
60

9

Június 28., szombat

Micsoda mágikus előadás! – gondolta Natalia. Egyetlen pillanatra 
sem vette le a tekintetét Sarah Harvey-ról. Talán az egyik legszebb 
este volt az életében. A Café Opera légköre bizalmas volt, és intim, 
aminek köszönhetően már-már úgy érezte, hogy egyedül van az 
énekesnővel.

Lassan elhalt a ráadás szám utolsó hangja is, és Natalia, soha az 
életében máskor nem is, de abban a pillanatban valamiféle spiritu-
ális jelenlétet érzett. Amikor a közönség hatalmas tapsviharban tört 
ki, Natalia elkapta Åsa tekintetét. Egy színpadhoz közeli asztalnál 
ültek, és Natalia látta, hogy Åsa annyira meghatódott, hogy köny-
nyek szöktek a szemébe.

Az énekesnő körbesétált az asztalok között, üdvözölte a bará-
tait, sőt, még Nataliával és Åsával is kezet fogott. Ezután a két nő 
kisétált a nyári éjszakába. A késői időpont ellenére meglehetősen 
világos volt, és már-már trópusi meleg uralkodott.

– Még ne menjünk haza – szólalt meg a még mindig a zene 
hatása alatt álló Natalia. – Egy utolsó ital?

Åsa a kezével legyezte magát, és bólintott.
– De olyan helyre menjünk, ahol nincsenek turisták – mond-

ta. – Miért van itt ennyi ember?
Natalia elmosolyodott, majd tett néhány tánclépést a magas 

sarkú, csillogó szandáljában.
Kiskorában balettozott; hosszú és kemény edzésekre járt. 

Imádta a régimódi fegyelmet, a kifakult rózsaszín balettcipőket és 
az egyszerű ruhákat. De mivel nem tartozott a legjobbak közé a 
csoportban, az anyja úgy vélte, felesleges időpocsékolás folytatni 
a balettet. Egyik napról a másikra beíratták egy tánciskolába társas-
táncra.

Natalia a homlokát ráncolta. Az a sok-sok döntés, amelyet he-
lyette hoztak, de ami formálta a személyiségét. Ha az anyján múlt 
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volna, sosem találja meg a helyét a pénzügyi világban. „Elveszte-
getett idő” – vélekedett a nő, de Natalia akkor szerencsére a sar-
kára állt.

Kitért egy egymást átkarolva sétáló pár elől.
– Hogy tetszett? – kérdezte Åsát. – Hát nem örülsz, hogy el-

jöttél?
Åsa morgolódott és ellenkezett, amikor Natalia megkérte, 

hogy csatlakozzon hozzá. Egy normális ember nem Stockholmban 
tölti ilyenkor az idejét. Ráadásul a Café Opera nem igazán volt 
trendi. Mégis lemondott egy egész hétvégén át tartó partit, hogy 
elkísérje a barátnőjét.

– Szórakoztató volt – ismerte el Åsa, akinek rögtön ezután egy 
káromkodás hagyta el a száját, mert a cipője sarka beszorult a macs-
kakövek közé. Többet ivott Nataliánál, ezért kicsit bizonytalanul 
járt. Szőke hajának egyik göndör fürtje a szemébe hullott, a vállára 
vetett vékony sál csillogott a lámpafényben. Úgy festett, mint egy 
filmcsillag.

Natalia nem tudta abbahagyni a mosolygást. A júniusi este me-
leg volt, és varázslatos. Az utcákon nyüzsögtek az emberek, ő pedig 
fiatalnak és erősnek érezte magát, mintha az utóbbi évek gondjai és 
szomorúságai valaki másra nehezedtek volna.

– Már nagyon régóta nem szórakoztam ilyen jól – örven-
dezett.

– Jonas óta biztos nem – mondta Åsa. Nataliát lenyűgözte az 
éleslátása. Sohasem beszéltek a múltról. A barátnője ki nem állhat-
ta az elmúlt dolgokon való rágódást és a bánatot, így pár nappal 
Natalia és Jonas szakítása után felhívta a barátnője figyelmét arra, 
hogy ideje lenne továbblépnie.

Åsa elve az volt, hogy mindig tovább kell lépni, és nem szabad 
hátranézni, de Nataliát nagyon megviselte a szakítás. Ráadásul ba-
rátnője szűken mért együttérzése jobban bántotta annál, mint amit 
hajlandó lett volna elismerni. De most talán lassan végre minden 
megváltozik.

– Menjünk be ide – mondta Natalia a visszafogott kinézetű, 
ámde méregdrága bárra, valamint az előtte kígyózó hosszú sorra 
mutatva. – Nyomás előre, juttass be minket – tette hozzá.
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Åsa, aki mindenkit ismert a stockholmi éjszakában, aki számí-
tott, belenézett a kidobóember szemébe. A férfi bólintott egyet, 
kissé hátrébb tessékelte a sort, és a két nő már bent is volt.

– Te vagy a példaképem – mosolygott Natalia.
– Mindenkinek én vagyok a példaképe – vágta rá Åsa, miköz-

ben utat tört a bár felé. Mindkettőjüknek rendelt. – Két vodka- 
tonikot.

A zsúfolt klubban meleg volt, és a lárma miatt arra kényszerül-
tek, hogy közelebb húzódjanak egymáshoz a bár mellett, hogy egy-
általán hallják egymást.

– Senkit sem ismerek itt – állapította meg Åsa.
– Az jó vagy rossz? – Natalia belekortyolt az italába. Erős volt, 

és hideg, ő pedig szomjas. Körbenézett. Elegáns férfiak és hosszú 
hajú, vékony nők nevetgéltek, ittak és flörtöltek.

Te jó ég, mikor lett mindenki ennyire fiatal? Próbálta feleleve-
níteni, mikor volt az utolsó alkalom, hogy beült valahová inni nem 
munkaügyben, de nem sikerült neki.

– Akárcsak én, te is jól tudod, hogy a civilizált emberek már 
elkezdtek összecsomagolni, hogy a nyarat Skånéban tölthessék.

– Tudom – sóhajtott Natalia. A nyár egy bizonyos menetrend 
szerint zajlott. A Svéd Királyi Jachtklub által rendezett gotlandi vi-
torlásversenyt ezen a hétvégén tartják, a következő hét, az Alma-
dalen-hét, a politikai beszédeké, majd utána a båstad-i tenisztorna 
jön. Italok, tenisz, napozás és fürdés. Minden évben ugyanaz.

– Hálás vagyok, hogy elkísértél. És a koncert végre valami új 
volt, ezt be kell ismerned. Jobb, mint folyton ugyanazokkal az em-
berekkel lógni. – Natalia ismét kortyolt az italból. – Ez nagyon fi-
nom – mondta elismerően.

Åsa megrázta a fejét, egy kézmozdulattal rendelt még egy kört, 
majd visszafordult a barátnőjéhez.

– Mikor térsz már észhez, és hagyod abba a lázadást? Értem, 
hogy nem akarod a szüleiddel tölteni az időt, de most komolyan, 
Natalia, nem dolgozhatsz egész nyáron. Nem fogsz túl hamar 
 kiégni?

– Nem – felelte Natalia. – És nem lázadok – füllentette.
Åsa a lényegre tapintott. Úgy viselkedett, mint egy kamasz, aki 
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minden ellen lázad, amit a szülei elvártak tőle. Ki nem állhatta a 
svéd nyarak egyformaságát, amit gyerekként minden évben meg-
tapasztalt, és ki nem állhatta, hogy mindenki, kivétel nélkül min-
denki úgy hitte, máshogy nem is lehet eltölteni a nyarat. Nyaralás 
a megfelelő helyen, a megfelelő emberekkel. Torekov, Båstad és 
Falsterbo nyáron, az Alpok télen. Így ment, amióta az eszét tudta.

Akárhová utaztak, mindig ugyanazokkal az emberekkel talál-
koztak. Egész életében elfogadta ezt, anélkül hogy belegondolt vol-
na. Jonas is ezt tette, ahogy az összes ismerősük és az ő szüleik is. 
De idén – az első magányos nyarán – Natalia ellenállt. Éljen! Végül 
is csak a fél életébe telt, hogy szembe merjen fordulni az árral.

– Båstad-ba azért elmegyek – mondta, majd kortyolt egyet az 
italából. – J-O odaküldött. De főként a dánokat kell majd szóra-
koztatnom, szóval az inkább munka. – Åsára pillantott. – Figyelsz 
te egyáltalán?

A barátnője nem válaszolt. Egyértelműen észrevett valakit vagy 
valamit a tömegben. Mivel a félhomály miatt nem lehetett olyan jól 
látni, Natalia inkább körbenézett egy szék után. Ahhoz képest, 
hogy Åsa utálta a fizikai megerőltetés bármilyen formáját, órákig 
képes volt magas sarkú cipőben ácsorogni és alkoholt kortyolgatni. 
Natalia egyáltalán nem volt ehhez hozzászokva.

– Fáj a lábam – panaszkodott.
– Ühüm – felelte Åsa. Egy asztal felé bólintott, de az arckife-

jezése megfejthetetlen volt a barátnője számára. – Nekik van aszta-
luk – mondta szarkasztikusan. – Nem akarsz oda ülni?

Natalia követte a tekintetét, és amikor a tömeg egy pillanatra 
megritkult, felfigyelt egy sarokasztalra, rajta fehér abrosz és csillo-
gó poharak. Akárcsak egy oázis a helyiség közepén. Az asztal körül 
fiatal, gyönyörű nők ácsorogtak. A hajukat dobálták, és buja pillan-
tásokat vetettek az ott ülő két férfira, így próbálták felhívni ma-
gukra a figyelmet. Az egyikük, egy magas, borotvált fejű, arany-
barna bőrű, arany ékszereket és selyeminget viselő férfi, úgy né-
zett ki, mintha egy gengszterfilmből lépett volna elő. Meredten 
bámulta Åsát, aki nyíltan visszabámult rá. Egyikük sem nézett el, 
és Natalia már-már úgy érezte, hogy egyfajta szavak nélküli kom-
munikáció zajlik közöttük a nyüzsgés közepette. A másik, a jóké-
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pű, sötét hajú, ugyanolyan magas, széles vállú és magabiztos férfi 
David Hammar volt.

David elkapta Natalia elképedt pillantását. A nő bólintott, mire 
a férfi is így tett. A lárma és az érzéki benyomások közepette össze-
kapcsolódott a tekintetük. David talán sejtette, hogy Natalia fel-
bukkanhat itt. Ha teljesen őszinte akart lenni, akkor lehetséges, 
hogy még el is időzött a gondolaton. Stockholm éjszakai élete be-
határolt volt a nagyon gazdagok számára. Az arany háromszög, 
amely a főváros pénzügyi centrumát alkotta, egyszerre az éjszakai 
élet színtere is volt. Nem sok exkluzív bár létezett, és ha egy Nata-
lia De la Griphez hasonló nő be akart ülni valahová a Café Ope-
ra-beli koncert után, akkor nagy valószínűség szerint itt kötött ki.

Tetőtől talpig aranyba öltözött. Egyenes haját feltűzte, vékony 
nyaka csupaszon maradt, nem viselt ékszert. Egyenesen állt, mint 
egy balerina, és a bár megvilágításának köszönhetően szinte ra-
gyogott.

David csak egy idő után vette észre a mellette álló nőt, aki gya-
nakvóan összehúzott szemmel bámulta Michelt. Sokkal előbb fel 
kellett volna figyelnie rá, de valamiért nem tette. Ő volt a leggyö-
nyörűbb nő az egész helyiségben, buja idomai szinte szürreálisan 
érzéki külsőt kölcsönöztek neki.

– Åsa Bjelke – állapította meg. Pontosan tudta, ki ő. Az Inves-
tum jogásza, és Natalia De la Grip barátnője. Vicces, de David 
szinte többet tudott Åsáról, mint Nataliáról. A sajtó imádott a nő 
drámai múltján csámcsogni. Úgy nevezték, hogy: szegény kicsi 
gazdag lány. Arany- és ezüstkanállal a szájában született, a legjobb 
iskolákba járt, és úgy emlegették, mint a herceg lehetséges meny-
asszonyát, legalábbis az újságok. Amennyire David tudta, a való 
életben ennek nem volt alapja. Aztán a tragédia, amely hetekig a 
lapok címoldalán szerepelt. – Úgy tűnik, megismert – mondta Mi-
chelre nézve, aki továbbra is mereven és mozdulatlanul ült. – És ez 
kölcsönös – tette hozzá. – Ismeritek egymást?

– Igen – felelte Michel kurtán.
– Sosem mondtad.
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Pedig olyan kicsi a világ, még szép, hogy a két jogász, Åsa és 
Michel ismeri egymást. Stockholmban a legtöbben ismerték egy-
mást. Tegnap késő délután David például az igencsak stresszesnek 
tűnő Peter De la Grippel futott össze az Östermalmshallenben. 
Zacskókkal teli kézzel suhant el mellette. David megérinthette vol-
na, ha kinyújtja a kezét.

– Mert nincs jelentősége – válaszolta Michel továbbra is tö-
mören. – Régen együtt tanultunk. Ugyanazokra az órákra jártunk. 
Az egyetemen. Nem mondanám, hogy ismerem. De mi... – Elhall-
gatott, kortyolt egyet az ásványvizéből, és szándékosan nem Åsa 
felé nézett.

David alaposan szemügyre vette a két nőt. Michelre pillantott, 
majd ismét Åsára. Volt egy hátborzongató képessége: mindig köny-
nyedén meg tudta állapítani, milyen hangulatban vannak az embe-
rek, és ez a tulajdonsága a munkájában is jól jött. Most még gon-
dolkoznia sem kellett. Michel titkol előle valamit. A barátja ott ült 
mellette a vizével, és inkább hasonlított egy mogorva kamaszhoz, 
mint egy kétdiplomás üzletemberhez.

David ismét a két nőre nézett. Vagyis, ha igazán őszinte akart 
lenni, inkább Nataliát bámulta.

– Menjünk oda hozzájuk – mondta, amin saját maga is meg-
lepődött. Felállt, mielőtt meggondolhatta volna magát, és mielőtt 
Michel bármilyen ellenvetést tehetett volna. Hisz odamehet egy 
ismerős nőhöz anélkül, hogy ez ennél többet jelentene, gondolta 
magában. Köszönhet neki, és beszélhet vele két percet, annak elle-
nére, hogy De la Grip. Kihívóan a barátjára nézett, aki kelletlenül 
felállt.

– Tényleg jó ötlet ez? – kérdezte Michel, miközben végigsi-
mított kopaszra borotvált fején.

– Minden ötlet jó – mondta David. Eldöntötte. Hiszen csu-
pán udvariasságról van szó, semmi többről. – Gyere.

Michel motyogott valamit mögötte, és David észrevette, hogy 
Åsa arckifejezése megváltozik, ahogy közelednek.

– Szia! – köszönt David, amikor a bárhoz értek. Natalia pislo-
gott, gyönyörű, hosszú szempillája volt. A nő alig láthatóan előre-
dőlt, és egy pillanatig David közel állt hozzá, hogy előrehajoljon, és 
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arcon csókolja. Natalia azonban üdvözlésképpen kinyújtotta a ke-
zét, amit a férfi elfogadott.

– Szia! – felelte a nő.
– Szia! – ismételte meg a férfi, miközben a kelleténél kicsit 

tovább tartotta a kezében Natalia kezét. Belélegezte a nő illatát: ré-
gimódi, fűszeres, mégis időtlen és érzéki illat volt ez, amelyet Da-
vid máris Nataliával azonosított.

A nő elhúzta a kezét. David bemutatta Michelt; Natalia töré-
keny keze eltűnt a férfi hatalmas markában.

– A barátnőm, Åsa Bjelke – mondta Natalia. David kinyújtot-
ta a kezét, és a határozott kézfogás rögtön emlékeztette rá, hogy az 
ezüstruhát viselő, érzéki tekintetű bombázó valójában egy nagyon 
is hozzáértő cégjogász.

– Épp most jöttünk a Café Operából, a koncertről – folytatta 
Natalia. – Még egyszer köszönöm a jegyeket. – Mosolygott, és a 
szeme szinte mámorosan csillogott. Ugyanakkor inkább boldog-
nak tűnt, nem részegnek, egy kicsit kevésbé összeszedettnek, egy 
kicsit szabadabbnak.

A bár zsúfolt volt, és lármás, valaki megpróbált a pulthoz jutni 
a tömegben, és megtörtént az elkerülhetetlen: egymáshoz ért a tes-
tük. A férfi beszívta a nő bódító illatát, egy pillanatra elveszett ra-
gyogó tekintetében, miközben eszébe jutott, hogy eredetileg csak 
üdvözölni akarta, valamiért azonban nem szerette volna otthagyni. 
Natalia magasabb volt, mint ahogy emlékezett. Valószínűleg azért 
gondolta kisebbnek, mert olyan törékeny volt, de a magas sarkú 
cipő kifejezetten megnyújtotta. Egyenesen állt, anélkül hogy bár-
mit is birizgált volna, nem piszkálta sem a haját, sem a ruháját, és 
nem is fecsegett. Normális esetben Davidot idegesítették ezek a 
bentlakásos iskolában elsajátított szokások, de most úgy döntött, 
hogy kivételesen levetkőzi ösztönös ellenérzését. Elmosolyodott, 
Natalia szeme pedig izgatottan csillogott.

Åsa felemelte a poharát, kortyolt egyet az italából, majd a pohár 
pereme fölött rájuk bámult.

– Michel azt mondta, együtt tanultatok az egyetemen – mond-
ta David udvariasan.

– Igen, de annak már vagy tíz éve – felelte a nő hűvösen, szú-
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rós tekintetét Michelre emelve. David azon tűnődött, hogy ez va-
jon csupán a felső osztályra jellemző rasszizmus-e. A sötét bőrű, 
külföldi származású Michelnek nemegyszer kellett ezt elszenved-
nie. Åsa Bjelke pimasz, de szexi mosolyra húzta a száját. – Még 
mindig olyan unalmas?

Natalia döbbentnek látszott, de David elnevette magát. Ez 
meglehetősen gonosz megjegyzés volt, de úgy tűnt, a nő ellenszen-
ve nem Michel származásának vagy bőrszínének szól. Inkább vala-
miféle személyes ügy miatt haragszik rá, ami felkeltette David ér-
deklődését. Kevés olyan nővel találkozott, akinek nem tetszett a 
barátja.

– Többé-kevésbé – felelte, mivel Michel olykor tényleg elég 
unalmas tudott lenni.

– Még jó, hogy rólad senki sem mondhatja azt, hogy unalmas 
vagy – szólalt meg Michel gúnyosan. – Ahogy emlékszem, elég so-
kat szórakoztál annak idején.

Åsa felszegte az állát, de David látta rajta, hogy nem esett neki 
jól Michel megjegyzése. Ez egyáltalán nem volt jellemző a barátjára.

– Michel... – kezdte figyelmeztető hangon.
– Örülök, hogy találkoztunk – vágott a szavába Åsa. – Bocsás-

satok meg. – Azzal hangos léptekkel faképnél hagyta őket. Natalia 
aggódó tekintettel nézett utána.

– Elnézést – mondta Michel nyersen, majd ő is távozott.
– Te tudod, mi volt ez az egész? – kérdezte David összeráncolt 

homlokkal. – Vagy csak beképzeltem a dolgot?
– Nem. – Többre már nem maradt ideje, mert valaki neki-

ment hátulról, mire teljesen Davidhoz préselődött. A férfi meg-
fogta a felkarját. A nő a szemébe nézett, és abban a pillanatban Da-
vid minden Michellel és Åsával kapcsolatos gondolata elszállt. 
Mindketten felnőttek, biztosan megoldják – vagy nem –, az ő dol-
guk. David a Natalia felkarján nyugvó kezére pillantott, majd a 
nőre emelte a tekintetét. Natalia ajka fényes volt, és kissé csillogott. 
Mosoly jelent meg a szája sarkában, és David azon vette észre ma-
gát, hogy visszamosolyog rá, mélyen a szemébe néz, és egyik ujjá-
val a karját cirógatja.

Natalia kinyitotta a száját, majd egy szó nélkül becsukta. A fér-
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fi tovább simogatta, miközben egymást bámulták. Nem mosolyog-
va és nem is flörtölve, inkább kérdőn. Natalia egy bocsánatkérő 
mosollyal hirtelen elhúzta a karját.

– Jönnek – mondta, és egy pillanatig David azt sem tudta, mi-
ről beszél.

– Hazamegyek – jelentette ki Åsa. David örült, hogy sikerült 
megszabadulnia a különös érzéstől és a pillanattól, hiszen közel állt 
hozzá, hogy annak a két férfinak a családtagjával flörtöljön, akiket a 
legjobban gyűlölt. Natalia volt az egyetlen nő a világon, akitől távol 
kell tartania magát.

– Rendben – bólintott Natalia, aki elkezdte összeszedni a hol-
miját, ahogy azt a nők ilyenkor tenni szokták.

– Hol van Michel? – kérdezte David.
Åsa megvonta a vállát.
– Talán épp az anyjának telefonál – vigyorgott, és David a gú-

nyos hangsúlya ellenére kénytelen volt egyetérteni vele. Michel 
elég gyakran hívogatta az anyját. David visszafojtotta feltörni ké-
szülő, áruló nevetését, majd észrevette, hogy Michel épp próbálja 
átküzdeni magát az iszogató emberek és széles vállak között. Szo-
katlanul sokan voltak aznap, és az egyébként oly udvarias Michel 
most nem volt túl elővigyázatos.

– Lassan indulnunk kellene – közölte Natalia bocsánatké-
rően, de David kihallotta a hangjából a bizonytalanságot; érezte, 
hogy a nő inkább maradna. Furcsa módon legszívesebben ő is így 
tett volna.

– Nem akarsz még egy kicsit maradni? – kérdezte. – Szívesen 
meghallgatnám, milyen volt a koncert. Még egy italt? Pezsgőt?

Úgy tűnt, hogy Natalia közel áll hozzá, hogy igent mondjon, 
ezért David máris magához intette a pultost. Megisznak együtt egy 
pohár pezsgőt, mi rossz van abban?

Ekkor azonban Michel megszólalt David háta mögött. A férfi 
nem hallotta, mit mond, nem is volt lényeges, de olyan kemény 
hangon ejtette ki a szavakat, hogy Natalia szemébe aggodalom köl-
tözött.

– Jobb, ha mára befejezzük – mondta. – Haza kell vinnem 
Åsát. – David bólintott. Nem tudta, mi volt Michel és a gyönyörű, 
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de részeg szőke nő között, ám nagyon úgy tűnt, hogy könnyen ve-
szekedéssé fajulhat.

– Gyere, Michel – fordult a barátjához. – Ideje mennünk. 
Elég volt ennyi mára, amúgy is késő van.

– Nem is ittam – mérgelődött Michel.
– Nem az alkoholra céloztam – felelte David, majd halkabban 

hozzátette: – Szedd már össze magad!
– Egyetértek – mondta Natalia, óvatosan a barátnőjére pillant-

va. – Åsa?
Åsa bólintott. Megingott egy kicsit, de aztán összeszedte ma-

gát. Próbált nem Michelre nézni, mire a férfi inkább elfordult.

Natalia szorosan David és Michel széles háta mögött lépke-
dett, ahogy utat törtek maguknak a tömegben. A lárma fülsiketítő 
volt, és bár aggasztotta, hogy az este ilyen szomorú fordulatot vett, 
már alig várta, hogy kiérjen a friss levegőre. Ahogy kiléptek az ut-
cára, Åsa röviden átölelte, odabólintott a két férfinak, majd beült a 
bár előtt várakozó egyik taxiba. Natalia becsukta mögötte az ajtót, 
aztán az Östermalm felé tartó autó után nézett.

Az ajkába harapott, mert még mindig érezte maga mögött 
 David jelenlétét. Valami történt közöttük a bárban, csak azt nem 
tudta, mi.

– Åsával nem ugyanarra lakunk – magyarázta. – Én arrafelé 
lakom. – Azzal az otthona felé intett, majd rögtön meg is bánta. Mit 
érdekli őket, hogy merre van az otthona?

Michel Chamoun David mellett állt, komor arccal és össze-
ráncolt homlokkal. Nem szólt egy szót sem, és Natalia szerint elég 
ijesztőnek tűnt fekete szarvasbőr zakójában, izmos felkarjával és 
borotvált fejével. A nő Davidra pillantott. Mindketten nagydarab 
férfiak voltak. Ha nem dizájnerfarmert és jól szabott zakót viseltek 
volna, és nem lengi körbe őket a pénzügyesekre jellemző légkör, 
akkor akár testőröknek vagy maffiózóknak is elmentek volna.

Kétségkívül egy kissé kínos helyzetbe kerültek. A pultnál Da-
vid még mosolygott és flörtölt, majd egy pillanatra Natalia úgy 
érezte, hogy meg akarja csókolni. Most viszont olyan összeszedett 
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volt, hogy a nő azon töprengett, csak képzelte az egészet. De nem, 
történt valami közte és David között odabent. Talán az alkohol 
 miatt, talán azért, mert jó ideje nem öltözött ki ennyire, de egysze-
rűen nem akart hazamenni, és elválni a férfitól. Még nem.

– Menj csak – mondta David Michelnek. Parancsnak hang-
zott, ráadásul nem is mosolygott hozzá.

– De... – kezdte Michel, majd Natalia felé bólintott.
A nő összerezzent. Egyértelmű volt, hogy Michel nem akarja 

őket kettesben hagyni.
David sürgetően egy taxi felé biccentett, majd Michelhez for-

dulva így szólt:
– Menj.
A férfi közömbösen elköszönt Nataliától, és beszállt az autó-

ba. David és Natalia egyedül maradt a járdán. A férfi továbbra 
sem mosolygott, csak bámult rá, amit a nő alig bírt elviselni. Me-
leg volt odakint, de vékony ruhát viselt. Hirtelen elbizonytalano-
dott, és azon tűnődött, vajon mennyire ismeri ő egyáltalán David 
 Hammart.

– Lassan nekem is haza kellene mennem, azt hiszem – mondta.
– Hívjak egy taxit? – kérdezte a férfi kurtán, már-már sze-

mélytelenül. Natalia ebből arra következtetett, hogy az egészet csak 
képzelte odabent. Kezdte kényelmetlenül érezni magát.

– Tökéletesen képes vagyok leinteni egy taxit – felelte, egy-
szerre ingerülten. Semmit sem kért tőle. Fogja a furcsa hangulat-
ingadozásait, és menjen a...

David némán fürkészte.
– Nem a képességedet vontam kétségbe – mondta David nyu-

godta hangon.
– Elnézést – felelte Natalia. A férfi talán csak figyelmes pró-

bált lenni. – Nem akartam utálatos lenni, csak olyan furcsa volt. – 
Mélyen a férfi szemébe nézett, és őszintén így szólt: – Minden.

– Egyetértek – helyeselt a férfi.
– Olyan kellemes idekint. Azt hiszem, sétálok egy kicsit – kö-

zölte Natalia.
– Elkísérlek.
Natalia elindult, de David hamar utolérte, és nemsokára már 
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egymás mellett sétáltak néma csöndben. A nő még mindig össze 
volt zavarodva. Nem szerette ezt az érzést. A szeme sarkából a fér-
fira pillantott. David zsebre dugott kézzel és összehúzott szemöl-
dökkel lépdelt. Natalia tisztán feminin része nem tudta megállni, 
hogy ne gondolkodjon el azon, vajon milyen szerető lehet. Elvégre 
ő is csak ember, és bár sohasem ismerné be, még Åsának sem – fő-
leg Åsának nem –, de Jonas óta nem volt senkivel. Nem erkölcsi 
okokból, hanem egyszerűen azért, mert nem volt tehetsége a flör-
töléshez és a randevúzáshoz. Már egy éve nem feküdt le senkivel. 
Majdnem elnevette magát, ha arra gondolt, milyen arcot vágna Åsa, 
ha tudná.

– Sarah Harvey csodálatos volt – szólalt meg Natalia, amikor 
már túl kínossá kezdett válni a csönd. Közben David komoly arcát 
figyelte.

– Ennek örülök – mosolygott a férfi. – Be kell vallanom, so-
sem hallottam.

– Nagyon hálás vagyok – mondta Natalia, majd hirtelen 
mindketten lelassítottak. Megálltak. A magas sarkúnak köszönhe-
tően Natalia majdnem ugyanolyan magas volt, mint a férfi. Mélyen 
David szemébe nézett. Pislogott egyet. Megint ott volt – a szikra.

David elmosolyodott, és felemelte a kezét, mintha meg akarta 
volna simogatni. Natalia már majdhogynem becsukta a szemét, és 
felé dőlt, amikor David megszólalt:

– Örülök, hogy találkoztunk. – Natalia ekkor jött rá, hogy 
nem is akarta megsimogatni, csak jó éjt akart kívánni.

– Én is – felelte a nő hátrébb lépve. Kifújta a levegőt, és pró-
bált nem csalódottnak hangzani. Ha másvalaki lett volna, akkor 
összeszedte volna a bátorságát, és megkérdezte volna, nem kíséri-e 
haza. Mert ez volt a szokás, nem? Cseppet sem lenne szokatlan do-
log. Úgy tudta, David egyedülálló. Ő maga is független, szabad nő. 
Még óvszert is tartott a hálószoba egyik fiókjában. Megtehetné. 
Kérdés, hogy David haza akarna-e menni vele egy italra.

Ekkor azonban megjelent egy taxi, és Natalia törékeny bátor-
sága semmivé lett. Gyorsan leintette.

David kinyitotta az ajtót. Natalia beszállt, és a vékony ruháján 
keresztül is érezte a bőrülés anyagát. A férfi nem mozdult, csak állt 
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ott az ajtó tetejére támaszkodva. A nő felnézett rá, eltökélten, hogy 
megőrzi a hidegvérét.

Úgy tűnt, David mondani akar valamit, de végül meggondolta 
magát.

– Jó éjt! – köszönt el Natalia kényszeredett mosollyal. Nem
számít. Végül is semmi sem történt.

– Natalia? – szólalt meg a férfi hirtelen, amikor a nő éppen be
akarta csukni az ajtót.

Natalia hátán borzongás futott végig, amikor David kimondta 
a nevét.

– Igen?
– Ha holnap ráérsz, találkozhatnánk. Felhívhatlak?
Natalia megszólalni sem tudott, ezért csak bólintott.
A férfi is bólintott, mint aki végre elhatározásra jutott. Az ajtó 

becsukódott, mielőtt bármi mást mondhattak volna. A taxi halk 
duruzsolással elindult a nyári éjszakában. Natalia egész úton mo-
solygott, még akkor is, amikor már a saját ágyában fekve lehunyta a 
szemét.
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