egy icipici hely jutott a földgolyón, de 
azt féltve őrzi, óvja, és nem szeretné, ha bárki felborítaná az oly nehezen 
megszerzett lelki nyugalmát.

A férfi megfogta a vállát, és maga felé fordította. Egy immár ismerős 
mozdulattal mutatóujját az álla alá téve fölemelte az arcát.

– Tetszik a ruhád – mondta.
Erre a mondatra Jordan végképp nem számított.
– Köszönöm. – Mindössze ennyit tudott kinyögni.
– Csodásan nézel ki ruhában – folytatta a férfi. – De ez a kabát kicsit túl 

vastag,  nem  látom  benne  az  alakodat.  –  Kigombolta  a  kabátját,  és 
alácsúsztatta  a  kezét.  –  Sokkal  jobban tetszettél  abban a  pulóverban  és 
melegítőalsóban, amit akkor este viseltél. Abban mindenedet lehetett látni.

Azzal lehajtotta a fejét, és orrával megbirizgálta oldalt a nyakát, melyet 
Jordan öntudatlanul is odafordított felé.

– Reeves – lehelte a nő –, ne...
De tiltakozása olyan gyenge, olyan erőtlen volt, hogy a férfi ügyet sem 

vetett rá.
– Emlékszem, hogy néztél ki abban a halványrózsaszín pulóverban, és 

emlékszem, hogy festesz nélküle. – Hangja megremegett, és szája fölsiklott 
a nő arcára, majd súrolta az ajkát. Két keze már a sál alatt kutatta Jordan 
mellét.  Amikor  megtalálta,  mindkettőjükből  egyszerre  szakadt  ki  a  halk 
sóhaj.

–  Szeretem,  ahogyan  öltözködsz,  szeretem,  ahogyan  jársz–kelsz  – 
mormolta  a  hajába  a  férfi.  –  Szeretem  nézni,  ahogy  eszel  és  iszol. 



Különösen  a  forró  csokoládét.  Szeretem  a  hangodat.  Szeretem,  amikor 
megérintelek.  Szeretem,  amikor  megérintesz.  Szeretem  az  illatodat,  a 
bőröd ízét...

– Reeves, nem szabad. Ez nem helyes – suttogta Jordan.
– Engedd,  hogy átöleljelek!  Engedd,  hogy megcsókoljalak!  És  utána 

mondd,  hogy  nem  helyes.  Jordan  –  súgta  rekedten,  és  két  tenyerét 
rásimította a mellére –, most merd azt mondani, hogy ez nem helyes!

Amikor  szájuk  egymásba  olvadt,  a  nő  már  nem  talált  érvet  a 
tiltakozásra,  s  még  kevésbé  tudott  volna  megszólalni.  Reeves  forrón 
rátapadó szája tűzként perzselte, ellenállásról, vagy akár vonakodásról szó 
sem lehetett. Közben egyik karjával a hátát átfogva magához ölelte, míg a 
másikkal a pulóver fölött a mellét simogatta.

– Miért vetted föl ezt a nyavalyás melltartót? – mormolta a fülébe, majd 
gyöngéden a foga közé vette a fülcimpáját.

– Mert...
– Nem számít – súgta a férfi. – Azon keresztül is érezlek. – És kutató 

ujjai igazolták a szavait.
– Reeves?
– Tessék.
– Reeves – lehelte félig aléltan Jordan.
A  sötétben  léptek  dobogása  hallatszott  a  hídon.  És  a  következő 

pillanatban felharsant Helmut kiáltása:
– Jordan! Reeves!
Egymásra néztek, és ereikben megfagyott  a vér. A fotós nyugodtnak, 

hűvösnek,  közönyösnek látszott.  Várta,  hogyan reagál  a  nő.  Látta  rajta, 
hogy megijedt. Jordan nem érzett valami lángoló szerelmet Helmut iránt, 
de  megsérteni,  megalázni  sem  akarta.  A  férfi  személyisége  nem  viselt 
volna el ilyen csapást, így hát elugrott a férfi mellől, gyorsan megigazgatta 
a ruháját, és néhány sietős lépést tett a hang irányába.

– Itt vagyunk, Helmut.
– Sokáig elmaradtatok. Már azt hittem, eltévedtetek – szellemeskedett a 

férfi, és közelebb érve hamarosan belépett egy lámpa fénykörébe.
– Nem, mi csak... Az egyik tőled hallott Teli Vilmos–legendát meséltem 

épp Reevesnek – hazudta vakmerőn Jordan.
A magát teljes biztonságban tudó Helmut nem vette észre a hazugságot.



– Biztosan fázol, drágám, hiszen reszketsz. Gombold be a kabátodat! 
Talán  nem  ártana,  ha  most  hazavinnénk.  Élvezted  az  idegenvezetést, 
Reeves?

Elviselhetetlenül  hosszúra  nyúló  csend  következett,  mialatt  Jordan 
visszafojtott lélegzettel várt, majd esdeklő tekintettel nézett föl a sötétben 
szinte világító zöld szempárba.

–  Igen  –  érkezett  meg  végre  a  válasz  Helmut  kérdésére.  –  Nagyon 
informatívnak és szórakoztatónak találtam. Nem esküdnék meg rá, hogy 
szóról  szóra  igaz,  amit  Jordan elmondott.  A mesék  néha  túl  különösek 
ahhoz, hogy hihetőek legyenek.

A nő lélegzete elakadt. A férfi nem hitt neki! Miért?
– Elismerem, a nemzeti  hőseinkről  szóló régi  történetek olykor kissé 

túlzóak – kuncogott Helmut.
– Csakugyan túlzóak – bólintott a fotós.
A híd végére érve elbúcsúzott tőlük, mondván, szívesebben teszi meg 

sétálva az utat a szállodájáig.

–  Mit  gondol,  nem  lesz  semmi  probléma?  –  kérdezte  Jordan 
aggodalmasan a fiatalembertől.

– Azt hiszem, simán el tudom vezetni az üzletet a távollétében,  Mrs. 
Hadlock – válaszolta az magabiztos mosollyal.  Helmut egyik irodájában 
dolgozott könyvelőként. Előző este, amikor a férfi hazavitte, közölte vele, 
hogy másnap együtt fognak reggelizni hármasban Reevesszel.

– Valóságos expedíciót terveztünk el. Fölmegyünk a Pilátus–hegyre...
– Helmut – vágott  a szavába Jordan. – Nekem van egy boltom, ahol 

dolgozom. Ti ketten menjetek el nélkülem holnap.
Dühös  volt  és  zaklatott  a  hídon  történtek  miatt.  Most  meg  azt  kell 

hallania,  hogy  még  egy  napot  szenvedjen  végig  azzal  a  férfival,  aki 
továbbra is nevetségessé teszi  és sértegeti.  Ő elárulja  neki a legbensőbb 
érzéseit, amiket Reeves látszólag őszinte empátiával végighallgat, majd a 
következő pillanatban úgy csókolja,  mintha az élete függne tőle.  Aztán, 
amikor  ő  már  remeg  a  vágytól,  melyet  felgerjesztett  benne,  váratlanul 
gorombán  elutasítja,  és  majdhogynem  hazugnak  nevezi  –  vagy  még 
rosszabbnak.



Elege volt.  Többé látni  sem akarta,  nemhogy egy egész napot együtt 
töltsön vele.

– Holnap én nem tudok veletek tartani – közölte határozottan.
–  Dehogynem  tudsz,  drágám  –  szállt  vele  vitába  a  szokott 

fölényességével Helmut.  – Átküldők valakit,  hogy helyettesítsen téged a 
boltocskádban.  Emiatt  nem  kell  aggódnod.  Játszhatsz  nyugodtan  egész 
nap.

Hirtelen elviselhetetlenné kezdett válni, ahogy Helmut eluralkodott az 
életén.  Ha  így  kézben  tartja  a  menyasszonyát,  vajon  hogy fog  bánni  a 
feleségével?  A leereszkedő  „boltocska"  szót  pedig  kifejezetten  sértőnek 
találta. Ő egy virágzó üzletet vezet, amelyet a nagy cég példaként állított a 
többi bolt elé. Büszke volt azokra a szolgáltatásaira, melyeket az angolul 
beszélő turistáknak nyújtott. Miért kell a férfinak így lekicsinyelnie?

– Nem akarok holnap veletek menni,  Helmut.  Itt  van rám szükség – 
felelte  konokul.  –  Lehet,  hogy  te  a  saját  üzletbirodalmadhoz  képest 
semmiségnek tartod  ezt  a  kis  könyvesboltot,  nekem azonban nagyon is 
fontos.

– Jordan,  Jordan – mondta a férfi  szelíden.  – Látom,  megsértettelek, 
ezért most bocsánatot kérek. – Olyan leereszkedő volt a hangja, mintha egy 
ellenkező  gyerekkel  beszélne.  –  Ne  legyél  már  ilyen  értetlen!  Kérlek, 
drágám!  Ha  nem  jössz  velünk,  Reeves  azt  fogja  gondolni,  hogy  nem 
kedveled, vagy hogy szégyelled, ha fényképeznek. Ha a feleségem leszel, 
Jordan, lépten–nyomon fotózni fognak.

Ekkor kellett volna közölnie vele, hogy nem óhajt a felesége lenni, és 
szép nyugodtan visszaadni a gyűrűt. Ehelyett az agya csak azt fogta föl, 
hogy Reeves  azt  fogja  hinni,  nem kedveli  őt.  Vagy hogy szégyelli,  ha 
fényképezik. Na, azt biztosan nem hinné el, ám azt igen, hogy gyávaságból 
nem megy el.  És hogy szégyenében nem mer előtte  mutatkozni.  Ezt az 
elégtételt mégsem adhatja meg neki.

–  Rendben  van,  Helmut  –  mondta  szórakozottan,  mire  a  férfi 
megcsókolta a nyakát, mert az olyan izgató. – Akkor holnap találkozunk. 
Hol és mikor?

Megállapodtak a helyben és az időpontban, s most az utolsó pillanatban 
még tartott egy kis eligazítást a sebtiben kerített könyvelőnek. Szomorúan 
gondolt arra, mi lesz, ha visszatértekor azt kell tapasztalnia, hogy az aznapi 



bevétel minden korábbit felülmúlt, és hogy a bolt jobb állapotban van, mint 
amikor átadta.

Síruháját  egy táskában vitte,  úgy baktatott  a szűk kis  mellékutcákon. 
Csodálatos  napfényes  reggel  volt,  de tudta,  hogy a  Pilátus–hegy tetején 
sokkal  hidegebb lesz.  Testhez  álló  fekete  kordbársony nadrág és magas 
nyakú  piros  pulóver  volt  rajta.  Még  egy  sapkát  is  bedugott  a  síruha 
zsebébe, hátha kell majd a hegytetőn.

Helmut és Reeves már várták a megbeszélt étteremben, ahol amerikai 
módra bőségesen bereggeliztek. Jordan, miután megivott egy csésze kávét, 
még  megengedett  magának  egy  forró  csokoládét  is,  dús 
tejszínhabkoronával a tetején.

A  férfiak  hozzá  hasonlóan  sportosan  öltöztek,  jóllehet  Helmutnak  a 
„sportos”  öltözék  öltönynadrágot,  sportzakót,  kasmírpulóvert  és 
vidraprémes felöltőt jelentett. Reeves úgy festett, mintha marhapásztornak 
akarna felcsapni: már csak egy széles karimájú kalap kellett volna, hogy 
tökéletes cowboynak látsszék. Miután befejezték az evést, és már csak arra 
vártak,  hogy  Helmut  végigszívja  a  cigarettáját,  a  fotós  ellenőrizte  a 
felszerelését.

Amikor Jordan megérkezett, szívélyesen üdvözölte, és Helmut példáját 
követve ő is arcon csókolta.  Ezt afféle európai szokásként könyvelte el. 
Mindenki arccsókkal üdvözölt mindenkit. Helmut ebben nem talált semmi 
kivetnivalót. Sőt, örült, hogy az amerikai fotóriporter láthatóan vonzónak 
találja a menyasszonyát.

Jordan azonban nem vette ilyen könnyedén Reeves üdvözlését. A szíve 
a torkába ugrott, és össze kellett szednie magát, hogy neki ne tántorodjon a 
mellkasának.

A  férfi  ugyancsak  rendkívüli  önuralomról  tett  tanúságot.  A 
legszívesebben a karjába kapta és szájon csókolta volna Jordant. Az arcára 
nyomott ártatlan puszi csak felkeltette az étvágyát, és még többre éhezett.

A trió némi izgalmat keltett, amikor a Pilátus–hegy alján megérkeztek a 
drótkötélpálya  állomásához.  A  helybéliek  és  a  turisták  kíváncsian 
megbámulták  őket,  különösen  Reeves  fotófelszerelését,  melyet  aztán  ő 
letett  maga  mellé  a  négyszemélyes  kabin  üresen  maradó  székére,  míg 
Helmut és Jordan vele szemben foglaltak helyet.

– Mennyi idő alatt érünk föl? – kérdezte a fotós, miközben fénymérőjét 
a másik kettő arca elé tartva bemérte a fényt.



– Körülbelül húsz perc alatt – válaszolta Helmut. – De a hegy derekán 
lévő állomáson átszállunk egy nagyobb, negyven férőhelyes kocsiba, ami 
aztán fölvisz a csúcsra. Mindent összevéve körülbelül háromnegyed óráig 
fog tartani az út.

Amikor  a  kabin  meglódult,  Reeves  kicsit  elsápadt.  Elszakadtak  a 
földtől, és megindultak fölfelé a város és a Luzerni–tó felett őrködni látszó 
hegy oldalában.

A fotós  többször  is  lencsét  cserélt,  tekergette  a  fókuszgyűrűt,  szűrőt 
váltott,  és  megállás  nélkül  kattogtatta  a  gépét.  És  mindeközben  még 
beszélgetett is velük, hogy ellazuljanak, és ne feszélyezze őket a fotózás. 
Még  Jordannek  is  sikerült  megfeledkeznie  a  fényképezőgépről,  s  csak 
utóbb jött rá, hogy ez is a fotós tehetségére vallott.

– Jó fotóalanyok vagytok – közölte velük, miután eltette a gépét. – Ha 
felértünk a csúcsra, még csinálok rólatok néhány képet.

– Nézz hátra! – mondta Helmut. – Gyönyörűen rálátni a tóra. Jobbra 
láthatod a kastélyomat is.

Jordan úgy vette észre,  mintha Reeves egy pillanatig  habozott  volna, 
mielőtt lenézett a háta mögötti, képeskönyvbe illő panorámára. És rögtön 
vissza is kapta a fejét.

– Tényleg gyönyörű – felelte elbizonytalanodó hangon.
A nő elfojtotta kuncogását. A férfinak tériszonya van! Nem is fordult 

többé hátra, csak nézett egyenesen előre, a Helmut háta mögött magasodó 
hegyre,  és  persze  őrá.  Időnként  hallották  egy  csapat  hátizsákos  turista 
hangját,  akik gyalog igyekeztek fel  a hegyre.  Jordan ilyenkor kihajolt  a 
nyitott  kabin  korlátja  fölött;  integetett,  és  több  nyelven  is  odaköszönt 
nekik.  A  fotós  csak  ült  mozdulatlanul,  mint  egy  kőszobor,  és  erősen 
markolta a széke peremét.

Amikor megérkeztek a félúti állomásra, rövid várakozás után már be is 
szállhattak  az  egyik  nagyobb  kabinba.  Besoroltak  a  többi  kirándulóval 
együtt, és Helmut nyomban indult is, hogy elfoglaljon egy ablak melletti 
ülést.

Reeves hátramaradt, és megkapaszkodott a kocsi közepén lévő rúdba. 
Jordan mosolyogva állt meg mellette.

– Mondanod kellett volna, hogy félsz a magas helyeken – csipkelődött 
vele.

– Nem félek. Rettegek – vallotta be nevetve a férfi.



– Nem muszáj egészen fölmennünk – ajánlotta Jordan.
Reeves  kinézett  a  kocsi  ablakán  a  hegycsúcsra,  és  nyelt  egyet.  Köd 

takarta el a csúcsot, és az ijesztően vékonynak tűnő drótkötél cérnaszálként 
tűnt el benne.

– Nem. Minden rendben lesz, csak újra szilárd talajt érezzek a lábam 
alatt. Ezt az ég és föld között lebegést nehezen viselem el.

– De hiszen folyton repülőn ülsz. Azt hogy bírod ki?
– Régebben egy jó adag skót whiskyvel. De aztán többször is olvastam 

emberekről, akik úgy becsíptek a repülőn, hogy ha valami baleset történik, 
a  legelemibb  védekezésre  sem lettek  volna  képesek.  És  ez  még jobban 
megrémített. Így azóta csak kapaszkodom az ülésbe. – Kisfiús vigyor jelent 
meg az arcán. – Hacsak nincs egy kéz, amit foghatok.

És  benyúlt  a  síruha  alá,  mely  Jordan  karján  lógott,  megfogta  és 
megszorította  a  kezét.  A  nő  viszonozta  a  szorítást,  és  egymásra 
mosolyogtak.  Reeves elnézett  Helmut felé,  aki kedélyesen csevegett  két 
fiatal nővel. Afféle tágra nyílt szemű turistákkal.

Akkor  lehajolt,  és  letette  a  fényképezőgépét  a  kabin  padlójára. 
Miközben fölegyenesedett, szájával ügyesen végigsimított a nő arcán.

– Reeves! – szólt rá halk, megrovó hangon Jordan. – Helmut.

ÖTÖDIK FEJEZET

Jordan  Helmutra  nézett,  aki  épp  azzal  volt  elfoglalva,  hogy  vakító 
mosolyával elkápráztassa a két nőt.

–  Nem  is  nagyon  figyel  rád.  Szokott  egyáltalán  féltékenykedni?  – 
kérdezte a fotós.

– Nem. Ő olyan magabiztos, hogy meg sem fordul a fejében,  engem 
más férfi is érdekelhet.

– Bolond. – A fotós ezt olyan mély meggyőződéssel mondta, hogy a nő 
önkéntelenül  is  felnézett  rá.  – Soha egyetlen  férfi  sem lehet  biztos  egy 
gyönyörű  nőben.  –  A  zöld  szempárban  valami  eddig  ismeretlen, 
megnevezhetetlen érzelem jelent meg.

Reeves  pillantása  lesiklott  Jordan  szájára.  Sok  nőt  csókolt  meg  már 
szerte a világon, de a csók elmúltával a nőket is elfelejtette. Jordannel nem 



így volt. Nála pontosan tudta, milyen ízű lenne, ha most megcsókolná. A 
kezdeti tartózkodása elmúltával ez a nő olyan féktelen szenvedéllyel adta 
át magát neki, amire nem is számított.  És nem színlelésből. Úgy érezte, 
mintha a szenvedély nagyon régóta el lett volna temetve benne, és most 
váratlanul a felszínre tört. És ő volt az a szerencsés fickó, aki meghozta 
neki ezt a felszabadulást.

Vagy ez is csak a játszma része lett  volna? Pillantása visszatért  a nő 
szeméhez,  de nem látott  benne  hamisságot.  Biztos  volt  benne,  hogy ha 
magához ölelné, Jordan most nem állna ellen. De mit jelentene számára ez 
az ölelés? Játékot? Van–e fogalma róla, hogy mekkora hatalmat szerzett az 
ő teste és lelke fölött?

Nem is tudta, hogy hangosan is kimondta, csak amikor meghallotta a 
saját hangját:

– És te gyönyörű vagy, Jordan.
–  Úgy  gondolod?  –  kérdezte  a  nő,  és  a  szája  alig  észrevehetően 

megremegett.
– Igen. És bátor is vagy. Most másodjára mentetted meg az életemet. 

Először egy viharban, most meg ezen a veszedelmes hegyen. – Ezt már 
évődő hangon mondta, és Jordan ugyanebben a stílusban válaszolta:

– Ezt a fűtött, kényelmes, műszakilag teljesen megbízható kabint aligha 
lehet veszedelmesnek nevezni.

– De az a vihar tényleg félelmetes volt.
– Igen – ismerte el a nő. – De ahogy a mondás tartja: Viharban minden 

menedék jól jön.
– Nem egészen – nevetett a fotós. – Kétlem, hogy ha ősz hajú öreg néni 

lettél volna, akkor is ugyanúgy köszöntem volna meg neked.
– Ezek szerint csak a háládat akartad kifejezni?
A  férfi  még  mindig  mosolygott,  de  már  nem  úgy,  mint  az  imént. 

Mosolya intimmé, érzelmessé, megindítóvá vált.
– Nem. A hálának nagyon kevés,  vagy inkább semmi köze sem volt 

hozzá.
Enyhén egymáshoz ütköztek, amikor a kabin egy zökkenéssel megállt. 

Reeves halkan felnyögött, mert a síruha takarásában még mindig egymásba 
kulcsolt  kezük  eközben  az  ágyékához  nyomódott.  Jordan  elakadó 
lélegzettel, bűntudatosan pillantott fel rá, amikor rájött, mit érintett meg a 



kezével.  A  kiszállni  akaró  turisták  tömege  úgy  körbefogta  őket,  hogy 
néhány gyötrelmes percig mozdulni sem bírtak.

– Bocsánat – suttogta lángvörösre gyúlt arccal Jordan.
Amikor  a  sokaság  ritkulni  kezdett,  Reeves  elengedte  a  nő  kezét,  és 

elindultak a kocsi tolóajtaja felé. Helmut épp kezet csókolt a két lánynak, 
és  franciául  mondta  nekik:  „Remélem,  élvezni  fogják  az  itteni 
vakációjukat.” A lányok csicseregtek valamit válaszul,  és szempillájukat 
rebegtetve búcsút intettek neki.

– Hát itt vagytok – mondta Helmut, amikor meglátta a kiszálló Jordant 
és Reevest. – Remek utam volt fölfelé. Nagyon helyes lányokkal utaztam 
együtt. Ti is jól éreztétek magatokat?

Jordant  hirtelen  köhögőroham fogta  el,  de  a  fotós  lazán  csak  ennyit 
mondott:

– Izgalmas volt.  – És huncutul  a  nőre villantotta  a  tekintetét,  amitől 
annak szája szögletében apró mosoly jelent meg.

A  Pilátus–hegy  csúcsa  felhőbe  burkolódzott.  Ha  az  ember 
mozdulatlanul  állt,  érezhette  az  arcára  telepedő  jéghideg,  finom 
páraszemcséket.  Az  idő  azonban  cseppet  sem zavarta  meg  a  karneváli 
hangulatot. A lámpaoszlopokra szerelt hangszórókból harsogó zene szólt, 
turisták  nyüzsögtek,  nézelődtek  az  ajándékboltokban,  szendvicset  és 
különféle italokat rendeltek a falatozókban, és szabad helyekre vadásztak a 
mindenfelé  felállított  asztaloknál.  Egy  dallamos  hang  szabályos 
időközönként több nyelven közölte a drótkötélpálya kocsijainak indulását.

Reeves  szorgosan  kattogtatta  a  fényképezőgépét:  képeket  készített 
Helmutról, háttérben a közeli és távoli hófödte csúcsokkal.

Amikor  a  program  hivatalos  részét  ilyenformán  letudták,  beültek  a 
kávézóba, és Helmut kapucsínót rendelt mindhármuknak.

– Mostantól eldicsekedhetek azzal, hogy jártam az Alpok egyik csúcsán 
– jelentette ki a fotós.

– Nem egészen a csúcson – jegyezte meg erre Helmut.
– Hogyhogy?
–  Ahhoz,  hogy  feljuss  a  hegy  legtetejére,  még  föl  kell  menned 

körülbelül  tizennyolc  métert.  Lépcső  vezet  föl  a  kilátóra  –  magyarázta 
Jordan. Mivel a férfi nem reagált erre, unszolni kezdte. – Gyere, menjünk 
föl!

– Másszak fel oda? – ijedezett Reeves.



– Igen!
– Nem szeretnék – sandított alulról felfelé a nőre a fotós.
– Menj csak, Reeves! – biztatta Helmut is. – Onnan gyönyörű a kilátás.
– Inkább nem... – húzódozott továbbra is a fotós.
– Ugye nem félsz? – ugratta Jordan.
– Nem – mordult fel a férfi.
– Akkor menjünk – állt fel Jordan, és újból belebújt a síruhája felsőjébe, 

melyet még akkor vett magára, amikor kiszálltak. Kihúzta a kötött sapkáját 
a zsebéből, és azt is fölvette, egészen a homlokába húzva.

A fotósnak tehát nem volt mit tennie, nagy morogva feltápászkodott, és 
belebújt bélelt gyapjúkabátjába.

– Jössz,  Helmut? – kérdezte  a nő,  látva,  hogy a  férfi  nem adja  jelét 
annak, hogy föl akarna állni.

– Nem, gyerekek, ti menjetek csak. Az orvosom szerint egy férfinak az 
én koromban már illik egy kicsit lassítani.

Ezen jót  nevettek.  Ahogy Helmut  ott  ült,  Gucci–félcipőbe  bújt  lábát 
keresztbe  vetve  és  a  kapucsínóját  iszogatva,  mindennek  látszott,  csak 
vénülő öregúrnak nem.

Reeves a nyakába kanyarította a fényképezőgépét, és tűrte, hogy Jordan 
gyakorlatilag kivonszolja a kávézóból.

–  Meg tudnálak  fojtani.  Semmi  kedvem ehhez  –  morogta  a  kilátóra 
felvezető lépcső felé menet.

– Azt mondtad, ha szilárd talajt érzel a lábad alatt, akkor nem félsz.
– Hazudtam.
– Itt semmi okod sincs a félelemre. A kilátó csak pár fokot leng ki, és a 

legközelebbi fennsík alig háromszáz méterrel van lejjebb.
A fotós láthatóan elsápadt, de Jordan nevetve húzta magával. A lépcsőn 

fölfelé  körülbelül  félúton  egy percre  megálltak,  mert  a  ritka  levegőben 
kifogyott belőlük a szusz. A férfi komoly arccal nézett a nőre, és a vállát 
átfogva ünnepélyen hangon mondta:

– Jordan, ha valami történne velem, egy dolgot kérek tőled.
– Reeves...
– Ígérd meg! – sürgette.
– Jól van. Megígérem.
– Ha mégis az lenne megírva, hogy lezuhanjak erről a hegyről, próbáld 

lekapni a gépet a nyakamról, és csinálj róla egy fotót.



Jordan megcélozta az öklével, de a férfi elhajolt, és nevetve kapta el fél 
kézzel a nő levegőt bokszoló kezét, míg a másik karjával magához húzta.

– Te csibész! – kiabálta Jordan. – Azt hittem, komolyan beszélsz.
– Komolyan mondtam! Talán még Pulitzer–díjat is kapnál érte.
A  nő  bosszankodva  megfordult,  de  mire  folytatták  a  lépcsők 

megmászását, már mindketten nevettek.
Amikor fölértek a  tetőre,  a fotós körbenézett,  közölte,  hogy „nagyon 

szép”, és már indult is vissza a lépcső felé.
Jordan utánanyúlt, és elkapta a könyökét.
– Ne, ne menj még! Nem egy pillanatért másztam fel ilyen magasra.
Itt  érezhetően  hidegebb  volt,  felhúzta  hát  a  síruha  cipzárját,  s  kezét 

bedugta a prémmel szegett zsebébe. Aztán háttal nekidőlt a korlátnak, és 
mélyen beszívta a hideg levegőt.

–  Maradj  így!  –  szólt  rá  Reeves,  és  a  szeméhez  emelte  a 
fényképezőgépet.  Közelebb,  majd  kissé  oldalra  lépett,  és  előbb 
vízszintesen,  azután  függőlegesen  tartotta  a  szeme elé  a  Nikont.  A gép 
egyre csak kattogott.  Jordan szerette nézni, ahogy a férfi ide–oda lépett, 
leguggolt,  felegyenesedett,  csípőjét  előrelökve  hátradőlt,  előrehajolt. 
Lenyűgöző balett volt.

– Nagyon szép képeket csinálok rólad, Jordan. Jól áll neked ez a piros 
szín. Nagyszerűen mutat a háttér előtt.  Szuper...  – A hangja elhalt,  mert 
már egy újabb sorozat készült a nőről. – A hidegtől kipirult az arcod, és a 
sapka  alól  kiszabadult  fekete  tincsekkel  fantasztikusan  nézel  ki.  Óriási! 
Most engedd ki a levegőt úgy, hogy lássam a párát. Ez az. Fordítsd kicsit 
balra  a  fejed.  Úgy.  Kicsit  lejjebb  az  álladdal.  Mosolyogj.  Most  pedig 
komolyan. Tökéletes. Szép.

Amikor befejezte a fotózást, óvatosan elindult a korlát felé.
– Lehet, hogy Helmut nem szívesen lát majd ennyi fotót rólam egy róla 

szóló cikkben – jegyezte meg a nő. 
A fotós közelebb lépett hozzá, majd megállt, és csak akkor válaszolta:
–  Helmut  sohasem  fogja  látni  ezeket  a  képeket.  Ezeket  magamnak 

csináltam.
És megcsókolta. Jordan egészen odafészkelte magát a férfi mellére, és 

hátrahajtott fejjel kínálta oda neki az ajkát.
Egymáshoz  tapadó  szájuk  körül  szinte  megfagyott  a  lélegzetük  a 

levegőben. De Reeves szája most is perzselően forró volt, és még érződött 



rajta a kapucsínójába löttyintett brandy íze. Jordan becsúsztatta a kezét a 
férfi  nyitott  kabátja  alá,  és  végigsimított  a  puha  flaneling  alatt  feszülő 
hátizmain.

– Még tíz–tizenöt másodpercet adok neked, aztán abba kell hagynod ezt 
– súgta a szájába a férfi.

– Nem, inkább most rögtön abbahagyom – felelte Jordan, és elhúzódott 
tőle.  A csókjaik  kezdtek  túlságosan  is  szenvedélyessé  válni,  és  a  kilátó 
tetején más turisták is voltak.

– A fenébe! – szitkozódott halkan Reeves.
–  Mi  volt  a  legrosszabb  helyzet,  amibe  munka  közben  kerültél?  – 

kérdezte a nő nevetve, hogy megpróbáljon veszélytelenebb vizekre evezni.
– Hát, ez fogós kérdés. Vietnam nagyon nehéz volt. Pokoli. Kambodzsa 

is. De azt hiszem, a legszorongatóbb helyzetben El Salvadorban voltam. 
Mindenki  lőtt  mindenkire,  és  csak  utána  kérdezte  meg,  hogy  a  másik 
melyik oldalon áll.

–  Miért  csinálod,  Reeves?  Sok  újságírót  és  fotóst  is  megölnek, 
ugyanúgy,  mint  a  katonákat.  –  És  megborzongott,  amikor  elképzelte 
sebesülten, véresen a férfit.

– Nem tudom — vont vállat  a fotós. – Ez egy olyan kényszer,  amit 
nehéz megmagyarázni. Ott kell lennem az események sűrűjében, különben 
elszalasztom a lehetőséget a legjobb felvételekre, esetleg az évtized fotóját.

Jordan  nem egészen  értette,  miért  olyan  fontos  ez,  s  elgondolkodva 
csóválta meg a fejét.

– Tudom, hogy nyertél  már komoly díjakat a képeiddel,  de melyik a 
kedvenced? Te melyik képedet szereted a legjobban?

– Azt még nem készítettem el – hangzott a felelet. Majd kisvártatva: – A 
kedvenc képemen te leszel látható. Meztelenül.

– Reeves! – A nő lopva körülkémlelt,  remélve, hogy a turisták közül 
senki sem beszél angolul.

– Lássuk, hogyan csinálnám – mondta a férfi színlelt tárgyilagossággal, 
és hunyorítva nézett végig rajta. – Vadvirágos réten? Nem, az túl bájos, túl 
gyermeteg.

– Kösz szépen!
– Talán egy fekete selyemlepedőn hanyatt fekve, karodat a fejed fölé 

emelve – mélázott a fotós hangosan.
– Reeves, lennél szíves...



– Nem, az meg túl... Túlságosan közönséges. Az nem te lennél. Nem a 
te stílusod. Lássuk csak. – Még jobban összehúzta a szemét, és úgy nézett 
rá, hogy Jordant hőhullám öntötte el. A téma túl merész volt, nem állhatott 
itt tovább, tűrve, hogy a férfi így beszéljen róla. Ezzel együtt borzasztóan 
vonzotta és izgatta a lehetőség, hogy modellt álljon neki.

– Tudom már – mondta lassan, vontatottan Reeves. – Egy széles ágyon 
fogsz  feküdni.  Majd  szűrővel  fényképezlek,  hogy  légiesnek  tűnjél.  A 
kamerával szemben, az oldaladon fekszel. Legyen rajtad egy lepel, vagy ne 
legyen semmi? – töprengett fennhangon. – Nem, legyél csak meztelen. Az 
egyik karodat kinyújtod magad elé, a másikat behajlítod a melled fölött. Az 
egyik fölött...

– Reeves – nyögött fel Jordan, és a férfi ingébe temette az arcát.
– Kócos leszel, mint aki épp most ébredt fel arra, hogy valaki bejött a 

szobába. A szerelmed. Tágra nyílt szemeddel azt kérdezed tőle, lefekszik–e 
melléd az ágyba,  hogy a magáévá tegyen. De persze tudod a választ.  – 
Hangja rekedtté vált, és egészen közel vitte arcát a nő arcához. – A válasz: 
„Igen!” Igen.

Enyhén  szétnyíló  ajkai  szomjasan  tapadtak  a  nő  szájára,  és  úgy 
szorította  magához,  hogy  Jordan  halkan  felkiáltott.  Reeves  még  ködös 
érzékein  keresztül  is  felfogta,  hogy  a  kiáltást  nem  a  vágy,  hanem  a 
fájdalom váltotta ki belőle. Gyorsan elengedte.

– Mi történt? – kérdezte.
– A fényképezőgép – felelte panaszosan a nő.
A fotós lenézett, és látta, hogy a Nikon pontosan Jordan két melle között 

lóg.
– Uhh. Bocsánat. Nem figyeltem rá.
– Egy darabig én sem. – Lábujjhegyre állt, és egy gyors csókot nyomott 

a férfi szájára. – Reeves, mennünk kell.
A férfi kinézett az Alpok hegyvonulatának csodálatos látványára.
– Tudom – mondta sajnálkozva. – Én... – Hirtelen elhallgatott, és fejét 

félrebillentve fülelt. – Ez meg mi az ördög?
Jordan is hallotta a hangot, s most a fotós nagy aggodalmára körbejárt a 

korlát mellett, s időnként kihajolva lenézett a mélybe. Reeves nem tudta, 
mit néz, mert a felhők eltakarták előlük az alattuk lévő hegyoldalt. – Mit...

–  Ott!  –  kiáltotta  Jordan.  –  Gyere  gyorsan,  mielőtt  egy  felhő  újból 
eltakarja őket. – És a szétnyíló felhők között lemutatott egy legalább száz 



méterrel alattuk elterülő zöld hegyi legelőre, ahol egy jókora marhacsorda 
legelészett.

– Szarvasmarhák? – kérdezte ekkor a fotós zavartan.
– Fejős tehenek. A kolompjaikat hallod – magyarázta a nő.
– Én meg azt  hittem,  azok a vastag bőrszíjon lógatott  nehéz tárgyak 

csak a turistáknak vannak, hogy vegyék meg szuvenírként – felelte Reeves, 
de a tekintetét még nem tudta levenni a különös, de festői képről.

– A turistáknak is. De használják is őket. Ha a tehén nyakába kolompot 
tesznek, nem téved el a hegyekben. És a csorda mindenüvé követi a vezért, 
azt, amelyiknek a legnagyobb kolompot akasztották a nyakába.

– Nahát, hogy miket  tudsz – nézett  rá a férfi csodálkozva,  majd alig 
hallhatóan  mormolta:  –  Én  meg  egy  pillanatra  azt  hittem,  olyan  közel 
vagyok a mennyországhoz, hogy az angyalok énekét hallom.

– Hát, csakugyan elég közel vagy a mennyországhoz. A Pilátus–hegy 
magassága...

– Nem a hegy magasságára gondoltam.
Pír öntötte el Jordan arcát, amint elfordult, és elindult a lépcső felé.

– Tudom, mire gondoltál – mondta, miközben Reeves megfogta a kezét.

A  változatosság  kedvéért  a  hegy  másik  oldalán  ereszkedtek  le  a 
fogaskerekű vasúton. Helmut döntött így, és a fotós hálásan elfogadta.

A fogaskerekű állomásán Henri, a sofőr várta őket a limuzinnal.
–  Ó,  én  meg  azt  hittem,  hogy  komppal  megyünk  vissza  –  szólt 

csalódottan Jordan. A kompok élénk forgalmat bonyolítottak le a Luzerni–
tavon.  A  bérletes  ingázók  éppúgy  használták  őket,  mint  a  turisták.  – 
Tudom,  hogy  a  sok  megállás  miatt  sokáig  tart  vele  az  út,  de  olyan 
kellemes.

– Ha ennyire szereted, akkor menj komppal, és vidd magaddal Reevest 
is – ajánlotta fel nagylelkűen Helmut. – Én inkább a limuzin kényelmét és 
Henrit választom. A mai napra már kitúráztam magam. Te mit mondasz? – 
fordult a fotóshoz. – Van kedved komppal menni? Legalább egy óra, mire 
visszaértek Luzernbe.

– Az jó – válaszolta Reeves. – Mikor lesz a tárgyalásod azzal az olasz 
gyártóval?

– Négy órakor.



– Beülnék, ha nem bánod, csak hogy kapjak némi háttérinformációt.
– Dehogy bánom! Ti ketten szálljatok kompra, aztán ha hazakísérted 

Jordant, gyere vissza az irodába. Bőven kifutja az idődből.
– Nem jönnél te is velünk, Helmut? – kérdezte a nő. Nem akarta, hogy a 

férfi észrevegye rajta, milyen boldog, hogy kettesben maradhat Reevesszel.
– Nem, szívem. Bár nagyon élveztem, hogy együtt lehettem veletek, de 

egy csomó elintéznivalóm maradt  az íróasztalomon.  Így majd azokra is 
sort keríthetek. Au revoir – mondta, és gyöngéd csókot lehelt a nő szájára.

Helmut  szája  hideg  volt  és  feszes,  csókja  nem röpítette  Jordant  egy 
másik  szférába,  ahol  lassan,  de  elkerülhetetlenül  megszakadt  minden 
kapcsolata ezzel a világgal, amelyben élt. A férfi csókja nem keltett benne 
apró  hullámokat,  amolyan  utórengéseket,  amelyektől  az  egész  bensője 
megremegett.

–  Majd  később  felhívlak,  drágám  –  szólt  Helmut,  és  ellépett  tőle. 
Amikor Henri  kinyitotta  előtte  a csillogó Mercedes ajtaját,  még egyszer 
búcsút intett nekik.

Egyedül maradtak. Reeves beállt a sorba, hogy megvegye a jegyüket. 
Megérkezett  a komp, kitódultak belőle az utasok, ám ők jóformán észre 
sem  vették,  csak  egymásra  figyeltek.  Félig  révült  állapotukból  csak  a 
kompra tülekedve felszállni igyekvő sokaság térítette magukhoz őket.

Egyenesen fölsiettek a felső, nyitott fedélzetre, ahol találtak egy szabad 
kis asztalt. Lepakolták a kabátjaikat a harmadik, a fotós fényképezőgépét 
pedig a negyedik üresen maradó székre, hogy lehetőleg senki ne üljön le 
melléjük.

Reeves szendvicseket és édességet hozott az automatából, kávét pedig 
az alsó fedélzeten üzemelő büféből szerzett.

A körülöttük nyüzsgő, a sűrű kikötések alkalmából  folyton cserélődő 
utasok hadáról,  a  több nyelven  folyó  hangos társalgásról  tudomást  sem 
véve ültek a kis asztalka mellett, és csak egymásra figyeltek.

Az idő gyönyörű volt, a tó vize azúrkéken ragyogott körülöttük. Ám ők 
még ezt sem vették észre, mert egymás szemének a ragyogásában fürödtek.

– Mondd el nekem, mit lehet tudni Jordan Hadlockról! Mi volt például a 
lánykori neved? – kérdezte a férfi, és előrehajolva megfogta a nő asztalon 
fekvő kezét.

– Simms. Miért fontos ez? – kérdezte nevetve Jordan.



Reeves vállat vont, és megint az a már jól ismert kisfiús vigyor jelent 
meg az arcán.

– Nem is tudom. Csak kíváncsi voltam. Mindent szeretnék tudni rólad.
A  nő  akaratlanul  is  lepillantott  egymásba  kulcsolódó  kezükre.  Arra 

gondolt,  milyen  izgalmas  élete  van  a  férfinak,  és  hogy  hány  nővel 
találkozhat nap mint nap, s ehhez képest milyen szürke és jelentéktelen az 
ő élete.

– Nem sok újat tudok mondani. Azt hiszem, mindent tudsz, amit tudni 
érdemes.

– Mesélj a családodról!
– Nagyon helyes szüleim vannak – mosolyodott el Jordan. – Apukám 

egy kiadó területi képviselője, anyukám pedig mindig is háztartásbeli volt.
– Testvéreid vannak?
– Egy volt,  de meghalt  a szüléskor. Én akkor még csak néhány éves 

voltam. Nincs több testvérem.
– Azt mondtad, négy évig tartott a házasságod. – A nő bólintott. – Miért 

nem lettek gyerekeitek?
– Charles annak idején egyáltalán nem akart gyereket.
– De te akartál.
Látnok ez az ember? Jordan zavarában lehorgasztotta a fejét.
– Igen, szerettem volna gyerekeket.
Az,  hogy  ő  családot  akart,  örökös  vita  forrása  volt  kettőjük  között. 

Charles nem akarta, hogy egy gyerek „hátráltassa” az életben. „Majd ha 
révbe értem, és nyugodtabb lesz az életünk, bőven lesz időnk gyerekekre.” 
Ez az idő azonban sohasem jött el, és a család sem született meg, amelyre 
Jordan úgy vágyott. Visszatekintve úgy gondolta, talán nem is baj. Nem 
szerette  volna,  ha  egy  gyereknek  abban  az  örökös  átmeneti  állapotban, 
amely  a  házasságukat  jellemezte,  kell  felnevelkednie.  Tekintete  ekkor 
összetalálkozott a fotós kutató pillantásával.

Reeves  meglátta  a  szomorúságot  a  szemében,  és  gyorsan  másfelé 
irányította a beszélgetésüket.

– A szüleid nem bánták, hogy itt telepedtél le?
Jordan  elgondolkodott  a  kérdésen,  s  eközben  hüvelykujjával  a  férfi 

kézfején lévő világosbarna szőrszálakat simogatta.
–  De,  biztos,  hogy  bánták  –  felelte  végül.  —  De  nem  próbáltak 

lebeszélni róla. Azt hiszem, megértették, miért kell elmennem. Legalábbis 



egy időre. És az is közrejátszott, hogy a mi családunk sohasem dúskált a 
pénzben. Semmiféle értelemben nem nélkülöztem, de azt hiszem, mindig is 
érezhettek némi bűntudatot, amiért nem engedhették meg maguknak, hogy 
elküldjenek Európába,  mint  érettségi  után több osztálytársamat  a  szülei. 
Sőt én dolgoztam is, amíg kollégista voltam. Most végre meg akarták adni 
nekem ezt a lehetőséget.

Kinézett a tó csillámló, kék vizére. Köröskörül a hegyek lábánál még 
zöldelltek a rétek az itt–ott feltünedező jellegzetes alpesi faházak között. A 
bájos  kép  ellenére  hirtelen  feltámadt  benne  a  honvágy  a  szülei  és  az 
otthona  után.  Az  ember  nem  időzhet  olyan  hosszan  idegenben,  hogy 
időnként ne kínozná a honvágy. De megemberelte magát, és újra a férfira 
pillantott, aki feszülten figyelte. 

– És te? Neked van családod? 
–  Apám  már  meghalt.  Anyám  újra  férjhez  ment  egy  csodálatos 

emberhez,  egy,  az  üzlettől  már  visszavonult  fűszereshez,  aki  úgy bánik 
vele,  mint  valami  királynővel.  Van  egy  kishúgom,  most  végzi  a  jogi 
egyetemet. Isten óvja a jogrendszert, ha egyszer beszabadul oda – mondta 
Reeves kuncogva.

Így  folyt  a  szó  közöttük  életük  múltbeli  és  jelen  történéseiről, 
szereplőiről, s eközben elröppent az egy óra. Ha bárki figyelte őket, bízvást 
gondolhatta, hogy szerelmespárt lát, hiszen egy pillanatra sem vették le a 
tekintetüket egymásról. Nem érzékelték maguk körül a többi embert.

–  Jordan,  már  csak  egy  dolgot  szeretnék  tudni  –  mondta  Reeves  a 
beszélgetés  egy másodpercnyi  szünetében.  Olyan komoly volt  a  hangja, 
hogy a nő megijedt.

– Igen? – szólt elbizonytalanodva.
– Tudod, hogy mikor kell kiszállnunk ebből a hajóból?
Jordan nevetésben tört ki. A férfi vele nevetett, csak mert olyan jó volt 

együtt  nevetni.  A nő szürke szeme könnyben úszott,  amikor  megadta  a 
választ:

– A következő állomás a miénk. Ideje összeszedni a holminkat.
Karonfogva, a beszélgetést  tovább folytatva ballagtak le a hajóhídon. 

Jordan  véletlenül  felpillantott,  és  meglátta  Henrit,  Helmut  sofőrjét,  aki 
nyilván  őket  kereste  a  tömegben.  Épp  időben  lépett  el  a  fotós  mellől, 
amikor Henri észrevette őket.



– Mrs. Hadlock, üzenetet hoztam önnek Mr. Eckherdttől – mondta az 
egyenruhás ember kissé nehézkes angolsággal, amikor megállt előttük. – 
Mr.  Eckherdt  arra  kért,  hogy  vigyem  önt  haza.  Ma  este  egy  üzletfele 
meghívta vacsorára, és szeretné, ha ön is vele tartana. Azt kéri, hogy az 
öltözéke legyen félhivatalos. Fél nyolcra fog önért menni.

Eközben  elindult  velük  a  parkolóban  álló  kocsi  felé,  majd  amikor 
odaértek, kinyitotta előttük a hátsó ajtót. Jordan, nem tudva, mitévő legyen, 
zavart, tanácstalan arccal Reeves felé fordult. Úgy tervezték, hogy miután 
a férfi beszélt Helmuttal, eljön a lakására, és együtt töltik az estét, hiszen 
aznapra Jordannek már semmi terve nem volt. Most mit tegyen?

– Reeves...?
Azt szerette volna hallani tőle, hogy rendben van, megérti. Ehelyett azt 

kellett  látnia,  hogy  a  férfi  eddig  jókedvtől  csillogó  szeme  fagyossá, 
barátságtalanná, szája pedig egyetlen keskeny vonallá válik. Nyelve hegyét 
idegesen végigfuttatta a száján.

– Én...  Nekem most mennem kell.  Ő...  Talán ma este beszélni tudok 
vele. Én... — hebegte.

– Ne is törődj velem, Jordan. Nem számít – felelte a férfi ridegen. – 
Tökéletesen megértem. – De a hangja elárulta, hogy egyáltalán nem érti 
meg. És hogy nagyon dühös. Feszes arcizmai is erről tanúskodtak.

Henri előrelépett, és könnyedén meghajolt.
–  Mr.  Grant,  mihelyt  hazavittük  Mrs.  Hadlockot,  önt  Mr.  Eckherdt 

irodájába kell vinnem.
– Köszönöm, nem, Henri – hárította el az ajánlatot a fotós, de eközben 

is csak Jordant nézte. – A döntéseimet mindig magam hozom meg.
Majd szó nélkül, de még egy utolsó, megsemmisítő pillantást mérve a 

nőre, elvonult az indulásra kész kompot még elérni akaró emberek között.

HATODIK FEJEZET

Az  este  mintha  sohasem  akart  volna  véget  érni.  A  vacsorát  egy 
stockholmi üzletember és a felesége adta, és Jordanen és Helmuton kívül 
csak  két  házaspár  volt  meghívva  rá.  Társasági  eseménynek  nevezték, 
valójában kizárólag üzleti megfontolásból rendezték.



Amikor  a  vacsora  véget  ért  a  Palace  Hotel  egyik  különtermében,  a 
társaság elvonult  a vendéglátók szállodai  lakosztályába,  ahol  a férfiak a 
kártyaasztal  mellett  megvitatták  a  cégegyesítésről  szóló  javaslataikat.  A 
nők, nem lévén semmi közös  témájuk – de még közös  nyelvük sem –, 
eközben  azon  igyekeztek,  hogy  ne  unják  halálra  magukat.  Jordan 
alapfokon beszélt ugyan németül, amit a másik két nő is megértett, de a 
beszélgetés  minden  részlete  nem  jutott  el  hozzá.  Nem  mintha 
különösebben izgatta volna magát miatta. Amúgy is egészen másutt jártak 
a gondolatai.

Mire  végre  eljött  a  búcsúzás  ideje,  és  Helmut  sorra  kezet  rázott 
mindenkivel, Jordan úgy érezte, tovább egy percig sem bírná ki ebben a 
helyiségben. A férfi változatos üzleti ügyei a legkevésbé sem érdekelték. 
Érdekes,  hogy  délután  a  kompon  viszont  ő  unszolta  a  fotóst,  hogy 
beszéljen a munkájáról. És amikor a férfi az élményeiről mesélt, egy szót 
sem akart elmulasztani belőle.

Most azonban unott volt, fáradt és kedvetlen – és szörnyen nyomorultul 
érezte magát, valahányszor eszébe jutott, milyen dühösen ment el Reeves.

Harag  és  csalódottság  között  ingadozott.  Varázslatos  időt  töltöttek 
együtt a hegytetőn és a kompon, és be kellett vallania magának, nagyon 
sajnálta, hogy ez a különleges nap nem folytatódhatott az estébe nyúlóan. 
Nem  tagadhatta,  hogy  a  fotós  megjelenése  felkavarta,  legyűrte  a 
tartózkodását, és olyan sebezhetővé tette, mint egyetlen más férfi sem.

De éppen ezért  veszélyt is  jelentett  számára.  Máris  uralkodni próbált 
fölötte. Elvárta volna, hogy mondja le a találkozót? A férfi szeszélyének 
engedelmeskedve neki meg kellett  volna üzennie Helmutnak,  hogy nem 
vacsorázik  együtt  vele,  noha  ő  már  mindkettőjük  nevében  elfogadta  a 
meghívást?

Haragudott, de nehéz lett volna megmondania, hogy voltaképpen kire 
haragszik. Helmutra, amiért a megkérdezése nélkül dönt a nevében? Vagy 
Reevesre, amiért azt hiszi, hogy joga van rendelkezni az ő idejével? Vagy 
talán saját magára haragszik, amiért hirtelenjében két nagyon határozott, 
nagyon önfejű férfi játékszerévé vált, holott megfogadta, soha többé nem 
engedi, hogy ilyen helyzetbe kerüljön? Még a szerelem kedvéért sem!

Helmut  a  liftben  a  lehetséges  cégegyesítés  előnyeit  és  hátrányait 
fejtegette, ő pedig arra gondolt, ha nem fogja be a száját, mindjárt sikítani 
fog. Mit érdekelte őt ez az üzleti tranzakció! Sem őt, sem az életét nem 



érintette. Pár nappal ezelőttig nyugodtan, jóformán gond nélkül élt. Most 
meg mintha fenekestől felfordult volna az egész élete. Többé semmi sem 
tűnt  stabilnak.  Minden  összezavarodott.  Elhatározásai  nem  bizonyultak 
szilárdnak. Amióta Reeves Grant belépett az életébe, eluralkodott benne a 
káosz.

A  lift  zajtalanul  megállt,  és  Helmut  kilépett  vele  a  szálloda 
előcsarnokába. Épp a sálját segítette föl rá, amikor Jordan megpillantotta a 
széles bejárati ajtón belépő párt.

A nő huszonöt év körüli volt, nyúlánk, vörös hajú, és nagyon mutatós. 
Zöld, testhez simuló nadrágjában jól látszottak karcsú lábai, és ugyanolyan 
színű, mélyen kivágott flitteres felsője sokat megmutatott hetyke melléből.

Közönséges,  gondolta  Jordan.  Igen,  kifejezetten  talmi,  ízléstelen 
jelenség.

A  fotós  ezzel  szemben  remekül  nézett  ki.  Szürke  gyapjúpantalló  és 
sötétkék  zakó volt  rajta.  Fehér  inge a  mellkasa  közepéig  nyitva.  Fekete 
Bally–cipője  fényesen  kandikált  ki  élére  vasalt  nadrágja  alól.  Drága 
ruhadarabjait  olyan  laza  eleganciával  viselte,  mintha  azt  mondaná: 
fütyülök az Óvilág hagyományaira.

Jordannek akaratlanul is összeszorult a torka. Dühös volt a férfira, de 
még  dühösebb  magára,  amiért  a  látványa  felzaklatta.  Miközben 
megcsodálta  elegáns  öltözékét,  a  testére  gondolt,  amelyet  a  ruhák 
eltakartak, és arra az izzó szenvedélyre, amellyel ez a test őt is lángra tudta 
lobbantani.

A pár már elindult a bár felé, amikor Helmut is észrevette őket.
– Reeves – kiáltott át a híres szálloda elegáns halljának túlsó felébe. – 

Reeves Grant!
Jordan  elcsüggedt.  Hiába  remélte,  hogy  észrevétlenül  távozhatnak 

innen.
A fotós odakapta a fejét, és arcán megnyerő mosollyal kiáltotta vissza:
–  Helló,  Helmut,  Jordan!  –  Karját  nem  véve le  a  vörös  hajú  nő 

darázsderekáról, odaszólt neki: – Ők a kedvenc fotómodelljeim. Hol jártok 
erre?

– Egy vacsorára voltunk hivatalosak – felelte Helmut.
– Ja, persze – pattintott Reeves az ujjaival. – Emlékszem, mondtatok is 

róla valamit.



Hazudik,  gondolta  Jordan.  Pontosan  tudja,  miért  vannak  itt.  Azóta, 
amióta Helmut odakiáltott neki, egyszer sem nézett a szemébe.

– Bemutatom nektek... Izé... Diane? Igen, Diane... Khm...?
–  Moffett  –  egészítette  ki  a  nő,  és  könyökével  úgy  bökte  oldalba 

kísérőjét, mintha azt mondaná: Rossz kisfiú vagy!
Jordan keze ökölbe szorult. Nem tud ez a nő egyenesen állni? Muszáj 

így rádőlnie Reevesre?
– Igen. Diane Moffett – mondta a fotós, és ezúttal diadalmasan csillogó 

szemmel ránézett Jordanre. – Diane, bemutatom Mrs. Jordan Hadlockot és 
Mr.  Helmut  Eckherdtet.  Diane  gyakorlatilag  a  szomszédom.  Los 
Angelesből  jött.  Hát  nem szerencse,  hogy így  egymásba  botlottunk  ma 
délután?

Jordan sürgősen elfordította a tekintetét a férfi kárörvendő arcáról,  és 
inkább a lányra nézett,  akiről  első látásra  megállapította,  hogy egy buta 
liba lehet.

– Helló, Miss Moffett – köszönt oda neki rideg udvariassággal.
– Helló! Tetszik a ruhája – felelte a lány minden elfogódottság nélkül.
– Köszönöm. – Örült, hogy épp ezt a ruhát vette föl, mivel tudta, hogy 

nagyon  jól  áll  neki.  Fekete,  ujjatlan  selyemruha  volt,  fodros  gallérja 
mélyen  benyúlt  a  két  melle  közé,  derekát  pedig  széles,  rózsaszínű 
selyemöv fogta át. Haját ezúttal sima kontyban fogta össze a tarkóján, és a 
fülében csillogó gyémánt fülbevaló volt az egyetlen ékszer rajta. Kivéve 
persze Helmut gyűrűjét.

–  Épp  a  bárba  igyekszünk  egy  lefekvés  előtti  pohár  italra. 
Csatlakozzatok hozzánk! – javasolta Reeves.

Jordan  kis  híján  felszisszent  ekkora  szemtelenség  hallatán.  A  düh 
majdnem szétfeszítette a mellkasát. Egy csöpp erkölcsi érzék sincs ebben 
az emberben? Hogy vetemedhet ilyesmire? Hogy csíphet fel egy másik nőt 
ilyen rövid idővel azután,  hogy elvált  tőle? Vagy máskor is így szokta? 
Mihelyt nem látja, már nem is gondol rá? És még volt képe alig pár órája 
megjátszani a sértettet!

– Jordan? – fordult feléje Helmut.
–  Szerintem  nem  kéne,  Helmut.  Annyi  minden  történt  ma,  délelőtt 

fölmentünk a hegyre... – Nem folytatta, de éreztette, sajnálja, hogy ezt kell 
mondania.  Valójában  lelkifurdalást  érzett,  amiért  olyan  meghitt  órákat 



töltött el a fotóssal a hegytetőn és a kompon, s ettől úgy elszorult a torka, 
hogy egy szót sem tudott többé kinyögni.

– Hát akkor elnézést kérek, Reeves, Miss Moffett – hajolt meg előttük 
Helmut.  –  A hölgy  a  jelek  szerint  elfáradt,  inkább  hazakísérném.  –  És 
jóindulatú  mosollyal  kezet  fogott  a  fotóssal,  a  szájához  emelte  Diane 
Moffett kezét, és könnyű csókot lehelt rá. A lány kuncogott.

– Akkor hát jó éjt, Helmut, Jordan – biccentett Reeves.
– Jó éjszakát  – motyogta Jordan, és megkockáztatott  egy pillantást  a 

férfira. Nem kellett volna. Reeves tekintete, a száján ülő gúnyos mosoly 
egyaránt azt üzente: Gyáva vagy!

Állát felszegve,  Helmut karja védelmét élvezve vonult el.  De a szíve 
össze  volt  törve.  Kezdettől  fogva  jól  sejtette.  A  fotós  csak  kalandot 
keresett. A viharban együtt töltött éjszakájuk nem jelentett számára többet, 
mint amit ezzel a vörös hajú lánnyal fog átélni ma éjszaka.

Leroskadt  a  limuzin  hátsó  ülésére,  és  hazáig  meg  sem szólalt.  Még 
maga is meglepődött a lehangoltságán. Olyan sokat jelent neki ez a férfi, 
hogy  a  puszta  gondolat,  amiért  egy  másik  nővel  van,  ilyen  nyomorult 
állapotba hozza?

Még akkor sem volt kedve megszólalni,  amikor Helmuttal az oldalán 
gyalog  kellett  megtennie  azt  a  néhány  háznyi  utat  az  Óváros  szűk 
utcácskájában. A férfi a fáradtságának tulajdonította hallgatását.

De míg a szája zárva maradt, Jordan agya lázasan dolgozott. Önmagát 
győzködte. Most kell megmondania Helmutnak, hogy nem áll szándékában 
feleségül  menni  hozzá.  Az  este  folyamán  a  férfi  szerét  ejtette,  hogy 
megkérdezze, szólt–e már a szüleinek az eljegyzésükről. Ő azzal tért ki a 
válasz elől, hogy emlékeztette rá, milyen zsúfoltak voltak az elmúlt napjai. 
A férfi türelmetlenül várta, mikor tehetik nyilvánossá az eljegyzésüket.

De  valahogy  ma  este  nem  érzett  magában  elég  erőt  egy  ilyen 
összecsapáshoz.  Mert  Helmut  nem fogja  szó  nélkül  zsebre  vágni  az  ő 
visszautasítását. Válaszolnia kell majd az érveire, és erre most nem érezte 
képesnek magát. Majd ha jobb állapotban lesz, majd ha már nem gondol 
Reevesre, akkor fog beszélni Helmuttal. Addig meg...

A kapuban egykedvűen tűrte Helmut jóéjszakát– csókjait. Nem is értette 
magát:  Helmut vonzó,  férfias  jelenség,  számtalan  szerelmi  viszonnyal  a 
háta mögött. Akkor hát miért nem tudják izgalomba hozni a csókjai? Az 
érintésében  sem  volt  meg  az  a  fajta  gyöngédség,  amely  ugyanakkor 



szenvedélyt  és  erőt  is  hordozott.  Amikor  magához ölelte,  a  testük  nem 
illeszkedett össze úgy, mintha ketten együtt alkotnának egy egészt.

Miután elváltak egymástól, csüggedten felbaktatott a sötét lépcsőn, és 
közben szidta magát, amiért nem érez több szeretetet Helmut iránt. A férfi 
kedvességen  kívül  sohasem  mutatott  iránta  mást.  Most  viszont 
megmentette  attól,  hogy  még  jobban  kötődjön  egy  olyan  gátlástalan 
fickóhoz, mint Reeves Grant. Ezért hálásnak kell lennie neki. Vagy nem?

Amikor ágyba bújt, megpróbálta kényszeríteni magát, hogy Helmutra és 
a  nagylelkűségére  összpontosítson.  Az  agya  azonban  nem 
engedelmeskedett. Egyfolytában Reeves és a rajta csüngő perszóna járt az 
eszében.  Vajon  őt  is  simogatta,  csókolgatta?  Ugyanazokat  a  szavakat 
sugdosta  a  fülébe,  amiket  neki?  Nem!  Ez  elviselhetetlen!  Úgy  érezte, 
beleőrül, ha arra gondol, hogy a férfi most azt a nőt becézi. Mindenáron 
másra kell gondolnia.

A szüleire. A könyvesboltra. Egy bögre forró csokoládéra. Bármire.
Reeves. Reeves. Reeves.
Félálomban  még  arra  gondolt,  hogy  milyen  jó  meleg  volt  a  férfi 

karjában azon a hideg, szürke ködbe burkolózott hegytetőn.

–  Halló  –  motyogta  álomittasan  a  telefonkagylóba.  Csak  a  sokadik 
csengetésnél  jött  rá,  hogy  nem  álmában  szól  a  telefon.  A  sötétben 
tapogatózva  nyúlt  utána,  s  eközben sikerült  levernie  egy könyvet  és  az 
ébresztőóráját.

– Jordan? Aludtál?
– Bill? – mondta ki egy ásítással egybekötve londoni igazgatója nevét. – 

Én... Igen... Miért, hány óra van?
–  Ne  haragudj,  kislány,  de  mindenképpen  fel  akartalak  hívni,  hogy 

gratuláljak. Ez aztán a nagy hír, kislány! Egyszer majd el kell mesélned 
Bill bácsinak, hogy csináltad.

Ez  nem lehet  igaz!  Biztosan  csak álmodik.  Miért  hívná  fel  hajnalok 
hajnalán a főnöke, hogy ilyen butaságokkal traktálja?

– Miről beszélsz? – kérdezte félig a telefonkagylóba, félig a párnájába 
motyogva.

– Ugyan már, Jordan! Bébi, itt a te jó öreg Bill bácsid beszél. Olvastam 
az eljegyzésedről a Timesban. Ezt nevezem! Helmut Eckherdt! Mikor lesz 



a  nagy  nap?  Engem  is  meghívtok  az  esküvőre?  Ígérem,  mintaszerűen 
fogok viselkedni.  Nem iszom le  magam.  Nem böfögök hangosan.  Nem 
fogok csúnyán beszélni. Nem vakarom semmimet az övem alatt. Nem...

– Bill – vágott a szavába a nő, aki ekkorra már teljesen felébredt. – Azt 
mondtad, a Timesban olvastál az eljegyzésemről? Mikor?

– Tegnap este.
Jordan egy pillanatig szóhoz sem tudott jutni.
– Biztos vagy benne? Hogyan lehetséges ez?
– Nem tudom, drága gyermekem, de itt áll feketén–fehéren a harmadik 

oldalon.  Itt  olvasom,  és  tökjózan  vagyok.  Kéthasábos  cikk  a 
románcotokról,  mindkettőtök  részletes  életrajzával  megspékelve.  A cikk 
írója  szépen  kidomborította  a  sztori  hamupipőkés  jellegét.  Tudod,  a 
szépséges boltoskisasszony és a jóképű herceg...

Jordan szája kiszáradt, keze remegett.
– Ki... Ki írta alá a cikket?
– James Parker. A UPI riportere.
–  UPI!  –  kiáltott  fel  elszörnyedve.  A  hír  Helmut  ismertsége  miatt 

minden bizonnyal már bejárta, vagy hamarosan be fogja járni a világot. – 
Azt mondod, benne van az életrajzom is?

– Részletesen, kislány. Gyerekkor, család... Minden.
Amikor Bill beszélni kezdett a cikkről, valami gyanús lett neki. A gyanú 

mostanra  meggyőződéssé  vált.  Ki  más  tudott  volna  a  hátteréről?  Kinek 
mesélt  nemrégiben  az  életéről?  Ki  ostromolta  a  legszemélyesebb 
kérdésekkel, amelyekre ő minden fenntartás nélkül válaszolgatott is? Kit 
ismer, akinek, ha közvetve is, de köze van az újságíráshoz?

Reeves Grant.
– Most le kell tennem, Bill – mondta gyorsan, és kiugrott az ágyból.
– Csak még egy pillanat, bébi. Meg akartam mondani, hogy ne izgulj a 

bolt miatt. Pár héten belül ott lesz, aki átvegye tőled.
– Aki átvegye tőlem? – sikoltott fel, és visszarogyott az ágyra. – Aki 

átvegye tőlem?
–  Hát  persze,  kislány.  Valahogy  nem  tudom  elképzelni,  hogy  egy 

milliárdos felesége egy könyvesboltban dolgozzon. Te mostantól utazgatni 
fogsz a nagyvilágban, és...



– Bill, te ezt nem érted! – sikította, és megpróbálta megőrizni józan esze 
maradékát.  –  Nem  megyek  hozzá  Helmut  Eckherdthez.  Senkihez  sem 
megyek hozzá.

– De hiszen itt az áll, hogy...
–  Fütyülök  rá,  hogy  ott  mi  áll!  –  kiáltotta felpaprikázódva.  –  Nem 

megyek hozzá! A cikk félreértés. Jártam vele, de ez minden.
–  És  mi  van  azzal  a  böhöm nagy  eljegyzési  gyémántgyűrűvel,  amit 

állítólag viselsz?
Jordan sóhajtva dörzsölte meg a homlokát.
– Viselem, de...
– Nahát akkor.
–  Én...  Az  csak...  Jaj,  Bill,  olyan  nehéz  ezt  elmagyarázni.  Higgyél 

nekem,  nem  megyek  férjhez,  úgyhogy  ne  küldj  ide  senkit  Londonból 
helyettem! És most tényleg mennem...

– Várj egy percet,  Jordan! – Hallotta,  hogy Bill hosszan, vészjóslóan 
sóhajt,  mielőtt  újból megszólal.  Ezúttal  csendesen. – Ez nem lesz olyan 
egyszerű, édes gyermekem. Tudod, az öreg Bauerman hónapok óta azzal 
üldözött, hogy szerezzek egy állást a lányának a kontinensen. Megunta a 
partikat  meg  a  rókavadászatot,  és  hirtelen  dolgozni  támadt  kedve.  De 
semmi megerőltetőt, érted, ugye? Csak valami olyasmit, amivel egy időre 
elfoglalhatja magát. Amikor tegnap este olvastam rólad ezt a cikket, arra 
gondoltam, hogy a te állásod tökéletesen megfelelő lenne neki. Úgyhogy 
fölhívtam az öreget...

– És odaígérted a lányának az állásomat – fejezte be helyette a mondatot 
Jordan.

– Hát, valahogy úgy. Igen.
– Valahogy úgy?
– Nos, igen. Odaígértem neki.
Súlyos csend telepedett rájuk. Jordan dermedten ült. Amit Bill az imént 

mondott, az nem lehet igaz. És mégis az volt. Elveszítette az állását. Mr. 
Bauerman lánya fogja megkapni. Mr. Bauermannek egy kiadója is volt az 
angol  nyelvű  újságokat  áruló  bolthálózaton  kívül,  melynek  eddig  ő  is 
dolgozott.  Ilyesmi lépten–nyomon előfordul  az  üzleti  világban.  De nem 
Jordan Hadlockkal. Ez fájt. És az egész Reeves Grant hibájából történt.

– Ne haragudj, bébi, de én...
– Semmi baj, Bill. Most mennem kell. Hívj vissza később!



Választ sem várva letette a telefont. Kezével a kagylón hosszú percekig 
csak ült az ágy szélén,  azt kívánva, hogy bár mindaz,  amit hallott,  csak 
tévedés  lenne.  De  igaz  volt.  Egy  soha  be  nem  következő  esküvő  híre 
bejárta a sajtót, őt pedig emiatt kirúgták az állásából.

Amikor gondolatban a végére jutott Reeves árulása következményeinek, 
elöntötte  a  düh.  Olyan  erővel  szorította  össze  az  öklét,  hogy  körmei 
félholdakat vájtak a tenyerébe.

– Gazember! – sziszegte.
Kiugrott  az  ágyból,  ledobta  magáról  a  hálóingét,  és  a  fehérneműs 

fiókból kikapott egy bugyit. Gyorsan felhúzta, majd belebújt egy farmerba. 
A  szekrényből  kirántott  egy  sípulóvert,  és  áthúzta  a  fején.  Csak  úgy 
mezítlábra belebújt a cipőjébe.

A fürdőszobában futtában kezet és arcot mosott, megmosta a fogát, épp 
csak egy leheletnyi festéket tett az arcára, és a hajkeféjét párszor áthúzta a 
haján.

Visszafutott  a  hálószobába,  felkapott  egy  kabátot  és  a  táskáját,  és 
lerobogott  a  lépcsőn.  Az utcára  érve bezárta  a könyvesbolt  ajtaját,  és  a 
hajnali szürkületben gyorsan elindult a néptelen kis utcán.

Ilyenkor  még  nem  járták  taxik  a  várost,  így  gyalog  volt  kénytelen 
elindulni  úti  célja  felé.  De nem is  bánta.  Hajtotta  a  düh,  mely  minden 
lépéssel csak még elszántabbá tette. Lehelete páraként gomolygott a szája 
előtt, de nem érezte a hideget, csak ment eltökélten tovább Luzern utcáin.

A  tóparttal  szemben  lévő  utcán  sorakozó  szállodákban  csend  és 
nyugalom  honolt.  Üresek  voltak  az  eléjük  épített  széles  teraszok,  ahol 
tegnap  délután  turisták  iszogatták  italaikat  és  gyönyörködtek  a  festői 
tájban.

Az Európa Hotel üres halljában csak két szobalány törülgette a tükröket 
és  a  bútorokat.  Amikor  odalépett  a  recepcióhoz,  a  portás  épp  a 
regisztrációs kártyákat rendezgette.

– Melyik szobában szállt meg Mr. Reeves Grant? – kérdezte tőle, két 
tenyerét a pult sima márványlapjára fektetve.

–  Parancsol?  –  nézett  föl  rá  kérdőn  a  portás,  és  végignézett  zilált 
külsején.

A férfi tartózkodó reagálása óvatosságra intette,  ezért csábos mosolyt 
erőltetett az arcára.



– Tudom, hogy szörnyen nézhetek ki, de egész éjszaka vezettem, hogy 
meglephessem őt. Ő a... barátom – tette hozzá szándékos kétértelműséggel. 
– Érti, ugye? – Szempillája verdesett párat csillogó szürke szeme fölött, és 
a férfi el volt veszve.

– I... Igen... Hogyne. Ő... Khm... Lássuk csak. Négyszázhuszonkilences 
szoba. Felszóljak neki telefonon?

– Ne! – vágta rá Jordan. Szemérmesen lehajtotta a fejét, és viszolygását 
legyűrve csak annyit mondott: – Meglepetésnek szánom.

A portás elvigyorodott. A szíve mélyén romantikus fickó volt.
– Jobbra találja a liftet – súgta, mintha ők ketten holmi összeesküvők 

lennének.
– Köszönöm – szólt vissza Jordan a válla fölött, mert addigra már sietős 

léptekkel  ment a lift  felé.  Amikor végre a világ leglassabb liftje  leért  a 
hallba, beszállt,  és megnyomta a negyedik emelet gombját. Még egyszer 
gyorsan végiggondolta, miket fog a férfi szemébe vágni.

A lift ajtaja kinyílt, ő kiszállt, és nagy sebbel–lobbal elindult a folyosón. 
Félúton rájött,  hogy rossz irányba indult  el,  úgyhogy sarkon fordult,  és 
félig futva tette meg az utat, míg végül megállhatott a férfi ajtaja előtt.

Erélyes  kopogtatása  végigvisszhangzott  a  hosszú,  keskeny  folyosón. 
Szerencséje  lesz,  ha  senki  más  nem  dugja  ki  a  fejét  az  ajtaján,  hogy 
megnézze, ki lármázik itt ilyen kora reggel.

Mivel  a  szoba  lakója  nem  mozdult,  kénytelen  volt  újra,  még 
erélyesebben  bekopogni.  Aztán  mégis  valami  mocorgás  hallatszott,  és 
Jordan  hirtelen  rádöbbent,  hogy a  férfi  talán  nincs  is  egyedül.  A szíve 
elszorult erre a gondolatra, de aztán konokul felszegte az állát. Azért jött, 
hogy megmondja neki, mit gondol róla, és azt sem bánja, ha más is hallja.

Az elszántság akkora erőt adott neki, hogy harmadszorra már dörömbölt 
az ajtón.  Ezúttal  fojtott  káromkodás volt  a válasz,  és mintha egy ágy is 
megreccsent volna. Azután halk léptek közeledtek az ajtóhoz.

– Tessék! – Inkább harcias mordulás volt, semmint értelmes szó.
– Nyisd ki az ajtót! – utasította kurtán Jordan.
Tétova  kis  szünet  következett,  majd  hallotta,  hogy  kattan  a  zár,  és 

kinyílt az ajtó. A fotós mögötte állt, nem lehetett látni.
Jordan besietett, tekintete nyomban az ágyat kereste. Megkönnyebbült 

sóhajjal  vette  tudomásul,  hogy  üres.  Derekát  megmerevítve  beljebb 
nyomult a szobába.



– Fáradj be – szólalt meg mögötte szárazon a férfi.
Megpördült,  készen  arra,  hogy  jogos  felháborodásában  alaposan 

lehordja, amíg bocsánatáért nem könyörög.
Csakhogy Reeves nem volt becsületes ellenfél. Anyaszült meztelen volt.
Barna haja kócosan lógott a homlokába, kezét csípőre téve, nyeglén állt 

előtte. Egy olyan nő szemében, aki egyrészt az életéért, másrészt viszont az 
iránta érzett heves vonzalom ellen küzdött, félelmetes ellenfélnek tűnt.

Jordan nem számított rá, hogy ruha nélkül találja a férfit. Tudta, hogy 
valószínűleg  álmából  fogja  felkelteni,  de ennél  tovább nem ment.  Most 
viszont hogy is számíthatna vele szemben győzelemre? Milyen ostobának 
tűnhet a szemében, amiért így betört hozzá!

Miközben tágra nyílt szemmel bámult rá, a férfi hatalmasat ásított, de 
udvariasan elrejtette a tenyere mögé. Ez a közönyösség felbőszítette a nőt, 
de mielőtt rázúdíthatta volna a haragját, a férfi megszólalt:

– Nem gondolod,  hogy kicsit  túl  rámenős vagy? A mamád sohasem 
mondta el neked, hogy a férfiaknak illik kezdeményezni?

–  Te  gazember!  –  rivallt  rá  Jordan.  –  Hogy  vetemedhettél  ilyen 
aljasságra? Soha életemben nem találkoztam még ilyen érzéketlen alakkal!

A férfi  egy  pillanatig  szótlanul  bámult  rá,  majd  mintha  valami  derű 
csillant volna meg zöld szemében. Elsétált a nő mellett, felvette az óráját 
az éjjeliszekrényről, megnézte, majd leült az ágy szélére.

– Mit követhettem el ilyen korán, ami így feldühített?
– Jaj, kérlek, ne add nekem az ártatlant!  Nagyon jól tudod, hogy mit 

követtél  el.  A  csalárdságodat  csak  a  mohó  becsvágyad  múlja  felül. 
Elmeséltem  neked  az  egész  életemet...  –  Miközben  Jordan  valóságos 
szóözönt zúdított rá, Reeves hátradőlt a párnájára, felhúzta egyik térdét, és 
ráfektette  az  egyik  kezét.  Jordan  gyorsan  elkapta  a  tekintetét.  –  Nem 
tudnál...  Nem  tudnál  valamit  magadra  venni?  –  kérdezte  megbicsakló 
hangon.

– Nem.
– Szemét alak vagy!
–  Én?  –  ámult  el  a  férfi.  –  Én?  Te  törtél  be  a  hálószobámba  ilyen 

istentelenül korán! Kiugrasztottál az ágyból. Nem szoktam ruhástól aludni. 
így leptél meg, én pedig nem érzek késztetést arra, hogy felöltözzek.

– Szemérmetlen vagy!



A férfi végigjáratta rajta a tekintetét, és kétértelmű mosoly suhant át az 
arcán.

– Akárcsak az, amire gondolok.
Jordan  összeszorította  a  fogát,  de  nem  adta  meg  Reevesnek  azt  az 

elégtételt,  hogy  válaszoljon  provokatív  szavaira.  Erővel  elfordítva  a 
pillantását  a  férfi  meztelenségéről,  újra  összeszedte  a  gondolatait,  és 
megkérdezte:

– Ismersz egy James Parker nevű embert?
A fotóst láthatóan meglepte a kérdés, de nyomban rávágta:
– Igen. A UPI londoni irodájának egyik riportere.
– Akit tegnap felhívtál telefonon, és mindent elmondtál neki Helmutról 

és  rólam.  Munkád  eredménye  a  tegnap  esti Times harmadik  oldalán 
éktelenkedik. Ha a boltom nyitva tartana vasárnap is, küldenék neked egy 
példányt belőle – mondta keserűen.

Reeves megrázta a fejét, és tétován végigsimította a haját.
– Jordan, én nem...
–  Tegnap  szándékosan  belevittél  abba,  hogy  meséljek  magamról. 

Kiszimatoltad a magánéletemet, a múltamat. Ügyes munka volt, Mr. Grant. 
Nem is sejtettem, hogy csak kutatómunkát végzel.

– Jordan...
– Jobban szerettem volna, ha őszintén megmondod, mit csinálsz. Talán 

még  együtt  is  működöm veled.  Nem kellett  volna  csókokkal  kicsalnod 
belőlem az információt.  Vagy neked így megy legjobban a  munka?  Ha 
összekevered az üzletet az élvezettel? – Bosszúságára kövér könnycseppek 
gyűltek a szemébe, és elhomályosították a látását. Dühösen letörölte őket.

A férfi fölemelte a kezét, hogy ne folytassa tovább.
– Engedd meg, hogy összefoglaljam a hallottakat – mondta nyugodtan. 

– Jim írt egy cikket a Timesnak rólad, Helmutról és az eljegyzésetekről, te 
pedig azt hiszed, hogy én mondtam el neki?

– Te voltál!
– Nem, nem én voltam, Jordan.
–  Csak  te  lehettél  –  kiáltotta  a  nő.  –  Ne  növeld  az  irántad  érzett 

megvetésemet újabb hazugságokkal. Torkig vagyok a kétszínűségeddel!
A férfi  kipattant  az ágyból,  s mielőtt  Jordan pislanthatott  volna, ujjai 

vaspántokként zárultak össze a karján.



– Nekem te ne beszélj kétszínűségről! – szűrte a fogai közül. – Tudod, 
mi az a kétszínűség? Az, amikor egy nő összebújik egy férfival, miközben 
el  van  jegyezve  egy  másikkal.  És  közben  bemeséli  annak  a 
szerencsétlennek,  hogy az  állítólagos  eljegyzés  nem is  létezik  igazából. 
Engem te ne vádolj színészkedéssel,  Jordan! Te vagy az, aki egyetemen 
oktathatnád a színészmesterséget.

A nő megpróbálta  kiszabadítani  magát  a  fotós  vasmarkából,  de még 
annyit sem ért el, hogy enyhüljön az ujjak szorítása.

– Nem vagyok eljegyezve Helmuttal! Te is tudod.
– Tudom? Azt mondod, nem vagy neki elkötelezve,  de valahányszor 

egy ujjal is int neked, rohansz utána.
– Mert nem akarom megsérteni – kiáltotta Jordan. – Fair akarok lenni. 

De te nem ismered a fair playt, igaz? Te csak a győzelemre hajtasz. A te 
játszmáid vérre mennek, és az sem érdekel,  ki vérzik el.  Téged csak az 
érdekel, hogy jól érezd magad, jó képeket csinálj, és jó legyen a sztori.

Reeves  felkapta  a  földről,  megforgatta,  és  lelökte  az  ágyra.  Aztán 
rávetette magát, és a nő két karját a feje mellett kétoldalt leszorította.

– Nem én szivárogtattam ki, ami a cikkben megjelent – mondta minden 
szót külön hangsúlyozva, és még erősebben szorította Jordan csuklóját. – 
Nem én voltam. – És meg is rázta kicsit.

A nő tágra nyílt szemében félelem és hitetlenség volt, de állta a férfi 
tekintetét. Megnyalta kiszáradt ajkát.

– Akkor ki...
– Bárki lehetett az. Ötvenen vagy hatvanan lehettek ott azon az estén, 

amikor  te  naivul  arra  kérted  őket,  hogy  ne  beszéljenek  senkinek  az 
eljegyzésetekről.  Annak a  társaságnak lételeme a  pletykálkodás,  Jordan. 
Akár tucatnyi hírre éhes újságírónak is eladhatták a sztorit.

Habár  Reeves  erős  markából  nem  volt  szabadulás,  a  szeméből 
kiolvasható igazság még erősebb köteléknek bizonyult. Becsukta a szemét, 
jó szorosan.

– De Bill azt mondta, hogy a cikkíró nagyon sokat tud rólam – vetette 
ellene. – Tegnap, amikor...

–  Helmut  nem  tudja  mindezt?  Neki  nem  meséltél  apró  sztorikat 
magadról?  Akár  tovább is  adhatta  ezeket,  és  az ilyen  töredékekből  egy 
tehetséges riporter kikerekíthetett egy hihető történetet.



Jordan  visszagondolt  az  elmúlt  néhány  hónapra.  Hihetőnek  találta 
Reeves ellenvetését. Vajon tényleg igazat mond?

–  Beismerem,  pokolian  dühös  voltam  tegnap,  amikor  kiszálltunk  a 
kompból – kezdte a férfi, mintha olvasna a gondolataiban. – És tisztában 
vagyok vele, hogy a látszat ellenem szól. De ha én tettem volna, vállalnám 
a felelősséget. De nem én voltam, Jordan. Esküszöm.

A nő kinyitotta a szemét, és elámult, hogy ilyen közelről milyen zöld 
Reeves szeme. Meg tudta volna számolni a szeplőit, melyek hol előtűntek, 
hol meg láthatatlanná váltak az arcán.

– Lefeküdtél azzal a lánnyal az éjjel?
Nem akarta  megkérdezni,  csak úgy váratlanul  kicsúszott  a  száján.  A 

férfi kicsit zavarba is jött tőle, majd megrázta a fejét, és halkan felnevetett.
– Azzal a butuskával? Harmincöt éve nem élek cölibátusban, de azért 

ennél  többre  tarthatnál,  Jordan.  Itt  csíptem  fel  a  bárban,  és  gyorsan 
átcipeltem a Palace–ba. Helmut említette az irodájában, hogy oda mentek 
vacsorázni.  Mihelyt  elmentetek,  dobtam  a  lányt.  Rémes  volt  hallgatni, 
ahogy beszélt.

–  Miért  kellett  ezt  végigcsinálnod  vele?  –  Időközben  a  nő  keze 
kiszabadult, és elmélyülten simogatta a férfi meztelen mellkasát.

– Mit gondolsz? – súgta Reeves a fülébe, és már el sem vette a száját a 
fülétől.

– Mert féltékennyé akartál tenni valakit? – kérdezte félénken Jordan.
– Eltaláltad.
– Ó, Reeves – sóhajtotta Jordan. – Azzal jöttem ide, hogy kikaparom a 

szemed, és most... – Hangja elfúlt, mert a férfi ajka a nyakán kalandozott. – 
Túl gyors vagy nekem. Képtelen vagyok lépést tartani veled. Feldühítesz, 
aztán  zavarba  hozol.  Nem hasonlítasz  egyetlen  férfira  sem,  akit  valaha 
ismertem. Mit kezdjek veled?

A fotós fölemelte a fejét, és sokatmondóan nézett le rá.
– Nekem van egy ötletem – felelte elnyújtott hangon.
– Nem! – Jordan megpróbálta  ellökni magától,  s  amikor  rájött,  hogy 

hiába erőlködik, fejét ide–oda kapkodva igyekezett elkerülni az őt üldöző 
szájat. – Reeves, ami a múltkor történt velünk...

– Az minden képzeletet felülmúl.
– Igen... Vagyis hogy nem! Tévedés volt. Nem tudom, hogyan történt, 

hogy  én...  –  A  férfi  szája  ebben  a  pillanatban  lecsapott  rá,  és  apró 



csókokkal  borította  el  a  szája  szögletét.  Ő  közben  megpróbált  tovább 
beszélni. – Én... Nem lehet... Nem szabad...

– De lehet. De szabad.
– Nem. Nem akarom.
–  Hazudsz.  Hazug  vagy.  –  Végül  belefáradva  az  üldözésbe, 

betapasztotta a nő száját, véget vetve ezáltal színlelt tiltakozásának.
Ajkuk  szomjas  csókban  forrt  össze.  A  férfi  nyelve  hegyével 

szétfeszítette a nő ajkát, s miután egy darabig őrjítő lassúsággal körözött az 
ajkak belső felszínén, benyomult a száj belsejébe. A nő, feledve minden 
engedelmességet  és  alázatosságot,  ajkával  körülzárta  a  fotós  nyelvét,  és 
szorosan  tartotta,  mígnem a  férfi  felnyögött  gyönyörében.  Csak  amikor 
végre  kiszabadult,  tudtak  mindketten  levegőt  venni.  Akkor  Jordan 
elfordította a fejét a párnán, és Reeves ajka elindult a nyakán föl, egészen a 
füléig, hogy annak is jusson a becézésből.

– Reeves – suttogta. – Szeretem ezt az ágyat.
– Miért?
– Mert még érezni rajta a tested melegét. És az illatodat.
– Ó, istenem – nyögött fel a férfi.
Mindkét karjával átnyalábolta és maga fölé gördítette Jordant. Ezután 

fürgén kibújtatta a kabátjából, megkereste a pulóvere szegélyét, és felhúzta 
a hasa, melle, válla fölé, majd át a fején. Az ujjaknál aztán már a nő is 
segített.

Reeves  ezután  félredobta  a  felesleges  ruhadarabot,  és  gyönyörködve 
legeltette  szemét  a  keblek  ingerlő  látványán.  Ujjhegyeit  szinte  áhítattal 
húzta végig a halmok felső ívén.

– Gyönyörűek – sóhajtotta,  majd tenyerébe vette  és meg–megemelve 
élvezte tenyerében a rugalmas félgömböket. Hüvelykujjai szelíden jártak 
ide–oda  a  rózsás  bimbókon.  –  Szeretem nézni  ezt  –  mondta,  amikor  a 
bimbók szépen összehúzódtak.

Jordan  hátrafeszítette  a  vállát,  és  a  gyönyörtől  hangosan  kezdte 
kapkodni  a  levegőt.  A  férfi  egyik  tenyerét  a  tarkójára  simítva  lehúzta 
magához az arcát, s míg forró száját rátapasztotta az övére, a másik kezével 
tovább izgatta a mellét, amíg a nő teljesen kifulladt.

Először  azt  hitte,  a  mámorító  csóktól  van  olyan  érzése,  mintha 
alámerülne, de aztán rájött, hogy Reeves ismét átfordította a hátára. Szája a 



csók után végigvándorolt a nyakán, a mellén, s végül finoman összezárult 
az egyik mellbimbóján.

A nő testén remegés hullámzott át.
– Jordan.
A férfi fölemelkedett, mígnem arca ott lebegett a nő arca felett. Egyre 

csak a szemébe nézve gyengéden kétfelé lökte a térdét, és leereszkedett a 
combjai  közé.  Szinte  hihetetlen  volt,  hogy  a  testük  milyen  tökéletesen 
illeszkedik egymáshoz.

– Helyezkedj úgy, hogy neked is jó legyen – suttogta Reeves sürgetően.
– Jó – súgta vissza a nő, és a feszes, kemény hímtag alá siklott.
– Ó, Jordan, Jordan... Engedj be magadba!
Szájával újra megkereste a nő ajkát. A fémes zizzenés jelezte, hogy ujjai 

közben lehúzták a farmernadrág cipzárját. Tenyerét könnyedén végighúzta 
Jordan hasán, a köldöke fölött, majd bebújt a csipkés kis nadrág alá. Le az 
öl sima bőrén, és még lejjebb. Aztán...

–  Milyen  puha.  Finom –  sóhajtott  a  férfi.  –  Nagyon kellesz  nekem, 
Jordan. És én is kellek neked. Most.

Ekkor megérintette pontosan ott, ahol kellett, és a nő izmai önkéntelenül 
is összezárultak a simogató ujjak körül.

– Igen, Reeves – suttogta beleegyezőn. – Most.
– Jordan, tudnod kell, hogy...
Szavait a telefon éles csörgése szakította félbe.

HETEDIK FEJEZET

Reeves cifrán elkáromkodta magát, amikor a telefon másodszorra, majd 
harmadszorra  is  csörgött.  Dermedten  bámultak  egymásra,  majd  Jordan 
rezignáltan  elmosolyodott,  a  férfi  pedig  elhúzódott  tőle,  és  felkapta  a 
fülsiketítőén csörgő készülék kagylóját.

–  Grant  –  szólt  bele  nyersen.  A hívó  megszólalását  hallva  tekintete 
Jordanre siklott. – Helló, Helmut – mondta.

A nő két  kezét  arcába temetve  az oldalára  gördült.  Elfojtott  zokogás 
hallatszott ki a kezei alól.

– Nem, nem ébresztettél föl. Már rég fent voltam.



A  mondat  kétértelműsége  nem  kerülte  el  a  nő  figyelmét.  A  fotós 
mogorva hangjából érezhető volt, hogy szándékosan fogalmazott így.

Jordan  felült,  gyorsan  elevickélt  az  ágy  túlsó  szélére,  felkapta  a 
pulóverét, és belebújt. Anélkül, hogy visszanézett volna Reevesre, felhúzta 
a farmerján a cipzárat, és remegő kézzel végigsimított a haján.

A férfi eközben Helmutot hallgatta. A nő az ablakhoz ment, és kinézett 
a tóra, melynek vizén csillogtak a felkelő nap első sugarai. Megmarkolta a 
függönyzsinórt, amikor meghallotta, hogy Reeves azt kérdezi: – Próbáltad 
Jordant elérni? Gyorsan hátrafordult, és tekintete találkozott a szoba másik 
feléből  részegeződő  zöld  szempárral.  A fotós,  a  kagylót  a  fülén  tartva, 
néma jelbeszéddel kérdezte, mit mondjon legközelebb.  De elég volt egy 
pillantást vetnie a feldúlt arcra, és már tudta. A szürke szempár esdekelve 
kérte, ne mondja meg Helmutnak, hogy ő itt van. A férfi szája éles vonallá 
keményedett, de a hangja továbbra is hűvös maradt: – Nem, talán még nem 
ébredt fel. Míg hallgatta a vonal túlsó végén beszélő Helmutot, tekintetét 
mereven rászegezte az ablaknál mozdulatlanul álló a nőre.

– Ez nagyon jól hangzik. Hol találkozzunk?... Jó... Egy óra megfelel... 
Igen. Akkor egy óra múlva ott találkozunk.

Helmut  letette  a  telefont,  de  Reeves  továbbra  is  a  füléhez  szorítva 
tartotta a kagylót, és rezzenéstelen szemmel nézett Jordanre. Végül átdobta 
a másik kezébe, azután a helyére tette a kagylót.

Lehajolt, fölvette a földről a nő kabátját, és elment vele az ajtóig. Ott 
állt, egyik kezét csípőre téve, a másikkal felényújtva a kabátot.

Jordan megértette a cseppet sem finom célzást.  Színlelt  harciassággal 
felszegte az állát, és elindult a fotós felé. Amikor már csak egykét lépésre 
volt az ajtótól, Reeves hirtelen olyan erővel dobta oda neki a kabátját, hogy 
épp csak sikerült két kézzel elkapnia.

– A vőlegényed – kezdte fojtott hangon a férfi – ma kirándulni szeretne 
a  hegyekbe.  Javaslom,  hogy  siess  haza,  mint  egy  jó  kislány,  mert 
körülbelül  húsz perc múlva fel  fog hívni.  Igazi  úriember:  téged  később 
ébreszt fel, mint engem.

Bántó volt ez a gúnyos hang, a nő akaratlanul is megrezzent tőle. De 
Reeves még nem fejezte be.

– Egy óra múlva találkozunk. Itt, a szálloda előcsarnokában. Ne felejtsd 
el, hogy álmosan szólj bele a telefonba, és lepődj meg, amikor meghallod a 
hangját.



Jordan megsemmisítő pillantást vetett rá, majd felrántotta az ajtót. Már 
majdnem  kint  volt  a  folyosón,  amikor  a  férfi  elkapta  a  könyökét,  és 
visszafordította maga felé.

–  Sikerült  úgy  felébresztened,  Jordan,  mintha  megittam  volna  egy 
csésze kávét.

Ez sértés volt,  tele gúnnyal és megvetéssel.  De mielőtt  válaszolhatott 
volna rá, a férfi kilökte, és becsapta mögötte az ajtót.

Jordan  nem  vesztegette  tovább  az  időt.  A  szolgálatkész  portás  egy 
kijelentkező  vendéggel  volt  elfoglalva,  így  nem  vette  őt  észre,  amint 
elhaladt a pult előtt, és kilépett az utcára.

Kifulladva, porig alázva épp hazaért, máris megszólalt a telefon. Reeves 
szavaira visszaemlékezve vette föl a kagylót, és friss hangon szólt bele:

– Jó reggelt!
– Drágám, te már ébren vagy? – csodálkozott Helmut.
A nő megkönnyebbült,  hogy nem kell  újabb hazugsággal  terhelnie  a 

lelkiismeretét.
– Igen, már régóta. Bill telefonált kora reggel – tette hozzá.
– Van egy ötletem – kezdte Helmut, és előadta neki a kirándulás tervét.
– Ez nagyon jól hangzik – lelkesedett a nő.
– Pontosan ezt mondta Reeves is.
Úristen. Tényleg? Tényleg. Szóról szóra ezt mondta.
– El tudsz készülni kilenc órára? – kérdezte Helmut. – Azt javasoltam a 

fotósnak, hogy találkozzunk mindnyájan az Európa Hotel teraszán. Nagyon 
szörnyű lenne neked egyedül odamenni?

A tudattól, hogy ma már megtette ezt az utat a hajnali szürkületben, kis 
híján hisztérikus nevetésben tört ki.

– Nem, dehogy – felelte ennek ellenére meglepő nyugalommal.
–  Akkor  ott  találkozunk,  drágám.  –  És  Helmut  a  szokott 

határozottságával letette a telefont.
Jordan gépiesen öltözködni kezdett. A farmernadrágot magán hagyta, de 

betűrte  abba a  túrabakancsba,  amelyet  nem sokkal  a Luzernbe érkezése 
után vásárolt. Itt népszerű időtöltés volt az előhegyekben tett kirándulás.

Aztán kiment  a  fürdőszobába,  és  levette  a  pulóverét.  A melle  itt–ott 
felhorzsolódott Reeves borostájától. A látványtól megpróbált haragudni rá, 
de  szégyenkezésére  inkább  ellágyult  a  csókjai  emlékétől.  Attól  meg 
egyenesen izgalom fogta el, amikor felidézte férfiasan nyers erejét.



Az arcán is meglátszottak az együttlétük nyomai. Ajka megduzzadt, az a 
kevés festék, amit a szeme köré kent, elmázolódott. Sietve megtisztította az 
arcát, és újra kisminkelte magát.

Amikor  elkészült,  lófarokba kötötte  a  haját.  Melltartót  vett  fel,  afölé 
legombolt  nyakú  ingblúzt,  és  hegyes  nyakkivágású,  sötétkék  pulóvert. 
Készakarva úgy válogatta össze a ruhadarabokat, hogy ne hangsúlyozzák 
ki a nőiességét.

Mivel aznapra derült, meleg idő ígérkezett, úgy döntött, nem a síruhát, 
hanem  egy  vékonyabb  dzsekit  visz  magával.  Még  néhány  piperecikket 
dobott a hátizsákjába, azzal készen is lett.

Ezúttal  nagyobb  volt  a  forgalom  az  utcákon.  A  két  férfi  a  terasz 
kényelmes karszékeiben ülve, kávét szürcsölve várta.

Mialatt  Helmut  a  szokott  kedvességével  megölelte,  Jordan pillantása 
Reevesre siklott, majd egy jó reggeltet motyogva idegesen ellépett Helmut 
mellől.

– Haragszol rám – közölte váratlanul a férfi.
– Tessék? – nézett rá csodálkozva Jordan.
–  Az  eljegyzésünk  miatt.  A  titok  kiszivárgott,  drágám.  Megjelent  a 

kontinens minden lapjában, de talán még Amerikában is. Sajnálom. Úgy 
látszik,  valamelyik  vendégünk  mégsem  tudta  tartani  a  száját.  –  És 
békülékenyen megfogta a kezét.

A  nő  újra  megkockáztatott  egy  pillantást  Reevesre,  de  ő  épp  a 
fényképezőgépével volt elfoglalva.

– Én...
– Remélem, azért nem vagy túl dühös – vágott a szavába Helmut. – Ami 

engem illet, én boldog vagyok, hogy a világ megtudta, hozzám tartozol.
Jordannek rosszulesett a birtoklás ilyen hím–soviniszta kinyilvánítása, 

de mivel a fotós is ott volt, nem akart jelenetet rendezni.
– Most már eső után köpönyeg – mondta.
Helmut megfordította a kezét, és belecsókolt a tenyerébe.
– Ennél valamit reggelire, drágám? – kérdezte, miután fölegyenesedett. 

– Még bőven van időnk. A szálloda konyháján most állítanak össze nekünk 
valami hideg ebédet.

–  Csak  egy csokoládét  és  egy  croissant–t  kérek  –  felelte,  miközben 
letette a hátizsákját a fotós melletti székre, maga pedig leült egy másikra.



Mialatt a reggelijét eszegette, a két férfi rá ügyet sem vetve a legutóbbi 
olajárak  alakulásának  előnyeit  és  hátrányait  vitatta  meg.  Jordan, 
kihasználva, hogy egyikük sem figyel rá, alaposabban megnézte Reevest. 
Szürke bőrből készült rövidnadrág és kézzel kötött fehér pulóver volt rajta. 
Ehhez a nadrág szegélyéhez illő sötétzöld térdzoknit és piros fűzős barna 
túrabakancsot  viselt.  Fényképezőgépe  tokján  világossárga  széldzseki 
hevert. A tó felől fújó könnyű reggeli szellő felborzolta barna haját, mely 
most, ahogy a nap fénye ráesett, vöröses árnyalatban csillogott. Sűrű sötét 
szempillája takarásában hunyorogva nézett ki a tó csillámló vizére.

Miközben  figyelmesen  hallgatta  Helmut  fejtegetését,  szórakozottan 
húzkodta a fülcimpáját. Jordan hirtelen rádöbbent, hogy szereti ezt a férfit.

Persze  ez  nem  lehetséges.  Ilyen  élettel  teli,  vonzó  férfiak  csak  a 
filmekben  léteznek.  Nem  szoktak  csak  úgy  hipp–hopp!  belépni 
könyvesboltos lányok életébe.  Pedig ő éppen így lépett  be. Mi az, hogy 
belépett! Beviharzott. Elnézte a fotóst, és egyszer csak ráeszmélt, hogy már 
az első pillanatban, amikor meglátta, beleszeretett. Máskülönben nem tette 
volna meg, amit azon az első éjszakán megtett.

Egyáltalán nem vette fél vállról, hogy lefeküdt vele. Csak most értette 
meg, hogy az érzelem, ami rávitte,  szerelem volt.  Ha Helmut ma reggel 
nem telefonált volna, valószínűleg még most is a fotós ágyában feküdne.

Reevesszel  azonban  más  volt  a  helyzet.  Nála  nyilván  nem  játszott 
szerepet  ilyesféle  érzelem.  Vonzónak találta  őt,  persze.  De mihelyt  egy 
következő  munka  miatt  elhagyja  Luzernt,  egy  másik  városban,  másik 
országban, másik kontinensen talál helyette másik nőt.

Jordan  nem érzett  csalódottságot.  A léggömbök,  legyenek  bármilyen 
szépek,  hamar kipukkadnak. A homokvárakat elmossa a dagály.  Reeves 
elhagyja, és akkor mi lesz vele? Helmut nélkül... Mert hamarosan meg kell 
mondania  neki,  hogy  nem  megy  hozzá  feleségül.  És  állás  nélkül. 
Akármennyire  kedveli  is  őt  Bill,  a  saját  biztonsága  érdekében  Mr. 
Bauerman javára fog dönteni.

Reeves nélkül.
Forró könnyek csípték a szemét; gyorsan a tó felé fordult, hogy a víz 

tükrén  csillogó  nap  éles  fényére  kenhesse  a  könnyezését,  ha  valaki 
észrevenné.  Reeves  nem  tudhatja  meg.  Nehéz,  ha  nem  egyenesen 
lehetetlen lesz ellenállnia neki, mégis így kell lennie. Sejtenie sem szabad, 
mit érez iránta. Ha majd visszaemlékszik rá, elmondhatja a haverjainak, 



hogy vonzó nő volt  és „könnyű” eset  – csak azt  ne mondja róla,  hogy 
bolond volt.

Bűntudatosan összerezzent, amikor Helmut a nevén szólította.
– Befejezted? – kérdezte a férfi a kihűlt csokoládéra és péksüteményre 

mutatva.
– 1... Igen. Úgy látszik, nem voltam nagyon éhes.
– Akkor induljunk. – Felkapta a kosarat,  amelyet a személyzet egyik 

tagja  hozott  ki  neki,  és  elindult  előttük  le  a  lépcsőn,  az  ott  várakozó 
limuzin felé.  – Jordan,  egy szót sem szóltál  Reeves öltözékéhez – szólt 
hátra. – Egészen úgy fest, mint egy született svájci, igaz?

A nő úgy nézett a fotósra, mintha most látná először.
– Jé, tényleg! – kiáltotta vidáman.
– Tegnap vásároltam ezeket – vigyorgott Reeves, majd a tiroli nadrágra 

mutatva hozzátette: – Remélem, a térdem nem fog fázni benne. – Olyan 
kisfiús volt a mosolya, hogy Jordan majd elolvadt, és máris elfelejtette az 
iménti fogadalmát.

Lenézett a hosszú, kőkemény izmoktól duzzadó, karcsú lábra, és eszébe 
jutott, hogyan borította el a férfi csókjaival, hogyan fektette rá az arcát a 
combjára  azon  a  viharos  éjszakán.  Forróság  öntötte  el  a  testét,  és 
felpillantott Reeves arcára. Bizonyára neki is épp ez a jelenet villant be, 
mert  hirtelen  zöld  tűz  lobbant  fel  a  szemében.  A reggeli  ellenségesség 
tovatűnt, egymásra mosolyogva nyugtázták a közös titkot.

Jordan  szemének  csillogása  azonban  a  fotós  szeme  láttára  kihunyt, 
mosolya szomorú fintorrá  vált,  majd az is  lefoszlott  az  arcáról,  és  el  is 
fordult gyorsan.

A fényképezőgép  tokja,  a  nő  hátizsákja  és  a  piknikkosár  bekerült  a 
csomagtartóba, ők pedig beszálltak a hátsó ülésre. Henri elvitte őket egy 
alkalmas helyre, ahol egy füves emelkedőn keresztül föl lehetett jutni az 
alacsonyabb hegyek közé.

– Nem lesz túl fárasztó – jegyezte meg jóindulatú mosollyal Helmut.
Csakugyan  nem  volt  az,  még  a  csomagjaikkal  sem.  Kisgyerekes 

családok  is  felkapaszkodtak  a  hegyre,  élvezve  a  vasárnapi  jó  időt. 
Szerelmespárok  sétáltak  fölfelé  egymást  átkarolva.  A  réten  egy  csapat 
kamasz  egy  focilabdával  szórakozott:  egyikük  jó  messzire  felrúgta  a 
meredeken,  és  amikor  visszagurult,  egy  másik  megint  felrúgta  és  így 
tovább. Ez viszont fárasztó lehetett, mint Helmut meg is jegyezte.



Körülbelül két órán keresztül kapaszkodtak fölfelé, egy–egy rövid kis 
pihenővel,  mígnem  az  erdőhatár  magasságában  kiértek  egy  fennsíkra, 
amelyet ideálisnak találtak arra, hogy megebédeljenek. Helmut leterítette a 
fűre az autó csomagtartójából elhozott plédet.

Jordan  letette  a  földre  a  hátizsákját,  a  fotós  pedig  lerakta  mellé  a 
fényképezőgépe  tokját,  miután  kivette  belőle  a  Nikont.  Nyomban 
hozzáfogott, hogy lefotózza őket, háttérben a festői hegyekkel.

Utána  pihentek  kicsit,  s  közben  egymást  ugratták,  amiért  ilyen 
elpuhultak, és hiányzik belőlük az állóképesség. Csevegés közben Jordan 
kinyitotta  a  kosarat,  és  kezdte  kirakosgatni  a  tartalmát.  Nem  győzte 
elhessegetni  a  kezeket  a  még  félig  kibontott  ételek  fölül,  melyek 
minduntalan  azon  mesterkedtek,  hogy  elcsenjenek  valamit.  Ekkor 
felfigyeltek  rá,  hogy  két  fiatalember  közeledik  futva  feléjük.  Sort  és 
atlétatrikó  volt  rajtuk,  és  ehhez  a  sportos  szereléshez  furcsa  módon 
túrabakancsot viseltek.

– Mr. Eckherdt? – kiáltotta oda németül az egyikük fújtatva.
– Én vagyok – válaszolta Helmut, és felült félig fekvő helyzetéből. A 

fiatalember benyúlt a sortja övrészébe, és előhúzott egy borítékot, melyet 
már félig eláztatott az izzadsága.

A címzett  zavart  arca  láttán  sietve  magyarázni  kezdte,  hogy Helmut 
sofőrje kérte meg, vigye el neki a borítékot.

–  Maratoni  futó  vagyok,  itt  edzek  –  magyarázta.  –  Amikor  a  sofőr 
meglátta, hogy futás közben fölfelé tartok, megkért, hogy keressem meg, 
és adjam át az üzenetét. – Társára nézett, aki egyetértően bólogatott.

–  Köszönöm  –  mondta  Helmut,  és  benyúlt  a  nadrágja  zsebébe.  És 
amikor  kezet  fogott  velük,  egy–egy bankjegyet  csúsztatott  mindkettőjük 
markába.

– Danke  schön –  köszönték  meg  kórusban a  fiúk,  és  futva  indultak 
tovább.

Helmut  kinyitotta  a  lezárt  borítékot,  és  elolvasta  a  rövid  üzenetet. 
Halkan elkáromkodta magát.

– Bocsássatok meg, de most vissza kell mennem a városba – mondta. – 
A  társaság  egy  repülőgépének  nyoma  veszett  valahol  Kanada  fölött. 
Kéznél kell lennem, ha jönne valami hír felőle.

–  Természetesen  –  szólt  Jordan,  és  sietősen  kezdte  visszapakolni  az 
ennivalót a kosárba.



– Ne, Jordan – kapta el mindkét kezét Helmut. – így is elég kínos nekem 
a dolog, nem akarom tönkretenni a ti napotokat is. Ti csak maradjatok, és 
élvezzétek a kirándulást.

– De Helmut... – tiltakozott a nő.
– Egyikőtök sem tehet semmit az ügyben, drágám. Ami azt  illeti,  én 

sem, de nekem ott kell lennem, ha netán bekövetkezik a legrosszabb. 
– De...
– Ragaszkodom hozzá! Reeves,  érezd jól  magad! Bár ne kellene így 

magatokra hagynom benneteket! A fenébe is!
–  Ne  mentegetőzz,  Helmut!  Remélem,  épségben  megtalálják  a 

repülőgépeteket a személyzettel együtt.
– Csatlakozom – mormolta Jordan.
Helmut gyöngéden szájon csókolta, és azt mondta:
– Este megpróbállak felhívni, drágám.
– Gondom lesz rá,  hogy a  kosár  visszakerüljön  a  hotelba,  és  Jordan 

épségben hazaérjen – ígérte a fotós.
–  Köszönöm,  barátom.  – Azzal  Helmut,  akinek már  az üzleti  dolgai 

jártak az eszében, sarkon fordult, futólépésben elindult lefelé a lejtőn, és 
csakhamar eltűnt néhány fenyő mögött.

Jordan a távolodó, majd eltűnő alak után nézve arra gondolt, hogy íme, 
ismét  kettesben  maradt  Reevesszel,  ráadásul  egy  idillinek  ígérkező 
kiránduláson.  A  fotós  is  ráébredt  arra,  hogy  magukra  maradtak.  A 
feszültség  szinte  tapinthatóvá  vált  közöttük.  A  nő  félt  a  férfi  szemébe 
nézni,  mert  fogalma  sem  volt,  milyen  hangulatban  lehet  most.  Végül 
Reeves törte meg a csendet.

–  Na,  mozdulj  már  meg,  asszony!  Éhen  halok.  –  És  egy  gyors 
mozdulattal újra felhajtotta a kosár fedelét.

– Nem hallottál még a nők felszabadításáról? – vágott vissza Jordan.
– De. Ki volt az az agyalágyult, aki kitalálta? – morogta a férfi.
Végül  persze  segített  kirakodni  a  kosárból.  Nagy  megelégedésükre 

Helmutnak vicces elképzelése volt egy piknikről. Ezüstfedeles üvegekben 
pástétom,  kaviár,  füstölt  lazac  és  füstölt  osztriga,  kicsontozott,  zsíros 
részeitől megszabadított hideg sült csirke, savanyúság, olívabogyó, töltött 
kemény  tojás  és  gyümölcsbefőtt  került  elő  a  kosárból.  És  persze 
aranybarna, ropogós héjú kenyér tiszta vászonba göngyölve. A sajtok és a 
cserépedényben tárolt  vaj még őrizték hűvös frissességüket.  Desszertnek 



egy  doboz  csokoládét  és  többféle  süteményt  tettek  a  kosárba.  És  az 
oldalához  egy  üveg  rajnai  fehérbort,  egy  üveg  brandyt  és  egy  termosz 
kávét  erősítettek,  nehogy  fel  találjanak  dőlni.  Az  ezüst  evőeszközt,  a 
porcelántányérokat és a vászonszalvétákat a fedél alján kiképzett  helyen 
találták meg.

–  Egek  ura!  –  kiáltott  fel  Reeves.  –  Hány  embernek  szánta  ezt  a 
rengeteg mindent?

– És hogyan tudta idáig fölcipelni? Fogalmam sem volt róla, hogy ilyen 
nehéz lehet ez a kosár! Te tudtad?

– Nem. De nagyon örülök,  amiért  nem kért  meg arra,  hogy segítsek 
neki.

Ettek,  amennyi  beléjük fért,  megitták  majdnem az összes bort,  pedig 
Jordan javasolta, hogy Reeves inkább dugja be az üveget, mintsem hogy 
megpróbálják  teljesen  kiüríteni,  különben  dülöngélve  fognak  lemenni  a 
hegyoldalból. Ő viszont eltüntetett egy egész doboz svájci csokoládét, és 
miután a süteményekből is megevett kettőt,  még az ujjairól is lenyalta a 
finom töltelék nyomait.

Még így is alig látszott, hogy megfogyatkozott volna a kosár tartalma, 
melyet  gondosan  visszacsomagoltak.  Amikor  ezzel  is  végeztek,  Jordan 
felállt, és nyújtózott egyet.

– Ezt muszáj lesz kicsit lejárnunk.
– Jó ötlet – helyeselt a férfi. – Egyébként is szerettem volna valamivel 

magasabbra menni.
– Ki hozza a kosarat?
A fotós homlokát ráncolva nézett a kosárra, melyről tudta, hogy nem 

lett sokkal könnyebb, amióta falatoztak belőle.
– Kössünk egyezséget – javasolta. – Ha hozod a fényképezőgépet, én 

hozom a kosarat.
– Rendben van – bólintott a nő.
– Biztos vagy benne? A gép is elég nehéz.
– Igen, de a hátizsák nem az. Nem hiszem, hogy bármi gondom lesz 

vele.
Ezek után nekivágtak a hegynek. A füves rét helyét csupasz, köves föld 

foglalta el, jóllehet még mindig az erdőhatáron jártak, és az emelkedő sem 
volt túl meredek. Továbbra is láttak hozzájuk hasonló kirándulókat, noha 
legtöbben lent maradtak az alacsonyabb fennsíkokon.



– Részt  vettél  már  komolyabb hegymászó túrán,  Reeves? – kérdezte 
kissé kifulladva Jordan, a férfi mellett kepesztve fölfelé.

– Viccelsz? – vetett rá sötét pillantást a fotós.
– Ja, persze – nevetett a nő. – Megfeledkeztem a tériszonyodról.
–  Az,  aki  alapos  ok  nélkül  lelógatja  magát  egy  hegy  oldalában, 

szerintem őrült.
– Most mégsem zavar a hegymászás – mutatott rá Jordan.
–  Nem.  Mert  ez  nem olyan,  mint  a  sziklamászás...  Istenem,  még  a 

gondolatára is libabőrös leszek.
– Lehet, hogy attól vagy libabőrös, mert kezd hűvösödni. Azt hiszem, 

én felveszem a dzsekimet. – Letette a fényképezőgépet egy lapos kőre, és 
levette  a  hátizsákját.  Kihúzta  belőle  a  dzsekijét,  és  belebújt.  –  Te  nem 
veszed föl a széldzsekidet?

–  Nem.  Ez  a  pulóver  olyan,  mint  egy  fűtött  kályha.  Még  most  is 
melegem van.

Továbbmentek, egyre feljebb és feljebb, és már ritkábban szólaltak meg, 
mert egyre nehezebben kaptak levegőt.

– Azt... hiszem... kicsit... pihennem kell – zihálta Jordan.
– Jó ötlet – felelte Reeves, és szabályosan lerogyott egy fenyőfa tövébe. 

– Én már húsz perce meg akartam állni, de a macsó énem jóvátehetetlen 
sebet kapott volna, ha korábban kidőlök, mint te.

– Ahhoz azért több kell, hogy kockára tedd a macsóságodat. – Mihelyt 
kimondta,  a legszívesebben visszaszívta  volna.  Ezzel  ugyanis beismerte, 
mennyire vonzónak tartja. Ráadásul fülig elvörösödött.

– Komolyan? – nézett rá egyik szemöldökét felvonva a férfi. – Kérlek, 
részletezd!

– Hogyisne! – morogta válaszul. – Anélkül is elég beképzelt vagy.
Reeves vigyorogva és a megjegyzésen csöppet sem fönnakadva felállt, 

kivette a plédet a kosárból, és leterítette a fa alatt.
Pihenjünk egyet, mielőtt továbbindulunk!
Jordan  leült,  hátát  a  fatörzsnek  vetette,  és  fáradtan,  de  elégedetten 

felsóhajtott.  A  fotós  hanyatt  leheveredett  a  plédre,  és  anélkül,  hogy 
engedélyt kért volna rá, fejét a nő ölébe fektette.

– Jó éjszakát! – mondta aztán, és lehunyta a szemét.
Jordan hangosan megköszörülte a torkát.



– Mr. Grant. – A férfi fél szemmel föllesett rá sűrű szempillái alól. – Ki 
döntötte el, hogy így helyezkedjünk el?

–  Egyértelmű.  Nekem  jár  a  legkényelmesebb  pozíció.  Én  viszem 
ugyanis a legnehezebb terhet – érvelt Reeves.

– De te vagy az erősebb. Te vagy a férfi, én meg a nő.
– Észrevettem – felelte, és tekintetét rászegezte a nő mellére.
– Nekem kettőt kell lépnem, míg te egyet lépsz – sietett visszaterelni a 

szót az előbbi témára Jordan. – Neked hosszabb lábad van.
– A tied meg simább. És formásabb. – A feje mögött hátranyúlva, kezét 

becsúsztatta  Jordan  farmerja  szárába,  és  a  tenyerébe  vette  ellazult 
lábikráját. A nő lábizmai nyomban összehúzódtak ujjai alatt. – Az igazat 
megvallva – folytatta a férfi engedékenyen –, mindenütt  sima és formás 
vagy.

Jordan  érezte,  hogy  a  pulzusa  szaporábban  kezd  verni.  Gyorsan 
elfordította  a  tekintetét,  majd  nem  tudva  ellenállni  a  kísértésnek, 
visszanézett Reeves mosolygó arcára.

– Nem illő dolog a fizikumomat taglalni – jelentette ki magára erőltetett 
szigorral.

– Szerintem meg az. Amióta ajtót nyitottál nekem azon az éjszakán és 
behívtál  a  zivatarból,  másra  sem  nagyon  tudok  gondolni,  mint  a 
fizikumodra.

– Ez beteges dolog.
–  Sőt,  nagyon  is  egészségesnek  érzem  magam  melletted.  Nagyon 

erősnek. Néha zavarba ejtően erősnek.
Jordan beharapta az alsó ajkát, és megint elnézett másfelé. Ne engedd, 

hogy ilyeneket mondjon neked,  utasította  magát.  Állj  föl.  Menj  arrébb. 
Fuss. De akkor a férfi hangosan felnevetett, elkapta a kezét, gyors, majd 
egyre ráérősebb csókokat nyomott a tenyerébe. A nő ellenállásra buzdító 
gondolatai elszálltak.

Lepillantott a férfira, aki épp csuklója vékony csontocskáit morzsolgatta 
a fogai között, és megint ellágyult.

– Reeves? – suttogta.
Halk hangja figyelemfelkeltőbb volt, mintha rákiáltott volna.
– Tessék – nézett föl rá a férfi.
–  Nem hagyhattam,  hogy te  elmondd Helmutnak,  hogy ott  voltam a 

szobádban. Megérted, ugye?



A fotós felsóhajtott, és az orra alatt elkáromkodta magát.
– Meg. Akkor nagyon dühös voltam, de... – Egy hosszú percig elnézett 

a  messzeségbe,  aztán  újra  fölpillantott  Jordanre.  –  A  fickó  nemrég  a 
barátjának  nevezett.  –  Megjegyzése  apró  engedménynek  számított.  Azt 
akarta  vele  mondani,  hogy  átérzi  azt  a  fajta  hűséget,  amely  Jordant 
Helmuthoz  köti.  Felkönyökölt,  hogy  az  arcuk  közelebb  kerüljön 
egymáshoz. – Jordan, ma ne beszéljünk Helmutról, jó?

– Reeves...
– Kérlek! Csak ma ne. Holnap meg majd kiderül, mi lesz.
Ő könnyen beszél. Megteheti, hogy összecsomagol és odébbáll. Nincs 

bűntudat, sem lelkifurdalás, sem megbánás. Míg ő...
De a tekintet néma könyörgésének nem tudott ellenállni.
– Jól van – hallotta a saját hangját.
A férfi  felnyúlt  a  feje  mögé,  és kihúzta  a  hajcsatot,  amely tartotta  a 

lófarokba  kötött  haját.  A  kibomló  hajzuhatag  a  vállára  omlott.  Reeves 
mosolyogva feküdt vissza az ölébe.

– Csókolj meg! – kérte.
A sorsa megpecsételődött.
Jordannek  eszébe  sem  jutott,  hogy  visszautasítsa.  Engedelmesen 

lehajolt, és ajkát a férfi szájára nyomta. Reeves nem mozdult. Nem fogadta 
el a nő száját, de nem is utasította el, csak feküdt mozdulatlanul.

Olyan kihívás volt ez, amelyet Jordan nem hagyhatott figyelmen kívül.
Kezét végigcsúsztatta a kőkemény mellkason, mígnem elérte a vastag 

pulóver szélét. Alányúlt, s a tiroli nadrág öve mellett továbbhaladva utat 
talált  a  férfi  csupasz,  meleg  bőréhez.  Akkor  vágytól  remegő tenyerével 
végigsimított a meztelen mellkason, és gyengéden masszírozni kezdte.

Félig megnyílt ajkával csókokat lehelt az arcára, de olyan könnyű kis 
csókokat, hogy Reeves azt hihette volna, csak álmodik. És mivel a szeme 
le volt hunyva, nem tudta, legközelebb hol érzi majd a pihekönnyű száj 
érintését.

Jordan végigcsókolta a férfi halántékát, a szemöldökét, a szemhéját, az 
orrát,  az  arccsontját  és  állának  kemény  vonalát.  De  nem így,  ebben  a 
sorrendben,  hanem  összevissza,  hogy  minden  egyes  csók  meglepetés 
legyen. Végül visszatalált a szájához, amely hangtalanul lehelte a nevét.

Puha, nedves nyelvével végigsimított a férfi alsó ajkán, és ellazította a 
száj szögletét. Ujjai ugyanekkor rátaláltak a mellkas bozontjában megbúvó 



kemény magra, és tépdesni, gyötörni kezdték, míg azt nem érezték, hogy a 
keménység múltával a mag megduzzad. Eközben a férfi kéjtől mámorosan 
többször is halkan felnyögött.

Jordan  ismét  bebocsátást  kért  a  nyelvével,  és  ezúttal  a  másik  száj 
engedett. Reeves közelebb rántotta magához.

– Csokoládé ízű a szád – suttogta.
– Ne haragudj!
– Ízlik. Finom vagy.
– Te is.
Csók közben a nő keze tovább kalandozott a pulóver, s még tovább, a 

rövidnadrág övrésze alatt, míg végül rátalált a köldökre.
– Tudod te egyáltalán, hogy mit művelsz velem? – hördült fel halkan a 

férfi.
Jordan csak ekkor eszmélt fel rá, hogy mit csinál. Kirántotta a kezét a 

pulóver  alól,  gyorsan  felült,  és  lesimította  a  haját.  Kapkodva  szedte  a 
levegőt. Egy ritmusra a férfival.

– Nem szemrehányásképpen mondtam – jegyezte meg Reeves csillogó 
szemmel.

– Igen, tudom. De nem gondoltam, hogy... Hogy ez... Hogy én... – Saját 
ingadozó  érzelmeitől  és  a  teste  mélyén  lüktető  és  csillapításra  vágyó 
sajgástól összezavarodva csak dadogni tudott.

A férfi a mellére húzta a nő kezét.
– Szundítsunk most egyet! Azután elindulunk lefelé.
– Jó.
Jordan mélyet sóhajtva hátrahajtotta fejét a fenyőfa törzséhez, s bár a 

kéreg  durva  és  egyenetlen  volt,  ő  valamiért  mégsem  érzett 
kényelmetlenséget. Ebben nyilván szerepet játszott a súly, mellyel a férfi 
feje az ölére és a combjára nehezedett, és a meleg, párás lehelet, mely a 
többrétegnyi ruhán keresztül is tüzes kályhaként melegítette a hasát.

És nyilvánvalóan az sem tántorította őt el, hogy a tenyere alatt érezte 
Reeves szívének egyenletes, erőteljes dobogását.

Még egy utolsó pillantást vetett rá, azután becsukta a szemét. Lélegzése 
másodperceken belül igazodott a férfiéhoz, és mindketten elaludtak.

Nem zaj volt, amire Jordan felébredt. Inkább a mindent betöltő csend.



Lassan nyitotta ki a szemét, mint aki nincs egészen tisztában vele, hogy 
hol van. Álma mély volt és pihentető, de úgy tűnt, mintha ébren is tovább 
álmodna.

A fenyőfa oltalmazó ágai megvédték őket, de a terebélyes ágak alatti 
földdarabon  túl  fehérre  változott  a  világ.  Mintha  Tündérországba 
pottyantak volna, körös–körül hófehér kristályok kavarogtak a levegőben.

Épp amikor  lenézett  Reevesre,  egy hókristály  a  tűlevelek  között  utat 
találva magának, leereszkedett a férfi szempillájára.

Jordan felemelte a fejét, és újra kibámult a tájra. Hirtelen rádöbbent a 
valóságra, és a fejében megszólalt a vészcsengő. Nem, ez nem álom.

– Reeves – kiáltotta, és megrázta az alvó férfit. – Esik a hó!

NYOLCADIK FEJEZET

Reeves olyan hirtelen mozdulattal ült fel, hogy majdnem összeütötték a 
fejüket.

– Mi van? Úristen! Látod ezt? – Felugrott, és karját széttárva kapkodott 
a körülötte táncoló hópelyhek után.

– Most mit fogunk csinálni? – kérdezte Jordan aggodalmasan.
– Csinálni? Hogy érted azt, hogy csinálni?
– Reeves, itt vagyunk fönt a hegyen, hóviharban. Hogy jutunk le?
– Ugyanazon az úton, ahol feljöttünk – mosolygott rá a férfi. – Nem 

látszik vészesnek. Ha sietünk, nem lesz semmi bajunk. Sokszor havazik 
errefelé ilyen korán?

Jordan nézte a hóesést. Egyáltalán nem volt meggyőződve arról, hogy 
nem fenyegeti őket semmi veszély, ha elindulnak vissza, lefelé a hegyről.

–  Előfordul  idefönt,  nagyobb  magasságokban.  Lent  a  völgyben 
valószínűleg most sem esik a hó.

–  Akkor  könnyen  lehet,  hogy  hamarosan  kikerülünk  belőle.  Gyere, 
induljunk máris!

Nyugodt volt a hangja, és arról beszélt, hogy nincsenek veszélyben, de a 
nő  látta,  hogy a  havazást  kémleli,  és  magában  azt  számolgatja,  milyen 
gyorsan lepheti el a hó az egész hegyet. Közben a szél is feltámadt, és a 



hőmérséklet percről percre lejjebb süllyedt. Ekkorra már mindent belepett 
a fehér hótakaró.

Szó  nélkül,  sietve  összecsomagoltak.  Miután  fölvette  a  hátizsákját, 
Jordan a vállára kanyarította a fényképezőgépet, Reeves pedig a fejére és a 
vállára terítette a plédet.

– Ha netán nem bírnád a hideget – mondta, és rákacsintott. Meg akarta 
óvni  őt  attól,  hogy  pánikba  essen,  de  a  nő  tele  volt  félelemmel  és 
aggodalommal, amikor a fenyőfa védelméből kiléptek a hóviharba.

A fotós ment elöl, Jordan pedig, amilyen szorosan csak botladozó lábai 
engedték, a nyomában lépkedett. A férfi pár száz méterenként hátranézett a 
válla fölött, hogy lássa, ott megy–e mögötte. A viharos szélben egyáltalán 
nem tudtak beszélni, inkább csak jelekkel értették meg magukat.

Többnyire egyáltalán nem számított nehéz útnak leereszkedni a hegyi 
ösvényen.  Most  azonban  már  a  legelső  vékony  hólepel  is  eltakarta  az 
ösvényt.  Ráadásul  a  hó  foltokban  máris  keményre  fagyott,  és  a  lábuk 
könnyen megcsúszhatott rajta. A szél az arcukba fújt, csípte a szemüket, 
úgyhogy alig láttak.

Reeves intett  Jordannek, hogy kövesse egy másik fenyőfa alá,  amely 
legalább átmenetileg védelmet ígért.

– Mit gondolsz, jó irányba megyünk? – kiáltotta.
A  nő  megrettent  a  kérdés  hallatán.  Eddig  gondolkodás  nélkül  ment 

utána, nem is figyelte, merre tartanak, csak arra összpontosított, hogy ne 
essen el a jeges havon.

– Nem is tudom, Reeves. Azt hiszem, hogy igen, de...
Olyan rémülten nézett föl rá, hogy a férfi szorosan magához ölelte, és 

megpróbált lelket önteni belé:
– Na, azért félni nem kell. Kitalálunk innen. Fázol?
–  Nem  –  hazudta  Jordan.  Igazán  nem  panaszkodhatott,  amikor 

bebugyolálhatta  magát  a  plédbe,  míg  a  fotós  csak a  vékony széldzsekit 
vehette magára a pulóver fölé. És a térdzoknija is csak a lábszárát fedte.

– Felkészültél? – kérdezte Reeves. Jordan bólintott. – Szólj, ha megint 
álljunk  meg  egy  kis  időre.  –  Ő  ismét  bólintott,  majd  továbbindultak  a 
hóviharban.

Jordan nem tudta, mennyi ideig vánszorogtak a vakító hóban, miközben 
védtelen arcukba vágott a jégtüskékkel teli szél. Mert ez nem valami puha 



hóesés volt, hanem igazi hóförgeteg, melyben a hideg szél legalább annyi 
jégdarát zúdított rájuk, mint havat.

Kimerült.  Minden  egyes  lélegzetvétel  nehezére  esett.  Ziháló  tüdeje 
sajgott  az erőfeszítéstől.  Lábába minduntalan szaggató fájdalom nyilallt, 
izmait görcsbe rántotta a hideg.

Amikor már úgy érezte, mindjárt összeesik, a férfi megfogta a kezét, és 
szabályosan vonszolni kezdte maga után. Már épp tiltakozni akart, amikor 
rájött,  hogy irányt váltottak.  Oldalvást haladtak,  nem lefelé.  Fölemelte a 
fejét,  és  kikukucskált  a  takaró  alól.  A  szürkésfehér  háttér  előtt  sötét 
árnyékot látott. Egy faházikó volt.

Gyorsabb  lépésekre  kényszerítette  ólomnehéz  lábait.  Perceken  belül 
lerogytak  a  kis  ház  viharvert  fala  tövébe.  Percekig  szótlanul  ziháltak, 
mígnem  szívverésük  valamelyest  lelassult,  és  lélegzésük  csaknem 
egyenletessé vált.

Reeves, anélkül, hogy testét megmozdította volna, Jordan felé fordult, 
és azt kérdezte:

– Hogy vagy? – Mosolya átmelegítette a nő elgémberedett tagjait.
– Jól vagyok – mormolta a férfi vállára hajtva a fejét.
– Lássuk, be tudunk–e menni ebbe a... akármibe.
–  Szerszámkamra.  Sok  van  belőlük  a  hegyoldalakban  –  magyarázta 

Jordan.  –  Ha  egy  gazdának  a  magasabb  szinteken  van  legelője,  ilyen 
szerszámkamrában  tartja  a  felszerelését  és  az  eszközeit.  Így  nem  kell 
minden alkalommal le–föl cipelnie azokat.

– Nagyon elmés. Csókoltatom a mi gazdánkat.
Jordan a zord körülmények ellenére is elnevette magát.
A fotós próbaképpen lenyomta az ajtó kilincsét. Meglepetésére be sem 

volt zárva.
– Bízó lélek – jelentette  ki  örvendezve,  és elsőnek ő lépett  be,  hogy 

körülnézzen a szerszámkamrában. Kisvártatva kitárta az ajtót, és kiszólt: – 
Ez óriási! Gyere be, Jordan!

A nő belépett az alacsony ajtón, és tekintetét végigjáratta az egyetlen 
helyiségen. A falak idebent is csak csupasz rönkökből voltak, mint kívül, 
de szilárdan álltak,  és barátságos légkört  sugároztak.  Az egyik sarokban 
kéziszerszámok, egy másikban szétszerelt eke darabjai hevertek. Egy falba 
vert szögön favödör lógott. Az ajtóval szemben lévő falnál egy régimódi 
Franklin–féle vaskandalló állt.



– Azt hiszem, itt vártak bennünket – dörzsölte össze nevetve a kezét a 
fotós, és letérdelt a kandalló elé, hogy jobban szemügyre vehesse. – Még 
valamennyi fa is van benne – kiáltotta izgatottan.

Jordant elöntötte a boldog megkönnyebbülés,  hogy végre biztos fedél 
van  a  fejük  felett,  és  nem  kell  céltalanul  bolyonganiuk  a  hóviharban. 
Leemelte  fejéről  a  plédet,  és  megrázta  a  haját.  Aztán  a  szerszámokra 
terítette, remélve, hogy előbb–utóbb megszárad.

Az ázott  gyapjú  szaga  összevegyült  a  szerszámkamrában  megrekedt, 
állott  levegőével,  de  számára  e  pillanatban  e  zárt  kis  hely  valóságos 
paradicsomnak tűnt.

Reeves  fölállt,  és  ledörzsölte  kezéről  a  tűzhelyről  ráragadt  kormot. 
Percekig csak álltak  ott,  és  néztek egymásra.  Félelmetes  órákat  éltek  át 
együtt – de túlélték. És a közösen átélt megpróbáltatás – ahogy nemegyszer 
még idegenek esetében is – csak megerősítette a kapcsolatukat.

Jordan egy tétova lépést tett a férfi felé, aki máris ott termett, és úgy 
szorította magához, mintha soha többé nem akarná elengedni.

A hajába  temette  az  arcát,  és  összefüggéstelen  szavakat  sugdosott  a 
fülébe, melyeket csak a nő értett meg, lévén, hogy az őket diktáló érzelem 
volt  csak  fontos  bennük,  semmi  más.  Mindkét  karjával  átfogta  a  férfi 
derekát, és szorosan hozzábújt. Az arcán lepergő könnyeket a fehér pulóver 
puha anyagával itatta fel.

– Mi ez? – kérdezte szelíden Reeves, és az álla alá nyúlva fölemelte az 
arcát. – Könnyek? Nem örülsz, hogy erre a lakatlan helyre vetődtél velem? 
Hm? – És rámosolygott.

– Nagyon megrémültem, Reeves.
– Nem mondtam, hogy vigyázni fogok rád? Nem bízol bennem?
– De, csak...
– Minden rendben van – mondta a férfi, kisimítva a nő sápadt, feldúlt 

arcából a haját. – Egy ideig én is nagyon féltem. De bíztam benne, hogy 
lesz valami megoldás, és látod, lett. Most legalább visszafizethetem neked, 
hogy abban a viharban megmentettél.

Jordan  megint  elfészkelte  magát  Reeves  mellén,  élvezve  a  férfitest 
erejét, mely lassan őbelé is átáradt és felmelegítette.



– Te nem jelentettél számomra kellemetlenséget. – Hirtelen felpillantott 
rá,  és huncut fény jelent  meg a szemében.  – Bárkinek megtettem volna 
ugyanezt – mondta.

A fotós eltolta magától, de a karját nem engedte el.
– Azt akarod, hogy kitegyelek a hóba? – rivallt rá fenyegető szigorral.
– Képes lennél rá? – dőlt feléje Jordan.
– A fenét! – szaladt fülig Reeves szája, és magához szorította. – Tudod 

jól,  hogy  nem tenném.  –  És  már  csókolta  is  olyan  hévvel,  hogy  a  nő 
jóformán levegőt  sem kapott.  És  amikor  a  férfi  nagy sokára  elengedte, 
erőtlenül rogyott a mellére.

– Megadom magam – sóhajtotta.
– Na, most kvittek vagyunk – kuncogott Reeves. – Ne felejtsd el,  ha 

egyszer hajótörést szenvednénk, és egy lakatlan szigetre vetődnénk, újra te 
lennél a soros, hogy megments engem. – Röpke csókot nyomott  Jordan 
ajkára. – Most viszont nézzünk körül, és lássuk, mit tehetünk. Hozd be, 
kérlek,  a  holmikat  odakintről,  én  pedig  megpróbálok  tüzet  gyújtani. 
Remélem, semmi sem tömte el a kéményt – morfondírozott fennhangon, 
miközben megvizsgálta a fémből készült kémény illesztéseit.

A nő behozta a hátizsákját, az elemózsiás–kosarat és a fényképezőgépet 
a keskeny eresz alól, ahol hagyta őket.

Mialatt a férfi a vaskandalló előtt guggolva a fadarabokat rendezgette, 
majd  meggyújtotta  a  gyufát,  melyet  valaki  előzékenyen  otthagyott  egy 
polcon, Jordan körülnézett a szerszámok között.

Mögöttük  elrejtve  ráakadt  két  összegöngyölt  ponyvára.  Kicsit 
penészesek és dohosak voltak, de arra jók, hogy valamennyire felfogják a 
padló hidegét. A kandalló elé terítette őket, melyben időközben a férfinak 
sikerült tüzet gyújtania.

– Egy időre elég lesz a fa, de később megnézem, nem tartalékoltak–e 
valamennyit odakint is. Ha a gyanúm nem csal, ez a kamra már korábban 
is  szolgált  hasonló  célokat.  Ez  a  vödör  nagyon  úgy  fest,  mint  amit 
vízhúzásra használnak. Fogadni mernék, hogy a közelben van egy patak. 
Megpróbálom megkeresni.

– Ne! – kiáltotta Jordan ijedten. – Kérlek, Reeves, ne menj ki!
– Nem lesz semmi bajom. Szemmel fogom tartani a kamránkat. Muszáj 

valami vizet szereznem, mielőtt besötétedik.
– Hány óra van? – jutott a nő eszébe. Már kezdett alkonyodni odakint.



– Hét óra múlt. Hogy tudtam ilyen sokat aludni ott, a fa alatt?
– Ellazultál.
–  Hát,  bizonyos  testrészeim  csakugyan  ellazultak,  míg  mások...  – 

sandított a férfi a szemöldöke alól Jordanre.
– Reeves! – kiáltott rá tréfásan rendreutasító hangon a nő.
A fotós nevetve akasztotta le a vizesvödröt a szögről.
– Mindjárt jövök. Te maradj idebent, akármilyen sokáig maradnék is el.
– Vigyázz magadra!
– Megígérem. Kérek egy búcsúpuszit!
Lábujjhegyre  állt,  és  szájon  csókolta  a  férfit, aki  nyomban  ezután 

kiment, és becsapta maga mögött az ajtót.
Mihelyt egyedül maradt, Jordan nyughatatlanul fel–alá kezdett járkálni 

a kamrában, s várta társa visszatértét.  A kandallóhoz lépve fölemelt  egy 
újabb fahasábot a rakásból, de eszébe jutott, hogy takarékoskodniuk kell, 
így inkább visszatette.

Megnézte a plédet. Még nyirkosnak találta, közelebb vitte hát a tűzhöz.
Feszült  volt,  és  idegessége  csak  növelte  a  problémáját,  mely  immár 

legalább egy órája foglalkoztatta. Miért is kellett annyi bort innia ebédnél?
– Nem gondolok rá – mondta ki fennhangon. De minél inkább próbált 

nem  gondolni  rá,  annál  inkább  tudatosult  benne  a  kényelmetlen  érzés. 
Végül úgy döntött, nincs mese, ki kell mennie, hogy könnyítsen magán.

Amikor  az  ajtóban  állva  hallotta  a  szél  süvítő  hangját,  majdnem 
meggondolta magát, de hogy ez ne következhessen be, gyorsan kitárta az 
ajtót.  Mihelyt  kilépett,  nyomban  becsukta  maga  mögött,  és  a  széllel 
dacolva elkerült a ház oldalába.

A  terület  innentől  lefelé  lejtett,  és  belátható  távolságban  nem  volt 
egyetlen fa sem. Túl nyitottnak érezte, ezért inkább a ház mögé ment. Itt 
látott egy górészerű építményt, melyben tűzifát és nagyobb mezőgazdasági 
felszereléseket tároltak. Átlépett a góré korlátján, és elbújt a farakás mögé.

Dolga végeztével begombolta a farmerját,  felhúzta rajta a cipzárat,  és 
megkönnyebbülten felsóhajtott. Sietve átmászott a korláton, és visszafutott 
a házikó ajtajához.

Fejét  leszegve  futott  a  szélben,  így  nem láthatta  meg  a  fotóst,  csak 
amikor  már  fejjel  előre  belerohant.  Felkapta  a  fejét,  és  meglátta  a  férfi 
rémült  tekintetét.  De  Reeves  nyomban  magához  szorította,  és  miután 
behúzta a kamrába, egy másodpercre sem engedve el őt, becsukta az ajtót.



– Istenem, Jordan, ezt ne tedd többé! – kérte remegő hangon. – Halálra 
rémítettél.  –  Lerogyott  a  ponyvára,  és  többször  egymás  után  mélyeket 
lélegzett.

Jordan  nem  nagyon  tudta,  mit  követett  el,  mindenesetre  ijedt 
mentegetőzésbe kezdett:

– Bo... Bocsánat... Nem akartam...
–  Arra  jöttem  vissza,  hogy  nem  vagy  a  házban.  Gondoltam,  talán 

kijöttél, hogy megkeress engem. Majdnem infarktust kaptam. – A nő keze 
után kapva lehúzta őt maga mellé, és magához ölelte. – De hát hol voltál?

– Ki kellett mennem a fürdőszobába.
– Hát erre nem gondoltam – nevetett felszabadultan a fotós.
– Hoztál vizet? – simult hozzá Jordan.
– Hoztam – mutatott a kandalló mellett álló teli vödörre. – De mert ezt 

tetted velem, egy kortyot sem kapsz belőle.
– Zsarnok!
– Úgy van. Féltékeny despota vagyok. Ez itt az én váram, ne felejtsd el!
– Jobb lesz, ha szépen bánsz velem. Én ugyanis tudom, hová rejtették el 

a többi fát – vágott vissza fölényesen a nő.
– Én is tudom – csavarta meg Jordan orrát Reeves. – Láttam elmenőben.
– Ó! Mondd meg hát, fenséges úr, mit tegyek, hogy ne veszítsem el a 

jóindulatodat!  – És olyan mulatságosan verdesett  hozzá a szempilláival, 
hogy a férfi az ajkába harapott,  nehogy kitörjön belőle a nevetés. Aztán 
elnyúlt a ponyván, és fél könyékre támaszkodva felelte:

– Nem tudom. Gondolkodom rajta, amíg felszolgálod a vacsorát.
–  Igenis,  Fenség!  –  Jordan  meghajtotta  a  fejét,  majd  amikor  ismét 

fölemelte, gyorsan kiöltötte a nyelvét.
– Harminc korbácsütés – dörögte Reeves, mutatóujját kinyújtva felé.
A nő úgy tett, mint akit az ájulás környékez, és odakúszott a ponyván a 

férfi mellé.
– Ó, nagyuram, kérlek, kegyelmezz! – És addig helyezkedett, amíg már 

teljesen ráhajolt a fotósra.
– Jól van. Harminc korbácsütés vagy harminc csók.
Jordan latolgatta egy darabig a lehetőségeket, majd felcsillanó szemmel, 

hetykén válaszolta:
– Harminc korbácsütés.



– Meggondoltam magam. Nincs kegyelem – döntötte hanyatt a férfi, és 
ráhajolva megcsókolta. Ami játéknak indult, egykettőre komollyá vált, és 
Jordan  két  karja  Reeves  nyaka  köré  fonódott.  Elmerültek  a  szenvedély 
óceánjában, és csak hosszú percek múlva bukkantak ismét a felszínre.

A férfi ekkor apró csókokkal hintette be a nő arcát.
– Jordan?
– Hm?
– Éhes vagyok.
– Milyen romantikus...
– Meg kell őriznem az erőmet – mentegetőzött a férfi.
– Akkor mégis elkészítem az ennivalót – ugrott fel a nő. – Legalább 

csupa finomságot ehetünk ebben a szorult helyzetünkben.
A pléd már majdnem megszáradt, de Jordan úgy döntött, még nem nyúl 

hozzá,  inkább  a  ponyvára  rakja  ki  a  vacsorájukat.  Reeves  kibújt  a 
pulóveréből  –  a  széldzsekit  már  akkor  levette,  amikor  bejöttek  a 
hóviharból.

–  Bocsáss  meg a  neveletlenségemért,  de ezt  most  le  kell  vetnem.  A 
vízhordás nehéz munka volt. Nem beszélve az... egyéb ingerlésekről.

A nő nem akart  ránézni,  mégis  mindig  odatévedt  a  tekintete.  Nézte, 
ahogy a férfi vizet csorgat egy zsebkendőre, majd végigtörli vele az arcát, a 
nyakát és a mellkasát. A mozdulatairól eszébe jutott, amikor a minap az ő 
törülközőjével dörzsölte magáról a vizet, miután beengedte őt a viharból.

Csak négy nap telt  el  azóta? Négy nap. És mégis olyan,  mintha már 
régóta ismernék egymást. Olvasott a férfi arcáról, tudta, melyik kifejezés 
mit jelent. A hangszíne, a gesztusai éppoly ismerősek voltak számára, mint 
a  sajátjai  –  vagy  még  ismerősebbek.  Biztos  volt  benne,  hogy  vannak 
szerelmesek, akik több együtt töltött év után közel sem ismerik olyan jól 
egymást, mint ők.

Nekik viszont nem lesznek éveik. Talán napjaik? Óráik?
A gondolat elkeserítette. Szerette a fotóst, de ő éppoly váratlanul, ahogy 

belépett,  ki  is  fog sétálni  az  életéből.  Ha egy újabb katasztrófa  történik 
valahol  a  világban,  útra  fog  kelni  a  fényképezőgépével,  hogy  a  tanúja 
legyen. És nem hagy itt maga után mást, mint keserédes emlékeket.

Valami meglátszódhatott az arcán a gondolataiból, mert amikor a férfi 
megfordult, aggodalmasan nézett rá.

– Valami baj van, Jordan?



– N– n– nem. Én... Én... Te megmosakodtál, én meg szörnyen nézhetek 
ki  –  hebegte  zavartan,  amiért  rajtakapták.  A  ponyván  keresztül  a 
hátizsákjához mászott. – Adsz nekem egy percnyi időt?

– Csak nyugodtan. Addig kitöltőm a bort.
–  Hagyod,  hogy  megint  bort  igyak?  –  szólt  hátra  a  válla  fölött, 

miközben lehúzta magáról a pulóvert.
– Csak mértékkel – válaszolta a férfi tettetett komolysággal.
Jordan  elővett  egy  tükröt,  és  magában  hálát  adott,  amiért  néhány 

piperecikket  is betett  a hátizsákjába.  Arcfestékre nem volt  szüksége – a 
szél és a hideg pirosra csípte az arcát. Csak egy kis hidratálót vitt fel rá, 
hogy a bőre ne száradjon ki túlságosan. A szeme csillogott a tűz fényében, 
így nem látta  szükségét,  hogy kifesse. Még egy csöpp szájfény,  néhány 
erőteljes húzás a hajkefével, és már kész is volt.

Kritikus  szemmel  nézte  meg magát  a  tükörben,  és úgy érezte,  ahhoz 
képest,  hogy egy hegyen kénytelen időzni,  nem is néz ki  rosszul.  Hogy 
kicsit lazítson rajta, habozva kigombolta ingblúza legfelső három gombját.

Amikor visszafordult, Reeves hosszan füttyentett.
– Köszönöm – nevetett Jordan. – Tudom, nem érdemlek meg ilyen túlzó 

dicséretet, de azért jólesik.
– Gyönyörű vagy – szólt a férfi elismerően, és a tekintetén látszott, hogy 

teljesen őszintén mondja.
Lassan, ráérősen ettek,  és amikor csillapodott  az éhségük, Reeves azt 

javasolta, tegyék ki a kosarat az ajtó elé, hogy a megmaradt húsok és sajtok 
meg ne romoljanak.

– Mit gondolsz, meddig fog tartani a hóvihar? – kérdezte Jordan.
– Nem tudom – vont vállat a férfi. – De mivel idén ez az első havazás, 

talán nem lesz túl vészes. Reggel meglátjuk, mi a helyzet.
Hallgatólagosan  megegyeztek  abban,  hogy  nem  beszélnek  a  reggeli 

indulásukról.  Azzal,  hogy menedékre  leltek  ebben a  szerszámkamrában, 
helyet és időt kaptak ajándékba, amit a világtól távol, kettesben tölthetnek 
el.  Hálásak  lehetnek  a  hóviharnak,  amiért  rákényszerítette  őket  erre  az 
elzártságra.

Egyikőjük  sem  emlegette  Helmutot,  noha  mindketten  tudták,  hogy 
szörnyen aggódhat  értük.  Mit  gondolhat  arról,  hogy most  együtt  fogják 
tölteni  az éjszakát  valahol?  De nem számít.  Nem számított  semmi más, 
csak hogy egyedül vannak ebben a hegyi menedékben.



– Ide nézz! Még egy doboz csokoládé! – kiáltott fel boldogan Jordan, és 
kivette az újonnan felfedezett kincset a kosárból. Reeves kikapta a kezéből.

– Én is kérek! Ebédnél mind te etted meg.
– Te is ettél kettőt – szállt vitába vele Jordan.
– Számoltad? – incselkedett vele a férfi, és úgy tartotta a dobozt, hogy a 

nő ne érhesse el.
Végül  testvériesen megosztoztak  rajta.  Jordan dugott  minden darabot 

Reeves szájába, és amikor mind elfogyott, a férfi tisztára nyalta az ujjait.
–  Nem  is  tudtam,  hogy  a  csokievés  ilyen  erotikus  élmény  lehet  – 

kuncogott Jordan.
– Én meg azt nem tudtam, hogy egy nő ilyen szexi tud lenni olyankor is, 

amikor nem is próbál az lenni.
És megcsókolták egymást. És még egyszer.
– Szedjük össze a maradék kaját – motyogta Jordan két csók közben.
– Jó – dörmögte Reeves. Hozzá is láttak.
Amikor minden visszakerült a kosárba, és a kosarat is kitették az ajtó 

elé,  a  nő  a  kávéstermosszal  és  a  konyakosüveggel  visszatelepedett  a 
ponyvára.

– Nem tudom, meleg–e még, de meglátjuk – mondta, és lecsavarta a 
termosz tetejét. – Az! – kiáltotta örömmel, amikor orrát megcsapta a forró 
kávé friss illata.

Kitöltött  egy–egy  csészényit  a  gőzölgő  italból,  majd  egykupaknyi 
konyakot  is  löttyintett  belé.  Ezalatt  a  fotós  elterítette  a  ponyván  az 
időközben megszáradt plédet. Levették a bakancsukat és a zoknijukat, és 
meztelen lábukat a kandalló felé tartva iszogatni kezdték a konyakos kávét.

– Máris a fejembe szállt – jelentette ki Jordan, miközben háttal nekidőlt 
a férfinak és a két combja közé ült. 

– Helyes. Én meg majd jól kihasználom a helyzetet – hangzott a válasz. 
– Micsoda?! – csapott a férfi térdére Jordan.
Csak ekkor vette észre, milyen érdes és kivörösödött a térdén a bőr. – Ó, 

Reeves! Remélem, nem fagyott el a térded.
– Nem, csak kicserepesedett rajta a bőr.
– Van valamim, ami épp erre jó. – Elmászott a hátizsákjáig, és azzal a 

műanyag flakonnal tért vissza, amelyből az imént bekente az arcát.
– Csípni fog? 
– Mint a tűz.



– Kösz, akkor inkább ne – húzta el a lábát a fotós.
– Gyáva nyúl! – kapott utána nevetve Jordan. Gyöngéden bekenegette 

Grant  térdén  a  kivörösödött  bőrt,  s  közben  egyszer–kétszer  elkuncogta 
magát.

– Mi olyan mulatságos? – kérdezte gyanakodva a férfi.
– Még sohasem kentem ezt a krémet szőrös lábakra – nevetett rá.
Reeves megpróbált sértődött képet vágni, de végül nevetés lett belőle. 

Amikor a nő végzett a kenegetéssel, félretette a flakont, aztán visszaült a 
férfi combjai közé. Csendben bámulták a lángokat.

– Ilyenkor nagyon hiányzik a cigaretta – törte meg a csendet a fotós. – 
Nem  is  annyira  a  dohány,  mint  inkább  a  rágyújtás  megnyugtató 
mozdulatai.  –  Színpadiasan  felsóhajtott.  –  Azt  hiszem,  keresnem  kell 
valami más megnyugtató elfoglaltságot a kezem számára.

És  mielőtt  befejezte  volna  a  mondatot,  egyik  kezét  a  nő  hóna  alá 
csúsztatva megfogta a mellét.

Jordan közelebb fészkelődött.
– Ha már a kezedről esett szó, ugye ez az, amelyiket elvágtad? – Azzal 

levette a férfi kezét a melléről, és megnézte a három ujján áthaladó vörös 
sebhelyet. Egyenként megcsókolta a sebesült ujjakat.

– Jordan, tegyél meg nekem egy szívességet – súgta a férfi a hajába.
– Törvénybe ütközőt vagy tiltottat?
– Azokra is sor kerül később, de ez most egy egyszerű kérés.
– Mi legyen az?
– Levennéd ezt? – Megfogta Jordan bal kezét, és megérintette a középső 

ujján lévő nagy gyémántgyűrűt.
Több szó nem is kellett. Jordan tudta, milyen sértőnek találhatja a férfi 

az ő Helmuttal való kapcsolatának jelképét, a gyűrűt. Lehúzta az ujjáról, és 
a hátizsák egyik kis cipzáros zsebébe ejtette.

Aztán  szó  nélkül  visszaült  Reeves  elé.  Ő  azonban  szembefordította 
magával,  és  arcát  a  két  tenyerébe  véve  megcsókolta.  A  csók  annyi 
érzékenységről,  annyi  gyöngédségről  tanúskodott,  hogy  Jordan 
egyszeriben  megfeledkezett  minden  félelméről.  Bármit  tartogat  is 
számukra a jövő, a mai éjszaka az övék.

Egyetlen éjszaka az egész életből nem túl nagy kérés. Bármekkora árat 
kelljen is fizetnie valamikor érte.



Az árat ráér később megfizetni, és a következmények vállalása is a jövő 
zenéje.  De nem most, amikor Reeves szája a szájára tapad,  miközben a 
keze bejárja a teste minden zegét–zugát.

– Jordan – súgta rekedten a férfi, és kicsit eltolta magától. – Szeretnélek 
meztelenül látni. Tetőtől talpig.

És  fürge  ujjai  sorra  kigombolták  a  blúzán  a  gombokat,  majd  lassú, 
kiszámított mozdulatokkal lecsúsztatták a blúzt a válláról.

Pillantása lesiklott a csipke melltartóra, mely semmit nem rejtett el, csak 
még  jobban  kihangsúlyozott.  A  testszínű,  fényes  anyag  csillogóvá 
varázsolta az alatta lévő bőrt,  a rózsás bimbók hívogatóan nyomódtak a 
szoros,  remegő  csipkéhez,  arra  késztetve  a  megfigyelőt,  hogy  szájával 
megérintse őket.

Nagy önuralomról téve tanúságot, hüvelykujjával megemelte a melltartó 
pántjait,  lassan  leengedte  a  nő  válláról,  majd  a  felsőkarjáról,  közben 
mindvégig  a  két  tökéletesen  formált  keblet  bámulva,  melyből  így 
apránként mind több és több vált fedetlenné.

Türelme  végül  elnyerte  jutalmát,  és  a  mellek  teljesen  kiszabadultak 
pókhálóvékony kalodájukból. Csak ekkor nyúlt a kapocshoz, és vette le a 
melltartót Jordanról.

A nő mozdulatlan  maradt,  és  mindvégig  csak  Reeves  arcát  figyelte. 
Mámorító  érzés  volt  látnia,  milyen  gyöngéd érzelmeket  tudott  kiváltani 
belőle. Ha őt kérte volna, biztosan letépi magáról a melltartót. De közben 
tudta, akárcsak a férfi, hogy így volt jobb.

Ahogy egy ínyenc elgyönyörködik egy pohár bor látványában, illatában, 
ahogy  megforgatja  a  poharában,  és  csak  utána  kóstol  bele,  a  férfi  így 
ízlelgette a teste látványát, mielőtt hozzáért volna.

Tekintete  végigvándorolt  rajta,  beitta  a  tejfehér  bőr,  a  rózsaszín 
mellbimbók,  a  test  finom  hajlatainak  látványát.  Azután  mindkét  keze 
csatlakozott szeme élvezeteket kínáló kalandozásához.

Előttük állt az egész éjszaka.
Néma egyetértésben elhúzódtak egymástól, és kezdték levetni a rajtuk 

lévő  ruhát.  Reeves  gyors  egymásutánban  megszabadult  maradék 
öltözékétől,  és  Jordan  is  kilépett  a  farmernadrágjából.  Csak  a  falatnyi 
áttetsző bugyit hagyta magán.

Aztán  lefeküdtek  a  leterített  pléd  egyik  felére,  betakaróztak  a  másik 
felével, és szorosan összebújtak.



– Az enyém vagy, Jordan – súgta, vagy inkább csak lehelte a férfi, és 
csókokkal hintette be a mellét. Amikor a mellbimbóihoz ért, nyelvével és 
ajkával kényeztette őket.

– Hagyd abba! – könyörgött a nő, amikor érezte, hogy a száj tovább 
akar vándorolni. De a férfi nem hallgatott rá, és tovább hintette csókjait, le 
a hasán, túl a köldöke vonalán. – Reeves...! – zihálta Jordan, mert egy forró 
szájat érzett ott, ahol eddig még nem csókolta senki.

A bugyija levándorolt a csípőjéről,  a lábáról, s végül teljesen lekerült 
róla. A csókot egy másodpercre sem hagyva abba, a férfi benyúlt a combjai 
közé, és megérintette azt a pontot, ahol a nő a legsóvárgóbban várta a vele 
való találkozást.

Az  ujjak  eleinte  aprókat  verdesve,  majd  egyre  bátrabban  folytatták 
felderítő munkájukat.

– Jaj,  de finom vagy... Nézz rám, Jordan, kérlek...  Nézz rám, amikor 
megérintelek... Édes...

A  nő  minden  kérésnek  engedelmeskedett,  és  minden  másról 
megfeledkezve száguldott a csúcs felé, melyre a kezek és a száj vitték.

– Mondd, hogy akarsz engem! – könyörgött a férfi, miközben az ujjai 
ugyanezért esdekeltek.

– Igen – nyöszörögte a nő.
– Mondd ki, Jordan! Hadd halljam.
Azután  leereszkedett  rá,  és  ő  megérezte  két combja  között  a  férfi 

vágyának eleven, lüktető, kőkemény bizonyítékát.
– Akarlak, Reeves. – Megborzongott, megérezve az első, puhatolódzó 

lökést. – Kérlek.
A  következő  percben  már  a  testében  érezte  a  férfit,  aki  teljesen 

betöltötte  önmagával.  Arcát  a nő sűrű,  fekete  hajába temetve  becéző és 
elismerő szavakat sugdosott neki, Jordan pedig összekulcsolta két kezét a 
férfi hátán.

– Most egy kicsit még ne mozdulj! – súgta Reeves, és odafordította a 
fejét, hogy láthassa a nő arcát. – Csak tarts meg... Nem is tudod, milyen jó 
ez.

– Meséld el!
És  ő  elmesélte,  de  olyan  nyelven,  amelyet  a  testük  jóval  hamarabb 

megértett, mint ahogy az értelmük felfoghatta volna a jelentését.



KILENCEDIK FEJEZET

Jordan  közelebb  húzódott  a  férfihoz,  ha  ez  az  adott  helyzetben 
egyáltalán lehetséges volt.

– Mi akarsz lenni, ha nagy leszel? – kérdezte Reeves.
– Miért, szerinted én még nem vagyok felnőtt? – dorombolta.
– De igen, már ami a legfontosabb testrészeidet illeti.  – És a kezével 

meg is mutatta, melyekre gondol.
Szenvedélyük csillapodtával összebújtak az egyetlen takaró melegében. 

A padló kemény volt alattuk, de ők nem törődtek vele. Jordan hátizsákja 
volt a párnájuk, amelyet kiürített, és belegyömöszölte a fotós pulóverét.

A  jól  kiszárított  fahasábok  vidáman  pattogtak  és  sziszegtek  a 
vaskandallóban.  A  lángok  táncoló  aranyszínű  fényeket  festettek  a  sötét 
színű falakra.

A férfi ujjai végigzongoráztak a nő gerincén.
– Életed végéig ott akarsz maradni abban a könyvesboltban?
– Nem tehetem. Kirúgtak.
Az ujjak megtorpantak.
– Kirúgtak? Mikor? Miért?
–  Az  első  kérdésre  igen  a  válasz  –  nevetett  halkan  Jordan.  –  A 

másodikra:  ma  reggel.  És  a  harmadikra:  mert  a  főnököm  olvasta  az 
eljegyzésemről  szóló  cikket,  és  úgy  gondolta,  többé  úgysem  lesz 
szükségem az állásra. A nagyfőnök lánya örökölte meg a helyemet, még 
mielőtt a holttestem kihűlt volna – tette hozzá könnyedén.

– Azt a... Hát ez elég nagy gáz. Nem csodálom, hogy olyan dühös voltál 
rám ma reggel. Sajnálom, Jordan. Tudok segíteni? Tehetek érted valamit?

– Nem. Először nagyon felhúztam magam, hogy finoman fejezzem ki az 
érzéseim. Most már – egyik lábát bedugta a férfi két lába közötti melegbe – 
nem tűnik olyan fontosnak az egész. A luzerni állás betöltötte rendeltetését. 
Charles halála után élnem és dolgoznom kellett, méghozzá úgy, hogy a jó 
szándékú barátok és a szüleim ne avatkozhassanak az életembe. Az az idő, 
amit Svájcban eltöltöttem, olyan volt, mint egy hároméves vakáció. Most 
majd keresnem kell egy nagyobb kihívást jelentő és jövedelmezőbb állást.



– Visszamész az Államokba? – Gondosan kerülték mindketten,  hogy 
szóba hozzák Helmutot és azt a szerepet, melyet minden bizonnyal Jordan 
jövőjében fog játszani. Természetesen ott volt a gondolataik hátterében, de 
egyikük sem akarta fennhangon kimondani a nevét. De abból, hogy a fotós 
megkérdezte,  vissza  szándékozik–e  menni  Amerikába,  úgy  tűnt,  végre 
elhitte, hogy Jordan csakugyan nem akar hozzámenni a svájci gyároshoz.

– Igen, talán, de még nem tudom biztosan – válaszolta. – Azt hiszem, 
keresek  egy  nyugodt,  szép  helyet,  ahol  letelepedhetek,  és  írni  fogok. 
Mindig is erre vágytam.

– És milyen jellegű dolgokat akarsz írni?
– Szexuális kézikönyveket – vágta rá csúfondárosan.
– Afféle „Hogyan csináljuk”–ra gondolsz?
– Igen.
– Na ne mondd! – nevetett a férfi, és egy mozdulattal magára rántotta. – 

Ez sok előzetes kutatómunkát igényel, ugye tudod?
– Hajlandó vagyok meghozni minden szükséges áldozatot – ugratta a 

nő,  és  lehajolt,  hogy  megízlelje  a  férfi  száját.  Olyan  íze  volt,  mint  a 
sajátjának. – Leszel a tengerimalacom, akin elvégezhetem a kísérletet? 

– Röf.
– A tengerimalacok nem röfögnek, te kis buta! – borult a férfira nevetve 

Jordan.
– Nem? Hanem mit csinálnak?
A nő készségesen megmutatta neki, és a közvetlen jövő témája ezzel 

feledésbe merült.

– Szóval, miután az első szexről szóló kézikönyvedből bestseller  lett, 
hogyan tovább?

A plédet maguk köré csavarva a tűzzel szemben ültek.
– Nem fogok szexről szóló kézikönyvet írni – felelte Jordan, és oldalba 

bökte a férfit.
–  Sokat  veszít  a  világ.  Hiszen  rengeteg  tapasztalatod  van.  – 

Megcsókolta a nő orra hegyét. – Akkor mit fogsz írni?
– Utazási tippeket Európába készülő amerikaiaknak? Regényeket? Még 

nem  döntöttem  el.  Előbb  találjak  egy  helyet,  ahol  berendezhetem  az 
otthonomat. És te?



–  Azt  hiszem,  én  tovább  járom  a  világot,  nyakamban  a 
fényképezőgépemmel.

– Ó!
Úgy tűnt, kettejük életcélja olyan távol van egymástól, mint a napkelte 

és a napnyugta, így hát megint ejtették a jövő témáját.  Reeves az ölébe 
húzta Jordant. A szerszámkamra falain túl nem volt számukra jövő.

– Éhen halok – súgta a fotós Jordan fülébe. Egymásba fonódva, egymást 
átölelve feküdtek a pléd alatt, nehéz lett volna megmondani, melyik végtag 
kihez tartozik.

– Telhetetlen étvágyad van. 
– Tudom. És mindig éhes vagyok.
A nő fölemelte a fejét, és belenézett a ravaszul csillogó zöld szempárba.
– Ugyanarról az étvágyról beszélünk?
– Óóóó, hiszen te ennivalóról beszélsz! Erre Jordan rácsapott  Reeves 

hátsójára, majd kiszabadította a végtagjait.
– Mit kérsz reggelire? Füstölt osztrigát vagy pástétomot?
– Brr.
– Mit szólnál a vajas kenyérhez? 
– Jobban hangzik.
Jordan  kivette  az  ajtó  mellé  tett  kosárból  a  kenyeret  és  a  vajat,  és 

visszament a fotóshoz. A férfi elnézte, ahogy vajat ken a kenyérre, majd 
átnyújtja neki.

– Te nem vagy éhes? – kérdezte, látva, hogy a nő nem kezd újabb szelet 
kenyér megvajazásába.

– Nem. Ne felejtsd el,  ha napokra itt  ragadnánk,  tartozol  nekem egy 
nagy szelet vajas kenyérrel.

Mialatt  Reeves  a  kenyeret  majszolta,  Jordan  a  nyakát  és  a  vállát 
masszírozta.

– Nagyon jól csinálod – jegyezte meg a férfi két harapás között.
Jordan szántszándékkal lejjebb csúsztatta a kezét, hogy ujjai könnyedén 

súrolják  a  férfi  mellkasát.  Reeves  szájában  megállt  a  falat.  Amikor  az 
ovális ujjbegyek rátaláltak a lapos, barna bimbókra, a férfi nagyot nyelt.

–  Ugye  nem találtál  ki  valami  más  időtöltést  arra  az  időre,  amikor 
befejeztem a reggelizést? – kérdezte mély, rekedt hangon.



A nő szája csibészes mosolyra húzódott, de a fejével intett, hogy nem. 
Aztán közelebb húzódott a férfihoz, lehajtotta a fejét, és a nyelve hegyével 
folytatta azt, amit az ujjaival elkezdett.

–  Jordan...  –  mondta  elakadó  lélegzettel  Reeves.  –  Istenem,  ez  jó... 
Honnan... Honnan tudtad, hogy ez milyen jó?

– Ösztönös megérzés – lehelte párás lélegzettel a nő.
– Az áldott anyatermészet.
Ennél  többet  nem  tudott  mondani.  Jordan  szája  tette  a  dolgát  a 

mellkasán, miközben a keze lejjebb csúszott a törzsén.
A  férfi  tüdejében  megrekedt  a  kitörni  vágyó  levegő.  Gyötrelmes 

előérzettel  várta,  hogy az ujjak elérjék  a hasát,  és  továbbvándoroljanak. 
Csak  amikor  ez  is  bekövetkezett,  akkor  engedte  ki  szinte  fájdalmas 
nyöszörgéssel a levegőt. És visszahanyatlott a plédre.

Akármennyire  takarékoskodtak  is  az  ennivalóval,  a  maradék  kenyér 
röpült a sarokba.

– Ez a...
– A mennyország? – vette ki a nő szájából a szót a férfi. – Igen, ez a 

mennyország.
– Akarod...
– Még kérdezed?
– Azt akarom, hogy mondd ki.
Reeves kinyitotta a szemét, és kutatva nézett a nő arcába. Még most is 

szinte szűzies ártatlansággal igyekezett a kedvére tenni. Megindultan vette 
két kezébe az arcát.

– Igen, igen. Érints meg, Jordan!
A csók, mely ezután következett, egyszerre volt goromba és kifinomult. 

A melleket ostromló kezek semmit sem vesztettek gyöngédségükből, és a 
bimbókat csapkodó érdesen lágy nyelv utat készített a mohó, de szelíden 
birtokló szájnak.

Testük mostanra már olyan jól ismerte a másikat, hogy a férfi azonnal 
megérezte a pillanatot, amikor a nő készen állt a befogadására. És most, 
abban a  még biztosabb tudatban,  hogy joga van hozzá,  még mélyebbre 
merült el benne, hogy még jobban betöltse őt. Teste minden porcikájával, 
mai és majdani énje minden erejével és képességével arra a titokzatos révre 
és  menedékre  összpontosított,  amelyet  senki  más,  egyedül  Jordan 
nyújthatott számára. Gazdagabbnak, bátrabbnak, erősebbnek érezte magát, 



és  életében  először  a  testi  gyönyörök  átélésével  együtt  eljutott  a 
szeretkezés spirituális magasságaiba is.

– Komolyan gondoltam, amit azon az első éjszakán mondtam neked – 
súgta rekedten a nő fülébe.

– Mit? – Nem is szó volt ez, csak egy meleg lélegzet, melyet egyedül a 
férfi érthetett meg.

– Hogy ilyen élményt még soha nem éltem át, Jordan. – Az utolsó szó 
kimondásakor mintha viharba került volna, egyre csak a nő nevét kiáltozta 
ritmusra. Ezért nem hallotta a válla gödrébe súgott szavakat:

– Szeretlek, szeretlek, szeretlek.

– Jordan? Ébren vagy?
– Igen.
– Világosodik.
– Tényleg?
– Igen. – Reeves kicsit megmozdult, és hátrahajtotta a fejét. – Az ajtó 

alatti hasadékon látom, hogy odakint már világos van. – Mivel a mellette 
fekvő alak nem mozdult,  ő is visszafeküdt előbbi pozíciójába, állát a nő 
feje tetejére téve. – A szél is elállt.

Jordan nagyot sóhajtott, de csak még szorosabban ölelte Reevest.
– Gondolod, hogy vége a hóviharnak?
– Igen. – A férfi sem mutatott hajlandóságot arra, hogy megmozduljon. 

– Fel kéne kelnünk és felöltöznünk – mondta minden lelkesedés nélkül.
– Igen, szerintem is.
– De én nem akarok.
– Én sem.
Szorosan  egymásba  kapaszkodva  feküdtek  tovább.  Tudták,  kettejük 

idilljének vége. Hamarosan jön valaki, hogy megkeresse őket.
Helmut.
Fölkeltek,  szótlanul  felöltöztek.  Most  valahogy  szégyellték  magukat 

egymás előtt. Órákat töltöttek egymással anyaszült meztelenül, most mégis 
elfordították a fejüket,  míg a másik öltözködött.  Ha szóltak egymáshoz, 
csak banális közhelyek jöttek ki a szájukon, így inkább hallgattak. Amit 
lehetett, már mindent elmondtak.

A fotós kinyitotta az ajtót, és kinézett.



A hegyoldalt vékony hótakaró borította. Az ég most is felhős volt, de 
már korántsem tűnt olyan fenyegetőnek. A szinte teljesen elcsitult szélben 
csak kisebb hócsomók pottyantak le a fenyők tűleveleiről.

– Szerintem le tudunk menni, ha rájövünk, hol vagyunk. Majd lassan 
megyünk.

– Jó – felelte egykedvűen Jordan. Mialatt a férfi betemette a tüzet, hogy 
minden baj nélkül elhamvadjon, ő a ponyvát hajtogatta össze, s tette vissza 
oda, ahol találta.

Reeves fölvette a széldzsekijét, és a cipzárját is felhúzta. Ragaszkodott 
hozzá,  hogy  a  nő  csavarja  magára  a  plédet,  noha  nem  tartották 
valószínűnek,  hogy  odakint  olyan  kellemetlenül  hideg  lesz,  mint  este, 
amikor az a viharos szél fújt.

Miután  megbeszélték,  hogy  ki  vigye  az  úton  a  hátizsákot,  a 
fényképezőgépet  és  az  elemózsiáskosarat,  kiléptek  a  menedéket  nyújtó 
szerszámkamrából.

Jordan utoljára  még egyszer  visszanézett,  nem hagytak–e  itt  valamit. 
Valójában  csak  emlékezetébe  akarta  vésni  a  kicsiny  kamrát,  mielőtt 
könnyes szemmel elindult volna a fotós nyomában.

Óvatosan lépkedve, minden baj nélkül érkeztek le az erdőhatárig. Nem 
sokkal  ezután megpillantották  a  hegyoldalban  felfelé  kapaszkodó 
mentőcsapatot.  Harminc vagy negyven,  hegymászó felszereléssel  ellátott 
ember közeledett vízszintes csatárláncot alkotva a meredeken. 

Reeves megállt, és arcán fanyar mosollyal nézte az embereket. 
– Az akció alaposságából ítélve, Helmut állhat mögötte.
Jordan  nem  válaszolt.  Egyik  válláról  áttette a  másikra  a  férfi 

fényképezőgépét, és szótlanul ment tovább az újra elinduló Reeves után. 
Mit fog  mondani  Helmutnak?  Vajon  fog–e  kérdezősködni  az  elmúlt 
éjszakáról? Vagy kérdezés nélkül is tudni fogja? Ha ők ketten a fotóssal 
egymásra néznek, abból mindenki előtt nyilvánvaló lesz, hogy mi történt 
az éjjel. De minél közelebb értek az őket kereső emberekhez, Reeves szája 
körül  annál  feszesebbé  váltak  a  ráncok.  Szeme  csillogott,  de  nem  a 
szenvedély tüzétől,  mint  az  elmúlt  éjszaka.  Inkább mintha azok a  jeges 
hófoltok tükröződtek volna vissza benne, amelyeket oly gondosan kikerült 
a lefelé tartó úton. Most hideg fény égett  a szemében. A nőt szorongás 
fogta  el.  A  szíve  legmélyén  reménykedett,  hogy  kölcsönös 
kompromisszumok árán mégiscsak össze tudják majd egyeztetni  a jövőt 



illető  terveiket.  Az elmúlt  éjszaka  csodáját  nem egykönnyen  lehet  meg 
nem történtnek tekinteni, igaz?

– Megláttak bennünket – szakította meg a gondolatmenetét kíméletlenül 
a férfi. Letette a kosarat, és két karját a magasba emelve integetni kezdett.

Jordan  látta,  hogy az  egyik  ember  lelkesen  visszainteget.  Élénkpiros 
síkabát  és  szöges  bakancsába  betűrt  testhez  simuló  fekete  sínadrág  volt 
rajta.  Helmut.  Nézte,  amint  a  közelében  lévő  férfiakhoz  fordulva 
magyarázkodik, hogy neki és a fotósnak nyilván kutya baja, ha egyszer a 
saját  lábukon  jönnek  le  a  hegyről.  Tíz–tizenkét  ember  így  is  jött  vele 
tovább, fel a hegyoldalba.

– Várjuk meg őket! – javasolta Reeves, és megkönnyebbülten lerakta a 
hóba  a  kosarat.  A  nő  követte  a  példáját.  Vastag  párnát  hajtogatott  a 
plédből, letette egy széles, lapos kőre, és leültek rá. Mire a hó átáztatja, 
Helmut is megérkezik.

A rájuk telepedő csend minden perccel egyre nyomasztóbbá vált. Végül 
Reeves  megmozdult,  és  mielőtt  Jordan  elfordíthatta  volna  az  arcát, 
ránézett.

– Jordan, a múlt éjszaka... – Felsóhajtott.
Most  következik,  gondolta  a  nő.  A  lassú  visszakozás.  Ne  csinálj 

jelenetet! Uralkodj magadon! Ne sírj, ne tépd a hajad! – intette magát.
– Én... Én nem terveztem, hogy újra megtörténjen közöttünk. A vihar 

éjszakája után, amikor megtudtam, hogy el vagy jegyezve, megfogadtam, 
hogy  békén  hagylak.  De  akkor  azt  mondtad,  hogy  nem  mész  hozzá 
Helmuthoz... Az a nap a hegytetőn, és aztán a tegnapi reggel... És most, 
hogy itt ragadtunk...

–  Ne  beszélj  a  múlt  éjszakáról,  Reeves.  Kérlek!  –  Minden  erejét 
összeszedve megakadályozta, hogy könnyben úszó szeméből kiperdüljön 
egy csepp is.

– Akkor hát tudod, hogyan érzek ezzel kapcsolatban? – kérdezte fojtott 
hangon a férfi.

Igen,  tudta.  Mert  számára  ez  az  éjszaka  fordulópontot  jelentett  az 
életében.  Ha  valaha  bizonytalan  volt  benne,  hogy  jól  döntött,  amikor 
elhatározta, nem megy hozzá Helmuthoz, most napnál világosabban látta, 
hogy ez a házasság nem jöhet létre. Ostobaság volt ugyan egy olyan férfit 
szeretni,  aki  az  elköteleződést  csak  az  újságoknak  végzett  munkájával 



kapcsolatban ismeri, ő mégis szerette őt. Elképzelhetetlen volt, hogy egy 
másik férfival kössön házasságot.

Reeves számára az egész csak egy epizód. Rövid, de kellemes közjáték. 
Üdítőnek, vonzónak, és – Jordan nyelt egyet – szolgálatkésznek találta őt. 
Úgy  viselkedett,  mint  bármelyik  férfi  tette  volna  hasonló  körülmények 
között.  Felforrósodó  szenvedélynél  többet  belelátni  a  szeretkezésükbe 
gyerekes, hiábavaló és téves dolog lett volna.

Lenyelte kitörni készülő zokogását.
– Igen, Reeves, tudom, mit jelentett  számodra. – A hangjában sokkal 

több volt az őszinteség, mint szerette volna.
– Akkor jó – nyugtázta a férfi érezhető megkönnyebbüléssel.
Már mindketten látták, hogy Helmut közeledik feléjük nagy léptekkel, a 

jól látható fáradtság mellett örömtől sugárzó arccal.
– Jordan, mivel te is érted az éjjel történtek jelentőségét, szeretném, ha 

tudnád, még ma este Párizsba utazom – folytatta a fotós.
A szavak tőrként hasítottak a szívébe.  Ilyen hamar! Lám, máris  meg 

akar  szabadulni  tőle.  Ez  aztán  a  gyors,  tökéletes  és  visszafordíthatatlan 
válás!

Nem válaszolt,  nem is nézett  a férfira.  Nem akarta,  hogy meglássa a 
könnyeit. Sohasem szabad megtudnia, milyen szívfájdalmat okozott neki. 
A lelki gyötrelem, melyet átél, nem tartozik senki másra. Ne tudja meg, 
mennyire szereti őt.

Nem várta  meg,  míg  túl  késő lesz,  felpattant,  és  ész  nélkül,  a  síkos 
havon meg–megcsúszva rohanni kezdett lefelé a lejtőn.

– Helmut!  – kiáltotta.  Higgye csak Reeves,  hogy neki is  könnyű kis 
szórakozás volt a vele töltött idő. Higgye csak, hogy visszamegy a gazdag 
vőlegényéhez. Higgye csak a legrosszabbat Jordan Hadlockról, de ne lássa 
rajta, amit érez. Hogy csak őt szereti.

Helmut kitárt karral várta, és amikor Jordan a karjába vetette magát, azt 
hitte, örömkönnyek fürdetik az arcát.

– Drágám, drágaságom – csitította a hátát paskolva. – Minden rendben 
van. Most már biztonságban vagy. Nagyon szörnyű volt?

Szörnyű?
Alig  tudta  visszatartani  hisztérikus  kacagását.  Paradicsom?  Shangri– 

La? Utópia? Ez mind... De hogy szörnyű?



–  Én...  Én  csak  örömömben  sírok,  hogy  látlak  –  felelte  a  férfiba 
kapaszkodva. De csukott szemmel, hogy ne lásson semmit.

Helmut  szólt  az  egyik  embernek,  hogy  adjon  neki  valamit  inni.  Az 
nyilván  engedelmeskedett,  mert  Helmut  kisvártatva  egy  ezüstpoharat 
tartott Jordan szájához.

– Itt van, drágám, igyál egy kortyot. Az majd felmelegít.
A  forró  kávéba  jócskán  önthettek  brandyt  is,  az  első  korty  után 

köhögőrohamot kapott.
–  Lassan,  szívem,  lassan  –  ütögette  Helmut  a  hátát.  –  Addig  nem 

indulunk le, amíg nem érzed késznek magad. Ma éjszakára nem jósoltak 
vihart.  Lelkifurdalásom  van,  amiért  tegnap,  indulás  előtt  nem  néztem 
utána, milyen idő várható. Azt az első hóvihart csak a magasabb szintekre 
jósolták. Megelőzhettem volna ezt az egész rémálmot.

A  nő  most  nem  győzött  hálát  adni,  hogy  nem  értesültek  a  várható 
időjárásról. Nem terhelte őket felelősség, sőt inkább áldozatok voltak.

– Reeves, látom, a megpróbáltatások ellenére jó erőben vagy – kiáltotta 
örvendezve Helmut. Jordan nem fordult hátra, noha hallotta a fotós lépteit 
a  ropogó  havon.  –  Valaki  adjon  inni  neki!  Alig  várom,  hogy  halljam, 
miként sikerült  túlélnetek az éjszakát és ilyen jó állapotban átvészelni a 
megpróbáltatásokat.

Jordan lassan megfordult Helmut két karja között, és látta, hogy Reeves 
is kap valakitől egy ugyanolyan poharat, mint az imént ő.

– Miután a kosaradból bőségesen megebédeltünk, úgy határoztunk, le 
kell  járnunk  a  lakomát,  ezért  följebb  kapaszkodtunk  a  hegyen.  Később 
leültünk egy kicsit pihenni, és... – A hangja elhalkult, zöld szeme pillantása 
Jordanre  siklott,  aki  még  ekkor  is  Helmutra  támaszkodva  állt.  Szinte 
átdöfte  a  tekintetével,  miközben  hangját  megkeményítve  folytatta:  – 
Elaludtunk. Mire fölébredtünk, esett a hó.

Röviden elmesélte, hogyan kezdtek lefelé ereszkedni a hegyről, mígnem 
fölfedezték a szerszámkamrát.

– Szerencsére be tudtunk húzódni oda. – Ismét a nőre pillantott, akinek 
arcáról  csak  ellenségességet  és  megvetést  lehetett  leolvasni.  Aztán 
visszafordult  Helmuthoz.  –  Hála  egy  derék  gazdának  és  a  te 
piknikkosaradnak, átvészeltük az éjszakát.

– Köszönöm, hogy vigyáztál helyettem a menyasszonyomra – csapott a 
fotós vállára nevetve Helmut.



Jordan  összerezzent  a  szó  hallatán.  Lopva  fölsandított  Reevesre.  A 
markáns arcot gúnyos, lenéző mosoly csúfította el.

– Ő olyan nő, akinek könnyű a kedvére tenni.
A  mondatban  rejlő  sértést  csak  Jordan  érthette,  és  elöntötte  a  düh. 

Mintha bizony ő tépte volna le a férfiról a ruhát, és ő kergette volna körbe 
a szerszámkamrában, míg végül megadta magát neki!

– Mi újság a repülőgépeddel? – fordult vissza Helmuthoz.
A férfi gyengéden megcirógatta az állát.
– Milyen jellemző rád, szívem, hogy még akkor is másokra gondolsz, 

amikor te magad bajban vagy. A pilótám kényszerleszállást hajtott végre. 
Ő is, a személyzet is, de még a rakomány is sértetlenül megúszta.

– Örülök neki – mondta Jordan.
Helmut a szájához emelte a kezét, és megcsókolta.
– Hol a gyűrűd? – kiáltott fel hirtelen. – Remélem, nem vesztetted el a 

viharban!
– Nem, csak... – Segélykérőn nézett Reeves felé, de a férfi kőkemény 

arca, hidegen fénylő zöld szeme nem árulta el, mit gondol magában. – A 
hátizsákomban van – motyogta végül.

– Adja csak ide – mutatott Helmut a hátizsákra, melyet az egyik ember 
hozott. Mihelyt megkapta, pillanatok alatt előkerítette a gyűrűt a cipzáros 
zsebek egyikéből.

Rögtön rá is húzta a hideg fémkarikát a nő erőtlen ujjára.
– Tessék – mondta mélységes elégedettséggel. – Most minden megint 

úgy van, ahogy lennie kell.
Pedig semmi sem úgy volt, ahogy lennie kellett. Jordan Reevesre emelte 

szomorú tekintetét,  de ott,  ahol a férfinak lennie kellett  volna, nem volt 
senki.  És  amikor  Helmut  magához  ölelte,  a  vállán  át  megpillantotta  a 
fotóst, aki egyre távolodva, már a maga útján ereszkedett le a hegyről.

– Szerelmem, életem, én örökké szeretni foglak – suttogta, tudva, hogy 
talán most látja őt utoljára az életben.

Elsuttogott szavait hallva és tévesen magára értve, Helmut szorosabban 
ölelte magához.

TIZEDIK FEJEZET



Jordan becsukta a férfi mögött a könyvesbolt ajtaját, kitette a ZÁRVA 
táblát, és lehúzta a redőnyt is.

– Köszönöm, hogy eljöttél, Helmut – mondta aztán.
– Drágám, épp egy nagyon fontos tárgyalás kellős közepén voltam – 

felelte  a  férfi.  Látszott  rajta,  mennyire  bosszús,  amiért  a  nő  tárgyalás 
közben felhívta, ráadásul ragaszkodott hozzá, hogy most rögtön jöjjön ide. 
– Bevallom, nem értem, mi lehet ennyire sürgős.

–  Bocsáss  meg,  Helmut,  de  nem  akartam  tovább  halogatni  ezt  a 
beszélgetést.  –  Fölvezette  a  lakásba,  és  felkapcsolta  a  nappaliban  a 
lámpákat. Miután hellyel kínálta a férfit, maga a kanapéra ült le.

– Helmut, nem megyek hozzád feleségül.
Tessék. Kimondta. Nem is volt olyan nehéz.
És utána sem érzett  semmi fájdalmat.  Miért is nem mondta meg már 

előbb? A férfi  nem kezdett  fenyegetőzni,  se könyörögni.  Ami azt  illeti, 
nem csinált semmit, csak nézett rá bambán, mintha megkukult volna.

Amikor e döbbenetes bejelentés után végre magához tért, előrehajolt a 
karosszékben, és a beszámíthatóság elvesztésének jeleit kutatta az arcán.

– Drágám, úgy látom, nem vagy jól. Nem gondolhatod komolyan, amit 
mondtál. Össze vagy zavarodva.

–  Nagyon  is  jól  vagyok,  Helmut.  Sokkal  jobban,  mint  hosszú  ideje 
bármikor.  Amit  mondtam,  komolyan  gondoltam.  Nem  megyek  hozzád 
feleségül.

A  férfiban  végre  felülkerekedett  a  vezetői  gyakorlat,  és  valamelyest 
ellazulva hátradőlt a karosszékben. Bokáját a másik térdére fektette.

– Amióta a viharban a hegyen rekedtél,  észrevettem,  hogy egy kicsit 
megváltoztál. Nagy megpróbáltatást éltél át. Valószínűleg traumát okozott 
benned.  Tudod,  ilyesmi  előfordul  az  emberrel.  Szerintem  idővel  újra 
egészségesen  fogod  látni  a  világot,  és  akkor  megint  józanul  fogsz 
gondolkodni.

Milyen magabiztos, gondolta Jordan, és szelíden elmosolyodott.
– Nem, Helmut – rázta meg a fejét. – Már jóval előbb eldöntöttem, hogy 

nem megyek hozzád. Az idő nem fogja megváltoztatni az elhatározásomat.
A férfi  sokáig nem szólt  semmit,  csak magában latolgatta,  mennyire 

vehetők komolyan a nő szavai, s közben fürkészve nézte rezzenetlen arcát.
– De hát miért, drágám? – kérdezte végül.



–  Helmut,  én  téged  nagyon  szeretlek.  Sok boldog  órát  töltöttünk  el 
együtt. Sohasem lehetek elég hálás a végtelen nagylelkűségedért, és nem 
fogom elfelejteni a számtalan kedves gesztusodat. – Felállt,  és a kanapé 
végéhez sétált. Ujjaival a kanapé párnáinak szegélyét babrálva folytatta: – 
De nem úgy szeretlek,  ahogy egy feleségnek kell szeretnie a férjét.  Egy 
szerelem  nélküli  házasság  méltánytalan  lenne  mindkettőnkhöz.  Ami  a 
családi hátterünket illeti,  a szó szoros értelmében és átvitt  értelemben is 
mérföldekre  vagyunk  egymástól.  Én sohasem tudnék  beilleszkedni  a  te 
világodba.

– Ennek a megítélését bízd rám, Jordan – szólt közbe a férfi.
– Nem vonom kétségbe a vezetői ítélőképességedet,  Helmut,  de itt  a 

szív  szava  a  döntő.  Az érzelmeké.  Nem vagyok  az  alkalmazottad,  akit 
kiképezhetsz a cégbirodalmad egy bizonyos pozíciója elfoglalásához.

– Ezt a benyomást keltettem benned? Sajnálom. Sohasem akartam, hogy 
úgy érezd, olyanná szeretnélek formálni, amilyen nem vagy.

– Épp ehhez kapcsolódik a másik dolog, amit még el szeretnék mondani 
– folytatta Jordan. – Talán most még csakugyan érdekesnek találsz. Nem 
olyan  vagyok,  mint  az  a  sok másik  lány,  akinek  ezelőtt  udvaroltál.  De 
meddig tart majd az újdonságom varázsa? Mikor fogsz rám unni?

– Én olyannak szeretlek téged, Jordan, amilyen vagy.
– Egy életre? – A kérdés a férfi elevenébe talált. Félrekapta a pillantását, 

és ebből a nő megértette,  hogy Helmut most úgy gondol rá, mint eddig 
még soha. – Nekem már volt egy rossz házasságom. Ennyi elég is volt. 
Nem szeretnélek boldogtalanná tenni.

– Nem fogsz.
– De igen, Helmut. Én a nyugalmat szeretem. Az első férjem otthont és 

gyerekeket,  stabilitást  és  biztonságot  ígért  nekem.  Nem  teljesítette  az 
ígéretét.  A te  vagyonod  és  lehetőségeid  ugyan  messze  fölülmúlják  azt, 
amivel ő rendelkezett, én azonban hamar elfáradnék attól az iramtól, amit 
te diktálsz.  Én egy régimódi,  afféle  középnyugati  eszméken nevelkedett 
amerikai lány vagyok. Minden pillanatát élveztem, amit veled töltöttem itt, 
ebben  az  idegen  országban,  Helmut,  semmiért  nem  adnám  oda  az  itt 
szerzett élményeimet, de most haza akarok menni. Kérlek, bocsáss meg, ha 
ezzel csalódást okoztam. Így lesz a legjobb, hidd el nekem.

– Miért mondtál igent, ha úgy érezted, nem lesz jó? – kérdezte a férfi 
csöppnyi arisztokratikus fensőbbséggel a hangjában.



– Igent mondtam volna? Hivatalosan? – kötekedett vidám hangon a nő.
Helmut végre elmosolyodott. Igaz, kicsit szomorúan.
– Azt hiszem, nem. Megszoktam, hogy megyek a saját fejem után. Soha 

még csak meg sem fordult a fejemben, hogy esetleg nem akarsz hozzám 
jönni – tette hozzá a szokásos önhittséggel.

–  Elképesztő  vagy,  Helmut!  –  nevetett  Jordan.  Elővette  a  szoknyája 
zsebéből a bársonydobozkát, és odament az immár a karosszék mellett álló 
férfihoz. – Tessék a gyűrűd.

– Gondolom, nem akarod mégis megtartani a nagyrabecsülésem jeléül – 
mondta  erre  Helmut.  Jordan  mosolygott,  de  intett,  hogy  nem.  –  Ó,  ti, 
amerikaiak! Még ma is puritánok vagytok – csúfolódott a férfi, de szavain 
érződött a szeretet.

– Középosztálybeli erkölcsösség.
–  Pontosan  –  bólogatott  hevesen  Helmut.  –  Régimódi,  idealisztikus 

elképzelésekkel a szerelemről és a házasságról. – Lenézett a kezében lévő 
dobozra,  és  a  szemöldökét  összehúzva  mélyen  elgondolkodott  valamin. 
Aztán eszébe jutott. – Jordan, ugye a döntésednek nincs semmi köze ahhoz 
az amerikai fotóshoz?

– Micsoda képtelenség,  Helmut!  –  vágta  rá  élénken Jordan,  de el  is 
fordult mindjárt, hogy a férfi ne lássa a tekintetében tükröződő fájdalmat. – 
Innál valamit?

De a férfi mintha meg sem hallotta volna.
– Jordan, nézz rám! – mondta határozott hangon, és a nő lassan feléje 

fordult.  Helmut  úgy  olvasott  csüggedt  vonásairól,  merev  testtartásáról, 
mintha nyitott könyvből olvasna. Lassan kiengedte a levegőt. – Áááá, hát 
erről van szó.

– Nem, Helmut. Ennek semmi köze a dologhoz. – A férfi éles tekintete 
leplezetlen kételkedésről árulkodott. – Esküszöm, nem láttam azóta, amióta 
lejöttünk a hegyről.

– Ez a tény nagyon kevéssé volt hatással az érzéseidre, drágám. Most, 
hogy  visszagondolok,  az  utolsó  interjú  alatt,  melyet  Reeves  akart 
mindenáron még aznap délután megejteni, feltűnően idegesnek láttam. Mi 
történt  abban  a  szerszámkamrában,  ahol  azon  az  éjszakán  menedékre 
találtatok?

– Semmi.
– Hazudsz, Jordan.



Igen, hazudott. Nagyon is történt valami ott, azon az éjszakán. Abban a 
pár órában, amelyet Reevesszel töltött,  elkezdődött,  majd véget is ért az 
élete.  Az  elmúlt  két  hétben  beprogramozott  automataként  végezte 
mindennapi  teendőit,  jóllehet  igyekezett  tőle  telhetőleg  türelmesen  és 
udvariasan válaszolgatni vevői számtalan kérdésére.

Megpróbálta  kitalálni,  mihez  fogjon  a  jövőben,  mivel  hamarosan 
várható volt Mr. Bauerman lánya, hogy átvegye tőle az üzlet vezetését, de 
képtelen volt egy napnál tovább előrenézni. Minden erejét és összpontosító 
képességét igénybe vette, hogy túl tudja élni a jelent.

Lerogyott a kanapéra, és üres tekintettel bámult maga elé. Csak a párna 
lenyomódásából  észlelte,  hogy  Helmut  leült  mellé.  A  férfi  két  kezét 
ráfektette az ő jéghideg kezére.

– Szerelmes vagy belé – jelentette ki megfellebbezhetetlenül.
Jordan  összetörten  bólintott.  Amikor  fölemelte  a  fejét,  és  a  férfira 

nézett, könnyes volt a szeme.
–  Helmut,  esküszöm,  már  azelőtt  meggondoltam  magam,  hogy 

megismertem volna Reeves Grantet.
– Hiszek neked, de nem ez itt a lényeg, igaz? Ő tudja, hogy érzel iránta?
– Nem.
– Meg kell tőled bolondulni, Jordan! Miért nem mondtad meg neki? Azt 

vártad, hogy magától találja ki?
– Nem, Helmut. Mindegy, hogy tudja, vagy sem. Ő... Ő nem... Ő nem 

így érez irántam. Mindketten másképp tervezzük a jövőt.
– Ezt nem hiszem el. Az a pasi nem normális, ha elhagy téged. Azonnal 

vissza kell hívnom őt.
– Ne! – sikoltotta Jordan, és megragadta Helmut karját. – Ígérd meg, 

hogy semmilyen  módon nem próbálsz  érintkezésbe  lépni  vele!  Egy–két 
napon belül indulok haza. Jobb lesz nekem így.

A férfi kétkedve méregette.
– Csak egy levelet kaptam tőle. A cikk a jövő év elején fog megjelenni 

abban a magazinban. Azt mondta, majd értesít, hogy mikor.
– Hol adta fel a levelet? – Gyűlölte magát, amiért megkérdezte, mégis 

képtelen volt megállni.
– Párizsban.
– Igen, mondta, hogy odamegy – sóhajtotta megtört hangon.
– Jordan...



– Jól vagyok, Helmut.  Tényleg.  – És bár nem sok kedve volt  hozzá, 
rámosolygott.

Egy idő múlva lekísérte a férfit a lépcsőn, és kinyitotta az üzlet ajtaját. 
Helmut az ajtóban megfordult, melegen átölelte, és a jellegzetesen európai 
szokás szerint csókot nyomott mindkét arcára.

– Jordan, drágám. Nagyon élveztem az időt, amit együtt töltöttünk. Itt 
találkoztam  veled  először.  Mindig  lesz  bennem  egy  adag  nosztalgia, 
valahányszor erre járok. Biztos, hogy nem akarsz a feleségem lenni?

–  Biztos  –  válaszolta  türelmesen  a  nő.  –  Kitágítottad  a  világomat, 
Helmut. Kiszélesítetted a látókörömet. A veled való kapcsolatom felért egy 
egyetemi kurzussal.

– Díjnyertes ökör vagyok – jegyezte meg halkan a férfi.
Ez az önkritikus megjegyzés annyira nem volt jellemző rá, hogy Jordan 

elnevette magát.
– Miért?
Helmut szorosan magához ölelte.
– Az első adandó alkalommal ágyba kellett volna vinnem téged, nem 

pedig tiszteletben tartani azt a kijelentésedet,  hogy az ilyesmi nem való. 
Sohasem fogom megbocsátani magamnak.

– Az örökös visszautasításaim miatt tartottál olyan érdekesnek – felelte 
könnyedén Jordan. – Előbb–utóbb mindenképp feladtad volna, és elhagysz.

– Ne légy olyan biztos ebben – mondta halkan a férfi, és kék szemével 
figyelmesen nézte a feléje fordított, kedves arcot. Aztán megköszörülte a 
torkát. – Mikor utazol el?

– Még nem tudom pontosan. Bill néhány napon belül értesíteni fog.
– Láthatlak még, mielőtt elmész?
– Nem hiszem, Helmut – vált szomorkássá Jordan mosolya. – Jobb lesz 

így.
– Mindig ilyen gyakorlatias voltál. A józanságod is a jó tulajdonságaid 

közé tartozik.
– Ez nem valami gáláns bók, Helmut – kacagott nagyot a nő. – Hová 

tűntek azok a poétikus szavak, amelyekkel egykor elárasztottál?
A férfi vele nevetett, de aztán ismét elkomolyodott.
– Ne érts félre! Az eszed semmit sem von le a szexuális vonzerődből. – 

Utoljára  még  egyszer  magához  ölelte,  és  belesuttogta  a  fülébe:  –  Ne 
engedd, hogy az életben minden lépésedet a józan eszed diktálja, Jordan! 



Az üzleti  életben néhányszor épp egy kockázatos vállalkozás hozta meg 
számomra a legnagyobb sikert.

Azzal szájon csókolta, és elment.

– A fenébe – morogta Jordan, és visszajött a lépcső harmadik fokáról. 
Alig egy perce zárt be éjszakára, és már a villanyt is lekapcsolta a boltban. 
Most meg egy elkésett vevő zörget az ajtón.

Fáradt  volt.  Egész  héten  azon  dolgozott,  hogy  a  boltban  minden  a 
legnagyobb  rendben  legyen,  mire  Bill  megérkezik  Bauermanékkel. 
Esténként, zárás után apránként utazóládákba csomagolta el a személyes 
holmijait. A mai napon különösen sok dolga volt. Egy buszra való detroiti 
nyugdíjas megszállta a boltot, és mind az ötvenegy azt szerette volna, ha 
egyedül csak vele foglalkozna. Mire elmentek, kiürültek a polcok, újra fel 
kellett töltenie őket.

Most  meg  jön  valaki,  és  fittyet  hány  a ZÁRVA  táblára.  Bosszúsan 
elfordította a kulcsot a zárban, és felrántotta az ajtót.

–  Zár...  –  A  félig  kimondott  szó  ottmaradt  a  levegőben,  s  a  szürke 
szemeket körülvevő kék gyűrűk kitágultak.

Reeves  állt  a  küszöbön,  hanyagul  a  külső  falnak  dőlve.  Tekintete  a 
súlyos felhőket kémlelte a magasban, melyekből itt–ott már leestek az első 
cseppek.

– Úgy látszik, özönvíznél alább nem adom, hogy eltaláljak ide – közölte 
teljesen logikátlanul, majd a nő mellett elhaladva bevonult a boltba.

Jordant  annyira  meglepte  a  fotós  megjelenése,  hogy nem is  próbálta 
feltartóztatni. Tátott szájjal, bénultan csüngő karral nézett utána.

– M–mit keresel itt? – dadogta.
–  Jöttem,  hogy  segítsek  összecsomagolni.  –  Letette  a  padlóra  a 

fényképezőgépét  és a sporttáskáját,  s  kibújt  a  kabátjából.  – Van valami 
ennivalód? Éhen halok.

Azzal se szó, se beszéd, megfordult, és a következő pillanatban Jordan 
már a lépcsőn hallotta csizmás léptei dübögését. Elképedve sietett utána. 
Mire fölért a lépcső tetejére, a fotós már a konyhában szemrevételezte a 
készletet.

–  Mogyoróvaj?  Ez  minden?  –  kérdezte  csalódottan.  –  Kénytelenek 
leszünk elmenni valahová vacsorázni.



– Reeves! – sziszegte ökölbe szorított kézzel a nő. – Mit keresel te itt?
– Ismétled  magad,  Jordan – nézett  rá  a  férfi  részvevően.  –  Ezt  már 

kérdezted.
– És te nem válaszoltál.
– De igen, válaszoltam. Mondtam, hogy jöttem segíteni pakolni. Pár nap 

múlva elutazol, nem?
A nő ámulva nézte, ahogy teljes lelki nyugalommal megken egy darab 

szikkadt kenyeret mogyoróvajjal. Vajon mit akarhat tőle? Nem tudta, miért 
jött a férfi, de egyre jobban dühítette, hogy így játszik vele.

Mielőtt  egyet  is  haraphatott  volna  belőle,  kikapta  a  kenyeret  a  férfi 
kezéből, és ledobta az asztalra.

–  Reeves,  nem tudom,  miért  vagy  itt,  de  nem akarok  részt  venni  a 
játékodban. Hogy mersz csak így besasszézni ide?

– Na, most nézd meg, mit csináltál az ételemmel – mutatott a mogyoró 
vajas felére esett kenyérre a férfi, mit sem törődve a nő kirohanásával. – 
Ilyen házsártos leszel akkor is, amikor már házasok leszünk?

Házasok!
A szó ide–oda pattogott a parányi konyha falai között, majd teljes erővel 

fejen  találta  Jordant.  Az  ütéstől  szólni  sem tudott.  Minden  erő  kiszállt 
belőle,  annyira,  hogy neki kellett  támaszkodnia  a konyhapultnak,  onnan 
bámult hitetlenkedve a férfira. A fotós felkapta a maszatos mogyoróvajas 
kenyeret,  megnézte,  s mivel úgy találta,  hogy nem ment teljesen tönkre, 
félbehajtotta, és nagyot harapott belőle.

–  Te  megőrültél  –  állapította  meg  a  nő.  –  Hogy  érted  azt,  hogy 
„házasok”?

– Tudod – kezdte tele szájjal Reeves. – „Kedveseim, azért gyűltünk itt 
össze”, és a többi és a többi. Virágok. Gyertyák. Pityergő anyák. Házasság.

– De...
– Már nem vagy Helmut menyasszonya, ugye?
Jordan a döbbenettől szólni nem tudott, csak a fejét rázta.
–  Én  is  így  értesültem.  Tegnap  ballagtam  a  Champs  Elysées–n,  és 

majdnem nekimentem egy újságosbódénak. Mostanában kicsit sokat ittam, 
tudod, és elég bizonytalanná vált a járásom. – Ezt úgy mondta, mint valami 
bizalmas közlést. – Lényeg az, hogy ott volt ez a bulvárlap, a címoldalán 
Helmut képével,  amint  átölelve tart  egy olasz kontesszát,  akinek csak a 
vagyona vetekszik a bájaival. Rászántam néhány frankot, és megvettem az 



újságot. Öt csésze forró kávé és egy jéghideg zuhany után, amikor már úgy 
ítéltem meg, hogy elég józan vagyok, elolvastam a sztorit. Kiderült belőle, 
hogy  Helmut  és  a  kontessza  világ  körüli  kéjutazásra  készülnek.  Ebből 
rájöttem,  hogy  most  már  hozzám  jöhetsz  feleségül.  Gondolom,  az 
esküvővel várunk addig, amíg visszaérünk az Államokba. Tudom, hogy a 
te szüleid és az anyám...

– Reeves! – sikította Jordan. – Nem sétálhatsz be ide csak úgy azzal, 
hogy össze fogunk házasodni.

–  Miért  nem?  Hiszen  szeretjük  egymást,  vagy  nem?  –  Hirtelen  a 
homlokára csapott. – Hát persze! Azt szeretnéd, ha megkérném a kezed. 
Rendben.  –  És  vállat  vont.  –  Hozzám  jössz  feleségül,  Jordan?  Velem 
könnyű együtt élni. Megvan minden fogam, és még gyökérkezelésre sincs 
szükségem.  Erős  vagyok.  Többé–kevésbé  épelméjű.  Leszoktam  a 
dohányzásról.  Kétszer is.  Csak módjával  iszom. Az elmúlt  pár  hét  nem 
számít.  Napjában  legalább  egyszer  zuhanyozom.  Elbűvölő  a 
személyiségem. Észbontóan jóképű vagyok, és...

– Végtelenül szerény.
– És végtelenül szerény – bólintott ünnepélyes komolysággal Reeves.
És  ez  lett  Jordan  veszte.  Kitört  belőle  a  nevetés.  A  férfi  egyetlen 

hatalmas lépéssel mellette termett, és magához rántotta. Ujjait a nő hajába 
mélyesztve  hátradöntötte  a  fejét,  hogy  az  arcába  nézhessen.  Mókás 
arckifejezése eltűnt, és őszinte aggodalommal kérdezte:

– Ez azt jelenti, hogy igent mondasz?
Jordan nem gondolt boldogtalan házasságára Charlesszal. Nem gondolt 

eltökélt  szándékára,  hogy független nőként akar élni.  Csak arra gondolt, 
hogy Reeves visszatért hozzá. A nélküle eltöltött szomorú hetek után esze 
ágában sem volt újra elengedni.

– Hogy tudnék visszautasítani egy ilyen romantikus lánykérést?
– Sehogy. Nem is  engedném – nézett  rá csillogó szemmel  a férfi.  – 

Pokolian  szenvedtem,  Jordan.  Akkor  éjjel,  amikor  abban  a  viharban 
eltaláltam az ajtódig,  igazából nem gondoltam arra, hogy belém csaphat 
egy  villám.  De  amikor  megláttalak,  akkor  tényleg  belém  csapott. 
Egyáltalán  nem  számítottam  arra,  hogy  valaha  is  szerelmes  leszek,  és 
mégis megtörtént. Megrendítő élmény volt. Egész életemben veled akarok 
lenni. – Szájával épp csak egy röpke pillanatra ért a nő ajkához. – Istenem, 
mennyire hiányoztál!



Jordannek ennyi is elég volt, hogy a hetekig visszafojtott vágy parazsa 
hatalmas  lánggal  fellobbanjon.  Arcát  a  férfi  arcához  emelte,  és  ajka 
megnyílt a szája előtt.

Hosszú–hosszú percekig mohó éhséggel falták egymást,  majd Reeves 
kicsit  elhúzódott,  és  a  nő  arcát  két  tenyerébe  fogva  mélyen  a  szemébe 
nézett.

– Áruld el, miért futottál oda Helmuthoz, amikor értünk jött a hegyre!
Halk hangja még inkább kihangsúlyozta  a kérdés jelentőségét  és azt, 

hogy milyen feszülten várja a választ.
– Nem engedhettem, hogy lásd, mennyire szeretlek, Reeves. Épp előtte 

mondtad, hogy elutazol Párizsba. Ezt én egyértelmű szakítási szándéknak 
gondoltam,  és feltételeztem,  nem akarod,  hogy a jövőre nézve  nagyobb 
jelentőséget tulajdonítsak annak, ami kettőnk között történt.

– Megkérdeztem tőled, tudod–e, mit jelentesz nekem. Azt felelted, hogy 
tudod.

– Azt hittem, kellemes időtöltést  jelentettem számodra, és úgy akarsz 
elmenni, hogy nem kötelezed el magad nekem.

– Ó, te buta! – szidta szelíden a férfi. – Ha visszaemlékszel, sem a hely, 
sem az  idő  nem volt  igazán  alkalmas,  hogy elmondjam neked,  ezentúl 
mindig  veled  akarok  lenni.  Úgy  terveztem,  hogy  a  párizsi  munkám 
végeztével  visszajövök  érted.  Reméltem,  hogy erre  magadtól  is  rájössz. 
Ehelyett azt kellett látnom, hogy rohansz lefelé a közeledő Helmut elé, és 
hogy elfogadod tőle azt a nyavalyás gyűrűt, amelyet úgy utáltam.

– Jaj, Reeves, legközelebb ne légy ennyire titkolódzó!
– Nem lesz  legközelebb.  Most  rögtön hozzám kell  jönnöd,  Jordan – 

ölelte magához a férfi.
– Miért? Terhes vagy?
Reeves játékosan megcibálta a haját.
– Nem, de nagyon fogok igyekezni, hogy te az legyél, ha netán ezen 

múlna,  hogy hozzám gyere.  Mindenesetre  tetszik az ötlet.  Gondolj  csak 
arra a rengeteg képre, amelyet rólad és a babákról készítenék.

– Babákról?!
– Igen. Tudod... Azok az apró kis emberi lények, akik rengeteget sírnak, 

és még csak hadonászni meg rúgkapálni tudnak.
– Én már túl öreg vagyok ahhoz, hogy most kezdjek gyerekeket szülni – 

ellenkezett Jordan.



– Akkor jó lesz igyekeznünk – morogta a férfi, és már terelte is őt a 
hálószoba felé.

–  Van bármiféle  fenntartásod azzal  kapcsolatban,  hogy feleségül  jöjj 
hozzám? – dünnyögte Reeves,  szájával  Jordan felsőkarján,  annak belső, 
selymes bőrén kalandozva. Ruháik a félig becsomagolt utazóládák tetején 
álltak halomban, míg ők kényelmesen elfészkelődtek az ágyban, amelyet 
egyszer már megosztottak egymással.

Odakint zuhogott az eső.
–  Millió  fenntartásom van  –  mormolta  válaszul  a  férfi  bordái  közé, 

miközben  ujjbegyei  a  combján  utaztak  le–föl.  –  De  egyszer  egy  bölcs 
ember  azt  mondta  nekem,  ne  engedjem,  hogy  a  józan  eszem  döntsön 
mindenben.  És  hogy  néha  kockáztatni  kell.  Azt  hiszem,  te  komoly 
kockázati tényezőt jelentesz számomra.

A férfi mutatóujjával Jordan álla alá nyúlt, és maga felé fordította az 
arcát.

– Ezt a bölcs embert véletlenül nem Helmut Eckherdtnek hívják?
– De igen.
– Hát ez óriási – kuncogott a fotós. – Ezek szerint őt kell felelőssé tenni.
– Hogy érted ezt?
– Úgy, hogy én is hallottam tőle ugyanezt a mondatot. Tegnap este épp 

dühösen  csomagoltam,  amikor  felhívott  a  szállodai  szobámban.  A 
leghatározottabban közölte velem, hogy jobb lesz, ha csipkedem magam és 
feleségül kérlek,  mielőtt  egy nálam okosabb fickó megelőz.  Amikor azt 
feleltem  neki,  hogy  épp  erre  készülök,  csak  annyit  mondott:  „Na,  ez 
derék”, és letette a telefont.

–  Mindig  is  szerette  a  saját  kezébe  venni  a  dolgokat  –  mondta  erre 
nevetve Jordan.

– Én is szeretném a saját kezembe venni a dolgokat – közölte Reeves, és 
két  tenyerébe  vette  a  nő mellét.  Ő nyomban hanyatt  fordult,  hogy még 
szabadabban odakínálhassa magát. A férfi lehajtotta a fejét, és belecsókolt 
a két mell közötti mélyedésbe. – Elvonod a figyelmemet – mormolta.

Jordan ívben megfeszített háttal, ösztönösen közelebb nyomult hozzá, és 
testével hozzáért a forró, kemény hímvesszőhöz.



– Mitől? – kérdezte, miközben a férfi még közelebb húzta magához.
– Attól, hogy az új munkámról beszéljek neked. De most hagyjuk. – Ám 

a nő már el is engedte, sőt eltolta magától. – Hé, nem tudnád folytatni, amit 
elkezdtél,  és  közben  hallgatni,  amit  mesélek?  –  kérdezte  Reeves  sűrű 
pislogás közepette.

–  Nem.  Mert  ha  tovább  csinálom,  amit  elkezdtem,  nem fogsz  tudni 
beszélni.

–  Hát  tisztán  és  tagoltan  biztosan  nem.  A  keservit!  Na  jó,  gyorsan 
elmondom. – Fejét a nő mellére hajtva beszélni kezdett. – Egy New York–i 
kiadó évek óta  nyaggat,  hogy állítsak  össze  egy könyvet,  egy  amolyan 
illusztrált esszékötetet az elmúlt tíz évről, ami nagyjából felölelné az egész 
pályámat.  Azért  mentem  Párizsba,  hogy  találkozzam  néhány 
szerkesztőjükkel,  akik  valami  könyvvásárra  vagy  mire érkeztek  oda.  A 
lényeg az, hogy tárgyaltunk egy szerződésről. Na mit szólsz hozzá?

– Reeves! – kiáltotta ujjongva Jordan. Felült, amitől a férfi feje legurult 
eddigi kényelmes párnájáról. – Ez csodálatos! Ugye most izgatott vagy?

– Igen – vallotta be zavartan a fotós. – Sok pénzt fog hozni a konyhára, 
ugyanakkor  azzal  jár,  hogy  át  kell  gondolnom,  mit  jelentett  számomra 
érzelmileg  és  szellemileg  mindaz,  amit  az  elmúlt  években  láttam, 
hallottam,  tapasztaltam.  Vannak  olyan  felbecsülhetetlenül  értékes 
élményeim,  amelyeket  mindenképpen  közkinccsé  kell  tennem.  Nem 
gondolod, drágám, hogy egy családban két író túlságosan sok lenne?

Jordan gyöngéden beletúrt a férfi hajába.
–  Azt  hiszem,  veled  semmi  sem  lehetetlen  számomra.  Ez  a  könyv 

fantasztikus ötlet. Amiben csak tudok, mindenben segíteni fogok.
–  Jó.  A  helyesírásom például  fabatkát  sem ér.  És  most,  hogy  ez  is 

megvolt... – Kezét a nő vállára téve megpróbálta lenyomni az ágyra, de ő 
nem hagyta magát.

– Én még nem fejeztem be. Hol fogunk ezután élni?
A férfi csendben szitkozódott egy sort, majd azt válaszolta:
–  Még  igazából  nem  döntöttem  el.  Washington  D.  C.  környéke 

ellenedre volna? Virginiában is van néhány nagyon szép hely. – Majd kissé 
erőltetett  könnyedséggel  kijelentette:  –  Jelenleg  egy  rendkívül  fotogén 
elnöki családunk van. És két év múlva újra választási időszak lesz.

Jordan  szemöldöke  között  aggodalmas  ránc  keletkezett,  és  a  szürke 
szem körüli kék gyűrűk elsötétültek.



– Reeves, nem fog hiányozni neked az a sok utazgatás meg az izgalmas 
kalandok?

– Nem – ölelte magához a férfi. – Ennyi tapasztalattal és referenciával a 
tarsolyomban sohasem leszek munka nélkül, de a világjárást meghagyom a 
fiatalabbaknak.  Tudom,  mennyire  vágyódsz  az  állandóság  és  az  otthon 
után. Én is erre vágyom. Komolyan gondoltam, amikor azt mondtam, hogy 
mostantól elsősorban rólad és a babáinkról szeretnék képeket csinálni.

Jordan ezúttal nem ellenkezett, amikor Reeves visszahúzta a párnára.
– Én meg azt gondoltam komolyan, hogy ehhez már túl öreg vagyok.
– Ugyan már!  Ahogy én látom,  nagyon is  fitt  vagy.  –  És  kedvtelve 

végigmustrálta  a  nőt.  –  Egyszerűen  gyönyörű.  –  És  sorra  csókolta  a 
helyeket,  ahol  a  tekintete  kalandozott.  –  Legközelebb  időt  szakítok  rá, 
hogy megszámoljam az erogén zónáidat. Szerintem órákig fog tartani. És 
milyen élvezetes órákig!

Végre  teljes  figyelmével  a  keblek  felé  fordulhatott,  és  nem  kellett 
csalódnia:  a  bimbók  nyomban  felágaskodtak  nyelve  érintésére.  Jordan 
halkan felnyögött,  amikor a férfi  keze lassan elindult  a titkos hely felé, 
mely nőisége lényegét rejtette, és amely már felkészülten, sóvárogva várta 
az  érintését.  És  amikor  a  száj  is  megérkezett  oda,  ahol  az  ujjak  már 
otthonosan mozogtak,  a  nő felujjongott  a  kimondhatatlan  örömtől,  mert 
szerethet és mert viszontszeretik.

– Szeretlek, Jordan – súgta a férfi, két izmos lábát a nő combjai közé 
ékelve. – Sikerült meggyőzzelek, hogy tökéletes anya lennél?

– Győzködj még egy kicsit – suttogta kipirult arccal a nő.
Reeves ütemesen mozgott rajta, Jordan teste pedig egy ütemre ringott 

vele.  A  férfi  keze  befurakodott  egymáshoz  tapadt  testük  közé,  és 
megkereste a nő mellét.

–  Annyi  szeretet  van  benned,  Jordan.  Légy  nagylelkű!  Fogadd  el  a 
kisbabáinkat is.

– Reeves, tudod, hogy szeretlek. A tiéd akarok lenni.
– Az enyém vagy. Örökre. – És még szorosabban ölelte magához. Aztán 

remegés hullámzott át a testén. – Édesem, sohasem fogok betelni veled.
Ebben a pillanatban Jordan felszárnyalt  a magasba, túl a csillagokon. 

Reeves szorosan fogta, s így szárnyaltak együtt. Amikor megérezte a férfi 
ágyékának forró tüzét, tudta, hogy igaza van.

Egy ilyen szerelem megérdemli, hogy örökösöket kapjon.



A Maecenas Könyvkiadó gondozásában
megjelent Sandra Brown – kötetek:
A csütörtök leánya Thursdafs Child
A győzelem mámora The Thrill of Victorj
A legdrágább szív Charade
A legelső férfi Adam's Fali
A szerelem rabláncán Love Beyond Reason
A tegnap árnyai Shadows of Testerday

A túsz
Hawk  O'Toole's  

Hostage
Adásidő Prime Time
Belépő  a 

mennyországba
Heaverís Price

Beszédes csend Ebquent Silence
Duplacsavar Ricochet
Egyetlen éjszaka Ril^ in the Morning
Engem szeress! The Rana Look
Édes düh SweetAnger
Fehér izzás WhiteHot
Hiába menekülsz! Love's Encore



Ketten egyedül Two Alone
Kísértés Temptation's Kiss
Megtaláltalak! A WhokNewMght
Régen várt szerelem Long Time Corning
Sunny  Chandler 

visszatér
Sunny  Chandkr's  

Return
Szavadon foglak! In a Class by Itself
Tálcán kínált szerelem Brealfast in Bed
Táncolj velem! Send no Flowers
Taníts meg szeretni! Seduction by Design
Üdvözlégy, sötétség! Helb, Darkness
Vad dolgok Tidingsqf Greatjoy
Valóra vált álom FantaC

Sandra Brown  –  Fehér izzás

Vérbeli  krimi  a  fülledt  erotikával  átszőtt  románcok  világhírű 
szerzőjétől!

Amikor  Sayre  Lynch  megtudja,  hogy  Danny,  az  öccse 
öngyilkosságot követett el, megszegi fogadalmát, miszerint sohasem tér 
vissza  gyermekkorának  színhelyére,  Destinybe.  Azt  tervezi,  hogy  a 
temetés után azonnal elutazik, ám hamarosan belegabalyodik abba a 
hálóba, amelyet számító és zsarnoki apja, Huff Hoyle vetett ki rá. A 
férfi  a  louisianai  kisváros  egyetlen  ipari  üzemének  nagyhatalmú 
tulajdonosaként markában tartja a település valamennyi lakóját.

A  lány  félelme  beigazolódik:  semmi  sem  változott  azóta,  hogy 
elhagyta a szülői házat. Apja és bátyja éppolyan fondorlatosak, mint 
valaha,  ráadásul  új  cinkostársat  is  találtak a lehengerlően vonzó és 
minden hájjal megkent ügyvéd, Beck Merchant személyében.

Csakhogy  a  kérlelhetetlen  ellenőrzés  alatt  álló  városban  elfojtott 
indulatok  forrnak.  A  hosszú  időn  keresztül  titkolt  gyűlölet 
bosszúterveket  táplál,  a  hajdani  bűnöket  többé  már  nem  lehet 



eltussolni,  s  egy  nyomozó  megállapítja,  hogy  Danny  Hoyle  halálát 
valójában nem is öngyilkosság okozta...
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