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1. fejezet
– Tudod, mit jelent ez, Massimo?
Az ablak felé fordítottam a fejem, kinéztem felhőtlen égre, és csak
utána fordítottam a tekintetem a beszélgetőpartnerem felé.
– Átveszem ezt a céget, akár tetszik a Manente családnak, akár
nem.
Felálltam, mire Mario és Domenico is feltápászkodtak a székükről,
és beálltak mögém. Kellemes találkozó volt, de határozottan
hosszabb a kelleténél. Kezet nyújtottam a jelenlévő férﬁaknak, és az
ajtóhoz léptem.
– Értsd meg, így lesz a legjobb mindenkinek – mondtam, és
felemeltem a mutatóujjamat. – Egyszer még hálás leszel érte nekem.
Levetettem a zakómat, és kigomboltam egy újabb gombot a fekete
ingemen. Csak ültem a kocsi hátsó ülésén, élveztem a csöndet meg a
légkondi hűvösét.
– Hazamegyünk – mormoltam a sofőrnek az orrom alatt, aztán
nekiláttam, hogy átnézzem az üzeneteimet a telefonon. A legtöbb az
üzlettel volt kapcsolatos, de találtam egy sms-t Annától is: „Lucskos
vagyok, büntess meg.” A péniszem megmoccant a nadrágomban, én
pedig sóhajtottam egyet, igazítottam rajta és jó erősen
megszorítottam. Hát igen, a barátnőm mindig jól megérezte a
hangulatomat. Tudta, hogy nem lesz kellemes a találkozó, és nem
lesz jókedvem tőle. Tudta azt is, mi az, amitől lenyugszom. „Nyolcra
légy kész”, írtam vissza neki, és kényelmesen elterpeszkedtem az
ülésen, nézve, hogy úszik el a külvilág a szélvédő mögött.
Lehunytam a szemem. Már megint ő. A faszom egy pillanat alatt

olyan kemény lett, mint a kő. Istenem, ha nem találom meg,
beleőrülök. Öt év, öt hosszú év telt el a baleset – vagy ahogy az orvos
mondta: a halál, a csoda és a feltámadás – óta, azóta álmodom
folyamatosan a nőről, akit a való életben nem is láttam. Az
álmaimban ismertem meg, amíg kómában voltam. A haja illata, a
bőre ﬁnomsága – olyan közel éreztem, mintha csak
megérinthetném. Minden alkalommal, amikor Annával, vagy
bármelyik másik nővel szeretkeztem, vele szeretkeztem. Úrnőmnek
neveztem el. Ő volt az átkom, a tébolyom, és talán a megváltásom is.
Az autó lefékezett. Magamhoz vettem a zakómat, és kiszálltam.
Domenico, Mario és a ﬁúk, akiket magammal hoztam, már a
repülőtér betonján vártak. Talán túlzásba estem, de néha nem árt
egy kis erődemonstráció, hogy megtévesszük az ellenfelet.
Üdvözöltük egymást a pilótával, aztán lehuppantam a puha
fotelba, a légiutas-kísérő pedig hozott egy whiskyt jégkockával.
Rápillantottam: tudta, hogyan szeretem. Üres tekintettel néztem rá,
de ő így is elpirult, és megeresztett egy csábos mosolyt. Miért is ne?,
gondoltam magamban, azzal fürgén felpattantam a helyemről.
Megragadtam a meglepett nő kezét, és a lökhajtásos gép elszeparált
helyisége felé húztam.
– Indulhatunk! – kiáltottam oda útközben a pilótának, és miután
beléptünk a lánnyal, magunkra zártam az ajtót.
Ahogy a beértünk, megragadtam a nyakánál fogva, határozott
mozdulattal magam felé fordítottam, és nekinyomtam és a falnak. A
szemébe néztem, halálra volt rémülve. A szám lassan közeledett az
ajkához, ﬁnoman megharaptam az alsó ajkát, mire halkan
felnyögött. A keze szabadon lógott a törzse mellett, a tekintete
megakadt az enyémben. Elkaptam a hajánál fogva, hogy még

hátrább hajtsa a fejét, erre lehunyta a szemét, és ismét nyögött
egyet. Gyönyörű lány volt, az a kislányos fajta, a teljes
személyzetnek csak ilyen tagjai lehettek, mert én szeretem a szépet.
– Térdre – mordultam rá, és le is nyomtam a földre. Zokszó nélkül
végrehajtotta az utasítást. Mormoltam valamit köszönetképpen az
engedelmességért, és a hüvelykujjamat végigsimítottam az ajkát,
amely szolgálatkészen szétnyílt. Soha nem volt semmi közöm hozzá,
a lány mégis tudta, mit kell tennie. A fejét a falnak támasztottam, és
kezdtem kigombolni a sliccemet. A légiutas-kísérő halkan lenyelte
nyálát, hatalmas szemét egy pillanatra sem vette le rólam.
– Csukd be a szemed – mondtam szárazon, végig húzva
hüvelykujjamat a szemhéjain. – Csak akkor nyitod ki, ha
megengedem.
A faszom kőkeményen, szinte már a fájásig duzzadtan ugrott ki a
nadrágomból. Hozzáérintettem a lány ajkához, ő pedig
engedékenyen szélesre nyitotta a száját. Nem tudod, mi vár rád,
gondoltam, és egészen tövig benyomtam olyan erősen tartva a fejét,
hogy közben esélye sem volt megmozdulni. Éreztem, ahogy
fuldoklik, de még mélyebbre nyomtam. Így bizony, szerettem,
amikor a nők szeme rémülten tágra nyílik, mintha tényleg elhinnék,
hogy meg akarom őket fojtani. Lassan kihúztam magam, és
végigsimítottam az arcán, szinte gyengéden, ﬁnoman becézgetve.
Néztem, ahogy lassan lenyugszik és lenyalogatja a torkából feljött
sűrű nyálat az ajkán.
– És most szájba foglak baszni.
A nő ﬁnoman összerezzent.
– Mehet? – kérdeztem, de az arcomon nem látszott sem érzelem,
sem mosoly.

A lány egy pillanatig bámult rám tágra nyílt szemével, majd
néhány másodperccel később bólintott.
– Köszönöm – súgtam vissza, és mindkét kezemmel
végigsimítottam az arcát. A falnak szorítottam és újból benyomtam,
a nyelvén át egészen a torkáig. Körbezárt az ajkával. Ez az! A csípőm
kezdett egyre erősebben nyomakodni. Éreztem, hogy nem kap
levegőt, egy pillanat múlva már kezdett rángatózni, úgyhogy még
erősebben szorítottam. Jó! A körmei belemélyedtek a combjaimba,
először csak eltaszítani akart, aztán már megsebezni, összekarmolni.
Szerettem ezt, szerettem, ahogy küzdöttek, amikor tehetetlenek
voltak az erőmmel szemben. Lehunytam a szemem, és megjelent
előttem az Úrnőm, ahogy előttem térdelt, és keresztülfúrt engem a
szinte éjsötét szemével. Szerette, ha így tettem vele. Még erősebben
belemarkoltam a hajába, a szeméből csak úgy sütött a vágy. Nem
bírtam tovább, még két erős lökés, és végem volt, kirobbant belőlem
a sperma, amitől a lány még erősebben fuldoklott. Kinyitottam a
szemem, és végignéztem elkenődő sminkjén. Kicsit hátrább
húzódtam, hogy helyet csináljak neki. – Nyeld le – horkantam fel, és
újra megragadtam a haját. Az arcán csorogtak a könnyek, de
alázatosan végrehajtotta a parancsomat. Kivettem a faszomat a
szájából, mire ő lecsúszott a fal mentén, és a bokájára rogyott.
– Lenyalod – vetettem oda. – A lány megmerevedett. – De
tisztára.
– Két kézzel előre támaszkodtam a falnak és dühösen a szemébe
néztem. Felemelkedett, és újból apró tenyerébe vette a
férﬁasságomat. Elkezdte lenyalogatni a maradék spermacseppeket.
Még el is mosolyodtam egy kicsit, látván, mennyire igyekszik.
Amikor úgy ítéltem, hogy végzett, elléptem előle, és felhúztam a

sliccem.
– Köszönöm – mondtam, és feléje nyújtottam a kezem, ő pedig
enyhén remegő lábakkal felkapaszkodott mellém.
– Ott a mosdó – szóltam, de a kezemmel is meg kellett mutatnom
neki, hiába ismerte a repülőt úgy, mint a tenyerét. Bólintott, és
kilépett az ajtón.
Visszatértem a többiekhez, és elhelyezkedtem a fotelban.
Felhajtottam egy kortyot a tökéletes italból, amely egy picit azért
már veszített a megfelelő hőmérsékletéből. Mario félretette az
újságot, és a szemembe nézett.
– Apád idejében lelőttek volna mindannyiunkat – vetette oda.
Felsóhajtottam, forgattam a szemem, az ujjaim idegesen doboltak
az asztalon.
– Apám idejében még mindig illegális drog- és
alkoholkereskedelemben utaztunk volna, és nem Európa egyik
legnagyobb cégét vezetnénk – feleltem. Hátradőltem a fotelban és
szúrósan bámultam vissza a consiglierémre. – Én vagyok a Toriccelli
család feje, mégpedig nem véletlenül, hanem azért, mert az apám
átgondolta ezt, és így döntött. Egész gyerekkoromtól kezdve arra
neveltek, hogy a család új korszakba lép majd, ha átveszem a
vezetést – sóhajtottam, és ellazultam egy kicsit, miközben a
légiutas-kísérő szinte észrevétlenül elhaladt mellettünk. – Mario, én
tudom, hogy szerettél lövöldözni – jegyeztem meg, mire a idősebb
tanácsadóm, halványan elmosolyodott.
– Nemsokára lövöldözünk majd – folytattam, és komoly
tekintettel néztem rá. – Domenico – fordultam ezúttal a bátyámra
nézve, elkapva a pillantását. – Az embereid kezdhetik megkeresni
azt a kibaszott Alfredot – mondtam, és visszafordultam Marióhoz. –

Lövöldözni akarsz? Nem maradsz ki belőle, nyugi.
Felhajtottam még egy kortyot.
A nap már éppen lemenőben volt Szicília felett, amikor földet
értünk a cataniai repülőtéren. Felöltöttem a zakómat, és elindultunk
a terminál bejárata felé. Ahogy feltettem a napszemüvegemet,
megcsapott a forróság. Felnéztem az Etnára – ma éppen teljes
nagyságában mutatta meg magát.
Örülhetnek a hülye turisták, gondoltam magamban, és beléptem a
légkondi hűvösébe.
– Az arubai ﬁckók találkozót akarnak azzal kapcsolatban, amiről
korábban beszéltünk – kezdte Domenico, mellettem haladva. – És
foglalkoznunk kell a palermói klubokkal is.
Figyelmesen hallgattam, és közben a fejemben összeállt a lista
mindarról, amit még ma el kell intéznem. Ekkor hirtelen, annak
ellenére, hogy nyitva volt a szemem, minden elsötétült. Megláttam
őt. Idegesen hunyorogtam; korábban csak akkor láttam az Úrnőmet,
amikor én akartam. Tágra nyitottam a szemem, erre eltűnt. Lehet,
hogy tovább rosszabbodott az állapotom, erősebbek lettek a
hallucinációk? Újra el kell mennem ahhoz az idiótához, aki a
vizsgálatokat csinálta. De csak később, most el kell intéznem az
ügyet a kokainnal teli konténerrel, ami eltűnt. Bár ebben az esetben
az „eltűnt” talán nem a legjobb kifejezés. Már majdnem a kocsihoz
értünk, amikor újból észrevettem. Bassza meg, az lehetetlen.
Beültem a kocsiba a parkolóban, szinte magammal rántva
Domenicót is, aki épp a hátsó ajtót nyitotta ki.
– Ő az – súgtam elszorult torokkal, egy lány hátára mutatva, aki
éppen csak elhaladt előttünk. – Ő az a lány.
Zúgott a fejem, képtelen voltam elhinni. Lehet, hogy csak látomás

volt? Cserben hagytak az érzékeim? Elindult a kocsioszlop.
– Lassabban – szólt ﬁú, ahogy utolértük a lányt. – Aztakurva! –
nyögött fel, amikor a lány mellé léptünk.
Egy pillanatra megállt bennem az ütő. A lány egyenesen rám
nézett, pedig semmit sem láthatott a sötétített ablakon keresztül. A
szeme, az orra, a szája szakasztott olyan volt, mint amilyennek
elképzeltem. A kilincshez nyúltam, de a testvérem visszatartott. Egy
nagydarab kopasz ﬁckó hívta magához az Úrnőmet, ő pedig
odalépett hozzá.
– Ne most, Massimo.
Úgy ültem ott, mint akit megrázott az áram. Ott volt teljes
valójában élt, létezett. Az enyém lehetett volna, megérinthettem
volna, magammal vihettem volna, hogy örökké velem legyen.
– Mi a francot csinálsz? – ordítottam rá.
– Másokkal van, azt se tudjuk, kicsoda.
A kocsi felgyorsított, de én még mindig nem tudtam levenni a
szemem az Úrnőm távolodó alakjáról.
– Már elküldtem érte az embereimet. Mire hazaérünk, tudni
fogod, ki ő. Massimo! – kiabált rám, miután nem válaszoltam neki. –
Ha ennyi évet vártál, még néhány órát csak kibírsz majd.
Olyan haraggal és gyűlölettel néztem rá, mintha mindjárt meg
akarnám ölni. Az elmém töredéknyi józan része igazat adott neki, de
a többi rész, amelyik határozottan nagyobb volt, nem akart hallgatni
rá.
– Egy órád van – mordultam fel, miközben üres tekintettel
meredtem az előttem lévő ülésre. – Hatvan kibaszott perced arra,
hogy megmondd, ki ő.
Leparkoltunk a felhajtónál, és amint kiszálltunk a kocsiból,

Domenico emberei léptek oda hozzánk, és egy borítékot adtak át
neki. Továbbadta nekem, ő pedig egy szó nélkül elindultam a
könyvtár felé. Egyedül akartam lenni, hogy képes legyek elhinni,
hogy igaz ez az egész.
Lerogytam az íróasztalhoz és enyhén remegő kézzel feltéptem a
boríték tetejét, és a tartalmát az asztalra borítottam.
– A kurva életbe – szakadt ki belőlem. Fogtam a fejem, mert
ezeket a képeket már nem festő készítette, hanem fényképek voltak,
az Úrnőm arcával. Volt neve, múltja és jövője, amelyről még fogalma
sem volt. Kopogást hallottam. – Ne most – kiáltottam föl, ám a
szememet egy pillanatra sem vettem le a képekről és jegyzetekről. –
Laura Biel – súgtam magam elé, és végigsimítottam az arcát a
kartonpapíron.
A kapott anyag félórás emésztése után visszarogytam a fotelba, és
bámultam a falat.
– Szabad? – kérdezte Domenico, behajolva az ajtórésen. Mivel
nem kapott választ tőlem, bejött, és helyet foglalt velem szemben.
– És most mi lesz? – kérdezte.
– Idehozzuk – feleltem színtelen hangon, és rávetettem a
tekintetem. Csak ült és bólintott.
– És hogy akarod megtenni? – faggatott, és úgy nézett rám, mint
egy gyengeelméjűvel beszélne, amitől eléggé felkaptam a vizet.
– Elmész a szállodába, és közlöd vele, hogy amikor meghaltál, volt
egy látomásod, amiben… – itt félbehagyta, és belepillantott a
jegyzetfüzetembe, ami előttem hevert.
…amiben te, Laura Biel, az enyém leszel, folytattam a gondolatot
magamban.
– Elrabolom – közöltem habozás nélkül.

– Küldj ki pár embert ennek a… – itt rövid szünet következett,
mert ki kellett keresnem a pasija nevét a jegyzetekből – …Martinnak
a házához. Tudják meg, ki ő.
– Nem kellene inkább Carlót megkérni? Itt van helyben –
javasolta Domenico.
– Rendben, akkor kutassanak át Carlo emberei mindent, amit csak
tudnak. Meg kell találnom a módját annak, hogy minél hamarabb itt
legyen.
– Nem kell a módját keresned – válaszoltam, és az ajtó felé
fordultam, ahonnan női hang szűrődött be. Domenico is
hátrafordult.
– Itt vagyok – Anna mosolyogva lépett be az ajtón. Vadító
tűsarkúban végződő hosszú lába szinte ez égig ért.
Bassza meg, káromkodtam magamban. Teljesen elfeledkeztem
róla.
– Akkor én nem is zavarok tovább – vetette közbe Domenico, majd
felállt, és kisomfordált az ajtón. – Gondom lesz arra, amiről
beszéltünk, holnap pedig egyszer s mindenkorra elintézzük – tette
hozzá.
A szőkeség odalépett hozzám. Lábával ﬁnoman szétnyitotta a
térdemet. Az illata, mint rendesen, tébolyító volt, a szex és a
hatalom elegyét árasztotta magából. Felhajtotta a kurta fekete
selyem koktélruhát, széttárt lábbal az ölembe ült, majd minden
ﬁgyelmeztetés nélkül a számba fúrta a nyelvét.
– Üss meg – kérlelt, beharapva az ajkamat, miközben a puncijával
az öltönynadrágom sliccét dörzsölte. – Erősen!
Nyalogatta és harapdálta a fülemet, én viszont mindvégig az
íróasztalon szétszórt fényképeket néztem. Lehúztam a korábban már

kilazított nyakkendőmet, felálltam és lerántottam Annát a padlóra.
Megfordítottam, és bekötöttem a szemét. Elmosolyodott, és
végignyalta az alsó ajkát. A kezével végigsimított az asztalon.
Szélesre tárta a lábát, és ráfeküdt a tölgyfa lapra, jó magasra
domborítva a popsiját. Nem volt rajta bugyi. Hátulról odaléptem
hozzá, és erősen rácsaptam a fenekére. Hangosan felsikoltott, és
tágra nyitotta a száját. A szétszórt képektől az asztalon, valamint a
ténytől, hogy az Úrnőm itt volt a szigeten, a faszom olyan kemény
lett, mint a szikla.
– Ez az – horkantam fel, a nedves rést simogatva, miközben le
sem vettem a szemem Laura képeiről. A nyakánál fogva felemeltem,
és felmarkoltam a képeket, amiket a testével betakart, majd
visszafektettem az asztalra, de a karját jó magasan a teste fölött
tartottam. Úgy tettem vissza a fotókat, hogy rám nézzenek.
Magamévá tenni a nőt a képen – semmire nem vágytam jobban
ebben a pillanatban.
Bármelyik pillanatban kész voltam elmenni. Gyorsan levettem a
nadrágomat. Két ujjal hatoltam Annába, ő felnyögött, és ﬁcánkolni
kezdett alattam. Szűk volt, lucskos, és hihetetlenül forró.
Körkörösen cirógattam a tenyeremmel a csiklója körül, miközben ő
még erősebben kapaszkodott az asztalba, amin feküdt. Ekkor bal
kézzel elkaptam a tarkójánál, jobbal pedig megütöttem, amitől
megmagyarázhatatlan megkönnyebbülés tört rám. Újra a képre
néztem, és még erősebben megütöttem. A lány sikított, én meg úgy
ütöttem, mintha ettől Laurává kellett volna változnia. A feneke már
szinte lila volt. Lehajoltam, és elkezdtem nyalni: forró volt, és
lüktetett. Széthajtottam a farpofáit, és nyelvemmel
végignyalintottam az édes kis lyuk környékén, miközben szemem ♥

előtt mindvégig az Úrnőm lebegett.
– Igen – nyögdécselt halkan.
Meg kell kapnom Laurát, az enyém kell, hogy legyen, gondoltam,
miközben felálltam és magamra húztam Annát. A háta egy pillanatra
ívbe feszült, aztán visszaesett az izzadságtól csatakos asztallapra.
Keményen basztam, de közben folyamatosan Laurára gondoltam.
Már nincs messze. Egy pillanat, és az az éjfekete szempár engem néz
majd, amikor elém térdel.
– Te ribanc – morogtam összeszorított foggal, éreztem, hogy
Anna teste összefeszül.
Erősen, és kitartóan döngettem, rá sem hederítettem arra, hogy
elönti őt az orgazmus hulláma. Nem érdekelt. Laura rám szegeződő
szeme miatt nem volt még elég, ugyanakkor nem is bírtam tovább
tartani. Még többet, még erősebben akartam érezni. Kihúztam a
faszom Annából, és határozott mozdulattal a szűk seggébe hatoltam.
A fájdalom és a kéj vad sikolya hagyta el a torkát, éreztem, ahogy
teljes testével megszorít. A faszom valósággal felrobbant, de a
szemem előtt csak az Úrnőmet láttam.
Nyolc órával korábban
A vekker hangja konkrétan az agyamba hasított.
– Drágám, kelj fel, már kilenc óra. Egy óra múlva a reptéren kell
lennünk, hogy délben elindulhasson a szicíliai vakáció.
Szedelőzködj! – ébresztett Martin széles mosollyal a hálószoba
ajtajából.
Kelletlenül nyitottam ki a szemem. Éjszaka közepe van, micsoda
barbár ötlet ilyenkor repülni, ötlött föl bennem. Amióta pár hete
otthagytam a munkámat, a napszakok teljesen elveszítették a

jelentésüket. Túl későn feküdtem le, túl korán keltem fel, de a
legrosszabb az volt, hogy semmit sem volt muszáj tennem, viszont
mindent megtehettem. Túl sokáig poshadtam a vendéglátózás
mocsarában, így amikor végre megkaptam álmaim értékesítési
igazgatói állását, otthagytam, elment a kedvem az egésztől. Soha
nem gondoltam volna, hogy huszonkilenc évesen kiégek, de ez volt a
helyzet.
A szállodai munka kielégített és kiteljesített, és az egóm is nagyra
hízott tőle. Ha nagy szerződéseket tárgyaltunk, borzongató izgalmat
éreztem, ha pedig idősebb, és a manipuláció művészetében jártasabb
partnerekkel kellett tárgyalnunk, szétvetett a boldogság, főleg, ha én
nyertem. A pénzügyi háborúskodásban minden újabb győzelem
felsőbbrendűségi érzést okozott, kielégítette a hiúságomat.
Mondhatja bárki, hogy butaság, de egy olyan kisvárosi lánynak, mint
én, aki nem végzett egyetemet, mindennél fontosabb volt, hogy
megmutathassa mindenkinek, mennyit is ér valójában.
– Laura, kakaót kérsz, vagy tejes teát?
– Éjszaka közepe van! – füstölögtem, azzal a másik oldalamra
fordultam, és belefúrtam a fejem a párnába.
A hálószobába beragyogott a fényes augusztusi nap. Martin nem
szerette a sötétséget, ezért még a hálószoba ablakában sem volt
sötétítő roló. Úgy tartotta, a félhomály depresszióssá teszi, ehhez az
állapothoz könnyebb volt hozzájutnia, mint a reggeli kávéhoz a
Starbucksban. Az ablakok ráadásul keletre néztek, így a nap minden
reggel csak az ő bosszantására zavarta fel az álmából.
– Végül csináltam kakaót és tejes teát is – köszöntött Martin, aki
rettentően elégedett volt magával a hálószoba ajtajában állva,
kezében egy bögre hideg és egy bögre forró itallal. Legalább száz fok

van odakint, úgyhogy úgy sejtem, a hideget választod – mondta, és
odaadta a poharat, miközben felemelte a takarót.
Mérgesen kászálódtam ki a kis barlangomból. Tudtam, hogy
úgysem úszom meg. Martin csak állt ott vigyorogva. Ő már csak
ilyen volt, reggelente szétvetette az energia. Nagydarab kopasz pasi
volt – az ilyenekre mondták a városomban, hogy „izomagyú”. A
testalkatán kívül azonban semmiben sem hasonlított az ilyenekhez.
Ő volt a legjobb ember, akit életemben megismertem: a saját cégét
vezette, és minden alkalommal, ha sikerült egy kicsit több pénzt
keresnie, egy jókora összeget átutalt egy gyerek hospice-ház javára.
Ilyenkor mindig azt mondta: „Isten adta, ezért hát megosztom
másokkal is.”
Kék, kedves, és melegséggel teli szeme volt, amelyhez nagy,
egykor eltört orr – hát bizony, nem mindig volt okos és udvarias ﬁú
– és telt ajak társult, ezeket szerettem a legjobban benne, meg a
kápráztató mosolyát, amellyel pillanatok alatt képes volt
lefegyverezni, ha éppen dührohamot kaptam.
Hatalmas alkarját tetoválások díszítették, tulajdonképpen az
egész teste tele volt tetoválva, a lábát kivéve. Óriási, több mint száz
kilós férﬁ volt, aki mellett mindig biztonságban éreztem magam.
Elég groteszkül néztem ki mellette a százhatvanöt centimmel és az
ötven kilómmal. Az anyukám egész életemben sportra járatott,
úgyhogy mindenféle edzést kipróbáltam. Másfelől, mivel azonban
rendszerint olyan volt a lelkesedésem, mint a szalmaláng,
mindenből csak gyakorlatot szereztem: a távgyaloglástól a karatéig.
Ennek hála az alakom, ellentétben a pasim testfelépítésével
ellentétben nagyon is ﬁtt volt, a hasam lapos és kemény, a lábam
izmos, a fenekem feszes és formás – megőrizte az általam lenyomott

többmilliónyi guggolás emlékét.
– Már kelek is – válaszoltam, és egy húzásra ledöntöttem a ﬁnom
hideg kakaót.
Félretettem a poharat, és elindultam a fürdőszoba felé. Ahogy a
tükör elé álltam, arra gondoltam, mennyire rám fér már a nyaralás.
Szinte éjfekete szemem szomorú volt és törődött, az elfoglaltság
hiánya apátiát okozott bennem. Gesztenyeszín hajam végigfutott a
keskeny arcom mellett, és a vállamra omlott. Az én esetemben már
ez a hosszúság is nagy eredmény volt, mert a hajam általában nem
nőtt tizenöt centinél hosszabbra. Normális körülmények között
egész jó csajnak tartottam volna magam, de ezt sajnos most nem
mondhattam el magamról. Agyonnyomott a saját viselkedésem, a
munkakedvem hiánya, és mindenekelőtt az, hogy nem volt semmi
ötletem a jövőt illetően. A szakmai pályafutásom mindig alapvetően
befolyásolta az önértékelésemet. Céges névjegy és szolgálati telefon
nélkül úgy éreztem, mintha nem is léteznék. Megmostam a fogam,
feltűztem a hajam, kihúztam a szemem, és úgy ítéltem, mára ez a
maximum, amire képes vagyok. Egyébként ez elég is volt, mert
nemrégiben, éppen a lustaságom miatt csináltattam szemöldök-,
szem- és ajak-sminktetoválást is, ami az elérhető legtöbb időt
biztosította az alváshoz, minimálisra korlátozva a fürdőszobai
tartózkodás idejét.
Elindultam a gardróbba a tegnap kikészített ruháimért.
Függetlenül a hangulatomtól, és mindazoktól az ügyektől,
amelyekre úgysem volt befolyásom, mindig igyekeztem olyan
tökéletesen felöltözni, ahogy csak lehetett. Megfelelő ruhában
mindig rögtön jobban éreztem magam, és úgy tűnt, ez meg látszott
is rajtam.

Az anyám mindig azt mondta, egy nőnek akkor is jól kell kinéznie,
ha éppen szenved, és mivel az arcom nem volt olyan vonzó, mint
rendesen, el kellett róla terelni a ﬁgyelmet. Az útra egy világos
farmeranyagból szabott rövid sortot választottam, bő fehér inggel,
és hiába volt már reggel kilenckor harminc fok odakint, könnyű,
világosszürke pamutblézert vettem hozzá. Mindig fáztam a repülőn,
még akkor is, ha előtte majd megfőtt az ember, komfortosan éreztem
magam ettől a levegőben, már amennyire olyasvalaki, aki
pánikszerűen fél a repüléstől, egyáltalán kényelmesen érezheti
magát. A lábamat becsúsztattam a szürke-fehér Isabel Marant
sportcipőmbe, és már készen is voltam.
Beléptem az amerikai konyhába. A berendezés modern volt, hideg
és szigorú. A falakat fekete üveg borította, a bárpultot LED-ek
világították meg, asztal helyett pedig – nem úgy, mint a normális
házakban – csak egy bútorlap volt, két bőrbevonatú bárszékkel. Az
óriási szürke sarokszekrény a szobafal közepén arról árulkodott,
hogy tulajdonosa nem tartozik a legkisebb termetűek közé. A
hálószobát egy hatalmas akvárium választotta el a nappalitól. Hiába
is keresnénk itt női kéz nyomát. A lakás pont egy olyan örök
agglegényhez passzolt tökéletesen, mint amilyen a tulajdonosa volt.
Martin, ahogy mindig, ki se látszott a laptopja mögül. Nem volt
jelentősége, mit csinált: dolgozott, vagy vendéget fogadott, vagy
csak simán ﬁlmet nézett a tévében, a laptop, mint a legjobb barát,
lényének elválaszthatatlan része volt. Az őrültbe bírt kergetni vele,
de mivel így ismertem meg, úgy gondoltam, nincs jogom
megváltoztatni őt. Még én magam is ennek az eszköznek
köszönhetően kerültem az életébe, több mint egy évvel korábban,
úgyhogy álszentség volna, ha hirtelen le akarnám szoktatni róla.

Februárban jöttünk össze, nekem akkor furcsamód már több mint
fél éve nem volt kapcsolatom. Untam az egészet, de még inkább
kínzott a magány, ezért hát úgy döntöttem, regisztrálok egy
társkereső oldalon, ami rengeteg örömet okozott, és határozottan
feldobta a már így is magas önértékelésemet. Az egyik álmatlan
éjszakán, miközben százasával pörgettem át a pasik proﬁlképeit,
ráakadtam Martinra, aki épp egy újabb nőt keresett, hogy egy
éjszakára betöltse a világát. Aztán meglepő módon a törékeny
kislány megszelídítette a széttetovált szörnyeteget. A kapcsolatunk
nem volt szabályos, ugyanis mindkettőnknek igen erős és
robbanékony alkata volt, ugyanakkor mindketten megfelelően
intelligensek voltunk és alapos tudással felvértezettek a
szakmánkban. Ez kölcsönösen vonzott és izgatott bennünket, és
imponált is mindkettőnknek. Egyetlen dolog hiányzott ebből a
kapcsolatból, az állatias vágy, a vonzódás, a szenvedély, ami
sohasem lobbant fel közöttünk. Ahogy egyszer Martin
eufemisztikusan megfogalmazta: a maga részéről „eleget dugott már
életében”. Én azonban a szexuális energia fortyogó vulkánja voltam,
és ezt szinte csak a mindennapi maszturbációval tudtam csak
levezetni. Mégsem volt különösebb gondom ezzel, biztonságban és
nyugalomban éreztem magam, és ez nagyobb érték volt számomra,
mint a szex. Legalábbis úgy gondoltam.
– Kész vagyok, drágám, csak valahogy be kell csuknom a bőröndöt,
és már indulhatunk is.
Martin mosolyogva pattant fel a gép elől, bepakolta a táskába, és
nekilátott az én csomagomnak.
– Azt megoldom valahogy, kislány – mondta, összepréselve a
bőröndöt, amelyben akár én magam is jól elfértem volna. – Már

megint a szokásos: túlsúlyos csomag, harminc pár cipő, már megint
tök feleslegesen hozod el a fél szekrényt, miközben ha tíz százalékát
használod mindannak, amit elhoztál.
Karba tett kézzel ﬁntorogtam.
– De legalább tudok miből választani! – jegyeztem meg, és az
orromra illesztettem a szemüvegem.
A repülőtéren mindig beteges izgalom, vagyis inkább rémület lett
úrrá rajtam, ugyanis a klausztrofóbiám miatt gyűlöltem a repülést.
Ráadásul az anyámtól örököltem a pesszimizmusát, így mindenben a
rám leselkedő halált éreztem, ezért egy repülő konzervdoboz
sohasem ébresztett különösebb bizalmat bennem.
Martin barátai már vártak ránk a reptér világos termináljában, ők
választották ki a nyaralásunk helyszínét is. Karolina és Michał már
évek óta együtt voltak, már az esküvőt tervezgették, bár a terveknél
nem jutottak tovább. A ﬁú nagy dumás csajozógép volt, jóképű,
napbarnított, világosszőke, kékszemű pasas, rövidre nyírt hajjal.
Csak és kizárólag a női mell érdekelte, és ezt nem is rejtette véka alá.
Karolina magas, hosszú combú barna lány volt, ﬁnom, kislányos
vonásokkal. Első pillantásra nem volt benne semmi különös, de ha
az ember kicsit jobban megﬁgyelte, nagyon érdekesnek bizonyult.
Hatásosan szerelte le Michał kanos felindulásait. Azon
gondolkodtam, hogyan csinálja. Én a saját vérmes természetemmel
nem bírnék egy olyan pasival, akinek a feje úgy forog a nők után,
mint a tengeralattjáró periszkópja. Bekaptam két nyugtatót, nehogy
a fedélzeten jöjjön rám a pánikroham, és leégessem a többieket.
A transzferünk Rómában volt. Alig egy óra várakozás, és onnan
már csak egy közvetlen, egyórás repülőút Szicíliába. Tizenhat éves
voltam, amikor utoljára Olaszországban jártam, és azóta nem voltam

jó véleménnyel az ország lakóiról. Az olaszok hangosak voltak,
tolakodók, nem beszéltek angolul. Számomra az angol olyan volt,
mint egy második anyanyelv. A szállodaláncoknál eltöltött hosszú
évek alatt néha már angolul is gondolkodtam.
Amikor végre megérkeztünk a cataniai reptérre, már lement a nap.
Az autókölcsönzős pasas határozottan túl lassan szolgálta ki az
ügyfeleket, egy teljes órára a sorban ragadtunk. A korgó gyomrú
Martin idegessége jelzés volt nekem, úgy döntöttem, inkább
körbenézek a környéken, ahol valójában nem volt sok látnivaló.
Kiléptem a légkondicionált épületből, és megcsapott a hőség. A
távolban látni lehetett a füstölgő Etnát. A tűzhányó látványa még
akkor is lenyűgözött, ha tudtam, hogy aktív. Az égnek emelt fejjel
lépdelve észre sem vettem, hogy vége a járdának, és mielőtt még
észbe kaptam volna, kis híján egy hatalmas olasz pasas hátának
estem, majdnem földöntve őt. Öt centire a pasas hátától álltam meg,
ő meg sem rezzent, mintha észre sem vette volna, hogy majdnem
rajta landoltam. A repülőtér épületéből ebben a pillanatban sötét
öltönyös pasasok távoztak sietős léptekkel, ő meg pont úgy nézett
ki, mintha őket kísérte volna. Nem vártam meg, amíg elmennek,
sarkon fordultam, és elindultam vissza a kölcsönzőhöz, imádkozva,
hogy végre legyen már autónk. Ahogy az épülethez értem, három
fekete terepjáró húzott el mellettem, és a középső mintha lassított
volna egy kicsit amint amint elhajtott, de a fekete szélvédőn át nem
lehetett belátni.
– Laura! – hallottam Martin kiabálását, a kezében a kocsikulccsal.
– Hol kódorogsz, indulunk!
A Hilton Giardini Naxos egy hatalmas fejalakú vázával fogadott
bennünket, amelyben óriási fehér és rózsaszín liliomok álltak.

Illatuk belengte az arannyal gazdagon díszített impozáns
előcsarnokot.
– Hát ez nem semmi, drágám – mondtam mosolyogva Martin felé
fordulva. – Kicsit olyan XVI. Lajos stílus, nem? Kíváncsi vagyok,
lesz-e oroszlánlábas fürdőkád is.
Mindenkiből kitört a nevetés, mert mind a négyünknek ugyanez
járt a fejében. A szálloda egyébként nem volt olyan fényűző, mint
amilyennek lennie kellett volna, ha már a Hilton-csoporthoz
tartozott. Számos kifogásolnivalót találhatott az avatott szem.
– A lényeg, hogy legyen benne kényelmes ágy, vodka, és jó legyen
az idő – tette hozzá Michał. – A többi nem számít.
– Ja, tényleg, elfelejtettem, hogy megint ilyen beteg utazásra
indulunk, kicsit sajnálom is magam, hogy nem vagyok olyan
alkoholista, mint ti – szóltam közbe savanyú arccal. – Éhes vagyok,
Varsóban ettem utoljára. Tudunk egy kicsit gyorsítani a tempón,
hogy hamar a városba érjünk vacsorázni? Már érzem a számban a
pizza és a bor ízét.
– Mondja ezt az alkoholmentesbor- és pezsgőfüggő – csipkelődött
Martin, átölelve a vállam.
Ugyanolyan éhesek voltunk mind, úgyhogy kivételesen gyorsan
kipakoltuk a bőröndöket, és tizenöt perccel később már a szobáink
közti folyosón tolongtunk mindannyian.
Sajnos nem volt elég idő arra, hogy rendesen kicsípjem magam az
estére, de már útban a szoba felé gondolatban átfésültem a
bőröndöm tartalmát. Azon járt az eszem, hogy mi az, ami a
legkevésbé gyűrődhetett meg az utazás során. Végül a hosszú fekete
ruhámat választottam, a fém keresztcsattal a hátán, hozzá fekete
papucsot, rojtos bőrtáskát, hozzá illő színben, valamint egy

aranyórát és két hatalmas arany karikát a fülembe. Fekete ceruzával
gyorsan kihúztam a szemem, spirállal kiemeltem a szempillámat, és
hogy javítsak valamit az utazásból maradt állapotomon, enyhén
bepúderoztam az arcom. Kifelé menet felkaptam az aranyszemcsés
szájfényt, és immár „tükör nélkül” körberajzoltam az ajkamat.
Karolina és Michał csodálkozva néztek rám a folyosón. Pont
ugyanabban a ruhában voltak, amiben utaztunk.
– Laura, mondd meg nekem, hogy csinálod, hogy ennyi idő alatt
átöltöztél, kifestetted magad és úgy nézel ki, mintha egész nap erre
készültél volna? – dohogott Karolina útban a lift felé.
– Hát… – feleltem egy vállrándítással. – Nektek a vodkaiváshoz
van tehetségetek, én viszont úgy fel tudok készülni gondolatban az
egész nap során, hogy utána a valóságban már negyedóra alatt
elkészülök.
– Oké, hagyjuk a dumát, gyerünk inni – kurjantott határozottan
Martin.
Négyesünk elindult az előcsarnokon át a kijárat felé.
Giardini-Naxos gyönyörű és festői volt éjjel. A keskeny
utcácskákon lüktetett az élet és a zene, minden tele volt ﬁatallal,
kisgyermekes anyákkal. Szicília mindig csak éjszaka kezd el élni,
mert napközben kibírhatatlan a hőség. Eljutottunk a kikötői részhez,
amely a legforgalmasabb volt ebben a napszakban, a sétány mentén
tízesével sorakoztak egymás mellett az éttermek, bárok és kávézók.
– Rögtön éhen halok, felfordulok itt, és nem kelek fel többet –
panaszkodott Karolina.
– Nekem pedig az alacsony véralkoholszint lesz a vesztem. Ide
nézzétek, ez a hely pont jó lesz nekünk – jelentette ki Michał, és egy
étteremre mutatott a strandon.

A Tortuga elegáns hely volt, fehér fotelokkal és kanapékkal, meg
üvegasztalokkal. Mindenhol gyertyák égtek, tetőként pedig hatalmas
fehér vitorlavászon leplek szolgáltak, amelyek hullámoztak a
szélben olyan hatást keltve, mintha az egész hely a levegőben úszna.
A bokszokat, ahová az asztalokat beállították, vastag fagerendák
választották el egymástól, ezekhez erősítették az átmeneti
vászontető-szerkezetet. Könnyed, friss, varázsos hely volt. A
meglehetős drágasága ellenére csak úgy duzzadt az élettől. Martin
intett a kezével a pincérnek, és néhány euróért pár pillanattal
később már kényelmesen elterpeszkedhettünk a kanapén, az étlapot
böngészve. Én a ruhámmal nem igazán tudtam beleolvadni a
környezetbe. Az volt az érzésem, hogy mindenki engem néz, mert a
nagy fehérségben úgy ragyogtam, mint egy fekete villanyégő.
– Úgy érzem, mintha mindenki engem ﬁgyelne, de ki tudhatta,
hogy egy vödör tejben fogunk enni – súgtam oda Martinnak egy
butácska, bocsánatkérő mosoly kíséretében.
Fürkésző tekintettel körbenézett, odahajolt hozzám, és
visszasúgta:
– Üldözési mániád van, kislány, különben meg elragadóan nézel
ki, szóval, nézzen csak, aki akar.
Még egyszer körbenéztem, de senki nem vett rólam tudomást,
mégis határozottan úgy éreztem, folyamatosan ﬁgyel valaki. De
eltoltam magamtól az újabb, anyámtól örökölt pszichés betegséget,
ugyanis megtaláltam az étlapon a kedvenc grillezett polipomat,
amelyhez hozzáadva egy kis prosecco rozét már kész is volt a
rendelésem. A pincér hiába volt szicíliai, egyúttal olasz is volt, ami
sajnos azt jelentette, hogy nem a sebesség megszállottjával volt
dolgunk. Várnunk kellett egy kicsit, mire úgy döntött, ellátogat

hozzánk, hogy felvegye a rendelést.
– Ki kell mennem a mosdóba – jelentettem ki, oldalra pislantva.
A fából faragott csinos bárpult mellett volt egy kis lengőajtó, így
hát arrafelé indultam el. Kimentem rajta, de csak egy mosogatót
találtam. Megfordultam, hogy visszamenjek, de beleütköztem egy
előttem álló alakba. Felnyögtem, amikor a fejem a kemény
férﬁtestnek ütközött. Fájdalmas arccal, a homlokomat masszírozva
felemeltem a tekintetem. Egy magas, jóképű olasz férﬁ állt előttem.
Láttam már valahol? Jéghideg tekintete valósággal áthatolt rajtam.
Meg sem tudtam mozdulni, ahogy nézett rám a tökéletesen fekete
szemével. Volt bennük valami, amitől úgy megrémültem, hogy egy
pillanat alatt a földbe gyökerezett a lábam.
– Alighanem eltévedtél – szólított meg, gyönyörű folyékony
angolsággal, brit akcentussal. – Ha elmondod, mit keresel, segítek
megtalálni.
Rám mosolygott a tökéletes fehér fogsorával, a kezét a lapockáim
közé helyezte, végigsimítva a meztelen bőrömet, majd elvezetett az
ajtóig, amin bejöttem. Beleborzongtam, ahogy megéreztem a
tapintását, és ez bizony nem segített a járásban. Annyira le voltam
taglózva, hogy a legnagyobb erőfeszítésemre sem sikerült
kinyögnöm egy szót angolul. Csak mosolyogtam, vagyis inkább
vicsorogtam, és Martin felé indultam, mivel az érzelmi lökettől
teljesen el is felejtettem, miért álltam fel a kanapéról.
Mire az asztalhoz értem, a társaság már javában döntötte magába
a szeszt – túl voltak az első körön, és már megrendelték a másodikat
is. Lerogytam a kanapéra, megragadtam a proseccót, és egy hajtásra
kiürítettem a poharat. Még el sem vettem a számtól, de már
intettem a pincérnek, hogy hozhatja a következőt. Martin vidoran

nézett rám.
– Micsoda szeszkazán! Még hogy nekem vannak gondjaim az
alkohollal.
– Valahogy most kivételesen megszomjaztam – válaszoltam, kissé
elkomorodva a korán felhajtott ital miatt.
– Valami bűbáj lehet abban a mosdóban, ha így hatott rád az
ottani látogatás, szeszkazán. – E szavak hallatán idegesen
körbenéztem, az olaszt kerestem. Úgy remegett miatta a térdem,
mint amikor először vezettem motorbiciklit azután, hogy
megkaptam az A kategóriás jogosítványomat. Nem volt nehéz
megtalálni a sok fehér között, mivel éppen úgy öltözött, mint én, és
egyáltalán nem illett a környezetbe. Fekete, laza vászonnadrág,
fekete ing, amely alól kikandikált egy fa rózsafüzér, a lábán pedig
egy ugyanolyan színű, fűző nélküli mokaszin. Holott csak egy
pillanatra láttam, pontosan emlékszem erre a látványra.
– Laura! – a keresésből Michał hangja szakított ki. – Ne bámuld
már az embereket, inkább igyál te is.
Észre se vettem, hogy az asztalunkon megjelent az újabb pohár
habzóbor. Most már lassan kortyolgattam a rózsaszín italt, pedig
igazából legszívesebben úgy magamba döntöttem volna, mint az
előzőt, ugyanis még mindig remegett a lábam. Meghozták az
ennivalót, mohón nekiláttunk mindannyian. A polip eszményi volt;
a köret mindössze néhány édes paradicsomból állt. Martin egy
gigantikus tintahallal küszködött, amelyet szakszerűen vágtak fel és
helyeztek el a tányéron némi fokhagyma és koriander társaságában.
– A mindenit! – dörrent ránk Martin, és felpattant a fehér
kanapéról. – Tudjátok, hány óra van? Elmúlt éjfél, tehát, Laura!
„Boldog szülinapot, boldog szülinapot…” – erre a másik kettő is

felpattant a helyéről, és jó hangosan, vidáman, jó lengyelesen
csatlakozott a születésnapi köszöntőhöz. A többi vendég egy darabig
kíváncsian bámult bennünket, de aztán ők is csatlakoztak kórushoz,
olaszul énekelve. Az étterem zengett a hangos bravóktól, én pedig
legszívesebben a föld alá süllyedtem volna. A születésnapi dal volt
az egyik, amit a legjobban utáltam a világon. Valószínűleg amúgy
senki sem szereti, hiszen nem lehet tudni, mit csináljon közben az
ember – énekeljen, tapsoljon, vagy mosolyogjon mindenkire?
Mindegyik rossz megoldás, és az ember minden esetben komplett
idiótaként jön ki az ilyen helyzetekből. Spicces műmosollyal
felálltam a kanapéról, és visszaintegettem mindenkinek, közben
mélyeket hajlongtam, megköszönve a jókívánságokat.
– Muszáj volt ezt tenned velem? – toltam le Martint mosolyogva.
– Az, hogy emlékeztetsz arra, hogy milyen öreg vagyok, egyáltalán
nem kedvesség. És különben is, miért kell ebben mindenkinek részt
vennie?
– Nincs mit tenni, drágám, ha az igazság. Engesztelésképpen, és
egyúttal a mai buli kezdeteként megrendeltem a kedvenc italodat –
vigasztalt. Még be sem fejezte a mondandóját, máris előkerült a
pincér, és egy jegesvödörben Moët & Chandon Rosét tett le elénk,
négy pohárral.
– Imádom! – kiáltottam, és úgy ugráltam a kanapén tapsikolva,
akár egy kislány.
Az örömöm nem kerülte el a pincér ﬁgyelmét, rám mosolygott, és
az asztalon hagyta a pezsgősvödröt a félig kitöltött pezsgővel.
– Akkor hát, egészségedre! – szólalt fel Karolina, a magasba tartva
a poharát. – Igyunk rád, arra, hogy megtaláld, amit keresel,
meglegyen, amit akarsz, és ott lehess, ahol szeretnél. Isten éltessen!

Koccintottunk, és fenékig ürítettük a poharakat. Amikor kifogyott
ez a pohár is, már tényleg nagyon kellett vécére mennem – ezúttal
úgy döntöttem, a pincér segítségét veszem igénybe a kereséshez.
Megmutatta az irányt, hogy merre kell tovább haladnom. Éjfél után
az étterem éjszakai mulatóvá változott, és a színes fények
alapvetően átváltoztatták a hely hangulatát. A fehér, elegáns és
szinte steril belső tér tobzódott a színekben. A fehér egyszerre más
értelmet kapott, a színek hiánya az összes színt visszatükrözte a
termekben. Átverekedtem magam a tömegen a vécé felé, amikor
ismét elragadott az a különös érzés, hogy ﬁgyel valaki. Megálltam, és
tekintetemmel végigpásztáztam a termet. Az egyik emelvényen, a
boksz gerendájára támaszkodva ott állt a feketébe öltözött férﬁ, és
ismét rám szegezte a dermesztő tekintetét. Higgadtan, minden
érzelem nélkül mért végig a bokámtól a fejem búbjáig. Úgy nézett ki,
mint egy tipikus olasz, mégis ő volt a legkevésbé tipikus férﬁ, akit
csak életemben láttam. Fekete haja rakoncátlanul lógott a
homlokába, az arcát jól ápolt, több napos borosta keretezte, ajkai
teltek voltak és határozottak – mintha arra teremtették volna őket,
hogy kéjben részesítsék a nőket. A tekintete hideg volt és átható,
mint valami vadállaté, amely éppen támadásra készül. Csak most, a
távolból nézve tudatosítottam magamban, hogy milyen magas is
valójában. Magasan kiemelkedett a körülötte álló nők közül,
legalább százkilencven centi lehetett. Nem tudom, milyen hosszan
néztük egymást, az volt az érzésem, hogy megállt az idő. A
dermedtségemből egy férﬁ zökkentett ki, aki mellettem elhaladva
tarkón lökött. Mivel a folyamatos bámulástól úgy bemerevedtem,
mint egy deszka, egy lábon átfordulva elvágódtam, és a földre estem.
– Nem esett bajod? – kérdezte Digó, aki úgy bukkant elő

mellettem, mint egy szellem. – Ha nem láttam volna, hogy ezúttal
nem te lökted föl, azt hinném, ez a módszered arra, hogy felhívd
magadra az ismeretlen férﬁak ﬁgyelmét.
Erősen elkapott a könyökömnél, és felemelt. Meglepően erős volt,
olyan könnyedséggel csinálta, mintha egyáltalán nem volna súlyom.
Ezúttal végre összeszedtem magam, bátorrá tett a véremben
forrongó alkohol.
– Te meg mindig falat meg emelősdit játszol? – förmedtem rá,
miközben igyekeztem elővenni a lehető legfagyosabb pillantásomat,
amit csak elő tudtam szedni.
Elhúzódott, de továbbra sem vette le a szemét rólam, úgy nézett
rám, mintha nem tudná eldönteni, hogy valódi vagyok-e.
– Egész éjjel engem bámultál, ugye? – kérdeztem ingerülten. Van
némi üldözési mániám, de az előérzetem sosem csal.
A férﬁ elmosolyodott, mintha gúnyt űznék belőle.
– A klubot nézem – válaszolta. – Ellenőrzöm a személyzetet,
nézem, mennyire elégedettek, keresem a nőket, akiknek falra vagy
emelőre van szükségük.
A válasza egyszerre mulattatott és zavarba is hozott.
– Hát akkor köszönöm az emelést, és kellemes estét kívánok –
feleltem kurtán, és egy kihívó pillantás kíséretében elindultam a
mosdó felé. Amikor hátramaradt mögöttem, megkönnyebbülten
fellélegeztem. Legalább ma nem úgy jöttem ki egy helyzetből, mint
egy komplett idióta, és képes voltam válaszolni.
– Viszontlátásra, Laura – hallottam a hátam mögött.
Mire megfordultam, már csak a mulatozó tömeget láttam magam
mögött, Digó eltűnt. Honnan tudta a nevem? Hallotta a
beszélgetésünket? Nem lehetett olyan közel hogy hallhassa, azt

láttam volna, megéreztem volna. Ekkor Karolina ragadta meg a
kezem.
– Gyere már, így az életben nem jutsz el a vécéig, mi meg itt
ragadunk örökre – kérlelt.
Amikor visszaértünk, az üvegasztalon már ott állt a következő
üveg Moët.
– Na tessék, látom, ma kirúgunk a hámból a szülinappal –
jegyeztem meg mosolyogva.
– Azt hittem, te rendelted – kérdezte Martin csodálkozva. – Én
már ﬁzettem, éppen indulni akartunk tovább.
Körbenéztem a teremben. Tudtam, hogy az üveg nem véletlenül
van ott, és ő még mindig ﬁgyel valahonnan.
– Akkor biztos ajándék az étteremtől. Ilyen szülinapi kórus után
nem is tehettek volna másként – találgatott Karolina. – Mindegy, ha
már itt van, igyuk meg.
Egészen az üveg kiürüléséig nyugtalanul fészkelődtem a kanapén,
azon gondolkodtam, ki lehetett a feketébe öltözött férﬁ, miért
bámult így engem, és honnan a csudából tudta a nevem.
Az este hátralévő részét klubról klubra történő vándorlással
töltöttük. Mire visszatértünk, már hajnalodott.
Rettenetes fejfájásra ébredtem. Hát igen… a Moët. Imádom a
pezsgőt, de a másnaposság utána szó szerint szétrobbantja az ember
fejét. De mondjuk, normális az, aki ezzel issza le magát? Erőm utolsó
maradékával elvánszorogtam az ágyból a fürdőszobáig. A
neszesszeremből elővettem egy csomag fájdalomcsillapítót,
bekaptam hármat, és visszakúsztam a takaró alá. Amikor néhány
órával később magamhoz tértem, Martin már nem volt mellettem, a
fejfájásom elmúlt, az ablakon túlról az uszoda hangjai hallatszottak

be. Vakáció van, úgyhogy fel kell kelnem napozni. A gondolat
felvillanyozott, úgyhogy gyorsan lezuhanyoztam, felkaptam a
fürdőruhát, és fél óra múlva készen is álltam a strandolásra.
Michał és Karolina hűvös bort szopogattak a medence mellett
elnyújtózva.
– Kutyaharapást szőrivel – mondta Michał, és átnyújtott egy
műanyag poharat. – Bocs, csak ilyen műanyag van, ez a szabály.
A bor hideg volt, és ﬁnom, úgyhogy egy hajtásra kiittam.
– Nem láttátok Martint? Mire felébredtem, már nem volt a
szobában.
– Az előcsarnokban dolgozik, a szobában gyenge volt az
internetkapcsolat – világosított fel Karolina.
Na ja, a laptop a legjobb barát, a munka a legjobb szerető,
gondoltam magamban, és elheveredtem a nyugágyon. A nap
hátralévő részét egyedül töltöttem az ölelkező párocska
társaságában. Csak Michał törte meg a szerelmi idillt egy-egy
„Micsoda csöcsök!” felkiáltással.
– Elmegyünk ebédelni? – kérdezte. – Elmegyek Martinért. Mégis,
micsoda nyaralás ez, hogy ő csak ül, és a monitort bámulja.
Felkelt a kanapéról, felkapta a pólóját, és elindult a szálloda
bejárata felé.
– Néha annyira elegem van belőle – böktem ki. Háttal fordultam
Karolinának, ő meg nagy szemeket meresztett rám. – Sohasem
leszek a legfontosabb nála. Fontosabb, mint a munka, mint a
barátok, mint a bulizás. Néha az a benyomásom, hogy csak azért van
velem, mert nincs jobb dolga és így kényelmes neki. Olyan, mint ha
a kutyája lennék – amikor akar, megsimogat, amikor van kedve,
játszik velem, ha meg nincs kedve a társaságomhoz, akkor elkerget,

hiszen én vagyok érte, és nem ő értem. Martin gyakrabban beszél a
kollégákkal a Facebookon, mint velem otthon, az ágyról nem is
beszélve.
Karolina az oldalára fordult, és felkönyökölt.
– Tudod, Laura, a kapcsolatokban már csak így van, hogy néha
eltűnik a vágy – magyarázta.
– Na de nem fél év után… ha legalább annyi lenne. Púpos vagyok?
Vagy mi nincsen rendben velem? Olyan rossz az, ha dugni akarok?
Karolina nevetve felkelt a nyugágyról, és kézen fogva húzott
magával.
– Muszáj lesz innunk egy kicsit, mert azzal, hogy aggódsz, úgysem
változtathatsz semmin. Nézz körbe, hol vagyunk! Isteni hely, te meg
karcsú vagy, és gyönyörű. Sose feledd – ha nem ő, mindig jön egy
másik. Gyere!
Felöltöttem a lenge virágos tunikámat, a kendőmből turbánt
kanyarítottam a fejemre, a szememet pedig egy csábító Ralph
Lauren napszemüveg mögé rejtettem, és már indultam is
Karolinával a bár felé a hotel előterében. Az utastársam felugrott a
szobába, hogy letegye a táskáját, és egyúttal megtudja, mi a helyzet
az ebéddel, mert a pasijainkat nem találtuk meg. Beléptem a bárba,
intettem a pincérnek. Kértem két pohár hideg proseccót. Igen,
pontosan erre volt szükségem.
– Csak ennyi? – hallatszott egy férﬁhang a hátam mögül. – Azt
hittem, csak Moët folyhat le a torkodon.
Ahogy megfordultam, mozdulatlanná dermedtem. Megint ő állt
előttem. Ma már nem mondhattam… róla, hogy fekete. Ezúttal
törtfehér lenvászon nadrágot, és kigombolt világos inget viselt,
amely tökéletesen passzolt napbarnított bőréhez. Lecsúsztatta a

napszemüveget az orráról, és újra végigmért jeges tekintetével.
Olaszul szólította meg a pincért, aki attól a pillanattól fogva, hogy
megjelent a bárban, tökéletesen levegőnek nézett engem, és csak az
üldözőm kívánságait leste haptákban állva. A sötét szemüveg mögé
rejtőzve különlegesen bátor, különlegesen haragos és különlegesen
másnapos voltam.
– Vajon miért van az a határozott benyomásom, hogy követsz
engem? – kérdeztem, keresztbe téve a karomat a mellkasom előtt.
Felemelte a jobb kezét, és lassan lehúzta a szemüvegemet, hogy
belenézhessen a szemembe. Olyan érzés volt, mintha a védelmet
nyújtó pajzsomat vennék el tőlem.
– Ez nem benyomás – felelte higgadtan, mélyen a szemembe
nézve. – És nem is véletlen. Minden jót kívánok a huszonkilencedik
születésnapod alkalmából, Laura. Legyen a következő a legjobb év az
életedben – susogta, és… ﬁnoman arcon csókolt.
Annyira zavarba jöttem, hogy egy szót sem bírtam kinyögni.
Honnan tudta, hány éves vagyok? És hogy a fenébe talált meg a
város túlsó felében? A gondolataimból a pultos hangja szakított ki;
odafordultam felé. Egy üveg Moët Rosét tett elém, és egy kis színes
mufﬁnt, amelyen egy gyertya égett.
– A francba! – csúszott ki a számon. Visszafordultam Digó felé,
aki szó szerint elillant a levegőben.
– Szép dolog – jegyezte meg duzzogva Karolina a bárpulthoz
lépve. – Egy pohár proseccóról volt szó, aztán egy üveg pezsgő lett
belőle.
Vállat vontam, és idegesen pislogtam körbe a hallban Digó nyomát
keresve, de őt elnyelte a föld. Kivettem a tárcámból a hitelkártyámat
és odaadtam a pincérnek. Ő tört angolsággal visszautasította a

ﬁzetést, bizonygatva, hogy a számlát már rendezték. Karolina egy
ragyogó mosollyal jutalmazta, majd felkapta a jegesvödröt és
megindult a medence felé. Elfújtam a gyertyát, ami még mindig
égett a süteményen, és utánamentem. Feldúlt voltam, ideges és
izgatott. A fejemben különböző forgatókönyvek forogtak arra
vonatkozóan, hogy ki volt a titokzatos férﬁ. Az első, amit az agyam
sugallt, az az elmélet volt, hogy egy perverz zaklatóval állok
szemben. Ez azonban nem passzolt annyira az elragadó olasz
képéhez, aki inkább menekül a rajongók elől, mint hogy zaklassa
őket. A cipőjéből és a márkás ruhájából ítélve, amiket láttam rajta,
nem volt szegény. És mintha mondott is volna valamit a vendégek
elégedettségének méréséről az étteremben. A következő elmélet,
ami adta magát, nem volt más, mint hogy ő a tegnapi vendéglő
menedzsere. De akkor mit csinált a szállodában? Úgy ingattam a
fejem, mintha nem bírná a sok gondolat súlyát, és a pohárért
nyúltam. Különben meg mit érdekel ez engem?, gondoltam, és ittam
egy kortyot. Biztos teljesen véletlen volt, én meg beképzelek minden
hülyeséget.
Mire kivégeztük az üveget, megjöttek a ﬁúk. Pezsgős hangulatban
voltak.
– Na, ebédelünk? – kérdezte elégedetten Martin.
A fejemben egyszerre dolgozott a tegnap és ma felhajtott pezsgő.
Felidegesített a lazasága, és egyből rátámadtam:
– Martin, a kurva életbe! Ma van a szülinapon, te meg eltűnsz
egész napra, és magasról teszel arra, hogy mit csinálok, vagy hogy
érzem magam, aztán meg előbukkansz, és mintha mi sem történt
volna, az ebédelésről akarsz beszélgetni? Elegem van! Elegem van
abból, hogy mindig az van, amit te szeretnél, és mindig te mondod

meg, mi hogy legyen, és soha az életben nincs olyan, semmilyen
helyzetben, hogy én vagyok a legfontosabb. Ebédidő különben is már
több órája volt, most már mindjárt vacsorázunk!
Felkaptam a tunikámat, a táskámat, és rohanni kezdtem a szálloda
előcsarnoka felé. Átszaladtam a hallon, és az utcán találtam magam.
Éreztem, hogy a szememben összegyűlik a könny, és mindjárt
elered. Felvettem a szemüvegem, és elindultam vakon előre.
Giardini utcái festőien néztek ki. Kétoldalt virágoktól roskadozó
fák nőttek, a házak takarosak voltak, gondozottak. Sajnos abban a
lelkiállapotban nem tudtam értékelni a hely szépségét. Egyedül
éreztem magam. Észrevettem, hogy az arcomon folynak a könnyek,
én pedig szinte rohanok, zokogva – mintha menekülni akarnék
valami elől.
A nap már narancssárga volt, de én még mindig csak mentem
tovább. Amikor az első haragom elmúlt, észrevettem, mennyire fáj a
lábam. A vastag talpú szandálom, bármilyen szép volt, nem igazán
alkalmas maratonfutásra. Az egyik kis utcában megláttam egy
aprócska, tipikus olasz kávézót, ami ideális pihenőhelynek tűnt,
ugyanis az itallapon szerepelt habzóbor is. Leültem kerthelyiségben,
és néztem a nyugodt vízfelszínt. Egy idősebb asszony kihozta a
megrendelt italomat, és valamit mondott hozzá olaszul,
végigsimítva a kézfejemen. Istenem, egy szót sem értettem belőle,
de tudtam, hogy arról beszél, milyen reménytelenek tudnak lenni a
férﬁak, és mennyire nem érdemlik meg a könnyeinket. Ott ültem, és
bámultam a tengert, amíg egészen be nem sötétedett. Mivel tudtam,
hogy fel sem tudnék állni ennyi alkohol után, időközben befaltam
egy tökéletes négysajtos pizzát, ami még a habzóbornál is kiválóbb
volt a bánatra, az asszony tiramisuja pedig lekörözte a legjobb

pezsgőt is.
Úgy éreztem, készen állok arra, hogy visszatérjek és szembenézzek
mindazzal, amit magam mögött hagytam, amikor elmenekültem.
Nyugodt léptekkel haladtam a szálloda felé. Az utcák szinte
néptelenek voltak, mivel távolabb estek a tengerparttal
párhuzamosan futó sétálóutcától. Egyszer csak két terepjáró hajtott
el mellettem. Eszembe jutott, hogy korábban, amikor a kölcsönző
előtt vártam a reptéren, már láttam hasonló kocsikat.
Forró éjszaka volt, én sokat ittam, a szülinapomnak vége volt, és
semmi sem volt úgy, ahogy lennie kellett volna. Ahogy a járda véget
ért, én is elkanyarodtam, de rá kellett jönnöm, hogy fogalmam sincs,
hol vagyok. Én meg a tájékozódás, a fenébe. Körbenéztem, de az
egyetlen, amit láttam, az az érkező autók vakító reﬂektorfénye volt.

2. fejezet
Amikor kinyitottam a szemem, éjszaka volt körülöttem. Szemügyre
vettem a szobát, de csakhamar rájöttem, hogy fogalmam sincs, hol
lehetek. Egy hatalmas ágyban feküdtem, amelyet csak a
lámpaoszlopok fénye világított meg. Fájt a fejem, és hányingerem
volt. Mi a fene történt, hol vagyok? Próbáltam felállni, de kiszállt
belőlem az erő, mintha egy tonnát nyomtak volna a tagjaim, még a
fejemet sem bírtam felemelni a párnáról. Becsuktam a szemem, és
újra elaludtam.
Amikor másodjára felébredtem, még mindig sötét volt. Nem
tudom, mennyit alhattam, lehet, hogy már másnap éjszaka volt.
Sehol nem volt óra, nem volt nálam se táska, se telefon. Ezúttal
sikerült felkelnem, és felültem az ágy szélére. Egy pillanatig vártam,
hogy elmúljon a szédülés. Észrevettem egy éjjeli lámpát az ágy
mellett. Amikor a fénye elöntötte a szobát, rájöttem, hogy a hely,
ahol vagyok, valószínűleg elég régi, de teljesen ismeretlen
számomra.
Az ablakkeretek hatalmasak voltak, és gazdagon díszítettek, a
súlyos faággyal szemben egy hatalmas kőkandalló állt – hasonlót
korábban csak ﬁlmekben láttam. A mennyezetet régi gerendák
tartották, amelyek ideális színösszhangban álltak az
ablakkeretekkel. A szoba meleg hangulatú volt, elegáns, és nagyon
olaszos. Az ablakhoz léptem, és már rögvest kint álltam az erkélyen,
amelyről lélegzetelállító kilátás tárult elém.
– Örülök, hogy már nem alszik, kisasszony.
Megdermedtem, ahogy meghallottam a hangot, a szívem a

torkomban dobogott. Megfordultam, és egy ﬁatal olaszt láttam
magam előtt. Kétség sem fért kétség hozzá, hogy olasz, az
akcentusából tudtam. A kinézete pedig csak még jobban
megerősített ebben a meggyőződésben. Nem volt túl magas – az
általam látott olaszok hetven százaléka nem az. Hosszú, vállig érő
fekete haja volt, ﬁnom arcvonásai, és óriási ajka. Határozottan
jóképű ﬁú volt. Tökéletesen öltözött, de kifogástalan öltönyében
mégis tinédzsernek nézett ki. Nyilvánvalóan gyúrni járt, nem is
keveset, mert a vállai már-már aránytalanul szétvetették az alakját.
– Hol vagyok, és miért? – ripakodtam rá dühösen, és elindultam
felé.
– Legyen kedves, frissítse fel magát! Hamarosan visszatérek
önhöz, és akkor mindent megtud majd – felelte kurtán, és eltűnt,
becsukva maga után az ajtót. Úgy látszott, mintha menekülni akarna
előlem, miközben én voltam a legjobban megrémülve a helyzettől.
Próbáltam kinyitni az ajtót, de vagy beszorult, vagy a ﬁckó zárta
be. Átkozódtam magamban. Tehetetlennek éreztem magam.
A kandalló mellett volt még egy ajtó. Felkapcsoltam a villanyt és
egy egészen rendkívüli fürdőszoba tárult a szemem elé. Középen egy
hatalmas kád állt, az egyik sarokban egy fésülködőasztal, amellett
egy hatalmas mosdótál, tükörrel, a túlsó sarokban pedig egy akkora
zuhanyfülkét pillantottam meg, amely alatt nyugodtan elfért volna
egy egész focicsapat. Nem volt se zuhanytálca, se betonfal, kizárólag
üvegfala és aprómintás mozaikpadlója. Csak a fürdőszoba akkora
volt, mint Martin teljes lakása, amelyben laktunk. Martin… biztos
nem is aggódik. Sőt, talán lehet, hogy örül is, hogy senki sem zavarja
meg a jelenlétével. Megint elöntött a harag, ezúttal
összekapcsolódva az ijedséggel a helyzet miatt, amelybe kerültem.

Megálltam a tükör előtt. Kivételesen jól néztem ki, szépen
lesültem és valószínűleg alaposan ki is aludtam magam, mert a
táskák, amelyek az utóbbi időben állandóan ott voltak a szemem
alatt, mostanra eltűntek. Még mindig a fekete tunikám és a
fürdőruhám volt rajtam, amelyeket a születésnapomon viseltem,
amikor elszaladtam a szállodából. Na de hogyan hozzam rendbe
magam a cuccaim nélkül? Levetkőztem, lezuhanyoztam, magamra
kaptam a fogasról egy vastag fehér hálóköntöst, és ezzel úgy ítéltem,
felfrissítettem magam.
Amikor visszaértem a szobába, amelyikben felébredtem, hogy
valamilyen fogódzót találjak arra vonatkozólag, hogy hol lehetek,
kinyílt a hálószoba ajtaja. Ismét az ifjú olasz állt az ajtóban, aki
szertartásos mozdulattal mutatta nekem az utat. Egy hosszú,
virágokkal teli vázákkal díszített folyosón mentünk végig. Az egész
ház félhomályba merült, csak a lámpák világították meg, amelyek
fénye a számtalan ablakon keresztül jutott át. Hosszan barangoltunk
a folyosókon, amíg végre az olasz megállt az egyik ajtónál, és
benyitott. Amint átléptem a küszöböt, bezárta mögöttem az ajtót,
viszont ő maga nem lépett be. A helyiség egy könyvtárszoba
lehetett, a falakat mindenütt könyvespolcok és vastag farámákba
keretezett festmények borították. A szoba közebén megint csak egy
lenyűgöző kandalló pislákolt, amely köré sötétzöld, puha kanapékat
állítottak, számtalan aranyszín párnával díszítve. Az egyik fotel
mellett egy kisasztal állt, amelyen egy pezsgősvödröt fedeztem fel,
benne egy palackkal. Összerezzentem a látványra; a legutóbbi
eszement kalandjaim után nem az alkohol volt az első dolog,
amelyre vágytam.
– Ülj le, kérlek! Rosszul reagáltál az altatóra, nem tudtam, hogy

szívproblémáid vannak – hallottam a férﬁ hangját, aztán egyszerre
meg is pillantottam, ahogy háttal állva beszélt hozzám a balkonról.
Meg sem rezzentem.
– Laura, ülj le a fotelba! Még egyszer nem kérlek meg, hanem
egyszerűen erővel leültetlek.
A fejemben lüktetett a vér, hallottam a saját szívdobogásomat, úgy
éreztem, mindjárt elájulok. A szemem előtt kezdett minden
elsötétülni.
– A francba, miért nem ﬁgyelsz rám?
Az alak az erkélyről elindult felém, és mielőtt összerogytam volna,
elkapott a vállamnál fogva. Hunyorogtam a szememmel, próbáltam
élesebben látni. Éreztem, ahogy leültet a karosszékbe, és egy
jégkockát dug a számba.
– Szopogasd el! Majdnem két napon keresztül aludtál, az orvos
infúzióra kötött, hogy ki ne száradj, de talán így is szomjas lehetsz,
természetes, hogy nem érzed jól magad.
Ismertem ezt a hangot, és mindenekelőtt ezt a jellegzetes
akcentust. Kinyitottam a szemem, és ismét találkoztam azzal a
hideg, állatias pillantással. Az a férﬁ térdelt előttem, akit már az
étteremben és a szállodában is… és istenem, a repülőtéren is láttam.
Pont ugyanúgy volt öltözve, mint aznap, amikor leszálltam
Szicíliában, és nekiestem a nagydarab biztonsági őr hátának. Ezúttal
fekete öltönyben volt, fekete, nyakban kigombolt inggel. Elegáns
volt, és elképesztően magas. Dühömben egyenesen az arcába
köptem a jégkockát.
– Mi a francot keresek én itt? Ki vagy te… és milyen jogon tartasz
fogva?
Ő teljes higgadtsággal letörölte az arcáról a jégkocka cseppjeit,

szótlanul felemelte az átlátszó jégdarabot a vastag szőnyegről, és
behajította a kandalló lángjába.
– Válaszolj, a kurva életbe! – ordítottam rá eszeveszetten,
megfeledkezve arról, milyen rosszul éreztem magam egy pillanattal
korábban. Amikor felálltam a fotelból, keményen megragadott a
grabancomnál fogva, és visszanyomott a helyemre.
– Azt mondtam, ülj le a helyedre. Nem tűröm az engedetlenséget,
és nem kívánom elnézni – mordult rám, és fölém tornyosult, a fotel
karfájához támaszkodva.
A haragtól tébolyultan felemeltem a kezem, és egy csattanós
pofont kevertem le neki. A szemében esztelen vadság lobbant fel, én
pedig egészen belesüllyedtem a fotelba a rémülettől. Lassan felállt,
kiegyenesedett, és hangosan szívta be a levegőt. Annyira
megrémültem attól, amit tettem, hogy inkább nem feszegettem
tovább a tűrőképessége határait. A kandallóhoz lépett, megállt vele
szemben, és mindkét kezével az tűztér fölötti gerendának
támaszkodott. Teltek a másodpercek, de csak hallgatott. Ha nem
lettem volna a foglya, biztosan még lelkiismeret-furdalásom is lett
volna, és szünet nélkül csak a bocsánatát kértem volna, de a jelen
helyzetben nehéz lett volna mást éreznem, mint haragot.
– Laura, csodálkozom is, hogy nem vagy olasz, amilyen
engedetlen vagy – mondta, immár újra felém fordulva. A szeme még
mindig lángolt. Úgy döntöttem, inkább meg sem szólalok, hátha
megtudom, mit keresek itt, és meddig tart még a dolog.
Hirtelen kinyílt az ajtó, és ugyanaz a ﬁatal olasz lépett a szobába,
aki idekísért.
– Don Massimo – szólalt meg.
Digó szigorú pillantást vetett rá, a férﬁ egy pillanatra kővé

dermedt. Odalépett hozzá, és olyan közel állt meg vele szemben,
hogy szinte összeért az arcuk. Alaposan meg kellett hajolnia, mert
közte és a ﬁatal olasz között tizenkét, de az is lehet, hogy annál is
több centiméter volt.
A beszélgetés olaszul zajlott, és nyugodt volt, az ember, aki itt
foglyul ejtett, csak állt és hallgatott. Egy kurta mondatot mondott
végül, mire a ﬁatal olasz eltűnt, becsukva maga után az ajtót. Digó
keresztülment a szobán, és kilépett az erkélyre. Mindkét kézzel a
korlátra támaszkodott, és magában mormogott valamit.
Don… Eszembe jutott, hogy A Keresztapában így hívták Marlon
Brandót, aki a mafﬁavezér szerepét játszotta. Ekkor kezdett lassan
összeállni az egész: a testőrök, az elsötétített szélvédős kocsik, ez a
ház, és az ellentmondást nem tűrő hang. Azt hittem, ez az egész
Cosa Nostra-dolog Francis Ford Coppola agyszüleménye, erre egy
nagyon is valós szicíliai sztori kellős közepén találtam magam.
– Massimo… – szólaltam meg halkan – …így hívjalak, vagy
mondjak inkább dont?
A férﬁ sarkon fordult, és határozott léptekkel odajött hozzám.
Olyan gyorsan cikáztak a gondolataim, hogy már levegőt sem
kaptam. Az egész testemet elöntötte a félelem.
– Azt hiszed, most mindent értesz? – kérdezte a kanapéra ülve.
– Azt hiszem, most már tudom, hogy hívnak.
Massimo elmosolyodott, mintha egy kicsit kiengedett volna.
– Tisztában vagyok azzal, hogy magyarázatot vársz. Csak nem
tudom, hogyan reagálsz majd arra, amit el akarok mondani neked,
úgyhogy igyál valamit – kezdett bele. Felállt és kitöltött két pohár
pezsgőt. Egyet felemelt és odaadott nekem, a másikból megivott egy
kortyot, és visszaült a kanapéra.

– Néhány évvel ezelőtt volt egy – nevezzük így – balesetem,
többször rám lőttek. Ez olyan ártalom, amely a családunkhoz való
tartozással jár, amelybe születtem. Ahogy ott feküdtem, és
haldokoltam, és megláttam… – Itt félbeszakította a mondandóját, és
felpattant a helyéről. A kandallóhoz lépett, letette a poharát, és
hangosan sóhajtott egyet. – Mindaz, amit most el fogok mondani
neked, annyira rendkívüli, hogy mindaddig a napig, amíg meg nem
láttalak a repülőtéren, eszembe sem jutott, hogy igaz. Nézz fel a
képre, ami a kandalló fölött lóg!
A tekintetem arra a festményre vándorolt, amelyre mutatott. Kővé
dermedtem. A kép egy nőt ábrázolt, vagyis pontosabban az arcomat.
Felvettem a poharat és azonnal ledöntöttem. Megrázkódtam az
alkohol ízétől, de tényleg nyugtatóan hatott, így újra az üvegért
nyúltam, hogy töltsek magamnak. Massimo folytatta.
– Amikor megállt a szívem, egyszer csak… megláttalak téged.
Több héttel később a kórházban visszanyertem az eszméletemet, és
később a teljes cselekvőképességemet. Amikor végre képes lettem
arra, hogy valahogy átadjam a képet, amely egyfolytában a szemem
előtt lebegett, elhívtam egy festőt, hogy lefesse nekem a nőt, akit
akkor megláttam. Ő festett le téged.
Tagadhatatlanul én voltam a képen. De hogy lehetsé-ges ez?
– Az egész világon kerestelek téged, bár lehet, a keresés talán túl
nagy szó. Valahol belül biztos voltam benne, hogy egyik nap ott állsz
majd előttem. És így is lett. Megláttalak a repülőtéren, ahogy kilépsz
a csarnokból. Kész voltam ott helyben elkapni téged, és nem engedni
el soha többé, de túl kockázatos volt. Az embereim azóta ﬁgyeltek. A
Tortuga, az étterem, ahová beültetek, az enyém, de mégsem én,
hanem a sors intézte úgy, hogy odakerülj. Amikor már bent voltál,

nem tudtam ellenállni a lehetőségnek, hogy beszéljek veled, és
aztán a végzet újra elintézte, hogy megjelenj az ajtó előtt, ahol
egyáltalán nem kellett volna lenned. Nem mondhatom, hogy a
gondviselés nem játszott a kezemre. A szálloda, ahol laksz, szintén
részben hozzám tartozik…
Abban a pillanatban értettem meg, hogy került a pezsgő az
asztalunkra, honnan az érzés, hogy állandóan ﬁgyel valaki.
Szerettem volna félbeszakítani és elárasztani milliónyi kérdéssel, de
inkább úgy döntöttem, megvárom, mi lesz a folytatás.
– Neked is hozzám kell tartoznod, Laura – bökte ki.
Nem bírtam tovább.
– Én nem tartozom senkihez, én nem egy tárgy vagyok. Nem
lehetek csak úgy a tiéd. Elrabolsz, és arra számítasz, hogy máris a
tiéd leszek – sziszegtem a fogam között.
– Tudom. Ezért adom meg az esélyt, hogy megszeress, és ne
kényszerből maradj velem, hanem azért, mert te is akarod.
Hisztérikus nevetés tört ki belőlem. Lassan és nyugodtan felálltam
a fotelból. Massimo nem ellenkezett amikor odaléptem a
kandallóhoz, ujjaim közt forgatva a pezsgőspoharat. Lassan
kihajtottam, fenékig kiittam, és az elrablóm felé fordultam.
– Te most szórakozol velem – jelentettem ki, és összeszűkült
szemmel, gyűlölettel teli tekintettel fordultam felé.
– Van egy pasim, aki keresni fog, van családom, barátaim, megvan
a saját életem. És nincs szükségem arra, hogy bárki szerelmi
ajánlatokat tegyen nekem! – a hangom egyértelműen eggyel
magasabbra emelkedett. – Úgyhogy ha megkérhetlek, engedj el, és
hagyjál hazamenni!
Massimo felállt, és átment a szoba túloldalára. Kinyitott egy

szekrényt és két nagy borítékot vett ki belőle, majd visszajött
hozzám és megállt mellettem. Olyan közel állt hozzám, hogy
éreztem az illatát, a hatalom, a pénz, és egy nagyon súlyos, fás illatú
parfüm lefegyverző elegyét. Egészen megszédültem ettől a
keveréktől. Odaadta az első borítékot, és így szólt:
– Mielőtt kinyitod, hadd mondjam el, mi van benne…
Nem vártam meg, hogy belekezdjen, elfordultam tőle, és egyetlen
mozdulattal letéptem a boríték tetejét. Fényképek hullottak a földre.
– Istenem… – csuklott el hangom. A padlóra rogytam, és a
tenyerembe temettem a kezem. Összeszorult a szívem, az arcomon
csorogtak a könnyeim. A képeken Martin volt látható, amint épp egy
másik nővel kefél. A fotókat egyértelműen takarásból készítették, de
vitán felül a pasimat ábrázolták.
– Laura… – térdelt elém Massimo. – Egy pillanat, és elmesélem,
mit látsz, csak kérlek, hallgass meg. Amikor azt mondom, hogy
csinálj valamit, és te direkt másként cselekszel, az mindig
rosszabbul végződik számodra, mint kellene. Értsd meg ezt, és ne
harcolj ellenem, mert ebben a helyzetben vesztes pozícióban vagy.
Felemeltem a sírástól homályos tekintetemet, és olyan gyűlölettel
néztem rá, hogy szinte hátrahőkölt. Dühös voltam, kétségbeesett,
darabokra törtem belül – minden mindegy volt nekem.
– Tudod, mit, baszd meg! – Hozzávágtam a borítékot és az ajtó
felé ugrottam. Massimo, továbbra is térden állva elkapta a lábam, és
maga felé rántotta. Felbuktam és hanyatt vágódtam a földön.
Digónak nem kellett sokat tennie, csak magához húzott a
szőnyegen, egészen, amíg alá nem kerültem. Villámgyorsan
elengedte a bokámat, amelynél odahúzott, és azzal a mozdulattal
elkapta a csuklómat. Rugdalóztam, ﬁcánkoltam minden irányba, de

nem eresztett.
– Engedj el, a kurva életbe! – ordítottam rángatózva.
Az egyik pillanatban, miközben keményen rázott, hogy
lenyugtasson, az övéből kiesett a fegyver és a padlónak csapódott. A
rémülettől teljesen ledermedtem, de Massimo, úgy tűnt, nem is
vette észre, mivel le sem vette a szemét rólam. A markával egyre
erősebben szorította a csuklómat. Végül már nem is küzdöttem
ellene, csak feküdtem, védtelenül, bőgve, ő pedig csak nézett a hideg
szemével. Lenézett a már félig meztelen testemre, közben ugyanis a
hálóköntös, amely fedte, elég magasra felcsúszott. A látványtól nyelt
egyet, és beharapta az alsó ajkát. A szája annyira közel került az
enyémhez, hogy nem is vettem levegőt – az volt az érzésem, mintha
el akarná nyelni az illatomat, sőt mindjárt meg is kóstolna engem.
Ajkával végigsimított az arcomon, azt suttogta:
– Semmit sem teszek a beleegyezésed és a te akaratod nélkül.
Nem elég, ha csak nekem tűnik úgy, hogy beleegyeztél, akkor is meg
fogom várni, hogy megkívánj, hogy vágyjál rám, és magadtól jöjj
hozzám. Ami persze nem jelenti azt, hogy ne lenne kedvem most
azonnal jó mélyen beléd hatolni, és a nyelvemmel elfojtani a
sikolyodat.
Halkan és nyugodtan kimondott szavaitól elöntött a forróság.
– Ne ﬁcánkolj, egy pillanatra hallgass meg! Hosszú éjszaka vár
rám, az utolsó napok sem voltak túl könnyűek, és te sem könnyítesz
a helyzetemen. Nem szoktam hozzá, hogy eltűrjem az
engedetlenséget, és nem stílusosom a ﬁnomkodás, de téged nem
akarlak bántani. Úgyhogy vagy odabilincsellek a székhez, és
betömöm a szádat, vagy elengedlek, de akkor engedelmesen
végrehajtod az utasításaimat.

A teste az enyémhez tapadt, minden egyes izmát éreztem ennek a
különlegesen harmonikus testfelépítésű férﬁnak. Mivel nem
reagáltam a szavaira, a bal térdét, amelyet a két lábam közt tartott,
egyre magasabbra húzta. Halkan felnyögtem, hogy elfojtsam a
sikolyt, amikor a térde a combom közé feszült. Az érzékeny helyeket
ingerelte, a hátam akaratlanul is ívbe feszült, ezáltal a fejem is
hátrább hajlott. A testem csak felizgult állapotban viselkedett így, a
tapintható agresszió ellenére ugyanis pontosan ez volt az helyzet.
– Ne provokálj, Laura! – sziszegte a foga között.
– Jól van, megnyugszom, csak szállj le rólam.
Massimo kecses mozdulattal felpattant a szőnyegről, és letette a
pisztolyát az asztalra. Kézen fogott, és leültetett a fotelba.
– Így határozottan könnyebb lesz. Szóval, ami a képeket illeti… –
kezdett bele. – A születésnapodon szemtanúja voltam a medencés
jelenetnek közted és a pasid között. Amikor elszaladtál, már tudtam,
ez lesz a nap, amikor bevezetlek az életembe. Mivel a barátod egy
szalmaszálat sem tett keresztbe azután, hogy elhagytad a szállodát,
tudtam, hogy nem érdemel meg téged, és nem fog sokáig vágyakozni
utánad. Amikor eltűntél, a barátaid elmentek enni, mint ha semmi
sem történt volna. Akkor az embereim összeszedték a holmidat a
szobádból, és hagytak egy levelet, amelyben megírod Martinnak,
hogy elhagyod őt, visszatérsz Lengyelországba, elköltözöl a lakásból
és eltűnsz az életéből. Lehetetlen, hogy ne olvasta volna, amikor
evés után visszament a szobába. Este, amikor kiöltözve, és ragyogó
hangulatban elmentek a recepció mellett, a szállodaportás szóba
elegyedett velük, és ajánlotta nekik az egyik legjobb bárt a szigeten.
A Toro szintén hozzám tartozik, és ennek köszönhetően ellenőrzés
alatt tartottam a helyzetet. Ha átnézed a képeket, láthatod az egész

történetet, amit az imént hallottál. Mindazt, ami a klubban történt…
hát iszogattak, buliztak, és Martin szemet vetett az egyik táncosnőre
– a többit pedig már láttad. A képek szerintem magukért beszélnek.
Ültem, és hitetlenkedve bámultam rá. Néhány óra alatt az egész
életem fenekestül felfordult.
– Vissza akarok menni Lengyelországba, kérlek, engedj haza!
Massimo felállt a kanapéról, és a pislákoló tűz felé fordult, ami
már szinte kialudt, és csak félhomályban világította be a szobát. Fél
kézzel a falnak támaszkodott, és mormolt valamit olaszul. Mély
lélegzetet vett, felém fordult, és így szólt:
– Sajnos a következő háromszázhatvanöt napban ez nem
lehetséges. Azt akarom, hogy nekem szenteld a következő évet.
Igyekszem mindent megtenni, hogy belém szeress, és ha a következő
születésnapodon sem történik semmi, elengedlek. Ez nem ajánlat,
hanem tájékoztatás, nincs választási lehetőséged. Csak elmondom,
mi lesz. Egy ujjal sem nyúlok hozzád, nem teszek semmit, amit ne
szeretnél, nem kényszerítelek semmire, nem foglak megerőszakolni,
ha ettől féltél… Mert ha tényleg te vagy az én angyalom, szeretnék
annyi tiszteletet mutatni neked, amennyit a saját életem ér. A
rezidencián minden a rendelkezésedre áll, kapsz testőröket, persze
nem a felügyelet miatt, kizárólag csak a biztonságod érdekében. Te
választod ki azokat, akik védenek, ha nem vagyok itt. Bejárásod lesz
az összes érdekeltségembe, nem akarlak bebörtönözni, ha esetleg
mulatni akarsz valamelyik klubban, vagy csak elmenni estére, semmi
akadálya…
Félbeszakítottam.
– Te most viccelsz, ugye? Üljek itt nyugodtan, mintha mi sem
történt volna? Mit gondolnak majd a szüleim? Te nem ismered az

anyámat, ő elsírja magát, ha megtudja, hogy elraboltak, és az egész
hátralévő életét annak fogja szentelni, hogy megtaláljon. Inkább
lőjél le most, mint hogy az én lelkemen száradjon, ha történik
valami. Ha kiengedsz ebből a szobából, elmenekülök, és soha többé
nem látsz. Nem akarok a tulajdonod lenni, sem a tied, sem senki
másé.
Massimo közelebb lépett hozzám, mintha tudta volna, hogy
mindjárt megint történik valami nem túl kellemes. Kinyújtotta a
kezét, és odaadta a másik borítékot.
Ott tartottam a kezemben, és azon gondolkodtam, kinyissam-e,
vajon ugyanaz történik-e, mint egy pillanattal korábban. Kutató
pillantást vettettem Digó arcára. A tüzet nézte, mintha a reakciómat
várta volna arra, ami a borítékban lapul.
Feltéptem a borítékot, és remegő kézzel kihúztam az újabb
képeket. Mi a franc lehet ez?, gondoltam. A képek a családomat
ábrázolták: az anyámat, az apámat és a testvéremet. Hétköznapi
helyzetekben, házimunka közben, a barátokkal ebédelve, az ablakon
keresztül a hálószobában, alvás közben.
– Ez mi akar lenni? – kérdeztem felháborodva, az őrület határán.
– Ez a biztosítékom arra, hogy nem fogsz elszökni. Nem fogod
kockáztatni a családod életét és biztonságát. Tudom, hol laknak,
hogyan élnek, mit dolgoznak, hánykor mennek lefeküdni, és mit
esznek reggelire. Nem akarlak rabként őrizni, mert tudom, hogy nem
is vagyok képes erre, ha nem vagyok itt, nem foglak bebörtönözni,
megkötözni vagy bezárni. Az egyetlen, amit tehetek az, hogy
ultimátumot adok neked: te adsz egy évet nekem – és a családod
biztonságban és védve lesz.
Ott ültem vele szemben, és azon gondolkodtam, hogy képes

lennék-e megölni őt. Az asztalon kettőnk között ott hevert a
pisztoly, én pedig mindent meg akartam tenni a családom
védelmében. Felkaptam a fegyvert, és Digóra céloztam. Még mindig
nagyon nyugodtan ült, de szeme izzott a dühtől.
– Laura, megőrülök tőled és érted egyszerre. Tedd le a fegyvert,
mert egy pillanat, és a helyzet már egyáltalán nem lesz vicces, és
kénytelen leszek bántani téged.
Amint befejezte a mondatot, én becsuktam a szemem, és
meghúztam a ravaszt. Nem történt semmi. Massimo rám ugrott,
kitépte a kezemből a fegyvert, és felrántott a karomnál fogva, azután
letepert a kanapéra, ahonnan fölállt. Hasra fordított és az egyik
díszpárna zsinórjával összekötötte a kezem. Amikor befejezte,
leültetett, vagyis inkább ledobott az egyik kerevetre.
– Először ki kell biztosítani! Így akarsz beszélgetni? Így akarod?
Meg akarsz ölni, azt hiszed, olyan könnyű az? Azt hiszed, nem
próbálta még senki?
Amikor abbahagyta az ordítást, hátrasimította a ha-ját,
felsóhajtott, és rám nézett a dühös és jéghideg te-kintetével.
– Domenico! – kiáltotta el magát.
Az ajtóban felbukkant az ifjú olasz, mintha csak az egész idő alatt
a fal mögött állt volna, a hívásra várva.
– Vezesd Laurát a szobájába, de ne zárd rá az ajtót! – utasította
angolul a brit akcentusával, hogy én is értsem. Aztán hozzám
fordult:
– Nem zárlak börtönbe, de ne kíséreld meg a szökést!
Elkapott a zsinór végénél, amit Domenico átvett tőle, teljesen
közömbös arccal. Digó bedugta a pisztolyt a nadrágjába, és kiment a
teremből, előtte azonban egy fenyegető pillantást vetett rám.

A ﬁatal olasz széles mozdulattal mutatta az utat, majd elindult a
folyosón, a Massimo által készített „pórázomnál” fogva húzva
engem. A zegzugos folyosón áthaladva elértünk a szobáig, ahol
néhány órával korábban felébredtem. Domenico kikötötte a kezem,
biccentett egyet, és becsukta maga mögött az ajtót. Vártam néhány
másodpercet, aztán lenyomtam a kilincset – az ajtó tényleg nem volt
kulcsra zárva. Nem voltam teljesen biztos benne, hogy át akarom
lépni a küszöböt. Leültem az ágy szélére, cikáztak a gondolatok a
fejemben. Komolyan mondta vajon? Egy teljes év a családom, a
barátaim, Varsó nélkül? A gondolatra eleredtek a könnyeim. Képes
volna ilyen kegyetlenségre a szeretteimmel? Nem voltam biztos a
szavaiban, de inkább nem akartam megkockáztatni, hogy
megtudjam, blöfföl-e. A sírás hulláma, ami elöntötte a szememet,
olyan volt, mint egy katarzis. Nem tudom, mennyit sírhattam, de
végül elaludtam a fáradtságtól.
Összekuporodva ébredtem fel, még mindig a vastag fehér
hálóköntösbe bújva. Kint még mindig sötét volt, így hát nem
tudtam, még mindig ugyanaz a szörnyű éjszaka tart-e, vagy már a
következő.
Fojtott férﬁhangok szűrődtek be a kertből – kiléptem az erkélyre,
de nem láttam senkit. A zajok halkabbak voltak annál, hogysem a
beszélők közel legyenek. Biztos a birtok túlsó felén történik valami,
gondoltam. Kételkedve lenyomtam a kilincset, de az ajtó még mindig
nem volt zárva. Kiléptem a szobából, és egy hosszabb pillanatig
gondolkodtam azon, hogy lépjek-e egyet előre, vagy inkább
húzódjam vissza. Végül győzött a kíváncsiság, és elindultam a sötét
folyosón a felém szűrődő hangok felé. Forró augusztusi éjszaka volt,
az ablak könnyű függönyei lengedeztek a tengerillatú szélben. Az

alkonyban fürdőző ház most csendes volt. Kíváncsi voltam, vajon
hogy néz ki nappal. Nyilvánvaló volt, hogy Domenico nélkül el fogok
tévedni a zegzugos folyosókon, és valóban, egy pillanat múlva már
fogalmam sem volt, merre járok. Az egyetlen dolog, ami vezetett,
ahogy haladtam előre, az egyre hangosabb férﬁhangok beszélgetése
volt. Bementem egy résnyire nyitott ajtón, és egy óriási hallba
jutottam, amelynek hatalmas ablakai a felhajtóra nyíltak. Az
ablaktáblához léptem, és megkapaszkodtam a széles vastag
keretben, kissé elbújva mellette.
A félhomályban Massimót láttam meg, néhány alak társaságában.
Egy ember térdelt előttük, aki olaszul kiabált kétségbeesetten. Az
arca, ahogy Digót nézte, pánikról és rémületről árulkodott. Massimo
nyugodtan állt, kezét bő fekete nadrágja zsebeibe süllyesztve.
Jéghideg tekintetével meredten nézte a férﬁt, várta, hogy a
rimánkodás a végéhez érjen. Amikor elhallgatott, Digó nyugodt
hangon odavetett neki egy-két mondatot olaszul, aztán kihúzta az
övéből a pisztolyt, és fejbe lőtte. A test a felhajtó kövezetére
hanyatlott.
Ahogy ezt megláttam, egy sikoly tört ki a mellkasomból, hiába
próbáltam visszafojtani a tenyeremmel. Ahhoz azonban elég hangos
volt, hogy Digó felemelje a tekintetét az előtte heverő testről és rám
nézzen. A tekintete hideg volt, és érzéketlen, mintha semmilyen
hatást nem tett volna rá a tett, amit az előbb elkövetett. A
hangtompítónál fogva átadta a fegyvert a mellette álló férﬁnak, én
eközben a padlóra rogytam. Kétségbeesetten a próbáltam levegőhöz
jutni, de nem sikerült. Csak az egyre lassuló szívdobogásomat
hallottam és a fejemben dörömbölő vért, a szemem előtt kezdett
elsötétülni a világ, és a gyomron határozott jelét adta, hogy a

nemrég megivott pezsgő egy pillanat múlva a szőnyegen landol.
Remegő kézzel próbáltam kioldani a hálóköntös övét, amely úgy
tűnt, egyre jobban szorít, megakadályozva, hogy levegőt vegyek.
Végignéztem, hogy meghal egy ember, a fejemben, mint egy beakadt
ﬁlmszalag folyamatosan az eldörrent lövés képe játszódott újra. Az
ismétlődő jelenettől szinte teljesen kiszökött az oxigén a testemből.
Megadtam magam, nem harcoltam tovább. A tudatom maradékával
még észleltem, ahogy meglazul a hálóköntös öve, és két ujj próbálja
kitapintatni a gyenge pulzusomat. Az egyik tenyér becsúszott a
hátam alá a tarkómnál, és megfogta a fejem, míg a másik kéz a
behajtott lábamat tartotta meg. Éreztem, hogy mozgásban vagyok –
ki akartam nyitni a szemem, de képtelen voltam felemelni a
szemhéjamat. Hallottam mindenféle hangokat körülöttem, de csak
egy jutott el hozzám világosan:
– Laura, lélegezz.
Ez az az akcentus, villant át az agyamon. Tudtam, hogy Massimo
ölel, az az ember, aki egy pillanattal ezelőtt elvette egy másik ember
életét. Digó belépett az ajtón, a lábával maga után behúzva. Amikor
éreztem, hogy lefektet az ágyra, még mindig levegőért küzdöttem,
amely hiába volt egyre bőségesebb, még mindig nem volt elég
ahhoz, hogy annyi oxigénhez kapjak, amennyire szükségem volt.
Massimo a kézfejével kinyitotta a számat, és a másik kezével egy
tablettát nyomott a nyelvem alá.
– Nyugalom, csak gyógyszer. Az orvos, aki a gondodat viseli,
éppen ilyen helyzetekre hagyta itt.
Egy pillanattal később a lélegzetem már egyre egyenletesebb lett,
és a szervezetem is kezdett oxigénhez jutni, amitől a szívem is
nyugodtabb sebességre kapcsolt. Lehanyatlottam a párnára és
elaludtam

3. fejezet
Amikor kinyitottam a szemem, a szobában már világos volt. A fehér
ágyneműn feküdtem, mindössze egy póló volt rajtam és egy bugyi –
úgy emlékeztem, a hálóköntösben aludtam el. Átöltöztetett Digó?
Ahhoz hogy ezt megtegye, először le kellett vetkőztetnie, ami azt
jelenti, hogy látott meztelenül. E gondolat nem volt túl kellemes,
még akkor sem, ha Massimo lefegyverzően szép pasi volt.
A szemem előtt a tegnapi éjszaka eseményei peregtek le újra és
újra. Rémülten vettem egy nagy levegőt, és bebújtam a takaró alá. Az
összes információ, a háromszázhatvanöt nap, amit adott nekem, a
családom, Martin hűtlensége, és annak az embernek a halála – túl
sok volt ez egy estére.
– Nem én öltöztettelek át – hallottam egy fojtott hangot a takarón
keresztül.
Lassan lehúztam az arcomról, hogy meglássam Digót. Ott ült egy
hatalmas fotelban az ágy mellett. Ezúttal sokkal lazább ruhát viselt
– szürke melegítőnadrágot és bő ujjú fehér pólót, amely jól kiemelte
széles hátát és szépen kidolgozott karizmait. Mezítláb volt, kócos
hajjal; ha nem nézett volna ki frissen és gusztusosan, azt hihettem
volna, most kelt fel az ágyból.
– Marta csinálta – folytatta. – Itt sem voltam a szobában.
Megígértem, hogy az engedélyed nélkül semmi sem történhet, bár
nem fogom tagadni, nyilván kíváncsi voltam, és lett volna kedvem
megnézni téged. Főleg, hogy eszméletlen voltál, teljesen védtelen,
ráadásul biztos lehettem benne, hogy ilyen módon nem kapok a
számra. – Ahogy ezt mondta, vidáman felhúzta a szemöldökét:

először láthattam, hogyan mosolyog. Gondtalannak látszott és
elégedettnek. Úgy tűnt, mintha már teljesen el is felejtette volna a
tegnapi éjszaka eseményeit.
Felültem, és az ágy fatámlájának támaszkodtam. Massimo
továbbra is kamaszosan pajkos mosollyal terpeszkedett a fotelban,
keresztbe tette a lábát, és várta, mikor ejtem ki az első szót.
– Megöltél egy embert – suttogtam magam elé, és a szememet
ismét elfutotta a könny. – Megölted, és olyan lazán csináltad, mint
ahogy én cipőt szoktam venni.
Sötét tekintete ismét hideggé és állatiassá vált, a mosoly eltűnt az
arcáról. A komolyság és a kérlelhetetlenség álarca váltotta fel, amit
már ismertem.
– Elárulta a családot, a család pedig én vagyok, tehát elárult
engem – mondta, és kissé közelebb hajolt. – Én mondtam neked, de
biztos azt hitted, viccelek. Nem tűröm az ellenkezést és az
engedetlenséget, Laura, és semmi sem fontosabb számomra, mint a
lojalitás. Nem állsz még készen mindenre, sőt egy olyan látványra,
mint a tegnapi, biztosan soha nem sikerül majd felkészülnöd.
Itt elhallgatott, és felállt a fotelból. Odalépett hozzám, és leült az
ágy szélére. Finoman beletúrt a hajamba, mintha csak azt akarná
ellenőrizni, valódi vagyok-e. Egy másodperccel később mélyen
befúrta a kezét a tincseimbe, és erősen megszorította a hajamat, a
fejbőrhöz közel. A bal lábát átvetette a fejem fölött, és háttal rám
ült, teljesen összebéklyózott. A légzése felgyorsult, a szeme tüzelt a
vágytól és az állati vadságtól. Én meg lebénultam a félelemtől,
amely biztosan kiült az arcomra is. Massimo látta rajtam a rettegést,
és láthatóan beindította.
A tegnapi este eseményei után annyit már tudtam, hogy ez az

ember nem viccel. Ha azt akarom, hogy a családom biztonságban
maradjon, el kell fogadnom a feltételeit, amelyeket támasztott.
Digó egyre erősebben szorította a hajam, miközben az arcomat az
orra hegyével cirógatta. Mélyen beszívta a levegőt, hogy minél
többet elnyelhessen a bőröm illatából. Be akartam csukni a szemem,
hogy úgy tegyek, mintha nem érdekelne, ezzel is mutatva, mennyire
megvetem, de a vad tekintetétől megbűvölten nem tudtam levenni a
szemem az övéről. Az igazat megvallva gyönyörű férﬁ volt, pont az
esetem. Fekete szem, sötét, haj, csodás, telt, határozott vonalú
ajkak, többnapos borosta, amely most ﬁnoman csiklandozta az
arcomat. És hozzá micsoda test! Karcsú, hosszú lába formás törzset
tartott, aztán jött a hatalmas, kidolgozott vállizom, és a szépen
faragott mellkas, amelyet már lehetett látni az erősen feszülő
pólóján keresztül is.
– Az, hogy semmit sem teszek az engedélyed nélkül, nem jelenti
azt, hogy mindig sikerülni fog megtartóztatnom magam – súgta a
szemembe nézve.
A tenyere még erősebben szorította fejem, mélyebben
belenyomott a párnába. Halkan felsikkantottam. A hang hallatán
Massimo is hangosan kapkodta a levegőt. Finoman és lassan
becsúsztatta a jobb lábát a combom közé, és a férﬁasságával erősen
rám nehezedett. Éreztem a csípőmön, mennyire kíván engem. Én
azonban kizárólag rémületet éreztem.
– Azt akarom, hogy teljesen az enyém légy, Laura… – Az orrával
továbbra is az arcomat csiklandozta. – Amikor ilyen törékeny vagy és
védtelen, akkor indulok be a legjobban. Úgy meg akarlak baszni,
ahogy senki sem tette még veled, fájdalmat akarok okozni neked és
enyhülést egyszerre. Én akarok lenni az utolsó szeretőd…

Ahogy ezeket a szavakat kimondta, a csípője ritmusosan a
testemhez dörgölődzött. Ebből megértettem, hogy éppen kezdetét
vette a játék, amiben részt kellett vennem. Nem volt vesztenivalóm:
a következő háromszázhatvanöt napot vagy az ezzel az emberrel
való küzdelemmel tölthetem, ami kezdettől fogva vesztésre volt
ítélve, vagy választhattam azt, hogy próbálom megismerni a
játékszabályokat, amelyeket meghatározott számomra, és részt
veszek a játékban. Lassan felemeltem a kezem a fejem fölé és a
párnára tettem, megmutatva ezzel, hogy védtelen vagyok, és
alávetem magam. Digó, ahogy ezt látta, elengedte a hajamat,
összekulcsolta az ujjaimat az övével, és a leszorította párnára a
kezem.
– Így határozottan jobb, kislány – súgta. – Örülök, hogy kezded
érteni.
Egyre gyorsabban és erősebben döfködte impozáns méretű
farkával a csípőmet, már szinte az egész hasamon ezt éreztem.
– Akarsz engem? – kérdeztem ﬁnoman felemelve a fejem úgy,
hogy alsó ajkammal már az állát cirógattam.
Nyögött egyet, és mire feleszméltem, a nyelvével már
szétfeszítette az ajkamat, és mélyen kutatott az enyém után.
Lazított a kezem szorításán, épp annyira, hogy kiszabadíthattam a
jobb kezem. A csókolózás úgy lekötötte, hogy észre sem vette, hogy
kiszabadultam a szorításából. Felemeltem a jobb térdemet, ellöktem
magamtól, és szabaddá váló kezemmel óriási pofont kentem le neki.
– Ez lenne a tisztelet, amit garantálsz nekem?! – csattantam fel. –
Ha jól emlékszem, tegnap még azt mondtad, a világos jelzésemre
vársz, nem pedig mindenféle félreolvasott jelekre.
Digó mozdulatlanná dermedt, de amikor visszafordította a fejét

felém, a tekintete megint higgadt volt, és kifejezéstelen.
– Ha még egyszer megütsz…
– Akkor mi lesz? Megölsz? – vágtam a szavába, mielőtt
befejezhette volna.
Massimo leült az ágy lábához, nézett rám egy darabig, aztán
kirobbant belőle a tiszta és őszinte nevetés. Úgy nézett ki most, mint
egy ﬁatal ﬁú, lehet, hogy az is volt – fogalmam sem volt, hány éves,
de ebben a pillanatban úgy tűnt, mint aki ﬁatalabb nálam.
– Csoda, hogy nem vagy olasz – bökte ki. – Ez nem szlávos
temperamentum.
– Hány szláv nőt ismersz?
– Nekem egy ilyen is elég – mondta incselkedve, és leugrott az
ágyról. Felém fordult, és mosolyogva közölte:
– Klassz év áll előttünk, de a jövőben majd gyorsabban kell
elhajolnom… elveszítem az éberségem melletted.
Elindult az ajtó felé, de mielőtt átlépte volna a küszöböt,
megtorpant, és visszanézett.
– Idehozattam a cuccaidat, Domenico elrendezte a szekrényben.
Nem volt túl nagy csomag, mondjuk, olyasvalakihez képest, aki
ötnapos nyaralásra megy, így is meglepően sok ruhád van, és még
annál is több cipőd. Mindenesetre gondoskodni kell a ruhatáradról,
ezért ha hazaérek, elmegyünk és veszünk neked ruhát, fehérneműt,
meg amire szükséged van. Ez a szoba a tiéd, persze csak ha nem
találsz másikat, ami jobban tetszik, akkor lecseréljük. Az egész
személyzet tudja, hogy ki vagy, ha pedig bármire szükséged van,
csak szólj Domenicónak. A kocsik és a sofőrök a rendelkezésedre
állnak, bár jobb szeretném, ha nem közlekednél egyedül a szigeten.
Kapsz testőröket is, akik igyekeznek majd nem túl feltűnőek lenni. A

telefont és a laptopodat este visszaadom, de ezek használatát még át
kell beszélnünk.
Tágra nyílt szemmel bámultam rá, és azon töprengtem, vajon mit
érez belül. Nem igazán tudtam koncentrálni, Massimo nyálának
illatával az ajkamon. A feszülő erekció lüktetett a nadrágjában, és ez
teljesen elterelte a ﬁgyelmemet. Az elrablóm tagadhatatlanul és
vitathatatlanul rettenetesen felizgatott. Képtelen voltam megfelelni
magamnak a kérdésre, hogy vajon tudat alatt bosszút akarok állni
Martinon amiatt, hogy megcsalt, vagy csak simán meg akarom
mutatni Digónak, hogy mennyire kemény vagyok.
Massimo folytatta.
– A rezidenciának saját strandja van, jet skikkel és
motorcsónakokkal, de ezeket egyelőre nem szabad használnod. A
kertben van medence, Domenico majd megmutat mindent. Ő lesz a
te saját személyi asszisztensed és tolmácsod, ha erre lesz szükség,
mert a személyzet egy része nem beszél angolul. Azért választottam
őt, mert akárcsak te, imádja a divatot, és a korban is egyidős veled.
– Te hány éves vagy? – szakítottam félbe. Lenyomta a kilincset és
nekitámaszkodott az ajtófélfának. – A keresztapáknak nem kellene
idősebbnek lenniük?
Massimo összehúzta a szemét, és továbbra is a szemembe nézve
így válaszolt:
– Nem vagyok capo di tutti capi, ők tényleg idősebbek, én
capofamiglia vagyok, vagyis don. De ez egy hosszú történet, ha
tényleg annyira érdekel, később elmagyarázom neked.
Megfordult, és addig távolodott a hosszú folyosón, amíg el nem
tűnt a tucatnyi ajtó valamelyike mögött. Feküdtem még egy darabig,
próbáltam elemezni a helyzetemet. Csakhogy a körülményeimen

való töprengés annyira elfárasztott, hogy úgy döntöttem, próbálok
egy kis időt kiszorítani magamnak. Először volt alkalmam világosban
körbenézni a birtokon. A szobám lehetett vagy nyolcvan
négyzetméter, és minden megvolt benne, amit csak egy nő kívánhat
magának. Akkora volt a gardróbszekrény, mintha csak a Szex és New
Yorkból csöppent volna ide, csakhogy majdnem teljesen üresen
tátongott. A holmim, amit Szicíliába hoztam, talán az egy százalékát
töltötte meg. A cipős polcok tátongtak az ürességtől, csábítottak a
vásárlásra, a ﬁókok tucatjaiban is csak a szatén borítás fénylett.
A gardróbon kívül volt még egy gigantikus fürdőszoba, amit
éjszaka használtam a zuhanyozáshoz. Akkor azonban túl kábult
voltam ahhoz, hogy észrevegyem az impozáns berendezést. A
hatalmas fürdőkabinban volt gőzkabinfunkció, és számtalan kiálló
hidromasszázs-fúvóka, amelyek úgy néztek ki, akár a törülközőtartó
gombok, csak éppen lyukakkal. A tükrös toalettasztalon elragadtatva
ﬁgyeltem fel a kedvenc márkáim kozmetikumaira: Dior, YSL,
Guerlain, Chanel és egy halom másik. A mosdó peremén álltak a
parfümösüvegek, amelyek között megtaláltam az imádott illatomat,
a Lancôme Midnight Rose-t. Az első pillanatban elgondolkodtam
rajta, honnan tudhatta, de végtére is mindent tudott, így hát olyan
prózai dolgok, mint a parfümök, amelyeket megláthatott a
bőröndömben is, nem maradhatott titokban. Vettem egy hosszú és
forró zuhanyt, megmostam a hajam, erre már régóta szükségem volt,
és benéztem a gardróbba, hogy felkapjak valami kényelmeset. Vagy
harminc fok lehetett kint, úgyhogy a hosszú, málnaszínű nyári
ruhámat vettem fel, amelynek egyáltalán nem volt háta, hozzá a
magas talpú szandálomat. Be akartam szárítani a hajam, de mire
felöltöztem, meg is száradt. Úgyhogy csak egy laza kontyot

kötöttem, és kiléptem a folyosóra. Olyan volt a ház, mint a
Dinasztiában, csak éppen olasz változatban. Hatalmas volt, és
impozáns. Ahogy haladtam egyik helyiségből a másikba, további
képeket is felfedeztem a Massimo látomásában szereplő nőről.
Kivételesen szépek voltak, és különféle szemszögből és pózokban
mutattak engem. Továbbra sem értettem, hogyan lehetséges, hogy
ilyen pontosan emlékezett rám.
Lementem a kertbe, közben egy lélekkel sem találkoztam. Micsoda
egy személyzet ez?, gondoltam magamban az ápolt és precízen
megtervezett kerti ösvényeken lépdelve. Felfedeztem a lejárót a
partra. Valóban, ott volt a kikötő, amelynél egy csodaszép fehér
motorcsónak és néhány jet ski parkolt. Levettem a szandálomat, és
felléptem a csónak fedélzetére. Amikor meglepetten észrevettem,
hogy a kulcsok ott hevernek a kulcslyuk mellett, megörültem, és a
fejemben fondorlatos tervet kovácsoltam, amelyben Digó terveinek
meghiúsítása is szerepelt. De amint megérintettem a kulcstartót,
egy hangot hallottam magam mögött.
– Örülnék, ha ma inkább lemondana a kirándulásról.
Rémülten hátrafordultam és a ﬁatal olaszt találtam magam
mögött.
– Domenico! Csak szerettem volna ellenőrizni, hogy passzol-e a
kulcs a csónakhoz – feleltem bugyuta mosollyal az arcomon.
– Biztosíthatom, hogy passzol. Ha hajókázni szeretne, akkor
reggeli után megszervezzük.
Evés! Nem is emlékszem, mikor ettem utoljára. Nem tudom, hány
napot töltöttem alvással, sőt tulajdonképpen fogalmam sem volt
arról, milyen nap van, sőt arról sem, hány óra lehet. A reggeli szó
hallatára gyomrom mélyről jövő morgással válaszolt. Borzasztó éhes

voltam, de az összes érzelmi vihar miatt, amely végigment rajtam
mostanában, teljesen elfelejtkeztem róla.
Domenico ismerős mozdulattal jelezte a kijáratot a csónakról,
kezet nyújtott, és lesegített a stégre.
– Engedelmével a kertben szolgáljuk fel a reggelit, ma nincsen túl
nagy forróság, így biztosan kellemesebb lesz – jelentette ki.
Hát, tulajdonképpen, ha a harminc fok szinte már hűvös, miért is ne,
gondoltam.
Az ifjú olasz végigvezetett a kerti ösvényen a rezidencia hatalmas
hátsó teraszához. A szobám erkélye alighanem a kert ezen részére
nyílik, mert meghökkentően ismerős volt a látvány. A kőpadlón egy
átmeneti baldachin állt, a megszólalásig hasonlított az étterem
bokszaihoz, ahol első este vacsoráztunk.
Vastag faoszlopok tartották, amelyekhez hatalmas fehér vásznakat
erősítettek, hogy védelmet nyújtsanak a nap ellen. A hullámzó tető
alá a tartóoszlopokéval azonos fából készült jókora asztalt állítottak,
néhány kényelmes karosszékkel és fehér párnákkal.
A reggeli igazán királyi volt, így óriási éhség lett úrrá rajtam.
Sajttálak, olívabogyó, csodás felvágottak, palacsinta, gyümölcsök,
tojás – volt ott minden, amit imádok. Leültem az asztalhoz,
Domenico pedig eltűnt. Elvileg hozzászoktam a magányos
étkezéshez, de ez a látvány és az étel mennyisége reggelizőpartner
után kiáltott. Egy pillanattal később a ﬁatal olasz visszatért, és
újságokat tett elém.
– Arra gondoltam, talán kedve támad átnézni a lapokat – jegyezte
meg, majd hátat fordított, és eltűnt a villában.
Csodálkozva néztem a Rzeczpospolitát, a Gazeta Wyborczát és a
Vogue lengyel verzióját, meg a néhány pletykalapot. Rögtön jobban

éreztem magam attól, hogy megtudhattam, mi újság
Lengyelországban. Ahogy újabb ﬁnomságokat pakoltam a tányérra,
és az újságokat lapozgattam, azon tűnődtem, hogy a következő
évben ilyen módon ismerem majd meg a híreket a saját
országomból.
Mire befejeztem a reggelit, nem volt kedvem semmihez, kicsit
rosszul is lettem. Nyilván nem volt a legjobb ötlet többnapos
koplalás után ekkora mennyiséget felzabálni.
A távolban, a kert határán észrevettem egy napágyat, fehér
párnákkal és fölé kifeszített baldachinnal. Úgy ítéltem, ideális
helyszín lesz az emésztési nehézségeim kiheverésére, és elindultam
arrafelé, hónom alá csapva az olvasatlan újságokat.
Levettem a cipőmet, és beléptem a fanégyzet közepébe, magam
mellé ejtve az újságokat. Kényelmesen elterpeszkedtem. A látvány
észvesztő volt: kis csónakok hullámoztak a tenger lassú ritmusában,
valahol a távolban egy motorcsónak húzott egy ejtőernyős párt egy
óriási siklóernyő alatt, az azúrkék víz csak úgy könyörgött, hogy
megmártózzak benne, a mélyből kiálló monumentális sziklák pedig
csodálatos látvány ígéretével csábították a búvárkodás szerelmeseit.
A tenger felől fújt a kellemes hűs szél, a szervezetembe kerülő cukor
hatására pedig egyre mélyebbre süllyedtem a puha pamlagon.
– A következő napot is át akarod aludni? – ébresztett halkan az
ismerős brit akcentus.
Kinyitottam a szemem, Massimo a napozó bejáratánál ült, és
kedvesen mosolyogva nézett rám.
– Már vágytam rád – szólalt meg, és szájához emelte a kezemet,
majd gyengéden megcsókolta. – Soha nem mondtam még ilyet
senkinek, mert nem is éreztem soha. Egész nap azon járt az eszem,

hogy te itt vagy, muszáj volt visszajönnöm.
Még kicsit kába voltam az alvástól, így lustán átfordultam, és
nyújtózkodtam a könnyű ruhában, ami jól kiemelte az alakomat.
Digó felállt és megtorpant mellettem. A tekintete megint a vad és
állatias vágytól égett.
– Megtennéd, hogy nem csinálod ezt? – szegezte nekem a kérdést
egy ﬁgyelmeztető pillantás kíséretében. – Ha provokálsz valakit,
számíts arra, hogy a végén sikerrel jársz.
A tekintetét látva én is felpattantam, és kihúztam magam előtte.
Cipő nélkül az álláig sem értem.
– Rendszerint reggelente kinyújtom magam, ez reﬂex ébredés
után, de ha zavar, akkor természetesen nem csinálom a
jelenlétedben – mondtam sértődött képpel.
– Szerintem meg pontosan tudod, mit csinálsz, kislány – felelt
Massimo, és a hüvelykujjával felemelte az állam.
– De ha már felkeltél, indulhatunk. Szükséged lesz néhány
holmira indulás előtt.
– Indulás? Utazom valahová? – kérdeztem, keresztbe fonva a
karomat.
– Igen, velem együtt. Van némi elintéznivalóm a kontinensen, te
pedig elkísérsz. Végül is már csak háromszázötvenkilenc napom
maradt.
Massimo láthatóan jókedvében volt, vidám hangulata rám is
átragadt. Úgy álltunk egymással szemben, mint két ﬂörtölő
tinédzser az iskolaudvaron. Cikázott közöttünk a feszültség, a
félelem és a vágy. Úgy tűnt, ugyanazt érezzük mindketten, azzal a
különbséggel, hogy két teljesen különböző dologtól félünk.
Digó bő szárú, fekete nadrágja zsebébe tett kézzel állt, félig

kigombolt sötét inge látni engedte mellkasának apró szőrszálait.
Érzékien és kívánatosan festett, ahogy a szél kicsit összefújta jól
ápolt frizuráját. Ismét megráztam a fejem, ezzel is próbálva elűzni a
véleményem szerint oda nem illő gondolatokat.
– Szeretnék beszélni veled – préseltem ki magamból nyugodt
hangon.
– Tudom, csak ne most. Eljön az ideje, ha majd vacsoráznunk,
addig ki kell bírnod. Gyere!
Megragadott a csuklómnál fogva, felkapta a cipőmet a pázsitról, és
elindult a ház felé. Végigmentünk a hosszú folyosón és kiértünk a
felhajtóhoz. Megtorpantam a kőpadlón, mintha a földbe gyökerezett
volna a lábam. Az ismerős látványra visszatért a tegnapi rémálom.
Massimo megérezte, ahogy a csuklóm elernyed és kiszáll belőle az
erő. Kézen fogott, és beültetett a fekete terepjáróba, amely néhány
méterrel arrább parkolt. Idegesen hunyorogtam, próbáltam
megszabadulni a rémképtől, amely egész idő alatt, mint egy rossz
ﬁlmszalag, újra pörgött a fejemben.
– Ha minden alkalommal, amikor megpróbálod elhagyni a házat,
elveszíted az eszméleted, inkább lecseréltetem a felhajtót –
jelentette ki nyugodtan, miközben az ujját a csuklómon tartva mérte
a pulzusomat, az órájához mérve. – Mindjárt kiugrik a szíved,
próbálj meg lehiggadni, mert különben megint gyógyszert kell
adnom, attól pedig megint órákig alszol.
Megragadott és leültetett a térdére. A mellkasához szorította a
fejemet, a hajamba túrt, és lassan, ﬁnoman ringatni kezdett.
– Amikor kicsi voltam, a mamám mindig így csinálta. Az esetek
többségében segített – mondta gyengéd hangon, a fejemet
simogatva.

Tele volt ellentmondással. Gyöngéd barbár – tökéletesen illett rá
ez a meghatározás. Veszélyes, ellentmondást nem tűrő, basáskodó,
de egyúttal gondoskodó és ﬁnom. Ahogy összekapcsolódtak benne
ezek a tulajdonságok, egyszerre tűnt félelmetesnek számomra,
mégis lenyűgöző volt, és izgató.
Odaszólt a sofőrnek olaszul, megnyomott egy gombot az oldalsó
panelen, amitől felhúzódtak az ablakok és biztosították az
intimitást. A kocsi elindult, de Digó nem hagyta abba a fejem
simogatását. Néhány pillanattal később már teljesen lehiggadtam, a
szívem nyugodtan és ütemesen vert.
Kíváncsian vizslatott, meg akart bizonyosodni arról, hogy semmi
bajom.
– Köszönöm – suttogtam, és lehúzódtam a térdéről, hogy mellé
üljek.
El akartam kerülni az átható tekintetét, inkább kibámultam az
ablakon. Észrevettem, hogy folyamatosan felfelé tartunk. Felnéztem,
csodálatos látvány terült a szemem elé a fejünk fölött. A sziklaváros,
úgy hiszem, már láttam valahol.
– Hol vagyunk? – kérdeztem.
– A villa Taormina lejtőin fekszik, mi meg lemegyünk a városba.
Szerintem tetszeni fog – mondta, de nem vette le a szemét az
ablakról.

4. fejezet
Giardini-Naxos, ahová Martinnal megérkeztünk, néhány
kilométerrel Taormina mellett terült el, jól látható volt a város
bármely pontjáról. A sziklára épült város a nyaralni indulók egyik fő
célpontja. És ha Martin, Michał és Karolina a terv szerint haladnak?
Mi lesz, ha összetalálkozunk? Nyugtalanul fészkelődtem az
ülésemen, ami Digó ﬁgyelmét sem kerülte el. Mintha a
gondolataimban olvasna, megjegyezte:
– Tegnap elrepültek a szigetről.
Honnan tudta, mire gondolok? Kérdőn néztem rá, de nem vette
észre.
Mire odaértünk, a nap már lassan lement, Taormina utcáit pedig
ellepték a turisták és a lakosok ezrei. A város nyüzsgött az élettől, a
festői szűk utcákon százával csábítottak a kávézók és a vendéglők.
Drága üzletek kirakatai mosolyogtak felém csábítón. Exkluzív
márkák egy ilyen helyen, gyakorlatilag a világ végén? Ilyen butikokat
hiába is keresnék Varsóban. A kocsi megállt, a sofőr kiszállt és
kinyitotta az ajtót, Digó a kezét nyújtotta és kisegített a nekem kissé
magas terepjáróból. Egy pillanattal később rájöttem, hogy jött
velünk még egy kocsi is, amelyből két megtermett fekete ruhás alak
szállt ki. Massimo megragadta a kezem, és kivezetett az egyik
főutcára. Az emberei tisztes távolságból követtek bennünket,
nehogy túl nagy ﬁgyelmet keltsenek. De még így elég groteszkül
néztek ki – ahhoz, hogy ne keltsenek feltűnést, strandpapucsot és
rövidgatyát kellett volna felvenniük, nem pedig sírásó-uniformist.
Mondjuk, strandcuccban elég nehéz elrejteni a fegyvereket.

Az első üzlet, amit meglátogatottunk, egy Roberto Cavalli-szalon
volt. Amint beléptünk, az eladónő szinte elénk vetette magát,
körülrajongta kísérőmet és rögtön engem is. A bolt hátsó részéből
aztán egy elegáns, idősebb úr jött elő, aki két arccsókkal köszöntötte
Massimót, néhány szót mondott neki olaszul, majd felém fordult.
– Bella – mondta, és megszorította a kezem.
Ez volt az egyik a néhány olasz szó közül, amit megértettem.
Ragyogó mosollyal köszöntem meg a bókot.
– A nevem Antonio, én fogok segíteni neked, hogy kiválasszuk a
megfelelő ruhákat – kezdett bele folyékony angolsággal. – 36-os
méret, ha jól sejtem – nézett rám kíváncsian.
– Néha 34, attól függ, milyen a melltartóméret. Mint látja, nem
volt túl bőkezű velem a természet – mondtam, és nevetve a
keblemre mutattam.
– Ugyan, drága! – rikkantott Antonio. – Roberto Cavalli pont az
ilyen alakot imádja. Jöjjön, don Massimo addig kényelembe helyezi
magát, és várja a hatást.
Digó leült az ezüst, szaténnal borított kanapéra. Mielőtt a feneke a
párnához ért volna, már ott termett mellett egy palack hűtött Dom
Pérignon, az egyik eladónő pedig már mosolyogva töltötte is a
poharakat.
Massimo vetett rám egy sóvárgó pillantást, de aztán az újságjába
temetkezett. Antonio tízesével hozta a ruhákat, amiket sorban rám
próbált, elégedetten csettintgetve. A szemem előtt egymás után
repültek a kreációk árcímkéi. Abból a halomból, amit kikészített
nekem, simán lakást lehetne venni Varsóban, futott át az agyamon.
Több mint egy óra múlva kiválasztottam néhány szettet, amelyeket
csodálatos papír díszdobozokba csomagoltak.

Ugyanez a jelenet ismétlődött meg a többi boltban is: forró
euforikus üdvözlés, és folyamatos vásárlás… Prada, Louis Vuitton,
Chanel, Louboutin és végül a Victoria’s Secret.
Digó minden egyes helyen leült, és az újságokat bújta, telefonált
vagy az iPadjén keresett valamit. Egyáltalán nem foglalkozott velem.
Ennek egyfelől nagyon örültem, másfelől azonban idegesített. Nem
értettem: reggel el sem tudott mozdulni mellőlem, most meg,
amikor a sok csodálatos kreációban végignézhetett volna, teljesen
begubózik.
Szöges ellentéte volt ez annak a szereposztásnak, amit a Micsoda
nő! alapján képzeltem magunknak – én, amint pompázom a
legkülönbözőbb forró szettekben, ő pedig a feltüzelt rajongó
szerepében. A Victoria’s Secret rózsaszínben várt bennünket, a szín
ott volt mindenhol: a falon, a kanapén, az eladónőkön, az volt az
érzésem, mintha egy vattacukorgépbe csöppentem volna,
hányingerem támadt. Digó rám nézett, és leengedte a füléről a
telefont.
– Ez az utolsó bolt mára, nincs több időnk. Ezt vedd ﬁgyelembe a
választásnál és a szükségleteidnél – vetette oda kedvetlenül, majd
elfordult, visszaült a kanapéra, és újból telefonálni kezdett.
Elkomorultam, és egy pillanatig hitetlenkedve álltam ott. Nem
azért, mert vége lett az őrült hajszának, mert abból már nekem is
elegem volt, hanem amiatt, ahogy hozzám szólt.
– Signora – fordult hozzám az eladónő, és barátságos mozdulattal
a próbafülkébe invitált.
Amikor beléptem a bokszba, egy jókora halom előre előkészített
fürdőruhát, és fehérneműszettet pillantottam meg.
– Nem muszáj mindent felpróbálnia. Csak egy komplettet vegyen

fel, hogy biztos lehessek abban, jó méretet választottam ki önnek –
szólalt meg, és azzal el is tűnt, behúzva a vastag rózsaszín függönyt.
Minek nekem ennyi bugyi? Szerintem életemben nem volt ennyi.
A fotelban előttem egy hegynyi színes textil, főleg csipke tornyosult.
Kihajoltam a függöny mögül, és rákérdeztem:
– Ki választotta ki ezeket?
Ahogy meglátott, talpra ugrott, és közelebb jött.
– Don Massimo kérte, hogy épp ezeket a modelleket készítsem elő
a katalógusból.
– Értem – feleltem, és visszabújtam a függöny mögé.
Ahogy átforgattam a kupacot, egy törvényszerűségre lettem
ﬁgyelmes: csipke, ﬁnom csipke, vastag csipke mindenhol… na jó,
még egy kis pamut. Gyönyörű, és nagyon kényelmes, mormogtam
magamban gúnyosan. Egy vörös szettet választottam, selyemmel
varrt csipkéből, és lassan elkezdtem levenni a ruhámat, hogy túl
legyek végre az egészen. A ﬁnom melltartó tökéletesen illett az apró
mellemre. Kíváncsian fedeztem fel, hogy bár nem push-up változat
volt, a mellem igazán csábítóan festett benne. Lehajoltam, és
áthúztam a lábamon a csipkés féltangát. Amikor felegyenesedtem,
és a tükörbe néztem, megláttam a mögöttem álló Massimót. Az
öltöző falának támaszkodott, a zsebében tartotta a kezét, és tetőtől
talpig végigmért engem. Megfordultam, és megsemmisítő, haragos
pillantást vetettem rá.
– Mit akarsz… – nyögtem ki, de akkor nyakon ragadott, és a háttal
a tükörhöz szorított. Teljes testével rám nehezedett, és ﬁnoman
végighúzta a hüvelykujját az ajkamon.
Mintha lebénultam volna, a pattanásig feszült teste minden
mozdulatomat blokkolta. Már nem játszott tovább az ajkammal,

visszatette a kezét a nyakamra. A szorítás nem volt erős, de nem is
kellett annak lennie, hiszen csak a dominanciát volt hivatott
megmutatni.
– Ne mozdulj! – mondta, és ismét felnyársalt a jeges, vad
tekintetével. Lenézett, és halkan felsóhajtott. – Gyönyörűen nézel ki
– sziszegte a foga között. – De ezt még nem viselheted, most még
nem.
A „nem viselheted” az ő szájából úgy hangzott, mint egy
provokáció, mint egy buzdítás, hogy pont az ellenkezőjét tegyem.
Ellöktem a fenekem a hideg tükörtől, és lassan megtettem az első
lépést. Massimo nem ellenkezett, abban a ritmusban hátrált, ahogy
én haladtam, mindvégig tartva a távolságot, de a keze végig a
nyakamat szorította. Amikor már biztos voltam benne, hogy olyan
messze vagyok a tükörtől, hogy az egész testemet látja,
visszanéztem rá. Ahogy sejtettem, a szeme végig a tükörképemre
szegeződött. A zsákmányát nézegette, én pedig láttam, hogy
hirtelen szűk lett a nadrágja. Hangosan vette a levegőt, a mellkasa
egyre szaporábban emelkedett.
– Massimo – szólaltam meg csendesen.
Felemelte a tekintetét a fenekemről, és a szemembe nézett.
– Kifelé, különben most látod először és utoljára, azt garantálom
– morogtam rá, miközben igyekeztem fenyegető képet vágni.
Digó elmosolyodott, láthatóan kihívásként vette a szavaimat. A
tenyere még inkább ráfonódott a nyakamra. A szeme vad vágytól
égett, lépett egyet előre, aztán még egyet, és végül ismét a hideg
tükörnek nyomott. Elengedte a nyakamat, és nyugodt hangon annyit
mondott:
– Én választottam ezt az egészet, és én döntöm el, mikor nézem

meg – azzal kiment.
Álltam még egy darabig, egyszerre haragosan és elégedetten.
Lassan kezdtem megérteni a szabályokat, és kiismerni az ellenfél
gyenge pontjait.
Amikor felvettem a ruhámat, még mindig forrt bennem a harag.
Felkaptam a hegynyi fehérneműt és határozott léptekkel kiléptem az
öltözőből. Az eladónő fölpattant, de közömbösen elhaladtam
mellette. Megláttam a kanapén ücsörgő Massimót. Odaléptem, és
hozzávágtam mindent, ami csak a kezem ügyébe került.
– Tessék, te választottad! Tied az egész! – rikácsoltam, és
kiszaladtam az üzletből.
A testőrök, akik a butik előtt vártak, meg sem rezzentek, ahogy
elhaladtam mellettük, csak Digót nézték, és ott maradtak a
helyükön, ahol álltak. Szaladtam végig a zsúfolt utcákon, közben
azon gondolkodva, mit teszek, mit csinálok majd, és mi fog történni.
Egyszer csak két ház között megláttam egy lépcsősort, és
felszaladtam rajta, majd befordultam a következő utcára, és egy
pillanattal később újabb lépcsőt láttam. Egyre magasabbra
kapaszkodtam, amíg végül kétutcányi távolságra kerültem attól a
helytől, ahonnan elindultam. Nekitámaszkodtam a falnak, lihegtem
az erőlködéstől. A cipőm valóban gyönyörű volt, de biztosan nem
futásra találták ki. Felnéztem az égre, a várra, amely Taormina fölé
magasodott. A kurva életbe, én nem bírok ki itt egy évet!, gondoltam.
– Régen ez egy erőd volt – hallottam. – Egészen odáig fel akarsz
futni, vagy inkább megspórolod a ﬁúknak az erőlködést? Ők
nincsenek olyan jó kondiban, mint én. Megfordítottam a fejem. A
lépcső tetején Massimo állt, látszott rajta, hogy futott, mert
összekócolódott a haja, de lihegni nem lihegett – velem ellentétben.

A falnak támaszkodott, kezét hanyagul a zsebére téve.
– Most már ideje hazamennünk. Ha edzeni akarsz, a házban van
edzőterem és medence is. Ha meg lépcsőn akarsz maratont futni, a
villában az is van bőven.
Tudtam, hogy nincs más választásom, és vissza kell mennem vele,
mégis legalább egy pillanatig úgy érezhettem, hogy azt csinálok,
amit akarok. Kinyújtotta felém a kezét, de elmentem mellette, és
lesétáltam a lépcsőn, ahol már várt rám a két fekete zakós pasas.
Felhúzott orral haladtam el mellettük, és egyenesen az ott parkoló
terepjáróhoz mentem. Beültem, és becsaptam az ajtót.
Eltartott egy pillanatig, amíg Massimo is odaért. Leült mellém, a
fülén a telefonnal, és egészen addig beszélgetett, amíg a felhajtóhoz
nem értünk. Fogalmam sem volt, miről volt szó, mert olaszul még
mindig csak néhány szót értettem. A hangja higgadt volt és
tárgyilagos, nagyokat hallgatott és keveset beszélt, a gesztusaiból
pedig nem sokat tudtam kihámozni.
Megálltunk a ház előtt, megragadtam a kilincset, de zárva volt.
Digó befejezte a beszélgetést, a zakója belső zsebébe rejtette a
telefont, és rám nézett.
– Egy óra múlva vacsora. Domenico érted jön majd.
A kocsi ajtaja kinyílt, és megláttam az én ifjú olaszomat, aki
kinyújtotta a kezét, hogy segítsen kiszállni. Tüntetően kezet
nyújtottam neki, ragyogó mosolyt villantva rá. Beszaladtam az
házba, körbe se néztem az épületben, amely tegnap éjszaka óta a
legrosszabb rémálmom volt. Domenico jött utánam.
– Jobbra – ﬁgyelmeztetett csendesen, amikor rossz ajtóhoz
fordultam.
Visszapillantottam rá, hogy megköszönjem az útmutatást, és egy

pillanattal később már a szobámban is voltam.
A ﬁatal olasz ott állt a küszöbön, mintha arra várna, hogy
engedélyezzem a belépést.
– Egy pillanat és mindjárt meghozzák a vásárolt holmikat.
Szüksége van még valamire? – kérdezte.
– Igen, innék valamit vacsora előtt. Vagy nem szabad?
Az olasz elmosolyodott, és igenlőn bólintott, majd el-tűnt a
folyosó homályában.
Bementem a fürdőszobába, ledobtam a ruhámat és becsuktam az
ajtót. Beálltam a zuhany alá, és megnyitottam a hideg vizet. Csak
kapkodtam a levegőt, jéghideg volt, de egy pillanat múlva már
kellemes lett. Le kellett hűtenem magam. Amikor a fagyos
vízfüggöny lecsillapított, kicsit változtattam a hőmérsékleten.
Megmostam a hajam, felraktam egy kis balzsamot, és a falnak
támaszkodva leültem. A víz kellemesen meleg lett, ahogy szépen
csorgott az üvegen, hatásosan megnyugtatott. Lett egy kis időm
átgondolni az egész helyzetet, ami reggel óta, meg aztán később a
boltban történt velem. Teljesen össze voltam zavarodva. Massimo
olyan bonyolult volt, minden alkalommal kiszámíthatatlan. Lassan
felfogtam, hogy rámegyek, ha nem egyezem ki a helyzettel, és nem
kezdek el normálisan együtt élni vele.
És akkor megvilágosodtam. Igazából nem volt mi ellen harcolnom,
és mi elől menekülnöm. Varsóban nem várt semmi, nem veszítettem
semmit, mert minden, ami volt, eltűnt. Most már csak részt kellett
vennem a kalandban, amelyet a sors állított elém. Ideje beletörődni a
helyzetbe, Laura, mondtam magamnak, és feltápászkodtam a
padlóról.
Leöblítettem a hajamat, és becsavartam egy törülközőbe,

belebújtam a hálóköntösbe, és kimentem a fürdőszobából.
A hálószobámat tízesével lepték el a dobozok, ahogy megláttam
őket, erőt vett rajtam a vidámság. Régen a fél karomat odaadtam
volna egy ilyen bevásárlásért, és most is örülni szándékoztam neki.
Előkerestem a Victoria’s Secret-logóval ellátott táskákat, áttúrtam
a szettek tucatjait, és megtaláltam a vörös csipkés darabot. Egy
másik dobozból előhúztam az áttetsző fekete miniruhát, egy
harmadikból a hozzá illő Louboutin tűsarkút. Igen, ezt az
összeállítást Massimo nem fogja túlélni. Elindultam a
toalettasztalkához, és útközben magamhoz vettem a
pezsgőspalackot, amely a kisasztalon állt a kandalló mellett.
Töltöttem magamnak egy pohárral, és egy hajtásra kiittam – kellett
egy kis bátorságot öntenem magamba. Kitöltöttem egy újabb
pohárnyit, leültem a tükörrel szemben, és elővettem a
szépítőszereket.
Amikor befejeztem, a szememet alaposan kihúztam, a bőröm
tökéletesen be volt fedve alapozóval, a szám pedig ragyogott a
testszínű Chanel rúzstól. Megszárítottam hajam, kicsit
begöndörítettem, és magas kontyba tűztem.
A szobából Domenico hangja szűrődött át.
– Laura kisasszony, a vacsora már várja.
Felvettem a fehérneműimet, és kikiabáltam a nyitott ajtón:
– Adj két percet, és kész vagyok.
Felöltöttem a ruhámat, becsúsztattam a lábam a menynyien
magas tűsarkúkba, és bőségesen bepermeteztem ma-gam a kedvenc
parfümömmel. Megálltam a tükör előtt, és elégedetten
biccentettem. Istenien néztem ki, a ruha tökéletesen feszült rajtam,
az alóla kivillanó vörös csipke pedig hibátlanul passzolt a cipőm

vörös talpához. Elegánsan és kihívóan néztem ki. Ledöntöttem a
harmadik pohárral is a habzó nedűből. Készen álltam, némi
spiccességgel fűszerezve.
Amikor kiléptem a fürdőszobából, Domenico tágra nyílt szemmel
bámult rám.
– Kisasszony, maga… – és itt elhallgatott, kereste a megfelelő
szót.
– Igen, tudom, köszönöm – válaszoltam, és csábosan
rámosolyogtam.
– Isteni a tűsarkúja – mondta szinte suttogva, és odanyújtotta a
karját.
Belekapaszkodtam, és hagytam, hogy végigvezessen a folyosón.
Kimentünk a teraszra, ahol ma a reggelimet fogyasztottam. A
vászontetős nyári lakot mécsesek százai világították meg. Massimo
háttal állt az épületnek, és a távolba meredt. Elengedtem ifjú olasz
kísérőm karját.
– Innen egyedül megyek.
Domenico eltűnt, én pedig biztos léptekkel Digó irányába
tartottam. Amikor meghallotta a tűsarkú kopogását a kőpadlón,
hátrafordult. Szürke lenvászon nadrágot viselt és hasonló színű
könnyű pulóvert, feltűrt ujjal. Az asztal mellé lépett, és letette a
kezében tartott poharat. Tekintetével végigkísérte az összes
lépésemet, és amikor odaértem, tetőtől talpig megnézett magának.
Amikor megálltam előtte, az asztalra támaszkodott, és enyhén
szétterpesztette a lábát. Közéjük léptem, folyamatosan farkasszemet
nézve vele. A szeme valósággal perzselt, még ha vak lettem volna,
akkor is éreztem volna a vágyát a bőrömön.
– Töltesz nekem? – kérdeztem halkan, beharapva az alsó ajkamat.

Massimo kihúzta magát, mintha azt akarná megmutatni, hogy
még így, tűsarkúban is jóval alacsonyabb vagyok nála.
– Tisztában vagy azzal – súgta rekedten, – hogy ha tovább
provokálsz, nem fogok uralkodni magamon?
A tenyeremet a kőkemény mellkasának támasztottam, és ﬁnoman
eltoltam magamtól. Világos jelzést adtam, hogy itt az idő asztalhoz
ülnie. Nem ellenkezett, végrehajtotta, amit akartam. Kíváncsian és
izgatottan nézett – az arcomra, a ruhára, a cipőmre, és
mindenekelőtt a vörös csipkére, ami egyértelműen meghatározta az
aznapi öltözetemet.
Nagyon közel álltam meg hozzá, hogy mindenképpen érezhesse a
parfümöm illatát. Jobb kezemmel beletúrtam a hajába, és ﬁnoman
lejjebb nyomtam a fejét. Hagyta magát, de egy pillanatra sem
szakította meg a szemkontaktust. A számat az ajkához közelítve még
egyszer halkan rákérdeztem:
– Töltesz nekem, vagy szolgáljam ki magam?
Egy pillanatnyi csend után odaléptem a hűtőhöz, és töltöttem
magamnak egy pohárral. Digó még mindig az asztalra támaszkodva
ült és vizslatott, az ajkán mosolyféle játszott. Leültem az asztalhoz,
és a poharam szárával kezdtem játszadozni.
– Eszünk? – kérdeztem, unott pillantást vetve rá.
Felállt, odalépett hozzám, és tarkómra tette a kezét. Odahajolt
hozzám, mély levegőt vett, és odasúgta:
– Csodálatosan nézel ki. – A nyelve hegyével megcirógatta a
fülcimpám hegyét. Nem emlékszem, hogy valaha is egy nő ilyen
hatással lett volna rám. – A foga ﬁnoman végigszántotta a
nyakszirtem bőrét.
Remegés futott végig a testemen, amely a lábam közt vette

kezdetét.
– Ahhoz lenne kedvem, hogy az asztalra hasaltassalak, lehúzzam
rólad ezt a miniruhát, és keményen megdugjalak, csak félrehúzva a
bugyit.
Mélyet sóhajtottam, éreztem, ahogy egyre jobban beindulok. Ő
folytatta:
– Már akkor megéreztem az illatodat, amikor átlépted a küszöböt.
Legszívesebben lenyalnám rólad. – Ahogy ezt mondta, elkezdte
ritmikusan masszírozni a vállamat a tenyerével. – Van egy hely a
testeden, ahol biztosan nem érezni. Ott szeretnék most lenni a
legjobban.
Félbeszakította a mondandóját, és újra elkezdte ﬁnoman
csókolgatni és harapdálni a nyakam. Nem tudtam uralkodni
magamon, egyszerűen csak félrehajtottam a fejem, hogy jobban
odaférjen. A tenyere lassan lejjebb csúszott a dekoltázsom felé, és
egy pillanattal később erősen megszorította mindkét mellemet.
Felnyögtem.
– Magad is látod, mennyire akarsz engem, Laura – súgta rekedten.
Éreztem, ahogy a tenyere és az ajka lassan eltávolodik. – Ne feledd,
hogy ez az én játékom, és én határozom meg a szabályokat –
mondta, arcon csókolt, majd leült az asztal mellé.
Győzött, ezt mindketten tudtuk, de ez nem változtatott a tényen,
hogy a nadrágja ismét határozottan szűkké vált neki.
Úgy tettem, mintha az egész helyzet nem érintett volna meg
különösebben, de ez még csak jobban mulattatta. Ült, játszadozott a
pezsgőspohárral, hamiskás mosollyal az arcán.
Domenico jelent meg az ajtóban, hogy aztán rögtön el is tűnjön,
és egy pillanattal később két ﬁatal férﬁ érkezett, akik felszolgálták az

előételt. A tintahal carpaccio ízletes volt, a továbbiak még ennél is
ﬁnomabbak. Csendben ettünk, időről időre egymásra tekintve. A
desszert után hátratoltam a székem, kezembe vettem egy pohár
rozét, és magabiztos hangon belekezdtem:
– A Cosa Nostra.
Massimo ﬁgyelmeztető pillantást vetett rám.
– Ha jól tudom, nem létezik. Igaz?
Megeresztett egy gúnyos mosolyt, és mély hangon
visszakérdezett:
– Na és mit tudsz még, kislány?
Szórakozottan forgatni kezdtem a poharat a kezemben.
– Hát, nyilván mindenki látta A Keresztapát. Azon gondolkoztam,
mennyi igazság lehet benne… rólatok.
– Rólunk? – kérdezte csodálkozva. – Rólam nincs benne semmi, a
többiről meg fogalmam sincs.
Szórakozott velem. Éreztem, úgyhogy rákérdeztem egyenesen:
– Mivel foglalkozol?
– Üzletelek.
– Massimo – kötöttem az ebet a karóhoz –, komolyan kérdezem.
Ha már egyéves engedelmességet vársz tőlem, nem gondolod, hogy
tudnom kellene, mihez?
Az arca hirtelen komoly lett. Újra belém fúrta a jeges tekintetét.
– Jogod van magyarázatot várni, én pedig meg is adom, épp
annyira, amennyire szükséges – felelte, és ivott egy korty bort. – A
szüleim halála után engem választottak a család fejévé, ezért az
emberek donnak neveznek. Van néhány cégem, klubom, éttermem –
olyan ez, mintha egy cégcsoport elnöke lennék. De az egész egy
nagyobb tevékenység része. Ha a teljes leírást szeretnéd,

megkaphatod, de úgy gondolom, a részletes tudás felesleges és
veszélyes volna rád nézve. – Komoly és dühös tekintettel nézett rám.
– Egyébként nem tudom, milyen tudásra van még szükséged.
Szeretnéd tudni, hogy van-e consilierém? Igen, van, azt hiszem,
hamarosan meg is ismered. A kérdésre, hogy van-e fegyverem,
veszélyes vagyok-e, illetve hogy megoldom-e a saját problémáimat,
az éjjel megismerted a választ. Nem tudom, mit akarsz még tudni;
kérdezz.
Milliónyi gondolat kavargott a fejemben, de igazából többet nem
szerettem volna tudni. A helyzet egy ideje világos volt,
tulajdonképpen mindent tudtam tegnap éjjel óta.
– Mikor adod vissza a telefonomat és a laptopomat?
Digó nyugodtan hátrafordult a széken, és keresztbe tette a lábát.
– Amikor csak akarod, kislány. Csak előtte meg kell beszélnünk,
mit mondasz másoknak, és kivel akarsz kapcsolatba lépni.
Levegőt vettem, hogy mondjak valamit, de felemelte a kezét, nem
engedte, hogy belekezdjek.
– Mielőtt félbeszakítanál, elmondom, hogy lesz. Felhívod a
szüleidet, és ha szerinted feltétlenül szükséges, el is repülhetsz
Lengyelországba.
E szavak hallatán felragyogott a szemem, az arcomra kiült az
öröm.
– Elmondod nekik, hogy kaptál egy igen jövedelmező ajánlatot az
egyik szicíliai szállodától, és el akarod fogadni. A szerződés egyéves
próbaidőt ír elő. Így aztán nem kell becsapnod a családtagjaidat, ha
beszélni akarsz velük. Martin lakásából már azelőtt elhozattam a
holmidat, hogy ők hazaértek volna Varsóba. Holnap már meg is
érkeznek. Annak az embernek az ügyét ezennel lezártnak tekintem.

Nem akarom, hogy bármilyen közöd legyen hozzá.
Kérdőn néztem rá.
– Ha nem lettem volna világos, hadd mondjam ki konkrétan:
megtiltom, hogy kapcsolatba lépj azzal az emberrel – mondta
határozottan. – Még valami?
Hallgattam egy pillanatig. Tökéletesen átgondolt mindent, a
helyzet logikus volt, és alaposan megtervezett.
– Rendben, és ha meg akarom majd látogatni a családomat? –
folytattam tovább. – Akkor mi lesz?
Massimo a homlokát ráncolta.
– Nos… akkor közelebbről is megismerem a te szép országodat.
Erre elmosolyodtam, és ittam egy kortyot a borból. Már láttam
magam előtt, ahogy a mafﬁafőnök megjelenik Varsóban.
– Jogomban áll nem egyetérteni? – kérdeztem érdeklődve.
– Ez sajnos nem ajánlat, hanem ténymegállapítás. Ez lesz –
jelentette ki, és odahajolt hozzám. – Laura, te olyan okos lány vagy,
még mindig nem érted, hogy én mindig megkapom, amit akarok?
Elﬁntorodtam, amikor eszembe jutottak a mai események.
– Ami azt illeti, don Massimo, nem mindig. – Lenéztem a csipkés
fehérneműre, amely átsejlett a ruhám alól, és beharaptam az alsó
ajkam.
Lassan felálltam a székemből. Digó minden mozdulatomat
ﬁgyelte. Levettem a csodaszép vörös talpú tűsarkút, és elindultam a
kert irányába. A fű nedves volt, sós ízű a szél lengedezett. Tudtam,
hogy úgysem tud ellenállni a kísértésnek, és utánam jön. Így is lett.
Sétáltam a sötétben, a távolban csak néhány, a tengeren ringatózó
csónak fénye tükröződött. Amikor odaértem a baldachinos
nyugágyhoz, amelyen napközben szenderegtem, megtorpantam.

– Jól érzed itt magad, ugye? – kérdezte Massimo mellettem állva.
Tulajdonképpen igaza volt, nem éreztem magam idegennek. Az
volt a benyomásom, mintha mindig is itt lettem volna. Különben is,
melyik lány ne akarna egy ilyen meseszép villát személyzettel és
minden földi jóval.
– Lassan kezdem elfogadni a helyzetet, kezdek hozzászokni, mert
tudom, hogy úgy sincs választásom – feleltem, és ittam egy kortyot.
Digó elvette a poharat a kezemből, és fűbe hajította. Kézen fogott,
és gyengéden lefektetett a fehér párnákra. A légzésem felgyorsult,
mert tudtam, hogy most bármi megtörténhet. Az egyik lábát
átvetette rajtam, és már megint úgy feküdtünk, mint aznap reggel. A
különbség csak annyi volt, hogy akkor féltem, most viszont csakis
kíváncsiságot és vágyat éreztem. Lehet, hogy az alkohol bűne, lehet,
hogy csak kiegyeztem a helyzettel, de most minden egyszerűbbé
vált.
Két tenyerébe fogta az arcom, és fölém hajolt.
– Azt akarom – súgta úgy, hogy orrával néha megérintette az
ajkamat –, hogy te taníts meg a gyengédségre.
A döbbenettől szóhoz sem jutottam. Egy ilyen hatalmas, veszélyes
uralkodó engedélyt kért tőlem, szeretetet és gyengédséget.
A kezem vándorútra indult, és megállt az arcán. Egy pillanatig ott
tartottam, hogy belenézhessek nyugodt fekete szemébe. Gyengéd
mozdulattal magamhoz húztam. Abban a pillanatban, ahogy az
ajkaink összeértek, Massimo teljes erővel rám támaszkodott, erősen
és mohón, egyre szélesebbre nyitotta. A nyelveink egy ritmusra
jártak. Teste rám nehezedett, karjával átfogta a tarkómat.
Határozottan érezhető volt, hogy mindketten vágyunk a másikra, a
nyelvünk és ajkunk tulajdonképpen már szeretkeztek egymással,

erősen és szenvedélyesen, felfedve közel azonos szexuális
temperamentumunkat.
Egy pillanattal később, amikor kicsit enyhült az adrenalin, én
pedig lehiggadtam egy kicsit, rájöttem, mit teszek.
– Elég, hagyd abba! – szólaltam meg, és eltoltam magamtól. Digó
azonban nem akarta abbahagyni. Erősen megmarkolta a csuklómat,
és hiába kapálóztam, leszorította a fehér matracra. Aztán felemelte,
és egy kézzel átfogta mindkettőt. A másik keze elindult felfelé a
combomon, egyre feljebb, míg el nem ért a csipkebugyiig.
Megragadta a szélét, és közben a száját elrántotta az enyémtől. A
távoli lámpák fénye megvilágította rémült arcomat. Nem harcoltam
vele, úgysem lett volna semmi esélyem. Csak nyugodtan feküdtem,
és csorogtak a könnyek az arcomon. Ahogy ezt meglátta, előrehajolt,
és leült, lábát a nedves fűbe törölve.
– Kislány… – suttogta erőlködve – …amikor egy egész életen át
csak erőszakkal élsz, és mindenért meg kell harcolnod, nehéz
másként reagálni, ha valaki elveszi tőled azt az örömet, amire
vágysz.
Felállt, és végigsimított a hajamon, én azonban meg sem
rezzentem, továbbra is mozdulatlanul feküdtem a hátamon. Dühös
voltam, és egyúttal sajnáltam is Massimót. Az volt az érzésem, hogy
nem olyan férﬁ ő, aki gyalázza és erővel rabolja el a nőket. Ez a
módszer normálisnak tűnhet neki. Az erős érintés, mert valahogy
így lehetne elnevezni, számára olyan természetesnek tűnt, mint egy
kézszorítás. Valószínűleg soha senki nem is számított neki, nem
kellett foglalkoznia vagy gondoskodnia senki érzéseiről. Most
viszonzást akart behajtani egy nőtől, de az egyetlen módszer,
amihez értett, az erőszak volt.

Az ijesztő csendből a zsebében megszólaló telefon szakított ki
bennünket. Digó előhúzta, ránézett a kijelzőre, és felvette. Amíg
beszélt, megtöröltem a szemem, és felálltam a nyugágyról. Nyugodt
léptekkel elindultam a ház felé. Fáradt voltam, kicsit részeg és
teljesen elveszett. Eltartott egy darabig, amíg a szobába értem, és
kimerülten lerogytam az ágyra. Nem is tudom, mikor aludtam el.

5. fejezet
Amikor felébredtem, már sütött a nap. A derekamon egy tenyér
súlyát éreztem. Massimo aludt mellém gömbölyödve, és közben
átölelt a derekamnál.
Az arcát eltakarta a haja, a szája enyhén szétnyílt. Lassan és
szabályosan lélegzett, napbarnított teste, amely ugyanolyan
öltözetben volt, mint tegnap reggel, igencsak kívánatos volt a fehér
lepedőn. Istenem, milyen ﬁnom!, gondoltam, végignyaltam az
ajkamat, és mélyen beszívtam a bőre illatát.
Ez mind nagyon szép, de mit is keres ő itt?, ötlött fel bennem.
Féltem megmozdulni, nehogy felébresszem, pedig már nagyon
kellett pisilnem. Finoman megemeltem a kezét, lassan kezdtem
kicsúszni alóla. Digó vett egy mély levegőt és a hátára fordult, aludt
tovább. Felkeltem az ágyról, és elindultam a fürdőszobába. Amikor
megláttam magam a tükörben, elﬁntorodtam a látványtól. Az
elkenődött sminkem Zorro maszkjára emlékeztett, a testhezálló
ruhám összegyűrődött, a mesteri kontyom pedig úgy nézett ki, mint
egy madárfészek.
– Cuki – sziszegtem a fogam között, és nekiláttam egy
vattadarabbal ledörgölni a szemem körüli fekete foltokat. Amikor
végeztem, levetkőztem, és beléptem a zuhanykabinba.
Megnyitottam a csapot, és szappant nyomtam a kezemre. Ebben a
pillanatban kinyílt az ajtó és Digó jelent meg az ajtóban. A zavartság
legkisebb jele nélkül bámult engem.
– Jó reggelt, kislány, csatlakozhatom? – kérdezte vidám mosollyal,
álmos szemét dörzsölgetve. Az első pillanatban, mint eddig oly

sokszor, hozzá akartam vágni valamit, hogy kiűzzem a
fürdőszobából. Ám az utóbbi napokban szerzett tapasztalatokból
tudtam, hogy mit sem érek vele, a válasz pedig erőszak lesz, ami
nem túl kellemes rám nézve. Ezért inkább közönyösen odavetettem:
– Persze, gyere!
Massimo erre abbahagyta a szeme dörzsölgetését, hunyorgott, és
úgy állt ott, mint egy sóbálvány. Lehet, nem volt biztos abban, hogy
jól hallotta, annyi bizonyos, hogy nem volt rá felkészülve. Ha már
nem tudtam változtatni azon, hogy bejöjjön és meglásson
meztelenül, legalább én is megnézhettem ruha nélkül.
Massimo lassan közeledett a fürdőszobányi zuhanykabinhoz, egy
mozdulattal áthúzta az ingét a fején. Álltam a falnak támaszkodva,
lassan kenegetve a testemen a fehér tusfürdőt. Le sem vettem a
szemem Massimóról, ő pedig hasonlóképpen bámult engem. Úgy
belefeledkeztem, hogy csak egy pillanattal később jöttem rá, hogy
kizárólag mellemet szappanozom, és határorozottan túl hosszan
csinálom.
– Mielőtt levenném a nadrágomat, ﬁgyelmeztetlek, hogy
egészséges férﬁ vagyok, reggel van, te meztelen vagy, szóval… – Itt
elhallgatott, aztán hanyagul megvonta a vállát, és cinkos mosolyra
húzta a száját.
A torkomban dobogott a szívem, ahogy ezt meghallottam. Hálát
adtam istennek, hogy a zuhany alatt állok, mert a mondat hallatán
egy pillanat alatt nedves lettem. Mikor is szexeltem utoljára?, villant
fel az agyamban. Martin ezt inkább afféle időszakos kötelességnek
tekintette, úgyhogy hetek óta nem volt részem más által nyújtott
élvezetben, csak olyanban, amit magamnak szereztem. Ráadásul a
peteérésem is közeledett, így a hormonok miatt a libidóm az

egekben volt. Micsoda kínzás!, mormogtam az orrom alatt, és a
zuhany felé fordulva addig tekertem a csapot, amíg a víz jéghideg
lett. Az izgalomtól, hogy egy pillanattal később teljes valójában
megláthatom, begörbítettem a lábujjaimat, a testem pedig
akaratlanul is görcsbe rándult. Sajnos ezúttal még a hidegkúra sem
segített, a víz legfeljebb csak langyosnak tűnt.
Massimo belépett a kabinba, és megnyitotta a szomszédos csapot.
Az üveggel leválasztott részbe négy zuhanyfejet, és egy hatalmas
vízmasszázspanelt szereltek, ami pont úgy nézett ki, mint egy
fürdőszobai radiátor, csak éppen lyukakkal.
– Ma elutazunk – közölte nyugodtan Digó. – Néhány napig, talán
egy-két hétig, ezt még nem tudom, nem leszünk itthon. Meg kell
látogatnunk néhány hivatalos rendezvényt, úgyhogy amikor
csomagolsz, kérlek, ezt is vedd ﬁgyelembe. Domenico előkészít
mindent, neked csak meg kell mutatnod, mit akarsz magaddal hozni.
Hallottam, amit beszél, de nem ﬁgyeltem. Mindenáron próbáltam
zárva tartani a szemem, de a kíváncsiság erősebb volt.
Odafordítottam a fejem, és láttam, hogy Massimo két kézzel áll a
falnak támaszkodva, hagyja, hogy mindenhol folyjon a testéről a víz.
A látvány letaglózott – mezítelen, karcsú lába gyönyörű fenékben
folytatódott, a hasizmai pedig arról a rengeteg munkáról
tanúskodtak, amelyet a fenntartásába fektetett. Ebben a pillanatban
a tekintetem abbahagyta a vándorlást, és egy ponton megállapodott.
A szemem elé tárult, amitől a legjobban féltem. Gyönyörűszép,
egyenes, és rendkívül vastag farka úgy ágaskodott előttem, mint a
tortába tűzött gyertya, amelyet a szállodában kaptam a
születésnapomon. Hibátlan, tökéletes formája volt, nem túl hosszú,
de majdnem olyan vastag, mint a csuklóm, egyszerűen tökéletes.

Álltam a jéghideg víz alatt, és alig bírtam visszanyelni a nyálam.
Massimo szeme még mindig csukva volt, és arcát a vízcseppek felé
fordította. Lassan, mindkét irányba forgatta a fejét, hogy a víz
mindenhol érhesse a haját. Behajlította korábban kinyújtott kezét,
és most könyékkel támaszkodott a falnak úgy, hogy a feje már a
vízsugáron kívül maradjon.
– Csak bámulsz, vagy akarsz is tőlem valamit? – kérdezte,
továbbra is csukott szemmel.
Hangosan dobogott a szívem, képtelen voltam levenni róla a
szemem. Gondolatban átkoztam magam, amiért engedtem, hogy
belépjem abba a rohadt zuhanyozóba – persze amúgy sem ért volna
sokat az ellenkezés. A teste ott volt tőlem egy karnyújtásnyira, és
minden sejtem csak azt kívánta, hogy megérintsem.
A szemem előtt ott lebegett egy kép, ahogy beállok mögé, víztől
csöpögő testtel, és erősen megmarkolom a férﬁasságát. Lassan
rákulcsolom az ujjaimat, ő felnyög, beindul az érintéstől.
Megfordítom, és a falnak támasztom. Lassan közeledem hozzá,
miközben egyetlen pillanatra sem eresztem a tenyeremből a
kőkemény faszt. Komótosan nyalogatom a mellbimbóit, és lassan
húzogatni kezdem a kezem, a tövétől a makkig. Érzem, ahogy egyre
keményebb, és ahogy a csípője egyre jobban utánozza a
mozdulataimat…
– Laura, a tekinteted nem arról árulkodik, hogy a ruhapakolásra
gondolnál…
Erre megráztam a fejem, mintha csak most ébrednék, és egy álmot
akarnám elkergetni. Digó ott állt ugyanabban a pozícióban a falnak
támaszkodva, csupán azzal a különbséggel, hogy most engem nézett
kaján szemmel. Pánikba estem. Képtelen voltam hatásosan

visszavágni, mert az egyetlen dolog, amit a fejemben járt, az volt,
hogy jól leszopjam. Úgy elkapott a pánik, mint ragadozó a sebesült
prédát.
Massimo elindult felém, én teljes erőmből arra összpontosítottam,
hogy a szemébe nézzek. Vagy három lépésre lehetett most tőlem,
aminek határozottan megörültem, mert ennek köszönhetően az
érdeklődésem tárgya egy pillanattal később eltűnt a látómezőmből.
Sajnos a megkönnyebbülésem nem tartott sokáig, mert abban a
pillanatban, hogy megállt előttem, a még mindig ágaskodó fallosza
ﬁnoman meglegyintette az alhasamat. Hátraléptem, de ő csak jött
utánam. Minden két lépésem után egyet lépett, ez elég volt ahhoz,
hogy megint szorosan közel legyen. Hiába volt hatalmas a
zuhanykabin, tudtam, hogy egy idő múlva elfogy a hely. Amikor a
falhoz értem, Digó szinte teljesen hozzám tapadt a testével.
– Mire gondoltál, amikor ránéztél? – kérdezte, fölém hajolva. –
Meg akarod fogni, mert most egyelőre ő érint meg téged…
Egy szót sem bírtam kipréselni magamból, hiába nyitottam ki a
számat, egy hang nem jött ki rajta. Álltam védtelenül, zavarodottan,
teljesen elöntött a vágy, ő pedig hozzám dörgölőzött, egyre
erősebben a hasamnak nyomakodva. Nyomása ritmikus, pulzáló
mozgássá változott. Massimo felnyögött, és a falnak támasztotta
homlokát.
– Megcsinálom a segítséged nélkül is – lihegte a fejem fölött.
Nem bírtam tovább, két kézzel belemarkoltam Digó kemény
farpofáiba. Amikor belevájtam a körmömet, mély hörgés hagyta el a
torkát. Határozott mozdulattal megfordultam, és a falnak nyomtam
a hátam. A keze ernyedten lógott a teste mellett, belém fúródó
tekintete pedig égett a vágytól. Tudtam, hogy ha most nem hagyom

abba, egy pillanat múlva már nem fogok tudni uralkodni magamon,
és olyasvalami történik, aminek nem lenne szabad.
Sarkon fordultam, és kirohantam a zuhanykabinból, majd a
fürdőszobából is. Felkaptam az ajtó mellől a hálóköntöst, és a
küszöbön átlépve magamra kaptam. A folyosón is szaladtam tovább,
annak ellenére, hogy nem hallottam lépteket magam mögött. Csak
akkor álltam meg, amikor a kerten, a lépcsőn is átszaladva a
kikötőhöz értem. Levegő után kapkodva felrohantam a motorcsónak
fedélzetére, és lerogytam a kanapéra.
Miközben próbáltam visszanyerni a lélegzetemet, igyekeztem
értelmezni a helyzetet magamban, de rosszul beakadt ﬁlmként
kizárólag Massimo csodás ágaskodó farkát láttam magam előtt.
Szinte a számban éreztem az ízét, a kezemben pedig a bársonyos bőr
érintését.
Nem tudom, mennyi időt töltöttem ott, a vizet bámulva, míg végül
azt nem éreztem, hogy felállhatok és visszatérhetek a rezidenciára.
Amikor óvatosan kinyitottam a hálószobám ajtaját, Domenicóra
bukkantam, aki épp hatalmas Louis Vuitton bőröndöket pakolt szét.
– Hol van don Massimo? – kérdeztem szinte suttogva az ajtófélfa
mellől.
Az ifjú olasz felemelte tekintetét, és rám mosolygott.
– Azt hiszem, a könyvtárban. Szeretne odamenni hozzá? Épp a
consiglierével beszélt, de azt az utasítást kaptam, hogy ha ön a
szükségét érzi, bármikor vigyem don Massimóhoz.
Beléptem a szobába, és becsuktam az ajtót.
– Ó, nem, egyáltalán nem akarom – feleltem, a kezemmel intve. –
Megparancsolta, hogy pakolj össze nekem?
Domenico még mindig a bőröndöket pakolta.

– Egy óra múlva indulniuk kell, úgyhogy talán elkél a segítség,
vagy esetleg nem szeretné a kisasszony?
– Hagyd abba ezt a kisasszonyozást, borzasztó idegesítő, és
különben is, alighanem egyidősek vagyunk, úgyhogy ne szórakozz.
Domenico mosolyogva bólintott, jelezve, hogy elfogadja az
ajánlatot.
– Esetleg te elmondod, hová megyünk? – faggattam.
– Nápolyba, Rómába és Velencébe – felelte. – Aztán a Côte
d’Azurre.
A szemem tágra nyílt a csodálkozástól. Egész életemben nem
utaztam ennyit, amire most módom lesz Massimóval néhány nap
alatt.
– Azt is tudod, mi a céljuk ezeknek az utaknak? – kérdeztem. –
Szeretném tudni, mit vigyek magammal.
Domenico végzett a bőröndök szétpakolásával, és átment a
gardróbba.
– Tulajdonképpen igen, de erről nem szabad beszámolnom neked.
Don Massimo majd mindent megmagyaráz, én csak segítek
összepakolni a megfelelő öltözéket. Ne aggódj! – biztosított cinkos
kacsintással. – A divat a rögeszmém.
– Ha így van, én száz százalékig megbízom benned. Ha kevesebb
mint egy órám maradt összekészülni, akkor nekikezdenék.
Domenico bólintott, és eltűnt az óriási gardróbszekrény
feneketlen mélyén.
Én visszamentem a fürdőszobába, ahol még mindig ott terjengett
a vágy illata. Egészen összeszorult a gyomrom. Nem fogom kibírni,
villant át az agyamon. Visszatértem a hálószobába, és Domenicóhoz
fordultam:

– Megérkezett már a holmim Varsóból?
Kinyitotta az egyik hatalmas szekrényt, és egy csomó dobozra
mutatott.
– Igen, de don Massimo meghagyta, hogy ne nyúljunk hozzá.
Remek, gondoltam.
– Magamra hagynál egy pillanatra?
Mire megfordultam, hogy ránézzek, egyedül álltam a helyiség
közepén.
Nekiveselkedtem, hogy átfésüljem a dobozokat. Egyetlenegy
dolgot kerestem, ami érdekelt – a rózsaszín kis pajtásomat a három
bütyökkel.
Amikor jó negyedórával később, tucatnyi kartondoboz széttúrása
után végre kézbe kaptam, megkönnyebbülten sóhajtottam fel.
Besüllyesztettem a hálóköntös zsebébe, és elindultam a
hálószobába.
Domenico az erkélyen állt, a jelzésemre várva. Átszaladtam a
szobán, biccentettem, ő pedig visszatért a helyére, amit hirtelen
otthagytam.
Elővettem a rózsaszín pajtásomat, és alaposan megmostam.
Szinte felkacagtam örömömben – e pillanatban ő volt a legjobb
barátom. Körbenéztem a fürdőszobában, megfelelő helyet keresve.
Szerettem kényelmesen fekve maszturbálni, képtelen voltam sietve
vagy kellemetlen pózban csinálni. A legjobb a hálószoba lett volna,
de az asszisztensem jelenléte miatt nem tudtam volna koncentrálni.
A hálószoba sarkában, a toalettasztal mellett állt egy modern, fehér,
bőrbevonatú fehér pamlag. Nem lesz a legkényelmesebb, gondoltam,
de hát ez van. Amilyen elszánt voltam, akár a padlóra is feküdhettem
volna. A pamlag azonban meglepően puha volt, és tökéletesen

passzolt a termetemhez.
Kioldottam a hálóköntös övét, az lecsúszott rólam, és ott álltam
anyaszült meztelenül, orgazmusra szomjazva. Megnyaltam két
ujjamat, és magamba toltam, hogy síkosítsak egy kicsit. Meglepetten
vettem észre, hogy annyira nedves vagyok, hogy e művelet teljesen
feleslegesnek bizonyult. Bekapcsoltam a vibrátort, és a középső
bütykét a lüktető puncimhoz nyomtam. Ahogy a legvastagabb része
is egyre mélyebben belém hatolt, a nyuszialakú másik vége
becsúszott a hátsó bejáraton.
A testemen végigfutott a remegés, és tudtam, hogy nem kell sok
az orgazmushoz. Gumipajtásom harmadik fele most a legmagasabb
fokozatba kapcsolt, a megduzzadt csiklómnak nyomódva. Becsuktam
a szemem. A fejemben már csak egy kép világított és csak azt
akartam látni – Massimót, ahogy a fürdőszobában áll, és a kezében
tartja csodaszép farkát.
Az első orgazmus néhány másodperc múlva meg is érkezett, a
következők legfeljebb félperces hullámokban követték. Néhány
pillanattal később már annyira kikészültem, hogy alig bírtam kivenni
magamból rózsaszín kispajtásomat, hogy magam alá húzhassam a
lábam. Fél órával később ott álltam a tükör előtt, és az egyik
bőrtáskába pakoltam a kozmetikumokat. Ránéztem a tükörképemre
– semmiben sem hasonlítottam arra a nőre, aki egy héttel ezelőtt
voltam. A bőröm ﬁnoman lebarnult, egészségesnek és frissnek
látszott. Hajam lapos copfba fogva, szemem ﬁnoman kifestve, a
számat pedig látható sötét rúzzsal emeltem ki.
Az utazáshoz Domenico egy fehér Chanel-szettet választott
nekem. A félig áttetsző, könnyű selyemből készült bő szabású,
törtfehér hosszúnadrág szinte kezeslábasként folyt össze a vastag

ujjú blúzzal. Az egészet alacsony sarkú Prada tűsarkú egészítette ki.
– Összepakoltam a holmidat – szólt Domenico, átnyújtva a
kistáskámat.
– Szeretném látni Massimót.
– Még nincs vége a találkozónak, de…
– Akkor majd mindjárt befejezi – vetettem oda, és kimentem a
hálószobából. A könyvtár egyike volt azoknak a helyiségeknek,
amelyeket már megtaláltam emlékezetből. Ahogy lépdeltem a
folyosón, a cipőm kopogását mindenütt visszaverte a kőpadló. Nagy
levegőt vettem, és lenyomtam a kilincset. Beléptem, és végigfutott
rajtam a remegés. Nem voltam ebben a szobában azóta, hogy először
beszéltem Digóval, miután felébredtem a többnapos álomkórból.
Massimo a kanapén ült. Világos lenvászon öltönyt viselt
kigombolt inggel. Egy őszes hajú, jóval idősebb, jóképű férﬁ ült
mellette. Tipikus olasz, gondoltam, hátrafésült hosszú hajjal, jól
ápolt kecskeszakállal. Ahogy megláttak, mindketten felpattantak. Az
első pillantás, amit Digó felém sugárzott, jéghideg volt, mintha
büntetni akarna azért, hogy félbeszakítottam a találkozót. De amikor
végignézett rajtam, a szeme elhomályosult egy kicsit, mintha
megenyhült volna, ha lehet ezt így nevezni. Odavetett néhány szót a
férﬁnak, le sem véve rólam a szemét, és elindult felém. Hozzám
lépett, és odahajolt, hogy puszit adjon.
– Hát, nélküled kellett boldogulnom – súgta oda még a puszi
előtt.
– Igen, én is egyedül boldogultam – válaszoltam halkan, amikor a
szája távolabbra került tőlem.
Szavaim hallatán egy pillanatra megmerevedett. Szenvedéllyel és
haraggal teli pillantást vetett rám. Tenyerébe fogta a kezem és

bemutatott a beszélgetőtársának.
– Laura, ő itt Mario, a jobbkezem.
Odaléptem a férﬁhoz, hogy kezet nyújtsak neki, de ő ﬁnoman
megfogott a karomnál fogva, és megpuszilt. Nem voltam
hozzászokva ehhez a gesztushoz, az én hazámban csak a hozzánk
legközelebb állókat köszöntjük puszival.
– Consigiliere – mondtam mosolyogva.
– Megelégszem a Marióval – mondta ﬁnom mosollyal az idősebb
úr. – Örülök, hogy végre láthatlak életben is.
Ez a mondat azért sokkolt – mi az, hogy életben? Azt várta, hogy
nem érem meg a találkozót vele? Az arcom talán elárulta a
rémületet, mert Mario sietett elmagyarázni, mire gondolt.
– Tele van a ház az arcképeiddel. Évek óta lógnak itt a falon, de
senki sem gondolta, hogy valóban létezel. Azért nyilván téged is
megdöbbentett a helyzet, nem igaz?
Tanácstalanul megvontam a vállam.
– Nem tagadhatom, hogy az egész helyzet szürreális és kissé
nyomasztó számomra. De mindannyian tudjuk, hogy nem vagyok
képes ellenállni don Massimónak, így igyekszem alázattal fogadni
azt a több mint háromszázötven napot, amim maradt.
Massimóból kibukott a nevetés.
– Alázattal… – ismételte, és olaszul kommentálta a társának, aki
rögtön olyan vidám lett mint ő.
– Örülök, hogy jól mulatnak rajtam. Hogy nyugodtan tovább
kacarászhassanak ezen, kint várok a kocsiban – vetettem oda,
gúnyosan vicsorogva. Amikor hátat fordítottam nekik, és elindultam
az ajtó felé, Mario vidáman megszólalt:
– Igazad van, Massimo, tényleg furcsa, hogy nem olasz.

Ezt elengedtem a fülem mellett, és becsuktam magam mögött az
ajtót.
Mielőtt kiléptem volna a felhajtóra, egy pillanatra megtorpantam.
A szemem előtt még mindig ott volt a kép, ahogy ott fekszik a halott
a kövezeten. Nyeltem egy nagyot, és nem nézve se jobbra, se balra,
rögtön a néhány méterre parkoló terepjáróhoz siettem. A sofőr
kinyitotta az ajtót, és kinyújtotta a kezét, hogy kényelmesebben
beszállhassak.
Az ülésen ott hevert az iPhone-om, mellette a laptopom. Szinte
felsikkantottam örömömben. Megnyomtam egy gombot a panelen,
amely felhúzott egy üvegfalat az utastér és az első ülések közé.
Boldogan bekapcsoltam a telefont, és rémülten vettem észre a több
tucat nem fogadott hívást az anyámtól, és nicsak, volt egy Martintól
is. Furcsa és szomorú érzés megtudni több mint egy év után, hogy
mennyire tesz rám a másik, gondoltam.
Hívtam az anyám számát. A vonal túlsó feléről rémült hang
fogadott:
– Drágám, úgy meg voltam ijedve, halálra aggódtam magam –
mondta anyám a sírás határán.
– Anyu, csak tegnap telefonáltál. Nyugi, nincs semmi gond.
Csakhogy sajnos anyai ösztöne egészen mást súgott, úgyhogy nem
hagyta magát lerázni.
– Minden rendben, Laura? Visszatértél már Szicíliából? Milyen
volt?
Vettem egy mély levegőt, mert tudtam, hogy nem lesz könnyű
átejteni. Hogy rendben volt-e? Ez jó kérdés… Magam elé néztem,
majd körbe.
– Minden a legnagyobb rendben, mama. Igen, visszatértem, de

valami el kell mondanom – kezdtem, és lehunytam a szemem,
magamban imádkozva, hogy elhiggye a mondandómat. – Még a
nyaralás alatt kaptam egy munkalehetőséget a sziget egyik legjobb
szállodájában. – A hangom sajnos túlzott izgalomról árulkodott. –
Egyéves szerződést ajánlottak, úgy döntöttem, elfogadom, úgyhogy
éppen az utazásra készülök. – Itt elhallgattam, és vártam a
reakcióját, de a kagylóban csönd volt.
– De hát egy szót se beszélsz olaszul – értetlenkedett.
– Ugyan, kérlek, semmi jelentősége, az egész világ beszél angolul
– kicsit feszült lett a csönd, mert rájöttem, hogy ha még egy
pillanatig beszélgetünk, az anyám kiszagol valamit. Hogy ezt
megelőzzem, gyorsan folytattam: – Néhány nap múlva átmegyek
hozzátok, és elmesélek mindent, de most még egy rakás
elintéznivalóm van indulás előtt.
– Hát, jól van. És mi a helyzet Martinnal? – kérdezte vádló
hangsúllyal. – Az a munkamániás nem fogja otthagyni a céget.
Nagyot sóhajtottam.
– Megcsalt, amikor Olaszországban voltunk. Otthagytam, és pont
emiatt tudom, hogy ez utazás óriási esély a sorstól – tettem hozzá a
lehető legnyugodtabb és legközönyösebb hangon, amire csak képes
voltam.
– Az elejétől fogva mondtam neked kislányom, hogy nem hozzád
való.
Ja persze, nyilván. Még jó, hogy nem ismered a mostanit.
– Mama, most le kell tennem, megyek ügyeket intézni. Majd
beszélünk, és ne feledd, hogy szeretlek.
– Én is téged, vigyázz magadra, kicsim.
Megkönnyebbülten sóhajtottam fel, amikor letettük. Azt hiszem,

sikerült. Csak most Digónak kell beszámolnom a lengyelországi
utazásról, ami immár elkerülhetetlen lesz. Ebben a pillanatban nyílt
ki a kocsi ajtaja, és elegáns mozdulattal behussant Massimo.
Ránézett a kezemre, amiben a telefont tartottam.
– Anyáddal beszéltél? – kérdezte már-már gondoskodó hangon,
amikor elindult az autó.
– Igen, és továbbra is aggódik – feleltem, mereven kibámulva az
ablakon. – Sajnos nem sikerült meggyőznöm, muszáj lesz néhány
napon belül ott lennem Lengyelországban. Főleg, hogy azt hiszi, már
ott is vagyok. – Amikor befejeztem, Digó felé fordultam, hogy
megtudjam, mit reagál. Oldalvást ült, és rám nézett.
– Volt egy ilyen sejtésem. Éppen ezért az út végére Varsót is
beterveztem. Nem sikerül olyan gyorsan, mint szeretnéd, de azt
hiszem, ha többször felhívod, az megnyugtatja az édesanyádat, és
nyerünk vele egy kis időt.
Ez nagy örömmel töltött el.
– Köszönöm, ez rendes tőled.
Massimo csak nézett rám, aztán hátradőlve felsóhajtott.
– Én tényleg nem vagyok olyan gonosz, mint amilyennek hiszel.
Nem akarlak sem fogva tartani, sem pedig zsarolni, de mondd meg
magad: kényszer nélkül is velem maradnál? – faggatott kérdő
tekintettel.
Elfordítottam a fejem. Vele maradnék?, ismételgettem magamban.
Persze hogy nem.
Digó várt egy kicsit a válaszra, de mivel nem kapta meg, elővette
az iPhone-ját, és beletemetkezett.
Kínossá vált a csönd, pedig ma aztán végképp nagyon szerettem
volna beszélgetni. Talán a honvágy hatott így rám, talán a reggeli

fürdőszobai események. Továbbra is az ablakot nézve rákérdeztem:
– Hová megyünk most?
– A cataniai reptérre. Ha nincs dugó, egy óra alatt oda kellene
érnünk.
A repülőtér szóra átfutott rajtam a borzongás. A testem
megfeszült, a légzésem felgyorsult. A repülés volt ez egyik dolog,
amit a legjobban utáltam. Nyugtalanul fészkelődtem az ülésen, a
légkondi kellemes hűvöse egyszerre sarkvidéki fagynak tűnt.
Idegesen dörzsölgettem a karomat, hogy felmelegedjem, de nem
tűnt el a libabőr. Massimo jeges tekintettel nézett rám, ami hirtelen
tüzessé vált:
– Mi a francért nem viselsz melltartót? – csattant fel.
Felhúztam a szemöldököm, csodálkozva pillantottam rá.
– Látszik a mellbimbód.
Lenéztem, és felfedeztem, hogy csakugyan átlátszik egy kicsit a
ﬁnom selyem anyagon. Kicsit lejjebb eresztettem a blúz széles ujját,
ezzel fedetlenné téve a vállamat. A barna bőrömön új árnyalatban
játszott a könnyű bézs melltartó csipkéje.
– Nem az én hibám hogy az összes fehérnemű, amim csak van,
csipkés – mondtam minden érzelem nélkül. – Nincs egy szivacsos
melltartóm sem, ezért bocsáss meg, ha a külsőm elvonja a ﬁgyelmed,
de nem én választottam. – A szemébe néztem, vártam, mit válaszol.
Digó nézte egy darabig a kiálló csipkerészt, aztán kinyújtotta a
kezét, és még lejjebb húzta a top széles vállát. A blúz laza szabása
miatt a vállamon akadt fenn, láthatóvá téve a mellemet. Utastársam
csak ült, és nem bírt betelni a látvánnyal, én pedig nem akartam
megzavarni ebben. Az rózsaszín pajtásommal való találkozás után
legalábbis megvolt az a látszólagos nyugalmam, hogy kielégültem és

visszanyertem az uralmat a saját fejem felett. Digó felhúzta a lábát
és féloldalra fordult. Komótosan előhúzta a kezét a zsebéből, és
bedugta a hüvelykujját a csipkés melltartópánt és a bőröm közé. Az
érintésébe megint beleborzongtam, de ennek a borzongásnak már
semmi köze sem volt a repüléshez.
– Nem fázol? – kérdezte, egyre lejjebb húzva a hüvelykujját, és
egyúttal újabb ujját is a pánt alá helyezve.
– Gyűlölöm a repülést – feleltem gyorsan, nehogy észrevegye
rajtam a fokozódó izgalmat. Ha isten úgy akarta volna, hogy az
ember elszakadjon a földtől, szárnyakat adott volna nekünk –
mondtam szinte suttogva, félig csukott szemmel, amit szerencsére
nem lehetett látni a sötét szemüveg mögött.
Massimo keze még mindig a mellem felé araszolt, lassan átfűzte a
csipkét az ujjai között, egyre lejjebb haladt. Amikor elért a helyére,
az ő arcán is megjelent a sóvárgás, szeme állatias vágytól lángolt.
Láttam már ezt a tekintetet, és minden alkalommal menekülnöm
kellett utána. Most azonban nem volt hová menekülnöm.
Digó egyre erősebb szorította a tenyerét a mellemre, és közben
szüntelenül közelebb húzódott. A csípőm akaratlanul is ringatózni
kezdett, a fejem a háttámlának hanyatlott, amikor a mellbimbómat
kezdte gyűrögetni, dörzsölni az ujjaival. A szabad kezével
megragadta a nyakamat, mintha tudta volna, mennyi időt töltöttem
el a hajam feltűzésével, és hogy mennyire utáltam. Lehajtotta a fejét,
és a foga közé kapta a megduzzadt mellbimbómat. Finoman
harapdálni kezdte a csipkén keresztül.
– Ez az enyém – suttogta, egy pillanatra felemelve ajkát.
A rekedtes suttogástól és mindattól, amit mondott, az ajkamat
csendes nyögés hagyta el.

Massimo mindkét vállamról lehúzta a blúzomat, amíg egészen le
nem csúszott a derekamig. Lüktetett bennem minden, a reggeli játék
semmit sem használt, mert még mindig iszonyúan be voltam izgulva
rá. Elképzeltem, ahogy letépi rólam a nadrágot és le sem tolja
teljesen, hanem hátulról kefél meg, végigsúrolva a bugyi csipkéjével.
Saját gondolataimtól felizgulva a hajába túrtam, és magamhoz
rántottam őt.
– Erősebben! – súgtam oda, szabad kezemmel lekapva a sötét
szemüveget. – Harapj erősebben!
A parancsom úgy hatott rá, mintha megnyomtam volna a piros
gombot a fejében. Kis híján letépte rólam a csipkés felsőt, és mohón
ráharapott a mellemre, hol szívta, hol harapdálta őket. Éreztem,
ahogy eláraszt a vágy, amelynek egy pillanat múlva nem fogok tudni
ellenállni. Felemeltem a fejét a hajánál fogva, és engedtem, hogy
ajka megtalálja az enyémet. Finoman eltoltam egy kicsit, hogy a
szemébe nézhessek. Teljesen be volt indulva, hatalmas pupillái az
egész retináját kitöltötték, úgy sötétlettek. Lihegett a számhoz
közel, fogával az ajkamat keresve.
– Don… ne kezdj bele olyasmibe, amit nem tudsz befejezni! –
mondtam, ﬁnom megnyalintva az ajkát. – Egy pillanat, és olyan
lucskos leszek, hogy átöltözés nélkül képtelenség lesz tovább utazni.
Ahogy ezt meghallotta, Digó olyan erősen markolta meg az ülés
karfáját, hogy szinte csikorogni kezdett a szorítása alatt. Szinte
felnyársalt a vad tekintetével, látszott rajta, milyen keményen
viaskodik önmagával.
– A mondat második felét nem kellett volna – sóhajtotta az
ülésről. – Beleőrülök, ha arra gondolok, mi történik a lábad között.
Rápillantottam a nadrágjára, és nyeltem egy hatalmasat. Az a

csodálatos erekció már nem csak a képzeletemben létezett. Pontosan
tudtam, hogy néz ki a lenyűgözően vastag farka, amely most a
gatyájában ágaskodott. Massimo látható elégedettséggel szemlélte,
hogyan fogadtam a látványt. Megráztam a fejem, hogy a gondolatok
visszatérjenek a helyes vágányra, és kezdtem lassan visszaöltözni.
Még mindig csak nézte, hogyan próbálom összerendezgetni az
alaposan összegyűrt öltözékemet. Lesimítottam a hajam, és
visszavettem a szemüvegem. Amikor befejeztem, előhúzott egy
fekete papírszatyrot a csomagtérből.
– Van itt neked valami – mondta, és átnyújtotta nekem.
Az elegáns aranyszín betűk egy Patek Philippe feliratba álltak
össze. Tudtam, milyen cégről van szó, úgyhogy volt sejtésem arról,
mit kaptam. Tudtam azt is, mennyibe kerülnek a cég órái.
– Massimo, én… – Megütközve néztem rá. – Én nem fogadhatok el
ilyen ajándékot.
Digó elmosolyodott, és orrára biggyesztette a színátmenetes
napszemüveget.
– Kislány ez az egyik olcsóbb ajándék, amit tőlem kapsz. Különben
meg ne felejtsd el, hogy még pár száz napig nincs választásod. Nyisd
csak ki.
Tudtam, hogy a párbeszéd semmit sem ér, és ha ellenállok, az
rosszul is végződhet, főleg, hogy itt még menekülőutam sincs.
Kivettem tehát a fekete dobozkát és kinyitottam. Az óra gyönyörű
volt, rózsaaranyból készült, apró gyémánt berakásokkal. Tökéletes.
– Az elmúlt napokban nem volt kapcsolatod a külvilággal. Tudom,
hogy sok mindent vettem el tőled, de most lassan mindent
visszakapsz – mondta, és felcsatolta a kezemre az órát.

6. fejezet
Nagyobb nehézségek nélkül kiértünk a repülőtérre. A sofőr
kinyitotta Digónak az ajtót, miközben én visszatömködtem a táskába
mindazt, amit véletlenül kiszórtam az ülésre. Massimo megkerülte
az autót, és kinyitotta az én oldalamon, hogy kézen fogva lesegítsen.
Úriemberként viselkedett, és lehengerlően nézett ki a lenvászon
öltönyében. Amikor mindkét lábbal földet értem, diszkréten a
fenekemre paskolt és a bejárat felé tolt. Meglepve néztem rá, hiszen
az ilyen mozdulatokra még kamaszkoromból emlékszem. De ő csak
lazán elmosolyodott, a hátamra simította a tenyerét, és bekísért a
terminálhoz.
Soha ilyen gyorsan nem mentem még át a kapukon,
tulajdonképpen csak átsétáltunk az épületen. Amikor kiértünk a
reptér világos betonjára, egy újabb autó érkezett értünk, és egy
kisrepülő lépcsőjéhez szállított bennünket. Amikor megálltam a gép
előtt, hirtelen rossz érzés tört rám. A repülő szinte
mikroszkopikusnak tűnt, mint egy cső, szárnyakkal. A
chartergépekkel is volt bajom, de ez aztán végképp úgy nézett ki
azok mellett, mint Dávid Góliát mellett.
– Menj fel a lépcsőn – hallottam a hátam mögött.
– Szó sem lehet róla, Massimo, ez nem fog menni! – tiltakoztam.
Egy szóval sem mondtad, hogy egy ilyen kis játékgéppel megyünk.
Én föl nem szállok erre – sikoltottam. Rám jött a hisztéria,
próbáltam visszamenekülni a kocsiba.
– Laura, ne rendezz jelenetet, mert mindjárt erővel teszlek fel –
mordult rám, de egy lépést sem bírtam megtenni.

Rövid gondolkodás után Digó kézen fogott, és minden
könyörgésem, sikolyom, kapálózásom ellenére belökött a gépbe a
miniatűr ajtón keresztül. Odakiáltott olaszul a lépcső tetején álló
pilótának, aki üdvözölni akart bennünket, és a gép ajtaja
becsukódott.
Halálra voltam rémülve, úgy vert a szívem, hogy a saját
gondolataimat sem hallottam. Végül a kapálózás sikerrel járt,
Massimo letett a földre.
Ahogy leért a lábam, ő arrább lépett, én viszont jókora pofont
kevertem le neki.
– Te mi a faszt képzelsz? Engedj ki, le akarok szállni! – ordítottam
rémülten, és az ajtó felé ugrottam.
Erre újra elkapott, és lehajított a világos bőrkanapéra, amely
szinte a gép teljes oldalán végigfutott. Úgy rám nehezedett, hogy
esélyem sem volt megmozdulni.
– A rohadt életbe, Massimo! – Furcsa sikolyok és káromkodások
hagyták el a számat.
Hogy lecsendesítsen, a torkomig ledugta a nyelvét, most azonban
nem volt kedvem a mulatsághoz, így amikor csak a számba hatolt, jó
erősen megharaptam. Digó hátraugrott, és felemelte a kezét, mintha
meg akarna ütni. Becsuktam a szemem, és összehúztam magam,
várva a csapást. Jaj, istenem, mit akar csinálni?, gondoltam. Idegesen
hátrálni kezdtem a kanapé mellett. Ő sem állt le, majd végül
egyetlen gyors mozdulattal kihúzta a bőrövét a nadrágjából.
Nyugodtan levetette a zakóját, és az ülés karfájára terítette. A szeme
lángolt a haragtól, az állkapcsa megfeszült.
– Massimo, ne, kérlek… én… – könyörögtem, már csak szavakat
bírtam kipréselni magamból.

– Kelj fel – szólt szárazon, de amikor nem reagáltam, rám
üvöltött: – Kelj fel, a kurva életbe!
Rémülten tápászkodtam fel.
Odalépett hozzám, az ujjaival megfogta az állam, és felemelte úgy,
hogy a szemembe nézhessen.
– Választhatsz magadnak büntetést, Laura. Egyszer már
ﬁgyelmeztettelek, hogy ezt ne csináld. Nyújtsd ki a kezed.
Végig az arcát ﬁgyelve, végrehajtottam az utasítást. Elkapta a
csuklómat, és a derékszíjával összekötötte a kezemet. Amikor
befejezte, lenyomott az ülésbe, és bekötötte rajtam a biztonsági
övet. Egy pillanattal később észrevettem, hogy a repülőgép kigördül.
Digó leült velem szemben, még mindig fortyogva a haragtól.
– Hogy ne kelljen fáradnod, elmondom neked, mit választhatsz –
kezdte lassan, nyugodt hangon. – Minden alkalommal, amikor arcon
ütsz, a tiszteletlenségről teszel tanúbizonyságot, megalázol engem,
Laura. Ezért azt akarom, hogy te is lásd azt, amit én érzek. Testi
fenyítés lesz, és garantálom neked: akárcsak nekem, neked sem fog
különösebben tetszeni. Választhatsz, hogy vagy leszopsz, vagy én
nyallak ki.
A repülő pont akkor indult, amikor e szavakat meghallottam.
Ahogy megéreztem, hogy emelkedünk, elájultam.
Amikor magamhoz tértem, a kanapén feküdtem, a kezem még
mindig össze volt kötve.
Digó az ülésben ült, keresztbe tett lábbal, és mereven engem
ﬁgyelve, egy pezsgőspohár szárával játszadozott.
– Szóval? – kérdezte közömbös hangon. – Mit választasz?
Felültem, és tágra nyílt szemmel bámultam rá.
– Te viccelsz, ugye? – kérdeztem vissza nagyot nyelve.

– Úgy nézek ki, mint aki viccel? Amikor már másodszor is arcon
ütsz, azt viccnek gondolod? – morogta és közel hajolt hozzám. –
Laura, még egy óra van hátra a repülőútból, ez alatt az idő alatt
letöltöd a büntetést. Sokkal korrektebb vagyok veled, mint te velem,
mert én hagyok neked választási lehetőséget – magyarázta,
hunyorítva megnyalta az ajkát. – Most azonban mindjárt vége a
türelmemnek, és azt fogom csinálni, amit te, vagyis amihez csak
kedvem van.
– Leszoplak – mondtam minden érzelemtől mentesen. – Kikötöd
a kezem, vagy csak szimplán szájba akarsz baszni? – vetettem oda
durván.
Nem mutathattam ki, mennyire rettegek, tudtam, hogy attól csak
még jobban beindul. Olyan volt, mint egy vérszemet kapó ragadozó
– támadott.
– Ezt a választ vártam – válaszolt, majd felállt, és kigombolta a
sliccét. – Nincs szándékomban kikötözni téged, mert félek attól,
hogy mit tennél utána, és akkor újabb büntetést kellene kitalálnom.
Ahogy közeledett hozzám, lehunytam a szemem. Csak történjen
meg, legyünk már túl rajta, ez járt a fejemben. A pénisze helyett
azonban azt éreztem, hogy a felemeli a testem. Kinyitottam a
szemem. A repülő e részén a folyosó annyira szűk volt, hogy oldalra
kellett fordulnia ahhoz, hogy elférjen. Beléptünk egy sötét kabinba,
amelyben egy ágy állt.
Digó lassan letett a puha paplanra, aztán otthagyott, és belépett a
szomszédos apró helyiségbe. Amikor visszajött, egy hálóköntös
fekete övét tartotta a kezében. A mozdulatait ﬁgyelve egyszer csak
ráeszméltem, hogy minden rémületem ellenére, amit tennem kell,
az egyáltalán nem büntetés. Digó fogta a derékszíjat, amellyel

összekötötte a kezem, kioldotta, aztán hasra fordított, és a kemény
bőrszíjat a hálóköntös puha övére cserélte. Amikor befejezte, ismét
hanyatt fekve találtam magam. Mivel most a testem alá került, meg
sem tudtam mozdítani a kezemet.
Az ágy melletti éjjeliszekrényből előhúzott egy szemkötőt.
Varsóban én is használtam ilyet, amikor nem tudtam aludni a
napsütéstől. Fölém hajolt, és feltette a maszkot a szememre úgy,
hogy minden, amit láttam, az csak a fekete bársony felszíne volt.
– Kislány, fogalmad sincs arról, mi mindent szeretnék most
csinálni veled – suttogta.
Teljesen összezavarodva hevertem, azt sem tudtam, hol van, mit
csinál. Idegesen nyalogattam a szám szélét, készültem arra, hogy
befogadjam a férﬁasságát.
Hirtelen éreztem, hogy kigombolja a nadrágomat.
– Te mit művelsz? – kérdeztem pánikba esve, miközben próbáltam
megszabadulni a maszktól. – Ahhoz, amit csinálni akarsz, csak a
számra van szükséged, nem?
Massimo eleresztett egy gúnyos kacajt, és miközben a vetkőztetést
egy pillanatig sem hagyta abba, odasúgta:
– Az, hogy engem kielégíts, egyáltalán nem lesz büntetés
számodra, legalábbis reggel óta tudom, hogy te is akarod. De ha én
teszem veled, a részvételed és az ellenőrzésed nélkül, akkor kvittek
leszünk – fejezte be mondandóját, és egy rántással letépte rólam a
nadrágot.
Fektemben igyekeztem a lehető legjobban összeszorítani a lábam,
noha pontosan tudtam, hogy nem tudok ellenállni neki, ha valamit
tenni akar.
– Massimo, kérlek, ne csináld!

– Én is kértelek, hogy ne csináld… – szakított félbe, és
elhelyezkedett fölöttem. Éreztem, ahogy a matrac, amin fekszem,
besüpped a súlya alatt.
Nem tudtam, hol van, és mit csinál, csak hallgatóztam.
Megéreztem a leheletét az arcomon, majd azt is, hogy ﬁnoman a
fülcimpámba harap.
– Egyet se félj, kislány! – mondta, és becsúsztatta a kezét a lábam
közé, hogy széttárja őket. – Gyengéd leszek, megígérem.
A lábamat egyre erősebben szorítottam, halkan nyöszörögve a
rémülettől.
– Csitt… – suttogta. – Egy pillanat, és széttárom a lábad, és ujjal
beléd hatolok, egyelőre eggyel. Lazulj el.
Tudtam, hogy megteszi, függetlenül attól, akarom-e. Ezért inkább
lazítottam a szorításon.
– Nagyon jó, most pedig tárd szét a lábad!
Úgy tettem, ahogy kívánta.
– Jó kislánynak kell lenned, tedd azt, amire kérlek, mert nem
szeretnélek bántani.
Elkezdte ﬁnoman csókolgatni az ajkamat, miközben a tenyere
egyre lejjebb vándorolt. A másik kezével megragadta az arcom, és
egyre erősebben csókolt. Megadtam magam neki, és egy pillanattal
később nyelveink táncba kezdtek, másodpercenként fokozva a
ritmust. Kívántam, a szám egyre mohóbb és mohóbb lett.
– Nyugalom, kislány, ne olyan gyorsan, ne feledd, hogy ez
büntetés! – súgta, mialatt a másik keze elért a bugyim csipkés
felszínéhez. – Imádom, ahogy a tested és ez a ﬁnom szövet
egymáshoz ér. Feküdj csak nyugodtan!
Az ujjai szép ráérősen belopództak a testem legintimebb tájékára.

Lassan, szájával a fülem környékén matatva először a combom belső
felét fedezte fel, ﬁnoman cirógatva a két ujjával, mintha direkt
ingerelni akarna. Megdörzsölte megduzzadt nagyajkamat, aztán
végül becsusszant az ujjával. Ahogy megéreztem a csodás érintést, a
hátam megfeszült, a számat kéjes nyögés hagyta el.
– Ne mozogj, maradj csöndben! Semmilyen hangot nem szabad
kiadnod, érted?
Igenlően bólintottam. Az ujjai egyre mélyebbre csúsztak, amíg
végül teljesen eltűntek. Összeszorítottam a fogam, nehogy
bármilyen hangot is kiadjak, ő pedig kiﬁnomult és érzéki izgatásba
kezdett bennem. Középső ujja hol becsúszott… hol pedig kicsúszott,
miközben hüvelykujjával gyengéden kényeztette pattanásig duzzadt
csiklómat. Éreztem, hogy lejjebb csúszik rólam, egyre lejjebb. Aztán
már alig kaptam levegőt. Az ujjai nem hagyták abba a kényeztetést,
amíg el nem jutottak a megfelelő helyre. Váratlanul kihúzta őket,
mire az arcom eltorzult a csalódottságtól. Egy pillanattal később már
a lélegzetét éreztem a bugyimon, ami még mindig rajtam volt.
– Attól a naptól álmodozom erről, amióta megláttalak. Azt
akarom, hogy beszélj hozzám, amikor elkezdem. Tudni akarom, hogy
jó-e neked, mondd el, hogyan tudok neked örömöt szerezni –
mormolta, miközben lehúzta rólam a bugyit.
Ösztönösen összezártam a combom, szégyent és zavarodottságot
éreztem.
– Tárd szélesre a lábad előttem! Látni akarom.
Ebben a pillanatban értettem meg, miért kötötte be a szemem –
mindenáron kényelmet akart nekem biztosítani az első
szeretkezéskor. A szemkötőnek hála úgy éreztem, Digó kevesebbet
lát, mint a valóságban. Kicsit olyan ez, mint a gyerekeknél, akik

becsukják a szemüket, amikor félnek, mert azt hiszik, ha ők nem
látnak, akkor nem is látszanak.
Lassacskán végrehajtottam a parancsot, és meghallottam, milyen
hangosan szívja be a levegőt. Egyre szélesebbre tárta a lábam,
tekintetével egyre mélyebbre hatolva a testem legintimebb helyére.
– Nyalj ki! – nyögtem, nem bírtam türtőztetni magam. – Kérlek,
don Massimo!
E szavakra kezdte ritmikusan dörzsölgetni hüvelykujjával a
csiklómat.
– Türelmetlen vagy, biztosan szereted, ha megbüntetnek.
Fölém hajolt, és nyelvével a puncimba hatolt. Arról álmodoztam,
bárcsak elkaphatnám a hajánál fogva, de hátrakötött kezemmel
mozdulni se tudtam. Keményen támadott a nyelvével, ütemesen
dolgozva. Egyik kezének ujjaival szétfeszítette a puncimat, hogy
jobban odaférjen a legérzékenyebb ponthoz.
– Azt szeretném, hogy mindjárt elmenj, és később további
orgazmusokkal foglak gyötörni – olyan sokáig, hogy a végén
könyörögni fogsz, hogy hagyjam abba, de én nem fogom, mert meg
akarlak büntetni, Laura.
E pillanatban letépte a kendőt a szememről.
– Azt akarom, hogy rám nézz, szeretném látni az arcodat, amikor
újra elélvezel.
Felemelkedett és egy párnát dugott a fejem alá.
– Muszáj, hogy jól lásd.
Digó a lábam között egyszerre volt szexi és rettentő. Sohasem
szerettem, ha egy férﬁ nézett orgazmus közben, mert mindig is túl
intimnek tartottam ezt, de most nem volt más választásom. Ajkával
végigsimította a csiklómat, és két ujját belém nyomta. Behunytam a

szemem, a kéj határán voltam.
– Erősebben – suttogtam.
Gyakorlott csuklójával gyors mozdulatokat tett, nyelvével pedig a
legérzékenyebb részemet járta be.
– A kurva életbe! – sikoltottam az anyanyelvemen, amikor először
elélveztem. Az orgazmusom hosszú volt, és óriási, az egész testem
megfeszülve vergődött a csapdájában. Amikor éreztem, hogy
lecseng, újra megnyomta a kimerült és túlérzékeny csiklómat,
egészen a fájdalom határára lökve engem. Összeszorított foggal,
reszketve nyüszítettem az ujjától.
– Bocsánat! – sikítottam az újabb kéjes fájdalomhullám után.
Digó lassan enyhített a nyomáson, megnyugtatta a testemet,
csókolgatta és nyelvével kényeztette a sajgó pontokat. A csípőm
súlyosan zuhant a matracra, amikor befejezte. Ahogy ott feküdtem
mozdulatlanul, alám tolta a tenyerét, és egy mozdulattal annyira
kilazította a csomót, hogy ki tudtam szabadítani a kezemet.
Kinyitottam a szemem, és ránéztem. Komótosan felállt az ágyról. Az
éjjeliszekrényhez nyúlt, és kivett belőle egy csomag nedves
törlőkendőt. Gyengéden megtörölte azokat a helyeket, amelyeket
nem sokkal korábban még annyira brutálisan gyötört.
– Bocsánatkérés elfogadva – vetette oda, aztán eltűnt a fal
mögött.
Egy pillanatig még ott feküdtem, de nehezen tudtam felfogni, mi
történt az imént. Egyet tudtam, hogy annyira kielégült voltam és
annyira fájt mindenem, mintha egész éjjel keféltem volna vele.
Mire kimentem, Massimo az ülésben ült, felső ajkát harapdálva.
Rám nézett.
– A szám a puncid illatát őrzi. Nem is tudom, hogy ez nekem

büntetés, vagy neked.
Leültem a szemben lévő ülésre, mintha nem is érdekelne, amit az
imént hallottam.
– Mik a terveink mára? – kérdeztem, és kivettem a kezéből a
pezsgőspoharat.
– Egészen bájos, ahogy pimaszkodsz velem – válaszolta
mosolyogva, és töltött magának még egy pohárral. – Örömmel
látom, hogy már nem zavar a repülőgép mérete.
Nehézkesen nyeltem le a következő kortyot. Az egész helyzet
miatt elfeledkeztem a félelmemtől.
– A belsejében tett kirándulás határozottan megváltoztatta a
perspektívámat. Tehát? Mi vár ma ránk?
– Megtudod, ha eljön az ideje. Én most dolgozom egy kicsit, te
meg játszhatod a mafﬁafeleséget – mondta kamasz ﬁús mosollyal az
arcán.
A repülőtéren már várt ránk a testőrség és a fekete terepjárók a
kijárat mellett. Az egyik férﬁ kinyitotta az ajtót, majd amikor
kényelmesen elhelyezkedtem az ülésen, becsukta utánam. Minden
alkalommal, amikor megláttam ezt a kocsioszlopot, az volt a
benyomásom, hogy ez valami varázslat lehet – ahogy egyik helyről a
másikra költöztetik az egész kócerájt. Hogy a fenébe tudtak ezek az
emberek és az autók idejutni Massimo után ilyen rövid idő alatt? A
töprengésemből elrablóm közvetlenül a fülemnél érezhető hangja
szakított ki.
– Szeretnék beléd hatolni – súgta, forró lehelete, paradox módon,
megdermesztette a véremet. – Mélyen és brutálisan, szeretném
érezni, ahogy a lucskos puncid szorosan körülölel.
A szavak, amiket hallottam, beindították buja képzeletem. Szinte

a testemmel éreztem mindazt, amiről beszélt nekem. Lehunytam a
szemem, és igyekeztem megnyugtatni a heves szívdobogást, amely
lassan egyre mérsékeltebb ütemre váltott. Hirtelen Digó forró
lehelete eltűnt, és hallottam, hogy odaszól valamit a kormány
mögött ülő férﬁnak. A szavakat nem értettem, de néhány másodperc
múlva a kocsi lehajtott az útról. Leparkoltunk, a sofőr kiszállt, és
magunkra hagyott bennünket.
– Ülj az anyósülésre! – mondta hideg, fekete tekintetével
barangolva a testemen.
Úgy ejtette ki e szavakat, hogy közben végig mozdulatlanul ült,
amivel kizökkentett egy kicsit.
– Minek? – kérdeztem zavartan.
Massimo arcán az idegesség jelent meg, állkapcsa megint
ritmikusan rángott.
– Laura, utoljára mondom: ülj át előre, vagy én teszlek át.
A hangszíne ismét agressziót ébresztett bennem, vagyis
ellenállási vágyat, pusztán kíváncsiságból, hogy lássam, mi történik
azután. Azt már tudtam, hogy a büntetés jól megy neki, és hogy
mindig együtt jár valamiféle kényszerrel, de abban nem voltam
egészen biztos, hogy ez a kényszer nem felel-e meg nekem is.
– Úgy parancsolgatsz nekem, mint egy kutyának, én pedig nem
akarok kutya lenni… Vettem egy nagy levegőt, hogy tartsak egy
szentbeszédet arról, hogyan kellene viselkednie velem, de még
mielőtt az első szót kimondtam volna, kirángatott a kocsiból és
átültetett az anyósülésre. Brutálisan hátrafeszítette a kezemet az
ülés támlájához.
– Nem kutya, szuka – mondta, és megkötötte a kezemet egy
vászonszíjjal. Mire észbe kaptam, hogy mit csinál, már az üléshez

kötve ültem, Digó pedig elfoglalta a sofőrülést. Az ujjammal
kitapogattam köteléket és csodálkozva fedeztem fel, hogy a köntös
öve az, amellyel a repülőgépen is meg voltam kötve.
– Szereted kikötözni a nőket? – kérdeztem, miközben ő az
irányítópanelen matatott.
– A te esetedben ez nem preferencia kérdése, hanem kényszer.
Megnyomta a start gombot, és egy ﬁnom női hang elkezdte
navigálni.
– Sajog a kezem és a hátam – számoltam be természetellenes
testtartás miatt fájdalomról már néhány percnyi autózás után.
– Nekem egészen más fáj, és egészen más okból. Akarsz
versenyezni?
– Tudtam, hogy mérges vagy és frusztrált – ezt még nem tudtam
pontosan kitalálni, de fogalmam sem volt, hogyan járultam hozzá a
viselkedésemmel. De sajnos, még ha nem is én okoztam, akkor is
rajtam csapódott le. Te rohadt makacs egoista!, morogtam lengyelül,
tudtam, hogy úgyse érti.
– Amint kioldozol, akkora sallert keverek le neked, hogy
szedegetheted majd a gengszter fogazatodat a padlóról –
fogadkoztam továbbra is lengyelül.
Massimo lassított, megállt a lámpánál, és hozzám fordult egy
dermesztő pillantás kíséretében.
– És most mondd el ugyanezt angolul! – sziszegte a foga között.
Megvetően elmosolyodtam, és egy egész sor káromkodást és
szitkozódást zúdítottam rá lengyelül. Ült és rám szegezte egyre
tébolyultabb haragtól sugárzó tekintetét, egészen addig, amíg zöldre
nem váltott a lámpa, és elindultunk.
– Mindjárt csillapítom én a fájdalmadat, vagy legalábbis elterelem

róla a ﬁgyelmedet – szólalt meg, és egy kézzel kezdte kigombolni a
nadrágomat.
Egy pillanattal később a bal tenyere nyugodtan hevert a
kormányon, a jobbja meg becsúszott a csipkebugyi alá. Nyüszítettem
és rángatóztam az ülésen, átkozódva, és könyörögve, hogy ne tegye,
de már késő volt.
– Massimo, bocsánat! – kiabáltam, próbáltam megakadályozni
abban, amit művelt. Már nem fáj semmi, és amit lengyelül
mondtam…
– Engem ez már nem érdekel, ha nem fogod be a szádat, be kell
kötnöm. Szeretném hallani a navigációt, úgyhogy ettől a pillanattól
kezdve egy szót sem szólsz. A tenyere lassan becsúszott a bugyim
alá, én pedig éreztem, ahogy elfog a pánik, és egyúttal a teljes
megadás.
– Megígérted, hogy nem bántasz – suttogtam, a fejemet a
fejtámlának feszítve.
Massimo ujjai ﬁnoman izgatták a csiklómat, szétkenve rajta a
nedvességet, ami azonnal megjelent, amint hozzám ért.
– Nem bántalak, csak azt szeretném, hogy ne fájjon többé a kezed.
A szorítása egyre erősebb lett, körkörös mozdulatai pedig egyre
mélyebbre löktek uralmának mélységébe. Lehunytam a szemem, és
átadtam magam az élvezetnek. Tudtam, hogy ösztönösen cselekszik,
mert a ﬁgyelmét két dolog között kellett megosztania: a vezetés és
az én megbüntetésem között.
Nyüszítettem az ülésben, amikor a kocsi hirtelen megállt.
Éreztem, ahogy a tenyere elhagyta azt a helyet, ahol még legalább
két percet kellett volna maradnia, és a béklyó kilazul.
– Megérkeztünk – közölte, és leállította a motort.

Kipislantottam a szemhéjam alól. A fejemben a hang üvöltött,
tombolt, mindennek elhordta őt. Hogy lehet így itt hagyni egy nőt,
az élvezés határán, és ami ezután jön – egy pillanat múlva a
kétségbeesés küszöbén. Nem kellett hangosan feltennem a kérdést,
mert jól tudtam, mi motiválta Massimo lépését. Azt akarta, hogy
könyörögjek, úgy döntött, hogy bebizonyítja nekem, mennyire
kívánom őt, hiába próbáltam fellázadni minden ellen, amit csinált.
– Szuper – mondtam, lassan masszírozgatva a csuklómat. Annyira
fájt a kezem, hogy majd megőrültem. – Remélem, elmúlt az, ami
neked fájt – vetettem oda kihívón, és közben bocsánatkérőn
megvontam a vállam. Mintha megnyomtam volna a piros gombot.
Digó megragadott, és leültetett magával szemben úgy, hogy a
hátammal a kormánynak feszültem. Erősen elkapott tarkómnál, és a
kemény farkához nyomta a puncimat. Felnyögtem, éreztem, ahogy
az érzékeny, felizgult csiklómhoz ért.
– Az fáj… – egyenként préselte ki a szavakat – …hogy még nem
élveztem bele a szádba. Csípője lassú körökben mozgott, időnként
felfelé lökve egyet. Ettől a mozdulattól, és a farkának nyomásától
elakadt a lélegzetem.
– És még sokáig nem is fogsz – súgtam bele a szájába, a végén
megnyalintva ajkát. – Kezdem szeretni a játékot, amit rám erőltettél
– mondtam vidáman.
Erre megmerevedett, a szeme fürkészőn vizsgált, mint ha a választ
keresné a fel nem tett kérdésre. Nem tudom, milyen sokáig ültünk
ott, egymásra meredve, mert a néma küzdelemből az szakított ki
bennünket, hogy valaki kopogott az ablakon. Massimo leengedte a
szélvédőt, és a túloldalon Domenico nem túl meglepett ábrázatát
pillantottuk meg. Istenem, csak nekem tűnik úgy, hogy ez a csávó

mindent tud?, gondoltam.
Mondott néhány mondatot olaszul, ügyet sem vetve arra a pózra,
amelyben ültünk, Digó pedig határozottan ellenkezett azzal, amit
mondott. Fogalmam sem volt, miről beszélgettek, de a párbeszéd
hangszínéből arra lehetett következtetni, hogy Digó nem szeretné
azt, amit Domenico mondott. Amikor befejezte, Massimo kinyitotta
az ajtót, és továbbra sem eresztve engem kiszállt, majd elindult a
szálloda bejárata felé, amely előtt leparkoltunk. A lábammal
átkulcsoltam a derekát, és éreztem magamon a többi vendég
pillantását, ahogy szótlanul faarccal elsétált mellettük.
– Nem vagyok lebénulva – szóltam megemelt szemöldökkel,
ﬁnoman ingatva a fejem.
– Remélem, de több jó okom is van arra, ami miatt nem akarlak
elengedni, legalábbis kettő.
Elhaladtunk a recepció mellett, és beléptünk a liftbe, ahol a falnak
döntött. A szánk kis híján összeért.
– Az első, hogy a farkam mindjárt szétrepeszti a nadrágomat, a
második, hogy a te puncid tiszta nedves, és az egyetlen, ami
eltakarhatja ezt a csúnya látványt, az a tenyerem és a te csípőd.
Beharaptam az ajkamat, ahogy ezt hallottam, annál is inkább,
mert amit mondott, abban volt valami. A lift csengője jelezte, hogy
megérkeztünk az emeletre, ahol ki kell szállnunk. Néhány lépés után
Digó az ajtóhoz érintette a kártyát, amit Domenicótól kapott,
belépett a hatalmas apartmanba, majd letett engem a közepén.
– Szeretnék megmosakodni – szólaltam meg, a poggyászomat
keresve.
– Mindent, amire szükséged van, megtalálsz a fürdőszobában,
nekem most el kell intéznem valamit – közölte, majd a fülére

tapasztotta a telefonját, és eltűnt az óriási nappaliban.
Lezuhanyoztam, bekentem magam a vaníliás testápolóval, amit a
szekrényben találtam. Kijöttem a fürdőszobából, és ahogy
áthaladtam a következő helyiségeken, rábukkantam egy palackra a
kedvenc italomból. Töltöttem magamnak egy pohárral, aztán még
eggyel, és még eggyel, néztem egy kicsit a tévét, döntöttem
magamba a pezsgőt, és azon töprengtem, hová tűnhetett az
elrablóm. Egy idő után eluntam magam, és fel-alá járkáltam az
apartmanban, felfedezve, milyen jókora darabot elfoglal a szálloda
emeletéből. Amikor az utolsó ajtóig is elértem, és átléptem a
küszöbön, egy homályos helyiségbe jutottam, a szememnek egy
ideig hozzá kellett szoknia.
– Foglalj helyet! – hallottam a már jól ismert akcentust.
Egy szó nélkül végrehajtottam az utasítást, tisztában voltam azzal,
hogy nem érdemes ellenállni. Néhány másodperc múlva megláttam
Massimót anyaszült meztelenül, amint a haját szárítgatta egy
törülközővel. A látványtól megrémülve, az alkoholtól felajzva
hangosan visszanyeltem a nyálam. Egy hatalmas, monumentális
lábakra támaszkodó ágy mellett állt. A matracon több tucat lila, zöld
és fekete díszpárna hevert, olyan titokzatos volt az egész szoba,
klasszikus és egyszerre rendkívül érzéki. Erősen belekapaszkodtam a
fotel oldalába, amikor közelebb lépett hozzám, nem tudtam levenni
a szemem az arcommal egy magasságban meredező farokról. Szó
szerint tátott szájjal bámultam. Csak akkor állt meg, amikor a lába
hozzáért az én behajlított térdemhez. Vállára dobta a fehér
törülközőt, és elkapta a végét. Amikor hideg, állatias tekintete
találkozott az enyémmel, imádkozni kezdtem, buzgón kérleltem
Istent, hogy adjon erőt ahhoz, hogy ellenállhassak annak, amit látok

és érzek.
Massimo pontosan tudta, hogyan hat rám. Azt hiszem, az arcomra
volt írva az egész, és az érzelmek elrejtésében az sem segített sokat,
hogy öntudatlanul beszívtam az alsó ajkam.
Lassan megragadta a hímtagját a jobb kezével, és simogatni kezdte
a tövétől a hegyéig. Még hevesebben imádkoztam. A teste
megfeszült, az acélkemény hasizmai összerándultak, a hímtagja,
amelyre igyekeztem nem ránézni, csak duzzadt és nőtt.
– Segítesz? – kérdezte, le sem véve rólam a szemét, miközben
végig magával játszadozott. – Ne feledd, sohasem bántanálak.
Istenem, nem kellett semmit tennie, még csak hozzám sem kellett
érnie ahhoz, hogy vörös izzásig felgyújtson engem és kizárólag
magára terelje a gondolataimat, a farkára, és az vágyra arról, hogy a
számba vehessem. A bensőm utolsó józan hangjai azonban azt
súgták, hogyha megkapja, amit akar, a játék már nem lesz izgalmas,
és én sem akkor járok a legjobban, ha ilyen könnyen behódolok neki.
Mert az, hogy magáévá fog tenni, több mint biztos volt, egyetlen
kérdés maradt: mikor történik meg mindez? Furfangos elmém a
vággyal folytatott harcban azt a gondolatot sugallta, hogy ez a
félisten, aki itt maszturbál az orrom előtt, meg akarja ölni a
családomat. Egy pillanat alatt elszállt a vágy, és csak a harag és a
gyűlölet maradt helyette.
– Álmodban – mondtam és megvetően fújtattam. – Nincs
szándékom semmiben segíteni neked, különben is, mindenre vannak
embereid, miért nem kéred meg őket, hogy segítsenek? – Felnéztem
rá. – Mehetek már?
Próbáltam felállni a fotelból, de nyakan ragadott, és ismét az
üléshez szegezett. Fölém hajolt, és hamis mosollyal megkérdezte:

– Biztos vagy abban, amit mondtál, Laura?
– Engedj el, a francba! – sziszegtem összeszorított foggal.
Megtette, amit kértem, és elindult az ágy felé. Felálltam, és
megragadtam a kilincset, mihamarabb el akartam hagyni a szobát,
mielőtt a gondolataim ismét nemkívánatos helyzetek körül kezdenek
keringeni. Az ajtó azonban zárva volt. Digó felemelte a telefont az
éjjeliszekrényről, felhívott valakit, kiejtett néhány szót, aztán
kinyomta a hívást.
– Gyere ide! – parancsolt rám.
– Engedj el, ki akarok menni! – üvöltöttem a kilincset rángatva.
A törülközőt lehajította az ágyra, és ott állt, maga mellett
leeresztett kézzel, belém fúrva jéghideg, fekete tekintetét.
– Gyere ide, Laura, utoljára mondom.
Ott álltam az ajtónak dőlve, és egy mozdulatot sem szándékoztam
tenni, végképp nem azt, amit ő akart tőlem. A torkából mély hörgés
hallatszott, amikor elindult felém. Becsuktam a szemem a
rémülettől, fogalmam sem volt, mi fog történni. Éreztem, ahogy a
testem felemelkedik, majd egy pillanat múlva lehuppan az ágyra.
Digó folyamatosan mormolt valami olaszul. Amikor megéreztem,
hogy bezuhanok a párnák közé, kinyitottam a szemem, és megláttam
a fölém tornyosuló Massimót. Elkapta a jobb kezemet, és egy
lakatban végződő, hosszú lánccal odakötötte az egyik oszlophoz.
Elkapta a bal kezemet is, de sikerült kiszakítanom, és pofon ütnöm
őt. Megcsikordult a foga, és egy pillanat múlva, dühös ordítás
szakadt fel a torkából. Tudtam, hogy most átléptem a határt.
Egyértelműen túl erősen megszorította a bal csuklómat a kezével és
rácsattintotta a másik karperecet, ezáltal az egész felsőtestem
béklyóba került.

– Azt csinálok veled, amit csak akarok – mondta pimasz
mosollyal.
Rugdalóztam, kapálóztam az ágyon, ő pedig egyenesen ráült a
lábamra, háttal nekem, és elővett egy rövid kis csövet. Fogalmam
sem volt, mi az, csak azt akartam, hogy szálljon le rólam végre. A
bokámra kötött két puha abroncsot, amelyek vége egy rúdban
végződött, aztán a másik ágyoszlophoz nyúlt. Egy láncot húzott elő
belőle, és hozzákötötte a bal bokámhoz, majd ugyanezt
megismételte a jobbal, és aztán leszállt az ágyról. Csak állt, és
szemlélte a látványt, ahogy a testem a négy oszlophoz volt kötve.
Láthatóan elégedett volt, és fel is izgult ettől. Én viszont egyszerre
voltam zavarodott, és kába. Próbáltam egyet rántani a lábamon, de a
cső, amelyhez hozzá voltak kötve, kitágult, és megakadályozott
ebben. Massimo beharapta az alsó ajkát.
– Reméltem, hogy ezt fogod csinálni. Ez egy teleszkópos rúd,
egyre szélesebbre tud nyúlni, de össze nem megy, ha csak nem
tudod, hol kell megnyomni.
Ennek hallatára eluralkodott rajtam a pánik. Itt fekszem
kikötözve, a lábam szélesen széttárva oldalra – akár egy felhívás
keringőre. Ebben a pillanatban kopogás hallatszott az ajtón, amitől
még jobban lebénultam.
Digó odalépett hozzám, egy mozdulattal kihúzta alólam a plédet,
és tetőtől talpig betakart.
– Ne félj! – mondta halvány mosollyal, és az ajtóhoz lépett.
Kinyitotta és egy ﬁatal nőt vezetett be a szobába. Nem láttam túl
világosan, de hosszú sötét haja volt, és éktelenül magas tűsarkút
viselt, amely kihangsúlyozta karcsú lábát. Massimo odaszólt neki két
mondatot, és a lány mozdulatlanná dermedt. Akkor tudatosult

bennem, hogy még mindig meztelen, és a lányt ez egyáltalán nem
lepi meg.
Odalépett hozzám, és a fejem alá tolt egy párnát úgy, hogy minden
nehézség és erőfeszítés nélkül beláthattam az egész helyiséget.
– Szeretnék neked mutatni valamit. Azt, ami téged elkerül –
súgta, ﬁnoman fülembe harapva.
Visszatért a szoba másik felébe, és leült a fotelba az ággyal
szemben úgy, hogy mindössze néhány méter választott el bennünket
egymástól. Egy pillanatra sem vette le rólam a szemét, mondott
valamit a sóbálvánnyá merevedett lánynak, mire az ledobta magáról
a ruhát, és megállt előtte fehérneműben. A szívem galoppozott,
amikor a lány letérdelt, és elkezdte ütemesen szopni a farkát.
Beletúrt a lány hajába, és erősen megmarkolta sötét fürtjeit. Nem
hittem el, amit látok. Fekete szeme rám szegeződött, egyre
szélesebbre nyílt szája idegesen kapkodta a levegőt. Látszott, hogy a
lány érti a dolgát. Időnként mondott néhány szót olaszul, mintha
instrukciókat adna neki, ő meg elégedetten nyögött. Néztem a
jelenetet, és próbáltam megérteni, mit érzek. Határtalanul
felizgultam, ahogy láttam Massimót az eksztázis határán, de a tény,
hogy nem én vagyok a lába közt, elvette a látvány örömét. Féltékeny
lennék erre a basáskodó seggfejre? Eltaszítottam magamtól a
gondolatot, hogy szeretnék a lány helyében lenni, de képtelen
voltam levenni róla a szemem. Massimo egyszer csak erősen elkapta
a lány fejét és brutálisan rászorította a farkára, de annyira, hogy a
lány fuldokolni kezdett. Nem a lány szopta le őt, hanem ő dugta
szájba, mélyen és őrült tempóban. Nyüszítettem az ágyon, a
végtagjaimhoz kötött láncok az ágyat karistolták. Egyre nehezebben
kaptam levegőt, a mellkasom pedig határozottan túl gyorsan

emelkedett és süllyedt. A jelenet, amelynek ő volt a főszereplője,
beindított, felizgatott és felháborított. Csak most értettem meg a
jelentését azoknak a szavaknak, amiket mondott, mielőtt megjött
volna a lány. Igen, teljesen biztos, hogy féltékeny voltam. Nem kis
erőfeszítés árán lecsuktam a szemem és félrefordítottam a fejem.
– Azonnal nyisd ki a szemed, és nézz rám – hörögte Massimo mély
torokhangon.
– Nem akarom, nem kényszeríthetsz! – mondtam elcsukló
hangon, alig tudtam kipréselni magamból egy mondatot.
– Ha nem nézel rám ebben a pillanatban, rögtön melléd fekszem,
ő pedig úgy fejezi be, hogy közben hozzád dörgölőzik. Te döntesz,
Laura.
A fenyegetés elég ösztönzően hatott ahhoz, hogy
engedelmeskedjem a parancsának.
Amikor a szemem találkozott az ő tekintetével, elégedettséget
láttam rajta, a szélesre tárt szája homályos mosolyra húzódott.
Felemelkedett a fotelból, és közelebb húzódott úgy, hogy a lány, aki
előtte térdelt, a hátával az ágynak támaszkodott, ő pedig úgy másfél
méterre helyezkedett el előttem. A csípőm körkörösen ringott, a
szaténlepedőhöz tapadva, száraz ajkamat másodpercenként
nedvesítettem a nyelvemmel. Kívántam őt. Ha nem lettem volna
lekötözve, talán is ki dobtam volna a szobából a másik lányt, és én
fejeztem volna be a dolgot. Massimo jól tudta ezt. Egy pillanat és a
szeme sötét lett és üres, a mellkasán patakokban folyt a veríték.
Tudtam, hogy mindjárt elmegy, mert az előtte térdelő lány is
gyorsítani kezdett.
– Laura, igen! – elfojtott nyögés szakadt fel a szájából, amikor az
összes izma megfeszült és a csúcsra ért, telezúdítva spermával a lány

száját.
Totálisan felizgultam, és olyannyira elhatalmasodott rajtam a
vágy, hogy úgy éreztem, mindjárt elélvezek vele együtt én is. A
testemet forró hullám öntötte el. Ő egy pillanatra sem vette le rólam
a szemét.
Megkönnyebbülten sóhajtottam fel, reméltem, hogy vége az
előadásnak. Digó mondott egy mondatot olaszul, a lány befejezte,
felállt, összeszedte a ruháját, és kiment. Digó szintén eltűnt a
fürdőszoba ajtajában. Meghallottam víz zubogását, de néhány perc
múlva ismét ott állt előttem, törülközővel szárítgatva a haját.
– Mindjárt könnyítek rajtad, kislány. Lassan foglak kinyalni, és
hagyom, hogy jó hosszan élvezz, hacsak nem akarod inkább, hogy
benned legyek.
Tágra nyitottam a szemem, a szívem úgy dübörgött, mint a
tapsvihar Beyoncé koncertje után. Ellenkezni akartam, de egy szót
sem tudtam kinyögni.
Massimo egy mozdulattal letépte rólam a paplant, és rögtön
széthajtotta a hálóinget, ami rajtam volt.
– Két dolog miatt szeretem ezt a hotelt – kezdte, miközben
ráérősen feltámasztotta a lábamat. – Először is mert az enyém,
másodszor pedig azért, mert benne van ez az apartman. Sokáig
kerestem a megfelelő holmikat berendezéséhez. – Hangja nyugodt
volt, és szexi. – Látod, Laura, most annyira ki vagy kötözve, hogy
sem menekülni, sem ellenállni nem tudsz – nyugtázta, miközben
nyelve a combom belső oldalán kalandozott.
– Egyszerre hozzáférek a gyönyörű tested minden, de minden
porcikájához. Elkapta a bokámat, és még jobban széttárta a lábamat.
A teleszkópos rúd néha megrándult, aztán leblokkolt, a lábamból

egy alaposan szétterpesztett V betűt formálva.
– Kérlek – suttogtam, mert már csak ez jutott eszembe.
– Arra kérsz, hogy kezdjem el, vagy arra, hogy hagyjam abba?
Egyszerű kérdés volt, mégis abban a pillanatban olyan nehéznek
tűnt a válasz, hogy amikor felelni akartam, a torkomból csak egy
csendes, rezignált nyögés jött ki. Digó följebb csúszott, és megállt az
arcom fölött, belém fúrva tekintetét. Alsó ajka az orromat, a számat,
az arcomat karcolta.
– Egy pillanat és úgy megbaszlak, hogy Szicíliáig elhallatszik a
sikításod.
– Könyörgök, ne! – mondtam az erőm maradékával, és szorosan
behunytam a szemhéjamat, amely alól potyogni kezdtek a rémület
könnyei. Csend lett, én pedig nem mertem kinyitni a szemem a
félelemtől, hogy mit láthatok. Egy kattanást hallottam, és
megéreztem, hogy kiszabadul a jobb kezem, aztán még egy kattanás,
és a bal is ernyedten a párnára hullott. A következő két kattanás
után teljesen megszabadultam a köteléktől.
– Öltözz fel, egy óra múlva ott kell lennünk az egyik klubomban –
utasított Massimo, majd úgy, ahogy volt, meztelenül kilépett a
szobából.
Hevertem még egy darabig, próbáltam magamban összeszedni, mi
is történt pontosan. Aztán elöntött a harag, talpra ugrottam, és
utánarohantam. Már félig fölöltözve, öltönynadrágban állt, pezsgőt
iszogatott.
– Volnál kedves magyarázatot adni erre?! – dörrentem rá, amikor
ideges lépteimet hallva felém fordult.
– Mi a gond, kislány? – kérdezte, könnyedén támaszkodva az
asztalra, amelyen a palack állt.

– A lány érdekel? Ő egy kurva. Van néhány bordélyházam, és hát
te nem akartál segíteni ellazulni. Az ágy, és a felszerelés láthatóan
tetszett neked, ez tehát nem igényel kommentárt. Akárcsak az, amit
Weronica művelt, legalábbis a reakcióidat látva – sorolta, és ﬁnoman
felvonta a szemöldökét. – Szóval, mi mást mondhatnék? – Keresztbe
fonta a karját a mellkasán. – Nem hatolok beléd, ha nem akarod, ezt
megígértem neked. Nem könnyű uralkodnom magamon, de annyira,
hogy ne erőszakoljalak meg, azért még sikerül. – Megfordult és
átment a szobán. – Még akkor is, ha mindketten tökéletesen
tisztában vagyunk azzal, hogy életünk kefélése lenne, és csak többet
kérnél belőle.
Úgy álltam, mint egy szobor, még tiltakozni sem tudtam. Nem
szívesen akartam bevallani magamnak, de igaza volt. Néhány perc
hiányzott, és megadtam volna magam neki. Massimo azonban azt
akarta, hogy az érzelmeim miatt adjam meg magam, nem az állati
vágy miatt. Teljes egészében magáévá akart tenni, nem csak a farkát
akarta belém nyomni. Istenem, ettől a ravaszságtól és a
manipulációs készségtől a falnak tudtam volna menni. Távozóban
odavetett szavai után csak még jobban kívántam, és most mégis
nekem kellett kordában tartani saját magam, nehogy beleüljek az
egyik hatalmas kanapén. Üvöltöttem a tehetetlenségtől, és ökölbe
szorított kezekkel vonultam ki zuhanyozni, ami tízpontos ötletnek
bizonyult. Amikor kiléptem a fürdőszobából, Domenicóba ütköztem,
aki éppen egy palack pezsgőt állított az asztalra.
– Különös, hogy még nincs eleged belőle – mondta, és töltött egy
pohárral.
– Ki mondta, hogy nincs? Sohasem kérdezed, hogy mit innék, csak
töltöd belém a rózsaszín szénhidrátokat – mondtam, és kuncogva

ledöntöttem egy kortyot. – Milyen az a klub, ahová megyünk?
– A Nostro. Szerintem ez Massimo kedvenc klubja. Személyesen
felügyel benne minden változtatást. Exkluzív hely, politikusok
mulatnak ott, üzletemberek és… – és itt elhallgatott, ami felkeltette
a kíváncsiságomat.
– És…? A kurváik? Az olyanok, mint Weronica?
Odafordultam hozzá. Domenico kíváncsian nézett rám, mintha azt
próbálná kikutatni, mennyit tudok, és mennyit blöffölök.
Rezzenetlen arccal álltam, úgy tettem, mintha megfelelő szett után
kutakodnék a ruháim között. Időnként a szám elé emeltem a
poharat.
– Talán nem pont olyanok, mint Weronica, de igen: olyan
emberek mulatnak ott, akik ilyen módon sehol máshol nem
mulathatnak.
– Az alapján, hogy a szemem előtt leszopta Massimót, úgy tűnt,
hogy jól ismeri, biztos csináltak már egyet s mást abban a klubban. –
Miután elhagyta a számat a mondat, amit csak gondolni terveztem,
egy pillanatig nem tudtam, mit tegyek. Végül megvontam a vállam,
és elindultam a fürdőszoba felé, magamat hibáztatva a könnyelmű
kotyogásért. Nem csuktam be az ajtót, és amint elkezdtem feltenni
egy könnyű alapozót az arcomra, az ajtóban megjelent a ﬁatal olasz,
a félfának támaszkodva. Leplezetlenül mulattatta az őszinteségem.
– Hát tudod, nem az én dolgom, hogy ki szopja le, és kit alkalmaz.
– Azt akarod mondani, hogy a munkafelvétel módja téged sem
érdekel?
Domenico tágra nyitotta a szemét, és kitört belőle a nevetés.
– Laura, bocsáss meg, te féltékeny vagy? – Erre a szóra
megborsózott a hátam. Ennyire rosszul sikerül közömbösnek

tettetnem magam?
– Csak türelmetlen vagyok. Arra várok, hogy vége legyen az évnek,
és akkor hazamegyek. Szerinted mit vegyek fel?
Domenico hamiskásan mosolygott, és elindult a szoba felé.
– Nem lehetsz féltékeny egy kurvára, hiszen ő csak a munkáját
végzi. Már előkészítettem neked egy ruhát.
Amikor kiment, lerogytam a mosdóhoz, a tenyerembe temettem
az arcomat. Ha ennyire látszik, hogy nem bírom a nyomást, akkor
továbbra is ez lesz. Szedd össze magad!, mondtam magamnak, és
megpaskoltam az arcomat.
– Ha így akarod megfegyelmezni magad, szívesen megütlek
erősebben is.
Felnéztem a tükörbe, és Massimót láttam meg, a fotelban ült a
hátam mögött.
– Meg akarsz ütni? – kérdeztem, miközben elkezdtem kifesteni a
szemem.
– Ha ettől bein…
Próbáltam koncentrálni arra a tevékenységre, amit végzek, de
őrjítő tekintete alaposan megnehezített mindent, a legegyszerűbb
dolgokat is.
– Akarsz valamit, vagy békén hagysz végre?
– Weronica egy kurva, néha eljön, és leszop, én meg megdugom,
ha éppen ahhoz van kedvem. Szereti az erőszakot és a pénzt, még a
legfurább ízlésű üzletfeleket is kielégíti, köztük engem is. Az összes
lány, aki nálam dolgozik…
– Muszáj ezt nekem hallgatnom? – csattantam fel, odafordultam
hozzá, és keresztbe tettem a karomat. – Elmondjam, hogyan baszott
meg Martin? Vagy inkább szeretnéd látni?

A szeme teljesen fekete lett, a hamiskás mosolyt kőarc váltotta fel.
Megragadott a vállamnál fogva, és leültetett a vécé melletti ülőkére.
– Minden, amit itt látsz, hozzám tartozik.
Megragadta a fejemet, és a tükörhöz fordította.
– Minden… amit… látsz… – sziszegte összeszorított foggal. – És
megölök mindenkit, aki ráteszi a kezét arra, ami az enyém. –
Elfordult, és kiment a fürdőszobából.
Minden az övé, a szálloda is az övé, a kurvák is az övéi és a játék is
az övé. A fejemben furfangos terv villant fel, úgy döntöttem,
megbüntethetem Digó elképesztő pofátlanságát. Bementem a
hálószobába, és ránéztem az ágyon szétterített aranyszínű ﬂitteres,
hátul kivágott ruhára. Sajnos hiába volt gyönyörű, sehogy se
passzolt terveimhez. Odamentem a szekrényhez, amelyben ott
lógtak a gyönyörű szettek.
– Szereted a kurvákat? Mutatok én neked kurvát… – morogtam
magamban lengyelül.
Kiválasztottam a ruhát és a cipőt, aztán visszamentem, és
megigazítottam a sminkemet. Harminc perccel később, amikor
Domenico bekopogott az ajtón, épp a csizmámat csatoltam be.
– Aztakurva – bukott ki belőle, és idegesen becsukta az ajtót. –
Meg fog ölni téged, és rögtön utána engem is, ha így mész.
Gúnyosan felkacagtam, és megálltam a tükör előtt. A testhez
simuló szűk, zsinórpántos ruha inkább nézett ki hálóingnek, mint
estélyinek. A teljes hátamat megmutatta, és a fél mellemet is,
tulajdonképpen alig takart valamit, de épp ilyennek kellett lennie.
Mivel a ruha elég alaposan feltolta a mellemet, a fekete kristályokkal
kirakott óriási keresztet inkább a hátamra akasztottam, hogy még
jobban a meztelenségemre irányítsa a ﬁgyelmet. A combközépig érő

szárú csizmák tökéletesen kiemelték azt is, hogy a ruha alig takart
valamit a fenekemből. Kint hőség volt, de szerencsére Emilio Pucci,
aki a lábbelit tervezte, előre látta, hogy vannak olyan nők, akik egész
évben imádják a magas szárú csizmákat, és úgy alakította ezt a
modellt, hogy jól szellőzzön, teljes hosszában fűzővel és kivágással a
lábujjaknál. Obszcén volt, és pofátlanul drága. A hajamat nagyon
szoros lófarokba fogtam a fejem tetején. Az egyszerű, szexi és
ránckisimító hatással bíró frizura ideális kompozícióba került a
füstárnyalatú szemhéjammal és a csillogó világos púderrel.
– Ugyan, Domenico, ki vette nekem ezeket a ruhákat? Ha már
ﬁzetett értük, talán tisztában volt azzal is, hogy fel is fogom venni
őket. Te is jól nézel ki, szóval, gondolom, te is jössz velünk?
Az ifjú olasz csak állt, két kézzel fogta a fejét, a mellkasa gyorsan
süllyedt és emelkedett.
– Veled megyek, mert Massimónak még el kell intéznie valamit.
Tudod, hogy nagy bajban leszek, ha meglát ebben a ruhában?
– Majd azt mondod neki, hogy próbáltál megállítani, de erősebb
voltam. Gyere!
Felkaptam egy fekete kistáskát, és egy fehér rókaprémes bolerót,
majd diadalittas mosollyal elhaladva mellette, kiléptem az ajtón.
Dörmögött valamit, ahogy jött mögöttem, de sajnos még nem
sajátítottam el a beszéd képességét az ő nyelvén.
Amikor kiléptünk a liftből az előcsarnokba, a recepció teljes
személyzete sóbálvánnyá vált. Domenico odabiccentett nekik, én
meg magamtól eltelve, csábosan mosolyogva tipegtem el mellette.
Beszálltunk a bejárat előtt parkoló limuzinba, és elindultuk a
mulatóba.
– Ma meghalok – rémüldözött, és töltött magának egy pohár

borostyánszínű italt. – Gonosz vagy, miért csinálod ezt velem? – Egy
húzásra felhajtotta az egészet.
– Ugyan, Domenico, ne túlozz. Különben is nem veled, hanem
vele. Amúgy meg azt hiszem, nagyon is elegánsan és szexin nézek ki.
Az ifjú olasz ledöntött még egy pohárral, és megint újra töltött
magának, fészkelődve az ülésen. Ma különösen divatosan nézett ki a
világos nadrágjában, a hasonló árnyalatú cipőjében és a feltűrt ujjú
fehér ingben. A csuklóján gyönyörű arany Rolex villogott, és néhány
fából, aranyból illetve platinából készült karkötő.
– Szexinek szexi, de hogy elegáns? Kötve hiszem, hogy Massimo
értékelni fogja ezt a fajta eleganciát.

7. fejezet
A Nostro tökéletesen tükrözte Massimo személyiségét. Két óriás
kidobó őrizte a bejáratot, amelyhez bíborszínű futószőnyeg vezetett.
Ahogy az ember leért a lépcsőn, elegáns és titokzatos hely tárult a
szeme elé. A bokszokat súlyos, sötét anyagból készült függönyök
választották el egymástól. Az ében falak, a gyertyák fénye az egész
helyet érzékivé, erotikussá, és igencsak vágykeltővé tette. A két apró
színpadon szinte meztelen nők álltak maszkkal az arcukon, a
Massive Attack zenéjére vonaglottak. A szegecselt bőrpárnákkal
bevont hosszú, fekete bárpult mögött kizárólag igen szűk bodyba, és
tűsarkúba öltözött lányok álltak. Mindkét csuklójukon kígyót imitáló
bőr karpereceket viseltek. Igen, Massimo abszolúte érezhető volt
ezen a helyen.
Ahogy elmentünk a bárpult mellett, a tömeg lustán eggyé olvadva
ringott a dal ritmusára. Az egyik hatalmas kidobó, aki az utat törte
nekünk a tömegben, elhúzott egy újabb függönyt, és egy legalább az
első emelet magasságáig felnyúló mennyezetű terem tárult fel
előttem. A fekete fából készült, monumentális szobrok egymásba
gabalyodott testeket mutattak, de engem inkább a méretük
nyűgözött le, semmint az, amit mutatni akartak. A terem sarkában,
egy emelvényen félig áttetsző textil mögött egy újabb boksz
rejtőzött, ide vezettek be mindannyiunkat. Határozottan nagyobb
volt, mint az eddigiek, és rögtön sejtettem, mi történhet itt, ugyanis
a közepére egy táncrudat szereltek be.
Domenico leült, de még mielőtt a feneke hozzáérhetett volna a
szaténhuzatú kanapéhoz, a szeparéba meghozták az alkoholokat és

ínyencségeket, továbbá több letakart ezüsttálcát. Reﬂexből ez
utóbbiak felé nyúltam, de Domenico elkapta a csuklómat, és nemet
intett. Egy pezsgőt nyomott a kezembe.
– Ma nem leszünk magunkban – kezdte óvatosan, mintha maga is
félne attól, amit ki akart mondani. – Csatlakoznak hozzánk
néhányan, akikkel el kell intéznünk bizonyos ügyeket.
Bólintottam, és gépiesen utána ismételtem.
– Néhányan, bizonyos ügyeket. Szóval, mafﬁózósat játszotok –
mondtam, és felhajtottam az italt, majd rögtön vissza is adtam neki
a poharat, hogy töltse újra.
– Igen, egy üzletet kell megkötnünk, jobb, ha hozzászoksz ehhez –
válaszolt, de aztán hirtelen csészealjnyira nyílt a szeme.
A mögöttem lévő teret nézte.
– Na, akkor kezdődik – mondta, és az ujjaival hátrafésülte a haját.
Hátranéztem, és megláttam, ahogy a bokszba belép néhány férﬁ,
köztük Massimo. Amikor észrevett, teljesen mozdulatlanná dermedt.
Haragos pillantással végignézett rajtam. Hangosan nyeltem egyet,
eszembe jutott, hogy pont ma talán mégsem volt a legjobb ötlet a
kurvának öltözés. A vele lévők elmentek Domenico irányába, de
Massimo végig egy helyben állt, a haragja szinte tapinthatóvá vált.
– Mi a fasz van rajtad? – mordult fel, és elkapta a könyökömet.
– Pár ezer euród – vakkantottam vissza, és kirántottam a karomat
a kezéből.
A válaszomtól úgy felforrt benne a vér, mint víz a teáskannában,
szinte látni lehetett, ahogy száll a gőz a füléből. Az egyik férﬁ
odakiáltott neki valamit, ő visszaválaszolt neki, de le sem vette a
szemét rólam.
Fogtam magam, leültem az asztal mellé, és újabb pohár pezsgőért

nyúltam. Ha már díszlet vagyok, legalább alaposan beállított díszlet
leszek.
Aznap kifejezetten jól csúszott az ital. Unottan végignéztem a
többi helyiségen, és hallgattam Digó beszédének dallamát. Nagyon
érzéki volt, ahogy az anyanyelvén beszélt. A töprengésből Domenico
szakított ki, aki éppen felemelte az ezüsttálca fedelét. Odanéztem,
és összeszorult a gyomrom – kokain volt. Az anyag csinos
csíkocskákra volt porciózva egy akkora tálcán, amit otthon leginkább
egészben sült pulyka tálalására használunk. Nagyot sóhajtottam, és
felálltam az asztaltól. Kiléptem a bokszból, de még meg sem tudtam
fordítani a fejem, amikor egy hatalmas kidobó termett mellettem.
Massimóra néztem, aki továbbra is visszameredt rám. Lehajoltam,
mintha csak a lábamat akarnám megvakarni, hogy még távozás előtt
felvillantsam neki a ruhám hosszát, vagyis inkább a rövidségét.
Kiegyenesedtem, és néhány centi távolságból mereven
visszabámultam az állatias indulattól világító szemébe.
– Ne provokálj, kislány!
– Na mi az? Félsz, hogy túl jól megy nekem? – kérdeztem, és
végignyaltam az alsó ajkamon. Az alkohol mindig felszabadítóan
hatott rám, de Massimo mellett ilyenkor mindig előbújt belőlem a
démon.
– Alberto majd kikísér.
– Ne tereld a témát! – mondtam, megragadva a zakója hajtókáját,
és mélyen beszívtam a kölnije illatát. – Olyan rövid a szoknyám,
hogy vetkőztetés nélkül megdughatnál. – Elkaptam a kezét és lassan
lecsúsztattam a csípőm felé, és bevezettem a ruhám alá. – Fehér
csipke, ahogy szereted. Alberto! – kiáltottam, és elindultam a lokál
tánctere felé.

Hátrafordultam, és Massimóra néztem, aki egy oszlopnak
támaszkodva állt, zsebre dugott kézzel… és széles mosolya elárulta,
hogy láthatóan izgatja a dolog.
Áthaladtam a nagytermen, és egy olyan helyiségben találtam
magam, ahol dübörgő zene adta a ritmust. Az emberek táncoltak,
ittak, és a privát szeparékban nyilván keféltek is. Nem érdekelt
túlzottan a dolog, ki akartam kapcsolni magam. Intettem a
pincérnőnek, és mire kinyitottam volna a számat, már ott is állt
előttem egy pohár rozépezsgő. Inni akartam, úgyhogy egy hajtásra
felhajtottam az egészet, és a következő pohárért nyúltam, ami
varázslatos módon megint csak azonnal ott termett a bárpulton. Egy
órát elvoltam így, talán többet is – amikor úgy ítéltem meg, hogy
megfelelően be vagyok állva, visszatértem hát a kokós társasághoz,
amelynek tagjait ott hagytam a szeparéban. Nem kis meglepetést
okozott, amikor a fekete, áttetsző függönyön átlépve észrevettem,
hogy az urak már nincsenek egyedül. A körülöttük tüsténkedő
hölgyek úgy dörgölőztek a lábukhoz, a kezükhöz, az ágyékukhoz,
mint a macskák. Egytől egyig gyönyörűek voltak, és mind kurvák.
Massimo ült középen, de az ő térdén egyetlen fehérmájú nőt sem
láttam. Véletlen volt, vagy direkt alakította így, mindenesetre
örültem, hogy egyedül van, mert az elfogyasztott alkohol könnyen
agresszívvá tett. Történhetett volna így is, de a beteg és részeg
agyam egyszer csak meglátott egy táncrudat. Különös módon éppen
szabad volt. Amikor Varsóba költöztem, egyből beiratkoztam egy
rúdtánctanfolyamra. Először azt hittem, ez a tánc kizárólag a szexi
vonaglásról szól. De az edzőnk hamar helyretette a tévedésemet,
bebizonyítva, hogy ez tökéletes sport az ideálisan megformált
alakhoz. Ugyanolyan, mint a torna vagy a ﬁtnesz, csak éppen egy

függőleges rúdon.
Odamentem az asztalhoz, és egyenesen Massimo szemébe nézve,
lassan levettem a hátamon lógó keresztet. Megcsókoltam, és
letettem elé az asztalra. A teremben megszólalt a Running Up That
Hill a Placebótól, ez volt a felhívás keringőre. Tisztában voltam vele,
hogy nem tehetek meg mindent, amit akarok, tekintettel a ruhám
hosszára és a vendégeire. De azt is tudtam, hogy abban a
pillanatban, amint megérintem a rudat, úgyis dührohamot kap.
Ahogy a kezem a fémhez ért, megfordultam, hogy teszteljem a
reakcióját: mozdulatlanul állt, és a társaságában lévő összes férﬁval
meg nővel együtt mind engem bámultak. Megvagy!, gondoltam, és
nekiláttam a tornászmutatványaimnak. Néhány másodperccel
később kiderült, hogy a többéves kihagyás ellenére mindenre
emlékszem, és továbbra is könnyen mennek a mozdulatok. A tánc
teljesen természetes dolog volt számomra, gyerekkorom óta
tanultam és edzettem. Legyen az rúdtánc, társastánc vagy latinamerikai, minden alkalommal ugyanolyan kiteljesedést keltett
bennem. Hagytam, hadd ragadjon magával az ital, a zene, a hely
hangulata, az egész helyzet teljesen kifordított magamból. Egy
kifejezetten túl hosszú pillanat után elnéztem abba az irányba, ahol
Digó utoljára állt. Ez a hely most üres volt, cserébe érezhettem
magamon az összes férﬁ tekintetét, beleértve a kanapén terpeszkedő
Domenicóét is.
Megfordultam, és megállt a szívverésem. Sütött rám a vad, hideg
és állatias tekintet, Massimo kevesebb mind húsz centire állt tőlem.
Körbefontam a lábammal, az ujjaimmal beletúrtam a hajába, és
nekilöktem a rúdnak.
– Érdekes zeneválasztás egy klubhoz képest.

– Hiszen, ahogy te is észrevetted, ez egy klub, és nem egy diszkó.
Hátat fordítottam neki, és a fenekemet az ágyékának nyomtam,
ﬁnoman riszálva. Massimo elkapta a nyakam, és a fejemet a vállához
szorította.
– Az enyém leszel, ezt garantálom, és akkor és úgy teszlek
magamévá, ahogy és amikor akarom.
Megeresztettem egy csábító mosolyt, majd lecsusszantam az
emelvényről. Az asztal felé vettem az irányt, amikor az egyik férﬁ a
közönségből felállt, és elkapta a csuklómat, hogy magához rántson.
Elveszítettem az egyensúlyom, és egyből a kanapéra zuhantam. A
ﬁckó felemelte a ruhámat és belemarkolt a pucér fenekembe,
rácsapott egyet-kettőt, és rikkantott valamit olaszul. Fel akartam
állni, hogy fejbe csapjam egy üveggel, de mozdulni sem bírtam.
Aztán egyszer csak azt éreztem, hogy valaki a tarkómnál fogva húz a
puha huzaton, és amikor felemeltem a fejem, Domenicót láttam
meg. Megfordultam, és észrevettem, hogy Massimo nyakon ragadja a
pasast, aki az imént taperolt. A kezében egy pisztoly volt, amellyel
épp az illetőre célzott. Kirántottam magam az ifjú olasz karjából, aki
próbált kiszabadítani a bokszból, és Digóhoz rohantam.
– Nem tudta, ki vagyok – mondtam, és megsimítottam a haját.
Massimo morgott valamit, de addigra Domenico ismét elkapott,
immár olyan erősen, hogy ne ránthassam ki magam. Don Massimo
elfordította a fejét a kanapé mellett álló férﬁtól, és egy pillanat alatt
az összes nő eltűnt a szobából. Amikor egyedül maradtunk, térdre
rántotta a ﬁckót, akit addig a nyakánál fogva tartott, és a fejéhez
szorította a fegyvert. Ettől a látványtól felgyorsult a szívverésem.
Felrémlett a jelenet a kocsifelhajtón, amely még mindig rémálom
volt számomra. Odafordultam Domenicóhoz, és hozzábújtam.

– Itt nem ölheti meg – jelentettem ki, biztos voltam abban, hogy
nyilvános helyen nem tesz ilyet.
– Dehogynem – felelte higgadtan az ifjú olasz, és magához
szorított. – És meg is fogja tenni.
Kifutott a vér az arcomból, a fülemben gyűlöletes dübörgés
kezdődött. A lábam egyszerre olyan lett, mint a zselé, és lassan
lerogytam Domenico törzse mellett.
Megragadott, és elkiáltotta magát, aztán éreztem, hogy felemel, és
elindul velem. Aztán elhallgatott a zene, és puha párnák között
landoltam.
– Szereted a hatásos kivonulásokat – szólalt meg, és egy tablettát
nyomott a nyelvem alá. – Jól van, Laura, nyugodj meg!
A szívem visszatért a normális ritmusba, amikor nagy dörrenéssel
kivágódott az ajtó, és Massimo lépett be rajta, az övébe tűzött
pisztollyal. Letérdelt elém a padlóra, és rémülten nézett rám.
– Megölted? – kérdeztem szinte hangtalanul, lélekben imádkozva,
hogy nemet mondjon.
– Nem.
Megkönnyebbülten felsóhajtottam és hanyatt fordultam.
– Csak átlőttem a kezét, amellyel meg merészelt érinteni – vetette
oda, miközben felállt, és átadta a pisztolyt Domenicónak.
– Vissza akarok menni a szállodába, ha szabad – jelentettem ki, és
megpróbáltam felállni, de a szívgyógyszer–alkohol-keverék miatt az
egész helyiség forogni kezdett velem, meginogtam, és
visszahanyatlottam a párnára.
Digó szorosan magához ölelt. Domenico kinyitotta az ajtót,
amelyen keresztül a hátsó helyiségbe, majd a konyhába jutottunk,
végül pedig kiértünk a klub hátsó udvarára. Ott már várt a limuzin,

ebbe szállt be Massimo, mindvégig a karjában tartva engem.
Leültetett, és betakart a zakójával. Fejemet a széles vállán nyugtatva
aludtam el.
A szállodában tértem magamhoz, arra, hogy az orra alatt
káromkodva próbálja lerángatni a csizmát a lábamról.
– Hátul van egy cipzár – nyöszörögtem félig lehunyt szemmel. –
Csak nem gondolod, hogy bárki képes volna minden alkalommal
befűzni.
Felnézett rám, harag csillogott a szemében, de sikerült lerángatnia
a csizmát a lábamról.
– Mi ütött beléd, hogy ma este úgy öltözzél, mint egy…
– Fejezd be – vakkantottam idegesen, és egy másodperc alatt
bepöccenve azon, ami kis híján elhagyta a száját. – Mint egy kurva.
Ezt akartad mondani?
Digó keze ökölbe szorult, állkapcsa megfeszült és ellazult.
– De hát szereted a kurvákat, nem? Weronica a legjobb példa.
A tekintete teljesen üres lett, amikor elhallgattam, én pedig
mozdulatlanul, pimasz arckifejezéssel vártam, mi lesz a válasza.
Nem válaszolt, de az összeszorított kezétől egészen elfehéredett az
ujjbegye. Aztán egyszer csak energikusan felpattant, és háttal rám
ült, a lábával átölelve a csípőmet. Elkapta a csuklómat, és a
matrachoz szorítva, a fejem fölé emelte a kezem. A mellkasom őrült
tempóban kezdett hullámzani, amikor az arca közel került hozzám,
és egy pillanattal később brutálisan benyomta a nyelvét a számba.
Felnyögtem, ﬁcánkoltam alatta, mégsem akartam harcolni vele. A
nyelve már a torkomat ostromolta, egyre mélyebben, és egyre
erősebben dörzsölve.
– Amikor ma láttalak táncolni… – suttogta, érdekes módon

elfordulva tőlem. – Baszd meg! – A nyakamhoz szorította az
arcomat. – Miért csinálod ezt, Laura? Mit szeretnél bebizonyítani?
Azt nézed, hol a határ? Azt úgyis én határozom meg, nem te. Ha azt
akarod, hogy elvegyem, amit akarok, azt megtehetem a
beleegyezésed nélkül is.
– Csak mulattam egy kicsit, nem ezt kellett volna tennem? És
különben is, szállj le rólam, inni akarok.
Felemelte a fejét, csodálkozva nézett rám.
– Mit akarsz?
– Inni – mormogtam, és ahogy engedett a szorítása, kicsúsztam
alóla. – Idegesítő vagy, Massimo – mondtam, és az asztalhoz
léptem, hogy töltsek magamnak a borostyánszínű italból.
– Laura, te nem iszol tömény szeszt, a gyógyszerek után, amiket
bevettél, és a klubban benyakalt pezsgő után, ez nem túl jó ötlet.
– Nem iszom? – kérdeztem, és a számhoz emeltem a poharat. –
Akkor ezt nézd.
Megdöntöttem, és lecsorgattam a torkomon az egészet. Istenem,
milyen undorító, gondoltam, és beleborzongtam az érzésbe. A
szervezetem reakciója azonban nem tartott vissza attól, hogy egy
újabb adagot töltsek magamnak. A terasz felé indultam, de
megfordultam, és Digóra néztem, aki a matracon könyökölve ﬁgyelte
az előadást.
– Ezt meg fogod bánni, kislány! – kiáltotta, ahogy eltűntem a
kivezető lépcsők mögött.
Csodás este volt, enyhült egy kicsit a hőség, a levegő
meghökkentően frissnek tűnt, annak ellenére, hogy Róma kellős
közepén voltunk. Leültem a hatalmas kanapéra, és ittam még egy
kortyot. Negyedóra elteltével, amikor kiürítettem a poharat,

álmosnak éreztem magam, és szédülni kezdtem. Valóban nem
szoktam tömény szeszt inni, és már tudtam is, miért. A fejemben
zúgó helikopter nem könnyítette meg a járást, a homályos látás
pedig az ajtó megtalálását nehezítette meg. Lehunytam hát az egyik
szemem, arra próbáltam összpontosítani, hogy megőrizzem a
maradék tartásomat, és valahogy visszataláljak az ágyba. A tőlem
telhető legkecsesebben felálltam, az ajtófélfába kapaszkodva, tudva,
hogy Massimo megláthat. Nem tévedtem – ott feküdt az ágyban,
laptoppal a térdén. Meztelen volt, leszámítva a szűk fehér Calvin
Klein bokszeralsót. Édes istenem, mennyire szép!, gondoltam,
amikor felnézett rám a monitorról. A kótyagos agyam már megint
újabb sátáni tervet sugalmazott, hogy vetkőzzem le előtte, és
hagyjam faképnél. Előreléptem, és elkaptam a ruha pántját, letoltam
a vállamról, az anyag a járólapra csusszant. Úgy terveztem, kecsesen
eltipegek a fürdőszobába, de ebben a pillanatban a lábam felmondta
a szolgálatot. A jobb bokám beleakadt a ruhámba, a ballal pedig pont
arra tapostam. Nagyot nyögve eltaknyoltam a szőnyegen, és a
következő pillanatban már hisztérikusan röhögtem magamon.
Digó pont úgy hajolt fölém, mint az első este, amikor megláttam a
klubban. Most azonban nem ragadott karon, hanem csak kézen
fogott, és lefektetett az ágyra, hogy ellenőrizze, nem esett-e bajom.
Amikor a hisztéria lecsendesedett, aggodalmas pillantást vetett rám.
– Nincs semmi bajod?
– Gyere! – suttogtam, ahogy az utolsó ruhadarabomat is levettem
magamról. Amikor a fehér csipketanga a bokámhoz ért, felemeltem a
lábam, és elkaptam a kezemmel. – Dugj meg, Massimo! – suttogtam,
miközben szélesre tártam a lábamat.
Digó csak ült, bámult rám, mosoly bujkált a szája sarkában. Fölém

hajolt, és ﬁnoman szájon csókolt, majd egy takaróval betakarta
meztelen testemet.
– Mondtam neked, hogy az ivás nem jó ötlet. Jó éjszakát!
Feldühített kétértelmű válasza. Már emeltem volna a kezem, hogy
még egyet lekeverjek neki, de vagy én voltam kivételesen lassú, vagy
ő volt olyan gyors, hogy elkapta a csuklómat, és összekötötte, pont
azzal az övvel, amellyel indulás előtt is, Weronica tevékenykedése
alatt. Felugrott az ágyra, és egy pillanattal később már ott feküdtem
szétfeszített testrészekkel az ágy oszlopai között, ﬁcánkolva, mint
egy partra vetett hal.
– Oldozz ki! – ordítottam.
– Jó éjszakát! – mondta, és kiment a szobából, leoltva a villanyt.
Az augusztusi nap besütő sugaraira ébredtem. A fejem olyan
nehéz volt, hogy majd szétesett, de nem ez volt a legnagyobb bajom
– egyáltalán nem éreztem a kezemet. Mi a kurva élet történik?,
gondoltam, és az összekötött csuklómra néztem. Rángattam, és
ahogy a fém a fához ütődött, a zajtól majd szétrobbant a fejem.
Halkan felnyögtem, és körbenéztem a szobában. Egyedül voltam.
Minden erőmmel próbáltam visszaemlékezni az utolsó éjszaka
eseményeire, de az egyetlen dolog, ami eszembe jutott, az a
rúdtáncelőadásom volt. Úristen, sóhajtottam fel arra a gondolatra,
hogy mi minden történhetett, amióta hazajöttünk, ha ilyen
körülmények közt fekszem most. Massimo biztosan megkapta, amit
akart, én meg itt halok meg, macskajajtól és bűntudattól gyötörve.
De néhány pillanatnyi önsajnálat után elérkezett a logikus
gondolkodás ideje. Az ujjaim hegyével próbáltam kitapogatni a
zárat, de a csapdám készítője úgy tervezte meg, hogy önállóan
lehetetlen legyen kiszabadulni belőle.

– Baszd meg, baszd meg, baszd meg! – üvöltöttem reménytelenül,
amikor egyszer csak halk kopogást hallottam. – Tessék! – mondtam
bizonytalan hangon, reszketve attól, ki lehet a küszöbön. Amikor
megláttam Domenicót, úgy megörültem, mint még soha, ettől
viszont ő dermedt le egy pillanatra. Különben igen vidámnak tűnt.
Lehajtottam a fejem, hogy megnézzem, nem látszik-e ki a mellem,
de szerencsére teljesen be voltam takarva a paplannal.
– Te most csak nézel, vagy segítesz nekem? – mordultam fel
ingerülten. A ﬁatal olasz erre odajött, és kiszabadította a kezem.
– Látom, jól sikerült az este – jegyezte meg, és vidáman felvonta a
szemöldökét.
– Hagyjál békén! – vetettem oda, miközben legszívesebben
meghaltam volna.
Ahogy a kezem a takaró alá ért, rémülten fedeztem fel, hogy
meztelen vagyok.
– Jaj ne! – szipogtam csendesen.
– Massimo elutazott, egy csomó dolga van, ezért kénytelen leszel
velem beérni. Várlak a nappaliban, mindjárt reggelizünk.
Harminc perccel később, egy zuhany és egy doboz paracetamol
után leültem az asztalra, és ittam egy kortyot a tejes teámból.
– Jól mulattál tegnap? – kérdezte, és félretette az újságot.
– Amennyire emlékszem, nem annyira, de utána, abból ítélve,
ahogy rám találtál, biztosan jobban. Hál’ istennek, erre már nem
emlékszem.
Domenicóból kitört a röhögés, amitől majdnem a torkán akadt a
félig rágott kiﬂi.
– Meddig emlékszel?
– A rúdtáncig, onnan sötét folt az egész.

– A táncra én is emlékszem, jól ki vagy lazulva – helyeselte
Domenico egy bólintás kíséretében. Az arcán még szélesebbre
húzódott a mosoly.
– Jól van, kínozz csak! – mondtam, és az asztalra ejtettem a fejem.
– Vagy inkább mondd el, mi történt utána!
Domenico felemelte a szemöldökét, és felhajtotta a kávét.
– Don Massimo idehozott a szobába, és…
– Megkefélt – fejeztem be a mondatot helyette.
– Őszintén kétlem, de persze nem voltam ott veletek. Nem sokkal
azután találkoztam vele, hogy megjöttünk, utána pedig láttam,
ahogy bement aludni a másik hálószobába. Ismerem őt egy ideje, és
nem tűnt olyan… – mondta, itt elhallgatott kicsit, a megfelelő szót
keresve – …elégedettnek, márpedig úgy hiszem, egy veled töltött
éjszaka után pont, hogy annak kellene lennie.
– Jézusom, Domenico, miért kínzol engem? Hiszen pontosan
tudod, mi történt, nem lehetne, hogy egyszerűen elmondod?
– Dehogynem, csak az nem lenne olyan vicces – kezdte, de az
arckifejezésem valószínűleg meggyőzte arról, hogy nincs kedvem
tréfálkozni. – Na jó, leittad magad, és rosszalkodtál egy kicsit,
úgyhogy kikötött az ágyhoz, aztán elment aludni.
Megkönnyebbülten sóhajtottam fel, ahogy ezt hallottam, de
továbbra is azon jártattam az agyam, hogy mi történhetett.
– Hagyd már abba az aggódást, és egyél, sűrű napunk lesz!
Három napot voltunk Rómában, de ez alatt az idő alatt egy
pillanatra sem láttam Massimót. A pokoli éjszaka után nyomtalanul
eltűnt, az ifjú olasz pedig hallgatott róla, mint a sír.
Egész napokat töltöttem Domenicóval, aki körbevezetett az örök
városban. Együtt ettünk, vásároltunk, jártunk el a fürdőbe. Azon

morfondíroztam, vajon az összes utazásunk így fog-e kinézni. Aztán
amikor másnap az ebédünket ettük egy lenyűgöző étteremben a
Spanyol lépcső alatt, nekiszegeztem a kérdést:
– Meg fogja engedni nekem valaha is, hogy dolgozzam? Én nem
bírom a semmittevést, hogy csak várjak rá otthon.
Az ifjú olasz sokáig hallgatott, aztán azt mondta:
– Nem mondhatok semmit don Massimóról, arról, hogy mit akar,
mit csinál, vagy gondol. Ne kérdezz tőlem ilyeneket, Laura, kérlek!
Ne felejtsd el, kicsoda ő. Minél kevesebbet kérdezel, annál jobb
neked.
– A rohadt életbe, talán van jogom tudni, mit csinál, miért nem
hív, és hogy él-e egyáltalán – csattantam fel, az evőeszközöket a
tányérra csapva.
– Él – válaszolta érdesen, ügyet sem vetve a kérdő tekintetemre.
Grimaszoltam egyet, és visszatértem az ennivalóhoz. Egyfelől
megfelelt nekem az életstílus, amelyet egy ideje éltem, másfelől
azonban nem voltam az a születettfeleség-típus. Meg aztán Massimo
sem volt az a tipikus született férj.
A harmadik nap reggelén Domenico, mint mindig, velem
reggelizett. Amikor megcsörrent a telefonja, elnézést kért, és
felpattant az asztalról. Beszélt néhány percet, aztán visszatért
hozzám.
– Laura, ma elmész a városból.
Csodálkozva néztem vissza rá.
– De hát csak most jöttünk.
A ﬁatal olasz bocsánatkérőn nézett rám, és elindult a gardrób felé.
Megittam a tejes teámat, és utánamentem.
Magas kontyba tűztem a hajam, és kihúztam a szemem; az egyre

alaposabb barnaságtól egyre kevesebb sminkre volt szükségem. Kint
mindennap legalább harminc fok volt. Nem tudtam, hová megyünk,
úgyhogy rövid, kék farmersortot húztam, hozzá egy falatnyi fehér
topot, ami alig takart valamit aprócska mellemből. Az aznapi
öltözékemet egyfajta kiáltványnak tekintettem, még fehérneműt
sem húztam fel. Nem leszek túl elegáns, gondoltam, és felvettem egy
magas talpú Isabel Marant tornacipőt. Amikor feltettem a
szemüvegem, és a vállamra kaptam a táskámat, Domenico jelent
meg a sarkon. Úgy állt ott, mint aki sóbálvánnyá vált, és egy pillanat
alatt végigmért.
– Biztos vagy abban, hogy így akarsz jönni? – kérdezte zavartan. –
Don Massimo nem lesz elégedett, ha így meglát.
– Tudod, mennyire érdekel ez engem ez után a három nap után? –
csattantam fel, hanyagul visszafordulva, megvető pillantás
kíséretében az orromra tolt szemüveg mögül. Faképnél hagytam, és
a lift felé indultam.
Az eszementül drága órám tizenegyet mutatott, amikor Domenico
beültetett a kocsiba.
– Nem jössz velem? – kérdeztem, és úgy biggyesztettem az alsó
ajkamat, mint egy durcás kislány.
– Nem tudok, de Claudio gondodat viseli majd az utazás során. –
Becsukta az ajtót, és a kocsi elindult. Szomorú voltam, és magányos.
Lehet, hogy vágyakoztam Digóra?
Claudio, a sofőröm, aki egyúttal a védelmemet is ellátta, nem volt
túlzottan bőbeszédű. Elővettem a telefonomat, és felhívtam az
anyámat. Most már nyugodtabb volt, de mérsékelten elégedett, főleg
miután bejelentettem, hogy ezen a héten már nem jutok el hozzájuk.
Amikor befejeztük a hosszúra nyúlt beszélgetést, a kocsi lehajtott

a sztrádáról, és kisvártatva behajtottunk Fiumicino városába.
Claudio roppant ügyesen kanyargott a hatalmas terepjáróval a
festői, keskeny utcácskákon. Egy pillanattal később az autó
lefékezett, és a szemem előtt egy exkluzív jachtokkal telezsúfolt
hatalmas kikötő jelent meg.
Az ajtót egy fehér ruhába öltözött idősebb úr nyitotta ki nekem.
Kíváncsian rápillantottam a sofőrömre, aki egyetértőn bólintott,
jóváhagyva a kiszállást.
– Üdvözlöm Porto di Fiumicinóban, Laura kisasszony. A nevem
Fabio, engedje meg, hogy felkísérjem a fedélzetre. Erre tessék! –
mondta, és kinyújtotta a kezét, hogy mutassa az irányt.
Amikor néhány lépést megtéve megálltunk, hogy fellépjünk a
fedélzetre, felemeltem a fejem, és a földbe gyökerezett a lábam. A
szemem előtt ott magasodott a Titán.
A hajók többsége a kikötőben hófehér volt, ez azonban hideg
acélkék színekben pompázott, sötétített ablakokkal.
– A jacht kilencven méter hosszú. Tizenkét kajüt található benne
a vendégek számára, jakuzzi, mozi, edzőterem, és természetesen
hatalmas medence, és egy helikopter-leszállóhely.
– Szerény – jegyeztem meg leesett állal. Amikor felléptem a hat
fedélzet közül az elsőre, egy hatalmas, félig fedett szalont láttam
meg először. A berendezése elegáns volt, és nagyon steril. Szinte
minden bútor fehér színű volt, acél kiegészítőkkel, az összképet
üvegpadló egészítette ki. Emögött terült el az étkező, egy felfelé
vezető lépcsővel, az orr-részben pedig a jakuzzi. Az asztalon egy
vázában fehér rózsák álltak, de az én ﬁgyelmemet a másik asztal
kötötte le, amelynek lapjáról hiányoztak a virágok. Helyettük egy
hatalmas jegeskancsó állt középen, tele Moët Rosé-palackokkal.

Mielőtt még befejeztem volna az első szint megtekintését, Fabio
jelent meg egy teli pohárral. Ezek tényleg mind azt hiszik, hogy
alkoholista vagyok, és az egyetlen időtöltés, amit ismerek és gyakorlok
az az ivászat?
– Mit szeretne tenni, mielőtt kihajózunk? Esetleg körbenézne a
hajón? Vagy napozna, esetleg felszolgálhatjuk az ebédet?
– Ha lehetne, most egyedül szeretnék maradni – mondtam, és a
táskámat félretéve elindultam a hajóorr felé.
Fabio szó nélkül bólintott, és eltűnt. Álltam, és néztem a tengert.
Megittam egy pohárral, aztán egy másodikkal, és még eggyel, így
hamarosan kiürült a palack. A testemet emésztő másnaposság
enyhült, hiszen újra spicces voltam.
A Titán elhagyta a kikötőt. Amikor a szárazföld eltűnt, arra
gondoltam, mennyire jó lett volna, ha sohasem utazom el Szicíliába.
Nem találkoztam volna Massimóval, és most nem lennék a
játékszere. Továbbra is élhetném a nyugodt életem a saját normális
világomban, és nem ülnék itt, aranykalitkába zárva.
– Már megint mi van rajtad, a francba is! – ütötte meg a fülemet
az ismerős akcentus. – Úgy nézel ki, mint egy…
Megfordultam és szinte beleütköztem Massimóba, aki úgy termett
előttem, mint aznap este, amikor először láttam. Már eléggé be
voltam csípve, ezért csak visszafordultam, és lerogytam a kanapéra.
– Úgy nézek ki, ahogy csak akarok, semmi közöd hozzá –
rikácsoltam. – Itt hagytál egy szó nélkül, és úgy kezelsz, mint egy
játék babát, amivel akkor játszol, amikor a kedved tartja. De a játék
baba ma szólóban játszik – mondtam, és esetlenül felpattantam a
kanapéról, felkaptam egy újabb üveg pezsgőt, és imbolygó léptekkel
a hajóorr felé indultam. A magas talpú tornacipő nem könnyítette

meg a járást, és tisztában voltam azzal, mennyire gyászosan festek
benne, ezért inkább csalódottan lerúgtam magamról.
Digó utánam indult, kiabált valamit, de a hangja nem jutott át a
fejemben gomolygó alkoholgőzön. Nem ismertem a hajót, de ahogy
el akartam menekülni, lefutottam a lépcsőn… és ez volt az utolsó
dolog, amire emlékszem.

8. fejezet
– Lélegezz! – hallottam a hangját. Olyan volt, mintha egy dobozból
szólt volna. – Laura, lélegezz, hallasz? – A hang egyre erősödött.
Éreztem, hogy a torkomba ugrik a gyomrom, hányni kezdtem,
valami sós íz fojtogatta a torkomat.
– Hála istennek! Hallasz, kicsim? – kérdezte Massimo, és
végigsimította hajam.
Nagy nehezen kinyitottam a szemem, és a vizes Massimót láttam
meg magam fölött. Fel volt öltözve, csak a cipője hiányzott. Néztem,
de egy szót sem bírtam kinyögni. Zúgott a fejem, vakítóan sütött a
szemembe a nap. Fabio odaadott egy törülközőt, amibe Digó
beburkolt, aztán kézen fogott. Húzott magával a további
fedélzeteken, amíg végül beért a hálószobába és letett az ágyra. Még
mindig kótyagos voltam, fogalmam sem volt, mi történt. Massimo
megtörölte a haját, és aggodalommal keveredő haraggal teli
tekintettel nézett.
– Mi történt? – kérdeztem alig hallható, rekedt hangon.
– Lezuhantál a parancsnoki hídról. Hál’ istennek, nem hajóztunk
túl gyorsan, és te oldalt estél a tengerbe. Ami nem változtat a
tényen, hogy majdnem elsüllyedtél. – Massimo letérdelt az ágy elé.
– Baszd meg, Laura, legszívesebben megölnélek, de egyszerre hálás
is vagyok, hogy élsz.
Megérintettem a tenyeremmel az arcát.
– Te mentettél meg?
– Még jó, hogy olyan közel voltam. Gondolni sem akarok arra, mi
történhetett volna veled. Miért vagy mindig ilyen engedetlen és

makacs? – sóhajtotta.
A fejemben még mindig zúgott az alkohol, a számban a tenger ízét
éreztem.
– Szeretnék megmosakodni – kértem, próbáltam felállni.
Digó ﬁnoman megfogta a kezem, visszatartott.
– Nem engedem, hogy egyedül csináld, öt perccel ezelőtt még nem
is lélegeztél, Laura. De ha nagyon akarod, megfürdetlek én.
Fáradt tekintettel néztem rá, nem volt erőm ellenkezni. Ráadásul
látott már meztelenül, mi több, nem is csak látott, de meg is
érintett, ezért a testem egy része sem jelentett titkot a számára.
Beleegyezően bólintottam. Eltűnt egy pillanatra, a fürdőszobából
vízcsobogás hallatszott.
Digó levette magáról a nedves ingét, a nadrágját, végül a
bokszeralsót is. Normális körülmények között ettől a látványtól
felforrt volna a vérem, de most nem. Széthajtogatta a törülközőt,
amelybe belecsavart, és óvatosan lehámozta rólam a pólót, rá sem
hederítve arra, amit látott. Kigombolta a nadrágomat, és
meglepetten fedezte fel, hogy nincs rajtam fehérnemű.
– Nincs rajtad bugyi?!
– Bölcs megﬁgyelés – jegyeztem meg mosolyogva. – Nem
gondoltam, hogy ma látni fogjuk egymást.
– Hát éppen ezért! – A tekintete újra fagyos lett, úgyhogy úgy
döntöttem, jobb, ha nem folytatom.
Kézen fogott, és ahogy voltam, meztelenül bevezetett a
fürdőszobába, ami csak pár méterre volt a szalontól. A fal mellett
álló hatalmas kád már félig volt vízzel. Belelépett, leült, majd a
hátának támaszkodva megfordított és a lába közé vett engem úgy,
hogy a fejem a mellkasára támaszkodott. Először lecsutakolta a

teljes testemet úgy, hogy nem hagyott ki egyetlen területet sem,
majd nekifogott a hajmosásnak. Egészen meglepett, milyen ﬁnoman
tudott bánni velem. Gyengéden kiemelt a kádból, törülközőbe
csavart, és visszavitt az ágyba. Benyomta a gombot a távirányítón,
ettől a hatalmas rolók teljesen beárnyékolták az ablakokat, kellemes
félhomályt teremtve. Nem is tudom, mikor aludtam el. Rémülten
ébredtem, idegesen kapkodva a levegőt. Pánikba estem, fogalmam
sem volt, hol vagyok. Csak amikor magamhoz tértem, akkor kezdtek
visszatérni az előző nap emlékei. Felkeltem az ágyból és
felgyújtottam a lámpát, és egy impozáns apartman látványa tárult
elém. A fehér ovális kanapék a nappaliban csodásan illettek a szinte
fekete padlóhoz. A berendezés nagyon férﬁas volt, és minimalista.
Még a világos vázákban álló virágok sem keltettek gyengéd
benyomást. Hol lehet Massimo?, morfondíroztam. Már megint eltűnt?
Felkaptam egy hálóinget a meztelen testemre, és kiléptem az ajtón.
A folyosók tágasak voltak, és gyengén világítottak, fogalmam sem
volt, hová megyek, mert a hajó felfedezése helyett a piálást
választottam. Most az alkohol gondolatára is kirázott a hideg. Ahogy
felmentem a lépcsőn, a fedélzetre jutottam, amelyről nem voltak túl
jó emlékeim. Hiába ismertem a helyzetet Massimo elmondásából,
szorongtam. Teljesen üres volt minden, és szinte vaksötét, az
üvegpadlót egyedül a beépített spotlámpák világították meg.
Elindultam a félig nyitott szalon irányába, és végül eljutottam a hajó
orrába.
– Kialudtad magad? – hallottam egy hangot a sötétből.
Körülnéztem. A jakuzziban, karjaival a peremen ült Digó, kezében
pohár.
– Látom, már jobban érzed magad. Van kedved csatlakozni?

Oldalra fordította a fejét, mintha csak a nyakát akarná kilazítani.
A szájához emelte a poharat, és ivott egy kortyot a borostyánszínű
italból, miközben egy pillanatig sem vette le a fagyos tekintetét
rólam.
A Titán egy helyben állt, a távolban a szárazföld pislákoló fényei
látszottak. A nyugodt tenger lágyan ringatott bennünket ﬁnoman
nekicsapdosva a hullámokat a hajónak.
– Hol van a személyzet? – kérdeztem.
– Ott, ahol lennie kell, vagyis biztosan nem itt – mondta
mosolyogva, és letette a poharat. – Laura, tapsra vársz?
A hangja komoly volt, a szemében a fedélzeti lámpák fénye
csillogott. Csak most tudatosult bennem, mennyire hiányzott az
utóbbi napokban. Elkaptam a hálóing övét, meghúztam, és hagytam,
hogy lecsússzon rólam. Massimo kíváncsian nézte, megfeszítve és
ellazítva az állkapcsát. Lassan indultam el felé, becsusszantam a
vízbe; leültem vele szemben.
Néztem rá, ahogy az újabb kortyot is felhatja – amikor visszafogta
magát, egyszerre nagyon vonzó lett.
Előrehajoltam, és odacsúsztam hozzá, ráültem a térdére, és erősen
hozzászorítottam a testem. Engedélykérés nélkül beletúrtam a
kezemmel a hajába, mire felnyögött, és lehunyt szemmel
hátrahajtotta a fejét. Egy pillanatig élveztem a látványt, aztán
megharaptam az ajkát. Éreztem, ahogy megkeményedik alattam. Ez
az impulzus ﬁnom mozdulatokra indította a csípőmet. Ráérősen
szívogattam és harapdáltam az ajkát, aztán a megfelelő pillanatban
lassan becsúsztattam a nyelvem a szájába. Digó leengedte a karját,
és a fenekemet megmarkolva erősen magához szorított.
– Vágytam rád – suttogtam, és eleresztettem az ajkát. Ahogy e

szavakat meghallotta, eltolt magától, és szinte keresztüldöfött a
tekintetével.
– Így mutatod ki a vágyad, kislány? Mert ha így akarod kifejezni a
háládat azért, hogy megmentettem az életed, akkor a lehető
legrosszabb módot választottad. Nem teszem azt veled, amíg nem
vagy benne biztos, hogy te is akarod.
Belém hasított ez a mondat. Eltoltam magamtól, és mint akit
leforráztak, úgy ugrottam ki a vízből. Szégyenkezve magamra
kaptam a hálóingemet. Sírhatnékom támadt, és arra vágytam, hogy
minél gyorsabban a lehető legmesszebbre kerülhessek tőle.
Leszaladtam a lépcsőn, amelyen néhány perce feljöttem,
megindultam a folyosók labirintusán. Az összes ajtó szinte
ugyanolyan volt, úgyhogy amikor úgy éreztem, hogy ez a megfelelő,
elkaptam a kilincset. Beléptem a helyiségbe, és a falakat
végigtapogatva kerestem a kapcsolót. Amikor végre megtaláltam,
rájöttem, hogy nem azon a helyen vagyok, ahová menni akartam. Az
ajtó becsukódott mögöttem, és meghallottam a zár kattanását. A
fény szinte teljesen kialudt mögöttem, én sóbálvánnyá váltam, pedig
sejtettem, hogy semmilyen veszély nem fenyeget.
– Szeretem, ha a hajamnál fogva tartasz – mondta Digó,
mögöttem állva. Elkapta a hálóingem övét, és megfordított,
energikus mozdulattal letépve rólam.
Amikor hozzáértem, éreztem, hogy meztelen, nedves és meleg a
teste. Az ajkával ez enyémre tapadt, mélyen és erősen megcsókolt.
Lassan végigcirógatta a testem, lecsúszott egészen a fenekemig.
Felemelt, de mindvégig nem hagyta abba a csókolózást, és lassan
letett az ágyra. Lefektetett, egy pillanatig rám nézett, állva.
Visszanéztem rá, és végül a felemeltem a kezem, és letettem a

párnára, ily módon kimutatva védtelenségemet, amit éreztem, és a
bizalmamat.
– Tudod, hogy ezúttal, ha belekezdünk, nem fogom tudni
abbahagyni? – kérdezte komoly hangon. Ha átlépünk egy határt,
mindenképpen megkeféllek, ha akarod, ha nem.
– Akkor kefélj meg! – feleltem.
Mormogott valamit olaszul az összeszorított foga között, majd
néhány centire tőlem megállt. A maradék fény a szobában látni
engedte lüktető, duzzadt farkát. Elkaptam a fenekénél fogva, és nagy
erővel közel húztam magamhoz, hogy kezembe vehessem.
Csodaszép példány volt, vastag és kemény. Végigsimítottam rajta,
majd vágyakozón végignyaltam az ajkamat.
– Fogd meg a fejem! – mondtam, és a szemébe néztem. – És add
meg nekem az általam választott büntetést.
Massimo hangosan kifújta a levegőt, és erősen megmarkolta a
hajamat.
– Arra kérsz, hogy úgy tegyek veled, mint egy kurvával, ezt
akarod?
Engedelmesen hátrahajtottam a fejem, és nagyra nyitottam a
számat.
– Igen, don Massimo – súgtam.
E szavak hallatára erősebben szorította a hajam. Közelebb
húzódott, és nyugodt mozdulattal betolta a számba óriásira duzzadt
farkát. Felnyögtem, amikor éreztem, ahogy egészen a torkomig
hatol. A csípője ritmusosan mozogni kezdett, nem engedte, hogy
levegőt vehessek.
– Ha eljön egy pillanat, amikor már nem érzed jól magad közben,
csak mondd meg, hogy tudjam, nem szórakozol velem – nyögte, egy

pillanatig sem állva le. Egy csöppet hátráltam, kivettem a számból, a
kezemmel folytatva.
– Ugyanez vonatkozik rád is – mondtam eltökélten, ﬁnoman
felvonva a szemöldökömet, és aztán visszatértem a szopáshoz.
Digó gúnyosan elmosolyodott, és ﬁnoman felnyögött, amikor
gyorsítottam, hogy megmutassam, nem tréfálok. Egyre erősebben és
gyorsabban szoptam, keményebben annál, mint ahogy a fejemet
irányító keze szerette volna. Lihegett, és továbbra is a markában
tartotta a hajamat. Éreztem, ahogy duzzad a számban, olyan volt ez,
mint egy ösztönzés, hogy megmutassam neki, ki osztja a lapokat.
Édes volt, a bőre sima, a testéből csak úgy áradt a szex. Töltekeztem
vele, habzsolni akartam mindazt, amire annyira vágytam. A másik
részem be akart neki bizonyítani valamit, megmutatni, hogy ebben a
pillanatban én uralom őt, úgyhogy még egyszer gyorsítottam.
Tudtam, hogy nem bírja sokáig, éreztem, hogy ezt ő is tudja.
Próbáltam fékezni a mozdulatait, de eredménytelenül.
– Lassíts! – sziszegte, de tökéletesen ﬁgyelmen kívül hagytam a
kérést.
Az őrült tempó közben hirtelen kihúzta a farkát, és eltolt magától.
Szenvedélyesen megnyaltam a számat, ő közben állt, és nézett,
erősen lihegve. Elkapta a tarkómat, és az ágyra szorított, majd a
hasamra fordított, egész testével rám nehezedve.
– Mit akarsz bebizonyítani? – kérdezte, megnyalva a két ujját. –
Lazíts, kislány! – vetette oda, és belém nyomta mindkettőt. A
torkomból hangos nyögés szakadt ki. Elég volt két ujj, hogy teljesen
kitöltsön.
– Azt hiszem, készen állsz.
A szavaitól végigfutott rajtam a hideg. A várakozás, a

bizonytalanság, a rémület és a vágyakozás örvénylett bennem.
Massimo lassan kezdett belém hatolni, éreztem vastag hímtagjának
minden centiméterét.
Erősen átkulcsolt a karjával, annyira, hogy már fájt. Amikor tövig
belém hatolt, mozdulatlanná dermedt, és aztán kihúzta, és újra
benyomta, még erősebben. Felnyögtem, a felizgultság és az élvezet
fájdalommal vegyült. A csípője felgyorsult, a lélegzete versenyre kelt
vele. A csodálatos súrlódás, amit éreztem, kéjhullámokkal öntötte el
a testemet. Hirtelen lassított, én pedig megkönnyebbülten
fellélegeztem.
A kezét a hasam alá csúsztatta, megemelte a derekamat, és a
térdével széttárta a lábamat.
– Mutasd azt a gyönyörű popsidat – mondta, cirógatva a hátsó
bejáratot.
Megrémültem, reméltem, nem akarja az első pillanatban
kipróbálni azt, amire még nyilvánvalóan nem álltam készen.
– Don… – súgtam tétovázva, visszanézve rá.
Megfogta a hajam és belenyomta a párnába.
– Nyugalom, kislány – suttogta fölém hajolva. – Eljutunk majd ide
is, de nem ma.
Lassan és fokozatosan rám nehezedett, úgy, hogy a fenekemet
akaratlanul is még jobban kidomborítottam.
– Ó, igen – lihegte elégedettem, egyre keményebben szorította a
derekamat.
Imádtam, ha hátulról dugnak, miközben egyszerre megrémített,
és végtelenül felizgatott az az irányítás, amit a testem fölött
gyakorolt ebben a pillanatban. Finoman rám hajolt, és egyik kezét a
csiklómra tette. Még szélesebbre tártam a lábam, hogy jobban

játszhasson velem.
– Nyisd ki a szád – utasított, és bedugva egyik ujját az ajkam közé.
Amikor már elég nedves volt, elkezdte izgatni a puncimat.
Tökéletesen csinálta, és pontosan tudta, hová kell nyúlnia ahhoz,
hogy az őrületig juttasson engem. Erősen megmarkoltam a párnát,
nem bírtam az általa diktált őrült tempót. Nyögtem, hánykolódtam
alatta, lengyelül mormogva.
– Még ne, Laura! – szólt, és a hátamra fordított. Látni akarom,
amikor a csúcsra érsz.
A két tenyerét alám tette, és erősen átölelt, a pénisze becsúszott,
kihúzódott, egyre erősebben és gyorsabban, amíg azt nem éreztem,
hogy kezdek görcsöt kapni. Hátrahajtottam a fejem, és hagytam,
hogy az orgazmus irányítsa a testem.
– Erősebben! – nyögtem fel.
Onnantól kétszeres erővel ostromolt, éreztem, hogy nincs messze
tőlem, nem voltam képes tovább visszatartani. Az orgazmus
csapdájában vergődve sikítottam, de Massimo csípője nem hagyta
abba a döfködést. Egy újabb lökés, aztán még egy, hallottam, hogy
már dörömböl a vér a fülemben; ez már túl sok volt. Rémisztő
sikollyal másodszor is elélveztem, és az izzadt testem aléltan
hanyatlott a matracra.
Digó lassított, már szinte lusták lettek a mozdulatai. Megragadta a
kezem a csuklómnál és megemelte. Feltérdelt és a hullámzó
mellemet ﬁgyelte; elégedett volt, hiszen diadalmaskodott.
– Élvezz a hasamra, látni akarom – lihegtem kimerülten.
Massimo elmosolyodott, és még erősebben szorította a csuklómat.
– Nem – mondta, és őrült tempóra kapcsolt.
Egy pillanattal később éreztem, ahogy elönt belülről a forró gejzír.

Mozdulatlanná dermedtem. Jól tudta, hogy nem használok
fogamzásgátlót. Hosszan és intenzíven ment el, küzdött a
testemmel, amelyet mindenáron meg akartam menteni édes
magjaitól. Amikor befejezte, izzadtan és forró testtel zuhant vissza
rám.
Próbáltam összeszedni a gondolataimat, a fejemben számolgattam
a ciklusomat, jól tudtam, hogy a lehető legrosszabbat választotta.
Szerettem volna kiszabadulni alóla, de a súlyától mozdulni sem
tudtam.
– Massimo, mi a francot művelsz? – kérdeztem tombolva. –
Hiszen jól tudod, hogy nem szedek tablettát.
Elnevette magát és felkönyökölt. Csak nézte, ahogy dühösen
ﬁcánkoltam alatta.
– Lehet, hogy nem szedsz tablettát, nehéz azokban bízni. Van
fogamzásgátló implantátumod, nézd.
Megtapogatta az ujjaival a bal kezemet a bicepsz magasságában. A
bőröm alatt egy kis hengerre tapintott. Elengedte a kezem, én pedig
rémülten vettem észre, hogy nem hazudik.
– Már az első nap, amikor aludtál, beültettettem, nem akartam
kockáztatni. Három éven keresztül működik, de természetesen egy
év után kiszedetheted – mondta mosollyal az arcán.
Először láttam rajta ilyen mosolyt, ami nem változtatott a tényen,
hogy mennyire dühös voltam. Kielégített voltam, de eszméletlenül
dühös.
– Leszállnál rólam? – kérdeztem, minden érzelem nélkül.
– Sajnos ez lehetetlen lesz egy ideig, kislány, nehéz volna távolból
kefélnem téged – vette oda, az ajkamat harapdálva. – Amikor
először megláttam az arcodat, nem kívántalak téged, elrémített a

látvány, amivel találkoztam. De idővel, amikor a portréd már
mindenhol ott lógott, kezdtem észrevenni a lelked minden részletét.
Annyira hasonlítasz hozzám, Laura – mondta, és gyengéden szájon
csókolt.
Csak feküdtem, és néztem őt, éreztem, hogyan párolog el belőlem
a harag. Imádtam, amikor őszinte volt velem, éreztem, milyen nagy
árat ﬁzet ezért, és ezt nagyra értékeltem.
A dereka ismét ﬁnoman ringani kezdett, én pedig éreztem, ahogy
ismét kezd megkeményedni bennem. Megcsókolta az arcom és
folytatta.
– Az első éjszaka addig néztelek, amíg világos nem lett. Éreztem
az illatodat, a tested melegét, ott voltál, teljes valódban ott feküdtél
mellettem. Egész nap nem voltam képes eltávolodni tőled, dolgozott
bennem egy észszerűtlen félelem, hogy amikor visszatérek, nem
leszel ott velem.
A hangja szomorú lett, és bocsánatkérő, mintha azt akarta volna,
hogy tudjam, hogy a tény, hogy akaratom ellenére tart fogva,
egyáltalán nincs ínyére. De az volt az igazság, hogy ha nem volna a
félelem, az első alkalommal elmenekültem volna. A dereka közben
fokozatosan gyorsult, a válla körbezárt engem, és éreztem, amint
egyre forróbb és csatakosabb a teste. Nem akartam tovább hallgatni,
amit mondott, mert arra emlékeztetett, hogy minden, ami történik,
mégsem az, amire vágytam. Arra gondoltam, milyen könyörtelen
képes lenni, mennyire brutális és kegyetlen. Sohasem tapasztaltam
meg ezt a saját bőrömön, de láttam és tudtam, mire képes.
A fejemben kavargó gondolatoktól éreztem, ahogy újra kezd
bennem forrni a harag. A hullámzó teste idegesített, zavart és csak
nőtt bennem a tébolyult harag.

Massimo elrántott a fejét az arcomtól és a szemembe nézett. Attól,
amit ott látott, mozdulatlanná dermedt.
– Mi történik, Laura? – kérdezte, és fürkészőn ﬁgyelt rám.
– Nem akarod tudni, és szállj már le rólam, az istenért!
Rángatóztam, fel akartam kelni, de meg sem rezzent. A tekintete
megint jéghideg volt, tudtam, hogy ismét a don van velem, és semmi
értelme harcolnom vele.
– Lovagolni akarok rajtad – mondtam összeszorított fogakkal, a
fenekénél megmarkolva őt.
Digó ismét az arcomat fürkészte; azt egyszer csak erősen
megszorított, és úgy, hogy nem húzta ki belőlem a farkát, a hátamra
fordított. Lefeküdt és felemelte a kezét, pont úgy, ahogy én néhány
perccel ezelőtt.
– A tiéd vagyok – suttogta, becsukva a szemét. – Nem tudom, mi
dühített fel ennyire, de ha ahhoz, hogy megszabadulj a rossz
érzésektől, az kell, hogy irányíts, akkor tessék – mondta és
kinyitotta a fél szemét. – A fegyver a bal ﬁókban van, ki van
biztosítva, ha szükséged van rá.
Lassan felemelkedtem a mellkasáról, és egyre keményebben
nyársaltam fel magam a kőkemény faszra. Mulattatott, amit
mondott, de egyúttal mérges voltam, és elveszett is. A jobb
kezemmel az arcához nyúltam, és erősen összeszorítottam. Nem
nyitotta ki a szemét, csak megint ritmikusan megfeszítette az
állkapcsát. Lassan felemeltem a fenekem, és rácsúsztam, egyre
mélyebben magamba fogadva őt. Azt akartam, hogy tudja, mit érzek,
meg akartam büntetni mindenért, és fájdalmat akartam neki okozni,
amire csak egy módom volt.
Felemelkedtem róla, és amikor megérezte, mit csinálok, kinyitotta

a szemét. Figyelmeztető pillantást vetettem rá, és elmentem a
hálóingem övéért, ami az ajtó mellett hevert. A lábamon végigfolyt a
sperma. Végighúztam az ujjam, hogy begyűjtsek egy keveset a
ragacsos folyadékból, és ahogy visszatértem az ágyhoz, lenyaltam az
ujjamról, miközben le sem vettem a szememet Digóról. Erre a
látványra a farka ütemesen lüktetni kezdett.
– Édes – mondtam neki, a szám szélét nyalogatva. – Akarod
kipróbálni?
– Nem vagyok a saját ízem rajongója, úgyhogy inkább nem –
válaszolt undorodva.
– Ülj fel – kértem, és hátulról ültem belé.
Massimo nyugodtan felemelkedett, és hátul összekulcsolta a
kezét, mintha tudná, mit akarok tenni.
– Biztos vagy benne? – kérdezte komolyabb hangon annál, mint
amit a helyzet követelt volna.
Teljesen ﬁgyelmen kívül hagytam a kérdést, és olyan erősen
megkötöttem a kezét, hogy amikor befejeztem, felszisszent a
fájdalomtól.
Az ágyra löktem, hogy lefekhessen, és benyúltam a bal ﬁókba az
ágy mellett, kihúztam a pisztolyt. Digó meg se rezzent, csak nézett
rám, a tekintete azt mondta: „Úgyis tudom, hogy nem mered.” És
valóban, nem volt hozzá bátorságom, ráadásul abban a helyzetben
nem is akartam. Átkutattam a ﬁókot, de nem volt ott, amit kerestem.
Kinyitottam a másikat – bingó. A szemkötőt húztam elő belőle.
– És most játszunk egy kicsit, don Massimo – mondtam neki, és
bekötöttem a szemét. – Mielőtt elkezdjük, ne feledd, ha nem tetszik
valami, azt meg kell mondanod világosan, hogy értsem, bár kicsi az
esély, hogy ﬁgyelek rá.

Tudta, hogy gúnyolódom rajta, ezért nem mosolygott, hanem
kényelmesen elhelyezkedett.
– Elraboltál, fogságba ejtettél, a családomat fenyegeted –
kezdtem, és újra megfogtam az arcát. – Elvettél tőlem mindent,
amim csak van, és hiába izgatsz fel rohadtul, gyűlöllek, Massimo.
Azt akarom, hogy érezd, milyen az, amikor kényszerítenek valamire.
Elvettem a kezem az arcáról, és nyitott tenyérrel lekevertem neki
egy pofont. A feje kissé oldalra hajlott, és hangosan lenyelte a
nyálát.
– Még egyszer! – sziszegte a foga között.
Amit tettem, és a reakciója különösen felizgatott. Újra észbe
kaptam.
– Azt én döntöm el – morogtam.
Előrébb húzódtam, és a nedves puncim így épp az arca elé került.
– Nyaljál! – mondtam neki, hozzáérintve a számat.
Tudtam, hogy nem lesz elragadtatva a saját ízéről, kizárólag ezért
csináltam. Mivel nem reagált, odanyomtam a nedves puncimat a
szájához, hogy akaratlanul is érezze az ízt, ami annyira taszította.
Egy pillanat múlva éreztem, ahogy a nyelve kényeztet. Felemelte az
állát, és folytatta a csiklómnál.
Felnyögtem és a homlokomat a kárpitozott falnak támasztottam
az ágy fölött. Túl jól csinálta, egy pillanattal később már az
orgazmus határa érkeztem. A térdemre támaszkodtam, és lenéztem
– éppen a nedvemet nyalogatta, halkan mormogva. A büntetés e
része láthatóan tetszett neki. Lejjebb csúsztattam a fenekem a
mellkasán, végig a hasán és éreztem, ahogy behatol a nyáltól nedves
puncimba. A farka kemény volt, és vastag, és tökéletesen passzolt
hozzám. Felnyögtem, belé kapaszkodtam a hátába, és beleültem.

Éreztem, ahogy segít nekem ebben, tudta, hogy egyedül nem
sikerülhet. Imádtam ezt a pozíciót, abszolút irányítást engedett a
partner fölött, és egyúttal jó mély behatolást tett lehetővé.
Megragadtam a haját, és lassan kezdtem az alhasához dörzsölni a
csiklómat. A pénisze kissé megemelkedett bennem, én pedig egyre
gyorsabban és egyre erősebben mozogtam rajta. Úgy keféltem őt,
hogy egyik kézzel a haját, másik kézzel a nyakát fogtam. Massimo
hangosan lihegett és éreztem, hogy egy pillanat múlva felrobban.
Megint arcul ütöttem.
– Élvezz! – kiáltottam, és kiosztottam egy újabb ütést.
Olyannyira felizgatott, hogy éreztem, kezdek eljutni a csúcsra, de
még nem akartam befejezni. Amikor egy pillanattal később Digó
teljesen teletöltött magával, óriási nyögést hallatott, a karja
körülbilincselte a testem, egyre erősebben magához szorítva.
Letépte a szeméről a kötést, és mohón az ajkamra tapadt. A kezével
végigsimított a fenekemen és ütemesen mozogni kezdett rajta.
– Nem akarok elmenni – ziháltam levegő után kapkodva.
– Tudom – suttogta, egyre erősebben és gyorsabban mozogva. –
Üss meg! – sziszegte. Most, amikor nem volt már rajta szemkötő, és
rám nézett, féltem megtenni.
– Üss, baszd meg! – dörrent rám, és újra pofon ütöttem.
Ahogy a tenyerem az arcához ért, éreztem, milyen hatalmas
hullámban önt el az orgazmus.
Képtelen voltam megmozdulni, de az egész testem rázkódott,
minden izmom megfeszült és megkeményedett. Massimo keményen
és lendületesen kefélt engem a farkára tűzve, egésze addig, amíg el
nem lazult mindenem és a vállára nem omlottam. Ahogy ott ültünk,
ﬁnoman simogatta a hátamat.

– Melyik pillanatban szabadítottad ki a kezed? – kérdeztem, a
fejemet a nyakának támasztva.
– Amelyikben bekötötted – felelte vidáman. – Ez nem az
erősséged, Laura, én viszont bizonyos értelemben szakértője vagyok
az oldásnak és kötésnek.
– Akkor miért csak a végén használtad a kezedet?
– Tudtam, hogy feldühített valami, vagy bennem, vagy abban,
amit mondtam, ezért aztán úgy döntöttem, hagyom, hogy kitombold
magad. Biztos voltam abban, hogy nem ártasz nekem, mert vágytál
rám – felelte, és velem együtt felállt az ágyról. A számat, az arcomat,
a hajamat csókolgatva elcipelt a fürdőszobába. Beállított a zuhany
alá, és kinyitotta a csapot. – Le kellene feküdnünk – szólalt meg,
miközben bekent szappannal. – Hosszú nap vár ránk. Nem titkolom,
legszívesebben egész éjjel kefélnék veled, de láthatóan már régesrégen nem használtad az édes kis puncidat. Azt hiszem, ennyi bőven
elég mostanra egy ilyen hosszú szünet után, úgyhogy inkább békén
hagyom – jelentette ki, gyengéden mosdatva a lábam közét. –
Nagyon agresszív vagy. Ez felizgat téged, kislány – állapította meg,
és közben megállt a keze, és ismét belém mélyesztette a tekintetét.
– Nem tehetek róla, szeretem a kemény szexet – válaszoltam, és
megmarkoltam a golyóit. – Nekem az ágy egyfajta játék, ahol az
lehetek, aki csak akarok, és azt tehetem, amit csak szeretnék,
természetesen a józan ész keretei között – folytattam, és gyengéden
morzsolgattam őket. – Ez csak játék, nem élet és halál kérdése.
– Jó lesz nekünk, Laura, meglátod – felelte, és homlokon csókolt.

9. fejezet
Amikor kinyitottam a szemem, halvány fény szűrődött be a szobába
a redőnyön keresztül, én pedig teljesen egyedül feküdtem a
hatalmas, szexillatú ágyban. A tegnapi éjszaka gondolatára elöntött
a forróság. Nem tudtam, jó döntés volt-e, vagy hogy ezt kellett volna
tennem, de megtörtént, és az égvilágon nem volt semmi értelme
annak, hogy ezen töprengjek.
Az volt a helyzet, hogy hiányzott nekem Massimo az utóbbi
napokban, és mindaz, amit tett, és hogy megmentette az életem,
pontosan megmutatta, milyen fontos vagyok neki.
Végre valaki úgy bánt velem, ahogy akartam, mint egy
hercegnővel, mint olyasvalamivel, ami a legfontosabb, a
legértékesebb. Csak hevertem, és azon gondolkoztam, miért
kezdtem tombolni, és arra jutottam, hogy csak egyetlen dolog
idegesít az egész helyzetben, az, hogy a családomat fenyegeti. Azzal
próbáltam megmagyarázni magamnak a viselkedését, hogy ha nem
tartana sakkban, biztosan elszöknék, és nem adnék magunknak
esélyt arra, hogy jobban megismerjük egymást. Megint teljesen
lebénultam. Megráztam a fejem és aznapra eltaszítottam magamtól
a túl nehéz gondolatokat.
Ekkor kinyílt a hálószoba ajtaja, és ott állt Massimo, mosolyogva.
Fehér, térdig érő sortot viselt, és rövid ujjú, szintén fehér inget.
Mezítláb volt, a hajából csöpögött a víz. Felnyögtem, ahogy
megláttam, és kinyújtóztam, a talpammal letolva a takarót.
Odalépett hozzám, és végigmustrált, a talpamtól a fejem búbjáig.
– Az alvás a kedvenc elfoglaltságod, igaz? – kérdezte, és

homlokon csókolt.
A kezemet a fejem mögé tettem, és még jobban kinyújtóztam, a
lehető legjobban kinyújtva a testem.
– Imádok aludni – ásítottam mosolyogva.
Digó elkapta a derekam, hasra fordított, és megpaskolta a
meztelen fenekemet. Egyik kezével a nyakamat fogta, és benyomta a
párnába, majd közel hajolt a fülemhez és odasúgta:
– Te provokálsz engem, kislány. – Ezúttal teljesen igaza volt.
A tenyér, ami a fenekemen pihent, megmoccant, és széttolta a
combomat. Két leghosszabb ujját gyengéden belém nyomta.
– Mire gondoltál, hogy ilyen nedves vagy? – kérdezte.
Feltámaszkodtam a térdemre, és erősen kitoltam a fenekem, az
ujjai pedig lassan kezdtek mozogni bennem. Felült, és végig ﬁgyelte
a szemével, amit csinált.
– Arra, hogy ha nem volna az implantátum, most volna
peteérésem, szóval, folyamatosan nedves lennék – feleltem
mosolyogva, a csípőmet ringatva.
Digó arca átváltozott – láthatóan nagyon elégedett volt a
látvánnyal.
– A legszívesebben – mondta, és kihúzta az ujjait – most
levenném a bugyidat, és hátulról dugnálak meg úgy, hogy az
ablaknak támaszkodsz. – Megnyomott egy gombot az ágy mellett, és
a szobát elöntötte a fény. – Hogy közben gyönyörködhess a
látképben, de sajnos még mindened duzzadt, és különben is, már vár
ránk a srác, akivel búvárkodni fogunk, úgyhogy nincs annyi időnk,
amennyit szeretnék – folytatta, és lenyalta a belőlem kihúzott ujját.
– Fabio korábban hozta őt ide. Gyere.
Azzal felkapott, és a vállára hajított. Ahogy áthaladt a szobán,

megfogta a hálóinget, és betakarta a meztelen testemet. Ment végig
a folyosón, én meg csak lógtam rajta, és közben fuldokoltam a
nevetéstől. Sorra hagytuk el az ugyanolyan ajtókat és a személyzet
meglepett tagjait. Nem tudom, milyen képet vághatott, mert a fejem
lelógott a hátáról, de gyanítom, olyan komoly lehetett, mint még
soha. Kis idő múlva elértünk a szobámhoz. A padlóra állított, és
lehajította a hálóinget az ágyra.
– Azt hiszem, elengedem a személyzetet, hogy egész nap
meztelenül járkálhass – mondta, és a fenekemre csapott.
A szobában az asztalon ott állt egy tálca tele ennivalóval, mellette
egy teáskanna, kakaó, tej, és persze a Moët Rosé.
– Érdekes reggeli – nyugtáztam, és töltöttem magamnak egy
kakaót. Azt hiszem, a pezsgőnek ezen túl mindennap helyet kell
kapnia a reggelimben.
– Hát azt biztosan tudom, hogy szereted. Azt pedig, hogy a többi
dolgot is szereted, csak megsejtettem.
Kíváncsian néztem rá, mire ő nekitámaszkodott a kajütablaknak és
kicsit elﬁntorodott.
– Amikor az embereim összepakolták a holmidat Varsóban, a
mosogatóban két pohár állt, az egyikben kakaómaradék volt, a
másikban egy szinte érintetlen tejes tea. Nem hiszem, hogy a férﬁ
itta volna mind a kettőt, de ki tudja – tűnődött, aztán megvonta a
vállát. – A lényeg, hogy az egyik italt biztosan szereted. Ráadásul
Rómában is ezeket ittad, úgyhogy nem volt nehéz kitalálnom –
mondta, és odalépett a pezsgősvödörhöz.
– Te pedig reggeltől kezdve vedelni fogsz, jól gondolom? –
kérdeztem a kakaómat szürcsölgetve.
Massimo fogta a pezsgősvödröt és letette a nagy asztalról a

padlóra.
– Nem, csak helyet csinálok magamnak – jelentette ki, félretolva a
tejes teát a csészével. – Azt hittem, kibírom, ha itt parádézol előttem
meztelenül, de nehéz így ﬁgyelnem, ezért egy pillanat múlva
fölfektetlek az asztalra, és gyengéden, de határozottan megduglak.
Úgy álltam ott, mint egy faszent, csak néztem, ahogy félresöpör
mindent, ami az asztallapon volt. Tényleg elég hülye arcot
vághattam, mert amikor lefektetett az asztalra, nem leplezte a
derültségét. Szélesre széttárta a lábamat, letérdelt közéjük, és belém
nyalt egy hatalmasat. Csak egy pillanat volt az egész, és
nyilvánvalóan nem az élvezetem kedvéért csinálta, hanem azért,
hogy ne dörzsöljön nagyon. Aztán megtörtént, amit bejelentett,
gyengéden, de határozottan.
Felmentem a fedélzetre, az összes öltözékem kizárólag egy
napszemüvegből és egy vadító fehér Victoria’s Secret bikiniből állt.
A korlátra akasztva egy búvárfelszerelés lógott, a ﬁú, aki
kipakolta, egyáltalán nem nézett ki olasznak. Világos, aranyszőke
haja volt, az arcvonásai keleti származásról tanúskodtak. Keskeny
arcán két nagy kék szem és ragyogó mosoly csillogott. Massimo a
fedélzet túloldalán állt, és hevesen gesztikulálva Fabióval
beszélgetett. Úgy döntöttem, inkább nem megyek oda, így hát a
búvárhoz indultam. Ahogy mentem le a lépcsőn, megbotlottam, és
kis híján a vízbe estem.
– A rohadt életbe, egyszer még kinyírom magam – mormogtam
lengyelül.
E szavakra a ﬁatal srác arca felragyogott, kezet nyújtott nekem, és
ékes lengyelséggel szólított meg:
– A nevem Marek, de itt mindenki Marcónak hív. Nem is tudja,

mennyire jó érzés végre lengyel szót hallani.
Földbe gyökerezett a lábam, elvigyorodtam, és egyszer csak kitört
belőlem a kacagás.
– Hidd el, neked sincs fogalmad arról, én mennyire örülök, hogy a
kedvenc nyelvemet hallhatom. Már zsong az agyam az angolul
gondolkodástól. Laura vagyok, és kérlek, tegeződjünk.
– Hogy tetszik a vakáció? – kérdezte, és visszahajolt a búvárcucc
fölé.
Egy másodpercet gondolkodtam a válaszon.
– Tulajdonképpen ez nem is vakáció – motyogtam, miközben a
vizet néztem. Egyéves szerződésem van Szicíliában, ide kellett
költöznöm – mondtam, és leültem a lépcsőre. – Vajon véletlen, hogy
pont egy lengyellel találkozom össze, vagy direkt kerestek meg téged
nekem? – kérdeztem, leengedve a napszemüvegem.
– Sajnos véletlen, még ha mindkettőnk számára szerencsés is. Úgy
volt, hogy Paulo megy veletek búvárkodni, de sajnos tegnap eltörte a
lábát, és nekem kell helyettesítenem – kezdett bele, de aztán
hirtelen vigyázzba vágta magát, és az arcáról eltűnt a mosoly.
Körbenéztem, és megláttam Massimót; lassan lépdelt lefelé a
lépcsőn. Megálltak egymással szemben, váltottak néhány szót
olaszul, aztán Digó hozzám fordult.
– Sajnálom, de közbejött egy találkozó, ezért nem mehetek veletek
búvárkodni – mondta.
– Találkozó? – kérdeztem körbetekintve. – Hiszen itt vagyunk a
tenger közepén!
– Mindjárt jön egy helikopter, ha végeztem, találkozunk.
Visszafordultam Marekhez, és lengyelül szólítottam meg:
– Na, akkor ketten maradtunk, nem tudom, hogy sírjak-e, vagy

nevessek.
Massimo csak állt, és nézett bennünket, a szeméből sütött a harag.
– Marco lengyel, csodás, nem igaz? Szuper nap lesz – fordultam
oda Digóhoz, és arcon csókoltam.
Amikor elfordultam tőle, elkapta a kezem, és úgy, hogy csak én
halljam, odasúgta:
– Nem szeretném, hogy lengyelül beszélj előttem, mert akkor nem
értek semmit – közölte, és a tenyere erősen rászorult a karomra.
Kitéptem kezem, és haragosan odavetettem neki:
– Én meg azt szeretném, hogy ne beszélj olaszul; menni fog?
Egy szemrehányó, dühös pillantás kíséretében hátat fordítottam,
és elindultam a motorcsónak felé, ahová Marek pakolta ki a
holmikat. Odamentem hozzá, és meglapogattam a hátát, majd
lengyelül megkérdeztem, kell-e segítenem neki, és hogy megvan-e
minden, amire szükségünk van, aztán intettem egyet Digónak.
Nem tudom, hogy Massimónak volt-e telepátiás képessége, de egy
lépést sem tehettem még, és már a karjában tartott, és erősen
megcsókolt. Lehajolt kicsit, és ﬁnoman felemelt a fenekemnél,
amelybe jó erősen bele is markolt. Olyan szenvedélyesen fonódott az
ajka az enyémre, mintha örökre akart volna elbúcsúzni. Csak a
közeledő helikopter zaja szakította ki az őrült csókból.
A tenyerébe fogta az arcom és szélesen elmosolyodott, majd rám
kacsintott, és odasúgta:
– Ha hozzád ér, megölöm.
Azzal homlokon csókolt, és felsietett a lépcsőn.
Álltam, és néztem, ahogy távolodik, szó szerint rosszul lettem
attól, amit az imént hallottam. Sajnos tudtam, hogy képes rá, és nem
akartam én lenni a felelős másvalaki életéért.

– Jól beléd zúgott, mi? – kérdezte Marek, és kinyújtotta értem a
kezét.
– Inkább csak irányításmániás, és játssza a főnököt – feleltem, és
beszálltam a motorcsónakba.
Elindultunk előre, de én még hátrafordítottam a fejem, és
visszanéztem Massimóra, akinek épp felborzolta a haját a leszálló
helikopter. Rettenetesen ideges lehetett, az arcát sem kellett látnom
hozzá, a testtartása elárult mindent – hosszú lábát széles terpeszben
tartotta, izmos mellkasán összefont karja semmi jót nem jósolt.
– Hétköznaponként búvártanfolyamokat szoktál tartani? –
kérdeztem, amikor kihajóztunk.
Marek elmosolyodott és lelassított annyira, hogy ne kelljen
túlkiabálnunk a szelet.
– Á, már nem. Nagy szerencsém volt, mert megtaláltam a piaci
rést. Most már egy egész víz alatti birodalom tulajdonosa vagyok –
nevetett vidáman. – Képzeld csak el, egy olaszországi lengyelé a
legnagyobb búvárfelszerelés-üzlet, és minden, ami ezzel
összekapcsolódik.
– Hát akkor miért vagy most itt velem? – kérdeztem mosolyogva.
– Már mondtam: a végzet, meg a törött láb. Úgy látszik, ennek így
kellett lennie! – rikkantotta, és sebességbe kapcsolt, amitől a
motorcsónak nagy lendülettel megindult előre.
A nap már kezdett erősen narancssárgába borulni, amikor Marek
elpakolta a szettet.
– Ez fantasztikus volt – mondtam egy dinnyeszeletet rágcsálva.
– Jó, hogy már búvárkodtál, így több időt tölthettünk úszással,
mint tanulással.
– Tulajdonképpen hol vagyunk?

– Nem messze Horvátországtól – mondta Marek, és az ujjával az
alig látható szárazföld felé mutatott. – Borzasztó késő van, és nekem
ma még Velencébe kell érnem.
Már lassan besötétedett, amikor behajóztunk. A Titán fedélzetén
észrevettem Fabiót, ő segített nekem kiszállni a motorcsónakból.
Elbúcsúztam Marektől, és elindultam fel a lépcsőn.
– A fodrász és a sminkes a szalonban vár a jakuzzinál. Adhatok
valamit enni? – hallottam a hangot a hátam mögül.
– Fodrász? De minek? – kérdeztem csodálkozva.
– Bankettre mennek. Velencében éppen tart a nemzetközi
ﬁlmfesztivál, és don Massimo az egyik legnagyobb kiadóvállalat
többségi tulajdonosa. Sajnos a jókora késés miatt csak másfél órája
maradt a felkészülésre.
Csodás, gondoltam. Egész nap sós vízben pancsoltam, este meg a
kiszáradt bőrömmel kell lenyűgöznöm mindenkit? Ingattam a fejem,
azon gondolkoztam, hogy lesz-e valaha olyan, hogy legalább
megismerhetem az engem érintő terveket, arról nem is beszélve,
hogy dönthetek róluk. Elindultam fölfelé.
Poli és Luigi a melegek tankönyvi példái voltak. Csodásak,
ragyogók és fantasztikusak, a lányok legjobb barátai, akik lányabbak
az igaziaknál. Egy óra alatt végeztek a madárfészekkel a fejemen, és
az ábrázatommal is. Utána lementem a saját kajütömbe, hogy
összekészítsem a ruhákat magamnak. A fürdőszoba mellett ott
lógott egy Robert Cavalli ruha, az, amit még Taorminában
választottam. Egy cédula volt rátűzve, a felirattal: „Ezt veszed fel!”
Nos, legalább már tudtam a választ a kérdésre, hogy miben menjek.
Gyönyörű darab volt, rettentően merész. Fekete, áttetsző, hálószerű
anyagból készült, betoldásokkal, amelyek cipzárnak vagy

zsinórozásnak tűntek. Hosszú ujjai slankították a karomat,
amelyektől úgyis mindenki ﬁgyelme a hátára terelődött, ahol
egyáltalán nem volt anyag. A ruhát ugyanis csak fölül, a lapockám
fölött kötötte össze egy vékony pánt, onnantól lefelé egészen a
fenekemig tartott a kivágás.
Ehhez nem tudok bugyit venni, fedeztem fel fancsali képpel, a tükör
előtt állva. Ám Roberto Cavalli ezt előre látta, mert a ruha a
leginkább neuralgikus pontokon egyáltalán nem látszott át, mindez
persze nem változtatott a tényen, hogy szerettem, ha legalább egy
falatnyi tanga van rajtam.
Fogtam a táskámat, jól belocsoltam magam parfümmel, a lábamat
becsúsztattam egy elegáns szandálba, és az ajtóhoz léptem. Mielőtt
kimentem volna, belepillantottam a tükörbe. Lehengerlően néztem
ki. A csodálatos sötétített fekete-arany árnyalatú smink ideálisan
passzolt a napbarnított bőrömhöz. A fejem búbján feltűzött haj még
karcsúbbá tett, és sokat adott az eleganciához – érdemes volt egy
kiló műhajat hozzápakolni, gondoltam, óvatosan tapogatva a
mesteri alkotást.
Felmentem a fedélzetre, és körbenéztem. A kisasztalon immár
észrevettem a már hagyományos pezsgősüveget, és a teli poharat.
Szóval, Digó már itt van valahol. Odamentem, és töltöttem
magamnak még egyet. Körbesétáltam a fedélzeten, be-benéztem a
többi helyiségbe, de nem találtam senkit. Viszont érdeklődéssel
vettem észre, hogy a Titán időközben odaért a szárazföldhöz, és
ezáltal csodálatos látvány terült a szemem elé a távolban pislákoló
fényekkel.
– Ez Lido szigete, Velence strandjának is nevezik – hallottam egy
ismerős hangot a hátam mögül.

Arrafelé fordultam. Néhány lépésre állt mellettem Domenico, egy
pezsgőspohárral a kezében.
– Tudtam, hogy tökéletes lesz ez a ruha. Lebilincselően nézel ki,
Laura – mondta, és adott két puszit.
– Hiányoztál, Domenico – feleltem, és erősen átöleltem.
– Gyerünk, drágám, Poli, és a kis barátnője Luigi kezdhetik újra az
egészet – mondta nevetve, és a bőrfotelhoz vezetett.
– Hol van don Massimo? – kérdeztem, és ittam egy kortyot.
Domenico bocsánatkérő pillantást vetett rám. Csak most vettem
észre, hogy szmokingot visel, vagyis Digó már megint átvágott.
– Muszáj volt… – kezdett volna bele, de felemeltem a kezem, mire
félbehagyta a mondatot.
– Igyunk, és érezzük jól magunkat – mondtam, és felhajtottam a
poharam tartalmát.
A motorcsónak, amire átszálltunk, csendesen hasította a tenger
vizét, aztán beúszott a csatornába, miközben azon töprengtem, hogy
csak ezt az évet akartam, vagy többet is, vagy nem is akarom az
egészet. Vagy ha már megkapta, amit akart, talán most kienged?
Csakhogy vissza akarok-e menni? Miért hiányzik nekem? A
gondolatok örvényéből Domenico szakított ki.
– Lassan kikötünk, készen állsz?– kérdezte, és odanyújtotta a
kezét.
Felálltam, és ahogy megláttam azt a rengeteg fényt és embert, az
egész pompát, elfogott a félelem. Nem, határozottan nem állok
készen, és nem is akarok.
– Domenico, miért csinálom én ezt az egészet? – kérdeztem
rémülten, amikor a csónak a kikötőhöz koccant.
– Értem – hallottam az ismerős hangot, és elöntött a forróság. –

Bocsánat a kavarodásért, azt hittem, nem érek ide, de végül nagyobb
gond nélkül sikerült egyetértésre jutnunk, és már itt is vagyok.
Felemeltem a tekintetem, és a mólón ott állt az én gyönyörű
elrablóm. Kétsoros fekete szmokingot viselt, hibátlanul nézett ki. Fel
sem bírtam állni, annyira lenyűgözött a látvány. A fehér ing
hangsúlyozta a bőre színét, a kis csokornyakkendő elegánssá és
komollyá tette.
– Gyere! – mondta, és odanyújtotta a kezét, és egy pillanattal
később már ott álltam mellette.
Kisimítottam a ruhámat, és felnéztem rá, hogy lássam a szemét.
Állt, erősen tartotta a bal kezét, valószínűleg éppen annyira
letaglózta a látvány, mint engem.
– Laura, te… – szólt, és elhallgatott, összeráncolva a szemöldökét
– …lebilincselően nézel ki, nem is tudom, akarom-e, hogy más is
lásson.
Elmosolyodtam, ahogy ezeket hallottam, álszerénységet tettetve.
– Don Massimo! – egymás bámulásából Domenico hangja
szakított ki bennünket. – Indulnunk kell, már így is megláttak
bennünket. Tessék, itt vannak az álarcok.
Valaki meglátott bennünket, és ezért kell arcot eltakarva mennünk?,
gondolkodtam, ahogy kézbe vettem a szemüvegre emlékeztető
csodaszép csipkés álarcot.
Massimo felém fordult, bekötötte, és orrával végigsimítva az
oldalát, odadünnyögte:
– A csipkék és te… imádom – súgta, és lágyan megcsókolt.
Mielőtt az ajkát elvehette volna a szám elől, vakuvillanás hasított
bele az éjszakába. Pánik lett úrrá rajtam. Lassan elhúzódott, és a
fotósok felé fordult, erősen átkarolva a derekamat. Nem mosolygott,

csak nyugodtan várta, amíg befejezik. A lesifotósok tömege kiabált
valamit olaszul, én pedig próbáltam olyan méltóságteljesen kinézni,
ahogy csak bírtam, remegő lábamon állva.
Digó feléjük intett, mintha azt akarná jelezni, elég volt, és
elindultunk a bejárat felé. Átmentünk a hallon, és a bálterembe
léptünk, amelyet monumentális oszlopok tartottak. A kerek
asztalokon gyertyák és fehér virágok álltak. A vendégek többsége
álarcot viselt, ami kiválóan megfelelt nekem, mert ezáltal meg
tudtam őrizni legalább az anonimitásom maradékát.
Leültünk az asztal mellé, ahonnan már láthatóan csak mi
hiányoztunk. Egy pillanattal később megjelentek a pincérek, és
tálcákon behozták az előételeket, majd a többi ﬁnomságot is.

10. fejezet
A bankett hihetetlenül unalmas volt; több száz ilyet szerveztem, így
az egyetlen szórakozásom az volt, hogy fejben gyűjtöttem a
személyzet hibáit. Massimo az asztalunknál ülő férﬁakkal
beszélgetett, miközben időnként diszkréten megsimogatta a
combomat.
– Át kell mennem a másik terembe – mondta. Sajnos ebben a
beszélgetésben nem vehetsz részt, ezért Domenico gondjaira bízlak.
– Adott egy puszit a homlokomra, és az ajtó felé indult, az
asztalunknál ülő férﬁak pedig követték.
Az asszisztensem egy pillanat alatt ott termett, és elfoglalta Digó
székét.
– A piros ruhás nő úgy néz ki, mint egy szőrpamacs – mondta, és a
karácsonyfadíszre hasonlító ruhát viselő idősebb hölgy láttán
mindketten nevetésben törtünk ki. Ezek nélkül a divatkreációk
nélkül halálra unnám magam – tette hozzá.
Tudtam, mit érez, ezért örültem a társaságának. Beszélgetés és
pezsgőzés mellett remekül múlattuk az időt. Jól becsíptünk, és úgy
döntöttünk, táncolunk.
Sok elegáns vendég volt a parketten. A vonósnégyesre pillantva
megállapítottam, hogy itt nem lesz őrület. A következő ringató tánc
után elegem volt. Domenicóval ellentétben én remekül táncolok,
mivel drága anyukám általános iskola és középiskola mellett végig
táncórákra járatott engem.
Amikor lejöttünk a parkettről, ismerős hangot hallottam.
– Laura? Úgy néz ki, ma nem szabadulok tőled.

Ahogy megfordultam, Mareket láttam meg fényes szürke
öltönyben.
– Mit csinálsz itt? – kérdeztem meglepetten.
– A cégem a környék legtöbb szállodájával együtt dolgozik,
ráadásul ez jótékonysági bál, és én vagyok az egyik szponzor –
mondta, mosolyogva megvonva a vállát.
Domenico jelentőségteljesen köszörülte a torkát.
– Ó, bocsánat – mondtam azonnal átváltva angolra. – Ő
Domenico, az asszisztensem és barátom.
Váltottak néhány szót olaszul, és már indultunk is tovább, amikor
zenészek csatlakoztak még a vonósnégyeshez, és a teremben
argentin tangó zendült fel. Örömömben majdnem felsikoltottam.
Döbbenten néztek rám mindketten.
– Imádom a tangót – mondtam, sokatmondóan nézve
Domenicóra.
– Laura, negyedórája taposom a csillagászati árú tűsarkúdat, és
neked még nincs belőle eleged?
Egy grimasz kíséretében elismertem, hogy igaza van.
– Nyolc évig gyakoroltam társastáncot, ezért ha nem félsz,
megtisztelő lenne számomra – mondta Marek, kezét felém nyújtva.
– Egy szám – vetettem oda az ifjú olasznak, és a parkett felé
indultunk.
Marek erősen vállon ragadott, és egy pillanat alatt szinte az összes
pár eltűnt, teret adva táncﬁguráinknak. Remekül vezetett, biztos
mozgása volt, kiválóan érezte a zenét, és tökéletesen ismerte a
lépéseket. Szerintem, akik néztek, mind azt hitték, évek óta együtt
táncolunk. A szám felénél a parkett teljesen kiürült, mi pedig együtt
forogtunk, előadva gyerekkorunkban megszerzett tudásunkat.

Amikor a zene elhallgatott, a teremben tapsvihar tört ki. Elegánsan
meghajoltunk a közönség előtt, és arra fordultunk, ahol Domenicót
hagytuk. Helyette azonban Digót láttam ott, aki néhány férﬁ
társaságában állt ott. Amikor odamentünk hozzájuk, mind
elismerően bólogattak – kivéve Massimót. Az arca haragos volt,
szeme tűzben égett. Ha tekintetével ölni tudott volna, hamuvá
égtem volna, társamról nem beszélve.
Odamentem hozzá, megpusziltam az arcát, Marek pedig elengedte
kezemet a karjából, és Digó kezébe adta.
– Don Massimo – mondta, és fejet hajtott.
Álltak, nézték egymást, a levegő pedig úgy besűrűsödött, hogy alig
lehetett levegőt kapni. Digó kezemet nem eresztve odafordult
társaihoz, és odavetett nekik néhány szót olaszul. Mind nevettek.
– Tudtad, ki ő? – kérdeztem, mert tisztában voltam vele, hogy
még ha meg is hallja, akkor sem ért belőle semmit.
– Persze. Már tizen-egynéhány éve Olaszországban élek. – Marek
megértően pislogott.
– És ennek ellenére táncoltál velem?
– De hát nem öl meg engem, legalábbis itt nem – nevette el
magát. – Különben több okból sem teheti meg, így remélem, nem ez
volt az utolsó táncunk.
Kézcsókot adott szabad kezemre, és eltűnt az asztalok között.
Massimo tekintetével követte őt, majd hozzám fordult.
– Szépen táncolsz. Ez magyarázza, honnan a remek csípőmozgás
más helyzetekben is.
– Unatkoztam, Domenico pedig nem egy nagy táncos –
válaszoltam, bocsánatkérőn vállat vonva. A teremben ritmikus paso
doble csendült fel.

– Megmutatom neked, hogy kell táncolni – mondta, miközben
levette a szmokingfelsőt, és odaadta Domenicónak.
Kézen fogott, és magabiztos mozdulattal a parkettre lépett. A
többi táncos még vissza se ért az előző fellépésem óta, és ahogy
megláttak egy újabb partnerrel, helyet adtak nekünk. Massimo
odabiccentett a zenekarnak, hogy kezdjék újra.
Már részeg voltam annyira, és biztos voltam annyira tudásomban,
hogy elhúzódtam tőle, és kicsit felhúztam a szoknyámat, kivillantva
a lábamat. Istenem, mi ütött belém, hogy nem vettem fel bugyit?,
gondoltam. A zenészek rázendítettek, és Digó kezdőpozíciója
egyértelművé tette, hogy nem először csinálja. A tánc vad volt és
szenvedélyes, tökéletesen illett Massimóhoz és uralkodó
természetéhez. Ez alkalommal több volt, mint tánc, mert
büntetésem és díjam egyben annak az előrejelzése volt, mi fog
történni, amikor elhagyjuk a bankettet – ígéretbe bújt meglepetés.
El voltam bűvölve, azt akartam, hogy a zene ne érjen véget, és
testünk örökre összefonódjon.
A ﬁnálénak természetesen látványosnak és különlegesnek kellett
lennie – azon imádkoztam, hogy a lábam ne kerüljön túl magasra,
ne mutasson túl sokat. A zene elhalkult, én pedig levegő után
kapkodva a karjába omlottam. Hosszú szünet után éljenzés és bravó
hallatszott. Digó elegánsan felemelt engem, és megpörgetett
néhányszor mielőtt meghajoltunk volna a közönség előtt. Kimért és
biztos lépésekkel, engem kézen fogva elhagyta a táncparkettet,
útközben felvette zakóját, amelyet Domenico adott a kezébe.
Búcsúzás nélkül kisiettünk a teremből. Szó nélkül húzott magával
a szállodai folyosókon, miközben erősen a csuklómra szorította
kezét.

– Szép bemutató – szólalt meg egy női hang.
Massimónak mintha földbe gyökerezett volna a lába. Higgadtan
megfordult, miközben engem húzott maga mögött.
Egy rövid arany ruhát viselő, csodaszép szőke nő állt a hall
közepén. Lába az első bordámig ért, szép műmelle és angyali arca
volt. Lassan odajött hozzánk, és puszit adott Digónak.
– Hát megtaláltad – mondta, le nem véve rólam a tekintetét.
Akcentusa arra utalt, hogy angol, kinézete pedig arra, hogy
Victoria’s Secret-bemutatóról kirántott modell.
– Laura – mondtam magabiztosan, kezet nyújtva felé.
Megfogta, hallgatott egy darabig, az arcára pedig gúnyos mosoly
ült ki.
– Anna, Massimo első és igazi szerelme – felelte, nem engedve
kezemet.
Digónak mérgében izzadt a keze, amivel egyre szorosabban
szorította csuklómat.
– Sietünk, ne haragudj – vetette oda a foga között, és a folyosó
felé húzott engem.
Amikor megfordultunk, a szőke nő még mindig ott állt, és olaszul
mondott valamit. Massimo szinte csikorgatta a fogát. Elengedte a
kezemet, és visszaindult felé. Szemrebbenés nélkül, higgadtan
válaszolt neki néhány szóban, majd ott hagyta. Megfogta újra a
kezem, és mentünk tovább. Beszálltunk a liftbe, és felmentünk a
legfelső emeletre. Sietősen kihúzta a kártyát a zsebéből, és
kinyitotta az ajtót. Becsapta az ajtót, és anélkül, hogy lámpát
kapcsolt volna, rám vetette magát. Hevesen és mohón csókolt,
minden pillanattal mélyebbre hatolva a számban. A lenti helyzet
után nem volt kedvem ahhoz, amit csinált, így csak álltam, nem

reagáltam. Hamar észrevette, hogy valami nincs rendben –
leállította vágya őrült hevét, és lámpát kapcsolt.
Csak álltam kezemet a mellkasomon összefonva. Massimo
sóhajtott, és megigazította kezével fekete haját.
– Jézusom, Laura – mondta, és leült a mellette lévő nagy fotelba.
Ő… már a múlt.
Egy ideig hallgattam, ő pedig kíváncsian ﬁgyelte a reakciómat.
– Tisztában vagyok vele, hogy nem én vagyok az első nő az
életedben. Ez biztos és természetes – kezdtem nyugodt hangon. – És
nem szándékozom a múltadban turkálni, sem megítélni téged. De
érdekel, hogy mi olyat tudott mondani, ami miatt visszaléptél hozzá,
és egyáltalán miért ilyen mérges?
Digó hallgatott, haragosan nézve rám.
– Anna viszonylag friss történet – vetette oda.
– Mennyire friss? – nem hagytam magam.
– Aznap hagytam el, amikor Szicíliába érkeztél.
Na igen, ez sok mindent megmagyaráz, gondoltam.
– Nem vertem át, évek óta ott voltak a portréid a házban, de
rajtam kívül igazából senki nem hitte, hogy valaha is megtalállak. Ő
pedig végképp nem. Aznap, amikor megláttalak, kiadtam az útját. –
Rám nézett, várta a reakciómat. – Kíváncsi vagy még valamire?
Csak álltam ott, és néztem, azon töprengve, mit is érzek. A
féltékenység gyengeség, én pedig évekig dolgoztam azon, hogy
eltüntessem személyiségemből a hibákat, ráadásul nem éreztem
fenyegetést, mert nem érdekelt Massimo. De biztosan?
– Laura, mondj valamit! – sziszegte a foga között.
– Fáradt vagyok – mondtam, és a másik fotelba omlottam.
Ráadásul ez nem tartozik rám. Azért vagyok itt, mert muszáj, de

minden egyes nappal közelebb kerülök a születésnapomhoz és a
szabadsághoz.
Tudtam, hogy nem igaz, amit mondok, de nem volt se kedvem, se
erőm ehhez a beszélgetéshez.
Digó hosszasan nézett engem, az állkapcsát csikorgatva. Tudtam,
hogy bántotta és felbőszítette, amit mondtam, de nem érdekelt.
Felkelt a fotelból, az ajtó felé indult, és a kilincsért nyúlt.
Megfordult, rám nézett, és szemrebbenés nélkül odavetette:
– Azt mondta, megöl téged azért, hogy elvegye tőlem azt, ami
nekem a legfontosabb, ahogyan én is elvettem tőle.
– Tessék?! – kiabáltam dühösen. – És te ezek után, amit most
mondtál, csak így elmész? – Felé indultam. – Te átkozott önző… –
elakadtam, amikor láttam, hogy kiteszi a kilincsre a „Ne
zavarjanak!” táblát, és bezárja az ajtót. Tanácstalanul álltam ott
széttárt karokkal, és csak néztem őt.
– A tánc veled ma – kezdte, és odajött hozzám – a legtüzesebb
előjáték volt, amit valaha átéltem. Ez azonban nem változtat azon,
hogy kedvem lett volna megölni azt a lengyel srácot, amikor
megláttam, hogyan bizalmaskodik veled annak ellenére, hogy tudja,
ki vagyok.
– Állítólag ezt pont nem teheted – mondtam harciasan.
– Sajnos ez így van. Kár érte – mondta, és odajött hozzám.
Átölelt, és erősen magához szorított. Ilyet soha nem tett, így
meglepődtem, és nem tudtam, mihez kezdjek a kezemmel. A
mellkasára hajtottam fejem, és éreztem, ahogy ver a szíve. Hangosan
sóhajtott, és térdre zuhant. Így maradt, homlokát mellemre hajtotta,
én pedig szép lassan a hajába túrtam a kezemmel, és simogatni
kezdtem a fejét. Védtelen volt, kimerült, és teljes mértékben tőlem

függött.
– Szeretlek – mondta. – Nem tehetek ellene. Már sokkal korábban
szerettelek, mint hogy megjelentél. Rólad álmodtam, tudtam és
éreztem, milyen vagy. Minden igaznak bizonyult – mondta, és
megragadta a csípőmet.
A fejemben zúgott az alkohol, a rémület pedig nyugalommal
vegyült.
A kezembe fogtam Digó arcát, és felemeltem a csípőjét, hogy a
szemébe nézhessek. Felemelkedett, és tekintetéből szerelem,
bizalom és megadás sugárzott.
– Massimo, drágám – suttogtam, közben az arcát simogatva. –
Miért kellett mindent így elcseszned? – sóhajtottam, és a szőnyegre
borultam mellé, szemembe könnyek gyűltek. Arra gondoltam, mi
lett volna, ha más körülmények között találkozunk, ha nem lennék a
rabja, ha nem lenne mindez a fenyegetés és zsarolás, és főleg ha nem
az lenne, aki.
– Szeretkezz velem! – mondta, a puha padlóra fektetve engem.
Ezekre a szavakra majd megállt a szívem. Teljesen zavarodottan
néztem rá hunyorogva.
– Ezzel van egy kis gond – mondtam, a karjai közé helyezkedve.
Digó fölöttem volt, a könyökén támaszkodott, teste enyhén az
enyémhez ért, tökéletesen befedve, miközben kérdőn nézett rám.
– Tudod – kezdtem kissé szégyenlősen –, sosem szeretkeztem.
Mindig dugtam, azt szeretem. Egy pasi sem tanított meg
szeretkezni, így ezzel lehet egy kis gond, te pedig csalódni fogsz –
fejeztem be, és a vallomásom miatti zavaromban elfordítottam a
fejem.
– Jaj, kislány – mondta, miközben maga felé fordította az arcomat.

– Olyan törékeny vagy, korábban ezt nem tudtam. Ne félj! Ez neked
is, nekem is első alkalom lesz.
– Ne állj fel – komolyan beszélek!
– Egyszerűen csak mondd – javasoltam, miközben átfordultam a
hasamra. – Elég, ha megkérsz, nem kell mindig parancsolni.
Massimo csak állt egy darabig, és hunyorogva ﬁgyelte az arcomat.
Tekintete nem volt fagyos, vágy és szenvedély tükröződött benne.
– Kérlek, maradj ott, ahol vagy! – nyögte ki mosolyogva.
– Természetesen – mondtam, a szőnyegen forgolódva.
Kíváncsian ﬁgyeltem, mit csinál. Eljött a fotel mellett, levette a
zakóját, és a háttámlára akasztotta, levette a gyémánt
mandzsettagombokat, és feltűrte az ingujját. Aha, gondoltam,
magamban nevetve, komolyabb feladatra készül. Amikor eltűnt az
ajtó mögött, körülnézhettem a lakosztályban. A vastag, világos színű
szőnyeg, amin feküdtem, tökéletesen harmonizált az óriási hall
többi részével. Ezen kívül volt még két puha fotel és egy kis fekete
dohányzóasztal. Beljebb valószínűleg a nappali volt, azonban a
padlón fekve csak hatalmas ablakokat és nehéz sötétítőfüggönyöket
láttam, mögöttük egy széles teraszt, és a távolból alig észlelhetően a
tenger hullámzását hallottam.
Boldog várakozásomból a hajam nyugtalanító gondolata ragadott
ki.
– A fenébe! Vagy egy kiló álhaj van a fejemen – sziszegtem, és
idegesen elkezdtem kihúzogatni a kontyot tartó hajtűk százait.
Küzdöttem vele egy darabig, azon rimánkodva közben, hogy Digó ne
lássa. Amikor sikerült megszabadulni tőlük, pánikszerűen kerestem,
hová rejthetném ezt a halott fészket. A szőnyeg! – villanyozódtam
fel, és bedugtam az egészet a nehéz anyag alá. Az ujjaimmal

megfésülködtem, hullámos tincsek hullottak az arcomba.
Felemelkedtem, és belenéztem a tükörbe, ami beborította a fotel
melletti fal nagy részét. Meglepetten láttam, hogy teljesen jól nézek
ki, és visszadőltem a szőnyegre.
– Csukd be a szemed! – hallottam a másik szobából. – Kérlek.
Hanyatt feküdtem, és engedelmesen teljesítettem, amit kért. Nem
igazán tudtam, hogyan helyezkedjem el, amikor éreztem, hogy
fölöttem áll.
– Laura, így úgy nézel ki, mint egy halott egy koporsóban –
nevetett jóízűen.
Valóban, a mellkasomon összefont kezemmel úgy festhettem,
mint egy halott.
– Nem fogok veled a halálról beszélgetni – vetettem oda,
szórakozott arccal nézve őt.
Digó felemelt, és kézen fogott. Ezt mindig olyan könnyedén tette,
mintha pehelysúlyú lennék. Átvitt a folyosón, és hirtelen
megéreztem a kellemes, tengerillatú levegő melegét.
Letett a földre, és két kezébe fogva az arcomat gyengéden csókolni
kezdett.
Lassan kihúztam a kezem, hogy megérinthessem. Nem állt ellen.
Egyesével kioldottam az inggombjait, a szája pedig meztelen
nyakamon lefelé vándorolt.
– Imádom az illatodat – susogta, a csípőmbe harapva.
– Kinyithatom már a szemem? – kérdeztem. – Látni akarlak.
– Igen – mondta, és óvatosan elkezdte széthúzni a ruhámat tartó
cipzárt.
Felhúztam a szemhéjamat, és lenyűgöző látvány tárult elém. A
legfelső szintről, ahol voltunk, szinte az egész sziget látszott.

Villódzó fények világították be az éjszakát, beragyogva a strand
partjára csapódó hullámokat. A terasz hatalmas volt: volt rajta
privát bár, jakuzzi, néhány nyugágy és egy baldachinos dívány,
amely kísértetiesen hasonlított arra, ami Massimo kertjében állt. A
különbség az volt, hogy ez szövetfalakkal teljesen elrejthető volt, a
matracon pedig hanyagul odavetett lepedő és párnák voltak. Talán
már tudom, hol töltjük az éjszakát, gondoltam.
A ruha lecsúszott, a fémcipzár csattant a padlón. Digó keze
gyengéden pásztázta meztelen testemet, nyelvét pedig lustán
becsúsztatta enyhén szétnyíló ajkam közé.
– Ismét bugyi nélkül vagy, Laura – mormogta, miközben száját az
enyémen tartotta. – És ez most nem miattam van, mert nem
tudhattad, hogy ideérek.
Hangjában nem harag érződött, csak kíváncsiság és viccelődés.
– Amikor felvettem a ruhát, azt hittem, te választottad, és
fogalmam sem volt, hogy a bankettre Domenicóval kell mennem –
mondtam, miközben lehúztam róla az inget, és letérdeltem elé.
Higgadtan és kimérten széthúztam az övét, folyamatosan felfelé
tekintgetve, hogy lássam ennek a lenyűgöző férﬁnak a reakcióját.
Keze ernyedten lógott teste mellett, egészen más volt, mint az az
ember, aki néhány héttel korábban még félelemmel töltött el.
Egy határozott mozdulattal megragadtam az övét, és lehúztam a
nadrágját, arcom elé így impozáns erekció tárult.
– Te pedig vagy nagyon siettél, vagy a találkozód nem olyan
találkozó volt, amilyenre gondolok – mondtam, kérdőn nézve rá. –
Hol a bokszered?
Massimo mosolyogva vállat vont, és a csodával határos módon
megmentett hajamba túrt.

Lassan a fenekéhez nyúltam, és ﬁnoman magamhoz húztam úgy,
hogy csak néhány milliméter válasszon el a péniszétől. Elkaptam a
tövét, és gyengéden csókolgatni kezdtem a fejét. Digó nyöszörgött,
ujjaival pedig lassú köröket írt a hajamba. Addig simogattam
nyelvemmel és ajkammal, amíg meg nem keményedett, és meg nem
nőtt. Kinyitottam a szám, és olyan óvatosan kaptam be az egészet,
hogy minden centiméterét érezzem. Elhúzódtam tőle, majd újra
közeledtem hozzá – játszottam, csókoltam, haraptam egészen addig,
amíg sűrű folyadék nem folyt a torkomba. Massimo nézte, amit
csinálok, és hangosan lihegett.
Előrehajolt, a hónom alá tette a kezét, és felemelt. Szájon csókolt,
és a teraszba beépített párolgó, kerek fürdőkád felé ment. Beleült, és
magára ültetett. Nézett engem, ajkával összevizezte az arcomat,
majd a nyakamat, és végül a mellbimbómon zárta össze a száját.
Szívta, és ﬁnoman harapdálta a mellemet, kezével pedig a fenekemet
szorította. Egyszer csak egy ujja olyan helyre vándorolt, aminek
szerintem semmi köze a szexhez. Szinte megmerevedtem.
– Nyugi, kislány. Bízol bennem? – kérdezte, elhúzva ajkát a
mellbimbómtól.
Helyeslőn bólogattam, ujja pedig ritmikusan dörzsölni kezdte a
farpofáim között lévő helyet. Felemelt, és szinte áhítattal húzott
magára. Nyögtem, és hátravetettem a fejem. A forró vízben
hatványozottan éreztem mindent. Mozdulatai határozottak és
gyengédek voltak – szenvedélyes, mohó és érzéki volt.
– Ne félj tőlem – mondta, és ujjbegyét a fenekembe csúsztatta.
Torkomból az élvezet hangos sikolya tört fel – ezt a nyelvével
állította meg. Egyre erősebben húzott magára; a víz csípőmozgása
ritmusában csapódott a kád falához, testemben pedig eddig

ismeretlen élvezethullám tört fel. Körülöttünk mintha minden el lett
volna tompítva, csak azt éreztem, amit ő csinál. Szabad kezével a víz
alatt a csiklómat kezdte izgatni, ezzel mintegy elhúzva előttem a
vörös posztót. A hátsó bejáraton behatoló ujja mélyebbre csúszott,
és határozottan, erősen kezdett dörzsölni.
– Még egyet! – suttogtam, miközben alig bírtam visszatartani az
orgazmust. – Dugd belém még egy ujjad!
Ez után az utasítás után Digó nehezen tudta tartani magát. Nyelve
mélyen a torkomba ért, és olyan erővel harapdálta az ajkamat, hogy
csodálatos fájdalmat éreztem.
– Laura – kiáltotta, és teljesítette, amit kértem. – Olyan szűk
vagy!
Nem gondolkodtam rajta, hogy szabad-e így tennem, vagy ez
helyes-e – amikor megtette, elmentem. Sikoltva értem a csúcsra, és
bár a vízben voltam, egész testem izzadt, majd pillanatok alatt
kihűlt.
Massimo megvárta, amíg befejezem, majd felemelt, és az ágyhoz
vitt. Csak félig voltam magamnál, amikor vizes testével hozzám
tapadt, és újra belém hatolt. A hajamba fúrta arcát, csípője pedig
erővel és intenzíven tapadt hozzám. Éreztem, hogy közel van.
Vonaglottam, és sikítottam, körmeimet a hátába döftem. Vadul
csókoltam a nyakát, a vállát harapdáltam, és hallottam, ahogy egyre
sűrűbb légzése a robbanást jelzi. Mindkét kezét a hátam mögé
csúsztatta, és olyan erősen ölelt, hogy alig kaptam levegőt.
Megragadta a tarkómat, és a szemembe nézett.
– Szeretlek, Laura – mondta, és éreztem, ahogy elönt spermájának
meleg, buzgó áradata. Hosszan és intenzíven ment el, és közben egy
pillanatra sem vette le a szemét az arcomról. Ez a látvány olyan

érzéki és szexi volt, hogy egy idő után éreztem, ahogy izmaim
megmerevednek, és csatlakozom hozzá. Rám omlott, nagyon
lihegett, a testétől nem kaptam levegőt.
– Nehéz vagy – mondtam, és próbáltam kibújni oldalra. – És
csodás farkad van.
Ezekre a szavakra Massimo elnevette magát, és oldalra fordult,
hogy kiszabadítson.
– Ezt dicséretnek veszem, kislány.
– Meg kell mosakodnom – mondtam, és próbáltam felkelni.
Digó kezével a takaróhoz húzott.
– Nem hagyom. – Kinyújtotta karját, és az ágy mellett álló
kisasztalon lévő zsebkendős dobozért nyúlt.
Ahogyan a repülőn is, amikor először ízlelte meg puncimat, most
is gyengéden megtisztogatott, majd betakart.
Feküdtünk, és beszélgettünk, míg kivilágosodott. Mesélt arról,
milyen mafﬁózó családban felnőni, és hogy néztek ki a nagybácsikái.
Arról, milyen szép az Etna, amikor kitör, és arról, hogy mit szeret
enni. Amikor a nap felkelt, reggelit rendeltünk, és a takaró alól
ﬁgyeltük, ahogy új nap virrad.
– Laura, hányadika van ma? – kérdezte velem szemben ülve.
Egy pillanatra összehúztam a szemöldökömet, és néztem őt,
miközben azon gondolkodtam, miért kérdezi.
– Nem értem – mondtam, magam köré csavarva a takarót. – Azt
hiszem, szerda van.
– Hányadika? – kérdezte újra, én pedig rádöbbentem, mire is
vonatkozik a kérdése.
Próbáltam csöndben kiszámolni, de az utóbbi idők eseményei után
nekem ez nem számított.

– Fogalmam sincs, már nem számolom – válaszoltam, és ittam
egy korty teát a csészéből.
Digó fölkelt, és kezével a terasz korlátjára támaszkodva állt. Az
oldalamra feküdtem, és néztem őt. Feneke szép formás volt, izmos
és kicsi. Karcsú lábától a háta és a válla még szélesebbnek tűnt, mint
a valóságban.
– Szeretnéd, hogy elengedjelek? – feszülten ﬁgyelt engem. –
Sokat kockáztatok most, de nem tudok örülni annak, hogy itt vagy,
tudván, hogy boldogtalanná teszlek. Ezért ha el akarsz menni, már
ma Varsóban lehetsz.
Hitetlenkedve néztem rá, szememből boldogság sugárzott. Amikor
széles mosolyt látott az arcomon, Massimo kővé dermedt, és
érzelmek nélküli átható tekintettel így szólt:
– Domenico kivisz a reptérre, fél tizenkettőkor megy a következő
gép.
Boldogan és ijedten ültem, és a tengert néztem.
– Visszajöhetek – mondtam csöndesen. Hallottam, ahogy a
lakosztály ajtaja bezáródik. A takaróba bugyoláltam magam, és
beszaladtam a szobába. Massimo nem volt sehol. Kinéztem a
folyosóra, de ott sem találtam senkit. Visszamentem a szobába, és a
falnak dőltem. Szemem előtt lepergett az elmúlt éj eseményeinek
ﬁlmje, az, ahogyan szeretkezett velem, és az összes beszélgetésünk,
hülyéskedésünk. Szememet könny árasztotta el – úgy éreztem,
elveszítettem valamit.
A szívem fájt, szinte nem is vert. Lehetséges, hogy beleszerettem?
A terasz felé indultam, felvettem a ruhát a földről, de olyan
állapotban volt, hogy nem vehettem fel újra. Beszaladtam a hálóba,
és letelefonáltam a recepcióra. Ahogy felvették, kértem, hogy

kapcsolják Domenicót. Furcsamód jól tudták, kivel akarok beszélni.
Remegett a kezem, és nem kaptam levegőt. Amikor az ifjú olasz
felvette, vadul zokogva csak annyit tudtam mondani: gyere ide!, és
az ágyra borultam.
– Laura, hallasz?
Lassan kinyitottam a szemem, és megláttam Domenicót, aki
mellettem ült. Az asztalon gyógyszeres üvegcsék álltak, az ágy
túloldalán pedig egy idősebb férﬁ telefonált.
– Mi történt, hol van Massimo? – kérdeztem ijedten, és
megpróbáltam felkelni.
Domenico visszatartott, és higgadtan mondta:
– Ő itt az orvos, aki gondoskodott rólad, nem találtam a
gyógyszereidet.
Az idősödő úr szólt néhány szót olaszul, majd elmosolyodott, és
eltűnt.
– Hol van Massimo? És hány óra van?
– Dél lesz, don Massimo pedig elutazott – mondta bocsánatkérőn.
Szédültem, nem voltam jól, mindenem fájt.
– Most azonnal vigyél el hozzá, fel kell öltöznöm! – kiabáltam,
szorosan magam köré tekerve a takarót.
Domenico egy pillanatra rám nézett, majd felkelt, és a szekrény
felé indult.
– Érkezésetek előtt idehozattam néhány holmidat. A hajó lent vár,
amikor elkészülsz, indulhatunk.
Felpattantam, és a szekrény felé siettem. Mindegy volt, mit veszek
fel. Megfogtam a fehér Victoria’s Secret tréningruhát, amit
Domenico adott, és a következő pillanatban idegesen húztam fel a
fürdőben. Megnéztem a tükörben a nem túl friss sminkemet.

Mindegy volt, hogy nézek ki, de azért ennyire nem. Letöröltem a
sminkemet, és visszamentem a szobába, ahol az ajtóban várt rám az
ifjú olasz.
A motorcsónak még a maximális sebességet elérve is túl lassan
ment.
Egy órán belül megláttam a Titán szürke hajótestét.
– Na végre – mondtam, és felpattantam.
Nem vártam meg, amíg kikötünk, csak felugrottam a fedélzetre.
Végigszaladtam az összes szinten, kinyitottam az összes ajtót, de
nem volt sehol.
Összetörten és sírva omlottam le a nyitott nappali kanapéjára.
Könny árasztotta el a szemem, a torkomban növekvő gombóctól
pedig nem kaptam levegőt.
– Egy órája elvitte egy helikopter a reptérre – mondta Domenico,
aki mellettem ült. – Sok munkája van most, arra kell
összpontosítania.
– Tudja, hogy itt vagyok? – kérdeztem.
– Nem hiszem. A mobilja a szobában maradt, így nem tudtam
felhívni. Vannak olyan helyek, ahová nem viheti magával a
telefonját.
Sírva a nyakába borultam.
– Most mit tegyek, Domenico?
Az ifjú olasz átölelt, és megsimogatta a fejem.
– Fogalmam sincs, Laura, soha nem voltam ilyen helyzetben, így
nehéz megmondani. Most nekem kell várnom, hogy jelentkezzen.
– Vissza akarok menni – mondtam, és felkeltem a kanapéról.
– Lengyelországba?
– Nem, Szicíliába. Megvárom, amíg visszaér, jó? – Kérdőn

ránéztem, mintha engedélyre várnék.
– Persze. Nem tudok róla, hogy bármi változott volna.
– Akkor pakoljunk össze, és menjünk vissza a szigetre!
Majdnem az egész utat végigaludtam begyógyszerezve. Amikor
végre beültem a terepjáróba Catania repterén, úgy éreztem, mintha
hazatérnék. Az autópálya az Etna mellett futott, szemem előtt pedig
a boldog Massimót láttam, aki a takaró alól mesél nekem gyerekkori
történeteket.
Amikor a felhajtóra értünk, csodálkozva láttam, hogy egész
másképp néz ki. A bordó követ graﬁtszínűre cserélték, más cserjék és
virágok nőttek, szinte rá sem ismertem a birtok bejáratára.
Meglepetten néztem, próbáltam meggyőződni arról, hogy jó helyen
vagyok.
– Don Massimo rendelte el, hogy az utazásotok alatt itt mindent
cseréljünk ki – mondta Domenico, amikor kiszállt az autóból.
Végigmentem a folyosón, és a hálószobámba értem. Elnyúltam az
ágyon, és elaludtam.
A következő napok hasonlóan teltek. Volt, amikor ágyban
töltöttem a napot, és volt, amikor kimentem, és a strandon ültem.
Domenico próbált ételt diktálni belém, de mindhiába, egy falat sem
ment le a torkomon. A házban bóklásztam, hogy legalább Digó
jelenlétének halvány nyomát leljem. Anyukámmal leveleztem, de
képtelen voltam beszélgetni vele – tudtam, hogy nem tudom
becsapni, és rögtön észreveszi, hogy valami nem stimmel. Lengyel
tévét néztem, amit Massimo intézett a hálószobámba. Időnként
megpróbáltam belehallgatni az olaszba, de jókora erőfeszítéseim
ellenére még mindig nem értettem belőle egy szót sem.
És ha ez nem lett volna elég, az összes olasz pletyka- és bulvárlap

címlapján megjelent a bankettről egy fotó, amin Digó engem csókol
a mólón. Szinte az összes címsorban ez volt: „Ki a szicíliai milliárdos
titokzatos választottja?” Továbbá hosszasan írtak
tánctehetségemről.
Teltek a napok, és úgy éreztem, ideje visszatérni Lengyelországba.
Szóltam Domenicónak, és kértem, hogy csak azokat a holmikat
csomagolja össze nekem, amikkel a szigetre érkeztem. Nem akartam
semmit magammal vinni, ami rá emlékeztetne.
Az interneten találtam egy helyes kis garzont távol Varsó
belvárosától, és kibéreltem. Fogalmam sem volt, hogyan tovább, de
nem is érdekelt, csak azt akartam, hogy elmúljon a fájdalom.
Másnap reggel a telefonom ébresztőjére keltem. Megittam az
éjjeliszekrényemen álló kakaót, és bekapcsoltam a tévét. Eljött a nap,
gondoltam. Egyszer csak bejött a szobába Domenico, szomorúan
mosolygott rám.
– Négy óra múlva indul a géped. – Leült mellém az ágyra. –
Hiányozni fogsz – mondta, miközben megfogta a kezem. Megfogtam
a kezét, és éreztem, ahogy könnybe lábad a szemem.
– Tudom, te is nekem.
– Megnézem, hogy minden készen áll-e – mondta, és felkelt.
Feküdtem, és néztem a tévét, váltogatva a csatornák között.
Bekapcsoltam a híreket, és a fürdőbe indultam.
„Nápolyban lelőtték egy szicíliai mafﬁózócsalád fejét. Ez az olasz
ﬁatalember volt az egyik legveszélyesebb…” – ezekre a szavakra úgy
ugrottam ki a fürdőből, mint akit ágyúból lőttek ki. A képernyőn
fotók jelentek meg a helyszínről, ahol két hullazsák és a háttérben
egy fekete terepjáró látszott. Tüzelt a mellkasom, nem kaptam
levegőt, és úgy szúrt a szívem, mintha valaki tőrt döfött volna bele.
Sikítani próbáltam, de nem jött ki hang a torkomon. Eszméletlenül
rogytam össze a szőnyegen.

11. fejezet
Kinyitottam a szemem, a szobában világos volt, és úgy tűzött be a
nap, szinte vakított. Felemeltem a kezem, hogy eltakarjam a
szemem, és megrántottam a mellettem lévő infúzió csövét. Mi van?,
gondoltam. Amikor a szemem hozzászokott a környezethez,
szétnéztem. A berendezések alapján, amelyek körülvettek, úgy
tippeltem, kórházban vagyok.
Próbáltam visszaemlékezni, mi történt, és akkor rádöbbentem.
Massimo, ő… Erre a gondolatra újra hevesebben vert a szívem, és az
ágy mellett álló berendezések sípolni kezdtek. Azonnal megjelent a
szobában egy orvos, egy ápoló, és mögöttük Domenico.
Megláttam az ifjú olaszt, és a zokogástól pedig egy szó sem jött ki
a torkomon. Amikor így fulladoztam, és hadonásztam, újból kinyílt
az ajtó, és a küszöbön Digó állt.
Megkerült mindenkit, és térdre borult előttem, megfogta a kezem,
és az arcához húzta, miközben rémült, fáradt tekintettel nézett rám.
– Bocsánat – suttogta. – Édesem, én…
Elhúztam a kezem, és a szájára tettem.
Ne most és ne itt, gondoltam, és még jobban sírtam, de ezek már a
boldogság könnyei voltak.
– Laura kisasszony – kezdte nyugodt hangon az idősödő, fehér
köpenyes férﬁ, miközben az ágyon függő lapot nézegette. – Meg
kellett szüntetnünk az artériaelzáródást, mert életveszélyben volt.
Egy csövet vezettünk be, ezért van egy kötés a combverőerén. A
nyíláson keresztül a szívig vezettünk egy szálat, amellyel meg tudtuk
szüntetni az artériaelzáródást. Dióhéjban ennyi. Tisztában vagyok

vele, hogy kiváló angolnyelv-tudása ellenére az orvosi terminológia
ismeretének hiányában nem tudok több részlettel szolgálni, de ez
jelen pillanatban teljesen fölösleges is lenne. Így vagy úgy – sikerült.
Hallottam, amit mond, de képtelen voltam levenni a szemem
Massimóról. Itt volt – él és virul!
– Laura, hallasz engem?! – Éreztem, ahogy valaki erővel nyitja fel
a szemhéjamat. – Ne tedd ezt velem, mert megöl engem!
Szép lassan kinyitottam a szemem. A szőnyegen feküdtem,
Domenico pedig reszketett az idegességtől.
– Hál’ istennek – sóhajtott fel, amikor ránéztem.
– Mi történt? – kérdeztem zavartan.
– Megint elvesztetted az eszméleted, még jó, hogy volt a ﬁókban
gyógyszer. Jobban vagy?
– Hol van Massimo? Most azonnal látni akarom! – kiáltottam, és
megpróbáltam felkelni. – Azt mondtad, hogy bármikor elviszel
hozzá, amikor látni szeretném, ezért most azt akarom, hogy vigyél el
hozzá.
Az ifjú olasz fürkészve nézett rám, mintha a választ keresné a
fejében a kérdésemre.
– Nem tehetem – suttogta. – Egyelőre nem tudom, mi történt,
csak azt tudom, hogy valami rosszul sült el. Laura, ne feledd, hogy a
média nem mindig mond igazat! De ma el kell hagynod a szigetet, és
Lengyelországba kell repülnöd. Ezek voltak don Massimo utasításai
a biztonságodra vonatkozóan. Már vár az autó. Varsóban egy lakás
vár, és egy virgin-szigeteki bankszámla, amiről annyit költesz,
amennyit csak akarsz.
Rémülten néztem rá, és nem hittem a fülemnek. Folytatta.
– Minden irat, kártya és kulcs a kézipoggyászodban van. Sofőr vár

Varsóban, és az új otthonodba visz. A garázsban van autód, és
Szicíliából kívánságod szerint minden holmid odakerül.
– Él? – szakítottam félbe. – Mondd meg, Domenico, mert
megőrülök!
Az ifjú olasz újra lefagyott, míg a válaszon gondolkodott.
– Biztosan mozgásban van. Mario, a tanácsadója követi, ezért
nagy rá az esély, hogy igen.
– Mit jelent az, hogy mozgásban van? – kérdeztem, a homlokomat
ráncolva. – Lehet, hogy mindketten… – elakadtam, féltem
kimondani azt, hogy „meghaltak”.
– Don Massimóba a bal keze belső oldalán egy jeladó van ültetve,
olyan kis chip, mint a tiéd – mondta, megérintve az
implantátumomat. – Ezért tudjuk, hol van.
Egy pillanatig elméláztam azon, amit hallottam, idegesen
simogatva a kis csövet.
– Mi a fene ez? – kérdeztem dühösen. – Fogamzásgátló
implantátum, vagy jeladó?
Domenico nem válaszolt, mintha rájött volna, hogy fogalmam
sincs, mit ültettek belém. Sóhajtott egy mélyet, és felkelt a
szőnyegről, magával húzva engem is.
– Menetrend szerinti repülőjárattal mész, az biztonságosabb lesz.
Szedd össze magad, indulnunk kell – vetette oda, és bőröndöket vitt
a gardróbba. – Laura, ne feledd: minél kevesebbet tudsz, annál jobb
neked – megfordult, és eltűnt az ajtó mögött.
Ültem még egy darabig, azon mélázva, amit hallottam, de a
dühöm ellenére hálás voltam Massimónak, hogy mindenről
gondoskodott. Arra a gondolatra, hogy soha többé nem látom őt,
nem érint meg többet, könnyek gyűltek a szemembe. A sötét

gondolatok helyét hamar átvette a remény és a bennem szunnyadó
meggyőződés, hogy él, én pedig valamikor visszatérek ide.
Összepakoltam a holmimat, és egy órával később már autóban
ültem. Domenico a villában maradt, azt mondta, nem jöhet velem.
Megint egyedül voltam.
A repülés a milánói átszállás ellenére viszonylag rövid volt. Nem
tudom, hogy a gyógyszerek miatt-e, amiket az ifjú olasz adott be
nekem, vagy a letargiám miatt, de a repülési pánikomnak nyoma
sem volt. Ahogy kiléptem a terminálról, megláttam valakit, aki egy
lapot tartott a kezében a vezetéknevemmel.
– Ez én vagyok, Laura Biel – mondtam megszokásból angolul.
– Jó napot, Sebastian vagyok – mutatkozott be, én pedig
elﬁntorodtam a lengyel nyelv hallatán.
Tizen-egynéhány nappal ezelőtt sokat jelentett volna egy ilyen
beszélgetés, de most arra emlékeztetett, hol vagyok, és mi történt.
Rémálmom, amely mesévé változott, véget ért, én pedig visszaértem
a kiindulási pontra. A bejárat előtt egy fekete S osztályú Mercedes
állt. Sebastian odament, és kinyitotta nekem a hátsó ajtót.
Elindultunk.
Már szeptember volt, és a levegőben határozottan őszi hideg
érződött. Lehúztam az ablakot, és mélyen beszívtam a levegőt a
tüdőmbe. Soha nem éreztem még magam ilyen rosszul. A
kétségbeeséstől és a szomorúságtól még az utolsó hajszálam is fájt,
és bármi miatt könnybe lábadt a szemem. Nem akartam embereket
látni, nem akartam beszélgetni velük, nem akartam enni, és
legfőképpen élni nem akartam.
Elhagytuk a repteret, és a városközpont felé haladtunk. Istenem,
csak ne a belvárosba!, gondoltam. Megörültem, amikor Mokotów felé

kanyarodtunk. Az autó egy őrzött lakóparkba hajtott be, és egy
alacsony társasház előtt állt meg. A sofőr kiszállt, és ajtót nyitott
nekem, kezembe adva a kézipoggyászomat. Egy darabig csak ültem,
és matattam a táskámban, mire megtaláltam az „otthon” feliratú
borítékot. Kulcs és cím volt benne.
– Felviszem a csomagját, hölgyem, a többi poggyászával pedig
mindjárt megérkezik a másik autó – mondta Sebastian, a kezét
nyújtva.
Kiszálltam, az ajtó felé mentem, és ahogy az ajtóhoz értem, még
egy autó parkolt a padkára. A sofőr kiszállt, és elkezdte kipakolni a
csomagokat.
Bementem a hallba, és odamentem a recepciós ﬁatalemberhez.
– Üdvözlöm, Laura Biel vagyok.
– Üdvözlöm! Örülök, hogy megérkezett. Az apartmanja elő van
készítve, a negyedik emeleten találja balra. Segítsünk a
csomagokkal?
– Nem, köszönöm, úgy látom, a sofőrök megoldják.
– Viszlát! – kiáltotta a pult mögött álló srác széles mosollyal.
A következő pillanatban már lifttel mentem fölfelé az épület
legfelső szintjére. Beillesztettem a kulcsot annak a lakásnak a
zárjába, amelynek a számát a borítékon láttam, és ahogy kinyílt az
ajtó, gyönyörű nappali tárult elém, amelynek ablakai egy felsőbb
szintig nyúltak. Minden nagyon sötét és steril volt, abszolút
Massimo stílusa.
A sofőrök behordták a csomagokat, és eltűntek, magamra hagytak.
A belső tér elegáns volt, és hangulatos. A nappali nagy részét egy
fekete, puha alcantara sarokkanapé foglalta el, amely alatt hosszú
szálú fehér szőnyeg volt. Mellette egy üvegpad volt, a falon pedig

egy hatalmas sík képernyős tévé. Mögötte volt a háló bejárata
kétoldalas kandallóval, amely körül rézlapok voltak. Ahogy beljebb
mentem, egy hatalmas modern ágyat pillantottam meg LEDvilágítással – ettől úgy nézett ki, mintha lebegne a bútor. Volt ott
egy átjáró is a gardróbba és a fürdőbe, amelyben egy hatalmas kád
volt.
Visszamentem a nappaliba, és bekapcsoltam egy hírcsatornát a
tévében. Kinyitottam a kézipoggyászomat, és leültem a szőnyegre.
Átkutattam a többi borítékot, megismerkedtem a tartalmukkal.
Kártyák, iratok, információk; az utolsóban autókulcsot találtam,
három betű volt rajta: BMW. Rá kellett döbbennem, hogy a lakásnak,
amelyben ülök, és az autónak a tulajdonosa vagyok. A többi papír
átböngészéséből kiderült, hogy van egy gigantikus fedezetű
bankszámlám is. Minek nekem mindez, ha ő nincs? Így akart engem
kárpótolni azért a néhány hétért? Időt tekintve én ﬁzethetnék neki a
sok csodás pillanatért.
Mire kipakoltam a bőröndöket, este lett, és nem akartam itt ülni
egyedül. Fogtam a telefonomat, az autó papírjait és a kulcsot, és
lementem lifttel a garázsba. Megkerestem a lakáshoz tartozó
parkolóhelyet – egy nagy fehér BMW-t találtam. Betettem a kulcsot,
és gombnyomásra az autó lámpái felkapcsolódtak. Biztonságosabb és
feltűnőbb autót nem is találhatott volna, gondoltam, miközben
bemásztam a világos bőr utastérbe. Megnyomtam a start gombot, és
elindultam, hogy megtaláljam a garázs kijáratát.
Jól ismertem Varsót, és szerettem ott vezetni. Csak gurultam az
utcákon, céltalanul kanyarogva. Egy óra autózás után megálltam a
legjobb barátnőm háza előtt; hetek óta nem beszéltem vele.
Máshová nem mehettem. Bepötyögtem a kaputelefon kódját, majd

az ajtaja előtt megnyomtam a csengőt.
Ötéves korunk óta voltunk barátnők, mintha a testvérem lenne.
Húgom, vagy helyzettől függően akár nővérem. Fekete haja volt, és
érzékien gömbölyded teste. Odavoltak érte a pasik, nem tudom,
hogy közönséges volta, bujasága vagy szép arca miatt. Mert Olga
kétségtelenül nagyon egzotikus küllemű, szép lány volt. Félig
örmény származásának köszönhetően érdekes, éles arcvonalai
voltak, és ami a legigazságtalanabb – olívaárnyalatú bőre.
Olga soha nem dolgozott, a végsőkig kihasználta férﬁakra
gyakorolt hatását. A sztereotípiák megtörésének a híve volt, főleg
azt a sztereotípiát igyekezett megtörni, miszerint ha egy nőnek több
partnere van, ribanc. Férﬁakkal felállított rendszere egyszerű volt: ő
megadta nekik, amit kértek, ők pedig pénzt adtak neki. Nem volt
prosti, inkább a hülye nőket unó férﬁak eltartottja volt. Sokan
őrülten bele is szerettek, de ő nem ismerte a szerelem szót, és nem is
akarta megismerni. Állandó jelleggel találkozgatott egy befolyásos
szinglivel, egy kozmetikai birodalom tulajdonosával, akinek se ideje,
se kedve nem volt senkihez kötődni. Elkísérte hivatalos fogadásokra,
együtt vacsoráztak, és masszírozta a halántékát, ha fáradt volt.
Cserébe megkapott a férﬁtól minden luxust és kényelmet, amit csak
el tudott képzelni. Kívülről nézve ezt akár kapcsolatnak is lehet
nevezni, de egyikük fejében sem fordult meg ilyesmi.
– Laura, a picsába! – kiáltott fel Olga a nyakamba ugorva. –
Kinyírlak! Már azt hittem, elraboltak! – Gyere be, mit állsz ott!
Kézen fogott, és behúzott a lakásba.
– Bocsánat… nekem… – dadogtam, és könnyek szöktek a
szemembe.
Olga csak állt, és ijedten nézett. Átkarolt, és a nappaliba kísért.

– Úgy érzem, innunk kell valamit – mondta, és a következő
pillanatban már a szőnyegen ültünk egy üveg borral.
– Martin járt nálam – kezdte, gyanakodva nézve. – Rólad
kérdezett, és elmesélte, mi történt. Hogy eltűntél, egy levelet
hagyva, és hogy valószínűleg előtte visszajöttél, és elköltöztél. A
fenébe is, Lari, mi történt ott? Fel akartalak hívni, de tudtam, hogy
majd felhívsz, ha beszélgetni akarsz.
Néztem őt, miközben ittam a bort, és rájöttem, hogy nem
mondhatom el neki az igazat.
– Egyszerűen elegem volt a közönyéből, és szerelmes lettem. –
Felnéztem, és rápillantottam. – Tudom, hogy ez hogy hangzik, ezért
nem akartam róla beszélni, most pedig mindent újra kell kezdenem.
Tudtam, hogy tudja, nem mondok igazat, de a barátnőm volt, aki
mindig megértette, ha nem akartam igazat mondani.
– Aha, hát ez igazán nagyszerű! – vetette oda ingerülten. – Milyen
volt? Jó? Van hol laknod? Szükséged van valamire? – ontotta
magából a következő kérdéseket.
– Egy ismerőstől bérlek – nagy lakás, de hirtelen el kellett utaznia,
és megbízható emberre akarta hagyni a lakását.
– Szuper! Ez a legfontosabb. És mi a helyzet munkával?
Nem hagyta magát.
– Van néhány ajánlatom, de egyelőre magamra szeretnék
összpontosítani – motyogtam, míg a pohárral játszottam. – Rendbe
kell tennem mindent, utána már jó lesz. Itt maradhatok éjszakára?
Nem akarok pia után vezetni.
Felnevetett, és megölelt.
– Persze! Különben is, honnan van autód?
– A lakással együtt kaptam megőrzésre – mondtam, miközben

töltöttem egy újabb pohár italt. Sokáig ücsörögtünk és beszélgettünk
arról, mi történt ez alatt a hónap alatt. Meséltem neki Szicília
szépségéről, ételről, alkoholról és cipőkről. A következő üveg ital
felénél járva megkérdezte:
– Na jó, és ő? Mondj valamit, mert megőrülök azt tettetve, hogy
nem vagyok kíváncsi!
A Massimóval töltött idő pillanatképei villantak át a fejemen.
Amikor először láttam meztelenül, amikor bejött hozzám a zuhany
alá. Amikor vásároltunk, a jachton töltött idő, a táncunk és az utolsó
éjszaka, ami után eltűnt.
– Ő – kezdtem, és letettem a poharat – különleges, fenséges,
magasztos, érzéki, jóképű, nagyon gondoskodó. Képzelj el egy
tipikus egyedülállót, aki nem tűr ellentmondást, és mindig tudja, mit
akar. Ehhez képzeld hozzá, hogy gondoskodó, védelmező, aki mellett
mindig kislánynak érzed magad. És végül kombináld ezt a
legtitkosabb szexuális vágyaid beteljesülésével! Ha pedig mindez
nem elég, egy méter kilencven magas, nulla százalék felesleggel, és
úgy néz ki, mintha maga Isten formázta volna meg. Kis fenékkel,
hatalmas vállal, széles mellkassal… ó… Na, Massimo épp ilyen –
válaszoltam, a vállamat vonogatva.
– Basszus! Na jó, és mi van vele?
Egy pillanatig gondolkodtam, mit mondjak neki, de semmi okos
nem jutott eszembe.
– Hát, kell egy kis idő, hogy átgondoljuk… Mert ez az egész nem
olyan egyszerű. Ő egy tehetős, hagyományokkal büszkélkedő
szicíliai család sarja. Nem nagyon fogadnak be idegent – mondtam
grimaszolva.
– De elvarázsolt! – mondta, és ivott egy kortyot. – Amikor róla

beszélsz, ragyogsz!
Nem akartam már Digóról beszélgetni, mert minden egyes csodás
emlék annak a fájdalmát hozta, hogy lehet, nem lesz belőlük több.
– Menjünk aludni, holnap a szüleimhez kell mennem.
– Jó, de azzal a feltétellel, hogy szombaton elmegyünk valahová.
Erre grimaszoltam.
– Gyere, jó lesz! Egész nap wellnessezünk, este pedig bemegyünk
a városba. Buli, buli…! – kiáltotta, és felugrott.
Örömét és izgatottságát látva bűntudatom lett, hogy ilyen hosszú
időre magára hagytam.
– Ma még csak hétfő van, de jó, legyen… a hétvége a miénk.

12. fejezet
A szüleimhez vezető százötven kilométeres út meglepően rövid volt.
Lehetőségem se volt gondolkodni, mit mondjak nekik. Úgy
döntöttem, nem nyugtalanítom tovább anyukámat, és folytatom a
Digó által előkészített hazugságot.
Beálltam a kocsifelhajtóra, és kiszálltam az autóból.
– Eltűnsz egy hónapra, és ilyen verdával jössz haza? Jól
ﬁzethetnek neked Szicíliában! – hallottam meg apukám vidám
hangját. – Szia, kicsi – mondta, és erősen átölelt.
– Szia, apa, ez céges autó – mondtam, és megöleltem. – Nagyon
hiányoztatok!
Ahogy megéreztem melegét, és meghallottam gondoskodó
hangját, potyogtak a könnyeim. Úgy éreztem magam, mint az a
kislány, aki valahol belül voltam, mindig a szüleimhez menekülve a
problémáimmal.
– Nem tudom, mi történt, majd ha akarod, elmondod – mondta,
ahogy a szememet törölgette. –Apu soha nem faggatózott, ő mindig
kivárta, amíg magamtól elmondom, mi nyomja a lelkemet. –
Jézusom, de sovány vagy!
Aputól elszakadva a veranda felé fordultam, ahol az ajtó mögött
megjelent a gyönyörű anyukám, mint mindig, most is kifogástalan
öltözékben, teljes sminkben. Egyáltalán nem hasonlítottam rá.
Hosszú szőke haja és kékesszürke szeme volt. Középkorú nő létére
harmincévesnek tűnt, testét pedig sok huszonéves megirigyelte
volna.
– Anyu! – fordultam meg, és vad zokogással omlottam a vállára.

Nekem ő olyan volt, mint egy atombunker. Tudtam, hogy mindig
megvéd az egész világgal szemben. Túlzott gondoskodása ellenére a
legjobb barátnőm volt, és senki nem ismert olyan jól, mint ő.
– Látod, mondtam neked, hogy nem jó ötlet ez az utazás – kezdte,
a fejemet simogatva. – Erre most tessék, megint kétségbe vagy esve.
Meg tudod mondani, miért sírsz?
Magam sem tudtam.
– Egyszerűen csak hiányoztatok, és tudtam, hogy itt végre
szabadon áramolhatnak az érzelmeim.
– Ha így sírsz, duzzadt lesz a szemed, és holnap panaszkodni
fogsz, hogy rosszul nézel ki. Hoztad a szívgyógyszeredet? Hogy ne
legyen rögtön tragédia – kérdezte, miközben kifésülte a hajamat az
arcomból.
– Hoztam, a táskámban van – mondtam, az orromat fújva.
– Tomasz – fordult apuhoz. – Hozz zsebkendőt, és csinálj teát!
Apu mosolyogva eltűnt a házban, mi pedig leültünk a puha kerti
fotelokra.
– Szóval? – kérdezte, miközben rágyújtott. – Elmondod, miről van
szó, és miért kellett ennyit várnom, hogy ideérj?
Mély levegőt vettem, mert tudtam, hogy nem lesz egyszerű
beszélgetés, de nem kerülhetem el.
– Anyu – mondtam –, írtam neked, hogy repülnöm kellett
néhányszor a szicíliai munka miatt. Vissza kellett mennem kicsit
Olaszországba, és tovább kellett maradnom, mint gondoltam. Most
egy darabig Lengyelországban maradok, legalább szeptember végéig,
mert ennek a láncnak itt is vannak szállodái, és felkészülhetek a
munkára Lengyelországban. Ráadásul Varsóban van olasztanárom,
így ne aggódj, nem lépek le holnap. Látod, a cég gondoskodik rólam

– mutattam a felhajtón álló BMW-re. – Lakást is béreltek nekem, és
adtak céges hitelkártyát.
Gyanakodva nézett rám, de mivel nem mutattam a hazugság
legapróbb jelét sem, megnyugodott.
– Na jó, kicsit megnyugtattál – mondta, ahogy elnyomta a cigijét.
– És most mesélj, milyen volt!
Apu hozta a teát, én pedig földrajzi részletekben gazdagon
meséltem nekik Szicíliáról. A sztori egy része az útikönyvekből volt,
amiket olvastam, mert tulajdonképpen nem sikerült megnéznem a
szigetet. A velencei szállodáknak köszönhetően a Lidóról és a
fesztiválról is mesélhettem nekik. Így ücsörögtünk és beszélgettünk,
a végére egészen elfáradtam.
Amikor már ágyban voltam, anyu hozott nekem egy plédet, és
leült mellém.
– Ne feledd, hogy bármi történjék, mi mindig itt vagyunk neked –
adott egy puszit a homlokomra, kiment, és becsukta maga mögött az
ajtót.
A következő napokban anyukám a fejébe vette, hogy felhizlal.
Folyamatos volt a főzés és a borozás. Amikor végre péntek lett,
örültem, hogy elmehetek, mert még egy nap, és kipukkantam volna.
Szerencsére a szüleim erdő szélén laknak, így mindennap futottam,
hogy elégessem a sok kalóriát, amit belém diktáltak. Fülhallgatóval
futottam egy órát, néha többet. Folyamatosan az volt az érzésem,
hogy valaki ﬁgyel. Megálltam, és körülnéztem, de nem láttam senkit.
Massimóra gondoltam, arra, hogy vajon él-e, és gondol-e rám.
Délután autóba ültem, és visszamentem Varsóba. Felhívtam Olgát.
– Szuper, hogy itt vagy, mert szerintem vásárolnunk kell! Nincs új
cipőm – mondta. – Add meg a címed, egy óra múlva ott leszek.

– Inkább felveszlek, úgy is el kell még intéznem valamit.
Amikor a lakásához értem, láttam, amint éppen bezárja az ajtót,
és földbe gyökerezik a lába. Ott állt, az autóra mutatva, aztán a fejét
kopogtatta, és elindult felém. Beülve hitetlenkedve kérdezte:
– Ki adott neked ilyen autót?
– Mondtam, hogy a lakással együtt kaptam – válaszoltam a
vállamat vonogatva.
– Akkor kíváncsi vagyok, hogy néz ki az új helyed.
– Hát basszus, mint egy lakás. Az autó meg mint egy autó. –
Idegesített, de lehet, hogy az idegesített jobban, hogy nem
mondhattam el neki az igazat. Tudta, hogy hazudok, én pedig
tudtam, hogy hülyén jövök ki belőle, lebecsülve az intelligenciáját. –
Mi a különbség? – Emlékszel, amikor Bródnóban laktunk?
Olga felnevetett, és becsatolta az övét.
– Igen, azzal a nővel alattunk, aki szerint orgiákat rendeztünk?!
– Tudod, volt is ebben valami – sokatmondón néztem rá,
miközben kitolattam a parkolóból.
– Ne piszkálj, csak néha nyögtem hangosabban.
– Igen, emlékszem, amikor egyszer óvatlanul korábban mentem
haza, és azt hittem, valaki meg akar ölni téged.
– Jaj, az a szarházi dugott, nagyon heves volt, ráadásul az apjának
fogklinikája volt.
– És ingyen vizsgálatot kínált neked.
– Úgy kefélt, hogy a falat kapartam!
Hál’ istennek sikerült más témára váltanom az autó-,
lakástémáról, és az út hátralévő részében kizárólag Olga buja
erotikus élete körül forgott a beszélgetésünk.
A vásárlástól mindig jobb kedvem lett. Boltról boltra jártunk, és

sorra vettük a fölösleges cipőket. Végül néhány órás maraton után
mindkettőnknek elege lett. Bementünk a többszintes parkolóba, és
elkezdtük keresni az autót. Ez eltartott egy darabig, de megtaláltuk,
és elkezdtünk bepakolni a csomagtartóba.
– Új autó? – kérdezte egy ismerős hang.
Megfordultam, és megrándult az arcom az ijedségtől, ahogy
megláttam Martin legjobb barátját.
– Szia, Michał, mi újság? – kérdeztem puszit adva.
– Inkább te mesélj, mi ütött beléd, hogy így ott hagytál minket. A
picsába, Martin majd belehalt az aggodalomba.
– Tudom, hogyan haldokolt azt a szicíliai nőt dugva – mondtam,
és megfordultam, hogy betegyem az utolsó csomagot az autóba. –
Annyira aggódott.
Michał csak állt ott letaglózva, és döbbenten nézett rám.
Odamentem hozzá.
– Mit gondoltál? Hogy nem tudom meg? A születésnapomon
kefélt mással az a rohadék! – vetettem oda dühösen, és az autó felé
indultam.
– Részeg volt – mondta, és megvonta a vállát, én pedig bevágtam
az ajtót.
– Hamar meg fogja tudni, hogy visszajöttél – mondta Olga, és
becsatolta az övét. – Fincsi! Imádom az ilyen afférokat!
– Én kevésbé, főleg, amikor rólam szólnak. Hozzám megyünk, és
nálam alszol, jó? Nem akarok egyedül lenni.
Olga beleegyezően bólogatott, és elindultunk.
– Aztakurva! – kommentálta szabadszájú stílusához híven a
barátnőm a nappalit, amikor bementünk. – És ezt a barátod csak úgy
bérbe adta neked, ugye? Természetesen autóval és esetleg

szobalánnyal együtt? Ismerem?
– Jaj, hagyd már, ez inkább szívesség. És nem ismered, mert
nemrég dolgoztam vele. A vendégszoba fent van, de inkább aludj
velem!
Olga végigjárta a lakást, folyamatos káromkodással kommentálva
a látottakat. Vidáman ﬁgyeltem a reakcióját, és azon tűnődtem, mit
mondana, ha meglátná a Titánt vagy a villát Taormina
hegyoldalában. Kivettem a hűtőből egy üveg portugál bort, és két
pohárral utánaindultam az emeletre.
– Gyere, mutatok valamit – vetettem oda a lépcsőről.
Amikor kinyitottam az ajtót, megdermedt. Kimentünk a szép, száz
négyzetméternél is nagyobb tetőteraszra. Egy asztal volt ott hat
karosszékkel, grill, nyugágyak napozáshoz, és egy négyszemélyes
jakuzzi. Az asztalra tettem az üveget, és öntöttem a poharakba.
– Van kérdésed? – vontam fel a szemöldököm, ahogy a kezébe
adtam a poharát.
– Mit csináltál neki ezért? Valld be! Tudom, hogy ez nem a te
stílusod, hanem az enyém, de én valahogy sosem kaptam
tetőteraszos lakást – nevette el magát, és lehuppant az egyik fehér
karosszékbe. Betakaróztunk plédekkel, és néztük a távolban fénylő
városközpontot. Bár olyan emberek vettek körbe, akiket szeretek,
nem volt olyan perc, amikor ne gondoltam volna Massimóra.
Néhányszor fel is hívtam Domenicót, de egy kérdésemre sem
válaszolt, csak azt akarta tudni, jól érzem-e magam. Így is szerettem
hallani a hangját, mert Digóra emlékeztetett.

13. fejezet
Amikor másnap felébredtünk, és nagyjából rendbe szedtük
magunkat, meglepően jól éreztem magam. A tükör előtt állva
próbáltam magamnak magyarázni, hogy élnem kell tovább, mindent
újra kell rendezni, és ideje elfelejteni az Olaszországban töltött
hónapokat. Megreggeliztünk, áttúrtuk a gardróbot és az előző napi
vásárlást is, hogy találjunk valami ruhát estére, és három után
elindultunk wellnessezni.
– Tudod, mit, Olo, rúgjunk ki a hámból! – mondtam, amikor
elindultunk otthonról. – Van időpontunk mára fodrászhoz?
Fintorogva nézett rám.
– Szerinted én tudok egyedül fésülködni? Persze hogy van –
vetette oda nevetve, amikor bezártam az ajtót.
Wellness-szeánszunk, amelyet időnként beiktattunk, igazi rituálé
volt. Bőrradírozás, aztán masszázs, arckezelés, köröm, fodrász, és
végül smink. Az utolsó előtti műveletnél ültem a székben, és Magda,
a stylistom simogatta a hajamat.
– Milyen legyen, Laura?
– Szőke. – Olga felugrott a mellettem lévő széken. – És bob
frizurát szeretnék, elöl legyen hosszabb, hátul rövidebb.
– Mi?! – kiáltott fel Olo úgy, hogy minden székről odanéztek a
nők. – Elment az eszed?! Laura, te teljesen megőrültél!
Magda nevetett, miközben laza tincseimet simogatta.
– Nem sérültek, így nem lesz bajuk.
– Biztos vagy benne?
Helyeslően bólogattam, Olo pedig lehuppant a székre, és

hitetlenkedve csóválta a fejét.
Közben a hóbortjaim által okozott enyhe késést csökkentendő
megjelentek a sminkesek, és nekiláttak a munkának.
– Kész – mondta bő két óra után Magda, elégedetten mustrálva a
tükörképemet.
A hatás lenyűgöző volt, az érett búza színe jól harmonizált
napbarnított bőrömmel és fekete szememmel. Fiatalnak, frissnek és
ﬁnomnak tűntem. Olo mögöttem állt, és egyik szemöldökét felvonva
bámult.
– Na jó, nem volt igazam. Fantasztikusan nézel ki. Most pedig
gyere, ideje bulizni! – kézen fogott, és az autó felé indultunk.
Leparkoltunk, és lifttel mentünk föl. Betettem a kulcsot a zárba, és
elfordítottam.
– Fura, úgy emlékeztem, csak egyre zártam – mondtam
ajakbiggyesztve. Megittunk egy üveg bort, átöltöztünk a
szabadidőruhánál kényelmetlenebb, de látványos göncökbe, álltunk
a tükör előtt. Készen álltunk.
A mai estére nagyon érzéki fekete összeállítást választottam.
Magas derekú ceruzanadrágot, amelyhez egy tökéletesen
testhezálló, hosszú ujjú rövid topot vettem föl. A felső és az alsó rész
között úgy egycentis rés volt, amely ﬁnoman láttatta izmos hasamat.
A fekete, rövid orrú tűsarkú és az ugyanilyen színű, szegecses
borítéktáska tökéletes összhatást garantáltak. Olga a saját előnyeire
épített – nagy mellére és mesés csípőjére, és nude színű
bandázsruhát vett fel. Ugyanilyen árnyalatú tűsarkút és táskát
választott hozzá, és arany kiegészítőkkel törte meg az összhatást.
– Ez az éjszaka a miénk! – mondta. – Csak vigyázz rám, mert
szeretnék veled hazajönni!

Felnevettem, és kituszkoltam az ajtón.
Az Olga által élt élet vitathatatlan előnye, hogy minden klubban
minimum az ajtónállót ismerte, de a legtöbb helyen a menedzsert
vagy a tulajdonost.
Taxiba ültünk, és az egyik kedvenc helyünkre mentünk a
központban. Szertartásosan a Mazowiecka 12.-ben ittunk, ettünk, és
mondanám, hogy elcsavartuk a pasik fejét, de ez a dicsőség sajnos
csak a barátnőmnek jutott ki.
Ahogy kiszálltunk az autóból, a klub előtt vagy száz ember állt
sorba. Olga peckesen kikerülte a tömeget, és a kötélhez ment, két
puszit adva az ajtónállónak.
Erre ő kinyitotta az átjárót elzáró kötelet, és egy pil-lanat alatt
bent voltunk, ahol a tulajdonos felesége, Monia üdvözölt bennünket,
és VIP karszalagokat tett a csuklónkra.
– Ragyogóan nézel ki, mint mindig! – mondta neki Olo, Monia
pedig lemondóan legyintett.
– Mindig ezt mondod. – A csinos barna elnevette magát, és
megrázta a fejét. – Ez sem ment meg attól, hogy igyatok velem. –
Ránk kacsintott, és bólintott, hogy menjünk utána.
Fölmentünk a lépcsőn, és leültünk egy asztalhoz, Monia pedig
miután rendelt a pincérnőtől, eltűnt.
– Ma én ﬁzetek! – mondtam túlüvöltve a zenét, és kihúztam a
táskámból a kártyát, amit Domenicótól kaptam.
Úgy döntöttem, ideje használni. Csak egyszer akartam, és csak egy
dolgot akartam vele venni.
Intettem a pincérnőnek, és rendeltem. Hamarosan láttuk, hogy
egy Moët Rosét hoz át a klubon jegesvödörben, jéggel. Ola ennek
láttán euforikusan felpattant.

– Gazdagon! – kiáltotta, és kezébe vette a poharat. – Mire iszunk?
Tudtam, mire akarok inni, és miért éppen ezt az ízt akarom érezni.
– Ránk – mondtam, és ittam egy kortyot.
De nem rám, és nem is Olára ittam. Massimóra ittam, és a
háromszázhatvanöt napra, amire nem került sor. Szomorúságot
éreztem, de nyugalmat is, mert úgy éreztem, hogy már részben
megbékéltem a helyzettel. Megittunk belőle fél üveggel, és táncolni
mentünk. A zene ritmusára mozogtunk, hülyéskedtünk. Gyönyörű
cipőmet azonban nem táncra tervezték, így három szám után
pihennem kellett. Az asztalhoz visszaérve éreztem, hogy valaki
megfogja a kezem.
– Szia! – Megfordultam, és Martin volt előttem.
Kirántottam a kezem a kezéből, és csak álltam, jeges, gyűlöletteli
pillantást vetve rá.
– Hol voltál ilyen sokáig? – kérdezte. – Beszélünk?
Megjelentek szemem előtt a fotók, amik kiestek Massimónál a
borítékból. Akkor darabokra tudtam volna szaggatni, de most, ahogy
az érzelmek már alábbhagytak, teljesen mindegy volt.
– Nincs mondanivalóm – vetettem oda, és megfordultam, a szófa
felé indulva.
Nem hagyta magát, a következő pillanatban megint mellettem
volt.
– Laura, kérlek! Adj egy percet!
Leültem, és ránéztem, közönyösen kortyolgatva a pezsgőt, aminek
az íze erőt adott.
– Nem tudsz olyat mondani, amiről nem tudok, vagy amit nem
láttam.
– Michał mondta, hogy találkoztatok, kérlek, engedd meg, hogy

tisztázzam a helyzetet, és békén hagylak.
A korábbi düh és undor ellenére, amit a fotók láttán éreztem
iránta, úgy gondoltam, megérdemli, hogy elmondja az ő verzióját.
– Jó, de ne itt. Várj!
Odamentem Olához, és vázoltam neki a helyzetet. Meg sem
lepődött, és nem is haragudott, mert egy elbűvölő szőke srác
személyében már megtalálta helyettesemet.
– Menj! – üvöltötte. – Én ma nem megyek haza, ne várj!
Martinhoz mentem, és biccentettem, jelezve, hogy mehetünk.
Ahogy elhagytuk a klubot, a parkoló felé vezetett, és kinyitotta az
autója ajtaját.
– Ha jól látom, te nem bulizni jöttél ide? – kérdeztem, ahogy
beszálltam a fehér Jaguar XKR-jébe.
– Érted jöttem – válaszolta, és becsukta az ajtót.
Autóztunk át a kerületeken, és pontosan tudtam, hova tartunk.
– Laura, lenyűgöző vagy ezzel a hajjal! – mondta higgadtan,
közben rám nézve.
Ügyet sem vetettem rá, hiszen a véleménye egyáltalán nem
érdekelt, és továbbra is a tájat néztem a szélvédőn át.
Martin megnyomta a garázs távirányítóját, és a kapu kinyílt.
Leparkolt, és felmentünk. A lakása folyosóján állva elgyengültem.
Bár Digó soha nem járt itt, ez a belső tér is rá emlékeztetett.
– Kérsz valamit inni? – kérdezte, és a hűtőhöz lépett.
Leültem a kanapéra, és kényelmetlenül éreztem magam. Az a
furcsa érzésem volt, hogy most szembeszállok Massimo akaratával,
mert megtiltotta, hogy Martinnal felvegyem a kapcsolatot. Ha most
látna, ha tudná, megölné.
– Szerintem víz lesz a legjobb – mondta, és letett elém egy

poharat. – Elmondok neked mindent, te pedig azt kezdesz vele, amit
akarsz.
Elhelyezkedtem, és intettem, hogy kezdje.
– Amikor felpattantál a nyugágyról, és leléptél, megértettem,
hogy igazad van, és utánad futottam. De a recepción megállított a
szálloda egyik alkalmazottja, azt mondta, valami súlyos hiba van a
szobánkban, és be kell oda jutniuk. Amikor az embereikkel együtt
megnéztük, kiderült, hogy a jelzés csak egy rendszerhiba volt, és
nincs semmi gond. Kiszaladtam az utcára, és egészen sötétedésig
kerestelek. Biztos voltam benne, hogy nem mehettél messzire, ezért
nem mentem rögtön vissza a telefonomért. Amikor pedig végül
visszaértem a szállodába, hogy felhívjalak, a szobában ott várt a
leveled, amiben mindent leírtál, és igazad volt. Tudtam, hogy
elcsesztem. – Lehajtotta a fejét, és az ujjait rágcsálta. – Dühömben
italt rendeltem a szobába, és felhívtam Michałt. Nem tudom, hogy
az idegtől-e, vagy a másnaposságtól, de már egy pohártól részegnek
éreztem magam. – Felemelte a tekintetét, és mélyen a szemembe
nézett. – És akár hiszed, akár nem, nem emlékszem, mi történt
ezután. Amikor reggel felébredtünk, és Karolina elmesélte, mit
tettem, hányingerem lett. – Martin mély levegőt vett, és újra
lehajtotta a fejét. – És amikor azt hittem, rosszabb már nem is lehet,
a recepción azt mondták, el kell hagynunk a szállodát, mert a
kártyáinkon nincs fedezet. Így hát elhagytuk a szigetet. Ezen a
nyaraláson valami átok ült, mintha már az elejétől kezdve
mindennek rosszul kellett volna sikerülnie.
Amikor befejezte, a kezembe temettem az arcomat, és mélyet
sóhajtottam. Tudtam, hogy bár nevetségesen hangzik, amit mond,
Massimo apró beavatkozásával nagyon is elképzelhető volt. Már nem

is tudtam, kire vagyok dühösebb – Digóra és arra, ahogyan mindent
megrendezett, vagy Martinra, hogy hagyta magát belerángatni.
– És ez min változtat? – kérdeztem egy idő után. – Emlékszel,
vagy nem, lefeküdtél vele. Ráadásul az igazság az, hogy teljesen
mások az elvárásaink. Te sütit akarsz, és megenni a sütit, én pedig
mindig több ﬁgyelemre fogok vágyni, mint amennyit nekem tudsz
szentelni.
Martin lecsúszott a kanapéról, és térdre borult mellettem.
– Laura – kezdte, és megfogta a kezem –, mindenben igazad van.
Így volt. De az elmúlt hetekben ráeszméltem, mennyire szeretlek, és
nem akarlak elveszíteni. Mindent megteszek, hogy bebizonyítsam
neked, tudok más is lenni.
Döbbenten néztem rá, és éreztem, ahogyan a pezsgő feljön a
torkomba.
– Nem vagyok jól – mondtam, fölkeltem a kanapéról, és a fürdő
felé mentem.
Egészen addig hánytam, amíg a gyomrom teljesen kiürült; elegem
volt ebből a napból és ebből a beszélgetésből. Kijöttem a fürdőből, és
megpróbáltam fölvenni a folyosón heverő cipőmet.
– Hazamegyek – mondtam, és bebújtam a tűsarkúmba.
– Nem mész sehova, ilyen állapotban nem engedhetlek – mondta,
és kirángatta a kezemből a táskát.
– Martin, kérlek! – Elfogyott a türelmem. – Haza akarok menni.
– Rendben, de engedd meg, hogy hazavigyelek. – Ellentmondást
nem tűrve elvette tőlem a kocsikulcsot.
Kihajtottunk a garázsból, és kérdőn rám nézett. Elfelejtettem,
hogy nem tudja az új címemet.
– Balra – mondtam. – Aztán jobbra és egyenesen.

Tíz perc alatt a lakásomhoz vezettem.
– Köszönöm – mondtam, és nyitottam volna az ajtót, de meg se
mozdult.
– Hazakísérlek. Biztos akarok lenni benne, hogy épségben
hazaértél.
Felmentünk, és én már mindenáron egyedül akartam maradni.
– Ez az – mondtam, és betettem a kulcsot a zárba. – Köszönöm a
gondoskodást, de most már elboldogulok.
Martin nem hagyta magát: amikor kinyitottam az ajtót,
megpróbált közém és a lakás közé slisszolni.
– Mi a faszt csinálsz? Nem érted, hogy nem vagyok kíváncsi a
társaságodra? – kiabáltam a küszöbről. – Elmondtad, amit akartál,
most pedig egyedül szeretnék lenni. Szia.
Próbáltam becsukni az ajtót, de Martin nem hagyta.
– Hiányoztál, engedd meg, hogy bemenjek! – erősködött.
Végül elengedtem az ajtót, befaroltam a szobába, és felkapcsoltam
a lámpát.
– Martin, a picsába is, máris hívom a biztonsági szolgálatot!
A volt pasim állt a küszöbön, nem lépte át, és aggódó tekintettel
bámult valamit mögöttem. Megfordultam, és majd megállt a szívem.
A kanapéról kimérten felkelt Massimo, és a bejárati ajtó felé indult.
– Nem értem, mit beszéltek, de mintha Laura nem szeretné, hogy
betedd ide a lábad – vetette oda, alig egy arasznyira állva Martintól.
– Én mondjam, hogy megértsd? Lehet, hogy angolul könnyebben
megy?
Martin teljesen megdöbbent, és tekintetét le nem véve Digóról
higgadt, mély hangon mondta:
– Viszlát, Laura! Beszélünk. – Megfordult, és beszállt a liftbe.

Amikor eltűnt a látóterünkből, Digó becsukta az ajtót, és
szembeállt velem. Nem voltam benne biztos, hogy igaz-e, ami
történik. A rémület és a harag örömmel és megkönnyebbüléssel
keveredett. Itt volt, épen és egészségesen. Álltunk így egy darabig,
csak néztük egymást, elviselhetetlen volt köztünk a feszültség.
– Hol a picsában voltál?! – kiáltottam, miután jól felpofoztam. –
Te önző! Van fogalmad arról, mit éltem át? Vagy szerinted jó
időtöltés folyamatosan elájulni? Hogy hagyhattál így el? Jézusom!
Megtörten a falnak dőltem.
– Ellenállhatatlan vagy, kislány! – mondta, és megpróbálta
megfogni a kezem. – Ez a haj…
– Ne nyúlj hozzám, a fenébe is! Soha többet nem érhetsz hozzám,
ha nem mondod el, mi történt.
Felemelt hangomra Digó felegyenesedett, egy pillanatig csak állt,
fölém tornyosulva. Még szebb volt, mint ahogy emlékeztem. Sötét
nadrágot és ugyanolyan színű hosszúujjú inget viselt, jól kiemelve
ideálisan megformált alakját. Még ilyen mérgesen sem tudtam nem
észrevenni, mennyire vonzó. Tudtam, hogy úgy leselkedik rám, mint
egy vadállat, és mindjárt támad.
Nem tévedtem. Massimo odahajolt, és a vállamnál meg-ragadva
talpra állított, ügyesen becsúsztatta a vállát a hasam alá, és átdobott
a válla felett úgy, hogy fejjel lefelé lógtam a hátán.
Tisztában voltam vele, hogy hiábavaló lenne ellenkezni vagy
kiabálni, ezért tehetetlenül lógtam, és vártam, mit fog tenni. Átvitt a
hálóba, és ledobott az ágyra, teste úgy az enyémhez tapadt, hogy
mozdulni sem tudtam.
– Tiltásom ellenére találkoztál vele. Tudod, hogy ha kell,
megölöm, hogy ne találkozzon veled?

Hallgattam, nem akartam kinyitni a számat, mert tudtam, hogy
ontanám a szavakat. Késő volt, fáradt voltam és éhes, és az egész
helyzet súlyát magamon éreztem.
– Laura, hozzád beszélek.
– Hallom, de nem akarok veled beszélgetni – mondtam halkan.
– Jobb is, mert a legkevésbé sem lenne most kedvem egy nehéz
beszélgetéshez – mondta, és brutálisan behatolt a számba a
nyelvével.
El akartam lökni, de ahogy megéreztem az ízét és illatát, lefutott a
szemem előtt az összes nélküle töltött nap. Élesen éltek bennem a
szenvedés és szomorúság emlékei.
– Tizenhat – mondtam anélkül, hogy megszakítottam volna a
csókolózást.
Massimo visszavett őrült lendületéből, és kérdőn nézett rám.
– Tizenhat – ismételtem meg. – Ennyi nappal tartozol, don
Massimo.
Elmosolyodott, és egy mozdulattal levette fekete ingét. A
nappaliból beszűrődő homályos fény rávetült mellkasára. Friss
sebhelyeket láttam rajta, némelyiken még kötés volt.
– Istenem, Massimo – suttogtam, és kibújtam alóla. – Mi történt?
Finoman megérintettem a testét, mintha varázslattal el akarnám
tüntetni a fájdalmas helyeket.
– Megígérem, hogy mindent elmesélek neked, de nem most, jó?
Akkor akarom, amikor kialudtad magad, jól laktál, és ami a
legfontosabb, józan vagy. Laura, borzasztó sovány vagy! – mondta,
ahogy fekete szövettel borított testemet simogatta. – Az a
benyomásom, hogy ez nem kényelmes – mondta, és a hasamra
fordított.

Lassan lehúzta a szoknya cipzárját, lehúzta a szoknyát a csípőm
alá, az pedig a padlóra esett. A toppal ugyanígy tett, a következő
pillanatban már csak csipkés fehérneműben feküdtem alatta.
Jól megnézett, miközben a nadrágövét engedte ki. Néztem, amit
csinál, és eszembe jutott a repülőgépen átélt jelenet.
– Nem ismerem ezt a szettet – jegyezte meg, miközben a
bokszerrel együtt lehúzta a nadrágját. – És nem tetszik, talán le kéne
venned.
Néztem őt, miközben lassan kikapcsoltam a melltartót. Most
láttam úgy először a férﬁasságát, hogy nem volt merev. Vastag,
nehéz farka lassan felemelkedett, miközben megszabadultam
fehérneműmtől, de még úgy is csodás volt, hogy nem állt. Csak arra
tudtam gondolni, hogy magamban akarom érezni.
Meztelenül fekve az ágyon a fejem fölé tettem a kezem, újfent
megadást mutatva.
– Gyere ide! – mondtam, és szélesebbre tártam a lábam.
Massimo elkapta a lábfejem, a szájához húzta, végigcsókolta az
összes lábujjamat, és lassan a matracra dőlt.
Nyelvét becsúsztatta combom közé. Felemelte a tekintetét, és rám
nézett, égett a vágytól. Ebből láttam, hogy ez nem lesz romantikus
éjszaka.
– Az enyém vagy – nyögte, és belém dugta a nyelvét.
Mohón nyalt, a legérzékenyebb pontokat érintette. Vonaglottam
alatta, és éreztem, hogy nem kell sok az orgazmushoz.
– Nem akarom – mondtam, és elkaptam a fejét. – Gyere ide, bújj
belém, érezni akarlak!
Massimo habozás nélkül megtette, amire kértem; brutálisan és
hevesen hatolt belém, és a szívem zakatolását utánzó galoppba

kezdtünk. Szenvedélyesen dugott, erősen átkarolt, és olyan mélyen
csókolt, hogy nem kaptam levegőt. Testemet hirtelen gyönyör járta
át, a körmömet a hátába döftem, és egészen a csípőjéig húztam. A
fájdalom, amit okoztam neki, megadta neki a kegyelemdöfést, és
meleg spermája szétáradt bennem. Szinte egyszerre kezdtük és
fejeztük be. Arcomon irányíthatatlan könnyáradat folyt végig,
megkönnyebbültem. Ez tényleg igaz, gondoltam, és hozzábújtam.
– Mi az, kislány, mi történik? – kérdezte, ahogy leszállt rólam.
Nem akartam vele beszélgetni, most nem. Felé fordultam, és úgy
átöleltem, mintha el akarnék bújni benne. Megsimogatta a hajamat
és az ajkamat, és addig törölgette a könnyeimet az arcomról, míg el
nem aludtam.
Amikor felébredtem, a nappaliba az el nem sötétített ablakon
napfény szűrődött be. Félig nyitott szemmel ﬁgyelve az ágy másik
oldalára nyúltam. Ott volt. Elfordultam, és sikítva pattantam fel. Az
egész ágynemű véres volt, ő pedig meg se moccant.
– Massimo! – ráztam meg rákiáltva.
A hátára fordítottam, ő pedig zavartan nyitotta ki a szemét.
Megkönnyebbülten omlottam a matracra. Körülnézett, és kezével
végigtapogatta a mellkasát, letörölve róla a vért.
– Nem történt semmi, drágám, elengedtek az öltések – mondta, és
mosolyogva felemelkedett. – Még csak nem is éreztem éjjel. De talán
meg kell mosakodnunk, mert úgy nézünk ki, mint ha együtt öltünk
volna meg valakit – mondta vidáman, miközben beletúrt a hajába.
– Nekem ez nem vicces – mondtam, és a fürdőbe mentem.
Nem kellett sokat várnom, hogy megjelenjen. Most én mostam őt,
és ﬁnoman lehúztam a véres kötéseket. Amikor végeztem, elővettem
a gyógyszeres dobozt, és újakat ragasztottam fel.

– Orvosi vizsgálat vár rád – mondtam ellentmondást nem tűrő
hangon.
Melegséget árasztó tekintetéből megadás áradt.
– Úgy lesz, ahogy akarod, de előbb reggelizned kell. A böjtöd
tegnap véget ért – mondta, és adott egy puszit a homlokomra,
miközben kiszállt a kádból.
A hűtőhöz mentem, és rájöttem, hogy nincs benne semmi étel. A
polcokon csak bor, víz és gyümölcslé volt. Digó hátulról mögém állt,
arcát az arcomhoz simította, és nézte a szinte teljesen üres hűtőt.
– Látom, korlátozott a kínálat.
– Mostanában valahogy nem volt étvágyam. De van lent bolt,
érezd magad normális embernek, és menj, vásárolj be, írok listát,
aztán készítek reggelit – mondtam, és becsuktam a hűtőajtót.
Ezekre a szavakra hátralépett, és a konyhában lévő kisasztalra
támaszkodott.
– Bevásárolni? – kérdezte, és ráncolta a homlokát.
– Igen, don Massimo, bevásárolni. Vajat, zsemlét, bacont, tojást,
amiből reggeli lesz.
Digó nem titkolt derűvel hagyta el a konyhát, visszaszólva a
küszöbről:
– Írj listát!
Miután röviden elmagyaráztam neki, hogy jut el az épületünk
bejáratától kb. öt méterre lévő, kívülről megközelíthető boltba,
néztem, ahogy beszáll a liftbe.
Előre láttam, hogy ez neki több idejébe telik, mint kellene, de
kevesebbe, mint amennyi idő alatt rendbe hozom magam. A fürdőbe
rohantam hát, megigazítottam a hajam, egy szolid, „nem festettem
ki magam, minden reggel így nézek ki” jellegű sminket tettem,

fölvettem egy rózsaszín szabadidőruhát, és elnyúltam a kanapén.
Massimo meglepően gyorsan visszaért, a kaputelefont sem
használta.
– Mióta vagy Lengyelországban? – kérdeztem, amikor bejött.
Kicsit elbizonytalanodott, és csak nézett.
– Előbb reggeli, utána beszélgetés, Laura. Nem megyek sehová,
nélküled pedig már biztosan nem.
Letette a holmikat a konyhapultra, és visszajött hozzám.
– Te csinálj reggelit, kislány, mert gőzöm sincs a főzésről, én addig
használom a számítógépedet.
Felkeltem, és a konyhába indultam.
– Szerencséd van, hogy imádok főzni, és egész jó is vagyok benne
– mondtam, és munkához láttam.
Fél órával később a puha szőnyegen ültünk a nappaliban, és allAmerican stílusban ettünk.
– Na jó, Massimo, már így is sokáig bírtam. Mondd! – kiáltottam,
és letettem az evőeszközt.
Digó hátával a kanapé hátának dőlt, és nagy levegőt vett.
– Kérdezz! – dermesztő tekintetet vetett rám.
– Mióta vagy Lengyelországban? – kezdtem.
– Tegnap reggel óta.
– Voltál itt a lakásban, amikor nem voltam itt?
– Igen, amikor elmentetek Olgával három körül.
– Honnan tudod a kaputelefon kódját, és hány kulcs van még?
– Én állítottam be, a születési évem a kód, kulcsom pedig csak
nekem van, és neked.
Ezerkilencszáznyolcvanhat, vagyis körülbelül harminckét éves,
gondoltam, és visszatértem a beszélgetéshez, ami jobban érdekelt,

mint a kora.
– Amióta Lengyelországban vagyok, itt vannak az embereid is?
Massimo derűsen összekulcsolta a kezét a mellkasán.
– Hát persze. Csak nem gondoltad, hogy magadra hagylak?
Tudat alatt tudtam a választ, még mielőtt kimondta. Tudtam,
hogy annak a nem múló érzése, hogy ﬁgyelnek, nem légből kapott.
– És tegnap? Te küldtél utánam embereket?
– Nem, Laura. Tegnap szinte mindenhol ott voltam, ahol te,
beleértve a volt pasid lakását, ha erre gondolsz. És esküszöm, amikor
a klub előtt beültél az autójába, nem sok hiányzott, hogy fegyvert
rántsak. – Tekintete komoly volt és dermesztő. – Tisztázzunk
valamit, kislány! Vagy nem tartod vele semmilyen szinten a
kapcsolatot, vagy egyszerűen megszabadulok tőle.
Tudtam, hogy nincs értelme tárgyalni vele, de a több tíz órányi
manipulációs oktatás nem veszett kárba, tudtam, hogyan játsszam.
– Csodálkozom, hogy riválist látsz benne – kezdtem közönyösen.
– Nem gondoltam, hogy félsz a konkurenciától. Azok után, amit a
fotókon láttam, ő pláne nem konkurencia. A féltékenység gyengeség,
és csak olyankor érzi az ember, ha úgy érzi, méltó ellenfélre akadt.
Olyanra, aki legalább olyan jó, mint ő, vagy akár jobb is. – Újra felé
fordultam, és ﬁnoman megcsókoltam. – Nem gondoltam, hogy van
gyenge pontod.
Digó ült és hallgatott, közben a teáscsészét babrálta.
– Tudod, mit, Laura, igazad van. Elfogadom a racionális érveket.
Mi a javaslatod ebben a helyzetben?
– Mi a javaslatom? – ismételtem utána. – Semmi. Úgy gondolom,
hogy az életemnek ez a szakasza lezárult. Ha Martin másképp érez,
az az ő dolga. Lehet, hogy továbbra is küzd, de ez engem már nem

érint. Továbbá tudnod kell, hogy ahogy te sem, én sem tűröm a
megcsalást. És ha már erről van szó – mit tettetek az italába a
születésnapomon?
Massimo letette a csészét, és ijedten nézett rám.
– Azt hitted, nem fogom megtudni? Azért tiltottad meg, hogy
beszéljek vele, hogy ne tudjam meg az igazat? – kérdeztem a
fogamat csikorgatva.
– A tény számít – megcsalt. Különben is, nem mindenki kefél meg
egy csajt ez után a szer után. Nem megcsalótablettát kapott, kislány.
Nem is MDMA-t. Csak egy olyan szert, ami felerősítette az alkohol
hatását. Gyorsabban berúgott, mint szokott, ennyi történt. Nem
tagadom, valóban volt részem abban, hogy nem ment rögtön
utánad, amikor kiszaladtál a szállodából. Természetesen
szándékosan tartottam fel. Csak gondolkodj el azon, min
változtatna, ha más lenne az egész helyzet, és hogy biztosan
szeretnéd-e.
Felkelt a szőnyegről, és a kanapéra ült.
– Néha az az érzésem, elfelejted, ki vagyok és milyen vagyok.
Megváltoztathatsz engem arra az időre, amit veled töltök, de nem
fogok a világ számára megváltozni. És ha valamit akarok, azt
megkapom. Elraboltalak volna aznap vagy egy másik nap, csak az
idő és a módszer volt kérdéses.
Dühös voltam annak hallatán, amit mondott. Bár tudtam, hogy
úgy is úgy csinálta volna, ahogy akarta, maga a tény, hogy semmi
nem függött tőlem, őrületbe kergetett.
– Tényleg a múlton akarsz gyötrődni, amire már egyikünknek
sincs hatása? – kérdezte, és kicsit hunyorogva felém fordult.
– Igazad van – sóhajtottam lemondón. – És Nápoly? – vetettem

oda összeszorítva a szemhéjamat, amikor arra gondoltam, mit
hallottam akkor. – A tévében azt mondták, meghaltál.
Massimo elnyúlt, és a kanapén lévő párnára támaszkodott.
Fürkészően nézett rám, mintha azt mérlegelné, mennyit bírok el az
igazságból. Végül mesélni kezdett.
– Amikor kimentem a szállodaszobából, és magadra hagytalak,
lementem a recepcióra. Időt akartam neked adni, hogy dönts. Ahogy
átmentem a hallon, megláttam Annát, aki épp a féltestvérének az
autójába szállt be. Tudtam, hogy ha don Emilio ott van, akkor
valaminek történnie kellett.
Félbeszakítottam.
– Hogyhogy don?
– Emilio egy nápolyi család feje, nemzedékek óta ők uralják
Olaszország nyugati részét. Azután, amit Anna mondott, amikor
találkozott velünk, és ismerve a természetét tudtam, hogy valamiben
mesterkedik. Ott kellett, hogy hagyjalak, mert tudtam, hogy nem
feltételezi, hogy ezt megteszem. És ha engem üldözve akart téged
elkapni, kicsit bele kellett piszkítanom a tervébe. Visszamentem a
hajóra, és Szicíliába repültem. A tökéletes látszat megtartása
érdekében velem jött a Titán személyzetéből egy nő – az, amelyik a
legjobban hasonlított rád. A te ruhádba öltöztetve hazajött velem,
aztán Nápolyba repültünk. Az Emilióval való találkozó már hetekkel
korábban le lett szervezve, sok közös üzletünk van.
– Várj! – szakítottam félbe. – Egy másik don húgával jártál? Ilyet
lehet?
Massimo elmosolyodott, és ivott egy korty teát.
– Miért ne? Ráadásul ez akkor nagyszerű ötletnek tűnt. Két
hatalmas család összekapcsolása hosszú időre garantálta volna a

monopóliumot Olaszország nagy részén. Látod, Laura, te rosszul
látod a mafﬁát. Mi egy cég vagyunk, egy vállalat, és mint minden
üzletben, nálunk is vannak egyesülések és átvételek. A különbség
csak annyi, hogy ezek kicsit brutálisabbak, mint egy hagyományos
vállalatnál. Alaposan felkészítettek arra az üzletre, amit egyszer át
kellett vennem. Megtanították a diplomatikus megoldásokat, és csak
végszükség esetén folyamodtam erőszakhoz. Ezért a családom az
olasz mafﬁák egyik legerősebb és leggazdagabb családja a világon.
– A világon? – kérdeztem zavartan.
– Persze. Üzletelek Oroszországban, Nagy-Britanniában, az
Egyesült Államokban, talán egyszerűbb lenne azt felsorolni, hol nem
üzletelek. – Afelett érzett öröme és büszkesége, hogy mit ért el a
családja, szinte kézzelfogható volt.
– Na jó, térjünk vissza arra, mi történt Nápolyban… – sürgettem.
– Anna tudott a bátyjával való találkozómról, még ő buzdított erre
tavasszal. Nem mondhattam le csak azért, mert már nem voltunk
együtt. Ezzel megsértettem volna Emiliót, és ezt nem engedhettem
meg magamnak. Megjelentem a megadott helyen – a tanácsadóm,
Mario most is elkísért, mint mindig, és még néhány ember, akik az
autókban maradtak. A beszélgetés nem úgy alakult, ahogy akartam,
és éreztem, hogy van valami, amiről nem beszél. Amikor
megállapítottuk, hogy nem tudunk megegyezni, elhagytuk az
épületet. Emilio kijött utánam, és egy halom fenyegetést zúdított
rám. Üvöltött velem – hogy bántam a húgával, megsértettem, és azt
parancsoltam, vetesse el a gyereket. Aztán elhangzott az a szó, amit
mindenki gyűlöl, mert akinek egy cseppnyi esze is van, tudja, hogy
semmi jóra nem vezet: vendetta, azaz vérbosszú.
– Hogy mi?! – kiabáltam összerándulva, mintha fájt volna az

elbeszélése. – De ilyen csak a ﬁlmekben van?!
– Sajnos, nem. Így van ez a Cosa Nostrában. Ha megölsz vagy
megcsalsz egy családtagot, az egész szervezet vadászni fog rád.
Tudtam, hogy magyarázatnak és további beszélgetésnek nincs
értelme. Ha nem ott lettünk volna, ahol voltunk, és nem akkor,
amikor voltunk, biztosan így kezdte volna. De ő sem hülye, és a
lehető leggyorsabban el akarta intézni. Amikor már távozóban
voltunk a reptéri találkozóról, két Range Rover elzárta az utunkat,
kiszálltak belőlük Emilio emberei és maga Emilio. Tűzharc
kezdődött, amelyben, ha jól sejtem, az én golyómtól halt meg.
Megjelentek a rendőrök, nekem pedig Marióval el kellett rejtőznöm
egy biztonságos helyen, és várnom kellett. A helyszínen maradt
autók az én egyik cégemre voltak bejegyezve. A sajtó a rendőrségtől
kapott lakonikus információ alapján ezért engem nyilvánított
halottnak, nem Emiliót.
Hangosan vettem a levegőt, néztem őt, és úgy éreztem, egy
drámai gengszterﬁlmet nézek. Nem tudtam, hogy én és a beteg
szívem beleillünk-e ebbe a világba, de egy dologban biztos voltam –
őrülten beleszerettem az előttem ülő emberbe.
– Hogy világos legyen, Laura – nem volt semmiféle terhesség,
ebben a kérdésben nagyon óvatos vagyok.
Ezeknek a szavaknak a hallatán szinte lefagytam. Teljesen
megfeledkeztem arról, mit mondott Domenico aznap, amikor
elutaztam Szicíliából.
– Van bőr alatti jeladód? – kérdeztem olyan nyugodtan,
amennyire csak tudtam.
Massimo fészkelődött a széken, megváltozott az arckifejezése,
mintha tudta volna, mire készülök.

– Van – vetette oda röviden, az ajkát harapdálva.
– Megmutatod nekem?
Massimo levette a tréningfelsőt, ami rajta volt, és odajött hozzám.
Kihúzta a bal kezét, a jobbal pedig megfogta a kezem, és a bőre alatti
kis csőhöz vezette. Elrántottam a kezem, mintha megégette volna,
aztán megérintettem ugyanazt a területet a saját testemen.
– Laura, mielőtt hisztizni kezdesz – kezdte, és felvette a felsőjét. –
Azon az éjszakán én…
Nem hagytam, hogy befejezze.
– Megöllek, Massimo, komolyan – sziszegtem a fogam közül. –
Hogyan hazudhattál nekem ilyen kérdésben? – Ránéztem, vártam,
hogy mondjon valami okosat, a fejemben pedig csak röpködtek a
gondolatok, hogy mi lesz, ha…
– Bocsánat. Akkor úgy gondoltam, egy gyerekkel tudlak a
legkönnyebben megtartani.
Tudtam, hogy őszinte, de általában nők fogtak meg így gazdag
pasikat, és nem fordítva.
Felkeltem, fogtam a táskámat, és az ajtóhoz indultam. Digó
utánam eredt, de intettem, hogy maradjon, és elmentem. Lementem
lifttel a garázsba, próbáltam megnyugodni, beültem az autóba, és a
közeli bevásárlóközpontba hajtottam. Találtam ott egy patikát,
vettem egy tesztet, és hazamentem. Amikor bementem, Digó
ugyanúgy ült, mint amikor elmentem. Letettem mindent a padra, és
határozott hangon szóltam:
– Beavatkoztál az életembe, elraboltál, kértél egy évet, a
szeretteim életével fenyegettél, és mindez nem volt neked elég. Meg
kellett próbálnod mindent teljesen elcseszni, egyedül döntve arról,
hogy szülők legyünk-e. Ezért pedig, don Massimo, most

megmondom, mi lesz – vetettem oda emelt hangon. – Ha kiderül,
hogy terhes vagyok, te elmész, és soha nem leszek a tiéd. – Ezekre a
szavakra nagyot sóhajtott. – Még nem fejeztem be – mondtam, és az
ablak felé léptem tőle. – A gyerekkel fogsz találkozni, de velem nem.
Ő soha nem veszi át tőled a hatalmat, és nem fog Szicíliában lakni.
Világos? Megszülöm, és felnevelem, bár nem fűlik hozzá a fogam,
mert ahhoz vagyok szokva, hogy a családot minimum három ember
alkotja. De nem engedem, hogy a szeszélyeid tönkretegyék az életét
egy olyan lénynek, aki nem maga igyekszik erre a világra. Érted?
– És ha nem vagy? – Digó közelebb jött, és szembeállt velem.
– Akkor hosszú vezeklés vár rád – mondtam, és elfordultam.
A fürdőszobába menet megfogtam a tesztet az üveglapról, és
remegő lábbal csuktam be magam mögött a fürdő ajtaját.
Megcsináltam, amit utasítás írt, és letettem a műanyag jelzőt a
mosdóra. A padlón ültem a falnak támaszkodva, bár az eredmény
kimutatásához szükséges idő már rég letelt. Úgy kalapált a szívem,
hogy szinte láttam a bőrömön keresztül, halántékomban pedig
lüktetett a vér. Féltem, és hányingerem volt.
– Laura! – Massimo bekopogott az ajtón. – Minden rendben?
– Máris – kiabáltam, és ahogy felkeltem, a mosdó felé néztem.
Jézusom… – suttogtam.

14. fejezet
Amikor kimentem, Digó olyan arckifejezéssel ült az ágyon, amilyet
még sosem láttam. Aggodalom, félelem, nyugtalanság, és elsősorban
feszültség ült ki az arcára. Ahogy meglátott, felpattant. Álltam
előtte, és előrenyújtottam a tesztet. Negatív volt. A földre dobtam,
és a konyha felé mentem. Kivettem egy üveg bort a hűtőből,
töltöttem magamnak egy pohárral, és lehúztam az egészet. Szinte
beleborzongtam. Elfordítottam a fejem, és a falnak támaszkodó
Massimóra néztem.
– Soha többet ne tedd ezt! Ha úgy döntünk, hogy szülők leszünk,
úgy lesz – de közös megegyezéssel vagy véletlenül, a közös
hülyeségünk miatt. Érted?
Odajött, és hevesen a hajamba fúrta az arcát.
– Bocsánat, kislány – suttogta. – De tényleg, sajnálom, szép
gyerekünk lett volna.
Nevetve elhúzódott, mintha tudta volna, hogy rögtön megütöm.
Elkapta a lendülő karomat, és tovább ugratott.
– Ha ﬁú lenne a te jellemeddel, harmincéves korára capo di tutti
capi lenne belőle, ez pedig még nekem sem sikerült. – Álltam előtte,
és leengedtem a kezem.
– Megint vérzel – mondtam, és kigomboltam a felsőjét, ami már át
is ázott. – Megyünk az orvoshoz, ezt a hülye beszélgetést lezártnak
tekintem, a ﬁunk nem lesz benne a mafﬁában.
Rám tapadt meztelen testével, nem érdekelte, hogy összeken.
Mosolyogva nézett a szemembe, és gyengéden megcsókolt.
– Szóval – mondta, csókokkal megszakítva – ﬁunk lesz?

– Jaj, hagyjál, ezt csak elméleti eszmefuttatás volt. Öltözz,
megyünk a klinikára.
Újra átkötöttem a sebeit, és a gardróbszobába mentem. Levettem a
vörös foltos ruhát. Világos színű tépett farmert vettem fel fehér
pólóval és a kedvenc Isabel Marant sportcipőmmel. Amikor
felöltöztem, bejött a szobába Digó, és kinyitotta a négy óriási
szekrény egyikét. Meglepve láttam, hogy az egész tele volt a
ruháival.
– Mikor volt időd kipakolni?
– Tegnap napközben és éjjel sok időm volt, de ugye nem
gondolod, hogy magam csináltam.
Sose láttam még így öltözve – normális, jól öltözött ﬁatal srácnak
nézett ki. Sötétkék koptatott farmert vett fel fekete inggel, és hozzá
egy sportos mokaszint. Eszméletlenül jól nézett ki. A szekrényben
lévő bőröndért nyúlt, és kivett belőle egy kis dobozt.
– Valamit elfelejtettél – mondta, és a csuklómra csatolta azt a
karórát, amit nemrég kaptam tőle, amikor a reptérre mentünk.
– Ez is jeladó? – kérdeztem nevetve.
– Nem, Laura, egy jeladó elég, és ezt fejezzük be – mondta, és
ﬁgyelmeztető pillantást küldött felém.
– Menjünk, mert újra szétnyílnak a stigmáid – parancsoltam, és
megfogtam a BMW kulcsát.
– Ittál, így nem vezethetsz – mondta, és letette a kulcsot a pultra.
– Jó, de te vezethesz – vagy talán nem tudsz autót vezetni?
Massimo szélhámos mosollyal állt, és felvont szemöldökkel nézett
rám.
– Nemrég autóversenyen indultam, szóval bízz bennem, tudom
kezelni a sebváltót. De nem a te autóddal megyünk, nem szeretek

buszt vezetni.
– Akkor hívok taxit.
Elővettem a táskámból a telefont, és beütöttem a számot, Digó
meg kivette a telefont a kezemből, és megnyomta a piros gombot. Az
ajtó melletti szekrényhez ment, és kihúzta a legalsó ﬁókot. Két
borítékot vett ki belőle.
– Ide nem néztél be, ugye? – kérdezte gúnyosan, és kinyitotta az
első borítékot. – Állnak még járműveink a garázsban, olyanok, amik
nekem jobban tetszenek. Gyere!
Lementünk a mínusz egyedik szintre, Massimo megnyomta a
kezében lévő távirányítón a gombot. Az egyik autónak felvillantak a
lámpái. Mentünk egy darabig, és egy fekete Ferrari Italia jelent meg
előttem. Megálltam, és hitetlenkedve néztem a lapos, lenyűgöző
sportautót.
– Még melyik a tied? – kérdeztem, és néztem, ahogy beszáll.
– Amelyiket csak szeretnéd, kislány. Ülj be!
Az autó belül inkább űrhajóra emlékeztetett: színes gombok és
karok, alul lapos kormány. Értelmetlen, gondoltam. Hogy lehet ezzel
használati utasítás nélkül menni?
– Ennél hivalkodóbbat nem találtál?
Digó megnyomta a start gombot, mire az autó felbőgött.
– De igen, de a Pagani Zonda túlságosan szembetűnő. Ráadásul a
lengyel utak nem annyira jók, hogy bírja a felfüggesztése – húzta fel
vígan a szemöldökét, és a gázra lépett.
Elhagytuk a garázst. Már az első néhány méter után éreztem, hogy
pontosan tudta, mit csinál, amikor a volán mögé ült. Mentünk végig
a kereszteződéseken, a wilanówi magánkórház felé navigáltam. Ezt a
helyet választottam, mert itt dolgozott néhány ismerős orvos. Egy

orvosi konferencián ismertem meg őket, amin szervező voltam, és
megkedveltük egymást. Szerettek jól szórakozni, jót enni és drága
italokat inni, és értékelték a diszkréciómat. Felhívtam az egyiküket,
egy sebészt, és azt mondtam, egy szívességet szeretnék kérni.
A kórház recepcióján ﬁatal nők ültek. Odamentem az egyikhez,
bemutatkoztam, és kértem, hogy irányítson miket Ome doktor
osztályára. Szinte észre sem vett, csak az engem kísérő jóképű olaszt
bámulta. Először láttam, hogy így reagáljanak rá a nők. Az ő
országában a napbarnított bőr és a fekete szem nem számított
különösnek, de itt kelendőbb importárunak számított.
Megismételtem tehát a kérést, a zavarban lévő ﬁatal nő pedig
megadta nekünk az emelet és a rendelő számát.
– A doktor úr már várja önöket – motyogta, próbált
összpontosítani.
A liftben Massimo szájával a fülemet érintette.
– Szeretem, amikor lengyelül beszélsz – suttogta. – Csak zavar,
hogy semmit nem értek belőle. – De ez jó, mert a ﬁunk három
nyelven fog beszélni.
Nem volt időm válaszolni, mert kinyílt az ajtó, és kiléptünk a
folyosóra.
Doktor Ome jóképű középkorú férﬁ volt, Digó ennek kifejezetten
örült.
– Szia, Laura! – Kezet nyújtott üdvözlésként. – Hogy vagy?
Üdvözöltem, és bemutattam Massimót, jelezve, hogy angolul
fogunk beszélgetni.
– Ő az én…
– A vőlegénye vagyok – fejezte be helyettem Digó. – Massimo
Torricelli. Köszönöm uram, hogy fogadott minket!

– Paweł Ome – örvendek, és kérem, tegeződjünk! Mi járatban
vagytok nálam?
Torricelli, ismételgettem magamban, mert ez után a néhány hét
után fogalmam sem volt a vezetéknevéről.
Digó derékig levetkőzött, Paweł pedig csak ámult.
– Vadászaton voltam – vetette oda, amikor látta a reakcióját. –
Kicsivel több chiantit ittunk a kelleténél, és ez lett az eredménye –
mondta vidáman.
– Tökéletesen megértelek. Mi egyszer buli után egy – és ezt szó
szerint értsd – száguldó vonatot akartunk elkapni.
Miközben erről mesélt, Ome doktor érzéstelenítőt adott be, és
összevarrta a sebeket. Receptet írt fel kenőcsre, antibiotikumra, és
felszólította, hogy ne dörzsölje.
Elhagytuk a klinikát, és beültünk az autóba.
– Ebéd? – kérdezte, és a fülem mögé simított egy hajtincset. –
Nem tudok hozzászokni ehhez a színhez. Tetszik nekem, és nagyon
illik hozzád, de olyan… – Egy pillanatig gondolkodott. – Nem az
enyém.
– Nekem egyelőre tetszik, és ez csak haj, majd megváltoztatom.
Menjünk, tudok egy remek olasz kocsmát.
Massimo elmosolyodott, és beütött egy címet a navigációba.
– Olasz ételt Olaszországban kell enni. Itt, ha jól tudom, lengyel
ételt kell enni. Csatold be az öved!
Suhantunk az utcákon, és örültem, hogy szinte teljesen fekete az
autó üvegezése, mert a járókelők megálltak a láttán, és próbáltak
benézni az autóba.
Ez az autó pont olyan volt, mint Massimo: bonyolult, veszélyes,
nehezen kezelhető és eszeveszetten érzéki.

Megálltunk a belvárosban a város egyik legjobb étterme mellett.
Amikor bementünk, a menedzser üdvözölt minket. Digó
diszkréten mondott neki valamit, a férﬁ pedig miután megmutatta
az asztalunkat, eltűnt. A teremben rövidesen megjelent egy
kopaszra borotvált, elegáns, idősebb férﬁ. Graﬁtszínű öltönyt viselt
bíborszínű béléssel – látszott, hogy méretre szabott darab –
kigombolt, sötét színű inget, és cipője lenyűgöző volt.
– Massimo, barátom! – kiáltott fel, és erősen magához ölelte
Digót, aki épp csak felállt.
Nincs fogdosás, nincs fogdosás, mondogattam halkan.
– De jó végre az országomban látni téged!
Váltottak néhány szót, és egy idő után eszükbe jutott, hogy ott
vagyok.
– Carlo, engedd meg, hogy bemutassam Laurát, a
menyasszonyomat.
A férﬁ kezet csókolt, és bemutatkozott:
– Karol, örvendek. De hívhatsz Carlónak.
Kicsit meglepődtem azon, hogy Massimo ismeri egy Varsó
központjában lévő étterem tulajdonosát, bár sosem járt itt.
– Valószínűleg nem lepődtök meg a kérdésemen, de ti honnan
ismeritek egymást?
Karol kérdőn Massimóra nézett, ő pedig dermesztő tekintetet
vetett rám, úgy válaszolt.
– Munkából. Együtt üzletelünk. Carlo emberei hoztak be téged a
reptérről, és vigyáztak rád itt, amíg távol voltam.
– Rendeltetek már? Ha még nem, engedjétek meg, hogy ajánljak
nektek – mondta a házigazda, és leült az asztalunkhoz.
Az érkező ételek és üveg borok után tele voltam, és egyre inkább

feleslegesnek éreztem magam, mert beszélgetésük szakmai témákról
szólt. Az elhangzottakból arra következtettem, hogy Karol félig
lengyel volt, félig orosz. Gasztronómiába invesztált, és hatalmas
nemzetközi fuvarozó cége volt.
A rendkívül unalmas beszélgetést Karol telefonjának a hangja
szakította meg. Az éttermes elnézést kért, és rövid időre távozott.
Massimo rám szegezte a tekintetét, és kinyújtotta a kezét, hogy
megfogja a kezem.
– Tudom, hogy unatkozol, de ez sajnos része lesz az életednek.
Lesznek olyan találkozók, amelyeken részt kell venned, és lesznek
olyanok, amelyeken nem vehetsz részt. Meg kell beszélnem Carlóval
néhány dolgot. – Enyhén felém fordult, és halkan folytatta. – Aztán
hazamegyünk, hogy minden emeleten és a tested minden részén
megdughassalak – mondta teljesen komolyan, szemrebbenés nélkül.
Ezekre a szavakra forróság járt át. Imádtam a heves szexet,
fenyegetése pedig olyan ígéret volt, amire érdemes várni.
Kihúztam a kezem a kezéből, és a székre támaszkodva ittam egy
kortyot a pohárból.
– Meggondolom.
– Laura, én nem az engedélyedet kérem, csak tájékoztatlak arról,
mit fogok csinálni.
Tekintetéből tudtam, hogy nem viccel, de imádtam, amikor ezt
játszotta. Nyugodtan és higgadtan ült, miközben szinte forrongott
belül. Tudtam, hogy minél dühösebb, annál jobb lesz a szex.
– Lehet, hogy ma nincs kedvem – állapítottam meg, és elutasítóan
megvontam a vállam.
Digó tekintetében olyan harag gyúlt, hogy szinte éreztem, ahogy
éget. Nem szólt semmit, csak gúnyosan elmosolyodott, mintha

hangtalanul azt kérdezné, biztos vagyok-e benne.
Az egyre sűrűsödő levegőt Karol hangja törte meg, ahogy
visszajött az asztalhoz.
– Massimo, emlékszel Monikára?
– Természetesen! Hogyan is felejthetném el gyönyörű
feleségedet?
Digó odalépett a nőhöz, adott neki két puszit, és felém mutatott.
– Monika, hadd mutassam be Laurát, a menyasszonyomat.
Kezet nyújtott nekem, és erősen megszorította.
– Szia! Jó végre nőt látni Massimo mellett, és nem folyton Mariót.
Tudom, hogy ő a tanácsadója, vagy ahogy ők mondják, consigliere,
de neki nem mondhatom azt, hogy milyen szép cipője van.
E szavak hallatán tudtam, hogy a köztünk lévő nagy korkülönbség
ellenére meg fogjuk egymást érteni. Monika magas volt és barna,
ﬁnom arcvonásokkal. Nehéz lett volna megállapítani a korát, mert
nem látszott rajta – vagy egy ufó génjeit örökölte, vagy kiváló orvosa
van.
– Örvendek. Laura vagyok. A számból vetted ki a szót, ez a
legújabb Givenchy-kollekcióból van? – kérdeztem a csizmájára
mutatva.
Monika sokatmondón elmosolyodott.
– Látom, van közös pontunk. Nem tudom, mennyire érdekel az ő
beszélgetésük, de javaslom, gyere át velem a bárba. Százalékok
formájában garantálom a vonzerőt. – Felnevetett, megmutatva szép
fehér fogsorát, és a terem másik végén lévő helyre mutatott.
– Már egy órája várom a felmentő sereget, köszönöm – mondtam,
és felálltam.
Massimo egy szót sem értett abból, amit beszéltünk, mert

szerencsére a lengyel nyelvet még mindig nem értette. Rám nézett,
amikor elhúztam a széket.
– Mész valahová?
– Igen, Monikával fontosabb dolgokról fogunk beszélgetni, mint a
pénzkeresés. Például cipőkről – mondtam, és viccből nyelvet
öltöttem rá.
– Ne sokáig szórakozzatok, mert nemsokára végzünk. Tudod, még
el kell intéznünk pár dolgot később.
Felálltam, és csodálkozva néztem rá. Elintézni? Hirtelen teljesen
elfeketedett a szeme, mintha a pupillája elöntötte volna a
szivárványhártyáját. Á, azokat a dolgokat!, gondoltam.
– Mint mondtam, don Massimo, meggondolom.
Amikor el akartam menni az asztaltól, elkapta a csuklómat, és
energikusan fölkelt, magához húzott, és a falnak támasztva hevesen
megcsókolt. Úgy viselkedett, mintha nem lenne körülöttünk senki,
vagy legalábbis minimum úgy, mintha egyáltalán nem zavarná őt a
jelenlétük.
– Siess a gondolkodással, kislány! – mondta, és elhúzta tőlem a
száját, majd rögtön utána az egész testét.
Még egy darabig álltam ott a falnak támaszkodva, és őt vizslattam.
Amikor voltak körülöttünk emberek, egészen más ember volt. Olyan
volt, mintha előttük álarcot hordana, előttem pedig levenné.
Digó leült a székre, és folytatta a Karollal való beszélgetést, én
pedig a bár felé indultam Monikával.
Az étterem, bár kizárólag lengyel ételt kínált, nem egy tipikus
folklór elemekkel telerakott kunyhó volt. Egy régi épület belső
terében szinte az egész földszintet elfoglalta. A magas mennyezetek
és mennyezetet tartó széles oszlopok különleges, háború előtti

hangulatúvá varázsolták a helyet. Középen egy fekete zongora állt,
amelyen rendületlenül játszott egy idős, nagyon elegáns férﬁ. A
hangszer kivételével minden fehér volt: az asztalterítők, a falak, a
pult – harmonikus volt az összhatás.
– Long Island – mondta Monika, és leült egy bárszékre. – Te is azt
kérsz?
– Ó nem, a Long Island rossz, főleg, hogy nehéz éjszakám volt.
Egy pohár proseccót kérek.
A fő témánk egész sokáig a gyönyörű csizmája és a sportcipőm
volt. Mesélt az idei New York-i divathétről, a támogatásról, amelyet
ﬁatal lengyel tervezőknek nyújt, és arról, hogy ebben az országban
nehéz öltözködni. De látszott, hogy nem ezért akart elvonni engem
Digótól.
– Szóval tényleg létezel – mondta hirtelen témaváltással, és
hitetlenkedve nézett rám.
Kicsit gondolkodnom kellett, miről is lehet szó, de aztán eszembe
jutottak Digó birtokán lógó portréim.
– Még én is nehezen hiszem el, de úgy néz ki, igen. Azzal a
különbséggel, hogy néhány napja szőke a hajam.
– Mikor talált meg? És főleg hol? Mondj valamit, mert Karollal
meghalunk a kíváncsiságtól, na jó, ő talán kicsit kevésbé, de engem
szétvet a kíváncsiság.
Beletelt egy kis időbe, mire elmeséltem a történetünket, kihagyva
a fölösleges részeket. Nem tudtam, mennyit mesélhetek el ennek a
nőnek, akit épp csak megismertem. Bár az volt az érzésem, hogy már
régóta ismerem, úgy döntöttem, megfontoltan mondom ki a
gondolataimat.
– Nehéz dolgod lesz, Laura. Ilyen ember nőjének lenni hatalmas

kihívás – ﬁgyelmeztetett, és a poharat nézte, amit forgattam. –
Tudom, mivel foglalkozik a pasid, ezért ne feledd: minél kevesebbet
tudsz, annál jobban alszol.
– Észrevettem, hogy nem szabad kérdezni – suttogtam ﬁntorogva.
– Ne kérdezz, ha akarja, elmondja maga, ha pedig nem mondja,
akkor az ügy nem tartozik rád. És ami nagyon fontos: soha ne
kérdőjelezd meg biztonsági kérdésekben a döntéseit! –
Szembefordult velem, és rám szegezte tekintetét. – Ne feledd, hogy
mindent a te védelmed érdekében tesz! Egyszer nem hallgattam rá –
mondta, miközben felhúzta fehér ingének az ujját. – És ez lett az
eredménye, elraboltak.
A csuklóját néztem, amin két, már alig látható sebhely látszott.
– Itt drót volt. Karol megtalált egy napon belül, és soha többé nem
vitatkoztam vele védelmi kérdésekben vagy abban, hogy túlságosan
aggodalmaskodó lenne. Massimo még rosszabb lesz, mert hosszú
éveken keresztül keresett téged, és meggyőződéssel hisz a
víziójában. A legnagyobb kincsként fog téged kezelni, szerinte
mindenki ezt a kincset akarja birtokolni. Ezért légy türelmes! Úgy
gondolom, megérdemli.
Ültem, és próbáltam megemészteni a hallottakat. A buborékon túl,
amit a Massimóval való élet nyújtott, egyre erősebben érkező
ingerek tudatosították bennem, hogy ez nem álom, és végképp nem
mese. A gondolatok kavalkádjából Digó hangja rángatott ki.
– Kedves hölgyeim, ideje mennünk, sürgős dolgunk van. Monika,
nagyon örülök, hogy újra találkoztunk, és remélem, hamarosan
meglátogattok minket Carlóval Szicíliában.
Elbúcsúztunk, és a kijárat felé indultunk. Mielőtt elindultam,
Monika megfogta a kezem, és odasúgta:

– Ne feledd, mit mondtam!
Komoly hangja megijesztett. Miért akarna engem bárki is
elrabolni? Na igen, és miért akarná őt bárki is elrabolni?
– Ülj be, kislány! – mondta Massimo, és kinyitotta nekem a kocsi
ajtaját.
Megráztam a fejem, hogy elűzzem a hülye gondolatokat, és úgy
tettem, ahogy kérte.
– Vezetsz? Hiszen ittál!
Digó odafordult hozzám az ülésen, és hüvelykujjával
megsimogatta az arcomat.
– Te ittál. Én egy pohárral kortyolgattam el a délután folyamán.
Kapcsold be az övet, kicsit sietős hazamennem – mondta, és behúzta
a kilincset.
A fekete Ferrari átszelte Varsót, én pedig azon gondolkodtam, mit
tervez. Különféle forgatókönyvek játszódtak le a fejemben,
mindegyik csak kíváncsibbá tett, és vágyfokozó volt. Úgy értünk a
garázsba, hogy egy szót sem szóltunk egymáshoz útközben. Épp úgy
éreztem magam, mint amikor vásárolni voltunk Taorminán. Azzal a
különbséggel, hogy most tökéletesen tisztában voltam vele, hogy
nem néz levegőnek, csak összpontosít. Amikor kiszálltunk az
autóból, odajött hozzánk a biztonsági őr.
– Laura kisasszony, küldemény érkezett önnek. Az épület nulladik
szintjén találja, a recepción.
Meglepődve néztem Digóra, aki fürkészően nézett engem enyhén
fátyolos tekintettel.
– Nem tőlem – mondta, és védekezően felemelte a kezét. –
Szicíliából az összes holmid veled együtt érkezett ide.
Fölmentünk lifttel a hallba, és egy tengernyi fehér tulipán tárult a

szemünk elé.
– Laura Biel – mondtam, ahogy a recepcióshoz léptem. – Állítólag
küldemény érkezett nekem.
– Így van. Az összes virág, amit lát, az öné. Segítsek őket felvinni?
Tátott szájjal néztem szét a folyosón. Több száz tulipán.
Odaléptem az egyik csokorhoz, és leszedtem róla a virágok közé
tűzött papírt.
„Ő tudja, milyen virágot szeretsz?” – állt a kártyán. A következő
csokor kártyáját is megnéztem: „Ő tudja, mennyi cukorral iszod a
teát?” És a következőt: „Ő ismeri a szenvedélyeidet?” Félve
nyitottam ki a következő levélkéket, összegyűrtem és a
farmerzsebembe gyűrtem őket.
Digó a mellkasán keresztbe tett kézzel állt, és ﬁgyelte, mit
csinálok, amíg ki nem szedtem az összes kártyát.
– Tudja,mit? – fordultam a recepcióshoz. – Kérem, ezeket vagy
dobja ki, vagy ha önnek van barátnője, biztosan örülni fog neki –
mondtam, és megnyomtam a lift hívógombját. Massimo csak állt
mellettem, és szótlanul szállt be a liftbe. Az ajtóhoz mentem, és
leszedtem róla a borítékot. Bementem, leültem a kanapéra, és ujjaim
közt forgattam a fehér papírt. Felemeltem a tekintetem, és a
küszöbön álló Massimóra néztem. Gyűlöletben úszott a szeme,
állkapcsa ritmikusan csikorgott. Megriadtam ettől a látványtól, felé
indultam.
– Megaláz engem – sziszegte a foga közt, amikor szembeálltam
vele.
– Nyugi, ez csak virág.
– Csak virág, ugye? És mi van a borítékban?
– Nem tudom, és őszintén szólva magasról leszarom – kiabáltam,

és a kandallóba gyűrtem a papírt. Megfogtam a távirányítót,
bekapcsoltam a lángot, amely pár másodperc alatt megszabadított
minket a problémától.
– Így jobb, don Massimo? – kérdeztem, de nem reagált. – A kurva
életbe, Massimo, te soha nem harcoltál nőért? Joga van hozzá, hogy
igyekezzen, ha úgy érzi, nekem pedig jogom van dönteni. – Kicsit
visszavettem emelt hangomból, és a kezembe vettem dühös arcát. –
Én már választottam, melletted vagyok. Még ha a következő
pillanatban zenekar ad nekem szerenádot az ablak alatt, és ő énekel,
az sem változtat semmin. Számomra ő halott, ahogy az az ember is,
akivel a felhajtódon végeztél.
Massimo csak állt, és dermesztő pillantást vetett rám. Tudtam,
hogy nem érdekli, amit mondok. Oldalra döntötte a fejét, elhúzta a
kezemből, és dühösen a háló felé indult. Hallottam, ahogy kivesz
valamit a gardróbból, és visszajön. Odajött mellém, és újratöltötte a
kezében lévő fegyvert.
– Megölöm – sziszegte, és elővette a telefont a zsebéből.
Határozottságától rémültem álltam, és néztem őt. Fogalmam sem
volt, mit tegyek, hogy visszatartsam.

15. fejezet
Kimért mozdulattal kihúztam a telefont a kezéből, és az ajtó melletti
szekrényre tettem. Elfordítottam a kulcsot a zárban, és látványosan
a bugyimba rejtettem, a tekintetemet egy pillanatra sem vettem le
Digóról. Feldühödve megragadott a nyakamnál, és a falhoz szorított.
Szemében vágy és gyűlölet lángolt. Bár erősen nyúlt hozzám, nem
féltem tőle, mert tudtam, hogy nem bánt engem – legalábbis
reméltem. Nyugodtan álltam leengedett kézzel, és az alsó ajkamba
haraptam, még mindig provokálóan a szemébe nézve.
– Add ide a kulcsot, Laura!
– Vedd el, ha akarod! – mondtam, és kigomboltam a
nadrággombom.
Massimo brutálisan nyúlt be a bugyimba, másik kezét nem vette le
a nyakamról. A haragot vágy váltotta fel, amikor az ujjait magamon
éreztem, és nyögtem.
– Azt hiszem, mélyebben van – mondtam, és becsuktam a
szemem.
Ezt a meghívást képtelen volt ﬁgyelmen kívül hagyni.
– Kislány, ha ezt akarod játszani, tudnod kell, hogy nem leszek
gyengéd – ﬁgyelmeztetett, miközben a csiklómat simogatta. – Az
összes haragomat rajtad töltöm ki, és tartok tőle, nem fog neked
tetszeni, ahogy bánok veled, szóval engedj ki.
Kinyitottam a szemem, és ránéztem.
– Dugj meg, don Massimo… kérlek.
Massimo még erősebben szorította a nyakam, és belém hatolt,
miközben dermesztő tekintettel nézett rám.

– Ringyóként foglak kezelni, érted, Laura? És még ha meg is
gondolod magad, nem hagyom abba.
Izgatott, amit mondott, a félelem és az a tudat marcangolt, hogy
egy ember élete függ attól, mennyire leszek jó. A belső kényszer,
amit éreztem, perzselt, és csak egyre jobban kívántam. Attól a
gondolattól, hogy milyen brutális és kegyetlen tud velem lenni, elállt
a lélegzetem.
– Akkor csináld! – mondtam, és a szájához szorítottam a számat.
Digó elhúzta magát tőlem, áthúzott engem a nappalin, és a
kanapéra lökött. Olyan könnyedén tette, mintha rongybaba lennék.
Megnyomott egy gombot a távirányítón, és roletták sötétítették el az
összes ablakot. Az ajtóhoz ment, lekapcsolta a lámpát, és bár kora
este volt, az egész lakásban vaksötét lett. Nem tudtam, hol van, mert
a szemem nagyon lassan szokott hozzá a sötétséghez. Hirtelen
éreztem, hogy megragadja a nyakam, és a hüvelykujját a számba
teszi, azzal húzza szét a számat.
– Szopj! – mondta, és hatalmas faszát tette a hüvelykujja helyébe.
– Te akarod a büntetést a haverod helyett, hát tessék.
Elkapta a fejem, és erősen mozgatni kezdte a férﬁasságát a
számban, nem hagyott levegőhöz jutni. Egyre erősebben és
gyorsabban, szinte már fuldokoltam. Lassan kihúzta, hagyta, hogy
levegőt vegyek, és újra betette; most lassabban, de sokkal mélyebben
tolta be.
– Nyisd szélesebbre a szád, be akarom tolni tövig – mondta,
miközben a fejemet a kanapé fejtámaszának támasztotta, és
rátérdelt fölöttem.
Elkaptam meztelen fenekét, és odahúztam magamhoz. Éreztem,
ahogy a pénisze a torkomat böködi, és lefelé halad benne. Boldogan

nyögtem, ahogy megéreztem az ízét a számban. Nem bírtam tovább,
meg kellett érintenem. Finoman ellöktem, és a kezemmel
megfogtam súlyos golyóit. Játszottam velük, mélyen a számba
vettem a péniszét. Massimo mindkét kezével a mögöttem lévő
fejtámlának támaszkodott, és hangosan zihált. Tudtam, hogy nem
lett kielégítve tegnap éjjel, és ha jó vagyok, gyorsan el fog élvezni.
Egyre erősebben és gyorsabban szoptam. Digó megragadott a
hajamnál fogva, és a fejemet magától elhúzva a párnába nyomta.
– Ugye nem gondolod, hogy ilyen könnyen megúszod? Feküdj, és
ne mozdulj!
Nem hallgattam rá, és felemeltem a fejem a párnáról,
megpróbáltam újra a számba venni. Massimo dühösen megragadott
a nyakamnál, és a sarokkanapéhoz szorított. Hamar a hasamra
fordított, és most a tarkómnál ragadott meg, és a bugyival együtt
lehúzta rólam a nadrágot.
– Szeretnéd kipróbálni, mennyit bírsz, Laura? Mindjárt kiderítjük,
mennyire szereted a fájdalmat.
Ezektől a szavaktól megrémültem, szabadulni akartam, de ő
sokkal erősebb volt nálam. Megfogott a derekamnál és úgy emelt föl,
hogy a térdeimen támaszkodjak, és hason feküdjek a párnákon.
Amikor pucsítottam, éreztem, hogy erősen a fenekemre csap. A
torkomból sikoly szakadt fel, de Digó nem hagyta abba. Egyik
kezével a hajamat fogta, az arcomat erősen a párnába nyomta, így
tompította a sikításomat, és újra megütött. Finoman és lassan
betolta a puncimba a középső ujját, és elégedetten morgott.
– Látom, hogy tetszik, amit csinálok – mondta, és megnyalta. –
Imádom az illatodat, Laura, jó, hogy nem volt időd zuhanyozni –
mondta, és újra bedugta.

Ezekre a szavakra megpróbáltam felpattanni a kanapéról, de a
könyökét rányomta a hajamon lévő kezére. Zavarban voltam,
kínosan éreztem magam, és nem akartam, hogy ez tovább
folytatódjon.
– Massimo, most azonnal engedj el, hallod? – Amikor nem
reagált, újra rákiáltottam. – A picsába, don Massimo!
Ez csak rontott a helyzeten. A bennem ritmikusan lüktető középső
ujjához csatlakozott hüvelykujja is, amit szép lassan a hátsó
bejáratba tolt.
– Olyan szűk a popsid, hogy alig várom – suttogta, miközben
oldalra hajtotta a fejemet.
Ahogyan az ujjai őrülten lüktettek bennem, elmentem. Se
kedvem, se erőm nem volt ellenkezni vele, pláne, hogy csodás volt.
Digó megérezte, hogy már nem állok ellen, és elengedte a hajam.
Arrább tolta a párnát, amin feküdtem, úgy, hogy ő mögém kerüljön.
Éreztem, ahogy a mellkasa a vállamra támaszkodik, ágaskodó farka
pedig a combomat súrolja. Folytatta a kézi munkát, és közben
harapta és csókolta a tarkómat.
– Mindjárt beléd hatolok, Laura, lazíts!
Már alig vártam, ezért engedelmesen széttártam a lábam. Olyan
izgatott voltam, hogy ha ő nem tette volna meg, én ültem volna
bele.
Massimo újra megragadott a hajamnál, mintha arra számított
volna, hogy rögtön el akarok szökni.
– Talán nem értettél meg engem, kislány – mondta, és szép lassan
a fenekembe hatolt.
Megmerevedtem, nem vettem levegőt, ő pedig egy kicsit jobban
belém tolta.

– Lazíts, édesem, nem akarlak bántani.
A brutalitás ellenére, ami ezzel járt, hangjából törődés sütött, és
próbált a lehető leggyengédebb lenni. Bíztam benne, tudtam, hogy
örömöt akar nekem okozni, nem fájdalmat. Újra lélegezni kezdtem,
ujjai pedig a csiklómhoz vándoroltak, és gyengéden masszírozni
kezdték.
– Nagyon jó, kicsinyem, és most hajolj mélyen előre – suttogta, és
éreztem, hogy már teljesen bennem van.
Lassan kihúzta belőlem, és betette, miközben ujjával
folyamatosan izgatott, és ezzel az őrületbe kergetett. Egy idő után
felgyorsult, és szabad ujjait bedugta a puncimba. Testem minden
részében ott volt. Vonaglottam alatta, és hangosan sikoltoztam.
Amikor éreztem, hogy a határán vagyok, odasziszegtem neki:
– Erősebben!
Digó végrehajtotta utasításomat, és olyan erősen dugott engem,
hogy egymást érték az orgazmusaim. Csikorgattam a fogam, nem
tudtam uralkodni az élvezethullámon, a fenekemhez csapódó
csípőjének a hangja pedig taps hatását keltette. Éreztem, hogy
felrobban, és mozdulatai lassulnak. Digó egész teste remegni
kezdett, belőle pedig vadállatra emlékeztető hatalmas üvöltés tört
fel. A vállamra omlott, és egy pillanatig nem mozdult. Éreztem,
ahogy lüktet a szíve, és próbálja csillapítani őrült lihegését.
Kihúzta belőlem, és a padlóra borult, hangosan fújtatva. Remegő
lábbal indultam zuhanyozni.
Amikor visszaértem, Massimo nem volt sehol. Ijedten rohantam
az ajtóhoz, megragadtam a kilincset – zárva volt. Felkapcsoltam a
lámpát, és láttam, hogy a kulcs a bugyim mellett van a padlón, don
Massimo pedig törülközőbe csavarva jön le a lépcsőn.

– Nem akartalak zavarni, ezért a fenti fürdőt használtam –
mondta, miközben leszedte a törülközőt a csípőjéről, és a lépcsőre
dobta.
Erre a látványra újból remegni kezdett a lábam. Hosszú, karcsú
lába szép, kidolgozott fenékben folytatódott. Lassan felém jött, és
egy pillanatra sem vette le rólam a tekintetét. Sérült mellkasa
semmit nem veszített vonzerejéből, inkább még vonzóbb lett.
Tökéletes volt, és tisztában volt azzal, hogy néz ki. Odajött, és puszit
adott a homlokomra.
– Minden rendben, kislány?
Bólogattam, és kézen fogva a hálóba vezettem.
– Még akarom – mondtam, és az ágyra feküdtem.
Massimo elmosolyodott, és betakart engem.
– Telhetetlen vagy. Ez tetszik nekem. De az igazság az, hogy
elfelejtettünk elmenni a benzinkútra gumiért – rántotta meg a
vállát. – Így vagy újra abba az édes kis popsidba élvezek, vagy nem
szexelünk, mert én nem szakítom meg, gyereket pedig, úgy tűnik,
még nem akarunk.
Vidáman néztem rá, és elé helyezkedtem.
– És akkor mit csinálunk? – kérdeztem.
– Mit csinálnak az emberek Lengyelországban vasárnap este?
– Lefekszenek aludni, mert reggel felkelnek, és munkába mennek
– mondtam mosolyogva.
Massimo átölelt, és a tévé távirányítóért nyúlt.
– Akkor ma mi is lefekszünk, mint ők. Nehéz napunk lesz holnap.
Felemelkedtem, és nyugtalanul néztem rá.
– Hogyhogy nehéz?
– El kell intéznem néhány dolgot Carlóval, és szeretném, hogy

elkísérj. Szczecinbe kell mennünk. Repülnénk, de tudom, hogy
nagyon nem szeretsz repülni, így ott találkozunk vele. Vagy ha
maradni akarsz, számíts rá, hogy védelmezőid egy pillanatra sem
tágítanak.
E szavak hallatán eszembe jutott, mit mondott Monika.
– Karol emberei fognak engem védeni?
– Nem, az enyémek. Vettem itt egy lakást szemben, így a lehető
legközelebb lesznek anélkül, hogy zavarnának téged. Minden
helyiségben van kamera, így tudom, mi történik itt a távollétemben.
Ők pedig szemmel tarthatnak téged.
– Tessék? Don Massimo, nem túlzás ez?
Digó derűsen felém gurult az ágyon, és az oldalára fekve átkulcsolt
a lábával.
– Don Massimo, vagy esetleg rögtön don Torricelli, ha már ilyen
hivatalos akarsz lenni. Hogy van a kis nyílásod? – kérdezte, és a
fenekem közét simogatta. – Laura, csak hogy világos legyen:
továbbra is kedvem lenne megölni, és ha még egyszer gúnyolódik
velem, megteszem.
Gondolkodtam, miközben őt néztem.
– Ilyen egyszerű megölni egy embert?
– Ez sosem egyszerű, de ha van rá ok, leegyszerűsödik.
– Engedd meg, hogy beszéljek vele.
Digó mély lélegzetet vett, és a hátára fordult.
– Massimo, szeretlek, így… – Megakadtam, amikor rájöttem, mit
is mondtam éppen.
Felemelkedett, leült velem szembe, és fürkészve nézett rám. Úgy
ültem, hogy egy szinten legyek vele, becsuktam a szemem, és
lehajtottam a fejem. Nem álltam készen erre a vallomásra, pedig

igaz volt.
Ujjával felemelte az államat, és komoly, nyugodt hangon mondta:
– Ismételd meg!
Bő tíz másodpercig idegesen kapkodtam a levegőt, a torkomon
akadt a szó.
– Szeretlek, Massimo – mondtam egy levegővel. – Ez akkor
tudatosult bennem, amikor ott hagytál a Lidón, és később, amikor
azt hittem, hogy meghaltál, akkor már teljesen biztos voltam benne.
Eltaszítottam magamtól ezeket az érzéseket, mert a túszejtőm
voltál, bebörtönöztél, zsaroláshoz folyamodtál, és amikor
megengedted, hogy eljöjjek, én melletted akartam maradni.
Amikor a végére értem a mondandómnak, potyogtak a könnyeim.
Megkönnyebbültem. Azt akartam, hogy tudja.
Digó szótlanul felállt, és eltűnt a gardróbszobában. Na szép!,
gondoltam, mindjárt összepakol, és elmegy. Az ágy szélére ültem, és a
padlón heverő törülközővel takaróztam. Amikor visszajött,
szabadidőnadrág volt rajta, és valamit szorított az öklében.
– Ennek nem így kellett volna kinéznie – mondta, és letérdelt
elém. – Laura, azt szeretném, hogy légy a feleségem! – És kinyitotta
a fekete dobozt, amit a kezében tartott.
A szemem előtt a legnagyobb kő tárult fel, amit valaha láttam
életemben. Letaglózva néztem rá, levegő után kapkodtam. Éreztem,
hogy emelkedik a vérnyomásom, zakatol a szívem, nem éreztem jól
magam. Digó észrevette, mi történik, kivette a gyógyszeremet az
éjjeliszekrényből, és a nyelvem alá rakta.
– Nem hagylak meghalni, amíg igent nem mondasz – súgta
mosolyogva, miközben az ujjamra húzta a gyűrűt.
Éreztem, ahogy megszűnik a testemben a feszültség, és minden

egyes perccel jobban érzem magam. Massimo nem hagyta magát.
Előttem térdelve várta a döntésemet.
– De én… – kezdtem, és fogalmam sem volt, mit akarok mondani.
– Ez túl gyors. Nem is ismerjük egymást, és az elején eleve… –
zagyváltam.
– Szeretlek, kislány, mindig vigyázni fogok rád, és soha nem
fogom hagyni, hogy valaki elvegyen tőlem. Mindent megteszek,
hogy nyugodt legyél, és mindened meglegyen, amit csak szeretnél.
Laura, ha nem lehetek veled, senkivel nem leszek.
Mindent elhittem, amit mondott, éreztem, hogy minden szó igaz,
és ez a romantikus őszinteség nagy áldozat részéről.
Tulajdonképpen nem volt vesztenivalóm. Egész életemben úgy
cselekedtem, ahogyan azt mások elvárták, vagy úgy, ahogy a
leghelyesebb volt. Nem kockáztattam, mert tartottam a változások
következményeitől, és attól, hogy valaki csalódni fog bennem.
Ráadásul az eljegyzéstől még hosszú út vezet az esküvőig.
– Igen – súgtam, mellé térdelve. – Hozzád megyek, Massimo.
Digó lehajtotta a fejét, és megkönnyebbülten eresztette ki a
levegőt.
– Istenem, mit csinálok – mondtam szinte suttogva, az ágynak
támaszkodva. – Jól megbonyolítjuk az életünket, tudsz róla?
Hallgatott, lehajtott feje meg se rezzent.
– Most hallgass meg, Massimo, szeretném befejezni, amit
elkezdtem. Martin és az élete nem jelent számomra semmit, de nem
szeretném, hogy fölöslegesen hibázz miattam. A tiéd vagyok, csak a
tiéd, és csak én tudom elérni, hogy ő ezt megértse. A kapcsolat
őszinteségen és bizalmon alapul, ezért ha megbízol bennem,
megengeded, hogy beszéljek vele.

Digó felnézett, és közönyösen nézett rám.
– Még egy ilyen pillanatban is itt van ez a seggfej. És csak azért
engedélyezem ezt a találkozót, mert egyszer s mindenkorra meg
akarok tőle szabadulni. Ha így nem megy, majd később megoldjuk az
én módszeremmel.
Tudtam, hogy komolyan beszél, és ez az egy esélyem van arra,
hogy megmentsem a volt pasim életét, vagy elvegyem tőle.
– Köszönöm, édesem – mondtam, és érzékien megcsókoltam. –
Most pedig gyere ide hozzám, mert a vőlegényemként több
kötelességed van.
Aznap éjjel már nem szeretkeztünk, de nem is volt rá szükségünk.
Egymás közelsége és a szerelem bőven elég volt.

16. fejezet
Nem szerettem korán kelni, de tudtam, hogy nincs választásom,
mert Digó nem engedi, hogy otthon maradjak. Kikeltem az ágyból, a
fürdőbe mentem, és nem egész húsz perc alatt kész voltam. Massimo
a nappaliban ült, laptoppal az ölében, telefonnal a kezében, komoly
volt, koncentrált. Újból olyan ruhában volt, amit már megszoktam
tőle: fekete ing és sötét szövetnadrág, elegánsan és sikkesen nézett
ki. A fal mögül ﬁgyeltem, és az ujjamon lévő óriási gyűrűvel
játszottam. Ő lesz a férjem, gondoltam, vele töltöm életem hátralévő
részét. Egy dologban biztos lehettem – az életem nem lesz unalmas,
sem hétköznapi, inkább egy pornóval ötvözött gengszterﬁlmre fog
hasonlítani. Némi nézelődés után a gardróbba mentem, Digó
öltözékéhez illő dolgokat válogattam, és elkezdtem összepakolni egy
kis bőröndbe. Amikor a nappaliba mentem, Massimo békésen
felemelte a tekintetét, és rám nézett. A graﬁtszínű, magas derekú
nadrág optikailag megnyújtotta az alakomat. Hasonló hatást
nyújtott a laza nadrágszár alatt teljesen elrejtőző, égig érő tűsarkú
is. Egy világosabb szürke árnyalatú kasmír pulóvert választottam
hozzájuk. Elegáns voltam, tökéletesen illettem a vőlegényemhez.
– Torricelli asszony, nagyon dögösen néz ki – mondta, lerakta a
laptopot, és odajött hozzám. – Remélem, hogy ezt a nadrágot
könnyű lehúzni, mert ha nem, egy kicsit kevésbé sikkesen fogsz
odaérni.
Vidáman néztem rá.
– Először is, don Massimo, a lenyűgöző Ferrarid nem alkalmas
hancúrozásra, mert sima utazásra is kényelmetlen. Másodszor pedig

egy picit zavarna engem a testőrök jelenléte, úgyhogy felejtsd el.
– És ki mondta, hogy Ferrarival megyünk?
Massimo felvonta a szemöldökét, és egy újabb kulcsot vett elő a
ﬁókból.
– Tessék – mondta, és ahogy kinyitotta az ajtót, kezével mutatta
nekem az irányt.
A garázsba menet négy férﬁ kísért minket, így egy kicsit szűkösen
voltunk a liftben. Amikor arra gondoltam, hogy nézünk ki, viccesnek
hatott – öt pasi, akik közül a legtöbb száz kilósnál is több, és köztük
egy apró szőkeség. Digó olaszul beszélt velük, úgy hangzott, mintha
utasításokat adna nekik.
Amikor kinyílt az ajtó a mínusz egyedik szinten, az őrök a
bejáratnál parkoló két BMW-be szálltak be, mi pedig beljebb
mentünk a garázsban. Don Massimo megnyomott egy gombot a
távirányítón, én pedig ﬁgyeltem, melyik autó villog most ránk.
Porsche Panamera, természetesen fekete üvegekkel.
Megkönnyebbülten lélegeztem fel, mert a Ferrariban szexelés
gondolata még egy olyan kisportolt embernek is riasztó volt, mint
én. Massimo az utasülés ajtajához ment, és kinyitotta nekem.
Amikor beültem, a fekete üveghez támasztott engem, és egyenesen a
számba susogta:
– Száz kilométerenként megduglak a hátsó ülésen – remélem,
megfelel neked ez az autó.
Izgatott, amikor uralkodó volt. Tetszett benne, hogy gyakran nem
kérdezi meg a véleményemet, csak tájékoztat – de szerettem
ugratni.
Becsusszanva az ülésre odavetettem:
– Majdnem hatszáz kilométer az út – szerinted bírni fogod?

Felnevetett, és mielőtt becsukta volna az ajtót, ﬁgyelmeztetően
jegyezte meg:
– Ne provokálj, mert ötven kilométerenként fogom megtenni.
A Szczecinig vezető út beszélgetéssel, hülyéskedéssel és erdei
parkolókban megejtett alkalmi szexszel telt. Úgy viselkedtünk, mint
két tizenéves, akik elvitték a szüleik autóját, a legnagyobb csomag
óvszert vették meg, és úgy döntöttek, kalandoznak egyet. Minden
egyes alkalommal, amikor megálltunk egy parkolóban,
védelmezőink diszkréten eltűntek, hagytak nekünk egy kis
magánéletet és szabadságot.
Néhány napot töltöttünk Szcecinben – én főleg wellnessezni
jártam, Massimo pedig dolgozott. A rengeteg találkozó ellenére
minden étkezésnél együtt voltunk, és minden éjjel mellette aludtam
el, hogy reggel a karjában ébredhessek.
Amikor szerdán visszaértünk Varsóba, felhívott anyukám.
– Szia, édesem, hogy vagy?
– Ó, nagyszerűen, anyu! Rengeteget dolgozom, de egyébként
minden jó!
– Remek! Remélem, nem felejtetted el az unokatestvéred
esküvőjét, ami szombaton lesz?
– A kurva életbe! – kiáltottam a telefonba.
– Laura Biel, hogy beszélsz! – szólt rám emelt hangon.
A „kurva” a kevés lengyel szó egyike, amit Massimo ért, ezért
amikor meghallotta, tudta, hogy nem vagyok túl boldog.
– Velős válaszodból úgy gondolom, hogy elfelejtetted, ezért hadd
emlékeztesselek, hogy az esküvő négykor van, de próbálj meg
korábban érkezni!
– Anyu, de hát csak örömömben kiáltottam fel! Persze hogy

emlékszem, két főt igazolj vissza!
A vonal másik végén sokatmondó csönd lett, én pedig tudat alatt
éreztem, mit fogok hallani.
– Hogyhogy kettőt? Kit hozol?
Hívjatok jósnak, gondoltam, és a nyelvembe haraptam.
– Anyu, megismertem valakit Szicíliában, együtt dolgozunk, és
szeretném elvinni, mert olyan szerencsénk van, hogy éppen
Varsóban tölt néhány napot oktatáson. Elég ennyi infó, vagy esetleg
küldjem el az anyakönyvi kivonatát e-mailben?
– Akkor szombaton találkozunk – mondta sértődötten, és letette a
telefont.
Csak ültem, és az ablak mögött száguldó fákat néztem. Hogyan
mondjam el Digónak, hogy megismeri a szüleimet? Ránéztem, és
azon tűnődtem, mi lesz a reakciója. Érezte, hogy nézem, azt is
érezte, hogy valami nem stimmel, ezért az első lehajtónál leparkolt,
és felém fordult az ülésen.
– Figyelek – mondta higgadtan, a homlokát ráncolva.
Két fekete BMW állt mögöttünk, az egyik ember kiszállt, és a mi
autónk felé indult. Massimo lehúzta az ablakot, intett, és szólt pár
szót olaszul. A férﬁ megfordult, megállt az autó mellett, és
rágyújtott.
– Szombaton el kell mennünk a szüleimhez. Az események
tengerében teljesen elfelejtettem, hogy az unokatesóm férjhez megy
– mondtam grimaszolva, és a kezembe temettem az arcom.
Digó csak ült és nézett rám, nem titkolta derűjét.
– Ennyi? Ez minden? Azt hittem, történt valami. Lehet, hogy
mégiscsak meg kell tanulnom lengyelül, mert csak a
káromkodásokat értve rosszul értelmezem a helyzetet.

– Katasztrófa lesz. Nem ismered anyukámat, ő nem fog tágítani a
kérdéseivel. Ráadásul részt kell benne vennem, hiszen
tolmácsolnom kell, mert anyukám csak oroszul beszél a lengyelen
kívül.
– Laura – mondta nyugodtan, és elhúzta a kezemet az arcomtól. –
Mondtam neked, hogy a szüleim adtak a taníttatásomra, és az
olaszon és angolon kívül beszélek oroszul, németül és franciául,
úgyhogy nem lesz nagy gond.
Hitetlenkedve néztem rá, és butának éreztem magam, mert én
csak egy idegen nyelvet beszéltem.
– Ez engem egyáltalán nem nyugtat meg.
Digó elnevette magát, és továbbindultunk.
Már sötét volt, amikor megérkeztünk. Massimo leparkolt a
garázsban, és kihúzta a bőröndömet a csomagtartóból.
– Menj fel, nekem még beszélnem kell Paulóval – mondta, és a
másik oldalon parkoló autók felé indult.
Fogtam a bőröndöt, és a lifthez mentem. Megnyomtam a
hívógombot, és egy idő után rájöttem, hogy nem működik, így
lépcsőn indultam fölfelé. Amikor a földszintre értem, több száz fehér
rózsa jelent meg a szemem előtt.
Jaj, istenem, csak ezt ne!, gondoltam.
– Laura kisasszony! – kiáltott a recepciós, amikor meglátott. –
Örülök, hogy látom, mert megint virágot kapott.
Pánikolva néztem körül.
– A lift nem működik, erre kell jönnie neki is – motyogtam.
– Bocsánat, de nem nagyon értem – mondta a recepciós.
Ahhoz túl sok virág volt, hogy elrejtsük őket, idő pedig túl kevés,
hogy megpróbáljuk kihordani őket az épületből. Kiszedtem a kártyát

a csokorból, ami mellett álltam. „Nem adom fel.”
– A picsába! – kiáltottam fel, és összegyűrtem a kártyát.
Ebben a pillanatban kinyílt az ajtó, és Massimo lépett a hallba.
Megnézte a tengernyi virágot maga előtt, és ökölbe szorította a
kezét. Mielőtt akár egy szót is szólhattam volna, láttam, ahogy
eltűnik, csak a becsukódó ajtó csattanását hallottam. Döbbenten
álltam, a falat néztem, a fejemben pedig annak a forgatókönyve járt,
mi történik most. Kábultságomból a Porsche hangja rántott ki,
amint csikorogva kanyorodott rá a lépcsőház melletti utcára. A
lépcsőhöz futottam, felrohantam, egy perccel később már az ajtónál
voltam. Remegő kézzel erőltettem bele a kulcsot a zárba. Amikor
sikerült, felkaptam az üvegpadról a BMW kulcsát, és a garázsba
rohantam. A garázsból kihajtva beütöttem Martin számát, és
imádkoztam, hogy fölvegye.
– Látom, ezúttal jobban tetszik a küldemény – mondta vékony
hangon.
– Hol vagy?! – kiabáltam.
– Tessék?
– Hol a fenében vagy most?!
– Miért kiabálsz? Itthon vagyok. Mi az, át akarsz jönni?
Istenem, csak ezt ne!, gondoltam, és gázt adtam.
– Martin, most azonnal menj el otthonról, érted? Találkozzunk a
melletted lévő McDonald’snál, öt perc múlva ott vagyok!
– Akkor tényleg tetszhettek a virágok, de miért nem jössz fel
hozzám? Rendeltem szusit, gyere, megesszük együtt.
Ingerülten száguldottam az utcákon, megszegve az összes
lehetséges közlekedési szabályt.
– Martin, a picsába, el tudsz jönni otthonról, és tudunk ott

találkozni, ahol mondtam?
A háttérben hirtelen meghallottam a kaputelefon csörgését, és
majd megállt a szívem.
– Valaki csörög, biztos az étel az, öt perc múlva ott vagyok. Szia.
Kiabáltam neki, de már nem hallott engem, és szétkapcsolt.
Újratárcsáztam, de nem vette föl, én pedig újrahívtam, és újra, és
újra. Féltem. Talán még soha életemben nem féltem ennyire.
Tudtam, hogy mindez az én hibám.
Amikor odaértem, az utcán hagytam az autót, és a házhoz
futottam, beütöttem a kódot, és fölrohantam. Megragadtam a
kilincset, az ajtó pedig kinyílt. Szembe találtam magam Digó
embereivel, a maradék erőmmel átléptem a küszöbön, és a falnak
dőltem.
Massimo, aki nem messze ült Martintól a kanapén, felpattant,
Martin pedig rögtön utána indult. A testőr visszatartotta, és
visszalökte az ülésre.
– Hol van a gyógyszered? – hallottam meg Digó távolodó hangját,
ahogy megragadta a vállamat. – Laura!
– Nekem van – mondta Martin.
Amikor kinyitottam a szemem, a hálóban feküdtem az ágyon,
Massimo pedig mellettem ült.
– Több okot adsz rá, hogy megöljem, mint amennyit ő maga –
sziszegte haragosan. – Ha nem maradt volna nála gyógyszered… –
Elakadt, és összeszorította az állkapcsát.
– Engedd meg, hogy beszéljek vele! – mondtam, felülve. –
Megígérted nekem, és én bíztam benned.
Digó egy pillanatra elhallgatott, majd valamit kiszólt olaszul, és a
nappaliban álló férﬁak eltűntek az ajtó mögött.

– Jó, de én itt maradok. A beszélgetésetek lengyelül lesz, úgy sem
értem, de biztos leszek benne, hogy nem ér hozzád.
Lassan felkeltem, még egy kicsit tompán, és a nappaliba mentem,
ahol a graﬁt sarokkanapén ült a dühös Martin. Ahogy meglátott,
enyhült a tekintete. Leültem mellé, Massimo pedig elfoglalta az
akváriumnál lévő fotelt.
– Hogy érzed magad? – kérdezte aggódva.
– Most komolyan, vagy hogy kellene éreznem magam? Végtelenül
dühös vagyok, mindjárt kinyírlak mindkettőtöket. Martin, mit
csinálsz, mire jó ez neked?
– Hogyhogy mit? Küzdök – nem ezt akartad? Nem ﬁgyelmet és
igyekezetet akartál látni? Ráadásul talán inkább te válaszolhatnál
nekem néhány kérdésre. Például kik a fegyveres emberek, és mit
csinál ez az olasz a lakásomban?
Megadóan lehajtottam a fejem.
– Megmondtam neked érthetően, hogy vége. Megcsaltál, én pedig
nem bocsátom meg a megcsalást. A fotelban ülő férﬁ pedig a
jövendőbeli férjem.
Tudtam, hogy ezekkel a szavakkal megbántom, de ez volt az
egyetlen módja, hogy leszálljon rólam, és túlélje. Martin ﬁntorogva
bámult engem, szemében harag lángolt.
– Akkor erről van szó. Férjhez akartál menni, én pedig nem
kértem meg a kezed, ezért találtál magadnak egy olasz gengsztert, és
az ő felesége akarsz lenni? Elmentél a balfasszal nyaralni, hogy
keress magadnak egy palimadarat – szép.
Martin emelt és gúnyos hangja felbőszítette Massimót, aki lassan
kihúzta fegyverét nadrágövéből, és a térdére tette. Erre a látványra
mindkettejük iránt érzett haragom elérte csúcspontját. Elegem volt

ebből az egész helyzetből, és abból, ahogy éreztem magam.
Angolra váltva, hogy mindketten értsék, Martinra kiáltottam:
– Szerelmes lettem, érted?! Nem akarok veled lenni. Megcsaltál,
és megaláztál. A születésnapomon seggfej módjára viselkedtél, és
ezen már semmi nem változtat, ezért nem akarok többet hallani
rólad. Most mindkettőtökből elegem van, ha akarjátok, öljétek meg
egymást! – Massimo felé fordultam. – De ez semmin nem változtat.
Én döntök az életemről. Egyikőtök sem dönthet róla. Szóval
szálljatok le rólam mindketten! – kiabáltam, és kiszaladtam a
lakásból.
Massimo kikiabált valamit a folyosón álló embereknek, azok pedig
utánam eredtek. Sokkal gyorsabb voltam náluk, és jól ismertem a
környéket. Az autóhoz rohantam, és csikorgó gumikkal elhajtottam,
magam mögött hagyva őket. Tudtam, hogy normál körülmények
között biztosan lőttek volna, de most nem tehették.
Folyamatosan csörgött a telefonom, a kijelzőn „rejtett szám”
villogott. Tudtam, hogy Massimo az, de most nem volt kedvem
beszélgetni vele, ezért kikapcsoltam a készüléket. Olga házához
mentem, és azon imádkoztam, hogy otthon legyen. Becsöngettem,
hamar kinyílt az ajtó, és megláttam imádott barátnőmet.
– Ó, élsz – mondta, és bement. – Gyere, mindjárt felrobban a
fejem, tegnap szörnyen berúgtam.
Becsuktam az ajtót, és utánamentem a nappaliba.
Leült a kanapéra, és egy plédet tekert maga köré.
– Szombat óta azzal a szőkével mulattam a Ritualból, szerintem
szerelmes lett, mert nem hagy élni.
Csak ültem mellette, meg se szólaltam, csak most esett le, hogy
kettesben hagytam őket fegyverrel, és azt mondtam, öljék meg

egymást.
– Laura, olyan fehér vagy, mint Dominika lába általános iskolából.
Mi történt?
Megráztam a fejem, és ránéztem. Igazat kellett neki mondanom,
mert egyre jobban marcangoltak a titkok.
– Hazudtam neked.
Olga grimaszolva felém fordult.
– Nem a barátomnál lakom, és Olaszországban nem egy átlagos
pasival ismerkedtem meg.
Körülbelül két órába telt, mire mindent elmeséltem, és amikor
befejeztem, elővettem a gyűrűt, és az felhúztam az ujjamra.
– Itt a bizonyíték – sóhajtottam, és a fejtámlának dőltem. – Most
már mindent tudsz.
Olo ült velem szemben a szőnyegen, és tátott szájjal bámulta a
kezemet.
– A picsába! Mintha egy erősen erotikus színezetű akcióﬁlmet
meséltél volna most el. És mit gondolsz, mi történt Martinnal? –
szeme csillogott az izgalomtól.
– Istenem, Ola, gondolni se akarok rá, te meg ilyen dolgokat
kérdezel tőlem.
A következő pillanatban a telefonjáért nyúlt, tárcsázott, és
kihangosította a hívást.
– Mindjárt kiderítjük.
A következő másodpercek végtelen hosszúnak tűntek – pontosan
tudtam, hogy őt hívja.
Az ötödik csörgés után végre felvette.
– Mit szeretnél, kis nimfomán? – kérdezte Martin vékony hangon.
– Ó, én is örülök, hogy hallak. Laurát keresem. Nem tudod esetleg,

hol van?
– Nem te vagy az egyetlen, aki őt keresi. Nem tudom, és nem
akarom tudni, mert már egyáltalán nem érdekel. Szia. – Letette, mi
pedig hisztérikus nevetésben törtünk ki.
– Él – mondtam, és nem tudtam abbahagyni az ideges nevetést. –
Hála istennek.
– Még a szicíliai Cosa Nostra sem tudott vele elbánni – tette hozzá
Ola, és fölkelt a földről. Ha már mindenki él, én pedig tudom, mi a
helyzet, esetleg itt maradsz éjszakára, hogy egy kicsit aggódjon a
vőlegényed?
Megkönnyebbülten sóhajtottam, és helyeslően bólogattam. A
mókát kopogás szakította meg.
– Ilyenkor?! – csodálkozott Ola, és az ajtóhoz ment. – Biztosan az
a szőke, mindjárt lerázom.
Amikor kinyitotta az ajtót, síri csönd lett. Ola hátralépett kettőt, a
lakásba pedig belépett Massimo. Dermesztő tekintetet vetett rám, és
úgy állt a folyosón, mintha valamire várna.
– Na tessék, jó kis kupleráj lesz – mondta Ola lengyelül, tudván,
hogy egy szót sem ért belőle. – Így fogsz ülni, ő pedig így álljon,
vagy én menjek ki? Mert már nem tudom.
– Mit csinálsz itt? – kérdeztem. – És hogy találtál meg?
– Az autón van GPS lopás esetére, és különben tudom, hol lakik a
legjobb barátnőd. Nem mutatkoztam be – mondta, és Olára nézett. –
Massimo Torricelli.
– Tudom, ki vagy – mondta a lány, és kezet nyújtott neki. – A
leírásának köszönhetően nem volt kétségem, kinek nyitok ajtót. Így
fogtok bámulni egymásra, vagy szeretnétek beszélgetni?
Massimo tekintete megenyhült, nekem pedig nevetnem kellett. A

helyzet olyan nevetséges volt, mint bármi, ami az életemben az
elmúlt pár hétben történt. Felkeltem a kanapéról, fogtam a
kocsikulcsot, odamentem a barátnőmhöz, és adtam egy puszit a
homlokára.
– Megyek, holnap együtt ebédelünk, jó?
– Menj, és kefélj vele helyettem! Olyan izgató, hogy már nedves is
vagyok – felelte Olga, és a fenekemre csapott. – Vagy esetleg van
valami barátja? – kérdezte, amikor kiléptünk a lakásából.
– Higgy nekem, nem akarod te azt. – Búcsúzóul intettem neki.
Kimentünk, nem szóltunk egymáshoz, beültem az autóba, Digó
pedig az utasülésre.
– Hol a Porsche?
– Paulo hazavitte.
Megnyomtam a start gombot, és elindultam. Útközben egy szót
sem szóltunk, mintha azt vártuk volna, hogy a másik kezdje.
Amikor bementünk a lakásba, Massimo leült a kanapéra, és
idegesen túrta a haját a kezével.
– A barátnőd tudja, ki vagyok? Mindent elmondtál neki?
– Igen, mert már nagyon untam, hogy a hazugságaidban
vergődöm, Massimo. Én nem tudok így élni. Talán amikor
Olaszországban voltam, egyszerűbb volt, mert ott úgy is mindenki
tudja, ki vagy, de itt más világ van, más emberek – a szeretteim. És
minden egyes alkalommal, amikor hazudnom kell nekik,
borzasztóan érzem magam.
Csak ült, és szinte élettelen tekintettel nézett rám.
– A hétvége után visszamegyünk Szicíliába – mondta, és fölkelt.
– Aki visszamegy, visszamegy, én nem megyek sehová. Ráadásul
talán bocsánatot kellene kérned tőlem.

Digó odajött hozzám, reszketett a dühtől, szeme ismét teljesen
elfeketedett, állkapcsa ritmikusan csikorgott.
– Nem öltem meg, így nem hibáztathatsz. Odamentem, hogy
megmutassam, kivel van dolga, és világosan kijelöljem a közted és
közte húzódó határt.
– Tudom, hogy él, azt is tudom, hogy most már békén hagy. Azt
mondta Olának, hogy már nem érdeklem.
Massimo nem titkolt derűvel tette zsebre a kezét, és a sarkán
hintázott.
– Furcsa is lenne, ha azután, amit tőled, aztán tőlem hallott, még
mindig azt akarná, hogy visszamenj hozzá.
A homlokomat ráncolva kérdőn néztem rá.
– Nem öltem meg, ezt becsüld meg – mondta, adott egy puszit a
homlokomra, és eltűnt a hálóban.
Még egy darabig csak álltam ott, és azon tűnődtem, hogy
nézhetett ki a beszélgetésük. De semmi nem jutott eszembe, így
utánamentem. Digó a gardróbban volt, így elmentem mellette, a
fürdőbe mentem és lezuhanyoztam, miközben arról álmodoztam,
hogy lefekszem. Amikor visszaértem, törölközőbe csavarva feküdt az
ágyban, és tévézett. Teljesen normálisnak nézett ki, nem pedig
valaki olyannak, aki néhány órával korábban fegyvert rántott
valakire. Ismét lenyűgözött a végletessége.
Számomra ideális férﬁ volt, egy alfahím, aki megóv és megvéd, de
a világ számára kiszámíthatatlan és veszedelmes mafﬁózó. Ez
érdekes és izgató volt, de elviselhető hosszú távon? Előző este óta,
amióta letérdelt elém, azon gondolkodtam, hogy jó ötlet-e vele
töltenem életem hátralévő részét.
– Laura, beszélnünk kell – mondta, továbbra is a tévét bámulva. –

Ma nem csak nem vetted föl a telefont, amikor hívtalak, még ki is
kapcsoltad. Azt szeretném, hogy ez az első és utolsó ilyen alkalom
legyen. A te biztonságodról van szó. Ha nincs kedved beszélgetni
velem, akkor vedd fel, és mondd ezt, de ne generálj olyan helyzetet,
amiben szélsőséges megoldásokhoz kell folyamodnom, például be
kell mérnem, hol vagy.
A fürdőszoba ajtajában álltam, és veszekedni lett volna kedvem,
de eszembe jutottak Monika szavai, és sajnálkozva ismertem el,
hogy igaza van. Az ágyhoz mentem, és ledobtam magamról a
törülközőt. Meztelenül álltam, ő pedig még mindig nem ﬁgyelt rám.
Dühített a közönyössége, így lefeküdtem, a takaróba tekertem
magam, a párnára hajtottam a fejem, és azonnal elaludtam.
Arra ébredtem, hogy gyengéden simogatja a puncim bejáratát, és
éreztem, ahogy két ujja becsúszik. Félálomban összezavarodtam,
nem tudtam, hogy ez most tényleg megtörténik, vagy csak a
képzeletem játéka.
– Massimo?
– Igen? – hallottam meg érzéki suttogását a fülem mögött.
– Mit csinálsz?
– Beléd kell bújnom, mert megőrülök – mondta, és olyan közel
tolta a csípőjét, hogy kemény farkát a fenekemnek támasztotta.
– Nincs kedvem.
– Tudom – mondta, és brutálisan odatolta.
Pénisze a nyálától nedves lyukamba hatolt. Nyögtem, a fejemet
hátrahajtottam, és a vállára támaszkodtam. Az oldalunkon
feküdtünk, hatalmas válla teljesen átölelt. Digó csípője nem
mozdult, keze pedig lassan a mellkasomra vándorolt. Szinte
imádattal ért meztelen testemhez, időnként erősen megszorította a

mellbimbómat. Intenzív érintésére teljesen felébredtem, és amit
csinált, azzal felkorbácsolta vágyaimat.
– Érezni akarlak, Laura – mondta, amikor a csípőm lágyan ringani
kezdett. – Ne mozdulj.
Mérges voltam – felébresztett, felizgatott, aztán arra utasított,
hogy csak feküdjek, mint egy darab fa.
Kihúztam magamból, és elfordultam, átvetettem rajta a lábam, és
beleültem.
– Akkor most mélyebben és gyorsabban fogsz érezni – mondtam,
és megragadtam a nyakát.
Digó nem ellenkezett: két kézzel ragadta meg a csípőmet, és
gyengéden mozgatta. Még alattam fekve is meg kellett őriznie a
látszatot, hogy ő irányít. Erősebben szorítottam a kezét, és felé
hajoltam.
– Most én keféllek meg téged – mondtam, és higgadtan ringatózni
kezdtem a fenekemmel.
Amikor a csiklóm a hasát dörzsölte, többet akartam, és
gyorsabban akartam. A mozdulataim egyre hevesebbek és egyre
durvábbak voltak. Digó a fenekembe tette az ujját, ezzel fájdalmat
okozott nekem, és hangosan nyögött. Már nem bírtam tovább,
szabad kezemmel jól felpofoztam, és hosszan, hevesen élveztem.
Amikor az orgazmus elárasztotta a testem, minden izmom
megmerevedett, teljesen megmerevedtem. Massimo még erősebben
ragadott meg, és ritmikusan kezdett alattam mozogni, a következő
pillanatban éreztem, hogy bedugja az ujját a fenekembe, és újra
hangos sikoltással élveztem el, miközben ő egyre erősebben és
mélyebben dörzsölt magához.
– Még egyszer, kislány! – suttogta.

Elvettem azt a kezem, amelyikkel a mellkasán támaszkodtam, és
megütöttem az arcát. Még soha nem voltam ennyire sokáig és ilyen
sok orgazmussal a csúcson. Digó a hátamra dobott, és anélkül, hogy
kihúzta volna belőlem a farkát, elém térdelt. Ki voltam merülve, de
még akartam.
– Nem akarok elmenni – mondta, és megállt, mellém feküdt. –
Ráadásul a gumi az autóban maradt, én meg nem szakítom meg.
Meglepődve néztem Massimóra, de a sötétben nem láttam az
arckifejezését. Orgazmusát személyes kihívásnak és beteljesülésnek
tekintettem, amiben több örömöm volt, mint a saját
orgazmusomban.
– Ha nem akarod befejezni, akkor befejezem helyetted én –
döntöttem el, és mélyen torokra vettem, miközben erősen
szorítottam a kezét. Digó hevesen és mélyen lihegett, tekergett
alattam, teste pedig azt jelezte, készen áll elmenni.
Megfogtam a kezét, és a fejemre tettem, hogy ő adja meg a neki
megfelelő ritmust. Massimo a hajamba túrta az ujját, és a csípőjéhez
tolta a fejem, hogy teljesen bekapjam.
Élvezni kezdett, a spermája pedig a torkomba ömlött. Nem tudtam
lenyelni, így egy része kifolyt a számon. Észre sem vette, annyira
élvezte, amit ajkammal tettem vele. Egyszer csak engedett a keze
szorítása. A fejem fölé csúszott, aztán a lepedőre omlott. Felnéztem,
és közönségesen lenyaltam a hasát.
– Édes vagy – állapítottam meg, és mellé feküdtem.
Megnyomtam az éjjeliszekrényen heverő távirányító gombját, és
felgyúltak az ágy alatt lévő LED-ek, fényükben pedig láthattam az
arcát. Oldalra hajtott fejjel feküdt, és szenvedélyesen dühös
pillantást vetett rám.

– Te pedig könyörtelenül romlott, Laura – fújtatott, még mindig
kapkodva a levegőt.
– A látomásodnak talán nem volt szexuális oldala? – kérdeztem,
és provokatívan lenyaltam a számról a maradék spermáját.
– Gyakran gondoltam rá, milyen lehetsz az ágyban, de mindig én
keféltelek téged, nem te engem.
Közelebb bújtam hozzá, és gyengéden megcsókoltam az állát,
megsimogattam nehéz golyóit.
– Sajnos én már csak ilyen vagyok, hogy néha uralkodnom kell egy
kicsit. De ne aggódj, ez viszonylag ritkán fordul elő, többnyire
rabszolga szeretek lenni, nem hóhér. És nem vagyok romlott, csak
perverz, az más.
– Talán ha nem fordul elő túl gyakran, valahogy elviselem. És bízz
bennem, kislány! – mondta, és a hajamba túrt az ujjával. – Romlott
vagy, perverz, gátlástalan, és hála istennek az enyém.

17. fejezet
A következő két nap viszonylag átlagos volt – nekem Olgával,
Massimónak Karollal voltak találkozóink. Együtt reggeliztünk, és
elalvás előtt együtt tévéztünk.
Szombaton már hat órától nem tudtam aludni, mert nem hagyott
nyugodni annak a gondolata, hogy el kell vinnem Digót a
szüleimhez. Néhány hete még attól féltem, hogy megöli őket, most
pedig meg kell velük ismerkednie.
Amikor végre felébredt, elkezdhettem készülődni, úgy téve,
mintha minden rendben lenne. A gardróbba mentem, hogy
átkutassam a szekrényt a megfelelő kreációért. Teljesen
megfeledkeztem arról, hogy a legjobb ruháim Szicíliában maradtak.
Letörten omlottam le a puha szőnyegre, néztem a vállfákat, és a
kezembe temettem az arcom.
– Minden rendben? – kérdezte Digó, az ajtófélfának támaszkodva
egy csésze kávéval a kezében.
– A földgolyón élő nők felének általános dilemmája: nincs mint
fölvennem – válaszoltam ﬁntorogva.
Massimo komótosan ivott egy kortyot, rám nézett, mintha tudat
alatt érezné, hogy nem a ruha a gond.
– Van itt neked valami – mondta, és a saját gardróbrészéhez ment.
– Pénteken érkezett, Domenico választotta, remélem, tetszeni fog!
A szekrénybe nyúlt, és elővett egy szövetborítású vállfát, rajta
Chanel-logóval. Izgatottan pattantam fel, odamentem hozzá, és
óvatosan széthúztam a cipzárt. Szinte felsikoltottam, ahogy egy
nude színű rövid selyemruhát láttam meg. Hosszú ujjú ruha volt,

nagyon mély, látványosan redőzött dekoltázzsal. Tökéletes volt,
egyszerű és visszafogott, de közben szexi.
– Köszönöm – mondtam, és odafordultam puszit adni az arcára. –
Hogyan hálálhatom ezt meg neked? – kérdeztem, közben szép
lassan lecsúsztam a padlóra, és számmal a cipzárjánál álltam meg. –
Nagyon szeretném megmutatni, mennyire elégedett vagyok.
Massimo a szekrénynek támaszkodott, és a hajamba túrt. Letoltam
a nadrágját bokáig, és úgy nyitottam ki a szám, hogy ő dönthesse el,
mikor és hogyan szeretné betenni. Digó mohó vággyal nézett
engem, de még csak meg se rezzent. Türelmetlenül a számba
akartam venni, de ekkor összezárta a kezét a hajamban, így nem
tudtam mozdulni.
– Gombold ki a blúzodat, és vedd le – mondta, de közben nem
engedett a szorításból. – Most nyisd nagyra a szád!
Lassan tolta le a torkomba, úgy, hogy minden egyes belém hatoló
centiméterét pontosan érezzem. Boldogan nyögtem, és hevesen
szopni kezdtem. Imádtam őt szopni, imádtam az ízét, és azt, ahogy a
teste viselkedett érintésemre.
– Elég – mondta nem egész fél perc után, kihúzta, és visszatette a
nadrágjába. – Nem kaphatod meg mindig, amit akarsz, kislány,
ráadásul elkésel a fodrásztól.
Grimaszolva és kiéhezve ültem, és néztem, ahogy kimegy a
gardróbból. Tudtam, hogy nem mond le csak így az élvezetről, és
direkt viselkedik így. Az órára néztem, és megállapítottam, hogy
valóban egy cseppet késésben vagyok. Felugrottam, a konyhába
rohantam, ittam egy korty teát, és megragadtam egy brióst. Ahogy
az első falat leért a torkomra, éreztem, hogy nem vagyok jól. Éppen
csak a fürdőbe értem, majdnem eltaposva Digót. Egy idő után

bekopogott a mosdó ajtaján. Felálltam térdelésből, kiöblítettem a
szám, és kimentem.
– Minden rendben? – kérdezte, és úgy nézett rám, mint egy
kisgyerekre.
Lehajtottam a fejem, és arcommal a mellkasára borultam.
– Az ideg – riaszt annak a gondolata, hogy találkozni fogsz a
szüleimmel. Nem tudom, miért mondtam, hogy együtt megyünk –
fakadtam ki, és ránéztem. – Feszült vagyok, ideges, és
legszívesebben itthon maradnék.
Digó vidáman állt, és nézte, milyen letört vagyok.
– Ha úgy megduglak, hogy nem fogsz tudni ülni, nyugodtabb
leszel, és könnyebben elviseled ezt a napot? – kérdezte teljesen
komoly arckifejezéssel, kicsit hunyorogva.
Egy pillanatra elgondolkodtam, hogy még mindig rosszul érzem-e
magam, vagy esetleg már jól vagyok. Nagyon gyorsan rájöttem, hogy
ragyogóan érzem magam, és a szex valóban javíthat a
hangulatomon, mindenesetre oldja a feszültséget.
Digó az órára nézett, kézen fogott, és a nappaliba húzott. Egy
mozdulattal lerántotta rólam a nadrágot, ahogy az üvegasztalhoz
értünk.
– Dőlj neki! – mondta, és lassan felhúzta a gumit. – Most pedig
told ide a feneked, durva leszek és gyors.
Úgy csinálta, ahogy ígérte, a következő pillanatban már ellazulva,
sokkal nyugodtabb hangulatban mentem a fodrászhoz.
Egy bő órával később, amikor hazaértem, Massimónak nyoma sem
volt. Elővettem a telefont, hívtam, de nem vette föl. Nem említett
semmilyen találkozót, ezért kicsit nyugtalan voltam, de
megállapítottam, hogy felnőtt ember, és sminkelni kezdtem. Két

órával és harminc telefonnal később már rendesen ki voltam akadva.
Átmentem a szemközti lakásba, hogy megtudjak valamit az
embereitől, de sajnos senki nem nyitott nekem ajtót. Az órára
néztem, káromkodtam magamban, mert már indulnunk kellett
volna. Rövid, feszes ruhában és égig érő tűsarkúban ültem le a
kanapéra, és azon gondolkodtam, mitévő legyek. Nem akartam
menni, de anyu nem hagyott volna békén, ha most szólok, hogy nem
megyek. Fogtam a táskámat, a BMW kulcsát, és lementem a
garázsba.
Lefelé menet azon gondolkodtam, hogyan fogom megmagyarázni,
hogy nincs ott a partnerem, és arra jutottam, hogy a legjobb, ha azt
mondom, beteg lett. Amikor már csak kb. húsz kilométerre voltam
az úticéltól, a visszapillantóban megláttam egy nagyon gyorsan
közeledő autót, ami a következő pillanatban elállta az utamat.
Megálltam. A fekete Ferrariból Massimo szállt ki, és felém indult.
Elegáns szürke öltönyben volt, ami tökéletesen kiemelte formás
testét. Kinyitotta az ajtót, és nyújtotta a kezét, hogy könnyebb
legyen kiszállnom.
– Üzlet – vetette oda, és megvonta a vállát.
– Gyere!
A kezem a kormányon volt, és néztem magam elé. Ki nem
állhattam ezt a tehetetlenséget, amit a titkos üzletei miatt
rendszeresen éreztem. Tudtam, hogy nem szabad kérdeznem, és
még ha kérdezem is, akkor se válaszol, én meg csak még dühösebb
lettem.
A következő pillanatban az autóm mögé parkolt egy fekete
terepjáró, és Massimo már ingerülten szólt:
– Laura, ha nem szállsz ki egy pillanat alatt, kihúzlak az autóból,

és akkor összegyűrődik a ruhád, és tönkremegy a frizurád.
Duzzogva nyújtottam felé a kezem, és beszálltam a fekete
Ferrariba. Massimo fél percen belül úgy ült mellettem, a kezemet
fogva a combomon, mintha mi sem történt volna.
– Jól nézel ki – mondta, és gyengéden simogatott. – De valami
hiányzik.
Előrehajolt, és a kesztyűtartóból kihúzott egy Tiffany & Co.
feliratú dobozt. Csillogott a szemem, de úgy döntöttem, nem
mutatom az örömömet, és közönyt tettetek.
– Nem veszel meg holmi nyaklánccal – mondtam, amikor
kinyitotta a dobozt, és egy apró csillogó kövekkel kirakott nyakörv
nyakláncot vett elő.
Kivette, és a nyakamba tette, miközben gyengéden megcsókolta az
arcomat.
– Most tökéletes – mondta, és elindultunk. – Ez a holmi nyaklánc
pedig platina és gyémánt. Sajnálom, ha nem felel meg az
elvárásaidnak.
Szerettem ezt a csibészes mosolyát, amikor úgy érezte,
felsőbbrendűségét bizonyítja nekem. Végletesen vonzott és
bosszantott azzal, amilyen volt.
– Hol van a gyűrűd, Laura? – kérdezte előzés közben. – Tudod,
hogy úgy is meg kell nekik mondanod, hogy férjhez mész?
– De ez lehet másik nap, ugye?! – kiabáltam ingerülten. –
Különben, Massimo, mit mondjak nekik? Például: tudjátok,
megismertem egy pasit, mert elrabolt és azt mondta, látomása volt
velem. Aztán fogva tartott, a megölésetekkel zsarolt, de végül
beleszerettem, és most hozzá megyek. Gondolod, hogy éppen ezt
akarják hallani?

Digó egyenesen előrenézett, és ütemesen csikorgatta a fogát, egy
szót sem szólt.
– Lehet, hogy most inkább én tervezem el, mi fog történni.
Megmondom, hogy lesz. Néhány hét múlva elmondom anyukámnak,
hogy szerelmes lettem. Később, néhány hónap elteltével azt, hogy
eljegyeztük egymást, és így mindent természetesnek fog venni, és
sokkal kevésbé fog gyanakodni.
Massimo továbbra is maga elé nézett, én pedig szinte éreztem a
haragját.
– Jövő hétvégén hozzám jössz, Laura. Nem néhány hónap vagy év
múlva, hanem hét nap múlva.
Elkerekedett szemmel néztem rá, a szívem pedig úgy zakatolt,
hogy hallottam a lüktetését. Nem feltételeztem róla ilyen sietséget,
legkorábban nyár elejére terveztem, de biztosan nem egy hét
múlvára. A fejemben gondolatok kavalkádja röpködött, köztük az
alapkérdés az volt: miért egyeztem bele?
Digó megállt a szüleim kocsifelhajtója előtt.
– Figyelj, kislány, most én mondom el, hogy lesz – mondta felém
fordulva. – Jövő szombaton a feleségem leszel, néhány hónap múlva
pedig újra hozzám jössz, hogy garantáljuk a szüleid belső békéjét. –
Közelebb hajolt, és gyengéden puszit adott az arcomra. – Szeretlek,
az esküvő pedig az utolsó előtti dolog, amit csinálni szeretnék
életemben.
Leparkolt a ház előtt a felhajtón.
– Utolsó előtti? – kérdeztem meglepetten, amikor megállt.
– Az utolsó egy ﬁú – mondta, és kinyitotta az ajtót.
Nyugodtan ültem, levegő után kapkodtam, és még mindig nem
hittem el, mit is teszek, és mennyire megváltozott az életem nem

egész két hónap alatt. Szedd össze magad! – mondtam magamnak,
és kiszálltam. Megigazítottam a ruhámat, és mély levegőt vettem.
Kinyílt a ház bejárati ajtaja, és apu állt a küszöbön.
– Essünk túl rajta! – vetettem oda kicsit bizonytalanul. –
Remélem, emlékszel a megbeszélt verzióra?
Massimo elnevette magát, és magabiztosan kezet nyújtott apunak,
aki épp odaért.
Váltottak néhány szót németül, gondolom, semmi fontosról, aztán
apu hozzám fordult:
– Drágám, gyönyörűen nézel ki, nagyon jól áll neked ez a világos
haj! És nem tudom, hogy a melletted álló embernek vagy az új
frizurádnak köszönhető-e, de ragyogsz!
– Minden bizonnyal mindkettőnek köszönhető – mondtam, puszit
adtam neki, és megöleltem.
A teraszra mentünk, és leültünk az asztal köré helyezett puha
fotelekbe. Massimo kérésemnek eleget téve megtartotta a megfelelő
távolságot. Egyszer csak megváltozott az arckifejezése. Mögöttem
bámult valamire. Kíváncsian hátranéztem – anyukám közeledett
felénk csodaszép, földig érő krémszínű ruhában, ragyogó mosollyal
köszöntve Digót.
Felálltam, hogy megpusziljam.
– Massimo, ő az anyukám, Klara Biel.
Digó kissé döbbenten állt, de gyorsan összeszedte a gondolatait,
és oroszra váltva üdvözölte, kezet csókolva neki. Anyu kedvesen
mosolygott rá egy darabig, aztán rám szegezte tekintetét.
– Édesem, bejössz velem a konyhába segíteni? – kérdezte
lefegyverző mosolyával, ami csak gondot sejtetett.
Megfordult, és eltűnt a házban, magukra hagyva a beszélgetésbe

merült férﬁakat; utánamentem.
Amikor bementem, az asztalnál állt, kezét összekulcsolta a
mellkasán.
– Laura, mi történik? – kérdezte. – Munkát váltasz, lakást,
radikálisan megváltoztatod a kinézetedet, és most hazahozol egy
olaszt. Mondd el, mert érzem, hogy valamit nem tudok.
Radarja, mint mindig, hibátlanul működött, és tudtam, hogy nem
lesz könnyű becsapni, azt azonban nem gondoltam, hogy ilyen
gyorsan rájön.
– Anyu, csak a frizurám változott, változásra volt szükségem. Az
utazás témáját már megbeszéltük, Massimo pedig kollégám, tetszik
nekem, és sokat tanulok tőle. Nem tudom, mit mondjak még róla,
mert én is csak néhány hete ismerem.
Tudtam, hogy minél kevesebbet mondok, annál jobban járok, mert
nem tudok sok hazugságot megjegyezni.
Állt, és kicsit hunyorogva nézett rám.
– Nem tudom, miért hazudsz, de ha így akarod, legyen. Ne feledd,
Laura, hogy én jól látok, és van némi élettapasztalatom. Pontosan
tudom, mennyibe kerül a felhajtón álló autó. És nem gondolom,
hogy egy szállodai alkalmazottnak futná rá.
Az összes létező káromkodást elmondtam magamban. Azért
cseréltünk autót, mert Digó ma eltűnt, a terv az volt, hogy azzal az
autóval jövünk, amit már láttak.
– És azt is tudom, hogy néz ki a gyémánt – mondta a
nyakláncomat simítva. – És azt is, milyen ruhák szerepelnek a
Chanel legújabb kollekciójában. Ne feledd, drágám, én mutattam
meg neked, mit jelent a divat. – Befejezte, és magyarázatot várva
leült a székre. Csak álltam előtte, és semmi okosat nem tudtam

kitalálni. Letörten omlottam le a mellette lévő székre.
– Talán azzal kellett volna kezdenem, hogy borzasztóan gazdag
szállodatulajdonos? Tehetős családból származik, sokat fektet be,
találkozgatunk, és szeretném, hogy komolyabbra forduljon. Arra
pedig, hogy milyen ajándékokat vesz nekem és mennyiért, nincs
befolyásom.
Fürkészően nézett rám, és minden egyes másodperccel kedvesebb
lett a tekintete.
– Szépen beszél oroszul, látszik, hogy művelt, jól nevelt ember.
Ráadásul van ízlése nők és ékszerek terén – állapította meg, és
felkelt a székről. – Na jó, menjünk ki hozzájuk, mielőtt Tomasz
halálra untatja.
Elkerekedett a szemem, nem hittem a hirtelen pálfordulásnak.
Tudtam, hogy a szüleim mindig azt akarták, hogy gazdag emberhez
menjek feleségül, de a reakciója sok ezer apró darabra zúzott szét
engem. Kellett egy kis idő, hogy összeszedjem magam, és teljesen
eltompultan, a hitetlenségtől kissé szédülve indultam utána.
Kint heves beszélgetés folyt, sajnos fogalmam sem volt, miről,
mert németül egyáltalán nem értettem, de tudtam, hogy el kell
vonnom onnan egy pillanatra Digót, hogy vázoljam neki történetünk
új verzióját. Pechemre apu ugyan nem beszélt angolul, de sok
mindent megértett.
– Massimo, megmutatom a szobát, ahol aludni fogsz – mentem
oda, megfogva a vállát. – Ráadásul mindjárt indulnunk kell,
készülődj! – mondtam, és a másik irányba indultam.
– A fenébe, késő van – mondta apu, és felpattant a fotelból.
Felmentünk a lépcsőn, és a bátyám régi szobájába mentünk.
– Itt fogsz aludni, de nem erről akartam veled beszélni – súgtam

titokzatosan, előadva neki az új verziót.
Amikor befejeztem, szórakozottan állt zsebre tett kézzel, és
nézelődött a szobában.
– Úgy érzem magam, mint egy kamasz – nevette el magát. – És
hol van a te szobád, kislány? Ugye nem gondolod, hogy tényleg itt
maradok?
– Az én szobám a folyosó túloldalán, és dehogynem, itt maradsz.
A szüleim úgy tudják, hogy ismeretségünk egyelőre plátói, hagyjuk
meg őket hitükben.
– Mutasd meg a szobád, kislány! – mondta, és próbált komoly
maradni.
Kézen fogtam, és a szomszéd ajtón át a szobámba vezettem.
Sokkal kisebb volt, mint az, amiben vendégül látott Szicíliában, de
nekem csodásnak tűnt, nem túl sok mindenre volt itt szükségem.
Ágy, tévé, kis pipereasztal és több száz fotó idézte fel a gondtalan
iskolás éveket.
– Amikor a szüleidnél laktál, volt barátod? – kérdezte, miközben
mosolyogva a fotókat nézte.
– Persze, miért kérdezed?
– Leszoptad ebben a szobában?
Csodálkozva nyitottam nagyra a szemem, és kérdőn vontam össze
a szemöldököm.
– Tessék?
– Nincs zár az ajtón, ezért azon gondolkodom, hol és hogyan
csináltad azzal a tudattal, hogy a szüleid bármelyik pillanatban
bejöhetnek.
– Az ajtóhoz támasztottam, és elé térdeltem – mondtam, a
mellkasára tettem a kezem, és enyhén az ajtó felé löktem.

Massimo pontosan ott állt, ahol tíz évvel korábban az akkori ﬁúm,
és kényelmesen lehúzta a cipzárját. Elé térdeltem, és fenekét erősen
az ajtóhoz szorítottam.
– Ne mozdulj, don Massimo, és maradj csöndben, mert ennek a
háznak nagyon rossz a hangszigetelése – utasítottam, és a számba
vettem.
Gyorsan és nagyon brutálisan szoptam le, azt akartam, hogy a
lehető legrövidebb idő alatt elmenjen. Néhány perc után éreztem,
hogy spermája elárasztja a torkomat. Mindent illedelmesen
lenyeltem, és az ujjammal a számat törölgetve felálltam. Massimo
csukott szemmel alig állt a lábán, az ajtónak támaszkodott.
– Szeretem, amikor ribancként viselkedsz – súgta, és felhúzta a
cipzárját.
– Nocsak, komolyan? – kérdeztem gúnyos mosollyal.
Rendbe hoztuk magunkat, lementünk, és elindultunk a
templomba. Lublin sokkal kisebb volt Varsónál, sokkal kevesebb
olyan kategóriájú autóval, mint az, amelyikkel éppen mentünk.
Amikor a templomhoz értünk, minden vendég tekintete a fekete
Ferrarira szegeződött.
– Nagyszerű – motyogtam. Lenyűgözött a hatás, amit
kiváltottunk.
Massimo elegánsan kiszállt az autóból, megigazította öltönyét és
az én ajtómhoz indult, hogy kinyissa. A kezére támaszkodva
szálltam ki az autóból, sötét napszemüveg mögé bújva. A várakozó
tömeg elhallgatott, én pedig erősen megragadtam Digó kezét. Ez
csak a családod, ismételgettem magamban, mint a mantrát, és
műmosollyal vigyorogtam mindenkire.
Zavartságomból a bátyám hangja rántott ki.

– Hugi, látom, anyu meséi a csodás munkádról igazak lehetnek –
mondta, és ahogy odajött, átölelt. – Csodásan nézel ki, és olaszosan
közlekedsz.
Olyan erősen öleltem meg, ahogy csak tudtam; a köztünk lévő
távolság miatt ritkán találkoztunk. A barátom volt, a szerelmem és
felülmúlhatatlan ideálom. A legokosabb férﬁ volt, akit ismertem,
legyőzhetetlen matematikai érzékkel, ráadásul kifejezetten jóképű.
Amikor a szülői házban laktunk, szép sorban az összes barátnőmet
megdugta – a lányok nagy örömére. Tökéletes, okos, jóképű, elegáns
és könyörtelen férﬁ. Jellemünk és kinézetünk ég és föld. Én –
alacsony, barna hajú, fekete szemű, ő – magas, szőke, smaragd
tekintettel. Amikor kicsi volt, akkor platina tincseivel úgy nézett ki,
mint egy angyal.
– Jakub, de örülök, hogy látlak! Teljesen elfelejtettem, hogy itt
leszel. Hadd mutassam be – mondtam, átváltva angolra – a…
Massimo Torricellit, együtt dolgozunk.
Egymásra néztek, kezet nyújtottak egymásnak, de inkább úgy
tűnt, mintha harc előtt mérnék végig, nem pedig üdvözölnék
egymást.
– Ferrari Italia, négy és fél literes motor, ötszázhetvennyolc lóerő.
Szörnyeteg – mondta Kuba elismerően bólogatva.
– Épp ez a kulcs volt felül – mondta Massimo, és feltette a
szemüvegét.
Pimaszsága lehengerlő volt, de a bátyámra nem hatott –
kíváncsian nézte, mintha be akart volna jutni a gondolataiba.
A mise unalmas volt és egyértelműen túl hosszú, és az egész
családom a jóképű olaszt nézte az oldalamon. Egyedül azon
imádkoztam a mise alatt, hogy kezdődjön már el a lagzi, és akkor az

ifjú párra és a vodkára összpontosul a ﬁgyelem.
Az eskü alatt eszembe jutott, mit mondott Digó, amikor a ház elé
értünk: egy hét múlva úgy fogunk az oltárnál állni, mint ők most. De
van nekem kedvem ehhez? Férjhez akarok menni egy olyan
emberhez, akit alig ismerek, és aki végletesen ijesztő és dühítő
számomra? Ráadásul, akarok kapcsolatot olyasvalakivel, aki mellett
soha nem lesz egy szavam sem? Olyasvalakivel, aki mindig a maga
feje után megy, és sok olyan dolgot nem enged meg nekem, amit
imádok, mondván, hogy megvéd engem, nekem pedig erre nincs
szükségem. Sajnos a szomorú igazság az volt, hogy őrülten
beleszerettem, és teljesen lepergett rólam a racionális gondolkodás.
Nem tudtam elképzelni, hogy még egyszer elveszítsem Massimót,
ezért az, hogy elhagyom, nem jöhetett szóba.
– Jól érzed magad? – súgta oda a ceremónia vége felé. – Nagyon
fehér vagy.
Valóban, néhány napja nem éreztem magam túl jól, fáradt voltam,
és egyáltalán nem volt étvágyam, de ez nem csoda – ilyen stressz
mellett hálát adhattam az égnek, hogy élek.
– Kicsit gyenge vagyok, de biztos az idegeskedéstől. Mindjárt
vége.
Amikor kimentünk a templomból, mindenki gratulált az ifjú
párnak, és unokatestvéremet, Máriát ünnepelték.
A lagzi egy festői szépségű villában volt, körülbelül harminc
kilométerre a várostól. Több épületből, szállodából, istállóból állt, és
egy teremből, ahol az ünnepséget szervezték. Utolsóként érkeztünk,
mert ragaszkodtam hozzá, hogy ne hívjuk fel magunkra újra a
ﬁgyelmet, Digó pedig kivételesen hallgatott rám. Szinte
észrevétlenül szeltük át a termet, és értünk oda a kerek asztalhoz,

ahová ültettek minket. Megkönnyebbülten sóhajtottam fel, amikor
láttam, hogy Kuba is ott ül. A bátyám általában egyedül érkezett
ilyen bulikra, és vadászott. Imádta, ahogy imádták a nők, és ezért le
is feküdtek vele. Igazi trófeavadász volt. Az én esetemben a szex
témája bonyolultabb volt, és előfordult, hogy szenvedtem férﬁak
miatt. A bátyám egyetlen szenvedése abból eredt, hogy néha
kikosarazták, és ez rontotta a statisztikáit.
Amikor leültünk az asztalhoz, láttam, hogy egy hely üres. Néztem
az ismerős arcokat, próbáltam kitalálni, ki hiányzik. Nem sikerült.
Amikor kihozták az előételt, rávetettem magam az ételre – tegnap
óta egy falatot sem bírtam enni, így végre, amikor éhes lettem, az
étvágyam átvette az irányítást a józan ész felett.
– Jó étvágyat – hallottam meg egy ismerős hangot, és felnéztem a
tányérból.
Épp csak ki nem köptem a számban lévő ételt. A szemközti üres
széket a volt pasim emelte meg, akivel évekig táncpartnerek voltunk.
A kurva életbe, lehet ez még rosszabb?, gondoltam, és őt bámultam.
Bátyám nem titkolt örömmel ﬁgyelt engem a tányérja felett a
kialakult helyzetben, gúnyosan mosolyogva. Massimo szerencsére
nem vette észre, vagy legalábbis nekem úgy tűnt. Az, hogy semmit
nem értett, megmentett.
Piotr helyet foglalt, és enni kezdett, le nem véve rólam a
tekintetét. El is ment az étvágyam. Undorodva toltam arrább a
megmaradt sütőtökkrémet, és az asztal alatt megfogtam Digó
combját. Gyengéden megsimogatta a kezem, és fürkészve nézett
rám; úgy olvasott a gondolataimban, mint egy nyitott könyvben,
ezért tudtam, hogy előbb vagy utóbb be kell mutatnom neki a férﬁt a
múltamból.

Piotr az a része a múltamnak, amelyet el akartam felejteni.
Tizenhat éves voltam, amikor megismerkedtünk, tánccal kezdődött,
és ahogy ez lenni szokott, az ágyban végződött. Először az oktatóm
volt, később a partnerem, és végül a végzetem. Huszonöt éves volt
akkor, és minden nő imádta, aki ránézett. Lovagias, jóképű,
kisportolt és magabiztos, és ráadásul táncos. Sajnos megvoltak a
maga démonjai, a legnagyobb démonja a kokain volt. Eleinte nem
láttam ebben semmi rosszat, egészen addig, amíg a szenvedélye el
nem kezdett rajtam is lecsapódni. Amikor be volt tépve, nem
érdekelte, mit érzek, mit gondolok, sem az, hogy mit akarok – csak ő
volt a fontos. Én pedig csak tizenhét éves voltam, és úgy néztem rá,
mint egy műalkotásra. Nem tudtam, mit jelent egy kapcsolat, sem
azt, hogyan kell, hogy bánjon velem egy kapcsolatban. Teljesen
kóros helyzetben természetesen nem bírtam volna ki öt évet –
amikor józan volt, le akarta hozni nekem a csillagokat, és ömlengve
kért bocsánatot a viselkedéséért. Ennek köszönhető, vagyis emiatt
volt, hogy Varsóba menekültem. Tudtam, hogy másképp nem
szabadulok meg tőle. A nem feltétlenül kellemes emlékekből a
hangja rántott ki:
– Vörös, ha jól emlékszem? – kérdezte Piotr, és egy üveg borral
hajolt az asztal fölé.
Zöld szemét hipnotikusan rám szegezte, hatalmas szájával pedig
kedvesen mosolygott. Vitathatatlan volt, hogy nem veszített
vonzerejéből. Erőteljes állkapcsa és teljesen kopasz feje egyáltalán
nem illett egy táncos képéhez, de ezáltal még érdekesebb hatást
keltett. Látszik, hogy már kevesebbet edzett, mint régen, mert
szedett fel.
Ittam egy kortyot a poharamból, és felvontam a szemöldököm.

– Te mi a fenét csinálsz itt? – sziszegtem a fogam között,
bugyután mosolyogva, úgy, hogy a többi vendég, főként az egyik, ne
találhassa ki, mi a helyzet.
– Maria hívott meg, vagyis inkább a férje. Fél évet készültem velük
az első táncukra, és megkedveltük egymást. Ráadásul valamikor a
szüleid házassági évfordulóján ismertem meg őket, ha nem
emlékeznél rá.
Szikrázott a szemem a haragtól, és azon tűnődtem, hogy volt
képes az unokatesóm ezt tenni velem, amikor éreztem, hogy Digó a
vállamra teszi a kezét.
– Megtennéd, hogy angolul beszélsz? – kérdezte ingerülten. –
Idegesít, hogy semmit nem értek.
Kicsit grimaszoltam és becsuktam a szemem, arra gondolva,
bárcsak meghalnék.
– Nem érzem jól magam, menjünk ki – mondtam, és felkeltem,
Massimo pedig utánam jött.
Kimentünk az épület melletti kertbe, és az istálló felé indultunk.
– Lovagolsz? – kérdeztem, el akartam terelni a ﬁgyelmét a
közérzetemről.
– Ki az a férﬁ, Laura? Amikor megjelent, teljesen megmerevedtél.
Megállt, és rám nézett zsebre tett kézzel.
– A táncpartnerem. Nem válaszoltál, hogy lovagolsz-e –
folytattam, és mentem tovább.
– Csak táncpartner?
– Jézusom, Massimo, mi jelentősége van ennek? Nem, nem csak,
és nem akarok erről beszélni. Én nem kérdezlek téged a volt nőidről.
– Ezek szerint együtt voltatok? Sokáig?
Mély levegőt vettem, és megpróbáltam úrrá lenni

ingerültségemen.
– Néhány évig. Hadd emlékeztesselek, hogy amikor megismertél
engem, nem voltam szűzlány, és bármennyire is szeretnéd, ezen
nem tudsz változtatni. Nincs időgéped, ezért egyszerűen csak ne
gondolj erre, és ne parancsold nekem, hogy felejtsem el!
Dühösen mentem vissza a terembe. Már vége volt az első táncnak,
és a vendégek megkezdték az őrületet a táncparketten. Amikor
beléptem az ajtón, unokatestvérem leszaladt a parkettről, és kezébe
vette a mikrofont.
– Az első táncunk fantasztikus oktatónk közreműködésével
sikerült, aki ma itt van velünk. Piotr, gyere ide, kérlek! És olyan
szerencsésen alakult, hogy itt van az ő régi táncpartnere, az én
unokatestvérem, Laura is.
Amikor ezt meghallottam, azt hittem, elájulok. Mi a faszt csinál?!
– Tegyétek meg nekünk, hogy megmutatjátok, hogyan kell
táncolni!
A teremben bravó hangzott fel, Piotr pedig kézen fogott engem, és
a parkett felé húzott. Mindjárt elhányom magam, gondoltam, ahogy
maga után húzott.
– A Bailamost kérem, Enrique Iglesiastól – kiáltotta a DJ-nek. –
Salsa, édesem… – súgta a fülembe, és felvonta a szemöldökét,
miközben elégedetten dobta le az öltönyét egy szabad székre.
Csak álltam mellette, és hálát adtam az égnek, hogy nem tangót
választott. Amikor még együtt voltunk, a tangóink mindig az ágyban
végződtek.
A hangszóróból felcsendültek az első gitár akkordok, én pedig az
ajtó felé néztem, ahol az ajtófélfának támaszkodva, a haragtól
lángoló szemmel állt Massimo. A bátyámat láttam meg mellette, aki

odahajolt hozzá, és mondott neki valamit. Fogalmam sem volt, hogy
azt mondja-e el, miért állunk most a parketten, vagy csak
beszélgetnek, de Massimo tekintete még mindig nagyon haragos
volt. Kihúztam a kezem Piotr kezéből, Digóhoz futottam, és olyan
erősen csókoltam meg, ahogy csak tudtam, hogy érezze, csak az övé
vagyok, és mosolyogva, bravók közepette tértem vissza a
táncparkettre. A DJ újra betette a Bailamost, én pedig felvettem a
pozíciót. Ez volt életem leghosszabb három perce és a legnagyobb
erőfeszítés, amivel valaha táncolnom kellett. Amikor végre
meghajoltam, a teremben tapsvihar és éljenzés tört ki. Maria
odaszaladt hozzám, megpuszilt és megölelt mindkettőnket,
anyukám pedig fogadta a vendégek gratulációit. Lassan Massimo felé
hátráltam.
Amikor odamentem hozzá, még mindig kővé meredve állt.
– Édesem, nem mondhattam nemet, ez a családom – dadogtam,
próbáltam megnyugtatni.
És ez csak tánc.
Digó csak állt, egy szót sem szólt, majd sarkon fordult és kiment.
Utána akartam menni, de anyukám hangját hallottam meg a hátam
mögött:
– Laura, drágám, látom, nem hiába tanultál táncolni, még mindig
zseniálisan csinálod!
Megfordultam, ő pedig a nyakamba borult, puszit adott, és rám
nézett.
– Olyan büszke vagyok rád – mondta majdnem sírva.
– Ó, anyu, ez csakis neked köszönhető!
Csak álltunk ott, fogadva a folyamatos gratulációkat, míg eszembe
nem jutott Massimo.

– Történt valami, kincsem? – kérdezte, látván, hogy megváltozott
az arckifejezésem.
Massimo kicsit féltékeny – súgtam oda. – Így nem volt túl boldog,
hogy az exemmel táncolok.
– Ne feledd, Laura, hogy nem engedheted, hogy értelmetlenül
ﬁtogtassa hatalmát! Ráadásul meg kell értenie, hogy nem vagy az
övé.
Mennyire tévedett… Teljesen az övé voltam, korlátlanul, itt nem
arról volt szó, hogy megengedi-e vagy nem, hanem arról, mennyire
fontos volt nekem, mit érez. Tudtam, hogy a nevelése és az
életkörülményei miatt áll hozzám tekintélyelvűen, nem azért, mert a
rabszolgájává akar tenni.
Kimentem, és átkutattam az egész területet, de nem volt sehol. A
fekete Ferrari még mindig a parkolóban állt, szóval nem ment haza.
Az egyik épület nyitott ablakán át angol beszélgetést hallottam, és
felismertem a bátyám hangját. Abba az irányba mentem.
– Jó estét! – mondtam, és a recepciós hölgyre néztem. – A
vőlegényemet keresem, jóképű, magas olasz.
A lány elmosolyodott, és a számítógép képernyőjére nézett.
– Harmadik emelet tizenegy – mondta, és a lépcsőre mutatott.
Az ajtóhoz értem, bekopogtam, a következő pillanatban bátyám
nyitott vígan ajtót.
– Kislány, mit csinálsz te itt? Piotr megunta a táncot? – kiáltotta
gúnyosan.
Elengedtem a fülem mellett, bementem a szobába, és a folyosón át
hatalmas szalonba jutottam. Egy hatalmas pad mellett, bőrkanapén
ült Massimo, ujjai közt a hitelkártyáját forgatva.
– Jól mulatsz, drágám? – kérdezte, és az asztal fölé hajolt.

Az asztallap közepén szétszórt fehér port láttam meg, amit Digó
rövid csíkokba rendezett. Álltam, és meresztettem a szemem a
látványra, amikor megjelent a bátyám egy üveg Chivasszal.
– Jó fej a pasid – mondta a vállával megbökdösve, és leült mellé. –
Érti a mókát.
Don Massimo az asztal fölé hajolt, és egyik orrlyukát elzárva a
másikkal beszívta a kiszórt csíkot.
– Massimo, beszélhetünk?
– Ha azt akarod tőlem kérdezni, hogy csatlakozhatsz-e, a
válaszom: nem.
Ez után a válasz után a bátyám felnevetett.
– A húgom és a kokain halálos párosítás lenne.
Soha életemben nem próbáltam drogot, nem azért, mert ezt
választottam, hanem félelemből. Tudtam, mit tesz az emberekkel,
mennyire kiszámíthatatlanná teszi őket. Ez a látvány a legrosszabb
emlékeket és olyan félelmet idézett fel bennem, amiket soha többé
nem akartam érezni.
– Kuba, magunkra hagynál minket? – kérdeztem a bátyámat.
Az arcomat látva kényelmesen felkelt a fotelból, és felvette az
öltönyét.
– Már úgy is menni akartam, mert az a szöszi a harmadik asztalnál
nem hagy békén.
Távozáskor Digóhoz fordult:
– Még visszajövök.
Álltam, és néztem, ahogy Massimo beszippantja a következő
csíkot, és iszik egy kortyot a borostyánszínű italból. Kis idő után
odamentem hozzá, és leültem mellé.
– Így szándékozod tölteni az estét? – kérdeztem a fotelban ülve.

– A bátyád remek srác – felelte, mintha meg se hallotta volna a
kérdést. – Nagyon okos, és hatalmas pénzügyi tudással bír. Jól jön
nekünk egy kreatív könyvelő a családban.
Arra a gondolatra, hogy Kuba a mafﬁához tartozhatna, rosszullét
fogott el.
– Miről beszélsz, Massimo, ő sosem fog a családhoz tartozni.
Digó gúnyosan elnevette magát, és ivott még egy kortyot.
– Ezt nem te döntöd el, kislány. – Ha akarja, nagyon boldog és
gazdag emberré teszem.
– A bátyám rossz oldala, azon kívül, hogy imádja a nőket, az, hogy
szemérmetlenül odavan a pénzért. Lehet majd valaha bármi
hozzászólásom? Figyelembe veszed a véleményemet bármilyen
kérdésben is? Mert ha nem, a picsába is, ilyen életet! – kiabáltam, és
felkeltem. – Elegem van abból, hogy semmibe nem szólhatok bele,
és abból, hogy néhány hónapja nem uralom a saját életemet.
Dühösen kimentem a szobából, becsaptam az ajtót, lementem a
lépcsőn, és leültem a kerti pavilonban.
– A picsába – sziszegtem a fogam között.
– Vihar a paradicsomban? – kérdezte Piotr, és leült mellém egy
üveg borral. – Talán a barátod akasztott ki? – Ivott egy kortyot az
üvegből.
Egy darabig néztem, és már fel akartam állni, amikor úgy
döntöttem, hogy tulajdonképpen nincs kedvem menekülni előle.
Kinyújtottam a kezem, elvettem tőle a bort, és mértéktelenül
kezdtem magamba önteni.
– Nyugi, Lari, nem itt fogod egyenesbe hozni.
– Már magam sem tudom, mit akarok. És ráadásul te is itt vagy.
Miért jöttél?

– Tudtam, hogy itt leszel. Hány éve is? Hat?
– Nyolc.
– Nem jelentkeztél, nem írtál vissza a leveleimre, nem vetted föl a
telefont. Még csak bocsánatot se kérhettem, magyarázatot sem
adtam.
Felé fordultam, és ingerülten újra kivettem a kezéből az üveget.
– Milyen magyarázatot? Öngyilkos akartál lenni a szemem előtt.
Lehajtotta a fejét.
– Tény, egy debil voltam. Ezek után elmentem terápiára, és azóta
nem vagyok rajta. Próbáltam helyrehozni az életemet, de egy idő
után arra jutottam, hogy talán te voltál az egyetlen nő, akivel képes
vagyok élni, és feladtam a próbálkozásokat. Nem tudom, mit
gondoltam arról, hogy idejövök, talán arra számítottam, hogy
egyedül leszel, és talán…
Felemeltem a kezem, hogy hallgasson el.
– Piotr, te a múlt vagy, ez a város a múlt, az életem pedig most
másképp néz ki, és nem akarlak benne látni.
Előrehajolt, és a kanapé támlájára omlott.
– Tudom, de ez nem változtat azon, hogy jó látni téged, főleg,
hogy évről évre egyre szebb vagy.
Így ültünk, és beszélgettünk arról, mi történt az évek folyamán, a
varsói kezdetekről és a tánciskolájáról. Egy üveg bor, aztán még egy
és még egy.

18. fejezet
Arra ébredtem, hogy az arcomba tűz a nap, és rettenetesen fáj a
fejem.
– Istenem – kiáltottam, ahogy felkeltem az ágyból.
Körülnéztem, és megállapítottam, hogy egészen biztosan nem a
szüleim házában vagyok. A nappaliba mentem, és az asztalról
eszembe jutottak az előző éjszaka eseményei. A fehér por fölé hajló
Massimo és a Piotrral való beszélgetés, aztán képszakadás. Kezembe
vettem a telefont, és felhívtam Digót – nem vette föl. Micsoda
következmény, gondoltam, bár a lelkem mélyén örültem, hogy nem
kell vele beszélgetnem, mivel irtózatosan másnapos voltam.
A fürdőbe mentem, sokáig zuhanyoztam, majd ahogy kilépve az
ablakhoz mentem, megláttam egy fekete terepjárót, mellette Paulo
cigizett. Arra a helyre néztem, ahol tegnap még a fekete Ferrari
parkolt – eltűnt. Felöltöztem, és lementem.
– Hol van don Massimo? – kérdeztem Paulót, aki épp elnyomta a
csikket.
Nem válaszolt, csak az ülésre mutatott, és ahogy beültem,
becsukta az ajtót. A szüleim házához mentünk, Paulo megállt a
felhajtó előtt, nem hajtott be a területre. A sofőröm kiszállt az
autóból, és kinyitotta az ajtót.
– Itt várok – mondta, és beült az autóba.
Cipőmmel a kezemben felsétáltam a felhajtón. Becsöngettem,
anyukám nyitott ajtót.
– Nincs is jobb, mint angolosan távozni, és reggel érni haza –
mondta enyhén grimaszolva. – Gyere, csináltam reggelit.

– Máris jövök – mondtam, és a szobámba mentem átöltözni.
Amikor asztalhoz ültem, anyu egy tányér baconös tojást adott
nekem.
– Jó étvágyat!
Az étel illatára minden feljött, a fürdőbe rohantam.
– Laura, jól vagy? – kérdezte anyu, és bekopogott.
Kimentem, a kezemmel törölgettem az arcomat.
– Túl sok bort ittam tegnap. Nem tudod esetleg, hol van Massimo?
Anyu kérdőn nézett rám.
– Azt hittem, veled van. Hogy jöttél ide?
Értelmetlen lett volna hazudni, így megmondtam az igazat.
– Sofőr hozott. Említettem neked, hogy itt is van üzlete, így az
egyik alkalmazottja várt rám. – Istenem, de fáj a fejem –
motyogtam, és lerogytam egy székre az asztal mellett.
– Na, látom, a tánc után máshol folytatódott a buli.
Ültem, néztem rá, és próbáltam visszaemlékezni, mi történt.
Sajnos eredménytelenül. Összeszedtem a cuccaimat, teáztam egyet a
szüleimmel, és indulni készültem.
– Mikor jössz? – kérdezte anyu búcsúzáskor.
– Jövő héten Szicíliába megyek, ezért biztos nem mostanában, de
majd beszélünk!
– Vigyázz magadra, édesem – mondta, és erősen megölelt.
Végigaludtam az utat Varsóig, kétszer ébredtem fel, hiába
próbáltam hívni Digót.
– Laura kisasszony, megérkeztünk – ébresztett fel Paulo hangja.
Kinyitottam a szemem, és rájöttem, hogy Okęcie VIP indulási
terminálján vagyunk.
– Hol van Massimo? – kérdeztem még az autóban ülve.

– Szicíliában. A gép már várja – mondta, és kezet nyújtott.
A „repülő” szóra idegesen keresni kezdtem a tablettáimat a
táskámban, lenyeltem kettőt, és az indulásokhoz mentem. Harminc
perccel később már magánrepülőn ültem, tompán, indulásra várva.
A másnaposság nem segített az utazáson, de a nyugtatókkal együtt
elálmosított.
Négy órán belül Szicíliába értünk, ahol a már ismerős repülőtéren
autó várt rám. Amikor hazaértünk, a felhajtón Domenico üdvözölt.
– Szia, Laura! Jó, hogy itt vagy – mondta, és erősen megölelt.
– Domenico, annyira hiányoztál! Hol van don Massimo?
– A könyvtárban, megbeszélése van. Azt kérte, frissülj fel.
Vacsoránál találkoztok.
– Nem gondoltam, hogy ilyen hirtelen elutazunk, ideértek már a
holmijaim Lengyelországból?
– Holnap érkeznek, de úgy gondolom, hogy miután feltöltöttem a
szekrényedet, semmiben nem szenvedsz hiányt.
A folyosón haladva megálltam annak a helyiségnek az ajtajánál,
amelyben Digó volt. Bentről hangos megbeszélést hallottam, és bár
nagyon szerettem volna bemenni, visszafogtam magam.
Lezuhanyoztam, és vacsorához készülődtem. Nem igazán tudtam,
mi történt előző éjjel – úgy döntöttem, mindenesetre kiöltözöm.
Bementem a gardróbba, és a kedvenc piros csipke fehérneműmet
választottam. Benyúltam a szekrénybe, és levettem a vállfáról egy
laza, fekete, bokáig érő ruhát. Telitalpú szandálba bújtam, és a
terasz felé indultam. Megterített, gyertyafényes asztalnál ült
Massimo, melankolikus telefonbeszélgetésben volt.
Odamentem, megcsókoltam a nyakát, és leültem a mellette lévő
székre. Még mindig beszélgetve sötét, dermesztő tekintetet vetett

rám, ami semmi jóval nem kecsegtetett.
Amikor befejezte, letette a telefont az asztalra, és ivott egy kortyot
az előtte álló pohárból.
Mennyire emlékszel a tegnap estéből, Laura?
– Szerintem a legfontosabbra, azaz rád egy kokainnal tele asztal
fölött – vetettem oda gúnyosan. – És később?
Egy kicsit gondolkodtam, aztán félni kezdtem. Fogalmam sem
volt, mi történt a második üveg bor után, amit Piotrral ittunk meg.
– Beszélgettem és boroztam – feleltem vállat vonva.
– Semmire sem emlékszel? – kérdezte hunyorogva.
– Emlékszem, hogy túl sokat ittam. A kurva életbe, Massimo,
miről van szó? Elmondod, mi történt, vagy nem? Képszakadásom
volt, ez annyira szörnyű? Mérges voltam rád és arra, amit láttam,
kimentem a kertbe, és ott találtam Piotrt. Beszélgetni akart, és
boroztunk, ez minden. Ráadásul megint szó nélkül magamra
hagytál, már elegem van belőle, hogy folyton eltűnsz!
Digó a támlának dőlt, mellkasa egyre erősebben lüktetett.
– Ez nem minden, kislány. Amikor a bátyád visszajött hozzám
később, elmesélte nekem, miért reagáltál így a kokain látványára.
Meg akartalak találni, akkor láttalak meg benneteket. – Megfeszült
az állkapcsa. – Eleinte valóban beszélgettetek, de később a barátod
kicsit túlzásba vitte a nyitottságot, és egyértelműen megpróbálta
kihasználni azt, hogy milyen állapotba juttatott téged. – Megállt,
szeme teljesen elfeketedett.
Felkelt a székből, és a kőburkolatra dobta a poharat. Az üveg több
száz darabra hullott szét.
– Ez a kuraﬁ meg akart téged dugni, érted?! – kiabálta, és ökölbe
szorította a kezét. – Már annyira nem voltál magadnál, hogy azt

hitted, én vagyok melletted. Hagytad magad, ezért muszáj volt
beavatkoznom.
Riadtan ültem, és próbáltam felidézni, mi történt, de a fejemben
csak egy sötét lyuk volt.
– Anyu semmit nem mondott. Mi történt? Megverted?
Massimo gúnyosan elnevette magát, odajött, megfordította velem
a széket, és a két oldalára tette a kezét.
– Megöltem őt, Laura – sziszegte a foga között. – De korábban
elismerte, mit tett veled a múltban, amikor be volt tépve. Ha ezt
korábban tudtam volna, be sem tette volna a lábát abba a helyiségbe,
ahol te vagy. – Látszott, hogy szétveti az érzelem a testét. – Hogy
tehetted, hogy nem mondtál nekem erről semmit, és hogyan
hagyhattad, hogy egy asztalnál egyek egy ilyen hitvány alakkal?!
Kővé dermedtem, és ijedtem kapkodtam levegő után. Imádkoztam,
hogy hazudjon.
– Szerintem kezdettől fogva azt tervezte, hogy megdug téged
akkor éjjel, de a jelenlétem keresztülhúzta a terveit. Ezért várta a
megfelelő pillanatot – volt nála drog, amit, ha jól sejtem, a piádba
tett. Hogy lásd, hogy nem hazudok, holnap vérvizsgálatra mész.
Arrább ment, és mindkét kezével az asztalra támaszkodott.
– Ha arra gondolok, mit tett ez a pöcs, amikor vele voltál, kedvem
lenne újra megölni.
Nem tudtam, mit érzek – félelem, idegesség és tehetetlenség
kavargott bennem. Miattam halt meg egy ember. Vagy lehet, hogy
Digó csak blöfföl? Lehet, hogy újra meg akar leckéztetni, és meg akar
ijeszteni? Felkeltem a székről, Massimo odajött hozzám, de
elutasítólag kinyújtottam a kezem, és imbolyogva bementem a
házba. A falnak támaszkodva eljutottam a szobámig, és kulcsra

zártam az ajtót. Nem akartam, hogy bejöjjön, nem akartam őt látni.
Lenyeltem egy tablettát, hogy zakatoló szívem kicsit lassítson,
levetkőztem, és lefeküdtem. Nem hittem el, amit tett. Amikor a
gyógyszer hatott, elaludtam.
Másnap reggel kopogásra ébredtem.
– Laura – hallottam Domenico hangját. – Kinyitod?
Az ajtóhoz mentem, és elfordítottam a kulcsot. Az ifjú olasz bejött
a szobába, és együttérzően nézett rám.
– Domenico, szeretnék tőled kérni valamit, de nem szeretném,
hogy don Massimo tudjon róla.
Állt, és zavartan nézett rám, gondolkodva, mit is válaszolhatna.
– Ez attól függ, mire vonatkozik a kérés.
– Szeretnék orvoshoz menni, nem érzem túl jól magam, és nem
akarom, hogy Massimo aggódjon.
– De van saját orvosod, idejöhet.
– Másikhoz szeretnék menni, el tudod intézni? – Nem hagytam
magam.
Domenico állt, és fürkészően ﬁgyelt.
– Természetesen, mikor szeretnél menni?
– Egy órát kérek – mondtam, és a fürdőbe mentem.
Tudtam, hogy Digó úgy is mindent megtud, de muszáj volt
leellenőriznem, hogy tényleg igazat mondott-e, és hogy két nappal
korábban nem csak alkohol hatása alatt álltam.
Délután egy előtt beültünk az autóba, és Catania egyik
magánrendelőjébe mentünk. Doktor Di Vaio szinte azonnal fogadott.
Nem az a kardiológus volt, akivel már találkoztam, hanem általános
orvos, mert olyanhoz akartam menni. Tájékoztattam arról, mit
szeretnék tudni, és megkértem, végezze el a vizsgálatokat. Amíg az

eredményekre vártunk, Domenico késői reggelire vitt, és háromkor
újra a klinikán voltunk. Az orvos a rendelőbe kért engem, leültetett a
székre, és higgadtan nézte a lapokat.
– Laura kisasszony, az ön vérében valóban van kábítószer,
méghozzá ketamin. Ez egy amnéziát okozó pszichoaktív szer. És
éppen ez a tény aggaszt, számos vizsgálatot kell önnek előírnunk, és
nőgyógyásszal is konzultálnunk kell.
– Nőgyógyásszal? Miért?
– Ön terhes, és meg kell győződnünk arról, hogy nem esett baja a
gyermeknek.
Becsuktam a szemem, és próbáltam feldolgozni a hallottakat.
– Tessék?
Az orvos meglepetten nézett rám.
– Nem tudta? A vérvizsgálat szerint ön terhes.
– De egy-két hete csináltam tesztet, korábban pedig
menstruáltam – ez hogy lehet?
Az orvos kedvesen elmosolyodott, és könyökével az asztalra
támaszkodott.
– Tudja, hölgyem, terhesen akár három hónapig is menstruálhat.
A teszt eredménye pedig sok tényezőtől függ, például attól is, mikor
történt a megtermékenyítés. Ultrahangvizsgálatot írunk elő, a
nőgyógyász pedig tájékoztatja a részletekről. Már csak egy vérvételre
van szükségünk.
Ültem, egyre jobban szorítottam a szemhéjamat, és éreztem, hogy
megszédülök.
– Ebben száz százalékig biztos, doktor úr? – kérdeztem újra.
– Abban, hogy terhes? Tökéletesen.
Próbáltam nyelni egyet, de teljesen száraz volt a szám.

– Doktor úr, az orvosi eskü kötelezi, ugye?
Bólogatott.
– Ez esetben, kérem, hogy senkinek, egyáltalán senkinek ne
beszéljen a vizsgálataim eredményéről.
– Értem, természetesen így lesz. A recepciós a kezelőbe kíséri önt,
később pedig ad időpontot nőgyógyászhoz.
Kezet nyújtottam neki, és imbolyogva kimentem a rendelőből.
Először a nővérhez mentem még egy vérvételre, aztán a váróba, ahol
Domenico ült.
Szó nélkül elmentem mellette, és az autóhoz mentem. Amikor
csatlakozott hozzám, kérdőn nézett rám. Az elmúlt napok
eseményei, a haragom, minden elvesztette jelentőségét, terhes
voltam.
– Laura, mi az? Minden rendben?
Összeszedtem minden erőmet, és műmosollyal válaszoltam:
– Igen, vérszegény vagyok, ezért vagyok folyton fáradt. Vasat kell
szednem, és elmúlik.
Olyan voltam, mint aki transzban van – bár tudtam, mi történik,
semmit nem értettem. Fejemben dübörgést hallottam, bőrömet
izzadság verte ki, aztán libabőrös lettem. Próbáltam nem túl
hangosan zihálni, de hiába próbáltam nyugodtan kapkodni a
levegőt.
Az autó elindult, én pedig kihúztam a telefont a zsebemből, és
felhívtam Olát.
– Szia, te lotyó! – hallottam bájos üdvözlését a vonal másik
végéről.
Ola, nagyon elfoglalt vagy a következő egy hétben?
– Nem is tudom… Ha nem számítjuk azt a szőkét, aki úgy dug,

mint egy rakéta, akkor talán nem nagyon. A pasim elutazott, hogy
újabb kozmetikai piacokat hódítson meg, így biztosan unatkozni
fogok. Miért, van valami ajánlatod?
Domenico ﬁgyelt engem, egy szót sem értett, én pedig direkt
próbáltam természetesen viselkedni.
– Iderepülsz hozzám, Szicíliába?
A vonal túlvégén nyugtalan csönd lett.
– Mi történik, Lari? Miért utaztál máris el, minden rendben?
– Olo, csak mondd meg, hogy iderepülsz-e – sziszegtem
ingerülten. – Mindent elintézek, csak könyörgök, gyere!
– Drágám, persze, csak szólj, mikor hol legyek. Ez a Digó félisten
csinált veled valamit? Ha igen, kinyírom ezt a seggfejt, és szarom le
a mafﬁáját.
Nevetve az ülésnek dőltem.
– Nem, nincs semmi bajon, csak szükségem lenne rád itt. Szólok,
amikor mindent elintéztem, csomagolj!
Betettem a telefont a táskába, és Domenicóra néztem.
– Szeretném, ha holnap iderepülne a barátnőm. El tudod intézni,
hogy idejusson Lengyelországból?
– Jól értem, hogy marad az esküvőre?
Basszus, az esküvő – a tegnap esti felfedezés és a mai nap után
teljesen kiment a fejemből.
– Mindenki tudott róla, csak én nem?
Domenico bocsánatkérőn megvonta a vállát, és beütött egy
számot a telefonjába.
– Mindent elintézek – mondta, és a füléhez emelte a telefont.
Amikor az autó megállt a felhajtón, kiszálltam, nem vártam meg,
amíg a sofőr kinyitja nekem az ajtót, csak elindultam a ház felé.

Átmentem a folyosólabirintuson, és bementem a könyvtárba.
Massimo a nagy asztalnál ült néhány férﬁval. Mindenki elhallgatott,
amikor megláttak. Digó mondott nekik valamit, és felkelt.
– Beszélnünk kell – sziszegtem.
– Kislány, ne most, megbeszélésem van. Megbeszélhetjük ezt
este?
Csak álltam ott és néztem, és próbáltam megnyugodni. Tudtam,
hogy az állapotomban nem ajánlott izgulni.
– Autóra van szükségem, sofőr nélkül. Szeretnék egy kicsit
autózni és gondolkodni.
Fürkészve ﬁgyelt, hunyorgott.
– Domenico ad neked egy autót, de testőrök nélkül nem mehetsz
– suttogta. – Laura, minden rendben?
– Igen, csak szeretnék ettől a helytől távol gondolkodni.
Sarkon fordultam, és becsuktam magam mögött az ajtót.
Odamentem a küszöbön ácsorgó ifjú olaszhoz.
– Autóra van szükségem. Massimo azt mondta, adsz nekem autót,
úgyhogy kérem a kulcsot!
Szó nélkül megfordult, és a felhajtóhoz vezető lépcsőhöz indult.
Kifelé menet megállított az ajtónál.
– Várj, idehozom az autódat.
A következő pillanatban leparkolt előttem egy meggyszínű
Porsche Macan.
Domenico szállt ki belőle, odaadta a kulcsot, és így szólt:
– Ez turbó verzió nagyon erős motorral, majdnem
kétszázhetvennel megy óránként, de jobb, ha nem mész vele ilyen
gyorsan – ﬁgyelmeztetett nevetve. – Miért akarsz egyedül menni,
Laura? Nem maradsz inkább, és beszélgetünk? Don Massimo későig

dolgozik, borozunk egyet.
– Nem lehet – mondtam, és kivettem a kulcsot a kezéből.
Beültem a szép autó krémszínű utasterébe, és lefagytam: gombok,
több száz gomb, kapcsoló és tekerőgomb. Mintha nem lehetett volna
bele kormányt, pedálokat és sebváltót tenni. Az ifjú olasz odajött, és
bekopogott az ablakon.
– A leírás a kesztyűtartóban van, de nagy vonalakban – itt a
klímavezérlő, a sebváltó automata, de talán észrevetted – szép
sorban felsorolta az autó funkcióit, én pedig éreztem, hogy könnybe
lábad a szemem.
– Jó, már mindent tudok, szia – szakítottam félbe, gyújtást adtam,
és a gázra léptem.
Ahogy kihajtottam a birtokról, utánam indult egy fekete terepjáró.
Nem volt kedvem társasághoz, ahhoz pedig, hogy ﬁgyeljenek, pláne
nem. Ahogy az autópályára értem, erősebben a gázra léptem, és
megéreztem az erőt, amiről Domenico beszélt. Úgy hajtottam, mint
egy őrült, sorra előzgetve az autókat, míg fekete védelmező autóm el
nem tűnt a visszapillantóban. Az első lehajtón visszafordultam
Giardini-Naxos felé. Tudtam, hogy nem jut eszükbe, hogy
visszamegyek a városba.
A parkolóban álltam a sétány mellett, és kiszálltam. Feltettem egy
sötét szemüveget, és a strand felé indultam. Leültem a homokba,
szememből patakokban folyt a könny. Mi a frászt csináltam?
Idejöttem két hónappal ezelőtt nyaralni, és a mafﬁavezér nője
lettem, most pedig gyereket szülök neki. Bömböltem; ez nem sírás
volt, hanem vad kiabálás és kétségbeesés. Mozdulatlanul ültem, az
órák percekként röpültek el. A fejemen gondolatok százai cikáztak át
másodpercenként, olyanok is, hogyan lehetne megszabadulni a

problémától, amit magamban hordoztam. Mit mondok anyunak, és
hogy mondom meg Massimónak? Mi lesz most? Hogy lehettem ilyen
hülye? Miért feküdtem le vele, és mi a fenéért bíztam benne?
– A kurva életbe! – kiabáltam, a fejemet behajtott térdem közé
hajtva.
– Ismerem ezt a szót.
Felemeltem a fejem, és láttam, ahogy Digó leül mellém a
homokba.
– Kislány, nem szökhetsz meg a testőreid elől, nem azért vannak
ott, hogy bántsanak, hanem azért, hogy megvédjenek. – Szeméből
törődés sugárzott, és kérdőn nézett rám.
– Ne haragudj, teljesen egyedül kellett lennem. Nem vettem
ﬁgyelembe, hogy az autón van jeladó – mert van, ugye?
Massimo helyeslőn bólogatott.
– Nagy gondban lesznek, mert elveszítettek téged, erről tudnod
kell. Ha egy kislány le tudja rázni őket, hogyan védjenek meg?
– Megölöd őket? – kérdeztem rémülten.
Digó elnevette magát, és a hajába túrt.
– Nem, Laura, ez nem ok arra, hogy megöljek valakit.
– Felnőtt vagyok, és tudok magamra vigyázni.
Megölelt, és magához húzott.
– Nem kétlem, de most mondd el nekem, mi történik, miért voltál
orvosnál?
Nagyon köszönöm, Domenico!, gondoltam, repestem az örömtől,
hogy ilyen diszkrét.
Az ölelésében maradtam, a nyakához bújva. Tanakodtam,
elmondjam-e neki az igazat, vagy egyelőre kényelmesebb lesz
hazudni.

– Túl sok volt minden – azért voltam a klinikán, hogy megnézzem,
igazad van-e, és igazad volt. A véremben ketamin volt, ezért nem
emlékszem semmire. Massimo, tényleg megölted? – Felkeltem, és
levettem a szemüvegemet.
Digó felém fordult, és két kézzel gyengéden megfogta az arcom.
– Megütöttem, később pedig az istálló mögötti tóhoz vittem. Csak
meg akartam ijeszteni, de ahogy elkezdtem, nem tudtam
abbahagyni, főleg, hogy mindent beismert. Igen, Laura, megöltem, a
többit Carlo emberei intézték el.
– Jézusom – suttogtam, és potyogtak a könnyeim. – Hogy
tehetted? Miért?
Massimo felkelt, és a vállamnál fogva felemelt. Szeme szinte
teljesen fekete volt, tekintete dermesztő.
– Mert ezt akartam. Ne gondolj többet erre – ahogy te mondtad
valamikor: nincs időgéped, így ezzel nem tudsz semmit tenni.
– Hagyjál, még egy kicsit nélküled szeretnék itt ücsörögni –
nyögtem ki, és leültem a strandon.
Tudtam, hogy nem rázom le, és mondanom kell neki valamit,
valamit, ami meggyőzi, és nekem egy kis nyugalmat ad. Paradox
módon egyáltalán nem aggódtam Piotr halála miatt, csak és
kizárólag amiatt, hogy gyereket szülök az előttem álló férﬁnak.
– Miattam öltél embert. Olyan lelkiismeret-furdalást okoztál
nekem, amit nem tudok elviselni. Most legszívesebben repülőre
ülnék, és soha többet nem találkoznék veled. Ezért vagy tartsd
tiszteletben a kérésemet, vagy ez lesz az utolsó találkozónk.
Egy pillanatig állt, és nézett engem, aztán a sétány felé indult.
– Olga holnap délben érkezik – mondta távozóban, és a következő
pillanatban eltűnt egy fekete terepjáróban.

A nap lemenőben volt, nekem pedig eszembe jutott, hogy szinte
semmit nem ettem ma. Most nem engedhettem meg magamnak
ilyen életvitelt. Felkeltem, és a sétányon a színes bárok felé
indultam. A járdán sétálva rájöttem, hogy az előtt az étterem előtt
állok, ahol először láttam Massimót. A látványára kivert a víz, a
testem beleborzongott. Nem történt régen, mégis rengeteg minden,
tulajdonképpen minden megváltozott azóta.
Bementem, és leültem egy tengerre néző asztalhoz. Rendkívül
gyorsan jelent meg a pincér, folyékony angolsággal üdvözölt,
hagyott egy étlapot, és eltűnt. Nézegettem, és azon gondolkodtam,
mit ehetek, van-e valami, amit nem ehetek, és mit kellene ennem,
ﬁgyelembe véve az állapotomat. Végül a legbiztonságosabb ételt,
azaz pizzát választottam.
Behúztam a lábam, és kezembe vettem a telefont. Anyuval
akartam beszélni. Más körülmények között ő lett volna az első, akit
felhívok az örömhírrel, de nem most. Mert a terhesség híre
egyáltalán nem volt örömhír, nekem pedig le kellett volna lepleznem
az összes hazugságomat, anyu szíve pedig valószínűleg
megszakadna.
Miután megettem a pizzát, és megittam egy pohár szódát,
odaadtam a pincérnek a hitelkártyámat, miközben a szinte már
fekete tengert néztem.
– Biel kisasszony, elnézést – hallottam a hátam mögött. – Nem
ismertem meg önt az új hajszínével. – A férﬁhoz fordultam, és
kérdőn néztem rá.
A ﬁatal pincér az asztal mellett állt, és remegő kézzel adta vissza a
kártyámat.
– Nem igazán értem – maga honnan tudta, hogy nézek ki?

– Ott van a fotója a VIP vendégeink között, don Massimo adta át
nekünk. Még egyszer elnézést kérek, a ﬁzetés nem lett kiterhelve.
– Kérek szépem még egy paradicsomlevet! – mondtam, és
elfordítottam a fejem.
Összeszorult a gyomrom a gondolatra, hogy vissza kell mennem a
rezidenciára, és találkoznom kell Digóval.
A következő óra csak úgy elszállt, én pedig úgy döntöttem, ideje
hazamenni és aludni. Holnap már velem lesz Olo, és minden jó lesz,
annyit sírhatok majd, amennyit akarok.
– Tudom, hogy nagyon unatkozol, engedd meg, hogy
csatlakozzam hozzád! – mondta egy barna hajú srác a mellettem
lévő székről. – Hallottam, ahogy a pincérrel beszélgettél – hova
valósi vagy?
Dühös és frusztrált tekintettel néztem az idegen férﬁra.
– Nincs kedvem társasághoz.
– Senkinek nincs, ha egyedül akar lenni, de néha érdemes spontán
kiönteni a lelked egy idegennek, mert az ítélete nem lesz számodra
fontos, te pedig megkönnyebbülsz.
Egyszerre szórakoztatott és bosszantott.
– Értem a megértőhaver-mesédet, de először is én tényleg egyedül
akarok maradni, másodszor pedig bajod lehet belőle, hogy ideültél,
ezért jótanácsként fogadd el, hogy keress mást.
A férﬁ nem hagyta magát, és közelebb húzta a székét.
– Tudod, mit gondolok?
Szartam rá, de tudtam, hogy nem hallgat el.
– Úgy gondolom, hogy a pasi, akire gondolsz, nem érdemel meg
téged.
Félbeszakítottam, és hozzá fordultam:

– Arra gondolok, hogy terhes vagyok, és szombaton férjhez
megyek, ezért légy szíves, állj föl, és nézd meg, hogy nem vagyok-e a
pultnál.
– Terhes? – hallottam a hátam mögött.
A pasit mintha tűz perzselte volna, felpattant az asztaltól, a
helyére pedig komótosan Massimo ült.
A szívem őrülten zakatolt, ő pedig nagyra nyílt fekete szemmel
bámult rám. Kapkodtam a levegőt, és a tenger felé fordultam, hogy
elkerüljem a szemkontaktust.
– Mit kellett volna mondanom neki? Hogy mindjárt megölöd?
Egyszerűbb és biztonságosabb hazudni. Amúgy mit csinálsz itt?
– Vacsorázni jöttem.
– Nem volt otthon étel?
– Te nem voltál ott az asztalnál, én pedig holnap elutazom, és el
akartam búcsúzni.
Odafordultam hozzá, és a homlokomat ráncolva grimaszoltam.
– Hogyhogy elutazol?
– Dolgoznom kell, kislány, de ne aggódj, visszaérek, hogy
feleségül vegyelek – mondta kacsintva. – Magammal akartalak vinni,
de ha már jön a barátnőd, tartsatok lánybúcsút! A hitelkártya, amit a
lakáskulccsal kaptál, a tiéd, kezdd el végre használni! Még nincs
esküvői ruhád.
Hangjának melegsége és törődése megnyugtatott, és meggyőzött
arról, hogy még nincs itt az ideje, hogy megtudja. Teljesen össze
voltam zavarodva – milyen ő valójában? – közben pedig imádtam a
kiszámíthatatlanságát.
– Mikor jössz vissza? – A hangomon hallatszott, hogy
egyértelműen elgyengültem.

– Ahogy sikerül megállapodnom a Palermót igazgató családdal.
Emilio halála okoz némi gondot, de emiatt ne fájjon az a szép fejed –
mondta, majd felkelt, és adott egy puszit a homlokomra. – Ha már
ettél, és kész vagy, gyere, szeretnék tőled otthon elbúcsúzni.
Az autóhoz mentünk, nekiadtam a Porsche kulcsát.
– Nem tetszik? – kérdezte, és ajtót nyitott nekem.
Beültem, és megvártam, amíg beszáll.
– Nem erről van szó. Szép, de őrülten bonyolult! Ráadásul
szeretem, amikor vezetsz.
Egy pillanatig haboztam, hogy becsatoljam-e az övet, és hogy
terhes nőknek ez ajánlott-e.
– Honnan tudtad, hol vagyok?
Digó elnevette magát, és csikorogva elindult, én pedig
megéreztem a turbómotor erejét.
– Ne feledd, kislány, én mindig tudom, mit csinálsz.
Néhány perccel később leparkoltunk az új felhajtón. Digó kiszállt
az autóból, és kinyitotta nekem az ajtót.
– A szobámba megyek – mondtam, gyengéden megsimogatva a
hasam.
– Rendben, de már másik szobád van. Engedd meg, hogy
odavezesselek – mondta, és kézen fogott.
– Szerettem azt a szobát – mondtam, ahogy a folyosón húzott.

19. fejezet
A legfelső szinten álltunk az ajtó előtt, Massimo megfogta a
kilincset, és kinyitotta az ajtót. Szemem előtt feltárult az egész
szintet elfoglaló szoba.
A falakat sötét faburkolat borította a padlótól a mennyezetig,
középen pedig nagy, világos színű, C alakú kanapé állt, előtte,
kandalló fölött pedig tévé lógott. Távolabb már csak az ablakok és a
galériára vezető lépcső volt, ahol a hálószoba volt egy hatalmas,
négy oszlopon nyugvó fekete ággyal – mint egy királyi hálószoba.
Aztán a gardrób és a fürdő, rögtön mögötte pedig egy terasz
tengerre néző kilátással.
– Mától itt van a helyed, Laura, mellettem – mondta, és a
korláthoz tolt, ahol lenyűgözött az elém terülő látvány. – Úgy
rendeltem, hogy hozzák át a holmijaidat, de ma éjjel nem nagyon
lesz szükséged semmire.
Éreztem, ahogy a szája a nyakamat pásztázza, hátamhoz simuló
csípője pedig ringani kezd. Felé fordultam, és mély lélegzetet
vettem.
– Massimo, ne most.
Digó kezével a korlát két oldalára támaszkodott, szorításába zárva
engem. Kérdőn nézett, szinte áthatolt fekete tekintetével.
– Mi történik, kislány?
– Rosszul érzem magam, talán még mindig a szombati buli
hatását érzem.
Láttam, hogy nem túl meggyőzők az érveim, ezért stratégiát
váltottam.

– Ahhoz van kedvem, hogy hozzád bújjak, megmosakodjam,
tévézzek, és aludjak. Ráadásul néhány nap múlva lesz az esküvőnk –
próbáljuk legalább maradék jólneveltségünket megőrizni, és bírjuk
ki szombatig.
Massimo derülve nézett rám, nem hitte el, amit hall.
– A maradék jólneveltséget? Mafﬁózó családból származom,
emlékszel? Rendben, drágám, úgy lesz, ahogy akarod, amúgy is
látom, hogy valami nem stimmel, így ma megelégszem azzal, hogy
megmosom a hátad.
Derűsen vezetett át engem a lakáson.
– Ó, nem, mosakodni egyedül megyek, mindketten tudjuk, hogy
végződik, ha együtt zuhanyozunk.
Egy órával később az ágyban feküdtünk, és néztük a tévét.
– Úgysem úszod meg az olasztanulást. Ha már itt kell laknod,
ismerned kell a nyelvet. Hétfőtől gondoskodunk róla – mondta, és
bekapcsolta a helyi híreket.
– Te is fogsz tanulni lengyelül? Vagy most már a saját
országomban is mindig angolul fogok beszélni?
– Honnan tudod, hogy nem tanulok még lengyelül? – kérdezte
hozzám bújva, ujjaival a hajamat simítva. – Örülök, hogy Olga veled
tölt néhány napot, úgy gondolom, rátok fér egy kis szabadság. De
eszedbe se jusson, hogy a testőrök itthon maradjanak, és ne szökj
meg előlük, mert nem akarok idegeskedni. Megszorította kezét a
kezemen.
– Laura, ha búvárkodni szeretnétek, vagy buliba menni, szólj
Domenicónak, ő mindent elintéz – mondta komoly hangon. – Ne
feledd, már sokan tudják, ki vagy. Nagyon fontos nekem a
biztonságod, de a védelem csak akkor működik, ha együttműködsz.

Elgondolkodtatott a hallottak jelentése és Digó gyötört arca.
– Veszély leselkedik rám?
– Kicsim, az életed azóta veszélyben van, amióta hozzám
költöztettelek, ezért hagyd, hadd gondoskodjak arról, hogy soha
semmi rossz ne történjen veled!
Ösztönösen a hasamra tettem a kezem a takaró alatt. Tudtam,
hogy most nem csak magamért vagyok felelős, hanem a bennem
fejlődő kis emberért is.
– Azt teszem, amit csak kívánsz.
Massimo meglepetten kelt fel, és felvont szemöldökkel nézett
rám.
– Laura, nem ismerek rád, honnan ez a hirtelen engedékenység?
Tudtam, hogy joga van tudnia a gyerekünkről, és tudtam, hogy
nem fogom megúszni ezt a beszélgetést, de nem akartam most az
útja előtt sort keríteni rá. Éreztem, hogy nem ez a megfelelő
pillanat.
– Megértettem, hogy igazad van. Okos kislány vagyok, ne feledd. –
Megpusziltam, és visszabújtam a karja alá.
Reggel hét körül ﬁnom bökdösésre ébredtem, Massimo hatalmas
erekciója meredt a csípőjének simuló fenekemhez. Kicsit felé
fordítottam a fejem, és derűsen láttam, hogy ő még alszik. Óvatosan
becsúsztattam közénk a kezem, és megragadtam a hímvesszőjét.
Masszírozni kezdtem a tövétől a csúcsáig. Digó csöndesen nyögött,
és átfordult a hátára. Az oldalamra feküdtem, a könyökömön
támaszkodtam, és ﬁgyeltem, hogy reagál arra, amit csinálok. Egyre
gyorsabban és egyre erősebben szorítottam és nyomtam a
férﬁasságát. Egyszer csak kinyitotta a szemét, és amikor meglátott,
megnyugodott, és visszacsukta. Becsúsztatta a kezét a takaró alá, és

gyengéden dörzsölni kezdte a csipkés bugyimat.
– Erősebben! – súgta.
Végrehajtottam az utasítását, és éreztem, hogy a keze, amivel
megérintett, beljebb csúszik, és nedves puncimhoz ér. Beszívta a
levegőt, és játszani kezdett, az élvezettől tekeregve, hímtagja pedig
megnőtt, és egyre merevebb lett.
– Ülj belém – mondta, megnyalta az ajkát, és ledobta a takarót a
földre.
Hihetetlen reggeli erekció tárult a szemem elé, szinte kivert a víz.
– Nem, nem, drágám – válaszoltam, és adtam egy puszit az állára.
– Így akarlak kielégíteni.
– Én pedig beléd akarok hatolni.
Éreztem, ahogy ezután megfordul, és teljes testével hozzám simul.
Elhúzta a csipkés bugyit, és brutálisan belém hatolt. Sikítottam, a
hátába döftem a körmöm. Erősen és intenzíven dugott, míg eszébe
nem jutott, hogy nem tudjuk befejezni, mert nincs óvszerünk.
Kihúzta, és hangosan fújtatva a fejem fölé csúszott, kezével az ágy
mögötti falra támaszkodva.
– Fejezd be – fújtatta, és a torkomba tolta a péniszét.
Erősen és gyorsan szívtam, ujjaimmal gyengéden simogattam a
golyóit.
A következő pillanatban éreztem, hogy teste megfeszül, nyúlós
spermája pedig elárasztja a torkomat. Hangosan kiabált, kezét az ágy
fejtámlájába ütötte. Amikor befejezte, lerogyott mellém, és próbálta
abbahagyni a lihegést.
– Ébreszthetsz így mindennap – mondta vidáman.
Próbáltam mindent lenyelni, de éreztem, hogy feljön a gyomrom
tartalma a torkomba.

Kiugrottam az ágyból, a fürdőbe szaladtam, és becsaptam az ajtót.
A vécé fölé hajoltam, és hánytam. Amikor befejeztem, a falnak
dőltem, és eszembe jutott, hogy terhes vagyok. Istenem, micsoda
dráma!, gondoltam, ha minden szopás hányással végződik, a következő
hónapokban talán nem fogom ezt csinálni.
Massimo a fürdőszoba ajtajában állt, kezét keresztbe tette a
mellkasán.
– Megártott a tegnapi pizza, már éjjel éreztem, hogy valami nincs
rendben.
– Megártott a pizza?
– Igen, ráadásul a drog megváltoztatja a sperma ízét és illatát,
legközelebb, amikor felszippantanál egy csíkot, jusson ez eszedbe –
mondtam, felálltam, és a fogkefémért indultam.
Digó az ajtófélfának támaszkodva állt, és fürkészve ﬁgyelt.
Befejeztem a fogmosást, és ahogy elmentem mellette, adtam egy
puszit az arcára.
– Nagyon korán van. Lehet, hogy visszafekszem egy kicsit.
Bebújtam a takaró alá, és bekapcsoltam a tévét, ő pedig továbbra
is a küszöbön állt, most a háló felé fordulva. Kapcsolgattam a
csatornákat, éreztem, ahogy néz.
– Az utazásom előtt szeretném, hogy megvizsgáljon egy orvos –
mondta, és a gardróbba ment.
Ezekre a szavakra majd megállt a szívem. Nem tudtam, milyen
orvost akar hívni, de még egy boszorkánydoktor sem tudja
megállapítani a terhességet a pulzusomból.
Legalábbis reméltem.
Húsz perccel később az ágy mellett állt. Ugyanúgy nézett ki, mint
első nap, amikor a reptéren láttam. A fekete öltöny és sötét ing

tökéletesen illett szeme színéhez és napbarnított bőréhez. Ilyen
öltözékben megjelenése uralkodó, könyörtelen és rendkívül
gengszteres volt. Maradék nyugalmamat megőrizve, közben a tévére
nézve mondtam:
– Nem hiszem, hogy gyomorrontás miatt orvost kell hívni, de úgy
teszel, ahogy akarsz. Felállítom magamnak a diagnózist, és felírom
az orvosságot. Gyomorcseppek, keserű tea és keksz – neked is
felírjak valamit, hogy ne aggódj úgy értem?
Massimo picit elmosolyodva közelebb jött.
– Jobb megelőzni, mint gyógyítani, nem? – Megmarkoltam az
övét. – A reggeli szopás nem volt kielégítő orvosság, Torricelli úr?
Vagy esetleg nem vagy kellőképpen kielégítve?
Digó nevetve simította meg az arcomat.
– Nem tudok veled betelni, de most sajnos nincs időm teljesen
kielégülni. Készülj a nászéjszakánkra, mindent be kell pótolnunk,
kislány.
Előrehajolt, és hosszú, szenvedélyes csókot adott a számra, aztán
a lépcső felé indult.
– Ne feledd, megígérted, hogy nem fogsz megszökni a testőrök
elől. A telefonomon van egy alkalmazás, aminek a segítségével
tudom, hol vagy. Tetettem ilyet a tiedre is, így nyugodtabb leszel.
Domenico mindent megmutat neked. Ha nem akarsz a Porschével
járni, sofőrökkel mehetsz, de ne vidd el egyik sportkocsit se – félek,
édesem, hogy nem boldogulsz velük. Terveztem nektek néhány
meglepetést, hogy ne unatkozzatok. Keresd meg őket! Az első
helyeinken vannak. Szombaton találkozunk!
Amikor eltűnt, és lement a lépcsőn, éreztem, ahogy könnybe lábad
a szemem. Kiugrottam az ágyból, és utána futottam. Ráugrottam, és

őrülten csókoltam, lógtam rajta, mint egy majom.
– Szeretlek, Massimo!
Nyögött, és a falnak támasztott, nyelvét egészen a torkomig
ledugta.
– Szeretem, hogy szeretsz engem, most pedig nyomás az ágyba!
Üveges tekintettel álltam, és néztem, ahogy kinyitja az ajtót.
– Visszajövök – súgta, és becsukta maga mögött az ajtót.
Egy darabig így maradtam, azon tűnődve, hogy vajon minden
egyes alkalommal, amikor elutazik, azon fogok-e imádkozni, hogy
épségben hazatérjen. Elűztem a rossz gondolatokat, és a terasz felé
mentem. Szicíliára egy újabb szép nap virradt. A kissé felhős ég
átadta helyét a napsütésnek, ami egyre bátrabban küzdötte át magát
a felhőkön. Leültem a fotelba, és a lágyan hullámzó tengert néztem.
Éreztem, ahogy a vállamra kerül egy vékony pokróc.
– Hoztam neked tejes teát – mondta Domenico, és leült mellém. –
És néhány gyógyszert a vashiányodra.
Letett elém az asztalra néhány gyógyszeres ﬁolát, és sorolta:
– Folsav, cink, vas és minden más, amire az első trimeszterben
szükséged van.
Ültem, és tágra nyílt szemmel néztem rá.
– Tudod, hogy terhes vagyok?
Az ifjú olasz mosolyogva bólogatott, és kényelmesen leült a
székbe.
– Ne aggódj, csak én tudom. És nem áll szándékomban senkinek
elújságolni, mert úgy gondolom, ez csakis a ti ügyetek.
– De Massimónak sem mondtad? – kérdeztem ijedten.
– Persze hogy nem. Laura, vannak olyan dolgok, amikbe még a
család sem avatkozhat bele. Ezt neked kell elmondanod neki, nem

másnak.
Megkönnyebbülten sóhajtottam, és ittam egy kortyot.
– Imádkozom, hogy lány legyen – mondtam szomorúan
mosolyogva.
Domenico felém fordult, és kedvesen elnevette magát.
– Végül is lány is lehet a családfő – felelte gúnyosan, felvont
szemöldökkel.
Vállon ütöttem.
– Ilyet még csak ne is mondj, ez nem vicces.
– Gondolkodtál már néven?
Lefagytam, ahogy ránéztem. A terhességről tegnap óta tudok, és
eszembe sem jutott, hogy ezen gondolkodjam.
– Egyelőre orvoshoz kell mennem, hogy mindent megtudjak, és
később fogok ilyen részleteken gondolkodni.
– Holnap délután háromra foglaltam neked időpontot a múltkori
klinikára. Most pedig öltözz fel, és gyere reggelizni! Információim
szerint kötelességem különösen ügyelni az étrendedre.
Ahogy a hálón mentünk át, egy hatalmas dobozt láttam meg az
ágyon.
– Mi ez? – kérdeztem Domenicóhoz fordulva.
– Ajándék Massimótól – világosított fel, és sokatmondó mosollyal
tűnt el a lépcsőn. – A kertben várlak.
Kicsomagoltam a dobozt, és két kisebb, Givenchy-logós dobozt
találtam benne. Kivettem, és kinyitottam. Lenyűgöző csizmák voltak
bennük, olyanok, amilyet Karol felesége viselt, amikor
megismertem. Őrülten beleszerettem ebbe a cipőbe, de épeszű
ember nem adott volna ki érte közel hétezer złotyt. Örömömben
majdnem felugrottam – mindkét pár ugyanabból a modellből, csak a

színük más. Megragadtam és erősen megöleltem őket, és a
gardróbba mentem. Megnéztem a többtucatnyi szép dolgot a
vállfákon. Néhány hónap múlva egyikbe sem fogok beleférni,
gondoltam. Kimaradok a szilveszteri ivászatból, az Olóval való
bulizásból, és a fenébe is: hogy magyarázom ezt meg a szüleimnek?
Letörten ültem le egy nagy fotelba, még mindig a csizmákat szorítva,
fejemben gondolatok cikáztak összevissza.
Rájöttem, hogy meg kell látogatnom anyut, mielőtt látszani fog,
később pedig majd a munkára hivatkozom, csak néhány hónapról
van szó. Zseniális tervemnek csak egy hibája volt – a gyerek végül
megszületik, és ezt a jelenséget nehéz lesz kimagyarázni a
szüleimnél.
– Istenem, micsoda kupleráj! – mondtam, ahogy felkeltem a
fotelból.
Úgy döntöttem, aktívan kihasználom a szekrény tartalmát, amíg
még kifogástalan az alakom. Az Olgával töltött első napra azt a
világos színű csizmát választottam, amit Digótól kaptam ajándékba.
Fehér sortot és légies szürke, hosszú ujjú inget vettem fel hozzá,
felgyűrt ingujjal. Diszkrét sminket vittem fel a szememre, és
gondosan megformáztam tökéletesre vágott szőke bob frizurámat.
Amikor végeztem, már bőven elmúlt tíz óra. Bepakoltam a
krémszínű Prada táskába, és arany pilótaszemüveget tettem fel.
Kifelé menet megálltam az ajtó melletti tükörnél, és szinte
felnyögtem. A mai öltözékem annyiba került, mint az első autóm –
természetesen a csillagászati árú karórát nem számítva, mert azzal
már egy lakás árába került. Vonzónak és nagyon márkásnak éreztem
magam – de ez tényleg én voltam?
Nem gondoltam, hogy Domenico így fog aggódni az állapotom

miatt. Szinte belém erőltette az ételeket szép sorban, mint
anyukám.
– Domenico, a picsába is, te tudsz róla, hogy a terhesség nem
éhínséget jelent? – kérdeztem fogcsikorgatva, amikor még egy adag
tojást tett a tányéromra. – Nem akarok többet enni, újra
hányingerem lesz. Menjünk, mert elkésem.
Az ifjú olasz szomorúan nézett rám.
– Esetleg viszel az útra almát?
– Jézusom! Magadnak vigyél, és fejezd már be, pszichopata!
A Cataniáig vezető út meglepően rövid volt, vagy csak volt min
gondolkodnom. Sofőrrel kértem az autót, hogy Massimo nyugodtabb
legyen.
Leparkoltunk az érkezési terminál előtt. Örültem, hogy egyedül
leszek Olóval, Domenico pedig ráérzett, hogy erre van szükségem, és
a birtokon maradt. Amikor megláttam, hogy kijön a barátnőm, nem
vártam ajtónyitásra, csak felé indultam.
– Ez olyan Givenchy csizma, amire nekem nem futja? – kérdezte,
amikor a nyakába borultam, és magamhoz szorítottam. – Hiába
fogsz le, úgy is elveszem tőled.
– Szia, édesem. Jó, hogy itt vagy.
– Hát tudod, olyan gyorsan és olyan hangon hívtál, hogy
egyszerűen tudtam, nem tehetek mást.
A sofőr elvette a csomagját, és kinyitotta nekünk az ajtót.
– Komoly a dolog – vetette oda Olga, ahogy becsúszott az ülésre.
– Sofőrünk van? Kíváncsi vagyok a továbbiakra!
– Védelem, szolgálat és ellenőrzés – világosítottam fel a vállamat
vonogatva. – Jeladók, biztosan lehallgatók is és gengszterek léptennyomon. Üdv Szicíliában. – Kitártam a karom, és csípősen

felnevettem.
Olga elﬁntorodott, és úgy nézett rám, mintha a fejembe akarna
látni.
– Mi történik, Lari? Rég nem hallottalak már ilyennek, mint
tegnap.
– Be akartam neked mesélni valamit, de úgy látom, nincs értelme.
Szombaton férjhez megyek, és szeretném, hogy te legyél a
koszorúslány.
Csak ült, és nagyra nyitott szemmel nézett rám.
– Elment az eszed?! – kiáltotta. – Értem a kirobbanó szerelmet a
mafﬁózó felé, és azt is, hogy ki akarod vele próbálni, főleg, hogy
mesébe illő életet garantál, a fasza a térdéig ér, és egy istennek néz
ki – na de esküvő? Két hónap ismeretség után? Én hiszek töretlenül
a válás intézményében, nem te. Te mindig romantikus, életre szóló
kapcsolatot akartál, házat, gyerekeket. Mi történik veled? Ő
kényszerített rá, ugye? Darabokra szakítom szét, a kurva életbe,
hogy mindenre kényszerít téged. Elhagytad az országot, Voguebabává varázsolt téged, és most esküvő! – fakadt ki levegő után
kapkodva.
Az üveg felé fordultam, nem voltam képes a kiabálását hallgatni.
– Terhes vagyok.
Olga elhallgatott, és úgy kidülledt a szeme, hogy meg voltam
győződve róla, mindjárt a kárpitra gurul.
– Mi vagy?
– Tegnap tudtam meg, ezért akartam, hogy ide gyere. Massimo
még semmit nem tud.
– Megállhatunk? Rá kell gyújtanom.
Megkértem a sofőrt, hogy álljon meg a következő lehetőségnél.

Amikor végre megálltunk, Olo úgy ugrott ki a kocsiból, mintha
ágyúból lőtték volna, és remegő kézzel rágyújtott. Miután szótlanul
elszívott egy cigit, egy következőt gyújtott, és miközben letüdőzte,
belekezdett:
– Kalitkában élsz, arany… de attól még kalitka, és erre még ez is.
Tisztában vagy vele, mit veszel a nyakadba?
– Szerinted most mit kellene tennem? Megtörtént, nem vetetem
el a gyereket – néztem rá, és felemeltem a hangom. – Üvöltözöl
velem, mintha azt gondolnád, fogyatékos vagyok, és nem tudom, mit
tettem. Igen, hülye voltam, igen, nem vigyáztam, igen, elcsesztem,
de nincs időgépem. Ha esetleg neked van, add ide, de ha nincs, akkor
fogd be végre, és kezdj el támogatni. A kurva életbe!
Olga csak állt, és nézett, amikor könnybe lábadt a szemem.
– Gyere ide hozzám! – mondta, és elnyomta a cigit. Szeretlek
téged, a gyerek pedig… – Itt egy pillanatra megállt. – Legalább
gyönyörű lesz, ilyen szülők után ez nem is lehet másképp.
Az út hátralévő részét csendben töltöttük, mintha
mindkettőnknek helyre kellett volna tennie fejben a hallottakat.
Tudtam, hogy igaza van. Az én gondolataimat öntötte szavakba, de
ez nem változtatott azon a tényen, hogy az életem teljesen
kicsúszott a kezemből.
Amikor hazaértünk, felé fordultam.
– Próbáljuk meg jól érezni magunkat, nem akarok most erre
gondolni.
– Bocsánat – mondta sötét szemüvege mögül. – De nem
készítettél fel ezekre a hírekre.
Az autó a felhajtóra ért, ahol Domenico már várt minket. Olo
körülnézett, letaglózta a látvány.

– A picsába, mint a Dinasztiában – csak te laksz itt vele, vagy
esetleg szállodát vezettek?
Szórakoztatott, amit mondott, éreztem, hogy jön vissza a
hangulata.
– Tudom, kicsit ijesztő, de tetszeni fog, gyere! – mondtam, amikor
az ifjú olasz kinyitotta az ajtót az én oldalamon.
Bemutattam őket egymásnak, és érdeklődve ﬁgyeltem, hogy
rögtön megtetszettek egymásnak. Az, hogy így történik, szinte
egyértelmű volt, mert Olga, ahogy én is, imádta a divatot és a
lovagias, jóképű pasikat.
– Talán meleg – vetette oda, amikor a folyosón mentünk végig. –
És jó, hogy nem ért minket – mondta nevetve.
– El kell, hogy keserítselek, de a meleg szó sok nyelven ugyanúgy
van, ezért elég nagy a valószínűsége, hogy megértette – suttogtam.
A régi szobámnál járva eszembe jutott, mit mondott reggel
Massimo, aki az első helyeinkről és meglepetésekről beszélt.
– Várjatok egy pillanatot! – mondtam, és megragadtam a
kilincset.
Bementem, és megnyugodtam. Minden olyan otthonos volt,
ismerős és érintetlen. Új ágynemű volt, és nem voltak ott a dolgaim
a gardróbban – mindössze ennyi változott. Az ágyon fekete boríték
hevert. Leültem a matracra, és kinyitottam. Egy
luxuswellnessközpontba szóló utalvány volt benne, hozzá egy
megjegyzés: „Az, amit szeretsz.” A szívemhez szorítottam a papírt,
és éreztem, hogy hiányzik Digó.
Még messziről is meg tudott lepni. Elővettem a telefont, és
felhívtam Massimót.
– A folyosó végén leszünk – szólt Domenico, és magával ragadta

Olót. Három csörrenés után hallottam meg ismerős akcentusát.
– Rád gondolok – suttogtam a telefonba.
– Én is rád, kislány. Történt valami?
– Nem, csak megtaláltam a borítékot, és meg akartam köszönni.
– Csak egyet? – kérdezte meglepetten.
– Ó, több is van?
– Igyekezz jobban, Laura, talán több első alkalmunk is volt, nem
csak egy. Olga már odaért?
– Igen, köszönöm, már itthon vagyunk.
– Érezzétek jól magatokat, édesem, és ne aggódj, minden úgy
alakul, ahogy kell!
Lenyomtam a piros gombot, és a többi meglepetés felkutatására
indultam.
Fejemen sok opció cikázott át, de nem tudtam, hol is kezdjem.
Közös múltunk fonalán volt a legészszerűbb haladni.
– A könyvtár – suttogtam, és elindultam a folyosón. Azon a
széken, amelyiken első éjszaka ültem, egy újabb fekete boríték volt.
Kinyitottam, és egy hitelkártyát találtam benne, hozzá megjegyzés:
„Költs el mindent!” Jaj, istenem, gondolni sem akarok rá, mennyi pénz
van rajta, gondoltam. Ez után a kertbe mentem a nyugágy felé, ahol
én csókoltam meg Massimót.
A matracon egy fekete papír volt, benne meghívó az esküvőnkre és
egy rövid szöveg, amit már vártam: „Szeretlek.” Megöleltem a
borítékot, és a ház felé indultam, hogy megkeressem barátnőmet és
az ifjú olaszt.
A háló teraszán találtam őket a folyosó végén, nem messze a régi
szobámtól. Látszott, hogy megtetszettek egymásnak.
– Pezsgő reggelire délután egykor – mondta Olo, és hozott egy

pohár Moët Rosét. – A mafﬁózód gondoskodott rólunk.
A hatalmas jegesvödörre mutatott, amiben kedvenc italomból volt
néhány üveggel. Domenico bocsánatkérőn megvonta a vállát, és egy
pohár paradicsomlevet adott nekem.
– Rendeltem alkoholmentes pezsgőt Franciaországból, de csak
holnap ér ide.
– Azért ne essünk túlzásba – mondtam, és leültem egy nagy fehér
székre. – Néhány hónapig kibírom alkohol nélkül.
Olo mellém csusszant, és átölelt.
– De miért? Ráadásul néhány nap múlva esküvőd lesz, és Massimo
semmit nem tud a gyerekről, érdemes legalább a látszatot
fenntartani. Pezsgő ízű szénsavas víz biztos nem árt meg neked.
Riasztott a gondolat, hogy át kell rendeznem az életemet, és
teljesen alá kell rendelnem egy meg nem született lénynek, és ez
még csak a kezdet.
– Tudtam, hogy néhány hónap múlva jön a neheze.
– Domenico, szeretnék a városban ebédelni – foglalsz nekünk
valamit?
Az ifjú olasz töltött még egy pohárral a barátnőmnek, aztán
eltűnt.
– Amúgy miért nem beszéltél Digóval a gyerekről?
– Mert amíg nem tudja, addig van választásom. Ola, én nem
akartam ezt a gyereket, de azt is tudom, hogy képtelen vagyok
megszabadulni tőle. Ráadásul Massimo elutazott, és nem akartam,
hogy miattam változtasson a tervein, majd az esküvő után
megmondom neki.
– Szerinted örülni fog?
Egy darabig hallgattam, és a tengert néztem.

– Tudom, hogy meg fog őrülni a boldogságtól! Mert ezt a nem
tervezett terhességet tulajdonképpen ő tervezte. – Grimaszoltam
egyet, és a vállamat vonogattam, Olga pedig elkerekedett szemmel
nézett rám.
– Hogy mi?
Elmeséltem neki az implantátumom történetét és az első
éjszakánkat a jachton. Felvilágosítottam, miért hazudott nekem.
Felidéztem, hogy termékeny napjaim voltak, és a tesztet is, ami
semmit nem mutatott.
– Így hát bármennyire hülyén hangzik, úgy tűnik, akkor estem
teherbe, amikor első alkalommal szeretkeztünk.
Olo egy darabig csöndben ült, elemezte a történetet. Aztán ivott
egy kortyot a poharából, és így szólt:
– Nem akarok egy jós észszerűtlen hangján szólni, de tudod, hogy
ritkán fordul elő ilyen. Lehet, hogy ez a sors? Talán éppen így kellett
lennie, Lari. Te mondtad nekem mindig, hogy az életben minden
valamiért történik. Gondolkodtál már néven?
– Minden olyan gyorsan történik, hogy még nem gondolkodtam
rajta.
– De lengyel vagy olasz név lesz?
Néztem rá, kerestem a választ a kérdésére.
– Nem tudom, szeretném valahogy ötvözni, de ezzel talán
megvárom Massimót. Ne beszéljünk már erről, gyere, együnk
valamit!
A délután trécseléssel és gyerekkori emlékek felidézésével telt.
Mindig tudtuk, hogy anyák leszünk, de terveinkben ez inkább
tudatos döntés volt, nem pedig baleset. Amikor hazaértünk, már
késő volt, és Olga igencsak fáradt volt.

– Aludj ma velem! – kértem esdeklőn nézve.
– Persze, drágám.
Megfogtam a kezét, és magam után húztam a lépcsőn a felső
szintre. Amikor bementünk a legfelső szinten lévő apartmanba,
szinte kővé vált.
– Aztakurva! – kiáltotta tőle természetesnek számító hangon. –
Lari, mit gondolsz, mennyi pénze van?
Megvontam a vállam, és a galériára vezető lépcsőhöz indultam.
– Fogalmam sincs, de borzasztóan sok. Kicsit nyomasztó, de nem
tagadom, hogy könnyű hozzászokni a luxushoz. De soha semmit
nem kértem tőle, nem volt rá szükség. Még azt is megkapom, amire
nincs szükségem.
Leültünk az ágyra, és a gardrób nyitott ajtajára mutattam.
– Meg akarod nézni, mi az igazi túlzás? Menj be! A szekrényeim
tartalmából lehetne venni néhány lakást Varsóban.
Amikor átszaladt az ajtón, utána mentem. Kigyúlt a fény, és egy
több mint tízméteres gardrób tárult elé. A bejárattal szemközti falon
cipős polcok voltak padlótól a mennyezetig, Louboutintól Pradáig
minden. Mobil létra volt hozzájuk rögzítve, amivel könnyen le
tudtam venni a magasan lévő cipőket. A helyiség közepén egy
karórákat, szemüvegeket és ékszereket rejtő ﬁókokkal teli,
megvilágított sziget volt, ami fölött hatalmas kristálycsillár függött.
A belső tér fekete volt, a vállfákat pedig tükörcsempék választották
el egymástól. Az én holmijaim foglalták el a teljes jobb oldalt,
Massimo holmijai a bal oldalt. A fürdőszoba bejárata melletti
sarokban egy hatalmas, puha, steppelt fotel állt, a sokkolódott Olga
lerogyott rá.
– A picsába! Nem tudom, mit mondjak, de biztosan nem foglak

sajnálni.
– Én sem, de néha úgy gondolom, nem érdemlem meg ezt a sok
mindent.
Olo felkelt a fotelból, odajött hozzám, és megragadta a vállamat.
– Mi a francról beszélsz?! – kiabálta, és megrázott engem. – Lari,
egy milliomossal vagy, szereted, ő szeret téged, te megadsz neki
mindent, amire csak vágyik, és gyereket szülsz neki. Ahhoz, hogy
megadd neki, amit akar, és amire szüksége van, nem kell olyan
gazdagnak lenned, mint ő. És ha ő megteheti, és el akar halmozni
téged ajándékokkal, hol itt a probléma? Rossz a hozzáállásod! –
intett fenyegetően az ujjával. – Számára tízezer annyit ér, mint
neked száz złoty. Ne mérd a saját pénzügyi mércéddel, mert más a
skála.
Arra gondoltam, hogy ez elég logikusnak hangzik.
– Ha annyi pénzed lenne, mint neki, nem akarnád lehozni neki a
csillagokat? – folytatta.
Helyeslőn bólogattam.
– Látod – inkább legyél hálás azért, amid van, és ne gondolj
hülyeségeket! Gyere aludni, anyuci, mert összeesem.

20. fejezet
Másnap igencsak későn reggeliztünk, délig heverésztünk az
ágyban.
– Meg kell tenned nekem valamit! – mondtam Olgához fordulva.
– Ma nőgyógyászhoz van időpontom, de a kérésemre a te nevedre
szól, így alapvetően ma te vagy a páciens.
Ola egy szemöldökét felvonva rám nézett.
– Nem tudom, mennyire lát rá Massimo arra, mit csinálok. A terv
az, hogy azt mondom neki, elfelejtettél receptet felíratni
fogamzásgátló tablettára, és a klinikára megyünk. Így nem lesz
meglepő számára a jelenlétem a klinikán, ha megnézi, hol vagyok.
Olo még mindig egy brióst evett, és kávét kortyolt hozzá.
– Eszelős vagy, tudod? Úgy is megtudja, de rendben – csináld,
ahogy jónak látod.
– Köszi, a vizsgálat után pedig Taorminába megyünk vásárolni. Fel
akarom öltöztetni a koszorúslányomat, és persze esküvői ruhát kell
találnom – mondtam mosolyogva. – Tudod, mit jelent ez?
– Vásárlást! – kiáltotta Olo, és brióssal a szájában táncolni kezdett
a szék mellett.
– Kaptunk egy hitelkártyát Massimótól, amit le kell ürítenünk.
Kicsit félek a fedezetétől. Rendben, megyek, felhívom, túl akarok
lenni ezen – indultam kedvenc nyugágyam felé.
Digó meglepően könnyen bevette az Olga tablettájáról szóló
mesét, csak az érdekelte, hogy semmi komoly, és kizárólag
fogamzásgátlásról van szó, aztán témát váltott, és az esküvőnkről
beszéltünk. Azt mondta, nem lesz lagzi, nagyon szűk körű ünnepség

lesz. A végén furcsa csönd lett.
– Massimo, minden rendben? – kérdeztem nyugtalanul.
– Igen, csak már otthon szeretnék lenni.
– Már csak három nap, és Taorminában leszel.
A telefon túlvégén mély csönd lett, ő pedig sóhajtva kinyögte:
– Nem a helyről van szó, csak arról, hogy nem vagy mellettem. Az
otthon ott van, ahol te vagy, nem ott, ahol az épület, kislány. Főleg,
hogy Palermóban is van lakásunk.
A „lakásunk” – szó hallatán melegség öntött el, és jó érzésem lett,
hiányzott. Ez csak akkor tudatosult bennem, amikor telefonon
beszéltem vele.
– Be kell fejeznem, Laura, péntekig lehet, hogy nem leszek
elérhető, de ne aggódj, és használd a telefonodon lévő alkalmazást,
ha úgy érzed!
A telefont magamhoz szorítva mentem vissza az asztalhoz.
– Bámulatos, mennyire szereted őt! – mondta Olo a széken
hintázva. – Meghallod a hangját a telefonban, és ha tehetnéd,
telefonon keresztül szerelmesen leszopnád.
– Hagyd abba, és gyere, keresünk neked valami ruhát a
szekrényemben. Az orvosi vizsgálat után rögtön megyünk pénzt
költeni, nézzünk hát úgy ki, mint Vogue babák!
Természetesen túl sokáig kutattunk a szekrényben, és Domenico
nélkül biztosan elkéstem volna az orvosi vizsgálatról.
Indulásra készen álltunk a ház küszöbén. Ugyanazt a csizmát
vettem föl, mint előző nap, csak a fekete verzióját, és hozzá könnyed
fekete, ujjatlan ruhát. Olga pedig gazdag ribanc stílusban öltözött
fel, világos színű, magas derekú Chanel sortot vett fel, amiből szinte
teljesen kilógott a feneke, és egy ugyanolyan színű topot. Ehhez egy

nagyon magas, aranybetétes Giuseppe Zanotti tűsarkút és világos
szemüveget túrt ki. Egyáltalán nem úgy néztünk ki, mint egy terhes
nő és az eltartott barátnője.
Doktor Ventura csodálkozott, hogy két nő ment be a rendelőbe.
Gyorsan felvilágosítottam, hogy szükségem van a barátnőm
támogatására, mert a vőlegényem elutazott. Megengedte, hogy a
helyiségben maradjon a vizsgálat ideje alatt, amire úgy is paraván
mögött került sor. Amikor végeztünk, felöltöztem, és Olga mellé
ültem. Az orvos a kezébe vette a papírokat, és feltette a szemüvegét.
– Egyértelmű, hogy ön terhes, a hatodik hét elején van – ezt
mutatja az ultrahang és a vizsgálat. A magzat megfelelően fejlődik,
jók a vizsgálati eredmények, de az ön szívbetegsége aggaszt engem.
Ez gondot okozhat szüléskor. Sürgősen szükség van kardiológiai
konzultációra, változtatni kell a gyógyszereken, és a legjobb az
lenne, ha egyáltalán nem idegeskedne. Semmi érzelmi felindulás,
semmi nyugtalanság – mondta, és Olóhoz fordult. – Vigyázzon a
barátnőjére, kérem! A most következő időszak a legfontosabb a
gyermek fejlődését tekintve. Felírok önnek étrendkiegészítőket, és
ha nincs kérdése, két hét múlva találkozunk.
– Van egy kérdésem: miért fogyok?
Doktor Ventura a székre támaszkodott, és levette a szemüvegét.
– Gyakran előfordul, hogy nők hirtelen híznak, vagy akár sokat
fogynak terhesség elején. Egyen rendesen, kérem, akkor is, ha nem
éhes! Ha egész nap nincs étvágya, akkor is erőltessen valamit
magába, mert a gyereknek élelemre van szüksége a növekedéshez.
– És a szex? – kérdezte Olga.
Az orvos a torkát köszörülte, és kérdőn nézett rám.
– A vőlegényemmel, természetesen. Van bármi ellenjavallat?

Barátságosan mosolyogva így felelt:
– Nincs ellenjavallat, szexeljenek, kérem, amennyit csak jólesik!
– Nagyon szépen köszönöm – mondtam.
Megszorítottam a kezét, és elbúcsúztunk.
– Hát ez klassz, terhesek vagyunk – repesett Olga az örömtől,
amikor már Taormina felé mentünk. – Erre inni kell, vagyis én fogok
inni, te meg majd nézed.
– Lökött vagy. – Elhallgattam, fejben önvizsgálatot tartottam. –
Istenem, de jó, hogy egészséges a gyerek – annyit ittam
mostanában, és még az a drog is!
Olo grimaszolt, és megfordult az ülésen.
– Milyen drog, Lari? Hiszen te sosem drogoztál!
Elmeséltem neki röviden a lagzis történetet, kihagyva a Piotr
haláláról szóló részeket.
– Mekkora egy fasz – válaszolta. – Mindig is mondtam neked,
hogy ez egy seggfej – dögölne meg a rohadék.
És megdöglött, tettem hozzá gondolatban, a fejemet rázva, hogy
megszabaduljak ettől az emléktől.
Vásárolni menet útközben felvettük a birtokról Domenicót, nála
jobban senki nem ismerte a város legjobb és legdrágább butikjainak
titkait. Taormina csodás, különös szépségű város, sajnos azonban
sehol nem lehet parkolni.
– Jó, kiszállunk itt, és megyünk gyalog – mondta idegenvezetőnk,
ahogy kinyitotta az ajtót.
A mögöttünk jövő autóból kiszállt két testőr, akik ez alkalommal
tartották tőlünk a megfelelő távolságot.
– Domenico, ők mindig velem fognak jönni? – kérdeztem
grimaszolva.

– Sajnos igen, de hozzá fogsz szokni. A menyasszonnyal vagy a
koszorúslánnyal kezdjük?
Tudtam, hogy nem lesz könnyű nekem ruhát találni, így velem
kezdtük. Egyrészről teljesen mindegy volt, miben leszek, mert úgy se
látja senki, másrészről pedig lenyűgözően akartam kinézni Massimo
előtt. Végigmentünk a márkaboltokon, de sehol nem akadt meg a
szemünk semmin. Ha Olga nem pakolt volna fel táskákból, biztos
dühített volna kicsit, de az öröme kárpótolt azért, hogy nem találok
ruhát.
– Jó, itt úgy se lesz semmi – mondta Domenico. – Menjünk el egy
tervezőnő ismerősöm műhelyébe, ott megebédelünk, és valahogy
érzem, hogy ott megtalálod, amit keresel.
Szűk utcákon, lépcsőkön és zsákutcákon mentünk át.
Padlizsánszínű kis ajtó előtt álltunk. Az ifjú olasz beütötte a kódot,
és felmentünk.
Jól ismerhette a tulajdonost, ha volt hozzáférése a műhelyéhez,
gondoltam.
Ez volt az egyik legvarázslatosabb hely, amit láttam. Az egész ház
egy légtér volt, csak néhány oszlop támasztotta, amiket kísértetiesen
pomponszerű lámpák díszítettek. A vállfákon többtucatnyi ruha
hevert: estélyi ruhák, esküvői ruhák és koktélruhák. Az öbölre néző
ablakok melletti sarokban egy hatalmas tükör lógott. Padlótól a
mennyezetig nyúlt, és tekintetbe véve, hogy a plafon nagyon
magasan volt, körülbelül négy méteres lehetett. Piros szőnyeg volt
előtte, aminek a végén hatalmas fehér kanapé állt steppelt
ülőrésszel. A műhelyben hirtelen megjelent egy magas, karcsú és
rendkívül szép nő. Hosszú, egyenes fekete haja lazán lógott karcsú
arca mellett, rendkívül nagy szája volt, szeme pedig mint egy japán

mangababáé. Egyszerűen tökéletes. Keskeny, rövid ruhát viselt,
amely szépen megmutatta hosszú lábát, és azt, hogy teljesen lapos
volt – épp úgy, mint én. Látszott, hogy ad magára, és sokat edz, de
alakja így is nőies volt és szexi.
Domenico odament hozzá, ő pedig forrón és szívélyesen
üdvözölte. Álltak egymást átölelve néhány másodpercig, talán
majdnem fél percig, mintha egyikük sem akarna engedni a
szorításból.
Lassan közelebb léptem, és kezet nyújtottam.
– Szia, Laura vagyok.
A szép olasz nő elengedte Domenicót, és ragyogó mosollyal adott
nekem két puszit.
– Tudom, ki vagy, és határozottan jobban áll neked a szőke haj –
mondta. – Emi vagyok, és volt szerencsém látni az arcodat Massimo
házában többtucatnyi képen.
Ettől a szövegtől kicsit lehervadt a mosoly az arcomról: Massimo
házában – mit csinált az ő házában, és miért tegeződnek? Annára,
Digó lenyűgözően szép csajára emlékeztetett. Vajon Emi is az egyik
trófeája volt? Domenico valószínűleg nem tett volna ki engem ilyen
stressznek, vagy ki tudja…? – a fejem majd felrobbant a benne
szikrázó gondolatoktól.
– Tényleg, Domenico – fordult az ifjú olasz felé. – Mi újság a
bátyáddal? Rég nem láttam, és úgy érzem, szüksége van néhány
öltönyre.
– Bátyja? – ismételtem utána, a homlokomat ráncolva, és kérdőn
néztem Domenicóra.
Felém fordult, és higgadtan, érzelem nélkül mondta:
– Massimo és én ugyanattól az apától származunk, így

féltestvérek vagyunk. Ha akarod, mesélek erről otthon, de most
foglalkozzunk végre az esküvővel!
Csak álltam, és néztem őket, míg Olga a vállfák felé indult. Már
nem tudtam, mi érdekel jobban: Emi és Massimo viszonya, vagy az a
tény, hogy Domenico az öccse.
– Laura – fordult hozzám Emi. – Van ötleted? Valami minta?
Anyag?
A vállamat vonogattam grimaszolva.
– Drágám – mondta Domenico, és a fenekére csapott. – Lepj meg
minket!
Teljesen megmerevedtem, mert nekem is meggyőződésem volt,
hogy ő buzi, erre tessék, egy ilyen helyzet.
– Várjatok! – mondtam a kezemmel intve, és mindhárman rám
néztek. – Világosítsatok fel, mert összezavarodtam – ti kijei vagytok
egymásnak?
Mindketten nevetésben törtek ki, a szép olasz nő pedig átkarolta
Domenicót.
– Mi – kezdte derűsen – barátok vagyunk, de a családjaink ezer
éve ismerik egymást. Massimo és Domenico apja általános iskola óta
barátkozott az apámmal. Valamikor még szerelmes is lettem
Massimóba, de őt nem érdekeltem, az öccse pedig lecsapott rám. –
Adott egy puszit Domenico arcára. – Ha a részletek érdekelnek,
szexelünk egymással. Igaz, amióta megjelentél, kicsit ritkábban, de
valahogy túléljük – mondta rám kacsintva. – Kíváncsi vagy még
valamire, vagy rátérhetünk a ruhára? Nem kefélek Massimóval, ha ez
járt a fejedben, ﬁatalabb pasikat szeretek.
Elszégyelltem magam, másrészről viszont megkönnyebbültem
ettől a tömör választól, és határozottan jobb kedvem lett.

– Sok csipkét szeretnék, a legjobb az lenne, ha az egész csipke
lenne. Csipkés és olasz, klasszikus, könnyed és érzéki.
– Nagyon pontos igényeid vannak, és épp úgy alakul, hogy
mostanában varrtam bemutatóra egy ruhát, ami megfelelhet az
ízlésednek. Gyere! – Kézen fogott, és a nagy függöny mögé húzott. –
Domenico, rendelj ebédet, és vegyél ki bort a hűtőből, mindig
könnyebb egy pohár bor mellett gondolkodni.
Miután tíz percig küzdöttünk a ruhával, és milliónyi tűt szúrt bele,
hogy hozzám igazítsa, kimentem, és megálltam a piros szőnyeg
közepén felállított emelvényen a kanapé és a tükör között.
– Aztakurva! – kiáltotta Olga. – Lari, úgy nézel ki… – Elakadt,
arcán pedig könny csorgott. – Olyan szép vagy, édesem – suttogta
mögöttem állva.
Felnéztem, és amikor megláttam magam a tükörben, szinte kővé
dermedtem. Életemben először volt rajtam esküvői ruha, és
életemben először láttam ilyen lenyűgöző kreációt.
Nem volt fehér, lágy barackszínű, hátul teljesen kivágott, diszkrét
csipkével borított ruha volt. Derékban rendkívül feszes, csípőtől
pedig hosszú, minimum kétméteres uszállyal lazára volt eresztve.
Elöl tökéletes V alakra volt szabva, ami illett a kis mellemhez, és
nem kellett hozzá melltartót húzni. Mell alatt diszkrét
kristálydíszítés volt rajta, ami ﬁnom csillogásával feldobta az
egészet. Tökéletes volt, és pontosan tudtam, hogy le fogja nyűgözni
Digót.
– Fátyol kell – mondta Emi. – És olyan, ami eltakarja a hátad,
mert tudod, Szicíliában vagyunk, itt a papok megszállottak. –
Mutatóujjával a homlokát kopogtatta. – Van valami ehhez illőm. –
Eltűnt a vállfák között, és a következő pillanatban egy diszkrét,

szinte teljesen átlátszó csipkével jelent meg, ami teljesen betakart
engem. A szövet annyira áttetsző volt, hogy mindenem látszott
benne, és elfedte annyira a testemet, hogy ne nyugtalanítsa a papot.
– Így nem köt bele – állapította meg bólogatva.
Olga a kanapén ült, a harmadik pohár bort itta.
– Nem gondoltam, hogy elsőre sikerül, és ilyen könnyen fog
menni, de lélegzetelállítóan nézel ki.
Tény, hogy csodásan néztem ki, és tudtam, hogy Massimónak is ez
lesz a véleménye. Minél tovább néztem magam, annál jobban
tudatosult bennem, hogy férjhez megyek, és kezdtem örülni.
– Jó, vedd le rólam, mert mindjárt elsírom magam – mondtam, és
leléptem az emelvényről, magam mögött húzva a fátylat és az
uszályt.
Amikor kiszabadultam a ruhából, a kanapé melletti asztalon már
ﬁnom tenger gyümölcse állt. Leültünk a fehér székekre, és ettünk.
– Holnapra kész lesz, méretre lesz igazítva – mondta Emi két falat
között. – Domenico elviszi neked a birtokra, remélem, ma estére
kölcsönadod.
Felnevettem, és erősen megöleltem Olót, aki a mellettem lévő
széken ült.
– Már van társam magányos éjszakáimra, úgyhogy vidd bátran! –
Az ifjú olaszra néztem. – Talán jobb is, ha rögtön itt maradsz, és
gondoskodsz róla, hogy Emi időben végezzen.
– Állandóan valakiről gondoskodom. Ha nem a bátyám menekülő
barátnőjéről, akkor az enyémről a gépnél, ilyen az élet. Van, aki don,
van, aki bébicsősz.
Emi megbökte a vállát, és kihívón nézett rá.
– Ha nem akarod, nem kell gondoskodnod rólam.

Domenico felé hajolt, valamit a fülébe súgott, ő pedig
sokatmondóan megnyalta az ajkát. Féltékeny voltam – nem az
asszisztensemre, vagy inkább sógoromra, hanem arra, hogy ők most
együtt vannak, és örülhetnek egymásnak. Nem tudom, hogy
Massimóval lehetünk-e majd valaha ilyenek mások előtt.
– És velem mi lesz? – kérdezte Olga. – A sok ruha között, amiket
vettünk, nincs olyan, ami illene a tiedhez.
Emi letette a villát, miután megevett egy falat polipot, és az egyik
vállfához ment.
– Látom, hogy a ribancstílus közel áll hozzád – állapította meg, és
egy ruhával a kezében jött vissza. – De ez itt nem megy, főleg abban
a templomban, amit Massimo választott. Próbáld föl ezt!
Olo ﬁntorgott, és fogta a ruhát, majd a függöny mögül kiszólt:
– Lari, nézd, hogy feláldozom magam érted!
De amikor kijött, és megállt a tükör előtt, megváltozott a
véleménye. A ruha, amit felvett, ugyanolyan színű volt, mint az
enyém, de a szabása és a hossza nagyon más volt – ceruzaszabás,
elegáns ujjas ruha ﬁnom, matt selyemből. Tökéletesen kiemelte
látványos fenekét, lapos hasát és hatalmas mellét.
– Jó, hogy nincs lagzi, mert össze van kötve a térdem – mondta
pipiskedve. – Ebben a ruhában csak lassúzhatok, de gyönyörű
kreáció!
Megkönnyebbülten sóhajtottam, látván, milyen gyönyörű a
barátnőm, és azzal a tudattal, hogy készen állunk a nagy napra.
Amikor befejeztük az ebédet, már nagyon késő volt, és Taorminára
leszállt az éj.
– Laura – fordult hozzám Domenico, amikor búcsúztam Emitől. –
Ha bármi történne, hívj!

– De mi történhet? – kérdezte ingerülten Olo. – Rosszabb és
paranoiásabb vagy, mint az anyja.
– Az autóhoz kísérlek benneteket – ajánlotta.
– Tudod, mit? Nem vagyok fáradt, és szeretnék sétálni – mit
szólsz, Ola?
– Végül is miért ne, meleg este van, én pedig két nap alatt még
semmit nem láttam itt.
Domenico nem volt elragadtatva az ötlettől, de meg nem tilthatta,
főleg, hogy mindig velem jöttek a testőrök.
– Adj egy percet, felhívom a ﬁúkat! Ha leértetek, várjátok meg
őket, kérlek, ha még nem lesznek ott! Vagy tudjátok mit? Lemegyek
veletek.
– Domenico, te beteg vagy! – kiabáltam, és kitoltam az ajtón. –
Majdnem harminc éve elboldogulok fegyveres férﬁak nélkül, és most
is ez a szándékom. Ne idegesíts!
Grimaszolva állt, kezét a mellkasára tette.
– Csak várd meg őket! – sziszegte a foga között, amikor becsuktam
az ajtót.
– Holnap találkozunk. Pá! – kiáltotta Olga, és lementünk a
lépcsőn.
Vártunk egy kicsit a szomorú urakra, és amikor a távolban
megjelentek, elindultunk az utcán előre.
Az este csodás és meleg volt, a kisváros utcáin pedig turisták és
helyiek ezrei zsibongtak. Taormina élettel, zenével és olasz ételek
illatával volt teli.
– Ideköltöznél? – kérdeztem Olgát, megfogva a kezét.
– Ide? – kérdezte meglepetten. – Nem tudom. Bár semmi nem tart
Lengyelországban, ide rajtad kívül semmi nem vonz.

– És ez kevés?
– Nem, de emlékszel, mennyi idő kellett, hogy Varsóba költözzek?
Nem szeretem a változásokat, a drasztikusaktól pedig egyenesen
félek.
– Na igen, emlékszem, milyen sokáig győzködtelek, hogy lakj
velem.
Nyolc éve éltem Varsóban. Lublinból Piotr beteg szerelme elől
menekültem oda. Amikor a fővárosba költöztem, nem volt hol
laknom, a munka pedig, amit ajánlottak, szakmai elvárásaimnak
megfelelt, de a pénzügyieknek nem. Anyu még mindig nem tette túl
magát rajta, hogy akkor így választottam, bár most már biztosan jó
lépésnek tartja. Az egyik ajánlat egy ötcsillagos hotel értékesítési
menedzseri pozíciója volt, amit éhbérért ajánlottak, de volt
névjegykártyám, és duzzadt az egóm. A másik ajánlat egy exkluzív
kozmetikai szalon volt, amelyik azt akarta, hogy legyek a stylistjuk,
nekem pedig ez azt jelentette, hogy folyamatosan gazdag,
felfuvalkodott nőket „szolgáltam volna”. A helyzet paradoxona az
volt, hogy menedzserként harmadannyit kerestem, mint az említett
szalonban kerestem volna. Sajnos a karrier perspektívája nyert, és a
szállodaipar mellett döntöttem. Később további szállodák és
sikertelen kapcsolatok jöttek; a szállodaipar napi huszonnégy órádat
elveszi, heti hét nap. Szingliknek remek megoldás lehet, de
kapcsolatban élőknek ez tragédia. A szeretett személlyel töltött idő
és a munka közötti választás örökös kérdés, és nagyon fárasztó.
Ezért vagy a kapcsolatban, vagy a munkában mondtam csődöt. Végül
amikor úgy döntöttem, egyedül leszek, és értékesítési igazgató
lettem, valami elpattant bennem. És mivel sok megtakarításom volt,
megengedhettem magamnak, hogy mindezt hagyom a fenébe, és

olyan elfoglaltságot keresek, ami több örömöt okoz nekem. Martin
nagyon ösztönzött ebben a döntésben, ő úgy gondolta, engem
állandóan kihasználnak. Az igazság az volt, hogy főállású szakácsra
és takarítónőre volt szüksége.
– Laura, de tudod… – Olo hangja rántott ki az emlékeimből. – Ha
akarod, én iderepülhetek, amikor megszületik a gyerek, hogy itt
legyek valameddig. Igaz, hogy fogalmam sincs a gyerekekről, félek
tőlük, és úgy gondolom, hogy amikor beszarnak, el kell menekülni,
de érted valahogy elviselem.
– A picsába, inkább azt mondd meg, én hogy fogom ezt elviselni?
– vetettem oda a fejemet rázva. – Alapesetben felhívnám anyut,
hogy jöjjön felmentő seregként, de ha ő ezt mind meglátja – ezeket a
fegyveres embereket, a házat, az autókat – vagy engem öl meg, vagy
magát, vagy őket.
– És mi a helyzet Massimo anyukájával? Nem segít?
– Tudod, a szülei már nem élnek. Egy hajóbalesetben haltak meg.
Valószínűleg merénylet volt, de nem bizonyított, hogy a jacht
felrobbanásához és elsüllyedéséhez köze lenne harmadik
személynek. Anyukája valószínűleg csodás volt, melegszívű, és
nagyon szerette Digót. Ritkán beszél a szüleiről, de amikor róla
beszél, mindig megváltozik a szeme. Apukája pedig, tudod, egy
mafﬁózó család fejeként tekintélyt garantált, mint érzelmi
támogatást. A családjából, mint ez ma kiderült, csak Domenicót
ismerem.
– Vajon miért titkolták, hogy testvérek? – kérdezte, és a következő
utcába húzott.
– Nem hiszem, hogy titkolták, egyszerűen csak nem szóltak róla
nekem, nekem pedig eszembe se jutott, hogy megkérdezzem. Úgy

tűnik, Massimo azért őt választotta, hogy gondoskodjon rólam, mert
benne bízik meg a legjobban.
– Emlékszel, amikor egyszer Mariusz, aki ingatlanozott, intézett
neked egy gondozót? – Hangosan felnevetett. – Az nagy szám volt,
teljesen pszichopata volt.
Bólogattam, és ﬁntorogtam erre az emlékre. Valamikor olyan
pasival találkozgattam, aki nagyon meg akarta játszani magát
előttem, és így akarta rabul ejteni a szívem. Egyértelműen nagyobb
lábon élt, mint kellett volna, mint ez később kiderült, de az elején
szenzációt akart, és amikor Olgával bulizni mentünk, azt mondta,
nem tud jönni, de elküldi velünk az „emberét”. Mariusz adott neki
pénzt, hogy gondoskodjon rólunk, és eleinte valóban így volt –
ﬁzetett, vigyázott ránk, és távol tartotta az udvarlókat. De később
kicsit többet ivott a kelleténél, és előbújt belőle az őrült.
Bepróbálkozott nálam és Olgánál, jelenetet rendezett, kiabált,
sértegetett minket, és mivel Olga szinte az összes biztonsági őrt
ismeri a klubban, hamar pofán verték, és sírva hazament.
– Nagy szám volt! Nekem jobban tetszett az a buli, amire csak
kettesben mentünk, és mindenki azt hitte, prostik vagyunk.
– Igen! – kiáltotta. – Fehérbe öltöztünk, és annak a srácnak
születésnapja volt. Vad volt!
Erősebben szorítottam a kezét.
– Tudod, hogy már nem lesz ilyen? – kérdeztem sajnálkozva. –
Most minden megváltozik, férjem lesz, gyerekem és az egész
csomag, és mindez nem egész három hónap alatt.
– Szerintem túlzol – mondta Olga. – Nézd, nyugodtan felvehetsz
egy bébiszittert, Massimo gyakori utazásai mellett úgy is kell erre
gondolnod, mert nem fogsz mindennel egyedül elboldogulni.

Ráadásul kivel hagyod a gyereket, ha éppen valami hivatalos
vacsorára mentek? Már most kezdj el ezen gondolkodni!
– Miért? – Vontam meg a vállam. – Úgy is tudom, hogy Digó dönt,
nekem nem lesz beleszólásom. A gyereke biztonságáról lesz szó. –
Ráztam meg a fejem ijedten. – Istenem, el fogja venni az eszét az
aggodalom.
Ola hangosan felnevetett, csatlakoztam hozzá.
– Vagy bezár benneteket a pincébe, a biztonság kedvéért.
Még egy órát sétáltunk és idéztük fel a nem túl távoli múlt
eseményeit, míg egész késő nem lett. Úgy döntöttünk, várunk egy
kicsit, és hagyjuk, hogy testőreink utolérjenek minket; amikor így
történt, megkértem őket, vigyenek minket haza.

21. fejezet
Másnap egyedül ébredtem az ágyban, Olga nem volt sehol. Miért kelt
fel ilyen korán?, morfondíroztam, miközben a telefonomat kerestem
az éjjeliszekrényen, hogy megnézzem, mennyi az idő.
– Mi a fasz?! – káromkodtam, ahogy megláttam, hogy délután egy
óra van.
Nem gondoltam volna, hogy ennyit lehet aludni, de az orvos
említett erős fáradtságot, és azt, hogy ez az én állapotomban
természetes.
Szinte kúszva mentem a fürdőbe, hogy kicsit rendbe hozzam
magam, aztán a barátnőm keresésére indultam. Kimentem a kertbe,
és Domenicóval találkoztam, kávézott.
– Szia, hogy érzed magad? Van neked újság – mondta, és felém
tolt egy halom újságot.
– Nem tudom, hogy érzem magam, mert nem tudok felébredni.
Hol van Olga?
Az ifjú olasz kivette a zsebéből a telefont, telefonált, és a
következő pillanatban a személyzet hozott nekem tejes teát.
– Olga a strandon napozik. Mit kérsz reggelire?
A kezemmel eltakartam a számat, az evés gondolatára gyomrom
teljes tartalma feljött a torkomba. Grimaszoltam, és intettem a
kezemmel Domenicónak.
– Nem vagyok jól, most nem kérek semmit, köszönöm. A strandra
megyek. – Megfogtam egy üveg vizet, és a mólóra mentem.
Lementem a lépcsőn, és kivert a víz. A mólóra kötött
motorcsónakról eszembe jutott, hogyan menekültem pánikolva a

zuhany alól kiéhezett, álló farkú Massimo elől.
– Miért nézed ezt a hajót úgy, mintha baszni akarnál vele? –
hallottam, és láttam, ahogy a félmeztelen Olga tűnik elő a vízből.
– Dugtatok rajta, valld be! – nem hagyta magát.
Titokzatos mosollyal, enyhén felvont szemöldökkel fordultam
felé, amikor közelebb jött.
– Jó a melled – állapítottam meg. – Már tudom, miért ült olyan
feszülten Domenico.
– Itt volt, hozott nekem egy üveg bort, annyira a szemembe akart
nézni. Sajnálhatod, hogy nem láttad. Kialudtad magad? – kérdezte,
és lefeküdt a nyugágyba.
Lefeküdtem mellé, napoztattam az arcomat.
– Nem tudom, talán átaludnám az egész napot. Ez beteg.
– Úgy sincs semmi dolgod, aludj, vagy húzz fürdőruhát, és
napozunk egy kicsit az esküvő előtt.
Nem tudtam, hogy napozhatok-e, eszembe se jutott erről
megkérdezni az orvost.
– De lehet, hogy terhesen nem is napozhatok.
– Fogalmam sincs, távol áll tőlem az anyaság.
– Kérdezd meg Google barátunkat!
Valóban, ez volt a leglogikusabb megoldás. Elővettem a zsebemből
a telefont, és beírtam a kérdésemet. Egy kicsit böngésztem az
oldalakat, és oldalra fordultam Olga felé.
– Hát én kinapoztam magam, ﬁgyi: „Napfény hatására a bőrünk
D-vitamint állít elő, amely elengedhetetlen a gyermek fejlődéséhez.
Elég, ha a kismama félárnyékban sétál. Nem ajánlott a napozás,
többek között azért, mert nehéz teljes védelmet nyújtani a nap káros
ultraibolya sugárzásával szemben; a terhes nő bőre nagyon

érzékeny, és a napsütés irritálhatja, elszíneződést okozhat, továbbá
dehidratálja a szervezetet, ami nem előnyös a gyermeknek.”
Olga felém fordult, levette a szemüvegét az orráról, és odavetette:
– Literszámra ittad a bort terhesen, mert nem tudtál róla, és a
napozás árt? Abszurd.
– Most már tudom, és nem kockáztatok meg nagy foltokat az
államon.
– Wellnessezni van meghívónk, készülődj – vagy itt fekszel, és
öregedsz az UV sugárzás hatására, vagy megyünk, és kicsit rendbe
hozzuk magunkat.
Végeztem, ő pedig a nyugágyamon ült, táskával a kézben, és
strandkendőt vett fel.
– Akkor? Megyünk?
Egy órával később indulásra készen álltunk, Domenico pedig
előhozta meggyszínű Porschémat.
Kiszállt belőle, és kicsit ﬁntorgott.
– Ne szökj meg előlük! – Mutatott a fekete terepjáróra, ami épp az
autóm mögé parkolt. – Massimo nagyon mérges lesz különben, és
sokat kapnak.
Megsimogattam a vállát, és kinyitottam az ajtót.
– Ezt a kérdést már megbeszéltem donnal, légy nyugodt!
Beprogramoztad nekem a navigációba a wellnesshez vezető utat?
Domenico bólogatott, és búcsúzóul felemelte a kezét.
– Kibaszott űrhajó – mondta Olga, ahogy körülnézett az autó
belsejében. – Fasznak van benne ennyi gomb, ez csak egy autó.
Kormány, pedálok, sebváltó és ülések. Ez mire való?
– Ne nyomd meg, az istenért! A következő pillanatban kilő
minket, mint egy katapultból, vagy repülővé változik. – Megütöttem

a kezét, amikor még egy gombot meg akart nyomni. – Ne nyúlj
hozzá! – Ráztam a fejem. – Ugyanezt mondtam, amikor megkaptam,
de állítólag biztonságos, és egyáltalán. – Megadóan megvontam a
vállam.
Amikor felhajtottunk az autópályára, meg akartam mutatni neki,
mi tetszik a Macanban, és a gázra léptem. A motor felbőgött, az autó
pedig kilőtt előre, minket az ülésbe szegezve.
– Aztakurva! – kiáltotta vidáman Olga, és felhangosította a zenét.
– Mindjárt meglátod, hogy pánikba esnek mögöttünk a ﬁúk,
egyszer már megszöktem előlük.
Szlalomoztam a nálam sokkal lassabban haladó autók között.
Most nagyon örültem, hogy férﬁak tanítottak vezetni. Apukám
mindig nagy hangsúlyt fektetett a biztonságos és biztos utazásra,
ezért én is, bátyám is vettünk extrém vezetéstechnikai tréninget.
Nem akart belőlünk kalózt faragni, de meg akarta tanítani, hogyan
reagáljunk veszélyhelyzetben. Egyszer csak rendőrségi szirénát
hallottam meg magam mögött, és két férﬁt láttam meg egy jelöletlen
Alfa Romeóban.
Remek – sziszegtem, ahogy utánuk mentem arra a helyre, amit
mutattak.
Az egyenruhás ember az ablakomhoz lépett, és szólt néhány szólt
olaszul. Széttártam a karom, és próbáltam őket felvilágosítani, hogy
semmit nem értek. Nem volt szerencsém, mert sem ő, sem a
kollégája nem beszélt más nyelvet. Gesztikulálva kitaláltam, hogy az
irataimat kérik. Elővettem a forgalmi engedélyt, és átadtam a
rendőrnek.
– A picsába – sziszegtem Olgához fordulva. – Nincs nálam a
jogsim, a másik táskában hagytam.

Szemrehányóan nézett rám, és megigazította a cicijét.
– Akkor leszopom őket, jó?
– Ne nevettess, Olo, komolyan beszélek.
Hirtelen megállt mögöttünk egy fekete terepjáró, és két testőröm
szállt ki belőle. Ola megjegyezte a jelenet láttám:
– Na most vagyunk szarban.
Ezek négyen odaléptek egymáshoz, és kézfogással üdvözölték
egymást. Kicsit úgy tűnt, mintha ismerősök futottak volna össze az
úton, nem pedig úgy, mint egy rendőrségi igazoltatás. Kicsit
beszélgettek egymással, aztán a rendőrtiszt odalépett az
ablakomhoz, és visszaadta a kocsi papírjait.
– Scusa – motyogta, ujjával sapkája sildjét érintve.
Olga meglepetten nézett rám.
– Még ő kért bocsánatot, döbbenet.
A rendőrök elhajtottak, egyik testőröm pedig az ablakomhoz
lépett, és odahajolva úgy, hogy lásson engem, higgadtan így szólt:
– Ha szeretné a kisasszony kipróbálni az autót, elmegyünk egy
versenypályára, de engedélyezte nekünk don Massimo, hogy ha újra
megpróbál elszökni előlünk, elvegyük öntől az autót. Szóval vagy
üljön át hozzánk, vagy vezessen nyugodtabban!
Grimaszoltam, és bólogattam.
– Bocsánat.
Az út további részét sietség és vagánykodás nélkül tettük meg.
Amikor a wellnesshez értünk, megdöbbentett minket a luxus és a
kínált kezelések sokfélesége. Mivel a kínálatban szerepeltek
terheseknek szánt kezelések is, én is nyugodtan élvezhettem e
gyönyörű hely előnyeit.
Majdnem öt órát töltöttünk ott. Egy férﬁ valószínűleg a fejét fogta

volna ennek hallatán, de a nők tudják, mennyire időigényes dolog
ápolni magunkat. Arckezelés, testkezelés, masszázs, aztán a
standard: pedikűr, manikűr és fodrász. A szombati ünnepség miatt a
ruhához hasonló színeket választottam. Készen kellett állnom,
amennyire csak lehetett, ezért a fodrász szakértelmére bíztam
magam, és kértem, fesse be a lenövést. Örömömre Marco, aki
teljesen buzi, remekül elboldogult a feladattal, ezért egy kicsit még
vágattam is a hajamból. Illatozva, szépen és kipihenten kiültünk a
teraszra, a pincér pedig felszolgálta nekünk a vacsorát.
– Keveset eszel, Lari, ma ez az első étkezésed. Tudod, hogy így
nem lehet, ugye?
– Hagyjál, állandóan hányingerem van, kíváncsi vagyok, neked
lenne-e így étvágyad. Ráadásul idegesít a szombat.
– Kétségeid vannak? Ne feledd, hogy nem kell ezt tenned, hiszen a
gyerek nem jelent esküvőt, az esküvő pedig nem jelent örök
kapcsolatot.
– Szeretem, és hozzá akarok menni feleségül, és a lehető
leghamarabb meg akarom neki mondani, hogy gyerekünk lesz, mert
már fáraszt, hogy ő még nem tudja – mondtam, és félretoltam a
tányért.
Előétel, leves, főétel és desszert után alig bírtam megmozdulni.
Kigurultunk az autóhoz, elég nehéz volt így beszállni.
– Megint hányingerem van, de most a jóllakottságtól – mondtam,
és gyújtást adtam.
A hátsó visszapillantóban láttam, hogy felkapcsolódik a fekete
terepjáró lámpája, és elindultam. Bekapcsoltam a navigációt, és
beállítottam a Domenico által „otthon” címszó alatt beállított címet.
Mivel késő volt, nem volt nagy forgalom, és nem volt sok autó az

autópályán. Bekapcsoltam a tempomatot, és a könyökömmel az
üveget támasztva a bal kezemmel támasztottam a fejemet. Az
automata sebváltónak előnye és hátránya volt egyszerre, hogy az
ember nem tudta, mit csináljon a kezével, vagy legalábbis az
egyikkel. Olga a telefonját nyomkodta, egyáltalán nem ﬁgyelt rám,
én pedig a túl sok kajától álmos lettem.
Az Etna oldalában haladva láttam egy kiömlő lávafolyamot –
különleges és ijesztő látvány. Annyira lekötött ez a nem mindennapi
látvány, hogy észre se vettem, hogy a minket követő fekete terepjáró
veszélyesen közel jött hozzánk. Amikor visszanéztem, és a tükörbe
néztem, éreztem, ahogy belém jön hátulról.
– Mi a faszt csinálnak?! – kiáltottam.
Ekkor az autó újra belehajtott a Porschénkba, megpróbált letolni
minket az útról. Padlógázzal száguldottam az autópályán. Olgához
vágtam a táskámat, és idegesen kinyögtem:
– Keresd meg a telefont, és hívd fel Domenicót!
A pánikba esett Olga remegő kézzel kutatott a táskámban, sokára
találta meg a telefont. A fekete terepjáró nem hagyta magát,
száguldott utánunk, de az én autóm motorja hál’ istennek erősebb
volt, így volt esélyünk megmenekülni.
– Elég, ha beütöd a számot, a telefon a kihangosítóra van kötve.
Olga megnyomta a zöld gombot, én pedig minden egyes
csörrenésnél imádkoztam, hogy vegye már fel végre.
– Mit csináltok ti ott ilyen sokáig? – hallottam meg jövőbeni
sógorom hangját.
– Domenico, üldöznek minket! – kiabáltam, amikor meghallottam
a hangját.
– Laura, mi történik? Ki üldöz titeket, hol vagy?

A testőreink megőrültek, és ki akarnak nyírni minket, mi a faszt
csináljak?!
– Azok nem ők, öt perce hívtak, hogy még mindig a spa előtt
várnak.
Éreztem, ahogy rémület járja át a testemet, nem eshettem
pánikba, de fogalmam nem volt, mi legyen most.
– Maradj vonalban! – mondta.
A háttérben hallottam, hogy olaszul kiabál valamit, és visszatér
hozzám.
– A testőrök már elindultak, mindjárt megtalállak. Ne félj, hamar
utolérnek. Mennyivel mész?
Ijedten néztem a kijelzőre.
– Kétszázhéttel – mondtam, ahogy megláttam a számokat a
kijelzőn.
– Figyelj, nem tudom, milyen autó üldöz téged, de ha azt hitted,
hogy a mienk, akkor valószínűleg egy Range Rover. Nincs akkora
teljesítménye, mint a tiednek, így ha képes vagy gyorsabban menni,
lehagyhatod őket.
Ráléptem a gázra, és éreztem, ahogy az autó felgyorsul, az engem
üldöző autó fényei pedig lemaradnak.
– Tizenöt kilométerre lesz egy lehajtó az autópályáról Messina
felé, ott menj le! Az embereim már úton vannak feléd, a testőrök
vagy harminc kilométerre vannak mögötted. Ne feledd, hogy a
lehajtó után kapu lesz, így kezdj el fékezni, de ha addig sem hagyod
le őket, semmiképpen se nyiss ablakot, és ne szállj ki az autóból. Az
autó golyóálló, nem eshet semmi bajod benne.
– Mi? Lőni fognak rám?
– Nem tudom, hogy fognak-e, de mondom, ne szállj ki az autóból,

mert bent nem eshet bántódásod!
Hallgattam, amit mond, és éreztem, hogy cseng a fülem, és
őrülten zakatol a szívem. Maradék erőmmel tartottam magam. A
tükörbe néztem, és láttam, hogy az autó fényei lassan eltűnnek; még
jobban ráléptem a gázra. Kemény, de vagy balesetben halok meg, vagy
megölnek, gondoltam. Az úton megláttam a lehajtót jelző táblát.
– Domenico, itt a lehajtó!
Hallottam, hogy mond valamit olaszul, majd hozzám fordul
angolul:
– Szuper, már a kapuhoz érnek. Fekete BMW négy emberrel
benne. Paulót ismered, ha őt meglátod, állj meg, amilyen közel csak
tudsz.
Fékezni kezdtem az autópálya lehajtónál, és imádkoztam, hogy
már várjanak. A következő kanyar után láttam, ahogy egy fekete
BMW megáll, és négy férﬁ száll ki belőle. Ráléptem a fékre, és úgy
álltam meg, hogy majdnem beleszálltam Domenico embereinek az
autójába hátulról.
Paulo kinyitotta az ajtót, és kihúzott engem. Remegtem – áttett a
hátsó ülésre, és csikorogva indult a kapu felé. Próbáltam
egyenletesen lélegezni, hogy megnyugtassam a szívem. A
kihangosítóban meghallottam Domenico hangját, aki higgadtan
beszélgetett olaszul a sofőrömmel.
A nagy kavarodásban teljesen megfeledkeztem Olgáról.
Mozdulatlanul ült, szeme az első szélvédőre szegezve.
– Olo, mi van? – suttogtam, és megragadtam a vállát.
Felém fordult könnyektől üveges szemmel. Kicsatolta az övét, és
átjött a hátsó ülésre, sírva borult a nyakamba.
– Mi a picsa volt ez, Lari?

Csak ültünk ott átkarolva egymást, patakzó könnyekkel és
remegve, mintha az autóban mínusz harminc fok lenne. Éreztem,
mennyire megrémült – először láttam ilyen hisztérikus állapotban.
Függetlenül attól, hogy éreztem magam egy pillanattal korábban,
tudtam, hogy most vele kell foglalkoznom.
– Már minden rendben, biztonságban vagyunk, csak meg akartak
ijeszteni.
Magam sem nagyon hittem el, amit mondok, de muszáj volt
megnyugtatnom bármi áron.
A felhajtóra értünk, ahol Domenico már várt minket. Ahogy
megállt az autó, kinyitotta a sofőr mögötti ülést, ahol ültem.
Kiszálltam, és a karjába borultam.
– Semmi bajod nincs? Jól érzed magad? Már úton van az orvos.
– Nincs semmi bajom – suttogtam rátapadva.
Ola kiszállt az autóból, és a másik karja alá bújt.
Domenico a földszinti nagy nappaliba vitt minket. Húsz perccel
később megjelent az orvos, megmérte a vérnyomásomat, adott
szívgyógyszert, és miután nem állapított meg semmilyen sérülést,
utána Olgával foglalkozott. Még mindig nem tudta feldolgozni, ami
történt, ezért nyugtatót és altatót írt fel neki. Domenico kézen fogta,
és a hálóba vezette a félig eszméletlen Olgát. Amikor eltűntek, az
orvos sürgős nőgyógyászati vizsgálatot ajánlott nekem, hogy
megnézzük, minden rendben van-e a gyerekkel. Nagyon jól éreztem
magam, már amennyire egy ilyen kaland után jól érezheti magát az
ember, ezért nem nyugtalanított a vizsgálati eredmény. Nem volt
erős az ütközés, az öv inkább a kulcscsontomat dörzsölte, nem a
hasamat nyomta, de egyetértettem, hogy jobb megnézetni. Kis idő
után visszatért Domenico, az orvos pedig elköszönt, és eltűnt.

– Laura, hallgass ide, el kell nekem mesélned, mi történt
pontosan.
Kimentünk a spa központból, a parkolóﬁú odaadta a
kocsikulcsot…
– Hogy nézett ki a parkolóﬁú? – kérdezte közbevágva.
– Fogalmam sincs, olasznak tűnt, nem néztem meg. Amikor
beültünk, elindult utánunk egy fekete terepjáró. Azt hittem, a
testőreink. Aztán felhajtottunk az autópályára, és elkezdődött ez a
rémálom, a többit pedig már tudod, mert egész úton veled
beszéltem.
Amikor befejeztem, megcsörrent a telefonja, ő pedig dühösen
kiment a szobából.
Nyugtalanul utána mentem. Domenico szinte kiszaladt a bejárati
ajtón, és a testőreim felé ment, akik éppen leparkoltak a felhajtón.
Amikor közel értek hozzá, először erősen behúzott egyet az
egyiknek, aztán a másiknak, és még rúgta is. A BMW emberei, akik
már ott álltak, a földre nyomták a sofőrt, Domenico pedig ököllel
ütötte a társát.
– Domenico! – kiabáltam megriadva a látványtól.
Lassan fölemelkedett a földről, a földön hagyta a szinte
eszméletlen férﬁt, és odajött hozzám.
– A bátyám úgy is megöli őket – mondta, és a nadrágjába törölte
véres kezét. – Gyere, a szobádba kísérlek.
A nagy ágyra ültem, Domenico pedig elment megmosakodni.
Éreztem, hogy kezdenek hatni a gyógyszerek, én pedig kicsit tompa
vagyok, és aludni akarok.
– Laura, ne aggódj, ilyen nem fordul elő többet. Megtaláljuk, ki
üldözött.

– Ígérd meg nekem, hogy nem ölöd meg őket! – suttogtam a
szemébe nézve.
Grimaszolt, és az ajtófélfának támaszkodott.
– Én megígérhetem, de a döntés Massimóé. Ne gondolj most erre,
a legfontosabb az, hogy nincs semmi bajod.
Kopogtattak, Domenico lement, és egy pohár forró kakaóval tért
vissza.
– Alapesetben alkoholt adnék neked – mondta, és a mellettem
lévő szekrényre tette a csészét. – De a helyzet az, hogy most csak
tejet kaphatsz. Mennem kell, de megvárom, hogy átöltözz, és bebújj
az ágyba.
A gardróbba mentem, felvettem Digó pólóját, visszajöttem, és
bebújtam a takaró alá.
– Jó éjt, Domenico, köszönök mindent!
– Bocsánat – mondta, és eltűnt a lépcsőn. – Ne feledd, hogy az
ágy mellett van egy gomb! Ha bármire szükséged van, nyomd meg!
Az oldalamra fordultam, és bekapcsoltam a tévét. Távirányítóval
lekapcsoltam az összes lámpát, és a párnára hajtottam a fejem. Egy
kicsit néztem a hírcsatornát, nem is tudom, mikor aludtam el.
Felébredtem az éjszaka közepén, még mindig halkan ment a tévé.
Megfordultam az éjjeliszekrényen heverő távirányítóért, és
lefagytam. Az ágy melletti fotelban ült Massimo, és engem nézett.
Egy darabig csak feküdtem, és néztem őt, nem tudtam, hogy még
alszom, vagy ez talán tényleg valóság.
Néhány másodperc múlva felkelt, és térdre borult, fejét a hasamra
hajtva.
– Drágám, bocsánat – suttogta, és erősen átölelt.
Kibújtam a szorításából, mellé térdeltem, és magamhoz öleltem.

– Nem szabad megölnöd őket, érted? Soha semmit nem kértem,
de most könyörgök. Nem akarom, hogy miattam még egy ember
meghaljon.
Massimo egy szót sem szólt, csak bújt hozzám. Így ültünk
hallgatásban egy negyedórát, hallgattam megnyugtató légzését.
– Ez az én hibám – mondta elhúzódva, és kézen fogott engem.
Felkelt, és az ágyra tett engem, betakart, és mellém ült. Csak
mostanra ébredtem igazán fel, és most tudtam értékelni az elém
táruló látványt. Látszott, hogy rohant ide, mert még szmokingban
volt. Megsimogattam az öltönye szélét.
– Rendezvényen voltál?
Digó lehajtotta a fejét, és kivette a korábban kilazított gallérból a
csokornyakkendőt.
– Cserben hagytalak. Megígértem, hogy meg foglak védeni, hogy
soha semmi bajod nem esik. Elutaztam három napra, és te csoda,
hogy nem haltál meg. Még nem tudom, ki ült a volán mögött, és ez
hogy történhetett, de esküszöm, megtalálom, ki akarta ezt tenni –
morogta, és felkelt az ágyból. – Nem tudom, Laura, hogy ez az egész
jó ötlet-e. Mindennél jobban szeretlek a világon, de nem tudom
elképzelni, hogy miattam meghalj. Azzal, hogy ideköltöztettelek, a
legaljasabb önzést tanúsítottam, most meg, amikor a helyzet
instabil, látszik, hogy már semmiben sem lehetek biztos.
Ijedten néztem rá e szavak hallatán.
– Úgy gondolom, hogy egy időre el kell utaznod. Sok változás
alakul, és amíg ezek nem zajlanak le, nem vagy biztonságban
Szicíliában.
– Miről beszélsz, Massimo? – kérdeztem, és kiugrottam az ágyból.
– Most akarsz elküldeni, két nappal esküvő előtt?

Felém fordult, erősen elkapott, és a szemembe nézett.
– Te akarod ezt egyáltalán? Laura, talán tényleg egyedül kell
lennem. Én választottam ilyen életet, neked pedig nem adtam
választási lehetőséget. Arra ítéltelek, hogy velem legyél, hogy
folyamatosan veszélyben legyél.
Elengedett, és a lépcső felé indult.
– Hülye voltam, amikor azt gondoltam, hogy másképp lesz, hogy
nekünk sikerül. – Megállt, és sarkon fordult. – Jobbat érdemelsz,
kislány.
– A picsába, nem hiszem el! – kiabáltam, és odaszaladtam hozzá.
– Most jutott az eszedbe? Közel három hónap után, az eljegyzés
után, és azután, hogy gyereket csináltál nekem?!

♥ Köszönetnyilvánítás ♥
Mindenki életében van olyan ember, aki jobban hisz benne, mint
kellene. Számomra ez az ember a választott testvérem – Anna
Mackiewicz. Köszönöm neked, édesem, hogy hatékonyan és
rendszeresen toltál engem a könyv kiadása felé.
Köszönöm a hitedet!
Anyu, apu – köszönöm nektek, hogy ilyen vagyok, hogy tudok
beszélni a szexről, szerelemről, érzelmekről. Nagyon szeretlek
benneteket!
Köszönöm a Red Sea Zone kitesurﬁng bázisnak, hogy helyet adtak
nekem az íráshoz, és köszönöm a szép borítófotókat, amelyeket Jan
Szlagowski (18) és apukája, Piotr Camel Szlagowski készített. Uraim,
szuperek vagytok!
De elsősorban annak a férﬁnak szeretnék köszönetet mondani, aki
elhagyott, összetörte a szívemet, és tettre sarkallt, aminek nyomán
most kezedben tarthatod ezt a könyvet.
KM, köszönöm!

Kínálatunk megtekinthető az interneten is:
www.muveltnep.hu

