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1. fejezet

Nem volt könnyű szülés, de miután Abel és Zaphia Ros-
nowski számára soha semmi nem jött könnyen, a maguk 
módján mindketten filozofikusan álltak hozzá ahhoz, hogy 
mindenért meg kell küzdeniük. Abel fiút szeretett volna, egy 
örököst, aki egy nap majd a Báró Csoport elnöke lesz. Mire a 
fiú készen áll majd arra, hogy átvegye az irányítást, az ő neve 
— Abel erről meg volt győződve — a Ritzé meg a Statleré mel-
lett fog szerepelni, és a Báró addigra a világ legnagyobb szál-
lodalánca lesz. Abel le-föl járkált a Szent Lukács Kórház ho-
mályos folyosóján, várva, hogy felsírjon a gyermek, miközben 
enyhe sántítása egyre erősödött, ahogy az órák múltak. Néha- 
néha szórakozottan megforgatta az ezüst karperecet a csuk-
lóján, és megnézte az oly szépen rávésett nevet. Megfordult, 
hogy újra megtegye az utat visszafelé, amikor meglátta a kö-
zeledő Dodek doktort.

— Gratulálok, Mr. Rosnowski! — köszöntötte az orvos.
— Köszönöm — szólt Abel, feltételezve, hogy a kívánsága 

meghallgatásra talált.
— Gyönyörű lánya született — mondta a doktor, ahogy 

odaért hozzá.
— Köszönöm — ismételte meg Abel halkan, és megpróbál-

ta nem kimutatni a csalódottságát. Aztán minden további 
szó nélkül követte a szülészt a folyosó másik végén lévő kis 
szobáig. A megfigyelőablak túloldalán Abel egy sor ráncos 
arcot látott. Az orvos rámutatott az apa elsőszülött gyerme-
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kére. A többiekétől eltérően az ő kis keze ökölbe volt szorít-
va. Abel korábban olvasta valahol, hogy ez az első három 
hétben semmiképp sem várható. Büszkén elmosolyodott.

Anya és lánya még hat napig maradt a kórházban. Abel 
meglátogatta őket minden délelőtt — csak akkor hagyta ott a 
szállodát, amikor már az utolsó reggelit is felszolgálták — és 
minden délután, miután az utolsó vendég is végzett az ebéd-
del. Táviratok, virágcsokrok és a legújabb divat szerinti üd-
vözlőkártyák vették körül Zaphia vaságyát, fényes bizonyí-
tékául annak, hogy mások is örülnek az újszülöttnek. 
A hetedik napon az anya és a névtelen gyermek — Abel a fiú-
nevet már jóval a szülés előtt kiválasztotta — hazatért.

Egy héttel később a Florentyna nevet adták a lányuknak 
Abel nővére után. Attól kezdve, hogy a kislányt beköltöztet-
ték a ház legfelső szintjén lévő, frissen berendezett gyerek-
szobába, Abel órákat töltött azzal, hogy a csecsemőt nézte 
ébren és alvás közben, tudván tudva, hogy mostantól még az 
eddiginél is keményebben kell dolgoznia, hogy a lánya jövő-
jét biztosítsa. Eltökélte, hogy Florentynának jobb esélyekkel 
kell indulnia az életben, mint ahogy az apja kezdte. Nem él-
het piszokban és nélkülözésben, nem érheti olyan megalázta-
tás, mint amikor ő bevándorlóként megérkezett az Ellis Is-
landre, jószerivel csupán azzal a pár értéktelen rubellel, 
amely egyetlen öltönyének a zakózsebébe volt belevarrva.

Biztosítani fogja, hogy Florentyna rendes oktatásban ré-
szesüljön, ami neki nem jutott osztályrészül — nem mintha 
bármi panaszra lenne oka. A Fehér Házban akkortájt Frank-
lin D. Roosevelt lakott, és úgy tűnt, Abel kis szállodalánca 
túléli a világválságot. Amerika kegyes volt a jövevényhez.

Valahányszor együtt ült a lányával az emeleti gyerekszo-
bában, mindig a saját múltján tűnődött, és a gyermek jövőjé-
ről álmodozott.

Annak idején, amikor megérkezett az Egyesült Államok-
ba, egy kis hentesüzletben talált munkát a New York-i Lower 
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East Side-on. Két hosszú éven át dolgozott ott, mielőtt be-
tölthetett egy megüresedett helyet a Plaza Hotelben mint 
pincér. Sammy, az idős főpincér az első naptól kezdve úgy 
tekintett Abelre, mint a legalacsonyabb rendű élőlényre. 
Négy év után még egy rabszolga-kereskedőt is ámulatba ej-
tett volna az a kemény munka és az a hallatlan mennyiségű 
túlóra, amelynek révén a legalacsonyabb rendű élőlény el-
érte a Tölgyfa terem helyettes főpincérének irigyelt posztját. 
Azokban az években Abel heti öt délutánt a Columbia Egye-
temen töltött, könyvek fölött görnyedve, és miután este el-
készültek a vacsoraasztal leszedésével, még késő éjszakáig 
olvasott.

Vetélytársai nem tudták elképzelni, mikor alszik.
Abel nem tudta pontosan, hogyan lesz majd a hasznára 

a frissen szerzett diplomája, miközben még mindig csak egy 
pincér. A kérdésre egy Davis Leroy nevű, jól táplált texasi 
úr adott választ, aki gondosan megfigyelte Abelt, amint a 
vendégeket szolgálta ki. Mr. Leroy, aki tizenegy szálloda tu-
lajdonosa volt, ezután igazgatóhelyettesi állást ajánlott fel 
Abelnek a flottája vezérhajóján, a chicagói Richmond Conti-
nentalban, ráruházva az éttermek vezetésének kizárólagos 
felelősségét.

Florentyna megfordult, és rugdalni kezdte a gyerekágy 
oldalát, ettől Abel visszazökkent a jelenbe. Odanyújtotta a 
gyereknek az egyik ujját, amelyet a kislány úgy ragadott 
meg, mint egy mentőövet. Rágcsálni kezdte ezt az ujjat azzal 
a valamivel, amit a fogának hitt.

Amikor Abel megérkezett Chicagóba, siralmas állapot-
ban találta a Richmond Continentalt. Nem tartott sokáig, 
amíg rájött, miért. Az igazgató, Desmond Pacey zsebre tette 
a hasznot, és amennyire ezt Abel meg tudta ítélni, valószínű-
leg folyamatosan csalt az elmúlt harminc évben. Az új igaz-
gatóhelyettes az első hat hónapját azzal töltötte, hogy össze-
gyűjtötte a bizonyítékokat, amelyekre szüksége volt, hogy 
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Pacey-re ráhúzza a vizes lepedőt, aztán bemutatta a munka-
adójának a tényeket tartalmazó dossziét. Amint Davis Leroy 
megtudta, mi folyik a háta mögött, azonnal kirúgta Pacey-t, 
és helyére új pártfogoltját állította. Abelt ez arra sarkallta, 
hogy még szívósabban dolgozzon, és annyira meg volt győ-
ződve, hogy fellendítheti a Richmond Csoportot, hogy ami-
kor Leroy idős nővére piacra dobta a huszonöt százalékos 
részesedését, Abel mindenét pénzzé tette, hogy megszerez-
hesse a részvényeket. Davis Leroyt megindította, hogy ifjú 
direktora ennyire elkötelezettje a társaságnak, és kinevezte a 
cég ügyvezető igazgatójának.

Ettől a perctől fogva társakká váltak; olyan szakmai kö-
telék volt ez, amely közeli barátsággá fejlődött. Abel ismerte 
volna el legelsőként, milyen nehéz lehet egy texasinak egyen-
lő felet látnia egy lengyelben. Amióta Amerikában letelepe-
dett, először érezte magát biztonságban — amíg csak rá nem 
jött, hogy a texasiak klánja pontosan ugyanolyan rátarti, 
büszke társaság, mint a lengyeleké.

Abel azóta sem tudta túltenni magát a történteken. Bár-
csak a bizalmába fogadta volna akkor Davis, bárcsak meg-
mondta volna neki az igazat a társaság pénzügyi nehézsé-
geiről — végtére is kinek nem voltak nehézségei a világválság 
idején? —, ketten kitalálhattak volna valamit. De ekkor már 
túl késő volt, mert a bankja közölte, hogy a kétmillió dolláros 
tartozását immáron nem fedezi a szállodáinak az értéke, és 
további biztosítékot kérnek, mielőtt engedélyeznék a követ-
kező havi fizetések folyósítását. Válaszul a bank ultimátumá-
ra Davis Leroy megvacsorázott a lányával a szálloda étter-
mében, majd két üveg bourbonnel visszavonult a tizenhetedik 
emeleti elnöki lakosztályba. Egy órával később kinyitotta az 
ablakot, kilépett a mellvédre, és leugrott. Abel sohasem fogja 
elfelejteni, ahogy ott állt hajnali egykor a Michigan Avenue 
sarkán, hogy azonosítson egy holttestet, amelyet csupán a ta-
nítómestere előző este viselt zakójáról ismert fel. A halál kö-
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rülményeit kivizsgáló hadnagy megjegyezte, hogy ez volt 
aznap a hetedik öngyilkosság Chicagóban. Nem volt ez vi-
gasz. Honnan tudhatta volna egy rendőr, milyen sokat jelen-
tett Abel számára Davis Leroy, és mennyi mindennel akarta 
ő ezt a barátságot viszonozni a jövőben? A menükártya há-
tuljára sietve fogalmazott végrendeletében Davis az ügyve-
zető igazgatójára hagyományozta a Richmond Csoport rész-
vényeinek maradék hetvenöt százalékát. Abelnek azt írta, 
hogy bár a részvények értéktelenek, a cég száz százalékának 
birtokában talán jobb esélyekkel tárgyalhat a bankkal új fel-
tételekről.

Florentyna kinyitotta a szemét, és bömbölni kezdett. 
Abel szeretettel magához emelte, de meg is bánta, amikor 
megérezte, hogy bepisilt. Gyorsan kicserélte a pelenkáját, 
gondosan megtörölgetve a gyereket, mielőtt háromszöget 
hajtogatott volna a fehér gyolcsból, vigyázva, nehogy a biz-
tosítótűk bárhol is a test közelébe kerüljenek: akármelyik 
szülésznő elismerően bólintott volna ilyen szakértelem lát-
tán. Florentyna becsukta a szemét, és apja vállára billenő fej-
jel újra elaludt.

— Hálátlan kölyök — mormogta Abel szeretettel, és meg-
csókolta a gyermek arcát.

Davis Leroy temetése után Abel felkereste a Kane és Ca-
bot Bankot, a Richmond Csoport bostoni pénzintézetét, és 
arra próbálta rávenni az igazgatók egyikét, hogy ne árusítsák 
ki a tizenegy szállodát a szabadpiacon. Megpróbálta meg-
győzni a bankot, hogy amennyiben támogatják, ő — bizonyos 
idő alatt — egyensúlyba tudná hozni a mérleget. Az elegáns 
íróasztal mögött ülő hűvös, udvarias férfi hajthatatlannak bi-
zonyult.

— Nekem a bank részvényeseinek az érdekeit kell szem 
előtt tartanom — szabadkozott. Abel sohasem fogja elfelejteni 
azt a megaláztatást, hogy egy vele egyidős férfit uramnak 
kellett szólítania, és mégis üres kézzel volt kénytelen távoz-
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ni. Ennek az embernek nyilván pénztárgép volt a szíve he-
lyén, és nem fogta föl, hány ember veszíti el a munkáját a 
döntése miatt. Újra felidézve mindezt, Abel századszor is 
megfogadta, hogy egyszer még leszámol William Kane úrral.

Abban a hiszemben utazott vissza aznap éjjel Chicagóba, 
hogy ennél rosszabb már nem történhet vele. Mire hazaért, a 
Richmond Continental porig égett, és a rendőrség gyújtoga-
tással vádolta. A gyújtogatás be is bizonyosodott, de kide-
rült, hogy Desmond Pacey keze van a dologban, aki bosszút 
akart állni. Amikor elfogták, a vétkességén túl azt is készség-
gel bevallotta, hogy egyetlen célja Abel bukása volt. Sikerrel 
is járt volna, ha a biztosítótársaság nem siet Abel segítségére. 
Abel már azon töprengett, nem volna-e jobb neki abban a 
messzi orosz hadifogolytáborban, ahonnan megszökött, mi-
előtt Amerikába menekült. De aztán megfordult a szerencsé-
je, mert egy ismeretlen pártfogó — aki feltételezése szerint 
csakis David Maxton lehetett, a Stevens Hotel tulajdonosa — 
megvásárolta a Richmond Csoportot, és fölajánlotta Abelnek 
a régi, ügyvezető igazgatói posztját, valamint a lehetőséget, 
hogy bebizonyítsa, képes nyereségesen irányítani a céget.

Ahogy lenézett Florentynára, Abel fölidézte, miként ke-
rült össze újra Zaphiával, ezzel a magabiztos lánnyal, akivel 
először a hajó fedélzetén találkozott, amely Amerikába hozta 
őket. Milyen éretlennek érezte magát a lány mellett, amikor 
először szeretkeztek! És milyen más volt minden, amikor újra 
találkoztak, és kiderült, hogy a lány pincérnő a Stevensben.

Három év telt el azóta, és noha a Báró Csoportra átke-
resztelt cég 1932-ben nem volt nyereséges, a következő év-
ben már mindössze huszonháromezer dollárnyi veszteséggel 
zárt, amihez nagyban hozzájárultak a chicagói centenáriumi 
ünnepségek, amikor is több mint egymillió turista kereste fel 
a világkiállítást.

Attól kezdve, hogy Pacey-t elítélték gyújtogatásért, Abel-
nek csak a biztosítási összeg kifizetésére kellett várnia, hogy 



19

hozzáfoghasson a chicagói szállodája újjáépítéséhez. A köz-
tes időt arra használta fel, hogy végiglátogassa a társaság 
másik tíz szállodáját, kidobja mindazokat az alkalmazotta-
kat, akik hasonló pénzügyi manipulációkat folytattak, mint 
Pacey, és a helyüket a munkanélküliek hatalmas seregéből 
válogatott emberekkel töltse be.

Zaphia kezdte sokallni, hogy Abel megállás nélkül a déli 
szállodáit ellenőrzi, és folyton úton van Charleston és Mo-
bile, Houston meg Memphis, Dallas és Chicago között. De 
Abel tudta, hogy ha teljesíteni akarja, amit az ismeretlen tá-
mogatóval szemben vállalt, nem sokat ücsöröghet otthon, 
bármennyire imádja is a lányát. Tíz évet kapott, hogy vissza-
fizesse a kölcsönt; ha ez sikerül, a szerződés záradéka értel-
mében további hárommillió dollárért megvásárolhatja a cég 
részvényeinek fennmaradó részét. Zaphia minden este hálát 
adott Istennek mindazért, amijük van, őt pedig arra próbálta 
rávenni, hogy lassítson, ám Abelt semmi sem akadályozhatta 
meg kitűzött célja megvalósításában.

— Kész a vacsorád! — kiabált föl Zaphia a tőle telhető leg-
hangosabban. Abel úgy tett, mintha nem hallaná, és tovább 
szemlélte alvó leányát.

— Nem hallottad? — kiáltott fel a felesége másodszor is. 
— Kész a vacsora.

— Nem, sajnálom. Máris megyek. — Kelletlenül indult le-
felé, hogy vacsorához üljön a feleségével. Florentyna lerúgott 
piros pehelypaplanja a kiságy mellett feküdt a földön. Abel 
fölvette, és gondosan ráhelyezte a takaróba bugyolált kislá-
nyára. Nem akarta, hogy a gyereke valaha is megtudja, mit 
jelent fázni. Abel lekapcsolta a villanyt.


