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„Barátom,	soha	ne	higgy	a	nőnek.
Mind	hamis	ígérettel	áltat.

Persze	a	szerelemről	beszélnek,
de	tudd,	hogy	az	árulás	átjárja	őket.

A	testük	bujaságra	csábít.
Ne	feledd,	hogy	az	ördög	is	a	nőt	használta	fel,

hogy	Ádámot	kiűzzék	a	Paradicsomból.
Ne	mondd:	Hogyha	én	egyszer	szerelmes	leszek,

nem	kerget	őrületbe	a	szerelem.
De	igen,	mert	egyetlen	férfi	sem	képes	ellenállni	annak,

hogy	egy	nő	elcsavarja	a	fejét…”

(Az	Ezeregyéjszaka	meséi)



ELŐSZÓ

Sötét	 éjszaka	 volt	 Egyiptomban,	 annak	 ellenére,	 hogy	 a	 csillagok
tisztán	ragyogtak	az	égen,	és	a	hold	is	egész	fényesen	világított.	De
valamiért	mégis	ez	az	éjjel	volt	a	világon	a	legsötétebb…
Kairó	 egyik	 legnagyobb	 házának	 ablakaiból	 eközben	 fényesség

szűrődött	 ki.	 De	 nem	 mindegyik	 ablak	 úszott	 fényárban,	 mert	 a
házban	 volt	 egy	 szoba,	 melyben	 szintén	 az	 éj	 sötétje	 uralkodott.
Ebből	 a	 vaksötétből	 valamiféle	 lágy	 muzsika	 hallatszott.	 Az
Ezeregyéjszaka	meséinek	zenéje	halkan	szólt,	alig	hallhatóan,	de	a
szoba	csöndjében	mégis	úgy	tűnt,	mintha	bent	ülnének	a	zenészek.
A	hegedű	bánatosan	sírt…
A	szobába	belépve	érzékelhető	volt	a	rend	és	a	tisztaság,	na	meg	a

fájdalom	 és	 a	 bánat.	 Az	 illat	 pedig,	 ami	 átjárta	 a	 helyiséget,	maga
volt	a	Kelet	varázsa.	A	fűszeres	illatból	a	szantál	volt	a	legerősebb.
A	szoba	homokszínű	falán	nagy	méretű	képek	 lógtak,	melyek	az

egyiptomi	 táj	 szépségét	 örökítették	meg.	 A	 padlót	 hatalmas,	 puha,
kézi	szövésű,	igen	drága	szőnyeg	fedte,	rajta	pedig	egy	óriási,	fehér
baldachinnal	 fedett	 franciaágy	 állt.	 Az	 ágyat	 szintén	 fehér,
selyemből	 készült	 lepedő	 takarta.	 Rajta	 puha	 párnák	 pihentek.
Tisztaságot,	lágyságot	és	érzékenységet	tükröztek.	Az	ágy	szépen	be
volt	vetve,	az	ágynemű	érintetlen,	senki	nem	feküdt	benne	azon	az
estén.



Előtte	 egy	 támla	nélküli	 dívány	 kapott	 helyet.	 Cirádás	 szövése	 a
föld	sárgás-barnás	színében	tündökölt.
Egy	picivel	arrébb	egy	kis	dohányzóasztal	állt,	kacskaringós	lábai

fából	 készültek,	 látszott,	 hogy	 kézi	 faragású,	 ráadásul	 nagyon
aprólékos	 munka	 lehetett.	 A	 lapját	 egy	 fakeretbe	 illesztett	 üveg
alkotta.	 Az	 asztalkán	 egy	 üveg	 ital	 állt,	 melynek	 legalább	 a	 fele
hiányzott,	mellette	pedig	egy	pohár,	melyből	jól	láthatóan	kiitták	az
alkoholt,	 és	 csak	 a	 félig	 olvadt	 jégkockák	 utaltak	 arra,	 hogy	 ez	 a
pohár	nem	sokkal	ezelőtt	még	tele	volt.	A	jégtől	lecsapódott	pára	a
kis	 üveg	 külsején	 mint	 miniatűr	 patak	 csordogált	 lefelé,	 amíg	 az
asztal	meg	nem	állította,	és	már	egy	kisebb	tócsát	alkotott	körülötte.
Az	asztalka	mellett	ugyanolyan	szövésű	fotel	állt,	mint	amilyen	a

dívány,	 a	 fotelben	 pedig	 egy	 fiatal	 férfi	 ült	 a	 sötétben.	 Alig	 múlt
huszonhárom	 éves,	 és	 csak	 az	 ablakon	 beszűrődő	 holdfény
világította	meg	 őt.	 Haja	 fekete	 volt	 és	 rövid,	 de	 jól	 fésült,	 az	 arca
borostás,	 de	 ápolt.	 Fekete	 öltönyt	 viselt	 fehér	 inggel	 és	 fekete
nyakkendővel.	Az	inge	félig	kigombolva,	így	a	mellkasa	kilátszódott.
Mellkasát	szőr	borította,	de	a	szőrzete	nem	volt	túl	erős.	Az	ingujját
hanyagul	feltűrte.	A	nyakkendőjén	a	csomó	kioldva,	és	csak	hagyta,
hadd	lógjon	a	nyakában.
A	 férfi	 a	 kezében	 egy	 vörös	 bársonydobozkát	 tartott,	 melynek

belseje	szintén	vörös	színű	volt,	és	azt	egy	fehér	bársonypárnácska
töltötte	 ki.	 A	 párna	 körbeölelt	 valamit.	 Valamit,	 ami	 nem	 is	 olyan
régen	 nagyon	 fontos	 emléknek	 számított	 a	 férfi	 életében.	 Egy
gyűrűt	rejtett	a	kis	doboz,	egy	aranykarikát.	A	férfi	kivette	a	gyűrűt
a	 helyéről,	 majd	 az	 ujjai	 között	 forgatta,	 s	 közben	 nagyokat
sóhajtott.	 Sóhajtásai	 fájdalmas	 nyögésbe	 torkolltak.	 Ezen	 az
éjszakán	nem	csak	a	hegedű	sírt.	A	férfi	szemeiből	könnyek	szöktek
elő,	lefolytak	borostás	arcán,	egészen	a	szája	sarkáig,	miközben	még
mindig	a	gyűrűt	szorongatta.



Egy	kis	 idő	elteltével	 előrehajolt	 a	 fotelból,	 a	 jeges	pohárba	még
egy	 kis	 italt	 töltött	 az	 üvegből,	 majd	 egy	 szuszra	 kiitta,	 aztán
visszatette	 a	 poharat	 az	 asztalra,	 mely	 csilingelően	 csattant	 az
üvegen,	 majd,	 mint	 aki	 jól	 végezte	 dolgát,	 újra	 hátradőlt.	 Ezután
ismét	forgatni	kezdte	a	karikát.
Gondolkozott.	A	múltjára	gondolt,	hogy	miért	is	vette	ezt	a	gyűrűt,

és	hogy	kinek	szerette	volna	adni.	Folyton	egy	párbeszéd	csengett	a
fülében.	 Egy	 párbeszéd,	 ami	 közte	 és	 a	 szerelme	 között	 zajlott,
ezelőtt	pár	héttel.
–	Szeretlek	–	kezdte	a	férfi.
–	Ahogy	én	is.
–	Minden	porcikám	azt	akarja,	hogy	veled	éljem	le	az	életem.
–	Ahogy	az	enyém	is.	–	A	szerelme	mosolyában	és	szemeiben	akkor

minden	benne	volt,	amire	egy	férfi	vágyhat,	ezért	nem	is	várt	tovább	a
kérdéssel.	 Bár	 nagyon	 izgult,	 hiszen	 sosem	 kérte	 még	 meg	 egy	 nő
kezét	sem,	bízott	benne,	hogy	a	barátnője	igent	mond	neki.	A	mosolya
után	már	nem	volt	kétsége,	így	megszólalt.
–	Hozzám	jössz	feleségül,	drágám?
–	Boldogan	–	hangzott	az	akkor	oly	őszintének	tűnő	válasz.
De	ahogy	sok	minden,	ez	sem	tartott	örökké.	A	boldogság	csak	egy

pillanatnyi	 varázs	 volt,	 mely	 hirtelen	 elillant.	 Hiszen	 egy	 sötét
éjszakán	fény	derült	a	szerelmes	nő	titkára.	Egy	borzasztó	titokra.	S
ez	a	titok	olyan	sebet	ejtett	a	férfi	szívében,	amelyről	azt	hitte,	nem
gyógyul	be	soha.	Pedig	hosszú	hetek	teltek	el	azóta.	Vajon	tényleg	ez
volt	 az	 igaz	 szerelem?	 Vagy	 tévedett?	 Lesz	 egyáltalán	 esély	 arra,
hogy	 újra	 szerelmes	 legyen?	 Most	 úgy	 érezte,	 hogy	 semmi	 esetre
sem,	hiszen	kitépték	a	szívét.	Kitépték,	és	darabokra	törték.	De	azért
lehet	még	boldog	ebben	az	életben?	El	tudja	felejteni	egyáltalán	azt
a	sötét	éjszakát,	amikor	kiderült,	hogy	a	nő,	akit	mindennél	jobban



szeretett,	akiért	az	életét	 is	 feláldozta	volna,	és	aki	miatt	majdnem
kitagadta	a	családja,	megcsalta	és	meglopta?	Ha	igen,	vajon	meg	tud
bízni	 ezek	 után	 egyetlen	 asszonyban	 is?	 Mindenesetre	 le	 akarta
zárni	 az	 életének	 ezen	 részét,	 hogy	 egy	 újat	 nyisson.	 Egy	 sokkal
bizalmatlanabbat,	egy	kevésbé	őszintét.
A	férfi	végül	mélyet	sóhajtott,	felállt	a	fotelből,	az	ablakhoz	sétált,

és	kitárta	azt.	Beszívta	a	forró	kairói	levegőt	a	tüdejébe,	majd	lassan
kieresztette	 onnan	 minden	 gondolatával	 együtt.	 Még	 mindig	 a
Seherezádé	zenéjét	hallgatta,	mintha	az	sohasem	érne	véget.	Ezután
a	kezében	lévő	gyűrűre	nézett,	és	csak	ennyit	mondott,	azt	is	szinte
suttogva,	mielőtt	kidobta	azt	az	éj	sötétjébe.
–	Ég	veled,	Faizah!



1.	FEJEZET

10	évvel	később

Zoé	Darrieux	fáradtan	keresgélt	a	táskájában	a	kulcsai	után.	Amikor
megtalálta	 azokat,	 gyorsan	 kinyitotta	 a	 lakása	 bejárati	 ajtaját,
belépett	az	előszobába,	és	egy	hirtelen	mozdulattal	becsapta	maga
mögött	az	ajtót,	majd	 fújtatott	egyet.	A	 teste	szinte	beleborzongott,
annyira	 jóleső	 érzés	 volt	 a	 lakás	 meghitt	 melegsége,	 mert	 a	 kinti
hideg,	 esős,	 őszi	 időtől	 teljesen	 átfagyott.	 Na	 de	mit	 vár	 az	 ember
ettől	az	évszaktól,	így	november	végén?	A	párizsi	időjárás	amúgy	is
kiszámíthatatlan	 manapság.	 Ledobta	 a	 táskáját	 az
előszobaszekrényre,	mellé	tette	a	kulcsait,	lerúgta	a	cipőjét,	majd	a
nappali	 felé	 indult,	 ahol	 végül	 a	 kabátját	 az	 egyik	 fotel	 támlájára
dobta.	 Ezután	 ledőlt	 a	 kanapéra,	 érezte,	 ahogy	 átfagyott	 testrészei
olvadásnak	indulnak,	végül	egy	hatalmasat	sóhajtott.	Bekapcsolta	a
tévét,	de	becsukta	a	szemeit,	hogy	lazítson	egy	picit.	Fárasztó	napja
volt.	 A	 gondolatai	 egy	 férfi	 körül	 forogtak.	 Ez	 a	 pasas
levakarhatatlanul	 tapadt	rá,	és	ez	 teljesen	 felzaklatta	őt.	Valamiért
sosem	 akarta	 megérteni	 a	 visszautasítást.	 Ráadásul	 elég	 csapodár
volt,	minden	nőnek	udvarolt,	mindenkivel	 flörtölt,	persze	senkinél
sem	 volt	 ennyire	 kitartó,	 mint	 nála.	 Hiszen	 akit	 megkapott,	 egy
éjszaka	után	ki	is	dobta.



Qasim	 hozta	 a	 céghez	 a	 fiát,	 miután	 ő	 betársult	 a	 Darrieux
parfümgyárba.	 Keringtek	 pletykák	 az	 okáról,	 hogy	 miért	 is	 vette
maga	mellé	az	idősebb	Fadaei	a	gyerekét,	de	ez	csak	szóbeszéd	volt.
A	mai	világban	pedig	jobb,	ha	az	ember	nem	hisz	a	szóbeszédnek.
Na	jó,	azért	azt	be	kell	vallani,	hogy	a	fickó	baromi	 jól	nézett	ki,

csak	hát	a	származása…	Arab…	Ki	a	fene	kezdene	európai	létére	egy
arab	férfival?	Manapság	úgyis	hallani	mindenfélét	ezekről.	Persze	a
fickó	elérte	a	célját,	hiszen	most	is	rá	gondol.	Zoé	tagadhatja	ugyan
az	érzéseit,	de	saját	magát	nem	csaphatja	be.	Őrülten	tetszett	neki	a
pasi,	 és	 egyre	 inkább	 úgy	 érezte,	 nehéz	 már	 ellenállnia	 a
csábításának.
A	 gondolatmenetét	 más	 irányba	 akarta	 terelni,	 ezért	 nyújtózott

egy	 nagyot,	 letusolt	 és	 megvacsorázott.	 Végül	 egy	 könyvvel	 a
kezében	bevackolta	magát	a	kanapéra,	és	olvasni	kezdett.	De	nem
sokáig	 élvezhette	 az	 egyedüllétet,	 hiszen	 még	 alig	 merült	 bele	 a
könyv	által	nyújtott	képzelet	világába,	máris	kopogtattak	az	ajtaján.
–	Ki	a	fene	lehet	az?	–	kérdezte	magától,	majd	az	órára	nézett.	Már
majdnem	 negyed	 nyolc	 volt.	 Zoé	 lerakta	 maga	 mellé	 a	 könyvet,
felállt,	és	a	bejárat	felé	igyekezett.
–	Ki	az?
Az	ajtóból	egy	vacogó	hang	szólt	vissza.
–	Én	vagyok,	Alizeé.
Zoé	 kinyitotta	 az	 ajtót,	 a	 nő	 pedig	 besietett	 rajta.	 Köszöntötte	 a

barátnőjét,	majd	lerázta	magáról	az	esőcseppeket,	levetette	a	cipőjét
meg	a	kabátját,	miközben	még	mindig	vacogó	hangon	szólalt	meg.
–	Már	majd	megfagytam.
Alizeé	a	nappali	közepén	állt	meg.	Zoé	barátnője	vékony,	átlagos

magasságú	 lány	 volt.	 Szőke,	 rövid	 frizurája	 folyton	 beállítva,
ráadásul	 úgy,	 hogy	 semmilyen	 időjárási	 tényező	 nem	 tudott	 kárt



tenni	benne.	Ez	is,	meg	persze	a	testalkata	és	barna	szemei	vagány,
de	 elegáns	 nő	 benyomását	 keltette.	 Vele	 szemben	 Zoé	 hosszú,
göndör,	 fekete	 hajú,	 sötétkék	 szemű,	 alacsony,	 törékeny,	 ennek
ellenére	magabiztos	és	roppantul	dekoratív	lány	volt.
Zoé	egy	darabig	kíváncsian	méregette	Alizeét.	Nem	értette,	miért

jött	 ide	 ilyenkor.	 Meg	 is	 kérdezte	 tőle,	 hiszen	 a	 barátnője	 nem
szólalt	meg.
–	Miért	jöttél?	Nem	mintha	zavarnál,	de	nem	ért	volna	rá	holnap?

Késő	van	már.
–	Nem.	Leveled	jött.
–	Levelem?
–	Zakaria…	Hiába	mondtam	neki,	hogy	te	már	hazajöttél	a	cégtől!

A	 lelkemre	 kötötte,	 hogy	 még	 ma	 adjam	 át.	 –	 Majd	 egy	 fehér
borítékot	nyújtott	Zoé	felé.	–	Azt	mondta,	fontos.
–	Zakaria	–	ismételte	a	nevet	Zoé	cinikusan.	–	Már	megint	Zak!	Ülj

le	–	kérte	a	barátnőjét.	–	Kérsz	valamit?	Gondolom,	átfagytál.
–	 Egy	 forró	 tea	 jólesne	 –	 válaszolta	 Alizeé,	 majd	 kényelmesen

elhelyezkedett	a	fotelban.
Zoé	a	konyhába	ment,	és	készített	két	csésze	teát,	miközben	azon

elmélkedett,	 hogy	 a	 cég	 társtulajdonosának	 fia	 vajon	 már	 megint
mit	akar	tőle.	De	ez	valójában	nem	is	volt	kérdés.	Minden	levelében
szebbnél	 szebb	 dolgokról	 írt.	 Ám	 ez	 valószínűleg	 csak	 azért	 volt,
hogy	 megkapja	 őt.	 Egy	 éjszaka	 kedvéért.	 Magának	 sem	 akarta
bevallani,	 de	 bizony	 vonzódott	 a	 férfihoz.	 Ilyenkor,	 amikor	 azon
tűnődött,	 hogy	 milyen	 lenne	 az	 élete	 egy	 ilyen	 pasival,	 mindig
figyelmeztetnie	kellett	magát	arra,	hogy	„Vigyázz!	Ez	a	jóképű	fickó
egy	széltoló…”	 Ennek	 ellenére	 eljátszotta,	még	 a	 barátnője	 előtt	 is,
hogy	 utálja	 azt	 a	 tenyérbemászó	 alakot.	 Miután	 elkészült	 a	 forró
ital,	Zoé	bevitte	a	nappaliba,	majd	a	barátnőjével	szemben	ült	le,	aki



még	mindig	a	fehér	borítékot	markolászta.
Alizeé	barátnője	felé	tartotta	a	levelet,	de	az	nem	nyúlt	érte.
–	Elvennéd?
A	 nő	 bosszúsan	 kikapta	 a	 kezéből	 a	 borítékot,	 és	 azzal	 a

lendülettel	ledobta	a	csészék	mellé	a	dohányzóasztalkára.
–	Nem	olvasod	el?
–	Mindketten	tudjuk,	mi	van	benne.
Alizeé	elmosolyodott,	arca	 lágy	vonásai	kissé	 fáradtnak	 tűntek	a

mosoly	alatt.
–	 Egy	 újabb	 szerelmi	 vallomás.	 Nem	 is	 értem,	 hogy	 bírsz	 még

mindig	ellenállni	neki,	a	hosszú	hetek	óta	tartó	ostrom	után.
–	Hogy	hogyan?	Én	tudom,	hogy	az	a	pasas	nem	hozzám	való,	és

ennek	 több	 oka	 is	 van.	 Például,	 hogy	 azt	 hiszi,	 bárkit	megkaphat.
Beképzelt,	 öntelt	 alak.	 Folyton	 más	 nővel	 lehet	 látni.	 A	 pletykák,
amik	 a	múltjáról	 terjengenek,	 sem	 túl	 bizalomgerjesztők.	 Állítólag
elhagyta	 a	 nagy	 szerelme,	 de	 én	 biztos	 vagyok	 abban,	 hogy	 ez	 a
pasas	 hibája	 volt.	 Zakaria	 Fadaei	 megéri	 a	 pénzét.	 –	 Nyelt	 egy
nagyot	–	Holnap	beszélek	az	apámmal.
–	Beszélsz	az	apáddal?	Na	de	miért?
–	Mert	amióta	Qasim	Fadaei	betársult	az	apám	cégéhez,	azóta	az

egoista	fia	folyton	zaklat,	és	nem	ért	a	szép	szóból.	Egyszerűen	nem
látja	vagy	nem	fogja	fel,	hogy	nem	akarok	tőle	semmit	–	füllentette,
majd	 újabbat	 nyelt,	 mintha	 a	 homlokára	 lenne	 írva,	 hogy	 most
„átvágtalak,	barátnőm,	mert	bizony	tetszik	nekem	Zak”.	–	Ez	a	fickó
teljesen	 kikészít.	 –	 Néha	 kicsit	 valóban	 soknak	 érezte	 a	 pasas
próbálkozásait,	 de	 azért	 a	 lelke	 mélyén	 jólesett	 neki	 az	 udvarlás.
Mivel	Zoé	büszke	nő	volt,	nem	szerette	volna,	ha	bárki	megtudná,
hogy	vonzódik	az	arab	férfihoz,	pontosan	azért,	mert	a	véleménye
teljesen	ellentétes	volt	az	érzelmeivel.



–	 Hát,	 ha	 a	 véleményemre	 vagy	 kíváncsi,	 engem	 kikészíthetne,
mert	 én	 szívesen	 ébrednék	 a	 karjaiban.	 Ha	 csak	 egy	 éjszakára,
akkor	is.	Ráadásul	az	a	hír	járja,	hogy	az	arab	pasik	nagyon	jók	az
ágyban.
–	 Jézusom,	 te	 lökött	 vagy	 –	 nevette	 el	 magát	 zavarában	 Zoé,

azután	 belekortyolt	 a	 teájába.	 –	 De	 nem	 vagyok	 kíváncsi	 a
véleményedre,	sem	arra,	hogy	az	arabok	mennyire	jók	az	ágyban.	–
Azért	 a	 barátnője	 utolsó	 mondatán	 elgondolkozott,	 míg	 csendben
iszogatták	a	teájukat.
–	Lassan	haza	kellene	mennem,	késő	van.	Holnap	pedig	elég	sok

munkánk	lesz.	Amúgy	is	nagyon	fáradtnak	érzem	magam,	csak	ezt
a	 vacak	 levelet	 hoztam	 –	 mutatott	 az	 asztalon	 heverő	 bontatlan
borítékra.	–	Köszönöm	a	teát,	ez	hazáig	kitart	ebben	a	cudar	időben.
–	Alizeé	közben	magára	aggatta	a	kabátot	és	felvette	a	cipőjét,	majd
kisietett	az	ajtón.
Zoé	visszaült	a	kanapéra,	és	bámulni	kezdte	a	fehér	borítékot.	De

csak	egyre	jobban	felidegesítette	magát,	ahogy	nézte	a	neki	címzett
levelet.	Zakariának	mindig	sikerült	elérnie,	hogy	felzaklassa	őt.	A	nő
nagyon	 dühös	 lett,	 maga	 sem	 értette,	 miért.	 Egy	 hirtelen
mozdulattal	 a	 tasak	után	nyúlt,	 és	dühében	apró	darabokra	 tépte.
Végül	 a	 hálószobájába	 sietett,	 és	 lefeküdt	 aludni.	 Az	 álom	 pedig
hamar	elnyomta	őt.

Zakaria	nem	tudott	aludni	ezen	az	éjszakán.	Talán	az	is	hozzájárult
az	álmatlanságához,	hogy	már	hozzászokott	a	párizsi	klímához,	és
nem	 érezte	 jól	 magát	 a	 kairói	 forróságban.	 De	 az	 is	 lehet,	 hogy
azért,	mert	egy	nőre	gondolt.	Egy	nőre,	aki	belopta	magát	a	szívébe,
mégis	 úgy	 érezte,	 hogy	 az	 érzelmei	 nem	befolyásolhatják	 őt.	 Nem



akart	újra	csalódni,	hiszen	még	most	sem	bízott	meg	egyetlen	nőben
sem.	Nem	 tudott.	 Csak	 azt	 nem	 értette,	 hogy	 Zoé	 hiánya	miért	 fáj
neki	ennyire.	Nem	merte	kimondani,	de	a	szíve	mélyén	tudta,	hogy
ez	az	érzés	több,	mint	vágyakozás.	Talán	már	bele	is	szeretett,	de	az
nem	lehet,	egyszerűen	nem	lehet.	Még	egyszer	nem	akart	csalódni
egy	nőben	sem.	Ezért	nem	is	akarta	teljesen	átadni	magát	ennek	a
vágynak,	 harcolt	 ellene,	 amennyire	 csak	 tudott,	mert	 bár	 szerette
volna	meghódítani	Zoét,	őrülten	félt,	hogy	újra	fájdalmat	okoz	saját
magának.	 A	 társtulajdonos	 lánya,	 bár	 nem	 utasította	 őt	 vissza
egyértelműen,	azért	valamilyen	módon	mindig	jelét	adta,	hogy	nem
kér	a	férfi	közeledéséből.	Így	a	fickó	is	folyton	zavarban	volt,	mert
nem	 tudta	 eldönteni,	 hogy	 Zoé	mit	 is	 akar	 valójában.	 Persze	 az	 is
megeshet,	hogy	ő	maga	sem	tudja.	Zakaria	képtelen	volt	eldönteni,
hogy	 a	 saját	 érzései	 ellen,	 vagy	 a	 kívánt	 nőért	 kellene	 harcolnia.
Teljes	érzelmi	vihar	dúlt	a	lelkében.
Kiment	 az	 udvarra,	 leült	 a	 teraszon	 egy	 padra,	 és	 a	 csillagokat

bámulta.	A	múltjára	gondolt,	a	gyermekkorára,	meg	egy	asszonyra,
aki	majdnem	 tönkretette	 őt	 és	 a	 családját.	 Az	 apja	 szeretőjére.	Mi
mindenen	 kellett	 keresztülmennie	 az	 anyjának	 egy	 prostituált
miatt.	 S	 mégis	 megbocsátott	 az	 apjának.	 Legalábbis	 ezt	 mondja.
Nem	váltak	el,	de	érezhetően	valami	megváltozott	közöttük.	Az	évek
alatt	 kialakult	 kölcsönös	 megértés	 az,	 ami	 összetartja	 még	 őket.
Vagy	talán	még	mindig	a	szerelem…
Zakaria	rájött	arra,	hogy	valójában	attól	 tart,	olyan	lesz,	mint	az

apja,	de	az	apjával	ellentétben	ő	egy	nőt	 sem	 lenne	képes	annyira
megbántani,	mint	ahogy	azt	Qasim	tette	Ghaliával.	Legalábbis	olyat
nem,	 akit	 tényleg,	 szívből	 szeret.	 Hiszen	 tudta,	 milyen	 érzés,	 ha
megcsalják	az	embert.
Qasim	Fadaei	 valódi	 szívtipró	 volt	 fiatalabb	korában,	 epekedtek

érte	a	nők.	Bárkit	megkaphatott,	akit	csak	akart,	nem	mintha	most,



középkorúan	nem	lenne	jóképű.	Ő	mégis	csak	egy	nőt	vett	feleségül.
Ghaliát.
Ghalia	 gyönyörű	 asszony	 volt,	 ráadásul	 egy	 fiúgyermekkel

ajándékozta	 meg	 a	 férjét.	 Qasim	 büszke	 volt	 a	 családjára.	 Mégis
megtörtént	 az,	 ami	minden	asszony	 rémálma.	 Zakaria	kisgyermek
volt	 még,	 amikor	 kiderült,	 hogy	 a	 férfi	 megcsalta	 a	 feleségét.
Szeretőt	 tartott,	 s	 minden	 szabadidejét	 azzal	 a	 nővel	 töltötte.	 Egy
napon	a	 szerető	megkérte	őt,	 hogy	hagyja	 el	 a	 családját	 érte,	 de	 a
férfi	nemet	mondott.	Akkor	a	kis	szajha	elment	a	Fadaei-házba,	és
elmondott	mindent	Ghaliának.	Az	 asszony	összetört,	 de	kitartott	 a
férje	 mellett,	 és	 Qasim	 könyörgésére	 a	 férfi	 megbocsátásra	 talált.
Bár	 a	 kapcsolatuk	 ezután	nem	volt	 olyan	heves	 és	 bizalmas,	mint
előtte,	 mégis	 szépen	 éltek,	 azóta	 is	 tisztelik	 egymást.	 Egyedül
Zakaria	nem	tudott	soha	megbocsátani	az	apjának,	azért	kerüli	ezt	a
témát,	hiszen	nem	akar	olyan	sebeket	feltépni,	melyek	egyszer	már
begyógyultak.
Mindezek	 után	 a	 képzelete	 újra	 Párizsba	 tévedt,	 és	 megint	 a

számára	 érinthetetlen	 nőre	 gondolt,	 Zoéra,	 aki	 a	 hosszú	 hetek
múlása	 alatt	 még	 mindig	 állta	 az	 ostromot,	 és	 nem	 adta	 be	 a
derekát.	 Zak	 egyszerűen	 nem	 tudta	 elviselni	 az	 elutasítást.	 Be
akarta	 bizonyítani	 magának,	 hogy	 ő	 bizony	 megkaphatja	 azt	 a
párizsi	lányt	is.
Arcát	 perzselte	 a	 nő	 tekintete,	 az	 illata	 pedig	 megbabonázta.

Amikor	a	közelében	volt,	nem	akart	elszakadni	tőle,	és	amikor	távol
volt,	majd	megőrült,	hogy	újra	lássa.	Kívánta	őt,	mindennél	jobban.
Szerette	volna	megkapni,	ha	csak	egy	éjszakára	 is.	Minek	 is	kellett
volna	 neki	 többre,	 csak	 azért,	 mert	 úgy	 érezte,	 hogy	 a	 vonzalom,
amit	 iránta	 érez,	 már	 átcsap	 szerelembe?	 Nevetséges,	 hiszen	 a
szerelem	 elmúlik,	 és	mi	marad	 utána?	 Semmi,	 csak	 a	 tisztelet.	 Az
meg	ugyan	minek,	 őt	 sem	 tisztelte	 az	 a	nő,	 aki	 állítólag	 szerelmes



volt	 belé.	 Akkor	 hogyan	 tudná	 tisztelni	 egy	 olyan,	 aki	 folyton
visszautasítja?	 Zak	 nem	 akarta	 feladni	 harc	 nélkül.	 Mindenáron
meg	 akarta	 szerezni	 Zoét.	 Azt	 meg	 végképp	 nem	 tudta
megmagyarázni,	 hogy	 mi	 a	 fene	 vonzza	 őt	 ennyire	 a	 Darrieux
lányhoz.	 Zakaria	 szívét	 elöntötte	 a	 fájdalom,	 bőrét	 a	 forróság,	 így
kigombolta	az	ingét,	hogy	hűsítse	a	testét.	Már	amennyire	Kairóban
az	 ember	 le	 tudja	hűteni	magát	 a	 szabad	 égbolt	 alatt.	Hiszen	még
ősz	 végén	 is	 tombolt	 a	meleg.	 Felsőtestén	 a	 veríték	 végigcsorgott,
egészen	 a	 nadrágja	 övéig.	 Nem	 bírta	 elviselni	 a	 bizonytalanságot.
Fájt	a	szíve,	és	megőrjítette	a	vágy.	Szabadulni	akart	a	gondolataitól,
szabadulni	 akart	 Zoétól,	 legalább	 aznap	 estére.	 Végül	 erőt	 vett
magán,	 megdörzsölte	 a	 szemeit,	 hátha	 ezzel	 elűzi	 a	 nő	 képét	 és
illatát	a	fejéből.
–	Oh,	 Allah,	 segíts	meg!	 –	 suttogta,	majd	 felállt,	 és	 visszasétált	 a

házba.

Másnap	reggel	Zoé	korán	kelt,	nem	reggelizett,	csak	gyorsan	megitta
a	 kávéját,	 megmosakodott,	 végül	 felöltözött,	 és	 bement	 a
munkahelyére.	Párizsban	december	elejéhez	közeledve	most	is	elég
hűvös	 volt	 az	 idő,	 a	 hőmérő	higanyszála	 nem	haladta	meg	 az	 egy
fokot.	De	legalább	aznap	nem	esett.
Alizeé	már	 tűkön	ülve	 várta	 barátnőjét,	 hogy	 az	meséljen	 arról,

mit	írt	neki	az	ifjabb	Fadaei.	Bár	a	nő	Zoé	beosztottjaként	dolgozott,
nemcsak	az	asszisztense	volt,	hanem	a	legjobb	barátnője	is.
Zoé	 Darrieux	 az	 apjával	 közösen	 irányította	 a	 céget,	 ami

nagyjából	 harminc	 évvel	 ezelőtt	 alakult	 meg,	 egy	 picinyke
vállalkozásból.	Mathieu	Darrieux	lánya	születése	után	vágott	bele	a
parfümgyártásba.	Sajnos	a	 felesége	elhagyta	őket,	mert	nem	hitt	a



férjében	és	annak	üzletében.	Aztán	persze	később	vissza	akart	térni
a	volt	férjéhez,	amikor	látta,	hogy	a	cég	mennyi	profitot	termel,	de
már	késő	volt.	Mathieu-nek	nem	kellett	egy	pénzéhes	asszony.	Sőt	a
lánya	 sem	volt	 kíváncsi	 az	 anyjára	 azok	után,	hogy	 elhagyta	 őket.
Még	most	sem	tartja	vele	a	kapcsolatot,	teljesen	kitörölték	a	nőt	az
életükből.
Bár	Mathieu	Darrieux	nem	volt	vallásos,	mégis	tudta,	hogy	maga

a	 parfümkészítés	 eredete	 bizony	 vallási	 gyökereken	 alapszik.	 Az
isteneknek	szánt	áldozatként	kezdték	használni	már	az	ókorban.	Az
ókori	 Egyiptomban	 a	 parfüm	 kultúrája	 olyan	mélyen	 gyökerezett,
hogy	 a	 templomokban	 valódi	 laboratóriumok	 voltak	 berendezve
csak	azért,	hogy	a	rituálék	során	használt	illatanyagokat	helyben	el
tudják	 készíteni.	 Már	 a	 régi	 egyiptomiak	 is	 elmélyült	 tudással
rendelkeztek	a	fákról,	növényekről,	így	képesek	voltak	a	különböző
növényeket	 a	 parfümök	 összetevőjeként	 használni.	 Fahéjból,
cédrusolajból,	 mirhából	 és	 különböző	 növények	 gyantájából
készítettek	 illatszert,	 melyeket	 a	 ruháik	 illatosítására	 vagy
illatosított	 fürdőolajként	 a	 bőrük	 hidratálásához	 használtak.	 A
görögök	voltak	az	elsők,	akik	feljegyzéseikben	már	virágolajokat	 is
megemlítettek	az	illatszerek	gyártásánál.
Ám	 a	 parfümök	 valóban	 nagyon	 kötődtek	 ebben	 az	 időben	 a

vallási	 szertartásokhoz,	 így	 amikor	 a	 kereszténység	 elterjedt,	 a
parfüm	 használata	 megszűnt,	 mivel	 luxusnak	 tekintették,	 és	 ez
ellentmondott	a	kereszténység	elveinek.	Később	az	arab	civilizáció
kezdett	újra	kísérletezni	a	parfümgyártással.	A	parfüm	és	a	lepárlás
kézikönyve	volt	az	első,	amit	az	illatszerekről	írtak.	A	szerzője	pedig
a	 kilencedik	 századba	 élt	 Al-Kindi	 arab	 vegyész	 volt.	 Ez	 a	 könyv
több	száz	illatosított	olaj,	 illetve	víz	receptjét	tartalmazta,	valamint
százhét	 parfümkészítési	 módszer	 is	 olvasható	 benne.	 Mindezeket



Darrieux	jól	tudta,	hiszen	amint	érdeklődni	kezdett	az	iparág	iránt,
alaposan	utánajárt	a	parfümkészítés	történetének	is.
Azt	 is	 tudta	 már,	 hogy	 a	 tizennegyedik	 század	 során	 a

parfümesszenciákhoz	való	virágtermesztés	hatalmas	iparággá	nőtte
ki	 magát,	 főként	 Franciaországban.	 Ezért	 Franciaország	 vált	 a
parfümkutatás	 és	 parfümkereskedelem	 központjává.	 Ezek	 az
illatszerek	nagyon	divatossá	váltak	a	tizenkilencedik	században,	és
Párizs	 lett	 a	 parfümipar	 központja.	 A	 huszadik	 század	 óta,	 bár
rengeteget	fejlődött	a	parfümgyártás,	Mathieu,	miután	megnyitotta
az	 üzletét,	 visszatért	 a	 gyökerekhez.	 A	 kis	 bolt	 hátsó	 részében	 ő
maga	 keverte	 össze	 az	 alkotóelemeket,	 hogy	 egyéni	 igényekhez
igazíthassa	 az	 illatokat.	 Aztán	 ahogy	 múlt	 az	 idő,	 nem	 tudta
kielégíteni	 egyedül	 az	 egyre	 növekvő	 igényeket,	 Qasim	 ekkor
csatlakozott	 a	 céghez.	 Felajánlotta	 Darrieux-nek,	 hogy	 a	 Keletről
behozott	 alapanyagokat,	 mint	 a	 fahéj,	 cédrusolaj,	 mirha	 és
különböző	növények	gyantái,	melyet	ő	maga	nyer	ki	a	növényekből,
ingyen	 megkapja,	 ha	 részesedhet	 a	 cégből.	 Ezek	 az	 alkotóelemek
igen	 drágán	 mozogtak	 a	 piacon,	 főleg	 a	 fakéregből	 nyert	 gyanta
esszenciája,	ugyanis	elég	sok	kéreg	kell	ahhoz,	hogy	abból	pár	csepp
illatanyagot	 ki	 tudjanak	 préselni.	 Ezért	 Mathieu	 elfogadta	 az
ajánlatot,	 és	 megkötötték	 a	 szerződést,	 amely	 szerint	 a	 nyereség
hetven	 százaléka	 marad	 a	 franciánál,	 Qasim	 pedig	 harminc
százalékot	 tudhat	 a	 magáénak.	 Az	 együttműködés	 meghozta
gyümölcsét,	 hiszen	 világméretű	 céggé	 nőtt	 a	 parfümgyár.	 Ennek
okán	az	 irodát	a	gyárból	át	kellett	helyezni	egy	közeli	 irodaházba.
Egy	 hatalmas	 épület	 nyolcadik	 emeletére	 költöztek,	 és	 innen
intézték	 a	 papírmunkát,	 illetve	 ide	 futottak	 be	 a	 rendelések.	 Így	 a
gyár	maga	 nagyobb	 kapacitással	 tudott	működni,	 hiszen	 az	 ottani
irodahelyiségeket	 átalakíthatták,	 és	 azokban	 a	 kis	 szobákban	 is
készülhettek	a	finom	illatú	parfümök.



Amint	 Zoé	 belépett	 az	 irodába,	 látta,	 hogy	 Alizeé	 az	 íróasztala
mögött	ül,	és	le	sem	vette	a	tekintetét	az	előtte	elsuhanó	főnökéről,
aki	mosolyogva	jegyezte	meg	barátnőjének:
–	 Mielőtt	 bármit	 is	 kérdeznél,	 összetéptem	 a	 levelet.	 –	 Majd

becsukta	maga	mögött	 a	 szobája	 ajtaját.	 Pár	másodperccel	 később
mégis	résnyire	nyitotta,	és	visszaszólt	az	asszisztensnek.	–	Anélkül,
hogy	elolvastam	volna.	–	Visszacsukta	az	ajtót,	levetette	kabátját,	és
leült	a	székére.
Szinte	 abban	 a	 pillanatban	 kopogás	 nélkül	 rontott	 be	 hozzá	 a

titkárnője,	tucatnyi	borítékot	tartva	a	kezében.
–	Pedig	igazán	elolvashattad	volna,	az	a	fickó	él-hal	érted.
Zoé	megcsóválta	a	fejét,	ránézett	a	kupac	levélre,	amit	a	barátnője

vitt	 be	 neki,	 és	 pillantása	 újra	 a	 nő	 szemeire	 tévedt,	 mintha	 azt
kérdezné,	hogy	mit	tart	a	kezében.
–	Oh,	igen,	a	megrendelések	–	nyújtotta	át	a	borítékokat.	Zoé	pedig

szó	nélkül	elvette,	majd	maga	elé	tette	őket,	és	finoman	szétterítette
az	asztalán.
–	Régen	annyira	más	volt	itt.	Kisgyermekként	olyan	egyszerűnek

tűnt	 minden.	 Amikor	 ott	 álltam	 apu	 mellett	 egy	 kis	 bódéban,	 és
bejöttek	 az	 emberek	 az	 utcáról	 egy	 kis	 üvegcse	 parfümért…	 Apu
megkérdezte	tőlük,	melyik	a	kedvenc	viráguk	vagy	színük,	meséltek
egy	 picit	magukról,	 az	 életükről,	 és	 az	 apám	már	 keverte	 is	 ki	 az
illatokat,	 mindenkinek	 személyre	 szabottan,	 az	 egyéniségéhez
passzolót,	 aztán	 picike	 üvegcsékbe	 töltötte,	 és	 úgy	 adta	 át	 a
vásárlóknak.	 A	 Darrieux	 parfüm	 megérdemelte	 a	 hírnevét	 –
mélázott	el.	–	Most	meg	minden	papírkupaccá	változott	–	mutatott
az	asztalán	heverő	levelekre.
–	Ha	minden	úgy	lenne,	mint	régen,	akkor	ti	sem	élnétek	meg,	és

azok	 sem,	 akik	 a	 cégnél	 dolgoznak.	 Ennyi	 vásárlót	 nem	 lehet	 úgy
kiszolgálni,	mint	annak	idején.	Gondolj	bele,	hogy	vajon	a	portás	hol



talált	 volna	 munkát?	 Jót	 tettetek	 nagyon	 sok	 emberrel,	 hiszen
munkahelyet	teremtettetek	nekik.
Zoé	komoran	nézett	fel	Alizeére.
–	 Igen.	 De	 ez	 roppant	 nagy	 felelősség	 is,	 hiszen	 ha	 csak	 egy	 kis

porszem	kerül	 a	 gépezetbe,	 kártyavárként	 omlik	 össze	 az	 egész.	 –
Ekkor	hirtelen	témát	váltott.	–	Bent	van	már	az	apám?
–	 Igen,	 nem	 sokkal	 előtted	 érkezett	 –	 bólintott	 Alizeé,	 aztán

távozott	az	íróasztalához.
Egy	kis	idő	elteltével,	miután	a	borítékokat	szépen	elrendezgette,

Zoé	átment	az	apja	irodájába.	Kopogott	ugyan	az	ajtón,	de	a	választ
nem	várta	meg,	csak	benyitott,	és	köszöntötte	a	szobában	ülő	alakot.
Mathieu	 középmagas,	 középkorú	 férfi	 volt,	 aki	még	mindig	 elég

sármos,	ráadásul	roppantul	elegáns	üzletember.	Haja	rövid,	enyhén
őszes,	 de	 még	most	 is	 inkább	 a	 barna	 szín	 dominált.	 Kék	 szemei
ragyogtak,	 amikor	 a	 lányára	 nézett.	 Igazán	 jóképű	 férfinak
számított	Párizsban.	Sok	nő	rajongott	érte,	na	meg	a	pénzéért,	de	ő
nem	akart	maga	mellé	senkit.	Boldog	volt	egyedül	is.	Egyelőre.
–	Szia,	kincsem.
–	Szia,	apa.
–	Gyere,	ülj	le	–	kérte	a	férfi,	és	egy	kényelmes	fotelra	mutatott	az

iroda	egyik	sarkában.	–	Hogy	vagy?
–	Jól.	Beszélni	szeretnék	veled.
–	Csak	így	a	közepébe?
–	 Igen,	 számomra	 ez	 fontos,	 és	 nem	 tűr	 halasztást.	 –	 Zoé	 már

olyan	komolyan	beszélt,	 hogy	 amikor	 az	 apja	 arcára	nézett,	 kitört
belőle	 a	 nevetés	 a	 férfi	 komor,	 ijedt	 tekintetétől.	 Ezért,	 hogy
megelőzze	apja	szívinfarktusát,	gyorsan	hozzátette.	–	Nincs	baj.
–	Hallgatlak	–	ült	át	a	férfi	a	lánya	mellé,	arca	kezdett	kisimulni.	–

Miről	lenne	szó?	Úgy	érzem,	hogy	nem	a	cégről.
Zoé	elmondta	az	apjának,	hogy	valóban	rátapintott	a	lényegre,	és



bár	 a	 céghez	 is	 köze	 van	 a	 mondanivalójának,	 ez	 mégis	 inkább
magánügy.
Mathieu	széttárta	a	kezét,	és	felhúzta	a	szemöldökét.
–	Ne	húzd	az	idegeimet!
–	Zakről	lenne	szó.
A	 férfi	 már	 meg	 sem	 lepődött,	 hogy	 az	 ifjabb	 Fadaei	 a	 téma.

Ennek	 ellenére	 kíváncsian	 várta,	 hogy	 a	 lánya	 mit	 is	 szeretne
közölni	vele.
–	 Tegnap	 Alizeé	 hozott	 nekem	 egy	 levelet,	 amit	 Zak	 küldött.	 A

barátnőm	 lelkére	 kötötte,	 hogy	 még	 aznap	 hozza	 át,	 mert	 nem
találkozott	velem	az	irodában.	Bár	nem	olvastam	el,	hogy	mit	írt,	de
gondolom,	az	állt	benne,	ami	mindegyikben,	amit	eddig	adott.	–	Vett
egy	mély	levegőt.	–	Tudod,	apu,	most	már	igazán	kezd	elegem	lenni
abból,	 hogy	 ez	 a	 pasas	 ennyire	nyomul,	 és	 nem	ért	 a	 szép	 szóból.
Szerintem	 ez	 már	 lassan	 kimeríti	 a	 zaklatás	 fogalmát	 is	 –
nyugtalankodott	 a	 lány,	mert	 nem	 akarta,	 hogy	 az	 apja	meglássa,
valójában	ő	maga	is	vonzódik	a	pasashoz.
–	Beszélek	az	apjával	és	Zakkel	is,	ha	neked	is	megfelel.	Egyelőre

mást	 nem	 tehetek.	 Persze	 csak	 akkor	 tudok	 szólni	 nekik,	 ha
visszajönnek	Párizsba.
A	lány	arca	meglepettségről	árulkodott.	Mintha	nem	tudná,	hogy

az	 arab	 társtulajdonos	 és	 annak	 fia	 havonta	 több	 napot	 töltenek
Kairóban.
–	Ha	visszajönnek?
–	 Tegnap	 Kairóba	 utaztak,	 hogy	 személyesen	 intézzék	 el	 a

beszállításokat,	mint	minden	hónapban.
–	 Oh,	 hát	 persze!	 –	 csapott	 a	 homlokára	 a	 fiatal	 nő.	 –	 És	mikor

jönnek	vissza?
–	 Pár	 nap	múlva.	 Gondolom,	 amint	 sikerült	 elintézni	mindent	 a

beszállítókkal.



–	 Addig	 legalább	 lesz	 egy	 kis	 nyugtom	 –	 állt	 fel	 Zoé	 a	 fotelből,
majd	az	ajtó	 felé	 indult.	 –	Megyek,	átnézem	a	 rendeléseket.	Alizeé
rengeteget	hozott	–	mosolygott,	azzal	távozott	az	apja	irodájából.
Zoé	 két	 napig	 felszabadultan	 jött-ment	 az	 irodában,	 ám	 a

harmadik	nap	reggelén	meglepődve	látta,	hogy	Zakaria	újra	itt	van.
A	folyosón	állt	vigyorogva,	és	a	nő	meg	volt	róla	győződve,	hogy	őt
várja.	Ráadásul	még	sem	az	apja,	sem	Alizeé	nem	volt	bent	a	cégnél.
Zak	a	nagyképűsége	ellenére	igazán	sármos	férfi	volt.	Rövid,	fekete
haja,	mélybarna	szeme	titokzatossá	és	egyben	félelmetessé	tette.	Az
arca	 mindig	 borostás	 volt,	 de	 rendben	 tartotta,	 nem	 lehetett	 azt
mondani	 rá,	 hogy	 elhanyagolja	 magát.	 Na	 és	 az	 illata,	 valami
mámorító.	A	közelében	az	ember	el	 tudta	veszíteni	a	fejét.	Ezért	 is
kerülte	 Zoé	 annyira	 elszántan.	 Ráadásul	 magas	 volt	 és	 izmos,	 az
erejét	pedig	érzékeltette	is	a	törékeny	nőkkel.
Oh,	 te	 jó	 ég,	 máris	 visszajöttek	 –	 gondolta,	 miközben	 köszönés

nélkül	próbált	elhaladni	a	pasas	mellett,	hogy	bemenjen	a	 szobája
ajtaján,	de	a	férfi	két	lépéssel	az	ajtónál	termett,	és	feltartóztatta	őt.
–	 Hova-hova,	 szépségem?	 –	 kérdezte	 mosolyra	 húzva	 a	 száját,

ezáltal	kivillantva	ragyogó	fogsorát.
–	Én	itt	dolgozom.	Engedj	be	az	irodámba,	Zak!	–	szólította	fel	a	nő

a	fickót.	Hangja	ridegen	szólt.
–	Persze,	menj	csak	–	tett	gúnyos	megjegyzést	Zakaria,	és	félreállt

az	 ajtóból.	 Ám	 amikor	 Zoé	 be	 akart	 nyitni	 az	 irodájába,	 a	 férfi
elkapta	a	derekát,	és	a	falhoz	szorította.	–	Nem	válaszoltál	az	utolsó
levelemre	–	suttogta	a	Darrieux	lány	fülébe.
–	 Engedj	 el,	 vagy	 kiabálni	 kezdek!	 –	 De	 ezt	maga	 sem	 gondolta

komolyan,	 ennek	 ellenére	 megpróbálta	 eltolni	 magától	 a	 férfit,
persze	 eredménytelenül.	 A	 férfi	 erősen	 szorította	 a	 falhoz,
moccanni	sem	tudott.	Talán	a	szíve	mélyén	nem	is	akart.



Ekkor	 Zakaria	 megcsókolta	 őt,	 és	 magához	 húzta,	 hogy	 minél
inkább	 érezze	 Zoé	 testét.	 A	 nő	 pedig	 mintha	 ekkor	 már	 nem	 is
ellenkezett	volna,	inkább	átadta	magát	a	mámorítóan	édes	csóknak.
Hagyta,	hogy	átjárja	 testét	a	bizsergés.	Közben	érezte	a	 férfi	 rabul
ejtő	 illatát,	 és	 ekkor	 már	 nem	 volt	 visszaút,	 ő	 is	 visszacsókolta.
Egyáltalán	nem	akarta,	hogy	ez	a	pillanat	véget	érjen,	hiszen	tudta,
hogy	onnantól	minden	kezdődik	majd	elölről.	De	ez	érdekelte	most
a	 legkevésbé.	 Kezei	 elernyedtek,	 aztán	 a	 férfi	 mellkasáról
akaratlanul	is	felfelé	csúsztak,	egészen	Zak	nyakáig.
De	 abban	 a	 pillanatban	 Zoé	 apja	 lépett	 be	 a	 bejárati	 ajtón

Alizeével.	 A	 férfi	 pedig	 minden	 kérdezés	 nélkül	 szinte	 azonnal
Zakariának	rontott,	amint	meglátta,	hogy	mit	művel.	Leszedte	őt	a
lányáról,	majd	jól	behúzott	neki	egyet,	amitől	Zak	elterült	a	földön.
Erre	a	zsivajra	már	Qasim	is	kijött	az	 irodájából.	Senki	nem	tudta,
hogy	ő	már	bent	van	a	cégnél.
A	férfi	védelmezőként	állt	a	fia	és	Mathieu	közé.
–	Mi	folyik	itt?!
–	A	fiad	molesztálja	a	lányom!	Ez	már	nem	az	első	eset!	De	most

túl	messzire	ment!	A	lányom	akarata	ellenére	fogdosni	kezdte!
–	Láttad?	Vagy	csak	feltételezed,	hogy	a	fiam	a	bűnös?
–	 Valóban	 nem	 láttam	 –	 hajtotta	 le	 a	 fejét	 a	 férfi,	 mert	 kissé

bűntudata	támadt.
–	Zakaria	–	nézett	a	fiára	Qasim,	ő	pedig	 jól	 tudta,	hogy	most	mi

következik.	 Elnézést	 kell	 kérnie	 a	 történtek	 miatt.	 Miután	 ezt
megtette,	 dühösen	ment	 be	 az	 irodájába,	majd	 jól	 becsapta	 annak
ajtaját.
Mathieu	 és	 a	 lánya	 szintén	 visszavonultak	 a	 szobájukba,	 hogy

elbeszélgessenek.	 Qasim	 pedig	 az	 asztalon	 támaszkodó	 Alizeét
nézte,	aki	zavarában	elkapta	a	tekintetét.
–	 Na,	 dologra	 –	 utasította	 a	 férfi	 az	 asszisztenst,	 és	 ő	 maga	 is



bement	a	fiához.
–	Itt	az	ideje	elbeszélgetnünk	egy	kicsit	–	ült	le	mellé.
Zakaria	 szótlan	volt,	 csak	 akkor	 szisszent	 fel	 egy	picit,	 amikor	 a

jeget	a	szeméhez	helyezte.
–	 Tudod,	 fiam,	 nem	 értelek.	 Egy	 hozzád	 illő	 nő	 sem	 kell	 neked.

Mindig	 olyan	 lányokat	 kergetsz,	 akiket,	 ha	megkapsz,	 egy	 éjszaka
után	eldobod.	Vagy	olyat,	akinek	nem	kellesz.	Nem	jó	ez	 így,	 fiam.
Zoé	valóban	szép	nő,	de	nem	a	te	világod.	Ráadásul	a	társam	lánya.
Egy	tisztességes	arab	lány	kell	neked,	aki	 tisztel	 téged,	szeret,	és	te
viszontszeretheted.
–	 Apa,	 ne	 kezdd	 ezt!	 Te	 prédikálsz	 nekem	 a	 tisztességről,

miközben	a	múltad…
–	Elég!	–	szólt	rá	Qasim	a	fiára.	–	Az	én	múltam	és	a	te	jövőd	két

különböző	 dolog.	 Az	 anyád	 is	 megbocsátott	 nekem,	 és	 ez	 a	 téma
akkor,	 ott	 véglegesen	 lezárásra	 került.	 Ne	 hánytorgassuk	 fel	 a
múltat	–	zárta	le	a	témát.
Zakaria	kíváncsi	lett,	hogyan	fogják	elsimítani	ezt	a	„félreértést”.

Közben	 a	 jeget,	 amit	 a	 szemén	 tartott,	 elvette	 onnan,	 majd	 újra
felszisszent.
–	Ennyire	fáj?
–	Piszkosul	–	rándult	össze	az	ifjabb	Fadaei.
De	az	 igazat	megvallva	nem	is	az	a	monokli	 fájt	annyira.	Sokkal

inkább	csalódott	volt,	hiszen	Zoé	nem	állt	ki	mellette,	nem	mondta
el,	hogy	ő	bizony	ugyanannyira	akarta	ezt	a	csókot,	mint	ahogyan	a
férfi.
–	Beszélni	 szeretnék	veled	valamiről	 –	ült	 le	az	apja	az	 íróasztal

mögé.
A	 fia	 csak	 nézte	 az	 öreget,	 érezte,	 hogy	 valami	 fontos	 dolog

következik,	és	ennek	nincs	köze	az	előbb	történtekhez.
–	Sokat	gondolkodtam	az	elmúlt	néhány	napban,	és	arra	jutottam,



hogy	 megkérem	 Mathieu-t,	 hogy	 emelje	 a	 részesedésünket.	 Már
nem	tudjuk	biztosítani	a	beszállítást.	Túl	drága	az	előállítás	ahhoz,
hogy	ennyi	esszenciát	behozzunk	az	országba.
–	És	gondolod,	hogy	megteszi?
–	Bíztam	benne,	de	a	mai	nap	után…	Nem	tudom.	Mindenesetre	a

holnapi	értekezlet	után	megemlítem	neki.

Másnap	 Qasim	 valóban	 előhozakodott	 az	 értekezlet	 után	 az
ajánlatával.	Elmondta	Mathieu-nek,	amit	előző	nap	a	fiának	is.	De	a
férfi	nem	szólt	semmit,	csak	bambán	nézett	a	társtulajdonosra.
–	Tudom,	hogy	váratlanul	ért	téged,	de	meg	kell	értened.	–	Qasim

hangja,	mint	mindig,	most	is	magabiztos	volt.	–	Több	éve	dolgozunk
együtt,	 te	 is	 észrevehetted,	 hogy	mindig	 több	 és	 több	 alapanyagot
kell	előállítanunk	ahhoz,	hogy	a	vásárlók	igényeit	kielégítsük.	Szinte
hónapról	 hónapra	 nő	 a	 cég	 bevétele,	 de	 a	mi	 részesedésünk	 évek
óta	ugyanannyi.
–	Eddig	ez	nem	volt	probléma…	A	nyereséggel	arányosan	nőtt	a	ti

részesedésetek	is.
Az	 idősebb	 Fadaei	 mély	 levegőt	 vett,	 amit	 kifújt,	 úgy	 kezdte	 a

mondandóját.
–	 Nézd,	 Mathieu,	 én	 őszinte	 leszek	 hozzád.	 A	 cégből	 kapott

részesedés	 elég	 kevés,	 így	 lassan	 már	 nem	 tudom	 teljesíteni	 a
megnövekedett	igényekhez	mérten	a	beszállítást.	Nekem	nincs	több
keretem	 erre.	 Ingyen	 kapod	 az	 amúgy	 elég	 drága	 esszenciákat,
ennyit	igazán	megtehetnél.
–	Mennyit	kérnél?
–	 Mivel	 gyakorlatilag	 az	 én	 alapanyagaim	 nélkül	 semmire	 sem

mennél,	 fordítsuk	 meg	 a	 részesedést.	 Adj	 most	 nekem	 hetven



százalékot,	te	pedig	gazdálkodj	harmincból.
Mathieu	felháborítónak	tartotta	az	egyiptomi	ajánlatát.
–	 Na	 ne	 röhögtess!	 Még	 hogy	 hetven	 százalék?	 Eszednél	 vagy?!

Maximum	negyven.
–	Legyen	ötven	–	próbálkozott	tovább	Qasim.
–	 Szó	 sem	 lehet	 róla,	 ez	 itt	 nem	 árverés!	 Ez	 az	 én	 cégem!

Megmondtam,	negyvennél	nem	adok	többet.
–	Akkor	viszont	kénytelen	 leszek	kilépni,	 értsd	meg,	nem	tudom

tovább	finanszírozni	az	esszenciák	behozatalát!	Az	ötven	százalék	is
igen	csekély.	Az	esszenciák	előállítása	igen	drága	folyamat.
–	 Nem	 tartalak	 vissza,	 ha	 így	 gondolod,	 biztosan	 találok	 más

beszállítót,	ha	nem	is	ingyen.	De,	amit	mondtam,	megmondtam.	Ez	a
cég	 volt	 életem	 álma,	 nem	 fogom	 átjátszani	 senki	 kezére,	 még	 a
tiédre	sem.
Qasim	nem	szólt	semmit,	csak	a	fejét	csóválta.
–	Van	még	valami?	–	kérdezte	Zoé	apja.
–	 A	 fiam	 és	 én	 elmegyünk	 a	 cégtől.	 Nem	 fogom	 csődbe	 vinni	 a

családom,	mert	te	nem	látsz	az	orrodnál	tovább.
–	Ám	legyen	–	bólintott	Mathieu,	és	az	ajtóra	mutatott.	Az	idősebb

Fadaei	 pedig	 köszönés	 nélkül	 hagyta	 el	 a	 férfi	 irodáját.	 A	 fia
szobájába	ment,	majd	utasította	őt.
–	Pakolj,	elmegyünk!
–	Ezek	szerint	nem	emelt	a	részesedésen	az	öreg.
–	Nem,	és	az	sem	érdekli,	ha	elmegyünk.
A	fiú	a	gondolataiba	révedt.
–	Ilyen	egyszerű	lenne	ennyi	év	munkáját	hátrahagyni?
–	Igen	–	zárta	le	a	beszélgetést	Qasim.
Aznap	Alizeé	teljesen	egyedül	volt	a	titkárságon,	bár	nem	sokkal

később	megjelent	az	ajtóban	Hadiya.	A	nő	nagyon	szép	volt,	fekete,
hosszú	 fürtjei	 a	 derekáig	 értek,	 szeme	pedig	 sötétkéken	 ragyogott.



Évekkel	 ezelőtt	 költözött	 a	 szüleivel	 Franciaországba	Marokkóból.
Amikor	belépett	 a	 titkárságra,	 szinte	megfagyott	 ő	 is.	 Érezte,	 hogy
valami	 nem	 stimmel.	 Túl	 nagy	 volt	 a	 csend,	 Alizeé	 is	 rémülten
pislogott	rá,	majd	suttogva	szólalt	meg.
–	De	jó,	hogy	itt	vagy.
–	 Lemaradtam	 valamiről?	 –	 kérdezte	Hadiya,	majd	 körbenézett,

ezután	levetette	a	kabátját.
–	Majd	elmesélem,	de	most	nem	alkalmas.	Inkább	te	mesélj,	hogy

milyen	volt	az	esküvő,	na	meg	Marokkó!
–	 Az	 arab	 esküvők	 mindig	 szépek,	 csak	 borzasztó	 hosszúak	 –

válaszolta,	 miközben	 leült	 a	 saját	 íróasztalához.	 Hadiya	 Qasim
titkárnőjeként	 dolgozott	 a	 cégnél.	 Azóta	 volt	 itt,	 amióta	 a	 férfi
betársult	 a	 Darrieux	 parfümgyárba.	 Kellett	 egy	 új	 asszisztens,	 és
meghirdették	 az	 állást.	 Hadiya	 pedig	 alkalmas	 munkaerőnek
bizonyult,	nem	is	csalódtak	benne.	Perpignanból	érkezett	Párizsba,
de	 csak	 hétköznap	 tartózkodott	 itt.	 A	 hétvégéket	 a	 nagyvárosban
töltötte,	ott	volt	a	lakása,	az	élete.
Alizeé	végignézett	a	kolléganőjén.
–	 Valami	 más	 is	 bánt	 téged,	 nem	 csak	 az	 itteni	 furcsán	 jeges

hangulat.	Jól	gondolom?
–	Igen.
–	Elmondod?
–	Tudod,	a	barátnőm,	akinek	az	esküvőjén	voltam…
–	Colette,	ha	jól	emlékszem.
Hadiya	 elmondta	 a	 kolléganőjének,	 hogy	 aggódik	 a	 barátnője

döntése	miatt.	Nem	tartja	jó	ötletnek	ezt	a	hirtelen	jött	esküvőt,	azt
meg	pláne	nem,	hogy	Colette	elköltözött	Marokkóba.
–	Ezt	nem	igazán	értem.
–	 Csak	 a	 női	 intuíció	 –	 felelte.	 –	 Én	 többször	 is	 megpróbáltam

lebeszélni	róla,	hiszen	alig	ismerte	azt	a	pasast,	de	nem	sikerült.



Alizeé	biztatóan	emelte	fel	a	karjait.
–	Te	megtettél	mindent,	hogy	eltántorítsd.	A	szerelem	pedig	furcsa

döntésekre	sarkall	mindenkit	–	pislogott	Zakaria	irodája	felé	a	nő.
–	 Talán	 csak	 rossz	megérzés.	 Felejtsd	 el	 –	 válaszolta.	 –	 És	 itt	mi

történt?	Már	szinte	a	falról	is	jégcsapok	lógnak.	Soha	nem	volt	ilyen
a	légkör	ebben	az	irodában	–	suttogta	Hadiya.
Alizeé	a	másik	asszisztensnő	mellé	gurított	egy	széket,	majd	ráült,

és	fojtott	hangon	mesélte	el	az	előző	nap	történteket.
–	Zakaria	tegnap	letámadta	Zoét?	Nem	tudom	elhinni,	bár	ahogy

folyton	nyomult	rá…	Oh,	Allah,	Allah!	És	aztán	mi	történt?
Ebben	a	pillanatban	kinyílt	Zakaria	irodájának	ajtaja,	Qasim	és	a

fia	 léptek	 ki	 rajta,	 mint	 két	 feldühödött	 vadkan.	 Kezükben
aktatáska,	majd	minden	köszönés	nélkül	távoztak.
Amikor	becsukódott	az	ajtó	a	hátuk	mögött,	Alizeé	így	folytatta:
–	Monsieur	Mathieu	elküldte	őket.
Hadiya	hangja	riadtan	szólt.
–	Mi?	Vagyis…	Ez	azt	jelenti,	hogy	nincs	munkám?
–	Nem,	ez	azt	jelenti,	hogy	valószínűleg	Qasim	és	a	fia	kilépnek	a

cégtől.	Az	ő	társtulajdonosi	viszonyuk	szűnik	meg.
–	Mindez	egy	csók	miatt?
–	 Nem,	 dehogy.	 –	 Alizeé	 még	 halkabban	 kezdett	 suttogni.	 –	 Az

imént	 bent	 járt	 Qasim	 a	 főnöknél.	 Hallottam,	 amint	 nagyobb
részesedést	 kért	 a	 cégből,	 persze	Mathieu	 úr	 nem	 adta	meg	 neki.
Eléggé	kiakadt.	Aztán	behívatta	a	lányát	is.
–	Mi?	Te	hallgatóztál?
–	Nem,	csak	résnyire	nyitva	maradt	az	ajtó.	Csendben	voltam,	így

elég	sok	minden	kiszűrődött	a	szobából	–	vonta	meg	a	vállát.
–	 Na	 jó,	 én	 voltam	Qasim	 úr	 titkárnője,	 és	 ha	 ő	 nincs	 itt…	 –	 De

abban	a	pillanatban	Zoé	 és	 az	 apja	 léptek	ki	 az	 ajtón.	Mindkét	nő
riadt	tekintettel	nézett	feléjük,	és	várták	az	ítéletet.



A	 titkárságon	 az	 amúgy	 is	 fagyos	 levegő	 hirtelen	 még	 jobban
lehűlt.	Már	szinte	dideregni	lehetett.
Zoé	Darrieux	hirtelen	a	barátnőjéhez	fordult.
–	Úgy	látom,	már	tájékoztattad	Hadiyát.
–	Ne	haragudj,	Zoé…	–	mentegetőzött.
–	Semmi	baj.
–	Most	akkor	ki	vagyok	rúgva?
–	 Senki	 nincs	 kirúgva!	 –	 szólalt	 meg	 Mathieu	 a	 háttérben.	 –

Minden	 marad	 a	 régiben,	 kivéve,	 hogy	 Qasim	 Fadaei	 mától	 már
nem	 a	 cég	 tulajdonosa.	 Alizeé	 marad	 Zoé	 titkárnője,	 csak	 annyi
változás	 lesz,	 hogy	mostantól	 ön	 az	 én	 kezem	 alatt	 fog	 dolgozni	 –
nézett	a	marokkói	származású	nőre	a	főnök,	és	miután	befejezte	a
mondandóját,	távozott.
Zoé	nyomatékosítva	tette	apja	szavaihoz:
–	Amit	az	apám	nem	mondott	el,	hogy	mindent	el	kell	követnünk

annak	érdekében,	hogy	megtartsuk	a	vásárlóinkat.	Különben	a	cég
nagy	 bajba	 kerülhet.	 Akkor	 viszont	 meg	 kell	 válnunk	 néhány
dolgozónktól	–	sütötte	le	a	tekintetét.
–	 Ha	 a	 volt	 cégtulajdonos	 elvitte	 az	 embereit,	 és	 a	 befektetett

tőkéjét	 is	 kivette,	 akkor	 ez	 lehetetlen	 –	 összegezte	 Alizeé.	 –
Lehetetlen	megtartani	feleannyi	munkaerővel	a	vásárlókat.
–	 Mindent	 meg	 kell	 tennünk,	 hogy	 a	 cég	 ne	 kerüljön	 a	 csőd

szélére,	mert	akkor	mindannyiunk	munkahelye	veszélybe	kerül,	és
az	utcán	találhatjuk	magunkat.	Az	első	feladatotok,	hogy	találjatok
olyan	beszállítót,	akitől	az	esszenciákat	beszerezhetjük,	és	ha	lehet,
nem	 a	 legdrágább	 helyről.	 –	 Ezután	 ő	 is	 távozott.	 A	 két	 titkárnő
pedig	 riadtan	 nézett	 egymásra,	 majd	 szinte	 egyszerre	 huppantak
vissza	a	székükbe.
–	Ez	képtelenség	–	nyögte	újra	Alizeé.
–	Képtelenségnek	tűnhet…	–	vette	elő	a	telefonkönyvet	Hadiya	–,



de	 talán	 nem	 lehetetlen	 –	 emelte	 a	 mennyezet	 felé	 a	 tekintetét,
végül	 mindketten	 megragadták	 a	 telefonkagylót,	 és	 elkezdtek
telefonálgatni.

December	 közepén	 Alizeé	 és	 Zoé	már	 a	 karácsonyra	 készülődtek.
Együtt	 mentek	 bevásárolni	 a	 szakadó	 hóesésben,	 mely	 végül
hófehér	 lepelként	 fedte	be	a	várost.	Hamarosan	az	utcai	 fények	 is
meggyúltak,	 ezüstössé	 festve	 ezzel	 a	 hatalmas	 hópelyheket.	 Az
Eiffel-torony	 pedig	 a	maga	 háromszázhuszonnégy	méterével	mint
egy	őrző	fáklya	magaslott	a	hófödte	Párizs	felett.
A	Champs-Élysées	fényárban	fürdött,	olyan	érzést	keltett,	mintha

az	 ott	 járkáló	 emberek	meseországban	 lennének.	 Kevesen	 tudják,
hogy	 ez	 a	 része	 Párizsnak	 valamikor	 mocsaras	 terület	 volt,	 de
lecsapolták,	 és	 helyére	 egy	 sugárutat	 építettek,	 a	 Grand-Cours-t.
Csak	az	ezerhétszázas	évek	elejétől	nevezik	Champs-Élysées-nek,	és
azóta	 a	 város	 szalonjává	 vált.	 A	 legfontosabb	 személyiségek
találkozó-	és	lakhelye	lett.	Mára	talán	valamennyit	vesztett	a	nemesi
ódonságából,	 nem	 úgy	 a	 szépségéből	 és	 eleganciájából.
Luxusüzletek,	 színházak,	 éttermek,	 fontos	 légitársaságok	 irodái
váltakoznak	egymással.	A	 széles	 járdákon	ott	hömpölyög	a	párizsi
nép,	keveredve	a	turisták	nemzetközi	áradatával.
Itt	 sétált	Zoé	 is	 a	barátnőjével,	 a	karácsonyi	vásár	 felé	 tartottak,

hogy	 ott	 szerezzék	 be	 az	 ismerőseiknek,	 rokonaiknak	 szánt
ajándékokat.	 Bár	 a	 hangulatuk	 már	 ünnepi	 volt,	 a	 parfümgyár
gondjai	egyikőjüket	sem	hagyták	nyugodni.	Alizeé	volt,	aki	felhozta
a	témát.
–	 Még	 mindig	 nem	 hiszem	 el,	 hogy	 mostanáig	 sem	 sikerült

beszállítót	találni.	Kezdünk	kifogyni	az	alapesszenciákból.



–	 Amióta	 Qasim	 visszautazott	 Egyiptomba,	 szinte	 senki	 sem	 áll
velünk	szóba	onnan.
–	 Nem	 gondolod,	 hogy	 próbálkozhatnánk	 máshol?	 Ott	 van

Marokkó	vagy	Tunézia,	valahol	csak	sikerül	egyezséget	kötnünk.
–	Marokkó	 és	 Tunézia	 is	 nagyon	 drágán	 adja	 az	 alapanyagokat.

Nekünk	 erre	 már	 nincs	 fedezetünk.	 Olyannyira	 –	 állt	 meg	 a	 nő,
majd	ránézett	a	barátnőjére	–,	hogy	az	új	évet	azzal	kell	kezdenünk,
hogy	csökkentjük	a	fizetéseket.
–	Micsoda?
–	 Az	 apám	 nem	 számított	 arra,	 hogy	 ha	 Qasim	 kiveszi	 a

befektetett	 tőkéjét	 a	 gyárból,	 akkor	 elég	 nagy	 anyagi	 problémával
nézünk	majd	 szembe.	Bízott	benne,	hogy	 sikerül	olcsón	beszállítót
találni,	 és	 akkor	 úgy	 tudjuk	 folytatni	 a	 munkát,	 mintha	 mi	 sem
történt	volna.	De	nem	így	lett.	Ráadásul	nem	akar	elküldeni	senkit	a
cégtől,	 de	 így	 a	 fizetéseket	 kell	 csökkentenünk.	 Ez	 az	 első	 lépés.
Talán	 ezzel	 elkerülhető	 lesz	 a	 létszámleépítés.	 De	 még	 így	 sem
teljesen	biztos,	hogy	megússzuk	elbocsátások	nélkül.
–	Ez	elég	rosszul	hangzik.
–	És	 rosszul	 is	néz	ki.	Hidd	el,	nem	 tennénk	 ilyet,	ha	nem	 lenne

feltétlenül	szükséges.
–	Biztos	voltam	benne,	hogy	 így	van.	–	Az	asszisztens	 lesütötte	a

tekintetét,	mintha	az	ő	hibája	lenne,	hogy	nem	találják	a	megfelelő
segítséget.	–	De	miért	csak	jövőre	léptek?
–	Nem	akartuk	a	családok	karácsonyát	elrontani	egy	ilyen	hírrel.

Elég	lesz	nekik,	ha	az	új	évet	így	fogjuk	kezdeni.
–	Mit	gondolsz,	Zoé,	de	őszintén?	Meg	lehet	egyáltalán	menteni	a

céget?
A	válasz	mellbevágó	volt.	Tömör	és	őszinte.
–	Nem.	Ebben	a	formában	esély	sincs	rá.
–	És	meddig	húzhatjuk?



–	Pár	hétig,	talán	pár	hónapig.	A	létszámleépítés	is	segíthet	ideig-
óráig,	de	a	csőd	sajnos	elkerülhetetlen.
A	két	barátnő	újra	sétálni	kezdett,	de	most	csendben,	 szó	nélkül

lépkedtek	egymás	mellett	a	puha	hótakarón.
Pár	méterrel	arrébb	volt	egy	kávézó.	Alizeé	az	üzlet	felé	mutatott

vörösre	 fagyott	 ujjaival.	 A	 barátnője	 értette	 a	 célzást,	 és	 a	 kávézó
felé	vették	az	irányt.	Zoé	szinte	már	érezte	a	forró	csoki	vigasztaló
ízét	a	szájában,	és	ez	a	gondolat	elég	volt	ahhoz,	hogy	melegebbnek
érezze	 a	 cudar	 időjárást.	 Amint	 beléptek	 az	 ajtón,	 leültek	 egy
asztalhoz,	és	rendeltek	két	pohár	forró	csokoládét.
–	Zoé,	nem	szeretném,	ha	megharagudnál	vagy	felkapnád	a	vizet,

de	szeretnék	kérdezni	valamit.
–	Miért	kapnám	fel	a	vizet?
–	Elmondanád,	hogy	mi	történt	aznap	reggel	az	irodában,	amikor

te	és	Zak…	Szóval…
–	Amikor	Zakaria	Fadaei	rám	támadt?
–	Khm…	–	köszörülte	meg	a	torkát	Alizeé.	–	Igen.
Zoé	 lesütötte	 a	 tekintetét,	 és	 hallgatott.	 Elkalandozott	 az

emlékeibe	egy	kicsit,	de	aztán	megszólalt.	Hangja	halk	volt.
–	Semmi.
–	 Semmi?	 –	 döbbent	 meg	 a	 barátnője.	 –	 Akkor…	 Akkor…	 –

dadogta.
–	Aznap	reggel	nem	tudtam,	hogy	Qasim	is	benn	van	az	irodában,

csak	 Zaket	 láttam.	 A	 folyosón	 állt.	 Amikor	 meglátott,
megkörnyékezett,	 de	 én	 szerettem	 volna	 kikerülni	 az	 összetűzést.
Az	 irodámba	 tartottam,	de	elállta	az	utamat.	Aztán	megcsókolt,	én
pedig	 egy	 pillanatra	 elveszítettem	 a	 fejem,	 és	 visszacsókoltam.
Átadtam	 magam	 az	 érzésnek,	 mert	 abban	 a	 pillanatban	 annyira
jólesett.	Az	illata	megbabonázott,	nem	akartam,	hogy	véget	érjen	az
a	 perc.	 Csak	 egy	 pillantásnak	 tűnt	 az	 egész.	 Aztán	 bejöttetek	 az



ajtón,	és	az	apám	nekiesett	Zaknek,	én	pedig	nem	szóltam	semmit,
pedig	elmondhattam	volna,	hogy	mi	történt.
–	 Tudtam	 én,	 hogy	 érzel	 valamit	 iránta,	 az	 ilyet	 nem	 lehet

eltitkolni,	 bármennyire	 is	 próbálkoztál	 –	 mosolygott	 Alizeé.	 –
Viszont	 nem	 értelek.	 Ha	 tetszik	 neked,	 akkor	 miért	 tiltakoztál	 az
érzéseid	ellen?	És	miért	nem	álltál	ki	mellette?
–	Zakaria	nem	éppen	a	hűség	mintaképe.
–	Nem	is	tudom,	mit	mondhatnék	–	kortyolt	bele	a	forró	italába	az

asszisztens.
–	Akkor	ne	mondj	semmit!	Igyekszem	megoldani	a	problémát.
–	Fadaei	vagy	a	cég	problémáját?
–	Alizeé!	–	szólt	rá	Zoé,	aki	szigorúan	nézett	maga	elé,	hiszen	 jól

össze	 volt	 zavarodva.	 Az	 a	 bizonyos	 csók	 összekutyult	 benne
minden	 érzést,	 melyet	 a	 férfi	 iránt	 táplált.	 A	 szeretet,	 a	 vágy,	 a
fájdalom	és	a	bánat	 érzései	 röpködtek	a	gondolataiban.	 S	 csak	azt
tudta,	 hogy	 ezeket	minél	 előbb	 rendeznie	 kell	magával,	 különben
beleőrül.
–	 Rendben,	 te	 tudod.	 –	 Alizeé	 nem	 akart	 jobban	 belemenni	 a

témába,	 tudta,	 hogy	 úgyis	 ő	 marad	 alul.	 –	 Akkor	 igyuk	 meg	 a
csokinkat,	 és	 folytassuk	 a	 karácsonyi	 bevásárlást,	 mert	 sosem
fogunk	végezni.



2.	FEJEZET

Egyiptomban	is	közeledett	az	év	vége.	Legalábbis	a	Gergely-naptár
szerinti.	 Hiszen	 a	 muzulmán	 országokban	 teljesen	 másképp
számolják	az	éveket.	Az	első	iszlám	év	kezdetét	onnantól	számítják,
amikor	Mohamed	próféta	Mekkából	Medinába	vándorolt.	Az	iszlám
újév,	más	néven	hidzsra	jelzi	a	muzulmán	naptár	szerinti	új	év	első
napját.	 Ez	 a	 naptár	 a	 Hold	 járásán	 alapuló	 éveket	 használó
holdnaptár.	 Így	 egy	 iszlám	 év	 tizenegy-tizenkét	 nappal	 rövidebb,
mint	 a	Gergely-naptár	 szerinti	 év,	 ezért	 tér	 el	 a	muzulmán	újév	 a
keresztény	országok	szerinti	új	év	kezdetétől.
Ebben	az	időszakban	legalább	a	hőmérséklet	elviselhetőbb	volt	a

nyári	forrósághoz	képest.
Qasim	 és	 a	 fia,	 amint	 hazaértek	 Kairóba,	 rögtön	 egy	 új

vállalkozásba	 fektették	 a	 vagyonukat.	 Természetesen	 a	 tőke	 az	 a
pénz	volt,	melyet	a	volt	tulajdonostárs	cégéből	vettek	ki.	Elsősorban
a	parfümök	gyártásánál	maradtak,	hiszen	ehhez	értettek	leginkább,
és	 rengeteg	dolgot	 tanultak	a	Párizsban	 töltött	 évek	alatt.	 Emellett
nyitottak	 a	 füstölők	 és	 egyéb	 illatosított	 szépítőszerek	 felé	 is.
Kapható	 volt	 náluk	 illatosított	 fürdőgyöngy,	 fürdősó	 és	 különböző
testápoló	 olajok.	 A	 cég	 nagyon	 gyorsan	 fellendült,	 hiszen	 ár-érték
arányban	 az	 ő	 boltjuk	 volt	 a	 legjobb	 a	 városban.	 Ráadásul
ugyanolyan	 elérhetővé	 tették	 az	 áruikat	 a	 szegényebb	 rétegnek,



mint	a	gazdagabbaknak.	Bár	eleinte	voltak	fenntartásaik	a	bolttal,	a
statisztika	 mégis	 azt	 mutatta,	 hogy	 a	 vásárlók	 hétről	 hétre	 szinte
megduplázódnak.	Az	üzletnek	hamar	híre	ment	szerte	a	városban,
így	 a	 Fadaei	 nevet	már	 nagyon	 sokan	 ismerték.	 Ráadásul	 azzal	 is
tisztában	voltak,	főleg	a	fiatal	lányok	körében,	hogy	a	jóképű,	fiatal
tulajdonos,	Zakaria	Fadaei	is	gyakran	bejár	oda.
A	boltot	egy	fiatal,	kairói	férfi	vezette,	pontosabban	ő	értékesítette

az	árukat.	Zak	sokszor	besegített,	főleg	azokon	a	napokon,	amikor	a
raktárból	 megérkezett	 a	 rendelt	 áru.	 Olyankor	 a	 pult	 mögött
tevékenykedett,	 és	 igyekezett	 minden	 betérő	 vevő	 kérését
maximálisan	 kielégíteni.	 Ha	 volt	 rá	 módja	 és	 lehetősége,	 a	 fiatal
nőket	 megpróbálta	 elcsábítani.	 Folyton	 flörtölt	 mindenkivel,	 aki
hagyta,	 de	 leginkább	 csak	 azért,	 hogy	 kitörölje	 a	 fejéből	 Zoé
emlékét.	 Egyáltalán	 nem	 volt	 szándékában	 olyan	 nővel	 kikezdeni,
aki	esetleg	komolynak	gondolná	a	közeledését,	 sőt!	Aki	egy	picit	 is
nagyobb	érdeklődéssel	fordult	irányába,	azt	azonnal	lehervasztotta.
Rengeteg	egyéjszakás	kalandja	volt,	 főleg	a	betérő	turistákra	vetett
szemet,	hiszen	az	arab	nők	többségével	nem	lehetett	játszadozni.	A
külföldiek	 viszont	 repestek	 az	 arab	 férfiakért,	 és	 nagyon	 sokan
beadták	 a	 derekukat.	 Az	 ifjabb	 Fadaei	 pedig	 szerette	 a	 külföldi
nőket,	mert	nem	kellett	nekik	sokat	könyörögni,	olykor	elég	volt	egy
kacsintás	 vagy	 csak	 egy	pimasz	pillantás.	 Voltak	 közöttük	 olyanok
is,	 akik	 egyenesen	 kellették	 magukat,	 úgy	 ringatták	 a	 csípőjüket,
hogy	 az	 ember	 szinte	 elszédült	 tőle.	 Zakaria	 pedig	 minden
lehetőséget	kihasznált,	hogy	feledni	tudja	Zoé	iránti	vágyódását,	ha
csak	egy	éjszakára	is.
Egyik	 nap	 egy	 lány	 lépett	 be	 a	 boltba.	 Fején	 hidzsáb,	 arca

szerényen	 sminkelve.	 Egyedül	 volt,	 legalábbis	 az	 üzletbe	 egyedül
lépett	 be.	 Zakaria	 pedig	 újra	 kihasználta	 az	 adódott	 flörtölési
lehetőséget.	 A	 pultra	 támaszkodott,	 és	 úgy	 figyelte	 a	 lányt,	 aki



egyelőre	 csak	 nézelődött	 a	 kis	 helyiségben.	 Zak	 nem	 akarta
kizökkenteni	a	lányt	a	nézelődésből,	de	azért	egy	kis	idő	után,	mikor
látta,	hogy	a	vásárlója	bizonytalan,	megszólította.
–	Segíthetek?
–	 Nem	 is	 tudom.	 Valami	 finom,	 de	 nem	 túl	 drága	 parfümöt

szeretnék	vásárolni.
A	 lány	 szemei	 csillogtak,	 amikor	 a	 férfira	 nézett,	 Zakaria	 pedig

érezte,	 hogy	 tetszik	 neki,	 így	 nem	 is	 hátrált	 meg.	 Közelebb	 hajolt
hozzá.
–	 Mesélj	 egy	 kicsit	 magadról!	 Mit	 szeretsz	 csinálni	 a

szabadidődben,	mivel	töltöd	a	mindennapokat?
–	 Ezt	miért	 kell	 tudnod?	 –	 A	 lány	meglepődött	 a	 kérdésen,	 nem

értette,	 hogy	miért	 kell	 ezeket	 elmondania	 ahhoz,	 hogy	 parfümöt
válasszon.
A	fickó	elnevette	magát,	hiszen	látta,	hogy	teljesen	zavarba	hozta

a	 lányt.	 Persze,	 hiszen	 a	 muzulmán	 nőknek	 nem	 illik	 magukról
mesélni	idegen	férfiaknak.
–	 Egy	 picit	 meg	 kell	 ismerjelek,	 hogy	 ki	 tudjam	 választani	 az

alapillatot.	Így	olyan	illatszert	tudok	ajánlani	neked,	ami	tükrözi	az
egyéniségedet.
A	fiatal	nő	megértette	a	faggatózás	lényegét,	és	elkezdett	mesélni

magáról	mindenfélét,	ami	érdekelheti	a	férfit.	Miután	befejezte,	Zak
újabb	kérdésekkel	bombázta	őt.
–	Mondd	csak,	szépségem,	mi	a	kedvenc	virágod?
–	A	hibiszkusz.
–	És	melyik	a	kedvenc	színed?
–	A	bíborvörös.
Ekkor	 Zak	 hátrafordult,	 és	 a	 mögötte	 lévő	 polcokat	 pásztázta	 a

szemével,	de	mielőtt	ellépett	volna	a	pulttól,	hirtelen	visszafordult,
majd	 újra	 rákönyökölt.	 Tekintete	 sugárzott,	 az	 ember



belebolondulna	rögtön,	ha	nem	tudná,	hogy	milyen	kalandjai	voltak
ennek	a	fickónak.	De	a	lány,	amilyen	félénken	lépett	be	az	üzletbe,
most	annyira	felbátorodott	ettől	a	perzselő	tekintettől.
–	És	mondd	csak,	drágám,	mi	a	neved?
–	Samia.	De	ez	miért	kell	ahhoz,	hogy	megtaláljuk	a	parfümöt?	–

kérdezett	 vissza	 kíváncsian,	 majd	 ő	 is	 eleresztett	 egy	 halvány
mosolyt.
Zak	 felegyenesedett,	 kihúzta	 magát,	 megigazította	 az	 öltözékét.

Végül	megköszörülte	a	torkát.
–	Ez	nem	ahhoz	kell.	Erre	én	voltam	kíváncsi	–	kacsintott.	A	lány

elvörösödött,	 és	 elkapta	 a	 tekintetét.	 A	 magabiztossága
szertefoszlott,	 újra	 a	 félénkség	 tükröződött	 a	 szemében.	 Arra
gondolt,	hogy	egy	ilyen	jóképű	pasas,	aki	ráadásul	piszkosul	gazdag,
vajon	 miért	 flörtöl	 vele.	 Ugyan	 tényleg	 tetszhet	 neki,	 vagy	 csak
játszadozni	akar?	Mindenesetre	abban	az	egyben	biztos	volt,	hogy
ha	Zakaria	Fadaei	felesége	lenne,	nem	kéne	nélkülöznie	az	életben.
Sokan	 irigykednének	 rá,	 viszont	 a	 szülei	 borzasztóan	 örülnének.
Ódákat	 zengenek	 így	 is	 a	 Fadaei	 családról,	 hogy	 ennyi	 idő	 alatt
milyen	 jól	 menő	 kis	 üzletük	 lett.	 Az	 apja	 sokszor	 mondogatja	 az
utóbbi	 időben,	 ha	 Zakaria	 felfigyelne	 az	 ő	 lányára,	 egy	 csapásra
megoldódna	a	gondjuk.	Nem	mintha	nekik	annyira	rosszul	menne,
de	azért	na…	Valljuk	be,	egy	csapodár	férfit	megszelídíteni	egy	arab
nőnek	 igazi	 kihívás,	 és	 ha	 sikerül,	 az	 maga	 a	 dicsőség.	 Valóban
sokan	irigykednének	rá.
Samia	megrázta	magát,	mert	zavarba	jött	a	saját	gondolataitól.
Eközben	a	férfi	talált	egy	kis	üveg	parfümöt,	ami	szerinte	a	fiatal

lány	 illata	 lehet,	 ráadásul	 árban	 is	 megfelelő,	 így	 megszagoltatta
Samiával.
–	Nagyon	finom	illata	van,	ez	az,	amit	kerestem.	Nagyon	érted	a

dolgod.



–	Szabad?	–	húzta	félre	a	hidzsábot,	szabaddá	téve	a	lány	nyakát
és	fülét,	majd	Samia	füle	tövéhez	fújt	egy	leheletnyit	az	illatszerből,
ezután	 a	 nyakához	 hajolt,	 és	 mélyet	 szippantott.	 –	 Valóban	 isteni
illata	van	–	duruzsolta	a	fülébe	a	férfi,	viszont	a	lányt	ettől	kirázta	a
hideg.	Nem	 azért,	mert	 rosszulesett	 neki	 a	mély	 orgánum,	 hanem
mert	érezte	a	férfi	forró	leheletét	a	nyakán.
–	 Megveszem	 –	 suttogta	 remegő	 hangon.	 Megigazította	 a

hidzsábot,	 és	 gyorsan	 fizetett,	 hogy	 a	 pasas	 ne	 vegye	 észre
zavartságát,	 ezután	 távozott	 az	 üzletből.	 Az	 ajtótól	 még
visszafordult,	 Zak	 szemébe	 nézett,	 aki	 kacsintott	 egyet	 a	 lányra,
majd	így	szólt.
–	Örülök,	hogy	segíthettem.	Visszavárunk.	–	Ebben	a	pillanatban

előjött	az	eladó	a	raktárból.
–	Elpakoltam	mindent,	főnök.
Samia	 még	 rámosolygott	 Zakariára,	 majd	 eltűnt	 a	 tömegtől

hömpölygő	utcán.

Qasim	 mindennap	 a	 cég	 ügyeit	 intézte,	 hogy	 az	 gördülékenyen
menjen.	Volt	olyan,	hogy	csak	késő	este	ért	haza.	A	fiára	viszont	itt
nem	hárult	 annyi	 feladat,	mint	Franciaországban.	Zakaria	 sokszor
már	ebéd	után	vissza	sem	ment	az	üzletbe,	esetleg	csak	az	irodába.
De	előfordult,	hogy	ott	sem	volt	rá	szükség,	olyankor	otthon	maradt,
olvasott	 vagy	 a	 gyermekkori	 barátjával	 találkozott,	 aki	 épp
nemrégiben	vett	egy	klubot,	és	most	annak	a	felújítását	végezte.
Amikor	 a	 férfi	megvásárolta	 a	 helyiséget,	már	 akkor	 eldöntötte,

hogy	egy	olyan	klubot	akar	kialakítani,	mely	az	elit	társadalomnak
kitűnő	 szórakozási	 lehetőséget	 fog	 biztosítani.	 Cégvezetők,
üzletemberek	 járnak	 majd	 oda,	 és	 belépni	 is	 csak	 a	 megváltott



tagsági	kártyával	lehet.
A	hatalmas	terem	elég	nagy	volt	ahhoz,	hogy	helyet	kapjon	benne

egy	 bárpult,	 mely	 köré	 bárszékeket	 helyeznek	 majd,	 illetve	 pár
kétszemélyes	kis	asztalkát	 is	beraknak	köré.	A	 terem	másik	 felébe
pedig	 biliárdasztalt	 hozatott,	 és	 egy	 dartstáblát	 szereltetett	 fel	 a
falra	a	szórakozni	vágyó	vendégeknek.
Zakaria	 és	 Gibril	 nagyon	 sokat	 beszélgettek	mindig,	mindketten

ismerték	a	másik	titkait.	Olyanok	voltak,	mint	két	testvér.
Egyik	 nap	 Zak	 ebéd	 után	 a	 barátjával	 találkozott.	 Gibril	 jóképű

férfi	 volt,	 bár	 kissé	 vékony,	 legalábbis	 a	 magasságához	 mérten.
Félhosszú,	fekete	göndör	fürtjeit	a	szél	állandóan	az	arcába	fújta.
Egy	 kis	 teázó	 teraszán	 ültek	 le,	 az	 egyik	 bazársoron.	 Gibrilnek

feltűnt,	 hogy	 a	 barátja	 az	 utóbbi	 időben	 nem	 igazán	 bőbeszédű.
Rövid,	tömör	válaszait	nem	tudta	hova	tenni,	hiszen	azelőtt,	amikor
találkoztak,	 be	nem	állt	 a	 szája.	 Folyton	Párizsról	mesélt,	meg	 egy
lányról.	 Egy	 olyan	 nőről,	 aki	 állandóan	 visszautasítja.	 Ennek
ellenére	jókedvű	volt,	értette	a	tréfát,	de	az	eltelt	hetek	alatt,	amióta
visszajött	Kairóba,	alig	lehetett	vele	szót	érteni.	Mindenen	felkapta	a
vizet,	 idegesebb	 volt,	 és	 a	 humorérzékét	 is	 mintha	 elveszítette
volna.	 Gibril	 nem	 állhatta	 szó	 nélkül,	 hogy	 meg	 ne	 kérdezze
barátját,	mi	a	baja.
Zakaria	először	nem	akart	semmit	mondani,	csak	nézett	bambán

maga	elé.
–	Nézd,	Zak,	én	nem	tudom,	mi	lelt,	de	tuti,	hogy	ahhoz	a	francia

lányhoz	van	köze.
–	Zoé	–	vetette	közbe	Zak.
A	 fickó	 jót	 mosolygott	 a	 barátja	 megjegyzésén.	 Már	 nem	 lehet

csak	egyszerűen	francia	lánynak	sem	hívni,	mert	van	neve…
–	 Hát	 persze,	 Zoé.	 Teljesen	 elvette	 az	 eszed,	 barátom,	 pedig

emlékszem,	hogy	mindig	egyetlen	mondatot	harsogtál,	amikor	arról



beszéltünk,	hogy	kéne	neked	egy	jó	csaj.	„Soha	ne	higgy	a	nőknek…”
Ezután	 továbbra	 is	 kérdőn	 nézett	 a	 másikra,	 hátha	 annak

megered	végre	a	nyelve.	De	semmi	sem	történt.	Zakaria	hátradőlt	a
széken,	 és	 sóhajtott	 egyet.	 Pár	 perccel	 később	 szólalt	meg,	 hangja
suttogó	volt.
–	Túlságosan	vágytam	rá,	de	nem	kaptam	meg,	és	ez	bosszant.	Sőt

dühít.
–	Azt	gondolom,	mennyire	dühít,	meg	azt	is,	hogy	szerelmes	vagy.
–	Soha	nem	akarok	többet	szerelmes	lenni.
–	Ez	azért	még	tőled	is	durva	kijelentés	volt.	Mintha	az	csak	úgy

menne…	 Ez	 nem	 akarás	 kérdése.	 Allahnak	 célja	 van	 veled,	 ahogy
mindannyiunkkal.	Szerintem	inkább	el	kéne	felejtened,	hogy	Faizah
mit	 tett	 veled.	 Nem	 te	 vagy	 az	 egyetlen,	 akit	 átvert	 egy	 nő.	 Túl
kellene	már	lépned	ezen.
–	 Igazad	 van,	 nem	 én	 vagyok	 az	 egyetlen,	 de	 hidd	 el,	 Faizah	 a

múltam.	Zárjuk	is	le	ezt	a	témát.
–	 Tudod,	 mit	 tart	 az	 egyiptomi	 mondás?	 –	 Zakaria	 ránézett

barátjára,	de	nem	válaszolt,	mire	ő	folytatta.	–	Ha	egy	európai	férfi
lesz	 szerelmes,	 elveszi	 a	 kiválasztott	 lányt.	 Ha	 egy	 arab	 lesz
szerelmes,	elvesz	valaki	mást.
–	Nem	veszek	el	senkit.
Gibril	 nem	 adta	 fel,	 megpróbálta	 valahogy	 észhez	 téríteni	 a

barátját.
–	Itt	vannak	a	neked	való	nők.
–	Itt?	Hol?
Gibril	 nem	 értette,	 hogy	 Zakaria	 most	 miért	 ennyire	 hülye…

Elnevette	magát,	és	széttárta	a	kezeit.
–	Hát	Kairóban.
–	Kairóban	csak	a	turisták	izgalmasak,	velük	el	lehet	ütni	az	időt.



De	az	arab	lányok	valahogy	nem	tudnak	felizgatni.	Mindegyik	arra
vár,	hogy	házi	rabszolgát	csinálj	belőle…
–	 Pedig	 arab	 férfihoz	 arab	 nő	 való	 –	 változott	 komolyra	 Gibril

hangja.
–	Kairó…	Itt	születtem,	itt	nőttem	fel.	A	testem,	a	lelkem	és	szinte

mindenem	itt	van	otthon…	–	sóhajtotta.	–	Én	mégis	másra	vágyom.
Sokkal	izgalmasabb	dologra.
–	Akkor	viszont	találj	magadnak	valami	izgalmasat,	mert	amire	te

vágysz,	 azt	 én	nem	 tudom	megadni	neked	 –	ugratta	 a	barátja,	 aki
hangosan	felnevetett.
–	Baromi	vicces	vagy.	–	Zak	mosolya	inkább	kényszerből	került	az

arcára,	mintsem	szívből.
Ezután	mind	a	ketten	csendben	bámulták	a	bazársoron	elsuhanó

embereket.
Nem	sokkal	később	egy	fiatal	lány	és	a	barátnője	sétált	el	előttük,

akik	vihorászva	lépkedtek,	miközben	a	két	férfit	bámulták.	Az	egyik
félhosszú	barna	hajú,	barna	szemű	lány	volt,	a	járása	finom,	lágy,	a
testalkata	vékony.	A	másik	szőke,	kék	szemű,	az	előzőnél	pár	évvel
idősebb	 lehetett.	Az	alakja	pedig	 igencsak	formás	volt.	Zakaria	egy
darabig	 nézte	 a	 két	 turistát,	majd	miután	már	 elhaladtak	 előttük,
utánuk	 szólt.	 Angolul	 beszélt,	 bár	 régen	 használta	 utoljára	 ezt	 a
nyelvet,	de	a	lányok	megértették.
–	Isztok	valamit?
–	Megőrültél,	Zak?	–	suttogta	Gibril,	miközben	a	két	fiatal	megállt

és	visszanézett.
–	Látom,	hogy	tetszik	neked	a	barna,	csak	szórakozunk	kicsit.	–	És

közben	a	kezével	intett	a	lányoknak,	hogy	jöjjenek	közelebb.
–	Nem	lesz	ez	így	jó.
A	két	lánynak	nem	kellett	sokat	könyörögni,	mosolyogva	mentek

vissza	az	asztalhoz.



–	Üljetek	le	–	invitálta	őket	az	ifjabb	Fadaei.	–	Mit	isztok?
–	Én	csak	vizet	kérek	–	szerénykedett	a	barna.
–	 Én	most	 bármit	meginnék	 –	 nedvesítette	meg	 ajkát	 kacéran	 a

szőke.	–	Őrült	nagy	itt	a	forróság.
Zakaria	 le	 sem	 vette	 a	 szemeit	 a	 kiszemelt	 áldozatáról,	 és	 már

pörgette	 a	 fejében	 a	 képeket,	 hogy	 mit	 is	 fog	 csinálni	 vele
hamarosan.	–	Véged	lesz	–	gondolta,	majd	mosolygott	egyet.
–	Két	ásványvizet	kérünk	–	szólt	a	pincérnek	Gibril.
–	Hogy	hívnak	benneteket?
–	Az	én	nevem	Lucy	–	szólalt	meg	a	szőke.
–	Én	Amanda	vagyok.
–	És	honnan	érkeztetek?
–	Kanadából.
A	 pincér	 kihozta	 a	 kért	 vizet,	 Lucy	 azonnal	 a	 szájához	 emelte	 a

poharat.	 Ám	 a	 nagy	 rohanásban	 leöntötte	 a	 felsőjét,	 és	 egy
papírtörlővel	próbálta	felitatni	a	mellei	közül.	Zakaria	szemei	a	lány
dekoltázsára	tévedtek,	nyelt	egy	nagyot,	miközben	a	mutatóujjával
ritmusosan	dobolt	az	asztalon.	Amikor	a	lány	rendbe	szedte	magát,
összetalálkozott	 a	 tekintetük.	 Nem	 kellett	 beszélniük,	 Zak	 kérdése
ott	 csillogott	a	 szemében,	ahogy	Lucy	válasza	 is.	A	pasas	a	barátja
felé	nézett,	és	Gibril	máris	tudta,	hogy	mit	akar	a	másik.	–	Értem	én,
ha	nekem	nem	kell	 a	 barna,	 akkor	 legalább	 tartsam	 szóval.	 –	Majd
bólintott,	hogy	tudassa	a	barátjával,	értette	a	célzást.	Értette,	de	nem
örült	neki,	hiszen	tudta,	hogy	ez	nem	vezet	semmi	jóra.
Zakaria	 felállt	 az	 asztaltól,	 és	 egy	 közeli	 szállodába	 vitte	 a

turistalányt.	 Ott	 felmentek	 egy	 szobába,	 megkérte	 a	 szőkét,	 hogy
tusoljon	le.
Amíg	a	lány	a	zuhany	alatt	állt,	Zakaria	felkészült.	Borzasztóan	ki

volt	 éhezve	 egy	 formás	 testre.	 Kihasznált	 minden	 alkalmat,	 hogy



bosszút	 álljon	 a	 múltja	 miatt,	 és	 feledni	 tudja	 a	 francia	 nő	 iránt
érzett	vágyát.	Nem	vetkőzött	le,	rábízta	a	kanadai	lányra.
Amikor	Lucy	kijött	a	fürdőből,	csak	egy	törölköző	takarta	a	testét,

mely	a	combjainál	szétnyílt.	Ezután	közelebb	sétált	a	fickóhoz.
–	Te	jóképű	pasas	vagy	–	simogatta	meg	a	férfi	arcát.
Zakaria	megfogta	a	lány	kezét,	eltolta	az	arcától,	majd	így	szólt.
–	Nincs	simogatás,	sem	csók.
–	Pedig	az	 illatod	mámorító	–	kezdte	kigombolni	az	 izmos	testen

feszülő	inget	a	nő,	de	a	férfi	megfogta	a	kezét,	és	mélyen	a	szemébe
nézett.
–	Megmondtam.
Zakaria	hangja	olyan	komorrá	vált,	hogy	egy	pillanatra	azt	hitte,

elszalasztotta	a	prédáját.	De	a	csaj	rámosolygott.
–	Semmi	finomkodás.
Látom,	 érti	 a	 dörgést	 –	 gondolta	 Zak,	 de	 nem	 szólalt	 meg,	 csak

bólintott,	 majd	 egy	 mozdulattal	 lerántotta	 a	 lány	 testéről	 a	 fehér
törölközőt.	 Megcsodálta	 a	 gömbölyded	 formákat,	 miközben
kikapcsolta	a	derékszíját	és	kigombolta	a	nadrágját.	–	Akkor	essünk
túl	rajta	 –	 gondolta,	 a	 lány	ekkor	már	 tudta,	hogy	mi	 lesz	a	dolga.
Nem	 is	 tétovázott,	 közelebb	 lépett	 a	 fickóhoz,	 majd	 nekilátott	 a
kényeztetésének.

Este	 a	 Fadaei-házban	 vacsorához	 készülődtek.	 A	 hatalmas,
napközben	 szinte	 teljesen	 üres	 ház	 ilyenkor	 meghitt,	 családi
fészekké	 változott.	 Ehhez	 nagyban	 hozzájárult	 a	 ház	 asszonya,
Ghalia	 is,	 aki	 finomabbnál	 finomabb	 étkeket	 varázsolt	 az
étkezőasztalra.	 Persze	 nem	 egyedül,	 hiszen	 volt	 neki	 egy	 segítője,



aki	rendben	tartotta	a	házat,	és	a	konyhában	is	sokat	serénykedett.
Vásárolni	 is	 együtt	 jártak.	 Selma	 volt	 a	 nő	 társalkodója	 is,	 így
amikor	 reggel	 a	 férfiak	 elmentek	 dolgozni,	 nem	 kellett	 magát
egyedül	 éreznie	 egész	 nap.	 Ghalia	 nagyon	 csinos,	 a	 kora	 ellenére
fiatalos	 asszony	 volt.	 Hosszú,	 szögegyenes	 ébenfekete	 haját
általában	kontyba	 tekerve	hordta.	Fején	nem	hordott	kendőt,	 csak
amikor	az	utcára	lépett.	Olyankor	abaját	is	vett	fel,	de	otthon	sosem
hordta.	 Házon	 belül	 csak	 egy	 csinos	 nadrágot	 és	 tunikát	 viselt.
Szemei	 mélybarnák	 voltak,	 és	 a	 mosolya	 tündöklő.	 Bőre
alabástromfehér,	 és	 bársonyosan	 sima.	 Alakja	 karcsú,	 a	 járása
kecses.
Az	 asszony	már	 a	 szalonban	 várakozott	 a	 vacsorához	 átöltözve,

amikor	a	családja	hazaérkezett.
–	Szálem!	–	köszöntötte	őket,	majd	egy	puszit	nyomott	a	fia	arcára

és	a	férje	szájára.	A	két	férfi	is	köszöntötte	őt,	majd	mindenki	helyet
foglalt	a	vacsoraasztalnál.
Selma	pedig	szervírozni	kezdte	az	ételt.
Az	 asszony	 csendben	 nézte	 a	 férfiak	 arcát,	miközben	 falatozott.

Látta,	hogy	elszaladt	az	idő.	A	fiatal	Qasimnak	már	nyoma	sem	volt,
és	bár	az	arca	nem	ráncosodott,	mégis	fel	lehetett	lelni	az	idősödés
nyomait.	 Bizonyítja	 az	 idő	 múlását	 a	 fia	 is,	 aki	 érett	 férfivá
cseperedett.	 Hol	 van	már	 az	 a	minden	 lében	 kanál	 tinédzser,	 aki
volt!	 Zak	 mindig	 is	 öntörvényű	 gyerek	 volt,	 de	 aztán	 Faizah
megtörte.	Megtörte,	de	a	pasas	mégsem	változott.	 Sőt!	Még	 inkább
falja	 a	 nőket,	mintha	 bosszút	 esküdött	 volna,	 amiért	megalázta	 őt
egy	idősebb	lány.
Ghalia	látta	a	férje	nyugodt	arcát,	el	is	mosolyodott	egy	pillanatra,

majd	a	fiára	nézett,	akinek	a	tekintete	komor	volt.	Feszültnek	tűnt.
Csendesen	szólalt	meg.
–	Hogy	telt	a	napotok?



–	Nagyon	jól	megy	az	üzlet,	kedvesem.	Szinte	virágzik,	ugye,	fiam?
Zakaria	nem	felelt,	továbbra	is	búskomoran	bámult	maga	elé.
–	Ez	nagyszerű	hír.
Az	asszony	továbbra	is	a	fiát	nézte,	aki	szótlanul	falatozott.
Nem	a	délután	történtek	vették	el	az	étvágyát,	hanem	a	Zoé	iránti

szüntelen	 vágyakozása.	 A	 nő,	 aki	 nélkül	 egyre	 inkább	 úgy	 érezte,
nincs	értelme	az	életének.	És	ezek	a	kis	kalandok,	mint	a	mai,	sem
feledtették	vele	a	nő	hiányát.	Néha	valóban	úgy	érezte,	ez	az	érzés
több	mint	testi	vágy.
Az	 anyjának	 már	 napokkal	 ezelőtt	 feltűnt,	 hogy	 a	 fiát	 bántja

valami,	 és	 azt	 is	 sejtette,	 hogy	 mi,	 de	 eddig	 nem	 kérdezett	 tőle
semmit	 sem.	 Arra	 várt,	 hogy	 a	 fiú	majd	 szól	 neki,	 ha	 el	 szeretné
mondani	 a	 problémáját.	 De	 nem	 így	 lett.	 Vacsora	 után	 Zak
szobájába	ment,	 hogy	 kifaggassa	 őt	 arról,	 mi	 is	 bántja	 valójában.
Bekopogott,	 majd	 benyitott	 az	 ajtón.	 Zakaria	 az	 ágya	 szélén	 ült,
látszott,	hogy	valahonnan	nagyon	messziről	jött	vissza.
–	Merre	kalandoztál,	fiam?
–	 Messze,	 anyám	 –	 állt	 fel	 az	 ágyról,	 és	 kezet	 csókolt	 az

asszonynak.	Ennél	jobban	nem	tudta	volna	kifejezni	az	anyja	iránt
érzett	tiszteletét.	–	Örülök,	hogy	itt	vagy.
–	Valami	nagyon	bánt	téged,	Zakaria,	és	nekem	pedig	fáj,	hogy	így

kell	látnom	az	egyetlen	gyermekem.	Szeretném	megtudni,	hogy	mi	a
baj.
Zakaria	 nem	 szólt	 semmit,	 csak	 bámult	 üres	 tekintettel.	 De	 az

anyja	 nem	 adta	 fel,	 szerette	 volna	 kizökkenteni	 a	 fiát	 a
reménytelenségből.
–	Szeretnék	mutatni	neked	valamit.	Gyere	velem	–	kérte	őt,	majd

elindult	a	szobából.	Zakaria	nem	tudta,	mit	akarhat	neki	mutatni	az
anyja,	 így	 kétkedve	 bár,	 de	 elindult	 a	 nő	 után.	 Ghalia	 lement	 az
emeletről,	és	egy	nagy,	kétszárnyú	üvegajtó	felé	indult,	mely	a	ház



hátsó	 teraszára	 vezetett.	 A	 hatalmas	 félköríves	 teraszt	 szépen
megmunkált,	 kézzel	 faragott	 márványkorlát	 vette	 körbe.	 A	 korlát
csak	 egy	helyen	 volt	megszakítva,	 ahol	 egy	 lépcsősor	 vezetett	 le	 a
nagy,	virágoktól	színes,	füvel	borított	kertre.	A	kert	egyik	sarkában
még	óriási	és	törpe	pálmafák	is	kaptak	egy	kis	helyet.	A	nő	megállt	a
korlát	 előtt,	 és	 kezeit	 finoman	 ráhelyezte,	 fia	 pedig
nekitámaszkodott	 annak.	 Gyönyörű	 látvány	 tárult	 a	 szemük	 elé	 a
csöndes	 kairói	 éjszakában.	 Ugyanis	 úgy	 tűnt,	 hogy	 a	megvilágított
gízai	 piramisok	 egy	 karnyújtásnyira	 vannak	 tőlük.	 Mindketten
nézték	 a	 csodás	 látképet,	 de	 egyikőjük	 sem	 szólalt	 meg.	 Végül
Zakaria	szakította	meg	a	csendet.
–	 Azért	 hívtál	 ide,	 hogy	 visszamenjünk	 a	 múltba,	 a	 fáraók,	 a

háremek	világába?
Ghaliából	kitört	a	nevetés.	Kacaja	beterítette	a	kertet.
–	Miért,	nem	lenne	jó?	Neked	már	amúgy	is	lehetne	egy	háremed.

Sokan	 vannak,	 akik	még	most	 is	 tartanak.	 Csak	 az	 idő	múlásával
már	máshogyan	hívják.
–	Van,	aki	szeret	sok	nőt	tudni	maga	körül	–	kuncogott	Zak,	de	az

anyja	csak	hallgatott.	–	Miért	baj	ez?
A	 nő	 sóhajtott	 egy	 mélyet,	 majd	 témát	 váltva	 belekezdett	 a

mondanivalójába.
–	Tudod,	fiam,	a	piramisok	rengeteg	kincset	őriznek,	és	milliónyi

titkot.	De	nem	csak	az	ókori	építményekben	bujkál	rejtély.	A	sivatag
homokdűnéi	 is	 megannyi	 titkot	 rejtenek.	 Olyanokat,	 melyek
évezredek	alatt	 sem	kerültek	a	 felszínre.	Bármennyire	 is	 szerették
volna	a	tudósok,	mindenki	csak	találgat.	Olyan	szerelmek	szövődtek
itt,	majd	mentek	tönkre,	amelyekről	senki	nem	tud.	Hazug,	 igaz	és
fájdalmas	szerelmek…
Zakaria	nem	értette	az	anyját.	Gyorsan	a	szavába	vágott.
–	Mit	akarsz	ezzel	mondani?



Az	asszony	a	fiú	szemébe	nézett,	és	így	folytatta.
–	 Ismered	 Ehnaton	 fáraó	 és	 Nofertiti	 történetét?	 –	 A	 fia	 nem

válaszolt.	–	Az	ő	szerelmük	volt	a	legszebb	az	ókori	Egyiptomban.	A
fáraó	 úgy	 szerette	 asszonyát,	 hogy	 bármit	 odaadott	 volna	 neki.
Nemcsak	a	vagyonát,	de	még	az	életét	is…
–	 Értem…	 De	 még	 mindig	 nem	 tiszta,	 hogy	 hova	 akarsz

kilyukadni.	 –	 De	 az	 asszony	 nem	 reagált	 Zak	 mondatára,	 mintha
meg	sem	hallotta	volna,	inkább	folytatta,	amit	elkezdett.
–	 Tudod,	 fiam,	 Egyiptom	 tele	 van	 kincsekkel,	 amiket	 a	 turisták

már	 majdnem	 mind	 kihordtak	 az	 országunkból,	 így	 a	 kormány
betiltotta	 bizonyos	 tárgyak	 kivitelét	 az	 országunk	 területéről.
Különböző	 köveket,	 vagy	 a	 sivatagból	 kanalazott	 homokot.	Még	 a
megvett	 ékszereket,	 bizsukat	 sem	 mindet	 vihetik	 magukkal.	 Aki
mégis	megpróbálja,	de	lebukik,	az	bizony	megfizeti	az	árát.	–	Ghalia
ezután	 egy	 kis	 szünetet	 tartott.	 –	 Te	 is	 elvittél	 az	 országból	 egy
kincset,	drágám.	–	Zak	továbbra	is	csak	a	fejét	csóválta,	nem	értette,
milyen	 kincset	 vitt	 el	 innen.	 Egyszerűen	 tiszta	 hülyének	 érezte
magát,	hogy	nem	esik	le	neki,	mire	akar	kilyukadni	az	anyja.
–	Nem	vittem	én	semmit	sehová…	Még	csak	egy	nyakláncot	sem.	–

De	 mielőtt	 befejezte	 a	 mondatot,	 Ghalia	 a	 fia	 mellkasára	 tette	 a
kezét,	és	ezt	mondta.
–	De	 igen.	Mégpedig	nem	is	akármilyen	drágakövet…	A	szívedet,

fiam…
A	férfi	megfogta	a	nő	kezét,	és	finom	csókot	lehelt	rá.	Szerette	az

anyját,	 nem	 akart	 fájdalmat	 okozni	 neki.	 De	 tudta,	 hogyha	 ő
szomorú,	 akkor	 az	 anyja	 sem	 lehet	 boldog.	 Ennek	 ellenére	 nem
tudott	mit	mondani.
–	A	te	hazád	itt	van,	Zak,	nem	akarom	elveszíteni	a	fiam	egy	olyan

nő	miatt,	aki	nem	tiszteli	őt.	Felejtsd	el	azt	a	párizsi	lányt,	és	élj	újra
velünk	Kairóban.	Ne	 csak	a	 tested,	 a	 lelked	 is	hozd	haza	 abból	 az



országból	–	mondta	a	nő,	majd	magára	hagyta	a	férfit.
Zakaria	 újra	 a	 piramisokat	 nézte,	 halkan	 szólalt	 meg,	 bár	 az

éjszaka	csendjében	ez	is	kiabálásnak	hallatszott.
–	 Felejtsem	 el…	 De	 hogyan,	 ha	 egyszer	 nem	 tudom.	 –	 Ezután

dühösen	 ráborult	 a	 korlátra,	 tudta,	 hogy	 az	 anyjának	 igaza	 van.	 –
Szeretlek,	 Zoé	 Darrieux.	 A	 rohadt	 életbe!	 –	 vallotta	 be	 végül
magának,	 ennek	 ellenére	 nem	 akarta	 elfogadni	 ezt	 a	 tényt.	 A
levelek,	amiket	a	nőnek	írt,	valóban	arra	utaltak,	hogy	beleszeretett,
de	Zak	 inkább	 csak	 el	 akarta	bűvölni	 vele	 a	nőt.	Hogy	miért?	Egy
éjszakáért,	egy	kalandért.	Nem	akart	többet,	hiszen	nem	bízott	sem
benne,	 sem	 semelyik	 lányban.	 Úgy	 érezte,	 hogy	 továbbra	 is
harcolnia	kell	az	érzései	ellen,	hogy	elkerüljön	egy	újabb	csalódást.

Másnap	 reggel,	mielőtt	 Zakaria	bement	volna	az	 irodába,	Gibrillel
találkozott	a	szokott	helyükön.	A	bazársoron	a	korai	órához	képest
elég	sokan	voltak,	ráadásul	a	teázóban	is	nagy	volt	a	tömeg.	Ennek
ellenére	 sikerült	 egy	 asztalt	 találniuk,	 ahol	 elfogyaszthatták	 a
frissítő	italt.
–	 Megint	 gondterheltnek	 tűnsz,	 pedig	 tegnap	 valószínűleg	 jót

mulattál.	A	cég	készít	ki	ennyire,	vagy	az	a	francia	nő?	–	viccelődött
a	 barátja.	 Ezzel	 szemben	 Zak	 egyáltalán	 nem	 volt	 humoros
kedvében,	csak	nézte	a	kis	csészében	gőzölgő	teáját.
Egy	 kis	 idő	 után	 azonban	 felnézett	 a	 csészéről,	 egyenesen	 a

barátja	szemébe.
–	Tegnap	beszéltem	anyámmal.
–	Na	és?
–	Elmesélt	nekem	egy	történetet.	Ehnaton	és	Nofertiti	történetét.
–	 Az	 anyád	 még	 mindig	 esti	 mesékkel	 tömi	 a	 fejed?	 –	 nevetett



Gibril.
–	 Ez	 nem	 esti	 mese,	 barátom.	 Annyira	 kíváncsi	 lettem	 a

történetükre,	 hogy	 tegnap	 este	 utánaolvastam.	 A	 fáraó	 valóban
nagyon	 szerette	 az	 asszonyát,	még	 társuralkodóvá	 is	 emelte	maga
mellé.	 Egyenrangúvá	 tette.	 Holott	 abban	 az	 időben	 ez	 egyáltalán
nem	 volt	 jellemző.	 Micsoda	 szerelem	 lehetett	 az	 övék…	 Ám	 egy
napon	Nofertiti	egy	szó	nélkül	eltűnt.	Senki	sem	tudja,	mi	lett	vele,
még	most	is	csak	találgatnak.	A	nevét	sok	helyen	kivésték,	átírták	a
feliratokon.	A	sírját	a	mai	napig	keresik,	pedig	már	többször	hitték
azt,	hogy	megtalálták,	de	semmi	sem	bizonyított…
–	Ha	annyira	szerelmes	volt	a	fáraóba,	vajon	miért	ment	el	tőle?
–	Nem	 tudom,	 senki	 sem	 tudja,	 rejtély.	 Egyesek	 szerint	 kiesett	 a

fáraó	kegyeiből,	mások	azt	feltételezik,	hogy	csak	megváltoztatták	a
nevét…	 Mivel	 a	 fáraó	 maga	 mellé	 vette,	 együtt	 kormányozták	 az
országot,	 még	 az	 is	 felmerült,	 hogy	 esetleg	 férfinevet	 kaphatott,
hiszen	 ugyanaz	 a	 férfinév	 többször	 is	megtalálható	 Ehnaton	 neve
mellett	mint	társuralkodó.
–	 Szerintem	 tudod,	 hogy	 mi	 történhetett.	 Abban	 a	 fene	 nagy

szerelmében	összepakolt,	és	simán	lelécelt	a	fáraó	mellől.	Talán	egy
másik	pasashoz.	És	így	akarták	eltussolni,	hogy	az	uralkodó	legfőbb
bizalmasa	és	szerelme	elpárolgott	–	nevette	el	magát	újra	Gibril,	de
a	barátja	még	csak	el	sem	mosolyodott.	–	Abban	az	időben	is	voltak
ilyen	nők.	Mindig	voltak	és	mindig	lesznek.
–	„Barátom,	soha	ne	higgy	a	nőnek.	Mind	hamis	ígérettel	áltat”	–

bólogatott	Zakaria,	és	belekortyolt	a	teájába.
–	Az	Ezeregyéjszaka	meséiből	van,	rájöttem.
–	Honnan	tudod?
–	Nekem	is	volt	gyerekszobám,	Zak.	Az	anyám	nekem	is	elmesélte

Sahrijár	 király	 és	 Seherezádé	 történetét.	 Bár	 nekem	 mindig	 is



Szindbád	története	volt	a	kedvencem.
Zakaria	ekkor	az	órájára	nézett.
–	Mennem	kell,	mindjárt	kilenc	óra,	az	apám	megöl,	ha	nem	érek

oda	időben.	Majd	beszélünk	–	ugrott	fel	a	férfi	az	asztaltól,	és	szinte
futva	távozott.
Gibril	 csak	 intett	a	barátjának.	–	Pedig	meghallgattam	volna	a	 te

sztoridat	is	a	tegnap	délutánról	–	gondolta,	majd	kifizette	a	két	teát,
és	a	fejét	csóválva	útnak	indult.

–	Késtél	–	szólt	az	idősebb	Fadaei	a	fiának,	amikor	az	zihálva	nyitott
be	az	iroda	ajtaján.
–	Csak	pár	percet.
–	Merre	jártál?
–	Gibrillel	beszélgettem,	és	megittunk	egy	teát,	apám.
A	férfi	egy	darabig	méregette	a	fiát,	majd	megszólalt.
–	 Az	 a	 hír	 járja,	 hogy	 bizony	 nem	 veted	 meg	 a	 csinos	 nők

társaságát,	fiam.
–	Nem	tagadom,	hogy	így	van.	De	nem	értem,	hogy	kinek	mi	köze

van	hozzá.	Ez	az	én	életem.
–	 Nézd,	 Zakaria,	 engem	 sem	 érdekel,	 hogy	 mit	 csinálsz	 a

szabadidődben.	 Legalábbis	 addig	 nem,	 míg	 meg	 nem	 nősülsz.	 De
sajnos	 ez	 nemcsak	 rád	 vet	 rossz	 fényt,	 hanem	 az	 üzletre	 is.
Szeretném,	ha	befejeznéd	ezt	a	csapodár	életet.
–	 A	 bolt	 és	 a	 hírnév.	 De	 bezzeg	 az	 senkit	 nem	 érdekel,	 hogy

bennem	 mi	 van,	 hogy	 mi	 van	 a	 lelkem	 mélyén,	 mit	 érzek,	 hogy
vagyok?
–	Ez	nem	igaz,	de	nem	fogom	rád	törni	a	szobád	ajtaját,	Zak!	Ha	el

akarod	mondani,	hogy	mi	bánt,	tudod,	hogy	hol	találsz	meg	–	felelte



Qasim.	 –	De	 ne	 feledd,	 hogy	 Zoé	már	 nem	 lesz	 az	 életed	 része,	 és
ezért	 jobb	 lenne,	ha	az	energiádat	a	munkába	fektetnéd,	és	nem	a
kurvákat	hajtanád!
–	 Mondod	 te,	 a	 mintaférj!	 –	 Zakaria	 hangja	 cinikusan	 szólt,	 de

nem	kért	 bocsánatot.	 Lehet,	 hogy	 kissé	 elvetette	 a	 sulykot,	 de	 úgy
érezte,	 hogy	 jogos	 volt	 a	 visszavágás.	 A	 Zoéra	 vonatkozó
megjegyzésre	pedig	szándékosan	nem	is	reagált.
Az	apja	nem	akarta	ezt	a	témát	feszegetni,	és	vitázni	sem	szeretett

volna,	úgyhogy	végül	csak	nézte	a	fiát.	A	fiatal	önmaga	tükröződött
a	 szemében,	 majd	 mintha	 zavarba	 jött	 volna,	 amikor	 ennek
tudatára	ébredt,	gyorsan	témát	váltott.
–	 Nos,	 itt	 van	 egypár	 szállítólevél,	 amit	 át	 kellene	 nézni,	 majd

leadni	 a	 rendelést	 a	 beszállítónknak	 –	 nyújtotta	 át	 Zaknek	 a
papírokat.	–	Ezután	pedig	az	üzletbe	kell	menned.	Itt	van	egy	doboz
–	mutatott	a	 férfi	maga	mellé	a	székre	–,	ezt	át	kell	vinni	a	boltba,
mert	Yussuf	most	szólt	ide	telefonon,	hogy	van	egy-két	apróság,	ami
elfogyott.
–	Rendben.	–	Zakaria	átment	az	irodájába,	ahol	leült,	és	felemelte

a	 telefonkagylót,	 hogy	 egyeztessen	 a	 beszállítóval.	 De	 mielőtt
tárcsázott	volna,	az	apja	lépett	be	hozzá.	Ekkor	az	ifjabb	Fadaei	szó
nélkül	lerakta	a	kagylót.
–	Beszélhetnénk	még	egy	percet,	fiam,	mielőtt	telefonálnál?
–	Hallgatlak,	apa.
–	 Tudom,	 hogy	 mostanában	 nem	 mennek	 gördülékenyen	 a

dolgaid,	Zakaria,	de…
A	 fiú	 közbeszólt,	 megszakítva	 apja	 mondatát.	 Nem	 akarta

állandóan	ezt	hallgatni	mindenkitől.
–	Minden	gördülékeny	az	 életemben,	nem	 is	 értem,	miért	 jöttök

mindannyian	ezzel.	Mindenki	azt	hiszi,	hogy	kezdek	becsavarodni,
de	ez	nem	így	van.



–	 Senki	 nem	 hiszi	 ezt,	 fiam.	 De	 amióta	 eljöttünk
Franciaországból…
–	Ne,	ne	kezdd	el,	apa!
–	Mindketten	 tisztában	vagyunk	azzal,	hogy	Zoé	milyen	hatással

volt	rád.	És	bár	több	ezer	kilométer	választ	el	benneteket,	még	most
is	a	hatása	alatt	vagy.
–	Zoé…	hatással…	rám…	–	dörmögött	Zak.
Qasim	 csak	 nézett	 a	 fiára,	 mintha	 a	 véséjéig	 látna,	 tudta,	 hogy

igaza	 van,	 és	 a	 fiú	 csak	 palástolni	 akarja	 az	 érzéseit,	 de	 jobbnak
látta	nem	feszegetni	tovább	ezt	a	témát.
–	 Na	 jó.	 Nem	 is	 azért	 jöttem,	 hogy	 az	 előző	 beszélgetésünket

folytassuk.	 Ha	 úgy	 érzed,	 hogy	 elfelejtetted	 őt,	 akkor	 nincs	 miről
beszélni.	 Legalábbis	 ezt	 a	 témát	 végleg	 lezárhatjuk.	 Viszont	 úgy
gondolom,	hogy	lassan	ideje	lenne,	hogy	feleséget	találj	magadnak.
–	Feleséget?	–	Zakaria	megfagyott.
Feleséget	 találni	 nem	 könnyű…	 Legalábbis	 neki,	 hiszen

mindegyik	nőben	csak	az	árulót	látja.	Előbb-utóbb	mind	átverik	őt…
–	 Anyád	 és	 én	 már	 ki	 is	 választottuk	 a	 legmegfelelőbb	 lányt

neked.
–	Hogy	mit	csináltatok?!
–	 Figyelj,	 fiam!	 Ez	 a	 lány	 tisztességes	 családból	 való.	 Az	 apjával

annak	 idején	 megegyeztünk,	 hogy	 ha	 nem	 nősülsz	 meg,	 mire
betöltöd	a	harmincötöt,	akkor	a	lányát	neked	adja.	Neked	tartogatta
ennyi	éven	át.	Ráadásul	gazdagok…
–	Ne	 folytasd!	Vagyon	 a	 vagyonnal?	Na	nem!	Majd	megnősülök,

ha	szerelmes	leszek	valakibe!
–	Zoén	és	Faizahon	kívül?
–	 Engem	 nem	 fogtok	 belekényszeríteni	 egy	 elrendezett

házasságba,	apa!	–	hagyta	figyelmen	kívül	az	apja	előző	mondatát.
–	Senki	nem	akar	belekényszeríteni	semmibe!	Azok	az	 idők	már



elmúltak,	 örülj,	 hogy	 nem	 egy	 olyan	 országban	 kell	 élned,	 ahol	 a
szülők	még	most	 is	 fiatalon	kényszerítik	a	gyerekeiket	házasságra,
mert	akkor	nem	lenne	sok	választásod	–	emelte	fel	a	hangját	a	férfi.
Egy	 kis	 szünet	 után	 viszont	 már	 nyugodtabban	 szólalt	 meg.	 –	 Én
csak	 azt	 mondtam,	 hogy	 itt	 lenne	 az	 ideje	 megnősülnöd,	 és	 mi
kiválasztottuk	 a	 minden	 szempontból	 legmegfelelőbb	 partnered!
Gondolkozz	 el	 ezen,	 fiam!	 –	 Azzal	 Qasim	 kiment	 a	 szobából,	 és
becsapta	maga	mögött	az	ajtót.
Zakaria	egyedül	maradt,	bár	fortyogott	a	dühtől,	mégis	felhívta	a

beszállítókat,	 és	 elrendezett	 velük	 mindent,	 majd	 megfogta	 a
dobozt,	hogy	átvigye	az	üzletbe.	Amikor	odaért,	 egy	 ismerős	arcot
pillantott	meg	a	boltban,	aki	végre	elfeledtette	korábbi	bosszúságát.
–	Samia.
–	Szálem.
A	 férfi	 odament	 a	 pulthoz,	 átadta	 Yussufnak	 a	 dobozt,	 majd

utasította	 őt,	 hogy	 vigye	 le	 a	 raktárba,	 és	 csak	 akkor	 tegye	 ki	 a
holmikat	 belőle,	 amikor	 az	 üzletben	 már	 teljesen	 elfogytak	 a
polcokról.	 Yussuf	 megfogta	 a	 dobozt,	 és	 elindult	 vele	 a	 raktárba.
Ezután	Zakaria	visszasétált	Samiához.
–	Most	miben	segíthetek,	szép	hölgyem?
–	 Az	 anyámnak	 lesz	 a	 születésnapja,	 és	 nagyon	 tetszik	 neki	 a

parfüm,	 amit	 a	 múltkor	 vettem,	 ezért	 úgy	 gondoltam,	 hogy
meglepem	őt	is	egy	kis	üvegcsével.
–	Jó	gondolat.	–	A	férfi	a	tekintetét	a	lány	szemeibe	mélyesztette,

aki	 zavarában	 elfordította	 az	 arcát.	 –	 Ne	 szégyelld	 a	 szépségedet!
Allah	bőkezű	volt	veled,	amikor	a	szépséget	osztotta.
–	Köszönöm.
–	Nos,	akkor	keressünk	egy	finom	parfümöt	az	édesanyádnak.
Azzal	belekezdett	a	kérdésekbe.	Ahogy	azelőtt,	most	is	megkérte	a

fiatal	nőt,	hogy	meséljen	neki	az	anyjáról.	Végül	egy	igen	finom,	bár



nem	túl	olcsó	parfümöt	mutatott	Samiának.
–	Ezt	a	saját	két	kezemmel	állítottam	össze.
–	Nagyon	jó	illata	van,	de	az	ára…
–	Ne	foglalkozz	az	árával,	ajándékba	adom.
–	Azt	nem	lehet	–	rázta	a	fejét	Samia.
–	És	ugyan	miért	nem?
–	Nem	fogadhatom	el,	ez	nem	lenne	tisztességes.
–	Rendben.	Mi	lenne	akkor,	ha	elfogadnád	az	illatszert,	és	cserébe

velem	töltenél	egy	kellemes	délutánt.
–	Tessék?
–	 Ne	 gondolj	 rosszra,	 csak	 megiszunk	 egy	 kávét,	 és

elbeszélgetünk.	 Tudod,	 nagyon	 kíváncsi	 vagyok	 rád.	 Bevallom
őszintén,	 hogy	 szimpatikus	 vagy	 nekem,	 szeretnélek	 jobban
megismerni.
Samia	egy	darabig	vacillált,	hogy	vajon	mit	is	mondjon	a	csapodár

hírében	álló	 férfinak.	Hiszen	ki	 tudja,	hogyha	együtt	 látják	Zakkel,
akkor	 vajon	 őt	 is	 az	 ágyasai	 közé	 sorolják	majd	 az	 emberek?	 Azt
viszont	be	kellett	vallania	magának,	hogy	a	férfi	nagyon	jóképű	volt,
sármos,	 és	 a	 kisugárzása	 is	 elvarázsolta.	 Aztán	 úgy	 döntött,	 hogy
végül	 is	 egy	 közös	 teázásba	 nem	 köthet	 bele	 senki,	 ráadásul	 egy
nyilvános	helyen,	úgyhogy	igent	mondott.

Aznap	este	Ghalia	és	Qasim	az	elfogyasztott	vacsora	után	kiültek	a
kellemes	 téli	 levegőre	beszélgetni.	Kairóban	a	hőmérő	higanyszála
húsz	 fokot	 mutatott.	 Nagyon	 szerencsés	 párnak	 mondhatták
magukat,	 hiszen	 a	 múlt	 sérelmei	 ellenére	 meg	 tudtak	 beszéltek
egymással	majdnem	mindent,	 és	ha	akadt	valami	 jó	 téma,	arról	 is
szívesen	 cseverésztek.	 Qasim	 csak	 ritkán	 vitte	 haza	 a	 munkáját,



talán	 ez	 volt	 az	 egyetlen	 dolog,	 amiről	 nem	 is	 esett	 szó	 közöttük.
Ezen	a	napon	Ghalia	a	fia	iránti	aggodalmát	ecsetelgette	a	férjének.
–	Mondd	csak,	Qasim,	mit	tudsz	a	fiunk	magánéletéről?
–	Mit	tudnék?	Valószínűleg	annyit,	amennyit	te.
–	És	a	pletykák?	A	minap	a	piacon	jártunk	Selmával,	és	hallottam

egy-két	furcsa	dolgot.
–	Gondolom,	Zakaria	kicsapongásairól.
–	Igen	–	bólintott	Ghalia.	–	Attól	tartok,	hogy	emiatt	Zakaria	nem

fog	 tisztességes	 feleséget	 találni	 magának.	 Pedig	 itt	 lenne	 már	 az
ideje,	hiszen	benne	van	a	korban,	és	már	nem	lesz	fiatalabb.
–	Hidd	el,	én	is	szívesen	ringatnám	már	az	unokámat	az	ölemben.
–	 Erről	 jut	 eszembe,	 beszéltél	 ma	 vele	 a	 nősülésről?	 –	 nézett	 a

férjére	 az	 asszony,	 enyhén	 felé	 fordította	 a	 felsőtestét	 is,	 majd
rátámaszkodott	az	egyik	kezével	az	asztalra.
–	 Igen.	 Elmondtam	neki,	 hogy	most	már	 jó	 lenne,	 ha	 elfelejtené

azt	 a	 francia	 nőt,	 és	 elmondtam	 azt	 is,	 hogy	 kiválasztottuk	 neki	 a
megfelelő	partnert.
–	És?	Mit	mondott?
–	Ismered	te	is	a	fiad,	Ghalia.	Szerinted	mit	szólt	hozzá?	–	emelte

az	 ég	 felé	 a	 kezét	 a	 férfi.	 –	 Ideges	 lett,	 és	 persze	 kézzel-lábbal
tiltakozott	ellene.	Azt	mondta,	hogy	szerelemből	akar	nősülni,	nem
kényszerből	–	meredt	újra	a	távolba	Qasim.
–	Nem	vártam	mást	 tőle.	 Ez	 jellemző	 rá.	 Ennek	 ellenére	nagyon

aggódom	érte.	Ez	a	francia	nő	teljesen	elvette	az	eszét.	Félek,	hogy
valami	nagyon	nagy	őrültséget	fog	csinálni.
–	 Bízom	benne,	 hogy	 Zakaria	 túl	 lesz	 ezen	 hamarosan,	 és	 tiszta

fejjel	 fogja	 végiggondolni	 az	 életét.	 Azt	mondta,	 hogy	 nem	 érdekli
már	Zoé.	Remélem,	csak	egy	fellángolás	volt	az	egész.
–	Bár	igazad	lenne,	Qasim.
–	Nézd,	drágám,	a	fiunk	felnőtt	ember.	A	döntéseiért	vállalnia	kell



a	felelősséget.
–	 Tudom,	 de	 emlékezz	 vissza,	 hogy	 mi	 volt	 Faizah	 után	 is	 –

hajtotta	 le	 a	 fejét	 az	 asszony,	 majd	 könnytől	 homályos	 szemmel
bámult	 a	 semmibe.	 –	Nem	evett,	 nem	 ivott,	 csak	ült	 a	 szobájában,
meredt	maga	elé.	Olyan	volt,	mint	egy	élőhalott.	Nem	akarom	újra
úgy	látni	a	fiam.
–	Túl	 lesz	rajta	előbb-utóbb,	kedvesem.	Csak	adjunk	neki	egy	kis

időt.
–	Úgy	legyen.	Allah	segítse	meg	őt	–	mondta	az	asszony,	miközben

a	messzeségbe	pislogott.



3.	FEJEZET

Az	 új	 év	 beköszöntével	 Mathieu	 bánatosan	 lépett	 be	 az	 iroda
recepciójára.	Alizeé	és	Hadiya	is	a	megérdemelt	szabadságuk	utáni
első	 napjukat	 töltötték	 a	 cégnél.	 Az	 asztaluknál	 ültek,	 és	 halk,	 ám
mégis	kedves	hangon	köszöntötték	a	főnöküket.
–	Boldog	új	évet!	–	mondták	szinte	egyszerre.
A	férfi	viszonozta	a	két	nő	köszöntését.
–	Boldog	új	évet!	–	Majd	bement	az	irodájába,	 leült	a	székébe,	és

egy	 halom	papírt	 kezdett	 rendezgetni,	majd	 egy	mappába	 pakolta
azokat.
Nem	sokkal	később	Zoé	 is	megjelent,	 tekintete	homályos	volt,	 és

arcára	kiült	a	fájdalom.
–	Jó	reggelt!
–	Boldog	új	évet,	Zoé!	–	köszöntötte	őt	is	Alizeé.
–	Jó	reggelt!	–	mosolygott	Hadiya.
–	Boldog	új	évet	nektek	is!
Zoé	ezután	megkérte	a	két	asszisztenst,	hogy	pontban	 tíz	órakor

csatlakozzanak	hozzájuk	a	konferenciaterembe.
A	konferenciaterem	a	folyosó	végén	lett	kialakítva.	Mérete	óriási,

és	két	oldalról	hatalmas	ablakok	zárták	el	a	külvilágtól.	Volt	benne
egy	 pódium,	 ahol	 az	 előadók	 tarthattak	 beszédet.	 Legtöbbször
oktatási	 célt	 szolgált.	 A	 pódiummal	 szemben	 rengeteg	 szék	 állt,



melyen	a	hallgatók	ültek.	De	most	nem	volt	meghirdetve	semmiféle
továbbképzés.	Alizeé	 ekkor	már	 tudta,	 hogy	most	 fogják	közölni	 a
cégnél	dolgozó	emberekkel	a	rossz	hírt.	Azt	a	hírt,	ami	sokak	életét
befolyásolhatja	majd.	Csak	abban	az	egyben	bízott,	hogy	a	főnökség
valóban	nem	fog	elbocsátani	senkit,	és	csak	a	fizetésekhez	nyúlnak
majd	hozzá.	Ez	is	elég	nagy	érvágás	lesz	majd	a	munkásoknak.
A	megbeszélt	időpontra	szépen	összegyűlt	mindenki.	Tíz	óra	után

pár	perccel	Mathieu	Darrieux	is	belépett	a	terembe,	szó	nélkül	sétált
végig	a	széksorok	között.	Arcára	kiült	a	bánat,	testtartásából	is	arra
lehetett	következtetni,	hogy	valami	baj	van.	A	cég	minden	dolgozója
ott	 volt,	 pontosan	 kettőszázharminchét	 fő.	 A	 cégvezető	 és	 a	 lánya
elfoglalták	 helyüket.	 A	 munkavállalókkal	 szemben	 álltak	 meg.	 A
tömeg	 morajlott,	 mindenki	 azt	 találgatta,	 hogy	 vajon	 minek	 ez	 a
sürgős	 megbeszélés	 ilyenkor,	 az	 új	 év	 kezdetén.	 Sosem	 tartottak
ebben	az	 időpontban	gyűlést.	Az	 első	 fontos	megbeszélést	 a	 főnök
mindig	 tavaszra	 tette.	 Bár	 a	 szívük	 mélyén	 mindannyian	 tudták,
hogy	nincs	minden	rendben	a	cégnél,	nem	lehettek	biztosak	abban,
hogy	most	mi	 fog	 következni.	 A	 susmutolás	 nem	 is	 hagyott	 alább,
mindenki	 szinte	 azonnal	 meg	 akarta	 tudni,	 hogy	 vajon	 miért
vannak	itt.	Zoé	megpróbálta	csendre	inteni	a	dolgozókat.
–	Egy	kis	figyelmet	kérek!	–	szólt	bele	a	mikrofonba	a	nő.	–	Kérek

mindenkit,	 hogy	 üljön	 le,	 hamarosan	 elmondjuk,	 hogy	 miért
kérettük	ide	önöket!	–	Majd	egy	kis	szünetet	tartott.	–	Köszönöm!
Ezután	átadta	a	mikrofont	az	apjának,	és	ő	is	elfoglalta	a	helyét	a

pódiumon.
–	Köszönöm,	hogy	eljöttek!	–	kezdte	a	férfi,	majd	megköszörülte	a

torkát.	 –	 Sajnos	 egy	 igen	 rossz	hírrel	 kell	 kezdenem	az	új	 évet…	 –
Újabb	 szünetet	 tartott.	 –	 Mint	 tudják,	 pár	 hónappal	 ezelőtt	 a
Darrieux	 parfümgyár	 társtulajdonosával	 elváltak	 útjaink.	 Azt
hittem,	 illetve	 a	 vezetőségben	 mindannyian	 azt	 hittük,	 legalábbis



reméltük,	hogy	ezt	a	cégünk	nem	fogja	megérezni	sem	anyagi,	sem
egyéb	 területen,	 és	 minden	 olyan	 gördülékenyen	 fog	 működni
ezután	 is,	 ahogyan	 ezelőtt.	 De	 sajnos	 nem	 így	 lett.	 Bár	 egy	 új
beszerzőcéget	 végül	 sikerült	 találnunk,	 akiktől	 újra	 vásárolhatunk
különleges	 esszenciákat,	 de	 sajnos	 ők	 sokkal	 drágábban	 adják
azokat,	 mint	 ahogy	 azt	 mi	 szerettük	 volna.	 Így	 a	 cég	 anyagilag
nagyon	 nehéz	 helyzetbe	 került.	 –	 A	 férfi	 ekkor	 végigpásztázott	 a
tömegen.	 Síri	 csend	 volt	 a	 teremben,	 minden	 szempár
rászegeződött.	Mathieu	 kissé	 félve	 folytatta,	miután	 vett	 egy	mély
levegőt.	 –	 Első	 körben	 olyan	megszorításokat	 kell	 végeznünk,	 ami
nem	biztos,	hogy	mindenkinek	 tetszeni	 fog,	de	ezt	 sajnos	meg	kell
tennünk,	 hogy	 megmentsük	 a	 gyárat	 egy	 esetleges	 csődeljárástól,
illetve	hogy	a	nálunk	dolgozó	munkások	ne	veszítsék	el	az	állásukat.
A	cég	vezetősége	arra	a	döntésre	jutott,	hogy	csökkenteni	kell	az	itt
dolgozók	fizetését.
Mathieu	 ezután	 egy	 pici	 szünetet	 tartott,	 a	 tömeg	 még	 mindig

csendben	 figyelt,	 olyannyira,	 hogy	 egy	 légy	 zümmögését	 is	 meg
lehetett	volna	hallani	abban	a	hatalmas	teremben.
–	 Természetesen	 nem	 kötelezünk	 senkit	 maradásra,	 aki	 menni

szeretne,	elmehet…	Köszönöm!	–	Végül	a	férfi	a	lányára	nézett,	aki
könnyes	szemmel	bólintott.
Senki	nem	állt	 fel,	 senki	sem	kérdezett.	Talán	 így	még	nehezebb

volt	 Mathieu	 lelke.	 Mindenki	 csendben	 ült	 tovább,	 majd	 szinte
egyesével	mentek	vissza	ki-ki	a	maga	helyére.	Meglepő,	ugyanakkor
rendkívül	megindító	volt	látni,	hogy	a	kétszázharminchét	emberből
egy	sem	akarta	cserben	hagyni	a	munkáltatóját.
Ahogy	 teltek	 a	 hetek,	 bár	 a	munkások	megértőek	 voltak,	 sokan

közülük	anyagi	nehézséggel	küzdöttek.	Közöttük	volt	Hadiya	is,	aki
már	 nem	 tudta	 fenntartani	 a	 Perpignanban	 hagyott	 lakását.	 A	 nő
ebben	 a	 délkeleti	 városkában	 élt,	 de	 amikor	 megkapta	 ezt	 az



asszisztensi	állást,	Párizsba	költözött,	és	csak	hétvégente	járt	haza.	A
barátnőjének,	Colette-nek	is	megígérte,	hogy	vigyázni	fog	a	házára.
Most	 viszont	 már	 a	 bejárás	 is	 nehézkes	 volt	 neki,	 nemhogy	 két
lakást	 fenntartani.	 Át	 kellett	 gondolnia,	 hogy	 eladja	 a	 házát,	 vagy
visszaköltözik,	és	keres	ott	egy	számára	megfelelő	állást.	De	mielőtt
meghozta	 volna	 ezt	 a	 döntést,	 felhívta	 a	 barátnőjét,	 hogy	 tanácsot
kérjen	tőle.
–	Abdul	Karim	rezidenciája	–	szólalt	meg	egy	nő	arabul.
–	Rasha?	Colette-et	keresem.	Tudok	vele	most	beszélni?
–	Máris	adom,	kisasszony.
Pár	másodperccel	később	Colette	szólt	a	kagylóba.
–	Szia,	Hadiya.
–	Szia.
–	Mi	a	helyzet	otthon?	Hogy	vagy?
–	Nem	túl	jól	–	mondta	szomorú	hangon	Hadiya.
–	 Történt	 valami?	 –	 kérdezte	 Colette,	 hangjából	 tisztán	 kivehető

volt,	hogy	aggódik	a	barátnője	miatt.
–	A	munkahelyemen	vannak	problémák.	A	cég,	ahol	dolgozom,	a

csőd	 szélén	 áll.	 A	 tulajdonos	 és	 annak	 társa	 összevesztek,	 a
főnököm,	Qasim	kilépett	a	cégtől.
–	Te	jó	ég!	Csak	nem	kirúgtak?
–	Nem	erről	van	szó.	Csak	sajnos	csökkenteni	kellett	a	parfümgyár

kiadásait,	 így	 a	 fizetésünket	 is	 –	 panaszolta	Hadiya.	 –	Nem	 tudom
fizetni	mindkét	lakásomat,	és	el	kell	döntenem,	hogy	mi	is	legyen	a
továbbiakban.	Választanom	kell	Perpignan	és	Párizs	között.
–	 Ez	 valóban	 nem	 jó	 hír,	 hiszen	 Perpignan	 az	 otthonod.	 Ott

vannak	a	barátaid.	Nehéz	döntés	előtt	állsz,	hiszen	Párizshoz	köt	a
munkád.	Te	mit	szeretnél?
–	Szeretem	a	munkám.	Csak	azért,	mert	kevesebb	fizetést	kapok,

nem	 akarom	 itthagyni	 a	 céget,	 főleg	 nem	 most,	 ebben	 a	 nehéz



időben.	 Nem	 akarom	 a	 bajban	 elhagyni	 azokat,	 akik	 eddig	 a
megélhetésemet	biztosították.	És	valljuk	be,	hogy	idáig	nagyon	szép
fizetést	kaptam.	De	valóban	Perpignan	az	én	valódi	otthonom,	oda
köt	minden.
–	Figyelj,	Hadiya,	nem	kell	ezt	a	döntést	most	meghoznod,	mert	én

tudok	neked	segíteni.
–	 Ne	 haragudj,	 Colette,	 de	 én	 Abdultól	 nem	 fogadok	 el	 semmit.

Nagyon	jól	tudod,	hogy	mi	a	véleményem	róla.
–	 Ismerem	 a	 véleményedet,	 bár	 nem	 értem	 igazán,	 hogy	 miért

vagy	ennyire	ellenséges	vele.	De	ne	 tőle,	hanem	 tőlem	 fogadd	el	a
segítséget,	 kérlek.	 Nemrégiben	 hastáncoltam	 Abdul	 egyik
ismerősénél,	 és	 a	 pénzt,	 amit	 akkor	 kerestem,	 félretettem.
Gondoltam,	 talán	egyszer	majd	hasznát	veszem,	hiszen	 itt	megvan
mindenem,	semmire	sem	kell	költeni.	Szóval	elküldöm	neked	ezt	az
összeget.	 Ebből	 pár	 hónapig	 elleszel	 anélkül,	 hogy	 döntened	 kéne,
hogy	 a	 munkád	 vagy	 az	 otthonod	 add	 fel.	 Végig	 tudod	 gondolni,
hogy	 mi	 lenne	 a	 legjobb	 neked,	 talán	 az	 is	 megeshet,	 hogy	 mire
elfogy	a	pénz,	addigra	rendeződik	a	cég	helyzete	is.
–	Komolyan	megtennéd?	–	A	nő	hangjában	felcsillant	a	remény.
–	Persze,	hiszen	a	legjobb	barátnőm	vagy.
–	 Köszönöm	 –	 felelte	 a	 könnyeivel	 küszködő	 asszisztens.	 –

Visszafizetem	mind	egy	szálig.
–	Hagyd	ezt	most!	Hamarosan	átküldöm	az	összeget,	de	most	már

nyugodj	meg.

Zakaria	 vacsora	 után	 a	 szalonban	 üldögélt	 a	 családjával.	 A
nappaliban	 csend	 honolt,	 senki	 nem	 szólt	 senkihez.	 Ghalia	 egy
terítőt	 hímzett,	 Qasim	 pedig	 újságot	 olvasott.	 Bár	 Ghalia	 többször



rápillantott	 a	 fiára,	 aki,	mint	mindig,	most	 is	 csak	mereven	nézett
maga	 elé.	 Az	 asszony	 valamilyen	 módon	 megpróbált	 volna
beszélgetést	 kezdeményezni	 vele,	 de	 nem	 tudta,	 hogyan	 kezdjen
hozzá,	hiszen	nem	akarta	megbántani,	sem	felzaklatni	a	fiát.	Abban
bízott,	 hogy	 férjének	 talán	 igaza	 van,	 az	 idő	 majd	 elintézi	 a
dolgokat,	és	Zakaria	elfelejti	azt	a	párizsi	nőt.
Egy	 kis	 idő	 elteltével	 Zak	 viszont	 úgy	 döntött,	 hogy	 magukra

hagyja	 a	 szüleit,	 felmegy	 a	 szobájába.	 Csupán	 egyedül	 akart
maradni,	 magányra	 vágyott.	 A	 lépcsőn	 felfelé	 haladva	 összefutott
Selmával,	 a	 család	 segítőjével.	 A	 férfi	 egy	 pillanatra	 megtorpant,
mintha	szólni	szeretett	volna,	de	végül	nem	mondott	semmit,	így	az
asszony	továbbment	lefelé	a	szalonba.	Zakaria	nem	mozdult,	végül
mégis	a	segítő	után	szólt.
–	Selma…
–	Igen,	uram?	–	állt	meg	a	lépcső	aljánál	a	nő,	és	felnézett	a	férfira.
–	Hozzon	nekem	a	szobámba	egy	erős	italt.
–	Azonnal	viszem.
Amíg	az	asszony	a	konyhába	ment,	Zakaria	belépett	a	szobájába,

ahol	koromsötét	volt,	csak	az	egyik	éjjeli	lámpát	kapcsolta	fel,	majd
elindította	a	lemezt	a	lejátszóban,	végül	leült	a	kényelmes	foteljába.
A	Seherezádé	zenéje	csendült	fel	–	újra.
Nem	 sokkal	 később	 kopogtak	 az	 ajtaján,	 majd	 lenyomódott	 a

kilincs.	 Selma	 volt	 az,	 kezében	 egy	 tálcát	 tartott,	 rajta	 pedig	 egy
üveg	whisky,	melyet	 annak	 idején	 Zakaria	 Európából	 hozott.	 Volt
még	 egy	 pohár,	 pár	 kocka	 jég	 és	 egy	 csésze	 gőzölgő	 tea.	 Halkan
lépdelt	a	fotelig,	hogy	a	kis	asztalkára	helyezze	a	tálcát.
–	Meghoztam,	uram	–	indult	vissza	az	ajtó	felé.
–	Nem	kértem	 teát	 –	 szólalt	meg	a	 férfi,	de	a	hangja	 szomorúan

csengett,	és	továbbra	is	a	tálcát	nézte.
–	Tudom.



–	Akkor	miért	hozta?	–	kérdezte,	miközben	Selma	felé	fordította	a
tekintetét.	A	 szeme	nem	sugárzott	haragot,	nem	volt	mérges,	hogy
az	asszony	teát	is	tett	a	tálcára,	egyszerűen	csak	nem	értette.	Bár	az
arca	bánatos	volt,	 az	biztos,	hogy	nem	a	 tálcán	 lévő	kis	 csészének
volt	köszönhető,	és	a	segítő	is	tudta	ezt.
–	Gondoltam,	hátha	jólesne	egy	csészével.	–	Azzal	az	asszony	újra

az	ajtó	felé	lépdelt.
–	Selma!	–	szólt	rá	a	férfi,	ő	pedig	egy	pillanatra	megtorpant.	Azt

hitte,	 hogy	 Zakaria	 most	 legorombítja,	 de	 nem	 így	 lett.	 –	 Kérem,
maradjon.	–	A	segítő	megfordult.	–	Szeretném,	ha	leülne	itt	velem	–
mutatott	Zakaria	a	másik	fotelra.
A	 nő	 lassú	 léptekkel	 bár,	 de	 visszament	 az	 asztalkához,	 helyet

foglalt	 a	másik	 kényelmes	 ülőalkalmatosságon,	 de	 ezután	 Zakaria
nem	 szólalt	 meg.	 Percek	 teltek	 el,	 csendben	 ültek	 egymással
szemben,	 csak	 a	 zene	 volt,	 amit	 hallani	 lehetett	 a	 szobában.	 A
némaságot	végül	az	asszony	törte	meg.
–	 Mi	 bántja,	 uram?	 –	 Hangja	 alig	 volt	 hallható.	 Nem	 akart

beleavatkozni	 a	 férfi	 életébe,	 nem	 is	 volt	 hozzá	 joga,	 viszont	 nem
bírta	nézni,	hogy	a	valamikor	oly	vidám	kisgyermek	ilyen	szomorú
felnőtté	vált.	Minden	mozdulatából	áradt	a	bánat.
–	Miből	gondolja,	hogy	bánt	valami?
–	Uram,	kisgyermekkora	óta	ismerem	magát.	A	bú	kiül	az	arcára.
Zakaria	 hümmögött	 egyet,	 de	 ezután	 megint	 nem	 mondott

semmit,	csak	töltött	a	poharába	egy	italt,	beledobott	pár	 jégkockát,
de	nem	emelte	fel,	csak	nézte,	hogyan	hűl	a	pohár	a	jeges	whiskytől.
Majd	 a	 csészére	 nézett,	 a	 még	 mindig	 gőzölgő	 teát	 bámulta.	 Jól
lehetett	 látni,	 hogy	 a	 pasas	 egyáltalán	 nincs	 itt,	 és	 a	 gondolatai
nagyon	messze	járnak.	Talán	túl	messze.
–	 Szabadjon	 megjegyeznem,	 uram,	 én	 az	 ön	 helyében	 a	 teát

választanám.



Zakaria	hirtelen	felkapta	a	 tekintetét,	mintha	csak	azt	mondaná,
mi	 köze	 ahhoz,	 hogy	mit	 iszom…	 De	 nem	 ezt	mondta,	 egyszerűen
nem	bírta	megbántani	az	asszonyt,	aki	gyerekkora	óta	mellette	volt.
A	második	anyjaként	tekintett	rá.
–	Miért?
–	Mert	annak	nyugtató	hatása	van.	–	Egy	pici	idő	elteltével,	mivel

a	 férfi	 továbbra	 sem	szólt	egy	 szót	 sem,	az	asszony	 így	 folytatta.	 –
Uram,	itt	a	baj	–	mutatott	a	fejére	–,	vagy	itt	van?	–	tette	a	szívére	a
kezét	a	segítő.
–	Maga	szerint?
–	A	szívében.	–	Ezután	újabb	percek	követték	egymást	csendesen,

de	 nem	 sokkal	 később	 Zakaria	megszólalt.	 Hangja	 halk	 volt,	 kissé
rekedt.
–	Honnan	tudta?
–	Tudja,	a	zene	végtelenül	fontos	az	ember	életében,	olyan	helyen

érint	 meg	 minket,	 ahol	 semmi	 más…	 Utoljára	 akkor	 hallgatta	 a
Seherezádé	zenéjét,	amikor…	–	akadt	el	végül	a	hangja.
–	Azon	a	sötét	éjszakán.	–	A	férfi	suttogása	fájdalommal	volt	tele,

ahogy	visszagondolt	arra	az	időszakra.
–	Ühüm.
–	Azon	már	túl	vagyok.
–	Biztos	benne?
–	Igen,	Selma,	Faizah	a	múltam.	–	Ekkor	megint	a	 jéggel	teli	 italt

pásztázta	 a	 szemeivel,	 de	még	mindig	nem	emelte	 fel	 a	poharat	 a
tálcáról.
–	 Nem	 tudom,	 hogy	 mi	 történt	 önnel	 Párizsban,	 Zakaria	 úr,	 de

ezek	 szerint,	 ha	 nem	 a	múltja	 az	 előidézője	 ennek	 a	mérhetetlen
szomorúságnak,	akkor	a	fájdalomnak,	amit	érez,	egy	ottani	nő	lehet
az	okozója.	Egyet	biztosan	tudok,	a	szíven	ejtett	seb	nagyon	nehezen



gyógyul.	S	teljesen	mindegy,	mit	mond	az	ész,	ha	a	szív	egészen	más
úton	 jár.	 –	 Selma	 egy	 kis	 szünetet	 tartott,	 hagyta,	 hogy	 a	 férfi
elgondolkodjon	a	szavain.	Nem	várt	sokáig,	folytatta.	–	Tudja,	a	nők
olyanok,	mint	 a	whisky	 és	 a	 tea.	 A	whiskyről	 tudja,	 hogy	milyen,
hiszen	átlát	a	poháron,	nem	érheti	meglepetés,	de	azzal	is	tisztában
van,	hogy	hideg,	nem	melegíti	majd	fel.	Mert	hát	vannak	ilyen	nők
is.	Ezzel	ellentétben	a	tea	meleg,	de	nem	tudhatja,	hogy	milyen	teafű
van	 a	 teáscsészében,	 és	 hogy	 mennyire	 forró	 az	 ital,	 ez	 pedig
megriasztja	önt.	Attól	fél,	hogy	megégeti	vele	magát…	Újra…	De	ha
az	ember	nem	bátor,	és	inkább	az	eszére	hallgat,	mintsem	a	szívére,
bizony	megbánhatja.	 –	 Zakaria	 ekkor	 felemelte	 a	 jeges	 poharat,	 s
nézegetni	 kezdte.	 –	 Azt	 se	 feledje,	 hogy	 a	 tea	 mindig	 édesebb	 az
italnál.	 –	 Az	 asszony	 felállt	 a	 fotelból,	 és	magára	 hagyta	 a	 férfit	 a
gondolataival.
Zakaria	 pedig	 csak	 ült	 továbbra	 is	 a	 nagy	 fotelben,	 kezében	 a

hideg	 itallal.	 Nem	 marasztalta	 tovább	 a	 segítőt.	 Úgy	 érezte,	 hogy
eleget	hallott	tőle.
Végül	 egy	 hirtelen	 mozdulattal	 lerakta	 a	 kezéből	 a

whiskyspoharat,	és	a	teáscsészét	markolta	meg.	Közelebb	emelte,	és
mélyen	 belélegezte	 az	 illatos	 gőzölgést.	 Mentás	 volt,	 talán	 egy	 kis
hársfa	 is	 lehetett	 benne.	 A	 szájához	 emelte,	 és	 belekortyolt	 a
mézédes,	 meleg	 nedűbe.	 Többé	 már	 nem	 volt	 kétséges	 számára,
hogy	helyesen	döntött,	amikor	nem	az	italt	választotta.
–	Selma	–	mosolyodott	el	a	férfi,	és	újabb	kortyot	ivott	a	csészéből.
Tudta,	 hogy	 Selmának	 igaza	 van,	 a	 szívére	 kell	 hallgatnia.	 Bár

már	egyszer	csalódott	az	életében,	valamiért	mégis	úgy	érezte,	hogy
szerelmes	 lett	 újra.	Most	már	nem	 tagadhatja	 tovább.	 Talán	Allah
kegyeiből.	De	ez	a	nő	is	eltaszítja	magától…	Vajon	miért?	Biztos	volt
abban,	 hogy	 erre	 a	 kérdésre	 nem	 kaphatja	 meg	 a	 választ,	 csak
akkor,	 ha	 találkozik	 vele	 még	 egyszer.	 Azt	 is	 tudta,	 hogy	 amikor



elcsattant	 közöttük	 az	 a	 bizonyos	 csók,	 Zoé	 élvezettel	 csókolta	 őt
vissza,	tehát	még	nincs	veszve	minden.	Ezután	Zakaria	mosolyogva
itta	 ki	 az	 utolsó	 csepp	 teát	 is	 a	 csészéből,	 majd	 lerakta	 a	 tálcára,
hátradőlt	a	fotelban,	és	becsukott	szemmel	ábrándozott	tovább.

Zoé	 a	 megbeszélés	 után	 pár	 héttel	 idegesen	 járkált	 fel-alá	 az
irodájában.	 Tudta	 jól,	 hogy	 hiába	 csökkentették	 a	 dolgozóik
fizetését,	 a	 csődöt	 nem	 kerülhetik	 el,	 hacsak	 nem	 bocsátják	 el	 a
munkások	nagy	részét.	Azzal	is	tisztában	volt,	hogy	tulajdonképpen
így	 is	 csak	 pár	 hónapot	 nyerhetnek.	 Hiszen	 sokkal	 több	 volt	 a
kiadásuk,	mint	a	bevételük.	Qasim	magával	vitte	a	munkásait	is,	így
a	 megcsappant	 brigád	 nem	 tudta	 kitermelni	 azt	 a	 mennyiségű
parfümöt,	amire	szükségük	van.	Sok	kereskedő,	akik	tőlük	vették	a
parfümöket,	elpártolt	a	gyártól.	Lassan	minden	tartalékot	feléltek.	A
Fadaei	 család	 teljesen	 elsöpörte	 őket.	 A	 kilátástalanság	 pedig	 az
őrületbe	kergette	őt.
Ráadásul	a	nő	most	még	az	apját	is	féltette,	mert	a	férfi	a	vállára

nehezedő	 súly	 miatt	 már	 szinte	 teljesen	 összeroppant.	 Hiszen	 az
álma,	az	élete	volt	az,	ami	most	darabokra	esik	szét.	De	nemcsak	ez
volt	 az	 oka	 a	 félelmének,	 ott	 voltak	 a	 munkások,	 azok	 családja,
hiszen	 Mathieu	 mindig	 is	 családpárti	 volt,	 és	 mindenkinek	 ott
segített,	 ahol	 csak	 tudott.	 Most	 pedig	 azt	 gondolja,	 hogy	 miatta
mennek	majd	tönkre	azok	az	emberek,	akiknek	a	hozzátartozói	 itt
dolgoznak	a	cégnél.	Az	idegei	is	felmondták	a	szolgálatot,	mindenre
rögtön	ugrott.	Hol	volt	már	az	a	nyugodt,	sármos,	jóképű	ember,	aki
annak	idején	vasakarattal	tartotta	kézben	a	cég	ügyeit.
Zoé	 kétségbeesetten	 kutatott	 valamiféle	megoldás	 után,	 de	 nem

tudott	mit	tenni.	Végül	úgy	döntött,	hogy	nincs	más	megoldás,	csak



ha	segítséget	kér.
Behívta	Alizeét	az	irodájába,	megkérte,	hogy	rendeljen	egy	jegyet

a	legközelebbi	gépre	Kairóba.
–	Azt	meg	minek?
–	 Elmegyek	 Qasim	 Fadaeihoz,	 és	 megkérem,	 vagy	 inkább

könyörgök,	hogy	jöjjön	vissza	–	remegett	meg	Zoé	hangja.
–	Mi?	De	ezt	nem	teheted!	Te	is	tudod,	hogy	nem	ez	a	megoldás!
–	Akkor	mégis	mi?
–	Hát,	azt	nem	tudom,	de	biztos,	hogy	nem	ez!
–	 Az	 apám	 romokban,	 a	 cég	 romokban,	 a	 dolgozóink

kiszolgáltatottan,	 a	 családjuk	 szétesik	 a	 cégünkkel	 együtt!	 Az
emberek	 már	 csak	 azért	 vannak	 itt,	 mert	 tisztelik	 az	 apámat,	 de
tiszteletből	nem	lehet	megélni!	Nem	érdekel,	mibe	kerül,	én	ezt	nem
tudom	 tovább	 nézni!	 Úgyhogy	 igenis	 megtehetem,	 hogy
megalázkodom.	 Végtére	 is	 részben	 az	 én	 hibám,	 hogy	 itt	 tartunk.
Mondanom	 kellett	 volna	 az	 apámnak,	 hogy	 adja	 meg	 Fadaeinek,
amit	kér.	Tudom,	hogy	hallgatott	volna	rám	–	 sóhajtott.	 –	Menj,	 és
rendelj	egy	jegyet	–	zárta	le	a	témát	Zoé.
–	 Rendben	 –	 válaszolta	Alizeé,	majd	 lehajtott	 fejjel	 a	 titkárságra

ment,	 felemelte	 a	 telefont,	 és	 a	 legkorábbi	 időpontra	 foglalt	 egy
jegyet,	majd	kinyomtatta,	és	visszasietett	a	barátnőjéhez.
–	Meghoztam.	Holnap	délben	 indul	a	gép	a	kairói	 repülőtérre.	 –

Letette	a	jegyet	az	asztalra,	és	szó	nélkül	indult	kifelé	az	irodából.
–	Köszönöm,	Alizeé.
A	barátnője	megfordult,	majd	sóhajtott.
–	 Tudnod	 kell,	 hogy	 mint	 a	 barátnőd,	 nem	 támogatom	 az

ötletedet,	és	ha	ezt	az	apád	megtudja…	Na,	akkor	lesz	igazán	baj…
–	De	nem	tudja	meg.	Egyelőre	nem.	Azt	akarom,	hogy	te	se	szólj

neki.	Mondd,	hogy	elutaztam	pár	napra,	ha	megkérdezi,	hol	vagyok,
de	ennyi.	Majd	ha	visszajövök,	akkor	beszámolok	neki	az	utamról	–



utasította	Zoé	a	barátnőjét.
–	Ahogy	akarod.

Délután	 fél	 ötkor	 ért	 földet	 a	 repülő	 a	 kairói	 nemzetközi
repülőtéren.
Kairó	 a	 Nílus	 folyó	 két	 partján	 és	 szigetein	 fekszik,	 Egyiptom

északi	 részén,	 délre	 attól	 a	 ponttól,	 ahol	 a	 folyó	 kilép	 sivatagi
völgyéből	 és	 három	 részre	 ágazik,	 a	 hatalmas	 Nílus-deltát
kialakítva.
Amikor	Zoé	kilépett	az	utcára,	csodálatos	kép	tárult	a	szeme	elé.	A

hatalmas	épületek	 sokaságát	 elnyomta	a	pálmafák	 szépsége,	bár	a
repülőtér	 környéke	 elég	 zsúfolt	 volt.	 Rengeteg	 ember	 szédelgett
körülötte.
Egyiptomban	 nagyon	 ritkán	 esik	 az	 eső	 még	 télen	 is,	 de	 aznap

kivételesen	 az	 időjárás	 is	 borús	 volt,	 az	 eső	 zuhogott,	 mintha
dézsából	 öntenék.	 Így	 Zoé	megpróbált	minél	 előbb	 taxiba	 ülni,	 és
nem	 is	 kellett	 sokat	 várnia.	 A	 turistákra	 úgyis	 mindig	 előbb
lecsapnak	az	ottani	 sofőrök,	mint	a	helyi	muzulmán	emberekre.	A
fiatal	nő	egy	kisebb,	megfizethető	szállodához	vitette	magát.
–	Szálem	alejkum	–	köszönt	a	nő	a	recepción.
Az	arab	nyelvtudását	akkor	szerezte,	amikor	még	a	Fadaei	család

társtulajdonosként	 volt	 jelen	 a	 cégüknél.	 Zakaria	 ugyan	 tudott
angolul,	Qasim	inkább	arabul	beszélt,	így	kénytelen	volt	megtanulni
Zoé	is	arabul,	hogy	a	tárgyalásokon	megértse	a	társait.
–	Szálem.
–	Zoé	Darrieux	névre	foglaltam	szobát.
–	 Máris	 megnézem.	 –	 A	 recepciós	 a	 számítógép	 elé	 lépett,	 és

buzgón	keresni	kezdte	Zoé	nevét,	majd	miután	megtalálta,	így	szólt.



–	Á,	 igen,	 itt	 is	van,	a	kétszázötvenhatos	szoba	 lesz	az	öné.	–	Ezzel
átadta	a	kulcsot,	és	megkérte	az	egyik	 londinert,	hogy	kísérje	 fel	a
nőt	a	szobába.
A	szálloda	szobájába	még	 légkondicionálót	 is	 szereltek,	enyhítve

ezzel	az	 ide	térők	hőérzetét.	Emellett	 tea-	és	kávéfőzővel	 is	 fel	volt
szerelve.	Az	udvaron	két	medence	hívogatta	a	hűsölni	vágyókat,	de
a	hotel	egy	részlegében	wellness	is	működött.	Persze	Zoé	nem	azért
jött	Kairóba,	hogy	pihenjen,	sokkal	inkább	azért,	hogy	meggyőze	az
idősebb	Fadaeit,	hogy	térjen	vissza	Párizsba.
Zoé	 egy	 darabig	 ült	 a	 szállodában,	 közben	 azon	 gondolkodott,

hogy	 mit	 is	 kéne	 mondania	 Qasimnak,	 de	 sajnos	 egyáltalán	 nem
tudta	összeszedni	a	gondolatait.	Azok	furcsán	kuszálódtak	a	fejében,
egészen	 addig,	 amíg	 el	 nem	 érték	 Zakaria	 emlékét.	 Pontosabban
annak	 a	 bizonyos	 csóknak	 az	 emlékét.	 Végtelenül	 hosszúnak	 tűnt,
mégis	 annyira	 rövid	 volt.	 Zoé	 teste	 szinte	 újra	 beleborzongott,
olyannyira,	hogy	amikor	újra	Qasim	 felé	 irányította	 a	 gondolatait,
teljesen	 elszállt	 a	 bátorsága.	 Vajon	 így,	 most	 hogyan	 állhatna	 elé,
hiszen	 ő	 is	 ugyanolyan	 hibás	 abban,	 hogy	 a	 két	 férfi	 távozni
kényszerült.	Pedig	megakadályozhatta	volna.
De	 az	 idő	 gyorsan	 pergett,	 lassan	 kezdett	 beesteledni,	 így	 végül

összeszedte	minden	bátorságát,	ami	megmaradt	neki,	taxit	hívatott
a	szállodához,	és	a	Fadaei	családhoz	vitette	magát.	Minél	előbb	túl
akart	esni	ezen	a	kínos	beszélgetésen.
Amikor	 megérkezett	 a	 megadott	 címre,	 a	 kapunál	 kiszállt	 az

autóból,	 majd	 elindult	 a	 ház	 bejárata	 felé.	 Egy	 igencsak	 hosszú,
kavicsos	úton	lépdelt	az	egyre	óriásibbnak	tűnő	ház	irányába.	Mire
az	 ajtóhoz	 ért,	 alaposan	 elázott,	 annak	 ellenére,	 hogy	 az	 eső	már
szinte	 csak	 szemerkélt.	 Mély	 levegőt	 vett,	 majd	 becsöngetett	 a
házba.
A	nő	pont	vacsoraidőben	érkezett	a	családhoz.



Selma	 nyitott	 ajtót,	 és	 beengedte	 a	 csuromvizes,	 ismeretlen
hölgyet,	 aki	 Qasimot	 kereste.	 Az	 étkező	 bár	 a	 nappaliból	 nyílt,	 az
előszobából	oda	lehetett	látni.	Zoé	pedig	látta	a	család	megdöbbent
tekintetét,	 kivéve	 Qasimét,	 aki	 a	 bejáratnak	 háttal	 foglalt	 helyet,
amikor	a	segítőjük	bejelentette	a	váratlan	vendéget.
–	A	hölgy	Qasim	úrral	szeretne	beszélni.
–	Köszönöm,	Selma	–	válaszolt	az	idősebb	Fadaei.	Miután	a	segítő

távozott,	 a	 férfi	 nyugodtan	 folytatta	 tovább	 a	 vacsorát,	mintha	mi
sem	történt	volna.
Zakaria	épp	szemben	ült	Zoéval,	amikor	meglátta	őt,	szinte	kiesett

a	kezéből	a	villa.	A	férfi	reszketni	kezdett,	és	a	szíve	majd	kiugrott	a
helyéről.	 Lábainak	 nem	 tudott	 parancsolni,	 akaratlanul	 állt	 fel	 a
székből.	 Mintha	 valamiféle	 idegen	 vezérelte	 volna	 a	 testét,	 úgy
érezte,	nem	ura	önmagának.	Egyszerűen	csak	meg	akart	győződni
arról,	hogy	valóban	Zoét	látja-e.
–	Ülj	le,	és	folytasd	a	vacsorádat!	–	utasította	a	fiát	Qasim.
Ghalia	 torkán	 pedig	 egy	 falat	 sem	ment	 le	 ezután,	 csak	 nézte	 a

víztől	csöpögő	Zoét.	Ahogy	a	nő	ott	állt,	egy	kis	táskát	szorongatva,
könnyes	szemmel,	az	asszonynak	szinte	összeszorult	a	szíve.
–	 Qasim	 –	 suttogta	 a	 férjének,	 de	 ő	 továbbra	 sem	 nézett	 fel.	 –

Qasim,	 legalább	 beszélj	 vele	 –	 mondta	 hangosabban	 a	 nő.	 A	 férfi
ekkor	mégis	 felnézett	 a	 tányérjából,	 és	 lerakta	 az	 evőeszközeit.	 A
fiát	 bámulta,	 aki	 visszaült	 ugyan	 a	 székre,	 de	 a	 szemei	 szorosan
Zoéra	 tapadtak.	 –	 Kérlek,	 a	 kedvemért	 –	 tette	 rá	 Ghalia	 a	 férje
karjára	puha	kezeit.
Qasim	 nem	 tudott	 nemet	 mondani	 a	 felesége	 kérésére.

Egyszerűen	nem	tudta	visszautasítani	az	asszonyt.	Meg	hát	mi	van
abban,	ha	meghallgatja	azt	a	nőt?	Semmi.	Teljesen	mindegy,	mit	 is
akar,	úgysem	kapja	meg…
–	Selma!	 –	hívta	vissza	a	 segítőt	 a	 férfi.	Nem	kellett	 sokat	 várni,



hogy	 az	 asszony	 megjelenjen.	 –	 Kísérje	 a	 hölgyet	 a
dolgozószobámba.	–	Ezután	tovább	folytatta	a	vacsoráját,	legalábbis
két	falatot	még	bekapott	a	halból,	végül	felállt,	ivott	egy	korty	vizet,
és	Zoé	után	indult.
Eközben	 Zakaria	 szíve	 még	 mindig	 vadul	 kalapált.	 Vajon	 mit

akarhat	 itt	 ez	 a	nő?	Lehetséges,	 hogy	most	 tudna	beszélni	 vele?	A
gondolatai	 összevissza	 cikáztak	 a	 fejében,	 miközben	 a	 pulzusa	 a
duplájára	emelkedett.	Nem	is	evett	egy	falatot	sem	ezután.	Majd	az
anyjára	nézett,	aki	szintén	hallgatott,	csak	a	tányérján	lévő	maradék
ételt	turkálta.
Qasim	 dolgozószobája	 hatalmas	 volt,	 benne	 óriási	 szőnyeg	 és

nagy	 íróasztal.	 Az	 asztal	 mögött	 pedig	 egy	 bársonnyal	 bélelt	 szék
állt,	 előtte	 meg	 két	 egyszerűbb,	 de	 szépen	 megmunkált	 fából
készült,	párnázott	ülőalkalmatosság.
A	 férfi	 lassan	 ült	 le	 a	 dolgozószoba	 asztalához,	 de	 Zoéra	 egy

pillantást	 sem	 vetett,	 és	 hellyel	 sem	 kínálta.	 A	 kínos	 csend	 után
végül	megszólalt.	Hangja	rideg	volt,	magabiztos	és	lenéző.
–	Tudja,	hogy	nem	látjuk	szívesen	ebben	a	házban,	mégis	idejött,

ráadásul	ilyen	késői	órán.	–	Majd	egy	kis	szünetet	tartott,	várta	Zoé
reakcióját,	 de	 mivel	 a	 nő	 nem	 szólalt	 meg,	 így	 folytatta.	 –
Feltételezem,	bajban	van.
–	Nem	jöttem	volna,	ha	nem	így	lenne.
–	Akkor	térjen	a	lényegre!	–	intett	a	kezével	a	férfi.	–	Az	én	időm

drága.
–	 Nézze,	 uram,	 az	 apám	 már	 nagyon	 rosszul	 van,	 a	 cégünk

haldoklik,	amióta	ön	eljött	onnan	–	szorongatta	a	kis	táska	füleit.	–
Az	 embereink	 fizetését	 csökkentenünk	 kellett,	 teljesen	 a	 csőd
szélére	 sodródtunk.	 –	 Ekkor	 elakadt	 a	 hangja,	 és	 Qasim	 kapva
kapott	az	alkalmon.
–	A	csőd	szélére?	Valóban?	És	mi	közöm	nekem	ehhez?



–	Segítséget	 szeretnék	kérni	öntől.	Szeretném,	ha	visszajönne,	és
újra	társulna	az	apámmal	–	mondta	Zoé,	majd	gyorsan	hozzátette:	–
Nem	 miattam,	 hanem	 a	 dolgozók	 miatt…	 Ne	 rajtunk	 segítsen,
hanem	 az	 embereinken,	 a	 családokon.	 –	 A	 végén	 a	 hangja
könyörgőre	váltott.	–	Én	beszélek	az	apámmal,	hogy	adja	meg	önnek
a	részesedés	hetven	százalékát.
–	Az	apja	és	maga	az	oka	annak,	hogy	mindez	megtörtént!	Ezek

után	még	van	a	pofáján	bőr	idejönni	és	szívességet	kérni!?	–	emelte
fel	 a	 hangját	 a	 férfi,	 aztán	 egy	 kis	 szünet	 után	 így	 folytatta	 a
mondandóját:	 –	 Bár	 maga	 jól	 tudja,	 hogy	 módomban	 áll,	 ennek
ellenére	nem	segítek	–	nézett	ellenséges	 tekintettel	Zoé	szemébe.	–
Most	 pedig	 távozzon	 ebből	 a	 házból,	 kisasszony!	 Megtiltom,	 hogy
még	 egyszer	 idejöjjön	 –	 tette	 hozzá	 fenyegető	 hangnemmel,
miközben	felállt	a	székéből.
Zoé	könnyeivel	küszködve	kisétált	a	dolgozószobából,	tudta,	hogy

most	nem	lenne	jó	messzebbre	menni	a	férfinál,	 lement	a	lépcsőn,
el	 sem	 köszönt	 a	 többiektől,	 csak	 kiszaladt	 az	 ajtón,	 egészen	 az
utcáig	 futott,	 ahol	 szerencsére	 sikerült	 azonnal	 taxit	 fognia.	 Sírva
vitette	 vissza	 magát	 a	 szállodához.	 Felment	 a	 szobájába,	 és
igyekezett	megnyugodni.	Törte	a	 fejét,	hogy	 lehetne	mégis	rávenni
az	öreget,	hogy	segítsen	neki,	de	egyszerűen	nem	tudott	tiszta	fejjel
gondolkodni.	Szinte	tudta,	hogy	ez	lesz,	de	bízott	abban,	hogy	Qasim
Fadaei	meggondolja	majd	magát,	 csak	 egy	 kis	 időt	 kell	 neki	 adni,
mielőtt	újra	elmenne	hozzá.	Talán	 tud	majd	rá	hatni	a	vállalkozás
részesedésének	hetven	százalékával,	és	ha	igen,	akkor	már	csak	az
apját	kell	meggyőznie,	hogy	adja	meg	Qasimnak	a	kért	összeget,	ami
ezek	után	gyerekjáték	lesz.
Az	 idősebb	 Fadaei	 lassan	 sétált	 vissza	 az	 étkezőbe.	 Visszaült	 a

székre,	 és	 falatozott	 tovább	egy	 szó	nélkül,	mintha	mi	 sem	 történt
volna.



–	Qasim,	mi	történt?
–	Semmi.
–	Semmi?	De	hát	az	a	nő	úgy	viharzott	ki	innen,	mintha…	–	kezdte

Ghalia,	de	a	férje	félbeszakította	a	mondandóját.
–	 Annak	 a	 nőnek	 nem	 adtam	 engedélyt,	 hogy	 átlépje	 a	 házam

küszöbét.	 Nem	 is	 értem,	 hogy	miért	 jött	 ide…	 Amikor	mi	 voltunk
bajban,	nekem	nem	volt	más	választásom,	hogy	ne	menjünk	csődbe,
csak	ha	megkapom	a	nekem	járó	részesedést.	Vagy	ha	elhagyom	a
Darrieux	parfümgyárat.	De	ők	nem	segítettek	rajtam.	Erre	idejön	ez
a	 fruska…	Mit	képzel	ez?	Most	pedig,	ha	megengeditek,	 szeretném
nyugodtan	befejezni	a	vacsorámat.
Zakaria	 ide-oda	cikázott	a	szemeivel	a	szülei	között,	majd	felállt,

és	 egy	 szó	 nélkül	 távozott	 az	 étkezőből.	 Tudta,	 hogy	 az	 apjának
teljesen	igaza	van.
–	 Persze,	 egyél	 csak	 nyugodtan.	 Bezzeg	 az	 fel	 sem	 tűnik,	 hogy

rajtad	 kívül	 ebben	 a	 házban	 senki	 sem	 nyugodt	 –	 csattant	 fel	 az
asszony,	 ezután	ő	 is	 felállt	 a	 vacsoraasztaltól,	majd	 a	 szalvétáját	 a
tányérja	mellé	dobta.	–	Jó	étvágyat	–	azzal	ő	is	távozott.
Ekkor	 Qasim	 is	 letette	 a	 kezéből	 a	 kést	 és	 a	 villát,	 hátradőlt	 a

széken,	és	mélyet	sóhajtott.

Zoé	még	mindig	zokogott,	nem	tudta,	hogy	mihez	kezdjen.	Ám	nem
sokkal	 a	 visszaérkezése	 után	 kopogtak	 a	 szobája	 ajtaján.	 Amikor
kinyitotta,	meglepődve	látta,	hogy	Qasim	felesége	áll	előtte.
–	Bemehetek?	–	Zoé	pedig	készségesen	beengedte	őt	a	szobába.
–	Honnan	tudta,	hogy	hol	szálltam	meg,	asszonyom?
–	Nem	volt	nehéz	kideríteni.
Zoé	szeme	megint	könnybe	lábadt.



–	Miért	jött	utánam?
–	Nézze,	kedveském,	az	én	férjem	jó	ember,	de	nem	értem,	hogy

miért	tőle	kér	segítséget	a	történtek	után.
–	Honnan	veszi,	hogy	segítséget	kértem?
–	Mi	másért	jött	volna?	Mi	másért	távozott	volna	ilyen	hirtelen	és

ennyire	zaklatott	állapotban?
–	 Nem	 volt	 kihez	 fordulnom,	 asszonyom	 –	 sóhajtotta	 a	 lány.	 –

Bíztam	benne,	hogy	Qasim	úr	legalább	meghallgat.
–	Meghallgatta	magát,	de	ne	várjon	többet.	Tőle	most	ne	–	mondta,

majd	átadott	egy	cetlit	Zoénak,	amit	a	táskájából	vett	elő.	–	Zakaria
ebben	az	irodában	lesz	holnap.	Talán	ő	segít	magának.
–	Miből	gondolja,	hogy	Zak	segíteni	fog?
–	 Egy	 anya	 sok	 mindenről	 tud.	 Olyan	 dolgokról	 is,	 amiről	 a

gyerekek	 nem	 beszélnek.	 –	 Bizony,	 egy	 anyai	 szív	 sok	 mindent
megérez,	 még	 akkor	 is,	 ha	 a	 gyermeke	 tagadja	 a	 nyilvánvalót.	 –
Most	mennem	kell.
–	Várjon,	kérem!	Van	itt	valami,	amiről	tudnia	kell.	–	Ekkor	Ghalia

megfordult,	de	nem	szólalt	meg,	várta,	most	mi	következik.	–	Tudja,
minden	az	én	hibám.	Miattam	kellett	eljönnie	a	férjének	és	a	fiának
is	Párizsból.
–	Tudom,	amit	tudnom	kell,	kedvesem.
–	De	én	azon	a	napon	megcsókoltam	az	ön	fiát,	és	emiatt	az	apám

dühös	lett	Zakre,	és	szinte	teljesen	biztos	vagyok	benne,	hogy	ez	is
közrejátszott	abban,	hogy	nem	segített	a	maga	férjének.
–	Egy	 csókot	 sosem	 lehet	hibáztatni	 a	 tetteinkért,	 Zoé.	A	hiba	ez

után	jött,	nem	igaz?
–	Nem	mondtam	el	az	apámnak,	hogy	akkor	nem	utasítottam	el

Zakaria	 közeledését.	 De	 még	 magamnak	 sem	 mertem	 bevallani,
hogy	mennyire	vágytam	erre	a	csókra.	Ha	elmondom	az	apámnak
az	 érzéseimet,	 akkor	 biztosan	 segít,	 hiszen	 így	nem	 lett	 volna	 oka



haragudni	az	ön	fiára.
–	Zoé,	nekem	semmi	bajom	veled…	Tudod,	van	nálunk	egy	arab

közmondás:	 „Változtass	 magadon,	 s	 a	 szerencse	 is	 változtatni	 fog
rajtad.”	 Keresd	 meg	 holnap	 a	 fiamat	 –	 zárta	 le	 a	 beszélgetést	 az
asszony.
–	Köszönöm	 –	 válaszolta,	miközben	 Fadaei	 asszony	háta	mögött

becsukódott	a	szobaajtó.

Másnap	délelőtt	Zoé,	miután	felkelt,	lement	a	szálloda	éttermébe,	és
megreggelizett,	 bár	 pár	 falatnál	 több	 nem	ment	 le	 a	 torkán,	mert
még	 mindig	 az	 előző	 este	 történtek	 hatása	 alatt	 állt.	 Borzasztóan
dühös	volt	magára,	de	mindemellett	nagyon	félt	is.	Féltette	az	apját,
a	céget,	a	munkásokat.	Nem	tudta,	hogy	mire	számíthat,	ha	bekopog
Zakaria	 Fadaei	 irodájának	 ajtaján.	 Talán	 ő	 is	 elküldi	 őt,	 ha	 pedig
elküldi,	 akkor	 vajon	 hogy	 lesz	 tovább?	 Persze	 megértené,	 hiszen
nem	 állt	 ki	 a	 férfi	 mellett,	 úgyhogy	 valójában	 jogosan	 mondaná
neki,	 hogy	 húzzon	 a	 fenébe.	 Vagy	mi	 van	 akkor,	 ha	meghallgatja,
majd	 kigúnyolva	 és	 megszégyenülve	 kell	 elhagynia	 Zak	 irodáját?
Persze	 valljuk	 be,	 ezt	 is	 megérdemelné.	 Ennek	 ellenére	 bízott
abban,	 hogy	 kérése	 nem	 lel	 süket	 fülekre,	 de	 ezt	 addig	 nem
tudhatja,	amíg	el	nem	megy	a	férfi	irodájába.
Felállt	az	asztaltól,	visszament	a	szobájába,	újra	megmosakodott,

hátha	 így	 könnyíteni	 tud	 a	 lelkiismeretén,	 de	 nem	 segített.	 Végül
minden	 aggodalma	 ellenére	 fogta	 magát,	 elment	 arra	 a	 címre,
melyet	Zakaria	anyja	adott	neki	előző	este.
Amikor	 odaért,	 meglepődött,	 hiszen	 az	 irodaház	 nem	 volt	 túl

nagy.	Lassan	közeledett	az	ajtó	felé,	majd	belépett.	A	recepción	egy
férfi	 ült,	 akinek	 elmondta,	 hogy	 kihez	 jött.	 Az	 idős	 ember



készségesen	 segített	 neki	 kiigazodni	 a	 labirintusszerű	 épületben.
Elmagyarázta,	hogy	melyik	szobában	találja	az	ifjabb	Fadaei	urat.
Zoé	végigment	az	épület	folyosóján,	végül	jobbra	fordult.	Annak	a

kissé	szűkebb	közlekedőnek	a	legvégére	sétált.	Léptei	bizonytalanok
voltak,	és	a	férfi	ajtajához	érve	meg	is	torpant.
„Zakaria	 Fadaei”	 –	 olvasta	 az	 ajtón	 a	 feliratot.	 Közben	 elveszett

belőle	 minden	 bátorság	 és	 magabiztosság.	 A	 helyüket	 pedig	 a
félelem	vette	át.	A	nő	állt	egy	darabig,	majd	erőt	vett	magán,	remegő
kézzel	bekopogott.
–	Tessék	–	szólt	ki	a	férfi	erőteljes	hangon.
Ekkor	 Zoé	 lenyomta	 a	 kilincset,	 de	 úgy	 érezte,	 hogy	 a	 feje	 túl

kótyagos,	egy	kissé	szédelgett	is,	így	mélyen	beszippantotta	magába
az	iroda	enyhén	dohos	levegőjét,	ezután	belépett	a	szobába.	A	pasas
szobája	nem	volt	valami	nagy,	egy	asztal	állt	a	bejárattal	szemben,
mögötte	egy	kényelmes	 irodai	szék.	Zakaria	a	székben	ült,	de	csak
akkor	nézett	fel,	miután	a	francia	nő	becsukta	az	ajtót.
–	Mademoiselle	Darrieux	–	állt	fel	meglepetten	a	székből,	amikor

meglátta	 őt.	 –	 Foglalj	 helyet	 –	 mutatott	 kimérten	 az	 asztallal
szemben	lévő	székre.	Zoé	odasétált	az	ülőalkalmatossághoz,	de	nem
ült	 le.	 Bár	 egy	 kicsit	 visszakapta	 az	 önbizalmát,	 hiszen	 Zak
ülőhellyel	kínálta.	Nem	úgy,	mint	előző	este	Qasim.	Most	úgy	látta,
hogy	talán	van	esély	arra,	hogy	a	férfi	segítsen	neki.
–	Köszönöm,	de	inkább	állok	–	szavai	halk	suttogása	után	Zakaria

visszaült	a	székébe,	majd	kényelmesen	hátradőlt,	és	megköszörülte
a	 torkát.	 Tekintetét	 mélyen	 Zoéra	 szegezte,	 mindeközben	 úgy
érezte,	 hogy	 a	 megemelkedett	 pulzusától	 menten	 agyvérzést	 kap.
Ennek	ellenére	megpróbált	nyugodtnak	tűnni.
–	Honnan	tudtad,	hol	az	irodám?
–	Lényegtelen.



–	Na,	mégis?
–	 Az	 édesanyádtól	 –	 hajtotta	 le	 a	 fejét	 Zoé,	 mintha	 szégyellnie

kéne	magát	azért,	mert	Ghalia	elment	hozzá.
–	 Az	 anyámtól	 –	 dörmögte	 az	 orra	 alatt	 a	 másik.	 Zakaria	 őrült

szívverése	kissé	alábbhagyott,	persze	a	nő	közelségében	mindig	ez
történt.	 De	 ez	most	 valami	más	 volt,	 nem	 tudta	 eldönteni,	 hogy	 a
szeretet	vagy	a	gyűlölet	miatt	ugrál	le-föl	a	pulzusa.	–	Miért	jöttél?	–
tette	fel	a	következő	kérdést	Qasim	fia.
Zoé	 pedig	 elmesélte	 Zaknek	 azt,	 amit	 előző	 este	 a	 férfi	 apjának

mondott,	és	így	fejezte	be	a	mondatát.
–	 Szeretnélek	 megkérni,	 hogy	 ne	 hagyd	 veszni	 a	 cégünket	 és	 a

dolgozóinkat	–	remegett	meg	a	hangja.
Zakaria	 furcsán	 méregette	 őt,	 de	 a	 szíve	 a	 tegnap	 estéhez

hasonlóan	újra	egyre	hevesebben	vert,	és	melegséggel	töltődött	fel.
Tudta,	 hogy	 itt	 az	 alkalom,	 most	 megszerezheti,	 amit	 akar.	 Jó
próbatétel	 lenne,	 hogy	megtudja,	 ez	 a	 nő	 is	 olyan-e,	mint	 a	 többi,
vagy	ő	tényleg	más.	Mégis,	mindeközben	őrült	haragot	érzett,	nem
is	 gondolta	 volna,	 hogy	 ha	 újra	 találkozik	 vele,	 ha	 a	 nő	 csak	 egy
karnyújtásnyira	lesz	tőle,	ennyire	feltörnek	benne	az	emlékek.	Azok
az	emlékek,	melyek	haraggal	 töltötték	meg	a	szívét.	Kettős	érzések
tomboltak	 az	 ifjabb	 Fadaeiben,	 hiszen	 itt	 áll	 előtte	 az,	 aki	 szintén
nem	segített	rajtuk,	emiatt	el	kellett	jönniük	Párizsból.	De	ő	volt	az
elérhetetlenség	 mintaképe,	 az	 a	 bizonyos	 tiltott	 gyümölcs.	 A	 férfi
megpróbált	uralkodni	az	érzésein,	le	akarta	küzdeni	a	vágyat,	hogy
újra	 megcsókolja,	 és	 le	 akarta	 küzdeni	 a	 haragot,	 amely	 arra
kényszerítette,	 hogy	 jól	 megrázza	 Zoét.	 Végül	 ülve	 maradt,	 kissé
előredőlt,	ezután	komoly,	ám	gúnnyal	teli	hangon	szólalt	meg.
–	Gratulálok,	kisasszony…	Komolyan…	Te	vagy	az	egyik	ok,	amiért

el	 kellett	 jönnünk	 a	 cégtől,	 és	 most	 arra	 kérsz,	 hogy	 újra
csatlakozzunk…	 Merthogy	 a	 csőd	 szélén	 álltok…	 Nem	 mondom…



Merész!…	Ráadásul	még	az	apádat	is	meggyőznéd,	hogy	emelje	fel	a
résztulajdoni	 jussunkat,	 csak	 hogy	 mentsd	 a	 céget	 és	 az	 apád
vagyonát.
Zoé	 lehajtotta	 a	 fejét,	 újra	 elszégyellte	 magát,	 szemei	 könnyel

teltek	meg,	de	harcolt	a	sírás	ellen,	és	le	is	győzte.	Végül	is	igaza	van
mindkettőjüknek.	 De	 ők	 voltak	 az	 utolsó	 szalmaszál,	 amibe
kapaszkodhatott.	Ekkor	már	nem	is	 tudta,	hogyan	gondolhatta	azt,
hogy	 idejön	 és	 a	 Fadaei	 családtól	 kér	 segítséget.	 Végül	megemelte
fejét,	majd	a	férfira	nézett.
–	Én	nem	akartam,	hogy	így	alakuljon…	ez	az	egész…	–	kezdte	Zoé,

de	a	pasas	feltartotta	a	kezét,	belé	fojtva	ezzel	a	szót.
Zoé	 nem	 tudott	 semmit	 leolvasni	 az	 arcáról.	 Ez	 még	 jobban

megrémítette.
–	Tudod,	hogy	az	apám	nem	fog	segíteni	sem	az	apádnak,	sem	a

parfümgyárnak,	bárhogy	is	könyörögsz	neki…	De	tőlem	mit	vársz?	–
tárta	 szét	 a	 kezeit	 a	 férfi,	 és	 lebiggyesztette	 a	 száját,	mint	 aki	 így
jelzi,	 hogy	 ő	 nem	 tehet	 semmit	 azért,	 hogy	menekülőutat	 adjon	 a
francia	 cégnek	 a	 csőd	 elől.	 Így	 Zoénak	 nem	 nagyon	 volt	 más
választása,	 érezte,	 hogy	 fel	 kell	 adnia,	 hiszen	 ezek	 ketten	 nem
fognak	 segíteni	 neki.	 Kénytelen	 beletörődni,	 hogy	 az	 apja	 álma
odavész,	és	a	bűntudat,	hogy	erről	ő	maga	is	nagyban	tehet,	egészen
elvette	az	eszét.
–	Sajnálom.	Bocsánatot	kérek	mindenért.	Mindenért,	amit	ellened

tettem…	Ne	haragudj,	hogy	egyáltalán	idejöttem,	nem	is	tudom,	mit
képzeltem…	–	Azzal	a	nő	elfordult,	hogy	elinduljon	kifelé	az	ajtón.	A
férfi	egy	darabig	nézte	a	 távozni	készülő	Zoét,	de	nem	akart	olyan
lenni,	 mint	 ő	 meg	 az	 apja,	 sem	 olyan,	 mit	 Qasim.	 Döntését	 pár
pillanat	alatt	hozta	meg.	Amikor	Zoé	a	kilincshez	ért,	Zakaria	újra
felharsant.
–	 Az	 apám	nem	 fog	 segíteni	 neked…	De	 én	 fogok!	 –	 Ekkor	 a	 nő



visszafordult,	 és	 kíváncsian,	 heves	 szívveréssel	 nézett	 a	 férfi
szemébe,	aki	így	folytatta.	–	Nem	kell	a	nagyobb	részesedés.	Persze
amit	én	kérek,	annak	is	megvan	az	ára!	–	húzta	mosolyra	a	száját	az
ifjabb	Fadaei.
Miután	 Zakaria	 elmondta,	 mit	 kér	 cserébe,	 a	 Darrieux	 lány	 azt

hitte,	 rosszul	hall.	Úgy	érezte,	 ezt	nem	 teheti	meg,	nem	 teljesítheti
egy	beképzelt	fickó	kérését.	Egy	ilyen	tisztességtelen	ajánlatot	nem
bír	bevenni	a	gyomra.	Felháborodottan,	szó	nélkül	indult	el	az	ajtó
felé.	Inkább	a	csőd…
Zakaria	 is	 fellélegzett	 egy	 pillanatra,	 amikor	 látta,	 hogy	 a	 volt

üzlettárs	lánya	el	akarja	hagyni	az	irodáját.	Azt	gondolta,	megkapta
a	válaszát	a	kérdésére.	Zoé	tisztességes	nő,	nem	csak	a	vagyonon	jár
az	esze.	Nem	adta	el	magát.	De	aztán	Zoénak	eszébe	jutott	az	apja…
Ebben	 a	 pillanatban	 váratlan	 dolog	 történt:	 a	 lány	megtorpant.

Visszafordult	 az	 ifjabb	 Fadaei	 felé.	 Lassú	 léptei	 pedig	 egyre
közelebb	vitték	őt	az	asztalához.	A	pasas	nem	hitt	a	szemének,	aztán
meg	a	fülének,	amikor	a	nő	megszólalt.
–	 Elfogadom	 az	 ajánlatot,	 a	 feleséged	 leszek,	 ha	 ezzel

megmenthetem	az	apám	vállalatát.
A	 férfi	 nem	 mondott	 semmit,	 a	 megkönnyebbülés,	 amit	 érzett,

eltűnt	belőle,	mintha	egy	kő	nehezedett	volna	a	mellkasára,	teljesen
lefagyott,	 még	 pislogni	 is	 elfelejtett.	 –	Nem	 különb,	 mint	 a	 többi	 –
végül	 határozottan	 bólintott.	 Zoé	 pedig	 elhagyta	 az	 irodát.	 Az
épületből	kifelé	menet	azon	törte	a	fejét,	vajon	 jó	döntést	hozott-e.
De	 fontos	 volt	 neki	 az	 apja,	 a	 munkások	 sorsa,	 a	 cég.	 Nem
másíthatta	meg	az	ígéretét.
Zakaria	 még	 mindig	 a	 csukott	 ajtót	 bámulta.	 Úgy	 érezte,	 újra

csalódnia	 kellett.	 Minden	 nő	 egyforma	 volt	 számára,	 ez	 most	 is
bebizonyosodott.	 Zoénak	nem	kellett	 volna	belemennie	 az	 alkuba,



hiszen	 így	 ő	 is	 ugyanolyan	 pénzéhesnek	 tűnik,	 mint	 Faizah	 és	 a
többi,	akikkel	eddig	dolga	volt.
A	 nőknek	 nem	 számít	 semmi,	 csak	 a	 pénz	 –	 gondolta,	 majd

csalódottan	megcsóválta	fejét.



4.	FEJEZET

Mathieu	 ma	 kivételesen	 korán	 távozott	 az	 irodából,	 csak	 a	 két
asszisztensnő	 maradt	 benn.	 Ők	 is	 csak	 azért,	 hogy	 lezárják	 az
aznapi	rendeléseket.	Nem	volt	nehéz	dolguk,	hiszen	a	korábbi	napi
több	ezer	rendelés	mostanra	alig	érte	el	a	kétszáz	darabot.
Hadiya	felállt	az	asztalától,	és	Zakaria	régi	 irodájába	ment,	hogy

kihozzon	onnan	egy	mappát.	Az	iroda	csendes	volt,	és	meglehetősen
üres.	Amikor	a	nő	végigsétált	az	üres	szobán,	szinte	visszhangzott	a
cipője	 kopogása.	 Amikor	 a	 két	 Fadaei	 távozott,	 magukkal	 vittek
minden	személyes	holmit.	Szinte	teljesen	kipakolták	az	irodát.	Csak
pár	 dossziét	 hagytak	 a	 polcon,	 amire	 a	 parfümgyárnak	 szüksége
volt.	 Az	 egyik	 ilyen	 volt,	melyben	 a	 rendeléseket	 tárolták.	 Hadiya
megkereste	 a	 sötétkék	 mappát,	 majd	 kihúzta	 a	 polcról,	 és	 az
irattartó	mellől	a	földre	esett	egy	fénykép.	A	fényképen	egy	nagyon
csinos,	számára	ismeretlen	nő	volt.	Az	asszisztens	kivitte	magával	a
képet	is,	és	megmutatta	Alizeének,	hogy	mit	talált.	Letette	a	képet	az
asztalára,	pont	az	orra	elé.
–	Nézd	csak!	Szerinted	ki	lehet	ez?
–	Honnan	van	ez	a	kép?	–	nézett	fel	a	munkatársára,	majd	újra	a

fotót	bámulta.
–	Zakaria	irodájában	találtam.	Biztosan	elfelejtette	magával	vinni.

Ráadásul	nem	volt	épp	szem	előtt,	a	dossziéval	húztam	ki	a	polcról.



–	 Alizeé	 felnézett	 a	 kolléganőjére,	 aki	 így	 folytatta.	 –	 Az	 irodában
azelőtt	 több	 kép	 is	 volt,	 amin	 a	 főnököm	 és	 a	 családja	 szerepelt.
Többnyire	az	asztalon	 tartották	a	családi	 fotókat,	de	persze	azokat
magukkal	vitték,	viszont	ezt	a	nőt	nem	láttam	soha.
–	Én	hallottam	pletykákat	egy	lányról,	Zak	szerelméről,	aki	szinte

teljesen	 tönkretette	 a	 fickó	 életét.	 Talán	 ő	 lehet	 az.	 De	 ezek	 csak
pletykák.	 Nem	 tudom,	minek	 tartogatná	 a	 volt	 kedvese	 fényképét
magánál.
–	 Minden	 pletykának	 van	 alapja.	 –	 Hadiya	 szemében	 jól

tükröződött	a	kíváncsiság.	–	Lehet,	hogy	még	mindig	szereti	őt.
Alizeé	megrázta	a	fejét,	mintha	arra	akarna	utalni,	hogy	bizony	ő

nem	hiszi,	hogy	ez	igaz,	majd	belekezdett	a	történetbe,	amit	a	többi
dolgozótól	hallott	ebédidőben.
–	 Tíz	 évvel	 ezelőtt	 történt	 minden.	 Zakaria	 huszonhárom	 éves

volt,	 és	 halálosan	 szerelmes.	 Állítólag	 feleségül	 akarta	 venni	 azt	 a
lányt.	Ráköltötte	szinte	az	összes	vagyonát,	mindent,	amit	az	apjától
kapott,	neki	adta	a	szívét-lelkét.	A	nő	huszonöt	éves	volt.	Azt	hiszem,
Faizahnak	hívták.	Zakaria	apja	 ellenezte	a	kapcsolatukat,	hiszen	a
nő	idősebb	volt	a	fiánál,	ráadásul	egyáltalán	nem	bízott	benne.	Nem
értette,	mit	 akar	 a	 fiától	 egy	nála	 idősebb	nő.	De	 Zak	hajthatatlan
volt.	Még	 az	 esküvő	 előtt	 összeköltözött	 vele,	 és	 az	 sem	 érdekelte,
hogyha	 az	 apja	 kitagadja.	 Ráadásul	 egy	 idő	 elteltével	 odavitte
magukhoz	a	családi	házba…	–	Az	asszisztens	felsóhajtott.	–	De	aztán
végül	mégis	az	apjának	lett	igaza,	mert	a	nő	kiforgatta	őt	majdnem	a
teljes	 vagyonából.	 Aztán	 egy	 éjjel	 állítólag	 összeszedte	 minden
holmiját,	 és	 lelépett	 Zaktől.	 Azt	 mondták,	 hogy	 azon	 az	 éjjelen
minden	 sötétbe	 borult	 a	 Fadaei-házban.	 Zakaria	 pedig	 teljesen
magába	 fordult.	 Nem	 evett,	 nem	 ivott…	 Én	 magam	 is	 többször
hallottam	 egy	 kifejezést	 Qasim	 úrtól,	 amikor	 a	 fia	 ellent	 akart



mondani	 neki.	 Azt	 mondta:	 „Nem	 kell	 a	 családba	 még	 egy	 fekete
éjszaka.”	Bár	azóta	eltelt	 tíz	év,	azt	gondolom,	hogy	azt	az	éjszakát
Zakaria	Fadaei	nem	 tudta	kiheverni.	Valószínűleg	 ez	 az	 oka,	hogy
csak	 játszik	 a	 nőkkel,	 senkit	 nem	 vesz	 komolyan.	 Amikor	 eggyel
kiszórakozza	magát,	továbbáll.	–	Majd	egy	kis	szünet	után	Alizeé	így
folytatta.	–	Azt	hiszem,	Zoé	az	egyetlen,	akit	tényleg	szeret.	Ő	pedig
nem	áll	vele	szóba,	mert	bizony	ő	is	hallotta	ezt	a	történetet,	és	azt
gondolja,	hogy	valójában	Zak	az	oka	mindennek.	Úgy	hiszi,	hogy	a
pasas	 többször	 félrelépett,	 és	 Faizah	 azért	 hagyta	 el,	 mert	 rájött
erre…	Na	meg	persze	ott	van	a	származása	 is.	Arab	férfival	sosem
kezdene	 ki.	Mindegyikről	megvan	 a	 véleménye.	 Szerinte	 az	 olyan
nő,	mint	 ő,	 csak	 szeretőnek	 kell,	 vagy	 egy	 egyéjszakás	 kalandnak.
Azt	 hiszi,	 hogy	 csak	 kihasználná	 őt	 egy	 arab	 származású	 férfi,
hiszen	számukra	a	külföldi	nők	egzotikusnak	számítanak…	Tegyen
az	 ember	 igazságot,	 ráadásul	úgy,	hogy	mindez	 csak	pletyka,	nem
igaz?	–	húzta	fel	a	vállát	Alizeé,	majd	hátradőlt	a	székében.
–	 Tehát	 Qasim	 úr	 ezért	 hozta	 a	 fiát	 a	 céghez,	 hogy	 itt	 szemmel

tudja	tartani.
–	 Meglehet.	 Vagy	 azért,	 hogy	 ne	 csináljon	 még	 egyszer	 ekkora

hülyeséget.
–	Azóta	vagyok	a	cégnél,	 amióta	Qasim	betársult	 ide,	de	egyszer

sem	hallottam	ezt	a	történetet.
–	Persze	hogy	nem,	hiszen	ki	az	az	ember,	aki	annak	a	titkárnője

előtt	 csacsog,	 akiről	 épp	 pletykál.	 Nyilván	 az	 ilyen	 dolgokat	 nem
előtted	fogják	megbeszélni.
–	Na	persze	–	ült	le	Hadiya	a	székére,	és	lapozni	kezdte	a	dossziét,

majd	egy	kis	 idő	elteltével	 így	szólt:	 –	Te,	 figyelj,	Alizeé,	én	nem	 is
tudom,	hogy	mondjam…
–	Vágj	a	közepébe,	mint	az	előbb.



–	Zoé	anyjával	mi	a	helyzet?	Sosem	beszélnek	róla,	és	még	nem	is
láttam.	Talán	már	nem	él?
Alizeé	megrázta	a	fejét.
–	 Nem	 erről	 van	 szó,	 ennél	 bonyolultabb.	 Zoé	 anyja	 elhagyta	 a

családját	–	suttogta	a	nő.
–	Mi?	Miért?
–	 Zoé	 apjának	 volt	 egy	 nagy	 álma,	 mégpedig	 egy	 parfümgyár	 –

mesélte	Alizeé.	–	Amikor	évekkel	ezelőtt	megvett	egy	kis	 faházikót
az	 egyik	 kis	 utcában,	 elmondta	 a	 feleségének,	 az	 asszony	 rettentő
dühös	lett.	Ő	utazni	szeretett	volna,	világot	látni,	nem	pedig	egy	kis
boltban	parfümöket	keverni.	Ráadásul	folyton	azt	mondogatta,	hogy
előbb-utóbb	 tönkre	 fognak	 menni,	 hiszen	 semmire	 sem	 volt
garancia.	 Zoé	 akkor	 még	 csak	 pár	 éves	 volt	 –	 köszörülte	 meg	 a
torkát	 a	 titkárnő,	 miközben	 a	 másik	 kíváncsian	 hallgatta	 a
történetet.	–	Mathieu	minden	alkalommal	magával	vitte	a	lányát	is	a
parfümboltba.	Zoé	élvezte	ezt,	és	nagyon	szeretett	az	apjával	lenni,
amit	 persze	 az	 anyja	 nem	 nézett	 jó	 szemmel.	 Egy	 kis	 idő	 után	 az
asszony	besokallt,	mert	úgy	érezte,	hogy	az	üzlet	nemcsak	a	 férjét
vette	el	tőle,	hanem	a	lányát	is.	Mathieu-t	pedig	meg	akarta	győzni,
hogy	adja	el	a	boltot.	Persze	ez	nem	sikerült	neki,	és	egyszer	csak	a
nő	 fogta	 magát,	 és	 minden	 szó	 nélkül	 elment	 otthonról.	 Még	 a
lányával	 sem	 törődött	 ezek	után.	 Persze	 amikor	megtudta,	 hogy	 a
cég	 igencsak	 sokat	 profitál,	 és	 az	 álomból	 valóság	 lett,	 akkor
megkörnyékezte	 újra	 a	 volt	 férjét,	 de	 Mathieu	 úr	 elküldte	 őt	 –
sóhajtott	egy	óriásit	az	asszisztens,	és	így	fejezte	be	a	mondandóját.
–	Zoé	azóta	látni	sem	bírja	az	anyját.	Hát	ezért	nem	beszélnek	róla.
Hadiya	megszólalni	sem	tudott	ezek	után,	csak	nyelt	egy	nagyot,

majd	 újra	 a	 mappát	 kezdte	 lapozgatni.	 A	 gondolatai	 a	 Darrieux
család	körül	forogtak.	Sajnálta	a	főnökét,	nem	elég,	hogy	a	felesége
elhagyta	őket,	évekkel	később	az	álma	is	darabokra	esik	szét.



Miután	Zoé	zaklatottan	távozott	Zakaria	irodájából,	a	férfi	felhívta	a
barátját,	 és	 megbeszélt	 vele	 egy	 találkozót.	 Az	 irodájától	 nem
messze,	a	Nílus	partján	ültek	be	egy	étterembe	ebédelni.
–	Mondd	csak,	Zak,	miért	kellett	ennyire	sürgősen	találkoznunk?

Nem	 ért	 volna	 rá	 este?	 Persze	 nem	 mintha	 nem	 érnék	 rá,	 vagy
valami	sürgős	dolgom	lenne,	de	ennyire	hirtelen	csak	akkor	szoktál
velem	beszélni,	ha	valami	baj	van.
–	Ne	aggódj,	most	nincs	baj,	de	nem	várhattam	vele	estig.	Ugyanis

akkor	 más	 programom	 lesz	 –	 kapott	 be	 egy	 falatot	 a	 töltött
szőlőlevélből.
–	Miféle	programod?	–	húzta	össze	a	szemöldökét	Gibril.
–	Össze	kell	pakolnom	egy	bőröndnyi	ruhát.
A	barátja	értetlenül	nézett.
–	Mindent	harapófogóval	kell	belőled	kihúznom?
Zak	kortyolt	egyet	a	pohár	vízből.
–	Holnap	korán	reggel	elutazom.
–	Elutazol?	És	mégis	hova?	–	értetlenkedett	tovább	a	barátja,	majd

hátradőlt	a	széken.
–	Párizsba.
–	 Ne	 már!	 Ne	 csináld!	 Te	 megőrültél!	 –	 rázta	 a	 fejét.	 –	 Vissza

akarsz	 menni	 oda,	 azok	 után,	 ahogy	 az	 a	 nő	 meg	 az	 apja	 bánt
veletek?
De	 Zakaria	 nem	 törődött	 a	 barátja	 kijelentésével,	 nyugodtan

falatozott	 tovább,	 így	 Gibril	 is	 kanalazni	 kezdte	 a	 kuszkuszát.
Amikor	 befejezték	 az	 étkezést,	 Zak	 megitta	 a	 vizét,	 majd	 rendelt
még	két	teát.	Ezután	ránézett	a	barátjára.
–	Zoé	itt	van,	Kairóban.



–	Micsoda?	Minek	 jött	 ide?	Vagyis	most	nem	értem,	ha	ő	 itt	van,
akkor	te	minek	mész	oda?	–	záporoztak	a	kérdések	Gibril	szájából.	–
Nekem	ez	az	egész	nagyon	zavaros.
–	Segítségért	jött	hozzánk,	Gibril.
–	És	ugyan	minek	neki	a	ti	segítségetek?
–	A	parfümgyáruk	haldoklik.	Konkrétan,	amióta	eljöttünk	onnan,

pár	hónap	leforgása	alatt	teljesen	a	csőd	szélére	sodródtak.
–	És	nektek	mi	közötök	már	ahhoz	a	céghez?
–	 Zoé	 azért	 jött,	 hogy	 megkérje	 az	 apámat,	 társuljon	 be	 újra	 a

cégükbe,	de	az	apám	elutasította.
–	Az	apád	helyesen	döntött,	neked	is	le	kellett	volna	koptatnod…	–

Majd	 a	 barátjára	 nézett,	 akinek	 sugárzott	 az	 arca.	 –	 Mert	 ha	 jól
gondolom,	te	viszont	inkább	segítesz	neki.
–	Mi	másért	utaznék	Párizsba?	–	húzta	rafinált	mosolyra	a	száját.
Közben	 a	 felszolgáló	 kihozta	 a	 két	 teát.	 Gibril	 a	 kis	 csészéjét

bámulta,	nem	tudta	hova	 tenni	a	barátja	viselkedését.	Tudta,	hogy
Zakaria	 szerelmes	 ebbe	a	bizonyos	Zoéba,	 de	 abban	 is	 biztos	 volt,
hogy	a	férfi	nem	adja	ingyen	a	segítségét.	Hiszen	ismeri.	Tudja	 jól,
hogyha	egyszer	valaki	megbántja	a	barátját	vagy	a	családját,	majd
az	 később	 mégis	 térden	 csúszik	 elé,	 bizony	 nagy	 árat	 kell	 annak
fizetnie.	 Nem	 is	 tudta	 hirtelen	 eldönteni,	 hogy	 melyiket	 sajnálja
jobban.	A	reménytelen	szerelemben	élő	barátját,	vagy	az	ismeretlen
lányt,	 aki	 bizony	most	 nagy	 bajban	 van.	Majd	 arra	 gondolt,	 hogy
vajon	 Zakaria	mit	 kérhetett	 Zoétól	 cserébe.	 Nem	 is	 várt	 sokáig,	 a
barátja	szemébe	nézett,	és	megkérdezte.
–	 Ismerlek,	 haver,	 bejön	 neked	 a	 csaj,	 tuti,	 hogy	 kihasználod	 a

helyzetet.	 –	 Ő	 meg	 csak	 pislogott,	 mint	 aki	 nem	 érti,	 mit	 akar	 a
másik.	–	Na	és	mi	volt	az	alku?	–	konkretizálta	a	kérdését	Gibril.
Zak	a	barátja	szemébe	nézett,	majd	kaján	mosolyra	húzta	a	száját.

Nem	 is	 kellett	 mondania	 semmit,	 hiszen	 abban	 a	 percben	 vált



nyilvánvalóvá	a	barát	számára,	hogy	bizony	a	nő	tényleg	nagy	árat
fizet	 a	 segítségért	 cserébe.	 Zakaria	 szemei	 elárulták,	 hogy	 milyen
alkuba	keveredett	a	nővel.
A	 két	 férfi	 csendben	 iszogatta	 a	 teáját,	 de	 Gibril	 nem	 bírta

megállni	fejcsóválás	és	szó	nélkül.
–	 Biztos	 jó	 ötlet	 ez,	 Zak?	 Valóban	 ezt	 akarod?	 Vagy	 csak	 a

büszkeséged	késztet	ekkora	marhaságra?
–	 Azt	 be	 kell	 vallanom,	 hogy	 csalódtam	 benne,	 nem	 gondoltam,

hogy	belemegy	egy	ilyen	ajánlatba.	De	már	nem	is	érdekel,	a	lényeg,
hogy	 megkaptam,	 amit	 akartam	 –	 húzta	 féloldalas	 mosolyra	 a
száját.	–	Hogy	jó	ötlet	volt-e?	Nem	tudom,	majd	kiderül	–	zárta	le	a
témát,	majd	kiitta	az	utolsó	korty	teát	a	csészéből.
Gibril	 viszont	 csak	 a	 fejét	 ingatta	 ide-oda,	 miközben	 az	 ifjabb

Fadaei	tekintetét	pásztázta.

Ezen	a	napon	Ghalia	sem	hagyta	békén	a	férjét.	Arról	faggatta,	hogy
vajon	 miért	 nem	 segített	 annak	 a	 szerencsétlen	 lánynak.	 Folyton
egyetlen	kép	lebegett	az	asszony	szeme	előtt,	mégpedig	az,	amint	a
francia	 lány	víztől	csöpögő	hajjal	és	átázott	ruhában	szorongatja	a
kis	 táskájának	 a	 fülét.	A	 szemei	 könnytől	 csillogtak,	 a	 tekintetéből
fájdalom	áradt.
Azon	a	napon	Qasim	nem	ment	be	az	irodába.	Annyira	felzaklatta

Zoé	személyes	látogatása,	hogy	végül	úgy	döntött,	otthon	marad.	A
felesége	 kérdezgetése	 sem	 tette	 boldoggá.	 Hiszen	 szerette	 volna
annak	az	átkozott	nőnek	még	a	gondolatát	is	keverni	a	fejéből.
–	Qasim,	szerinted	helyes	döntést	hoztál	tegnap	este?
–	Miért?	Mit	kellett	volna	tennem?	Segítsek	egy	olyan	nőnek,	aki

megalázta	 a	 fiamat?	 Vagy	 segítsek	 egy	 olyan	 embernek,	 aki	 a



többéves	együttműködésünket	nem	képes	meghálálni?	–	háborgott
a	férfi.	–	Tudod,	Ghalia,	nem	az	bánt	engem,	hogy	el	kellett	jönnünk
abból	 az	 országból,	 hanem	 az,	 ahogyan	 elküldtek	minket.	Mindez
pedig	annak	a	következménye,	hogy	az	a	liba	elcsábította	a	fiamat.
–	Zakariát	 ismerve,	nem	biztos,	hogy	csak	az	a	 szerencsétlen	nő

volt	a	bűnös.	Nem	gondolod?
–	 Elég	 ebből,	 Ghalia!	 –	 csattant	 fel	 a	 férje.	 –	 Egyértelmű,	 hogy	 a

Zoé	 állítólagos	 becsületén	 esett	 folt	 miatt	 tagadta	 meg	 az	 apja	 a
segítséget.	 S	 most	 itt	 könyörög	 a	 házamban,	 egy	 olyan	 dologért,
amiről	ő	tehet!	Most	már	persze	megadná	a	jussunkat,	de	ez	engem
nem	érdekel!	Hát	egye	meg,	amit	főzött!
–	Ugyan,	Qasim,	ne	 legyél	 ilyen	makacs,	 kérlek,	 hiszen	nemcsak

munkatársak	voltatok	az	apjával,	hanem	barátok	is.
–	 Jól	mondod,	Ghalia…	Azok	voltunk…	 –	hangsúlyozta	 a	 férfi	 az

utolsó	szót.
–	 Zoé	 nem	magát	 akarja	menteni,	 és	 nem	 is	 az	 apját,	 hanem	 a

céget,	a	munkásokat.	Tulajdonképpen	nem	nekik	segítenél,	hanem	a
volt	munkásaidon.
–	Az	lehet,	de	értsd	meg,	engem	ez	nem	érdekel.	Egyébként	is,	az

én	 munkásaimat	 visszahoztam	 a	 mi	 gyárunkba.	 Nem	 gondolom
meg	magam!	Én	végeztem	azzal	a	családdal.
Az	 asszony	 megcsóválta	 a	 fejét,	 a	 férje	 pedig	 gyorsan	 témát

váltott,	nehogy	a	nő	újra	belekezdjen	a	sajnálkozásba.
–	Zakaria	a	céghez	ment?
–	Igen,	elég	korán	elment	ma	reggel.
–	 Rendben,	 legalább	 emiatt	 nem	 kell	 aggódnom.	 Amúgy	 is

szétrobban	 a	 fejem.	 –	 Ezután	 a	 kanapéhoz	 indult,	 majd
kényelmesen	elhelyezkedett	rajta.
De	ebben	a	percben	az	ifjabb	Fadaei	is	hazaérkezett.	Vidám	volt.

Az	anyjához	lépett,	és	csókot	lehelt	a	homlokára,	ezután	az	apjával



is	kezet	fogott.
–	Mi	van	veled,	fiam,	korán	jöttél!	–	Ám	amikor	feltűnt	neki	a	fia

bugyuta	mosolygása,	megkérdezte:	–	Megütötted	a	főnyereményt?
–	Úgy	is	mondhatjuk.
–	Mi	történt,	Zakaria?	–	méregette	a	fiát	gyanakvóan	az	anyja	is.

Zak	egyértelműen	boldog	volt,	és	azt	 is	 tudta,	hogy	miért,	hiszen	ő
küldte	 az	 irodájába	 Zoét.	 De	 gyanúsan	 felhőtlen	 volt	 a	 fia,	 és	 az
asszony	 biztos	 volt	 abban,	 hogy	 a	 fiatal	 férfi	 valamit	 forgat	 a
fejében.
–	Elutazom.
–	Elutazol?	–	hökkent	meg	az	anyja.
–	Igen,	holnap	korán	reggel.
–	Mi	ilyen	sürgős?
–	 Hova	 mész,	 fiam?	 –	 Qasim	 is	 becsatlakozott	 a	 faggatózásba,

miközben	előredőlt	a	kanapén.	Kíváncsian	méregette	a	tegnap	este
még	szinte	letargikus	állapotban	lévő	fiát.	Azon	gondolkodott,	hogy
vajon	mitől	lett	egyik	percről	a	másikra	ennyire	vidám	ez	a	gyerek.
Qasim	nem	tudhatta,	hogy	Zoé	meglátogatta	a	 férfit,	hiszen	Ghalia
nem	szólt	neki	erről.
–	Párizsba	–	váltott	komoly	hangnemre	Zakaria,	mert	tudta,	hogy

nem	fog	tetszeni	a	szüleinek,	amit	most	fog	mondani.
–	Zoé	az	oka!	–	emelte	fel	a	hangját	Qasim.
–	Igen,	ő.	Elmegyek	vele	Párizsba,	és	segítek,	hogy	talpra	álljon	a

cégük.
–	Megőrültél,	fiam?!
–	Csak	egy-két	nap	az	egész,	és	újra	itthon	leszek.
–	Miért	csinálod	ezt?	–	Ghalia	nyugodt	hangon	szólalt	meg.	–	Ha

segíteni	szeretnél,	adj	kölcsönt,	de	ne	utazz	el.
–	Mert	rájöttem	valamire.	–	Zak	szeméből	titokzatosság	sugárzott.
Ghalia	 csak	 bámult	 a	 fiára,	 közben	 az	 apjával	 vívott	 szócsatát



hallgatta.	 Majd	 arra	 gondolt,	 hogy	 vajon	 tényleg	 jó	 ötlet	 volt-e
megadni	 Zoénak	 az	 iroda	 címét.	 Nem	 azt	 akarta,	 hogy	 a	 fia
visszamenjen	Franciaországba.	 Csak	azt	 akarta	 elérni,	 hogy	valaki
segítsen	 annak	 a	 szegény	 lánynak	meg	 az	 apjának	megmenteni	 a
céget.	 Zaknek	 csak	 át	 kellett	 volna	 utalnia	 egy	 nagyobb	 összeget,
ehelyett	 inkább	 elutazik.	 Ez	 nem	 tetszett	 az	 asszonynak.	 Szinte
biztos	 volt	 benne,	 hogy	 a	 fiú	 valamire	 készül.	 Ez	 pedig	 nem	 fogja
feldobni	otthon	az	amúgy	is	feszült	hangulatot.
–	 Elég!	 –	 szakította	 végül	 szét	 a	 fia	 és	 a	 férje	 vitába	 torkollt

beszélgetését,	majd	Zakre	nézett.	Qasim	ebben	a	percben	ki	is	ment
a	 szobából.	 Annyira	 feldühítette	magát,	 hogy	úgy	 érezte,	 szüksége
van	 egy	 kis	 friss	 levegőre.	 –	 Mire	 készülsz,	 fiam?	 –	 kérdezte	 az
asszony,	 és	 bár	 nyugodtnak	 tűnt,	 a	 hangjában	 most	 már	 neki	 is
hallani	lehetett	az	aggodalmat.
–	Semmire,	anya.
–	 Ne	 hazudj	 nekem,	 tudom,	 hogy	 készülsz	 valamire,	 különben

nem	utaznál	el.
Zakaria	 ekkor	 az	 anyja	 szemébe	 nézett,	 aki	 egy	 pillanat	 alatt

kiolvasta	 a	 fia	 tekintetéből,	 hogy	 milyen	 nagy	 lépésre	 szánta	 el
magát.
–	 Miért	 csinálod	 ezt?	 –	 riadt	 meg	 az	 asszony,	 és	 lehunyta	 a

szemeit,	majd	nyelt	egy	nagyot.	 –	Ki	 fogod	készíteni	az	apádat.	Ha
ezt	megtudja…
–	Én	csak	alkut	ajánlottam	Zoénak.	Nem	volt	köteles	elfogadni.
–	Bármi	 is	 történt	közöttetek,	 ez	 igencsak	 tisztességtelen	ajánlat,

nem	gondolod?
–	Nem	kényszerítettem	őt	semmire	–	vonta	meg	a	vállát	a	férfi.	–

Senki	 nem	 tartott	 fegyvert	 a	 fejéhez,	 visszautasíthatta	 volna	 az
ajánlatomat.	–	Majd	gondolatban	hozzátette:	–	Reménykedtem	benne,



hogy	visszautasítja.
–	Oh,	Allah,	segíts	meg!	–	tette	a	nő	mindkét	kezét	a	mellkasára,	az

égre	meresztette	a	tekintetét,	majd	óvatosan	leült	a	fotelba,	a	fiára
nézett,	miközben	megcsóválta	a	fejét.	Az	asszony	nagyon	jól	 tudta,
hogy	a	lánynak	nem	volt	más	választása,	ha	meg	akarta	menteni	az
apja	 vállalkozását.	 De	 hogy	 erre	 a	 fia	miért	 nem	 jött	 rá,	 azt	 nem
értette…	Mindenesetre	úgy	döntött,	nem	most	és	nem	így	fogja	erről
felvilágosítani.
–	 Az	 unokahúgod	 hamarosan	 velünk	 fog	 lakni	 –	 váltott	 inkább

témát.
–	Ez	most	hogy	jön	ide?
–	Milyen	példát	akarsz	mutatni	Fatimének?	–	 tárta	szét	a	karjait

Ghalia.
–	 Ugyan,	 anya…	 Fatime	 egyetemre	 fog	 itt	 járni.	 Nem	 kell

mindenről	tudnia.
–	A	fiam	vagy	és	szeretlek.	De	az	unokahúgod	ebben	a	házban	fog

élni,	és	nem	vak	–	vált	egyre	dühösebbé	az	asszony,	de	a	dühe	mégis
párologni	látszott,	amikor	a	fia	szikrázó	szemeibe	nézett.	–	Én	csak
jót	akarok	neked,	és	nem	mellesleg	nagyon	féltelek.
–	Tudom…	–	ölelte	meg	az	anyját	Zak.	–	De	nem	lesz	semmi	baj	–

súgta	a	fiú	az	anyja	fülébe,	és	csak	remélni	tudta,	hogy	tényleg	így
lesz.



5.	FEJEZET

Kora	 délután	 volt,	 amikor	 Zoé	 és	 Zakaria	 beléptek	 a	 Darrieux
parfümgyár	 irodájának	 ajtaján.	 Alizeé	 és	 Hadiya	 megdöbbenve
nézte	 a	 két	 fiatalt,	 ahogy	 végigvonulnak	 a	 főnökük	 irodájáig.
Egyikőjük	 sem	 számított	 arra,	 hogy	 valamelyik	 Fadaeit
viszontláthatják	 ebben	 az	 épületben	 valamikor.	 Nagy
meglepetésükben	köszönni	is	elfelejtettek.	Egyetlenegy	dolog	ütötte
meg	mindkettőjük	szemét,	mégpedig,	hogy	Zoé	borzasztóan	ideges.
–	 Jó	 napot,	 hölgyeim	 –	 mosolygott	 a	 férfi	 a	 két	 nő	megdöbbent

arckifejezésén.	A	fickó	szórakoztatónak	találta	a	helyzetet.
Ám	 ekkor	 megérkeztek	 monsieur	 Darrieux	 szobájához.	 Zoé

habozás	nélkül	bekopogott	az	ajtón,	majd	benyitott.	Zakaria	viszont
nem	 lépte	 át	 a	 küszöböt,	 kint	 várakozott.	 A	 két	 titkárnő	 kíváncsi
ábrázatát	 szemlélte,	 akik	 zavarukban	 gyorsan	 elkapták	 a
tekintetüket	róla.
Mathieu	 az	 asztalánál	 ült.	 Amikor	 meglátta	 a	 lányát,	 felállt	 a

székéből,	hogy	köszöntse	őt,	és	hogy	kérdőre	vonja,	hová	tűnt	el	két
napra,	 de	 mielőtt	 bármit	 is	 számonkérhetett	 volna	 rajta,	 a	 lánya
megszólalt.	Hangja	halk	volt	és	rekedt.
–	Szia,	apa.	Beszélnünk	kell.
–	 Na,	 ebben	 egyetértünk.	 Gyere,	 ülj	 le!	 –	 invitálta	 a	 férfi,	 és	 az

egyik	székre	bökött.	–	Én	is	szeretnék	beszélni	veled,	mégpedig	hogy



hová	tűntél	el.	Miért	Alizeétől	kellett	megtudnom,	hogy	elutaztál.
–	Nem	szeretnék	leülni,	apa	–	bólogatott	a	lány.	–	Kérlek,	hallgass

meg!
–	Valami	baj	van,	Zoé?
–	Tudok	egy	megoldást	a	cég	problémájára,	és	hoztam	is	valakit,

aki	segíthet	nekünk,	de	kérlek,	őrizd	meg	a	hidegvéredet,	apa…	Várj
egy	 pillanatot!	 –	 A	 nő	 az	 ajtó	 felé	 indult,	majd	 behívta	 az	 ott	 álló
férfit.	 Amikor	Mathieu	meglátta	 az	 ajtón	 belépő	 Fadaeit,	 az	 agyát
elöntötte	 a	 féktelen	 düh.	 Zoé	 érzékelte,	 hogy	 édesapja	 nem	 tudja
türtőztetni	 magát,	 így	 mielőtt	 az	 nekiesett	 volna	 a	 férfinak,	 ő
közbevágott.
–	Zakaria	azért	jött,	hogy	segítsen	nekünk.
–	 Tessék?	 –	 lepődött	meg	Mathieu,	 de	 a	 hangjában	még	mindig

érzékelhető	volt	a	harag.
–	Betársul	újra	a	cégbe.
Zoé	apja	hirtelen	 felállt	a	 székéből,	de	a	nő	 felemelte	a	kezét,	és

nyugalomra	intette	a	mérges	Darrieux-t.
–	 Én	 kértem	meg	 őt,	 hogy	 segítsen.	 Azért	 nem	 voltam	 itt,	 mert

elutaztam	Kairóba.
–	Te	elmentél	könyörögni	ennek	az	alaknak,	 lányom?	–	kapott	a

fejéhez	az	apja.
–	 Apa,	 kérlek,	 nincs	más	 választásunk,	 és	 ezt	 te	 is	 tudod.	 –	 Egy

lélegzetnyi	 szünet	 után	 így	 folytatta.	 –	 De	 van	 itt	 még	 valami.	 –
Mathieu	kérdőn	nézett	a	lányára,	szemében	ott	volt	az	aggódás	és	a
félelem.	Nem	értette,	mi	folyik	itt.	Ez	a	fickó	újra	itt	van,	és	biztosan
a	hetven	százalékot	akarja	a	cégből.	Amit	annak	idején	nem	kapott
meg.	 Marha	 jó…	 Mit	 lehet	 ilyenkor	 tenni?	 Hagyja,	 hogy	 az	 álma
odavesszen,	 vagy	 tegye	 semmissé	 a	 lánya	 megaláztatását?	 Mert
abban	biztos	volt,	hogy	a	Fadaei	férfiak	porig	alázták	őt.	Vagy	pedig
fogadja	el	az	ajánlatát,	mert	tuti,	hogy	nem	kedvességből	jött	vissza



Párizsba.	Nagy	dilemma.
–	 Mi	 jöhet	 még?	 –	 tárta	 szét	 a	 kezét	 a	 férfi,	 mint	 aki	 az	 utolsó

kegyelemdöfésre	vár.
Zoé	a	fickóra	nézet,	ekkor	Zakaria	megszólalt,	hangja	magabiztos

volt.
–	Tudja,	monsieur,	manapság	semmit	sem	adnak	ingyen	–	kezdte,

közben	kajánul	vigyorgott.
Tudtam,	hogy	 valami	piszkos	ajánlattal	 jött	 ide…	 –	Mathieu	 keze

ökölbe	 szorult.	Kíváncsi	volt,	hány	 százalékot	van	pofája	mondani
ennek	a	szemtelen	alaknak.	–	Ha	már	úgy	alakult,	hogy	visszatérek
a	 cégéhez	 társtulajdonosként,	 és	 újra	 befektetem	 a	 pénzem,
ráadásul	a	beszerzést	is	én	biztosítom	majd…	Nos,	ennek	megvan	az
ára.	 Biztosíték	 kell,	 hogy	 jól	 teszem,	 ha	 újra	 társulok	 magával.	 –
Majd	Zoéra	nézett,	és	így	folytatta.	–	Íme,	az	ajánlatom,	amit	a	lánya
már	elfogadott…
–	Na	végre,	itt	a	lényeg.	Helyben	vagyunk,	jön	az	ajánlat.	Halljuk!

–	A	férfi	lehunyta	a	szemét,	felkészülve	a	végzetre.
–	 Zoé	 a	 feleségem	 lesz,	 és	 az	 esküvőt	 még	 ma	 este	 megtartjuk.

Ebben	az	esetben	akár	már	holnap	szerződhetünk	is.
Mathieu	 egy	 pillanatra	 lefagyott,	 úgy	 érezte,	 mintha	 valami

groteszk	álomba	csöppent	volna.	Valóban	ez	volt	a	kegyelemdöfés.
Nem	 is	 értette,	 hogy	 miről	 zagyvál	 ez	 a	 ficsúr.	 Semmi	 százalék?
Pedig	ezek	után	inkább	az	a	nyamvadt	részesedésemelés	lett	volna
az	 alkuja…	De	 ez	 az	 ajánlat	 kiverte	 a	 biztosítékot.	 Ennek	 ellenére
nyugodt	 hangon,	 halkan	 szólalt	 meg,	 mert	 az	 agya	 még	 mindig
kattogott.
–	 Megadom,	 amit	 pár	 hónappal	 ezelőtt	 kértetek.	 Megkapjátok	 a

hetvenszázalékos	 részesedést,	 de	 a	 lányomat	 hagyjuk	 ki	 ebből	 a
dologból!



Zakariából	 kitört	 a	 nevetés	 Mathieu	 vergődésén.	 Végre	 ő
érezhette	 magát	 nyeregben.	 Hirtelen	 abbahagyta	 a	 kacagást,	 és	 a
férfi	 szemébe	 nézett.	 Tekintete	 lágy	 volt,	 de	magabiztos.	 Mint	 aki
tudja,	hogy	innen	csak	úgy	lép	ki,	hogy	Zoé	a	felesége	lesz.
–	Nekem	nem	kell	a	részesedés.	Vagy	a	lánya,	vagy	elmegyek.
–	Kizárt	dolog!	A	 lányomat	nem	adom!	 –	üvöltött	 a	 férfi,	 de	Zak

továbbra	is	csak	mosolygott.	–	Ez	megőrült!	Ki	innen!
–	 Én	már	megegyeztem	vele,	 apa!	 –	 csapott	 az	 asztalra	Mathieu

lánya,	 aki	 így	 akarta	 túlharsogni	 a	 dühöngő	 apját.	 –	 Kérlek,	 ne
kiabálj!	Az,	hogy	hozzámegyek,	nem	titok,	de	erről	az	alkuról	csak
mi	 tudhatunk	 és	 a	 Fadaeiék,	 senki	 más.	 Nem	 akarom,	 hogy
mindenki	erről	beszéljen.
–	Akkor	sem	engedem,	hogy	tönkretedd	az	életed,	drágám.
–	 Ne	 haragudj,	 de	 ebbe	 most	 nem	 szólhatsz	 bele.	 Több	 mint

kétszáz	munkásod	 és	 azok	 családjának	 a	megélhetése	múlik	 ezen.
Dobd	félre	a	büszkeséged,	én	is	azt	tettem.
–	Kislányom…
–	Sajnálom	–	mondta	Zoé,	majd	ő	és	Zak	is	egy	szó	nélkül	távoztak

az	irodából.
Mathieu	egyedül	maradt	az	üres	szobában.	Sajnálta	a	lányát,	de	ő

is	tudta,	hogy	nincs	más	megoldás,	ha	meg	akarják	menteni	a	céget
a	 csődtől.	 De	 azt	 is	 tudta,	 hogy	 ez	 borzasztó	 nagy	 áldozat	 a	 lánya
részéről.	 A	 szívét	 a	 bánat	 marcangolta,	 miközben	 a	 borzasztó
érzelmi	 vihar	 dúlt	 benne.	 Végül	 elmorzsolt	 egy	 könnycseppet	 a
szeme	 sarkában,	 majd	 megpróbált	 a	 munkájára	 koncentrálni,
természetesen	nem	sok	sikerrel.

Zoé	 az	 irodájába	ment,	 és	 gondolkodás	 nélkül	 telefonálni	 kezdett.



Nem	akart	belegondolni	abba,	hogy	mi	következik	ezután,	csak	tette
a	dolgát,	 és	 saját	magát	 teljesen	kívülállóként	nézte	a	 történetben.
Addig	 telefonált,	 amíg	 nem	 talált	 egy	 anyakönyvvezetőt,	 aki
beleegyezett,	 hogy	 még	 aznap	 megesketi	 őt	 és	 Zaket.	 Na	 persze
annak	is	megvolt	az	ára…
Közben	a	két	titkárnő	sem	volt	nyugodt,	hiszen	a	főnök	irodájából

kiszűrődő	 kiabálás	 egyaltalán	 nem	 tűnt	 biztatónak.	 Találgatni
kezdtek,	hogy	vajon	mi	történhetett.
–	 Nem	 tudom,	 mi	 ez	 az	 egész,	 de	 egy	 biztos,	 Zakaria	 megint

felhúzta	Darrieux	urat	–	suttogta	Hadiya.
–	Ha	engem	kérdezel,	akkor	nem	volt	nehéz	dolga,	hiszen	ennek	a

fickónak	a	puszta	látványa	is	kiakasztja	a	főnököt.
–	Szerinted	mi	történt?
–	Fogalmam	sincs.
–	 Pár	 hónapja	 a	 két	 Fadaei	 feldúltan	 távozott,	 és	 vissza	 sem

néztek.	Minek	 jött	most	vissza?	–	kíváncsiskodott	 tovább	Hadiya.	–
Teljesen	tönkreteszi	a	tulajdonost.
–	Azt	hiszem,	Zoé	hívta.
–	Micsoda?
–	Elárulok	valamit,	de	ne	verd	ezt	nagydobra.
–	Úgy	ismersz?
–	 Pár	 nappal	 ezelőtt	 Zoé	 megkért,	 hogy	 vegyek	 neki	 egy

repülőjegyet	 Kairóba.	 Beszélni	 akart	 az	 idősebb	 Fadaeijel,	 hogy
meggyőzze,	jöjjön	vissza	a	céghez.	Én	csak	ennyit	tudok.
–	 De	 hát	 ő	 nem	 az	 idősebb	 Fadaei	 volt.	 –	 Hadiya	 kicsit

összezavarodott.	 Mit	 keres	 itt	 Zakaria,	 amikor	 Zoé	 Qasim	 úrhoz
ment…
–	 Zseniális	 vagy,	 csajszi,	 komolyan	 mondom.	 A	 szemed,	 mint	 a

sasé	 –	mondta	a	 titkárnő,	 és	hangjában	egy	kis	 cinizmus	 csendült,
annak	 ellenére,	 hogy	 inkább	 viccesnek	 szánta	 a	 mondatát.	 De



Hadiya	 nem	 haragudott	 meg	 a	 munkatársára,	 hiszen
mindkettőjüket	meglepte	a	nem	várt	helyzet.
Ebben	 a	 pillanatban	 lépett	 ki	 Zoé	 az	 irodából,	 aki	 viszont	 egy

cseppet	sem	látszott	nyugodtnak.
–	Mi	történik	itt?	–	kérdezte	a	két	titkárnőtől.
–	Semmi	–	vágta	rá	Hadiya	zavartan.
–	Csak	azon	elmélkedünk,	hogy	Zakaria	vajon	mit	keres	megint	itt

–	nézett	Alizeé	a	barátnője	szemébe.
–	Nos,	ha	tudni	akarjátok,	hozzámegyek	Zakhez.
A	két	nő	megszólalni	sem	tudott,	úgy	ledöbbentek	a	hallottakon.
–	Egyéb	kérdés?
–	Nincs	–	suttogta	a	barátnője,	akinek	szinte	tátva	maradt	a	szája.
–	 Akkor	 vissza	 a	 munkához!	 –	 lépett	 ki	 az	 iroda	 ajtaján	 Zoé.

Hazafelé	 indult,	 hogy	 összekészüljön	 a	 számára	 igen	 nehéz,
szomorú	estére.
A	 két	 asszisztens	 pedig	 megdöbbenve	 ült	 le	 a	 székére,	 szólni

ugyan	nem	 tudtak,	 csak	egymást	bámulták,	de	mindketten	 tudták,
hogy	 itt	 valami	 nem	 stimmel.	 Miért	 menne	 Zoé	 férjhez	 egyik
pillanatról	 a	 másikra?	 Még	 akkor	 is	 túl	 gyors	 ez,	 ha	 szerelmesek
egymásba.	Valami	más	állhat	a	háttérben…
Zakaria	 egy	 szállodában	 számolta	 a	 perceket,	 miközben

magabiztosan	igazgatta	az	öltönyét,	majd	nyakkendőt	kötött.
Amikor	eljött	az	idő,	külön-külön	mentek	az	anyakönyvvezetőhöz.

A	 férfi	 már	 ott	 volt	 az	 épületben,	 amikor	 a	 menyasszonya
megérkezett.	 A	 nő	 földig	 érő	 ruhában	 jelent	 meg.	 Zakaria	 pedig
fekete	öltönyt	viselt,	és	egy	elegáns,	hófehér	inget.	Amikor	meglátta
Zoét,	elindult	felé,	miközben	végignézett	rajta.	Többször	végigmérte
őt,	lehunyta	a	szemeit,	és	nyelt	egy	nagyot,	mielőtt	megszólalt.
–	 Feketében	 jöttél…	 –	 nézte	 a	 nő	 ruháját.	 –	 A	 bánat	 színe…	Van

valami	oka?



Zoé	hallgatott,	majd	a	leendő	férje	szemébe	nézett,	és	így	felelt.
–	Az	éj	színe	is	fekete.	–	Ezután	elindult	az	anyakönyvvezető	felé	a

terembe,	aki	már	elfoglalta	a	helyét.
Zakaria	 állt	még	 egy	darabig,	 és	bámulta	 jövendőbelijét,	 közben

pedig	az	járt	a	fejében,	hogy	mekkorát	csalódott	újra.	Zoé	ugyan	az
övé	 lesz,	 megszerezte	 magának,	 ám	 félt	 attól,	 hogy	 egyre	 inkább
kiábrándul	majd	 belőle.	 Csak	 a	 vágy,	 amit	 érzett	 a	 Darrieux	 lány
iránt,	 az	 volt	még	 forró.	 De	 vajon	mi	 lesz,	 ha	 kielégíti	 a	 vágyát	 –
hessegette	el	magától	a	gondolatait	a	férfi.
Ezután	 Zak	 kinézett	 az	 ablakon,	 de	 olyan	 sötét	 volt	 kint,	 hogy

szinte	 semmit	 sem	 lehetett	 látni.	 „Az	 éj	 színe	 is	 fekete”	 –	 hangzott
újra	és	újra	a	fejében	Zoé	halk	mondata.
–	Egy	újabb	 fekete	éjszaka…	–	 suttogta,	majd	 lehunyta	a	 szemét,

sóhajtott,	és	a	nő	után	eredt.
Másnap	reggel,	amikor	a	fiatal	pár	bement	a	céghez,	egy	ügyvéd

várt	rájuk	Mathieu	szobájában.	Megbeszélték	a	szerződés	pontjait,	a
feltételeket,	és	pár	órával	később	ismét	társtulajdonos	lett	a	francia
gyárban	Zakaria	Fadaei,	aki	ezután	újabb	nagy	bejelentést	tett.
–	Holnap	 én	 és	 a	 feleségem	visszautazunk	Kairóba	 –	mondta	 az

apósának,	miután	az	ügyvéd	távozott	az	irodából.
–	 Nem	 elég,	 hogy	 ilyen	 ocsmány	 ajánlattal	 álltál	 elém,	 hogy

megszerezd	 a	 lányom,	 de	 ezek	 után	 még	 a	 közelemből	 is
eltávolítanád?	–	kérdezte	undorodva	Mathieu.
–	 Nézze,	 uram,	 megkapta	 a	 pénzem,	 a	 cége	 talpra	 fog	 állni.	 De

nekem	 nincs	 itt	már	 keresnivalóm.	 Az	 alapesszenciák	 beszerzését
ezentúl	 újra	 én	 biztosítom,	 de	 ehhez	 nem	 kell	 itt	 maradnom
Párizsban.	Ha	havonta	egyszer	eljövünk	ide,	az	is	bőven	elég.	–	Majd
így	 folytatta:	 –	Tudja,	nekem	van	már	egy	másik	életem	Kairóban.
Egy	másik	 vállalkozásom,	 amit	 az	 apámmal	 vezetek.	 Ott	 nagyobb



szükség	 van	 rám.	 Maga	 pedig	 a	 tőkémmel	 biztonságban	 lesz,
egyedül	is	el	tudja	vezetni	a	parfümgyárat.	Ehhez	nem	kell	hogy	itt
üljek	a	másik	 irodában	–	mutatott	a	 férfi	 a	 szomszéd	 szoba	 felé.	 –
Mivel	Zoé	 tegnap	hivatalosan	 is	a	 feleségem	 lett,	 így	neki	 is	velem
kell	jönnie	–	zárta	rövidre	a	témát	a	férfi.
–	 Maga	 vagy	 az	 ördög	 –	 szűrte	 ki	 az	 idős	 férfi	 a	 fogai	 között	 a

szavakat.
Zakaria	felállt	a	székből,	majd	elindult	kifelé	az	ajtón.	De	mielőtt

kilépett	volna	rajta,	megfordult,	és	ezt	mondta:
–	Bízom	a	sikeres	együttműködésben,	uram.
Zoé	és	az	apja	kettesben	maradtak.
–	Biztosan	jól	döntöttél,	lányom?
–	 Nem.	 De	 nem	 volt	más	 választásom.	 Apa,	még	 valamit	 el	 kell

mondanom.
–	Ennyi	nem	volt	elég?
–	Be	kell	vallanom	neked	valamit…	Én	már	egy	ideje	úgy	érzem,

hogy	beleszerettem	Zakariába.	De	nem	volt	bátorságom	megvallani
még	magamnak	sem.
–	Zoé!	–	Az	apja	hangjában	inkább	volt	jelen	a	meglepettség,	mint

a	düh.
–	Borzasztóan	dühös	és	csalódott	vagyok,	hogy	egy	 ilyen	alkuval

állt	 elém,	 de	 még	 most	 is	 szeretem.	 Amikor	 Zakaria	 aznap	 az
irodában	megcsókolt,	én	visszacsókoltam	–	hadarta.	–	Nem	tudtam
ellenállni	 neki,	 akkor	 jöttem	 rá,	 hogy	 valójában	mit	 érzek	 iránta.
Aztán	 beléptél	 az	 ajtón,	 és	 nekiestél.	 Én	 meg	 nem	 tudtam
megszólalni.	 Úgy	 érzem,	 hogy	 ez	 volt	 a	 kezdő	 lökés	 afelé,	 hogy	 a
cégünk	csődbe	menjen.
–	Ezt	hogy	érted?
–	 Ha	 akkor	 nem	 ugrotok	 össze	 Fadaeijel,	 megadtad	 volna	 neki,

amit	kér.



–	Talán	igazad	van.	Nagyon	haragudtam	rájuk.	–	Mathieu	szemei
megteltek	 könnyel.	 –	 Ha	 nem	 másnap	 áll	 elém	 Qasim	 ezzel	 a
kéréssel,	 hanem	 vár	 még	 pár	 napot,	 akkor	 lenyugszom.
Valószínűleg	 meg	 tudtunk	 volna	 egyezni.	 És	 ha	 te	 őszinte	 lettél
volna	hozzám…
–	Tudom,	és	 sajnálom.	De	ami	 történt,	megtörtént.	Valamiért	 így

kellett	 lennie	 –	 sóhajtott	 egy	mélyet	Zoé.	 –	Most	 elbúcsúzom,	mert
holnap	 reggel	 korán	 indul	 a	 gép	 Egyiptomba.	 Jelentkezem,	 amint
tudok	 –	 álltak	 fel	 a	 székből	 mindketten,	 és	 átölelték	 egymást.	 –
Szeretlek,	apa.
–	Szeretlek,	kincsem.

Zak	és	Zoé	másnap	délelőtt	már	a	kairói	reptéren	voltak.	Bár	már	a
tél	a	végéhez	közeledett,	nem	volt	nagy	forróság	a	városban.	A	szél
enyhén	 fújdogált,	 éppen	 csak	 megcirógatva	 a	 pálmafák	 sötétzöld
leveleit.	Zakaria	fogott	egy	taxit,	azzal	mentek	haza,	egészen	a	szülei
házáig.	Amikor	megérkeztek	a	hatalmas	ház	elé,	Zoét	újra	elfogta	a
félelem.	Ahogy	közeledtek	a	ház	felé,	ő	csak	bámult	az	autó	ablakán
kifelé,	 és	 nem	 tudott	 másra	 gondolni,	 csak	 a	 pár	 nappal	 ezelőtt
történt	 rémes	 éjszakára,	 amikor	 megalázkodott	 Qasim	 előtt,	 de	 ő
mégis	 elutasította.	Nem	 tudott	másra	 gondolni,	 csak	 arra,	 hogy	 az
idősebb	 Fadaei	 vajon	 mit	 fog	 szólni	 ahhoz,	 hogy	 ő	 visszajött	 ide.
Ráadásul	a	fia	feleségeként.
–	Újra	itt	vagyok	–	suttogta	alig	hallhatóan,	végül	kiszállt	a	taxiból,

és	a	férje	után	ment.
Zakaria	bevitte	a	két	bőröndöt	a	házba,	majd	lerakta	az	ajtóban.

Qasim	 és	 Ghalia	 épp	 ebédelni	 készültek,	 már	 mind	 a	 ketten	 az
asztalnál	ültek.	Az	asszony	felállt	a	székből,	amikor	meglátta	a	fiát.



A	férje	egy	darabig	nézte	a	feleségét,	majd	megfordult.	Amikor	a	fia
háta	mögött	 álló	 nőre	 pillantott,	 ő	 is	 felállt	 a	 székéből.	Mozdulata
lassú	volt,	tekintetét	pedig	végig	Zoén	tartotta.
–	Mit	keres	ez	itt?	–	szűrte	ki	a	fogai	között,	de	a	mondata	alig	volt

hallható.	–	Megmondtam,	hogy	nem	rakhatja	be	többé	a	lábát	ebbe
a	házba!
–	Qasim,	 kérlek	 –	 suttogta	 az	 asszony	a	 férjének,	majd	óvatosan

megérintette	 a	 vállát.	 –	 Megérkeztetek?	 –	 kérdezte	 Ghalia	 a
fiatalokra	mosolyogva.
–	 Igen,	 találkoztatok	már	 Zoéval,	 anyám.	 –	 Azzal	megfogta	 a	 nő

kezét,	 és	 maga	 mellé	 húzta.	 A	 francia	 nő	 nem	 mosolygott,	 csak
bámult	 hol	 Qasimra,	 hol	 a	 feleségére.	 Szemébe	 könnyek	 szöktek,
végül	szégyenében	lehajtotta	a	fejét.
–	Üdvözöllek,	lányom	–	sétált	oda	az	asszony.	–	Isten	hozott.
–	Üdvözlöm,	asszonyom.
–	Ó,	hogy…	–	dörmögött	Ghalia	férje.
–	Ne	 szidd	a	vendéget,	Qasim!	Tudod	 jól,	 hogy	a	vendég	áldás	 a

háznál.
–	 Csakhogy	 ő	 nem	 vendég	 ebben	 a	 házban,	 anyám.	 Zoé	 a

feleségem	–	jelentette	be	a	nagy	hírt	Zak.
Az	asszony	tágra	meredt	szemmel	bámulta	a	fiatalokat,	egy	hang

sem	 jött	 ki	 a	 torkán.	 Tudta,	 hogy	 a	 fia	 erre	 készül,	 tudta,	 hogy
feleségül	akarja	venni	ezt	a	nőt,	hiszen	aznap	este,	mielőtt	elutazott
volna	Párizsba,	a	tekintete	és	szemeinek	csillogása	mindent	elárult.
De	 arra	 nem	 gondolt,	 hogy	 ilyen	 gyorsan	 megnősül	 az	 egyetlen
gyermeke,	 ráadásul	 nem	 Kairóban.	 Végül	 mégis	 erőt	 vett	 magán,
megszólalt,	mielőtt	a	férje	bármit	is	mondhatott	volna.
–	 Kedves	 gyermekem,	 bár	 egy	 kicsit	 váratlanul	 ért,	 hogy	 ilyen

hirtelen	 lett	 egy	menyem,	 de	 végre	 kaptam	 egy	 gyönyörű	 lányt	 is
Allahtól.	Ha	pedig	én	 lányomnak	 tekintelek	 téged,	akkor	 te	 tekints



az	 anyádnak,	 kérlek,	 és	 nyugodtan	 hívj	 ezentúl	 mamának	 –
mosolygott	Ghalia.	Hangja	 gyengéd	volt	 és	 kedves,	majd	biztatóan
megszorította	Zoé	kezét.
–	Köszönöm.
–	 Selma,	 hozz	még	két	 terítéket	 az	 asztalra	 –	 szólt	 hangosabban

Ghalia,	miközben	hátrafordította	a	 fejét,	majd	a	 segítő	pár	perccel
később	meg	is	érkezett	a	tányérokkal	az	ebédlőbe.
–	Üljetek	le,	ebédeljünk	meg	végre	–	morogta	Qasim,	de	a	hangja

korántsem	volt	nyugodt.
Ebéd	 után	 Zakaria	 felvitte	 a	 bőröndöket	 a	 hálószobába,	 ezután

megmutatta	 a	 feleségének	 a	 házat.	 Az	 előszobából	 óriási	 nappali
nyílt,	mely	a	család	délutáni	és	esti	pihenéseinek	adott	helyet,	illetve
a	 vasárnap	 nagy	 részét	 töltötték	 itt.	 A	 szalonból	 boltívvel
elválasztva	nyílt	az	étkező,	melyre	még	az	előszobából	is	rá	lehetett
látni.	Fából	készült,	nyolcszemélyes	asztal	volt	benne,	és	szintén	fa,
kézzel	 faragott	 székek	 sorakoztak	 az	 asztal	 körül.	 Innen	 nyílt	 a
konyha,	 ahol	 a	 ház	 asszonya	 és	 Selma	 általában	 együtt	 főzött.	 A
nappaliból	egy	elég	széles,	félköríves	márványlépcső	vezetett	fel	az
emeletre,	 ahol	 a	 hálószobák	 meg	 a	 vendégszobák	 kaptak	 helyet.
Minden	hálóhoz	külön	 fürdőszoba	 tartozott.	Az	emeleten	volt	még
egy	dolgozó-	és	egy	könyvtárszoba	is.	A	lépcső	alatt	is	volt	egy	ajtó.
Selma	szobája	volt	az,	ő	esténként	oda	vonulhatott	vissza.	A	család
szolgálatában	állt	még	egy	állandó	sofőr	és	egy	kertész	is,	de	ők	nem
a	házban	 laktak.	Mindkettőjüknek	családja	volt,	 így	minden	reggel
eljöttek	 Fadaeiékhez,	 esténként,	 a	 munka	 elvégzése	 után	 pedig
hazamentek.
Zoé	rettenetesen	fáradtnak	érezte	magát,	de	csak	állt	a	hálószoba

közepén	az	óriási,	hófehér	 selyemmel	 fedett	 franciaágy	előtt.	Arra
gondolt,	 hogy	 ebben	 az	 ágyban	 kell	majd	 aludnia	 azzal	 a	 férfival,
aki	 ilyen	 tisztességtelen	 ajánlattal	 állt	 elé.	Mégsem	 tudott	 rá	 teljes



szívéből	 haragudni,	 hiszen	 szerette	 őt.	Na	meg	persze	mondhatott
volna	 neki	 nemet	 is,	 de	 akkor	 mi	 lett	 volna	 azzal	 a	 rengeteg
munkásemberrel	 és	 azok	 családjával?	 Mi	 lett	 volna	 az	 apjával,	 a
céggel?
–	Elfáradtál?	–	zökkentette	ki	a	férfi	Zoét	a	gondolatmenetéből.
A	 lány	 csak	 bólintott,	 miközben	 lehajtotta	 a	 fejét,	 és	 egy

könnycsepp	 folyt	 végig	 az	 arcán.	 Úgy	 érezte,	 hogy	 Zakaria
megváltozott,	 mintha	 már	 nem	 is	 akarná	 őt	 igazán.	 Mintha
elfogytak	 volna	 belőle	 azok	 a	 szép	 szavak,	 amikkel	 a	 leveleiben
ostromolta	őt.
–	Lefeküdnék,	ha	nem	bánod	–	nézett	könnyes	szemmel	a	férjére.
–	Pihenj	csak.
A	 férfi	 a	 nappaliban	 az	 apjába	 futott,	 aki	 a	 körülményekhez

képest	 egyáltalán	 nem	 tűnt	 már	 dühösnek.	 Pedig	 Zak	 teljesen
felkészült	 a	 csatára,	 de	 arra,	 ami	 ezután	 történt,	 egyáltalán	 nem
számított.
–	Gyere!	–	mondta	Qasim,	és	a	teraszra	ment.	Zak	követte	az	apját.

–	Miért	csináltad	ezt,	fiam?	Miért	állítottál	minket	kész	tények	elé?
Miért	nem	mondtad	el,	mire	készülsz?
–	Nem	kaptad	meg,	amit	kértél,	én	most	elvettem.
–	Nem	értelek,	Zakaria.
–	 Te	 több	 részesedést	 akartál,	 de	 nem	 kaptad	 meg.	 De	 gondolj

bele,	hogy	Zoé	Mathieu	egyetlen	örököse.
–	Azt	hittem,	szereted	azt	a	lányt…
–	Szerettem	valakit,	akiről	azt	hittem,	hogy	más,	mint	a	többi	nő.

De	megint	csalódtam.
–	Még	mindig	nem	értem,	hogy	miért	nem	mondtad	el	nekünk.
–	 Mert	 tudtam,	 hogy	 ha	 elmondom	 nektek,	 mit	 is	 tervezek,	 ti

lebeszéltetek	volna	róla,	apa.
–	Jól	 láttad	–	bólogatott,	és	hozzátette:	–	Egyszer	már	megégetted



magad,	fiam.	Akkor	sem	hallgattál	rám.	Pedig	az	a	másik	nő,	Faizah
szeretett	 téged,	 mégis	 megbotlott.	 Ráadásul	 meg	 is	 lopott	 minket.
Mit	 gondolsz,	 Zakaria,	mi	 lesz	 ebből	 a	kapcsolatból?	 –	mutatott	 az
emelet	felé	az	idősebbik	férfi.
–	Tudod,	hogy	mennyire	vágytam	erre	a	nőre.	Csalódtam	benne,

de	még	mindig	vágyom	rá.
–	És	most	megkaptad?
–	 Nem	 tudom,	 hogy	 Zoé	 mit	 érez	 irántam.	 Bízom	 abban,	 hogy

megszeret,	 és	 akkor	 teljesen	 a	 markomban	 tarthatom	 a	 céggel
együtt.
–	Oh,	Allah!	Te	semmiből	nem	tanulsz!	–	tárta	szét	a	karját	Qasim.

–	Tudod,	fiam,	ha	egy	farkas	mellé	bezárnak	egy	bárányt,	az	bizony
nem	 lesz	 szerelmes	 a	 farkasba,	 bármennyi	 idő	 teljen	 is	 el.	 Ennek
ellenére	 kívánom,	 hogy	 Allah	 áldja	 meg	 ezt	 a	 kapcsolatot,	 és	 ne
végződjön	 tragédiával	 –	 fejezte	 be	 a	 mondandóját,	 majd	 lassan
visszasétált	 a	 szalonba.	 Zakaria	 pedig	 egyedül	 maradt	 a	 délutáni
napsütésben.	Megpróbált	nem	gondolni	semmire,	csak	hagyta,	hogy
a	téli	szellő	megérintse	minden	porcikáját.

Zoé	 aznap	 már	 le	 sem	ment	 a	 hálóból,	 valahogy	 nem	 volt	 kedve
senkivel	 sem	 beszélni.	 Csak	 a	 vacsorához	 hagyta	 el	 a	 szobáját.
Amikor	 pedig	 befejezte	 az	 evést,	 elnézést	 kért,	 és	 fáradtságra
hivatkozva	 visszatért	 a	 hitvesi	 szobába,	 végül	 letusolt,	 és	 rögtön	 a
takaró	alá	bújt.
Zakaria	 nem	 sokkal	 később	 követte	 őt,	majd	 ő	 is	 lefürdött,	 és	 a

felesége	mellé	 feküdt.	Kívánta	 a	nő	 testét,	 nem	 tudott	 uralkodni	 a
vágyain,	így	simogatni	kezdte	őt.	Az	asszony,	aki	ugyan	haragudott
a	 férjére	 a	 tisztességtelen	 ajánlata	miatt,	 küzdött	 az	 érzései	 ellen.



Megpróbálta	 eltolni	magától	 Zakariát,	 de	 a	 vágy	 végül	 legyőzte	 az
akaratot,	és	átadta	magát	ennek	a	forró	éjszakának.
Teste	 már	 nem	 tiltakozott	 a	 férje	 érintése	 és	 csókja	 ellen.

Átkarolta	Zak	nyakát,	aki	ettől	még	vadabban	húzta	magához	a	nőt.
Zoé	csak	arra	 tudott	gondolni,	hogy	 lehet	valakit	ennyire	gyűlölni,
de	ugyanakkor	szeretni	is.	Azt	hitte,	menten	kettéhasad.	Ki	szerette
volna	 üríteni	 a	 fejét	 ezektől	 a	 gondolatoktól,	 csak	 a	 férjére	 akart
koncentrálni,	élvezni	akart	minden	pillanatot.
Zakaria	egyre	vadabbul	csókolta	a	feleségét,	ennek	ellenére	testét

lágyan	simogatta.	Teljesen	elöntötte	őt	a	vágy.	Az	érzés,	hogy	végre
megkapta	 a	 nőt,	 új	 érzéseket	 nyitott	 meg	 benne.	 Tudta,	 hogy
másnap	nem	lesz	vele	ennyire	kegyes.	Büntetni	akarta	Zoét,	amiért
csalódott	benne.	Úgy	gondolta,	ha	ma	felrepíti	a	felhők	közé,	holnap
nagyobbat	fog	esni	onnan.	Minden	mozdulatát,	minden	érintését	a
csalódottság	 vezette,	 de	 egy	ponton	mégis	 elvesztette	 a	 kontrollt	 a
teste	 felett.	 Már	 ő	 sem	 volt	 ura	 önmagának.	 Mindketten	 élvezni
akarták	az	együtt	töltött	perceket.
Másnap	reggel,	amikor	a	nő	felkelt,	Zakaria	már	épp	az	öltönyét

igazgatta.
–	Jó	reggelt	–	mosolygott	a	nőre.	–	Hogy	aludtál?
–	Köszönöm,	jól.	És	te?
–	Remekül.
–	 Dolgozni	 mész?	 –	 ült	 fel	 az	 asszony	 az	 ágyban,	 majd

megigazította	lecsúszott	hálóruhájának	pántját.
–	Miért	vagy	ezen	meglepődve?
–	Azt	hittem,	együtt	töltjük	a	napot.
–	Miből	gondoltad?	–	Zak	furcsán	kémlelte	Zoét.
–	 Az	 éjjel…	 –	 jött	 zavarba	 a	 nő,	 de	 a	 férje	 nem	 hagyta,	 hogy

végigmondja.
–	 Az	 éjszaka	 szeretkeztünk.	 És?	 –	 jegyezte	 meg	 cinikusan.	 –	 A



feleségem	vagy,	ez	természetes,	de	semmi	több.
–	Zakaria,	mi	van	veled?	Azt	hittem,	valóban	szeretsz.	A	leveleid…
–	A	leveleim?	–	nézett	haragosan	a	férfi	a	takaróját	igazgató	nőre.

–	Az	azelőtt	volt,	mielőtt	rájöttem,	hogy	téged	sem	érdekel	más,	csak
a	pénz.
–	Mi?	Ez	nem	igaz!
–	 Drágám,	 ha	 nem	 lenne	 igaz,	 akkor	 nem	 fogadtad	 volna	 el	 az

ajánlatomat.	Csalódtam	benned.
Zoé	nem	tudott	megszólalni,	a	gondolatai	csak	úgy	kavarogtak	a

fejében.
–	Hozattam	fel	neked	reggelit	–	mutatott	a	kis	dohányzóasztalkára

Zak.	 –	 Reggelizz	meg!	Nekem	most	mennem	kell	 dolgozni.	 –	Azzal
távozott	a	szobából.
Mit	 képzel	 ez	magáról?	 –	 gondolta	 a	 nő.	 –	Úgy	 csinál,	mintha	 én

lennénk	 a	 világ	 legszemetebb	 embere,	 mintha	 egy	 pénzéhes	 cafka
lennék.	 De	 ez	 nem	 igaz,	 én	 csak	 az	 apám	 cégét	 és	 az	 ott	 dolgozó
emberek	megélhetését	 tartottam	a	szemem	előtt,	amikor	elfogadtam
ezt	az	átkozott	alkut.	Gyűlölöm	azt	a	percet,	amikor	megismertelek,
Zak.	Sosem	leszek	boldog	ebben	a	házban	–	sopánkodott,	aztán	erőt
vett	magán,	felkelt	az	ágyból,	és	az	ablakhoz	ment.	Az	ablakból	 jól
lehetett	látni	a	ház	bejáratát.	A	férje	épp	ekkor	lépett	ki	az	ajtón.
–	 Az	 isten	 verjen	meg,	 Zakaria	 Fadaei!	 –	 csúszott	 ki	 Zoé	 száján,

miközben	 nézte	 a	 távozó	 alakot.	 Teste	 remegett	 a	 dühtől,	 és
legszívesebben	 utánavágta	 volna	 a	 reggelijét	 tálcástul,	 de	 csak
felemelte	 az	 asztalról,	 és	 elindult	 vele	 a	 konyha	 irányába.	Amikor
belépett	a	konyhába,	Selma	épp	teát	készített.
–	Jó	reggelt!
–	 Jó	 reggelt!	 –	 mosolygott	 a	 segítő,	 mikor	 a	 nőre	 nézett.	 –	 Oh,

asszonyom,	nem	kellett	volna	lehoznia	a	tálcát,	én	lehoztam	volna.



Feleslegesen	fáradt	vele.
–	Nem	tesz	semmit	–	tette	le	az	asztalra	a	reggelijét.
–	Nem	is	evett,	asszonyom	–	 lepődött	meg	az	ételt	 látva	Selma.	–

Talán	nem	ízlik?
–	Szó	sincs	róla,	én	csak	nem	igazán	vagyok	éhes	–	hebegte	a	nő,

és	zavarában	ide-oda	cikáztak	a	szemei.
–	Kér	egy	hársfateát?
–	Nem,	köszönöm	–	rázta	a	fejét	Zoé,	majd	távozott	a	konyhából.	A

teraszra	ment,	hogy	szívjon	egy	kis	friss	levegőt.
Selma	 egy	 darabig	 nézte	 az	 asszonyt,	 közben	 elkalandozott	 a

gondolataiban.
Vajon	 miért	 ilyen	 szomorú	 ez	 a	 lányka,	 hiszen	 most	 kéne	 a

legboldogabbnak	 lennie.	 –	 Ezután	 kivitte	 a	 teát	 a	 nappaliba
Ghaliának.	Qasim	 felesége	megköszönte	 Selma	 fáradalmát,	majd	a
menye	után	ment	a	teraszra.
–	Tegnap	nem	volt	alkalmunk	beszélgetni,	lányom	–	ült	le	az	egyik

székbe	az	asszony,	és	 letette	a	csészéjét	az	asztalra.	–	Tudom,	hogy
fáradt	voltál,	ezért	nem	is	akartalak	zavarni.
–	Jó	reggelt	–	nézett	Zoé	a	háta	mögé,	amikor	meghallotta	anyósa

hangját.
–	Jó	reggelt.	Hogy	aludtál?
–	 A	 körülményekhez	 képest…	 –	 akadt	 el	 a	 hangja,	 amikor	 az

asszony	a	szemébe	nézett.
–	Talán	nem	megfelelő	az	ágy?
–	Nem	erről	van	szó,	tudja	jól,	miről	beszélek.
–	 Gyere,	 ülj	 le,	 lányom	 –	 invitálta	 maga	 mellé	 a	 menyét	 az

asszony.	Zoé	odalépett	az	egyik	székhez,	és	leült.
–	Szép	ez	a	táj.	Csendes,	meghitt.	Nyugalmat	sugároz.
–	 Igen	 –	 mosolyodott	 el	 Ghalia,	 majd	 így	 folytatta:	 –	 Tudod,



gyermekem,	ha	mi	tudtuk	volna,	hogy	mire	készül	a	fiam,	és	nem	az
utolsó	pillanatban	 jövök	rá,	megpróbáltuk	volna	 lebeszélni	erről	a
lépéséről.	 Mi	 tudjuk,	 hogy	 Zakaria	 nem	 döntött	 helyesen.	 Ennek
ellenére	azt	állítom,	hogy	a	fiam	jó	ember.	De	néha	hozhat	ő	is	rossz
döntéseket.	 Én	 tudom,	 hogy	 milyen	 körülmények	 között	 kerültél
Kairóba,	azt	viszont	nem	tudom,	hogy	mit	érzel	a	fiam	iránt,	de	ha
megtennéd,	 hogy	 legalább	 megpróbálod	 elfogadni	 a	 helyzetet,
nagyon	 boldoggá	 tennél.	 –	 Majd	 az	 asszony	 a	 menye	 szemébe
nézett.	 –	 Hamarosan	 Qasim	 öccsének	 a	 lánya	 ide	 fog	 költözni
hozzánk,	 mert	 itt	 jár	 majd	 egyetemre,	 és	 szeretném,	 ha	 ebből	 az
egész	ügyből	nem	venne	észre	semmit.
–	Megértem	önt,	és	igyekezni	fogok,	mama	–	mosolyodott	el	Zoé.	–

Tudja,	 sosem	 gondoltam	 volna,	 hogy	 valakinek	 még	 azt	 fogom
mondani	 egyszer,	 hogy	 mama	 –	 sóhajtott,	 majd	 témát	 váltott.	 –
Annyira	 más	 itt	 minden,	 a	 kultúra,	 a	 szokások.	 De	 igyekszem
beletanulni,	és	hozzászokni	az	itteni	élethez.
–	Sok	minden	más	itt,	mint	Európában.	De	egyvalami	nem,	és	ezt

sose	 feledd,	Zoé.	Az	érzések.	A	kimondott	 szavaknak	 súlya	van,	 és
célba	találnak,	mint	egy	nyílvessző.	A	szívet	és	a	lelket	ugyanolyan
könnyedén	meg	lehet	bántani,	mint	bárhol	máshol	a	világban,	és	a
sebek	 itt	 is	 lassan	gyógyulnak.	–	Ezzel	Ghalia	 felállt	az	asztaltól,	és
bement	 a	 házba.	 Zoé	 egyedül	 maradt	 a	 gondolataival,	 és
megpróbálta	rendre	utasítani	őket.
Ha	Ghalia	 arra	kért,	 hogy	próbáljam	elfogadni	 a	helyzetet,	 akkor

megteszem.	Hiszen	nincs	más	választásom…	Vagy	mégis?	Nem…	Azt
hiszem,	 nincs.	 Zakariának	 pedig	 bebizonyítom,	 hogy	 téved	 velem
kapcsolatban	 –	 gondolta	 magában	 az	 ifjú	 feleség,	 majd	 mélyet
sóhajtott,	magába	szívva	a	frissen	vágott	fű	finom	illatát.



Zakaria	 aznap	 kora	 délután	 ért	 haza.	 Zoé	 a	 szalonban	 ült,	 és	 egy
könyvet	 olvasott,	 amit	 magával	 hozott	 Párizsból.	 Bár	 az	 arab
nyelvet	 jól	 értette,	 az	 olvasással	 azért	 még	 meggyűlt	 a	 baja.	 Így
örült,	hogy	hozott	magával	pár	olvasnivalót	is,	legalább	nem	öli	meg
majd	az	unalom	ebben	a	hatalmas	házban.
–	 Zoé!	 –	 nézett	 meglepett	 tekintettel	 újdonsült	 feleségére	 Zak,

amikor	 a	 nappaliba	 lépett.	 A	 nő	 felpillantott	 a	 könyvből,	 de	 nem
szólalt	meg,	inkább	újra	átadta	magát	az	olvasásnak.	–	Örülök,	hogy
itt	 vagy	 –	 lépett	 közelebb	 hozzá,	 majd	 átnyújtott	 neki	 egy	 szál
virágot.
–	Miért?	Szerinted	hol	lennék?	–	csapta	össze	idegesen	a	könyvet

Zoé,	de	a	virágot	nem	vette	el,	csak	bámult	rá.
Ekkor	Selma	ment	be	a	szobába.
–	Isten	hozta,	uram.	Kér	egy	csésze	teát?
–	Legyen	kettő	–	nézett	a	felesége	szemébe.	–	Várjon!	Kérem,	tegye

vízbe	–	nyújtotta	át	a	virágot.
–	Igenis,	uram.
Zoé	 idegesen	csóválta	a	 fejét,	 és	 forgatta	a	 szemeit.	Nem	értette,

hogy	ez	a	pasas	hogy	lehet	ennyire	nyugodt	a	reggel	történtek	után.
Megalázta	őt,	most	meg	beállít	ide	egy	szál	virággal,	mintha	mi	sem
történt	 volna,	 és	 minden	 a	 legnagyobb	 rendben	 lenne.	 Közben
eszébe	 jutottak	 az	 anyósa	 szavai,	 így	hát	megpróbált	uralkodni	 az
indulatain.	Zakaria	is	helyet	foglalt	a	nő	közelében,	de	nem	teljesen
mellette.	 Ebben	 a	 pillanatban	 a	 segítő	 jött	 be	 újra	 a	 két	 csésze
teával.
–	Köszönjük,	Selma.
–	Igazán	nincs	mit,	uram.



–	Nagyon	kedves	nő.
–	 Az	 –	 kortyolt	 bele	 a	 férfi	 a	 teába.	 –	 Miért	 nem	 fogadtad	 el	 a

virágot?	Nem	az	a	szál	rózsa	tehet	a	kialakult	helyzetről.
–	Valóban,	mert	te	tehetsz	róla.
–	Aha	–	tört	ki	a	nevetés	a	fickóból.
Zoé	 ránézett,	 a	 szemei	 szikrát	 szórtak	 a	 dühtől,	 de	még	mindig

uralkodott	magán.
–	Talán	valami	vicceset	mondtam?
–	Nem	–	köszörülte	meg	a	torkát	Zakaria.	–	Neked	mi	bajod	van?
–	Nem	tudom.	Semmi	–	 felelte,	de	 továbbra	 is	Zakariát	nézte.	Rá

kellett	 jönnie,	 hogy	 a	 férje	 ugyanolyan	 jóképű,	 mint	 amilyen
évekkel	 azelőtt	 volt,	 amikor	 először	 találkoztak.	 Csak	 a
rámenőssége,	 na	 azzal	 volt	 a	 baj.	 Talán,	 ha	 kevésbé	 lett	 volna
akaratos,	akkor	most	minden	másképpen	alakulna.	De	ez	most	már
sosem	derül	ki.	Majd	hirtelen	elvette	a	 tekintetét	Zakről,	hogy	ő	 is
belekortyoljon	a	teába.
–	Finom.
–	Selma	mindig	jó	teát	készít.	–	Ekkor	az	ifjú	férj	kezdte	bámulni	a

feleségét,	 azon	 tűnődött,	 hogy	miért	 is	 vágyakozott	 ennyire	utána.
Talán	a	fekete	göndör	haja,	ami	megfogta,	vagy	a	törékeny	termete?
Esetleg	 a	 kecsessége?	 Vagy	 csak	 az,	 hogy	 ő	 volt	 az	 egyetlen	 nő	 a
közelében,	aki	visszautasította	minden	közeledését?	Bármi	legyen	is
az,	az	őrületbe	kergeti.	Egy	mondat	visszhangzott	a	fejében,	amit	az
Ezeregyéjszaka	meséiben	olvasott.
„Ne	 mondd:	 Hogyha	 én	 egyszer	 szerelmes	 leszek,	 nem	 kerget

őrületbe	a	szerelem.
De	igen,	mert	egyetlen	férfi	sem	képes	ellenállni	annak,	hogy	egy	nő

elcsavarja	a	fejét…”
Abban	az	egyben	biztos	volt,	hogy	most	már	ő,	aki	itt	ül	mellette,	a

felesége	 lett,	 megkapta,	 amit	 akart,	 a	 kérdés	 csak	 az	 volt,	 hogy	 a



csalódás,	amit	okozott	neki,	elmúlik-e	valaha.
–	Kérdezhetek	valamit,	Zak?	–	nézett	rá	az	asszony.
–	Persze.
–	Meddig	lesz	ez	így?
–	Nem	értelek.	Mi	meddig	lesz	így?
–	Meddig	 játsszuk	a	 jó	 férj	és	 feleség	 játékot	egymásnak?	Hiszen

itt	mindenki	 tudja,	hogy	én	csak	egy	alku	része	vagyok.	Persze,	ha
valaki	idegen	jön	a	házba,	az	más,	de	addig…
Zakaria	megdöbbent,	majd	így	szólt.
–	Ameddig	csak	akarod	–	vágta	rá	szemrebbenés	nélkül.
–	Mi	van,	ha	én	holnaptól	már	nem	akarom	ezt	az	egészet?
–	Szíved	joga.
–	Elengedsz?	Visszamehetnék	Párizsba?
–	 Persze!	 Akár	már	most	 is!	 Hiszen	 itt	 mindenki	 tudja,	 hogy	 te

csak	 egy	 alku	 része	 vagy.	 Fogd	 a	 holmid,	 és	 menj!	 Már	 úgyis
megkaptalak,	mire	kellenél	még?	–	Majd	felnevetett,	hangja	ezután
cinikusra	változott.	–	Csak	 legyél	 tisztában	azzal,	hogy	akkor	véget
ér	az	alkunk	is	–	mondta,	majd	felállt	a	kanapéról,	felhúzta	Zoét	is,
lenézett	 rá,	 megemelte	 az	 állát,	 hogy	 a	 szemébe	 tudjon	 nézni,	 és
suttogva	 folytatta.	 –	 Ha	 te	 kihátrálsz	 ebből	 a	 házasságból,	 én
kihátrálok	apád	mögül.	Remélem,	megérted.	Hiszen	erről	szólt	ez	az
ajánlat	–	engedte	el	a	felesége	állát,	végül	elindult	az	emelet	felé.
–	Szemét!	–	morogta	halkan	az	asszony,	és	egy	újabb	könnycsepp

gördült	végig	az	arcán.
–	Lehet,	hogy	 igazad	van,	 tényleg	szemét	ember	vagyok,	de	nézz

magadba	 te	 is	–	szólt	vissza	a	 férfi	a	 lépcső	aljáról.	–	Nem	álltál	ki
mellettem,	amikor	az	apád	nekem	esett,	pedig	visszacsókoltál,	te	is
akartad.	 A	 te	 hibád,	 hogy	 az	 apád	 elküldött	 minket	 a	 cégetektől.
Pedig	csak	be	kellett	volna	vallanod	az	igazat	neki.	Az	apád	miattad
nem	fogadta	el	az	én	apám	ajánlatát,	miattad	nem	segített,	amikor



nekünk	volt	rá	szükségünk.	Te	mégis	idejöttél,	és	bár	az	apám	nem,
de	én	meghallgattalak.	Meghallgattalak,	és	segítettem.	Valóban	nem
volt	 tisztességes	 az	 ajánlat,	 amit	 tettem	 neked,	 tehát	 akár	 lehetek
egy	szemét	ember	is.	De	nem	fogott	senki	fegyvert	a	fejedhez,	hogy
igent	mondj.	Te	választottál.	Ezek	után	gondolkozz	el	azon,	hogy	te
mi	vagy!	–	Zakaria	szinte	felszaladt	a	 lépcsőn,	egészen	a	szobájáig,
melynek	 ajtaját	 jól	 hallhatóan	 becsapta.	 Erre	 a	 hangra	 a	 felesége
összerezzent.
Zoé	 egyedül	 maradt	 a	 nappaliban	 a	 lelkiismeretével.	 Tudta

nagyon	 jól,	 hogy	 Zaknek	 mindenben	 igaza	 van,	 ő	 is	 ugyanolyan
szemét	 alak,	mint	 a	 férfi.	 Ennek	 ellenére	 továbbra	 sem	volt	 képes
megérteni	 a	 viselkedését,	 de	 megfogadta	 magának,	 hogy	 elkövet
mindent	 annak	 érdekében,	 hogy	 a	 kívülállók	 ne	 vegyenek	 észre
semmit	abból,	hogy	ez	a	házasság	az	ő	részéről	is	most	már	csupán
egy	alku	része.

Qasim	 és	 Ghalia	 a	 vacsora	 előtt	 a	 szobájukba	 mentek,	 hogy
felkészüljenek	az	étkezésre.	De	mielőtt	 lejöttek	volna	az	emeletről,
az	asszony	beszélni	szeretett	volna	a	férjével.
–	Qasim,	szeretnélek	megkérni	valamire.
–	Tudom,	hogy	mit	akarsz	mondani,	Ghalia…
–	Beszéltem	Zoéval	ma	reggel,	őt	is	megkértem	arra,	hogy	legyen

kedves	 alkalmazkodni	 a	 helyzethez.	 De	 téged	 is	 erre	 szeretnélek
kérni.	Tudom,	hogy	dühös	vagy	arra	a	lányra,	de	el	kell	fogadnunk	a
fiunk	döntését,	hiszen	már	nem	tehetünk	semmit.
–	 Tudom,	 kedvesem.	 Hidd	 el,	 tartom	 magam	 annyira	 komoly

embernek,	hogy	el	tudjam	fogadni	ezt	a	helyzetet.
–	Örülök,	hogy	ezt	mondod.



–	 Én	 is	 beszéltem	 a	 fiunkkal	 tegnap.	 Rájöttem,	 hogy	 Zakaria
valójában	 szerelmes,	 hiába	 titkolja.	 Tudom	 azt	 is,	 hogy	 nagyot
csalódott	 Zoéban,	 és	 talán	 kiábrándult	 belőle,	 de	 a	 szerelem	 nem
múlik	el	egyik	napról	a	másikra.
–	 Megkérdezted,	 hogy	 miért	 döntött	 ilyen	 hirtelen	 a	 házasság

mellett?
–	Persze	hogy	megkérdeztem,	na	nem	pont	ezekkel	a	szavakkal…

De	 amit	 mondott…	 Ott	 van	 a	 párizsi	 cég.	 Bosszút	 akart	 állni
Mathieu-n,	amiért	nem	segített	nekünk.	Elvette	az	egyetlen	lányát,	a
cég	egyetlen	örökösét,	hogy	így	majd	a	miénk	legyen	a	parfümgyár.
–	 Mi?	 –	 lepődött	 meg	 az	 asszony.	 –	 Hogy	 gondolhat	 ilyet	 az	 a

gyerek?!
–	Nézd,	Ghalia,	a	fiunk	felnőtt	ember,	ő	tudja,	mit	csinál.
–	Te	pedig	asszisztálsz	ehhez?
–	Én	nem	asszisztálok	semmihez.	Szerintem	sem	így	kellett	volna

ezt	intézni…
–	 Engem	 azért	 aggaszt	 ez	 a	 dolog,	 Qasim.	 Főleg,	 hogy	 Zak	 a

parfümgyárat	 így	akarja	megszerezni.	Én	nem	ilyen	fiút	neveltem.
Arra	bazírozik,	hogy	meghaljon	Zoé	apja,	és	ő	rátegye	a	kezét	arra	a
francia	 cégre?	 Nagyon	 szomorú	 vagyok.	 Ráadásul	 ez	 a	 lány	 nem
önszántából	 van	 itt.	 Zoé	 csupán	 egy	 szerződés	 biztosítéka.	 –	 Az
asszony	 lehajtotta	 a	 fejét,	majd	 így	 szólt:	 –	Néha	 úgy	 érzem,	 hogy
Zakaria	teljesen	megőrült	–	majd	újra	a	férjére	nézett.	–	De	be	kell
vallanom,	 hogy	 ez	 a	 francia	 lány	 szimpatikus	 nekem,	 úgy	 látom,
hogy	elég	intelligens	is	ahhoz,	hogy	felfogja	ennek	a	házasságnak	a
súlyát.	 Bízom	 benne,	 hogy	 nem	 lesz	 botrány.	Meg	 abban	 is,	 hogy
megváltoztatja	Zak	nézeteit.
–	Meglátjuk,	Ghalia…	Meglátjuk	–	bólogatott	Qasim.
A	vacsora	elég	feszülten	telt,	Zoé	pedig	a	könnyeivel	küszködött.

De	 most	 nem	 azért,	 mert	 a	 férfi	 maga	 mellé	 láncolta,	 hanem	 a



szavai	miatt,	amiket	a	fejéhez	vágott.	Rájött,	hogy	az	anyósa	igazat
mondott,	 amikor	 azt	 ecsetelte,	 hogy	 a	 kimondott	 szavak	 célba
találnak,	és	mindegyiknek	súlya	van.
Vacsora	 után	 a	 szobájába	 ment,	 hamarosan	 Zakaria	 is	 követte

asszonyát.	Nem	szóltak	egymáshoz	egy	szót	sem.	Zoé	a	fotelban	ült,
amíg	a	férfi	letusolt.	Amikor	Zak	kilépett	a	fürdőből,	csak	egy	puha
törölköző	 volt	 a	 derekára	 csavarva,	majd	 a	 szekrényhez	 lépett,	 és
keresgélni	kezdett	benne.
–	Hová	készülsz?	–	kérdezte	halkan	a	nő.
–	Nem	mindegy?
–	Bíztam	benne,	hogy	beszélgethetünk	egy	kicsit.
–	Ha	 fontos,	akkor	hallgatlak	–	nézett	a	 feleségére	Zakaria.	A	nő

viszont	 nem	 tudta	 levenni	 a	 férfi	 bronzbarna,	 izmos	 testéről	 a
tekintetét.	Végül	a	férje	szemébe	nézett,	majd	pár	lépést	közeledett
felé.
–	Gondolkoztam	azon,	 amit	mondtál,	 és	 igazad	van.	Elég	 szemét

módon	viselkedtem	veled,	 és	nagyon	bánom,	de	meg	kell	 értened.
Ez	az	egész	helyzet	nekem	egyáltalán	nem	egyszerű.
–	Szerinted	nekem	könnyű?	–	lépett	a	férfi	is	közelebb	a	nőhöz.	–

Én	is	most	vagyok	először	ilyen	helyzetben.	Nézd,	Zoé,	én	komolyan
mondom,	nem	akarom,	hogy	szenvedj	mellettem.
–	 Ha	 valóban	 szeretsz,	 és	 nem	 akarod,	 hogy	 szenvedjek,	 akkor

miért	kellett	 idejönnöm	veled?	Miért	kellett	kikényszerítened	ezt	a
házasságot?
–	Ezért	–	mondta	a	férfi,	majd	lehajolt,	és	megcsókolta	a	feleségét.

A	csókja	szenvedélyes	volt	és	tüzes.	Zoé	egy	pillanatig	habozott,	de
érezte,	hogy	testének	nem	ura	többé,	újra	át	akarta	élni	azt	a	csodás
pillanatot.	 Hát	 átadta	 testét	 a	 szenvedélynek,	 és	 visszacsókolt.	 A
testük,	 mint	 két	 izzó	 vas,	 úgy	 ért	 össze,	 szinte	 látni	 lehetett	 a
szikrákat,	 amikor	 Zakaria	 még	 közelebb	 húzta	 magához	 a



szerelmét.	Végül	elengedte	őt,	abbahagyta	a	csókot,	majd	kinyitotta
a	szemét,	és	halkan	suttogott	a	nő	szájába.
–	Ezért…	–	suttogott	a	nő	szájába,	majd	a	fürdőszobába	indult.	A

ma	éjjelt	nem	akarta	együtt	tölteni	a	feleségével.
Zoé	 is	 kinyitotta	 a	 szemét,	 de	 még	 mindig	 nem	 volt	 ura

önmagának.	 A	 nő	 megérintette	 az	 ajkait,	 a	 teste	 még	 mindig
remegett.
–	 Istenem	 –	 mondta,	 miközben	 valami	 egészen	 mennyei	 érzés

járta	át	a	testét.
Zoé	a	 férje	után	ment	 a	 fürdőszobába.	Amikor	belépett,	 Zakaria

szemben	 állt	 vele,	 szemöldökét	 kíváncsian	 felhúzta,	 miközben	 az
ingét	gombolta	be.
–	Mondani	szeretnél	valamit?	–	kérdezte	a	feleségét,	aki	elé	sétált,

majd	 egy	 mozdulattal	 széttépte	 az	 inget	 a	 testén.	 A	 gombok
szanaszét	 repültek	 a	 fürdőben.	 Ekkor	 átfogta	 a	 férje	 nyakát,	 és
megcsókolta.	 Zakaria	 nem	 sokáig	 kérette	 magát,	 felkapta	 Zoét	 az
ölébe,	és	egyenesen	az	ágyig	vitte.	Az	egymás	iránti	vágyuk	ebben	a
pillanatban	 erősebbnek	 bizonyult,	 mint	 bármi	 más,	 ami
összekötötte	őket.



6.	FEJEZET

Mathieu	 a	 heti	 értekezletre	 sietett	 a	 konferenciaterembe.	 Már
késésben	 volt.	 Kíváncsian	 várta,	 hogy	 valóban	 jó	 ötlet	 volt-e	 újra
társulni	 Fadaeiékkel.	 Amikor	 belépett	 az	 ajtón,	 köszöntötte	 az	 ott
lévőket,	 és	 leült	 az	 elnöki	 székbe.	 Elnézést	 kért	 a	 késésért,	 majd
megköszörülte	a	torkát.
–	Kezdhetjük?
A	férfi	tenyere	izzadni	kezdett,	a	szíve	vadul	kalapált.	Úgy	érezte

ebben	a	pillanatban	magát,	mint	amikor	élete	első	megbeszélésére
ment.	Pedig	nap	mint	nap	tapasztalta,	hogy	a	cég	nem	lehet	annyira
rossz	 helyzetben,	mint	 azelőtt.	 A	megrendelés	 napról	 napra	 egyre
több	 lett.	 Valamiért	 mégsem	 volt	 teljesen	 nyugodt.	 Talán	 a	 lánya
miatt.	Vajon	hogy	lehet	most	az	ő	szeme	fénye…?	Hadiya	zökkentette
ki	a	gondolataiból.
–	 Igen,	 uram,	 itt	 vannak	 az	 első	 havi	 adatok,	 a	 jó	 hír,	 hogy

mindegyik	 növekvő	 tendenciát	 mutat.	 A	 termelésünk	 újra
gyarapodott,	ez	betudható	annak,	hogy	kezdenek	visszatérni	a	régi
megrendelőink	 –	 mutatta	 a	 grafikonokat	 sorban	 egymás	 után	 az
asszisztens.	 –	 A	 beszállítás	 pedig	 zavartalanul	 működik.	 Ráadásul
annak	köszönhetően,	hogy	Zakaria	Fadaei	ismét	társult	a	céggel,	és
újra	 tőle	 szerezhetjük	 be	 a	 parfümök	 esszenciáit,	 rengeteget
spórolunk.	–	Majd	a	nő	visszaült	a	helyére,	mielőtt	folytatta	volna.	–



De	ami	a	 legjobb,	hogy	a	magánszemélyek	mellett	a	kiskereskedők
megrendeléseinek	száma	is	napról	napra	növekszik.
–	Ez	nagyszerű	hír	–	dőlt	hátra	a	székében	a	férfi.
Az	 arcán	 látszott	 a	 megkönnyebbülés.	 Már	 nem	 volt	 annyira

nyúzott	sem,	mint	hetekkel	korábban.	Talán	most	először	hajthatta
álomra	 úgy	 a	 fejét,	 hogy	 tudta,	 nem	 kell	 aggódnia	 a	 vállalkozása
miatt.	 Végre	 egyenesbe	 jönnek.	 Hamarosan	 a	 béreket	 is	 vissza
tudják	 emelni	 arra	 a	 szintre,	 melyet	 a	 dolgozók	 a	múlt	 év	 végéig
kaptak.	De	valami	azért	még	mindig	nem	hagyta	nyugodni,	hiszen
ott	 volt	 a	 lánya…	 Aggódott	 érte,	 persze	 az	 egy	 más	 dolog	 volt.
Mathieu	az	a	típusú	férfi	volt,	aki	nem	szerette	keverni	a	munkát	a
magánéletével.	 Ennek	 ellenére	 nyugtalanította	 a	 lánya	 sorsa,
viszont	 erről	 a	 bizonyos	 alkuról	 senki	 nem	 tudhatott.	 Nem	 volt,
akinek	kiöntse	a	lelkét,	magának	kellett	megbirkóznia	a	gondolattal,
hogy	 tulajdonképen	 Zoé	 önfeláldozása	 volt,	 ami	 megmentette	 a
céget.	 Igen,	 önfeláldozás	 volt	 ez	 az	 ő	 részéről,	 még	 akkor	 is,	 ha
szerette	az	ifjabb	Fadaeit.
–	Akkor	ez	azt	 jelenti,	hogy	elkerülhetjük	a	 csődöt?	 –	kérdezte	a

munkások	műszakvezetője,	kizökkentve	Mathieu-t	a	gondolataiból.
–	Igen.
–	És	a	bérek?
–	 Egyelőre	 örüljünk,	 hogy	 megússzuk	 a	 csődöt,	 várjunk	 még	 a

bérek	 rendezésével.	 Szedjük	 össze	 magunkat,	 és	 álljunk	 talpra
rendesen.	 Ha	 a	 vállalkozás	 stabil	 lábakon	 fog	 állni,	 akkor
hamarosan	a	béreket	is	rendezni	tudjuk	–	fejezte	be	a	főnök,	majd
körbenézett	 az	 asztalnál	 ülőkön,	 akik	 arcán	 szintén	 a
megkönnyebbülés	 látszott.	 –	 Részemről	 befejeztem	 a	 mai
megbeszélést,	 Hadiya,	 kérlek,	 folytassátok	 nélkülem.	 –	Megfogta	 a
dossziéját,	 felállt,	 és	 távozott	 a	 teremből.	Visszament	 az	 irodájába,
és	azon	gondolkodott,	hogy	vajon	a	lánya	hogy	érzi	magát	egy	olyan



férfi	 mellett,	 aki	 egy	 ilyen	 szörnyű	 alkut	 ajánlott	 neki?	 És	 hogy
vajon	 miért	 mondott	 igent	 erre	 a	 képtelen	 ajánlatra?	 Megértette,
hogy	a	céget	szerette	volna	megmenteni,	de	ez	így	akkor	sem	volt	jó
megoldás.
Megemelte	a	telefonkagylót,	majd	tárcsázta	a	Fadaei-ház	számát,

hallani	akarta	végre	a	lánya	hangját.	A	telefon	kicsöngött,	és	egy	női
hang	szólt	bele.	A	férfi	nem	ismerte	fel	a	hangot,	így	megkérte,	hogy
adja	 a	 lányának	 át	 a	 telefont.	 Selma	 mosolyogva	 nyújtotta	 át	 a
kagylót	Zoénak.
–	Önt,	keresik,	asszonyom.	Az	édesapja.
–	 Az	 apám?	 –	 emelte	 fel	 a	 fejét	 a	 könyvéből,	 majd	 maga	 mellé

rakta	az	olvasnivalóját.	–	Köszönöm.
–	Szia,	apa.
–	 Lányom	 –	 sóhajtotta	Mathieu,	 és	megtörölte	 könnytől	 csillogó

szemeit.	–	Hogy	vagy?	Hogy	érzed	magad	Kairóban?
–	Ne	 aggódj,	 apa,	 itt	minden	 rendben.	Mindenki	 nagyon	 kedves

velem.
–	És	Zakaria?
–	Zak…	Nos,	ő	egy	kicsit	furcsa	lett	az	utóbbi	időben,	de	rendesen

bánik	 velem.	 Tényleg	 nem	 kell	 aggódnod	 miattam.	 És	 otthon
minden	rendben?
–	Oh,	 igen.	 A	 cégünk	újra	 olajozottan	működik,	 a	 legutolsó	 havi

kimutatás	pedig	növekvő	tendenciát	mutat.	Elkerültük	a	csődöt,	és
nem	 kell	 elbocsátanunk	 senkit	 sem	 a	 dolgozók	 közül.	 –	 Mathieu
olyan	lelkesen	mesélt,	mint	egy	kisgyermek.
–	Ennek	őszintén	örülök.
Zoé	 megkönnyebbült.	 Úgy	 érezte,	 hogy	 a	 szívéről	 egy	 hatalmas

szikladarab	esett	le.	Hiszen	ezért	csinálta	az	egészet,	ezért	ment	bele
ebbe	az	egyezségbe.
–	Mondd	csak,	kicsim,	tényleg	minden	rendben	veled?



–	 Igen,	 hidd	 el,	 elmondanám,	 ha	 nem	 így	 lenne.	 Komolyan
mondom,	hogy	nem	kell	miattam	aggódnod.
–	 Akkor	 megnyugodtam.	 –	 Mathieu	 hangjából	 valóban	 a

nyugalom	 áradt,	 ami	 rátelepedett	 a	 lányára	 is.	 –	 Ne	 haragudj,	 de
most	mennem	kell,	jó	volt	hallani	a	hangod.	De	ígérd	meg,	hogy	te	is
felhívsz	engem,	amikor	csak	tudsz.
–	Megígérem,	apa.	Szeretlek.
–	Én	is	szeretlek,	kincsem!	–	Azzal	a	férfi	letette	a	telefonkagylót,

és	még	egy	könnycseppet	elmorzsolt	a	szeme	sarkában.

–	Szálem!	–	köszöntötte	barátját	az	ifjabb	Fadaei.	Gibril	épp	a	klubja
előtt	álldogált,	figyelte	a	személyzetét,	akik	a	járdát	takarították.
–	 Zakaria!	 Mit	 csinálsz	 te	 itt	 ilyenkor?	 Nem	 az	 irodádban	 kéne

lenned?
–	Nem	tudok	most	a	munkára	koncentrálni.
Gibril	látta	barátja	zaklatottságát,	így	nem	tétlenkedett	tovább.
–	Gyere	 be	 a	 klubba,	 igyunk	 valamit	 –	 veregette	meg	 Zak	hátát.

Amikor	beléptek	az	ajtón,	Zakaria	szétnézett	a	teremben.
–	Örülök,	hogy	te	vetted	meg	ezt	a	helyet,	barátom,	nagyon	szépen

átalakítottad.
–	 Őszintén	 szólva,	 így	 már	 nekem	 is	 sokkal	 jobban	 tetszik.

Hétvégén	lesz	a	megnyitó.	Gyertek	el	a	feleségeddel!
–	Meglátom.
–	Gyere,	ülj	le!	–	invitálta	a	férfit	Gibril,	és	egy	asztalhoz	húzott	két

széket,	majd	 leült	 az	 egyikre.	 –	 Az	 életed	 szerelme	melletted	 van.
Mégis	búskomor	vagy…	Mesélj,	mi	bánt?
–	Az	életem	szerelme	Faizah	volt.	Zoéban	nagyot	csalódtam.	Nem

tudok	már	úgy	ránézni,	mint	azelőtt.	Az	első	együtt	töltött	éjszakánk



fantasztikus	volt,	de	a	reggel…	Amikor	felébredt,	láttam	rajta,	hogy
boldog,	éreztem,	hogy	szeret,	de	én	nem	tudtam	ránézni	úgy,	mint
azelőtt.	Folyton	az	járt	a	fejemben,	hogy	eladta	nekem	magát,	ő	sem
jobb	a	többinél.
–	Pedig	meg	mertem	volna	esküdni,	hogy	szeretted	őt.
–	 Talán,	 de	 a	 testi	 vágy	 sokkal	 erősebb	 volt	 a	 szerelmemnél,	 és

most	 végre	 azt	 is	megkaptam.	 Így	meg	már	 annyira	 nem	 érdekel,
hogy	mi	lesz.	Végül	is	jó	vele	az	ágyban.
–	 Ha	 csak	 azért	 vetted	 feleségül,	 hogy	 lefektesd,	 akkor	 azt	 kell

mondjam,	nem	vagy	normális	–	meresztette	a	szemét	Gibril.
Zakaria	a	barátjára	nézett,	és	enyhén	lebiggyesztette	a	száját.
–	 Azért	 vettem	 el,	 hogy	megszerezzem,	 ami	 jár	 nekem.	 Túl	 sok

időt	 és	 energiát	 pazaroltam	 arra	 a	 nőre,	 hogy	 ezek	 után	 veszni
hagyjam.	De	nem	csak	ez	az	oka	–	magyarázta.	–	A	parfümgyárukat
Zoé	 fogja	 örökölni,	 így	 a	mi	 kezünkbe	kerül,	 ha	már	Mathieu	volt
olyan	kedves,	és	elutasította	apámat.
–	Tehát	bosszú.
–	Nem	–	 rázta	a	 fejét	 Zakaria.	 –	Csupán	 szeretném	megszerezni,

ami	megillet.
–	 Komolyan	 nem	 vagy	 komplett.	 –	 Gibril	 már	 nem	 értette	 az

egészet,	 és	 kissé	 megsajnálta	 Zoét	 is.	 Szerencsétlen	 nő,	 hogy
keveredhetett	 ilyen	 alkuba.	 –	 De	 az	 biztos,	 hogy	 nem	 szeretnék	 az
ellenséged	lenni.
–	Nyugi,	 téged	 nem	 veszlek	 feleségül	 –	 tört	 ki	 a	 nevetés	 Zakből,

Gibril	viszont	csak	a	fejét	csóválta,	majd	gyorsan	témát	váltott.
–	Gyertek	el	szombaton	a	hivatalos	megnyitóra!
–	Rendben.
–	Remek.	Akkor	ezt	tisztáztuk.	Iszol	valamit?
–	Egy	kávét.



Gibril	felállt	az	asztaltól,	és	a	bárhoz	sétált,	egy	kis	idővel	később
pedig	két	feketét	tett	le	az	asztalra.
–	 Mesélj	 nekem	 a	 feleségedről	 egy	 kicsit	 bővebben,	 hátha

megértem,	mit	miért	teszel	–	mondta,	miközben	visszaült	a	székre.
–	Mit	mesélhetnék,	amit	még	nem	mondtam	el	neked?	–	kortyolt

bele	a	forró	kávéba	Zakaria.
–	Nem	tudom,	hogy	mit	titkolsz	előttem,	de	valamit	biztosan.
–	Semmit	nem	titkolok.
–	Nézd,	 Zak,	 ismerlek,	 látom	rajtad,	hogy	valami	nem	stimmel	 –

tárta	 szét	 a	 kezét	 Gibril,	 de	 mivel	 a	 barátja	 nem	 szólalt	 meg,	 így
folytatta.	 –	 Értem	 én,	 hogy	 csak	 azért	 vetted	 el	 őt,	 mert	 hajtott	 a
vágy.	Meg	a	bosszú.	Mert	akárhogy	nézzük,	akárhogy	tálalod,	téged
a	 bosszúd	 vezérelt…	 De	 szerintem	 téged	 nem	 csak	 ezek	 a	 dolgok
mozgatnak.	Sokkal	inkább	a	szerelem.
–	Ugyan	–	legyintett.	–	Csak	a	vágyam	biztatott	erre	a	lépésre.	Nem

tudok	 betelni	 az	 örömmel,	 amit	 akkor	 érzek,	 ha	 szeretkezünk.
Ennyi.
Gibril	azon	mélázott,	hogy	a	barátja	mennyire	megszégyeníti	azt	a

nőt.	Pedig	sokkal	inkább	tisztelnie	kéne,	hiszen	feláldozta	magát	egy
csomó	ember	megélhetéséért.
–	Ez	van,	ha	az	embernek	hülye	ötlete	támad.	Szerintem	hagyd	a

fenébe,	amíg	nem	késő.
–	Te	könnyen	beszélsz,	téged	nem	aláztak	meg.
–	Allah	útja	kifürkészhetetlen,	barátom.	A	bosszú	nem	megoldás,

és	lehet,	hogy	minket	igen,	de	a	szívedet	nem	tudod	becsapni.
–	Megmondtam,	hogy	nem	vagyok	szerelmes,	érted!?
–	Jól	van,	nyugi	–	emelte	fel	megadóan	a	kezeit	Gibril.	–	Felfogtam,

oké?
Zakaria	 felállt	a	 székből,	nem	akarta	ezt	a	beszélgetést	 folytatni,

még	a	végén	megsajnálná	a	feleségét.



–	 Most	 mennem	 kell,	 vacsora	 előtt	 még	 haza	 akarok	 érni.
Szombaton	találkozunk.
–	Úgy	legyen.

Aznap	este,	amikor	a	férfi	hazaért,	Zoét	nem	látta	a	szalonban,	így
felment	a	hálószobába.	A	nő	ott	ült	az	ágyon.	Szemei	pirosok	voltak,
így	 Zakaria	 joggal	 gondolhatta,	 hogy	 a	 felesége	 sírt.	 A	 férfi	 egy
közepes	 méretű	 dobozt	 szorongatott	 a	 kezében,	 majd	 leült	 az
asszonya	mellé	az	ágyra.
–	Pirosak	a	szemeid.	Sírtál?
–	 Mit	 vársz	 tőlem?	 Hogy	 boldogan	 várjalak	 haza	 a	 nappaliban

ülve,	 és	 ha	 meglátom,	 hogy	 kinyílik	 az	 ajtó,	 ugorjak	 a	 nyakadba,
mint	egy	jó	feleség?	Azok	után,	hogy	kihasználtál	engem?	Te	magad
mondtad,	 hogy	 nem	 szeretsz,	 csak	 a	 vágyad	 hajtott,	 most	 pedig
megkaptál.
–	 Nem	 várok	 tőled	 semmi	 ilyet.	 Én	 csak	 azt	 szeretném,	 ha

elfogadnád	a	helyzetet,	ha	már	így	alakult.
–	 Azt	 hittem,	 szeretsz,	 minden	 arról	 árulkodott	 még	 Párizsban.

Összezavarodtam,	Zak.	Az	érzéseim	összekuszálódtak,	nem	tudom,
hogy	mit	gondoljak	rólad.
–	Mitől	 zavarodtál	 össze?	 Hiszen	 te	 sem	 szeretsz	 engem,	 csak	 a

pénzem	kellett.	–	A	férfi	hangja	kíváncsiságról	tanúskodott.	–	Talán
a	csókjaimtól?
–	 A	 csókod…	 –	 nézett	 fel	 az	 asszony	 a	 férjére,	 és	 a	 tekintete

valóban	zavart	volt.	–	Szerelemről	árulkodik,	de	te…
A	 férfi	 hallgatta	 felesége	 suttogó	 hangját,	 tekintetük

összetalálkozott.	 Ekkor	 Zoé	 felállt	 az	 ágyról,	 majd	 a	 férje	 felé
fordult,	és	így	szólt:



–	 De	 egy	 csók	 nem	 feledteti	 velem	 azt,	 hogy	 miért	 is	 kell	 itt
lennem	–	hangja	gyűlölettel	telt	meg.	–	Eltaszítasz	magadtól.
–	Értem	–	zárta	le	a	témát	Zak.	Nem	akart	újabb	vitába	keveredni

a	 feleségével,	 ezért	 gyorsan	 témát	 váltott.	 –	 De	 hagyuk	 ezt	 most,
hoztam	neked	valamit	–	majd	elővette	a	háta	mögé	rejtett	dobozkát,
és	átnyújtotta	az	asszonynak.
–	Ajándékokkal	akarsz	elhalmozni?	–	 lepődött	meg	az	asszony.	–

Valóban	ennyire	pénzéhesnek	nézel!?	Úgy	beszélsz	velem,	mint	egy
utolsó	ronggyal,	aztán	elrendezed	valami	csecsebecsével?
–	Nem	erről	van	szó,	a	feleségem	vagy,	így	megilletnek	téged	ezek

az	ajándékok.	Ha	más	lenne	a	feleségem,	akkor	most	ezt	ő	kapná.
Zoé	 fújtatva	 elvette	 a	 férje	 kezéből	 a	dobozt,	 kioldotta	 a	masnit,

kíváncsian	nyitotta	fel	annak	tetejét.
–	Ez…	–	akadt	el	a	lélegzete.
–	Tetszik?
–	Ez…	Ez	a	nyaklánc…	Csodálatos	–	dadogta.
–	Minden	aprócska	köve	valódi	gyémánt	–	vette	ki	a	dobozból	az

ékszert	 a	 férfi,	 majd	 a	 nő	 nyakához	 érintette	 a	 két	 sorban
elhelyezkedő	gyémántokkal	kirakott	nyakéket.
–	Nem	fogadhatom	el	–	ugrott	arrébb	az	asszony	–	azok	után,	amit

a	fejemhez	vágtál.
–	 A	 véleményemet	 nem	 változtatom	 meg.	 De	 elmondtam,	 hogy

miért	kapod.	A	feleségem	vagy,	 jár	neked.	Csak	próbáld	fel,	ennyit
kérek.
A	nő	ekkor	közelebb	lépett,	megengedte	Zaknek,	hogy	ráhelyezze

a	nyakára	a	csillogó	nyakláncot,	majd	egy	darabig	nézegette	a	tükör
előtt	állva.
–	Köszönöm	szépen	–	fordult	el	a	tükörtől,	majd	a	férfira	nézett.
–	 Nem	 tesz	 semmit	 –	 simította	 meg	 a	 felesége	 forróságtól	 izzó

arcát.



Zoé	 egyre	 inkább	 úgy	 érezte,	 hogy	 megint	 kezdi	 elveszíteni	 az
uralmát	az	érzései	felett,	egyre	nehezebb	volt	távol	tartania	magát	a
pasastól.	Ebben	a	percben	is	csak	arra	vágyott,	hogy	a	férfi	átölelje
és	 gyengéden	 megcsókolja	 őt.	 De	 Zakaria	 nem	 mutatott
hajlandóságot	 a	 közeledésre,	 így	 az	 asszony	 előrelépett,	 hogy
hozzásimuljon.	De	a	férfi	enyhén	megfogta	a	nő	karját,	és	óvatosan
eltolta	magától.
–	Ma	nem.	Te	sem	gondolod	komolyan	–	mondta,	majd	kilépett	a

szoba	 ajtaján,	 és	 nekitámaszkodott,	 hiszen	 teste	 úgy	 kívánta	 már
Zoé	 érintését.	 Zaknek	 minden	 erejére	 szüksége	 volt,	 hogy
visszautasítsa	 a	 nő	 közeledését,	 és	 ez	 kimerítette	 őt.	 –	 El	 kell
mennem	 innen.	 Nem	 felejthetem	 el,	 hogy	 Zoé	 Darrieux	 mennyire
arcátlan.
Zoé	 csak	 bámulta	 a	 csukott	 ajtót,	 de	 ő	 is	 érezte,	 hogy	 ez	 volt	 a

legjobb,	amit	Zakaria	tehetett,	ezért	hálás	lesz	a	férfinak.	Hálás	lesz,
hogy	nem	használta	ki	a	pillanatnyi	gyengeségét.	Majd	visszalépett
a	tükör	elé,	újra	megcsodálta	az	ajándékot,	de	ez	csak	arra	volt	 jó,
hogy	a	dühe	újra	fellángoljon.	–	„Te	sem	vagy	más,	mint	a	többi!”	–
csengett	 a	 fülében	 Zakaria	 vádaskodása.	 Levette	 a	 nyakéket,
visszahelyezte	a	dobozba,	és	bedobta	a	szekrényébe.

Szombat	reggel	Zoé	felöltözött,	és	lement	az	étkezőbe.	Az	asztal	már
meg	volt	terítve	a	reggelihez.	De	csak	két	személyre,	mert	Ghalia	és
Qasim	 látogatóba	mentek	 a	 férfi	 testvéréhez,	 így	 csak	 a	 két	 fiatal
volt	otthon.	Zakaria	a	szalonban	ült,	teázott.
–	 Korán	 elmentek	 édesanyádék	 –	 csatlakozott	 a	 férjéhez	 az

asszony.



–	 Alexandriába	 utaztak,	 az	 apám	 öccséhez.	 Ma	 hozzák	 el	 az
unokahúgomat,	Fatimét.	Fatime	ősszel	kezd	itt,	a	kairói	egyetemen,
ezért	ideköltözik	hozzánk.
–	 Igen,	 emlékszem,	 anyukád	 is	 említette.	 Reggeliztél?	 –	 váltott

témát.
–	Nem	vagyok	éhes.	Viszont	ma	este	 lesz	a	barátom	klubjának	a

megnyitója.	Meghívott	minket…
–	Felőlem	mehetünk.	Legalább	kimozdulok	ebből	a	házból.	–	Majd

egy	kis	szünet	után	folytatta.	–	Fatime	is	jön	velünk?
Zakaria	nem	szólt	semmit,	csak	lerakta	a	kezéből	a	teáscsészéjét,

felállt	a	kanapéról,	és	a	terasz	felé	igyekezett.
–	Zak!	–	szólt	utána	a	nő.
–	 Igen?	 –	 fordult	 vissza	 kíváncsian	 a	 férfi,	 és	 megemelte	 a

szemöldökét.
–	Mintha	meg	sem	hallanál.	Tudom,	hogy	mit	gondolsz	rólam,	de

azért	nem	kéne	így	viselkedned.
–	Miért?	Hogy	kéne?	–	értetlenkedett.
–	Mint	egy	normális	 férjnek.	Értem	én,	hogy	nem	bízol	bennem,

hogy	csalódást	okoztam,	és	azt	gondolod	rólam,	hogy	egy	pénzéhes
szemétláda	vagyok,	hiszen	valahányszor	csak	teheted,	emlékeztetsz
is	 erre.	 De	 elegem	 van	 abból,	 hogy	 átnézel	 rajtam	 és	 folyton
megalázol.
–	 A	 mi	 házasságunk	 csupán	 egy	 alku	 része	 –	 lépett	 vissza	 a

feleségéhez.	–	Nincs	több	köztünk,	mint	testiség.	A	részemről	biztos
nincs.
–	Mi	van,	ha	én	ezt	máshogy	gondolom?	–	állt	fel	a	kanapéról	a	nő.

–	Mi	van,	ha	én	nem	csak	testi	vágyat	érzek,	az	én	érzéseim	ennél
sokkal	mélyebbek?
–	Ugyan,	Zoé,	ha	ez	így	lenne,	akkor	már	régen	egy	pár	lennénk	–

jegyezte	meg	Zak	keserűen,	és	újra	az	ajtó	felé	indult.



–	 Legalább	 hallgass	 meg!	 –	 szólt	 utána	 az	 asszony.	 Zak
megtorpant,	visszafordult	a	feleségéhez,	de	nem	ment	közelebb.
–	Hallgatlak.
–	Szeretlek	–	kezdte,	miközben	a	 férfi	a	mellkasa	előtt	keresztbe

fonta	a	kezeit,	és	kíváncsian	várta	a	folytatást.	–	Erre	akkor	jöttem
rá,	amikor	először	megcsókoltál.	–	Zakaria	kaján	mosolyra	húzta	a
száját,	de	a	nőt	ez	nem	zavarta,	folytatta,	amit	elkezdett.	–	Mindig	is
tetszettél	 nekem,	 valami	 vonzott	 hozzád,	 de	 nem	 vallottam	 be
senkinek.	 Még	 magamnak	 sem	 mertem.	 De	 az	 a	 csók
megváltoztatott	 mindent,	 tudtam,	 hogy	 nem	 szabad	 tovább
eltitkolni	az	érzéseimet.	De	aztán	az	események	felgyorsultak,	mire
észbe	 kaptam,	 már	 ott	 álltam	 az	 apád	 előtt,	 és	 a	 segítségéért
kuncsorogtam.
Zakaria	visszasétált	a	feleségéhez,	megfogta	a	kezét.
–	És	most	mit	érzel?
–	 Csalódtam	 benned.	 Azt	 hittem,	 te	 is	 szeretsz	 engem,	 de

tévedtem.	Furcsa,	de	nem	tudom,	most	mit	érzek.
–	Látod…	Én	is	csalódtam	benned.	A	többit	már	te	is	tudod,	hiszen

te	magad	mondtad	–	hagyta	magára	a	feleségét.
Zoé	sóhajtott,	miután	Zakaria	kiment	a	szalonból,	a	sóhajtása	igen

fájdalmasan	 hangzott.	 Visszaült	 a	 kanapéra,	 és	 hogy	 elterelje	 a
gondolatait,	egy	újabb	könyvet	kezdett	olvasni.
Késő	 délután	 volt,	 amikor	 Ghalia	 és	 Qasim	 megérkeztek

Alexandriából.	Fatime	is	velük	jött,	ahogy	azt	Zakaria	mondta.
Zoé	 még	 mindig	 olvasott,	 a	 férje	 pedig	 a	 tévét	 nézte,	 de	 nem

szóltak	egymáshoz.
–	 Szervusztok!	 –	 köszönt	 be	 Ghalia,	 és	 egyenesen	 a	 fiatalok	 felé

tartott.
–	Korán	jöttetek	–	állt	fel	Zak.
–	Fatime	már	készen	állt,	mire	megérkeztünk,	 ittunk	egy	teát,	és



jöttünk	is	vissza.	Nem	akartunk	késő	éjjel	megérkezni.
–	 Szia,	 Fatime	 –	 köszöntötte	 az	 unokahúgát	 a	 férfi,	 majd

bemutatta	neki	a	feleségét	is,	aki	illendően	üdvözölte	a	fiatal	lányt.
–	Örülök,	hogy	megismerhetlek.
–	Én	 is	–	mosolygott.	–	Nem	is	mondtátok,	hogy	Zak	megnősült	–

fordult	a	bácsikájához	a	lány.
–	Hirtelen	döntés	volt.
–	Oh,	Allah!	Csak	nem?
–	 Szó	 sincs	 róla	 –	 jött	 zavarba	 Zoé,	 Fatime	 pedig	 jót	 nevetett	 a

zavart	nő	láttán.
–	 Értem,	 akkor	 hagyjuk.	 Ilyen	 a	 szerelem,	 nem	 igaz?	 –	 Fatime

furcsán	 méregette	 az	 unokabátyja	 feleségét,	 közben	 azon
merengett,	hogy	ha	a	nő	nem	terhes,	akkor	mi	ez	a	hirtelen	esküvő?
Ráadásul	úgy,	hogy	senki	sem	tudott	róla	a	családban.
–	 Figyelj,	 Fatime,	 este	 mi	 elmegyünk	 egy	 barátomhoz.	 Velünk

tartasz?	–	nézett	az	unokahúgára	a	férfi.
–	 Azt	 hiszem,	 ma	 nem,	 talán	 majd	 legközelebb.	 Fáradt	 vagyok,

inkább	lefekszem.
–	Az	egyik	vendégszobát	már	előkészítettük	neked	 –	 szólalt	meg

Ghalia.	–	Qasim	segít	felvinni	a	holmidat.
–	 Köszönöm	 –	 mosolygott	 a	 lány,	 majd	 az	 emeletre	 ment	 a

nagybátyjával.
–	És	veletek	mi	a	helyzet?
–	Ugyan	mi	lenne,	anya?	–	nézett	rá	a	fia	kérdőn.
–	Ugye	tudjátok	türtőztetni	magatokat	az	unokahúgod	közelében?

Szerintem	 már	 így	 is	 épp	 elég	 furcsának	 találja	 ezt	 a	 hirtelen
házasságot.
–	 Persze,	 mama,	 nem	 lesz	 gond	 –	 felelte	 Zoé,	 majd	 a	 férjére

sandított.
–	Akkor	jó	–	nyugodott	meg	Qasim	felesége,	és	magukra	hagyta	a



fiatalokat.

Este	Zakaria	egy	farmerben	jött	le	a	lépcsőn,	felül	pedig	egy	sötétkék
inget	viselt,	mely	szinte	ráfeszült	felsőtestére.	Az	ing	felső	gombjait
nyitva	hagyta,	az	ing	ujját	pedig	hanyagul	hajtotta	fel	izmos	karján.
Zoé	 is	 farmernadrágot	 húzott,	 és	 egy	 lenge	 blúzt.	 Göndör	 fürtjeit
kontyba	rögzítette,	de	egy-egy	rakoncátlan	tincse	szabadon	lógott	a
vállára.	 A	 férfi	 megkérte	 a	 sofőrjüket,	 hogy	 vigye	 el	 őket	 Gibril
klubjához,	és	várjon	odakint.
A	klubban	nem	voltak	még	sokan,	amikor	odaértek.	Zak	kinyitotta

Zoé	ajtaját,	és	kisegítette	az	autóból	a	nőt,	majd	együtt	mentek	be	az
épületbe.	Gibril,	amint	meglátta	a	barátját,	rögtön	odasietett	hozzá,
és	kezet	ráztak.
–	Isten	hozott.
–	Köszönjük.	Engedd	meg,	hogy	bemutassam	a	feleségemet.	Ő	Zoé

Fadaei.	–	Majd	a	neje	felé	fordult.	–	Ő	pedig	Gibril	Hasun.	A	legjobb
barátom.	–	Az	asszony	ránézett	a	férfira,	kezet	nyújtott	felé.	A	pasas
egy	darabig	meredten	bámulta	az	igéző	szépséget,	végül	megfogta	a
nő	kezét,	és	az	ajkához	emelte,	majd	lágy	csókot	adott	rá.
–	 Örülök,	 hogy	 találkoztunk.	 Ott	 van	 az	 asztalotok	 a	 sarokban,

foglaljatok	 helyet	 –	 nézett	 zavartan	 a	 barátjára.	 Zak	 és	 Zoé	 pedig
elindultak	a	sarok	felé,	ahol	a	 lefoglalt	asztaluk	állt.	Gibril	 teljesen
maga	 alatt	 volt,	 hiszen	 a	 barátja	 sokat	 mesélt	 már	 neki	 Zoé
szépségéről,	 de	 a	 saját	 szemével	 látva	 teljesen	 más	 volt	 a	 nő.	 A
puszta	jelenléte	megigézte	a	férfit,	megdobogtatta	az	ő	szívét	is.
Nem	 sokkal	 később	 ő	 maga	 is	 csatlakozott	 a	 társasághoz,	 és

hosszasan	 beszélgettek	 hármasban.	 Zoé	 végre	 egy	 kicsit
felszabadultnak	 érezhette	 magát.	 Gibril	 pedig	 egyre	 merészebb



kijelentéseket	 tett	 a	 nőnek,	 amit	 láthatólag	 Zakaria	 nem	 nézett	 jó
szemmel.
–	Zak	sokat	mesélt	rólad,	de	azt	még	csak	nem	is	sejtettem,	hogy

ennyire	szép	vagy.
A	nő	fülig	pirult.	Kínos	volt	számára,	hogy	a	férje	legjobb	barátja

nyíltan	 flörtöl	 vele.	 Aztán	 arra	 gondolt,	 hogy	 itt	 az	 alkalom,	 hogy
kissé	 megleckéztesse	 Zaket.	 Talán	 most	 kiderül,	 hogy	 valóban
szerelmes-e	belé,	vagy	csak	testi	vágyat	érez	iránta.
–	Köszönöm	a	bókot,	de	ha	így	folytatod,	zavarba	hozol.
–	 Mit	 csináljak?	 Ez	 az	 igazság.	 Táncolunk?	 –	 tette	 fel	 a	 merész

kérdést,	Zakariával	mit	sem	törődve.
–	 Szívesen	 –	 nyújtotta	 a	 kezét	 az	 asszony,	 abban	 a	 reményben,

hogy	 talán	 féltékennyé	 teheti	 a	 férjét.	 De	 Zaknek	 a	 szeme	 sem
rebbent,	 szó	 nélkül	 hagyta,	 hogy	 a	 felesége	 és	 a	 legjobb	 barátja
elvonuljon.
Gibril	a	táncparkettre	kísérte	Zoét,	majd	közelebb	lépett	hozzá,	és

ritmusos	mozgásba	kezdett	a	zene	ütemére.
Zakaria	egyedül	maradt	az	asztalnál,	azt	hitte,	rögtön	felrobban	a

dühtől.	Zoét	még	képes	lett	volna	megérteni,	de	a	legjobb	barátját…
A	 férfi	nem	akart	balhét	a	klubban,	 így	 inkább	a	helyén	maradt	a
feleségét	 bámulva,	miközben	 a	 szíve	 összeszorult,	 a	 gyomra	pedig
görcsbe	 rándult.	 Nem	 tudta,	 miért	 érinti	 ilyen	 mélyen,	 hiszen
kiábrándult	a	nőből,	de	mégiscsak	az	ő	asszonya.
–	Nagyon	jól	táncolsz	–	szólalt	meg	Gibril,	miközben	a	zene	lassú

ütemre	 váltott.	 Ekkor	megfogta	 Zoé	 derekát,	 kissé	 közelebb	 húzta
magához,	amit	Zakaria	már	nem	tűrt	tovább.	Felállt	a	székről,	és	a
barátja	 felé	 sétált,	 szeretett	 volna	 behúzni	 neki	 egyet,	 de	 inkább
lekérte	 a	 feleségét,	 így	 a	 barátja	 kénytelen	 volt	 távozni	 a	 színről.
Zakaria	 átölelte	 Zoé	 derekát,	 és	 megfogta	 egyik	 kezét.	 Zoé
rámosolygott	a	férfira,	majd	közelebb	lépett	hozzá,	végül	egyszerre



kezdtek	 bele	 a	 táncba.	 Testük	 szinte	 eggyé	 vált,	 úgy	 táncoltak,
mintha	a	felhők	között	lebegnének.	Tekintetüket	egymáséba	fúrták,
még	csak	nem	is	pislantottak,	míg	véget	nem	ért	a	zene.
A	 tánc	 végeztével	 visszatértek	 az	 asztalhoz,	 ahol	 Gibril	mit	 sem

törődve	a	barátjával,	tovább	csapta	a	szelet	az	asszonynak.
Az	 ifjabb	Fadaei	viszont	egyre	dühösebb	lett,	és	egy	kis	 idő	után

megelégelte	az	egészet,	főleg	abból	lett	elege,	hogy	a	barátja	nyíltan
udvarol	 annak	a	nőnek,	 aki	 a	 felesége,	 így	 fáradtságra	hivatkozva
megkérte	Zoét,	hogy	menjenek	haza.	Gibril	kikísérte	őket	az	ajtóig,
majd	 elköszönt	 a	 nőtől,	 aki	 megbiccentette	 a	 fejét	 és	 kilépett	 az
utcára,	 de	 Zak	 még	 egy	 rövid	 ideig	 nem	 követte	 őt.	 A	 barátjára
nézett,	majd	mérgesen	jegyezte	meg	neki.
–	Ő	a	feleségem,	Gibril!	A	feleségem!
–	Nem	értelek.	Mit	akarsz	mondani?
–	Nem	vagyok	vak,	látom,	amit	látok.
–	Ez	a	nő	a	te	piszkos	kis	ajánlatod	része.	Ráadásul,	ha	jól	tudom,

még	 csak	 nem	 is	 szereted.	 Te	 magad	 mondtad,	 hogy	 csalódtál
benne,	és	minden,	amit	iránta	érzel,	csak	testi	vágy.
–	 Ez	 akkor	 sem	 jogosít	 fel	 téged,	 hogy	 nyíltan	 flörtölj	 vele!	 –

dühöngött	 Zak.	 –	 És	 jól	 jegyezd	 meg,	 amit	 most	 mondok,	 Zoé	 a
feleségem,	és	az	is	marad!	Világos?	–	nyomatékosította	a	barátjában
a	tényeket,	majd	távozott	a	klubból.
Gibril	egy	darabig	még	állt	az	ajtóban,	és	nézte	a	távozó	autót.
Még	hogy	a	 feleséged!	Ez	az	asszony	csak	egy	 tisztességtelen	alku

tárgya.	Ráadásul	 csábító	 egy	 személyiség,	 kedves	 és	 vonzó.	Bárcsak
tényleg	ne	szeretnéd	őt.	De	ez	a	féltékenységi	roham	is	azt	bizonyítja,
hogy	nekem	van	igazam.	Szerelmes	vagy	Zoéba,	ha	tagadod,	akkor	is.
A	francba…	 –	gondolta	magában	a	 férfi,	azzal	bement	a	klubba,	és
beállt	a	pult	mögé.



Zakaria	az	autóban	egész	úton	szótlan	volt.	Az	asszony	mellett	ült,
de	csak	bámult	ki	az	ablakon.	Nem	gondolta	volna,	hogy	a	 legjobb
barátja	ilyen	aljas	módon	fogja	elárulni	őt.
Zoé	 a	 feleségem,	 és	 a	 legjobb	 barátom	 vetett	 rá	 szemet.	 Hogy

gondolja,	 hogy	 büntetlenül	 flörtölhet	 a	 választottammal?	 Láttam,
hogy	nézett	rá,	szinte	felfalta	a	tekintetével.	Persze	megértem,	hiszen
gyönyörű,	de	azért	mindennek	van	határa.
Mire	 hazaértek,	 a	 házban	 már	 mindenki	 aludt.	 Zak	 halkan

lépkedett	a	nappali	felé,	de	Zoé	látta,	hogy	valami	bántja	a	férjét.
–	Mi	bajod?
–	Fáradt	vagyok	–	ment	a	lépcső	felé	a	férfi.
–	Gibril	az	oka,	igaz?
Zakaria	 visszanézett	 a	 feleségére,	 aki	 hatalmas	 szemeivel

megbabonázta	őt.	De	nem	szólt	semmit.
–	Tudom,	hogy	az	a	bajod,	hogy	a	barátod	flörtölt	velem.
–	 Hagyjuk	 ezt	 most,	 Zoé	 –	 mondta	 a	 pasas,	 majd	 elindult	 az

emeletre,	de	a	nő	hangja	újra	megállította.
–	 Zak,	 én	 szeretném,	 ha	 tudnád,	 hogy	 Gibrilnek	 semmi	 esélye

nálam.	 Nem	 azért,	 mert	 egyezséget	 kötöttünk,	 hanem	 mert…	 –
akadozott	a	nő	hangja.
Zakaria	 megcsóválta	 a	 fejét,	 majd	 egymás	 után	 szedte	 a

lépcsőfokokat,	míg	el	nem	tűnt	az	emeleten.
–	Hanem	mert	szeretlek	–	suttogta	a	nő	a	semmibe.
Ezután	 maga	 is	 követte	 a	 férjét.	 Nem	 sokkal	 később	 már

mindketten	 az	 ágyban	 feküdtek	 szótlanul.	 Az	 asszonyt	 hamar
elnyomta	 az	 álom,	 de	 Zakaria	 nem	 tudott	 szabadulni	 a
gondolataitól,	és	attól	tartott,	el	fogja	veszíteni	a	nőt,	ha	ez	így	megy
tovább.	Azt	pedig	nem	akarta,	hiszen	akkor	oda	lenne	az	egyezség,
ami	azt	jelentené,	hogy	a	Darrieux	parfümgyár	kicsúszna	a	kezéből.
Mindenáron	 meg	 akarta	 szerezni	 a	 céget,	 főleg	 azok	 után,	 ahogy



Mathieu	 bánt	 az	 apjával.	 Erre	 pedig	 Zoé	 volt	 a	 biztosíték.	 Nem
engedhette	el.
Másnap	 reggel,	 amikor	 az	 ifjabb	 Fadaei	 felkelt,	 a	 feleségét	 nem

találta	 maga	 mellett.	 Felöltözött,	 és	 gyors	 léptekkel	 haladt	 a
kanyargós	 lépcső	 felé,	 aztán	 amikor	 leért	 az	 emeletről,	 meglátta
Zoét	 a	 kanapén	 ülve.	 Mint	 általában,	 most	 is	 olvasott.	 A	 férfi
sóhajtott	egy	nagyot,	mintha	megkönnyebbült	volna,	és	leült	mellé.
–	Reggeliztél?
–	Ühüm	 –	 bólogatott	 a	 nő.	 –	 Te	 nem	 eszel?	 –	 rakta	 le	 a	 könyvet

maga	mellé.
–	Nem	vagyok	éhes,	majd	ebédelek,	ha	elkészült	az	étel.	–	Egy	kis

idő	 után	 hozzátette:	 –	 De	 mondd	 csak,	 miért	 érdekel,	 hogy	 mit
csinálok?	 Vagy	 arra	 vagy	 kíváncsi,	 hogy	 sikerült-e	 féltékennyé
tenned	 tegnap?	 –	 hangja	 cinikus	 volt,	 de	 a	 nő	 válasza	 meglepte.
Hideg	volt	és	kimért.
–	 Egy	 fenét	 érdekel,	 csak	 beszélgetni	 próbálok.	 Ha	 már	 össze

vagyok	 zárva	 veled,	 legalább	 váltsunk	 pár	 szót,	 ha	 mást	 úgysem
csinálunk.	Nem	 igaz?	 –	 Azzal	 az	 asszony	 fogta	 a	 könyvét,	 felállt	 a
kanapéról,	és	a	teraszra	ment.	Dühös	volt	a	férjére,	amiért	az	ilyen
ostobaságokat	 mond.	 Hát	 már	 kérdezni	 sem	 lehet	 tőle	 semmit?
Mindig	csak	a	hátsó	szándékot	látja	abban,	ha	az	ember	beszélgetést
kezdeményez	vele.
Mélyeket	szippantott	a	levegőből,	majd	leült	az	egyik	székre,	és	a

távoli	piramisok	felé	meredt.	Őszintén	szólva	már	maga	sem	tudta,
hogy	mit	érez	Zakaria	Fadaei	iránt.	Szerette	őt?	Talán	igen,	valahol
mélyen	 legbelül,	 de	 közben	 gyűlölte	 is,	 hiszen	 teljesen	 tönkreteszi
az	életét.	Gyűlölte	azért,	mert	olyan	ajánlattal	állt	elé,	melyről	tudta,
hogy	nem	utasíthatja	vissza,	ha	meg	akarja	menteni	az	apja	cégét.
Eladta	magát	egy	olyan	embernek,	akitől	inkább	szabadulnia	kellett
volna.	Egy	olyan	embernek,	aki	megveti,	megalázza	a	döntése	miatt.



Egyszerűen	nem	tudott	megbékélni	a	helyzettel.	Ám	mindeközben,
amikor	 az	 irányíthatatlan	 érzései	 a	 felszínre	 törtek,	 tele	 volt
vággyal.	A	szerelmes	Zoé	kívánta	a	férjét,	a	dühös	pedig	elítélte.	Az
érzései	meg	folyton	összegubancolódtak.
Eltelt	pár	perc,	Selma	egy	csésze	teával	a	kezében	lassan	lépkedett

a	nő	felé,	majd	letette	az	asztalra.
–	Szép	a	kilátás	–	mondta	az	asszonyra	pillantva.
–	Gyönyörű.	Nem	tudok	betelni	ezzel	a	látvánnyal.
–	 Tudja,	 asszonyom,	 amióta	 Zakaria	 úr	 megszületett,	 én	 azóta

szolgálom	a	Fadaei	családot.	Immár	harminchárom	éve.	De	én	sem
tudok	elszakadni	ettől	a	gyönyörű	tájtól.
–	Nem	csodálom.	Olyan	békés	itt	minden.	Szinte	visszarepít	a	régi

időkbe.	Néha	látom	magam	előtt	a	fáraókat	és	az	asszonyaikat.
Ebben	 a	 pillanatban	 Ghalia	 jelent	 meg	 a	 teraszon,	 Selma	 pedig

távozott.
–	Jó	reggelt,	lányom.
–	Jó	reggelt,	mama	–	mosolygott	a	nő.
–	Mit	csinálsz	itt	egyedül,	gyermekem?
–	Csak	gondolkoztam.
–	És	mire	jutottál?
–	Semmire.
–	Mi	a	baj,	Zoé,	mi	bánt?	Nekem	elmondhatod.
–	A	 fia	–	vágta	rá	gondolkodás	nélkül.	–	Egyszerűen	még	mindig

nem	értem,	hogyan	juthatott	ilyen	ötlet	Zakaria	eszébe.	Nem	értem,
miért	ajánlott	nekem	ilyen	alkut.	És	miért	aláz	meg	folyton,	amiért
elfogadtam?
–	Zoé,	a	 fiam	szerelmes	beléd.	Ezt	még	a	bolond	 is	 látja.	Én	még

most	 is	 azt	 mondom,	 hogy	 hibázott,	 de	 Zak	 jó	 ember.	 Adj
magatoknak	egy	kis	időt.
–	 Szerelmes?!	 Ne	 vicceljen,	 mama	 –	 szipogta.	 –	 Zakaria	 aljas



szándékkal	 tett	 nekem	 ajánlatot,	 azt	 hiszi,	 nem	 tudom?	 Bosszút
akart	állni	az	apámon,	amiért	ő	nem	segített	Qasimnak.
–	Arra	nem	gondoltál,	 hogy	a	 fiamnak	nem	volt	más	választása,

hogy	 mindezt	 szerelemből	 tette,	 csak	 azért,	 hogy	 megszerezzen
téged?
–	Miről	beszél?	Én	szerettem	a	fiát!	Az	 igaz,	hogy	nem	vallottam

be,	de	miért	is	tettem	volna,	hiszen	ő…	–	akadt	el	a	hangja.	–	De	ne
mondja,	 hogy	 nem	 lett	 volna	 más	 választása,	 mindig	 van	 más
választás!	Mindig!	 –	állt	 fel	az	 ifjú	asszony	a	 székből,	 és	a	ház	 felé
sietett.
–	 Te	 is	 dönthettél	 volna	 másképp,	 de	 nem	 tetted…	 –	 mondta

Ghalia,	 hangja	 kimért	 volt.	 –	 Tudod,	 lányom	 –	 ekkor	 Zoé
megtorpant,	 de	 nem	 nézett	 vissza	 az	 anyósára	 –,	 a	 szív	 néha	 oly
tettekre	késztet,	mi	ésszel	nem	indokolható.	–	Zoé	nem	szólt	semmit,
csak	tovább	lépdelt	az	ajtó	felé,	miközben	az	anyósa	utolsó	mondata
visszhangzott	a	fejében.

Hétfőn	reggel	Hadiya	Mathieu	irodájába	ment.	A	kezében	egy	fehér
borítékot	szorongatott.
–	Uram,	beszélhetnénk,	kérem?
–	Természetesen	–	nézett	fel	a	papírrengetegből	a	férfi.	–	Foglaljon

helyet!
Hadiya	 leült	 a	 főnökével	 szemben,	 és	 finoman	 elé	 csúsztatta	 a

borítékot.
–	 Mi	 ez?	 –	 kérdezte	 megdöbbenve	 a	 férfi,	 amikor	 ránézett	 a

papírra.
–	A	felmondásom.
–	A	felmondása?	Ezt	meg	mire	véljem?	Talán	valami	baj	van?



–	 Oh,	 nem,	 uram.	 Egyszerűen	 csak	 úgy	 érzem,	 hogy	 itt	 az	 ideje
visszatérnem	Perpignanba.
–	Értem.	Na	de	miért?
–	 Az	 az	 igazság,	 hogy	 kevés	 a	 munka	 nekem	 és	 Alizeének.	 Én

pedig	nagyon	jó	állásajánlatot	kaptam	otthon	–	magyarázta.
–	Megkérdezhetem,	hogy	mégis	ki	volt	az	a	merész,	aki	egy	ilyen

jó	munkaerőt	elcsábított	a	cégünktől?	–	viccelődött	a	férfi.
–	 Valamikor	 sokat	 jártunk	 a	 barátnőmmel	 egy	 kis	 étterembe.

Tudja,	a	barátnőm,	Colette,	ott	dolgozott.	De	ő	férjhez	ment,	és	már
elköltöztek	Marokkóba.	Az	étterem	egyik	pincérje,	Lucas	hívott	oda.
Most	 ő	 vezeti	 a	 helyet,	mert	 sajnos	 a	 tulajdonos	 gyengélkedik.	 Én
pedig	elmennék	segíteni.
–	Értem.	Tehát	egy	étteremben	folytatná	a	munkát	–	jegyezte	meg

Mathieu,	majd	mosolyra	húzta	a	száját.
–	Kérem,	uram,	ne	hozzon	zavarba.
–	 Oh,	 ne	 vegye	 komolyan,	 amit	 mondtam.	 Természetesen

megértem	önt,	Hadiya.	 S	 ha	 úgy	 gondolja,	 hogy	 tényleg	 távozna	 a
cégünktől,	akkor	nem	fogom	megakadályozni.	Sok	sikert	kívánok	a
továbbiakban.
–	 Nagyon	 köszönöm,	 monsieur	 Darrieux	 –	 azzal	 a	 nő	 felállt,

kisétált	 a	 főnöke	 irodájából,	 majd	 visszaült	 az	 asztala	 mögé,	 és
elkezdte	összepakolni	a	holmiját.
Alizeé	persze,	mint	mindig,	most	 is	kíváncsi	volt,	 így	 folyamatos

kérdéseket	 zúdított	 Hadiyára.	 Ő	 pedig	 megpróbálta	 kielégíteni	 a
titkárnő	 kíváncsiságát.	 Miután	 Mathieu	 asszisztense	 elkészült	 a
pakolással,	a	kolléganője	elbúcsúzott	tőle.
–	Ugye	tudod,	hogy	hiányozni	fogsz,	főleg	most,	hogy	itt	maradok

egyedül.	Zoé	is	valahol	Kairóban	éldegél,	és	csak	nagyon	ritkán	hív.
–	Tudom,	hogy	minden	rendben	lesz,	és	ha	én	nem	leszek,	sokkal

több	munka	marad	neked,	hiszen	nem	oszlik	el	kétfelé	a	napi	meló.



Így	nem	jut	majd	időd	arra,	hogy	ezen	gondolkodj	–	felelte	Hadiya
mosolyogva.
–	Akkor	is	hiányozni	fogsz.	Jó	volt	veled	együtt	dolgozni	–	ölelte	át

munkatársát	Alizeé.	–	Sok	sikert!	–	kacsintott	a	nőre.	Megvárta,	míg
Mathieu	 volt	 titkárnője	 távozik	 az	 irodából,	 majd	 visszaült	 a
helyére,	és	belevetette	magát	a	munkába.



7.	FEJEZET

Kairóban	 szinte	 ugyanúgy	 teltek	 a	 napok.	 Egyik	 nap	 sem
különbözött	a	másiktól.	A	hosszú,	egyedül	töltött	órák	egy	idő	után
unalmassá	váltak.	Zoé	életébe	belépett	a	monotonitás,	ami	nagyon
furcsa	 volt	 neki	 a	 pörgéssel	 töltött	 évek	 után.	 Hiszen	 az	 ember
önmagát	is	nehezen	találta	meg	ebben	a	hatalmas	házban,	nemhogy
valaki	olyat,	akivel	őszintén	lehetett	volna	beszélgetni,	és	megértené
a	problémáját.	Sokszor	érezte	magányosnak	magát.
Zoé	 délelőttönként	 Selmának	 és	 Ghaliának	 is	 sokat	 segített	 a

háztartásban,	néha	mégis	nagyon	elveszettnek	érezte	magát.	Fatime
volt	 az	 egyetlen,	 akivel	 egész	 jól	 el	 tudott	 beszélgetni.	 De	 a	 titkát
neki	 sem	 fedhette	 fel.	 Nem	 mondhatta	 el,	 hogy	 a	 házassága
Zakariával	csupán	egy	alku.
Az	anyósát	 is	kezdte	megismerni,	és	ő	 is	közel	került	a	szívéhez,

annak	ellenére,	hogy	a	pár	nappal	azelőtti	beszélgetésük	nem	volt
valami	 felhőtlen.	 De	 megértette	 az	 asszonyt.	 Valami	 megváltozott
benne,	valami,	amit	egyelőre	nem	tudott	hová	tenni.	Hiányzott	neki
Zakaria,	 amikor	 épp	 nem	 volt	 otthon,	 és	 az	 utóbbi	 időben	 a	 férfi
bizony	ritkán	tartózkodott	a	családi	házban.	Hiányzott	neki	a	fickó
pillantása,	 udvarlása,	 kedveskedése	 és	 közelsége.	Hiányzott	 neki	 a
lángoló	tűz,	melyet	a	férje	közelében	érzett,	és	ami	átjárta	a	testét.
De	nem	vallotta	be	újra	az	érzéseit	a	férjének.	Ugyan	minek	is	tette



volna.	Zakaria	 szinte	alig	 járt	haza.	Biztosan	nem	Gibrillel	 csacsog
ennyit.	 Talán	 szeretője	 van,	 vagy	 az	 is	 lehet,	 nem	 is	 csak	 egy.
Biztosan	nőkhöz	 jár,	hiszen	mostanában	már	 szinte	hozzá	 sem	ér.
Zoé	arra	gondolt,	hogy	ennél	jobban	már	meg	sem	alázhatná	a	férje.
Ettől	nincs	lejjebb.	Ő	meg	ennek	ellenére	még	most	is	szereti.	–	Hát,
az	biztos,	hogy	nem	vagyok	normális	–	gondolta.
Aznap	késő	délután,	amikor	Zakaria	hazaért,	úgy	érezte,	szüksége

van	 egy	 kis	 kikapcsolódásra.	 Ehhez	 pedig	 Gibril	 klubja	 volt	 a
legalkalmasabb.	 Bár	 az	 utóbbi	 időben	 nem	 beszélt	 a	 barátjával,
most	úgy	érezte,	hogy	eljött	az	ideje,	hogy	elé	álljon,	és	bocsánatot	is
szeretett	volna	kérni	a	múltkori	kirohanása	miatt.	Persze	elvárta	azt
is,	hogy	Gibril	is	megtegye	ugyanezt.	Most	eljött	az	alkalom.	Zakaria
megkérdezte	 a	 feleségét,	 hogy	 vele	 tart-e.	 Zoé	 pedig	 boldogan
mondott	igent,	mert	így	végre	együtt	tölthetett	egy	kis	időt	a	férfival.
Zakaria	 úgy	 döntött,	 hogy	 Fatiméval	 is	 beszél,	 lenne-e	 kedve

csatlakozni	 hozzájuk.	 Szerette	 volna	 a	 fiatal	 lányt	 bemutatni
Gibrilnek,	 abban	 bízva,	 hogy	 a	 barátja	 akkor	 majd	 nem	 flörtöl
megint	 a	 feleségével.	 A	 lány	 is	 örült	 a	 felkérésnek,	 szívesen	 velük
tartott.
Amikor	 kora	 este	 beléptek	 a	 klubba,	 a	 két	 férfi	 pillantása

összetalálkozott,	 érezhetővé	 vált	 a	 kettejük	 közötti	 súrlódás.	 Ám
Gibril	mégis	elindult	feléjük,	és	üdvözölte	a	vendégeket.
Zakaria	 bemutatta	 az	 unokahúgát	 a	 férfinak,	 aki	 mosollyal	 az

arcán	köszöntötte	a	lányt.
–	Örülök,	 hogy	megismerhetlek,	 Fatime	 –	 csókolt	 kezet	 Gibril.	 A

lány	 egy	 világos	 nadrágot	 és	 egy	 fekete	 pulóvert	 viselt,	 melyből
kilátszott	kecses,	hosszú	nyaka.	Szemei	majdnem	feketék	voltak,	de
a	 szája	 vérvörös.	 Sötét,	 szögegyenes	 haja	 a	 háta	 közepéig	 ért,	 és
kibontva	 befedte	 a	 lány	 vállát.	 Tetszett	 a	 látvány	 a	 férfinak,	 de



valahogy	Zoét	nem	tudta	kiverni	a	fejéből.	Az	ő	közelsége	valamiért
annyira	izgató	volt	Gibril	számára.
Fatime	 igen	szemrevaló	 lány,	nagyon	vonzó	 teremtés.	De	Zoé	még

mindig	 annyira	 dögös.	 Zak	 unokahúga	 viszont	 jó	 álca	 lenne,	 hogy
találkozhassak	 ezzel	 a	 francia	 nővel	 –	 gondolta.	 –	 Miket	 beszélek,
még	a	végén	teljesen	becsavarodok	én	is.	Méghogy	álca!	Nem	lehetek
annyira	 szemét	 alak,	 mint	 Zakaria.	 Nem	 használhatom	 ki	 ezt	 a
szerencsétlen	lányt	–	kavarogtak	Gibril	fejében	a	gondolatok.
–	 Merre	 vagy,	 haver?	 –	 nevetett	 Zak,	 miután	 látta	 a	 barátja

megdöbbent	arcát,	ahogy	az	unokahúgát	méregeti.
–	 Bocs,	 elkalandoztam	 –	 felelte	 zavarodottan	 a	 férfi,	 majd

elengedte	a	Fadaei	lány	kezét.
–	Hozatnál	nekünk	valami	erős	italt?
–	Én	inkább	teát	kérek	–	szólalt	meg	Fatime.
–	 Akkor	 legyen	 egy	 brandy,	 és	 három	 tea	 –	 kacsintott	 Gibril	 a

lányra,	 majd	 elsietett	 a	 pulthoz,	 s	 leadta	 a	 rendelést.	 Nem	 sokkal
később	ő	maga	tette	le	a	csészéket	arra	az	asztalra,	ahol	a	barátja	és
a	két	hölgy	helyet	foglalt,	majd	ő	is	leült	közéjük.
Aznap	este	mindenki	nagyon	 jól	érezte	magát.	Sokat	viccelődtek

és	 nevettek,	 így	 minden	 gondjukat	 félre	 tudták	 tenni.	 Bár
Zakariának	nem	volt	alkalma	elnézést	kérni	Gibriltől,	így	a	múltkori
téma	végül	fel	sem	merült,	talán	ez	volt	a	legjobb.
Miután	 a	 fiatalok	 hazaértek,	 Fatime	 kiszállt	 az	 autóból,	 és

besietett	a	házba.	Zak	pedig	kinyitotta	a	 feleségének	az	ajtót,	majd
megfogta	 a	 kezét,	 hogy	 kisegítse	 őt	 a	 kocsiból.	 Ekkor	 Zoé	 a	 férfi
szemébe	 nézett,	 aki	 abban	 a	 pillanatban	 újra	 meglátta	 a	 tüzet	 a
felesége	 pillantásában.	De	nem	 szólt	 semmit,	 csak	nézte	 a	 csillogó
szemű	 nőt.	 Ahogy	 bámulta	 őt,	 újra	 előjöttek	 az	 érzései	 a	 felesége
iránt.	 Nemcsak	 a	 vágy	 volt,	 ami	 elárasztotta	 őt,	 de	 a	 testében



szétáradt	 a	 forróság.	 Akkor	 már	 tudta,	 hogy	 ez	 az	 éjszaka
különleges	 lesz	 számukra.	 Zaknek	 be	 kellett	 vallania,	 hogy	 bizony
ezt	 a	 háborút	 az	 érzelmei	 ellen	 elvesztette.	 Még	 ha	 csak	 egy
éjszakára	 is.	 Zoé	 rámosolygott	 a	 férjére,	megköszönte	 a	 segítségét,
majd	a	ház	felé	igyekezett	ő	is	Fatime	után.
–	Na,	remek!	–	tett	gúnyos	megjegyzést	magára	a	férfi,	miközben

bámulta	az	egyre	távolodó	feleségét,	végül	egy	mozdulattal	becsapta
az	autó	ajtaját.

Másnap	 reggel,	 amikor	 Zoé	 felébredt,	 a	 férje	 nem	 volt	 mellette.
Mivel	 a	 házban	 sehol	 sem	 találta,	 arra	 gondolt,	 hogy	 Zak	 ezúttal
köszönés	 nélkül	 ment	 el	 dolgozni.	 Persze	 ez	 az	 utóbbi	 időben
egyáltalán	 nem	 volt	 furcsa.	 Ennek	 ellenére	 viszont	 szerette	 volna
meglepni	valamivel	a	férjét,	mire	az	hazaér	az	irodából.	Felöltözött,
és	lement	az	emeletről.	A	konyhából	finom,	édes	illat	szűrődött	ki.
–	Milyen	 isteni	 illat	 –	 szólalt	meg,	 amint	 belépett	 az	 ajtón,	majd

köszöntötte	a	két	nőt.
–	Jó	reggelt,	asszonyom.
–	 Jó	 reggelt,	 Zoé	 –	 nézett	 fel	 a	 tészta	 gyúrásából	 Ghalia.	 –	 Hogy

aludtál,	lányom?
–	Oh,	remekül	–	mosolygott.	–	Mit	süt,	mama?
–	Baklavát	készítek.	Qasim	és	a	fiam	is	nagyon	szereti.
–	Segíthetek?
–	 Persze,	 lányom.	 Hozz	 nekem	 még	 egy	 kis	 lisztet,	 mert	 ez	 a

rétestészta	eléggé	ragad.
–	Maga	készíti	a	rétestésztát	is?	–	kérdezte	a	nő,	miközben	a	tartó

felé	sétált,	amiben	a	liszt	volt.
–	 Persze	 hogy	 én,	 hiszen	 úgy	 az	 igazi.	 Házi	 rétestésztával	 –



mosolyodott	el	Qasim	felesége.
–	Itt	a	liszt	–	tette	le	az	asztalra	a	tartót	Zoé.
–	 Önts	 bele	 egy	 keveset	 –	 kérte	 Ghalia	 a	 menyét.	 Zoé	 pedig

készségesen	 levette	 a	 tartóról	 a	 tetőt,	 és	 óvatosan	 önteni	 kezdte	 a
fehér	port.
–	Elég	lesz.	–	Zak	felesége	lerakta	a	lisztet	az	asztalra,	egy	darabig

figyelte	 anyósa	 mozdulatait,	 majd	 Selmához	 fordult.	 –	 És	 itt	 mi
készül?
–	 A	 töltelék	 –	 kavargatott	 valami	 ragacsos	 masszát	 a	 segítő	 a

tűzhelyen.	 –	 Víz,	 citromlé,	 méz	 és	 vaníliakivonat.	 Ezt	 fogjuk
összekeverni	 a	 cukrozott	 dióval,	 és	 így	 kapjuk	 meg	 az	 édes
tölteléket.
–	Értem.	Úgy	látom,	már	lekéstem	a	lényegről.	De	azért	segíthetek

még	valamit?
–	 Persze,	 gyermekem,	 ha	 megtennéd,	 hogy	 a	 darált	 diót

összekevered	a	mellette	lévő	cukorral	és	a	fahéjjal,	az	jó	lenne.
–	Én	pedig	odaadom	ezt	a	szirupot,	amint	kész	a	cukros	dió,	ezt	is

adja	hozzá,	és	jól	keverje	el	–	magyarázta	az	asszonynak,	hogy	kell
csinálni.	 –	 De	 vigyázzon,	mert	még	 forró!	Meg	 ne	 égesse	magát	 –
figyelmeztette	Zoét	a	segítő.
–	Ne	aggódjon,	Selma	–	nevetett	a	nő.
Ezután	 a	 segítő	 a	 tűzhelyhez	 ment,	 és	 egy	 adag	 margarint	 is

felolvasztott.
–	Az	mihez	kell?
–	Ezzel	kenjük	meg	a	tésztát,	amikor	rétegezzük	a	süteményt.
Zoé	 pedig	 végre	 jól	 szórakozott,	 ráadásul	 tanult	 is	 valami	 újat.

Amikor	készen	lett	az	első	adag	sütemény,	az	anyósa	megkínálta	a
menyét	belőle,	ő	pedig	szívesen	elfogadott	egy	szeletet.
–	Hmm,	ez	mennyei	–	sóhajtotta	Zoé,	miután	beleharapott	az	édes

finomságba.	–	Sokkal	finomabb	annál,	mint	amit	Párizsban	ettem.



Ghalia	és	Selma	pedig	egymásra	néztek,	és	mosolyogtak.

–	 Szia,	 pajtás	 –	 köszöntötte	 Gibril	 Zakariát,	 mikor	 az	 belépett	 a
klubba.
–	Szervusz.
–	Hogyhogy	ide	jöttél,	és	nem	egyenesen	haza?
–	 Nézd,	 Gibril,	 én	 csak	 elnézést	 szeretnék	 kérni	 a	 múltkori

viselkedésemért.
–	A	klub	megnyitóján	történtekre	gondolsz?
–	Igen,	nem	kellett	volna	féltékenynek	lennem.	És	nem	volt	azóta

alkalmam	beszélni	veled	erről.
–	Tehát	beismered,	hogy	féltékeny	voltál?
–	Én…	–	kezdte	volna	Zakaria,	de	barátja	beléfojtotta	a	szót.
–	Ne	viccelj,	felejtsük	el!	Egyébként	nekem	is	elnézést	kell	kérnem,

hiszen	 jogos	 volt	 minden,	 amit	 mondtál	 –	 próbálta	 menteni	 a
helyzetet.	 –	 De	 azért	 egy	 picit	 valóban	 elvetetted	 a	 sulykot.	 A
mentségedre	 legyen	 szólva,	 hogy	 szerelmes	 vagy,	 most	 már	 nem
tagadhatod,	a	szerelem	pedig	vak.
–	Vak,	süket	és	az	őrületbe	kerget.
–	Baj	van?
–	 Nincs,	 sőt!	 Azért	 is	 jöttem,	 hogy	 elmondjam,	 valami

megváltozott	bennem.
–	Mi	változott?	–	lett	roppant	érdeklődő	Gibril.
–	 Tegnap	 éjjel	 én	 újra	 azt	 éreztem,	 mint	 azelőtt.	 Mint	 amikor

Párizsban	 felfigyeltem	 Zoéra.	 Őrülten	 kívántam	 őt,	 de	 nem	 csak
testileg.	Érted?
–	Persze	 –	köszörülte	meg	a	 torkát	Gibril,	 ennek	a	mondatnak	a

hallatára	a	szíve	összeszorult.	–	Szerelmesek	vagytok	egymásba.



–	Úgy	 érzem.	De	még	mindig	 nem	 tudom	 túltenni	magam	azon,
hogy	csalódtam	benne.	Ha	pedig	arra	gondolok,	hogy	az	a	nő	eladta
magát,	 eladta	 a	 szerelmét	 nekem,	 akkor	 hányingerem	 lesz.	 Szinte
felfordul	a	gyomrom.
–	 Szerintem	 meg	 ezt	 a	 dolgot	 tisztáznotok	 kéne.	 Üljetek	 le,	 és

beszéljétek	 meg,	 mert	 nem	 jó	 ez	 így	 egyikőtöknek	 sem.	 Aztán
egyszer	majd	azon	kapjátok	magatokat,	hogy	külön	utakon	jártok.
–	Bárcsak	úgy	lenne,	bárcsak	ne	lennénk	együtt	–	sóhajtotta.
–	Mi	a	terved?
–	 Távol	 kell	 tartanom	 magamtól	 Zoét,	 hogy	 higgadtan	 tudjak

gondolkodni.
–	És	mégis	hogy?	–	kíváncsiskodott	tovább	Gibril.
–	 Én	 már	 tudom.	 De	 hamarosan	 meg	 fogod	 tudni	 te	 is	 –

mosolygott	 Zak,	 és	 őszinte	nyugalommal	meredt	 a	 semmibe,	majd
felállt,	elköszönt,	és	elsietett.
Gibril	 mindennek	 ellenére	 még	 mindig	 nem	 tudta	 kiverni	 a

fejéből	Zoét.
Ha	 egyszer	 azt	 hallanám	 Zak	 szájából,	 hogy	 lemondott	 a	 nőről,

hogy	 elválik	 tőle…	Minden	más	 lenne…	 Talán	 a	 barátságunknak	 is
vége	 lenne,	 hiszen	 beleszerettem	 a	 legjobb	 barátom	 feleségébe…
Gyalázat…	De	nincs	mit	tenni…
Zakaria	a	barátjától	egy	kávézóba	ment,	ahol	várt	valakire.	Nem

sokkal	később	egy	fiatal	lány	jelent	meg	mellette,	akit	a	férfi	hellyel
kínált.	 Samia	 volt	 az,	 aki	már	 többször	 találkozott	 a	 fickóval,	még
mielőtt	az	feleségül	vette	volna	Zoét.	Most	viszont	azért	kereste	fel
újra,	mert	arra	gondolt,	hogy	szüksége	van	valakire,	aki	távol	tudja
tartani	a	felesége	vonzásától.	Zak	úgy	vélte,	hogy	Samia	jó	választás
lesz.	 Csinos	 volt,	 talpraesett	 és	 okos.	 Sokat	 beszélgettek	 azelőtt.
Olyankor	 Zak	 azt	 gondolta,	 ha	 nem	 vonzódna	 annyira	 Zoéhoz,
akkor	ez	a	lány	jó	lenne	feleségnek.



Most	pedig	egy	abszurd	ötlettel	állt	elé,	de	nem	tudta,	hogy	Samia
hogyan	fog	reagálni.
–	Miért	hívtál?
Zakaria	 testtartása	kissé	 feszes	 lett,	ezért	enyhén	rákönyökölt	az

asztalra,	hogy	oldja	a	feszültségét.
–	Beszélni	szeretnék	veled.
–	Azt	gondoltam,	de	mégis	miről?
A	férfi	szorongása	alább	hagyott,	miután	a	lány	szemeibe	nézett.

Most	már	minden	mindegy	volt,	hát	belekezdett	a	mondandójába.
–	 Elvettem	 feleségül	 egy	 európai	 nőt,	 de	 a	 kapcsolatunk	 nem

felhőtlen.	Szerettem	őt,	bevallom,	de	csalódnom	kellett	benne.
–	Nem	értelek,	ha	így	gondolod,	miért	nem	váltok	el?	Ez	itt	Kairó,

nem	fognak	megkövezni	érte	senkit.
Zakaria	hátradőlt	a	széken,	testéből	áradt	a	nyugodtság.	A	kezdeti

feszültségnek	már	a	nyomát	sem	lehetett	látni.
–	Nem	lehet.
–	Miért?
–	Mert	alkut	kötöttünk.
–	Miféle	alkut?
–	Nem	ez	a	lényeg.
Samia	 egyre	 inkább	 összezavarodott,	 már	 azt	 sem	 igen	 értette,

minek	jött	ide.	De	hát	Zakaria	Fadaeiről	beszélünk.	Jóképű,	gazdag.
A	legjobb	választás	egy	nőnek.
–	Na	jó,	elmondanád	végre,	miért	hívtál	ide?
–	 Szükségem	 van	 egy	 olyan	 asszonyra,	 aki	 távol	 tart	 Zoétól;

akiben	 megbízhatok,	 akit	 szerethetek.	 Sok	 nőt	 megismertem,	 de
abból	 már	 elég	 volt.	 Nekem	 egyvalaki	 kell.	 Egy	 nő,	 akire	 mindig,
mindenben	számíthatok.	Feleségül	szeretnélek	venni.
Samia	szava	elakadt.	Hirtelen	zúgni	kezdett	a	 feje,	de	maga	sem

tudta	 az	 okát.	 Kavarogtak	 a	 gondolatok	 a	 fejében.	 Zak	 nem



szerelmes	 belé,	 ez	 tény,	 persze	 ez	 változhat.	Második	 feleség…	 Ez
nem	tiltott…	Hogy	miért	pont	ő?	Mert	 tudja,	hogy	a	 lány	vonzódik
hozzá,	így	már	szinte	udvarolnia	sem	kell.	Időt	nyer.	Na	de	a	szülei!
Vajon	 azok	 hogy	 fognak	 reagálni?	Őket	 ismerve	 biztos	 elfogadják,
hogy	egy	Fadaei	felesége	legyen,	akkor	is,	ha	csak	a	második.	Végül
is	 nem	 rossz	 ez	 egy	 középosztálybeli	 lánynak.	 Samia	 úgy	 tett,
mintha	sokat	vacillálna	ezen	a	dolgon,	de	végül	megszólalt.
–	Rendben.	Leszek	a	feleséged.
Zakaria	megdöbbent,	 nem	 is	 gondolta	 volna,	 hogy	 ilyen	könnyű

lesz	megszereznie	a	lányt.	Majd	bólintott.
–	Nem	szeretnék	nagy	esküvőt.	Csak	a	szüleid,	te	és	én.
–	Ahogy	akarod.	Beszélek	a	családommal.
Samia	 felállt	 a	 székről,	 elbúcsúzott	 a	 fickótól,	 majd	 hazafelé

igyekezett,	hogy	beszámoljon	a	szüleinek	a	történtekről.	Biztos	volt
abban,	hogy	támogatni	fogják	őt.
Zakaria	 csak	 késő	 este	 ért	 haza,	 az	 asztal	 pedig	 már	 meg	 volt

terítve	a	vacsorához.	Vidáman	ült	 le	a	család	enni.	Selma	feltálalta
az	 étkeket,	 majd	 legutoljára	 a	 baklavát	 is.	 Qasim	 szemei
felcsillantak	az	édességre	pillantva,	majd	összedörzsölte	a	tenyerét.
–	Mennyei	házi	baklava.
–	Zoé	is	segített	az	elkészítésében	–	büszkélkedett	Ghalia.
A	 fiatalasszony	 pedig	 elmosolyodott,	 majd	 lehajtotta	 a	 fejét.

Zakaria	 pedig	 nem	 tudta	 levenni	 a	 tekintetét	 az	 asszonyáról,	 aki
végül	 felpillantott	 a	 férjére.	 A	 fickó	 egy	 darabig	 nézte	 a	 felesége
mosolygós	szemeit,	de	tudta,	hogy	nem	várhat	a	nagy	bejelentéssel.
Vett	egy	jó	nagy	levegőt,	és	belekezdett	a	mondandójába.
–	 Ne	 haragudjatok,	 de	 mondanom	 kell	 valamit.	 Zoéval	 egyre

távolabb	kerülünk	egymástól.	Egyikünk	sem	bízik	már	a	másikban.
Természetesen	nem	szegem	az	ígéretem,	nem	válok	el.	De	tudnotok
kell,	hogy	megcsalni	sem	akarom	őt,	hiszen	mindennek	ellenére	úgy



gondolom,	 tiszteljük	 egymást.	 Tisztességesen	 szeretném	 élni	 az
életemet.	Ezért	úgy	döntöttem,	hogy	feleségül	veszek	még	egy	nőt.
Ghalia	 meglepettségében	 még	 az	 evőeszközeit	 is	 eldobta,	 majd

sosem	hallott	hangon	a	fiára	förmedt.
–	Tessék?!
Ám	 ezt	 a	 reakciót	 hosszú	 csönd	 követte.	 Zoé	 nézte	 egy	 darabig

Zaket,	 a	 szíve	 zakatolt,	 a	 testét	 mérhetetlen	 fájdalom	 járta	 át.
Zihálva	kapkodta	a	levegőt.	Majd	felállt	az	asztaltól.	Teste	remegett,
szemeiből	 könnyek	 törtek	 elő.	 Ledobta	 a	 szalvétát	 az	 asztalra,
elnézést	 kért,	 de	 hangja	 alig	 volt	 hallható,	 ezután	 távozott	 az
étkezőből.
A	férfi	anyja	törte	meg	a	kínos	csendet,	akinek	hangja	ezúttal	lágy

volt,	de	fájdalom	járta	át.
–	Fiam,	mit	csinálsz	már	megint?	Teljesen	tönkre	akarod	tenni	a

családot?
–	Miért	tenném?	Jogom	van	a	boldogsághoz.
–	Jogod?	Na,	az	van!	Csak	tehetséged	nincs	hozzá!	Hogy	gondolod,

hogy	 boldog	 lehetsz	 két	 nővel?	 Ha	 az	 egyiket	 valóban	 szereted,	 a
másikkal	nem	lehetsz	boldog.	Gondolkozz	egy	kicsit!
Qasim	 szinte	 már	 őrjöngött	 a	 dühtől.	 Biztos	 volt	 benne,	 hogy

ebből	semmi	jó	nem	fog	kisülni.
Ezután	 Zak	 megpróbált	 saját	 maga	 mellett	 érvelni,	 és	 olyan

célzást	tett	az	apjának,	ami	bizony	szíven	találta	őt.
–	 Ha	 a	 feleségemtől	 nem	 kapom	 meg,	 amit	 akarok,	 akkor	 azt

máshol	kell	keresnem.	Én	legalább	nem	titokban	csinálom!
Ghalia	sem	tudta	magát	tovább	türtőztetni.	Nagyon	ritkán	borult

így	ki	az	asszony.	Talán	sosem	volt	ennyire	dühös	a	fiára.	De	ez	már
neki	sok	volt.
–	Elég!	Már	megint	őrültséget	követsz	el!	Hibát	hibára	halmozol,

fiam!	 Itt	 van	 ez	 a	 szegény	 lány,	 akit	 állítólag	 szerettél,	 de	 alkuval



láncoltad	magadhoz!	Most	meg	egy	újabb	nő	jön	a	semmiből!	Talán
neki	is	ajánlatot	tettél?
–	 Nem	 tettem	 ajánlatot.	 Elmondtam	 neki	 őszintén,	 hogy	 miért

akarom,	hogy	a	feleségem	legyen…
–	 Oh,	 Allah,	 segítsd	meg	 ezt	 a	 kelekótya	 gyereket!	 –	 kiabálta	 az

apja.	–	Mikor	lettél	te	ennyire	agyalágyult,	fiam!?
–	Qasim,	kérlek!
Az	 asszonyból	 kitört	 a	 sírás,	 de	 hiába	 zokogott,	 Zakaria

hajthatatlannak	tűnt.
–	 Nem	 az	 engedélyeteket	 kértem,	 még	 csak	 nem	 is	 a

beleegyezésetek	kell.	Én	eldöntöttem,	hogy	így	 lesz,	csak	szerettem
volna,	ha	tudtok	róla.
Az	 anyja	 a	 kezébe	 temette	 az	 arcát,	majd	megtörölte	 könnyeitől

csillogó	szemeit.	Halkan	szólalt	meg.
–	Oh,	Allah,	segíts	meg!	Ezt	már	nem	lehet	kibírni	ép	ésszel.
–	A	szerelem	elvette	ennek	a	fiúnak	az	eszét,	de	én	majd	kiverem

belőle	 ezt	 az	 ostobaságot!	 –	 indult	 a	 fia	 után	 az	 apja,	 de	 Ghalia
megállította	őt.
–	 Nincs	 értelme,	 ezt	 te	 is	 tudod.	Ha	 Zak	 valamit	 a	 fejébe	 vesz…

Csak	Zoét	sajnálom.	Megszerettem	őt.	Tudom,	hogy	szereti	a	fiam,	és
át	tudom	érezni	a	fájdalmát.	Nem	tudom,	mi	lesz	így	velük.
Qasim	mintha	 lenyugodott	 volna	 egy	 picit	 a	 feleségét	 hallgatva.

Az	 asszonynak	 mindig	 igaza	 volt.	 Hangja	 már	 nem	 volt	 kemény,
amikor	megszólalt.
–	Én	is	megkedveltem	azt	a	kislányt.	De	vajon	mi	lesz	ezután?
–	Fogalmam	sincs.
Fatime	pedig	csak	kapkodta	ide-oda	a	fejét.	Fel	sem	fogta	igazán,

hogy	 mi	 folyik	 körülötte.	 Valami	 alkuról	 beszéltek.	 Vagyis	 az
unokabátyja	és	a	felesége	hirtelen	jött	esküvője	egy	furcsa	és	titkos
alkun	alapszik.	Pedig	amikor	a	lány	idejött,	meg	volt	győződve	arról,



hogy	 azok	 ketten	 igenis	 szerelmesek	 egymásba.	 Most	 meg…	 Úgy
érezte,	az	a	 legjobb,	ha	ő	 is	 csendben	 távozik	a	 szobájába,	és	nem
kérdez	semmit.
Zakaria,	 amint	 felért	 a	 hálószobába,	 meglátta	 Zoét,	 hogy	 a

könnyeit	 törölgetve	 ül	 az	 ágyon.	 Amikor	 megszólalt,	 a	 hangjában
érezhető	volt	a	cinizmus.
–	Valami	baj	van?
Az	asszony	a	férjére	nézett,	és	újra	eleredtek	a	könnyei.
–	Mi	van	veled,	Zak?
–	Mi	lenne?
–	Bíztam	benne,	hogy	újra	el	tudom	nyerni	a	bizalmadat.	Hogy	ne

egy	pénzéhes	nőt	 láss	bennem,	de	 tévedtem.	Te	nem	akarsz	hinni
nekem.
–	Ez	így	is	van,	tévedtél,	ahogy	abban	is	tévedsz,	hogy	nem	akarok

hinni	 neked.	 Szeretnék,	 csak	 nem	 tudok.	 Téged	 viszont	most	 nem
értelek.	Mi	bajod	lett?	Hiszen,	ha	jól	tudom,	te	is	csalódtál	bennem,
és	kiábrándultál	belőlem.	Ezt	te	magad	mondtad.
Zakaria	 faggatózása	 még	 inkább	 fájdalommal	 töltötte	 meg	 Zoé

szívét.	 Valóban	 csalódott	 a	 férfiban,	 de	 ez	 akkor	 is	 több	 volt	 a
soknál.
–	Most	 jelentetted	 be,	 hogy	 elveszel	 egy	másik	 nőt!	 Szerinted	 ez

hogy	esik	nekem?	A	mi	házasságunk	valóban	alku	volt,	ez	 igaz,	de
most	már	azt	 is	elhiszem,	hogy	nem	szeretsz	engem,	és	ez	nagyon
megalázó!	Ráadásul	meg	sem	kérdeztél,	csak	bejelentetted	a	szüleid
előtt!	Kész	tények	elé	állítottál!	Ez	nem	fair!
–	 Nem	 kérdeztelek	 meg,	 mert	 ebbe	 nincs	 beleszólásod.	 Én

megmondtam,	hogy	nem	akarok	elválni,	az	apád	cége	biztonságban
lesz,	ha	rajtam	múlik.	De	te	természetesen	elhagyhatsz,	Zoé,	annak
viszont	 tudod	 a	 következményét.	 Én	 már	 eldöntöttem,	 ez	 van,	 és
kész!



A	nő	értetlenül	nézett	a	fickóra.
–	Nem	érdekel	már,	hogy	mit	csinálsz!	Csak	azt	nem	értem,	miért

kell	eljátszanom	a	jó	feleség	szerepét.
–	Ha	nem	érdekel,	akkor	meg	nem	mindegy,	hogy	hány	feleségem

van?	Kérlek,	ne	drámázz!	–	azzal	magára	hagyta	a	feleségét,	aki	még
a	meghátráló	pasas	után	kiabált.
–	Idióta,	barom!

Pár	 héttel	 később,	 amikor	 a	 Fadaei-házban	 már	 megnyugodni
látszottak	 a	 kedélyek,	 Zakaria	 egy	 fiatal,	 igen	 szemrevaló	 lánnyal
tért	 haza.	 A	 férfi	 szülei	 és	 a	 felesége	 a	 szalonban	 ültek,	 amikor
kinyílt	az	ajtó.	Zakaria	végigsétált	a	lánnyal	az	előszobán	egészen	a
nappaliig.	 Az	 ott	 ülők	 tekintete	 pedig	 mind	 a	 fiatal	 idegenre
szegeződtek.	Senki	sem	mozdult.	Ghalia	arcára	kiült	a	döbbenet,	és
abban	a	pillanatban	eszébe	jutott,	hogy	mit	mondott	a	fia.	„Elveszek
egy	másik	nőt.”	De	azt	még	ő	maga	sem	gondolta	komolyan,	hogy	a
fiú	valóban	megteszi	ezt.	Azt	meg	pláne	nem,	hogy	ennyi	 idő	után
Zakaria	még	mindig	nem	verte	ki	a	fejéből	ezt	a	képtelen	ötletet.
A	 lány	 végignézett	 az	 új	 családján,	 és	 illedelmesen	 köszönt.

Sötétbarna	 szemei	 ragyogtak,	 látszott	 rajta,	 hogy	 nagyon	 boldog.
Fején	 hidzsábot	 viselt,	 de	 egy	 rakoncátlan	 kis	 tincs	 utat	 talált
magának.	 Az	 arca	 előtt	 lógott.	 Testalkata	 Zoéhoz	 hasonlított,
alacsony	 volt	 és	 vékony,	 viszont	 kevésbé	 kecses	 és	 dekoratív.
Legalábbis	az	abaja	miatt	úgy	tűnt.
Zakaria	 végigpásztázott	 a	 ledöbbent	 családtagokon,

megköszörülte	a	torkát,	majd	magabiztosan	megszólalt.
–	 Ő	 itt	 a	második	 feleségem,	 Samia.–	 Zakaria	 biztos	 volt	 abban,

hogy	 a	 szülei	 nem	 teszik	 szóvá,	 hogy	 ők	 nem	 voltak	 jelen	 a



házasságkötésen.	Miért	 is	 lettek	volna	ott,	hiszen	ellenezték	ezt	 az
egészet.
Még	 mindig	 nem	 szólt	 senki	 egy	 árva	 szót	 sem,	 csak	 ridegen

bámulták	mindkettőjüket.	A	kínos	csendet	a	férfi	törte	meg,	Selmát
hívta,	aki	hamarosan	oda	is	lépett	hozzájuk.	Ekkor	Zak	utasította	a
segítőt.
–	 Vigye	 fel,	 kérem,	 a	 bőröndöt	 a	 Fatime	 szobája	 melletti

vendégszobába,	és	kérem,	hogy	az	én	holmimból	is	vigyen	át,	mert
ma	éjjel	ott	alszom.
–	Igen,	uram.
Selma	nem	kérdezett	semmit,	hiszen	nem	sok	köze	volt	a	házban

történő	dolgokhoz.	Bár	az	 itt	 lakók	családtagként	kezelték,	a	segítő
úgy	 érezte,	 ha	 valamit	 el	 akarnak	 mondani	 neki,	 azt	 úgyis
elmondják.	 Ha	 meg	 nem,	 akkor	 minek	 is	 kérdezné.	 Ő	 utasítást
kapott,	teljesítenie	kellett	azt.	Amint	az	asszony	elindult	a	bőrönddel
az	emelet	felé,	Samia	megszólalt.
–	Tudom,	hogy	én	vagyok	a	fiuk	második	felesége,	nekem	nem	jár

akkora	 tisztelet,	mint	 az	 elsőnek.	 De	 higgyék	 el,	 hogy	 nekem	 sem
könnyű.	Viszont	szeretnék	beilleszkedni	a	családba.	Én	nem	akarom
senki	helyét	elvenni.
Amikor	 kimondta	 az	 utolsó	 mondatát,	 Zoéra	 nézett.	 Látta	 a	 nő

megbabonázó	arcát	és	alkatát.	Tudta,	hogy	nem	lesz	könnyű	dolga,
hogy	 Zakariát	 elcsábítsa	 tőle,	 de	 mindent	 meg	 akart	 tenni	 annak
érdekében,	hogy	Zoé	előbb	vagy	utóbb	eltűnjön	a	színről.	Hiszen	a
férjének	ez	volt	a	kérése	felé,	legalábbis	valami	ilyesmi.	Egy	biztos,
ha	ez	a	nő	Zak	közelében	marad,	nem	fogja	tudni	távol	tartani	tőle.
Ez	a	tény	ebben	a	pillanatban	lett	világos	Samia	számára.
Zoé	 megelégelte,	 hogy	 az	 új	 asszony	 bámulja	 őt,	 így	 az	 utolsó

mondatára	reagálva	felpattant	a	kanapéról,	és	ahogy	az	emelet	felé
tartott,	még	odaszúrta	neki.



–	Akkor	meg	minek	jöttél	ide?
Ghalia	nyugodt	maradt,	 legalábbis	próbálkozott,	 de	mindenáron

beszélni	 szeretett	 volna	 Zakaria	 új	 feleségével.	 Persze
négyszemközt.	 Így	 a	 lány	 felé	 fordult,	 hangja	 kimért	 volt	 és
tekintélyt	parancsoló.
–	 Mosakodjon	 meg,	 és	 jöjjön	 le,	 kérem!	 Beszélni	 szeretnék

magával
–	Rendben.
Samia	és	az	ifjabb	Fadaei	ezután	felment	az	emeletre.	Qasim	és	a

felesége	 kettesben	 maradtak	 a	 nappaliban.	 Az	 asszonyt	 a	 sírás
fojtogatta,	miközben	a	férjére	nézett.
–	Tán	megőrült	ez	a	gyerek?
–	 Kijárna	 neki	 végre	 két	 kiadós	 pofon	 –	morogta	 a	 férfi.	 –	Most

mondd	meg,	 asszony,	mi	 van	 ebben	 a	 házban?	 Az	 egyik	 nője	 egy
ajánlat	része,	a	másik	meg	egy	kurva.
–	Jaj,	Qasim!	Ne	is	mondd!	Kész	botrány.
–	Mit	mondhatnék,	 Ghalia,	 ha	 egyszer	 ez	 az	 igazság…	Ha	 akkor

este,	amikor	Zakaria	bejelentette	ezt	a	képtelenséget,	engeded,	hogy
utánamenjek,	 most	 nem	 lenne	 itt	 ez	 a	 nőcske.	 De	 te	 állandóan
megvéded	a	fiad,	így	sosem	tanul	a	hibáiból!	Rólunk	fog	pletykálni	a
környék.
Qasim	 hangja	 dühről	 árulkodott,	 miközben	 a	 kezeivel

hadonászott.	 Ghalia	 viszont	 továbbra	 is	 higgadt	 maradt,	 hiszen
tudta	jól,	hogy	nem	tehetnek	semmit.
–	 Mit	 kellene	 tennem,	 a	 fiunk	 felnőtt	 ember!	 El	 tudja	 dönteni,

hogy	mit	akar!	Csak	sajnos	állandóan	rossz	döntéseket	hoz.
–	Igen,	el	tudja,	csak	nem	számol	a	következményekkel.	Szerinted,

Ghalia,	ez	így	rendben	van?
Qasim	 az	 emelet	 felé	 mutatott,	 majd	 a	 mennyezetre	 emelte	 a

tekintetét,	mielőtt	újra	megszólalt.



–	 Zoé	 szerelmes	 a	 fiunkba,	 és	 tudom,	 hogy	 Zakaria	 is	 szereti	 őt,
hiába	 tagadja.	 Szerinted	 ennek	 a	 hármas	 kapcsolatnak	 nem	 lesz
következménye?
–	Majd	Zakaria	megoldja.	Én	már	nem	tudom,	mit	csinálhatnánk.
–	Pontosan,	ahogy	mondod!	A	fiunk	majd	megoldja,	mert	bizony

én	nem	húzom	ki	a	pácból	még	egyszer!
Qasimnak	 elege	 lett	 ebből	 a	 témából,	 úgy	 döntött,	 felmegy	 a

szobájába	és	ledől	egy	picit.
Nem	 sokkal	 később	 Samia	 megkereste	 Ghaliát,	 aki	 a	 hátsó

teraszon	üldögélt	egyedül,	és	egy	csésze	tea	volt	előtte.	A	piramisok
felé	révedt	a	tekintete,	közben	nagyokat	sóhajtozott.	A	lány	leült	az
asszony	mellé	egy	székre,	mielőtt	megszólalt	volna.
–	Beszélni	akart	velem.
–	Kér	egy	teát?
–	Nem,	köszönöm.
Ghalia	 nem	 akart	 kertelni,	 ráadásul	minél	 előbb	 túl	 akart	 lenni

ezen	 a	 számára	 igen	 kínos	 beszélgetésen,	 hiszen	 egyáltalán	 nem
volt	kedve	hozzá.	Mégis	úgy	gondolta,	hogy	igenis	meg	kell	tudnia,
hogy	ez	a	nőcske	miért	mondott	igent	a	fiának.
–	Belevágok	a	közepébe,	kisasszony.	Pár	hónappal	ezelőtt	a	 fiam

feleségül	 vett	 egy	 nőt.	 Mondja,	 kedveském,	 annak	 a	 házasságnak
tudja	az	okát?
Samia	hirtelen	nem	is	tudta,	hogy	elmondja-e	az	anyósának,	hogy

bizony	tudja,	hogy	Zoé	házassága	a	fiával	egy	alkun	alapszik.	Végül
úgy	tett,	mint	aki	semmiről	sem	tud.
–	 Erről	 Zakaria	 nem	 beszélt	 nekem.	 Csak	 annyit	mondott,	 hogy

már	 van	 egy	 felesége.	 Hogy	miért	 vette	 el	 őt,	 arról	 nem	 esett	 szó
közöttünk,	én	nem	kérdeztem.
–	 Értem.	 De	 azt	 csak	megkérdezte	 tőle,	 hogy	magát	miért	 kérte

meg?



–	Igen,	asszonyom,	megkérdeztem.
–	És	mit	mondott	a	fiam?
–	 Azt,	 hogy	 nem	működik	 a	 házassága,	 a	 felesége	 és	 közte	már

nincs	testi	kapcsolat.
–	 Akkor	 most	 azt	 árulja	 el,	 hogy	 ön	 miért	 mondott	 igent

Zakariának?
Samia	 ezután	 elmesélte	 Ghaliának,	 hogy	 hol	 találkozott	 a	 fiával

először.	Azt	 is	 elmondta,	hogy	mély	benyomást	 tett	 rá,	úgy	érezte,
hogy	 Zakaria	 sem	 közömbös	 iránta.	 Találkoztak	 párszor,	 együtt
teáztak,	beszélgettek.	Majd	így	folytatta:
–	Persze	akkor	még	nem	tudtam,	hogy	van	egy	felesége.	Többször

találkoztunk	a	boltban,	és	Zakaria	mindig	flörtölt	velem.	Elcsábított.
Amikor	komolyra	fordult	a	dolog,	megkérte	a	kezem,	akkor	mondta
el,	 hogy	 már	 van	 egy	 felesége,	 de	 sajnos	 nem	 úgy	 működik	 a
kapcsolatuk,	 ahogy	 azt	 ő	 szeretné.	 Én	 jól	 átgondoltam	 Zakaria
házassági	 ajánlatát.	 Végül	 beadtam	 a	 derekam,	 hiszen	 a	maga	 fia
borzasztó	 jóképű,	 és	 én	 szeretem	 őt.	 Tudja,	 hogy	 kell	 bánni	 a
nőkkel,	 ezért	 nem	 is	 értem,	 hogy	 a	másik	 felesége	miért	 kerüli	 a
társaságát.
–	Azzal	maga	ne	törődjön!
Ghalia	 hangja	 rideg	 volt,	 és	 nem	 is	 értette	 igazán,	 hogy	 miről

beszél	ez	a	lány.	Furcsa	volt	neki	a	nő	sztorija,	de	nem	akart	többet
kérdezni.	Ám	Samia	nem	hagyta	magát.
–	Nézze,	 asszonyom,	 én	nem	akartam	befurakodni	 a	 családjába,

de	a	szívének	nem	parancsolhat	az	ember.
–	A	 szívének	nem,	de	valóban	 szereti	 ön	annyira	a	 fiamat,	hogy

eltűrje	a	kedvteléseit?
–	Ezt	hogy	érti?
Az	 asszony	 próbálta	 nyomatékosítani	 a	 következőket	 a	 fia

újdonsült	feleségében.



–	 Zakaria	 és	 Zoé	 szerelmesek	 egymásba,	 és	 ezt	 nem	 fogja	 tudni
megváltoztatni.	 El	 tudja	 fogadni,	 hogy	 maga	 csak	 a	 második,	 és
mindig	 is	az	marad?	El	 tudja	 fogadni,	hogy	önök	között	a	 fiammal
csak	 és	 kizárólag	 testi	 kapcsolat	 lehet?	 El	 tudja	 fogadni,	 hogy	 ha
esetleg	ráun	magára,	akkor	elhagyja	majd	önt?
–	Én	tisztában	vagyok	azzal,	hogy	miért	is	lettem	a	maga	fiának	a

felesége,	asszonyom.
–	Biztos?
–	Igen.
Samia	 egyre	 idegesebbnek	 tűnt	 az	 anyósa	 cinikus

megjegyzéseitől.	Persze	közben	abban	reménykedett,	hogy	az	nem
történhet	 meg	 vele,	 hogy	 a	 férje	 elhagyja.	 Ha	 minden	 kívánságát
teljesíti,	ha	lesi	minden	lépését,	még	az	is	lehet,	hogy	a	férfi	elválik
Zoétól.	 Hiszen	 ezért	 van	 itt.	 A	 gondolataiból	 Ghalia	 hangja
zökkentette	ki.
–	Rendben,	akkor	jó.	Csak	nem	akarok	félreértést	ebben	a	házban.
–	 Megértem.	 Emiatt	 nem	 kell	 aggódnia	 –	 mosolygott	 a

fiatalasszony,	de	mosolya	enyhén	cinikusra	sikerült.
Ghalia	felállt	az	asztaltól,	végignézett	legújabb	menyén,	közben	a

férje	 szava	 visszhangzott	 a	 fejében	 –	 „kurva”	 –,	 végül	 is	 igaza	 lett
Qasimnak,	 hiszen	 ez	 a	 lány	 teljesen	 tisztában	 van	 azzal,	 hogy
Zakariának	csak	arra	kell,	hogy	kielégítse	férfias	vágyait.	Az	asszony
megcsóválta	a	fejét.	–	Hova	süllyedtünk?	–	gondolta,	ezután	bement
a	házba.
Este	 a	 vacsoraasztalnál	 a	 család	 csendben	 evett,	 csak	 a	 kanál

csörgése	 hallatszott,	 ahogy	 a	 levesestányérhoz	 hozzákoccant.	 Zoé
nem	is	evett	mást,	így	a	leves	után	fáradtságra	hivatkozva	felment	a
szobájába.	 Lefürdött,	 lefeküdt	 az	 ágyba,	 de	 egy	 szemhunyásnyit
nem	 aludt	 egész	 éjszaka.	 Állandóan	 arra	 a	 másik	 lányra	 gondolt,



meg	arra,	hogy	azok	ketten	vajon	most	mit	csinálhatnak.	Folyton	a
férje	 mosolygós	 arca	 jelent	 meg	 a	 szeme	 előtt,	 majd	 a	 fiatal	 lány
szende	tekintete.	–	Szende?	Egy	csöppet	sem	volt	szende	az	a	tekintet
–	 gondolta.	 –	Ahogy	 rám	nézett	 a	 barna	 szemeivel,	 tisztán	 kivehető
volt	 belőle,	 hogy	meg	 akarja	 szerezni	 Zaket.	De	 nemcsak	 a	 testét,	 a
szerelmét	is.	Álnok	kígyó,	egy	alattomos	kis	senki…
Zoé	 felállt	az	ágyról,	és	dühében	magára	kapta	a	köntösét,	majd

elindult	 az	 ajtó	 felé.	 Szeretett	 volna	 átmenni	 a	 férfihoz,	 hogy
kérdőre	vonja,	végül	amikor	lenyomta	a	kilincset	a	szobája	ajtaján,
meggondolta	 magát.	 Rájött,	 hogy	 nem	 akarja	 látni	 azokat	 a
dolgokat,	 melyek	 annak	 a	 cafkának	 a	 szobájában	 történnek.	 Így
visszafeküdt	az	ágyába,	de	a	szemeire	még	mindig	nem	jött	álom.	És
különben	 is,	 a	 féltékenykedésével	 csak	 még	 jobban	 eltaszítja
magától	a	férjét.	Néha	úgy	érezte,	hogy	teljesen	elment	az	esze,	hogy
még	 ezek	 után	 sem	 tudott	 teljesen	 kiábrándulni	 belőle.	 Valahol
legbelül	 még	 mindig	 szerelmes	 belé,	 csinálhat	 Zakaria	 Fadaei
bármit,	ez	úgysem	fog	változni.
Közben	Zakaria	Samia	szobájába	ment	a	lánnyal	vacsora	után.	A

férfi	 nézte	 egy	 darabig	 második	 feleségét,	 majd	 közelebb	 lépett
hozzá,	megcirógatta	az	arcát,	és	megcsókolta.	De	nem	érezte	a	tüzet
és	azt	a	vágyat	sem,	amit	Zoé	iránt	érzett,	így	inkább	eltolta	magától
a	 nőt,	 aki	 ettől	 kéjesen	 felnyögött.	 Ez	 viszont	 izgatóan	 hatott	 a
férfira,	 megfogta	 a	 hosszú	 haját,	 erősen,	 de	 kíméletesen
belemarkolt,	 és	 hátrahúzta	 a	 fejét,	 láthatóvá	 téve	 a	 lány	 nyakát.
Óvatosan	érintette	meg	a	másik	kezével,	végigsimította	az	ujjaival,
majd	 lágyan	 csókolni	 kezdte,	 csókja	 egyre	 durvábbá	 vált,	 újabb
nyögésre	késztetve	asszonyát.	A	férfit	teljesen	felizgatta	a	lány	kéjes
nyöszörgése,	 majd	 egy	 hirtelen	 mozdulattal	 elengedte	 a	 haját.
Amikor	belenézett	a	szemébe,	rá	kellett	jönnie,	hogy	nem	ez	a	nő	az,



akit	 ennyire	 kíván.	De	nem	akarta	 befejezetlenül	 hagyni	 azt,	 amit
elkezdett.	Duzzadó	férfiassága	még	a	nadrágon	keresztül	 is	 látható
volt.	 Samia	 óvatosan	 kicipzárazta	 a	 férje	 nadrágját,	 de	 mielőtt	 ő
bármit	is	engedett	volna	neki,	kényelembe	helyezte	magát	az	egyik
fotelban,	 és	 odahívta	 a	 nőt	 is,	 aki	 szinte	 szó	 nélkül
engedelmeskedett	 az	 urának.	 Letérdelt	 a	 férje	 lábai	 közé,	 majd	 a
szemébe	 nézett,	 várta	 az	 utasítást.	 De	 Zak	 nem	 szólalt	 meg,	 csak
bámulta	az	előtte	térdeplő	lány	törékeny	testét,	majd	magára	húzta
őt,	 aki	 ettől	 újra	 felnyögött.	 Végül	 a	 férfi	 teljesen	 átadta	 testét	 az
élvezetnek,	 miközben	 megpróbálta	 kitörölni	 a	 gondolataiból	 Zoé
dühös	tekintetét.
Egy	idő	után	már	az	ágyban	feküdtek,	de	Zak	nem	tudott	aludni.

Samia	mellette	édesen	pihegett.	A	férfi	megvárta,	amíg	az	asszonya
mély	álomba	merül,	majd	óvatosan	kitakarózott,	és	lassan	felült	az
ágyban.
Végül	 felállt,	 majd	 az	 ablakhoz	 sétált,	 de	 ott	 sem	 talált

megnyugvást.	A	 lelke	háborgott,	 úgy	 érezte,	 hogy	megcsalta	 a	nőt,
akit	 igazán	 szeret.	 Igen,	 szereti	 Zoét,	 hiába…	 Nem	 tud	 ellenállni
neki,	 bár	 minden	 erejét	 összeszedve	 elutasítja	 őt,	 hiszen	 még
mindig	 nem	 tud	 megbízni	 benne…	 Végtelenül	 tajtékzott	 benne	 a
düh.	 Magára	 haragudott,	 hiszen	 valójában	 nem	 akart	 fájdalmat
okozni	 Zoénak.	 Tényleg	 nem	 akart,	 csak	 valahogy	mindig	 úgy	 jött
össze.
„Igazat	mondott	a	bölcs.	A	kedves	olyan,	mint	a	tűz.	A	hiánya	szél,

ami	izzásban	tartja	a	tüzet.	A	szívem	hamuvá	égett,	de	érted	ég.	S	a	te
hiányod,	mint	a	sivatagi	szél,	csak	izzásban	tartja…”
–	Zoé…	–	suttogta.
Fogta	a	köntösét,	és	a	szalonba	ment.	Öntött	magának	egy	pohár

italt,	majd	a	terasz	felé	igyekezett.	Ekkor	összefutott	Selmával,	aki	a
konyhából	jött	ki.	Meglepetten	nézett	a	zaklatottnak	tűnő	férfira.



–	Miért	nem	alszik,	uram?
–	És	maga?
–	Én	szomjas	voltam.	Ittam	egy	pohár	vizet.
–	Én	is	megszomjaztam.
A	segítő	a	pohárra	nézett,	majd	így	szólt.
–	Az	alkohol	nem	oltja	a	szomjat,	uram.	Főzök	egy	teát.
–	Ne	fáradjon	ilyen	késő	éjjeli	órán,	Selma.
–	Ugyan,	ez	nem	fáradság,	mindjárt	hozom.
Zakaria	a	teraszra	ment,	leült	a	székre,	és	az	éjszaka	szépségében

gyönyörködött,	hallgatta	a	csöndet	a	tavaszi	melegben.	Pár	perccel
később	Selma	ki	is	vitte	neki	a	teát.
–	Egészségére.
–	Köszönöm,	Selma.
–	 Bárcsak	 többet	 tehetnék.	 De	 sajnos	 a	 szív	 fájdalmára	 nincs

orvosság.
–	Maga	nagyon	jól	ismer	engem,	talán	jobban,	mint	bárki	ezen	a

világon.
Zakaria	 sóhaja	 elég	 fájdalmasan	 hangzott.	 Selma	 pedig	 csak	 állt

ott	a	férfi	mellett,	és	egy	könnycsepp	gördült	végig	az	arcán.	Nagyon
rossz	volt	látni	neki,	hogy	az	ifjabb	Fadaei	ennyire	szenved.
–	Köszönöm,	Selma	–	állt	fel	a	férfi	a	székből,	megölelte	a	segítőt,

és	visszament	a	házba.	Felment	az	emeletre,	óvatosan	benyitott	Zoé
szobájának	ajtaján.	Az	asszony	az	ágyban	feküdt,	de	Zak	nem	látta,
hogy	a	nő	szemei	nyitva	vannak.	Nem	lépett	közelebb	hozzá,	hiszen
azt	 hitte,	 hogy	 alszik.	 Inkább	 megfordult,	 és	 visszament	 a
vendégszobába,	 ahol	 Samia	még	mindig	mozdulatlanul	 feküdt.	 De
nem	 tudott	 ott	 maradni	 sem	 az	 este	 történtek	 után.	 Egyszerűen
undorodott	magától	és	a	kialakult	helyzettől	is,	így	inkább	a	dolgozó
felé	vette	az	irányt,	hogy	a	díványon	hajtsa	nyugovóra	a	fejét.



8.	FEJEZET

Másnap	 reggel	 Zoé	 korán	 felkelt,	 és	 a	 reggeli	 kávéját	 készítette,
amikor	Fatime	belépett	a	konyhába.
–	Jó	korán	keltél.
Zoé	 összerezzent,	 nem	 számított	 rá,	 hogy	 ilyenkor	 bárki

meglepheti,	majd	ránézett	Zak	unokahúgára,	aki	kipihentnek	tűnt.
–	Ezt	én	is	mondhatnám	neked.	Hogy	aludtál?
–	 Én	 jól,	 de	 amint	 látom,	 ez	 rólad	 nem	mondható	 el	 –	 mondta

Fatime,	miközben	az	asszony	sötét	karikáit	bámulta	a	szemei	alatt.
–	Nem	sokat	aludtam	az	éjjel.
Fatime	a	fejét	oldalra	biccentette,	mielőtt	kérdezett	volna.
–	Zak	az	oka,	igaz?
De	az	asszony	nem	 felelt	a	kérdésére.	Zoé	a	 lányra	nézett,	majd

kitöltötte	a	kávéját	egy	csészébe.
–	Te	is	kérsz?
–	Kérek.
Fatime	tudta,	hogy	már	hiába	várja	a	választ	az	előbbi	kérdésére,

úgyhogy	 inkább	 elengedte,	 pedig	 kíváncsi	 volt	 Zoé	 érzéseire.	 Na
meg	 arra	 a	 bizonyos	 alkura.	 Persze	pofátlanságnak	 tartotta	 volna,
ha	 csak	 úgy	 rákérdez,	 mi	 is	 az	 igazi	 oka	 annak,	 hogy	 ő	 itt	 van,
úgyhogy	kivárt.
Ezután	 együtt	 mentek	 a	 szalonba,	 majd	 leültek	 a	 kanapéra.



Fatime	 lerakta	 a	 csészét,	 a	 nőt	 bámulta,	 majd	 mivel	 nem	 hagyta
nyugodni	a	dolog,	egy	kis	idő	elteltével	megszólalt.
–	Tudod,	nem	értem	ezt	az	egész	ügyet.	Nekem	elég	bonyolultnak

tűnik	ez	az	édes	hármas.	Nem	is	értem,	hogy	az	unokabátyám	hogy
gondolta	 ezt	 a	 többes	 házasságot.	 Főleg,	 hogy	 téged	 meg	 sem
kérdezett.	 Azt	 hittem,	 hogy	 a	 családban	 csak	 az	 én	 apám	 ennyire
őrült.
–	Ezt	hogy	érted?
–	Az	 apám	 fiatalon	 három	nőt	 vett	 feleségül.	 De	 csak	 az	 anyám

tudott	neki	gyermeket	szülni.	Amikor	megszülte	a	bátyámat,	akkor
az	apám	elvált	a	második	feleségétől.	Majd	nyolc	évvel	később	én	is
megszülettem.	Ezután	a	harmadik	feleségét	is	elhagyta.	Azt	mondta,
azért,	mert	csak	az	anyám	tudott	neki	gyermeket	szülni.
–	Van	egy	bátyád?
Fatime	belekortyolt	a	kávéjába,	mielőtt	bármit	is	mondott	volna.
–	Ühüm.	Ahmednek	hívják,	és	építészmérnöknek	tanult.	Van	egy

kis	építészeti	cége	Alexandriában.
–	Az	jó.
–	 Azt	 hittem,	 hogy	 Zak	 nem	 lesz	 már	 szerelmes	 soha	 életében,

akkorát	csalódott	abban	a	nőben.	Most	meg	két	asszonnyal	is…
–	Fatime,	kérlek…
–	Ne	haragudj,	nem	akartalak	megbántani.
Zoénak	 viszont	 eszébe	 jutottak	 a	 Franciaországban	 hallott

pletykák.	 Arra	 gondolt,	 hogy	 talán	 Fatime	 elmondja	 neki,	 mi	 is
történt	akkor	Zakkel.
–	Szóval	igazak	voltak	a	hírek,	miszerint	a	férjemet	átverte	egy	nő.
–	Igen,	de	nem	mesélt	erről	neked?
–	Nem.	Az	az	igazság,	hogy	nem	is	kérdeztem	erről	a	dologról.	De

szívesen	 meghallgatnám	 a	 történetet.	 Most	 már	 kíváncsi	 vagyok,
hogy	Zak	miért	is	nem	bízik	meg	a	nőkben.



–	Nos,	azt	hiszem,	ezt	inkább	vele	kéne	megbeszélned.	De	annyit
elárulhatok,	hogy	nem	az	unokabátyám	hibája	volt,	hogy	az	a	nő…
Mindegy.	Beszélj	vele!
–	Amint	alkalmam	lesz	rá.
Zoé	szemei	megteltek	könnyel.	Nem	tudta,	hogy	le	tud-e	még	ülni

Zakariával	beszélgetni	valaha.	Mint	két	normális	ember.	Vagy	egész
életüket	 egymás	 kínzásával	 fogják	 tölteni?	 De	 a	 férfi	 unokahúga
nem	hagyta,	hogy	Zoé	a	gondolataiba	merüljön.
–	 Elmeséled,	 hogy	 mi	 bánt	 ennyire?	 Amióta	 idejöttem,	 folyton

szomorúnak	 látlak,	 persze	 láttalak	 már	 mosolyogni	 is,	 de	 az	 a
mosoly	nem	tűnt	őszintének.
–	 A	mi	 kapcsolatunk	 az	 unokabátyáddal	 nem	 kezdődött	 valami

fényesen.	Nyilván	neked	is	feltűnt,	hogy	nem	önszántamból	vagyok
itt	 –	 nézett	 kíváncsian	 a	 lányra,	 aki	 finoman	 bólintott.	 –	 Van	 egy
parfümgyár	Franciaországban,	melyet	az	apámmal	vezettünk.	De	a
gyárunk	a	csőd	szélére	sodródott,	miután	a	tulajdonostárs	elment	a
cégtől.	 Zak	 apja,	 Qasim	 összeveszett	 az	 apámmal…	 Én	 segítséget
kértem	tőlük,	és	Zakariától	meg	is	kaptam.	Ám	ő	egy	alkut	ajánlott
cserébe.	Azt	mondta,	segít	nekünk,	ha	hozzámegyek	feleségül…
Fatime	 nem	 hitte	 el,	 amit	 hall,	 de	 nem	 szólalt	 meg,	 várta	 a

folytatást.
–	 Ez	 már	 a	 múlt,	 sok	 idő	 eltelt	 azóta,	 már	 egy	 cseppet	 sem

haragszom	senkire.	Az	idő	múlásával	rá	kellett	jönnöm,	milyen	kicsi
a	határ	a	gyűlölet	és	a	szerelem	között.	Fatime,	én	szerelmes	vagyok
Zakbe.
–	Ez	nagyszerű	hír,	de	akkor	miért	vette	el	ezt	a	másikat?
–	Nem	olyan	egyszerű	ez.	Azt	hittem,	ő	is	szeret.	Többször	kaptam

tőle	szerelmes	levelet	még	Párizsban.	De	miután	az	apám	nem	adta
meg	 nekik	 a	 kért	 részesedést,	 ők	 eljöttek.	 Ezután	 csak	 akkor
beszéltem	 Zakkel,	 amikor	 a	 segítségét	 kértem.	 Még	 akkor	 is	 úgy



éreztem,	 hogy	 szeret.	 Viszont	 miután	 elfogadtam	 az	 ajánlatát,
megváltozott.	Megpróbáltam	vele	beszélni,	de	csak	annyit	mondott,
hogy	ugyanolyan	vagyok,	mint	a	többi	pénzéhes	nő.	Én	elmondtam
neki,	hogy	mit	érzek	iránta,	de	őt	nem	hatotta	meg.	És	ez	lett	a	vége.
Fatime	nem	is	tudta,	hogy	mit	lehet	ilyenkor	mondani.	De	mielőtt

bármit	 kiejthetett	 volna	 a	 száján,	 az	 asszony	 témát	 váltva	 így
folytatta.
–	Na	és	te	meg	Gibril?
A	 lány	 teljesen	 zavarba	 jött	 ettől	 a	 kérdéstől,	 szinte	 fülig	 pirult.

Tetszett	 neki	 a	 férfi,	 bár	 majd	 tíz	 évvel	 volt	 idősebb	 nála,	 a
korkülönbség	 szinte	 alig	 volt	 észrevehető.	 Fatime	 egyébként	 is
sokkal	érettebbnek	tűnt	a	koránál.
–	Oh,	az	teljesen	más.	Gibril	még	csak	udvarol,	de	ki	tudja,	mi	lesz

belőle.	Még	nem	is	ismerem	igazán.	Ez	még	nagyon	friss	kapcsolat.
Ebben	 a	 pillanatban	 kopogtak	 az	 ajtón,	 Selma	 nyitott	 be,	 és

Gibrillel	az	oldalán	jelent	meg	a	szalonban.
–	Jó	reggelt.
A	 férfi	 közelebb	 lépett	 a	két	nő	 felé,	 akik	meglepetten	pislogtak,

majd	szinte	egyszerre	szólaltak	meg.
–	Jó	reggelt.
–	Nincs	még	korán	a	látogatáshoz?	–	kérdezte	Zoé	a	férfitól.	De	az

lefagyott,	 amikor	 a	 nő	 szemeibe	 nézett.	 Teljesen	 elbűvölte	 Zoé
tekintete,	meg	sem	hallotta	előszörre	Fatime	invitálását.	 Így	a	 lány
megpróbálta	 még	 egyszer	 kizökkenteni	 a	 férfit,	 és	 hangosabban
szólalt	meg.
–	Gibril,	gyere,	és	ülj	le!
–	Köszi.
A	 fickó	 ránézett	 a	 lányra,	 aki	 észrevette,	 hogy	 Zak	 barátja

mennyire	zavarba	jött.	Zoé	is	kényelmetlenül	érezte	magát	ebben	a
helyzetben,	 hiszen	 számára	 is	 nyilvánvalóvá	 vált	 már	 egy	 ideje,



hogy	a	 férje	 legjobb	barátja	máshogy	néz	rá,	 így	hogy	menekülőre
fogja,	felajánlotta,	hogy	készít	egy	teát	a	férfinak,	de	az	nem	fogadta
el.
Fatime	 hol	 a	 férfira,	 hol	 az	 asszonyra	 pillantott,	 hiszen	 látta	 az

udvarlója	 tekintetéből,	 hogy	 nem	 közömbös	 számára	 a	 legjobb
barátja	felesége.	Az	is	feltűnt	neki,	hogy	ennek	ellenére	Zoét	teljesen
hidegen	hagyja	a	férfi	jelenléte.	Így	gyorsan	elterelte	a	gondolatait.
–	Csak	meg	akartam	tudni,	hogy	Fatimét	el	tudom-e	ma	csábítani

ebédre	–	szabadkozott	a	férfi.
–	Felőlem	mehetünk,	úgysincs	ma	más	dolgom.
Fatime	 hangja	 ugyan	 nem	 volt	 teljesen	 őszinte,	 de	 végre

kimozdulhatott	ebből	a	házból	egy	kis	 időre.	Gibril	pedig	közelebb
lépett	hozzá,	és	kezet	csókolt	a	lánynak.	Mielőtt	távozott	volna,	még
megjegyezte	neki.
–	Akkor	délben	beugrom	érted.
–	 És	 ezt	 nem	 kérdezhette	 volna	meg	 telefonon?	 –	 kérdezte	 Zoé,

amikor	becsukódott	a	férfi	mögött	az	ajtó.
Fatime	 Zoéra	 pillantott,	 aki	 csak	 ennyit	 fűzött	 hozzá,	 azt	 is

viccesen:
–	Hát	a	szerelem	néha	elég	nagy	butaságokra	készteti	az	embert	–

nevette	el	magát	az	asszony.
Gibril	ezek	után	nem	ment	be	a	klubba,	inkább	hazafelé	vette	az

irányt.	 A	 lakása	 nem	 volt	 hatalmas,	 viszont	 nagyon	 otthonos.
Abszolút	 a	modern	 stílus	 jellemezte.	A	ház	kétszintes	volt.	Az	alsó
részen	 kapott	 helyet	 a	 konyha	 és	 a	 fürdőszoba.	A	 konyha	melletti
kis	 folyosóról	 lehetett	 felmenni	 az	 emeletre.	 Az	 emeleten	 egy	 elég
nagy	 nappali	 volt,	 ahonnan	 nyílt	 egy	 szoba.	 A	 szobában	 egy
kétszemélyes	 ágy	 foglalta	 el	 a	 teret.	 Ez	 volt	 a	 férfi	 hálója.	 Egy
személynek	tökéletesen	megfelelt	a	kis	ház.
A	nappaliba	ment,	töltött	magának	egy	italt,	leült	a	díványra.	Zoé



járt	a	fejében.	Mégpedig	azért,	mert	nem	értette,	hogyan	tudta	az	a
nő	egy	szempillantás	alatt	megbabonázni.	Nem	értette,	hogy	tudott
beleszeretni	a	barátja	feleségébe,	akit	alig	 ismer.	De	érezte,	hogy	a
nő	 nélkül	 hiábavalók	 a	 napjai.	 Ha	 Zakaria	 csak	 egyetlen	 szóval	 is
azt	 mondaná,	 hogy	 feladta,	 hogy	 elválik,	 azonnal	 ott	 állna	 az
ajtóban,	 és	megpróbálná	 elcsábítani.	 De	 ott	 volt	 Fatime,	 rá	 kellett
jönnie,	 hogy	 az	 ő	 tervei	 sem	 különbek	 a	 barátja	 tisztességtelen
asszonyszerzésénél.	Hiszen	nem	szerelmes	a	lányba,	csak	azért	kell
neki,	hogy	Zoét	a	közelében	tudhassa.	Nem	tudott	szabadulni	a	nő
gondolatától.	 Viszont	 szüksége	 volt	 valakire,	 aki	 mellette	 van	 a
nehéz	óráiban,	valakire,	aki	megérti	őt.	Ez	a	valaki	pedig	nem	más,
mint	 Fatime.	 Bízott	 abban,	 hogyha	 Zak	 nem	hagyja	 el	 a	 feleségét,
akkor	majd	egy	idő	után	beleszeret	a	lányba,	és	vele	is	olyan	boldog
lehet,	mint	 amilyen	boldogsággal	 Zoé	 gondolata	 tölti	meg	a	 szívét.
Milyen	szemetek	is	tudunk	lenni,	átgázolunk	mindenen	és	mindenkin.
Olyanokon,	akik	meg	sem	érdemlik.	De	mit	lehet	tenni,	ha	a	szerelem
belopózik	az	ember	szívébe?
A	férfi	a	gondolatai	végére	ért,	és	csak	akkor	 tűnt	 fel	neki,	hogy

majdnem	 elfogyasztott	 egy	 üveg	 alkoholt.	 Így	 mielőtt	 Fatiméért
ment	 volna,	 hogy	 elvigye	 ebédelni,	 lefeküdt	 a	 díványra,	 s
megpróbált	aludni	egy	kicsit.

Zakaria	is	nyúzottan	ébredt	fel	aznap	reggel.	A	teste	elgémberedett
a	 díványon	 való	 kényelmetlen	 póz	 miatt,	 úgyhogy	 nyújtózott	 egy
nagyot	abban	a	reményben,	hogy	 talán	ez	a	mozdulat	 segít	helyre
rakni	 az	 elzsibbadt	 testrészeit.	 Megmosakodott,	 felöltözött,	 majd
lement	a	szalonba,	ahol	Zoé	a	kanapén	ült,	szemei	pirosak	voltak	és
karikásak.	 A	 nő	 csak	 bámult	maga	 elé,	 testtartása	 kialvatlanságra



utalt,	 arca	 sápadt,	 tekintete	 szomorú.	 Zak	 egy	 pillanatra
megtorpant,	 majd	 leült	 az	 asszony	 mellé	 a	 díványra.	 Zoé	 nem
fordította	felé	a	fejét,	még	mindig	maga	elé	bámult,	úgy	szólalt	meg.
–	Kérdezhetek	valamit?
–	Ha	a	tegnap	estére	vagy	kíváncsi…
–	 Nem	 érdekel	 –	 szakította	 félbe	 a	 férjét,	 és	 tekintete	 dühös

villámokat	szórt,	amint	végre	ránézett	a	mellette	ülő	férfira.
–	Akkor	kérdezz!
–	Mesélnél	nekem	a	volt	menyasszonyodról?
Zakaria	megremegett,	de	 tudta,	hogy	el	kell	mondania	az	 igazat.

El	 kell	 mondania	 végre,	 miért	 nem	 tud	 megbízni	 egyetlen	 nőben
sem.	Így	hát	belekezdett	a	történetbe.
–	Faizah	volt	életem	nagy	szerelme…	A	családom	ellen	fordultam

miatta…	 Amikor	 idehoztam	 ebbe	 a	 házba,	 azt	 hittem,	 az	 apám
kitagad,	de	nem	így	lett.	Elfogadták	őt,	bár	féltettek	tőle.	Két	év	után
költöztünk	össze,	akkor	lett	a	jegyesem.	Egyik	nap,	amikor	a	szüleim
elutaztak,	rám	maradt	minden	olyan	beszállítási	papírmunka,	amit
a	ti	cégeteknek	intéztünk.	Napközben	hazaugrottam	egy	dossziéért,
amire	szükségem	volt.	Selma	nem	volt	itthon,	vásárolni	ment	–	nyelt
egy	 jókorát,	 majd	 folytatta.	 –	 Amikor	 benyitottam	 a	 szobánkba,
Faizah	egy	idegen	férfi	karjaiban	feküdt	az	ágyunkban.	Megszólalni
sem	 tudtam,	 dühösen	 hagytam	ott	 őket	 abban	 a	 hitben,	 hogy	 este
majd	 megbeszéljük,	 hogy	 miért	 kellett	 neki	 egy	 másik.	 –	 Ekkor	 a
férfi	 egy	 kis	 szünetet	 tartott,	 és	 Zoé	 egyre	 lágyabbnak	 tűnő
tekintetét	 nézte.	 –	 Késő	 estig	 voltam	 az	 irodában.	 Amikor
hazaértem,	 felmentem	 az	 emeltre,	 de	 Faizah	 nem	 volt	 ott.
Megnéztem	 mindenhol,	 nem	 találtam.	 Beszéltem	 Selmával,	 ő	 azt
mondta,	hogy	ebéd	óta	nem	látta	a	menyasszonyom.	Visszamentem
az	 emeletre,	 és	 megnéztem	 a	 szekrényeket.	 Megdöbbenve	 láttam,
hogy	 a	 ruhái	 eltűntek.	 Végül	 bementem	 a	 dolgozószobába,	 és



megláttam,	hogy	a	széf	ajtaja	nyitva	van.	Minden	félretett	pénzünk
eltűnt	 onnan.	 Egyetlenegy	 ékszer	 volt	 a	 széfben,	 mégpedig	 az	 a
gyűrű,	amit	az	eljegyzésre	kapott	tőlem.	Borzasztó	ideges	lettem,	és
egyben	 nagyon	 rémült.	 Leültem	 a	 számítógép	 elé,	 megnéztem	 a
bankszámlámat.	Azt	hittem,	rosszul	leszek,	amikor	megláttam,	hogy
a	számlát	lenullázták	–	fejezte	be	Zakaria	a	történetet.
Nem	kellett	hozzá	 sok	 ész,	hogy	Zoé	 is	megértse,	 a	nő	 lelépett	 a

másik	férfival	és	a	Fadaei	család	vagyonával.	Vajon	mindvégig	erre
készült?
–	Sajnálom.	Nem	tudtam,	hogy	egy…
–	Egy	ribanccal	éltem	együtt?
–	Hall	az	ember	pletykákat,	de	mindig	azt	hittem,	hogy…
–	Az	én	hibám.
Ekkor	Zakaria	a	felesége	felé	fordult,	az	egyik	lábát	pedig	felrakta

a	kanapéra,	mielőtt	megszólalt	volna.
–	Azt	hitted,	Faizah	azért	hagyott	el,	mert	nem	vagyok	tisztességes

ember…	Zoé,	én	is	szeretnék	mondani	neked	valamit.
–	Hallgatlak.
A	nő	pillantása	újra	hűvös	lett	és	rideg.	De	csak	azért,	mert	tudta,

hogy	a	férje	előző	éjjel	egy	másik	nővel	hetyegett,	ráadásul	teljesen
legálisan.
Lassan	Samia	 is	magához	 tért	 az	 édes	 álmából,	 a	 férjével	 töltött

édes	 éjszaka	mámorából,	 de	 amint	 ráeszmélt,	 hogy	 Zakaria	 nincs
mellette,	 gyorsan	 magára	 kapott	 egy	 köntöst,	 majd	 a	 lépcső	 felé
sietett,	 hogy	 megkeresse	 őt.	 De	 amikor	 elindult	 volna	 lefelé	 a
kanyargós	lépcsősoron,	meghallotta	a	férfi	és	Zoé	beszélgetését.	Úgy
gondolta,	hogy	vár	egy	kicsit,	mielőtt	rájuk	rontana,	legalább	végre
megtudja,	hogy	hányadán	állnak	azok	ketten.
–	 Most	 már	 tudod,	 hogy	 mi	 az	 oka	 annak,	 hogy	 nem	 bízom	 a

nőkben.	Te	voltál	az	egyetlen,	akit	nem	érdekeltem,	vagy	legalábbis



úgy	tettél,	mintha	hidegen	hagynálak.	Ha	szerelmes	nem	is	 lettem,
vonzódtam	hozzád.
–	Zak,	kérlek,	ne…
A	 férfi	 ekkor	 megfogta	 a	 felesége	 kezét,	 akinek	 a	 tekintete

ellágyult.	 Tudta,	 hogy	 szereti	 ezt	 a	 fickót,	mégis	 túl	messze	 voltak
egymástól.	 Egyszerűen	 nem	 tudták	 kezelni	 a	 kialakult	 helyzetet.
Mintha	 egy	 sakkparti	 kellős	 közepén	 állnának,	 ahol	 a	 két	 játékos
patthelyzetbe	került.
–	Hallgass	végig!
Zoé	 csendben	maradt,	 hallgatta	 a	 férje	 szavait,	 de	 a	 kezét	 nem

eresztette	el.
–	 Szóval	 egyik	 nap	 úgy	 keltem	 fel,	 hogy	 azt	 éreztem,	 újra

szerelmes	 vagyok.	 Akkor	 kezdtem	 írni	 neked	 a	 leveleket.
Reménykedtem	benne,	 hogy	 a	 szerelmem	viszonzásra	 lel.	 De	 csak
akkor	 bizonyosodtam	 meg	 róla,	 amikor	 elcsattant	 az	 a	 bizonyos
csók.	Aztán	az	események	felgyorsultak,	és	jött	az	ajánlatom.
–	Én	pedig	elfogadtam	azt,	és	te	csalódtál,	újra.	Azt	hitted,	a	pénz

az,	 ami	 vonz	 benned,	 és	 újra	 megtörténik,	 ami	 Faizahhal.	 De	 én
nem	vagyok	Faizah,	Zak!
–	Tudom.	Bocsáss	meg	mindenért,	kérlek!
Most,	hogy	kiderült,	mindketten	ugyanazt	érzik	a	másik	iránt,	Zoé

nem	 állhatta	 meg,	 hogy	 Samiáról	 is	 kérdezzen,	 hiszen	 ebben	 a
kapcsolatban	nem	két	fél	van,	hanem	három.
–	Elhagynád	azt	a	másikat	miattam?	Elhagynád	akkor	is,	ha	a	mi

kapcsolatunk	esetleg	zátonyra	futna?	Ha	mégsem	működne?
De	 Zakaria	 erre	 a	 kérdésre	 már	 nem	 tudott	 választ	 adni,	 mert

Samia	 ekkor	 úgy	 döntött,	 hogy	 nem	 engedi	 folytatni	 ezt	 a
beszélgetést,	még	a	végén	kiesik	Zakaria	kegyeiből,	bár	a	feleségek
között	nem	 illik	 különbséget	 tenni	 a	Korán	 szerint,	 és	ugyanolyan
jogok	illetik	a	második	feleséget	is,	mint	az	elsőt.	Ám	annak	a	nőnek



a	szava	mindig	nagyobb	szerepet	játszik,	akit	a	férfi	először	vett	el.
Lesietett	 a	 lépcsőn,	 bár	 még	 köntösben	 volt,	 de	 csak	 Zoé	 idegeit
akarta	cincálgatni	ezzel	a	lépésével	is.
–	 Jó	 reggelt.	 Elnézést,	 hogy	 csak	 így,	 de	 amikor	 felkeltem,	 nem

voltál	mellettem,	pedig	a	 tegnap	éjjel	után	biztosra	vettem,	hogy…
mellettem	ébredsz.
Ezután	 Zoéra	 nézett,	 és	 várt,	 de	 mivel	 nem	 történt	 semmi,

folytatta.
–	Nem	jössz	vissza	a	szobámba,	drágám?
–	Én…	–	jött	zavarba	a	férfi.
Ebben	 a	 percben	 Zoé	 dühösen	 felugrott	 a	 fotelból,	 és	 a	 férjére

nézett.	 Zakaria	 hirtelen	 nem	 tudott	 megszólalni,	 nem	 akart
mentegetőzni,	 hiszen	 az	 éjjel	megtörtént,	 kitörölni	már	nem	 tudja
az	életéből.	Mégis	jó	lett	volna	valamit	mondani	a	feleségének,	mert
látta,	hogy	a	nő	mennyire	ideges	lett,	de	nem	jött	ki	hang	a	torkán.
Zoé	hirtelen	nem	is	tudta	eldönteni,	kit	gyűlöl	inkább.	Zaket	vagy

Samiát,	esetleg	önmagát	azért,	hogy	hagyta	idáig	fajulni	a	dolgokat.
Tudta,	hogy	a	 férje	szereti	őt,	hiszen	pár	pillanattal	előbb	mondta,
így	 úgy	 érezte,	 nem	 kell	 tartania	 Samiától.	 Csak	 azt	 nem	 értette,
hogy	akkor	miért	 fáj	neki	ennyire	ennek	a	 fruskának	a	 szava.	Azt
viszont	 tudta,	 hogy	 ezek	 ketten	 tegnap	 éjjel…	 Ebbe	 viszont	 nem
tudott	 belenyugodni.	 Dühében	 felsietett	 a	 szobába,	 majd	 jól
hallhatóan	 becsapta	 maga	 mögött	 az	 ajtót.	 Tombolni,	 törni-zúzni
akart,	 és	 legszívesebben	 visszament	 volna	 a	 nappaliba,	 hogy	 jól
megrángassa	azt	a	cédát,	de	nem	volt	hozzá	lelkiereje.	Sírva	rogyott
össze	a	földön,	miközben	karjaival	összeszorította	lüktető	mellkasát.
Úgy	 érezte,	 menten	 darabokra	 hullik.	 Végre	 itt	 lett	 volna	 a
lehetőség,	hogy	tisztázzák	a	kettejük	közötti	helyzetet.	Erre	jön	ez	a
nő,	és	tönkretesz	mindent.
Zakaria	szeretett	volna	Zoé	után	sietni,	vagy	akár	magyarázkodni



is,	de	Samia	megakadályozta.
–	Hagyd	most,	reggelizzünk	meg!
–	Most	nincs	étvágyam	–	nézett	a	nőre	a	férfi,	majd	tetőtől	talpig

végigmérte.	 Legszívesebben	 szembeköpte	 volna	 magát,	 ám	 végül
úgy	 látta	 a	 legjobbnak,	 ha	 elmegy	 otthonról.	 Samia	 a	 szalonban
maradt,	 alattomos	 mosolyra	 húzta	 a	 száját,	 majd	 az	 emelet	 felé
pillantott,	megvonta	a	vállát,	végül	felment	átöltözni.

Pontosan	dél	volt,	amikor	Gibril	csengetett	a	Fadaei	ház	ajtajánál.	A
segítő	 nyitott	 ajtót,	 aki	 látta	 elmenni	 a	 házból	 Zakariát.	 Úgy	 hitte,
Gibril	őt	keresi.
–	Selma!
–	Zakaria	úr	nincs	itthon.
–	Én	Fatiméhez	jöttem.	Valami	baj	van?
–	Én	már	nem	tudok	semmit,	uram.	 Jöjjön	be!	A	kisasszony	még

készülődik.
Selma	félreállt	az	ajtóból,	utat	adva	a	férfinak,	aki	meg	sem	állt	a

nappaliig.
–	Köszönöm.	Zoé	is	vele	ment?
–	Fadaei	asszony	itthon	van.	Szólok	neki,	hogy	megérkezett.
Majd	a	segítő	az	emeletre	indult,	és	nem	sokkal	később	Zoé	jelent

meg	a	 lépcső	tetején	kisírt	szemekkel.	Gibril	csak	nézte	az	asszony
törékeny	 termetét,	 göndör	 fürtjeit.	 Arca	 sápadt,	 szemei	 karikásak
voltak.	 A	 férfi	 azt	 hitte,	 menten	 meghasad	 a	 szíve,	 hogy	 ezt	 a
gyönyörű	 nőt	 ilyen	 megtört	 állapotban	 látja.	 Az	 asszony	 mosolyt
erőltetett	az	arcára,	mielőtt	lesétált	volna	a	szalonba.
–	Szervusz,	Gibril.
–	Szia.



–	Zak	nincs	itthon.
–	Tudom,	de	szerettelek	volna	téged	is	 látni.	Persze	csak	ha	nem

baj.	Na	meg	megbeszéltük,	hogy	ma	Fatimét	elviszem	ebédelni.	De
te	nem	nézel	ki	valami	jól.	Tán	beteg	vagy?
Zoé	a	kanapé	felé	sétált,	majd	leült.	Gibril	pedig	követte	a	nőt,	és	ő

is	helyet	foglalt	mellette.
–	Ühüm.
–	És	mi	a	baj?	Komoly?	Voltál	orvosnál?
–	A	lehető	legkomolyabb.
–	Te	jó	ég,	Allahra,	ne	ijesztgess!
–	Szerelmes	vagyok.	De	már	tudom,	hogy	elkéstem.
–	Ezt	hogy	érted?
–	Zakaria	elvett	feleségül	egy	másik	nőt	is.
Gibril	 felugrott	 a	 kanapéról,	 szinte	 őrjöngött	 dühében.

Felháborodásának	 hangot	 is	 adott,	 mielőtt	 visszahuppant	 az
ülőgarnitúrára.
–	Ez	megőrült?!	Nem	is	mondta!
–	Ssss…
Zoé	próbálta	csitítani	a	pasast.
–	Az	én	hibám.	Nem	kellett	volna	elfogadnom	az	ajánlatát.
A	nő	 lesütötte	a	 tekintetét.	Ekkor	Gibril	megfogta	a	kezét,	és	egy

darabig	a	puha	ujjait	matatta.
–	Még	semmi	sincs	elveszve.	Beszélj	vele,	mondd	meg	neki,	hogy

szereted.
–	 Délelőtt	 beszéltem	 vele	 erről,	 de	 nem	 tudtuk	 befejezni,	 mert

Samia	félbeszakított	minket.
–	Ugyan,	ne	is	foglalkozz	azzal	a	nővel!	Hidd	el,	még	vissza	lehet

csinálni.
–	Gondolod?
–	Biztos	vagyok	benne,	Zak	szeret	téged.



A	 férfi	 hangja	 megremegett,	 miközben	 még	 mindig	 az	 asszony
kezét	fogta,	hiszen	most	jött	rá,	hogy	Zoé	sosem	lesz	az	övé.	Ennek
ellenére	a	remény	még	mindig	élt	benne.	Viszont	azt	is	tudta,	hogy
nem	ez	a	legjobb	pillanat,	hogy	bevallja	az	érzéseit	az	asszonynak.
Ebben	a	percben	Samia	jött	ki	a	konyhából,	és	ezzel	egy	időben	a

bejárati	ajtó	is	kinyílt,	és	Zak	lépett	be.	Persze	rögtön	a	szerelme	és	a
barátja	összekulcsolt	kezeire	esett	a	pillantása,	és	ott	is	maradt.	Ők
ketten	 pedig	 szétrebbentek	 a	 kanapén,	mintha	 valami	 óriási	 bűnt
követtek	volna	el.	Pedig	nem	történt	semmi.	Zakaria	úgy	nekiesett	a
legjobb	barátjának,	hogy	az	megszólalni	 sem	 tudott.	 Felháborodva
ordított,	miközben	kifelé	taszigálta	az	ajtón	Gibrilt.
–	Takarodj!	Takarodj!
Esélyt	 sem	 adott	 sem	 a	 barátjának,	 sem	 a	 feleségének,	 hogy

megmagyarázza	 a	 helyzetet.	 Tekintetéből	 áradt	 az	 undor,	 és	 ez
nagyon	bántotta	Zoét,	hiszen	ő	és	Gibril	csak	beszélgettek,	és	bizony
szüksége	volt	erre	a	beszélgetésre.	De	mielőtt	megszólalhatott	volna,
Zakaria	elindult	az	emeletre.
Újra	 megtörténik,	 amit	 egyszer	 átéltem.	 A	 szerelmem	 egy	 másik

férfi	karjaiban…	Miért	versz	még	mindig,	Allah?
A	 szalonban	 maradt	 Zoé	 könnyei	 újra	 folyni	 kezdtek,	 Samia

viszont	 önelégülten	 mosolygott,	 hiszen	 így	 teljesen	 biztos	 volt
abban,	hogy	Zak	első	 felesége	kiesett	 a	 férfi	 kegyeiből,	 és	 remélte,
hogy	 így	 hamarosan	 ő	 lesz	 az	 egyetlen	 feleség.	 Ahogy	 belépett
nappaliba	 és	 Zoé	megpillantotta	 őt,	 elhatározta,	 hogy	 bizony	 nem
futamodik	 meg,	 és	 harcolni	 fog	 a	 szerelméért.	 Ahogy	 Gibril	 is
megmondta	neki,	még	nincs	veszve	semmi.	Zakaria	után	indult.	De
a	férfi	megelőzte	őt.	Átöltözve	jött	le	a	szobából,	kézen	fogta	Samiát,
és	se	szó,	se	beszéd	kiléptek	az	ajtón.
Az	 asszony	 ezután	 teljesen	 kétségbeesett.	 Nem	 akart	 egyedül

maradni,	de	az	apósa	dolgozott,	az	anyósát	pedig	nem	akarta	a	saját



problémáival	 fárasztani.	 Kiült	 a	 teraszra,	 miután	 főzött	 magának
egy	 csésze	 teát,	 és	 a	 végtelen	 tájat	 bámulta,	 ahogy	 a	 piramisok	 az
égig	magasodnak.
Ekkor	 ért	 le	 Fatime	 a	 nappaliba,	 de	 mindenkinek	 hűlt	 helyét

találta.	A	terasz	felé	ment,	ott	meglátta	Zoét,	és	csatlakozott	hozzá.
–	Hová	tűnt	mindenki?	Hallottam	Gibril	hangját,	de	sehol	senki.
Amikor	 Fatime	meglátta,	 hogy	 a	 nő	 zokog,	 megfagyott	 benne	 a

vér.
–	 Mi	 történt?	 –	 guggolt	 le	 az	 unokabátyja	 felesége	 mellé,	 és

megfogta	a	kezét.
Zoé	vett	egy	nagy	levegőt,	hátha	ez	segít	neki	abbahagyni	a	sírást,

és	szipogva	szólalt	meg.
–	 Igen,	 itt	volt	Gibril.	Beszélgettünk.	Megfogta	a	kezem,	amolyan

biztatásképpen,	 és	 akkor	 lépett	 be	 a	 férjem	 az	 ajtón.	 Persze	 ő
félreértette	 az	 egész	 helyzetet.	 Nem	 is	 engedte,	 hogy
megmagyarázzuk.	Gibrilt	kidobta	a	házból.
–	És	hol	van	most	Zakaria?
–	Fogalmam	sincs.	Kézen	fogta	Samiát,	és	elmentek.
–	 Oh,	 Allah,	 Allah	 –	 suttogta	 a	 fiatal	 lány,	 és	 megsimogatta	 az

asszony	hátát.

Samia	és	Zak	egy	szállodába	ment.	A	férfi	annyira	dühös	volt	Zoéra,
nem	 akart	 még	 csak	 egy	 légtérben	 sem	 tartózkodni	 vele.
Borzasztóan	 féltékeny	 volt.	 Annyira	 eluralkodott	 rajta	 a
féltékenység,	 hogy	 legszívesebben	 jól	 móresre	 tanította	 volna	 őt.
Talán	 ezért	 is	 hozta	 magával	 Samiát.	 Úgy	 érezte,	 ha	 a	 lányt	 újra
ágyba	 viszi,	 enyhíteni	 tudja	 a	 fájdalmát.	 Biztos	 volt	 abban,	 hogy
Gibrilnek	 tetszik	 Zoé,	 mert	 amikor	 alkalom	 adódott,	 flörtölni



kezdett	 vele.	 Ismerte	 a	 barátját,	 nagyon	 jól	 tudta,	 hogy	 milyen	 a
tekintete,	ha	szerelmes.	És	ahogy	a	feleségére	nézett,	az	bizony	arról
árulkodott,	 hogy	 szerelmes.	Meg	 volt	 győződve	 arról	 is,	 hogy	 Zoét
sem	hagyta	hidegen	a	barátja	közeledése,	különben	minek	engedte
volna	 meg,	 hogy	 az	 megérintse	 őt.	 Így	 teljesen	 mindegy,	 milyen
magyarázattal	 állnak	 elő,	 nem	 tudták	 volna	 meggyőzni	 őt	 arról,
hogy	 nem	 történt	 semmi	 kettőjük	 között.	 De	 amint	 Zakaria
belegondolt	 a	 helyzetbe,	 úgy	 érezte,	 az	 is	 megeshet,	 hogy	 csak	 a
múlt	szelleme	lebeg	a	feje	fölött.	És	valljuk	be,	ha	az	a	bizonyos	zöld
szemű	 szörny	 beköltözik	 a	 tudatba,	 csak	 nagyon	 nehezen	 távozik
onnan,	ha	távozik	egyáltalán.
Ennek	 ellenére	 Zakaria	 és	 Samia	 kivettek	 egy	 szobát,	 ám	a	 férfi

dühét	ez	sem	csillapította.	Csak	ült	az	ágyon,	és	nem	szólt	semmit.
Tekintete	 üres	 volt.	 Samia	 mögé	 térdelt,	 és	 lágy,	 finom
mozdulatokkal	masszírozni	kezdte	a	férje	vállát.
–	Lazíts!	 –	 súgta	 a	 fülébe.	Mozdulatai	 egyre	 simogatóbbá	váltak,

majd	a	férfi	inge	alá	csúsztatta	kezét.
Zakaria	 kivette	 a	 felesége	 kezeit	 az	 inge	 alól.	 A	 nő	 pedig	 leült	 a

férje	mellé	az	ágyra.
–	Most	nem	megy,	Samia.
–	Zoé	miatt?
–	Igen,	miatta.
–	 Mindig	 kihoz	 a	 sodrodból,	 valamiért	 mindig	 ő	 az	 oka	 annak,

hogy	te	ideges	vagy.
–	És?	Mi	közöd	ehhez?
Zak	tudta,	hogy	nem	tehet	különbséget	a	feleségei	között,	viszont

Samiának	 semmi	 köze	 ahhoz,	 ami	 Zoé	 és	 közötte	 történik.	 Ám	 az
asszony	nyugtató	hangon	szólalt	meg.
–	A	feleséged	vagyok,	és	bánt,	ha	így	látlak.
–	Tényleg	bánt?



–	Miért	nem	vagy	képes	 elfelejteni	 az	a	nőt,	 és	 élnénk	boldogan
ketten?	Tőlem	mindent	megkapnál.	Hiszen	ezért	vettél	feleségül.
Samia	érezte,	hogy	Zakaria	 idegein	 táncol,	de	 tudta,	hogy	ez	egy

vissza	 nem	 térő	 alkalom,	 hogy	 végleg	 aláássa	 a	 vetélytársa
tekintélyét.	A	férje	szavai	viszont	meglepték.
–	Nem	érted,	igaz?	Szeretem	Zoét!	Ő	életem	szerelme.
–	És	én?	Én	ki	vagyok	neked?
–	 Te?	 Nagyon	 jól	 tudod,	 hogy	 azért	 lettél	 a	 feleségem,	 hogy

eltávolodjak	Zoétól.	Te	ezt	elfogadtad.	Tartsd	is	magad	ahhoz!
–	A	feleséged	vagyok,	mégis	úgy	érzem,	hogy	te	csak	az	utcalányt

látod	 bennem	 –	 szöktek	 könnyek	 Samia	 szemébe.	 –	 Igyekszem,
megteszek	 mindent,	 hogy	 eltávolodj	 a	 feleségedtől,	 de	 te	 nem
segítesz	nekem.
Ostoba!	Tudta	nagyon	 jól,	mit	 vállal,	most	meg	panaszkodik!	Hát

nem	jól	él?!	Nem	kap	meg	mindent,	amit	csak	szeretne?	Mit	akar	még,
Zoé	kisujjával	 sem	ér	 fel…	–	gondolta	magában	a	 férfi,	miközben	a
könnyes	 szemű	 lányt	 bámulta.	 Egy	 picivel	 később	 szótlanul	 ült
vissza	az	ágy	szélére.
Samia	újra	erőt	vett	magán,	nem	akarta	feladni,	hogy	kiverje	azt	a

másik	 asszonyt	 a	 férje	 fejéből.	 Megközelítette	 férjét,	 átkarolta	 a
vállát,	 bár	 kissé	 félve,	 hiszen	 attól	 tartott,	 hogy	 a	 férfi	 újra	 eltolja
majd	magától.
De	 nem	 így	 lett.	 Zakaria	 hirtelen	 dühös	 mozdulattal	 maga	 alá

temette	 a	 lányt.	 Először	 jól	 meg	 akarta	 leckéztetni	 őt,	 mivel	 nem
értett	 a	 szép	 szóból.	 Tekintete	 nemcsak	 a	 haragjáról	 biztosította
Samiát,	 de	 kegyetlen	 fájdalomról	 is	 árulkodott,	 ennek	 ellenére
feleségét	ez	egyáltalán	nem	érdekelte.	Továbblépett,	átfogta	a	férje
nyakát,	 és	 megcsókolta	 őt,	 bár	 a	 fickó	 nem	 viszonozta	 a	 csókot,
inkább	 megmarkolta	 a	 felesége	 haját,	 és	 hátrafeszítette	 a	 fejét.	 A



nyakára	 lehelt	 egy	 lágy	 puszit,	 végül	 elengedte,	 és	 egy	 határozott
mozdulattal	 letépte	a	nő	ruháját.	A	mérge	oszlani	kezdett.	Zakaria
és	 az	 asszony	 szeretkezése	 olyan	 volt,	 mint	 a	 viharban	 tajtékzó
tenger.	Vad	és	fájdalmas.	Zakaria	viszont	élvezte.	Látta	Samia	arcán
a	kínt,	 és	boldogsággal	 töltötte	el,	hogy	a	nő	nem	szól	 semmit,	 szó
nélkül	tűrte	a	fájdalmat.	Mindeközben	arra	gondolt,	hogy	valójában
milyen	 kegyetlen	 alak,	 hiszen	mindenki	 szenved	 körülötte.	 Samia
érzelmei	nem	érdekelték	különösebben,	de	Zoé…
Egy	óra	elteltével	a	pasas	 felöltözött,	hiába	akarta	marasztalni	a

lány.	Szeretett	volna	még	egy	kis	időt	kettesben	tölteni	a	férjével.	De
a	fickó	nem	akart	tovább	maradni.	Annak	ellenére,	hogy	haragudott
Zoéra,	már	megint	bűntudat	ébredt	benne.
–	Inkább	öltözz	te	is!
–	Felejtsd	el	Zoét,	hadd	menjen,	ha	menni	akar.
Az	asszony	hangja	könyörgő	volt,	és	ha	valami,	akkor	a	könyörgés

az,	ami	az	 ifjabb	Fadaeit	kihozza	a	béketűréséből.	 Így	rámordult	a
még	mindig	az	ágyban	fekvő	asszonyra.
–	Fogd	be	a	szád!	Azt	mondtam,	öltözz!
–	 Én	 csak	 segíteni	 akartam,	 mondtam,	 hogy	 nem	 szeretem,	 ha

bánatos	vagy.
–	Az	téged	ne	érdekeljen,	hogy	mikor	és	miért	vagyok	bánatos.	Te

csak	tedd	a	dolgod!	Megértetted?!
Az	asszony	ekkor	felkelt	az	ágyból,	és	a	szerteszét	heverő	ruháit

keresgélte,	 majd	 felöltözött.	 Szemeibe	 újabb	 könnyek	 szöktek.
Megigazította	a	haját,	és	elindult	a	szoba	ajtaja	felé.
–	Lehet,	hogy	csak	a	második	feleséged	vagyok,	Zak,	de	nekem	is

vannak	jogaim,	érzéseim.
A	 férfi	 ránézett,	 és	 ahogy	 a	 fiatal	 lány	 ott	 állt	 előtte,	 egy	 picit

megsajnálta,	de	egyáltalán	nem	mutatott	semmi	érzelmet.
–	Menj	az	autóhoz,	én	is	mindjárt	megyek!



A	lány	a	kocsi	 felé	 igyekezett,	beült	az	autóba,	és	ott	várakozott,
amíg	 a	 férje	 oda	 nem	 ért.	 Zak	 kifizette	 a	 szállást,	 ezután
hazamentek.

A	 házban	 már	 meg	 volt	 terítve,	 és	 mindenki	 az	 asztalnál	 ült.
Mindenki,	 Zoét	 kivéve.	 Zakaria	 a	második	 feleségére	 nézett,	 s	 így
szólt:
–	Ülj	le	és	egyél!	–	majd	az	anyjához	intézte	a	kérdését.	–	Hol	van

Zoé?
–	A	szobájában.
–	Miért	nincs	itt?
–	Menj	és	kérdezd	meg	magad,	fiam!
A	 férfi	 nem	 kérdezett	 többet,	 az	 emeletre	 sietett,	 közben	 azon

gondolkodott,	hogy	Samiának	 igaza	van,	a	csalfa	asszonyt	mielőbb
el	 kell	 távolítania	maga	mellől.	 Kerül,	 amibe	 kerül.	 De	 amikor	 az
ajtóhoz	 ért,	 halk	 muzsikát	 hallott	 bentről.	 Azonnal	 felismerte	 a
zenét.	A	Seherezádé	szólt.
Halkan	benyitott	az	ajtón.	A	nő	a	 fotelben	ült,	abban	a	 fotelben,

amiben	 azon	 a	 bizonyos	 fekete	 éjszakán	 ő	 is.	 Amikor	megfogadta
magának,	 hogy	 elfelejti	 a	 múltját.	 De	 valahogy	 a	 múltja	 mindig
megtalálja	őt,	és	mindig	kísérti.	Zoé	kisírt	szemeivel	a	férfira	nézett.
A	nő	nem	pislogott,	de	a	 tekintetét	 sem	vette	 le	a	 férjéről.	Zakaria
szólalt	meg	elsőként.
–	Miért	ezt	a	zenét	hallgatod?
–	 Ez	 volt	 a	 lejátszóban.	 Te	 is	 ezt	 hallgatod,	 de	 az	 ember	 nem

hallgat	ok	nélkül	ilyen	zenét	–	nézett	még	mindig	mereven	a	férfira.
–	Mit	érdekel	téged,	hogy	miért	hallgatom	ezt	a	muzsikát?
–	Igazak	voltak	a	pletykák,	te	is	igazat	mondtál,	téged	nagy	bánat



ért,	és	nem	a	te	hibád	volt.
Zoé	 felállt	 a	 fotelból,	 és	 pár	 lépést	 tett	 a	 férje	 felé.	 Tekintete

homályos	volt	és	borzasztóan	bánatos.
–	Valóban	megcsalt	és	kihasznált	egy	nő.	Akit	te	nagyon	szerettél.

S	most	azt	gondolod,	hogy	én	is	megtettem	veled	ugyanazt…
–	Zoé…
–	 De	 tévedsz!	 –	 szakította	 meg	 a	 férje	 mondatát	 a	 nő.	 –	 Gibril

Fatiméhez	 jött,	 csak	 látta,	 hogy	 rossz	 passzban	 vagyok,	 és
megpróbált	felvidítani.	Bátorított.
–	Miért	kell	téged	bátorítani?
–	Hogy	eléd	merjek	állni,	és	elmondjam,	mi	bánt.
Zakaria	odalépett	a	feleségéhez,	óvatosan	megemelte	a	fejét,	hogy

a	szemébe	nézzen.
–	Akkor	valld	be…	Mi	bánt?
–	Samia.	Nem	bírom	elviselni	azt	a	nőt.	Mindig	 tudja,	mikor	 tud

keresztbe	 tenni	 nekünk.	Mindig	 abban	 a	 pillanatban	 jelenik	meg,
amikor	 tisztázni	 tudnánk	 a	 helyzetet,	 amikor	 fontos	 dolgokról
beszélgetünk.	Legalábbis	számomra	fontosakról.
A	 férfi	 elengedte	 az	 asszony	 állát,	 de	 nem	 szólt	 semmit.	 A

gondolatai	 tomboltak,	 de	 igazán	 maga	 sem	 tudta,	 hogy	 mit	 is
gondoljon.	 Össze	 volt	 zavarodva.	 Azt	 hitte,	 más	 érzés	 lesz,	 ha	 a
felesége	 szemébe	nézhet.	Megint	 szembe	 tudta	 volna	 köpni	magát
amiatt,	amit	a	szerelmével	tett.	Eltúlozta	a	dolgot,	nem	kellett	volna
feleségül	 vennie	 azt	 a	 másikat,	 meg	 Gibrilt	 sem	 kellett	 volna
kidobnia	 a	 házból.	 Persze	 az	 azért	 más,	 hiszen	 a	 legjobb	 barátja
vetett	 szemet	 a	 feleségére.	 De	 megkeményítette	 a	 szívét,	 és
igyekezett	visszautasítónak	tűnni,	ahogy	azt	Samia	kérte,	és	sikerült
is	neki.	Végül	megcsóválta	a	fejét,	és	ezt	mondta:
–	Már	 nem	 érdekel,	 Zoé	 –	 hangja	 halk	 volt,	 fájdalmas	 és	 hideg.

Bámulta	még	egy	darabig	az	asszonyt,	maga	sem	hitte	volna,	hogy



ezt	 mondja	 majd	 egyszer	 annak	 a	 nőnek,	 akit	 valóban	 szeret,	 de
nem	 akart	 magyarázkodni.	 Nem	 volt	 hozzá	 ereje,	 sem	 türelme.
Talán	majd	egy	másik	alkalommal.	Végül	távozott	a	szobából,	és	Zoé
újra	egyedül	maradt.	A	zene	dallama	a	szívéig	hatolt.

Pár	 nap	 elteltével,	 amikor	 Zakaria	 éppen	 dolgozott,	 Gibril	 újra
elment	 a	 Fadaei-házba.	 Zoé	 az	 emeleten	 volt,	 mostanában	 nem
nagyon	 szeretett	 társaságban	 lenni.	 Fatime	 a	 teraszon	 teázott.
Amikor	meghallotta	Gibril	hangját,	bement	a	szalonba.
–	Szia.
–	Szia,	Fatime.	Szeretnék	elnézést	kérni	tőled…
–	Ne	is	folytasd!	Zoé	elmondott	mindent.	Félreértés	volt	az	egész.

Iszol	velem	egy	teát?
–	 Őszintén	 szólva	 azért	 jöttem,	 mert	 lógok	 egy	 ebéddel.	 Velem

tartasz?
Gibril	 rámosolygott	 a	 lányra,	 aki	 viszonozta	 a	 férfi	 kedves

mosolyát.	 Jólesett	 neki,	 hogy	 Zak	 barátja	 a	 történtek	 ellenére
visszatért	a	Fadaei-házba.	Miatta.
–	Mehetünk.
Egy	Nílus-parti	étterembe	mentek.
Az	 étterem	 nem	 volt	 tele,	 épp	 hogy	 csak	 pár	 ember	 ült	 egy-egy

asztalnál,	 így	 a	 fiatalok	 válogathattak	 a	 szabad	 asztalok	 közül.	 A
férfi	 egy	 nyugalmas	 helyet	 nézett	 ki,	 ahol	 zavartalanul	 tudnak
beszélgetni	 Fatimével.	 Ebéd	 közben	 Gibril	 letette	 az	 evőeszközeit,
majd	megköszörülte	a	torkát.
–	Figyelj,	Fatime,	én	nagyon	jól	érzem	magam	a	társaságodban,	és

szeretném,	ha	megengednéd,	hogy	udvaroljak	neked.
–	 Én	 is	 jól	 érzem	 magam	 veled,	 Gibril,	 de…	 –	 akadt	 el	 a	 lány



hangja.
–	De	mi?
–	De	van	itt	valami,	ami	nem	hagy	nyugodni.
Gibril	 összehúzta	 a	 szemöldökét,	 fogalma	 sem	 volt	 arról,	 hogy

mire	céloz	Fatime.	Kíváncsian	figyelte,	hogy	vajon	mit	fog	mondani
neki	Zak	unokahúga.
–	Én	úgy	érzem,	hogy	ezt	a	döntést	elsieted.
–	Miért?
–	 Ugyan,	 Gibril,	 mindketten	 tudjuk,	 hogy	 mit	 akarok	 mondani

neked.
–	Én	nem	igazán	értelek,	Fatime.
–	 Látom,	 hogy	 nézel	 Zoéra,	 akárhányszor	 találkoztok.	 Tetszik

neked,	igaz?
Gibril	 hátradőlt	 a	 széken,	 tudta,	 hogy	 el	 kell	 mondania	 az

igazságot	a	barátja	 feleségéről.	Ha	valóban	udvarolni	szeretne	Zak
unokahúgának,	akkor	nem	hazudhat	neki.
–	Nézd,	Fatime,	valóban	tetszik	nekem	Zoé,	nem	tagadom,	miért	is

tenném,	ha	te	is	látod.	De	ő	a	legjobb	barátom	felesége.
–	Ez	nem	jelent	semmit,	ti,	férfiak…
–	 Zoé	 szerelmes	 Zakbe,	 és	 ezt	 világosan	 a	 tudtomra	 is	 adta.	 Én

pedig	megértettem,	elfogadtam,	és	túlléptem	rajta.
–	Ezt	most	csak	azért	mondod,	mert	Zoé	nem	lehet	a	tiéd.
Gibril	előrehajolt,	és	rákönyökölt	az	asztalra,	így	jobban	fel	tudta

venni	 a	 szemkontaktust	 a	 lánnyal.	 Érezte,	 nem	 vallhatja	 be	 az
érzelmeit	Zoéról,	mert	bár	valóban	vonzódott	hozzá,	azért	rá	kellett
jönnie,	hogy	ez	nem	szerelem	volt.	Viszont	kellett	valaki,	aki	segíti,
hogy	elpártoljon	Zak	feleségétől.
–	 Nem	 igaz.	 Valóban	 tetszik	 az	 a	 nő,	 de	 nem	 vagyok	 szerelmes

belé.
–	Én	nem	szeretném,	hogy	megalázz	vagy	hazudj	nekem,	Gibril,



de	 ha	 valóban	 komolyan	 gondolod,	 ha	 valóban	 komolyak	 a
szándékaid,	akkor…
–	Akkor?
–	Részemről	nincs	akadálya,	hogy	udvarolj	nekem.
Gibril	 megfogta	 az	 előtte	 lévő	 italt,	 mosolyra	 húzta	 a	 száját,	 és

megemelte	a	poharat.
–	Kettőnkre.
Fatime	is	megemelte	a	poharat.
–	Kettőnkre	–	majd	a	férfi	szemébe	nézett,	de	annak	a	pillantása

elmerengett	a	távolba,	és	csak	egy	kis	idő	után	nézett	újra	Fatimére,
majd	 mosolyra	 húzta	 a	 száját,	 mielőtt	 visszatette	 az	 asztalra	 az
italát.



9.	FEJEZET

Egy	őszi	reggelen	Zoé	hatalmas	elhatározásra	jutott.	Harcolni	fog	a
szerelemért,	 de	 időt	 kell	 adnia	 a	 férjének,	 és	 magának	 is.	 Ahhoz
viszont,	hogy	nyugodtan	át	tudja	gondolni	az	érzéseit,	egyedüllétre
volt	 szüksége.	Mivel	 Zakaria	már	 szinte	 hozzá	 sem	 szólt	 heteken,
hónapokon	 át,	 úgy	 érezte,	 hogy	 a	 távolság	 már	 ennél	 jobban
úgysem	 állhat	 közéjük,	 így	 eldöntötte,	 hogy	 visszautazik	 Párizsba.
Talán	éppen	ez	az	utazás	lesz	majd	az,	ami	közelebb	hozza	a	férjét
hozzá,	 vagy	 ha	 nem,	 akkor	 viszont	 könnyebben	 lezárhatja	 ezt	 a
házasságot.	 Viszont	 tisztába	 kellett	 rakni	 az	 ő	 érzéseit	 is,	 hogy
valóban	érdemes-e	harcolnia	Zakaria	Fadaeiért.	A	nő	megfogta	hát
a	bőröndjét,	majd	belepakolt	pár	ruhát.	A	szalonba	érve	látta,	hogy
a	férje	és	Samia	a	kanapén	ülnek.	Amikor	Zakaria	észrevette	Zoét	és
a	bőröndöt,	riadtan	ugrott	fel.
–	Hová	mész?
A	 férfi	 szemeiből	 jól	 kivehető	 volt	 a	 félelem.	 Vajon	 valóban	 fél,

hogy	elveszíti	őt,	vagy	csak	amiatt	aggódik,	hogy	elveszíti	a	Darrieux
parfümgyárat.	Zoé	ennek	ellenére	higgadt	maradt.
–	Elmegyek.
–	Azt	látom.	És	mégis	hová?
–	Párizsba.
–	El	akarsz	hagyni?



Zak	egyre	zavarodottabb	lett.	Nem	mintha	eddig	úgy	állt	volna	a
helyzet,	hogy	bármit	 is	 rendbe	 lehetne	hozni	kettőjük	között.	Nem
beszéltek	 egymással,	 még	 a	 köszönésre	 is	 alig	 futotta.	 Hát	 nem
mindegy,	hogy	pár	ezer	kilométer	vagy	egy	szoba	választja	el	őket
egymástól?	 Lehet,	 hogy	 nem,	 hiszen	 épp	 ezüsttálcán	 nyújtja	 át	 a
férjét	az	önelégülten	vigyorgó	Samiának.	Viszont	ha	ő	nem	lesz	Zak
mellett,	akkor	talán	hiányozni	fog	neki.	Talán…	És	ha	hiányozni	fog,
akkor	máris	van	esély	megmenteni	ez	a	kapcsolatot,	ha	pedig	nem,
akkor	úgyis	mindegy.
–	Nem,	szó	sincs	róla	–	mondta	a	nő,	majd	pár	 lépést	 tett	a	 férje

felé.	 Samiára	nézett,	 aki	még	mindig	önelégülten	mosolygott.	Arra
gondolt,	 hogy	 célt	 ért,	 és	 végre	 sikerült	 eltávolítania	 a	 férje
közeléből	annak	első	feleségét.
Letörlöm	én	az	arcodról	azt	az	öntelt	vigyort,	drágám	–	gondolta	a

nő.
Az	asszony	ekkor	Zakre	nézett,	tekintete	tiszta	volt,	így	a	férfinak

éreznie	kellett,	hogy	a	következő	szavai	őszinték	lesznek.
–	 Szeretlek,	 Zakaria	 Fadaei.	 De	 úgy	 érzem,	 hogy	 kell	 egy	 kis

távolság,	 hogy	 tiszta	 fejjel	mindketten	 át	 tudjuk	 gondolni,	 hogyan
tovább.
Ezután	 még	 közelebb	 lépdelt	 hozzá,	 felnézett	 rá,	 a	 tekintetük

összetalálkozott.	A	férfi	szemében	aggodalom,	az	asszony	szemében
továbbra	 is	 őszinteség	 tükröződött.	 Zakaria	 aggódott,	 hogy	 a
felesége	nem	jön	vissza	hozzá.	Ám	a	nő	biztosítani	akarta	az	ifjabb
Fadaeit	 arról,	 hogy	 nem	 a	 levegőbe	 beszélt.	 Végül	 lábujjhegyre
emelkedett,	 hogy	 ajka	 meg	 tudja	 érinteni	 a	 férjéét,	 majd
megcsókolta	őt.	Zakaria	egy	darabig	vacillált,	hogy	visszacsókolja-e,
végül	 megtört	 a	 jég	 a	 szívén,	 magához	 húzta	 Zoét,	 és	 ő	 is	 átadta
magát	 a	 pillanatnak.	 Úgy	 csókolták	 egymást,	 mintha	 itt	 lenne	 a



világvége.	A	férfi	egyre	erősebben	szorította	magához	a	törékeny	nő
testét,	az	asszony	pedig	egyre	inkább	kapaszkodott	a	férje	nyakába.
Pedig	 tudta,	 hogy	 ez	 most	 a	 búcsú	 ideje.	 Percekig	 eltartott,	 mire
abbahagyták.
–	Ne	menj	el!	Maradj!
–	 Nem	 lehet.	 Tisztáznunk	 kell	 magunkkal,	 hogy	 hányadán	 is

állunk	egymással.
–	Akkor	siess	vissza!
–	Úgy	lesz.
Zoé	 visszalépett	 a	 bőröndjéhez,	majd	 odapillantott	 Samiára,	 aki

tátott	 szájjal,	 megdöbbenve	 figyelte	 a	 körülötte	 zajló,	 hirtelen
eseményeket.	 Látszott	 az	 arckifejezésén,	 mennyire	 utálja	 Zoét,	 és
rettegett,	 hogy	 most	 örökre	 elveszítette	 Zaket,	 és	 vele	 együtt	 a
reményt,	hogy	egyszer	ő	lehet	az	ifjabb	Fadaei	egyetlen	felesége.
Mielőtt	 Zoé	 kilépett	 volna	 az	 ajtón,	 még	 rámosolygott	 Samiára,

bár	a	mosolya	teli	volt	az	elégtétel	örömével,	és	ezt	a	másik	asszony
is	nagyon	jól	tudta.
Ezután	 Zoé	 újra	 a	 férjére	 pillantott,	 aki	 megkönnyebbülve	 állt

még	mindig	a	szoba	közepén,	és	bárgyú	vigyorral,	mámortól	izzóan
bámulta	a	szerelmét.	Zoé	végül	a	bőröndje	után	nyúlt,	és	elhagyta	a
Fadaei-házat.

Aznap	 délután	 Gibril	 elment	 Fatime	 elé	 az	 egyetemre.	 Amikor	 a
lány	kilépett	az	iskolából,	meglepetten	nézett	a	férfira.
–	Elfelejtettem	valamit?
A	férfiból	kitört	a	nevetés.
–	 Nem,	 dehogy,	 ez	 spontán	 jött.	 Szerettem	 volna	 eltölteni	 veled

egy	kis	időt.



Fatime	egyáltalán	nem	volt	biztos	 abban,	hogy	ez	 jó	ötlet.	 Sokat
kéne	tanulnia.	Meg	hát	még	mindig	nem	akarta	elhinni,	hogy	Gibril
és	ő	egy	párt	alkotnak.	Zoé	szépsége	is	ott	lebegett	a	szeme	előtt.	Na
nem	mintha	erről	ő	tehetne.
–	Nem	is	tudom.
–	 Felmegyünk	 hozzám,	 megnézünk	 egy	 filmet,	 eszünk,

beszélgetünk,	aztán	hazaviszlek.	Becsszó!
–	Tanulnom	kéne.
–	Ugyan	már,	Fatime,	holnap	szombat.	Nos,	jössz?
Nem	kellett	sokat	győzködni	a	Fadaei	lányt,	hogy	igent	mondjon	a

férfinak.
A	 házba	 belépve	 Fatime	 nagyon	 meglepődött,	 és	 ezt	 Gibril	 is

észrevette.	 A	 lány	 körbenézett,	 nem	 gondolta,	 hogy	 ennek	 a
fickónak	ilyen	kifinomult	ízlése	van.
–	Valami	baj	van?	Talán	nem	tetszik	a	lakásom?
–	De	igen,	tetszik,	nagyon	is.	Olyan	kellemes,	és	nagyon	otthonos.
–	Várj,	amíg	meglátod	a	nappalit.
Fatime	ott	 is	körbenézett,	nagyon	tetszett	neki,	amit	 látott.	Végül

letette	a	táskáját	egy	kis	szekrényre,	és	megfordult.
–	 Szép	 otthon,	 világos,	 finom,	 kiegyensúlyozott	 színekkel.

Ráadásul	abszolút	modern.
–	 Köszönöm	 –	mosolygott	 a	 férfi,	 kivillantva	 hófehér	 fogsorát.	 –

Kérsz	valamit	inni?
–	Nem	iszom.
–	Enni?	Csak	azt	ne	mondd,	hogy	nem	eszel	–	nevette	el	magát.
–	De	igen,	képzeld,	szoktam	enni.	Te	főzöl?
–	 Isten	ments!	Abból	nem	ennénk.	Majd	 rendelünk	valamit,	mit

szólsz?
–	Rendben.
Gibril	 levett	a	polcról	egy	DVD-t,	majd	átnyújtotta	a	 lánynak,	aki



lehuppant	a	kanapéra	a	tokot	bámulva.
–	Amíg	megérkezik	a	kaja,	itt	van	ez	a	film.	Megnézzük?
–	És	mi	ez?	Nem	szeretem	a	romantikus	filmeket.
–	Hát,	ez	nem	éppen	romantikus	–	vakarta	meg	a	fejét	a	fickó.
Fatime	tovább	forgatta	a	DVD	borítóját.	Ezután	hangosan	olvasni

kezdte:	„Z	világháború”.
–	Egy	zombis	film,	a	főszerepben	Brad	Pitt-tel.
–	Nem	tetszik?	Ha	nem,	akkor	választhatunk	mást.
–	Bár	nem	egy	első	randis	film,	de	megfelel.
Ezután	 kényelmesen	 elhelyezkedett	 a	 díványon,	 Gibril	 pedig

betette	a	lejátszóba	a	kis	lemezt,	és	ő	is	helyet	foglalt	Fatime	mellett,
majd	 átölelte	 őt,	 és	 elindította	 a	 lejátszót.	 Fatime	 a	 film	 közben
egyszer-egyszer	megremegett,	 a	 pasas	 ezt	 kihasználva	 közelebb	 és
közelebb	húzta	a	lányt	magához.
A	 film	 végeztével	 a	 konyhába	mentek,	majd	 falatozni	 kezdtek	 a

rendelt	ételből.	Késő	volt	már,	Fatimének	pedig	lassan	vissza	kellett
mennie	 a	 Fadaei-házba.	 Még	 az	 volt	 a	 szerencse,	 hogy	 nem
hagyományos	muzulmán	családból	jött,	különben	most	nagy	bajban
lenne.	Egyedül	egy	férfi	lakásán,	egész	délután…
–	Nagyon	jól	éreztem	magam	ma	délután	veled,	Gibril.	Kérlek,	ne

haragudj	meg,	de	nagyon	elszaladt	az	idő,	nekem	mennem	kell.
–	Maradj	még	egy	kicsit.
–	Nem	lehet,	Qasim	bácsi	aggódni	fog,	ha	nem	érek	haza	vacsora

előtt.
–	Na	jó,	akkor	elviszlek.	Mégsem	engedhetem,	hogy	egyedül	menj

haza.	Eljössz	máskor	is?
–	Ha	meghívsz.
–	Vedd	úgy,	hogy	máris	meghívtalak.
A	 férfi	 suttogása	 libabőrössé	 tette	Fatimét.	Gibril	 lehajolt,	 és	 egy

finom	csókot	adott	Fatime	ajkaira,	aki	átfonta	a	kezeit	a	férfi	nyaka



körül,	végül	hosszasan	csókolták	egymást.

Kora	délután	volt,	amikor	a	repülőgép	leszállt	a	párizsi	repülőtéren.
Zoé	 fogott	 egy	 taxit,	 majd	 a	 lakására	 vitette	magát,	 ott	 kipakolt	 a
bőröndjéből,	ezután	bement	a	céghez.	Bízott	abban,	hogy	 lesz	még
bent	valaki.
Alizeé	 már	 éppen	 készülődött	 hazafelé,	 amikor	 megjelent	 a

barátnője	 az	 irodában.	 Az	 asszisztens	 megdörzsölte	 a	 szemét,
amikor	 meglátta	 Zoét,	 hiszen	 maga	 sem	 volt	 biztos	 abban,	 hogy
tényleg	a	barátnője	az.	Azt	hitte,	káprázik	a	szeme.	Ennek	ellenére
kitörő	örömmel	fogadta	őt.
–	Oh,	te	jó	ég!	Te	itt?
Zoé	 csak	 mosolygott	 a	 nő	 meglepettségén,	 majd	 köszöntötte

Alizeét.
–	Hadiya?	–	kérdezte,	miközben	a	volt	asszisztens	üres	asztalára

pillantott.
–	Elment.
–	Miért?
–	Jobb	állásajánlatot	kapott	Perpignanban.
–	Értem.	Bár	kár	érte.	Nagyon	jó	munkaerő	volt,	és	nagyon	kedves

lány.
Alizeének	még	volt	egy	kis	elintéznivalója,	úgyhogy	témát	váltott.

Bár	 a	 szavak	 csak	úgy	dőltek	belőle.	 Zoé	már	 azt	 sem	 tudta,	 hogy
melyik	a	mondat	eleje	és	hol	a	vége.
–	 Az	 apád	 még	 benn	 van.	 A	 szobájában	 ül,	 de	 ugye	 mesélsz

nekem,	hogy	mi	 történt	veled	Kairóban?	Ma	átmegyek	hozzád,	 jó?
Persze	 csak	 ha	 nem	 zavarlak.	 Mindent	 el	 kell	 mondanod.	 Sajnos
most	 el	 kell	 mennem	 a	 számlákat	 intézni,	 ezért	 Mathieu	 előbb



elengedett.
–	Rendben,	menj	csak.
Zoé	kifújta	a	levegőt.	Mintha	ő	beszélt	volna	megállás	nélkül	vagy

öt	percig.	De	csak	egy	mondatig	jutott.
–	Szuper,	akkor	este.
–	Nem	hiszem	el,	hogy	 itt	vagy	–	ujjongott	még	egy	kicsit	Alizeé,

mielőtt	távozott	az	irodából.
Hát	ez	nem	változott	semmit,	ugyanolyan	lökött,	mint	volt.
Ezután	az	apja	szobája	elé	ment,	és	bekopogott,	majd	benyitott	az

ajtón.
Mathieu	 az	 íróasztala	 felett	 görnyedt,	 és	 valamin	 nagyon

dolgozott,	fel	sem	nézett,	csak	megszólalt.
–	 Alizeé,	 mondtam,	 hogy	 hazamehet,	 már	 nincs	 szükségem

semmire.
–	Máris	hazaküldenél,	hiszen	csak	most	érkeztem.
Monsieur	Darrieux	 felemelte	a	 fejét,	 felállt	az	asztaltól,	 és	 sietve

lépkedett	a	lánya	irányába.
–	 Zoé,	 kincsem	 –	 szorította	 magához	 a	 közel	 fél	 éve	 nem	 látott

lányát	 a	 férfi.	 –	 Hogyhogy	 ilyen	 hirtelen,	 nem	 is	 szóltál,	 hogy
érkezel…	Ha	 tudtam	volna,	kimegyek	érted	a	 reptérre	 –	hadarta	a
férfi.	–	De	ugye	nincs	baj?
–	Nyugodj	meg,	apa.	Minden	a	lehető	legnagyobb	rendben	van.
–	Akkor	jó.
Az	 apja	 ezután	 hellyel	 kínálta	 őt,	 és	 belemélyedtek	 a

beszélgetésbe.
Aznap	 este	 Alizeé	 nem	 váratott	 sokat	 magára,	 alighogy	 Zoé

hazaérkezett,	 a	 barátnője	 máris	 kopogtatott	 az	 ajtón.	 Az	 asszony
beengedte	őt,	a	nappalijába	invitálta.
–	Forró	csokit?
–	Kérek.



Zoé	 a	 konyhába	 ment,	 hogy	 elkészítse	 a	 két	 forró	 italt,	 de
egyáltalán	 nem	 volt	 biztos	 benne,	 hogy	 most	 kéne	 minden	 apró
részletet	 megbeszélni	 a	 csacsogó	 Alizeével.	 De	 már	 mindegy	 volt,
alig	hogy	visszament	a	nappaliba,	a	barátnője	máris	rákezdett.
–	Akkor	most	mesélj	nekem!
–	Mire	vagy	kíváncsi?
–	 Mindenre.	 Kezdhetnéd	 azzal:	 hogy	 a	 fenébe	 jutott	 eszedbe

hozzámenni	 Zakariához?	 Hiszen,	 ha	 jól	 emlékszem,	 mindig	 is
utáltad	 őt.	 Vagy	 legalábbis	 ezt	 állítottad.	 Mi	 történt	 veled	 aznap
Kairóban?
–	 Aznap	 elmentem	 Qasimhoz,	 hogy	 segítséget	 kérjek	 tőle,	 de	 ő

kidobott	a	házából	–	emlékezett	vissza	Zoé.	–	Megalázott,	bár	hozzá
kell	 tennem,	 hogy	 abszolút	 jogosan.	 Ám	 a	 felesége,	 Ghalia,	 eljött
hozzám	 a	 hotelbe,	 még	 akkor	 este.	 Elmondta,	 hogy	 sajnálja,	 ami
történt,	és	adott	egy	cetlit,	amin	egy	cím	volt.	Annak	az	irodának	a
címe,	 ahol	 a	 fia,	 Zak	 dolgozott.	Másnap	 elmentem,	 hogy	 beszéljek
vele	is.	Gondoltam,	hátha	ő	segít.	Neki	is	elmondtam,	amit	előző	este
az	apjának,	de	megmondom	őszintén,	hogy	az	előző	este	 történtek
után	 nem	 vártam	 tőle	 semmit.	 Azt	 hittem,	 ő	 is	 megaláz	 majd	 és
elküld,	de	nem	így	lett.	Zakaria	valóban	felajánlotta	a	segítségét.
–	És?
–	Alkut	ajánlott.
–	Alkut?
–	 Azt	 mondta,	 hogy	 segít	 megmenteni	 az	 apám	 cégét.	 Egyetlen

feltétele	volt…	Hozzá	kellett	mennem	feleségül.
–	 Mi?	 A	 szemét	 kihasználta	 a	 helyzetet,	 hogy	 megszerezzen

magának.	Mekkora	seggfej!
–	Várj,	ne	ítélj	elhamarkodottan!
–	 Mi	 van?	 –	 Alizeé	 megrázta	 a	 fejét,	 de	 Zoé	 egyelőre	 csak

hallgatott,	 a	barátnője	pedig	közben	az	asszony	arcát	 és	 tekintetét



pásztázta,	majd	megszólalt.	–	Te	beleszerettél?
–	Nem.	Nem	szerethettem	belé,	mert…	Mert	már	régen	szerelmes

voltam.
–	Tudtam!
–	 Nem	 olyan	 egyszerű	 ez,	 Alizeé.	 Szerettük	 egymást,	 de

csalódtunk	 is.	 Én	 akkor,	 amikor	 alkut	 ajánlott,	 ő	 pedig	 akkor,
amikor	elfogadtam	azt.	Mintha	egymás	ellenségeivé	váltunk	volna
ez	 alatt	 a	 fél	 év	 alatt.	 Úgy	 érzem,	 eljött	 az	 a	 pillanat,	 amikor
szükségem	van	egy	kis	időre,	hogy	átgondoljam,	mit	is	akarok.	Hogy
tisztázzam	magamban	 az	 érzéseimet.	Mert	 úgy	 érzem,	 hogy	 fáj	 őt
szeretni.
Alizeé	 elképedve	 hallgatta	 a	 történetet,	 megszólalni	 sem	 tudott.

Annyi	minden	kavargott	 a	 fejében,	hogy	mire	a	 gondolatai	 végére
jutott,	elfelejtette	az	elejét.
–	Nem	értelek,	Zoé.	Miért	fáj	őt	szeretni?
–	Elvett	egy	másik	lányt	is.
–	 Micsoda!?	 Ezt	 én	 már	 végképp	 nem	 értem.	 Az	 addig	 világos,

hogy	 egy	 tisztességtelen	 ajánlat	 miatt	 lettél	 a	 felesége,	 meg	 az	 is,
hogy	 beleszerettél,	 hiszen	 Zak	 baromi	 jó	 pasi,	 és	 ez	 így	 van
rendjén…	De	hogy	jön	ide	egy	másik	feleség?
–	Zakaria	 el	 akart	 tőlem	 távolodni.	Azt	 gondolta,	 hogy	ha	 elvesz

egy	másik	nőt,	akkor	képes	lesz	megtagadni	a	szerelmét.
–	 Mire	 nem	 képes	 a	 szerelem?	 Őrületbe	 kergeti	 az	 embert…	 –

Ezután	Alizeé	felkapta	a	fejét,	és	a	barátnőjére	nézett.	–	Ha	szereted
őt,	 akkor	 miért	 hagytad	 ott	 azzal	 a	 másikkal?	 Mit	 keresel	 most
Párizsban?
Zoé	huncut	mosolya	még	kíváncsibbá	tette	a	barátnőjét.
–	Azért	jöttem,	mert	szeretnék	egy	kis	időt	adni	mindkettőnknek,

hogy	átgondoljuk	a	dolgainkat,	és	a	sérelmek,	melyeket	egymásnak
okoztunk,	egy	kicsit	enyhüljenek.



–	És	mi	volt	ez	a	huncut	mosoly?
–	Amikor	eljöttem	a	Fadaei-házból,	Zak	és	az	a	másik	lány	épp	a

szalonban	 üldögéltek.	 A	 férjem	 tekintetén	 észrevettem,	 hogy
megijedt,	 amikor	 meglátta	 a	 bőröndömet,	 de	 Samia	 önelégülten
vigyorgott,	hogy	eltűnök	onnan.	Ekkor	én	közelebb	mentem	Zakhez,
és	 elmondtam,	hogy	visszajövök,	 és	újra	 szerelmet	 vallottam	neki.
Aztán	 megcsókoltam…	 A	 lány	 pedig	 megfagyott,	 úgy	 nézett	 rám,
mint	 aki	menten	meg	 akar	 ölni	 a	 szemeivel	 –	 tört	 ki	 a	 nevetés	 a
nőből.
Alizeé	 is	 mosolyra	 húzta	 a	 száját,	 végül	 ő	 sem	 bírta	 tovább,

megpróbálta	elképzelni	a	másik	nő	arcát,	amint	bambul	a	semmibe
idegesen,	és	hangos	kacagásban	tört	ki.

–	 Beszélni	 akartál	 velem	 –	 lépett	 be	 Samia	 Zakariához	 a
dolgozószobába.
–	Igen.	Ülj	le!
Miután	 a	 lány	 leült	 az	 egyik	 székre,	 tekintetét	 mélyen	 Zak

szemébe	 fúrta.	 Egy	 darabig	 mindketten	 hallgattak,	 végül	 a	 férfi
szólalt	meg.	Hangja	halk	volt	és	kimért.
–	Figyelj,	Samia!	Nekem	ez	már	nem	megy	tovább.	Szeretném,	ha

elmennél…	Elválok	tőled.
–	Tessék?	De	miért?	Hiszen	én	megtettem	mindent,	hogy	boldog

légy!
–	Nem	erről	van	szó,	 te	 is	 tudod.	Szeretem	Zoét,	ő	az	a	nő,	akire

mindig	is	vágytam.	Nem	sikerült	eltávolodnom	tőle,	de	ez	nem	a	te
hibád.	Rá	kellett	jönnöm,	hogy	nem	élhetek	mindig	árnyékban.	Nem
élhetek	a	múlt	árnyékában.	Adnom	kell	magunknak	még	egy	esélyt.
De	amíg	te	itt	vagy,	mi	nem	lehetünk	boldogok.



–	Nem	értem.	Miért	csinálod	ezt	velem?
Samia	 zokogni	 kezdett,	 és	 mindenáron	 meg	 akarta	 győzni

Zakariát,	hogy	maradjon	mellette.
–	Tudtad	nagyon	jól,	hogy	egyszer	eljön	majd	ez	a	nap…	Amikor

megkértem	a	 kezed,	 tisztában	voltál	 vele,	 hogy	 a	mi	 kapcsolatunk
nem	 fog	 örökké	 tartani.	 Csak	 azért	 lettél	 a	 feleségem,	 hogy
kiszeressek	 Zoéból.	 Nem	 sikerült.	 Tudom,	 hogy	 ez	 nem	 volt	 fair
veled	 szemben,	 de	 én	 őszinte	 voltam	 hozzád,	 elmondtam	 neked
mindent	az	elején,	te	pedig	belementél	ebbe.
–	Azt	hittem,	illetve	abban	bíztam,	hogy	ez	majd	az	idő	múlásával

változni	fog.	Hogy	majd	megszeretsz.
–	Tévedtél.
–	 Szemét	 alak	 vagy,	 olyan,	 aki	 bárkin	 átgázol	 a	 célja	 elérése

érdekében,	és	nem	nézi	a	másik	érzéseit!
–	 Igazad	 van,	 szemét	 alak	 vagyok,	 nem	 te	 vagy	 az	 első,	 aki	 ezt

mondja	 nekem	 –	 sütötte	 le	 a	 tekintetét	 a	 férfi	 –,	 és	 nem	 is
magyarázkodom	 neked	 tovább.	 Majd	 én	 elszámolok	 a
lelkiismeretemmel,	és	imádkozom	Allahhoz,	hogy	bocsásson	meg.	–
Ezután	újra	a	 lányra	nézett.	–	Én	már	beszéltem	az	ügyvédemmel,
beadtam	a	válókeresetet,	 te	pedig	kapsz	pár	napot,	hogy	elhagyd	a
házat.	De	ne	aggódj,	bőkezű	leszek	veled,	busás	asszonytartást	fogsz
kapni	ezután.
Samia	szó	nélkül	állt	fel	a	székből,	és	az	ajtó	felé	ment,	onnan	még

visszanézett,	 hátha	 a	 férfi	 mond	 még	 valamit,	 vagy	 esetleg
meggondolja	magát,	de	Zak	még	csak	rá	sem	nézett.	 Így	kénytelen
volt	kilépni	az	ajtón,	majd	a	szobájába	távozott,	ahol	leült	az	ágyra,
és	sírni	kezdett.	Gyűlöletet	érzett	Zoé	iránt,	undort	a	férje	iránt,	és
magát	 is	 utálta,	 amiért	 nem	 volt	 képes	 maga	 mellett	 tartani	 egy
ilyen	 férfit.	 Amikor	 kissé	 megnyugodott,	 lement	 a	 konyhába,
készített	egy	teát	magának,	és	a	teraszra	sétált.	Nem	sokkal	később



Ghalia	 társult	 hozzá.	 Az	 asszony	 nem	 szólt	 semmit,	 csak	 a	 táj
szépségében	gyönyörködött.
–	A	fia	el	akar	válni	tőlem.
–	Tudom.
–	Zoé	miatt.	–	Az	asszony	csak	biccentett.
Samia	 egyre	 inkább	 felháborítónak	 gondolta	 Ghalia	 egyszavas

vagy	néma	válaszait.
–	És	maguk	ezt	hagyják?	Hagyják,	hogy	megalázva	lépjek	ki	ezen

az	ajtón?
–	 Kedvesem.	 Amikor	 idejöttél,	 én	 megkérdeztem	 tőled,	 hogy

valóban	 szereted-e	 annyira	 a	 fiam,	 hogy	 eltűrd	 a	 kedvteléseit?
Mindketten	 tudtuk,	 hogy	 te	 csak	 szórakozás	 voltál	 számára,	 de	 te
mégis	 igent	mondtál	neki.	Most	akkor	el	kell	 fogadnod	azt	 is,	ha	a
fiam	 már	 nem	 akar	 téged,	 és	 emelt	 fővel	 kell	 kimenned	 ebből	 a
házból.
–	 Könnyű	 azt	 mondani,	 hogy	 emelt	 fővel.	 De	 azt	 mondja	 meg,

kinek	kellek	majd	így,	asszonyom?!	Kinek	kell	egy	elvált	nő?
–	Ezen	akkor	kellett	volna	gondolkodnod,	amikor	igent	mondtál	a

fiamnak!

Pár	 nap	 elteltével	 Zoé	 úgy	 döntött,	 hogy	 újra	 bemegy	 az	 irodába,
hogy	 részt	 vegyen	 a	 reggeli	megbeszélésen.	 Szerette	 volna	 a	 saját
szemével	 látni,	 hogy	 valóban	 úgy	 működik	 a	 parfümgyár,	 mint
ezelőtt.
Amikor	 a	 nő	 belépett	 a	 konferenciaterembe,	 az	 összes	 szem

rászegeződött,	 de	 azt	 is	 észrevette,	 hogy	 az	 ott	 lévő	 emberek
mosolyognak	 rá,	 majd	 mintha	 csak	 betanulták	 volna,	 egyszerre
üdvözölték	visszatérő	főnöknőjüket.



–	Nagyon	kedvesek,	köszönöm.
Miután	 Zoé	 helyet	 foglalt	 a	 régi	 székében,	 Mathieu	 a	 lányára

nézett,	elmosolyodott,	majd	megszólalt.
–	Most	már	mindenki	itt	van,	akkor	kezdhetjük.
Alizeé	 felállt,	 a	 vetítőhöz	 sétált,	melyen	 jól	 láthatók	voltak	a	 cég

utolsó	 pár	 hónapjának	 adatai.	 Pontosan	 onnantól,	 amikor	 Zakaria
Fadaei	visszatért	társtulajdonosként.
–	Mint	láthatják,	teljes	mértékben	helyreállt	a	parfümgyár.	A	cég

rengeteg	megrendelést	kap	újra,	végre	visszatérhettünk	a	piacra.	Az
elmúlt	 időszakban,	 ahogy	 a	 grafikonon	 is	 látszik,	 szinte	 napról
napra	növekedett	a	termelés,	ezáltal	a	bevétel	is.
–	Köszönjük,	Alizeé.	Nos,	mindenki	láthatja,	hogy	a	gyárunk	újra

jól	működik,	és	annak	a	kis	megingásnak	hét	hónappal	ezelőtt,	ami
majdnem	 csődbe	 vitt	 minket,	 immár	 nyoma	 sincs.	 Hála	 ezért
Zoénak.	 Én	megkértem	 az	 asszisztensnőmet,	 hogy	 számolja	 újra	 a
béreket	 is,	nézze	meg,	hogy	mennyit	 tudunk	emelni	 a	 fizetéseken.
Szeretném,	 ha	 előbb-utóbb	 mindenki	 visszakapná	 a	 megérdemelt
havi	juttatását.
Ekkor	Alizeé	vette	át	újra	a	szót.
–	Igen.	Megnéztem,	és	azt	kell	mondjam,	hogy	minden	dolgozónak

meg	tudjuk	emelni	a	bérét.
–	Nagyszerű	hír.	A	munkatársaink	nagyon	 fognak	örülni,	 ha	 ezt

meghallják.
–	 Szerintem	 akkor	 be	 is	 fejezhetjük	 az	 értekezletet	 –	 csukta	 be

Darrieux	a	mappát	maga	előtt.	–	Mindenkinek	szép	napot	–	állt	 fel
az	asztaltól,	majd	Zoéval	együtt	távozott	a	teremből.
Amikor	bementek	az	irodába,	a	lány	rögtön	leült	az	egyik	fotelba.

A	férfi	megkínálta	kávéval,	de	ő	udvariasan	visszautasította.
–	Sosem	utasítottad	vissza	a	kávém.
A	meglepett	férfi	leült	a	lánya	mellé,	és	így	folytatta.



–	Gondolom,	tegnap	jól	kibeszéltétek	a	dolgokat	a	barátnőddel.
–	Igen	–	húzta	mosolyra	a	száját	a	nő.
–	 Zoé,	 el	 akarsz	 mondani	 nekem	 valamit?	 –	 kíváncsiskodott

Mathieu.	–	Mondd	csak,	miért	jöttél	haza	valójában?
–	Apa,	tudnod	kell,	hogy	az	az	ország	mesébe	illő.	De	haza	kellett

jönnöm	 gondolkodni.	 Zakaria	 és	 én	 csalódtunk	 egymásban,	 és	 át
kell	gondolnunk,	hogyan	tovább.
–	Ne	kérdezzek	többet,	igaz?
–	Ne.	Csak	add	az	áldásod.
–	Az	áldásomat?	Na	de	mire?
–	Szerelmes	vagyok,	apu.	De	mindemellett	nagy	bűntudatom	van.
–	Na	de	Zoé,	miért	van	bűntudatod?
–	Hogy	nem	segítettünk	Qasimnak,	amikor	szükségük	volt	rá.	Zak

viszont	kihúzta	a	céget	a	bajból.
–	Ugyan,	Zoé	–	szakította	félbe	az	apja.	–	Én	nagyon	örülök	neki,

hogy	 így	 alakult.	 Megmondom	 őszintén,	 megkönnyebbültem.
Zakaria	 hónapokon	 keresztül	 udvarolni	 akart	 neked.	 Itt	 volt	 az
ideje,	hogy	viszonozd	végre	az	érzéseit.
–	Ennyire	látszott?
–	Az	a	fiú	élt-halt	érted.	Annyira	rád	volt	hangolva,	hogy	magam	is

meglepődtem	néha.
–	Aztán	mégis	véget	ért,	amikor	alkut	kötöttünk.
–	Nem	az	ördöggel	kötöttél	alkut,	lányom.	Semmisítsd	meg,	ha	úgy

gondolod.
–	 Nem	 gondolom	 úgy.	 Továbbra	 is	 szeretnék	 Zak	 felesége

maradni.
–	Zoé,	te	vagy	az	egyetlen	lányom,	és	te	vagy	az	első	mindenkor,

mindenben.	Elfogadom,	bárhogy	döntesz	is.	Mikor	mész	vissza?
–	Amint	megkapom	az	áldásod.
–	Persze	hogy	megkapod.



–	Köszönöm,	apa.
Két	 nappal	 később,	 egy	 hűvös	 őszi	 reggelen	 Zoé	 a	 repülőtérre

tartott,	 és	 azon	 gondolkodott,	 hogy	 vajon	 milyen	 lesz	 visszatérni,
immár	az	apja	áldásával	és	a	bűntudata	nélkül,	a	Fadaei-házba.	Egy
dologban	biztos	volt,	hogy	a	szerelme	megingathatatlan	lesz.
A	 pokolban	 már	 jártam,	 most	 visszatérek	 a	 paradicsomba	 –

gondolta	a	nő,	miközben	a	repülőgép	emelkedni	kezdett.



10.	FEJEZET

Zoé	még	aznap	kora	délután	megérkezett	Kairóba.	Amikor	belépett
a	Fadaei	család	házának	ajtaján,	Zakariát	pillantotta	meg	legelőször.
A	férfi	a	kanapén	ült	a	nappaliban,	egy	könyvvel	a	kezében,	de	nem
nézett	 fel	 a	 könyvből.	 Zoé	 az	 előszobában	 hagyta	 a	 bőröndjét,	 és
lassú	 léptekkel	 indult	 a	 szalon	 felé.	Megállt	 a	 szoba	közepén,	 de	 a
fickó	még	 ekkor	 sem	hagyta	 abba	 a	 könyv	 olvasását.	A	nő	halkan
szólalt	 meg,	 nem	 akarta	 a	 ház	 nagy	 csöndjében	 megijeszteni
Zakariát.
–	Szia.
A	 fickó	 csak	 ekkor	 vette	 észre	 a	 lányt,	 és	 azonnal	 félretette	 a

könyvet.	Tekintete	sugárzott,	szemei	ragyogtak.
–	Zoé	 –	pattant	 fel	 a	kanapéról,	 és	 az	asszony	 felé	 sietett.	 Léptei

könnyedek	voltak,	gyorsak.	Amint	odaért	hozzá,	átkarolta.	Hosszú,
édes	 csókjával	 köszöntötte	 feleségét.	 A	 nő	 is	 átfonta	 karját	 a	 férfi
nyaka	körül,	és	viszonozta	a	csókot.
–	Örülök,	hogy	visszajöttél.
–	 Persze	 hogy	 visszajöttem	 –	 mosolygott	 az	 asszony,	 majd	 pár

lépést	hátrált	a	férjétől.	–	Samia?
–	Emlékszel?	Egyik	reggel	azt	kérdezted,	hogy	el	tudnám-e	hagyni

Samiát	érted?	–	Zoé	komoran,	könnyekkel	küszködve	nézte	a	 férje
arcát.	 –	De	 akkor	nem	 tudtam	 rá	 válaszolni,	mert	 ő	 pont	 abban	a



pillanatban	 lépett	 be	 a	 szalonba,	 és	 félbeszakította	 a
beszélgetésünket.
–	Emlékszem.
–	Elküldtem	őt.
–	Elküldted?
–	Te	vagy,	aki	kell	nekem.	Semmi	az	égvilágon	nem	kötött	hozzá.
–	 És	 az	 együttléteitek?	 –	 kíváncsiskodott	 az	 asszony,	 bár	 a	 szíve

mélyén	 úgy	 érezte,	 hogy	 nem	 biztos	 abban,	 hogy	 hallani	 akarja
Zakaria	válaszát.
–	Nem	jelentett	semmit.
–	Akkor	elölről	kezdhetünk	mindent.
–	 Veszekedések	 és	 ellenségeskedés	 nélkül	 –	 ölelte	 át	 újra	 a

kedvesét	a	férfi.
Zoé	 pedig	 újabb	 forró	 csókkal	 pecsételte	 meg	 a	 kettőjük	 közös

jövőjének	kezdetét.

Másnap	 reggel	 az	 asszony	 a	 közös	 reggeli	 után	megkérte	 a	 férjét,
hogy	aznap	ne	menjen	be	dolgozni.	Mivel	már	hónapok	óta	itt	élt	a
házban,	 és	 a	 piramisokkal	 övezett	 kilátás	 elbűvölte	 őt,	 szerette
volna	közelebbről	is	szemügyre	venni	a	hatalmas	építményeket.	Na
meg	persze	az	sem	volt	utolsó	szempont,	hogy	 így	végre	kettesben
lehet	a	férjével.	Kíváncsian	várta,	hogy	Zakaria	miképp	reagál	majd
a	kérésére.	Nem	élte	bele	magát,	mert	tartott	attól,	hogy	a	férfi	ma	is
bemegy	 dolgozni,	 mert	 „muszáj”…	 Ezért	 a	 válasz	 kissé	 meglepte,
mégis	borzasztóan	boldoggá	tette.
–	 Idegenvezetőt	 is	 kérsz,	 vagy	 megfelel,	 ha	 én	 mesélek	 neked

róluk?
–	Te	ismered	a	piramisok	titkát?



–	 Egyiptomi	 vagyok,	 azt	 hiszem,	 tudok	 annyit	 róluk,	 mint	 az
idegenvezetők.
–	Természetesen	nekem	elég,	ha	te	mesélsz	róluk.
–	 Akkor	 induljunk	 máris	 –	 fogta	 kézen	 asszonyát	 Zak,	 majd

beültek	 az	 autóba.	 Nem	 kellett	 sokat	 utazniuk,	 hiszen	 Gíza	 Kairó
keleti	 külvárosának	 tekinthető.	 Az	 évek	 során	 szinte	 teljesen
összeépült	a	két	város.
–	Megérkeztünk	–	szállt	ki	a	kocsiból	Zakaria,	amikor	leparkolt,	és

feleségét	is	kisegítette,	majd	a	hatalmas	építmények	felé	mutatott.	–
A	 görög-római	 világ	 az	 ókor	 hét	 csodája	 közé	 sorolta	 a	 gízai	 nagy
piramisokat.	 –	 A	 felesége	 szemei	 ragyogtak	 a	 boldogságtól	 és	 a
csodálattól.	Hát	 igen.	Csodálta	a	 férjét,	hiszen	ő	megbocsátott	neki,
és	egy	újabb	esélyt	adott	a	kapcsolatuknak.
Ősz	 közepe	 volt	 már	 Egyiptomban,	 de	 ezt	 valahogy	 egyáltalán

nem	lehetett	érezni.	A	nap	sugarai	szinte	égették	az	ember	bőrét.	Az
autót	 a	 parkolóban	 hagyták,	 és	 gyalog	 mentek	 egyre	 közelebb
Egyiptom	három	leghíresebb	piramisához.
–	Oh,	 te	 jó	 ég	 –	 emelte	 a	 tekintetét	 az	 asszony	 az	 ég	 felé,	 szinte

beleszédült	a	 látványba.	A	piramisok	úgy	magaslottak	fölé,	mintha
megérintették	 volna	 az	 eget.	 Még	 a	 napot	 is	 eltakarták.	 –
Varázslatos.
–	Még	mai	 szemmel	 is	 tiszteletet	 parancsoló	 építmények	 ezek	 –

suttogta	a	férje,	miközben	Zoé	arcát	nézte.
–	 És	 milyen	 hatalmasságot	 hirdetnek	 az	 ember	 kicsinységével

szemben.
Zoé	 nem	 tudott	 betelni	 a	 látvánnyal.	 Az	 építmények	 teljesen

elbűvölték	 őt.	 Le	 sem	 vette	 a	 tekintetét	 róluk,	 amikor	megszólalt.
Hangja	olyan	volt,	mint	egy	lelkes	kisgyermeké,	aki	megkapta	azt	az
ajándékot,	amire	évek	óta	várt.
–	Amikor	ott	ülök	a	ház	teraszán,	és	bámulom	ezeket	a	feltűnően



hatalmasnak	látszó	építményeket,	szeretném	átölelni	őket.	De	most,
hogy	 itt	 állok	 előttük,	 úgy	 érzem,	 hogy	 inkább	 ezek	 ölelnek	 át
engem.
–	Na	szép,	már	a	piramisokra	is	féltékenykedhetek.
Zoéból	kitört	a	nevetés,	átölelte	a	 férjét.	Érezte	a	 finom	fűszeres

illatát.	 Zoé	már	becsukott	 szemmel,	 több	 száz	 ember	közül	 is	meg
tudná	 ismerni.	 Imádta	 ezt	 az	 illatot,	 ami	 az	 első	 perctől	 kezdve
rabul	ejtette	őt.
–	Nem	kell	féltékenynek	lenned	senkire	és	semmire.	Szeretlek.	Azt

hiszem,	mindig	 is	 szerettelek.	 –	 Zakaria	 ebben	 a	 pillanatban	még
szorosabban	húzta	magához	a	feleségét,	majd	finom	csókot	lehelt	a
homlokára,	 miközben	 a	 hatalmas	 monstrumokat	 bámulták.
Kheopsz	piramisa	a	fennsík	szélén	hegyként	emelkedett	a	magasba,
Khephrén	 piramisának	 épségben	 maradt	 hegyes	 csúcsa	 pedig
tovább	 fokozta	 a	 látvány	 nagyszerűségét.	 Az	 égnek	 törő	 lendület
után	 Mükerinosz	 gúlája	 nyújtotta	 az	 átmenetet,	 lecsendesítést	 a
dimbes-dombos	terep	felé.
Zak	hangja	törte	meg	a	romantikus	összebújást.	Bár	nem	beszélt

hangosan,	mély	orgánuma	lágy	duruzsolásnak	hangzott.	Miközben
mesélni	 kezdte	 a	 történeteket,	 mindenre,	 amiről	 szó	 volt,	 rá	 is
mutatott.
–	Van	egy	egyiptomi	mondás,	miszerint	minden	fél	az	időtől,	de	az

idő	fél	a	piramisoktól.	Kheopsz	fáraó	piramisára	valamikor	még	fel
lehetett	 mászni.	 Ma	 már	 nem	 teljesen,	 csak	 egy	 részére.	 Ép
állapotában	 ez	 az	 építmény	meghaladta	 a	 száznegyvenhat	métert.
Be	lehet	menni	a	sírkamrába,	persze	megkérik	az	árát.	De	nem	éri
meg,	 csak	annak,	 aki	nagyon	elszánt.	Ugyanis	 a	 sírkamrában	 csak
egy	 szarkofág	 van,	 melyet	 vörös	 márványból	 faragtak.	 Soha	 nem
feküdt	 benne	 a	 fáraó,	 bár	 a	 sírt	 többször	 is	 átépíttette,	mert	 nem
volt	megelégedve	a	munkával,	vagy	csak	nem	tudta,	mit	akar	–	tette



hozzá	 viccesen	 Zakaria,	 majd	 ránézett	 a	 feleségére.	 –	 De	 ha
szeretnéd	látni,	bemehetünk.
–	Nem.	A	szűk	helyektől	mindig	rám	jön	a	frász.
–	 A	 kis	 piramisok	 mindegyike,	 melyek	 a	 nagyok	 körül

helyezkednek	el,	egy-egy	királynő	síremléke.	Azokra	fel	lehet	menni
egy	fotó	erejéig.
–	Vajon	hogy	csinálták	ezeket?	–	vizsgálgatta	a	hatalmas	 tömegű

és	méretű	tömböket	az	asszony.
–	 Körülbelül	 kétmillió-háromszázezer	 kőtömbre	 volt	 szükség	 az

építményhez.	 Ezek	 átlagos	 súlya	 két	 és	 fél	 tonna.	 Háromféle
kőanyagot	 használtak	 fel	 hozzá.	Maga	 az	 építmény	helyben	 fejtett
mészkőből	 készült,	 a	 borítása	 turai	 mészkőből,	 a	 belső
helyiségeknél	 pedig	 sötétszürke	 gránitot	 is	 alkalmaztak,	 melyet	 a
távoli	Asszuánból	hoztak	ide.
Zakaria	 valóban	 jó	 idegenvezetőnek	 tűnt.	 Valószínű,	 hogy	 nem

mindent	a	történelemórákon	tanult	meg.	Mindenesetre	sokkal	jobb
választás	volt,	mint	egy	szimpla	idegenvezető.	Minden	téren.
–	 A	 kövek	 továbbítása	 a	 Níluson	 aránylag	 könnyen	megoldható

volt,	 a	 szárazföldön	 szánokat	 és	 görgőket	 használtak.	 A	 szánokat
emberek	vagy	szarvasmarhák	húzták.
–	Hm,	ez	valóban	nem	lehetett	könnyű,	de	még	fel	is	kellett	rakni

a	kőtömböket,	miután	elhozták	ide.	Nem	tűnik	egyszerűnek.
–	 Igen.	A	 tudósok	szerint	szárított	agyagtéglákból	épített	rámpák

segítették	 a	 tömbök	 magasba	 vitelét.	 Amint	 a	 kősorok	 száma
növekedett,	magasították	 a	 rámpákat	 is.	Miután	 elérték	 a	 csúcsot,
fordított	 folyamat	 kezdődött.	 Mivel	 fentről	 lefelé	 rakták	 fel	 a
burkolatot,	 így,	 ahogy	 haladtak	 egyre	 lejjebb,	 fokozatosan
lebontották	a	rámpákat.
–	És	tényleg	rabszolgák	dolgoztak	a	piramisok	építésénél?
–	 Sokan	 ezt	 gondolják,	 de	 valójában	 egyszerű	 munkások



dolgoztak	 rajta,	 ezek	 az	 emberek,	 és	 természetesen	 a	 családjuk	 is
nagy	 tiszteletnek	 örvendtek	 a	 fáraónál.	 Ha	 valamelyik	 meghalt	 a
piramis	építése	közben,	azt	tisztességes	módon	eltemették,	közel	az
uralkodóhoz.
Zakaria	észrevette,	hogy	a	felesége	kissé	elkalandozott	a	múltban,

megpróbálta	őt	kizökkenteni.
–	Ha	megkerüljük	a	piramisokat,	 akkor	 eljutunk	a	nagy	 titkokat

őrző	szfinxhez	is.	Akarod	látni?
–	Igen.
Zakaria	 útközben	 elmesélte	 a	 szfinxről	 szóló	 történetet.	 Persze

amit	 ő	 tud	 róla.	 Nem	 bonyolódott	 bele	 mindenféle	 tévesnek
bizonyult	elméletbe.
–	A	hetvenöt	méter	hosszú,	húsz	méter	magas	szobornak	az	arca

több	 mint	 négy	 méter	 széles.	 Állítólag	 a	 piramisépítők	 egyikét
ábrázolja,	 mert	 ők	 hordtak	 olyan	 fejkendőt	 abban	 az	 időben,
amilyet	 a	 szobor	 is	 visel.	 De	 nem	 tudják	 pontosan,	 hogy	 ki	 is
építtette.	Feltételezik,	hogy	mivel	Khephrén	völgytemploma	mellett
van,	az	ő	uralkodása	jöhet	leginkább	számításba.	Viszont	egyiptomi
feliratokon	 a	 szfinx	 keletkezését	 korábbi	 időpontra	 teszik,	 ami
történelmileg	 lehetetlennek	 látszik,	 hiszen	 korábbi	 építkezésről
nem	tudnak.	Legalábbis	itt,	Gízában.
Zoé	 itta	 a	 férfi	 szavait.	 Boldog	 volt,	 hogy	 itt	 lehet,	 boldog	 volt,

hogy	Samia	eltűnt	az	életükből.	Most	úgy	érezte,	minden	rendbe	jön
az	életében.	Itt	sétál	mellette	a	szerelme,	akinek	lenyűgöző	a	stílusa,
hangja	pedig	mindig	kizökkenti	őt	az	ábrándozásból.
–	Egyetlen	kőtömbből	faragták	ki,	mintegy	négyezer-ötszáz	éve	áll

a	Nílus	völgyének	szélén,	jelképesen	őrizve	a	piramisokat.	Többször
eltemette	már	 a	 homok,	 de	mindannyiszor	 kiásták.	Ma	már	 teljes
méretében	látható.
Amikor	 odaértek,	 Zoé	 csillogó	 szemmel	 és	 áhítattal	 nézte	 a



hatalmas,	oroszlántestű,	emberfejű	csodát.
–	Csodaszép.
Több	óra	is	eltelt,	mire	végigsétáltak	az	építmények	között,	majd	a

turistáknak	 szánt	 bazársorokat	 is	 átnézték.	 Minipiramisokat,
szfinxeket	és	mindenféle	kövekből	készült	bizsukat	vásároltak.	A	nő
borzasztóan	élvezte	ezt	a	napot,	ki	akarta	használni	minden	percét,
bár	kissé	elfáradt	a	melegben,	és	ezt	a	férje	is	észrevette.
–	 Hazamegyünk?	 –	 Zakaria	 hangja	 egy	 picit	 berekedt	 a	 sok

beszédtől,	 így	 megköszörülte	 a	 torkát.	 Ekkor	 az	 asszony	 ránézett.
Látta,	hogy	nem	csak	ő	fáradt	el	a	sivatagi	forróságban.
–	 Igen.	 Megkérem	 édesanyádat,	 hogy	 segítsen	 nekem	 baklavát

készíteni	a	vacsoraasztalra.	Megérdemled.
–	Ez	remek	ötlet,	de	csak	ha	nem	vagy	túl	fáradt	hozzá.
–	Nem	vagyok,	csak	le	kell	hűlnöm	egy	picit.
Miután	 hazaértek,	 Zoé	 átöltözött,	 megkereste	 Ghaliát,	 majd

elmondta	 neki,	 hogy	 süteményt	 szeretne	 készíteni	 a	 vacsorához,
amihez	az	anyósa	segítségét	kérte.
A	 két	 nő	 szépen	 serénykedett	 a	 konyhában,	 amíg	 Zakaria	 a

nappaliban	 tévézett.	 Qasim	még	 a	munkahelyén	 volt.	 Amikor	 Zak
megérezte	 a	 készülő	 sütemény	 illatát,	 a	 konyhába	 ment,	 és
mindenáron	meg	akarta	kóstolni	az	első	tepsi	forró	édességet.
–	Hé,	az	vacsora	után	jár	–	ütött	finoman	a	férfi	kezére	Zoé.
–	Csak	egy	falatot.
–	 Nem!	 –	 Zoé	 válasza	 határozott	 volt,	 mégis	 elnevette	 magát,

amikor	meglátta	a	férje	arckifejezését.
–	Még	ilyen	makacs	teremtést.
–	 Pont	 te	 beszélsz	 makacsságról	 –	 szólt	 közbe	 Ghalia,	 így

tudatosította	 a	 fiában,	 hogy	 azért	 vele	 sem	 volt	 könnyű	 az	 utóbbi
pár	év.
–	 Na	 jó,	 úgy	 látom,	 a	 nők	 összefogtak	 ellenem.	 –	 Ezután



nyálcsorgatva	kisétált	a	konyhából.
Nem	 sokkal	 később	Qasim	 is	hazaérkezett,	 ő	 is	 azonnal	 a	 finom

illatok	után	indult.
–	Baklava	készül,	ha	jól	érzem.
–	Esélytelen,	apa,	egy	falatot	sem	adnak.
–	Ugyan,	csak	meg	lehet	kóstolni	azt	a	süteményt…
–	Hidd	el,	én	már	próbálkoztam.
–	Akkor	inkább	átöltözöm	–	nevette	el	magát	Qasim,	miközben	az

emeletre	tartott.
A	 vacsora	 után	 a	 fiatalok	 visszavonultak	 a	 hálószobába,

mindketten	 megmosakodtak.	 Zakaria	 nem	 akarta	 kényszeríteni	 a
feleségét	semmire,	de	a	mai	nap	után	mindennél	jobban	kívánta	őt.
Újra	érezni	akarta	a	nő	testét	a	sajátján.
A	férfi	már	az	ágyban	ült,	amikor	Zoé	kilépett	a	 fürdőből.	Testét

hófehér	selyemköntös	 takarta,	melyet	óvatosan	kikötött,	miközben
a	férje	felé	lépkedett,	majd	lecsúsztatta	magáról	a	finom	anyagot.	A
köntös	alól	egy	piciny,	vörös,	csipke	hálóruha	bújt	elő.	Zak,	amikor
meglátta	a	feleségét	ebben	a	szerelésben,	nem	tudott	parancsolni	a
férfiasságának.	 De	 nem	 mozdult,	 csak	 bámulta	 a	 felé	 közeledő
asszonyt.	 Zoé,	mikor	 az	 ágyhoz	 ért,	megfogta	 a	 férje	 kezét,	 és	 egy
határozott	mozdulattal	felhúzta	őt	onnan,	majd	izmos	karjait	a	saját
vékony	dereka	köré	fonta.
–	Na,	hogy	tetszik?	Párizsban	vettem.
Zakaria	 nem	 szólalt	 meg,	 csak	 mélyeket	 sóhajtott.	 Kezei	 a	 nő

fenekéig	csúsztak,	majd	megszorította.	Zoé	ekkor	kuncogni	kezdett,
közelebb	húzódott	szerelméhez.	Testük	teljesen	összeért,	így	érezte
a	férje	férfiasságát,	és	nem	is	várt	sokáig,	megcsókolta	Zakariát.
–	Mióta	vártam	már	erre	a	percre	–	 súgta	a	 fickó,	amint	egy	kis

levegőhöz	jutott,	majd	újra	vad	csókcsatába	kezdett	a	nővel.
Vágytól	 és	 szenvedélytől	 volt	 forró	 ez	 a	 kairói	 este.	 A	 Fadaei-



házban	 nem	 csak	 a	 sivatagból	 érkező	 levegő	 tette	 perzselővé	 az
éjszakát.
Zakaria	 egy	 könnyed	 mozdulattal	 végül	 felkapta	 a	 feleségét,	 és

lefektette	 az	 ágyra,	majd	 levette	 a	 pólóját,	 és	 kioldotta	 a	 nadrágja
övét.
Mindeközben	 arra	 gondolt,	 hogy	 végre	 testestül-lelkestül	 övé

lehet	az	a	nő,	akire	mindig	is	vágyott,	akit	mindig	is	szeretett,	akire
szinte	 egy	 örökkévalóság	 volt	 várni.	 Tekintetét	 le	 sem	 vette	 az
asszonyról.	 De	most	 itt	 van,	mellette,	 ráadásul	 önszántából.	 Senki
sem	kényszerítette,	 és	még	 csak	nem	 is	 egy	mocskos	 ajánlat	miatt
fekszik	a	hitvesi	ágyban.	Ez	most	tiszta	szerelem.
Zak	 a	 felesége	 mellé	 feküdt,	 egy	 darabig	 csak	 nézte	 őt,	 majd

kinyújtotta	 a	 kezét,	 és	 óvatosan	 simogatni	 kezdte	 a	 nő	 testét,
miközben	a	szemei	lejjebb	csúsztak	Zoé	melléig.	A	felesége	kéjesen
nyögött	fel,	ahogy	a	férfi	a	nyakához	hajolt,	majd	megcsókolta.	Már
ő	 is	 borzasztóan	 várta	 ezt	 a	 pillanatot.	 Ekkor	 beletúrt	 férje	 dús,
fekete	 hajába.	 Mámoros	 érzés	 fogta	 el,	 mely	 egészen	 a	 fellegekig
repítette.	 Végre	 átadhatja	magát	 a	 szenvedélynek.	A	 teste	 izzott,	 a
szíve	vadul	vert.	Érezte	a	férfi	tüzes	leheletét	a	nyakán,	mely	egyre
inkább	a	mellkasa	felé	csúszott.	Hagyta,	hogy	testét	teljesen	átjárja
ez	a	fantasztikus	érzés.	Ebben	a	pillanatban	elengedte	a	férje	haját,
aki	 feltérdelt	a	nő	mellé,	egyik	kezével	végigsimította	a	melleitől	a
hasáig,	majd	két	keze	közé	vette	a	derekát,	és	finoman	megemelte.
Mennyei	 érzés	 járta	 át	 Zoét.	 Tudta,	 hogy	 most	 mindketten

ugyanazt	akarják.	Érezni	egymást.	Vajon	mindenki	 így	éli	meg,	ha
az	 igaz	 szerelmével	 bújik	 a	 takaró	 alá?	 A	 nő	 gondolatai	 kissé
elkalandoztak,	 így	 talán	 könnyebben	 elviselte	 a	 férje	 perzselő
érintését.	 A	 férfi	 közben	 lehajolt,	 és	 a	 felesége	 hasát	 kezdte
kényeztetni.	Pár	perc	elteltével	Zak	elengedte	az	asszonya	derekát,
felegyenesedett,	de	még	mindig	mellette	térdelt.



Milyen	ruhadarab	ez	a	kis	csipke?	Vajon	drága	volt?	Zakaria	egy
pillanatra	 elgondolkodott,	 hogy	 lehetne	 ettől	 a	 dögös	 csipkétől	 a
legegyszerűbben	 megszabadítani	 a	 nőt.	 Huncutul	 elmosolyodott,
Zoé	 pedig	 érezte,	 hogy	 egy	 ilyen	mosoly	 után	 valami	 történni	 fog.
Ekkor	 a	 fickó	 egy	hirtelen	mozdulattal	 széttépte	 az	 asszony	 testén
feszülő	 fehérneműt,	 szabaddá	 téve	 a	 felesége	melleit.	 Bár	 a	 kéjes
behatolást	még	akadályozta	egy	piciny	háromszög,	melyet	tangának
sem	igen	lehet	nevezni,	Zakaria	ettől	a	kis	anyagocskától	is	gyorsan
megszabadította	 szerelmét,	 és	 a	 másik	 széttépett	 ruhadarab	 után
küldte	 a	 földre.	 Zoé	 a	 szakadt	 fehérnemű	 után	 nézett,	 majd
mosolyra	húzta	a	száját.	Szerette,	hogy	a	férfi	ennyire	magabiztos,
és	 most	 már	 egyáltalán	 nem	 értette,	 hogy	 mitől	 is	 riadt	 meg	 pár
másodperccel	ezelőtt.	Ezután	visszanézett	a	 férjére,	akiből	kitört	a
nevetés,	 amikor	meglátta	 felesége	mosolygós	 arcát,	 amin	 azért	 jól
kivehető	volt	a	megdöbbenés.
–	Hát	nem	egy	tartós	ruhadarab.	Majd	veszünk	másikat	–	nézett	a

szerelme	 szemébe,	 aki	 már	 alig	 várta,	 hogy	 folytassák	 a
szeretkezést.
–	Hogy	azt	is	széttéphesd?	–	kíváncsiskodott,	de	a	férje	nem	szólt

semmit.	 A	 feleség	 tekintete	 a	 férfi	 merevedésére	 tévedt.	 Finoman
benedvesítette	 az	 ajkát,	 majd	mélyet	 sóhajtott.	 A	 férfi	 lassan	 újra
csókolni	kezdte	Zoé	száját,	majd	egyre	lejjebb	haladt	a	puha	testen.
A	 nő	 az	 alattuk	 lévő	 selyemlepedőt	 markolászta,	 majd	 enyhén
felcsúsztatta	egyik	combját.	Őrült	vágyat	érzett,	hogy	a	 férje	végre
behatoljon;	biztos	volt	benne,	ha	ez	nem	történik	meg	hamarosan,	a
teste	felrobban.	De	Zakaria	még	mindig	nem	teljesítette	a	szerelme
kérését,	 és	 csak	 ajkaival	 érintette	 a	 nő	 combját.	 Az	 asszony	 ettől
teljesen	 elvesztette	 az	 eszét,	 annyira	 jólesett	 neki	 a	 férfi	 érintése,
hogy	 ezektől	 a	 lágy	 csókoktól	 is	 felnyögött.	 Hangja	 kéjesen,	mégis
fájdalmasan	 szólt.	 Ekkor	 Zak	 felpillantott	 a	 nőre,	 de	 az	 asszony



testének	simogatását	nem	hagyta	abba.	Látta,	ahogy	szerelme	szinte
szenved	 a	 vágytól.	 Zoé	már	 nemcsak	markolászta,	 szinte	 tépte	 az
alatta	lévő	lepedőt.
Segítek	rajtad,	hogy	ne	szenvedj	tovább	–	a	gondolatait	pedig	tettek

követték.	 A	 férfi	 feljebb	 kúszott,	 beterítette	 a	 felesége	 törékeny
testét.	 Enyhén	 széjjelebb	 húzta	 a	 nő	 combjait,	 hogy	 kényelmesen
elférjen,	 majd	 egy	 hirtelen	 mozdulattal	 beléhatolt.	 Zoé	 szinte
felsikoltott,	de	nem	a	fájdalomtól.	Érezte	Zak	pulzáló	merevedését,
amikor	a	férfi	lassú	mozgásba	fogott.	Érzéki	volt	és	csodálatos.	Zoé
abbahagyta	 a	 lepedő	 markolászását,	 majd	 mindkét	 kezét	 Zakaria
nyakába	 fonta,	 végül	 a	 lábaival	 átkarolta	 a	 férfi	 ütemesen	mozgó
csípőjét.	 Ezután	 újra	 megcsókolta	 szerelmét,	 vörösre	 festett,
félhosszú	körmeit	a	férfi	hátába	vájta.	Ettől	Zak	teljesen	elvesztette
az	 eszét.	Nem	 fájt	 neki	 az	 asszony	 karmolászása,	 egyszerűen	 csak
élvezte	a	pillanatot,	szerette,	ha	egy	nő	vad.	És	Zoé	az	volt,	minden
tekintetben,	 meg	 akarta	 szelídíteni	 őt.	 Tudatát	 elöntötte	 az
adrenalin,	és	egy	mélyet	döfött.	Zoé	hangosan	felnyögött.
–	 Fájt?	 –	 hagyta	 abba	 a	 csókot,	 és	 hangja	 megremegett,	 hiszen

nem	 akart	 a	 szerelmének	 fájdalmat	 okozni.	 De	miután	 látta	 a	 nő
tekintetét,	mely	úgy	csillogott,	mint	a	tiszta	vizű	folyó,	érezte,	hogy
ez	 korántsem	 volt	 akkora	 fájdalom,	 de	 amikor	 Zoé	 összerándult,
megértette,	mi	történt;	ekkor	huncutul	rámosolygott	az	asszonyára.
–	De	megéri.
Zoé	suttogása	Zaket	újabb	mozgásra	késztette,	és	közben	figyelte	a

szerelme	reakcióját,	aki	újra	hangosan	felnyögött.	Zoé	arca	valóban
nem	fájdalomról,	sokkal	inkább	vad	szenvedélyről	árulkodott.
–	Csak	nem?	–	kérdezte	halkan	Zakaria,	mert	tisztában	volt	vele,

hogy	a	szerelme	nincs	messze	a	csúcstól.
–	De	igen,	hamarosan.



De	 ekkor	 a	 fickó	 kihúzta	 a	 férfiasságát,	 mire	 a	 felesége	 szinte
felsikoltott.
–	Ne!
De	a	pasas	ekkor	lecsúsztatta	a	kezeit	a	nő	combja	felé,	és	két	ujját

finoman	 behelyezte	 a	megkeményedett	 nemi	 szerve	 helyett,	majd
újra	 ritmikus	 mozgásba	 kezdett.	 Zoé	 egyre	 szaporábban	 vette	 a
levegőt,	 csípőjét	megemelte,	 a	 combjait	 összeszorította,	majd	 apró
nyöszörgő	 hang	 hagyta	 el	 a	 torkát.	 Zakaria	 újra	 elmosolyodott,
mikor	megérezte,	 hogy	 a	 szerelme	 belül	 rászorul	 az	 ujjaira,	majd
ernyedni	kezd.
–	Mit	gondolsz?	Menni	fog	még	egyszer?	–	kérdezte	halkan	a	férje,

miközben	 a	 nő	 nyakát	 csókolta.	 Nem	 akarta	 kizökkenteni	 őt	 az
élvezetek	mennyországából.
–	Szerinted?
–	Amennyire	én	látom,	biztosan.
–	Akkor	mire	vársz	még?
Zakaria	tudta,	hogy	a	felesége	annyira	be	van	indulva,	hogy	nem

ez	lesz	az	egyetlen	orgazmusa	a	nőnek	ma	éjjel.

Másnap	 reggel	 Zoé	 a	 konyhában	 tüsténkedett	 Ghaliával,	 Selma
pedig	 a	 szobákat	 rakta	 rendbe.	 A	 férfiak	 a	 céghez	mentek,	 hiszen
várta	 őket	 a	 munka.	 Nem	 lehet	 minden	 napot	 szabadnapnak
kikiáltani,	 bármennyire	 szeretné	 is	 az	 embert.	 Ennek	 ellenére
Zoéval	madarat	lehetett	volna	fogatni	azon	a	délelőttön,	szinte	egy
lépéssel	a	föld	felett	lebegett.	Bizony	ezt	az	anyósa	is	észrevette.
–	Úgy	látom,	hogy	megtört	a	jég	a	fiam	és	közted.
–	 De	még	mennyire,	 kaptunk	 egymástól	 még	 egy	 esélyt,	 és	 élni

fogok	vele.



–	 Akkor	megnyugodtam.	 Jó	 boldognak	 látni	 téged,	 ennyi	 hónap
után,	lányom.
–	Köszönöm,	mama.
Ghalia	mosolygott,	 de	 közben	 a	 polcokat	 pásztázta	 a	 szemeivel.

Mintha	nagyon	keresne	valamit.
–	Lemegyek	a	kamrába,	és	hozok	fel	lisztet,	úgy	látom,	elfogyott.
–	Addig	főzök	egy	teát.	Készítsek	magának	is?
–	Megköszönöm,	lányom	–	azzal	az	asszony	kiment	a	konyhából,

Zoé	pedig	felrakta	a	vizet	forrni.	Nem	sokkal	később	csengettek.
–	Nyitom!	–	szólt	be	Selma	a	konyhába.
Samia	 érkezett	 a	 házba,	 aki	 a	 maradék	 ruháját	 szerette	 volna

elvinni.	Amíg	Selma	felment	a	bőröndért,	a	 lány	meghallotta,	hogy
valaki	 csörög	a	konyhában.	Bement,	 és	meglátta,	ahogy	Zoé	önti	a
forró	vizet	a	csészékbe.
–	Nahát,	micsoda	kiszolgálás.	Te	visszajöttél?
Ám	Zoét	először	hidegen	hagyta	a	női	hang,	de	miután	felfogta,	ki

is	áll	az	ajtóban,	az	agyát	elöntötte	a	düh.
–	Mit	keresel	te	itt?
–	Oh,	hát	én	a	maradék	holmimért	jöttem.	Mert	ha	nem	tűnt	volna

fel,	Zakaria	Fadaei	kidobott	a	házból,	miattad	–	magyarázta	a	 lány
undorral	a	hangjában.
–	Miattam?	 –	 Zoé	 úgy	 tett,	 mintha	 nem	 értené	 az	 egészet.	 Nem

szeretett	volna	vitába	szállni	ezzel	a	nővel.
–	Nos,	 lássuk	csak!	A	tényeket	nézve,	azt	hiszem,	 leszögezhetjük,

hogy	igen,	miattad.
–	Ez	hülyeség	–	folytatta	a	színjátékot	az	asszony.
–	Hülyeség?	Hiszen	most	te	főzőcskézel	ebben	a	konyhában,	ahol

nekem	 kéne.	 Gondolom,	 te	 alszol	 abban	 az	 ágyban,	 ahol	 nekem
kéne!
Zoénál	egyre	inkább	elszakadt	a	cérna,	nem	volt	hajlandó	tovább



tűrni	ennek	a	cédának	a	sértegetéseit.
–	Na,	álljunk	meg!	Az	az	ágy	az	én	hitvesi	ágyam,	te	sosem	aludtál

ott.	 És	 mi	 az,	 hogy	 neked	 kéne?!	 Tudtommal	 te	 csak	 a	 második
felesége	voltál	Zaknek!
–	És	miattad	már	nem	is	leszek	az	első!
–	Te	csak	szexre	kellettél	a	férjemnek!	Semmi	másra	nem	voltál	jó

–	próbált	visszavágni	az	asszony.
–	 Oh,	 igen,	 biztosan	 talált	 helyettem	 valaki	 mást,	 előbb-utóbb

téged	is	kirak	innen	–	fröcsögte	Samia.
–	 Tévedsz!	 Tegnap	 éjjel	 valami	 olyanban	 volt	 részem	 Zakkel,

amiről	te	még	álmodni	sem	mersz.
Samiát	 őrült	 féltékenység	 járta	 át.	 Szerette	 volna	 meghódítani

Zakariát,	de	nem	sikerült.	Ezt	még	valahogy	lenyelte,	de	azt,	hogy	az
ellensége,	 akit	 el	 kellett	 volna	 távolítania	 a	 férfi	 közeléből,	 most
arról	beszél	neki,	hogy	milyen	kellemes	éjszakát	töltött	a	férfival,	az
betette	a	kaput.
–	Hazudsz,	te	szajha!
–	 Menj	 el	 innen,	 Samia,	 mielőtt	 olyat	 teszek,	 hogy	 magam	 is

megbánom!	 Vidd	 el	 a	 maradék	 holmidat,	 és	 ne	 kerülj	 többé	 a
szemem	elé!
–	 Tudod,	 kétféle	 nő	 létezik,	 az	 egyik	 megvásárolható,	 a	 másik

megfizethetetlen.	Ha	jól	tudom,	nem	engem	vásárolt	meg	a	férjem.
Nem	 vagy	 más,	 mint	 egy	 ócska,	 pénzéhes	 kurva!	 –	 lépkedett
fenyegetően	az	asszony	felé	Samia.
Persze	 Zoénak	 sem	 kellett	 több.	 Legszívesebben	 kitépte	 volna

ennek	 az	 ócska	 lotyónak	 a	 haját,	 de	 a	 család	 iránti	 tiszteletből
fékezte	magát.
–	 Lehet,	 hogy	megvásárolt,	 de	 engem	 szeret!	 Te	 viszont	 csak	 az

ágyát	 melegítetted.	 Engem	 viszont	 tisztelt,	 és	 csak	 akkor	 érintett,
amikor	 én	 is	 akartam.	 Akkor	 kettőnk	 közül	melyikünk	 a	 nagyobb



kurva?!	–	kérdezte	Zoé,	aki	már	cseppet	sem	tudta	a	dühét	véka	alá
rejteni.	 –	 Tűnj	 el	 innen!	 –	 majd	 megfordult,	 hogy	 befejezze	 a	 tea
készítését.	Arra	gondolt,	ha	nem	látja	a	nő	arcát,	talán	megnyugszik.
Ekkor	azonban	Samia	közelebb	lépett	a	konyhapulthoz,	felkapott

egy	kést,	mely	ott	hevert,	és	dühében	Zoé	hátába	vágta.	A	nő	sikítani
szeretett	 volna,	 de	nem	 jött	 ki	 hang	a	 torkán,	 csak	 egy	 éles,	 szúró
fájdalmat	 érzett,	 majd	 lerogyott	 a	 földre,	 magával	 rántva	 a
teástálcát.	Ebben	a	pillanatban	ért	le	Selma	a	hatalmas	bőrönddel	a
földszintre,	és	már	csak	a	riadtan	elviharzó	Samiát	látta,	a	lány	még
a	bőröndöt	sem	vitte	magával.	A	segítő	a	konyha	felé	szaladt,	érezte,
hogy	baj	van.	Amikor	meglátta	a	földön	fekvő,	eszméletlen	asszonyt,
aki	 alatt	 már	 kisebb	 vértócsa	 volt,	 azonnal	 Ghaliáért	 kiáltott.	 Zoé
anyósa	eldobva	a	liszteszsákot	rohant	be	a	konyhába,	majd	a	földre
rogyott	a	fia	felesége	mellett.	Riadtan	kezdte	tapogatni	a	testét,	majd
a	 kezeit	 nézte,	 ami	 teljesen	 ragacsossá	 vált	 a	 vértől.	 Selmának
viszont	a	földbe	gyökerezett	a	lába.
–	Mi	történt?
–	Nem	tudom.
–	Azonnal	hívd	a	mentőket,	Selma!	Zoé,	Zoé!	–	szólongatta	közben

a	menyét,	de	nem	kapott	választ.
Szerencséjükre	 a	 mentők	 nagyon	 gyorsan	 odaértek,	 és

elszállították	a	kórházba	az	életéért	küzdő	fiatalasszonyt.
Ghalia	pedig	a	telefonhoz	rohant,	és	tárcsázta	a	fia	számát.

Aznap	 az	 irodában	 nagy	 volt	 a	 hajtás,	 rengeteg	 megrendelés
érkezett,	és	mivel	a	hónap	eleje	volt,	a	Darrieux	parfümgyárnak	is
most	kellett	intézni	a	különböző	anyagok	szállítását.	Bár	ez	Zakariát
egy	cseppet	sem	zavarta,	hiszen	az	előző	éjszaka,	amit	Zoéval	töltött,



őt	is	a	felhők	közé	repítette.	Energikusan	szaladgált	az	irodában.
–	Egy	kicsit	mintha	másnapos	lennél,	fiam	–	jegyezte	meg	Qasim.	–

Egy	kissé	kótyagos.
–	Csak	a	szerelem	teszi,	apa.
–	Nahát,	csak	nem	tört	meg	a	jég?
–	 De	 bizony.	 Végre	 elnyertem	 a	 kedvesem	 szerelmét.	 Érhetne

ennél	nagyobb	boldogság?
–	Ezek	szerint	végre	beteljesedett	a	házasságod.
–	De	még	hogy!	 –	húzta	mosolyra	 a	 száját	 a	 pasas,	miközben	az

előző	éjszaka	történéseit	idézte	fel	magában.
Ám	ebben	a	pillanatban	megszólalt	Zakaria	telefonja,	és	ahogy	a

kijelzőre	pillantott,	 elhúzta	a	 száját.	Az	apja,	 látva	a	 fia	 grimaszát,
megkérdezte:
–	Ki	az?
–	Azt	hittem,	Zoé,	hív,	de	nem.	Anyu	az.	Vajon	mit	akarhat?	Nem

szokott	ilyenkor	hívni.
–	Vedd	fel,	akkor	megtudod.
Zak	megnyomta	a	gombot,	majd	a	füléhez	emelte	a	telefont.
–	Szia,	anya.
Abban	 a	 pillanatban	 Ghalia	 egyszerre	 zúdított	 mindent	 a	 fiára,

ráadásul	 az	 asszony	 olyan	 zaklatott	 volt,	 hogy	 Zakaria	 nem	 értett
semmit	 abból,	 amit	 az	 anyja	 mondott.	 A	 hangja	 remegett	 az
idegességtől,	így	a	fia	megpróbálta	csitítani	őt.
–	Anyu,	várjál	már!	Nyugodj	meg,	kérlek,	mert	semmit	nem	értek.
Ekkor	Ghalia	újra	elmondta,	hogy	mi	történt	otthon,	és	megkérte

a	 fiát,	 hogy	 azonnal	 menjen	 be	 a	 kórházba.	 Zakaria	 egy	 darabig
hallgatta	az	anyja	zokogó	hangját,	de	maga	sem	volt	biztos	benne,
hogy	 jól	 értette-e,	 amit	 az	 asszony	 mondott.	 Az	 agya	 leblokkolt,
semmit	sem	akart	felfogni	az	imént	hallottakból.
–	Mi?	–	kérdezett	vissza,	de	a	hangja	olyan	halk	volt,	hogy	szinte



senki	 nem	 hallotta	 azt,	 az	 apján	 kívül.	 Qasim	 látta,	 hogy	 valami
nagy	baj	van,	így	a	fiához	sietett,	és	kivette	a	kezéből	a	telefont.
–	Ghalia?	Baj	van?
De	 az	 asszony	 csak	 egy	 mondatot	 ismételt	 meg,	 mielőtt	 lerakta

volna	a	telefont.
–	Gyertek	a	kórházba	azonnal!
–	 Mi	 van,	 fiam?	 –	 nézett	 Qasim	 Zakariára,	 aki	 csak	 könnyes

szemmel	 meredt	 maga	 elé,	 szinte	 megdermedve	 állt	 az	 iroda
közepén.	–	Zak!	–	rázta	meg	a	fiát	a	férfi.
–	Zoé	kórházban	van.
Qasim	 Fadaei	 meglepődve	 suttogta	 a	 menye	 nevét.	 Mintha	 azt

mondaná,	 mit	 keres	 ő	 a	 kórházban…	 Megfogta	 a	 fia	 vállát,	 és
azonnal	el	is	indultak.
–	Gyere,	menjünk!
Mire	 odaértek,	 Ghalia	 már	 a	 folyosón	 várakozott.	 Egyedül	 volt.

Látszott,	 hogy	 nagyon	 nyugtalan,	 szinte	 az	 egész	 teste	 remegett,
arca	 hófehér,	 és	 a	 szemei	 pirosra	 voltak	 sírva.	 A	 fia	 egyenesen
odafutott	az	asszonyhoz.
–	Anya!	Mi	történt?	Hol	van	Zoé?
–	Bevitték	a	műtőbe,	úgy	negyedórája.
–	 Mi	 történt?	 –	 kérdezte	 újra,	 miközben	 könnyek	 szöktek	 a

zaklatott	Zak	szemeibe.
–	 Nem	 tudom	 pontosan.	 Én	 lenn	 voltam	 a	 kamrában,	 amikor

Samia	megérkezett.
–	 Samia…	 Samia!	 –	 ordított	 a	 férfi.	 –	 Megölöm!	 –	 elindult	 a

folyosón	a	kijárat	felé.
–	Zak!	Zakaria!	–	szaladt	utána	az	apja.	–	Nyugodj	meg!	Ne	csinálj

marhaságot!	Nem	tudsz	 tiszta	 fejjel	gondolkodni.	Most	az	a	 fontos,
hogy	Zoé	felépüljön,	a	lányt	majd	elintézzük	utána.
Zakaria	 visszament	 az	 anyja	 mellé,	 leült	 a	 folyosói	 műanyag



székre.	Tudta,	hogy	az	apjának	igaza	van,	most	Zoé	mellett	a	helye.
Úgy	nézett	ki,	hogy	Zakaria	megnyugodott	egy	pillanatra,	de	amint
megszólalt,	a	hangja	egyáltalán	nem	tükrözte	a	békességét.
–	Mit	keresett	ott	Samia?
–	A	maradék	ruháiért	jött.	Selma	levitte	neki	a	bőröndöt,	de	mire

ő	 leért,	 már	 megtörtént	 a	 baj.	 Mi	 nem	 láttunk	 semmit,	 csak	 a
végeredményt.
–	 Oh,	 Allah,	 Allah	 –	 suttogta,	 a	 tekintetét	 az	 ég	 felé	 meresztve

Qasim.
–	 Tudtál	 beszélni	 orvossal?	 Mondtak	 valamit?	 –	 Zak	 aggodalma

egyre	 fokozódott.	 Annyira	 dühösnek	 érezte	 magát,	 hogy	 egy
pillanatra	 szerette	 volna,	 ha	 kettő	 van	 belőle.	 Az	 egyik	 fele	 itt
maradna	 Zoéval,	 a	 másik	 végezne	 Samiával.	 Próbálta	 magát
nyugtatni,	 hiszen	 jól	 tudta,	 bármi	 is	 fog	 történni	 a	 feleségével,	 a
bosszú	nem	lehet	megoldás.
–	Nem.	Amióta	bementek	a	műtőbe,	senki	nem	jött	ki	onnan.
Ezután	 percekig	 tartó	 csönd	 következett,	 mindenki	 feszülten

várta,	hogy	mikor	jön	már	ki	valaki	a	műtőből,	aki	mond	pár	szót	az
ifjú	asszony	állapotáról.
Egy	 óra	 várakozás	 után	 Zakaria	 nem	 bírta	 tovább,	 felpattant	 a

székről,	és	haragoson	járkálni	kezdett	fel-alá.
–	Ez	őrület,	mi	a	fene	tart	ilyen	sokáig!?	–	szólalt	meg,	majd	kezei

ökölbe	 szorultak,	 s	 legszívesebben	 belevert	 volna	 a	 falba,	 de
tisztában	 volt	 vele,	 hogy	 az	 neki	 fájna	 leginkább.	 Végül	 görcsösen
összeszorított	 ujjai	 elernyedtek,	 megállt	 a	 fal	 mellett,	 hátát
nekitámasztotta,	 majd	 guggoló	 helyzetbe	 csúszott.	 Újra	 az	 előző
éjjelre	 gondolt,	 arcát	 a	 tenyerébe	 temette.	 Az	 nem	 lehet,	 hogy
elveszítsem	–	gondolta	a	férfi.	Hiszen	pár	napja	még	úgy	nézett	ki	a
helyzet,	 hogy	 rendbe	 tudják	 hozni	 az	 életüket.	 Egymással.	 Övék



lehetett	 volna	 a	 földi	 mennyország.	 Pár	 órával	 később	 pedig	 a
pokolba	zuhantak.
Ghalia	felállt	a	székről,	a	férje	felé	igyekezett.
–	Iszom	egy	kávét.
–	Veled	megyek.	Hozzunk	neked	is?	–	nézett	a	fiára.
–	Nem	kérek.
–	Velünk	jöhetnél	te	is	–	hívta	Ghalia.	–	Jót	tenne,	ha	egy	picit…
–	Nem	megyek	sehová.	Addig	nem,	amíg	meg	nem	tudok	valamit

a	feleségem	állapotáról.
–	 Rendben,	 akkor	 mindjárt	 jövünk	 –	 majd	 a	 lifthez	 mentek,	 és

beszálltak.
Zakaria	teljesen	egyedül	maradt	a	műtő	előtti	folyosón,	ahol	leült

a	műanyag	székre.
Nem	 sokkal	 később	 végre	 kinyílt	 a	műtő	 ajtaja,	 egy	 középkorú,

zöld	ruhás	férfi	sétált	oda	hozzá.	Lépései	lassúak	voltak,	a	szája	előtt
lévő	maszkot	óvatosan	húzta	az	álla	alá.
Zakaria	 nézte	 a	 zöld	 ruhás	 alakot,	 majd	 a	 tekintetük

összetalálkozott.	 Látta,	 hogy	 az	 orvos	 egyáltalán	 nem	 nyugodt,	 a
szemei	elárulták.	Az	ifjabb	Fadaei	lassan	állt	fel	a	székről,	miközben
végig	 tartotta	 a	 szemkontaktust,	 közben	 nagyon	 rossz	 érzése
támadt.	 A	 kezét	 az	 orvosnak	 nyújtotta,	 aki	 fogadta	 a	 férfi
köszöntését.
Zak	hangja	riadt	volt,	amikor	megszólalt.
–	Doktor	úr,	hogy	van	a	feleségem?
Az	 orvos	 megköszörülte	 a	 torkát,	 lesütötte	 a	 tekintetét,	 de	 nem

szólt	semmit.
–	 Kérem,	 uram,	 mi	 van	 a	 feleségemmel?!	 –	 ismételte	 meg

kétségbeesetten.
A	 férfi	mély	 levegőt	vett,	majd	a	 zaklatott	 fiatal	Fadaei	 szemébe

nézett,	mielőtt	megszólalt…



Gibril	 aznap	 délután	 felhívta	 Fatimét,	 és	 megbeszéltek	 egy
találkozót.	 A	 fickó	 megvárta	 az	 egyetem	 előtt	 a	 lányt,	 és	 arra	 a
helyre	 mentek	 a	 bazársoron,	 ahol	 Gibril	 annak	 idején	 sok	 időt
töltött	a	barátjával.	Leültek,	majd	kértek	két	teát.
–	Hogy	vagy?
–	Fáradt	vagyok.	Néha	úgy	érzem,	hogy	túlvállaltam	magam.
–	Akkor	mégsem	kellett	volna	eljönnünk.
–	Ugyan	már,	csak	nem	szoktam	hozzá	a	korán	keléshez.
–	Az	egyetem	az	ilyen…
Gibril	 kacaja	 mosolyra	 késztette	 Fatimét	 is,	 és	 mintha	 a

fáradtságát	is	elűzte	volna.
–	 Nos,	 tegyük	 félre	 a	 sulit,	 az	 legyen	 az	 én	 gondom.	 Mesélj	 te,

milyen	napod	volt?
–	 A	 szokásos.	 Munkával	 telt.	 Ma	 délelőtt	 a	 klubban	 voltam,

leltároztunk.	Nem	akartam	délután	nekifogni,	mert	nem	végeztünk
volna	nyitásra.	A	hétvégén	eljöhetnél.
–	 Meglátjuk	 –	 mondta	 a	 lány,	 majd	 még	 egy	 kortyot	 ivott	 a

csészéből.
Ebben	a	pillanatban	megszólalt	Gibril	telefonja.	Amikor	elővette	a

készüléket,	megdöbbenve	látta,	hogy	Zakaria	keresi.
–	Zak?	–	a	férfi	hangja	meglepett	volt,	majd	a	barátnőjére	nézett.	–

Azóta	nem	keresett,	hogy…
–	Vedd	fel!	–	Fatime	sem	értette	a	dolgot,	de	nagyon	kíváncsi	lett,

hogy	 vajon	mit	 akar	 az	 unokabátyja	 a	 barátjától.	Heteken	 át	 nem
kereste.	 Pontosabban	azóta,	hogy	kidobta	őt	 a	házból.	 Pedig	 illene
bocsánatot	kérnie	tőle.	Ez	lenne	a	minimum.	Talán	azért	hívta…
–	Tessék.



Zakaria	 köszönés	 nélkül	 vágott	 a	 mondandója	 közepébe.
Bármennyire	haragudott	Gibrilre,	már	tudta	az	igazat,	de	nem	volt
most	idő	bocsánatot	kérni.	Ezt	majd	megbeszélik	máskor.
–	Szerettem	volna,	ha	tudod,	hogy	Zoé	kórházban	van.
–	Mi?
Ekkor	Zakaria	részletesen	elmesélt	mindent	a	barátjának,	amiről

tudott.	A	férfi	arcára	kiült	a	döbbenet,	amikor	meghallotta,	hogy	mi
történt.	Lassan,	fájdalmas	tekintettel	állt	fel	a	székről.
–	Hol	vagy	most?
–	A	kórházban.
–	Azonnal	indulunk	–	tette	le	a	telefont	Gibril,	majd	a	tea	árát	az

asztalra	tette.	Megfogta	a	barátnője	kezét,	és	szó	nélkül	felhúzta	őt
is	 a	 székről.	 Fatime	 értetlenül	 meredt	 rá,	 de	 a	 fickó	 csak	 ennyit
mondott	neki:	–	Gyere!
A	 lány	 minden	 porcikáját	 átjárta	 a	 rettegés,	 nem	 is	 tudta

elképzelni,	 mi	 történhetett,	 ami	 ennyire	 kihozta	 a	 férfit	 a
nyugalmából.	Remegő	hangon	kérdezte	meg	tőle.
–	Mi	a	baj?
Amikor	 beültek	 az	 autóba,	 Gibril	 mindent	 elmesélt	 neki,	 amit

Zakariától	 megtudott,	 onnantól	 kezdve	 csendben	 ültek	 egymás
mellett.	Mindkettőjük	gondolatai	Zoé	körül	forogtak.
Gibril	már	valóban	túltette	magát	Zoén.	Talán	sosem	volt	 igazán

szerelmes	 belé,	 csak	 vonzódott	 a	 lányhoz.	 Mindenesetre	 az
tagadhatatlan,	hogy	nagyon	megkedvelte	őt,	de	a	vonzalma	már	egy
ideje	 elmúlt.	 Bízott	 abban,	 hogy	 Fatime	 is	 rájön	majd	 erre	 előbb-
utóbb.	Ha	pedig	rájön,	nem	kell	tovább	féltékenynek	lennie.
Fatime	 az	 ablakon	 bámult	 kifelé,	 szemei	 könnyel	 teltek	 meg.

Féltette	az	unokabátyja	feleségét.	De	hogy	Gibril	miért	 lett	ennyire
ideges,	nem	értette.	Rendben,	hogy	azok	ketten	a	történtek	ellenére
barátok	maradtak,	de	ez	valami	más	volt.	Most	azonban	nem	ezen



akarta	 törni	 a	 fejét,	 csak	minél	 előbb	meg	 akarta	 tudni,	 hogy	 van
Zoé.	Sóhajtott	egy	mélyet,	végül	hangosan	fejezte	be	a	gondolatait.
–	Oh,	Allah,	segítsd	meg	őket!



11.	FEJEZET

Amikor	Ghalia	és	a	 férje,	Qasim	visszatért	a	műtő	előteréhez,	már
csak	 a	 fiuktól	 elsétáló	 orvos	 hátát	 látták.	 Mindketten
megszaporázták	 a	 lépteiket,	 hogy	 minél	 előbb	 megtudják,	 mit
mondott	Zaknek	a	doktor.
–	 Fiam!	 –	 remegett	 meg	 az	 asszony	 hangja.	 Zakaria	 könnyes

szemekkel	nézett	Ghaliára,	majd	átölelte	őt.
–	Jaj,	anyám…
–	Zak!	Mondj	már	valamit,	az	isten	szerelmére!	–	idegeskedett	az

apja,	miközben	az	ujjait	tördelte.
–	 Az	 orvos	 azt	 mondta,	 hogy	 megműtötték,	 de	 rengeteg	 vért

vesztett.	 A	 szúrás	 a	 tüdejét	 súrolta,	 de	 nem	 okozott	 nagy	 kárt.	 Az
állapotát	 stabilizálták,	 ennek	 ellenére	 az	 első	 negyvennyolc	 óra
kritikus.	Hamarosan	átviszik	az	intenzív	osztályra.
–	 Azt	 hiszem,	 most	 már	 fel	 kellene	 hívnunk	 az	 apját,	 legalább

tudunk	neki	mondani	valami	biztatót	is	–	nézett	a	férjére	Ghalia.
–	 Úgy	 érted,	 anya,	 hogy	 legalább	 nem	 a	 lánya	 halálhírét	 kell

közölnöm	vele?
–	Nem	úgy	értettem.	De	nem	akartam	őt	felhívni	addig,	amíg	nem

tudunk	valami	biztosat.	–	Az	anyja	a	fia	vállára	tette	a	kezét.	–	Zoé	a
lánya,	 joga	 van	 tudni,	 hogy	 mi	 történt.	 Nem	 egyedül	 kell
végigcsinálnod.	Mi	 itt	vagyunk,	és	azt	hiszem,	az	 lesz	a	 legjobb,	ha



ebben	az	esetben	én	beszélek	Mathieu-vel.
Zakaria	 valamennyire	 megnyugodott,	 hiszen	 nem	 elég,	 hogy	 a

szerelme	 élet-halál	 között	 lebeg,	 a	 rossz	 hírt	 is	 neki	 kellett	 volna
közölni	az	apósával.	Azzal	a	férfival,	aki	még	nagy	valószínűséggel
most	 is	utálja	őt.	Nem	bírta	volna	elviselni	azt	a	 fájdalmat	 is,	amit
neki	okozott	volna.
Mire	 Zakaria	 felért	 az	 intenzív	 osztályhoz,	Gibril	 és	 Fatime	már

ott	 várakoztak.	 Amikor	 a	 két	 férfi	 meglátta	 egymást,	 Zak	 egy
pillanatra	megtorpant.	Úgy	érezte,	hogy	Gibrilnek	is	joga	van	tudni,
hogy	 Zoé	 kórházba	 került,	 de	 nem	 azért,	 mert	 szerelmes	 a	 nőbe,
hanem	mert	 valamikor	ő	 volt	 a	 legjobb	barátja.	 Szüksége	volt	 egy
támaszra,	 szüksége	 volt	 a	 barátjára.	 Bár,	 hogy	 most	 újra	 Zoé
közelében	 látja	 a	 férfit,	 valahogy	megint	 előtörtek	 a	 régi	 emlékek.
Gibril	 flörtölése	 a	 nővel,	 ahogy	 a	 férfi	 Zoé	 kezét	 fogdosta…	Tudja,
hogy	 valójában	 nem	 történt	 közöttük	 semmi,	 mégis	 rosszulesik
neki,	hogy	a	barátja	így	hátba	támadta.	De	megpróbálta	félretenni	a
büszkeségét,	 a	 fájdalmát,	 majd	 újra	 elindult	 Gibril	 felé,	 aki
kinyújtotta	 a	 kezét	 egy	 baráti	 kézfogásra,	 de	 Zakaria	 nem
viszonozta	a	másik	közeledését.
–	Ne	haragudj	rám,	Zak.
–	Te	ne	haragudj,	amiért	kidobtalak	a	házból.
–	Felejtsük	el!
Zakaria	 ekkor	 átölelte	Gibrilt,	 a	 két	 férfi	 úgy	 szorította	 egymást,

mintha	legalább	tíz	éve	nem	találkoztak	volna.
Fatime	 szorongva	nézte	a	 jelenetet,	 tudta,	 valahogy	érezte,	hogy

Gibril	 legalább	 annyira	 dühös	 Zoé	 miatt,	 mint	 a	 nő	 férje.	 Szinte
biztos	 volt	 abban,	 hogy	 a	 barátja,	 akit	 szeret,	 még	 mindig	 az
unokabátyja	 feleségébe	 szerelmes.	 A	 nézése	 és	 a	 nő	 iránti
aggodalma	 erre	 engedett	 következtetni.	 Megpróbálta	 elkergetni
ezeket	a	gondolatokat	a	fejéből,	majd	megkérdezte	Zakariától:



–	Hogy	van	Zoé?
–	Nem	jól.	Meg	kellett	műteni,	mert	az	egyik	tüdőlebenyét	érte	a

szúrás,	de	nem	is	ez	volt	olyan	vészes	az	orvos	szerint.	Mire	beértek
vele	 a	 mentők,	 és	 a	 műtét	 alatt	 is	 sok	 vért	 vesztett.	 Bár	 jelenleg
stabil	 az	 állapota,	 még	 lélegeztetőgépen	 van.	 A	 doki	 azt	 mondta,
hogy	az	első	két	napban	bármi	megtörténhet.
Fatime	 végighallgatta	 Zaket,	 de	 közben	 Gibrilt	 figyelte,	 aki

elsápadt,	és	remegő	testtel	ült	le	a	székre.	Szemei	könnyesek	voltak,
arca	 nagy	 fájdalomról	 árulkodott.	 –	 Most	 már	 biztos,	 hogy	 még
szereti…	–	gondolta	a	lány,	majd	hangosan	szólalt	meg,	a	mondatát
az	unokatestvérének	intézve.
–	 Nagyon	 sajnálom,	 Zak.	 De	 Allah	 jóságos,	 könyörületes	 és

igazságos.	Bíznod	kell	benne.
–	Csak	benne	bízom,	Fatime.
–	Gibril,	mi	itt	egyelőre	nem	tehetünk	semmit	–	mondta,	de	a	férfi

tudomást	 sem	 vett	 róla,	 teljesen	 máshol	 járt.	 –	 Gibril	 –	 szólt	 újra
Fatime,	ekkor	a	barátja	ránézett.	–	Szeretnék	hazamenni,	elvinnél,
kérlek?
–	Természetesen.	 –	A	 férfi	 felállt	 a	 székről,	 és	 lassú,	 bizonytalan

járással	indult	a	kijárat	felé.	A	lány	pedig	könnyes	szemmel	követte
őt.

Gibril	 visszavitte	 a	 barátnőjét	 a	 Fadaei-házba,	 elköszönt	 tőle,	 és	 ő
maga	 is	hazament.	Úgy	érezte,	hogy	 jobb,	ha	most	 lenyugszanak	a
kedélyek.
Fatime	 leült	 az	üres	nappaliban,	 és	Gibrilen	 gondolkozott,	 azon,

amit	 a	 kórházban	 látott.	 Felidézte	 a	 férfi	 arcát,	 amikor	 Zakaria
telefonált	 neki.	 A	 szerelme	 zavartan	 viselkedett	 a	 jelenlétében,	 ha



nem	 akarta	 is,	 hogy	 látszódjon	 rajta,	 mégis	 kiült	 az	 arcára	 az
aggodalom,	és	a	viselkedéséből	 tisztán	 le	 lehetett	venni,	hogy	nem
felejtette	 el	 Zoét.	 Sőt!	 Az	 érzései	 a	 nő	 iránt	 talán	 még	 erősebbek
lettek.	 Fatime	 pedig	 tudta,	 hogy	 ő	 labdába	 sem	 rúghat	 az	 asszony
mellett,	aki	ráadásul	elég	jó	barátnője	lett.	Persze	azzal	is	tisztában
volt,	hogy	ez	nem	a	nő	hibája.	Ennek	ellenére	nem	akart	második
lenni	egy	férfi	életében	sem,	azt	meg	főleg	nem	szerette	volna,	hogy
az	 a	 pasas,	 akit	 mindennél	 jobban	 megszeretett,	 csak	 sajnálatból
legyen	 mellette.	 Vagy	 ami	 még	 rosszabb,	 azért,	 mert	 így	 Zoé
közelében	 lehet.	 Nem	 akarta	 tovább,	 hogy	 Gibril	 kihasználja	 az
érzéseit.	 Tudta,	 ha	 itt	 marad,	 a	 férfi	 újra	 és	 újra	 kimagyarázza
magát,	 azt	 hazudja,	 hogy	 nem	 szerelmes	 Zoéba,	 ő	 pedig	 megint
bedől	 neki.	 Így	 Fatime	 azt	 látta	 a	 legjobb	 megoldásnak,	 hogy
elköltözik	 a	 Fadaei-házból	 egy	 kis	 időre.	 Át	 kellett	 gondolnia,
hogyan	 legyen	 tovább,	 ehhez	 egyedüllétre	 volt	 szüksége,	 a
szerelmétől	távol.
Felment	 az	 emeletre,	 majd	 egy	 kisebb	 bőröndbe	 összeszedett

valamennyi	ruhát,	taxit	hívott,	és	elhagyta	a	nagybátyja	házát.
Banhába	 vitette	 magát.	 Ez	 a	 kisváros,	 bár	 nem	 volt	 messze

Kairótól,	de	senki	nem	kereste	volna	ott	őt,	hiszen	abban	a	városban
nem	éltek	 rokonai.	 Ezért	 volt	 ez	 a	hely	 a	 lehető	 legjobb	választás.
Fatime	békésen,	zavartalanul	végig	tudta	gondolni	a	kapcsolatát.
Amikor	megérkezett,	 a	 lány	 egy	olcsó	kis	hotelben	 szállt	meg.	A

városban	 ez	 volt	 az	 egyetlen	 ilyen	 kicsiny	 szálló.	 Bár	 lett	 volna
pénze	egy	jobb	szállodára	is,	de	Fatime	egyáltalán	nem	vágyott	most
a	fényűzésre.	Jobban	örült	a	csendes	magánynak.
Kipakolta	 a	 ruháit	 a	 szobában,	 amit	 kapott,	 majd	 elfeküdt	 a

kényelmesnek	cseppet	sem	mondható	ágyon.
Arra	 gondolt,	 hogy	 itt	 nem	 találhat	 rá	 senki,	 csak	 egyetlen	 hely

van	még,	 ahol	 kereshetik.	 Az	 pedig	 az	 egyetem	 Kairóban.	 Fatime



ezért	 döntést	 hozott	 arról	 is,	 hogy	 egy	 darabig	 nem	 látogat	 be	 az
iskolába.
Mindeközben	 Gibril	 a	 saját	 sebeit	 nyalogatta.	 Miután	 Fatimét

kitette	 a	 Fadaei-háznál	 és	 hazament,	 az	 első	 dolga	 az	 volt,	 hogy
kinyisson	egy	üveg	italt.	Felment	a	nappaliba,	majd	leült	a	díványra.
Teletöltötte	 a	 poharát,	 és	 szinte	 egy	 szuszra	 kiitta	 azt.	 Meredten
bámult	maga	elé,	a	gondolatai	pedig	csak	Zoé	körül	forogtak.	A	nő
kecsessége,	puha	keze,	mosolygós	arca	lebegett	a	szeme	előtt.	Szinte
hallotta	a	hangját	a	 fejében.	Egyszerűen	nem	tudta,	mitévő	 legyen
most.	Be	kellett	ismernie,	hogy	még	mindig	odavan	a	francia	nőért.
És	 a	 nő,	 aki	 után	 még	 mindig	 epekedik,	 kórházban	 van,	 és	 az
életéért	 küzd,	 ő	 pedig	 nem	 lehet	 mellette,	 mert	 nem	 lenne
helyénvaló.	 Tisztában	volt	 azzal	 is,	 hogy	Zoé	 szerelmes	Zakariába.
Dühös	 volt,	 és	 nagyon	 félt.	 De	 nem	 volt	 szándékában	 a	 barátja
boldogságának	 útjába	 állni.	Megnyugvást	 akart,	 szerette	 volna,	 ha
valaki	most	mellette	 van	 ezekben	 a	 számára	 is	 nehéz	 percekben.
Fatimét	 nem	 akarta	 kihasználni,	 de	 abban	 biztos	 volt,	 hogy	 nem
szerelmes	a	lányba.	Még…	Viszont	tudta,	hogy	csak	egyetlen	ember
van,	 aki	 tiszta	 szívből	 szereti	 őt,	 és	 az	 Zak	 unokahúga.	 Végül
összeszedte	magát,	újra	beült	az	autójába,	és	visszament	a	Fadaei-
házba.	 Elhatározta,	 hogy	 elfelejti	 Zoét,	minden	 erejével	 azon	 lesz,
hogy	ne	csak	kedvelje	a	barátnőjét,	hanem	belé	is	szeressen.
Selma	nyitott	ajtót	a	férfinak,	aki	a	szalonban	várakozott,	amíg	a

segítő	felment	Fatiméhez.
–	 Fatime	 kisasszony	 nincs	 a	 szobájában,	 uram	 –	mondta	 Selma

zaklatottan	Gibrilnek,	és	remegő	hangjából	érezhető	volt	az	ijedtség.
–	Hát	hol	van?
–	Nem	tudom.
–	Megnézné	máshol	is,	Selma?	Kérem.
–	 Az	 az	 igazság,	 hogy	 a	 szobájában	 lévő	 szekrény	 ajtaja	 nyitva



volt,	és	eltűnt	belőle	pár	ruhája.	És	hiányzik	az	egyik	bőröndje	is	a
kisasszonynak.
–	Mi?
–	Én	azt	hiszem,	hogy	Fatime	kisasszony	elutazhatott,	uram.
–	Mégis	hová?
–	Fogalmam	sincs.
Egy	darabig	egymást	nézték,	majd	a	férfi	leült	a	kanapéra.	Fejét	a

kezeibe	temette,	mélyet	sóhajtott.
–	Hová	tűntél,	Fatime?
–	Kér	valamit,	uram?
–	 Nem	 kérek,	 köszönöm	 –	 felelte	 a	 férfi,	 majd	 felállt,	 és

elviharzott.
Nem	tudta,	hogy	merre	menjen,	merre	keresse	a	lányt,	de	érezte,

hogy	a	szíve	mindjárt	kettéhasad,	hiszen	biztos	volt	benne,	hogy	ő
az	 oka	 annak,	 hogy	 Fatime	 elment.	 Borzasztóan	 aggódott	 a	 fiatal
lányért.
Végül	 beült	 az	 autójába,	 és	 Kairó	 utcáit	 járta,	 hátha	 meglátja

valahol,	de	nem	így	 lett.	Felhívta	az	összes	szállodát,	abban	bízott,
hogy	 a	 lány	 valamelyik	 hotelben	 szállt	 meg,	 de	 nem	 járt
szerencsével.	 Gibrilnek	 rá	 kellett	 jönnie,	 hogy	 Fatime	 bizony
elhagyta	Kairót.
De	vajon	hová	ment?	És	miért?	Talán	vissza	Alexandriába?	Nem,	az

nem	lehet,	hiszen	itt	az	egyetem.
Végül	a	 férfi	úgy	döntött,	hogy	megvárja	a	másnapot,	 elmegy	az

egyetemre,	talán	ott	megtalálja	a	lányt.

Mathieu	 fel-alá	 járkált	 az	 irodában,	 amíg	 Alizeé	 elintézte	 neki	 az
utat	 Kairóba.	 A	 nőnek	nem	volt	 könnyű	 dolga,	mert	 arra	 a	 napra



már	nem	kapott	 egyik	 járatra	 sem	 jegyet,	mely	Egyiptomba	 indult
volna.	 Végül	 szerencséjére	 az	 egyik	 légitársaság	 idősebb	 utasa
betegségre	 hivatkozva	 visszamondta	 a	 foglalását,	 így	 monsieur
Darrieux	még	aznap	el	tudott	repülni	Kairóba.
–	Itt	a	jegy,	uram	–	nyitott	be	az	asszisztens	a	férfi	szobájába.
–	Köszönöm	–	vette	át	azt	a	férfi.	–	Mikor	indul	a	gép?
–	Két	és	fél	óra	múlva.
–	Akkor	még	van	egy	kis	időm	pár	ruhát	összecsomagolni.
–	Hívtam	önnek	egy	taxit	–	szólt	távozó	főnöke	után	a	titkárnő.	–

Gondolom,	nem	szívesen	vezet	ilyen	idegesen.
–	Köszönöm,	hogy	erre	is	gondolt.
–	Igazán	nincs	mit.
Alizeé	leült	a	székére,	és	mélyeket	sóhajtott.	Nagyon	aggódott	ő	is

a	barátnője	életéért.
Mathieu	 eközben	 már	 a	 házához	 ért,	 és	 egy	 kisebb	 bőröndbe

bedobált	 néhány	 ruhát,	majd	 visszament	 a	 taxihoz.	 A	 repülőtérre
vitette	magát.	Alig	várta,	hogy	a	gép	végre	felszálljon,	és	megtudja,
hogy	valójában	mi	történt	a	lányával.	Hiszen	Ghalia	egyáltalán	nem
nyugtatta	meg	őt	azzal,	hogy	a	gyermeke	életben	van.	Mintha	az	ő
hangja	 sem	 lett	 volna	 túl	 bizakodó.	 Zakariára	 gondolt,	 de	 nem
tudott	 haragudni	 rá,	 pedig	 tudta,	 hogy	 részben	 az	 ő	 hibája.	 De	 a
saját	lányától	hallotta,	hogy	mennyire	szereti	a	férfit,	és	azt	is,	hogy
a	 férje	a	 tenyerén	hordozza.	 –	Az	ég	verje	meg,	 szeretik	egymást.	 –
Márpedig,	ha	az	fickó	valóban	szereti	a	lányát,	akkor	annyira	rossz
ember	nem	lehet.	Biztosan	ő	 is	aggódik	Zoé	életéért.	Mindenesetre
mielőbb	 szerette	 volna	 tisztázni	 a	 helyzetet,	 megtudni,	 milyen
állapotban	van	valójában	a	lánya.
Amint	Kairóba	ért,	fogott	egy	taxit,	és	azonnal	a	kórházba	vitette

magát.	Ott	megtudakolta,	hogy	hol	találja	a	lányát,	majd	az	intenzív



osztály	felé	vette	az	irányt,	de	mire	odaért,	a	folyosón	már	nem	volt
senki.	Gibrilék	 távozása	után	nem	 sokkal	Qasimék	 is	 hazamentek.
Egyedül	 Zakaria	 volt	 bent	 Zoé	mellett.	Már	 órák	 óta	 csak	 nézte	 a
magatehetetlenül	 fekvő	 feleségét.	 A	 gépek	 ritmikus	 pityegése
egyáltalán	 nem	 tette	 nyugodttá	 őt.	 Még	 a	 legapróbb,	 eddig	 nem
hallott	 hangokra	 is	 összerezzent.	 Borzasztóan	 aggódott,	 de	 tudta,
hogy	most	nem	tehet	semmit.	Csak	várt,	de	a	percek	szinte	óráknak
tűntek,	amíg	ott	ült	a	kórteremben.
Kora	este	egy	ápolónő	érkezett	a	 szobába,	és	megkérte	Zakariát,

hogy	menjen	haza.
–	Pihennie	kell,	uram.
–	Nem	tudom	itt	hagyni	–	 felelte	csendesen	a	 férfi,	és	elmorzsolt

egy	könnycseppet.
–	 Igen,	 tudom.	 Nehéz.	 Viszont	megérkezett	 a	 felesége	 apja.	 Ő	 is

szeretné	látni	a	lányát.
Zakaria	riadtan	nézett	az	asszonyra,	majd	felállt	a	székről.
–	Értem.	Kimegyek	hozzá,	köszönöm.
A	nővér	bólogatott,	majd	míg	a	férfi	lassan	bandukolni	kezdett	az

ajtó	 felé,	 látta,	 hogy	 az	 ápoló	 Zoé	 ágyához	 lép,	 és	 egy	 fecskendőt
vesz	elő,	annak	tartalmát	pedig	az	infúziós	palackba	nyomja,	majd
ellenőrzi	a	vérnyomását.
–	 Fájdalomcsillapító	 –	 nézett	 az	 ápolónő	 a	 zaklatott	 férfira,	 aki

még	mindig	az	ajtóban	állt.	–	Minden	rendben	van,	uram	–	indult	ő
is	kifelé	a	szobából.	–	Menjen	nyugodtan.
Zakaria	kiment	a	folyosóra,	ahol	megpillantotta	apósát	egy	széken

ülve.	A	férfi	arcát	a	kezeibe	temette.	Zak	odasétált	hozzá.
–	Monsieur	Darrieux.
Az	 apósa	 felnézett,	 de	 arcáról	 semmiféle	 dühöt	 nem	 lehetett

leolvasni,	csak	a	fájdalom	volt	a	szemében.
–	Hogy	van	a	lányom?



–	Stabil	az	állapota.	Megműtötték.
–	Az	 anyád	azt	mondta,	 hogy	Zoét	 egy	másik	nő	 szúrta	meg.	Mi

történt?
–	Még	én	sem	tudok	semmit,	uram,	de	utána	fogok	járni.
Zakaria	szemében	újra	vad	düh	gyúlt,	amikor	arra	gondolt,	hogy

Samia	mit	művelt	a	feleségével.	Mathieu	viszont	átölelte	a	férfit,	és
megveregette	a	vállát.
–	Oh,	fiam	–	mondta.
Zak	 nem	 tudta,	 hogy	 reagáljon	 erre,	 hiszen	 mindenre	 fel	 volt

készülve,	hogy	az	apósa	nekiesik,	szidalmazza,	esetleg	újra	megüti,
persze	 jogosan.	 De	 erre	 az	 ölelésre	 nem	 készült.	 Végül	 ő	 is
megveregette	az	apósa	hátát,	majd	végignézte,	ahogy	a	férfi	 lassan
eltűnik	az	intenzív	osztályhoz	vezető	csapóajtó	mögött.

Amikor	 Ghalia	 és	 Qasim	 hazaérkeztek,	 meglepetten	 hallották
Selmától,	 hogy	 Fatime	 elment	 a	 házból.	 Ebben	 a	 pillanatban
csengettek,	Gibril	 állt	 újra	 az	 ajtóban.	Miután	belépett	 a	 szalonba,
megkérdezte	Qasimot,	hogy	nem	tudnak-e	valamit	a	lányról.
–	Nem	tudunk	semmit,	fiam.	Talán	történt	valami	köztetek?
–	Nem	tudok	róla.
–	Összevesztetek?	–	Ghalia	kíváncsian	méregette	Gibrilt.
–	Még	azt	sem	mondanám,	asszonyom.	Lehet,	hogy	megbántottam

őt,	de	nem	szándékosan.
–	Mit	mondtál	neki,	Gibril?	–	kérdezte	a	nő	kíváncsian,	de	a	férje

rászólt.
–	Ne	most!	Teljesen	mindegy,	mi	az	oka,	meg	kell	találnunk	őt.	Ha

Gabir	testvérem	megtudja,	hogy	eltűnt	a	lánya…
Qasim	 borzasztóan	 aggódott,	 és	 aggodalmának	 hangot	 is	 adott.



Nem	 haragudott	 senkire,	 egyszerűen	 csak	 nem	 értette,	 hogy	 mi
történik	körülöttük.	Mintha	a	fiatalok	teljesen	meghülyültek	volna.
–	 Én	 bejártam	 Kairót,	 és	 felhívtam	 a	 szállodákat	 is,	 de	 nem

találom	sehol.	Talán	visszament	a	szüleihez.
–	 Alexandriába?	 Kizárt	 dolog,	 hiszen	 itt	 jár	 egyetemre.	 –	 Qasim

olyan	magabiztosan	mondta,	 hogy	az	még	a	bíróságon	 is	megállta
volna	a	helyét.
–	 Felhívom	 az	 anyját	 –	 fogta	 meg	 Ghalia	 a	 telefont,	 azzal	 ki	 is

ment	 a	 szalonból,	 hogy	 nyugodtan	 tudjon	 beszélni	 Fatime
családjával.
–	 Nem	 elég	 nekünk	 Zoé	 baja,	 most	 még	 ez	 is	 –	 szólalt	 meg	 az

idősebb	Fadaei,	majd	a	két	férfi	leült	a	díványra,	és	várták,	hogy	az
asszony	 mit	 tudott	 meg.	 Pár	 perccel	 később	 ő	 is	 belépett	 a
nappaliba.
–	Nem	tudnak	semmit.
–	Ugye	nem	mondtad	el,	hogy	eltűnt	a	lányuk.
–	Dehogy,	 csak	 beszélgettem	 egy	 kicsit	 az	 anyjával.	 Azt	mondta,

nem	sokkal	előttem	hívta	a	lánya,	és	minden	rendben	van	vele.
–	Ezek	szerint	tényleg	nem	oda	ment.
Gibril	hirtelen	felugrott	a	kanapéról,	mint	aki	elfelejtett	valamit.
–	 Tényleg,	 a	mobil!	 Felhívom.	 –	 És	már	 tárcsázta	 is	 a	 barátnője

számát.
–	Azt	hittem,	már	kerested	őt	telefonon.
–	Eszembe	sem	jutott	a	telefon	a	nagy	izgalomban	–	tette	a	füléhez

a	készüléket	a	férfi,	de	a	lány	száma	nem	volt	kapcsolható.
Gibril	kétségbeesetten	ült	vissza	a	kanapéra.
Ebben	 a	 percben	 ért	 haza	 Zakaria.	 Amikor	 belépett	 az	 ajtón,

minden	szempár	rászegeződött.
–	Hogy	van	Zoé?
–	Változatlanul.	 Csak	átöltözni	ugrottam	haza,	mert	megérkezett



az	apja.	Mathieu	most	vele	van,	így	nyugodt	vagyok.
–	Zak,	Fatime	elment	–	majd	a	férfi	elmesélte	az	egész	történetet	a

barátjának,	aki	döbbenten	hallgatta	a	szavait.
–	Egész	Kairóban	kerestétek?
–	Nem	tudod,	hogy	hol	lehet?	–	nézett	rá	az	apja.
–	 Sajnos	 nem,	 de	 azt	 gondolom,	 hogy	 csak	 egy	 kis	 egyedüllétre

vágyott	–	nézett	mereven	a	barátja	szemébe,	aki	egyből	tudta,	hogy
Zak	mire	akar	célozni.	–	Ismerem	az	unokahúgom.	Vissza	fog	jönni.
Ezután	 felment	 az	 emeletre,	 Gibril	 pedig	 elköszönt	 a	 családtól.

Tudta,	hogy	ma	este	már	nem	tehet	semmit.	Másnap	az	egyetem	elé
ment,	ahol	megvárta,	míg	Fatime	óráinak	vége	lesz,	de	a	lány	nem
volt	 az	 iskolában.	 Így	 neki	 sem	 volt	 más	 választása,	 mint	 hogy
türelmesen	 kivárja,	 amíg	 a	 kedvese	 visszatér	 Kairóba.	 Ha
visszatér…

A	napok	lassan	teltek,	és	bár	már	Zoé	túl	volt	a	kritikusnak	mondott
negyvennyolc	 órán,	 az	 állapota	 nem	 sokat	 javult.	 Zakaria
mindennap	meglátogatta	a	feleségét	az	apósával	együtt,	akinek	nem
engedték	 meg,	 hogy	 szállodában	 lakjon,	 hanem	 a	 Fadaei	 család
magához	költöztette.	A	súrlódás,	ami	Qasim	és	Mathieu	között	volt,
most	 nem	volt	 észrevehető.	 Bár	 eddig	még	 nem	békültek	 ki,	most
mégis	megfértek	egymás	mellett.
Zak	mindennap	 olvasott	 szerelmének	 a	 kedvenc	 könyvéből.	 Bár

az	 asszony	 már	 önállóan	 is	 tudott	 lélegezni,	 nem	 volt	 szükség	 a
gépekre,	még	mindig	nem	tért	magához.
Egy	 nap,	 amikor	 Zakaria	 újra	 meglátogatta	 a	 feleségét,	 ismét

felolvasott	 neki	 a	 könyvből.	 Aznap	 az	 egyik	 kedvenc	 történetét
mesélte	el:



„…Eközben	 Sarkán	 egyre	 a	 hang	 felé	 tartott,	míg	 az	 erdő
szélére	 nem	 ért,	 hát	 látja,	 hogy	 folyócska	 kanyarog,
madárhad	 vigadoz,	 gazella	 játszadoz,	 vad	 legel	 kedvére,
madarak	torkából	sokféle	hangon	szól	az	öröm	éneke;	s	a	rét
ezerféle	 virággal	 ékes.	 (…)	Nézte-nézte	 Sarkán	 ezt	 a	 tájat,	 s
meglátott	 egy	 kolostort,	 amelynek	 falain	 belül	 égbe	 nyúló
torony	magasodott	a	hold	 fényétől	megvilágítva.	A	kolostor
közepén	eredt	a	folyócska,	amely	kifolyt	a	rétre.	Ott	állt	egy
lány,	előtte	 tíz	rablány,	mindegyik	akár	a	hold,	egytől	egyig
ifjú	 szüzek,	 ékszereik	 és	 öltözékük	 színes	 pompájába
belekáprázik	a	szem,	amint	e	sorok	zengik	őket:

Tündökölni	lásd	a	rétet:	zsenge	lányok	hófehérek	kellem	és
szépség	sugárzik,	merre	lábuk	ringva	lépked	mind	igéző
szűz,	tudója	csábításnak,	s	bűvölésnek,	dús	hajuk	földig
bocsátják,	rózsalugas	nem	sötétebb;	a	szemük	vérforraló
láng	és	sebes	nyíl	rád,	ha	néznek,	Csípejük	ring:	gyilkolói

vakmerő	vad	férfinépnek!

Sarkán	 bámulta	 azt	 a	 tíz	 lányt,	 s	 körükben	 látott	 egyet,	 ki,
mint	 a	 hold	 teljében,	 haja	 göndörödő,	 homloka	 tündöklő,
szeme	sötét	ékkő,	halántékán	 fürtje	 selymes,	magas,	kecses,
tökéletes…”

–	Tökéletes	–	suttogta	az	asszony.	Amikor	Zak	felnézett	a	könyvből,
csak	akkor	vette	észre,	hogy	a	felesége	kinyitotta	a	szemeit.	Hangja
rekedt	volt	és	erőtlen,	de	a	mosolya	tündöklő.
–	Zoé,	szerelmem	–	fogta	meg	a	kezét	a	férfi.	–	Köszönöm,	Allah	–

suttogta,	és	finom	csókot	lehelt	a	nő	kezeire.
–	Mióta	vagyok	itt?



–	Valamivel	 több,	mint	három	hete.	De	most	ne	ezzel	 foglalkozz,
csakis	arra	koncentrálj,	hogy	minél	előbb	felépülj.
–	Annyira	fáradtnak	érzem	magam.
–	Biztos	a	sok	gyógyszer…	–	nézett	Zakaria	az	 infúziós	 tasakra.	–

Te	csak	pihenj,	én	pedig	szólok	egy	orvosnak,	hogy	magadhoz	tértél.
–	A	férfi	felállt	a	székről,	miután	az	asszony	becsukta	a	szemeit,	de
még	az	ajtóig	sem	ért	el,	amikor	a	doktor	belépett	a	szobába.
–	Megvizsgálnám	a	feleségét.
–	Rendben.	Épp	magához	tért	–	mosolygott	a	férfi.
A	 napok	 ezután	 még	 gyorsabban	 teltek.	 Zoét	 nemsokára

áthelyezték	 egy	 másik	 osztályra,	 onnan	 pedig	 pár	 nappal	 később
haza	is	engedték.	Bár	még	sokat	kellett	pihennie,	de	úgy	tűnt,	hogy
végre	visszatérhet	hozzájuk	a	boldogság.



12.	FEJEZET

Banhában	egyik	nap	úgy	követte	a	másikat,	mintha	nem	telt	volna
az	idő.	Fatime,	ha	nem	is	mindennap,	azért	párszor	felhívta	Ghaliát,
hogy	 életjelet	 adjon	magáról.	 Elmondta	 az	 asszonynak,	 hogy	 nem
szeretné,	 ha	 szólna	 a	 szüleinek,	mert	 időre	 van	 szüksége.	De	nem
árulta	el,	hogy	pontosan	hol	van.	Ghalia	megpróbálta	meggyőzni	a
lányt,	hogy	menjen	vissza,	vagy	legalább	beszéljen	az	anyjával,	de	ő
hajthatatlan	 volt.	 Az	 asszony	 minden	 hívás	 után	 beszámolt
Gibrilnek	is	a	lányról,	 így	a	férfi	kissé	megnyugodott,	hiszen	tudta,
hogy	 nem	 esett	 bántódása	 a	 kedvesének.	 Fatime	 fájdalma,	 amit	 a
szívében	 érzett,	 nem	akart	múlni.	Úgy	 érezte,	 hogy	az	 a	 férfi,	 akit
mindennél	 jobban	 szeretett	 és	 szeret	 a	 mai	 napig	 is,	 csak
kihasználta,	átverte	őt,	hogy	olyan	asszony	közelébe	 férkőzhessen,
aki	sosem	lehet	az	övé.	Pedig	tudta,	hogy	egyszer	vissza	kell	mennie
Kairóba,	 nem	 maradhat	 ebben	 a	 kisvárosban	 örökké,	 és	 nem
bujkálhat	 az	 érzései	 elől.	 Előbb-utóbb	 szembe	 kell	 néznie	 az
érzelmeivel,	és	Gibrillel	is.	De	abban	is	biztos	volt,	hogy	ahhoz,	hogy
szembe	tudjon	nézni	a	jövőjével,	először	le	kell	győznie	a	fájdalmát.
A	 lány	 egyik	 nap	 egy	 utcai	 kávézóban	 ült	 le,	 a	 hoteltól	 nem

messze,	hogy	megigya	a	reggeli	kávéját.	Az	életéről	és	a	szerelemről
elmélkedett,	 mint	 az	 utóbbi	 időben	 szinte	 mindig,	 mélyen
belemerülve	a	gondolataiba,	amikor	egy	férfi	lépett	oda	hozzá.



–	 Fatime	 Fadaei?	 –	 kérdezte	 a	 pasas,	 akinek	 a	 hangja
meglepettségről	árulkodott.
–	 Ali!	 –	 meresztette	 szemeit	 a	 lány,	 miután	 felnézett	 a

kávéscsészéjéből.
Ali	Fatime	évfolyamtársa	volt	az	egyetemen,	ráadásul	elég	jóképű

is.	 Kedvessége	 és	 segítőkészsége	 pedig	 különösen	 szimpatikus
emberré	 varázsolta.	 Bár	 sok	 lány	 rajongott	 érte	 éppen	 az	 említett
tulajdonságai	miatt,	ő	mégsem	kezdett	egyikkel	 sem.	Mindannyian
azt	hitték,	 hogy	 a	 srác	 az	 igazira	 vár,	 és	még	nem	 találta	meg.	De
sokan	reménykedtek	abban,	hogy	a	fiú	majd	közülük	választja	ki	a
jövendőbelijét.
Fatime	mosolyra	húzta	a	száját,	bár	láthatólag	nem	volt	őszinte.
–	Mit	csinálsz	te	itt?
–	 Itt	 lakom	 a	 városban.	 A	 szüleimmel	 élek.	 Innen	 járok	 be

mindennap	az	egyetemre.
–	 Oh,	 valóban,	 már	 említetted.	 El	 is	 felejtettem,	 hogy	 ebben	 a

városkában	összefuthatok	egy	ismerőssel.
–	A	kérdés	inkább	az,	hogy	te	mit	csinálsz	itt.	És	miért	nem	jársz

be	a	suliba?	–	kíváncsiskodott	a	fiú.	–	Már	kerestek	ott	téged.
–	Ki	keresett?
–	 Egy	 fickó	 volt	 ott	 az	 egyetem	 előtt,	 de	 nem	 ismertem	 fel.	 A

társaidat	kérdezgette,	hogy	merre	vagy,	én	akkor	jöttem	ki	az	ajtón,
nem	 láttam,	 ki	 volt	 –	 magyarázta,	 majd	 egy	 rövidke	 szünet	 után
megkérdezte.	–	Szóval,	mi	történt,	hogy	csak	úgy	elvonultál	a	világ
elől?
–	Nos,	gondolkodni	szerettem	volna	az	élet	zűrös	dolgairól,	ezért

jöttem	ide.
–	 Zűrös?	 Akkor	 ez	 bizony	 szerelmi	 bánat	 –	 nyugtázta	 Ali,	 majd

leült	Fatimével	szembe.	–	Mesélj…
–	Ez	nagyon	hosszú	történet.



–	Jó	hallgatóság	vagyok,	és	ráadásul	most	még	időnk	is	van	bőven.
Nem	zavar	minket	senki.
Ekkor	 Fatime	 belekezdett	 a	 történetébe,	 és	 mindent	 elmesélt	 a

fiatal	férfinak,	ami	közte	és	Gibril	között	történt.
–	Gibril	Hasun?	Annak	a	kairói	klubnak	a	tulajdonosa?	Ő	a	pasid?
–	Ühüm.
–	De	hát	ő	legalább	tíz	évvel	idősebb	nálad.
–	Tudom	–	válaszolta	Fatime,	majd	 lesütötte	a	 tekintetét,	mintha

szégyellnie	kéne	a	korkülönbséget,	ami	közte	és	Gibril	között	van.
–	 Az	 ilyen	 korú	 egyedülálló	 férfiakban	 nem	 lehet	 megbízni,	 az

összes	csapodár.	Inkább	kezdj	olyannal,	aki	veled	egyidős.	Olyannal,
aki	hozzád	való.	Aki	nem	akar	kihasználni.
–	 Mint	 te?	 –	 mosolygott	 Fatime,	 hiszen	 azt	 hitte,	 Ali	 magáról

beszél.	Végül	 is,	 nem	 is	 lett	 volna	olyan	 rossz	 ez	 a	 kapcsolat,	 csak
hát	a	szívnek	nem	könnyen	parancsol	az	ember.
–	Nem	magamra	gondoltam	–	sütötte	le	a	tekintetét	Ali.
–	Valami	baj	van?	–	Szemmel	láthatólag	valami	nyomja	a	fiú	lelkét

is.	–	Nem	akartalak	megbántani.
–	Nem,	nincs.	Nem	is	bántottál	meg,	csak…	–	a	srác	ekkor	megállt

egy	pillanatra,	nem	tudta,	hogy	elmondja-e	a	lánynak	a	titkát.	Végül
úgy	döntött,	hogy	ha	Fatime	rábízta	az	övét,	akkor	ő	is	feltárhatja	a
lelkét	 neki.	 –	 Egy	 óriási	 titkot	 őrzök,	 amit	 még	 senkinek	 sem
mondtam	el.
–	Én	elmondtam	az	enyémet,	akkor	most	rajtad	a	sor.
–	 Rendben,	 de	 meg	 kell	 ígérned,	 hogy	 nem	 beszélsz	 erről

senkinek.
–	Rendben,	nem	mondom	el	senkinek,	becsszó.
Ekkor	 Ali	 kicsit	 közelebb	 hajolt	 az	 iskolatársához,	 és	 halkan

szólalt	meg.
–	Meleg	vagyok.



–	Mi?	Te?	Ne	viccelj!
Fatime	 hangja	 nemcsak	 meglepett	 volt,	 de	 kissé	 hangos	 is,	 így

gyorsan	visszafojtotta	a	szavakat.	Viszont	amint	Ali	szemébe	nézett,
látta,	hogy	az	osztálytársa	nem	viccel.
–	Nem	vicces,	ez	van.
–	Oh,	ne	haragudj,	én	azt	hittem,	hogy…	–	de	nem	tudta,	hogyan	is

folytathatná	 a	 mondatot,	 végül	 megkérdezte.	 –	 És	 most?	 Hogyan
tovább?	Hiszen	nem	lehet	könnyű	a	helyzeted.
–	Nem	tudom,	mi	 lesz,	eljátszottam	a	gondolattal,	hogy	külföldre

megyek,	amint	tudok,	de	igazából	egyik	ország	sem	jobb	a	másiknál.
Teljesen	mindegy,	hogy	itt	maradok	vagy	elmegyek.
–	Miért?	Ezt	hogy	érted?
–	Egyiptomban	titkolnom	kell,	hogy	meleg	vagyok,	külföldön	meg,

hogy	arab	vagyok	–	mondta	keserűen	a	fiú.	–	Melyiket	válasszam?
–	Oh,	igazad	lehet.	Nem	könnyű	helyzet.
–	Hol	laksz	most?	–	kérdezett	rá	témát	váltva	a	srác.
–	A	város	szélén,	abban	a	kis	hotelben.
–	 Ne	 viccelj,	 az	 egy	 totál	 lepukkant	 hely	 –	 tárta	 szét	 a	 karját

fintorogva	 a	másik.	 –	 Nem	 olyan	 finom	 hölgyeknek	 való,	mint	 te.
Költözz	hozzánk!
–	Nem	akarok	zavarni.	Jó	az	ott	nekem.	Amúgy	sem	vagyok	most

valami	jó	társaság.
–	Ne	viccelj	már!	Sokkal	kényelmesebben	éreznéd	magad	nálunk.
–	És	mit	fognak	szólni	az	emberek?	Jönnek	majd	a	pletykák.	Egy

ilyen	 kisvárosban	 semmi	 sem	marad	 titok,	 legalábbis	 sokáig	 nem.
Én	pedig	most	nem	akarok	a	nyakamba	venni	még	egy	adag	gondot.
–	 Ugyan	 már,	 mi	 közük	 hozzá.	 Egy	 kedves	 vendég	 vagy,	 áldást

hozol	 a	 házra.	 A	 szüleim	 sem	 fogják	 bánni,	 ebben	 biztos	 vagyok.
Legalább	 a	 suliban	 sem	 maradnál	 le	 nagyon.	 Én	 tudnék	 segíteni
neked.	Na	mit	szólsz?	Az	emberekkel	meg	ne	foglalkozz!



–	 Végül	 is	 jó	 ötlet	 lehet,	 főleg,	 hogy	 a	 suliban	 sem	 maradok	 le
túlságosan.
Alinak	könnyű	dolga	volt,	nem	kellett	sokat	győzködnie	a	lányt.
–	Menjünk!
Azzal	 elindultak	 a	 hotelhez,	 ahol	 Fatime	 szállt	 meg,	 majd

összepakoltak,	 a	 fiú	 rendezte	 az	 iskolatársa	 számláját,	 és	 távoztak
onnan.
Aliék	 lakása	 elég	 nagy	 volt,	 így	 Fatime	 egy	 kis	 külön	 szobát	 is

kapott,	 ahol	 kényelmesen	 berendezkedett.	 Persze	 egyáltalán	 nem
tervezte,	hogy	hosszasan	marad,	hiszen	nem	akart	kellemetlenséget
okozni	 senkinek,	 de	 az	 évfolyamtársának	 igaza	 volt,	 egy	 ilyen
családias	 otthonban	 mégiscsak	 kényelmesebben	 lakhat.	 Ráadásul
kizökkent	 a	 gondolataiból	 is,	 és	 talán	 ez	 kellett	 egy	 kicsit	 ahhoz,
hogy	ne	őrüljön	meg	teljesen.
A	 fiú	 szülei	 nem	 voltak	 otthon,	 amikor	 megérkeztek,	 mert

mindketten	 dolgoztak.	 Az	 anyja	 a	 helyi	 iskolában	 tanított,	 az	 apja
pedig	 kereskedőként	 tevékenykedett.	 Az	 árui	 kiváló	 minőségűek
voltak,	 így	 bizony	 nagyon	 kelendő	 volt	 a	 portékája.	 Főként
méteráruval	 foglalkozott.	A	 legkelendőbbek	pedig	a	 finom	selyem-
és	csipkeanyagok	voltak.
A	 lány	 még	 egyszer	 megköszönte	 Ali	 kedvességét,	 a	 fiú	 pedig

ezután	magára	hagyta	a	csoporttársát,	mert	érezte,	hogy	ő	most	egy
kis	magányra	vágyik.

Gibril	hetek	óta	alig	aludt,	ennek	ellenére	minden	délután	bement	a
klubba,	 hiszen	 kénytelen	 volt	 kinyitni.	 Egyáltalán	 nem	 érezte	 jól
magát.	 Bár	 ez	nem	kifejezetten	 az	 alváshiánynak	volt	 köszönhető.
Szeretett	 volna	 hazamenni,	 egyedüllétre	 vágyott,	 viszont	 ezt	 sem



tehette	meg.	Nem	hagyhatta	magára	a	klubot,	legalábbis	addig	nem,
amíg	a	helyettese	meg	nem	érkezik.
Nyitás	 után	 egy	 órával	 két	 régi	 ismerős	 lépett	 be	 a	 helyiségbe,

akik	 köszöntötték	 őt.	 Shihab	 és	 Mohamed	 még	 az	 egyetemi	 évek
alatt	 barátkozott	 össze	 Gibrillel	 és	 Zakariával.	 Bár	 nagyon	 ritkán
találkoztak	 az	utóbbi	 időben,	 azért	mindig	 tudtak	 váltani	 pár	 szót
egymással.	Mindketten	egy	óriási	vállalatnál	dolgoztak	építészként,
ezért	sokszor	 jártak	mindenfelé	az	országon	belül	és	azon	kívül	 is.
Ezért	is	találkoztak	ennyire	ritkán	a	volt	évfolyamtársaikkal.	Most	is
épp	 az	 egyik	 üzleti	 utazásból	 tértek	 vissza,	 és	 az	 első	 útjuk	 ide
vezetett.
–	Milyen	 régen	 találkoztunk	–	mondta	Gibril,	 amikor	meglátta	a

két	ismerős	arcot.
–	Nos,	igen.	Egy	jó	pár	hónap	eltelt	már.
–	Mi	van	veled	azóta,	haver?
–	 Klubtulajdonos	 lettem	 –	 de	 jól	 láthatóan	 Gibrilnek	 nem	 volt

valami	pompás	kedve.
–	 Azt	 tudjuk,	 voltunk	már	 itt	 párszor,	 de	 sosem	 voltál	 benn.	Na

meg	azt	 is	hallottuk,	hogy	Zakaria	Fadaei	unokahúgának	csapod	a
szelet	–	mondta	Mohamed	mosolyogva.
–	Ezt	honnan	veszed?
–	Ami	ebben	az	országban	 történik,	 főleg	a	Fadaei	családban,	az

nem	lehet	titok	–	nevette	el	magát	Shihab.
Mohamed	 oldalba	 lökte	 Shihabot,	 mert	 észrevette,	 hogy	 a

tulajdonos	még	csak	el	sem	mosolyodik.	Majd	megszólalt.
–	Bár	azt	hittük,	hogy	pihenni	is	együtt	mentek.
–	Ezt	hogy	érted?	–	Gibril	tekintete	kíváncsi	lett.
–	 Banhában	 jártunk	 a	 minap,	 ott	 lesz	 egy	 projektünk,	 és	 láttuk

Fatimét.	Egyedül	 sétált	 az	utcán.	Bár	nem	voltunk	közel	hozzá,	de
biztos,	hogy	ő	volt	az.	Csak	azon	csodálkoztunk	Shihabbal,	hogy	 te



nem	 voltál	 vele.	Már	 azon	 is	 tanakodtunk,	 hogy	 talán	 véget	 ért	 a
románcotok	 –	 viccelődött,	 de	 Gibril	 ezt	 egyáltalán	 nem	 találta
mulatságosnak.	 Bár	 a	 barátai	 nem	 tudhatták,	 hogy	 mi	 is	 történt
közöttük.
–	Fatime	Banhában	van?	–	Gibril	szemei	reménnyel	teltek	meg.
–	Aha.	 Te	nem	 is	 tudtad?	 –	nézett	 furcsán	Mohamed	a	 férfira.	 –

Csak	nem	összevesztetek	tényleg?
–	 Bocs,	 most	 el	 kell	 mennem	 –	 felelte	 a	 klubtulajdonos,	 majd

hirtelen	otthagyta	a	két	férfit,	és	válasz	nélkül	elviharzott.
Végre	megtudta,	 hogy	hol	 van	 a	 barátnője,	 és	mindenáron	haza

akarta	hozni	onnan.	Nem	is	gondolkodott	még	azon	sem,	hogy	mit
mond	neki,	vagy	pontosan	hol	keresse.	Banha	kisváros	volt	ugyan,
legalábbis	Kairóhoz	képest,	na	de	megtalálni	ott	valakit,	mintha	egy
tűt	 keresne	 az	 ember	 a	 szénakazalban.	 Egyetlen	 dologban	 volt
biztos,	abban,	hogy	újra	maga	mellett	akarja	tudni	Fatimét.	Beült	az
autójába,	 felhívta	 Zakariát.	 Neki	 is	 tudnia	 kellett	 arról,	 hogy
megtalálták	az	unokahúgát.
–	Gibril?
–	Ne	haragudj,	hogy	zavarlak,	barátom,	megtaláltam	Fatimét.
–	És	hogy	van?
–	Még	nem	tudom,	most	megyek	Banhába.
–	Banhába?	Na	de	mit	csinál	ott?
–	Megkeresem,	és	beszélek	vele.	Még	tényleg	semmit	nem	tudok.

Majd	jelentkezem	–	felelte,	és	kinyomta	a	telefont.
Már	 besötétedett,	 mire	 a	 férfi	 beért	 a	 városkába.	 Fogalma	 sem

volt,	hogy	hol	keresse	a	lányt,	 így	leparkolt	egy	tér	mellett,	és	várt.
Végül	elnyomta	az	álom.	Reggel,	amikor	 felébredt,	 egy	kis	kávézót
pillantott	meg	 tőle	nem	messze.	Kiszállt	 az	autóból,	nyújtózott	 egy
nagyot,	 hogy	 elgémberedett	 végtagjait	 átmozgassa,	 ezután	 a
kávézóhoz	 sietett,	 majd	 vett	 egy	 feketét.	 Amikor	 megfordult,



ledöbbent,	 és	 alig	 akarta	 elhinni,	 hogy	 ekkora	 szerencséje	 lehet.
Fatime	ült	egy	kis	asztalnál,	a	kávéját	kavargatta.	Nem	számított	rá,
hogy	 ennyire	 könnyen	 fog	 menni	 a	 lány	 megtalálása.	 Gibril
odasétált	 az	 asztalhoz,	 halkan	 szólalt	 meg,	 nehogy	 megijessze	 a
kedvesét.
–	Jó	reggelt.
A	 lány	 felnézett	 a	 csészéről,	 szinte	 megrémült,	 miután	 elért	 a

tudatáig,	 hogy	 az	 a	 férfi	 áll	 ott,	 aki	miatt	 ide	 jött,	 és	 akit	 el	 akart
felejteni.
–	Mit	keresel	itt,	Gibril?
–	Téged	–	válaszolta	a	 férfi,	miközben	 le	sem	vette	a	 tekintetét	a

lány	szemeiről.
–	Hogy	találtál	rám?
–	Az	 lényegtelen,	 Fatime,	 beszélnünk	kell	 –	 ült	 le	 az	 asztalhoz	 a

barátnőjével	szemben.	–	Miért	jöttél	el	Kairóból?
–	Azt	hittem,	ez	világos	számodra.	Nézd,	Gibril,	én	tudom,	hogy	te

nem	 szeretsz	 engem,	 mindig	 is	 másba	 voltál	 szerelmes,	 én	 is
észrevettem.	 Bolond	 voltam,	 hogy	 melletted	 maradtam	 annak
ellenére,	 hogy	 tudtam,	 Zoé	 kell	 neked.	 De	 mégis	 örültem,	 vagyis
boldog	 voltam,	 hogy	 melletted	 lehetek,	 mert	 én	 szerettelek.
Megnyugvás	volt	 számomra,	hogy	egy	olyan	 férfi	van	velem,	mint
te,	és	nem	volt	erőm	kilépni	ebből	a	kapcsolatból.	Biztonságot	adtál,
minden	perc	egy	csoda	volt.	Te	meg	kihasználtad	az	érzéseimet,	és
ez	nem	tisztességes.	Kihasználtál,	hogy	Zoé	közelében	lehess.	Alibit
szolgáltattam	neked.	Minden	együtt	töltött	percünk	hazugság	volt.	–
Fatime	sóhajtott	egy	nagyot,	és	a	sóhajtása	elég	fájdalmasra	sikerült.
De	 legalább	 elmondta	 Gibrilnek,	 ami	 a	 szívét	 nyomta.	 Aztán	 így
folytatta.	 –	 És	 én	 tudtam	 ezt.	 Tudtam,	 mégsem	 tudtalak	 elhagyni,
szánalmas…	 De	 végre	 most	 képes	 voltam	 rá,	 kiléptem	 ebből	 az
őrületből.



–	Gyere	haza	velem!	–	szakította	félbe	a	férfi.
–	Nem	lehet,	még	nincs	itt	az	ideje,	hogy	hazamenjek.	Főleg	nem

veled.
–	Fatime,	kérlek,	ne	csináld	ezt!	Zoé	és	köztem	sosem	lesz	semmi,

érted?	 Megmondta,	 hogy	 nem,	 hiszen	 szerelmes	 Zakbe.
Megbántottalak,	 és	 hidd	 el,	 nagyon	 sajnálom,	 de	 vége	 a
hazudozásnak…	Pocsékul	érzem	magam	emiatt.
–	Gibril,	kérlek…	Zoé	és	közted	azért	nem	lesz	semmi,	mert	ő	nem

akarja.	Ez	nem	rajtad	múlt.
–	Könyörgöm,	Fatime,	 gyere	haza	velem	–	nyújtotta	ki	 a	kezét	 a

lány	felé,	de	ő	tudomást	sem	vett	róla.
Ekkor	 Ali	 is	 megérkezett,	 aki	 egy	 darabig	 furcsán	 méregette	 a

férfit,	 ezután	 a	 lányra	 nézett,	 és	 észrevette,	 hogy	 az	 mennyire
kínosan	érzi	magát.	A	 fiúnak	majd	megszakadt	a	 szíve,	végül	nem
várt	tovább,	ő	 is	közelebb	lépett	az	asztalhoz,	és	köszöntötte	az	ott
ülőket.	 Gibril	 ránézett	 a	 srácra,	 de	 nem	 szólt	 semmit,	 csak
méregette	egy	darabig.	Fatime	még	jobban	zavarba	jött,	pedig	nem
volt	rá	oka,	de	ő	is	hallgatott.	A	levegő	feszültséggel	telt	meg.
–	Rendeltél	nekem	is	kávét?	–	kérdezte	végül	Ali	a	lánytól,	miután

jól	megnézte	magának	a	fickót.	Persze	rögtön	rájött,	hogy	ki	ő,	és	azt
is	 sejtette,	 hogy	 miért	 jött	 ide,	 hiszen	 az	 évfolyamtársa	 mindent
elmesélt	neki.
–	Igen.
Gibril	 ide-oda	kapkodta	a	tekintetét,	biztos	volt	abban,	hogy	ez	a

srác	vigasztalja	a	barátnőjét.	Talán	még	össze	 is	 jöttek.	Dühös	 lett,
de	dühét	átjárta	a	fájdalom	is.	Már	megértette,	hogy	Fatime	annak
idején	mit	 érezhetett,	 amikor	 rájött,	 hogy	 a	 kedvese	 valaki	másba
szerelmes.
–	Most	már	értem,	miért	nem	akarsz	visszajönni	velem	–	jegyezte

meg	 Gibril	 keserűen,	 miután	 ő	 is	 szemügyre	 vette	 a	 srácot.	 A



szemeiben	megcsillant	 a	 féltékenység,	 majd	 felállt	 az	 asztaltól,	 és
lassú	léptekkel,	szívében	szomorúsággal	visszaindult	a	kocsijához.
Fatime	nem	mozdult,	csak	lesütött	tekintettel	tördelte	az	ujjait.
–	Gibril	Hasun	–	jegyezte	meg	halkan	Ali.	–	Mit	akart?
–	 Hogy	 menjek	 vissza	 vele	 Kairóba	 –	 válaszolta	 a	 lány,	 de

tekintetét	még	mindig	nem	emelte	fel.
–	Nem	vagyok	meglepve.	Miért	nem	mész	vissza	vele?
–	 Ali,	 elmondtam	 a	 történetet,	 ami	miatt	 itt	 vagyok.	 Azért,	mert

Gibril	 idejött,	 hogy	 menjek	 haza	 vele,	 még	 nem	 változott	 semmi.
Még	 azt	 sem	mondta,	 hogy	 szeret	 –	 sóhajtott	 a	 lány	 egy	 akkorát,
hogy	a	srác	szíve	is	belesajdult.
–	Azt	mondtad,	hogy	abba	a	Zoéba	 szerelmes.	Nézd	a	 jó	oldalát,

legalább	nem	hazudott	neked	újra.	Most	őszinte	volt,	nem	áltatott.
–	 Ez	 igaz	 –	 nézett	 fel	 Fatime.	 –	Ha	 ez	 ilyen	 egyszerű	 lenne…	De

mondd	 meg	 nekem,	 hogyan	 is	 mehetnék	 vissza	 így,	 hogy	 tudom,
nem	szeret	engem.	Nem	akarom	még	egyszer	elkövetni	azt	a	hibát,
hogy	 álomvilágban	 éljek.	 Nem	 akarom	 újra	 elhitetni	 magammal,
hogy	 Gibril	 szeret	 engem,	 mert	 újabb	 csalódás	 érne,	 és	 azt	 nem
bírnám	ki.	Így	is	eléggé	fáj.
–	Tudod,	hogy	nálunk	addig	maradsz,	amíg	szeretnél.
–	Köszönöm.	Ez	kedves	tőled.

Zoé	szép	lassan	erőre	kapott,	és	már	újra	járni	kezdett.	A	lépcsővel
azért	még	meggyűlt	a	baja,	eléggé	kifárasztotta	a	le-	és	felsétálás,	de
Zak	 és	 Mathieu	 figyelték	 az	 asszony	 minden	 lépését,	 mindig
mellette	 voltak,	 és	 segítettek	 neki,	 támogatták	 őt.	 Bár	 az	 neki	 is
feltűnt,	hogy	Zak	valamiért	mintha	távolságtartóan	viselkedne	vele.
Ennek	viszont	nem	értette	az	okát.



Zakaria	nem	titkolózott	előtte,	még	Fatime	eltűnését	is	elmondta	a
feleségének,	aki	kissé	megijedt	a	hír	hallatán,	hiszen	tisztában	volt
vele,	 hogy	 a	 fiatal	 lány	 azért	 távozott	 a	 házból,	 mert	 rájött,	 hogy
Gibril	nem	szerelmes	belé.	Valószínűleg	azzal	is	tisztában	volt,	hogy
a	férfi	őt	szereti.	Emiatt	kissé	bűntudata	 is	volt,	de	nem	tudott	mit
tenni	ellene,	csak	annyit,	hogy	távol	tartja	magától	a	férje	barátját.
Ő	sosem	viszonozta	a	másik	érzéseit,	nem	is	biztatta,	sőt,	világosan
a	tudtára	adta,	hogy	Zakariát	szereti.	Bízott	benne,	hogy	Fatime	erős
lány,	és	megbirkózik	az	érzéseivel.	Abban	is	bízott,	hogy	hamarosan
újra	látja	az	itteni	barátnőjét.
Ahogy	 Zoé	 egyre	 jobban	 lett,	 már	 nem	 is	 kellett	 segítség	 neki.

Lassan,	de	biztosan	haladt	a	gyógyulás	útján.	Azon	a	napon	Fatime
lépett	be	a	ház	ajtaján.	Zoé	a	szalonban	üldögélt,	amikor	meglátta	a
lányt,	sietve	ment	elé,	majd	üdvözlésképpen	átölelte.
–	De	jó,	hogy	itt	vagy.
–	 Én	 is	 örülök,	 hogy	 visszajöttem	 –	 simogatta	meg	 a	 nő	 hátát.	 –

Hogy	érzed	magad?
–	Minden	a	legnagyobb	rendben.	Gyere,	üljünk	le.	–	Fatime	pedig

követte	 őt	 a	 nappaliba,	 majd	 leültek	 a	 kanapéra.	 –	 Hol	 voltál?	 –
kérdezte	az	asszony.	–	Úgy	aggódtunk	érted.
–	Banhában,	gondolkodnom	kellett.
–	Értem,	de	mégis	hol	szálltál	meg?
–	Alinál.
–	 Egy	 férfi	 házában?	 Fatime…	 –	 kezdte	 volna	 a	 nő,	 de	 a	 másik

félbeszakította.
–	Ne	 gondolj	 rosszra,	 Zoé,	Ali	 az	 egyetemi	 évfolyamtársam,	 és	 a

szüleivel	 él.	 Egyébként	 meg…	 –	 itt	 egy	 kis	 szünetet	 tartott,	 majd
körbenézett,	 hogy	 ki	 hallhatja	 meg,	 amit	 mond,	 de	 a	 biztonság
kedvéért	 inkább	 közelebb	 hajolt	 Zoéhoz,	 és	 a	 fülébe	 súgta:	 –
elárulok	egy	titkot,	de	kérlek,	maradjon	köztünk.	–	Zoé	bólogatott.	–



Szóval	nem	is	lehetne	közöttünk	semmi,	mert	meleg.
–	Áh	–	nyugodott	meg	az	asszony,	majd	elmosolyodott.
Ekkor	Mathieu	jött	be	a	szalonba	Zakaria	kíséretében.
–	Fatime!
–	Szia	–	köszöntötte	a	lány	az	unokabátyját.
–	Ő	az	apám,	Mathieu	–	szólalt	meg	gyorsan	Zoé.
–	 Örvendek,	 uram.	 Úgy	 látom,	 én	 most	 zavarok,	 úgyhogy

felmegyek	a	 szobámba,	amúgy	 is	 jólesne	egy	kis	 felfrissülés.	 –	Zak
tekintetében	látta,	hogy	nem	fogja	megúszni	a	számonkérést,	ezért
gyorsan	 odaszúrta	 az	 unokatestvérének.	 –	 Majd	 megbeszéljük,
ígérem	–	és	megszaporázta	a	lépteit	az	emelet	felé.
–	Lányom	–	ült	le	a	díványra	közben	Mathieu	–,	beszélnünk	kéne.

–	Zoé	ránézett	az	apjára,	s	hallgatta	a	szavait.	–	Már	egy	hónapja	itt
vagyok,	 és	 a	 cég	nem	működik	magától,	 így	 arra	 gondoltam,	hogy
mivel	te	is	kezdesz	talpra	állni,	ideje	visszamennem	Párizsba.
–	De	apa…
–	 Már	 jól	 vagy,	 hála	 istennek,	 nincs	 okom	 itt	 maradni.	 Holnap

hazamegyek	–	fogta	meg	a	lánya	kezét	a	férfi.
–	A	 repülőjegyet	 természetesen	én	állom,	uram	–	 szakította	meg

apósát	Zakaria.
–	Ugyan,	fiam,	hagyd!
Ezután	néma	csend	következett.	Zoé	tisztában	volt	azzal,	hogy	az

apja	 nem	maradhat	 mellette	 a	 végtelenségig,	 s	 valóban	 régóta	 itt
volt	már.	Ráadásul	a	céget	sem	hagyhatja	 tovább	magára.	Teljesen
megértette	őt.
–	Zoé,	beszélhetnék	veled	egy	percet?	–	szakította	meg	a	csendet	a

férje.
–	Persze,	hallgatlak.
–	Négyszemközt	–	biccentett	a	fejével	Zakaria,	majd	az	emelet	felé

indult.



Zoé	 felállt	 a	 kanapéról,	 követte	 a	 férjét,	 aki	 a	 dolgozószobába
ment.	Zakaria	nem	volt	túl	boldog,	és	ez	az	asszonynak	is	feltűnt,	de
nem	 igazán	 tudta	 hová	 tenni	 férje	 rosszkedvét,	 hiszen	 most	 már
nincs	baj,	és	élhetik	az	életüket	szépen,	békességben.
–	Ülj	le,	kérlek!
–	 Valami	 baj	 van?	 –	 kérdezte	 a	 nő,	 miközben	 helyet	 foglalt	 a

széken,	és	a	 szíve	vadul	verni	kezdett.	Ráadásul	egy	 rossz	érzés	 is
úrrá	lett	rajta.
–	 Tudod,	 hogy	 nagyon	 szeretlek,	 te	 vagy	 mindenem,	 de	 sokat

gondolkodtam	 az	 utóbbi	 időben	 kettőnkről.	 A	 kapcsolatunkról.
Hogy	honnan	kezdtük,	és	most	hol	tartunk.
Zoé	 hallgatta	 a	 férje	 szavait,	 de	 nem	 igazán	 értette,	 hogy	 mire

akar	kilyukadni.	Csak	pislogott,	és	egyre	inkább	elöntötte	a	testét	a
rettegés.
–	 Én	 hoztam	 egy	 döntést,	 egy	 olyan	 döntést,	 ami	 bár	 fájdalmas

lesz	mindkettőnknek,	mégis	így	kell	lennie,	a	te	érdekedben.
–	Mire	 célzol	 ezzel,	 Zak?	 Nem	 értelek.	 –	 Zoé	 kíváncsian	 várta	 a

további	fejleményeket.
–	Arra,	hogy	el	kell	menned	az	apáddal,	vissza	Párizsba.	–	A	férfi

arcára	kiült	a	szomorúság.
–	Mi?!	–	ugrott	fel	az	asszony	a	székből.
–	Zoé	–	próbálta	nyugtatni	a	feleségét,	de	a	nő	nem	hagyta	magát.
–	 Te	megőrültél!	 Hogy	mondhatsz	 nekem	 ilyet	 azok	 után,	 amin

keresztülmentünk!	 Eszem	 ágában	 sincs	 elmenni	 innen!	 Szeretlek,
nem	megyek	sehová!
Zoé	úgy	kapkodta	 a	 levegőt,	 hogy	azt	hitte,	menten	 rosszul	 lesz,

így	visszahuppant	a	székre.
–	 Én	 is	 szeretlek,	 de	 gondold	 csak	 végig	 a	 közös	 életünket…

Mennyi	fekete	éjszaka…	–	térdelt	le	a	felesége	mellé	a	férfi.
–	Ne	csináld	ezt,	kérlek,	Zak!



–	Minden	 percben,	 bármikor,	 újra	 és	 újra	 előjöhet	 a	múlt,	 nem
tudjuk	semmissé	 tenni.	Ahogy	megváltoztatni	 sem.	Mindig	kettőnk
közé	 állna	 a	 fájdalom.	 Sosem	 lennénk	 őszintén	 boldogok.	Ha	 csak
egyszer	 felmerül	 az	 emléke,	 máris	 szomorú	 lennél,	 ahogy	 én	 is.
Mert	 annak	 a	 tisztességtelen	 ajánlatnak	 nem	 kellett	 volna
megtörténni.	 Sem	a	 Samiával	 kötött	 házasságomnak…	Akkor	most
minden	 másképp	 lenne.	 De	 megtörtént,	 és	 én	 azt	 akarom,	 hogy
boldog	légy,	de	ahhoz,	hogy	ez	bekövetkezhessen,	el	kell	engedjelek.
–	Ez	hülyeség!	A	múltunk	formált	mindkettőnket,	a	múltunk	miatt

vagyok	 itt	 és	 lettem	 szerelmes	 beléd.	 –	 De	 Zoé	 szavaiból	 erős
fájdalom	sugárzott.
–	A	mi	boldogságunk	nem	lehet	felhőtlenül	tiszta,	mert	mindig	itt

lebegne	a	fejünk	fölött	a	fekete	éjszaka	emléke.
–	Zak,	könyörgöm,	ne	tedd	ezt!	–	sírta	el	magát	az	asszony,	mert

tudta,	 hogy	 a	 férje	mennyire	makacs,	 és	 ha	 valamit	 a	 fejébe	 vesz,
akkor	mindenki	alul	marad.	Nem	harcolhatott	az	akarata	ellen.
–	 El	 kell	 menned	 az	 apáddal,	 Zoé.	 Így	 lesz	 a	 legjobb

mindkettőnknek	 –	 mondta	 a	 férfi,	 azzal	 kiment	 az	 ajtón,	 magára
hagyva	az	összetört	feleségét.

Fatime	még	csak	néhány	órája	érkezett	vissza	a	Fadaei-házba,	most
mégis	 úgy	 döntött,	 hogy	 beszélnie	 kell	 Gibrillel	 a	 kettejük	 között
történtekről.	 Így	 összeszedte	 a	 bátorságát,	 hogy	 a	 férfi	 szemébe
tudjon	 nézni,	 szerette	 volna	 lezárni	 a	múltat,	 és	 nem	 akart	 sokat
várni,	 mert	 attól	 félt,	 hogy	 a	 visszanyert	 magabiztossága	 egyszer
csak	elhagyja.	Addig	akart	cselekedni,	amíg	biztos	volt	abban,	hogy
a	 férfi	 nem	 tántoríthatja	 el	 a	 céljától.	 Így	 fogta	 magát,	 és	 átment
Gibrilhez	abban	a	reményben,	hogy	otthon	találja.



Amikor	 kinyílt	 az	 ajtó,	 a	 pasi	 egy	 darabig	 megdöbbenve	 nézte
barátnőjét.	 Úgy	 meglepődött,	 hogy	 megszólalni	 sem	 tudott.	 Végül
magához	húzta,	és	hosszasan	ölelte	át	a	lány.
–	 Fatime	 –	 suttogta,	 miközben	mélyeket	 szippantott	 a	 levegőbe,

hogy	érezze	a	kedvese	illatát,	és	elhiggye,	hogy	újra	itt	van	vele.
–	Beszélnünk	kell	–	tolta	el	magától	a	férfit.
–	Gyere	be!	–	állt	félre	az	ajtóból	Gibril,	és	Fatime	bement	a	házba.

–	Kérsz	valamit	inni?
–	Nem.
Ezután	a	férfi	felkísérte	a	lányt	a	nappaliba,	majd	hellyel	kínálta,

és	 mellé	 ült.	 Megfogta	 Fatime	 kezét,	 de	 ő	 teljes	 mértékben
visszautasította	a	férfi	közeledését.
–	 Azért	 jöttem	 el	 hozzád,	 Gibril,	 mert	 szeretnék	 pontot	 tenni	 a

kapcsolatunk	végére	 –	mondta,	miközben	mélyen	a	 fickó	 szemébe
nézett.	–	Szeretnék	lezárni	mindent,	ami	köztünk	történt.
–	Fatime,	miről	beszélsz?	–	Gibril	 tekintetéből	ki	 lehetett	venni	a

rémületet,	és	szemeiből	a	fájdalmat.	Úgy	érezte,	menten	meghasad	a
szíve,	 ha	 a	 lány	 még	 egyszer	 kimondja,	 legyen	 vége	 a
kapcsolatuknak.	–	Miért	szeretnéd,	hogy	vége	legyen?	–	kérdezte,	és
várta	 a	 választ,	 holott	 maga	 is	 tudta	 már,	 hogy	 a	 lány	 mit	 mond
majd	neki.
–	Te	mást	szeretsz,	Gibril,	és	én	nem	akarok	a	 játékszered	 lenni.

Nem	 akarok	 újra	 csalódni,	 s	 nem	 akarom,	 hogy	 sajnálatból	 vagy
szánalomból	legyél	velem.
–	Én	nem…
–	Én	ezt	már	eldöntöttem	–	zárta	 le	a	 témát	Fatime,	majd	felállt.

Elindult	a	nappaliból	a	kijárathoz	vezető	lépcső	felé.
–	Meghallgatnál	engem	is?
–	Azt	hiszem,	nincs	mit	meghallgatnom	–	fordult	vissza	a	lány.
–	Márpedig	én	szeretném,	ha	én	is	hozzászólhatnék	ahhoz,	ami	az



imént	 elhangzott.	 Mert	 ez	 nem	 az	 én	 döntésem,	 és	 nem	 közös
döntés…	Ez	a	te	döntésed,	és	én	ezt	nem	fogadom	el…	Nem	fogadom
el,	mert…	Mert	szeretlek.
–	Gibril,	ne	hazudj,	legalább	magadnak	ne…
–	 Nem	 hazudok	 –	 lépett	 közelebb	 a	 lányhoz.	 –	 Sokat

gondolkodtam	 kettőnkről…	 Amikor	 eltűntél,	 én	 bejártam	 egész
Kairót,	 féltettelek.	 Akkor	 jöttem	 rá,	 hogy	 valóban	 mennyire
szeretlek,	majd	megölt	a	bánat.	Amikor	megtudtam,	hogy	Banhában
vagy,	rögtön	autóba	ültem.	Azt	sem	tudtam,	merre	keresselek,	csak
mentem…	 Aztán	 ott	 volt	 Ali.	 Féltékeny	 voltam,	 be	 tudtam	 volna
verni	 a	 képét…	 Zoé	 a	 múlt.	 Igen,	 igazad	 van,	 tetszett	 nekem,	 de
rájöttem,	 hogy	mindez	 csak	 fellángolás	 volt.	 Értsd	meg,	 nekem	 te
kellesz.
A	 lány	 állt	 a	 férfival	 szemben,	 szinte	 kővé	 dermedt.	 Csak	 nézte

Gibril	 könnyes	 szemét,	 mely	 most	 annyira	 őszintének	 tűnt.	 Belül
viszont	marcangolta	 a	 kín,	 hiszen	még	nem	 lehetett	 biztos	 abban,
hogy	a	férfi	valóban	szereti-e	őt,	és	Zoé	tényleg	csak	egy	fellángolás
volt	 a	 részéről.	 Ráadásul	 a	 magabiztossága	 egy	 pillanat	 alatt
szertefoszlott.
–	Mondj	már	valamit!
–	 Adj	 időt	 –	 felelte	 Fatime,	 majd	 lesietett	 a	 lépcsőn,	 könnyeivel

küszködve	 távozott	 a	 házból.	 Borzasztóan	 összezavarodott,	 nem
tudta,	hogy	most	mit	tegyen.	Azzal	a	szándékkal	jött	ide,	hogy	véget
vet	 az	 értelmetlen	 kapcsolatnak,	 de	most	már	 semmiben	 sem	volt
biztos,	mert	mi	van,	ha	a	férfi	most	igazat	mondott	neki,	mi	van,	ha
valóban	 szereti?	 Bárhogy	 is	 legyen,	 időre	 volt	 szüksége,	 hogy
feldolgozza	 a	hallottakat.	 Fogott	 egy	 taxit,	 és	 visszament	 a	 Fadaei-
házba.



Zoé	a	 szobájában	volt,	már	a	bőröndjeit	készítette	az	útra.	A	 szíve
sajgott,	 a	 lelke	 háborgott,	 a	 szemeiből	 potyogtak	 a	 könnyek.	Most,
hogy	 boldogok	 lehetnének,	 vége	 mindennek.	 Az	 asszony	 meg
szerette	volna	menteni	 a	házasságát,	de	 fogalma	 sem	volt,	hogyan
kezdjen	 hozzá.	 Csak	 azt	 tudta,	 hogy	 nem	 akar	 elmenni	 Zak
közeléből,	 de	 egyelőre	 úgy	 látta	 jónak,	 ha	 ad	 még	 egy	 kis	 időt	 a
kapcsolatuknak,	 így	 engedett	 a	 férjének.	 Végül	 is	 válásról	 nem
beszélt	neki	a	férfi.
Visszaemlékezett	az	első	napjaira,	amit	ebben	a	házban	töltött,	a

reménytelennek	 tűnő	 hosszú	 órákra,	 melyeket	 egy	 olyan	 pasas
mellett	 kellett	 töltenie,	 akibe	 bár	 szerelmes	 volt,	 mégis	 utálta	 őt.
Gyűlölte,	hogy	ilyen	aljas	szerződést	ajánlott	neki.	De	hogy	valóban
gyűlölte-e,	 vagy	 csak	 a	 csalódottsága	hitette	 el	 vele,	 azt	 nem	 tudta
eldönteni.	 De	 most,	 hogy	 el	 kell	 mennie	 ebből	 a	 házból,	 újabb
szörnyen	hosszú	órák	 jönnek	majd,	hiszen	el	kell	hagynia	a	 férjét.
Azt	a	férfit,	akit	mindennél	jobban	szeret.	Zoé	reménykedett	abban,
hogy	ez	az	állapot	nem	tart	majd	örökké,	és	Zakaria	is	rá	fog	jönni
arra,	 hogy	 megint	 helytelenül	 döntött.	 Rá	 fog	 jönni,	 mekkora
baromságot	készül	csinálni.
Míg	az	asszony	a	bőröndjeit	pakolta,	Zakariához	látogató	érkezett.

A	férfi	a	dolgozószobában	fogadta	őt.	Egy	ügyvéd	volt.
–	Jó	napot,	Zakaria	–	fogott	kezet	a	munkaadójával	az	ügyvéd.
–	Üdvözlöm,	foglaljon	helyet	–	mutatott	az	egyik	székre	a	férfi.
–	 Kimondták	 a	 válását,	 uram,	 Samia	 kisasszony	 már	 nem	 a

felesége.
–	Ez	nagyszerű	hír.
–	Biztosan	nem	akarja	őt	feljelenteni,	uram?	–	kérdezte	az	ügyvéd,



de	csak	halkan,	alig	hallhatóan,	hiszen	ismerte	az	ifjabb	Fadaeit,	és
már	tudta	a	válaszát.
–	Nem,	Ibrahim,	köszönöm.	De	egyet	azért	intézzen	még	el	nekem

–	nézett	komoly	tekintettel	az	ügyvédre.
Ibrahim	 pedig	 felhúzott	 szemöldökkel,	 kíváncsian	 hallgatta	 az

ifjabb	Fadaeit.
–	Intézze	el,	hogy	ne	lássam	többé	azt	a	lányt	–	a	pasas	szemeiből

sütött	a	vad,	féktelen	gyűlölet.
–	Ezt	hogy	érti,	uram?	–	rémült	meg	az	ügyvéd.	Már-már	azt	hitte,

a	fickó	megőrült,	és	el	akarja	tenni	láb	alól	azt	a	szerencsétlent.
–	Nem	akarom,	hogy	még	egyszer	a	szemem	elé	kerüljön.	Intézze,

ahogy	akarja,	csak	tüntesse	el	Kairóból.
–	Értem.	Vegye	úgy,	hogy	el	van	intézve.
–	Nagyon	köszönöm,	Ibrahim	–	de	mielőtt	az	ügyvéd	távozhatott

volna,	 Zak	még	megszólalt.	 –	Oh,	 igen,	 van	 itt	még	 valami.	 Zoéval
való	házasságom	megszakítását	 is	kérvényezze,	bár	vele	Párizsban
házasodtam	 össze	 –	 hangja	 teljesen	 meglágyult,	 majd	 könnyek
szöktek	a	szemébe.	–	El	tudja	intézni?
Az	 ügyvéd	 egy	 darabig	 csak	 nézte	 a	 könnyeivel	 küszködő	 férfit,

majd	halkan	szólalt	meg.
–	Biztos,	hogy	ezt	szeretné,	uram?
–	Biztos.	–	Az	ifjabb	Fadaei	megköszörülte	a	torkát,	visszafojtotta	a

könnyeit.	Magabiztosan	állt	az	ügyvéddel	szemben.	Tekintete	szinte
parancsolta,	hogy	ne	faggassa	őt	senki	erről	a	témáról,	főleg	ne	egy
alkalmazott.	 Már	 amúgy	 is	 kezdte	 idegesíteni,	 hogy	 mindenki
megkérdőjelezi	a	döntését,	és	ezt	az	ügyvéd	is	érzékelte.	Így	jobbnak
látta,	ha	teljesíti	Fadaei	kérését.	S	bár	teljesen	megdöbbentette,	hogy
a	 főnöke	 ezt	 kéri	 tőle	 azok	 után,	 amin	 keresztülmentek,	 nem	 volt
más	választása,	mint	hogy	elindítsa	a	válókeresetet	Zoé	ellen	is.
–	Nem	lesz	probléma,	uram,	elintézem.	Még	valami?



–	Más	nincs,	köszönöm.
–	Minden	jót,	uram.
–	Viszlát.	 –	Zakaria	előredőlt	a	 székén,	kezeit	megtámasztotta	az

asztalon,	 majd	 fejét	 a	 tenyerébe	 hajtotta,	 hogy	 ne	 lássa	 senki	 a
könnyeit.



13.	FEJEZET

Másnap	 délelőtt	 Mathieu	 és	 a	 lánya	 levitték	 a	 bőröndjeiket	 a
szalonba,	majd	mindketten	megköszönték	Qasimnak	és	Ghaliának	a
segítségüket,	 vendégszeretetüket.	 Zoé	 abban	 a	 hitben	 búcsúzott	 el
az	anyósától	és	az	apósától	is,	hogy	hamarosan	visszatérhet	ebbe	a
házba	a	 férjéhez.	Abban	bízott,	hogy	Zakaria	egy	kis	 idő	elteltével
visszahozza	majd	őt	a	Fadaei-házba.
Ghalia	 és	 a	 férje	 arcáról	 is	 bánat	 tükröződött.	 Mindketten

megszerették	 a	menyüket,	 és	 nem	 akarták	 elfogadni	 a	 fiuk	 újabb
rossz	 döntését.	 Váratlanul	 érte	 őket	 is	 ez	 a	hirtelen	 változás.	Nem
értettek	egyet	vele,	de	meg	kellett	barátkozniuk	a	helyzettel.
Nem	sokkal	később	Zakaria	is	csatlakozott	hozzájuk.	A	nappaliba

érve	úgy	érezte,	hogy	menten	kettészakad	a	szíve,	amint	meglátta	a
feleségét	 a	 bőröndjei	 mellett	 állva,	 de	 tudta,	 hogy	 ennek	 így	 kell
lennie.	A	szerelme	egy	karnyújtásnyira	van	tőle,	de	el	kell	engednie,
hiszen	ez	a	kapcsolat	már	sosem	lesz	tiszta.	Sosem	lesz	olyan,	mint
lehetett	volna,	a	rohadt	alku	előtt.
Mathieu	megfordult,	majd	a	vejéhez	 sétált,	neki	 is	megköszönte,

hogy	vigyázott	a	lányára,	és	hogy	figyelmesen	bánt	vele.	Ezután	egy
picit	 félrehívta	 őt,	 hogy	 ne	 hallják	 a	 többiek,	mit	 akar	mondani	 a
férfinak.
–	 Fiam,	 biztos	 jó	 ötlet	 ezt	 tenni	 a	 kapcsolatotokkal?	 Hiszen



annyira	szeretted	őt	–	biccentett	a	lánya	felé,	aki	épp	Ghaliát	ölelte
át.
–	 Még	 most	 is	 szeretem	 –	 nézett	 ő	 is	 a	 felesége	 felé,	 és	 szemei

megteltek	könnyel,	de	nyelt	egy	nagyot,	hogy	visszafojtsa	a	sírását.
Nem	 akarta,	 hogy	 bárki	 is	 észrevegye	 rajta,	 hogy	 ez	 neki	 is
mennyire	 fáj.	 Ez	 van,	 egy	 erős	 férfi	 nem	 picsoghat	 holmi	 nőügy
miatt.	Majd	beleveti	magát	a	munkába,	és	elfelejti	ezt	a	pár	hónap
kiruccanást.
–	 Akkor	miért	 ez	 az	 egész?	Végre	megkaptad	 őt,	most	már	 nem

kell?
–	Nem	erről	van	szó,	uram.	A	mi	szerelmünkre	sok	árnyék	vetül,

és	 ezt	 még	 egy	 olyan	 kapcsolat	 is	 nehezen	 vészelné	 át,	 mely	 a
kezdetektől	tiszta	és	őszinte	volt.	Amiben	nem	voltak	csalódások.	A
miénk	pedig…	Nézze,	én	csak	jót	akarok	Zoénak,	azt	szeretném,	ha
boldog	 lenne.	 És	mellettem	 nem	 lenne	 az,	 higgye	 el.	 De	 így,	 hogy
elengedem	 őt,	 megkaphatja	 a	 felhőtlen,	 tiszta	 szerelmet.	 Azt	 a
szerelmet,	 amit	 megérdemel.	 Hiszen	 megérdemli,	 hogy	 boldog
legyen.	Én	szívemből	kívánom,	hogy	így	legyen.
–	És	veled	mi	lesz,	Zakaria?
–	 Én	 megleszek,	 uram.	 Őrülten	 fog	 fájni,	 de	 megérdemlem	 a

szenvedést,	és	majd	az	 idő	megoldja	ezt	a	problémát	 is.	Túl	 leszek
ezen	is,	ahogy	eddig	is	túllendültem	a	problémákon.
Mathieu	sóhajtott,	és	csak	ennyit	mondott,	mielőtt	ellépett	volna	a

férfi	mellől:
–	Te	tudod,	fiam…	Te	tudod…
Ekkor	 Zoé	 is	 odament	 a	 férjéhez,	 egy	 darabig	 csak	 nézték

egymást.	Egyik	sem	tudott	mit	mondani	a	másiknak,	de	mindketten
érezték	 legbelül,	 hogy	 a	 szívük	 megszakad.	 Zoé	 úgy	 érezte,	 hogy
nem	 lehet	 így	 vége	 ennek	 a	 kapcsolatnak,	 de	 erről	 nem	 akart
beszélni	 Zaknek,	 hiszen	 még	 most	 is	 abban	 bízott,	 hogy	 a	 férfi



meggondolja	 magát,	 és	 egyszer	 csak	 visszahozza	 őt	 maga	 mellé.
Egyébként	is,	még	most	is	a	felesége,	Zak	egy	szóval	sem	említette,
hogy	 válni	 akar.	 Az	 asszony	 ezért	 bízott	 annyira	 magában,	 és
abban,	hogy	van	még	esélye	ennek	a	kapcsolatnak.
–	Ég	áldjon	–	szólalt	meg	Zak.	–	Vigyázz	magadra!	–	kezét	a	nő	felé

nyújtotta	 egy	 baráti	 kézfogásra,	 de	 Zoé	 eltolta	 a	 férje	 karját,
közelebb	 lépett,	 lábujjhegyre	 emelkedett,	 majd	 átölelte	 a	 férje
nyakát,	 és	 forrón	 megcsókolta	 őt.	 Közben	 eleredtek	 a	 könnyei,
amint	érezte,	hogy	Zakaria	viszonozza	az	utolsó	 csókját.	Amikor	a
nő	elengedte	férjét,	a	szemébe	nézett,	majd	elmosolyodott.
–	 Viszlát,	 Zakaria	 Fadaei.	 –	 Ugyan	 a	 szíve	 tele	 volt	 reménnyel,

ennek	 ellenére	 a	 könnyeitől	 homályos	 tekintettel	 sétált	 el	 a	 férfi
közeléből,	vissza	a	bőröndjéhez,	majd	az	apjával	együtt	elhagyták	a
kairói	házat.

Fatime	 egyedül	 ült	 a	 szalonban.	 A	 ház	 csendje	 és	 üressége	 a
hatalmába	kerítette	a	fiatal	lányt.	Ghalia	és	Selma	vásárolni	ment,	a
két	férfi	pedig	dolgozni.	Zoé	meg	már	rég	Párizsban	volt.	Fatimének
ezen	 a	 napon	 nem	 volt	 kedve	 bemenni	 az	 egyetemre.	 Fáradtnak
érezte	 magát,	 hiszen	 már	 napok	 óta	 alig	 aludt.	 Folyton	 Gibrilen
mélázott,	és	azon,	hogy	vajon	megbocsásson-e	neki.	Felidézte	a	szép
emlékeiket,	amelyekből	azért,	be	kell	vallani,	nem	volt	túl	sok.	Nem
tudta	 eldönteni,	 hogy	 hihet-e	 újra	 a	 férfinak.	 Visszaemlékezett
azokra	 az	 időkre	 is,	 amikor	 Zoé	még	 itt	 volt	 a	 házban.	Mennyivel
másabb	volt	akkor	itt	az	élet.	Ő	is	elment…
Amikor	 Ghaliáék	 hazaértek,	 Fatime	 is	 segített	 kipakolni	 a

szatyrokat	a	konyhában.	Az	asszonynak	feltűnt	a	lány	sápadtsága	és
karikás	szemei.



–	Nem	aludtál	jól,	kedvesem?
–	Ennyire	látszik?
–	Mi	van	veled,	Fatime,	csak	nem	Gibril	az	oka?
–	Úgy	 látszik,	 a	mi	 családunk	 el	 van	átkozva	a	 szerelem	 terén	 –

erőltette	mosolyra	a	száját	a	lány.
–	Ez	az	átkozott	szerelem…	Hogy	az	ördög	vinné	el	–	csóválta	meg

a	fejét	az	asszony.	Majd	ő	is	pakolni	kezdett	a	kosárból,	amíg	Selma
előkészült	a	főzéshez.
Azon	 az	 estén	 Zakaria	 sem	volt	 valami	 jól.	 A	 vacsorából	 is	 csak

pár	kanállal	 evett,	majd	 fáradtságra	hivatkozva	a	 szobájába	ment.
Persze	Ghalia	 tudta,	hogy	a	 fia	nem	 fog	 tudni	 elaludni,	 látta	 rajta,
mennyire	szenved.	Így,	miután	megette	a	vacsoráját,	követte	Zaket
az	emeletre.	Amikor	az	asszony	belépett	a	 fia	szobájába,	a	 férfi	az
ágy	szélén	ült,	enyhén	görnyedt	háttal	és	remegő	testtel	sírt,	hiába
temette	 az	 arcát	 a	 kezeibe.	 A	 szobában	 szinte	még	mindig	 érezni
lehetett	Zoé	finom	parfümjének	illatát.
Mintha	 még	 mindig	 itt	 lenne.	 Őrület	 lehet	 így	 élni,	 de	 Zakaria

akarta	így,	ez	is	az	ő	döntése	volt.
Az	asszony	szíve	teljesen	összeszorult,	ahogy	meglátta	a	fiát.	Majd

lassú	 léptekkel	 az	 ágyhoz	 sétált,	 és	 leült.	 A	 szoba	 csendje
mérhetetlenül	 nyomasztó	 volt.	 Az	 asszony	 szorongása	 már-már
leírhatatlan	fájdalommá	alakult.	Ebben	a	pillanatban	nem	is	tudta,
hogy	mit	mondjon	a	fiának.	Végül	mégis	megtörte	a	csendet.	Hangja
halk	volt	s	szomorú,	tekintetét	a	könnyei	befátyolozták.
–	 Jól	 vagy,	 fiam?	 –	 persze	 tisztában	 volt	 vele,	 hogy	 a	 gyermeke

nincs	jól,	de	ez	a	kérdés	volt	az	egyetlen,	amely	megtörhette	a	szoba
nyomasztó	csendjét.
De	válaszra	hiába	várt,	és	a	fia	mint	egy	csecsemő	borult	az	anyja

mellkasára,	majd	keserves	sírásban	tört	ki.
–	Átkozott	legyen	a	sors,	mely	ilyen	fájdalmas	szerelmeket	gördít



az	utamba.
Egy	 kis	 idő	 elteltével,	 amikor	 a	 fiú	 megnyugodni	 látszott,	 az

asszony	a	szemébe	nézett,	és	így	szólt:
–	Miért	engedted	el	őt?
–	Így	a	legjobb	mindkettőnknek.
–	 Én	 nem	 így	 látom,	 drágám.	 Amikor	 két	 szív	 ennyire	 szereti

egymást,	 azt	 a	 szerelmet	 nem	 lehet	 csak	 úgy	 elengedni.	 Miért	 jó
nektek,	 ha	 te	 itt,	 ő	 meg	 Párizsban	 zokog?	 Miért	 keseríted	 meg
állandóan	az	életedet.	Neked	Zoé	volt	a	sorsod,	te	pedig	hülyeséget
hülyeségre	halmoztál,	és	a	végén…
–	A	mi	 szerelmünket	 az	 a	 bizonyos	 alku	megátkozta.	 Soha	 nem

lennénk	 boldogok	 együtt.	 A	 múlt	 csak	 a	 bajt	 hozná	 ránk.	 Zoé
majdnem	 belehalt.	 Nézz	 magatokra,	 te	 és	 az	 apám…	 A	 múltatok
beárnyékolja	 a	 szerelmeteket.	 Úgy	 éltek	 egymás	 mellett,	 mint	 két
régi	 jó	barát,	 de	 semmi	 több.	Alig	 szóltok	egymáshoz.	Nincs	közös
tervetek,	 célotok.	 Évek	 óta	 el	 akarjátok	 hitetni	 mindenkivel,	 hogy
megbocsátottál	az	apámnak,	de	aki	itt	él	veletek,	az	tudja,	hogy	nem
így	 van.	 Én	 pedig	 nem	 akarok	 erre	 a	 sorsra	 jutni.	 Én	 nem
vállalhattam,	hogy	Zoé	és	én	is	úgy	éljünk	ebben	a	házban,	mint	ti…
Azt	szeretném,	ha	boldog	lenne,	de	velem	nem	lehet	az…	Soha…
–	Talán	igazad	van,	fiam,	de	mi	van	akkor,	ha	tévedsz?
–	Már	mindegy.	A	döntésem	végleges.
–	Én	csak	aggódom	érted,	Zak.	Nem	akarom,	hogy	úgy	élj	ebben	a

házban,	 mint	 aki	 árnyéka	 önmagának.	 Egyszer	 már	 átéltem	 ezt,
amikor	Faizah	elhagyott.	Még	egyszer	nem	lennék	rá	képes,	fiam.
–	Tudom,	de	nem	kell	aggódnod.	Faizahon	is	túltettem	magam,	ezt

is	túl	fogom	élni.	Csak	egy	kis	idő	kell	hozzá.
–	Te	tudod,	Zakaria	–	mondta	az	anyja,	majd	felállt	a	fia	mellől,	és

kiment	a	szobájából.



Zoé,	amióta	visszatért	Párizsba,	egyre	kedvetlenebb	lett.	Úgy	érezte,
hogy	könnyebben	el	tudja	viselni	a	férje	hiányát,	ha	visszamegy	az
apja	 cégéhez	 dolgozni,	 és	 megpróbálja	 úgy	 élni	 az	 életét,	 mint
annak	idején.
Persze	ez	egyáltalán	nem	volt	könnyű,	hiszen	állandóan	Zakaria

járt	a	fejében.	Egyszerűen	nem	tudta	felfogni,	nem	értette,	hogy	az	a
férfi,	aki	hónapokon	keresztül	szerette	volna	megszerezni	magának,
majd	 még	 egy	 tisztességtelen	 ajánlattal	 is	 elé	 állt,	 csak	 hogy
megkapja	végre	őt,	miért	küldte	most	el	maga	mellől?	Még	csak	nem
is	 keresi,	 így	 a	 remény,	 ami	 eddig	 éltette	 a	 nőt,	 egyre	 inkább
szertefoszlani	látszott.	Már	egyre	kevésbé	érezte	úgy,	hogy	Zakaria
visszaviszi	 Kairóba,	 és	 boldogan	 élnek	 tovább.	 Lehet,	 hogy	 már
túltette	 magát	 ezen	 az	 egészen,	 lehet,	 hogy	 nem	 is	 szerette	 őt
igazán?	 Vagy	 csak	 fél	 bevallani	 magának,	 hogy	mégis	 ő	 az	 igazi?
Bárhogy	 legyen	 is,	 az	 igazság	 az,	 hogy	 most	 nem	 keresi	 őt,	 és	 ez
őrjítőbb	még	a	tisztességtelen	ajánlatánál	is.
Ráadásul	 még	 az	 is	 rátett	 egy	 lapáttal,	 hogy	 sem	 az	 apja,	 sem

pedig	a	barátnője,	Alizeé	nem	hagyta	őt	békén.	Megpróbálták	 jobb
kedvre	 deríteni,	 természetesen	 nem	 sok	 sikerrel.	 Aznap	 a	 nő
titkárnője	bement	Zoé	irodájába.	Egy	újabb	adag	rendelést	vitt	neki.
Leült	 az	 asztalhoz,	 majd	 átnyújtotta	 a	 papírokat,	 de	 a	 nő	 mintha
észre	 sem	 vette	 volna	 Alizeét.	 A	 gondolatai	 már	 megint	 messze
jártak,	 és	 nem	 akart	 visszatérni	 a	 valóságba.	 Úgy	 érezte,	 ha	 már
nem	 lehet	 a	 szerelme	mellett,	 elmenekül	 az	 álomvilágába,	melyet
felhúzott	 maga	 köré,	 amolyan	 bástyaként.	 A	 Zakariával	 eltöltött
szép	percek	gondolata	egy	ilyen	világ	volt	számára.
–	Zoé,	itt	vannak	a	rendelések	–	tette	le	a	kis	kupacot	a	főnöke	elé



az	 asszisztens.	 De	 az	 asszony	 még	 mindig	 nem	 reagált	 semmire,
csak	bámult	maga	elé	üres	tekintettel.
–	Kidobott	–	mormogta.
Alizeé	úgy	érezte,	ez	már	több	a	soknál.	A	barátnője	itt	nyavalyog,

de	 nem	 tesz	 semmit	 annak	 érdekében,	 hogy	 megváltoztassa	 a
sorsát.	 Értette	 ő,	 na	meg	 tudta	 is,	 hogy	 Zak	nem	egy	 könnyű	 eset,
hiszen	éveken	át	együtt	dolgoztak.	De	ha	az	ember	meg	sem	próbál
változtatni	 az	 életén,	 csak	 a	 sebeit	 nyalogatja,	 akkor	 ne	 várjon
csodára.	A	tettek	mezejére	kell	lépnie,	ha	meg	akarja	tartani	a	férjét.
Alizeé	remélte,	hogy	ezt	Zoé	is	megérti	előbb-utóbb,	de	nyilván	jobb
lenne	előbb,	hiszen	az	 idő	most	nem	barát.	Végül	megpróbált	újra
beszélni	vele,	hogy	elmondja	a	véleményét.
–	Nem	 lesz	ez	 így	 jó,	kislány.	Miért	nem	beszélsz	vele?	Hívd	 fel!

Lépj	most	te!
–	Ne	haragudj,	Alizeé,	nem	vagyok	 jó	passzban	–	nézett	ártatlan

tekintettel	a	barátnőjére	Zoé.
–	 Még	 hogy	 nem	 vagy	 jó	 passzban?	 Ez	 nem	 kifejezés!	 Már

megbocsáss	 azért,	 amit	 most	 mondok,	 de	 erre	 nincsenek	 jobb
szavak…	Ennyire	 szarul	még	sosem	 láttalak.	Már	csak	egy	szakadt
szalmakalap	kéne	a	fejedre,	aztán	mehetnél	madárijesztőnek!
–	Remek	–	borult	az	asztalra	Zoé.
–	Hívd	már	 fel,	mire	vársz?	Ahelyett,	hogy	 itt	 itatod	az	egereket,

beszélned	kéne	vele.	Elmondani	az	érzéseidet.
–	 Már	 beszéltem	 vele…	 Aznap,	 amikor	 eljöttem.	 De	 az	 idő	 csak

telik,	ő	pedig	nem	keres.
–	Hívd	már	fel!	–	tagolta	a	szavakat	a	titkárnő.
Zoé	 ekkor	 felkapta	 a	 telefonját,	 hogy	barátnője	 szavainak	 eleget

tegyen,	 remegő	 kézzel	 tárcsázta	 Zakaria	 számát.	 A	 telefon
kicsörgött,	 de	 nem	 vette	 fel	 senki.	 A	 nő	 várt	 egy	 darabig,	 majd
lerakta	a	készüléket.



–	Nem	veszi	fel…	Sosem	veszi	fel.
–	Próbáld	meg	később,	lehet,	hogy	dolga	van…	Dolgozik,	és	nem	ér

rá…	Az	is	lehet,	hogy	majd	visszahív.
–	Alizeé	–	nézett	a	barátnője	szemébe	a	másik	–,	én	már	kinőttem

a	tündérmesékből…
–	 Ez	 a	 pasas	 hónapokon	 keresztül	 tepert	 érted!	 Megkapott,	 a

tenyerén	hordozott…	Rendben,	történtek	dolgok	a	múltban,	de	nem
hagyhatod,	 hogy	 elveszítsétek	 egymást!	 Ő	 harcolt	 érted,	 küzdött
hosszú	 heteken	 át…	 Annyit	 megérdemel,	 hogy	 most	 te	 is	 küzdj
érte…	Nem	adhatod	fel,	ostobaság	lenne.
–	Meglátom	 –	 felelte	 a	 nő,	majd	 nézegetni	 kezdte	 az	 asszisztens

által	behozott	rendeléseket.	Alizeé	pedig	szótlanul,	lehajtott	fejjel	ült
a	széken,	mert	borzasztóan	sajnálta	a	barátnőjét.	Hol	van	már	az	az
erős	 nő,	 aki	 valamikor	 úgy	 harcolt,	 mint	 egy	 oroszlán?	 Teljesen
tönkre	 fog	 menni,	 szinte	 belebetegedett	 ebbe	 a	 reménytelen
helyzetbe.	 Az	 arca	 sápadt,	 szemei	 karikásak,	 és	 csak	 árnyéka	 volt
valamikori	 önmagának.	Gondolatai	 cikáztak.	Nem	értette,	 hogy	ha
ennyi	 lenne	 a	 nagy	 szerelem,	 akkor	mi	 értelme	 volt	 az	 egésznek.
Szerelem,	csalódás,	alku…	Baromság	az	egész.	Életek	mennek	tönkre
a	 hülyeségek	 miatt,	 a	 meggondolatlanság	 miatt…	 Szerelem?	 Oh,	 a
pokolba	veled!
Ekkor	 Alizeé	 könnye	 kicsordult	 a	 szeméből,	 majd	 felállt,	 és

magára	 hagyta	 a	 barátnőjét,	 aki	 végül	 letette	 a	 fehér	 lapokat	 a
kezéből,	majd	újra	elmélázott	a	múltján.
–	Zakaria	Fadaei	–	suttogta.	–	Teljesen	tönkretettél…

Zakaria	a	szobájában	volt,	és	bár	látta	a	felesége	hívását,	nem	vette
fel	 a	 telefont.	 Csak	 bámulta	 Zoé	 nevét	 a	 kijelzőn,	 erős	 akart



maradni,	nem	akart	könnyeket	hullatni.	Nem	akarta	újra	hallani	a
hangját,	hiszen	még	most	 is	a	 fejében	csengett	Zoé	édes	 suttogása.
Leült	 a	 foteljába,	 miután	 bekapcsolta	 a	 lejátszóban	 hagyott	 CD-t.
Elővette	kedvenc	könyvét,	melyből	olvasni	kezdte	a	sorokat.

„Az	éj	sötétje	újra	átjárja	lelkemet.	Nem	hagytál	mást	nekem,
csak	bánatot	és	könnyeket.
Szememre	nem	jön	álom,	s	felemészt	a	gondolat,	hogy	nem

vagy	itt	velem.
Boldogság!	Felesküdtél,	s	leszel	már	mindig	ellenem.	Miért

engeded,	 hogy	 tőlem	 távol	 legyen	 szerelmem,	 s	 a	 szív
fájdalmát	eltitkolni	nem	lehet.
Holdsugár!	 Te	 jól	 ismered	 kedvesemet.	 Menj	 el	 hozzá,

lopóddz	be	hozzá	az	éjszaka	csöndjében,	s	mondd	meg	neki:
(…)	ébredj!	Az	álomban	nem	nyílik	a	boldogság	virága…”

Ekkor	 Zak	 egy	 hirtelen	 mozdulattal	 összecsapta	 a	 könyvet,
egyszerűen	 nem	 bírta	 tovább	 olvasni	 a	 sorokat.	 Azt	 hitte,	 hogy
Faizah	 hűtlensége	 után	 már	 nem	 lehet	 semmi	 sem	 rosszabb,	 de
tévedett.	 Ekkora	 kínt	 sosem	 élt	 még	 át.	 Úgy	 érezte,	 nemcsak	 egy
darabot	téptek	ki	a	szívéből,	hanem	az	egész	szívét	darabokra	törte
ez	a	szerelem.
Ebben	a	pillanatban	kopogtak	az	ajtaján.
–	Gyere!
Selma	lépett	be	az	ajtón.
–	Gibril	úr	a	szalonban	várja.	Azt	mondta,	fontos,	uram.
–	Máris	megyek	–	válaszolta	a	férfi,	azzal	Selma	kiment	az	ajtón.

Zakaria	pedig	összeszedte	magát,	majd	lement	a	nappaliba.
–	Szia,	Gibril.
–	Barátom	–	nyújtotta	a	kezét	a	pasas.



–	 Ha	 azért	 jöttél,	 hogy	 te	 is	 kérdőre	 vonj,	 akkor	 inkább	 ne	 is
beszéljünk.
–	Én	nem	akarlak	kérdőre	vonni,	Zak.	Miért	is	tenném?	Csak	meg

akarom	érteni,	hogy	miért	csinálod	ezt.
–	 Ülj	 le!	 –	 mutatott	 a	 kanapéra	 az	 ifjabb	 Fadaei.	 Gibril

kényelmesen	elhelyezkedett	a	díványon,	és	a	barátját	pásztázta,	aki
leült	vele	szembe	a	fotelba.	–	Szabad	az	út	Zoéhoz.
–	 Engem	 nem	 érdekel	 Zoé,	 Zak	 –	 dőlt	 előre	 Gibril,	 hogy	 így

nyomatékosítsa	a	barátjában	a	szavait.	–	Én	Fatimét	szeretem,	csak
félek,	későn	jöttem	rá.
–	Fatime	megbocsát	majd	neked,	barátom.
–	Ahogy	Zoé	is	neked.
–	Zoé	és	köztem	már	nem	lehet	semmi.
–	Most	 ezt	mondod,	 de	 az	 az	 asszony	 szeret	 téged,	miért	 kellett

elküldened?	Mi	értelme	volt	ennek	az	egésznek,	ha	egyik	pillanatról
a	másikra	csak	úgy	kiraktad	őt?	Pedig	láttalak	a	kórházban.	Láttam,
hogy	 az	 életedet	 is	 odaadtad	 volna	 Zoé	 felépüléséért	 cserébe.
Kérlek,	nekem	ne	hazudj,	Zak!
Zakaria	 csak	 bámult	maga	 elé,	 sóhajtott,	majd	 végül	megszólalt.

Hangja	halk	volt	és	szomorú.
–	 Az	 alku,	 amit	 kötöttünk	 annak	 idején,	 foltot	 hagyott	 a

kapcsolatunkon.	 Olyan	 foltot,	 amit	 nem	 lehet	 már	 kitörölni,	 és
mindig	 is	 végigkísérné	 az	 életünket,	 elhomályosítaná	 a
szerelmünket,	és	mindig	egymás	szemére	vetnénk	a	 történteket.	A
legkisebb	 vita	 is	 előhozná	 ezeket	 az	 emlékeket.	 Újra	 és	 újra
csalódnánk	egymásban.	Így	nem	éri	meg.	Legyen	boldog	nélkülem	–
hunyta	 le	 a	 szemét	 Zak,	 mert	 maga	 sem	 gondolta	 volna,	 hogy
egyszer	ezeket	a	szavakat	kiejti	a	száján.
–	És	ha	ő	nem	boldog	nélküled?
–	Lehet,	hogy	most	nem	az,	de	idővel	elfelejti	majd.



–	 Na	 és	 veled	 mi	 lesz	 most?	 Hiszen	 a	 történtek	 rád	 is	 hatással
voltak,	és	nem	jó	értelemben.	Borzasztóan	nézel	ki.
–	 Én	majd	 feleségül	 veszem	 azt	 a	 nőt,	 akit	 az	 apám	kiválasztott

még	évekkel	ezelőtt.	És	így	majd	elfelejtem	a	múltat,	csak	a	jövőmre
koncentrálok	ezentúl.
–	Tudod,	ki	az	a	lány?	Ismered?	Láttad	valaha?
–	 Fogalmam	 sincs,	 ki	 ő…	 De	 gondolom,	 hamarosan	 kiderül…	 –

sütötte	le	a	tekintetét	Zakaria.
Ezután	hosszú	csend	következett	a	két	férfi	között.	Szinte	zavarba

ejtő	 volt	 a	 némaság.	 Mindketten	 a	 földet	 bámulták,	 tudták,	 hogy
ennek	a	fejezetnek	itt	vége	van,	de	kezdődik	egy	másik.	Csak	az	volt
a	 kérdés,	 hogy	 vajon	 a	 jövő	 lesz-e	 annyira	 szép,	 mint	 az	 a	 pár
hónap,	 amit	 Zak	 a	 szerelmével	 tölthetett,	 és	 ki	 tudja-e	 törölni	 a
fájdalmat	az	ifjabb	Fadaei	életéből.

Pár	nappal	később	Zoé	egy	kis	kávézóba	ült	be	a	Champs-Élysées-n.
Kapucsínót	 kért,	 épp	 azt	 kevergette,	 amikor	 egy	 ismerős	 hang
megszólította.	A	nő	egy	pillanatra	összerezzent,	nem	számított	arra,
hogy	ezen	a	helyen	egy	múltbéli	ismerőssel	összefuthat.	Főleg	nem
olyannal,	akivel	már	évek	óta	nem	találkozott.
–	 Nathan?	 –	 nézett	 fel	 a	 nő,	 de	 többet	 képtelen	 volt	 kinyögni	 a

meglepettségtől.
Nathan	 Zoé	 egykori	 szerelme	 volt,	 még	 azokban	 az	 időkben,

amikor	 egyetemre	 jártak.	 Nemcsak	 évfolyamtársak	 voltak,	 de
nagyon	 jó	 barátság	 is	 kialakult	 közöttük,	majd	 a	 sok	 együtt	 töltött
idő	 szerelemmé	 alakult	 át.	 Ám	 az	 egyetem	 végeztével	 Nathan	 egy
külföldi	 állásajánlatot	 kapott,	 így	 megszakadt	 a	 viszonyuk.	 Bár	 a
kapcsolatukat	sosem	zárták	le,	mindketten	tudták,	hogy	a	távolság,



ami	köztük	van,	áthidalhatatlan.
A	férfi	magas	volt,	és	teste	kidolgozottnak	látszott.	Talán	sokat	járt

edzőterembe,	ami	az	egyetemi	évek	alatt	nem	igazán	volt	 jellemző
rá.	Abban	az	időben	sokkal	vékonyabb	volt	a	testalkata,	és	valahogy
egy	picit	másképpen	 is	 nézett	 ki.	Na	de	 az	 évek	 elrepültek,	 és	 sok
minden	megváltozott	 azóta.	 Nathannak	 volt	 egy	 ikertestvére,	 akit
állandóan	 kiközösítettek	 az	 egyetemen.	Meg	 is	 lett	 az	 eredménye,
hiszen	be	sem	fejezte	a	sulit.	Talán	másfél	évet	járhatott	oda,	majd
eltűnt.	Azóta	sem	tudni,	hogy	mi	lett	vele.
Nathan	 kissé	 furcsán	 nézett	 a	 lányra,	 és	 ez	 az	 asszonynak	 is

feltűnt,	de	nem	szólt	semmit,	csak	enyhe	mosolyra	húzta	a	száját.
–	Mit	keresel	Párizsban?	Azt	hittem,	hogy	New	Yorkban	vagy.
–	 Pár	 hónapja	 jöttem	 haza	 egy	 kis	 kiruccanásra.	 De	 valami	 azt

súgta,	hogy	itt	kell	maradnom.	Alapítottam	egy	kis	céget	a	városban.
–	Miféle	céget?
–	 Egy	 kis	 építészeti	 irodám	 van,	 ahol	 egyedül	 dolgozom,	 illetve

van	egy	alkalmazottam,	aki	segíti	a	munkám.	És	veled	mi	a	helyzet?
–	 Uh…	 Ebbe	 inkább	 ne	 menjünk	 most	 bele.	 –	 Zoé	 nem	 akarta

felhozni	a	múltját.	Elég	volt	neki	az,	hogy	állandóan	erre	gondolt,	de
nem	akart	beszélni	róla.	–	Mesélj	inkább	te	magadról.	Megváltoztál.
–	 Igen,	 megváltoztam.	 Talán	 jót	 tett	 nekem	 az	 idő.	 Egyébként

nincs	túl	sok	mesélnivalóm.	Nagy	tervekkel	mentem	ki	Amerikába,
és	végül	is	az	egyik	felét	megvalósítottam,	csak	a	másik	fele	maradt
kissé	hiányos.
–	Ezt	hogy	érted?
–	 Nagyon	 szerettem	 volna	 családot	 alapítani,	 sok	 gyereket

akartam.	 De	 nem	 találtam	 meg	 a	 megfelelő	 partnert	 ehhez	 a
projekthez	–	mosolygott	a	férfi,	de	a	mosolya	feltűnően	erőltetettre
sikeredett.
–	 Úgy	 tudtam,	 hogy	megnősültél,	 és	 boldog	 családi	 életet	 élsz	 –



kortyolt	bele	a	lány	a	kávéjába.
–	 Szó	 sincs	 róla.	 Amikor	 megkaptam	 az	 állást	 New	 Yorkban,

őszintén	szólva	nehéz	szívvel	hagytam	itt	Párizst.	Nem	azért,	mert
annyira	 szerettem	 ezt	 a	 várost,	 vagy	 mert	 itt	 van	 a	 családom,	 a
szüleim,	 hanem	 azért,	 mert	 el	 kellett	 hagynom	 azt	 a	 nőt,	 akit
valóban	szerettem…
–	Nathan,	kérlek…	Ez	már	régen	történt.	Sok	év	eltelt	már	azóta,

te	is	és	én	is	változtunk,	mások	lettünk.
–	Sosem	 lett	vége	a	kapcsolatunknak	 igazán,	 legalábbis	 sohasem

mondtuk	ki.	Csak	a	távolság	volt,	ami	közénk	állt.
Zoé	 teljesen	 zavarba	 jött,	 nem	 gondolta,	 hogy	 ennyi	 év	 után	 az

egyetemi	 barátja	 még	 mindig	 érzelmeket	 táplál	 iránta.	 De	 ahogy
most	 erről	 beszélt…	 Emlékeztette	 őt	 is	 az	 együtt	 töltött	 időkre.
Valóban	kellemes	hónapokat	töltöttek	közösen,	de	ez	a	múlt,	és	Zoé
már	 régen	 lezárta	 magában	 ezt	 a	 kapcsolatot.	 Nathannak	 is	 ezt
kellett	volna	tennie.
–	De	te	férjhez	mentél,	ha	jól	látom	–	nézett	a	férfi	a	nő	kezén	lévő

gyűrűre.
–	 Öö…	 Hát…	 –	 dadogta	 az	 asszony,	 és	 amikor	 rápillantott	 a

karikára,	egyből	összeszorult	a	szíve.	Nem	a	múltja	miatt,	nem	is	az
alku	miatt,	melyet	 az	 egyiptomi	 férfival	 kötött,	 hanem	azért,	mert
újra	eszébe	jutott	Zakaria	Fadaei,	az	együtt	töltött	éjszakáik,	és	hogy
a	 boldogság	 álomvilágából	 visszataszították	 a	 reménytelenség
valóságába.	 –	 Igen	 –	 suttogta	 végül,	 és	 szeméből	 kigördült	 egy
könnycsepp.
–	Valami	baj	van?	–	Nathan	maga	sem	értette,	miért,	de	furcsa	volt

neki	így	látni	egykori	szerelmét.	Rá	kellett	jönnie,	hogy	még	most	is
ugyanúgy	 vonzódik	 a	 nőhöz,	 mint	 annak	 idején.	 Talán	 még	 a
szerelme	is	lángra	lobbanna,	ha	Zoé	engedné.	A	két	szív	újra	együtt
lehetne,	Nathan	úgy	érezte,	hogy	boldoggá	tudná	tenni	az	asszonyt,



és	 együtt	 gondtalanok	 lehetnének.	 A	 nő	 szomorú	 múltját
elfeledtetné	vele.	Pontosabban	megpróbálná.
–	Ez	egy	igen	hosszú	történet.
–	Ha	nem	akarod,	nem	kell	róla	beszélned.
–	Szeretném	elmesélni	neked	a	történetem	–	gondolta	meg	magát

Zoé.	 –	 Legalább	 valakivel	 megoszthatom	 az	 érzéseimet,	 a
fájdalmamat.	Valakivel,	aki	már	jól	ismer.	Aki	tudja,	milyen	voltam
régen	–	mosolygott	az	asszony,	majd	minden	részletet	elmondott	a
férfinak	az	életéről,	onnantól	kezdve,	hogy	Zakaria	belépett	a	cégük
ajtaján.	 Nathan	 csodálkozva,	 mégis	 csendben	 hallgatta	 Zoé
képtelennek	tűnő	történetét.
–	És	hogyan	tovább?	Mit	szeretnél?
–	 Szeretem	 a	 férjemet,	 de	 nem	 tudom,	 hogy	 mi	 lesz	 ezután.

Gondolkozom,	de	eddig	még	nem	jutottam	semmire.	Szeretném	az
egész	kapcsolatomat	újrakezdeni	 vele,	 de	ha	nem	 lehet,	 ha	ő	nem
akarja,	 akkor	 viszont	 felejteni	 szeretnék.	 Csakhogy	 ez	 nem	 megy
könnyen.
Nathant	elszomorította,	hogy	az	egykor	vidám,	magabiztos	Zoéból

nem	 maradt	 más,	 csak	 egy	 összetört	 nő,	 egyrészt	 azért,	 mert
sajnálta	mindazért,	amin	keresztülment,	és	azért,	mert	elvesztette	a
szerelmet,	másrészt	 azért,	mert	 tudta	 jól,	 hogy	 így	nincs	 esélye	 az
asszonynál.	Zoé	mindig	is	hűséges	típus	volt,	nagyon	tudott	szeretni.
A	 szerelme	 valós	 volt,	 tiszta.	 Soha	 senki	 nem	 tudta	 elcsavarni	 a
fejét,	ha	épp	egy	kapcsolatban	volt	benne,	bárhogy	is	próbálkoztak.
Annak	 idején	 bizony	 a	 saját	 testvére	 is	 megpróbálta,	 de	 nem
sikerült	neki.
–	Ha	megfogadsz	egy	tanácsot	tőlem,	ne	add	fel.	Harcolj!	–	biztatta

a	férfi,	de	maga	sem	gondolta	komolyan	ezeket	a	szavakat.
–	Te	miért	nem	harcoltál	a	szerelemért?	Biztos	akadt	volna	valaki

neked	Amerikában	is.



–	 Akadt,	 valóban,	 de	 nem	 volt	 olyan,	 akiért	 érdemes	 lett	 volna
harcolnom.	 Pontosabban	 egy	 volt	 az	 életemben,	 de	 ő	 nem
Amerikában	élt.	Viszont	úgy	látom,	hogy	az	ő	életéből	már	elkéstem.
Zoé	 tudta,	hogy	Nathan	róla	beszél,	ezért	 lesütötte	a	 tekintetét,	 s

így	szólt.
–	Még	nem	biztos.
Ekkor	a	férfiból	kitört	a	nevetés,	de	nem	szólt	semmit.	Biztos	volt

benne,	hogy	a	nő	csak	azért	mondja	ezt,	mert	nem	akar	 fájdalmat
okozni	neki.	Pedig	tudhatná,	hogy	a	kegyes	hazugság	is	hazugság,	és
megbánthat	 ezzel	másokat.	 De	 elnézte	 az	 asszonynak,	mert	 tudta,
hogy	csak	a	fájdalom	és	a	szomorúság	mondatja	ezt	vele.
–	Ne	mondj	olyat,	amiben	még	te	magad	sem	vagy	biztos!
A	 nő	 ekkor	 ránézett	 a	 férfira,	 majd	 ő	 is	 elnevette	 magát,	 és

megcsóválta	a	fejét.
–	Rendben.	Ne	haragudj!	–	húzta	mosolyra	a	száját.
–	Ha	bármi	bánt,	ha	beszélni	szeretnél	valakivel,	visszaköltöztem

a	 szüleimhez,	 ott	 bármikor	 megtalálsz…	 De	 most	 mennem	 kell	 –
nézett	az	órájára	a	férfi.	–	Még	van	pár	elintéznivalóm.
Zoé	 megint	 egyedül	 maradt,	 de	 úgy	 érezte,	 hogy	 egy	 kissé

megkönnyebbült,	 miután	 elmondta	 az	 életét	 egy	 kedves,	 régi
ismerősnek.	Annak	ellenére	a	szíve	még	mindig	sajgott,	és	nagyon
fájt	neki,	hogy	a	 férfi,	akit	mindennél	 jobban	szeretett,	 eltaszította
magától.	Attól	 félt,	hogy	 le	kell	zárnia	az	élete	ezen	részét,	de	erre
még	 nem	 volt	 felkészülve.	 Pedig	 előbb-utóbb	 el	 kell	 fogadnia
Zakaria	Fadaei	döntését.	Azt,	hogy	ő	már	nem	kell	a	férfinak.
Megitta	az	utolsó	korty	kávéját,	és	ő	is	távozott	a	kávézóból.

Fatime	 az	 utóbbi	 időben	 annyit	 gondolkozott	 a	 Gibrillel	 való



kapcsolatán,	 hogy	 már	 szinte	 belefájdult	 a	 feje.	 Végül	 mégis	 úgy
döntött,	 hogy	 ad	 még	 egy	 esélyt	 a	 férfinak.	 Hiszen	 annyira
őszintének	 tűntek	 a	 szavai,	 és	 ő	 el	 akarta	 hinni	 azokat,	 de	 biztos
csak	 akkor	 lehetett	 bennük,	 ha	megtapasztalja,	 hogy	 valóban	 úgy
van-e,	 ahogy	 a	 férfi	 mondta.	 Ezért	 felhívta	 őt,	 és	 megkérte,	 hogy
jöjjön	el	a	Fadaei-házba,	mert	beszélni	 szeretne	vele.	A	 fickó	a	hír
hallatán	 azonnal	 autóba	 ült,	 hogy	 mihamarabb	 láthassa	 Fatimét.
Abban	 bízott,	 hogy	 a	 lány	megbocsátott	 neki,	 és	 végül	 kibékülnek
majd.
Amikor	 Selma	 kinyitotta	 neki	 az	 ajtót,	 Gibril	 nem	 tétovázott,

besietett	 a	 szalonba,	 bár	 kissé	 félve	 lépte	 át	 a	 ház	 küszöbét,	mert
miután	meglátta	a	szalonban	ülő	 lányt,	arra	gondolt,	hogy	mi	van,
ha	Fatime	mégsem	azért	hívta,	hogy	adjon	neki	még	egy	esélyt.	Mi
van,	ha	valóban,	végérvényesen	 le	akarja	zárni	a	kapcsolatukat.	A
lány,	amikor	meglátta,	felállt,	és	elé	sietett,	hogy	fogadja	őt.
–	Gibril	–	mosolygott.
–	Fatime	–	ölelte	magához	a	férfi.	–	Örülök,	hogy	hívtál.
Gibril	 megkönnyebbült,	 miután	 a	 lány	 nem	 utasította	 vissza	 az

ölelést.
–	Örülök,	hogy	eljöttél.	Gyere,	ülj	le	–	invitálta	beljebb	a	férfit,	de

az	 nem	mozdult.	 Mintha	 földbe	 gyökerezett	 volna	 a	 lába.	 Fatime
megállt,	 és	 visszanézett.	 Egy	 darabig	 kíváncsian	 méregették
egymást,	majd	a	fiatal	nő	visszament	hozzá,	megfogta	a	kezét,	hogy
magával	 húzza	 a	 szalonba,	 de	Gibril	még	mindig	 nem	mozdult.	 A
lány	 szembefordult	 vele,	 a	 férfi	 arcát	 bámulta,	 de	 a	 kezét	 nem
engedte	el.
Gibril	 ekkor	 kedvese	 szemébe	 nézett,	 majd	 lehajolt	 hozzá,

megcsókolta	őt.	Fatime	pedig	engedett	ennek	az	édes	érzésnek.
–	 Azért	 hívtalak	 ide,	 hogy	 elmondjam,	 szeretnék	még	 egy	 esélyt

adni	a	kapcsolatunknak.



–	 Én	 pedig	 szeretném	 bebizonyítani	 neked,	 hogy	 mennyire
szeretlek	 –	 térdelt	 le	 a	 kedvese	 elé	 a	 férfi,	 majd	 elővett	 egy	 kis
dobozt	a	zsebéből.	A	lány	már	tudta,	hogy	mi	következik	ezután,	így
gyorsan	megállította	az	eseményeket.
–	Csak	ne	így!	Most	még	úgyis	nemet	mondanék	a	lánykérésre,	és

ezt	te	is	tudod.	Előtte	bizonyítanod	kell.
A	 férfi	 zavarba	 jött,	 felállt,	majd	átölelte	 szerelmét.	Nem	értette,

hogy	ennél	jobban	hogyan	is	bizonyíthatná	a	hűségét	és	a	szeretetét.
Csak	azt	 tudta,	hogy	engednie	kell	Fatime	kérésének,	és	hagy	neki
időt,	 hogy	 újra	 elhiggye,	 hogy	 a	 szerelme	 tiszta	 és	 csak	 az	 övé.
Mindent	meg	akart	tenni	annak	érdekében,	hogy	a	lányt	ne	veszítse
el	még	egyszer.	Úgy	érezte,	hogy	azt	már	nem	élné	túl.	Zoé	valóban
csak	egy	fellángolás	volt	számára.	Egy	idegen	szépség	egy	vadidegen
országból.	De	minek	is	az	neki,	amikor	mellette	egy	gyönyörű,	fiatal
lány	 áll,	 ráadásul	 egy	 ismert	 világból.	 Most	 minden	 annyira	 szép
lett,	 annyira	 egyszerű,	 mégis	 csodálatos.	 Gibril	 szívét	 átjárta	 a
szerelem	melegítő	 lángja,	és	már	tudta,	hogy	soha	többé	nem	akar
elválni	Fatimétől.	Ezután	újra	átölelte	és	megcsókolta	a	kedvesét.



14.	FEJEZET

Egy	 napon	 Ghalia	 és	 Selma	 egész	 délelőtt	 a	 konyhában
szorgoskodott.	 Egymás	 után	 készültek	 a	 finomabbnál	 finomabb
ételek.	Volt	ott	minden,	ami	szem-szájnak	ingere.	Leves,	hal,	bárány,
töltött	 szőlőlevél,	 kuszkusz,	 többféle	 saláta	 és	 az	 elmaradhatatlan
baklava,	mely	Qasim	és	a	fia	kedvenc	desszertje	volt.
És	 hogy	 miért	 volt	 ez	 a	 nagy	 sürgés-forgás?	 Ebédre	 ugyanis

vendégeket	hívott	a	Fadaei	család,	ráadásul	nem	is	akárkiket.	Qasim
úgy	döntött,	hogy	ha	a	fia	eldobta	magától	a	szerelmet,	akkor	itt	az
ideje	 beváltani	 az	 al-Hussein	 családnak	 tett	 ígéretet,	 miszerint
Zakaria	feleségül	veszi	a	lányukat.
A	 fogadalmat	 évekkel	 ezelőtt	 tették	 egymásnak,	 amikor	 a

gyerekek	 még	 kicsik	 voltak.	 Al-Hussein	 és	 családja	 annak	 idején
sokat	 találkozott	 Qasimékkal,	 nagyon	 jó	 barátság	 alakult	 ki	 a	 két
családfő	 között.	 A	 gyermekeik	 nem	 ismerték	 egymást,	 hiszen
általában	ezek	az	összejövetelek	az	esti	órákban	 történtek,	amikor
ők	már	aludtak.	A	két	családfő	a	sok	munka	miatt	csak	ekkor	ért	rá.
Aztán	 Riad	 al-Hussein	 pár	 évvel	 ezelőtt	 elköltözött	 a	 városból,
miután	 egy	 visszautasíthatatlan	 állásajánlatot	 kapott,	 és	 vezető
beosztásban	 helyezkedhetett	 el	 egy	 multinacionális	 cégnél,
Alexandriában.
Zakaria	 továbbra	 sem	 tudott	 mit	 kezdeni	 a	 fájdalmával,	 de



miután	 ígéretet	 tett	 az	 apjának	 arra,	 hogy	 elfogadja	 al-Hussein
lányát	 menyasszonyaként,	 így	 kénytelen	 volt	 engedni	 Qasim
döntésének.	Érezte,	hogy	most	jött	el	az	ideje	annak,	amitől	mindig
is	tartott,	hiszen	ez	egy	kényszerházasság	lesz.
Bánatosan	üldögélt	a	foteljában	a	múlton	elmélkedve,	és	aznap	le

sem	 ment	 a	 szobájából.	 Nagyon	 jól	 tudta,	 miről	 fog	 szólni	 ez	 a
cirkusz,	 melyre	 az	 anyja	 egész	 délelőtt	 annyira	 készült.	 Mintha
valami	roppant	fontos	esemény	lenne	készülőben.	Közben	meg	csak
egy	nyamvadt	eljegyzési	ebéd	lesz	egy	olyan	nővel,	akit	a	férfi	nem
is	ismer.	–	Átkozott	legyen	a	nap,	amikor	eldőlt	a	sorsom	–	Zakaria	a
gondolataiba	merült.
Úgy	csinál	ebben	a	házban	mindenki,	mintha	minden	rendben	lenne

itthon.	 Puccos	 eljegyzési	 parti…	 Szánalmas.	 Pedig	 mindenki	 tudja,
hogy	ebben	a	rohadt	házban	semmi	sincs	rendben!	Leginkább	én	nem
vagyok.	 Miért	 kell	 eljátszani	 ezt	 az	 eljegyzési	 partit?	 Miért	 kell
végigcsinálni	 minden	 egyes	 hivatalos	 lépést?	 Miért	 nem	 lehet	 csak
úgy	 a	 kazi	 elé	 állni,	 hogy	 végre	 vége	 legyen	 ennek	 az	 egész
históriának?	Bárcsak	vége	lenne	már	ennek	a	színjátéknak…
Ezután	a	férfi	gondolatai	Párizsba	tévedtek.
Vajon	mit	csinálhat	Zoé,	és	hogy	érezheti	magát,	vajon	szeret	még?

És	 vajon	 megbocsát	 majd	 valaha?	 Oh,	 Allah,	 mennyire	 hiányzol
nekem,	 szerelmem.	 Bízom	 benne,	 hogy	 kettőnk	 közül	 legalább	 te
boldogan	 élsz	majd.	Bár	 tőlem	őrült	 távol	 vagy,	 a	 szívemhez	 sosem
voltál	 még	 ennyire	 közel…	 Zoé,	 elviselhetetlen	 ez	 a	 fájdalom,	 ami
átjárja	 a	 testemet,	 de	 erősnek	 kell	 lennem,	 miattad.	 Mert	 a	 te
boldogságod	számomra	mindennél	fontosabb.
Miután	 Ghalia	 befejezte	 a	 teríték	 kiválasztását,	 felment	 a	 fia

szobájába.
–	 Te	 még	 nem	 vagy	 kész?	 Mindjárt	 itt	 vannak	 a	 vendégek	 –



mondta	az	asszony,	amikor	meglátta	a	fiát	a	fotelban	ülve.
–	Minek?	 –	 vágott	 vissza	 Zakaria	 felháborodottan.	 –	Minek	 ez	 a

felhajtás?
–	Ebben	a	házban	ez	így	szokás,	Zakaria.
–	 Ebben	 a	 házban!?	 –	 ugrott	 fel	 a	 férfi	 a	 fotelból.	 –	 Mert

szerintetek	 csak	 ez	 számít,	 igaz,	 a	 külsőségek,	 a	 felületesség.
Látszódjon	 úgy,	 hogy	 minden	 rendben	 van,	 hogy	 mi	 milyen
tökéletes	család	vagyunk!	A	 legtökéletesebb	család	a	világon!	Mert
ebben	a	házban	nincsenek	hibák,	 itt	 senki	 sem	hibázhat!	Csak	azt
nem	tudja	senki,	hogy	mindez	csak	a	felszín,	és	a	látszat	bizony	csal!
De	 az	 én	 érzéseimmel	 senki	 sem	 törődik!	 Csak	 legyen	 meg	 a
tökéletes	család	képe!
–	A	te	hibád,	hogy	idáig	jutottál,	fiam,	mert	nem	hallgattál	ránk!	–

emelte	 fel	 a	 hangját	 az	 asszony.	 –	 Sosem	 hallgattál	 ránk!	 Hová
juttatott	 a	 makacsságod?!	 Úgyhogy	 most	 öltözz!	 –	 csapta	 be	 a	 fia
szobájának	ajtaját	a	nő	maga	után.
Zakaria	 újra	 egyedül	 maradt,	 és	 a	 dühe,	 amit	 a	 családja	 iránt

érzett,	 most	 szívszorító	 fájdalomba	 csapott	 át.	 Végül	 ő	 maga	 is
elismerte,	hogy	az	anyjának	 igaza	van,	ő	maga	 tette	 tönkre	a	saját
életét,	és	ha	már	egyszer	volt	annyi	ereje,	hogy	elküldje	maga	mellől
a	szerelmét,	hogy	az	boldog	 legyen,	akkor	el	kell	 fogadnia	a	szülei
akaratát.	Így	végül	átöltözött,	majd	lement	a	szalonba.
Nem	sokkal	később	a	vendégek	is	megérkeztek.
Riad	 al-Hussein	 köszöntötte	 régi	 ismerősét,	 Qasimot,	 akivel

évekkel	ezelőtt	beszélték	meg,	hogy	gyermekeik	összeházasodjanak,
majd	 a	 férfi	 a	 nőhöz	 lépett,	 és	 neki	 is	 bemutatkozott.	 Ghalia
köszöntötte	a	régi	ismerősöket.
–	Zakaria	–	fogott	kezet	az	ifjabb	Fadaeijel	al-Hussein.
–	Uram	–	viszonozta	a	kézfogását,	és	megbiccentette	a	fejét.
–	 Ő	 a	 feleségem	 –	mutatta	 be	 az	 asszonyt	 a	 Fadaei	 családnak	 –,



Aida.	–	Ő	is	illendően	köszönt.	Riad	ezután	a	lányához	fordult,	majd
Zakariára	 nézett.	 –	 Ő	 pedig	 itt	 a	 lányom,	 aki	 mától	 a	 te
menyasszonyod	 lesz,	 fiam.	 Gyere	 közelebb,	 Sanaa	 –	 invitálta	 a
férfihoz	a	lányt.
–	Üdvözöllek,	Zakaria	–	billentette	meg	a	fejét	a	fiatal	nő.
–	Szervusz,	Sanaa.
A	 lány	valóban	 szemrevaló	 teremtés	volt.	Haja	 ébenfekete,	 bőre

fehér,	 ajka	 vérvörös,	 de	 szemei	 sötétje	 démonivá	 tették,	 ennek
ellenére	 a	 tekintete	 ártatlanságot,	 tisztességet	 és	 alázatosságot
sugárzott.
–	 Azt	 hiszem,	 az	 lenne	 a	 legjobb,	 ha	 máris	 asztalhoz	 ülnénk	 –

mondta	Qasim.
–	 Így	 van,	 essünk	 túl	 a	 hivatalos	 dolgokon,	 hogy	 felengedjen	 a

hangulat	egy	kicsit	–	kontrázott	Riad.
Zakaria	és	Sanaa	mentek	előre	az	étkezőbe,	majd	helyet	foglaltak

az	asztalnál.	Őket	követte	Riad	és	a	felesége,	utánuk	Qasim	és	Ghalia
is	leült	az	asztalhoz.	Selma	pedig	egymás	után	hozta	a	finomabbnál
finomabb	 falatokat.	 Az	 ebéd	 nagyszerűen	 sikerült,	 mindenki
megpróbálta	a	legjobb	formáját	hozni,	de	Zaknek	nem	tetszett	ez	a
sok	műmosolygás	és	az	erőltetett	beszélgetés,	de	nem	volt	mit	tenni,
végül	megbékélt	a	helyzettel.
Miután	 Selma	 leszedte	 a	 terítéket,	 felszolgálta	 a	 desszertet	 is.	 A

vendégek	szinte	azonnal	a	finom	édességhez	láttak.
–	 Mennyei	 ez	 a	 baklava	 –	 mondta	 Riad,	 amint	 beleharapott	 a

finomságba,	majd	hozzátette:	–	Kívánom,	hogy	 legyen	 ilyen	édes	a
kettőtök	élete.	És	mihamarabb	lepjetek	meg	minket	pár	unokával	is
–	nevette	el	magát	a	 férfi.	Azt	gondolta,	hogy	milyen	vicces	dolgot
mondott,	 de	 rajta	 kívül	 csak	 a	 felesége	 kacagott.	 Ghalia	 ekkor
valamiféle	 mosolyt	 kényszerített	 a	 szájára,	 és	 Qasim	 is	 ezzel
próbálkozott.	 Sanaa	 egyáltalán	 nem	 találta	 viccesnek	 az	 apja



tréfáját,	 ahogy	 Zakaria	 sem.	 Sőt!	 Ahogy	 a	 férfi	 beleharapott	 a
baklavába,	 rögtön	 Zoé	 jutott	 eszébe,	 és	 amikor	 a	 leendő	 apósa
megkörnyékezte	 a	 gyerekkérdést,	 azonnal	 megakadt	 a	 torkán	 a
falat,	mely	köhögésre	ingerelte	őt.	Zak	végül	legyőzte	a	köhécselést,
majd	megköszörülte	a	torkát.
–	Várjunk	még	azzal,	Hussein	úr!
–	 Persze,	 persze	 –	 bólogatott	 Riad.	 –	 De	 te	 sem	maradsz	 örökké

fiatal,	fiam.
Miután	 elfogyasztották	 a	 desszertet	 is,	 a	 két	 család	 a	 szalonba

ment,	de	a	fiatalok	inkább	a	teraszra	ültek	ki,	hogy	picit	kettesben
legyenek,	 és	 tudjanak	 pár	 szót	 váltani	 egymással.	 Zakaria	 szerette
volna	egy	kicsit	jobban	megismerni	leendő	feleségét.
–	Miért	pont	én,	Sanaa?
–	Az	apáink	egyezséget	kötöttek	–	hajtotta	le	a	fejét	–,	nekem	ebbe

nem	 volt	 beleszólásom.	 –	 Láthatólag	 a	 lány	 sem	 örült	 ennek	 a
közelgő	frigynek.
–	 Az	 egész	 életem	 alkuk	 és	 egyezségek	 sorozata	 volt…	 És	 úgy

látom,	a	tiéd	is	ilyen.
–	Bízom	benne,	hogy	az	idő	és	Allah	majd	boldogságot	hoz	ránk	–

sütötte	le	újra	a	tekintetét	Sanaa.
–	Az	 idő,	mi?	 –	nevette	 el	magát	Zakaria.	 –	Kis	naiv…	–	 jegyezte

még	félig	hangosan.
–	 Volt	 egy	 férfi	 az	 életemben,	 akit	 nagyon	 szerettem,	 és	 ő

viszontszeretett.	 De	 miután	 az	 apád	 felkereste	 az	 enyémet,	 meg
kellett	 szakítanom	 a	 kapcsolatomat	 a	 kedvesemmel	 –	 mesélte	 a
lány.	Zakaria	pedig	hallgatta	a	 lány	szomorú	 történetét.	Akkor	 jött
rá,	hogy	ennek	az	idegennek	is	tönkretette	az	életét.	Hiszen	másba
volt	 szerelmes,	 és	 egy	 egyezség	 miatt	 kellett	 elhagynia	 őt.	 –	 Az
anyám	 azt	 mondta,	 hogy	 valamikor	 ő	 is	 így	 ment	 feleségül	 az
apámhoz,	még	gyerekkorukban	elrendezték	az	eljegyzésüket.	Neki



is	 fájt,	 de	 az	 idő	 múlásával	 beletörődött,	 és	 megszépült	 a
kapcsolatuk.	Megszerette	az	apámat,	ez	a	szeretet	kölcsönös	lett.
–	 Látod,	 Sanaa,	 te	 szeretetről	 beszélsz.	De	nem	 szerelemről.	Hol

van	a	szerelem	egy	elrendezett	házasságban?	Csak	a	tisztelet,	ami	az
ilyen	kapcsolatokat	összetartja.	Csak	a	tisztelet…	–	tagolta	a	férfi.
Sanaa	elmerengett	 a	 tájban,	 tudta,	hogy	a	 férfinak	 igaza	van,	 és

azt	 is,	 hogy	 nem	 lesz	 könnyű	 az	 életük,	 ha	 mindketten	 másra
vágynak.	 De	 nem	 volt	 mit	 tenni,	 akármennyire	 fájt	 is	 nekik,
mindkettőjüknek	 el	 kellett	 fogadnia	 a	 másikat,	 na	 meg	 ezt	 a
helyzetet.	 Tényleg	 csak	 abban	bízhattak,	 hogy	 az	 idő	megszépíti	 a
kapcsolatukat,	Allah	pedig	megnyugvást	hoz	rájuk.

Alizeé	egy	szombati	napon	meglátogatta	barátnőjét.	Zoé	még	mindig
nem	volt	valami	jól.	Sőt,	ez	nem	kifejezés,	szinte	árnyéka	volt	csak
valamikori	 önmagának.	 Gondolatai	 állandóan	 a	 szerelme	 körül
forogtak	 még	 most	 is.	 Alizeé	 pedig	 még	 mindig	 arról	 próbálta	 őt
meggyőzni,	 hogy	 hívja	 fel	 újra	 Zakariát.	 De	 az	 asszony
akárhányszor	 is	próbálkozott	 telefonálni,	 a	 férfi	 készüléke	vagy	ki
volt	 kapcsolva,	 vagy	 nem	 vette	 fel.	 Zak	 nyilván	 látta,	 hogy	 a	 nő
mennyiszer	 kereste	 már,	 visszahívhatta	 volna,	 ha	 még	 mindig
szeretné	őt.	 Így	Zoé	 számára	egyre	nyilvánvalóbbá	vált,	hogy	az	a
férfi,	 akit	 ő	 mindennél	 jobban	 szeret,	 már	 nem	 szereti	 viszont.
Elmúlt,	 vége.	 Ennek	 ellenére	 a	 barátnője	 folytonos	 unszolásának
engedve	végül	mégis	megfogta	a	telefonját,	és	újra	tárcsázta	Zakaria
számát.
–	 Tessék,	megint	 nem	 vette	 fel	 –	 duzzogott	 a	 nő,	 és	 kinyomta	 a

készüléket,	 de	 ebben	 a	 pillanatban	 egy	 kicsit	 meg	 is	 szédült,
elhomályosult	előtte	a	világ,	 szinte	csak	 fekete	 foltokat	 látott,	 és	 le



kellett	ülnie.
–	Jól	vagy?	–	térdelt	le	mellé	a	barátnője.
–	 Persze,	 csak	 biztos	 a	 kevés	 alvás.	 Mostanában	 elég	 keveset

alszom,	és	étvágyam	sincs.	Talán	leesett	a	vércukrom.
–	Zoé,	van	valami,	amit	nem	mondasz	el	nekem?
–	Találkoztam	a	múltkor	egy	régi	ismerősömmel.
–	Hát	nem	pont	erre	gondoltam…	–	nézett	rá	az	asszonyra	Alizeé.
–	 Nathan	 volt	 az	 –	 terelte	 továbbra	 is	 a	 témát.	 Nem	 akart	 a

rosszullétéről	beszélni,	pedig	már	nem	ez	volt	az	első	eset.
–	Mi?!	Az	a	Nathan?
–	 Igen,	 még	 az	 egyetemről…	 Azt	 hiszem,	 még	 mindig	 kedvel

engem…
–	 Szuper	 hír!	 Akkor	 most	 mindenki	 örül	 –	 tapsolta	 meg	 a

barátnőjét	Alizeé.	Teljesen	másra	volt	kíváncsi,	de	Zoé	hiába	terelte
a	 témát	más	 irányba,	az	asszisztens	nem	hagyta	magát.	 –	Csak	azt
nem	 értem,	 hogy	 jön	 ez	 most	 ide.	 Én	 kimondom	 őszintén,	 amit
gondolok,	 Zoé.	 Te	még	mindig	 Zakariát	 szereted,	 nem	 alszol,	 nem
eszel	miatta…	Sőt	mostanában	 egyre	 többet	 vagy	 rosszul…	 –	Majd
egy	kis	szünet	után	kissé	megnyugodva	így	folytatta:	–	Ne	szépítsük!
Szerintem	te	gyermeket	vársz.
–	Dehogy!	Honnan	veszed	ezt	a	marhaságot?	Vajon	mitől	 lennék

terhes?
Ebben	a	percben	Alizeé	dühe	teljesen	elpárolgott,	és	kitört	belőle

a	nevetés.	Olyan	jóízűen	kacagott,	hogy	még	a	könnye	is	kicsordult,
majd	így	felelt:
–	 Ezt	 most	 komolyan	 nekem	 kéne	 elmagyaráznom?	 Mintha

valami	olyasmit	meséltél	volna	nekem,	hogy	te	és	Zak…
–	Na	jó,	elég!	–	pirult	el	az	asszony.
Ekkor	valaki	kopogott	Zoé	lakásának	ajtaján.	A	nő	elindult,	hogy

kinyissa.



–	 Nathan?	 –	 lepődött	 meg,	 amint	 megpillantotta	 a	 férfit	 egy
hatalmas	virágcsokorral	a	kezében.	Ekkor	Alizeé	is	kikukucskált	az
ajtóhoz,	 és	meglepődve	 látta,	 hogy	 a	 barátnője	 egyetemi	 szerelme
valóban	ott	áll.	Bár	meg	kell	hagyni,	hogy	kellett	egy	kis	 idő,	hogy
Alizeé	 elhiggye,	 valóban	Nathan	 az,	 hiszen	 ő	 is	 észrevette,	 hogy	 a
férfi	nagyon	megváltozott	az	elmúlt	tíz	évben.
–	 Szia,	 Zoé.	 Ne	 haragudj,	 hogy	 így	 rád	 török,	 gondoltam,

elmehetnénk	ebédelni	együtt.	Mit	szólsz?	Csak	hogy	ne	érezd	magad
egyedül	–	magyarázkodott	a	fickó.
–	Nem	vagyok	egyedül.	Ne	haragudj,	de	itt	a	barátnőm,	most	nem

alkalmas	–	szabadkozott	a	nő.	–	Talán	majd	egy	másik	alkalommal.
–	Persze,	megértem.	De	ezt	a	virágcsokrot	azért	elfogadod	tőlem?

–	nyújtotta	át	a	csokor	vörös	rózsát	az	asszonynak.	–	Nem	szeretném
magammal	vinni,	sem	pedig	kidobni.
–	Persze	hogy	elfogadom,	és	köszönöm.
–	Akkor	én	most	megyek	is,	nem	akarok	zavarni.
–	 Rendben	 –	 felelte	 elhaló	 hangon	 Zoé,	 és	 miután	 a	 fickó	 hátat

fordított	neki,	becsukta	az	ajtót.
Alizeé	nézte	egy	darabig	a	furcsa	jelenetet,	majd	mint	aki	fel	sem

fogja,	hogy	mi	történik,	megrázta	a	fejét.
–	Csinálj	egy	tesztet	–	szólalt	meg	az	asszisztens	a	barátnője	háta

mögött,	aki	ettől	összerezzent.
–	 Mi	 van?	 Milyen	 tesztet?	 –	 nézett	 bambán	 a	 nőre	 a

rózsacsokorral	a	kezében.
–	Egy	terhességit.	Egyébként	rendszeres?
–	Micsoda	rendszeres?
–	Oh,	te	 jó	ég,	Zoé	–	emelte	a	tekintetét	Alizeé	a	plafon	felé.	–	Az

lenne	 a	 legjobb,	 ha	 egy	 IQ-tesztet	 is	 készítenél.	 Mert	 az	 utóbbi
időben	úgy	látom,	hogy	egyre	inkább	csökken…
–	 Na	 jó,	 hagyj	 most	 magamra!	 A	 sértegetéseidből	 pedig	 nem



kérek!	 Van	 elég	 gondom	 a	 te	 hülyeséged	 nélkül	 is!	 –	 lett	 egyre
dühösebb	Zoé.
–	Mi	van?!	Én	nem	akartalak	megsérteni	téged!	De	be	kell	látnod,

hogy	igazam	van.	A	barátnőd	vagyok,	nem	az	ellenséged.	De	egyre
idiótábban	viselkedsz,	ezen	gondolkozz	el!
–	Mostanában	 csak	 piszkálni	 tudsz.	 Nem	 érdekel	 a	 véleményed,

most	menj	el!
–	 Rendben,	 elmegyek.	 De	 kérlek,	 ne	 haragudj,	 én	 kívülállóként

tisztábban	látom	a	dolgokat,	mint	te,	hiszen	nem	az	én	szemem	előtt
van	 homályosság	 –	 magyarázta	 Alizeé.	 –	 És	 kérlek	 szépen,	 hogy
csinálj	egy	tesztet,	mert	ez	nem	normális,	ami	mostanában	történik
veled…	 Ez	 nem	 csak	 szerelmi	 bánat,	 a	 hányingereidet	 és	 a
szédülésedet	ne	fogd	a	szíved	fájdalmára	–	mondta	a	titkárnő,	majd
magára	hagyta	Zoét	a	gondolataival.	Zoé	becsukta	az	ajtót,	és	a	hátát
nekitámasztva	sírni	kezdett.	Tudta,	hogy	a	barátnőjének	igaza	van.
De	egyszerűen	nem	akart	tudomást	venni	a	rosszulléteiről,	mert	azt
végképp	nem	bírta	volna	ki,	ha	a	szíve	alatt	a	szerelme	gyermekét
hordaná.	 Persze	 azzal	 is	 tisztában	 volt,	 hogy	 ha	 így	 van,	 akkor
előbb-utóbb	 úgyis	 kiderül	 majd,	 és	 talán	 jobb	 lenne	 előbb,	 mint
utóbb.

Gibril	és	Fatime	mindeközben	úgy	turbékoltak,	mint	egy	gerlepár.	A
férfi	 újra	 és	 újra	 meglepte	 kedvesét	 ajándékokkal.	 Mindennap
találkoztak	 egyetem	 után,	 és	 az	 együtt	 töltött	 idő	 egyre
kellemesebben	telt	számukra.	Fatime	már	kezdte	elhinni	a	férfinak,
hogy	 az	 valóban	 szereti	 őt,	 és	 úgy	 nézett	 ki	 a	 helyzet,	 hogy	Gibril
bizony	tényleg	egyre	inkább	kezdett	belehabarodni	a	fiatal	lányba.
Egy	nap	a	fickó	megint	előállt	a	házassági	szándékával.	Fatime	nem



lepődött	 meg,	 számított	 rá,	 hogy	 a	 szerelme	 előbb-utóbb	 újra
megkéri	majd	a	kezét.	A	pasas	 letérdelt	hát	kedvese	 elé,	megfogta
annak	puha	kis	kezét,	majd	így	szólt:
–	 Nagyon	 szeretlek	 téged,	 Fatime,	 és	 egyre	 inkább	 úgy	 érzem,

hogy	nélküled	üresen	telnek	a	napjaim.	–	Majd	elővette	a	zsebéből	a
gyűrűt,	és	Fatime	felé	 tartotta.	–	Drágám,	mondd	csak,	elfogadod-e
ezt	a	gyűrűt	szerelmem	zálogául?	–	kérdezte	remegő	hangon	Gibril.
Fatime	 jót	 mosolygott	 azon,	 hogy	 a	 kedvese	 ennyire	 izgul	 a

lánykérés	 közben,	 így	 legalább	 egy	 percig	 még	 váratta	 a	 férfit	 a
válaszával,	végül	igent	mondott	neki.	Gibril	felhúzta	szerelme	ujjára
a	gyűrűt,	majd	hosszasan	megcsókolta	őt.
Aznap	 este	 felvitte	 megához	 Fatimét.	 Vacsorát	 rendelt,	 majd

közösen	 filmet	 néztek.	 Szeretett	 volna	 kettesben	 tölteni	 a	 lánnyal
egy	kellemes	estét,	hogy	megünnepeljék	az	eljegyzésüket.
A	 film	 végén	 Gibril	 kedvesen	 megsimogatta	 a	 szerelme	 arcát,

majd	egy	finom	csókot	lehelt	az	ajkára.
–	Hogy	érzed	magad?
–	 Jól	 –	 felelte	 Fatime,	 akit	 teljesen	 elvarázsolt	 a	 férfi

figyelmessége.	 –	De	 ha	 őszinte	 akarok	 lenni,	 akkor	 azért	 van,	 ami
aggaszt.
–	És	mégis	mi	az?
–	Zakaria	és	Zoé.	Pontosabban	az,	hogy	Zoé	most	szabad.
–	Oh,	Allahra	mondom,	Fatime,	ne	kezdd	te	is…	–	csóválta	a	fejét	a

férfi.	–	A	minap	Zakariánál	 jártam,	hogy	megnézzem,	hogy	van,	és
megkérdezzem,	 miért	 áll	 szándékában	 tönkretenni	 az	 életét…	 Na
persze	ő	is	ezzel	a	marhasággal	jött…
–	Ne	haragudj!
–	 Elismétlem	még	 egyszer,	 és	 remélem,	 utoljára	 –	 vette	 a	 kezei

közé	 kedvese	 arcát,	 és	 mélyen	 a	 szemébe	 nézett.	 –	 Zoé	 csak	 egy
fellángolás	volt,	és	én	 téged	szeretlek.	–	Gibril	 szemeiben	ott	 izzott



az	 igaz	 szerelem	 lángja,	 és	 Fatime	 biztos	 volt	 benne,	 hogy	 a
vőlegénye	most	igazat	mond	neki.
–	 Rendben,	 hiszek	 neked.	 Megértettem,	 amit	 mondtál,	 de	 az

unokabátyám…	Egyszerűen	nem	értem	őt.
–	Nem	vagy	ezzel	egyedül,	drágám.
Gibril	 közelebb	 húzta	 magához	 a	 barátnőjét,	 miközben	 ő

kíváncsian	kérdezte	a	férfira	pillantva:
–	Neked	mit	mondott?
–	Ugyanazt,	mint	mindenki	másnak,	hogy	a	szerelmük	már	nem

lehet	olyan	 tiszta,	mint	egykor	volt.	De	most	szeretném,	ha	valami
másról	beszélnénk.	Ez	a	mi	napunk	–	puszilta	meg	a	menyasszonya
homlokát.
–	Hallgatlak.
–	Az	esküvőnkről.
–	Az	esküvőről?	–	lepődött	meg	Fatime.	–	De	hiszen	még	csak	most

kérted	meg	a	kezem.
–	Valóban,	de	te	is	tudod,	hogy	a	készülődést	nem	lehet	elég	korán

elkezdeni.
–	És	mégis	milyen	esküvőt	szeretnél?
–	Nagyot	–	nevette	el	magát	a	férfi.	–	Azt	szeretném,	ha	mindenki

látná,	hogy	enyém	a	világ	legszebb	asszonya	–	majd	megcsókolta	a
lány	 kezét,	 és	 így	 folytatta:	 –	 Persze	mindent	 rád	 bízok,	 hiszen	 ti,
nők	 értetek	 ehhez	 a	 legjobban.	 –	 Közben	 ragyogó	 szemekkel,
kisgyermekes	izgatottsággal	nézett	kedvese	szemébe.
Fatime	 hangos	 nevetésbe	 kezdett,	 egészen	 addig,	 amíg	 Gibril	 át

nem	ölelte	és	meg	nem	csókolta.	A	lány	pedig	átadta	magát	az	újabb
csodás	élménynek.



Az	idő	gyorsan	telt,	a	hetek	csak	úgy	pörögtek	egymás	után.	Már	két
hónap	is	eltelt	azóta,	hogy	Zoé	visszaköltözött	Párizsba.
Egyik	 reggel,	 amikor	 a	 nő	 beért	 a	 céghez,	 az	 apját	 nem	 találta

sehol.	 Alizeé	 sem	 tudta	megmondani,	 hogy	 hol	 van	 a	 férfi,	 aznap
még	 nem	 látta	 senki	 az	 irodában.	 Csak	 annyit	 tudott	 mondani
Zoénak,	amit	ő	gondolt	és	észrevett.	Mégpedig,	hogy	Mathieu	egyre
elegánsabban	 öltözik,	 és	 hogy	 pár	 nappal	 ezelőtt	 még	 egy
virágcsokor	is	volt	a	kezében,	amikor	elindult	haza.	Vagyis	állítólag
haza.	Alizeé	már	ekkor	gyanította,	hogy	egy	nő	lehet	a	dologban,	de
ezt	eddig	nem	akarta	elmondani	Zoénak.	Nem	tudta,	hogy	reagálna
erre	 a	 barátnője,	 viszont	 úgy	 érezte,	 hogy	 eljött	 az	 idő,	 hogy	 az
asszony	megtudja,	az	apjának	talán	van	valakije.
–	Egy	nő?	–	kérdezte	megdöbbent	arccal	Mathieu	lánya.	–	Miféle

nő?
–	 Én	 nem	 tudok	 semmit,	 csak	 annyit,	 amit	 elmondtam,	 de

szerintem	ez	totál	nyilvánvaló.	Ha	az	ember	így	öltözködik,	mint	az
apád,	és	ráadásul	teljesen	ki	van	virulva,	akkor	bizony	az	szerelem.
Na	meg	a	virág	is	erről	árulkodik.	Vajon	hova	vitte	volna	a	csokrot,
ha	nem	egy	asszonynak?
Zoé	megszólalni	 sem	 tudott.	 Bement	 az	 irodájába,	majd	 leült	 az

asztala	mögé.
Biztosan	 nem	 lehet	 igaz	 –	 gondolta	 –,	 az	 apám	 elmondta	 volna

nekem,	ha	lenne	valakije,	Alizeé	téved	–	morgolódott	magában.	Majd
megpróbált	a	munkájára	koncentrálni,	hogy	elterelje	a	gondolatait.
De	egyszerűen	nem	ment	neki,	 ráadásul	újabb	 rosszullét	 gyötörte.
Hányingerrel	küzdött,	és	kissé	szédült	is.	Megemelte	a	telefont,	majd
szólt	 a	 barátnőjének,	 hogy	 vigyen	 be	 egy	 pohár	 vizet	 neki.	 A
titkárnő	 készségesen	 teljesítette	 Zoé	 kívánságát.	 Amint	 bevitte	 a
poharat,	látta,	hogy	az	asszony	mennyire	sápadt.



–	Ennyire	rosszul	vagy?
–	Ühüm	–	kortyolt	bele	a	hideg	vízbe	a	másik,	majd	maga	elé	tette

a	 poharat,	 és	 mereven	 bámulni	 kezdte.	 Halkan	 szólalt	 meg.	 –
Megfogadtam	 a	 tanácsodat,	 csináltam	 egy	 tesztet.	 –	 Majd	 a
barátnőjére	nézett,	aki	kitágult	pupillákkal	meredt	rá,	és	kíváncsian
várta	 a	 folytatást.	 –	 Pozitív	 lett	 –	 árulta	 el	 Zoé,	 de	 tekintetét	 még
mindig	a	vizespoháron	tartotta.
–	Na	tessék,	én	mondtam	–	ült	le	az	asszisztens	az	asztal	mellé	egy

székre.
–	 Ez	 még	 nem	minden,	 elmentem	 orvoshoz	 is,	 aki	 megerősített

abban,	hogy	a	baba	elmúlt	tizenkét	hetes.	Ami	azt	jelenti…
–	Hogy	itt	az	ideje	újra	megpróbálnod	felhívni	Zaket	–	fejezte	be	a

mondatot	a	titkárnő,	noszogatva	Zoét,	hogy	mielőbb	tisztázni	tudja
a	helyzetet	a	férjével.
–	 Ez	 nem	 olyan	 egyszerű	 –	 szakította	 félbe	 a	 nő	 a	 barátnőjét.	 –

Zakaria	elküldött	magától…
–	 Na	 és?	 –	 háborodott	 fel	 Alizeé.	 –	 Ennek	 a	 gyereknek	 van	 egy

apja,	és	az	apjának	meg	joga	van	tudni	arról,	hogy	lesz	egy	gyereke.
–	 Ezt	 majd	 még	 átgondolom,	 de	 előbb	 az	 apámmal	 kell

tisztáznom,	hogy	kivel	találkozgat.	Féltem	őt…
–	Szerintem	ez	ráér.	A	gyereked	fontosabb	ennél.	Az	apád	nagyfiú.

Tud	magára	vigyázni.
Ekkor	egy	férfi	kopogott	az	iroda	ajtaján,	majd	belépett	a	szobába.
–	 Ibrahim	 Abd	 as-Ahli	 vagyok	 –	 kezdte	 az	 ismeretlen	 pasas.	 –

Zakaria	Fadaei	ügyvédje.
Zoé	 egy	 pillanatra	megint	 elsápadt,	 de	 összeszedte	magát,	majd

hellyel	 kínálta	 a	 férfit,	 és	 hozatott	 neki	 egy	 csésze	 kávét.	 Alizeé
elkészítette	 a	 kért	 feketét,	 majd	 bevitte	 az	 irodába,	 végül	magára
hagyta	Zoét	és	az	ügyvédet.	Az	asszony	csendben	nézte	a	férfit,	nem
szólalt	meg.



–	Zakaria	úr	válni	szeretne	öntől.
Zoé	 előtt	 elsötétült	 a	 világ,	 teste	 reszketett,	 de	 nem	 volt	 dühös.

Bánatos	volt,	őrült	szorító	fájdalmat	érzett	a	mellkasában.
–	Miért?	–	kérdezte,	de	a	hangjában	egyfajta	távolságtartás	volt.
–	Azt	nem	mondta,	asszonyom.	–	A	kemény	ügyvéd	szíve	teljesen

ellágyult,	 amikor	 látta	 a	 nő	 szemeiből	 kigördülő	 könnycseppet.	 –
Elhoztam	 a	 papírokat,	 már	 mindent	 elintéztem.	 Természetesen
Fadaei	 úr	 továbbra	 is	 társtulajdonosi	 viszonyban	 marad	 az
édesapja	 cégében,	 emiatt	 nem	 kell	 aggódnia	 –	 tolta	 a	 nő	 elé	 a
papírokat.	–	Csak	alá	kell	írnia.
–	Nem.	Nem	írom	alá,	először	beszélnem	kell	a	férjemmel.
–	Kérem,	asszonyom,	ne	nehezítse	meg	a	helyzetét!
–	 Nem	 fogom.	 Én	 magam	 viszem	 vissza	 ezeket	 a	 papírokat	 a

férjemnek	–	állt	fel	az	asztaltól	a	nő.	–	Most,	kérem,	távozzon!
–	Ahogy	akarja	–	felelte	Ibrahim,	majd	kiment	az	irodából.
Zoé	visszaült	a	székre,	miután	az	ügyvéd	elhagyta	az	irodáját,	és

elkezdte	böngészni	a	dokumentumot,	de	semmi	érdemlegeset	nem
talált	 benne.	 Dühösen	 ledobta	 maga	 elé,	 mire	 a	 papírkupac
szétcsúszott.	A	nő	pedig	hangos	zokogásban	tört	ki.
Az	 nem	 lehet,	 hogy	 így	 érjen	 véget,	 nem	 lehet	 –	 gondolta	 Zoé,	 és

gondolatai	 messze	 Egyiptomba	 repítették.	 Újra	 és	 újra	 Zakaria
érintése	 és	 csókja	 járt	 a	 fejében.	 Meg	 az	 együtt	 töltött	 éjszakáik.
Annak	 idején,	 amikor	 Samia	 miatt	 hazatért	 Párizsba,	 akkor	 a
pokolból	 jött	 vissza,	 és	 amikor	 visszaindult	 Kairóba,	 azt	 hitte,	 a
mennyországban	 találja	 magát.	 De	 akkor	 még	 csak	 gondolatban
sem	fordult	meg	a	fejében,	hogy	ami	majd	ezután	következik,	az	a
pokolnál	is	rosszabb	lesz.
Zoé	sírása	ezután	vad	dühbe	csapott,	majd	kirohant	az	irodájából,

megkérte	barátnőjét,	 hogy	az	 első	 gépre	 foglaljon	neki	 jegyet,	 ami



Kairóba	megy.	Alizeé	megemelte	a	telefonkagylót,	nem	is	kérdezett
semmit.	 Nem	 kellett	 kérdeznie,	 hiszen	 biztos	 volt	 benne,	 hogy
Zakaria	 Fadaei	 ügyvédje	 azért	 járt	 itt,	 mert	 a	 férfi	 válni	 akar.	Mi
másért	 jöhetett	 volna?	Győzködni	 sem	kellett	 őt	 arról,	 hogy	 jegyet
vásároljon	a	barátnőjének	a	repülőre,	mert	egyértelműen	támogatta
Zoé	 ötletét.	 Igen,	 el	 kellett	 utaznia,	 hogy	 személyesen	 tudjon
beszélni	a	férjével,	hiszen	el	kellett	mondania,	hogy	terhes.	S	talán
majd	 akkor	 a	 férfi	 is	 megérti,	 hogy	 nem	 válhat	 el	 büntetlenül	 a
feleségétől.
Az	 asszisztensnek	 csak	 másnap	 délelőttre	 sikerült	 jegyet

rendelnie.	 Zoé	 pedig	 ezután	 úgy	 érezte,	 hogy	 az	 idegei	 romokban
hevernek,	de	méltósággal	viselte	az	aznap	történteket.
Visszament	 a	 szobába,	 összeszedte	 az	 ügyvéd	 által	 ott	 hagyott

papírhalmazt,	 becsúsztatta	 egy	 dossziéba,	majd	 hazament.	 Otthon
megpróbált	 pihenni	 egy	 kicsit,	 végül	 összepakolt	 egy	 kis	 táskányi
ruhát.	Ki	tudja?	Talán	még	az	is	megeshet,	hogy	Zakaria	nem	engedi
őt	vissza	Párizsba.
Este	 felhívta	 az	 apját,	 hogy	 elmondja,	mi	 történt	 vele	 aznap,	 és

hogy	 visszamegy	 Kairóba,	 hogy	 tisztázza	 a	 helyzetet	 a	 férjével.
Persze	a	terhességéről	egyelőre	nem	szólt	senkinek	semmit,	egyedül
Alizeé	 volt,	 aki	 tudott	 róla.	 Ennek	 ellenére	 az	 apja	mindenáron	 le
akarta	 beszélni	 lányát	 az	 utazásról,	 hiszen	 Zakaria	 elhagyta	 őt,	 a
férfi	nem	akarta,	hogy	a	lányának	még	jobban	fájjon	a	szakítás.	De
Zoé	 hajthatatlan	 volt,	 és	 amint	 eljött	 a	 reggel,	 a	 nő	 a	 repülőtérre
ment,	bár	kissé	nyugtalanul	vágott	neki	az	útnak.	Nyugtalan	volt,	és
dühös,	de	ez	annak	volt	köszönhető,	hogy	nem	tudta	pontosan,	mire
számíthat	 a	 férjétől.	 Lehet,	 hogy	 meg	 sem	 hallgatja	 majd.	 Pedig
kénytelen	lesz,	mert	bizony	ő	addig	nem	tágít	a	Fadaei-házból,	amíg
Zakaria	végig	nem	hallgatta	a	mondandóját.



A	Fadaei-házban	nagy	volt	a	csend.	Selma	és	Ghalia	Sanaát	kísérték
el,	 hogy	 kiválasszák	 az	 esküvői	 díszítést	 és	 a	menyasszonyi	 ruhát,
illetve	egy	 jó	 fodrászt	 is	 kerestek,	hogy	az	esküvő	napján	a	 lány	a
legszebb	 frizurával	 tündökölhessen.	 Qasim	 bement	 még	 elintézni
pár	 dolgot	 a	 céghez,	 mielőtt	 a	 fia	 megnősül,	 hiszen	 tudta,	 egy	 jó
ideig	nem	számíthat	majd	a	segítségére.
Zakaria	 egyedül	 volt	 a	 házban,	 amikor	 csengettek.	 Nem	 akart

ajtót	nyitni,	de	valaki	annyira	kitartóan	csengetett,	és	már	nagyon
idegesítette	őt	a	zaj,	hogy	úgy	döntött,	megnézi,	ki	lehet	az.
Amint	kinyitotta	az	ajtót,	Zoé	mint	egy	feldúlt	pulyka	rontott	be	a

házba,	majd	 elővette	 a	 táskájából	 a	 válási	 papírokat,	 és	 a	 férjéhez
vágta	azokat.	Zakaria	meglepettségében	nem	is	tudott	szóhoz	jutni,
még	akkor	sem,	amikor	a	 felesége	kérdőre	vonta	őt.	Csak	bámulta
könnyes	tekintettel	a	tajtékzó	asszonyt,	aki	úgy	zokogott,	hogy	újra
belesajdult	a	szíve.
–	Miért	teszed	ezt	velem!?	Miért	teszed	ezt	velünk!?	–	mutatott	a

földön	heverő	papírokra.
De	 Zak	még	mindig	 csak	 állt	 a	 szoba	 közepén,	 és	 továbbra	 sem

szólalt	meg.	 Csak	 bámulta	 a	 szerelmét	 a	 könnyeitől	 elhomályosult
szemeivel.	Ekkor	az	asszony	elindult	felé,	amikor	odaért	a	férfihoz,
a	dühtől	vezérelt	nő	felpofozta	a	férjét.
–	Miért,	Zak!?	Szólalj	már	meg,	te	istenátka!	–	szitkozódott	tovább

a	remegő	asszony.
–	Megnősülök	 –	 szűrte	 ki	 a	 fogai	 között	 a	 férfi.	 –	 A	 többit	 pedig

már	megbeszéltük.
–	 Megnősülsz?	 –	 lepődött	 meg	 Zoé,	 majd	 lehalkította	 a	 hangját,

érezte,	hogy	minden	ereje	elhagyja	őt.	Levegőt	 is	alig	kapott.	Már-



már	 az	 ájulás	 környékezte,	 de	 ekkor	 valahonnan	 mégis	 merített
még	 egy	 cseppnyi	 erőt	 magában.	 Dühe	 megint	 csak	 úrrá	 lett	 az
érzésein,	 és	 öklével	 ütlegelni	 kezdte	 a	 férfi	 izmos	mellkasát.	 –	 Az
isten	 verjen	 meg,	 Zakaria	 Fadaei	 –	 kiabálta,	 de	 ekkor	 a	 férfi
megfogta	a	felesége	kezét,	aki	egy	hirtelen	mozdulattal	kirántotta	a
szorításból	a	karjait.	–	A	pokolba	veled!	–	mondta,	majd	ahogy	jött,
olyan	gyorsan	távozott.
Zoé	 a	 taxi	 felé	 szaladt,	 mely	 idehozta,	 majd	 amikor	 beült,	 egy

utolsó	pillantást	vetett	a	Fadaei-házra.	Feltörtek	benne	az	emlékek,
a	jók	és	a	rosszak	is.	Az	első	este,	amikor	Qasimhoz	érkezett,	hogy	a
segítségét	 kérje,	 majd	 az	 a	 kép	 jelent	meg	 a	 szemei	 előtt,	 amikor
Zakaria	 visszahozta	 őt	 ide	 mint	 a	 feleségét,	 végül	 azok	 az	 édes
éjszakák.	A	nő	teste	remegett	a	dühtől,	a	fájdalomtól,	és	a	kín,	amit
érzett,	 átjárta	az	 egész	 lényét.	De	nem	volt	mit	 tenni,	 visszavitette
magát	 a	 repülőtérre,	 és	 az	 első	 járattal	 hazaindult.	 Közben	 azon
gondolkodott,	hogy	vajon	helyesen	tette-e,	hogy	nem	szólt	a	férjének
arról,	hogy	gyermeket	vár,	és	hogy	a	gyermek	apja	ő.	De	úgy	érezte,
ebben	a	percben	ez	volt	a	 leghelyesebb	döntés,	hiszen	a	 férje	újra
nősülni	 készül.	 Vagyis	 ő	 már	 túl	 van	 a	 kapcsolatukon,	 ami	 ezek
szerint	 csak	 egy	 nagy	 hazugság	 volt.	 Hazugság	 volt	 minden,	 amit
Zakaria	neki	mondott	a	nagy	szerelemről,	ő	pedig	bedőlt	a	férfinak,
aki	 így	 egy	újabb	 strigulát	 húzhat	 a	megkapott	 nők	 listájára.	 Ezek
szerint	Zoénak	végig	igaza	lett	volna?	Az	arab	férfiak	csak	játszanak
az	európai	nőkkel?
Miután	 Zakaria	 egyedül	 maradt,	 összeszedte	 a	 felesége	 által

szétszórt	 válási	 papírokat	 a	 földről,	 és	 akkor	 látta	 meg,	 hogy
mindegyik	alá	van	írva.	Ebben	a	pillanatban	tudatosult	benne,	hogy
végleg	elveszítette	a	szerelmét,	és	ez	akkora	fájdalommal	töltötte	el,
hogy	 nem	 bírta	 tovább.	 Nem	 bírta	 elviselni	 ezt	 az	 állandósult
gyötrelmet,	óriásit	ordított,	akkorát,	ami	csak	a	torkán	kifért.	Szinte



beleremegett	a	ház.	Végül	a	férfi	térdre	rogyott	a	szalon	közepén,	a
kezében	 a	 papírokkal.	 Nem	 sírt,	 mert	 már	 nem	 volt	 hozzá	 ereje.
Csak	bambult	a	semmibe.
Selma	és	Ghalia	ebben	a	pillanatban	ért	haza,	amikor	meglátták	a

férfit	a	nappali	közepén,	tudták,	hogy	nagy	a	baj.	Selma	a	konyhába
rohant	 egy	 pohár	 hideg	 vízért,	 Ghalia	 pedig	 felültette	 a	 fiát	 a
kanapéra,	majd	kivette	a	kezéből	 a	dokumentumokat,	de	 csak	egy
fél	pillantást	vetett	rájuk.	Látta,	hogy	válási	papírok	voltak,	és	azt	is,
hogy	Zoé	aláírása	van	rajtuk.	Így	már	minden	világos	lett	számára.
–	Fiam…
–	Zoé	itt	járt.
–	Mi?
–	Gyűlöl	engem.	Nem	bírom	elviselni	ezt	a	kínt.
–	Szedd	össze	magad,	fiam!	–	sírta	el	magát	az	asszony	is.	–	Nem

volt	helyes,	amit	 tettél,	de	ez	a	 te	döntésed	volt.	Most	viseld	emelt
fővel	 a	 következményét.	 Hidd	 el,	 hogy	 mindketten	 megtaláljátok
majd	a	boldogságot,	ha	most	még	nem	is	úgy	néz	ki	a	helyzet.
–	 Boldogság,	 anyám?	 Majd	 a	 halálom	 után.	 –	 Azzal	 Zakaria

otthagyta	 az	 aggódó	 asszonyt.	 Az	 emeletre	 ment,	 és	 a	 szobája
sötétjébe	bújt.	Nem	akart	senkit	sem	látni,	mert	nem	bírta	elviselni
az	embereket	maga	körül.

Zoé	másnap	 reggel	 felkereste	 az	 apját	 a	 házában,	 még	mielőtt	 az
bement	volna	dolgozni.	Azzal	a	szándékkal	állt	elé,	hogy	elmondja
neki,	 gyermeket	 vár,	 és	 a	 gyermeke	 apja	 Zakaria	 Fadaei.	 Az	 az
ember,	aki	elvált	tőle,	és	most	újra	szeretne	nősülni.
A	nő	becsengetett	a	házba,	 és	várt.	Amikor	az	apja	kinyitotta	az

ajtót,	 Zoénak	 is	 feltűnt,	 hogy	 Mathieu	 valóban	 nagyon	 elegáns,



ráadásul	 körbelengte	 egy	 finom	 parfüm	 illata,	 melyet	 az	 asszony
már	régen	érzett.
Ezzel	szemben	a	férfi,	amint	meglátta	 lányát,	 tudta,	hogy	valami

nincs	 rendben	 vele.	 De	 nem	 akart	 rákérdezni	 azon	 nyomban,	 így
betessékelte	Zoét,	és	leültette	a	nappaliban,	majd	a	lánya	mellé	ült	a
díványra,	 és	 várt.	 Arra	 várt,	 hogy	 a	 nő	 kezdeményezzen.	 Ő	 pedig
csendesen	szólalt	meg.
–	Apa!	El	kell	mondanom	valamit.
A	 férfi	 még	 mindig	 nem	 szólalt	 meg,	 csak	 némán	 méregette	 a

lányát.	Ekkor	Zoé	belenézett	az	apja	szemébe.
–	Elmentem	Kairóba.	Felkerestem	Zaket.
A	 férfi	 egyáltalán	 nem	 volt	 meglepve	 ezen	 a	 bejelentésen,

tisztában	volt	a	lánya	érzéseivel,	ennek	ellenére	nem	értette,	hogy	a
nő	miért	nem	tudja	elengedni	azt	a	kapcsolatot.
–	 Kislányom,	miért	 kellett	 oda	 visszamenned?	 Hát	 nem	 fáj	már

így	is	eléggé	a	szakítás?
–	 Zakaria	 ügyvédje	 megkeresett	 a	 válási	 papírokkal.	 Én	 pedig

aláírtam	őket,	de	személyesen	szerettem	volna	visszavinni	Zaknek.
Meg	akartam	vele	beszélni	valamit.
–	Jaj,	Zoé.	És	mondd	csak,	mit	vártál?
–	Én	a	férjem	saját	szájából	akartam	hallani,	hogy	valóban	el	akar

válni,	és	abban	reménykedtem,	hogy	ha	meglát,	meggondolja	majd
magát,	de	nem	így	 lett	–	sütötte	 le	a	 tekintetét	a	nő.	–	Azt	mondta,
azért	 adta	 be	 a	 papírokat,	mert	 újra	megnősül.	 De	 én	 azt	 hiszem,
hogy	 nem	 szeretett	 eléggé,	 hiszen	 amikor	 még	 a	 felesége	 voltam,
akkor	el	tudott	venni	egy	másik	nőt.	Akkor	nem	zavarta,	hogy	már
nős.	Most	miért?	Egyszerűen	nem	értem	–	panaszkodott	az	asszony,
végül	 elsírta	 magát.	 –	 De	 nem	 ez	 volt	 az	 egyetlen	 oka,	 hogy
odamentem.	El	szerettem	volna	mondani	neki	valamit…	De	amikor
megtudtam,	 hogy	 újra	 nősülni	 fog,	 elment	 a	 bátorságom,	 és	 nem



szóltam	neki	semmit,	 inkább	eljöttem	–	nézett	újra	az	apjára	a	nő,
majd	elmorzsolt	egy	könnycseppet.
Mathieu	csak	nézte	a	 lánya	bánatos	 tekintetét,	majd	pillantása	a

kezére	siklott,	mellyel	a	hasát	szorította	óvón.	Ebben	a	pillanatban
megvilágosodott,	és	már	biztos	volt	abban,	hogy	a	lánya	rosszullétei
nem	véletlenek,	nyilván	azt	 akarta	közölni	 Zakkel,	 hogy	állapotos.
Abban	reménykedett,	ha	ezt	a	férfi	megtudja,	akkor	újra	egymásra
találnak	majd.	De	milyen	élet	lenne	az,	ha	a	férfi	csak	a	gyerek	miatt
fogadta	volna	vissza	Zoét,	milyen	élete	 lenne	a	 lányának	 szerelem
nélkül?	 Mert	 ha	 Zakaria	 valóban	 újra	 nősül,	 akkor	 bizony
elfelejtette	 már	 a	 lánya	 iránt	 érzett	 szerelmét.	 Viszont	 az	 is
megeshet,	hogy	a	 férfi	nem	 is	nősül	meg,	csak	kitalálta	az	egészet,
hogy	Zoé	végre	békén	hagyja	őt.	Mindegy	 is,	hiszen	 legalább	 így	a
lányának	még	van	esélye	a	boldogságra.
–	Hányadik	hónapban	vagy?
–	Elmúltam	tizenkét	hetes.
–	Oh,	te	jó	ég!	Kislányom…	–	simogatta	meg	a	nő	fejét	az	apja,	és

az	asszony	ekkor	újra	keserves	sírásban	tört	ki.
Kellett	 egy	 kis	 idő,	 hogy	 Zoé	 megnyugodjon,	 de	 ezt	 a	 témát

jelenleg	 nem	 akarta	 folytatni.	 Ezért	 felnézett	 az	 apjára,	 majd
megkérdezte	 tőle,	 hogy	mi	 ez	 a	 jó	 illat,	 és	 hogy	 kinek	 a	 kedvéért
öltözik	mostanában	szinte	mindig	ilyen	elegánsan.
–	 Hát	 észrevetted?	 –	 mosolygott	 a	 férfi,	 de	 kissé	 meg	 is	 ijedt,

hiszen	 neki	 is	 színt	 kellett	 vallania	 a	 lányának.	 Ekkor	 Mathieu
elmesélte	 a	nőnek,	hogy	 találkozott	 egy	 asszonnyal,	 aki	 épp	hozzá
való.	 Margaretnek	 hívják,	 és	 az	 elmúlt	 időszakban	 sokat
beszélgettek,	 és	 rájöttek,	 hogy	 mennyi	 közös	 van	 bennük.
Margarettel	 akkor	 ismerkedett	 össze,	 amikor	 a	 nő	 a	 szomszédba
költözött.	 Szimpatikusak	 voltak	 egymásnak,	 gyakran	 találkoztak
reggelente,	 és	 ugyanabba	 a	 kávézóba	 ültek	 be	 mindketten.	 Egyik



alkalommal	 a	nő	váratlanul	 leült	Mathieu	asztalához,	 és	beszédbe
elegyedett	 a	 férfival.	 Ezután	 egyre	 többször	 találkoztak,	 és
mindketten	kellemesen	érezték	magukat.	Darrieux	úr	ekkor	döntött
úgy,	 hogy	 udvarolni	 kezd	 Margaretnek,	 ő	 pedig	 nem	 utasította
vissza	a	férfi	közeledését.	Persze	még	nem	akart	szólni	a	lányának
erről	 a	 kapcsolatról,	 mert	 bár	 hetek	 óta	 találkozgatnak,	 azért
Mathieu	 óvatos	 volt.	 Nem	 akarta	 megégetni	 magát,	 mint	 annak
idején	 a	 feleségével,	 aki	 nem	 bízott	 benne	 és	 elhagyta	 őt,	 és	 csak
akkor	 szeretett	 volna	 visszajönni	 a	 családjához,	 amikor	 kiderült,
hogy	fut	a	szekér.	Ezért	hallgatott	ennyi	héten	keresztül	Zoé	apja	is.
–	 Szívesen	megismerném	ezt	 az	 asszonyt,	 aki	 elrabolta	 tőlem	az

apám	szívét	–	erőltetett	mosolyt	az	arcára	a	nő.
–	El	fog	jönni	az	ideje.



15.	FEJEZET

A	 Fadaei-házban	 minden	 készen	 állt	 az	 esküvőre.	 A	 ház	 szalonja
fehér	 és	 vörös	 rózsáktól	 pompázott,	 a	 kacskaringós	 lépcsősor
korlátját	 hófehér	 muszlinanyag	 borította,	 melynek	 alját	 néhány
helyen	 felrögzítettek,	 így	 elegáns	 lejtést	 kölcsönöztek	 neki,	 és
mindegyik	 rögzítéshez	 egy-egy	 vörösrózsa-csokrot	 helyeztek
díszítésként.
A	kert	tele	volt	székekkel,	melyek	mindegyike	hófehér	selyemmel

volt	burkolva,	a	háttámláját	pedig	szintén	fehér,	muszlinból	készült
hatalmas	masnik	gazdagítottak.	A	székek	kétoldalt	helyezkedtek	el,
középen	 széles	 folyosót	 hagyva,	 melyet	 vörös	 bársonyszőnyeggel
fedtek	le,	és	mindkét	oldalát	vörös	és	fehér	rózsák	szegélyezték.
A	 vendégek	már	 elkezdtek	 szállingózni	 Zakaria	 Fadaei	 és	 Sanaa

al-Hussein	pompázatos	esküvőjére.
Zak	 a	 szobájában	 tartózkodott,	 és	 bár	már	 fel	 volt	 öltözve,	 nem

szeretett	volna	még	kimenni	onnan.	A	szíve	a	torkában	dobogott,	és
mint	 mindig,	 most	 is	 a	 szerelmére,	 Zoéra	 gondolt.	 Megpróbálta
meggyőzni	 magát,	 hogy	 ez	 volt	 a	 leghelyesebb	 döntés,	 amit	 az
utóbbi	hónapokban	meghozott.	De	vajon	tényleg	becsaphatta	magát
az	 állandó	 győzködésével?	 Legszívesebben	 elfutott	 volna,
elmenekült	 volna	 a	 világ	 elől,	 egészen	 Zoéig,	 akit	 kézen	 fog,	 és
magával	 visz	 a	 világ	 végére,	 csak	 hogy	 nyugtuk	 lehessen	 végre.	 A



szíve	azt	súgta,	hogy	borzalmas	őrültséget	követ	el	már	megint,	de
az	 esze	 tudta,	 hogy	 így	 a	 helyes.	 A	 férfi	 őrült	 csatát	 vívott	 saját
magával	 és	 a	 lelkiismeretével,	 tudta,	hogy	bárhogyan	dönt	 is,	már
egyik	sem	helyes.	Úgyhogy	maradt	azon	az	ösvényen,	amit	Allah,	na
meg	a	szülei	mutattak	meg	neki.
Ebben	a	percben	Gibril	és	Fatime	nyitott	rá	a	bánatos	férfira.	Úgy

robbantak	be	kopogás	nélkül	az	ajtón,	mintha	üldözné	őket	valaki.
–	 Zak,	 beszélhetnénk	veled	 egy	pár	 percet?	 –	 kérdezte	 lihegve	 a

lány.
–	Most?	Nem	ér	rá	a	szertartás	után?
–	A	szertartás	után	már	késő	lesz.
A	férfi	felnézett	rájuk,	majd	így	szólt.
–	Akkor	mondjátok!
–	Nem	veheted	feleségül	Sanaát	–	vágott	a	közepébe	Fatime.
–	Fatime!	Megbeszéltük,	hogy	nem	így	indítunk,	csak	finoman.
–	Fél	óra	múlva	kezdődik	az	esküvő,	nincs	idő	finomkodásra.
–	Elég!	–	szólt	közbe	Zakaria.	–	 Inkább	azt	mondjátok	meg,	hogy

szerintetek	miért	nem	nősülhetek	meg!
–	Mert	Zoét	szereted	–	vágta	rá	Gibril	magabiztosan.
Zakaria	elképedve	hallgatta	a	barátait,	és	kitört	belőle	a	nevetés.

Bár	 egyáltalán	 nem	 tartotta	 mulatságosnak	 a	 történteket.	 Majd
hirtelen,	mint	akinek	elvágták	a	hangját,	abbahagyta	a	kacagást.
–	Annak	már	vége.
–	 Dehogy	 van	 vége,	 ezzel	 a	 dumával	 megetethetsz	 bárkit,	 de

minket	 nem	 –	 kezdte	 Gibril,	 és	 a	 kedvesére	 és	 magára	 mutatott,
majd	 a	 kezével	 Zakariát	 vette	 célba,	 úgy	 nyomatékosította	 a
következőket.	–	Egy	olyan	szerelemnek,	mint	a	tiétek,	sosincs	vége.
A	 Seherezádé	 a	 kedvenc	 könyved,	 folyton	 abból	 idéztél,	 és	 ha
valami	bántott,	mindig	azt	olvastad.	Seherezádé	kitartása	meghozta
a	gyümölcsét.	Hát	nem	emlékszel?



Zakaria	ránézett	a	barátjára,	a	szemei	megteltek	könnyel.
–	Nem	mondhatom	le	az	esküvőt,	Gibril.	Túl	késő,	és	a	szüleimet

sem	akarom	kellemetlen	helyzetbe	hozni	megint.	Legalább	most	az
egyszer	csináljam	azt,	ami	elő	van	írva	nekem.
–	Sosem	hallgattál	a	szüleidre,	most	miért?	Mi	változott?
–	 Elég	 már!	 Most	 az	 egyszer	 ez	 a	 helyes	 út.	 Megváltoztatom	 az

életem.
–	Te	nem	megváltoztatod,	hanem	tönkreteszed	az	életed	–	vágott

közbe	Fatime.
–	Nem.	Pont,	hogy	most	hozom	helyre	–	válaszolta	az	unokabátyja,

majd	lesütötte	a	tekintetét.
Gibril	nem	akarta	annyiban	hagyni	ezt	az	egészet,	bár	már	csak

negyedóra	maradt	a	szertartás	kezdetéig.
–	 Nagyon	 jól	 tudod,	 hogy	 itt	 nem	 csak	 rólad	 van	 szó.	 Sanaa	 is

elvesztette	a	szerelmét,	az	élete	értelmét,	miattad.
–	 Igazad	 van,	 még	 egy	 boldogtalan	 ember	 lesz	 a	 földön	 a

hülyeségeim	miatt.	De	már	nem	tudok	mit	tenni.
–	Dehogynem!	Zak,	ne	tedd	tönkre	más	ember	boldogságát	azért,

mert	te	nem	találod	a	tiédet.
–	Megtaláltam	a	boldogságot.	Zoé	volt	az,	de	az	a	fekete	éjszaka,	az

alku…	Tönkretett	mindent.
–	 Ezt	 az	 egészet	 el	 lehet	 felejteni.	 Újra	 lehet	 kezdeni,	 csak	 nézz

ránk!	 –	 Gibril	 ekkor	 felidézett	 a	 barátjának	 pár	 sort	 a	 kedvenc
meséjéből.	 –	 „Öröm	 borította	 be	 a	 király	 lakát,	 s	 szétterjedt
városszerte,	 emberöltőknek	 nem	 volt	 még	 soha	 ilyen	 éje,	 színe
tündöklőbb	volt,	mint	a	napvilág	fénye…”
Zakaria	 felnézett	 a	 barátaira,	 szeme	 megtelt	 reménnyel,	 és

komoly	hangon	szólalt	meg.
–	 Amikor	 megláttam	 fekete	 ruhában	 azon	 az	 estén	 a	 leendő



feleségem,	 már	 tudtam,	 hogy	 ez	 az	 alku	 nagyon	 rossz	 ötlet	 volt.
Ennek	ellenére	ti	valóban	úgy	gondoljátok,	hogy	el	lehet	felejteni	azt
a	borzasztó	fekete	éjszakát?
–	Igen	–	bólogattak	határozottan	mindketten	egyszerre.
–	 Akkor	 valóban	 nincs	 más	 választásom,	 mint	 hogy	 kiálljak	 az

emberek	elé,	és	mindenkinek	bevalljam	az	érzéseimet.	Így	Sanaa	is
megszabadulhat	 a	 kötelezettségétől,	 és	 visszamehet	 ahhoz	 a
férfihoz,	akit	valóban	szeret.
–	Kezdésnek	megteszi.
–	Jöjjön,	aminek	jönnie	kell.	–	Zakaria	óriásit	sóhajtott,	de	közben

mintha	valami	hatalmas	súly	gördült	volna	le	a	mellkasáról.	Végre
rászánta	magát,	hogy	kiálljon	az	emberek	elé,	s	elmondja,	hogy	nem
Sanaa	 az	 a	 lány,	 akit	 feleségül	 akar	 venni.	 Hogy	 nem	 hozna	 jó
döntést,	ha	ezt	megtenné.	Hazudna	magának,	az	embereknek	és	a
jövendőbeli	 feleségének	 is.	 Ez	 nem	 lenne	 tisztességes	 senkivel
szemben.	 Amint	 a	 férfi	 leért	 a	 teraszhoz,	 látta,	 hogy	 a	 kihelyezett
székeket	már	egészen	elfoglalták,	és	már	a	kazi	is	helyet	foglalt	elöl
az	 asztalánál.	 Végül	 nagy	 levegőt	 vett,	 végigvonult	 a	 sorok	 között.
Nem	sokkal	később	a	menyasszony	 is	elindult	a	szüleivel	Zak	 felé,
majd	Riad	átadta	a	lányát	a	leendő	vejének,	és	leült	az	első	sorban.
De	 mielőtt	 a	 kazi	 megkezdte	 volna	 a	 szertartást,	 Zakaria	 Sanaa
szemébe	nézett,	majd	ezt	mondta:
–	Ne	haragudj	rám,	kérlek,	de	nincs	itt	az	ideje,	hogy	megnősüljek.

–	A	lány	szemeibe	ekkor	visszatért	a	csillogás,	szinte	ki	sem	kellett
mondania,	 a	 férfi	 tudta,	 hogy	 Sanaa	mennyire	hálás	 ezért.	 Ezután
hátat	fordított	neki,	és	így	szólt	a	tömegnek:
–	Elnézést	 kérek	mindenkitől,	 de	mielőtt	 itt	 bármi	 is	 történik,	 el

kell	 mondanom	 valamit	 önöknek.	 –	 Ekkor	 újra	 Sanaára	 nézett,
rákacsintott,	 majd	 visszafordult	 az	 emberek	 felé.	 Egy	 pár	 lépést
előrement,	 és	 elmondta	 mindenkinek,	 hogy	 ő	 nem	 szerelmes	 al-



Hussein	 lányába.	Csak	azért	akarja	 feleségül	venni,	mert	a	 szüleik
annak	 idején	megegyeztek	abban,	hogy	valamikor	ők	majd	 férj	 és
feleség	 lesznek,	 de	 az	 ő	 szíve	 már	 régen	 másé.	 Elmondta,	 hogy
szeretné	meg	nem	történtté	tenni	a	múltját,	és	tiszta	lappal	kezdeni
újra	az	életét,	de	ebbe	az	életbe	nem	fér	bele	még	egy	hazugság.	És	a
kapcsolata	 a	 lánnyal	 egy	 újabb	 hazugságra	 épülne.	 Végül
bejelentette,	hogy	itt,	ezen	a	napon	bizony	ő	nem	nősül	meg.
–	 Mi	 ez	 a	 badarság?!	 –	 állt	 fel	 Riad	 al-Hussein	 a	 székről.	 –

Megegyeztünk,	Qasim!	 –	 fordult	 a	 férfi	 felé,	de	mielőtt	 ő	bármit	 is
mondhatott	volna,	Sanaa	megelőzte	őt.
–	 Én	 sem	 akarom	 ezt	 a	 frigyet,	 apám.	 Az	 én	 szívem	 is	 másé	 –

sütötte	le	a	tekintetét.
–	De	lányom!	–	akadt	el	a	szava	Riadnak.
Ekkor	 Sanaa	 Zakaria	 felé	 fordult,	 megfogta	 a	 kezét,	 majd	 a

szemébe	nézett,	és	így	szólt:
–	Bármi	történjen	is	ezután,	kívánom,	hogy	legyél	nagyon	boldog,

és	 köszönöm,	 hogy	 megszabadítottál	 a	 kötelességemtől.	 Allah
vigyázzon	 rád,	 és	 adjon	 neked	 nagyon	 sok	 boldogságot!	 –	 Azzal	 a
lány	 elsétált	 a	 széksorok	 között,	 egészen	 a	 kertkapuig.
Megkönnyebbülve	lépett	ki	a	szívének	oly	kedves	világba,	mely	egy
eddig	még	 ismeretlen	 utat	 nyitott	meg	 neki.	 A	 lányt	 borzongással
töltötte	el	a	 tudat,	hogy	végre	szabad	 lehet,	kötelezettségek	nélkül.
Bízott	benne,	hogy	a	szülei	megbocsátják	neki	az	engedetlenségét.
Zakaria	ezután	a	barátjához	fordult,	aki	mint	tanú	állt	mellette,	és

bárgyún	vigyorgott.	A	fickó	a	barátja	füléhez	hajolt,	és	belesúgta.
–	 Ez	 nem	 az	 én	 napom,	 de	 nem	 kell,	 hogy	 az	 emberek	 rossz

szájízzel	menjenek	el	innen.
–	Ezt	hogy	érted?	–	suttogta	Gibril	meglepetten.
–	 Neked	 és	 Fatimének	 kezdődhetne	 ma	 a	 tündérmesétek	 –

kacsintott,	 Gibril	 pedig	 elmosolyodott.	 Először	 kissé	 ódzkodott	 a



hirtelen	ötlettől,	mégis	megfogta	Fatime	kezét,	és	elindult	vele	a	kazi
felé.
–	Mit	csinálsz?	–	kérdezte	riadtan	a	lány.
–	Zak	pompás	ötlettel	állt	elém	–	súgta.	–	Ő	ma	nem	nősül	meg,	de

mi	összeházasodhatnánk	–	vonta	meg	a	vállát	a	férfi,	mint	akit	nem
érdekelnek	a	következmények.
–	 Őrült	 vagy	 –	 nevette	 el	 magát	 a	 lány.	 –	 De	 ha	 ezt	 a	 szüleim

megtudják…
–	Meg	fogják,	hiszen	ők	is	itt	vannak.
–	Hát	ez	az	–	felelte	Fatime,	és	megtorpant.	De	amikor	a	kedvese

szemébe	nézett,	tudta,	hogy	ő	az	igazi,	és	semmit	sem	akart	jobban,
mint	összekötni	vele	az	életét.	–	Ez	őrület	–	suttogta.	–	Mi	lesz	ennek
a	vége?	–	De	neki	is	tetszett	ez	a	fajta	lázadás,	hát	ő	is	megvonta	a
vállát.	 –	 Végül	 is	 ez	 egy	 őrült	 nap.	 Hát	 legyen	 –	 mondta,	 és	 újra
elindult	a	szerelmével	a	kazi	felé.	Bár	volt	egy	kis	félsz	benne,	hogy
a	szülei	nem	engedik	majd	neki	ezt	a	házasságot,	de	az	anyja	is	és	az
apja	 is	 könnyes	 szemmel,	 szótlanul	 nézték,	 hogy	 a	 lányuk
boldogsága	miként	válik	teljessé.
Szerencsére	 a	 Fadaei	 család	 a	 haladóbb	 gondolkodású

muzulmánok	közé	tartozott.	Fél	órával	később	a	lány	és	Gibril	férj-
és	 feleségként	 sétáltak	 végig	 a	 Fadaei-ház	 kertjének	 vörös
bársonyszőnyegén,	a	közös	jövőjük	felé.

Miután	Zoé	eljött	 az	apjától,	 bement	az	 irodába.	Alizeé	már	 régen
bent	 volt,	 elkészítette	 főnökének	 a	 reggeli	 kávét,	 de	 végül	 ő	maga
itta	meg,	miután	Zoé	közölte	vele,	hogy	az	apja	ma	később	 jön	be,
mert	 először	 a	 gyárba	megy.	 Szerette	 volna	 leellenőrizni	 az	 ottani
munkásokat	 is.	 Zoé	 ezután,	 bár	 nem	 érezte	 jól	 magát,	 bement	 az



irodájába,	és	leült.	A	nő	émelygett,	a	közérzete	rossz	volt,	és	enyhe
szúrást	érzett	a	hasában.	Megpróbálta	magát	kényelembe	helyezni,
de	 ez	 sem	 segített,	 olyannyira,	 hogy	 a	 szúró	 érzés	már	 fájdalmas
görccsé	 alakult.	 Visszatámolygott	 a	 titkárságra,	 de	 mielőtt
kimondhatta	 volna,	 hogy	 rosszul	 van,	 elájult.	 Alizeé	 megijedt,
próbálta	magához	téríteni	a	barátnőjét,	de	mindhiába.	Így	gyorsan	a
telefonhoz	 rohant,	 és	 tárcsázta	 a	 mentőket,	 akik	 pillanatok	 alatt
kiérkeztek	Mathieu	Darrieux	lányához.
Zoé	a	kórházban	tért	magához,	és	az	első	kérdése	az	orvoshoz	az

volt,	 hogy	 van	 a	 babája.	 A	 doktor	 rámosolygott,	 és	 megnyugtatta,
hogy	a	picivel	minden	rendben	van.	Az	asszony	megnyugodott,	de
ekkor	az	orvos	elmondta	neki,	hogy	túl	sok	a	stressz	az	életében,	és
mivel	 nem	 eszik	már	 napok	 óta,	 így	 a	 legyengült	 szervezete	 nem
bírta	tovább,	ezért	sokasodtak	a	rosszullétek,	emiatt	ájult	el.
–	Egy	pár	napig	jó	lenne,	ha	bent	maradna	a	kórházban.
–	Ha	nincs	nagy	baj,	én	inkább	hazamennék.
–	Én	ezt	is	megértem,	de	ígérje	meg,	hogy	odafigyel	magára.
–	Úgy	lesz,	doktor	úr.
–	 Akkor	 én	 most	 elmegyek,	 és	 megírom	 a	 zárójelentést,	 amint

végzek,	hazamehet.
–	Köszönöm.
Miután	Alizeé	értesítette	a	barátnője	apját	a	történtekről,	habozás

nélkül	 felhívta	 Zakariát.	 Az	 sem	 érdekelte,	 hogy	 a	 férfi	 esetleg	 a
nászútján	 lehet,	 hiszen	 a	 nő	 úgy	 gondolta,	 neki	 is	 joga	 van	 tudni
arról,	hogy	a	volt	felesége	az	ő	gyermekét	hordja	a	szíve	alatt.
A	 telefont	Qasim	Fadaei	vette	 fel.	Majd	Alizeé	bemutatkozott,	de

mielőtt	bármit	is	mondott	volna,	Zakariát	kérte.	Hangja	sürgető	volt.
–	Valami	probléma	van	a	cégnél?
–	Nem	igazán.	Ez	inkább	magánjellegű,	uram,	kérem,	adná	a	fiát?
A	 vonal	 ekkor	 elcsendesült,	 nem	 lehetett	 hallani	 semmit,	 az



viszont	 tisztán	kiszűrhető	volt,	hogy	Qasim	nem	tette	 le	a	 telefont.
Egy	kis	idő	elteltével	Alizeé	valamiféle	mozgást	hallott	a	készüléken
keresztül,	majd	Zak	szólalt	meg	a	telefon	másik	végéről.
–	 Alizeé.	 Mi	 történt?	 –	 kérdezte,	 de	 hangja	 cseppet	 sem	 volt

nyugodt.	 Mintha	 megérezte	 volna,	 hogy	 Zoéval	 történt	 valami.
Furcsa	volt	minden,	ami	Zakaria	és	a	kedvese	között	történt.	Olyan
volt,	 mintha	mindketten	 éreznék	 a	másik	 gondjait,	 fájdalmait.	 De
Alizeé	 nem	 akarta	megváratni	 a	 férfit,	 sem	 tovább	 húzni	 az	 időt.
Hiszen	minden	perc	számított.
–	Alizeé?	–	szólt	bele	újra	a	kagylóba	az	ifjabb	Fadaei.	A	nő	pedig

beszámolt	neki	mindenről.	Elmondta,	hogy	Zoé	kórházba	került,	és
azt	is,	hogy	állapotos,	és	a	gyerek,	akit	a	szíve	alatt	hord,	az	övé.
Zakaria	elsápadt.
–	Mi?	–	kérdezett	vissza,	mint	aki	nem	hallotta	jól	a	nő	szavait.	–

Akkor	azért	jött,	hogy	ezt	elmondja	–	zakatoltak	a	gondolatok	a	férfi
fejében.	Végül	csak	ennyit	 tett	hozzá	a	mondandójához:	–	Azonnal
indulok	 –	 azzal	 letette	 a	 telefont,	 majd	 hirtelen	 újra	 felkapta	 a
kagylót,	és	tárcsázott.	A	kairói	repülőteret	hívta,	lefoglalt	egy	jegyet
a	legközelebbi	gépre,	ami	Párizsba	ment.
–	 Az	 a	 gép	 fél	 óra	múlva	 indul,	 uram	 –	 felelte	 egy	 nő	 a	 telefon

másik	 végéről.	 –	 Ideér	 addig?	 Nem	 lenne	 jobb,	 ha	 egy	 esti	 gépre
foglalnék	inkább	 jegyet	önnek,	Fadaei	úr?	Talán	az	biztosabb,	és	a
hat	órakor	induló	járatra	még	van	egy	szabad	hely.
–	Nekem	most	 kell	 a	 jegy,	 én	pedig	 ott	 leszek,	 ha	nem	húzza	 az

időmet	–	mondta	idegesen,	azzal	le	is	rakta	a	telefont.
–	Mi	történt,	fiam?	–	nézett	Zakre	Ghalia,	akit	szemmel	láthatólag

már	 a	 rosszullét	 kerülgetett.	 Hiszen	 csak	 félszavakat	 hallott,	 de	 a
legrosszabbra	gondolt.
–	Zoé	kórházba	került	–	hadarta,	miközben	a	cipőjét	és	a	kabátját

rángatta	magára.	 –	 Ráadásul	 terhes,	 és	 Alizeé	 szerint	 a	 gyerek	 az



enyém.
–	Micsoda?	–	lepődött	meg	Qasim.	–	Terhes?
–	 Mennem	 kell,	 fél	 órám	 van	 a	 repülőtérre	 érni	 –	 kötötte	 be	 a

cipőjét	a	zaklatott	férfi.
–	Miért	nem	mész	későbbi	géppel?
–	 Most	 kell	 mennem.	 Nem	 akarok	 várni	 estig.	 Mire	 az	 a	 gép

elindul,	én	már	Párizsban	leszek.
–	Na	de…	–	kezdte	volna	az	asszony,	de	a	fia	beléfojtotta	a	szót.
–	Anya,	most	ne!
–	A	sofőr	a	kocsinál	van,	majd	ő	kivisz	a	reptérre!	–	kiáltotta	utána

az	 apja,	 és	 Zakaria	 mögött	 ebben	 a	 pillanatban	 becsukódott	 a
bejárati	ajtó.
–	 Oh,	 Allah,	 segíts	 meg!	 –	 sóhajtotta	 könnyes	 szemmel	 Ghalia,

miközben	még	mindig	a	csukott	ajtót	bámulta.
Zakaria	 az	 utolsó	 pillanatban	 ért	 a	 repülőtérre,	 ahol	 azonnal

átvette	 a	 jegyét,	 de	 a	 hölgy,	 aki	 annál	 az	 ajtónál	 állt,	 mely	 a
repülőgéphez	 vezetett,	 már	 nem	 akarta	 átengedni	 a	 férfit.	 Azt
mondta,	hogy	már	befejezték	a	beszállást,	és	a	gép	pár	perc	múlva
kigurul	a	felszállópályára.	Nem	engedheti	be.
Végül	 Zakariának	 sikerült	 meggyőznie	 őt,	 hogy	 a	 beteg,	 terhes

feleségéhez	 kell	 mennie,	 és	 mielőbb	 oda	 kell	 érnie	 hozzá.	 A	 férfi
addig	beszélt,	amíg	a	nőnek	megesett	rajta	a	szíve.	Tudta,	hogy	még
van	 esélye	 elérni	 a	 gépet,	 de	 nem	 akart	 kockáztatni	 sem.	 Még
mindig	 csóválta	 a	 fejét,	 hogy	 nem	 engedi	 át,	 de	 közben	 háborút
vívott	 anyai	 szívével.	Majd	megrázta	 a	 fejét,	 sóhajtott	 egy	 nagyot,
végül	engedett	a	férfinak,	és	kinyitotta	az	ajtót.	Ennek	ellenére	nem
volt	teljesen	nyugodt,	és	hogy	megsürgesse	a	férfit,	utánakiáltott.
–	 Siessen!	 –	 A	 rohanó	 Zakaria	 Fadaei	még	 gyorsabban	 szedte	 a

lábait,	végül	eltűnt	a	folyosó	végén,	és	a	hölgy	ekkor	visszacsukta	a
repülőgépekhez	vezető	átjáró	ajtaját.



Aznap	 este,	 miután	Mathieu	 hazavitte	 a	 lányát	 a	 kórházból,	 nem
akart	elmozdulni	mellőle,	pedig	randevúja	 lett	volna.	Ám	Zoé	nem
hagyta	 annyiban	 a	 dolgot.	 Elmagyarázta	 az	 apjának,	 hogy	 nincs
egyedül,	hiszen	itt	van	a	barátnője,	nem	lesz	semmi	baja.	Megígérte,
hogy	pihenni	fog.	Addig-addig	unszolta	a	férfit,	hogy	ő	mégis	elment
a	találkozójára.	Alizeé	pedig	a	barátnője	mellett	maradt.	Főzött	egy
kellemes,	 nyugtató	 teát,	 majd	 leült	 Zoé	 mellé	 a	 kanapéra.	 A	 nő
bekapcsolta	a	tévét,	és	azt	bámulta.	Épp	a	híradó	ment.
–	 Nem	 kellene	 ilyeneket	 nézned	 pont	 most,	 csak	 felzaklatna.

Inkább	 pihenned	 kéne.	 Nézzünk	 valami	 mást	 –	 majd	 leült	 a
barátnője	 mellé,	 és	 felemelte	 az	 asztalról	 a	 távirányítót,	 hogy
átkapcsolja	a	tévét.
–	 Itt	 az	 ideje	 visszatérnem	 a	 valóságba,	 nem	 kergethetek

álomképeket	–	magyarázta	Zoé,	majd	felült	ő	is.	–	A	volt	férjem	egy
másik	nővel	hetyeg	éppen.
–	Hát	ez	 így,	 ilyen	 formában	nem	teljesen	 igaz	–	dadogta	Alizeé,

majd	lesütötte	a	tekintetét.
Zoé	 ránézett	 a	 barátnőjére,	 furcsa	 méregetésbe	 kezdett.	 Majd

mint	aki	várja	a	fejleményeket,	megemelte	a	szemöldökét.
–	Na	jó…	–	tette	le	a	teát	a	kezéből	az	asszisztens.	–	Amíg	vizsgált	a

doki,	 én	 felhívtam	 Zaket,	 mert	 annyira	 aggódtam	 érted…
Elmondtam	 neki	 mindent,	 és	 ő	 most	 ide	 tart	 –	 hadarta	 szinte
érthetetlen	gyorsasággal.
Zoé	szó	nélkül	 fordította	a	fejét	a	 tévé	felé,	mert	borzasztó	rossz

érzés	 kerítette	 hatalmába,	 s	 ekkor	 valóban	 valami	 váratlan	 dolog
történt.
–	Hangosítsd	fel!	–	kérte	Alizeét	az	asszony.	A	barátnője	pedig	újra



megfogta	 a	 távirányítót,	 és	 feltekerte	 a	 hangerőt,	 majd	 ő	maga	 is
bámulni	 kezdte	 a	 tévét.	 Talán	 hirtelen	 fel	 sem	 fogták,	 hogy	 mi
történik	éppen.
A	riporternő	valami	repülőgép-balesetet	emlegetett.
–	Ma	a	kora	délutáni	órákban	eddig	ismeretlen	okok	miatt	lezuhant

a	 Kairóból	 Párizsba	 tartó	 Egyptair	 repülőgép.	 A	 fedélzeten
ötvenhárman	 tartózkodtak,	 a	 személyzettel	 együtt.	 Eddig	 meg	 nem
erősített	információk	szerint	a	légi	szerencsétlenségnek	nincs	túlélője.
A	 légi	 szerencsétlenség	 után	 nem	 sokkal	 a	 kiérkező	mentőegységek
megkezdték	 a	 roncsok	 átvizsgálását,	 és	 bár	 kevés	 reménnyel,	 de
kutatnak	túlélők	után.	Jelenleg	a	repülőgép	fekete	dobozát	is	keresik,
hogy	 minél	 előbb	 ki	 tudják	 deríteni	 a	 baleset	 okát.	 Amint	 újabb
információhoz	jutunk,	azt	természetesen	megosztjuk	önökkel	is…
–	Mit	is	mondtál?	Zak	Párizsba	tart?
Zoé	feje	zúgni	kezdett,	nem	fogta	fel,	hogy	mi	történik	körülötte,	a

riporternő	 utolsó	 szavait	 már	 szinte	 nem	 is	 hallotta.	 Egyszerűen
nem	hitt	a	fülének,	öntudatlanul	állt	fel	a	kanapéról,	és	tört	ki	belőle
a	keserves	zokogás.	Alizeé	csak	bámulta	a	tévét,	de	maga	sem	hitte
el,	 amit	 hallott.	 Próbálta	 vigasztalni	 a	 barátnőjét,	 biztatni,	 hátha
Zakaria	 nem	 pont	 azon	 a	 gépen	 ült,	 de	 mindhiába.	 Zoé	 csak
keservesen,	 térdre	 rogyva	 sírt,	 testét	 átölelte,	 mert	 úgy	 érezte,
menten	kettészakad.
Egy	 félórával	később	kopogtattak	az	ajtón.	Alizeé	 remegő	kézzel

nyitotta	ki,	abban	reménykedett,	hogy	Zakaria	lesz	az.	Lenyomta	a
kilincset,	 de	 majd	 frászt	 kapott,	 amikor	 meglátta	 Nathant	 az
ajtóban.
–	Te?	–	kérdezte	a	nő,	majd	gondolatban	gúnyosan	hozzátette:	A

legjobbkor.
–	 Zoéhoz	 jöttem	 –	 tolta	 félre	 őt	 az	 ajtóból,	 majd	 besietett	 a



nappaliba,	és	letérdelt	a	földre	az	asszony	mellé.	–	Értesültem,	hogy
mi	 történt,	 így	 azonnal	 idejöttem.	 Csak	 tudatni	 akartam,	 hogy
számíthatsz	rám	–	simogatta	meg	a	nő	hátát	a	férfi,	aki	még	mindig
keservesen	sírt.
–	Nathan…	–	ölelte	át	őt	az	asszony.	–	Köszönöm.
Alizeé	pedig	csak	állt	az	ajtóban,	bámulva	a	nappali	felé,	széttárt

karokkal,	mint	aki	nem	érti	ezt	az	egészet.	Ekkor	a	férfi	felsegítette
a	 földről	 Zoét,	 majd	 leültette	 a	 kanapéra,	 és	 vitt	 neki	 egy	 pohár
hideg	 vizet.	 A	 nő	 belekortyolt	 a	 vízbe,	miközben	 a	 férfi	mellé	 ült.
Ezután	 letette	a	poharat,	majd	magához	húzta	a	megtört	asszonyt.
Alizeé	mintha	 ott	 sem	 lett	 volna.	 A	 barátnőjét	 valahol	megértette,
hiszen	 teljesen	 kétségbe	 volt	 esve,	 de	 Nathan	 viselkedése	 enyhén
szólva	is	aggasztotta.	Ő	sosem	volt	ennyire	rámenős	fazon.	De	az	is
meglehet,	 hogy	 csak	 a	 féltékenység	 beszél	 belőle.	Mert	 valljuk	 be,
hogy	 ő	 a	 legjobb	barátnője	 Zoénak,	 neki	 kéne	mellette	 lenni,	 nem
pedig	ennek	az	Amerikából	visszatért	majomnak.	Alizeé	elég	hülyén
érezte	magát,	hogy	percek	óta	csak	áll	az	ajtóban,	és	befelé	bámul	a
nappaliba.
–	 Azt	 hiszem,	 rám	 itt	 már	 nincs	 szükség	 –	 mondta	 végül,	 de

mielőtt	távozott	volna,	még	visszaszólt	a	barátnőjének.	–	Szólj	majd,
ha	mégis	–	ezután	becsapta	maga	mögött	Zoé	lakásának	ajtaját.

Ghalia	és	Qasim	is	a	híradóból	értesült	a	szörnyű	hírről.	A	férfit	és	a
feleségét	teljesen	felzaklatta	a	tudósítás,	és	nem	is	tudták,	hogy	mit
csináljanak.	Végül	mindketten	úgy	 látták	 jónak,	ha	azon	nyomban
autóba	ülnek,	és	a	sofőrjükkel	a	kairói	repülőtérre	vitették	magukat,
abban	 a	 reményben,	 hogy	 a	 fiuk	 végül	 mégsem	 érte	 el	 a
repülőgépet.	 De	 a	 reptér	 személyzete	 elmondta,	 hogy	 a	 férfi	 az



utolsó	pillanatban	ért	oda,	és	bár	nem	akarták	átengedni	a	kapun,	ő
annyira	könyörgött,	hogy	végül	mégis	beengedték	a	repülőhöz.
Ghalia	 őrjöngött,	 fájdalma	 a	 szíve	 mélyére	 hatolt,	 szinte

kettéhasítva	 azt.	 Qasim	 is	 mély	 gyászba	 fordult,	 de	 tudták,	 nem
tehetnek	semmit,	így	hazamentek,	onnan	figyelték	a	fejleményeket.
Egyszerűen	nem	akarták	elhinni,	hogy	ez	megtörténhetett.	Egyetlen
fiukat	örökre	elveszítették.	A	házba	beköltözött	a	bánat.	Selma	is	a
könnyeivel	küszködve	készítette	az	ételeket,	de	feleslegesen,	hiszen
a	családban	senki	sem	evett.
Nem	sokkal	 a	házaspár	hazatérte	után	 csengettek.	Fatime	 szülei

álltak	az	ajtóban.	Azonnal	idesiettek,	amint	meghallották	a	hírt.
–	 Biztos,	 hogy	 Zakaria	 a	 gépen	 volt?	 –	 kérdezte	 Gabir,	 Qasim

testvére,	akinek	hangja	zaklatott	volt.
–	 Elmentünk	 a	 repülőtérre,	 amint	 ez	 a	 hír	 a	 fülünkbe	 jutott.	 –

Qasim	 hangjában	 szörnyű	 fájdalom	 csengett.	 –	 De	 ott
megerősítették	a	félelmünket.	A	fiam	felszállt	a	Párizsba	tartó	gépre.
–	Oh,	 Allah	 –	 ült	 le	 az	 egyik	 fotelba	 Fatime	 anyja,	Hadeel,	majd

keserves	sírásba	kezdett.
Újabb	 percekig	 tartó	 csend	 következett.	 De	 egyszer	 csak	Hadeel

felemelte	a	fejét,	majd	ránézett	Ghaliára.
–	A	lányomat	és	a	férjét	értesítettétek?
–	 Nem.	 Nem	 akartuk	 ezzel	 a	 hírrel	 zavarni	 őket	 a	 nászútjukon.

Majd	ha	hazaérnek.
–	Vajon	a	kedvese,	Zoé,	tudja	már?
–	 Valószínűleg	 igen	 –	mondta	 Ghalia	 –,	 hiszen	minden	 csatorna

erről	szól,	így,	gondolom,	Párizsba	is	elért	a	hír.
–	Nem	kéne	mégis	felhívni?	–	kérdezte	halkan	Gabir.
–	Nekem	ehhez	most	nincs	erőm	–	felelte	Ghalia,	majd	az	emeletre

indult.	–	Lepihenek.
–	Ekkor	újra	kopogtattak	az	ajtón.	Két	rendőr	állt	ott,	akik	Qasim



Fadaeit	keresték.	A	férfi	kisétált	a	szalonból.
–	Uraim,	Qasim	Fadaei	 –	 nyújtotta	 a	 kezét	 a	 rendőröknek,	majd

betessékelte	őket	a	házba.	–	Remélem,	jó	hírrel	szolgálnak.
–	A	munkatársaink	és	a	mentőcsapatok	megkezdték	a	repülőgép

roncsainak	 átvizsgálását.	 Sajnos	 biztosat	 még	 mi	 sem	 tudunk.	 A
repülő	 fekete	 dobozát	még	 ebben	 a	 percben	 is	 keresik.	Nehezíti	 a
munkát,	hogy	a	becsapódás	előtt	tűz	ütött	ki	a	gépen,	így	kell	egy	kis
idő,	mire	az	áldozatokat	azonosítani	tudjuk.
–	Tűz?	–	suttogta	Qasim.
–	Nem	 tudjuk,	hogyan	 történt,	mindent	most	vizsgálnak,	uram	–

felelte	a	rendőr.	–	Minket	csak	azért	küldtek,	hogy	elmondjuk,	hogy
a	holttestek	azonosítása	napokig	is	eltarthat.
–	 Értem	 –	 válaszolta	 a	 férfi,	 miközben	 könnyek	 szöktek	 a

szemébe.
–	Allah	adjon	önöknek	türelmet	és	erőt	–	köszönt	el	a	két	rendőr,

miután	 elmondták,	 amiért	 jöttek.	 Qasim	 pedig	 lehajtott	 fejjel,
könnyes	szemmel	ment	vissza	a	családhoz	a	szalonba.
–	Mit	mondtak	a	rendőrök,	testvérem?
–	Csak	annyit,	hogy	elkezdték	átkutatni	a	roncsokat,	és	keresik	a

katasztrófa	okát.	 –	Qasim	nem	akart	 többet	mondani,	 főleg	nem	a
tűzről,	 hiszen	nem	 szerette	 volna	 felzaklatni	 a	 család	 többi	 tagját.
Ráér	ez	majd	akkor,	ha	azonosították	az	áldozatokat,	köztük	Zakaria
Fadaeit	is.
A	 szobára	 ezután	 újra	 keserves	 csend	 telepedett,	 bánat	 és

szomorúság	járta	át	a	házat,	ahogy	az	ott	lévők	szívét	is.

Miután	Alizeé	hazaért	a	barátnőjétől,	nem	tudott	megszabadulni	a
nyomasztó	 gondolataitól.	 Furcsának	 találta,	 hogy	 Nathan	 egyszer



csak	 felbukkan	 a	 semmiből.	 Ráadásul	 pont	 egy	 ilyen	 helyzetben,
amikor	 a	 barátnője	 ennyire	 kiszolgáltatott	 állapotban	 van.	 Úgy
érezte,	tennie	kell	valamit,	hogy	kiderítse,	valóban	véletlenről	van-e
szó,	vagy	valami	más	is	rejtőzik	a	háttérben.
Nathanról	évekig	nem	lehetett	tudni	semmit,	nem	jelentkezett	az

elmúlt	 időszak	alatt,	most	meg	úgy	tért	vissza,	mintha	sosem	ment
volna	el.
Alizeé	féltette	a	barátnőjét,	és	nem	akarta	annyiban	hagyni	ezt	a

dolgot.	Végül	meghozta	a	döntést,	és	úgy	találta	jónak,	hogy	kideríti
a	férfi	látogatásának	valódi	okát.	Természetesen	ezt	egyedül	intézte,
senkinek,	még	Mathieu-nek	sem	szólt	a	tervéről.	Úgy	gondolta,	csak
akkor	 avatja	 be	 Zoé	 apját,	 ha	 megtud	 valami	 biztosat	 Nathanról.
Nem	 akart	 felzaklatni	 senkit,	 mert	 az	 is	 meglehet,	 hogy	 csak
rémeket	lát.
Nem	 is	 várakozott	 sokáig,	 másnap	 reggel,	 még	 munka	 előtt

elment	Nathan	építészeti	irodájához.	Ő	maga	sem	volt	biztos	benne,
hogy	mire	számíthat,	ha	odamegy.	Mit	mond	majd	a	férfinak,	ha	ott
összefut	vele?
–	Jó	reggelt	–	lépett	be	az	irodába	Alizeé.
–	Jó	reggelt	–	válaszolta	egy	ismeretlen	férfi.	–	Segíthetünk?
–	Azt	hiszem,	igen.	Én	a	cégvezetőt	keresem.
–	Én	vagyok	–	jött	a	válasz.	Alizeé	egy	darabig	megszeppenve	állt,

furcsán	méregette	 az	 idegen	 férfit,	 hiszen	 ez	 a	 fickó	 nem	Nathan
volt.
–	Azt	hiszem,	félreértett.	Én	Nathan	Fuoliinit	keresem.
A	pasas	felhúzta	a	szemöldökét,	majd	így	válaszolt:
–	 Sajnálom,	 kisasszony,	 de	 Nathan	 nem	 a	 cég	 vezetője.	 –	 Alizeé

egy	pillanatra	nyeregben	érezte	magát.	Na	tessék,	én	megmondtam!
–	 gondolta	 diadalittasan,	 de	 aztán	 falba	 ütközött.	 –	 Ő	 a	 vállalat



tulajdonosa.
–	 Oh,	 értem,	 akkor	 bizonyára	 félreértettem	 valamit.	 –	 Az

asszisztens	 szinte	 lefagyott,	 nem	 is	 tudta,	 hogy	 mit	 lehet	 erre
mondani.	Tiszta	hülyének	érezte	magát,	aki	ott	áll	az	iroda	közepén
szótlanul,	 tátott	szájjal.	Közben	meg	azon	járt	az	agya,	hogy	ha	ezt
Nathan	megtudja,	akkor	majd	magyarázkodhat	neki.	Na	jó,	a	nevét
nem	 árulta	 el,	 de	 ez	 a	 pasi	 nem	 hülye,	 ha	megemlíti	 Nathannak,
hogy	 valaki	 érdeklődött	 utána,	 és	 személyleírást	 is	 ad,	 név
hiányában,	 akkor	 bizony	 rá	 fog	 jönni,	 hogy	 Zoé	 barátnője
faggatózott.	Alizeé	egyre	kellemetlenebbül	 érezte	magát,	 így	minél
előbb	menekülni	akart	az	irodából.
–	Valami	baj	van?
–	Nem,	nincs.	Csak	váratlanul	ért,	hogy	Nathan	tulajdonában	van

a	cég.	Én	azt	hittem,	hogy	nemcsak	tulajdonos,	hanem	személyesen
ő	vezeti	a	céget.
–	 Tudja,	Nathan	 eladta	 a	 vállalkozását,	 amit	 Amerikában	 hozott

létre,	ezután	visszatért	Párizsba,	és	megvette	ezt	az	építészeti	céget.
Egyedül	 kezdett	 bele,	 de	 amint	 társra	 talált,	 átadta	 a	 vezetői
pozíciót.
–	Azt	nem	mondta,	hogy	miért	 jött	haza?	–	Alizeé	kíváncsisága	a

fickóban	is	kételyeket	gerjesztett.	A	nő	látta,	hogy	kiült	az	arcára	a
kérdés.
–	Mondja,	 miért	 érdekli	 ennyire	magát	 a	 tulaj	 élete?	 –	 De	 a	 nő

megdöbbent	 arcára	 pillantva,	 hogy	 oldja	 annak	 feszültségét,
elnevette	magát.	–	Esetleg	szóljak	neki,	ha	bejön?
–	Nem,	nem!	Majd	én	beszélek	vele.	Amúgy	sem	sürgős.
Az	 asszisztens,	 amint	 kilépett	 az	 utcára,	 kissé	 megkönnyebbült,

hiszen	itt	már	nem	buktathatta	le	magát.
Alizeé	 úgy	 érezte,	 úgy	 viselkedik,	 mint	 egy	 gyerek.	 Meg	 akarta

óvni	a	barátnőjét,	de	mitől	is?	Nyilván	ez	az	egész	csak	egy	véletlen.



Nathan	visszajött	Amerikából,	mert	eladta	a	cégét.	De	vajon	miért?
Ennyi	 év	után…	Lehet,	 hogy	 ezt	 valóban	meg	kéne	beszélnie	 vele.
Na	de	mit	mondjon?	„Te,	 figyelj!	Minek	 jöttél	haza,	 és	mit	akarsz	a
barátnőmtől?	Zoé	még	nincs	túl	a	férjén,	és	nem	is	lesz	egy	darabig…”
–	Tiszta	 égés…	Végül	 is	 lehet,	 hogy	mégis	 tisztázniuk	kellene	ezt	 a
dolgot,	 mert	 Alizeé	 igencsak	 félti	 a	 barátnőjét,	 főleg	most,	 hogy	 a
hormonok	is	 tombolnak	benne.	Terhes…	egy	gyereknek	pedig	 joga
van	megtudni,	hogy	ki	az	apja	meg	a	nagyszülei.
Az	 asszisztens	mindennek	 ellenére	 úgy	 döntött,	 hogy	megkeresi

Nathant,	 és	 beszél	 vele	 Zoéról.	 Bement	 egy	 kávézóba,	 hogy
felhörpintsen	 egy	 adag	 feketét,	 és	 végiggondolja,	 mit	 mondjon	 a
felbukkant	pasinak.
–	 Szia,	 Alizeé	 –	 köszönt	 rá	 ebben	 a	 pillanatban	 egy	 fickó.	 A	 nő

felemelte	 a	 tekintetét	 a	 kávéscsészéről,	 és	 szinte	 sokkot	 kapott	 a
látványtól.
–	 Nathan!	 –	 A	 férfi	 viccesnek	 találta	 Zoé	 barátnőjének

arckifejezését,	nem	bírta	visszatartani	a	nevetést.
–	Mi	van?	Tán	szellemet	láttál?
–	 Nem.	 De	 pont	 olyan	 vagy…	 Mármint	 rád	 gondoltam,	 erre	 te

felbukkansz…
–	Nahát	–	lepődött	meg	a	fickó.	–	Remélem,	jó	gondolataid	voltak

velem	kapcsolatosan.
Nem	egészen	–	húzta	el	a	száját	a	lány,	de	a	véleményét	egyelőre

megtartotta	 magának.	 Egy	 kis	 idő	 után	 végül	 megköszörülte	 a
torkát.
–	Beszélnünk	kell	–	mondta	ki	hangosan.
Nathan	leült	a	szemközti	székre,	és	türelmesen	várt.	Zoé	szerint	a

férfi	mindig	ilyen	volt,	ha	valamit	mondott,	a	szemébe	nézett.	Ha	a
tekintetét	elkapta,	akkor	tudta,	hogy	füllentett,	de	erre	nem	sokszor



volt	példa.	Talán	egyszer	fordult	elő,	mielőtt	Amerikába	ment	volna.
Vagyis	ez	azt	jelenti,	hogy	ha	a	fickó	az	ember	szemébe	néz,	akkor
igazat	mond.
Kezdjünk	hozzá	–	pislogott	a	titkárnő,	majd	megszólalt.
–	Miért	jöttél	vissza	Párizsba?
–	Mert	eladtam	az	amerikai	cégemet.
Alizeé	 megint	 elgondolkodott.	 Azt	 már	 tudom,	 basszus!	 Na	 jó,

akkor	bele	a	közepébe…
–	Mit	akarsz	a	barátnőmtől,	Nathan?
A	 pasas	 mintha	 nem	 értette	 volna	 a	 kérdést,	 felhúzta	 a

szemöldökét,	és	csodálkozva	bámult	az	előtte	ülő	nőre.
–	Semmit…	Tudom,	hogy	félted	őt,	tisztában	vagyok	vele.	Ha	arra

célzol,	 hogy	 azért	 jöttem	 vissza,	 hogy	 megszerezzem	 Zoét,	 akkor
tévedsz.	Teljesen	véletlenül	találkoztam	vele	a	Champs-Élysées-n.
Alizeé	 lehajtotta	 a	 fejét,	nem	 tudta,	mit	higgyen,	 ez	 a	 fickó	vagy

ilyen	 jól	 hazudik,	 vagy	 valóban	 igazat	 mond.	 És	 végig	 a	 szemébe
nézett.
–	Már	 két	 hónapja	 itthon	 vagyok.	 Ha	 azért	 jöttem	 volna	 vissza,

hogy	 elcsavarjam	 a	 barátnőd	 fejét,	 akkor	 már	 rég	 felkerestem
volna.	Én	is	féltem	őt,	ennyi…	Elmesélte	nekem	a	történetét,	tudom,
hogy	min	ment	keresztül.	Hidd	el,	nem	fogom	kihasználni.
–	Mit	kerestél	nála	tegnap	este?
–	Meglátogattam.	Talán	baj?	–	kérdezte,	de	ezt	a	kérdést	úgy	tette

fel,	 hogy	 a	 titkárnő	 teljesen	 elszégyellte	 magát.	 Még	 az	 arca	 is
elpirult,	amit	Nathan	meg	is	jegyzett.
–	Jól	áll	neked	a	piros	–	kacsintott	a	nőre,	majd	felállt	az	asztaltól.

–	 Ha	 nem	 vagy	 biztos	 a	 dolgodban,	 ne	 az	 alkalmazottamnál
érdeklődj.	 Kérdezz	 engem!	 –	 Nathan	 ezután	 távozott	 a	 kávézóból.
Alizeé	 pedig	még	 kínosabban	 érezte	magát	 e	miatt	 a	 kis	 incidens



miatt.



16.	FEJEZET

Fatime	és	Gibril	a	nászútjukat	 töltötték.	Ez	volt	az	utolsó	napjuk	a
Maldív-szigeteken,	 és	 nem	 igazán	 volt	 kedvük	 még	 visszatérni
Kairóba.	Hiányozni	 fog	nekik	 a	hófehér	homokos	 tengerpart,	 ahol
az	óceán	vize	olyan	tiszta,	hogy	egészen	le	lehetett	látni	a	fenekére.
Még	 egyszer	 utoljára	 megmerültek	 a	 habokban,	 mielőtt
visszaindultak	volna	a	repülőtérre.
Csodálatos	 élményekkel	 értek	 vissza	 Kairóba.	 Ott	 Gibril	 házába

mentek	 először,	 mely	 ezután	 a	 közös	 otthonuk	 lett.	 Megpihentek,
végül	pedig	a	Fadaei	családot	látogatták	meg.
Fatime	 a	 maradék	 holmiját	 is	 magával	 szerette	 volna	 vinni	 a

hitvesi	 házba.	 De	 amikor	 odaértek,	 még	 csak	 nem	 is	 gondolták
volna,	hogy	milyen	hírrel	fogadják	őket.
A	 család	 könnyeket	 hullajtva	 ült	 a	 nappaliban,	 amikor	 a	 fiatal

házaspár	belépett	az	ajtón.	Hideg,	már-már	dermesztő	volt	a	levegő.
Gibril	nem	értette,	mi	történik,	csak	az	tűnt	fel,	hogy	a	barátját	nem
látja	sehol	sem.	Őrületes	fájdalom	hasított	a	mellkasába.
–	Mi	történt?	Hol	van	Zak?
A	többiek	ránéztek,	Fatime	pedig	abban	a	pillanatban	érte	utol	a

férjét.	 Mindketten	 kíváncsian	 várták	 a	 magyarázatot.	 Qasim	 volt,
aki	erőt	vett	magán,	majd	így	szólt.
–	Zakaria	meghalt.



Gibril	 értetlenül	 kapkodta	 a	 fejét,	 hol	Ghaliára,	 hol	 pedig	 annak
férjére	 nézett,	 de	 szólni	 nem	 tudott.	 Fatime	 sem	 értette,	 hogy	 mi
folyik	itt,	hiszen	pár	nappal	ezelőtt	még	minden	rendben	volt.
–	Hogyan?	–	kérdezte	a	 lány,	mert	mielőbb	 tudni	 szerette	volna,

hogy	mi	történt	az	unokabátyjával.
–	 Pár	 napja	 Zak	 kapott	 egy	 telefonhívást	 Párizsból,	 és	 el	 akart

menni	oda.	–	Ghalia	hangja	nagyon	zaklatott	volt,	de	mintha	még	élt
volna	benne	a	remény,	hogy	viszontláthatja	a	fiát.	Fatimét	ettől	az
érzéstől	kirázta	a	hideg.	Félt,	hogy	a	nagynénje	be	fog	csavarodni.	–
De	a	repülőgép	lezuhant.
–	Oh,	Allah!	–	ült	le	Fatime	az	asszony	mellé,	és	potyogni	kezdtek	a

könnyei.
Ám	 ekkor	 megszólalt	 a	 csengő.	 Selma	 pedig	 odasétált,	 majd

kinyitotta	 az	 ajtót.	 Zoé	 és	 Nathan	 állt	 a	 küszöbön,	 akik	 az	 első
reggeli	géppel	repültek	Egyiptomba,	mert	a	nő	személyesen	szerette
volna	kinyilvánítani	részvétét	a	családnak.	Amikor	Ghalia	meglátta
őt,	felállt	a	kanapéról,	elé	sietett,	majd	magához	ölelte	volt	menyét.
–	Zoé.
–	Hát	igaz	–	nyögte	fájdalmában	a	fiatal	nő.
Qasim,	 látva	 felesége	 szenvedését,	 rögtön	 rátért	 a	 lényegre,	 és

faggatni	kezdte	a	fia	volt	feleségét.
–	Mi	 történt	 Párizsban,	 ami	miatt	 a	 fiamnak	 annyira	 gyorsan	 el

kellett	 rohannia	 itthonról,	 hogy	 nem	 tudta	 megvárni	 az	 esti	 gép
indulását?	Miért	kellett	Zakariának	meghalnia?
Zoé	elengedte	a	volt	anyósát,	majd	közelebb	 lépett	a	 férfihoz,	és

így	szólt.
–	 Miután	 megtudtam,	 hogy	 Zak	 el	 akar	 válni	 és	 egy	 másik	 nőt

szeretne	 feleségül	venni,	 eléggé	zaklatott	 állapotba	kerültem.	Nem
értettem	az	okát,	és	abban	a	pillanatban	nem	is	akartam	tudni.	–	A
nő	 szeme	 megtelt	 könnyekkel.	 –	 Nem	 voltam	 önmagam,



mindenfélét	 a	 fejéhez	 vágtam,	 és	 eljöttem.	 Amikor	 visszaértem
Párizsba,	 nem	 tudtam,	 mihez	 is	 kezdjek.	 Mi	 lesz	 ezután?
Megpróbáltam	 elfogadni	 Zak	 döntését,	 de	 magyarázatot	 nem
találtam	 rá.	 Aztán	 egyszer	 csak	 rosszul	 lettem,	 és	 kórházba
kerültem	–	majd	egy	kis	szünetet	tartott.	–	Terhes	vagyok,	és	a	baba
apja	 Zakaria	 –	 sírta	 el	 magát	 Zoé.	 Nathan	 biztatásképpen
megsimogatta	a	nő	hátát.
–	 Terhes	 vagy?	 –	 lepődött	meg	Ghalia,	 aki	 a	 zokogástól	 alig	 bírt

mondani	pár	szót.	–	Miért	nem	mondtad	eddig?
–	Csak	nemrég	tudtam	meg.
–	 Mennyi	 idős	 a	 baba?	 –	 Qasim	 szíve	 egy	 pillanatra	 megtelt

boldogsággal,	amint	meghallotta	a	hírt.	A	menye	 terhes.	 Igen,	még
most	 is	 a	menyüknek	 tekintették	 Zoét,	 ő	 ugyanolyan	 családtagnak
számított	eddig	is,	és	az	is	marad,	történjen	bármi.
–	Három	és	fél	hónapos.
–	Mi	 lesz	veled,	 lányom?	–	nézett	Ghalia	a	kismamára.	–	Költözz

vissza	hozzánk,	mi	segítünk	neked	mindenben.
–	 Nem	 lehet,	 hiszen	mit	 szólna	 Zak	 felesége?	 –	 kérdezte	 Zoé,	 és

Ghaliára	pillantott.	–	Mi	elváltunk,	hogy	nézne	ki	ez	az	egész,	ha	én
most	ideköltöznék?
–	A	 fiam	nem	nősült	meg.	 –	Qasim	hangja	nyugodt	 volt,	mintha

valahol	örülne	neki,	hogy	Zakaria	nem	vette	feleségül	a	kiválasztott
nőt.	 Csak	 akkor	 megint	 itt	 van	 a	 kérdés,	 hogy	 mire	 volt	 jó	 ez	 a
cirkusz?	Mire	jó	ez	a	se	veled,	se	nélküled	kapcsolat?
Zoé	szívében	ekkor	újra	elhatalmasodott	a	bánat	és	a	fájdalom.	De

mielőtt	 bármit	 is	 mondhatott	 volna	 az	 invitálásra,	 Nathan
megelőzte	őt.
–	 Nézzék,	 én	 Zoé	 mellett	 állok,	 segítek	 neki	 mindenben,	 a

gyermeket	is	a	sajátomnak	tekintem	majd.
Ekkor	minden	 szem	 a	 nőre	 szegeződött,	 várták	 a	 reakcióját,	 de



Zoé	 annyira	 meglepődött	 Nathan	 kijelentésén,	 hogy	 szóhoz	 sem
jutott.
–	Ezt	majd	még	megbeszéljük.
–	Ki	maga?	–	kérdezte	Qasim	az	idegen	férfira	pillantva.	–	Maga	az

én	 házamban	 ne	 döntse	 el	 az	 unokám	 sorsát!	 Hacsak…	 –	 nézett
Zoéra,	 mintha	 azt	 szerette	 volna	 kérdezni,	 hogy	 „ez	 a	 férfi	 az	 új
udvarlód?”.
–	Nathan	egy	régi	 ismerősöm	és	 jó	barátom.	–	De	mintha	Qasim

nem	 hitte	 volna	 el.	 Mielőtt	 Zoé	 magyarázkodásba	 kezdett	 volna,
Ghalia	közbeszólt.
–	Ugye	nem	tiltod	el	tőlünk	az	unokánkat?	–	sírta	el	magát	újra.	–

Nekünk	csak	ő	maradt,	aki	emlékeztet	a	fiunkra.
–	Soha	nem	tiltanám	el	önöktől	az	unokájukat.
–	 Lassan	 mennünk	 kéne	 –	 szakította	 félbe	 őket	 Nathan,	 mert

igencsak	tartott	attól,	hogy	ha	így	halad	a	dolog,	akkor	egyedül	kell
visszamennie	Párizsba.	Azt	pedig	nem	akarta.	Nagyon	nem.	Ekkor
mindannyian	megint	a	férfira	néztek,	kissé	számonkérőn,	hogy	már
megint	olyan	dologba	üti	 az	orrát,	 ami	valójában	nem	 tartozik	 rá.
Zoé	 újra	 zavarba	 jött,	 nem	 tudott	 többet	 mondani	 Qasiméknak
Nathanról,	hiszen	ő	nem	úgy	tekintett	rá,	mint	a	kedvesére,	sőt	még
csak	 kapcsolatot	 sem	 tervezett	 vele.	 Valójában	 senkivel	 nem
tervezett	 semmilyen	 kapcsolatot,	 mert	 csak	 egy	 férfit	 szeret	 még
most	 is,	 ő	 pedig	 nem	 más,	 mint	 Zakaria	 Fadaei.	 Ennek	 ellenére
hallgatott	 a	 férfira,	 mert	 ő	 is	 úgy	 látta	 jónak,	 ha	 most	 elmennek
innen,	majd	mindketten	elköszöntek,	és	távoztak	a	Fadaei	házból.
Miután	 visszaértek	 a	 szállodába,	 Zoé	 dühösen	 nekiesett	 a

férfinak.	 Egyszerűen	 nem	 értette,	 hogy	 Nathan	 egyáltalán	 minek
kísérte	 el	 őt	Kairóba.	Egyáltalán,	mi	a	 fenének	egyezett	bele,	hogy
eljöjjön	vele	ide,	a	volt	férje	családjához.	Azt	meg	pláne	nem,	hogy
hogy	jön	ő	ahhoz,	hogy	a	volt	anyósa	és	apósa	előtt	olyan	dolgokat



állítson,	amiről	még	csak	szó	sem	esett	köztük.	Mi	az,	hogy	majd	ő	a
sajátjaként	 neveli	 Zakaria	 gyermekét?	 Hiszen	 még	 csak	 egy	 párt
sem	 alkotnak.	 Rendben.	 Meg	 lehet	 érteni	 őt	 is,	 hiszen	 az	 utóbbi
időben	Nathan	volt	Zoé	támasza,	így	talán	jogosan	reménykedett	az
újrakezdésben,	de	azért	ez	mégiscsak	túlzás	volt.
A	 nő	 borzasztó	mérges	 volt	 rá,	 nagyot	 csalódott	 benne.	 Nathan

sosem	 volt	 ilyen	 rámenős,	 persze	 az	 igaz,	 hogy	 már	 régen
találkoztak,	és	az	emberek	változnak.	De	ennyire	nem	változhatott
meg…
Biztosan	 csak	 jót	 akart.	 Talán	 csak	 meg	 akarta	 nyugtatni	 Zak

szüleit,	 hogy	 az	 unokájukról	 lesz	 majd,	 aki	 gondoskodjon.	 Na	 de
akkor	is…	Hiszen	én	is	tudok	gondoskodni	a	babáról,	nem	kell	ahhoz
egy	idegen	férfi	segítsége.
–	 Meghallgatnál	 engem	 is?	 –	 a	 fickó	 nyugodt	 volt,	 és	 nem	 volt

bűntudata	sem.	–	Azért	mondtam	azt,	hogy	a	sajátomnak	tekintem	a
gyermeket,	mert	 láttam,	milyen	 hatással	 volt	 rád	 az	 a	 légkör.	Mit
gondolsz,	 mennyivel	 lenne	 jobb	 abban	 a	 házban	 neked	 és	 a
gyereknek?	Zakaria	árnyékában	élni…	Sosem	lennél	boldog,	és	nem
tudnál	 felejteni.	 Minden	 napot	 ugyanúgy	 élnél	 meg,	 nem	 hozna
megnyugvást	az	idő.
Zoé	érezte,	hogy	Nathannak	igaza	van,	már	nem	is	haragudott	rá.

Megbeszélték	 a	 történteket,	 ezután	 a	 nő	 lefeküdt	 pihenni.	 Nathan
nem	 tudott	 elaludni,	 így	 elmélkedni	 kezdett	 arról,	 hogy	 vajon	 Zoé
ezek	után	miként	fog	bánni	vele.	Az	egyetemi	éveikre	gondolt,	arra,
hogy	annak	idején	mennyire	szerette	a	nőt.	Talán	ez	az	érzés	sosem
múlt	 el	 valójában,	 hiszen	 amióta	 újra	 találkozott	 vele,	 megint
felizzott	a	szívében	a	parázs.



Másnap	reggel	Zoé	egy	árva	szót	sem	szólt.	Csendben	ültek	egymás
mellett	 a	 taxiban,	 mely	 a	 kairói	 repülőtérre	 vitte	 őket.	 De	 arra
egyikőjük	sem	számított,	hogy	miután	visszaérnek	a	nő	lakásába,	mi
várja	majd	őket.
A	nő	apja	és	Alizeé	ültek	a	nappaliban,	mindkettőjük	 tekintete	a

két	fiatalra	szegeződött,	amint	azok	beléptek	az	ajtón.
–	Hát	ti?	–	kérdezte	Zoé	tőlük,	hangjában	ott	volt	a	meglepődés.
–	 Azért	 jöttünk,	 hogy	 megnézzük,	 hogy	 vagy.	 –	 Mathieu

meglehetősen	ideges	volt.
–	 Azért	 mentem	 Kairóba,	 hogy	 részvétemet	 fejezzem	 ki	 a

családnak.
–	Nem	lett	volna	elég	egy	telefon?	–	Alizeé	hangja	aggodalmasan

csengett.
–	 Ne	 haragudjatok,	 de	 én	 erre	 most	 nem	 vagyok	 képes.	 Nem

akarok	 senkivel	 sem	 vitatkozni.	 Felnőtt	 ember	 vagyok,	 el	 tudom
dönteni,	hogy	mi	a	jó	nekem.
–	 Az	 lehet,	 de	 vajon	 azt	 is	 tudod,	 hogy	 mi	 a	 jó	 a	 babának?	 –

Mathieu	tekintete	a	lánya	hasára	szegeződött.
–	Mondtam,	 hogy	 nem	 akarok	 vitázni,	 kérlek,	 ehhez	most	 nincs

erőm.
–	Én	azt	hiszem,	most	elmegyek	–	jelentette	ki	Nathan.
–	Ne	menj,	kérlek	–	szólt	rá	Zoé.
–	Itt	most	nincs	rám	szükség.
–	 Miért	 csináljátok	 ezt	 velem?!	 –	 akadt	 ki	 a	 nő,	 ekkor	 Nathan

megfordult,	mielőtt	 kilépett	 volna	 az	 ajtón.	 –	 Állandóan	 faggattok,
számonkértek!	Mintha	idióta	lennék!	Elég	már	ebből!
–	Senki	sem	akart	számonkérni	téged,	lányom.
–	Nem?	Akkor	most	mit	csináltok?!
–	Zoé,	nyugodj	meg!	–	lépett	vissza	a	nappaliba	Nathan.	–	Az	apád

és	a	barátnőd	csak	jót	akarnak	neked.



–	Te	is	az	ő	pártjukat	fogod?
–	 Én	 senki	 pártját	 nem	 fogom,	 csak	 arra	 kérlek,	 hogy	 nyugodj

meg.	Ne	izgasd	fel	magad!
A	 nő	 elgondolkodott	 Nathan	 szavain,	 és	 rá	 kellett	 jönnie,	 hogy

igaza	van	a	pasasnak.	Így	bocsánatot	kért	az	ott	lévőktől.
–	Tudom,	hogy	nem	könnyű	mostanában	velem,	ne	haragudjatok.

Néha	tényleg	idiótának	érzem	magam.
–	Tudjuk,	hogy	min	mész	keresztül.
–	Nem,	nem	tudjátok.
–	 Én	 elvesztettem	 a	 feleségemet,	 Zoé!	 Ne	 mondd,	 hogy	 nem

tudom!	–	Mathieu	hangja	szomorú	volt,	és	egyben	dühös.
–	Sajnálom,	apa,	igazad	van.	–	A	nő	sírni	kezdett,	tudta,	hogy	ezzel

most	 elég	mélyre	 szúrt	 az	 apja	 lelkében,	 és	 olyan	 dolgokat	 hozott
felszínre,	 amelyeket	 nem	 kellett	 volna.	 Szégyellte	 magát,	 és
megpróbálta	 a	 hormonjaira	 fogni	 a	 viselkedését,	 de	 nem	 lehet
mindent	egy	másállapotra	fogni.	Csak	azért,	mert	terhes	és	dúlnak
benne	a	hormonok,	nem	lehet	ennyire	barom!	A	saját	apját	sértette
vérig,	 na	 meg	 a	 legjobb	 barátnőjét.	 Zoé	 megpróbált	 erőt	 venni
magán,	és	uralkodni	az	indulatain.	Kért	egy	csésze	teát	Alizeétől,	aki
készségesen	elkészítette	neki.
De	 mielőtt	 belekortyolhatott	 volna,	 éles	 fájdalom	 nyilallt	 a

hasába,	felsikoltott,	aztán	elhomályosult	előtte	a	világ.
Alizeé	azonnal	tárcsázta	a	mentők	számát.	Mire	Zoé	újra	magához

tért,	már	a	kórházban	volt.	Az	apja	ült	mellette,	és	amint	kinyitotta
a	szemét,	a	gyermeke	felől	érdeklődött.	Mathieu	egy	könnycseppet
morzsolt	 el	 a	 szeme	 sarkában,	 és	 a	 lánya	 rögtön	 tudta,	 hogy	 a
gyermek,	akit	annyira	várt,	már	nincs	többé.	Zoé	sírni	kezdett,	nem
akarta	 elhinni,	 hogy	 Zakaria	 egyetlen	 emlékét,	 melyet	 maga	 után
hagyott,	elvesztette.
–	 Légy	 erős,	 lányom,	 légy	 erős!	 –	 suttogta	 az	 apja,	 majd



megszorította	zokogó	lánya	kezét.

Miután	Zoé	és	a	férfi	távozott	a	Fadaei	családtól,	Fatime	és	Gibril	is
hazament.	 A	 házba	 újra	 beköszöntött	 a	 fájdalmas	 csend.	 Azon	 az
éjszakán	nem	jött	álom	senki	szemére.
Másnap	 délelőtt	 viszont,	 amikor	 Ghalia	 és	 Qasim	 a	 nappaliban

várták	 a	 további	 a	 híreket	 a	 fiukról,	 kinyílt	 a	 bejárati	 ajtó,	 és
Zakaria	 állt	 ott.	 A	 férfi	 rögtön	 besietett	 a	 szalonba,	 és	 azonnal
köszöntötte	az	aggodalomtól,	fájdalomtól	kimerült	szüleit.
–	Zakaria	–	kiáltotta	Ghalia,	hangja	szinte	sikításként	törte	meg	a

csendet.	Fel	sem	fogta	igazán,	hogy	a	fia	áll	előtte.
–	 Fiam	 –	 állt	 fel	 az	 apja	 is	 a	 fotelból,	majd	mindketten	 átölelték

halottnak	hitt	fiukat.
–	Mi	ez	az	egész?	–	kérdezte	zokogva	az	asszony.
–	Gyertek,	elmesélem,	mi	történt	–	felelte	a	férfi,	majd	belekezdett

a	 történetbe,	hiszen	nem	szerette	volna	 tovább	váratni	a	 szüleit.	 –
Aznap,	amikor	kiértem	a	repülőtérre,	már	nem	akartak	átengedni	a
kapun,	de	kikönyörögtem,	hogy	átmehessek,	viszont	a	repülőt	nem
értem	 el.	 Ott	 álltam	 a	 folyosón,	 és	 bámultam	 a	 kifutópályára
gördülő	 gépet.	 Nem	 is	 voltam	 magamnál.	 Nem	 sokkal	 később
leszállt	egy	másik	gép,	az	utasai	épp	azon	a	folyosón	jöttek	ki,	ahol
én	 ott	 ragadtam,	 és	 magukkal	 sodortak.	 Ezek	 szerint	 senki	 nem
vette	 észre,	 hogy	 végül	 nem	 tudtam	 felszállni	 a	 gépre.	 De	 biztos
voltam	abban,	hogy	az	esti	 repülőre	már	nem	 lesz	meg	a	 jegy,	 így
felhívtam	egy	másik	repteret	Alexandriában.	Onnan	indult	egy	gép
Londonba,	 én	 pedig	 odautaztam.	 Későn	 értem	 a	 szállodába,	 így
lefeküdtem	 és	 megpróbáltam	 aludni.	 Másnap	 pedig	 a	 legkorábbi
géppel	 indultam	 Párizsba.	 Amikor	 leszállt	 a	 repülő,	 kerestem	 egy



szállodát,	 ahol	 majd	 elalhatok.	 Ott	 tudtam	 meg,	 hogy	 mi	 történt.
Próbáltalak	 hívni	 benneteket,	 de	 nem	 sikerült	 elérni,	 a	 telefon
állandóan	 foglaltat	 jelzett.	 Próbálkoztam	 a	 mobilokkal	 is,	 de
valamiért	 süket	 volt.	 Nem	 értettem,	 így	 a	 legkorábbi	 géppel
hazajöttem,	hogy	megnyugtassalak	benneteket.	Az	bánt,	hogy	Zoét
nem	láthattam,	nem	tudom,	hogy	van.
–	Zoé	itt	járt	nálunk	tegnap	délután	–	szipogta	Ghalia.
Zakaria	 értetlenül	 és	 kíváncsian	 nézett	 az	 anyjára,	 aki	 így

folytatta.
–	Részvétet	nyilvánítani	jött.
–	Oh,	Allah,	ezek	szerint	ő	is	értesült	a	halálhíremről.
–	Igen.
–	 Meg	 kell	 tudnia,	 hogy	 élek	 –	 mondta	 a	 férfi,	 majd	 elővette	 a

telefonját,	és	tárcsázta	Zoé	számát,	de	a	lány	nem	vette	fel.	Zakaria
többször	 hívta,	 kis	 szünetekkel,	 de	 mindannyiszor
eredménytelenül.	Végül	úgy	döntött,	hogy	Alizeét	hívja	fel,	hátha	ő
tud	valamit	mondani	neki.
Alizeé,	 amint	 meglátta	 a	 telefonja	 kijelzőjén	 Zakaria	 nevét,

menten	rosszul	lett,	remegő	kézzel	tette	a	füléhez	a	készüléket.
–	Halló.
–	Zakaria	vagyok,	Alizeé.
A	 nő	 nem	 szólalt	 meg,	 elvette	 a	 fülétől	 a	 kagylót,	 és	 bámulta	 a

készüléken	 olvasható	 nevet.	 Arra	 gondolt,	 hogy	 talán	 teljesen
becsavarodott,	 és	 képzeli	 az	 egészet,	 de	 ekkor	 a	 férfi	 kiabálása
kizökkentette	gondolatmenetéből.
–	Alizeé,	ott	vagy?!
–	 Zakaria?	 –	 kérdezett	 vissza	 a	 titkárnő,	 de	 hangja	 nagyon	 halk

volt.
–	 Én	 vagyok,	 nem	 haltam	meg,	 nem	 voltam	 a	 gépen.	 Zoé	 hogy

van?



–	Kórházban	van.
–	Még	mindig?	–	lepődött	meg	a	férfi.	De	nem	is	értette,	hiszen	a

szülei	azt	mondták,	hogy	a	kedvese	itt	járt	a	minap.
–	Már	megint.
–	Odamegyek,	mondd	el	neki,	hogy	nincs	bajom.
–	Zak	–	kezdte	volna	a	másik,	de	a	férfi	megelőzte	őt.
–	 Odamegyek,	 majd	 beszélünk.	 –	 Ezzel	 Zakaria	 kinyomta	 a

telefont.
–	Fiam,	még	csak	most	kaptunk	vissza,	ne	menj	el!	–	Ghalia	hangja

újra	szorongóvá	vált.
–	El	kell	mennem.
–	Nem.	Nem	kell	–	felelte	az	apja,	és	annak	ellenére,	hogy	Ghalia

figyelmeztetőleg	megrázta	a	fejét,	hogy	a	férje	ne	mondjon	semmit,
Qasim	mégis	belekezdett.
–	 Zoé	 nem	 volt	 egyedül,	 amikor	 idejött.	 Egy	 férfi	 kísérte	 el,	 aki

biztosított	 minket	 arról,	 hogy	 a	 sajátjaként	 neveli	 majd	 a
gyermekedet.
–	Ezért	még	inkább	oda	kell	mennem,	apa!	Az	a	gyerek	az	enyém,

és	 nem	 egy	 idegené!	 Nem	 hagyom,	 hogy	 valami	 jöttment	 alak
nevelje	fel	az	én	vérem!
–	Nyugodj	meg…
–	El	kell	mennem,	anyám.
–	Tudom	–	bólogatott	az	asszony,	majd	egy	 jó	mélyet	sóhajtott.	–

Tudom.
Miután	 Zakaria	 újból	 távozott	 a	 családi	 házból,	 Ghalia	 felhívta

Gibrilt,	és	beszámolt	neki	arról,	hogy	a	fia	életben	van.	Így	az	egész
család	megnyugodhatott	végre.



Amikor	 az	 ifjabb	 Fadaei	megérkezett	 Párizsba,	 visszament	 abba	 a
szállodába,	 ahol	 először	 megszállt,	 majd	 lepakolta	 a	 holmiját,	 és
elindult	 a	 kórházba	 Zoéhoz.	 Mire	 odaért,	 Alizeé	 már	 elmondta	 a
barátnőjének	a	jó	hírt,	így	a	nő	megkönnyebbült	kissé.
Amint	Zak	belépett	a	kórterem	ajtaján,	összeszorult	a	szíve.	Látta

szerelme	 sápadt,	 meggyötört	 arcát,	 és	 karikás,	 kialvatlan	 szemeit.
Meg	egy	idegen	férfit,	aki	az	ágya	mellett	ült.	Valószínűleg	ő	volt	a
kísérője,	amikor	Kairóban	járt.
–	 Zoé	 –	 ült	 le	 az	 ágya	mellé,	megfogta	 a	 nő	 kezét,	 de	 ő	 kihúzta

tenyerét	 a	 férfiéból.	 Zakaria	 nem	 ellenkezett,	 hiszen	 jogosnak
találta	a	szerelme	dühét.	–	Hogy	vagy?
–	 Beszélgessetek,	 magatokra	 hagylak	 benneteket	 –	 szólalt	 meg

Nathan,	mert	tudta,	hogy	most	nem	maradhat	itt.
–	Örülök,	hogy	élsz	–	suttogta	a	nő,	miután	a	fickó	távozott,	majd

megnedvesítette	kiszáradt	ajkát.	–	Elvesztettem	a	babát	–	 folytatta,
és	szemeiből	könnyek	törtek	elő.
–	Semmi	baj.
–	Zak,	kérlek,	ne…	Nem	akarok	újra	reménykedni.
–	 Tudod,	 hogy	 szeretlek,	 érezned	 kell,	 hogy	 nekem	 te	 vagy	 a

minden.
–	 Akkor	 mondd	 meg	 nekem,	 hogy	 miért?!	 Miért	 csináltad	 ezt

velem?	Miért	tetted	ezt	velünk?
–	Azt	 gondoltam,	 hogy	 így	 lesz	 a	 legjobb,	 reménykedtem	benne,

hogy	 ha	 elengedlek,	 megtalálhatod	 a	 boldogságot.	 Bíztam	 abban,
hogy	az	egyikünk	így	majd	felhőtlenül	boldog	lehet.
–	Tévedtél.	Amióta	eljöttem	Kairóból,	mindig	valami	baj	történik.

Csapás	csapás	hátán…	Hogy	lehet	ezt	kibírni?
–	 Sajnálom.	 Annyi	mindenben	 tévedtem,	 annyi	mindent	 rosszul

csináltam	 az	 évek	 során,	 de	 hidd	 el,	 szeretném	 jóvátenni.
Egyetlenegy	 dolgot	 nem	 csináltam	 rosszul,	 azt,	 hogy	 beléd



szerettem.	 Te	 vagy	 a	mindenem,	 Zoé,	 kérlek,	 bocsáss	meg	nekem!
Kezdjük	újra,	tiszta	lappal!
–	Nem	lehet.
Zakaria	 teljesen	meglepődött.	Nem	erre	 a	 válaszra	 számított.	De

végül	is	azt	sem	tudta,	mit	várt.	Elvált	a	feleségétől,	most	meg	arra
számított,	hogy	majd	rögtön	a	nyakába	ugrik.	Na	meg	ott	van	az	a
pasas…	Tuti	ez	a	férfi	tömi	tele	a	fejét…
–	 Miatta?	 –	 mutatott	 a	 háta	 mögé	 Zakaria,	 célozva	 ezzel	 a	 kint

álldogáló	Nathanra.
–	Nincs	hozzá	köze,	hidd	el,	ő	csak	egy	jó	barát.
–	 Értem	 –	 felelte	 Zak,	 majd	 felállt	 a	 székről,	 és	 kifelé	 indult	 az

ajtón.	Nem	akart	kilépni	rajta,	bízott	abban,	hogy	Zoé	meggondolja
magát,	vagy	csak	kérdez	még	valamit.	 Így	 lassan	közelítette	meg	a
kórterem	 ajtaját.	 Zoé	 újra	 fájdalmat	 érzett,	 ő	 sem	 akarta	 ilyen
könnyen	 elengedni	 a	 férfit,	 mondania	 kellett	 valamit,	 hogy	 Zak
mellette	maradjon	még,	ha	csak	pár	percre	is.
–	Miért	nem	nősültél	meg?
–	Ezt	magyaráznom	kell?	–	állt	meg	a	fickó,	majd	gyors	léptekkel

újra	 az	 ágy	 mellé	 sétált.	 –	 Zoé,	 én	 nagyon	 sokat	 gondolkodtam
kettőnkről.	 Úgy	 érzem,	 felnőttem…	 gyerekkoromban	 mindent
megkaptam	 az	 apámtól,	 amit	 csak	 akartam.	Ma	már	 tudom,	 hogy
így	akarta	kompenzálni,	hogy	megcsalta	az	anyámat.	Felnőttként	is
mindent	akartam,	mindent,	amit	csak	megkívántam.	És	az	enyém	is
lett.	 Főleg	 a	 nők…	 Aztán	 jött	 Faizah,	 és	 tönkretett,	 én	 pedig	 újra
gyerek	 lettem,	 tovább	 faltam	 a	 lányokat.	 Amikor	 először
megláttalak,	nagyon	 tetszettél.	Arra	 gondoltam,	hogy	egyszer	 ezt	 a
nőt	 is	 az	 ágyamba	 viszem…	 De	 kezdtem	 ráébredni,	 hogy	 amit
irántad	érzek,	 az	 több,	mint	 testi	 vágy.	 Sok	baromságot	 csináltam,
valóban,	 meggondolatlan	 voltam.	 Egyetlenegy	 dologra	 vagyok



büszke	az	életemben,	és	az	te	vagy,	Zoé.
A	 nő	 hallgatta	 a	 férfi	 szavait,	 és	 könnyek	 szöktek	 a	 szemébe.

Érezte,	hogy	kell	még	egy	esélyt	adnia	maguknak.	Egy	utolsót.
–	Nagyon	szeretlek	 téged,	Zakaria	Fadaei	–	 suttogta,	majd	a	 férfi

közelebb	hajolt	hozzá,	és	megcsókolta	őt.	A	csókjuk	egész	hosszúra
sikeredett,	 így	 nem	 is	 kellett	 magyarázkodni	 a	 másiknak.
Mindketten	érezték,	hogy	valóban	szeretik	egymást,	történt	bármi	is
az	 elmúlt	 időben,	 most	 végre	 mindent	 tiszta	 lappal	 kezdhetnek.
Alku	nélkül,	Samia	nélkül…	Csak	ők	ketten.
Ezután	Zoé	elmesélte,	hogy	mi	 történt	vele	azokban	a	hetekben,

amíg	 Zak	 nem	 volt	 mellette.	 Nathanról	 áriákat	 zengett,	 hogy
mellette	volt,	és	óvta	őt	a	bajban.
A	 férfi	 mindent	 hallott,	 hiszen	 az	 ajtó	 nem	 volt	 becsukva,

ráadásul	egy	kórházban,	ahol	a	csend	igencsak	nagy,	még	a	suttogás
is	 hangos	beszédnek	hallatszik.	Úgy	döntött,	 félreáll	 az	útból,	meg
sem	 próbálja	 meghódítani	 az	 asszonyt,	 hiszen	 nem	 lenne	 esélye.
Bement	 a	 kórterembe,	 hogy	 elköszönjön	 Zoétól.	 Miután	 elindult
kifelé,	Zak	a	folyosóra	szaladt	utána.
–	 Köszönöm	 neked,	 hogy	 vigyáztál	 rá	 –	 nyújtotta	 a	 kezét	 egy

baráti	kézfogásra.
–	Remélem,	ezek	után	te	is	ezt	fogod	tenni.
–	Úgy	lesz	–	bólintott	Zakaria,	és	visszament	a	kórterembe.
Amikor	Nathan	 kilépett	 a	 kórházból,	 összefutott	 Alizeével,	majd

megbiccentette	 a	 fejét.	 A	 nő	 visszaintett	 neki,	 és	 továbbsétált	 az
épület	 felé.	 A	 férfinak	 eszébe	 jutott,	 hogy	 a	 titkárnő	 mennyire
ellenszenvesnek	 találta,	 ráadásul	még	 nyomozni	 is	 kezdett	 utána.
Végül	jót	mosolygott	a	történteken.
A	 férfi	 úgy	 döntött,	 az	 lesz	 a	 legjobb,	 ha	 egy	 időre	újra	 elutazik

Párizsból.	 De	 bízott	 benne,	 hogy	 amint	 visszatér	 a	 fővárosba,	 az
élete	rendeződni	fog,	és	ő	is	megtalálja	a	boldogságot.



Zoé	 gyorsan	 felépült,	 miután	 Zak	 visszatért	 hozzá,	 bár	 lelkileg
nem	 heverte	 ki	 még	 teljesen,	 hogy	 elvesztette	 a	 kisbabáját.	 Ám
szerelme	 mellette	 állt,	 támogatta	 őt	 mindenben.	 Végül	 egy	 bő
hónappal	később	a	pár	visszaköltözött	kairói	otthonukba.
Nagy	volt	az	öröm	a	Fadaei	családnál,	hogy	viszontláthatják	Zoét.

Aznap	 Selma	 és	 Ghalia	 a	 nő	 kedvenc	 ételét	 tálalták	 fel	 vacsorára,
még	 baklavát	 is	 készítettek.	 Ez	 a	 sütemény	 Zakaria	 és	 Sanaa
eljegyzése	óta	nem	volt	az	asztalukon.	A	múltról	viszont	többet	nem
esett	szó,	mindenki	örült,	hogy	végre	lezárhatják	és	elfelejthetik.
A	 vacsora	 után	 Ghalia	 és	 Qasim	 visszavonultak	 a	 szobájukba,

magukra	hagyva	a	fiatalokat.	Zoé	a	teraszra	ment,	hiányzott	neki	a
gyönyörű	 látkép.	 Bár	 már	 besötétedett,	 a	 hatalmas,	 megvilágított
piramisok	csillagokként	ragyogtak	a	sötétben.
–	Nem	 fázol?	 –	 lépett	 ki	 a	 férfi	 egy	kötött	 kendővel	 a	 kezében	a

teraszra.	–	Esténként	már	eléggé	lehűl	az	idő.
–	Köszönöm	–	vette	el	a	kendőt	a	nő,	majd	a	hátára	terítette.	–	Jó

újra	itt.
–	Hálás	vagyok	neked.
–	Otthon	végre	meghallgattam	a	kedvenc	zenédet	–	váltott	 témát

Zoé.	 –	 Az	 elejétől	 a	 végéig.	 Annyira	 szép,	 mégis	 olyan	 szomorú,
pedig	mindenki	tudja,	hogy	mi	lett	a	történet	vége.
–	 Ismered	 a	 mesét?	 –	 kérdezte	 a	 férfi,	 miközben	 a	 nő	 csillogó

szemébe	nézett.
–	Nos,	az	igazság	az,	hogy	sosem	olvastam,	de	hallottam	róla.
Ekkor	Zakaria	belekezdett	 Sahrijár	király	 történetébe.	Zoé	pedig

áhítattal	hallgatta	a	gyönyörű	mesét.
–	„Mesélik,	hogy	egy	réges-régi	korban,	egy	távoli	országban	élt	egy

uralkodó,	Sahrijár.	A	dicső	király	égen	s	földön	mindenek	ura,	oly	sok
hamisságot	látott,	hogy	már	nem	tudott	hinni	a	nőknek.	Minden	éjjel,



amikor	az	éj	sötétjébe	nézett,	azt	mondogatta:	»Barátom,	ne	higgy	a
nőknek,	 mind	 hamis	 ígérettel	 áltat.«	 Sahrijár	 nagy	 haragjában
minden	éjjel	más	nőt	vitt	az	ágyába,	együtt	háltak,	és	másnap	reggel
leüttette	 a	 lány	 fejét.	 Mígnem,	 egy	 napon,	 vezíre	 okos,	 szépséges
leánya,	Seherezádé	jelent	meg	színe	előtt.	Másnap	reggel	ezt	a	lányt	is
meg	akarta	öletni,	ám	ekkor	Seherezádé	belekezdett	az	első	mesébe.
Abban	 a	 percben	 a	 dicső	 uralkodó	 belemerült	 a	 méznél	 is	 édesebb
történetbe,	 és	 Seherezádé	 éjfekete	 szemeibe.	 A	 királyt	 ámulatba
ejtették	 Seherezádé	 históriái.	 Csodálta,	 hogy	 milyen	 édesek,	 milyen
varázslatosak	ezek	a	történetek.”	–	Zakaria	itt	elmosolyodott,	hiszen
Zoé	is	csodálta,	ahogy	a	férfi	mesélt	neki.
–	És	mi	történt	ezután?
–	 „Miután	 Seherezádé	 ezeregy	 éjszakán	 át	 mesélt	 a	 királynak,

Sahrijár	 azt	 mondta:	 »Oh,	 Seherezádé,	 szeretlek	 attól	 a	 pillanattól
fogva,	 hogy	 megláttalak,	 légy	 a	 feleségem.«	 Seherezádé	 és	 Sahrijár
király	menyegzője	negyven	nap	és	negyven	éjen	át	tartott.”
–	Ezután?
–	Három	fiuk	született,	és	boldogan	éltek,	amíg	meg	nem	haltak	–

nevette	el	magát	a	férfi.
–	Elbűvölő	történet.
–	Valóban	az.	Sokszor	úgy	éreztem,	hogy	én	vagyok	Sahrijár,	akit

becsaptak,	 és	 nem	 tudott	 hinni	 a	 nőknek.	 Egyik	 éjszakából	 a
másikba	menekültem.	És	te,	kedvesem	–	fogta	meg	a	szerelme	kezét
–,	te	vagy	Seherezádé.	Az	első	pillanattól	kezdve	beléd	szerettem.	S
bár	 nem	meséltél	 nekem	 ennyi	 éjszakán,	mégis	 olyan	 volt,	 hiszen
minden	éjjel	rólad	álmodtam,	amikor	nem	voltál	mellettem.
–	De	már	itt	vagyok	–	simogatta	meg	a	férfi	arcát	a	nő,	és	hatalmas

kacagásba	 kezdett.	 Mulattatta	 Zakaria	 gyermeki	 rajongása	 a
mesevilágért.	Mégsem	lehet	rá	azt	mondani,	hogy	gyerekes…



–	Zoé	Darrieux,	mondd	csak,	hozzám	jönnél	újra	feleségül?
–	 Azt	 hittem,	már	 sosem	 kérdezed	meg	 –	 nevetett	 újra	 a	 nő,	 és

kacaja	 most	 szívből	 jött,	 telecsilingelte	 az	 éjszaka	 sötétjét,	 amíg	 a
férfi	magához	nem	húzta	őt,	és	finom	csókot	lehelt	a	szájára.	Ekkor
Zoé	teljesen	átadta	magát	a	pillanatnak,	hagyta,	hogy	sodródjon	az
érzelmek	lágy	tengerében.

Azon	 az	 éjjelen	 Ghalia	 nem	 tudott	 elaludni.	 Ő	 maga	 sem	 értette,
hogy	miért	nem	 jön	álom	a	 szemére.	De	hogy	a	 forgolódásával	ne
ébressze	fel	a	férjét,	fogta	a	köntösét,	majd	lement	a	teraszra,	hátha
az	éj	csöndje	és	a	kilátás	megnyugvást	hoz	számára.	Azt	sem	tudta,
meddig	üldögélhetett	ott,	 öt	percig	vagy	egy	óráig,	amikor	egy	kéz
megfogta	 a	 vállát.	 Az	 asszony	 összerezzent,	 majd	 hátrapillantott,
látta,	 hogy	 Qasim	 áll	 mögötte.	 A	 férjének	 nem	 kellett	 kérdeznie,
hogy	miért	van	itt	a	felesége,	hiszen	a	nő	megelőzte	őt.
–	Nem	tudtam	elaludni.
–	Mi	nyomja	a	lelked,	Ghalia?
–	A	múltunk	–	suttogta,	de	nem	tudta,	hogyan	beszéljen	a	férjének

a	 fájdalmáról.	Mindketten	hosszú	 percekig	 hallgattak.	 A	 férfi	 nem
akart	 többet	kérdezni.	Szégyellte	magát,	hogy	még	ennyi	év	eltelte
után	 is	 szomorúságot	 okoz	 a	 feleségének.	 De	 az	 asszony	 végül
megszólalt.
–	Nézd	meg,	Qasim,	a	gyerekeket.	Zakaria	fiatalon	szerelmes	lett,

és	 majdnem	 tönkretette	 az	 életét.	 S	 miért?	 Csakis	 dacból.	 Faizah
kifosztotta,	megalázta	őt.	Aztán	 jött	Zoé.	Hónapokig	 szerelmes	volt
abba	 a	 lányba,	 de	 ő	 visszautasította	 minden	 közeledését.	 Aztán	 a
fiunk	magához	 láncolta	 egy	 tisztességtelen	 ajánlattal,	 és	majdnem
tragédia	 lett	 a	 vége.	 Végül	 elengedte	 őt,	 hogy	 boldog	 lehessen,	 de



abba	majdnem	 belehalt	 –	 folytak	 a	 könnyek	 a	 nő	 szeméből,	majd
sóhajtott	 egy	 mélyet.	 –	 De	 végül	 a	 fiunk	 szerelme	 őszinte
viszonzásra	 talált.	 Megnyugtató,	 hogy	 a	 kedvese,	 akit	 mindennél
jobban	szeret,	megbocsátotta	a	hibáit.	Meg	kellene	nyugodnom,	de
nem	 tudok.	 Nem	 tudok,	 mert	 nem	 értem,	 hogy	 ennyi	 év	 után	 én
miért	 nem	 tudtam	 teljesen	 megbocsátani	 neked	 a	 hűtlenséged
miatt…
–	 Ghalia	 –	 szólalt	meg	 Qasim,	 de	 az	 asszony	 nem	 engedte	meg,

hogy	befejezze	a	mondatát.
–	 Talán	 mert	 sosem	 beszéltük	 meg	 igazán,	 mert	 minden

kérdésemet,	 ahogy	 a	 te	 válaszaidat	 is	 a	 szőnyeg	 alá	 söpörtük,
mintha	mi	sem	történt	volna.
–	Akkor	úgy	érzem,	hogy	eljött	az	ideje,	hogy	tisztázzunk	mindent

–	felelte	a	férfi,	majd	sóhajtott,	és	megpróbált	teljesen	őszinte	lenni
Ghaliával.	 Nem	 maga	 miatt,	 hanem	 mert	 szerette	 és	 tisztelte	 a
feleségét.	Leült	az	asszony	mellé	egy	székre.	–	Annak	idején	én	nem
azért	 fordultam	 máshoz,	 mert	 nem	 szerettelek.	 Egyszerűen	 csak
fiatal	 voltam,	 és	 kellett	 a	 kaland.	 Egy	 éjszakát	 terveztem	 azzal	 a
nővel,	 de	 az	 élet	 máshogy	 alakította	 a	 dolgokat.	 Mielőtt	 eljöttem
volna	 tőle,	 megígértette	 velem,	 hogy	 találkozunk	 még.	 Én	 nem
akartam,	de	ekkor	ő	azt	mondta,	ha	nem	 jövök	 többet,	 eléd	áll,	 és
elmondja,	hogy	a	szeretőm.	Tönkre	fogja	tenni	a	kapcsolatunkat.	Én
pedig	nem	akartam,	hogy	kiderüljön.	Féltem.	Azt	gondoltam,	hogy
ha	 visszamegyek	 hozzá,	 akkor	 időt	 nyerhetek,	 hogy	 leszereljem
magamról.	 De	 nem	 így	 lett,	 és	 ő	még	 inkább	 csak	 engem	akart.	 A
végén	már	 gyűlöltem	 őt	 és	magamat	 is,	 hogy	 belementem	 ebbe	 a
kalandba.	Megkért,	 hogy	 hagyjalak	 el,	 de	 eszem	 ágában	 sem	 volt.
Jöttek	az	újabb	fenyegetőzések,	és	én	azt	gondoltam,	hogy	lesz,	ami
lesz,	nem	megyek	vissza	hozzá.	Ha	Allah	meg	akar	büntetni	engem
emiatt,	akkor	 legyen.	De	amikor	 fény	derült	a	 titokra,	borzasztóan



megijedtem,	tudtam,	hogy	elveszíthetlek.	Te	mégis	adtál	nekem	még
egy	 esélyt,	 ezért	 nem	 lehetek	 elég	 hálás.	 Láttam	 felnőni	 a	 fiamat,
végül	együtt	öregedhettünk	meg	–	fejezte	be	a	mondandóját	Qasim,
majd	hozzátette.	–	Annyira	szeretném,	ha	minden	úgy	lehetne,	mint
régen,	amikor	fiatalok	voltunk.	El	sem	tudod	képzelni,	mennyire.
–	 Én	 is.	 Hiányoznak	 az	 együtt	 töltött	 szerelmes	 percek.	 Hiszen

igaza	volt	Zaknek,	úgy	élünk	ebben	a	házban,	mint	a	jó	barátok,	de
nem	úgy,	mint	egy	szerelmes	házaspár.
–	Pedig	én	még	most	is	tiszta	szívből	szeretlek	téged,	Ghalia.
–	Ahogy	én	is.
–	Meg	tudsz	nekem	bocsátani?
–	Azon	leszek.
Ekkor	Qasim	 felállt	 a	 székről,	megfogta	a	 felesége	kezét,	 és	 őt	 is

felhúzta	 onnan.	 Közelebb	 lépett	 hozzá,	 átkarolta	 a	 nő	 vékony
derekát,	majd	lejjebb	hajolt.
–	 Annyira	 régen	 csókoltalak	 már	 –	 suttogta,	 és	 rátapasztotta	 a

száját	 a	 felesége	ajkaira,	majd	 tüzesen	megcsókolták	 egymást	úgy,
mint	talán	még	soha.



17.	FEJEZET

Másnap	reggel	Zakaria	az	irodába	ment,	hogy	elintézzen	pár	dolgot,
de	amint	beért,	a	portás	egy	váratlan	hírrel	 fogadta.	Azt	mondta	a
férfinak,	hogy	egy	Burak	nevű	pasas	várja	őt	a	szobájában.	Zaknek
fogalma	 sem	 volt	 arról,	 hogy	 ki	 lehet	 az	 a	 fickó	 és	mit	 akar	 tőle.
Gyorsan	 bement	 az	 irodájába,	 hogy	 megnézze	 magának	 azt	 az
ismeretlent,	 de	 amint	 belépett	 az	 ajtón,	 még	 nagyobb
meglepetésben	 lett	 része.	A	 férfi	nem	volt	egyedül.	Egy	kislány	ült
mellette	 a	 széken.	 Zakaria	 köszöntötte	 őket,	 majd	 leült	 velük
szemben	 az	 asztalához.	 Nézte	 egy	 darabig	 mindkettőjüket,	 mire
meg	tudott	szólalni.
–	Tapasztalatból	mondom,	hogy	tárgyalásra	nem	szoktak	gyereket

hozni	magukkal.	Feltételezem,	más	okból	van	itt.
–	 Valóban,	 uram.	 Azért	 jöttem,	 hogy	 elmondjam,	 ez	 a	 gyerek	 a

maga	lánya.
Zakben	 megfagyott	 a	 vér,	 miközben	 az	 adrenalin	 elöntötte	 az

agyát.	A	 fülében	hallotta	 a	 saját	 szívverését.	 Szédült,	 a	 feje	 zúgott,
nem	 értette,	 mi	 folyik	 körülötte.	 Idejön	 egy	 vadidegen	 egy
ismeretlen	gyerekkel,	 és	 csak	úgy	bejelenti,	hogy	a	kislány	az	övé.
Bele	a	közepébe…
–	 Nézze…	 –	 kezdte,	 de	 az	 ismeretlen	 férfi	 félbeszakította,	 ami

miatt	Zak	még	idegesebb	lett.



–	Nézze,	uram,	én	Burak	Bolugur	vagyok	–	mutatkozott	be	a	férfi
–,	és	Törökországból	jöttem	idáig,	hogy	elhozzam	önnek	a	lányát.
–	De	nekem	nincs	 gyermekem	 –	 nyomatékosította	 a	mondatát	 a

férfi,	miközben	felállt	a	székről.	–	És	most,	kérem,	távozzanak!
–	Ön	Zakaria	Fadaei?
–	Igen.
–	Akkor	ez	a	kislány	a	magáé.
–	Még	mindig	nem	érti,	igaz?!	–	emelte	fel	a	hangját	Zak.	–	Nekem

nincs	gyerekem!
–	Kérem,	hallgasson	meg	–	mondta	Burak,	ekkor	az	ifjabb	Fadaei

visszaült	a	székére.	Túl	akart	esni	ezen	az	egész	dolgon,	és	tisztában
volt	vele,	hogy	addig	nem	fog,	amíg	ez	a	férfi	el	nem	mondja,	amiért
jött.	 –	 Ez	 a	 kislány	 az	 ön	 volt	 menyasszonyának,	 Faizahnak	 a
gyermeke.	–	Zakaria	szíve	egyre	hevesebben	vert,	miután	tudatára
ébredt	 annak,	 hogy	 a	 múltja	 újra	 beárnyékolhatja	 a	 jelenét,	 de
Burak	 folytatta.	 –	 A	 kislány	 születési	 anyakönyvi	 kivonatában	 ön
van	megnevezve	apának,	uram.	–	A	férfi	elsápadva	nézett	maga	elé,
miközben	hallgatta	a	másik	szavait.
–	 És	 maga	 ki?	 Honnan	 ismeri	 Faizahot?	 –	 Zakaria	 hangja	 most

elkeseredett	és	roppantul	halk	volt.
–	Faizah	és	a	férje	kedves	ismerőseim	voltak.	Úgy	hét	évvel	ezelőtt

találkoztam	 velük	 Isztambulban,	 nyaralni	 jöttek	 oda	 az	 akkor
hároméves	kislánnyal.	A	férje	már	előtte	is	jó	barátom	volt.	Kerem
felszolgálóként	 dolgozott	 egy	 étteremben,	 ott	 ismerkedtek	 meg
Faizahhal.	 Végül	 egymásba	 szerettek,	 és	 ő	 nem	 is	 jött	 vissza
Egyiptomba	ezután,	hiszen	nem	volt	már	itt	senkije.	A	barátom	pár
hónappal	később	feleségül	vette	Faizahot.	Boldogan	éltek	ezelőtt	egy
hónapig,	de	egy	autóbalesetben	mindketten	életüket	vesztették.
–	Értem	már,	mire	megy	ki	 a	 játék.	 Pénzt	 akar	 tőlem	kicsikarni.

Hát	nem	volt	elég,	amit	ez	a	szégyentelen	nő	ellopott?



–	 Talán	 ezt	 nem	 a	 gyerek	 előtt	 kellene	 megbeszélni	 –	 suttogta
Burak,	de	Zaket	nem	érdekelte.	–	Nézze,	én	megértem,	ha	dühös,	de
a	 kislány	nem	maradhat	nálam.	 Én	megrögzött	 agglegény	vagyok,
nem	való	nekem	a	család.	Azért	hoztam	ide	a	kislányt,	mert	abban
bíztam,	 ön	 talán	magához	 veszi.	 Ha	 nem,	 árvaházba	 kerül,	 és	 ha
szerencséje	 van,	 előbb-utóbb	 talán	 nevelőszülőkhöz.	 Akkor
mégiscsak	jobb,	ha	a	vér	szerinti	apja	mellett	van.
–	Az	a	nő	megcsalt	engem,	honnan	tudjam,	hogy	ő	valóban	az	én

lányom?	 –	 mérte	 végig	 a	 gyermeket	 Zak.	 Bár	 a	 lány	 valóban
hasonlított	Faizahra,	a	saját	vonásait	nem	tudta	felfedezni	benne.
–	Biztos	van	rá	megoldás,	uram.
Zakaria	a	gyermekre	nézett,	majd	lehalkította	a	hangját.	Tekintete

megenyhült.
–	Mennyi	idős	vagy?
–	Tízéves	múltam,	uram	–	szeppent	meg	a	kislány.
–	És	mi	a	neved?
–	Amina	Karin	Feki.
–	Feki?	Vagyis	Faizah	lánykori	nevét	kapta	–	kapta	vissza	a	fejét	a

törökre,	 és	 összeráncolta	 a	 szemöldökét.	 Burak	 csak	 bólogatni
tudott.	Zak	ekkor	folytatta.	–	Az	anyai	nagymamám	viselte	az	Amina
nevet,	 isten	 nyugosztalja.	 Az	 édesanyád	 –	 nézett	 ismét	 a	 lányra	 –
szerette	 őt.	 –	 Ezután	 mély	 csendbe	 zuhant.	 Nem	 tudta,	 mitévő
legyen,	 ha	 ezt	 elmondja	 Zoénak,	 akkor	 valószínűleg	 elveszíti	 őt.
Vagy	talán	mégsem,	hiszen	ő	olyan	megértő.	Ha	nem	mondja	el,	és
kiderül,	 akkor	viszont	biztosan	el	 fogja	veszíteni.	Nem	azért,	mert
van	 egy	 lánya,	 hanem	 mert	 hazudott	 neki.	 Márpedig	 az	 apja
múltjából	kiindulva,	semmi	sem	marad	titokban.
–	 Rendben	 van	 –	 nézett	 Burakra	 Zakaria.	 –	 Itt	 maradnak

Kairóban,	 elmennek	 egy	 szállodába,	 amit	 én	 fizetek	 addig,	míg	 ki
nem	derül,	hogy	valóban	az	én	lányom-e	ez	a	gyerek.	A	többit	majd



megbeszéljük	 utána,	 és	most,	 kérem,	 távozzanak	 –	 utasította	 őket,
majd	 miután	 Burak	 és	 a	 kislány	 távozott	 az	 irodából,	 Zak	 fogta
magát,	és	hazament.

Zoé	 és	 Ghalia	 a	 teraszon	 öntözték	 a	 növényeket,	 amikor	 a	 férfi
váratlanul	rájuk	rontott.
–	Beszélnünk	kell	–	mondta	köszönés	nélkül	a	menyasszonyának,

de	 a	 hangja	 inkább	 fájdalomról	 árulkodott,	 mint	 dühről.	 Ghalia
értette	a	célzást,	 így	hamar	be	 is	ment	a	házba,	magukra	hagyta	a
fiát	 és	 a	 jövendőbeli	menyét.	 Zoé	 egy	darabig	nézte	 a	 férfi	 sápadt
arcát,	mielőtt	megszólalt.
–	Mi	történt,	Zak?	–	A	hangja	egy	cseppet	sem	volt	nyugodt.
–	A	múltam…	Már	megint.
–	Azt	mondtuk,	elfelejtjük	a	múltat.	–	Zoé	nem	igazán	értette,	hogy

mit	akar	a	 férfi,	de	az	arckifejezése	a	nő	aggodalmát	 is	előhozta.	–
Mi	a	baj?
–	Igen,	megbeszéltük,	de	ez…
–	 Mi	 bánt,	 drágám?	 –	 simogatta	 meg	 puha	 tenyerével	 kedvese

borostás	arcát.
–	Ma	reggel,	amikor	bementem	az	irodába,	egy	férfi	várt	rám,	egy

kislánnyal	 –	 kezdett	 bele	 a	 történetbe	 Zakaria,	 és	 részletesen
beszámolt	 leendő	 feleségének	 mindenről,	 ami	 pár	 órával	 ezelőtt
történt	 vele.	 Zoé	 nem	 jutott	 szóhoz,	 szemeit	 lehunyta,	majd	 ismét
szerelmére	 nézett.	 Pillantása	 lágy	 volt,	 mintha	 ezzel	 jelezné	 a
férfinak,	 hogy	 nincs	 semmi	 baj.	 Hiszen	 ő	 nem	 tehet	 róla,	 az	 a	 nő
még	csak	el	sem	mondta,	hogy	terhes.	Honnan	kellett	volna	Zaknek
tudnia	arról,	hogy	van	egy	gyereke,	ha	Faizah	titokban	tartotta.	Zoé
biztos	 volt	 abban,	 hogy	 a	 férfi	 ezen	 rágódik,	 de	 ekkor	 Zakaria	 így



folytatta:
–	Faizah	megcsalt	engem,	Zoé,	nem	lehetek	biztos	abban,	hogy	az

a	kislány	az	én	vérem.
–	Akkor	derítsük	ki	 –	 suttogta	 a	nő,	 akinek	hangja	nyugtatóként

hatott	a	szerelmére.
–	Hogyan?
–	Végeztessünk	DNS-vizsgálatot.
Zakaria	sóhajtott,	majd	elmerengett,	végül	azt	mondta.
–	 Látod,	 drágám,	 erről	 beszéltem.	 Annyi	 mindent	 rosszul

csináltam	 a	 múltban,	 hogy	 a	 jelenben	 sem	 lehet	 nyugtom.	 Le
akartam	zárni	az	életem	azon	fejezetét,	és	most	nyithatok	egy	újat.
–	Hát	zárjuk	le,	hogy	az	új	fejezet	csak	rólunk	szóljon.
–	De	itt	van	ez	a	gyerek…
–	Igen,	itt	van,	és	ha	valóban	a	te	lányod,	akkor	ideköltöztetjük,	és

együtt	kezdjük	újra	–	vágott	szerelme	szavába	Zoé.	–	Ha	ő	a	te	véred,
neki	is	kell	jusson	új	lap	a	közös	történetünkben.
Zak	egy	darabig	nézte	a	nőt,	majd	megsimította	bársonyos	arcát.
–	Hát	ezért	–	mondta,	miközben	a	szemei	szerelmesen	ragyogtak.
–	Mit	ezért?
–	 Ezért	 szerettem	 beléd,	 mert	 annyira	 jó	 vagy.	 Egy	 végtelenül

kedves	és	tiszta	nő.
Zoé	elmosolyodott,	majd	megcsókolta	leendő	férjét.
–	 Szeretlek,	 Zakaria	 Fadaei.	 Gyerekkel	 vagy	 gyerek	 nélkül,	 mi

összetartozunk	–	mosolygott	megint	a	nő.
–	Felhívom	Burakot	–	indult	vissza	a	nappaliba	Zakaria.	Óriási	kő

gördült	 le	 a	 szívéről,	 miután	 beszélt	 a	 menyasszonyának	 a
történtekről.
Zoé	egyedül	maradt,	a	tekintete	a	távolba	meredt.	Tudta,	hogy	ha

a	 kislány	 a	 szerelme	 gyermeke,	 akkor	 az	 a	 legjobb	 döntés,	 ha	 az
apja	 mellett	 nő	 fel.	 Bár	 picit	 bántotta	 a	 dolog,	 hiszen	 a	 közös



gyermeküket	 elvesztette,	 mégis	 úgy	 érezte,	 hogy	 ennek	 így	 kell
lennie.	Elvesztette	a	gyermekét,	de	Allah	megajándékozta	őket	egy
másikkal.	 Hát	 elfogadja	 őt,	 hiszen	 az	 a	 szegény	 lány	 nem	 tehet
semmiről.	Főleg	arról	nem,	hogy	mit	tett	az	anyja.
Zakaria	 tárcsázta	 annak	 a	 szállodának	 a	 telefonszámát,	 ahol

Burak	 szállt	 meg,	 és	 elmondta	 neki,	 hogyan	 döntöttek	 a	 leendő
feleségével.	Megbeszélték,	 hogy	másnap	korán	 reggel	 bemennek	 a
kórházba,	 ahol	 megcsináltatják	 a	 vizsgálatot,	 és	 ha	 megvan	 az
eredménye,	akkor	lezárhatják	ezt	a	témát.	A	férfi	beleegyezett,	majd
letette	a	kagylót.	Ezután	Zakaria	a	szüleinek	is	elmesélte,	mi	történt,
azt	 is,	 hogy	Zoéval	 eldöntötték,	ha	a	kislány	a	Fadaei	 család	 tagja,
akkor	magukhoz	veszik.	Qasim	és	Ghalia	nem	igazán	örültek	ennek
a	 hírnek,	 nem	 a	 lány,	 hanem	 az	 anyja	 miatt,	 ennek	 ellenére
elfogadták	a	fiatalok	döntését.
Ezután	 Zak	 és	 Zoé	 az	 emeletre	 mentek,	 hogy	 egy	 picit

megpihenjenek.	Ghalia	és	a	férje	pedig	a	szalonban	teázott.
–	Ez	a	fiú	megváltozott,	már	nem	az	a	lüke	kölyök,	aki	hónapokkal

ezelőtt	volt.	Felelősségteljes	férfivá	érett	végre.
–	 Valóban	 így	 van	 –	 helyeselt	 az	 asszony,	 majd	 egy	 újabb

szerelmes	pillantást	vetett	a	férje	felé.
Amikor	 eljött	 az	 éj,	 mindenki	 nyugovóra	 tért.	 A	 Fadaei-házban

hosszú	hónapok	után	végre	csend,	nyugalom	és	béke	honolt.	Az	őszi
szél	 lágyan	 simogatta	 a	 kertben	 a	 pálmafák	 hosszúkás	 leveleit.
Olyan	érzést	keltett,	mintha	elfújna	minden	rosszat,	ami	a	múltban
történt,	hogy	helyet	adjon	az	elkövetkezendő	jó	dolgoknak.

Másnap	reggel,	még	reggeli	előtt	Ghalia	és	Zoé	a	szalonban	teáztak.
Az	 asszony	 nagy	 kíváncsisággal	 kérdezgette	 a	 nőt	 az	 esküvőről.



Mindenáron	 szerette	 volna	 megtudni,	 hogy	 mikorra	 tűzték	 ki	 az
időpontot.	 Zoé	nem	 tudott	mit	mondani	neki,	hiszen	erről	még	ők
sem	beszéltek,	 legalábbis	 konkrét	 időpontról	még	 nem	 esett	 szó	 a
fiatalok	között.	Arra	gondoltak,	hogy	a	legcélszerűbb,	ha	valamikor
tavasszal	tartják	a	nagy	napot.
–	Az	még	fél	év	–	szomorodott	el	Ghalia.
–	Valóban	–	mosolyodott	el	Zoé	–,	de	nagy	esküvőt	szeretnénk,	és

annak	a	megszervezéséhez	idő	kell.
Ghalia	persze	megértette	őket,	és	nagyon	örült	ő	is	annak,	hogy	a

pár	igazi	egyiptomi	esküvőt	tervez,	rengeteg	vendéggel	és	hatalmas
partival.
Amíg	 a	 két	 nő	 egymással	 beszélgetett,	 Zakaria	 jött	 le	 a	 lépcsőn.

Arca	kisimult	volt,	szemei	kipihentek.	Régen	aludt	ennyire	jól,	mint
azon	 az	 éjjelen.	 Mintha	 eltűnt	 volna	 a	 gondterheltség.	 Pedig	 Zoé
tudta,	 hogy	 a	 férfi	 még	 mindig	 aggódik,	 hiszen	 ma	 mennek	 a
vizsgálatra,	melyből	kiderül,	hogy	Amina	Karin	valóban	az	ő	lánya-
e.
Zakaria	 nem	 is	 reggelizett,	 elsietett	 otthonról,	 miután	 elköszönt

szerelmétől	 és	 édesanyjától.	 Minél	 előbb	 szeretett	 volna	 túlesni	 a
vizsgálaton.	A	 férfi	 a	 szállodához	ment,	 ahol	 Burak	 és	 a	 lány	már
várták	őt.	Beszálltak	az	autóba,	és	a	kórházba	siettek.
Ott	 Zak	beszélt	 a	 recepcióssal,	 aki	 felküldte	 őket	 az	 egyik	 orvosi

szobához.	 A	 folyosó	 üres	 volt,	 nagy	 volt	 a	 csönd.	 Zakaria	 fel-alá
járkált,	 a	 török	 férfi	 viszont	 nyugodtan	 ült	 egy	 széken,	 amikor
kinyílt	 a	 szoba	 ajtaja.	 A	 rendelőből	 egy	 idős	 férfi	 lépett	 elő,	 és
behívta	a	kint	várakozókat.
–	 Azt	 az	 információt	 kaptam,	 uram,	 hogy	 DNS-vizsgálatot	 kíván

csináltatni	–	kezdte	az	orvos.	–	Megtudhatnám	az	okát?
Az	ifjabb	Fadaei	mindent	elmesélt	a	doktornak,	hogy	pontosan	mi

is	történt,	és	miért	ennyire	fontos,	na	meg	sürgős,	hogy	megtudja,	ő-



e	 a	 kislány	apja.	 Szerette	 volna	 lezárni	 ez	 a	 témát,	 hogy	 a	 kislány
végre	szerető	családban	éljen.
A	doktor	bólogatott,	ezzel	jelezve,	hogy	teljes	mértékben	egyetért

a	férfival,	de	hozzátette,	hogy	ez	a	vizsgálat	drága,	és	 legalább	egy
hét	az	eredmény	kiértékelése.
–	A	pénz	nem	akadály,	doktor	úr.
–	 Tudom,	 Fadaei	 úr.	 Nos,	 akkor	 kérem,	 hogy	 jöjjenek	 ide,	 és

üljenek	 le	 –	 mondta	 az	 orvos.	 Ezután	 elővett	 két	 pálcikát,	 és
megkérte	a	gyermeket,	majd	Zakariát,	hogy	nyissák	ki	a	szájukat.	A
doktor	 nyálmintát	 vett	 mindkettőjüktől,	 majd	 átadta	 az
asszisztensnőjének,	hogy	azonnal	küldje	el	a	laborba.
–	Ennyi	volt?	–	nézett	furcsán	Zakaria	a	fehér	köpenyes	alakra.
–	 Igen	 –	 mosolygott	 a	 férfi.	 –	 Már	 csak	 meg	 kell	 várni	 az

eredményt,	 ami	 körülbelül	 egy	 hét.	 De	 értesíteni	 fogom,	 amint
megkaptuk	a	választ.
–	Köszönjük	–	hagyták	el	az	orvos	rendelőjét.
Zakaria	 ezután	 visszavitte	 Burakot	 a	 szállodába,	 és	 megkérte,

hogy	 ezt	 a	 hetet	 töltse	 itt	 a	 kislánnyal.	 Természetesen	 a	 szobát
továbbra	 is	 a	 férfi	 állta.	 A	 férfi	 természetesen	 igent	 mondott	 Zak
kérésére.	De	ez	az	egy	hét	várakozás	idegtépőnek	bizonyult.
Amikor	 Zakaria	 hazaért,	 Gibril	 és	 Fatime	 ott	 ültek	 a	 kanapén	 a

nappaliban,	 és	 Ghaliával	 meg	 Qasimmal	 beszélgettek.	 Az	 asszony
elmondta	nekik,	hogy	mi	 történt	a	 fiával,	 és	most	vizsgálaton	van.
Miután	 a	 férfi	 belépett	 a	 szalonba,	 köszöntötte	 őket,	 és	 ledobta
magát	a	kanapéra.	Zoé	ekkor	 lépett	be,	kezében	tálcával,	amin	tea
gőzölgött.
–	Na,	hogy	ment?	–	nézett	a	kedvesére,	miközben	 letette	a	 tálcát

az	asztalra.
–	Minden	rendben.	Egy	hét,	míg	meglesz	az	eredmény.
–	Akkor	most	várunk.



–	 Bízzunk	 benne,	 hogy	 hamarosan	minden	 rendeződik	 –	 szólalt
meg	Gibril.	Ekkor	minden	szem	rászegeződött,	és	a	férfi	ettől	kicsit
zavarba	 jött.	 Majd	 megköszörülte	 a	 torkát,	 mint	 aki	 épp	 nagy
bejelentésre	készül.
De	 valójában	 nem	 tudta,	 hogy	 hol	 kezdje.	 Végül	 sóhajtott	 egy

mélyet,	és	belevágott	a	közepébe.
–	Úgy	néz	ki	a	helyzet,	hogy	apa	leszek.
–	Oh,	te	jó	ég!	–	nevetett	Zoé.	–	Azt	hittem,	valami	baj	van,	olyan

gyászos	 képet	 vágtál	 –	 kacagott	 tovább	 a	 nő,	 mire	 mindenkiből
kitört	a	nevetés.	Majd	mindannyian	gratuláltak	a	fiataloknak.
–	És	mi	lesz	az	egyetemmel?	–	kérdezte	Qasim	a	testvére	lányára

pillantva.
–	 Beszéltem	 a	 szüleimmel,	 bácsikám,	 és	 arra	 jutottunk,	 hogy

halasztok	egy	évet.
–	 Helyes	 –	 bólogatott	 a	 férfi.	 –	 Akkor	 ünnepeljük	 meg	 ezt	 a

fantasztikus	 hírt	 –	 mosolygott	 ő	 is,	 amit	 különösen	 jó	 volt	 látni,
hiszen	Qasim	az	utóbbi	hónapokban	mindig	mogorva	volt.	Persze	ez
érthető,	hiszen	elég	sok	probléma	volt	ebben	a	házban.	Az	a	csoda,
hogy	 Ghalia	 férje	 nem	 kapott	 szívinfarktust.	 De	 most	 úgy	 látszik,
hogy	 minden	 a	 legnagyobb	 rendben	 van,	 és	 már	 csak	 arra	 kell
várni,	hogy	a	család	bővül-e	egy	új	taggal,	vagy	sem.

Egy	héttel	később	Zakariának	megcsörrent	a	telefonja.	A	kórházból
keresték.	Remegő	kézzel	vette	fel	és	tette	a	füléhez	a	készüléket.	Az
orvos	 volt,	 aki	 megkérte	 őt,	 hogy	 menjenek	 be	 hozzá,	 mert
megérkezett	 a	 vizsgálat	 eredménye,	 és	 csak	 akkor	 bontja	 fel	 a
borítékot,	 ha	 ők	 is	 jelen	 vannak.	 Zak	 beült	 az	 autóba,	 majd	 a
szállodához	 hajtott,	 ott	 felvette	 Burakot	 és	 a	 kislányt	 is,	 ezután



egyenesen	a	kórházba	siettek.	Felmentek	a	doktor	szobájába,	aki	az
asztalnál	ülve	fogadta	őket.
–	Foglaljanak	helyet!
De	mielőtt	kibontotta	volna	a	borítékot,	Zakaria	megszólalt.
–	Mondja,	doktor	úr,	mennyire	megbízható	ez	a	teszt?
–	 Nyugodjon	 meg,	 uram.	 A	 teszt	 több	 mint	 kilencvenkilenc

százalékban	pontos.	Ami	ezen	a	papíron	szerepel,	az	úgy	is	van.
Zakaria	 nem	 kérdezett	 többet,	 a	 doktor	 felbontotta	 a	 levelet,

elolvasta,	majd	így	szólt.
–	Nos,	a	teszt	szerint	Zakaria	Fadaei	és	Amina	Karin	biológiailag

apa-lánya	kapcsolatban	állnak.	–	Ezután	átadta	a	dokumentumot	a
férfinak,	aki	szintén	elolvasta	azt.	Az	ifjabb	Fadaei	kissé	megrémült
a	 rá	 váró	 feladattól,	 de	 valahogy	mégis	 nyugodtnak	 érezte	magát.
Örült,	hogy	végre	megtudta	az	igazat,	és	lezárhatja	a	múltját.
–	Köszönöm,	doktor	úr	–	állt	fel	végül	a	székből,	és	kezet	rázott	az

orvossal.
Burak	 is	 megköszönte	 az	 orvos	 segítségét,	 és	 távoztak	 a

rendelőből.	Zakaria	visszavitte	őket	a	szállodába.	Míg	a	kislány	és	a
férfi	összepakolták	a	holmijukat,	addig	Zakaria	rendezte	a	számlát.
Ezután	 Burakot	 a	 repülőtérre	 vitte,	 és	 megvárta,	 amíg	 a	 kislány
elbúcsúzik	 tőle.	 Látható	 volt,	 hogy	 Faizah	 kislánya	 és	 a	 régi	 barát
nagyon	 jól	 kijöttek	 egymással,	 ezért	 Zak	 biztosította	 őket,	 hogy
amikor	 csak	 szeretnék,	 Burak	meglátogathatja	 Amina	 Karint,	 és	 a
kislányt	 is	el	 fogja	vinni	majd	Törökországba.	De	Zak	bízott	abban
is,	 hogy	hamar	beilleszkedik	majd	 a	 gyermek	a	 családba.	A	búcsú
után	Amina	Karint	elvitte	magával	a	Fadaei-házba.
Már	 mindenki	 tűkön	 ülve	 várta	 a	 hazaérkező	 férfit.	 Amint

belépett	az	ajtón,	a	 tekintetek	rászegeződtek.	A	 fickó	végignézett	a
családján,	 akik	 kíváncsian	 várták,	 hogy	 mi	 történt.	 Ekkor	 Zak
félreállt	az	ajtóból,	és	meglátták	mögötte	a	kislányt.	Zoé	szíve	vadul



lüktetni	kezdett,	 furcsa	érzések	kavarogtak	benne.	Egyfelől,	mert	a
kislány	 a	 szerelme	 régi	 menyasszonyának	 a	 gyermeke,	 másfelől
pedig,	mert	neki	is	lett	egy	lánya.	Furcsa	érzés	volt,	de	hozzá	kellett
szoknia	a	gondolathoz,	hiszen	ez	a	döntés	volt	a	leghelyesebb.	Végre
lezárhatják	 a	 múlt	 fejezeteit,	 hogy	 egy	 családként	 nyissanak	 egy
újat.
Mindenki	megdermedve	állt	 az	 ajtó	 előtt,	 ám	Zoé	pár	 lépést	 tett

előre,	majd	lehajolt	a	gyermekhez.
–	Isten	hozott	nálunk,	Amina	Karin	–	mosolygott	biztatóan,	majd

kinyújtotta	a	karját.	A	lány	egy	darabig	nézte	a	nőt,	majd	megfogta	a
kezét.
–	Szia	–	mondta,	és	visszamosolygott	Zoéra.
A	hátuk	mögött	lévő	családtagok	is	megkönnyebbültek,	mosolyra

húzták	 a	 szájukat,	 így	 Zakariának	 is	 leesett	 egy	 hatalmas	 kő	 a
szívéről.
–	Gyere,	megmutatom	a	szobádat	–	kísérte	be	a	kislányt	a	házba

Zoé.	Ő	pedig	készségesen	követte	a	nőt.
Miután	 felértek	 a	 szobába,	 Amina	 Karin	 elkezdett	 kipakolni	 a

bőröndjéből,	 és	 elővett	 egy	 fényképet.	 A	 fotót	 bámulva	 könnyek
szöktek	 a	 szemébe,	 és	 ezt	 Zoé	 is	 észrevette.	 Tudta,	 hogy	 ki	 van	 a
képen,	de	erőt	vett	magán,	majd	a	lány	mellé	sétált.
–	Megnézhetem?
–	Igen	–	nyújtotta	át	a	fotót	Amina	Karin.	–	Az	anyukám	–	mondta

szipogva.
A	 nő	 szíve	 újra	 zakatolni	 kezdett.	 Ő	 is	 édesanya	 nélkül	 nőtt	 fel,

tudta,	mennyire	rossz	érzés	ez.	Ráadásul	ennek	a	kislánynak	senkije
sincs,	csak	az	apja.
Zoé	 tudta,	hogy	nehéz	 időszak	elé	néznek,	de	bízott	benne,	hogy

átvészelik	majd,	és	ennek	is	gyorsan	vége	lesz.
–	Hasonlítasz	rá	–	mosolygott,	amikor	a	lányra	nézett.



–	Nagyon	hiányzik.
–	 Tudom,	 drágám	 –	 sóhajtotta	 Zoé,	 majd	 magához	 ölelte	 a

gyermeket,	 és	 megsimogatta.	 –	 Nézd,	 mit	 szólnál,	 ha	 a	 képet	 ide
tennénk	–	nyúlt	az	éjjeliszekrényhez,	hogy	letegye	a	fotót	oda.	–	Így
az	anyukád	mindig	melletted	lesz.
Amina	Karin	nem	szólt	semmit,	csak	bólintott,	ekkor	Zoé	közelebb

lépett	hozzá,	és	letörölte	az	arcáról	a	könnyeit.	–	Fáradtnak	tűnsz	–
nézett	a	kislány	szemébe.	–	Szeretnél	lefeküdni?
A	gyerek	megint	hallgatott,	 csak	bólintással	 jelezte,	hogy	 jólesne

neki	 egy	 kis	 szundítás.	 Zoé	 lefektette	 és	 betakarta	 a	 lányt,	 majd
kiment	a	szobából.
Zakaria	a	 szalonban	ülve	várta	menyasszonyát,	aki	miután	 leért

az	emeletről,	beszámolt	a	férfinak	arról,	hogy	a	kislány	borzasztóan
maga	alatt	van,	még	csak	nem	is	mosolyog.	Elmondta,	hogy	nagyon
ki	van	merülve,	ezért	most	alszik.	Na	meg	hogy	beszélgettek	kicsit,
és	 a	 lány	megmutatta	 neki	 az	 édesanyja	 fényképét,	 amit	 végül	 az
éjjeliszekrényre	tettek.
–	Tudom,	hogy	 felzaklat	 téged	ez	az	egész	–	kezdte	Zakaria	–,	 és

borzasztó	 hálás	 vagyok	 neked	meg	 a	 sorsnak	 is,	 hogy	 téged	 szánt
mellém.
–	A	kislánynak	melletted	van	a	legjobb	helye.	Túl	leszünk	ezen	is.
–	De	mikor?
–	A	dolgokat	nem	szabad	siettetni,	ez	a	kislány	a	poklot	járta	meg,

elvesztette	 az	 anyját,	 ráadásul	 hozzá	 kell	 szoknia	 egy	 új
környezethez,	és	ahhoz,	hogy	a	semmiből	hirtelen	lett	egy	apukája.
Nagy	 változás	 ez	 neki	 is,	 ugyanúgy,	 ahogy	 nekünk.	 De	 idővel
minden	rendeződik	majd.
A	 vacsoraasztal	 már	 meg	 volt	 terítve,	 mikor	 Amina	 Karin

felébredt.	 Zoé	 a	 konyhában	 szorgoskodott	 Ghaliával	 és	 Selmával,
amikor	 a	 kislány	 a	 szalonba	ment.	 Egyedül	 találta	 az	 apját,	 ezért



hirtelen	megtorpant.
–	Gyere,	ülj	 le	mellém	–	nézett	Zak	a	 lányára.	Ő	pedig	nem	szólt

egy	 árva	 szót	 sem,	 csendben	 odasétált	 a	 férfihoz,	 és	 leült.	 –	 Hogy
aludtál?
–	Jól	–	suttogta	a	lány.
Zakaria	 csak	 kuksolt	 ott,	 egyszerűen	 nem	 tudott	mit	mondani	 a

saját	lányának.	Nem	tudta,	hogyan	kezdjen	hozzá,	hogy	valamilyen
kapcsolatot	ki	tudjon	alakítani	Amina	Karinnal.	Nem	volt	még	ilyen
helyzetben.	 A	 kislány	 sem	 volt	 kezdeményező.	 Zoénak	 igaza	 volt
abban,	hogy	a	gyermeket	nagyon	megviselte	az	anyja	halála	és	az
utána	történő	hirtelen	változás.
–	Várj	egy	pillanatot	–	 szólt	a	 férfi,	majd	 felállt	és	elsietett,	majd

amikor	 visszajött,	 egy	 régi	 baba	 volt	 a	 kezében.	 Átnyújtotta	 a
lányának.
–	Ez	még	az	én	édesanyámé	volt,	a	te	nagymamádé.
–	 Nagyon	 tetszik	 –	 nézegette	 a	 játékot	 a	 gyermek	 –	 Az	 enyém

lehet?
–	 Természetesen.	 Holnap	 pedig	 elmegyünk	 együtt,	 és	 veszünk

neked	 még	 több	 játékot.	 Te	 választhatod	 ki,	 hogy	 milyeneket
szeretnél.
–	 Veszünk	 társasjátékot	 is?	 –	 Amina	 Karin	mintha	 felbátorodott

volna.	Zoé	ekkor	lépett	az	étkezőből	a	szalon	ajtajához,	hogy	szóljon,
elkészült	a	vacsora,	de	amikor	meglátta,	hogy	a	szerelme	és	a	lánya
végre	beszélgetnek,	nem	akart	közbeavatkozni,	csak	hallgatta	őket,
miközben	mosolygott.
–	Veszünk.
–	Akkor	te,	Zoé	és	én	tudunk	majd	együtt	játszani	–	magyarázta	a

gyermek.	 –	 Ugye	 játszunk	 együtt,	 Zak?	 –	 nézett	 nagy,	 kerek
szemeivel	az	apjára.
–	Persze	hogy	játszunk.



–	Kész	a	vacsora!	–	hangzott	az	étkezőből	Ghalia	hangja.
–	 Gyere,	 menjünk	 enni	 –	 állt	 fel	 a	 kanapéról	 a	 férfi,	 majd

kinyújtotta	 a	 kezét	 a	 lánya	 felé,	 és	 várt.	 Zoé	 az	 ajtóból	 nézte	 a
jelenetet,	 a	 szíve	 szinte	 összeszorult.	 A	 kislány	 felállt,	 egy	 darabig
nézte	az	apja	kezét,	végül	megfogta,	és	együtt	sétáltak	az	étkező	felé.
Zoé	most	már	 biztos	 volt	 benne,	 hogy	 a	 lány	meg	 fog	 barátkozni
ezzel	 a	 helyzettel,	 ha	 mindenki	 segít	 neki.	 Amikor	 Zakaria	 és	 a
kislány	az	étkező	ajtajához	ért,	a	 férfi	 ránézett	Zoéra,	aki	 finoman
bólintott,	így	jelezve,	hogy	most	már	minden	rendben	lesz.



18.	FEJEZET

A	 következő	 év	 tavaszán	 az	 egész	 ház,	 a	 család,	 a	 barátok,
mindannyian	 Zakaria	 és	 Zoé	 közelgő	 esküvőjére	 készülődtek.
Szerették	 volna,	 ha	 minden	 tökéletes	 lesz.	 A	 ruha,	 a	 virágok,	 az
ételek,	 a	 teríték.	 Kairó	 egyik	 legjobb	 zenekarát	 és	 hastáncosait
hívták	 meg,	 hogy	 szórakoztassák	 a	 vendégeket	 a	 szertartás	 utáni
partin.
Amina	Karin	egyre	inkább	beilleszkedett	a	családba,	megszerette

Ghaliát	 és	 Qasimot	 is,	 akiket	már	 nagymamának	 és	 nagypapának
szólított.	 Zoé	 nagyon	 jó	 barátnője	 lett	 a	 kislánynak,	mindent	meg
tudtak	 beszélni,	 és	 már	 közös	 titkaik	 is	 voltak.	 Persze	 csak	 olyan
pici,	más	 számára	 jelentéktelen	 dolgok	 voltak	 ezek,	 de	 a	 gyermek
számára	 nagy	 jelentőséggel	 bírtak.	 Zakariát	 még	 mindig	 nem
szólította	apának,	de	ez	nem	azért	volt,	mert	nem	szerette	a	 férfit,
egyszerűen	 csak	 nem	 jött	még	 el	 az	 ideje.	 Zakaria	 ennek	 ellenére
rengeteg	 időt	 töltött	 a	 kislányával,	 és	 az	 idő	 múlásával	 nagyon
megszerették	egymást.
Egy	 nappal	 az	 esküvő	 előtt	 már	 mindenki	 a	 ház	 díszítésén

szorgoskodott.	 A	 bejáratnál,	 a	 nappaliban	 és	 a	 hátsó	 kertben	 is
egyforma	 virágcsokrok	 díszelegtek.	 Mindegyik	 csokor	 rózsaszín
szegfűből	 volt	megkötve,	 körülöttük	pedig	hófehér	muszlindíszítés
pompázott.	 A	 székeket	 ugyanúgy	 helyezték	 el,	 mint	 annak	 idején



Zak	és	Sanaa	esküvőjén,	ugyanolyan	fehér	selyemmel	borították,	de
a	 díszítő	 masnik,	 melyek	 a	 szék	 háttámláján	 kaptak	 helyet,	 most
rózsaszínben	 tündököltek.	 Természetesen	 nem	 hiányozhatott	 a
vörös	 szőnyeg	 sem	 a	 székek	 alkotta	 folyosón.	 Zak	 és	 Zoé	 úgy
döntött,	 hogy	 a	 partit	 is	 a	 kertben	 tartják	 majd.	 Amint	 a
szertartásnak	vége	lesz,	a	székeket	máshova	pakolják,	 így	 lesz	elég
hely	 a	 táncparkettnek	 is.	 Az	 ételeket	 is	 fontosnak	 tartották.
Finomabbnál	 finomabb	étkeket	 rendeltek,	ám	az	 is	 szempont	volt,
hogy	 olyan	 ennivaló	 kerüljön	 feltálalásra,	 amelyből	 svédasztalt
tudnak	készíteni.	Így	mindenki	akkor	eszik	majd,	amikor	szeretne.
Aznap	 este	 Zoé	 fáradtan	 dőlt	 az	 ágyba,	 mégsem	 tudott	 aludni,

mert	borzasztó	izgatott	volt	az	esküvő	miatt.	Bár	másodszorra	megy
Zakariához,	 ez	 most	 mégis	 más	 volt,	 mint	 az	 első.	 Hiszen	 most
önszántából	 mondott	 igent	 a	 férfinak,	 nem	 volt	 semmi	 kényszer,
sem	kötelezettség.
Ezen	az	éjjelen	Zak	sem	aludt	jól.	Sokat	forgolódott,	majd	hogy	ne

zavarja	 a	 szerelmét,	 inkább	 ő	 maga	 kelt	 fel,	 majd	 lement	 a
konyhába,	hogy	készítsen	egy	nyugtató	teát.
–	Nem	tud	aludni,	uram?	–	hangzott	a	sötétből	egy	női	hang.
–	Selma	–	rezzent	össze	a	férfi	–,	megijesztettél.	Úgy	látom,	ebben

a	házban	ma	senki	nem	tud	pihenni	–	mosolygott	fáradtan	a	férfi.
–	Ezt	hogy	érti?
–	Zoé	is	most	aludt	csak	el.	És	maga?	–	kíváncsiskodott	tovább.
–	Teát	főztem.	Tudja,	uram,	én	már	amúgy	is	nehezen	alszom,	de

borzasztóan	 izgulok	 a	 holnapi	 nap	 miatt	 –	 nevette	 el	 magát	 –,
mintha	én	mennék	férjhez.	–	Zakaria	rámosolygott	a	nőre.	–	Tudja,
Zakaria	 úr,	 nekem	 nem	 lehetett	 gyermekem,	 és	 magát	 a
sajátomként	 szerettem.	 Bántott,	 ha	 ön	 szomorú	 volt.	 Most,	 hogy
látom,	hogy	minden	rendbe	jött	az	életében,	s	nagyon	boldog,	az	én
szívemet	is	boldogság	járja	át.



–	Oh,	Selma	–	lépett	közelebb	a	segítőhöz	a	férfi,	majd	a	szemébe
nézett.	 –	 Mindig	 te	 voltál	 a	 második	 anyám,	 tudtam,	 hogy	 rád
mindenben	számíthatok	–	ölelte	át	a	nőt.	–	Drága	Selma	–	suttogta.

Másnap	 reggel	 korán	 kellett	 kelnie	 a	 Fadaei	 családnak,	 ezen	 a
napon	 nem	 tehették	 meg,	 hogy	 ágyban	 maradnak,	 hiszen	 Zoé	 és
Zakaria	nagy	napja	volt	ez.
Miután	Zoé	felkelt	az	ágyból,	Amina	Karin	szobájába	ment,	hogy

felébressze	 az	 alvó	 kislányt.	 De	 ő	 megelőzte,	 hiszen	 amikor	 a	 nő
belépett	a	szobába,	a	lány	már	fel	volt	öltözve.
–	Milyen	korán	keltél.	–	Zoé	mosolya	beragyogta	a	szobát.
–	Persze,	hiszen	a	koszorúslánynak	is	sok	dolga	van	még.
–	 Igen,	 drágám.	 Hamarosan	 a	 fodrász	 is	 megérkezik,	 hogy

gyönyörűvé	varázsolja	a	hosszú	hajadat	–	simogatta	meg	a	lány	fejét
a	nő.
Ekkor	lépett	be	Ghalia	is	a	kislány	szobájába.
–	Sziasztok	–	köszöntötte	mindkettőjüket,	ők	pedig	viszonozták	az

üdvözlést.	–	Zoé,	kedvesem,	menj,	és	készülődj,	hiszen	ez	a	te	napod,
Amina	Karint	pedig	bízd	csak	rám.	Zakaria	is	vár	rád.
Zoé	elengedett	egy	halvány	mosolyt,	miközben	a	szíve	vadul	verni

kezdett.
Ma	végre	azé	a	férfié	lehetek,	akit	valóban	szeretek.
Amikor	 visszaért	 a	 hálószobába,	 Zakaria	 az	 ablakon	 bámult

kifelé.	Nem	 látta	 az	 arcát,	 de	 olyan	 érzése	 támadt,	mintha	 a	 férfit
bántaná	valami.	Nem	is	vette	észre,	hogy	Zoé	egyre	közelebb	megy
hozzá,	és	a	rossz	érzés	egyre	inkább	a	hatalmába	kerítette	a	nőt.
–	 Valami	 baj	 van?	 –	 Zoé	 hangja	 megremegett.	 A	 férfi	 ekkor

megfordult,	 és	 a	 nő	 megkönnyebbült,	 amint	 meglátta	 szerelme



derűs	arcát.
–	 Mi	 baj	 lenne?	 Ez	 életem	 legszebb	 napja	 –	 ölelte	 magához	 a

kedvesét.	 Zoé	 pedig	 hozzábújt	 izmos	 mellkasához,	 úgy	 ölelte	 át	 a
férfi	 derekát.	 Így	 álltak	 percekig,	mígnem	 kopogás	 zavarta	meg	 a
meghittséget.
Selma	 lépett	 be	 az	 ajtón,	 a	 kezében	 egy	 fehér	 borítékot

szorongatott,	amit	átadott	a	nőnek,	majd	távozott	a	szobából.
–	Kitől	jött?	–	kérdezte	Zakaria.
–	Hadiya	írta	–	bontotta	ki	a	levelet	a	nő,	majd	hangosan	olvasni

kezdte	a	sorokat.

„Kedves	Zoé	és	Zakaria!
Örömmel	 értesültem	 arról,	 hogy	 összekötöttétek	 az
életeteket.	 Hálásan	 köszönöm	 a	meghívást	 az	 esküvőtökre,
de	sajnos	nem	lehetek	ott.	De	innen	küldöm	jókívánságaimat
mindkettőtöknek.
Engedjétek	 meg,	 hogy	 megosszam	 veletek	 egyik	 kedvenc

idézetemet,	J.	R.	Wardtól.
»Legyen	terhetek	könnyű,	örömötök	túláradó,	áldja	meg	a

sors	közös	utatokat,	és	adjon	ennek	a	két	léleknek	számtalan
békés	nappalt	és	szenvedélyes	éjszakát.«
Allah	áldásával:

Hadiya”

Zoé	 felnézett	 a	 kedvesére,	 és	 összemosolyogtak.	 Ekkor	 újra
kopogtak	az	ajtón,	és	a	fodrász	lépett	be	a	szobába.
–	 Azt	 hiszem,	 itt	 az	 ideje,	 hogy	 nekiálljunk	 a	 megálmodott

hajkölteménynek.
–	 Én	 pedig	 már	 megyek	 is	 –	 vette	 fel	 a	 férfi	 a	 szmokingot	 az

ágyról,	majd	kiment	a	szobából.



A	szülei	hálójába	bandukolt,	letette	a	kezéből	a	ruhát	az	ágyra,	és
a	fürdőszobába	sétált.	Megmosakodott,	megigazította	a	szakállát,	és
ahol	 szükségesnek	 találta,	meg	 is	 borotválta,	majd	 arcvizet	 locsolt
rá.	 Amikor	 elkészült,	 felvette	 a	 szmokingját,	 majd	 végignézett
magán	 a	 tükörben.	 Tetszett	 neki	 a	 látvány.	 Még	 egy	 kicsit
megigazította	 az	 ingét,	 közben	 a	 gondolatai	 a	 múltra	 terelődtek.
Eszébe	jutott	az	első	találkozása	Zoéval,	még	most	is	tisztán	látta	az
előtte	 elsuhanó	 nőt.	 Farmert	 és	 pulcsit	 viselt,	 göndör	 haja	 pedig
fátyolként	 omlott	 törékeny	 vállaira.	 Nem	 nézett	 a	 férfira,	 csupán
elvonult	előtte,	még	csak	nem	is	köszönt.	Ezen	az	emléken	Zakaria
jót	 mosolygott,	 de	 ezután	 az	 első	 csókjuk	 jutott	 eszébe,	 ami
közrejátszott	 abban,	 hogy	 visszajöjjön	 Kairóba	 az	 apjával	 együtt,
majd	 az	 az	 este,	 amikor	 Zoé	 sírva	 könyörgött	 Qasimnak,	 hogy
menjen	 vissza	 a	 parfümgyárhoz,	 végül	 az	 alkujuk.	 Aztán	 a	 fekete
éjszaka,	 amikor	 Zoé	 először	 állt	 mellette	 Párizsban	 az
anyakönyvvezetőnél,	 csupa	 feketében.	 A	 hosszú	 hónapok,	 melyek
megkeserítették	mindkettőjük	 életét,	 s	 hogy	 a	nő	majdnem	bele	 is
halt.	 Zakaria	 szíve	 fájdalommal	 telt	meg	 a	múlt	 emlékei	miatt,	 de
tudta,	hogy	most	minden	másképp	lesz.	Érezte,	hogy	beköszöntött	a
boldogság	az	életébe,	ráadásul	egy	kislányt	is	kapott,	aki	az	ő	vére.
Sóhajtott	egy	mélyet,	hogy	elterelje	a	gondolatait,	nem	akart	tovább
rágódni	 a	 múlton.	 Szerette	 volna	 élvezni	 ezt	 a	 napot,	 és	 ezután
minden	 egyes	 percet,	 melyet	 Zoé	 mellett	 tölthet.	 Végül	 lesétált	 a
szalonba,	ahol	a	vendégek	már	gyülekeztek.
Zoé	haját	a	fodrász	lassan	be	is	fejezte.	Göndör,	hosszú	fürtjeiből

varázslatos	 kontyot	 készített.	 Hajába	 apró	 fehér	 virágokat	 és
gyöngyöket	 helyezett,	 végül	 a	 konty	 alá	 felrakta	 a	 puha	 csipkéből
készült	 hófehér	 fátylat.	 Ezután	 a	 kozmetikus	 kisminkelte	 a	 nőt.	 A
smink	nem	volt	 túl	 erős,	mégis	 csodálatossá,	 ragyogóvá	varázsolta
Zoé	arcát.	Bár	be	kell	vallani,	hogy	nem	volt	nehéz	dolga,	hiszen	a



nő	 gyönyörű	 volt,	 és	 már	 eleve	 ragyogott	 a	 boldogságtól.	 Ezután
felvette	 hófehér	 menyasszonyi	 ruháját,	 melynek	 felső	 része
csipkéből	készült,	szolidan	dekoltálva,	és	az	ujja	hosszú	volt.	A	ruha
alja	selyem,	melyet	muszlin	fedett,	a	virágdíszítést	kézzel	hímezték
rá.	A	gyöngyök	és	a	csillogó	kövek,	melyek	a	minta	vonalát	követték,
a	ruha	legszebb	ékévé	váltak,	amint	felkerült	a	hatalmas	abroncs	a
szoknya	 alá.	 A	 nő	 ezután	 a	 tükörhöz	 lépett,	 hogy	 megnézze	 a
végeredményt.	Csodálatosan	festett,	úgy	érezte,	mintha	egy	meséből
kilépő	hercegnő	 lenne.	Bár	a	gondolatai	neki	 is	a	múltra	 tévedtek,
nem	 akart	 ezen	 sokat	 rágódni.	 Tisztában	 volt	 azzal,	 hogy	 ez	 lesz
élete	legszebb	napja,	nem	akarta,	hogy	bármi	is	beárnyékolja	ezt	a
pillanatot.	Tudta,	hogy	most	már	minden	rendben	lesz	az	életében,
és	 ha	 a	 múltat	 nem	 is	 tudja	 elfelejteni	 teljesen,	 nem	 néz	 vissza
többet.	Csak	a	jelennel	és	a	jövővel	foglalkozik	majd.
Nem	 sokkal	 később	 Selma	 érkezett	 a	 szobába,	 elmondta,	 hogy

megérkeztek	 a	 vendégek,	már	 itt	 van	 a	 kazi	 is,	 és	 hogy	mindenki
csak	 rá	 vár.	 A	 nő	 megköszönte	 a	 segítőnek,	 hogy	 szólt,	 majd
mindketten	elindultak	lefelé.
Zakaria	 már	 a	 kazi	 előtt	 álldogált,	 amikor	 a	 teraszhoz	 értek,

látszott	rajta,	hogy	rettentően	izgul.	Ekkor	Amina	Karin	jelent	meg
rózsaszín	koszorúslányruhájában,	mely	selyemből	készült,	és	szinte
ragyogott	 a	 napfényben.	 Rámosolygott	 Zoéra,	 végül	 megfogta	 kis
fonott	kosarát,	melyben	rózsaszirmok	hevertek,	és	elindult	a	székek
között,	 a	 szirmokat	 szórva	 a	 szőnyegre.	 Zoé	 tudta,	 hogy	 itt	 az	 idő,
amikor	 a	 lány	 az	 apja	mellé	 ért,	majd	 leült,	 ő	 is	 elindult	Mathieu
kíséretében,	a	szirmokon	keresztül	a	kazi	színe	elé.	Amikor	odaért,
az	 apja	 átadta	 a	 lányát	 a	 férfinak.	 Zoé	 és	 Zakaria	 egymásra
mosolyogtak.	A	férfi	tekintetén	jól	látszott,	hogy	mennyire	szépnek
találja	 a	 párját.	 Közben	 a	 kazi	 belekezdett	 a	 szertartásba.	 Miután
kimondták	a	boldogító	igent,	jöhettek	a	fogadalmak.	Zakaria	kezdte



a	mondandóját,	miközben	mélyen	a	szerelme	szemébe	nézett.
–	 Fogadom,	 hogy	 mindig	 szeretni	 foglak.	 Akármilyen	 leszel	 is,

most	 és	 mindörökké.	 Sosem	 felejtem	 el,	 hogy	 ez	 egy	 életre	 szóló
szerelem.	A	 lelkem	 legmélyén	 tudni	 fogom,	hogy	 jöhet	bármi,	 ami
elválaszt	minket,	mi	mindig	visszatalálunk	egymáshoz.
Ezután	Zoé	következett.
–	Fogadom,	hogy	segítek,	hogy	szeress	élni,	hogy	mindig	gyöngéd

leszek	 hozzád,	 és	 lesz	 elegendő	 türelmem.	 Hogy	 beszélek,	 amikor
azt	kell,	és	hallgatok	veled,	amikor	nincs	szükség	a	szavakra.	Hogy	a
szíved	melegében	élek,	és	az	lesz	az	otthonom.
Végül	 megcsókolták	 egymást,	 ezzel	 pecsételve	 meg	 egymásnak

tett	ígéretüket.	Ezután	pedig	elkezdődhetett	a	mulatság.

A	 zenekar	 játszani	 kezdett,	 a	 hastáncosok	 a	 csípőjüket	 tekerve
szórakoztatták	a	vendégeket.	Mindenki	nagyszerűen	érezte	magát.
Alizeé	 egyedül	 érkezett	 az	 esküvőre.	 Amint	 odalépett	 a	 fiatal

párhoz,	könnyes	szemmel	ölelte	át	barátnőjét,	majd	gratulált	nekik.
–	 Nagyon	 örülök,	 hogy	 végre	 egymásra	 találtatok,	 nagyon	 sok

boldogságot	kívánok	nektek.
–	Köszönjük.
–	És	te	hogyhogy	egyedül	jöttél?	–	kérdezte	Zoé.
–	Kivel	jöttem	volna?	–	nézett	bután	a	nő	a	barátnőjére.
–	 Az	 utóbbi	 időben	 kivirultál,	 mint	 az	 apám	 –	 nevetett.	 –	 Ne

tagadd,	hogy	van	valakid.
–	Hát,	ez	igaz,	de	még	nagyon	az	elején	jár	ez	a	kapcsolat	–	pirult

el	 Alizeé,	 majd	 elengedett	 egy	 halvány	 mosolyt.	 Pár	 mondatban
beszámolt	 ugyan	 a	 friss	 kapcsolatáról,	 de	 nem	 akarta	 hosszasan
ecsetelni,	hiszen	ez	a	nap	a	barátnőjéről	és	Zakariáról	szólt.



Miután	 elköszöntek	 Alizeétől,	 Zakaria	 és	 Zoé	 Mathieu-höz	 és
annak	 párjához	 ment.	 Fogadták	 tőlük	 is	 a	 kedves	 szavakat,	 és
elbeszélgettek	egy	kicsit	velük.	Végül	Zoé	váltott	pár	szót	az	apjával
négyszemközt	 is.	 Végre	 el	 tudta	 mondani	 neki,	 hogy	 valójában
mennyire	örül	annak,	hogy	ő	is	megtalálta	a	boldogságot	Margaret
mellett,	és	bízik	abban,	hogy	ez	így	is	marad.	Hiszen	az	asszonynak
sem	volt	 könnyű	 élete.	Még	 fiatal	 volt,	 amikor	 az	 édesanyja	 beteg
lett,	 testvére	nem	volt,	és	teljesen	egyedül	maradt	a	beteg	nővel.	Ő
ápolta	 egészen	 addig,	 míg	 meg	 nem	 halt.	 Margaret	 az	 egész
fiatalkorát	 az	 édesanyja	 gondozásának	 szentelte,	 feláldozva	 a
szerelmet.	Sosem	ment	férjhez,	és	gyermeke	sem	született.	Látszott
rajta,	 hogy	 szereti,	 tiszteli	 Mathieu-t,	 így	 Zoé	megnyugodott,	 mert
látta,	hogy	az	asszony	nem	az	apja	vagyonát	akarja	megszerezni,	és
örült	is,	mivel	így	nem	kellett	egyedül	hagynia	a	férfit,	volt	mellette
valaki,	 aki	 szemmel	 tartja	majd,	 és	 vigyáz	 rá.	 Na	meg	 azért	 ők	 is
visszamennek	majd	 legalább	havonta	Párizsba,	hiszen	a	 férje	még
mindig	az	üzlettársa	a	francia	cégtulajdonosnak.
–	Nem	fog	hiányozni	Párizs,	kislányom?
–	 De	 igen.	 Nagyon	 is,	 hiszen	 ott	 nőttem	 fel.	 De	 Kairó	 annyira

varázslatos,	 amikor	 sötétedés	 után	 kijövök	 a	 teraszra,	mintha	 egy
teljesen	 más	 világba	 csöppennék.	 Csodálatos	 a	 kilátás,	 és
megnyugvással	tölt	el.	Biztonságban	érzem	magam.	Olyan,	mintha	a
hatalmas	piramisok	őriznék	az	alvó	várost.
–	Nagyon	 szeretlek,	drágám,	és	nagyon	 sok	boldogságot	kívánok

neked	és	Zaknek	is	–	ölelte	át	a	lányát	a	férfi.
Ghalia	és	Qasim	sem	maradhatott	ki	a	gratulációból.	Mindketten

nagyon	 örültek,	 hogy	 visszakaphatták	 a	 menyüket,	 és	 hogy	 újra
együtt	 lehet	a	 család.	Persze	Amina	Karin	érkezése	meglepte	őket,
de	 a	 kedves	 kislányt	 mindketten	 hamar	 elfogadták	 unokájuknak.
Nagyon	megszerették	őt,	tulajdonképpen	a	kislány	érkezése	őket	is



megváltoztatta.	 Másképpen	 álltak	 ezután	 egymáshoz.	 Az	 eddigi
baráti	 viselkedés,	 ami	 közöttük	 volt,	 megváltozott.	 Egyre	 inkább
keresték	 egymás	 társaságát.	 Mindketten	 tudták,	 hogy	 ki	 kell
törölniük	 az	 emlékeikből	 a	múltat,	minden	 rosszal	 együtt,	 és	 újra
kell	 kezdeniük	 az	 életüket.	 Nem	 lesz	 könnyű,	 de	 meg	 akarták
próbálni.	Nem	csak	a	 gyerekek	miatt,	 sokkal	 inkább	maguk	miatt.
Egyre	 többet	maradtak	 kettesben,	 és	meghitt	 perceket	 varázsoltak
maguknak.	 Ez	 sokkal	 otthonosabbá	 tette	 az	 amúgy	 is	 kellemes
légkört	 a	 házban.	 Zoé	 büszke	 volt	mindkettőjükre,	 hiszen	 nagyon
megszerette	 Ghaliát	 és	 Qasimot	 is.	 Már	 senki	 nem	 neheztelt	 a
másikra	a	parfümgyár	miatt	sem.
–	 Gyönyörű	 vagy,	 lányom.	 –	 Zoé	 ennyi	 dicséret	 után	 teljesen

zavarban	volt.	Ez	a	sok	bók	megérintette	a	szívét.
–	Köszönöm,	mama.
–	 Nagyon	 sok	 hálával	 tartozunk	 nektek	 –	 szólalt	 meg	 Qasim	 –,

hiszen	 most	 már	 bevallhatjuk,	 hogy	 a	 válás	 is	 szóba	 került
közöttünk,	de	tanulva	a	ti	hibáitokból,	inkább	úgy	döntöttünk,	hogy
adunk	még	egy	esélyt	a	kapcsolatunknak.
–	Most	 legalább	mi	 taníthattunk	valamit	a	szüleinknek	–	nevette

el	magát	Zakaria.
Ekkor	lépett	hozzájuk	Fatime	és	Gibril,	akik	szintén	gratuláltak	a

fiatal	 párnak.	 Fatimének	 már	 hatalmas	 pocakja	 volt,	 de	 ennek
ellenére	az	asszony	jól	érezte	magát	az	esküvőn.
–	Mikorra	várjátok	a	babát?	–	kérdezte	Zoé.
–	Még	pár	nap	–	simogatta	meg	a	gömbölyödő	hasát	Fatime.
A	 fiatalok	 élete	 teljesen	 megváltozott	 az	 esküvőjük	 óta.	 Gibril

továbbra	 is	 a	 klubban	 dolgozott,	 de	 minden	 szabad	 percét	 a
gyermeke	édesanyjával	töltötte.	Nagyon	szerette	a	feleségét,	és	a	kis
jövevény	 új	 energiával	 töltötte	 fel	 mindkettőjüket.	 Zoé	 sem
szomorkodott	már	amiatt,	hogy	elvesztette	a	kisbabáját,	hiszen	az	új



élete	reménnyel	töltötte	meg,	bízott	abban,	hogy	előbb-utóbb	neki	is
sikerül	 újra	 teherbe	 esnie,	 és	 lesz	 majd	 egy	 közös	 gyermekük
Zakariával.
–	Még	mindig	nem	tudjátok	a	nemét?	–	faggatta	őket	Zak.
–	Nem	akartuk	tudni,	szeretnénk,	ha	meglepetés	lenne.
–	A	babaszoba	így	uniszex	lett	–	nevette	el	magát	Fatime.
Egy	 kis	 idővel	 később	 Ghalia	 lépett	 oda	 az	 új	 házasokhoz,	 és

megkérte	 őket,	 hogy	 nyissák	 meg	 a	 táncukkal	 a	 partit.	 A	 fiatalok
elindultak,	 a	 hastáncosok	 félreálltak	 az	 útból,	 átadva	 a
táncparkettet	 az	 ifjú	 párnak,	 akik	 egy	 keringővel	 nyitották	meg	 a
mulatságot.	Ekkor	már	lement	a	nap,	helyét	átvette	a	sötétség,	de	a
kertben	lévő	fények	megvilágították	az	udvart.	A	lámpák	így	szinte
teljesen	nappali	 fényt	biztosítottak.	Láthatólag	mindenki	 jól	 érezte
magát,	 jól	 szórakoztak.	 Zoé	 és	 Zak	 is	 táncolt	mindenkivel,	 amíg	 el
nem	fáradtak.	Amikor	egy	kis	pihenőre	vágytak,	a	terasz	felé	vették
az	irányt,	hogy	onnan	jól	rálássanak	az	ünneplő	tömegre.
–	Jól	vagy?	–	kérdezte	a	férfi,	miközben	felesége	szemébe	nézett.
–	 A	 lehető	 legjobban	 –	 mosolygott	 Zoé,	 és	 a	 szemei	 ragyogtak.

Majd	óvatos	csókot	adott	a	férfinak.
Ebben	a	pillanatban	Amina	Karin	lépett	oda	hozzájuk,	lehajtotta	a

fejét,	 amikor	 meglátta,	 hogy	 a	 felnőttek	 csókolóznak.	 Ezután
megköszörülte	 a	 torkát.	 Zak	 és	 Zoé	 a	 kislányra	 néztek,	 akinek
enyhén	elpirult	a	kis	arcocskája.
–	 Azért	 jöttem,	 hogy	 elköszönjek,	 későre	 jár,	 és	 itt	 az	 ideje

lefeküdnöm.
–	De	hiszen	megbeszéltük,	hogy	ma	addig	maradhatsz	fenn,	amíg

szeretnél	–	simította	meg	a	lánya	arcát	Zakaria.
–	Tudom,	de	elfáradtam.
–	Menj	csak,	drágám	–	puszilta	meg	Zoé	a	gyermek	homlokát.
–	 Aludj	 jól,	 és	 álmodj	 szépeket,	 kincsem	 –	 lehelt	 lágy	 puszit	 a



homlokára	a	férfi	is.
–	 Jó	 éjszakát,	 Zoé	 –	 kezdte	 a	 kislány,	 majd	 Zakariára	 nézett.	 –

Neked	 is,	 apa.	 –	 Zak	 szíve	 hevesebben	 kezdett	 verni.	 Eddig	 a
pillanatig	még	egyszer	sem	mondta	neki	a	lánya	ezt	a	szót.	Könnyek
gyűltek	 a	 szemébe	 a	 meghatottságtól.	 Valóban	 ez	 élete	 legszebb
napja.	 Zoé	 nézte	 egy	 darabig	 a	 távozó	 kislányt,	 majd	 szerelme
arcára	pillantott,	aki	még	mindig	könnyezett	a	meghatottságtól.
–	 Hát	 eljött	 ez	 a	 nap	 is	 –	 suttogta,	 a	 felesége	 pedig	 nem	 szólt

továbbra	 sem	 semmit,	 csak	 kedvesen	 mosolygott.	 Egy	 kis	 idő
elteltével	azért	mégis	megszólalt.
–	 Kérdezhetek	 valamit?	 –	 nézett	 a	 férjére	 a	 nő.	 –	 Annak	 idején

annyi	levelet	kaptam	tőled,	és	mindet	elolvastam.	Viszont	az	utolsó
leveledet	széttéptem	olvasás	nélkül.	Azóta	is	kíváncsi	vagyok,	hogy
mi	állt	benne.	Elmondanád?
–	Miért	érdekel	ez	most?
–	Mert	azon	a	napon,	mielőtt	megcsókoltál,	azt	mondtad	nekem,

hogy	nem	válaszoltam	a	leveledre.
Zakariából	kitört	a	nevetés.
–	 Nos,	 igen.	 Én	 abban	 a	 levélben	 elbúcsúztam	 tőled,	 Zoé.	 –	 Az

asszony	borzasztóan	meglepődött,	de	nem	szakította	félbe	a	férjét.	–
Azt	írtam,	hogy	ha	te	nem	akarsz	engem,	és	ezt	írásba	adod,	akkor
én	 visszajövök	 Kairóba,	 hogy	 békében	 élj,	 hogy	 megtaláld	 a
boldogságot.
–	Azt	akarod	mondani,	hogy	ha	akkor	elolvasom	a	levelet,	és	azt

mondom,	hogy	hagyj	végre	békén,	te	elmentél	volna	Párizsból?
–	Igen,	azt.
–	 Hát	 joggal	 hitted,	 hogy	 én	 is	 érzek	 irántad	 valamit,	 mert	 azt

gondoltad,	hogy	elolvastam	a	leveled,	csak	nem	válaszoltam.
–	Igen	–	bólogatott	az	ifjabb	Fadaei.



–	Az	egész	múltunk	egy	totális	félreértésen	alapult.
–	És	ez	a	félreértés	juttatott	el	minket	eddig	a	napig	–	mosolygott	a

pasas,	és	mosolya	elbűvölően	huncutra	sikeredett,	így	a	kedveséből
kitört	 a	nevetés.	Majd	 a	 tekintete	 a	 távolba	 révedt,	mintha	 eszébe
jutott	volna	valami	érdekes	dolog.
–	 Emlékszem	 Seherezádé	 meséjére,	 minden	 sorára,	 amit

elmondtál	nekem.	A	negyven	nap	és	negyven	éjjel	tartó	esküvőre,	a
boldogságukra.	Bár	a	mi	esküvőnk	nem	tart	negyven	napig,	hála	az
égnek,	mégis	úgy	érzem,	hogy	a	mi	történetünk	is	csodálatos	véget
ért.
Ekkor	a	férfi	ránézett	a	szerelmére,	mosolyra	húzta	a	száját,	majd

közelebb	lépett,	és	átkarolta	a	derekát.	Suttogva	szólalt	meg,	mielőtt
hosszan	megcsókolta	volna	gyönyörű	feleségét.
–	Véget?	Drágám,	a	mi	történetünk	még	csak	most	kezdődik…



KEDVES	OLVASÓM!

Köszöntelek	a	szenvedélyes	Kelet	országaiban!
Szeretném	megköszönni	neked,	hogy	a	kezedben	tartod	az	újabb

könyvemet.	Bízom	benne,	hogy	ebben	a	rohanó	világban	sikerül	egy
kis	 kikapcsolódást	 nyújtanom	 Neked.	 Hiszem,	 hogy	 minden
könyvnek	 van	 varázsa,	 s	 képes	 beszippantani	 egy	 embert,	 hogy
aztán	elrepítse	a	képzelet	világába,	hogy	ő	maga	is	megélje	azokat	a
pillanatokat,	 melyeket	 a	 karaktereim	 is	 átélnek.	 A	 szerelmet,	 a
szenvedélyt,	 a	 drámát,	 vagy	 akár	 egy	 kalandot.	 Kész	 érzelmi
hullámvasút	ez,	melyet	úgy	szeretnék	tálalni,	hogy	minden	olvasóm
megtalálhassa	benne	a	könyv	mondanivalóját.
Sokan	kérdezték	már	 tőlem,	miért	 is	kezdtem	el	 írni.	Kezdetben

csupán	egy	hobbi	volt,	 jó	kikapcsolódásnak	 tűnt,	hiszen	a	képzelet
világában	olyan	dolgokat	élhetünk	át,	melyeket	a	valóságban	nem,
vagy	csak	nagyon	ritkán.	Mire	észbe	kaptam,	már	kiadtam	az	első
könyvemet	 (Marokkói	 szerelem,	 2014),	 de	 ezután	 egy	 picit
megpihentem.	Nem	azért,	mert	nem	akartam	folytatni,	hanem	mert
megszületett	 a	 kislányom.	 Végül	 2016-ban	 a	 Marokkói	 szerelem
második	részével	bővült	könyvem	is	forgalomba	került,	és	innentől
kezdve	nem	volt	megállás.	2017-ben	követte	regényeimet	a	legújabb
Tiltott	 vágy	 címmel.	 Kevesen	mondhatják	 el	ma	magukról,	 hogy	 a
hobbijuk	 a	 munkájuk,	 én	 azok	 közé	 tartozom,	 akik	 ezt	 nyíltan
kijelenthetik.
De	ne	feledkezzünk	meg	azokról	sem,	akik	nagyban	hozzájárultak



ahhoz,	 hogy	 a	 könyveim	megjelenhessenek.	 Először	 is	 Te	 vagy	 az,
kedves	olvasóm,	hiszen	nélküled	nem	lenne	értelme	az	írásnak,	és
ezt	nagyon	köszönöm	Neked.
Továbbá	 köszönettel	 tartozom	 a	 családomnak,	 a	 férjemnek	 és	 a

lányomnak.	 Tudom,	 hogy	 nem	 könnyű	 velem,	 és	 borzasztó	 hálás
vagyok	a	támogatásotokért.
Köszönöm	 az	 Álomgyár	 Kiadónak,	 Péternek	 és	 Viktornak,	 hogy

annak	 idején	 megadták	 nekem	 a	 lehetőséget,	 és	 bíztak	 bennem.
Köszönet	 a	 háttérmunkáért	 a	 kiadó	 minden	 munkatársának.	 És
természetesen	 mindazoknak,	 akik	 a	 könyv	 szépségét
megteremtették	 és	 a	 betűimet	 megszelídítették.	 A
borítótervezőmnek,	 Ádámnak,	 és	 a	 szerkesztőmnek,	 Juditnak,
akinek	valóban	nagy	köszönettel	tartozom.
Ha	 kérdésed	 vagy	 észrevételed	 van,	 ne	 habozz!	 Keress	 meg	 a

Facebook-oldalamon,	 ahol	 további	 információkat	 tudhatsz	 meg	 a
könyveimről	és	rólam.
Köszönöm,	hogy	velem	 tartottál	 ebben	a	kalandban	 is,	 és	bízom

benne,	hogy	találkozunk	még.
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