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1

M
ostanában az volt munkanapjaim fénypontja, ha 
reggelente láthattam az ellenállhatatlanul vonzó 
ismeretlent.

Az előcsarnokon átvágva igyekeztem a liftekhez, ahogy az 
illem meg a cipősarkaim engedték, gyors léptekkel elsiettem 
a létrák és az öreg épület elavult elektromos rendszerét javító 
szerelők mellett. A sötét hajú idegen ma is, mint minden ál-
dott reggel, egy óramű pontosságával nyolc húszkor állt meg 
a lift előtt. Addig ügyeskedtem, amíg a közelébe nem férkőz-
tem, persze nem feltűnően, és a  liftajtóra meredve úgy tet-
tem, mintha észre sem venném. Persze játék volt, akkor is, ha 
néha komolyan vettem. Az ilyen szívdöglesztő férfi ak néhány 
lépéssel mindig kívül szoktak maradni az én hatáskörömön, és 
most is így volt.

De ez még nem jelentette azt, hogy egy lánynak ne lehet-
nének álmai.

Kinyílt az ajtó, én pedig a kisebb tömeggel együtt besodród-
tam a liftbe, nyugtázva, hogy megnyomtam a megfelelő eme-
let gombját. Az öreg – vagy ahogy egyesek szeretik mondani, 
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„történelmi” – épület a teljes átalakítás állapotában leledzett. 
Láthatóan felújítás alatt állt minden, hogy minél korszerűbb 
legyen, de egyelőre az ódivatú liftek jártak. A  mostaniaknál 
kisebb és lomhább fémkaszni rendületlenül araszolt fölfelé.

Miközben megigazítottam a vállamon lógó nagy táskát, ol-
dalra nézve elkaptam a férfi  pillantását. Tudja, hogy fi gyelem? 
Elpirult arccal fordultam megint előre, közben emeletenként 
egyre többen szálltak ki a felvonóból. Az én helyemet tizenegy 
emelet választotta el attól a szinttől, ahol mint beugrót felvet-
tek a Hamilton Részvénytársasághoz. A cég foglalta el a  fel-
sőbb szintek többségét, és az én kis irodám és öltözőm valahol 
középtájon volt egy eldugott sarokban.

Szerettem az ápolt külsőt, az eleganciát, és a rejtélyes idegen 
mindig kifogástalan öltönyben feszített a hozzáillő nyakken-
dővel, ami nyilván nem jött volna ki az én havi fi zumból. Ami 
csak rajta volt, arról árulkodott, hogy a felső tízezer közé tar-
tozik, fényévekre az én köreimtől, de nem én lettem volna, ha 
nem fantáziálgatok róla. A menő idegen bizony benne volt az 
álmaimban, az ő arca jelent meg előttem az ágyban. És mivel 
legalább egy éve csak olyan volt a lábam között, ami elemmel 
működött, egyre mocskosabb lett a  fantáziám. Ahogy most 
felidéztem magamban perverz kis elképzeléseimet, önelégült 
mosoly ült ki az arcomra. Elég volt csupán eljátszanom a gon-
dolattal, ahogy falhoz szorított testemet mohón birtokba ve-
szik… Ó igen.

Időközben a többiek kiszálltak, a lift ajtaja becsukódott, én 
meg hirtelen kizökkentem ábrándozásaimból, amikor végre 
leesett, hogy most először kettesben maradtam a rejtélyes ide-
gennel. Idegesen köhintettem, aztán szabad kezemmel lesimí-
tottam szűk szoknyámat, miközben a rozoga lift megindult az 
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irodám szintje felé. Mély levegőt, Lucy, csak lélegezz! A felvonó-
ban elképzelhető, legkülönfélébb perverz dolgok gondolatától 
felizgultam, és elöntött a forróság. Vajon be van kamerázva ez 
a kaszni…

Egyszer csak halk suhogást hallottam a hátam mögül, aztán 
kinyúlt mellettem egy izmos kar, és megnyomta a kapcsoló-
tábla piros gombját. A felvonó hirtelen zökkent egyet és meg-
állt, de mielőtt egy szót szólhattam volna, két kar fogta közre 
a fejem, majd elfojtott hang suttogott a fülembe:

– Minden reggel itt látom magát a liftben. Nem véletlenül, 
igaz?

A meglepetéstől megnémultam, és csak pislogni tudtam za-
varomban. Csípjenek meg! Tényleg ez történik velem?

Ahogy az erős férfi test hátulról hozzászorított a  felvonó 
ajtajához, hirtelen megkeményedett, érzékeny mellbimbóim 
nekifeszültek a hideg fémnek, és én felnyögtem.

– Mit akar – kezdtem volna, de azonnal elfelejtettem 
a mondandómat, amikor a férfi  odanyomta a csípőmhöz me-
rev dákóját. 

– Érzem, hogy be vagy indulva – mondta azon a visszafoj-
tott, izgató hangon, amitől még jobban összeszorult a gyom-
rom. – Minden reggel ebbe a  liftbe szállsz be, és érzem az 
illatodról, hogy mire van szükséged. – Egyik keze megindult 
lefelé és összekulcsolódott az enyémmel, miközben a fejét le-
hajtva megcélozta a nyakamat. – Mi a neved?

Az agyam hirtelen leblokkolt, nem jutott eszembe a világ 
legegyszerűbb válasza. Úristen, színtiszta erotika ez a  hang, 
gondoltam, és mindkét kezemmel betámasztottam az előttem 
lévő kemény fémfelületen. Lágy volt és megfoghatatlanul dal-
lamos, és ettől úgy éreztem, szétfeszít a vágy. 
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– Lucy – nyögtem ki végre a nevem rövidzárlatos fejjel.
– Lucy – ismételte, mire reszkető sóhaj tört fel belőlem 

a több mint erotikus hang hallatán. – Kíváncsi vagyok, olyan 
jó-e az ízed is, mint a szagod.

A hangja nem kért, hanem követelt, és én engedelmesen 
oldalra hajtottam a  fejem, hogy hozzám férjen. Ajkait fi no-
man végigfuttatta a  fülem mögötti érzékeny bőrön, nyelve 
hegyével leheletnyire érintve; megharapdálta a  fülcimpámat, 
erre én újra felsóhajtottam, és hátradőlve a testéhez simultam. 
Amikor hozzám dörzsölte a  csípőjét, lélegzetem felgyorsult, 
könyörgő zihálásom akár a csendet szaggató staccato.

– Ó, de dugnivalóan érzéki vagy! – Végigsimított az olda-
lamon, a  csípőmön, a  combomon, míg lejjebb a  szoknyám 
szegélyéhez nem ért. Keze ott megállt, majd könnyedén újra 
följebb csúszott most már a  combom belső, selymes bőrén, 
miközben a  csípőmig felhúzta a  szoknyámat. Gondolkodás 
nélkül széttettem a  lábam, utat engedve a  kezének, és han-
gosan felsóhajtottam, amikor ujjai átnedvesedett bugyimon 
kutattak és rátaláltak lüktető csiklómra.

Ez tényleg igaz? A  fémajtók és a mögöttem álló test közé 
voltam szorítva, de istenigazából beindultam. Mintha eddigi 
fantáziálgatásaim egyikét éltem volna át a valóságban, és kép-
telen voltam leállítani magam, az érzékeim függetlenedtek tő-
lem. 

A férfi  ujjai egyre hevesebb ritmusban dörzsölték a  csik-
lómat, a  csípőm önkéntelen mozgásba kezdett, és még mo-
hóbban vágytam az érintésre. Felkiáltottam, amikor beleha-
rapott a vállamba, aztán a keze becsúszott a vékony, csipkés 
pamutbugyi alá, nyirkos bőrömet cirógatta, és úgy birizgálta 
a muff omat, amitől hangosan nyögdécseltem a liftben.
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– Gyere – fuvolázta bársonyosan mély, Vin Diesel-hangon, 
miközben ajkai és fogai a nyakam és a vállam szabadon hagyott 
vonalát kóstolgatták. Aztán az ujjaival belém hatolt, de a hü-
velykujja továbbra is a  csiklómat dörzsölgette, én pedig egy 
elfojtott sikkantással rendesen elélveztem. Ahogy borzongva 
beleremegtem, kiszállt belőlem minden erő, és homlokomat 
nekitámasztottam a fémajtónak.

Tőlem jobbra, a kijelzőtábla alján megszólalt a telefon.
Megdermedtem az ijedségtől, a hang durván hasított bele 

a homályos kábulatba. A testi vágyat hirtelen kínzó szégyen-
érzet váltotta fel, és én nekifeszültem az ajtónak, hogy kisza-
baduljak. Az én ismeretlenem hátralépett, helyet adva nekem, 
aztán megint megnyomta a piros gombot. Kapkodva igazgat-
tam magamon a ruhát, mialatt a lift döcögve megindult, és kis 
idő múlva elhallgatott a telefon.

– Jobb ízű vagy, mint amilyennek képzeltelek.
Ahogy az ellenállhatatlan hangnak engedelmeskedve megfor-

dultam, láttam, hogy megnyalja az ujjait. A nézésétől reszketni 
kezdett a térdem, de a telefon csörgése kellőképpen felébresztett, 
és vakon tapogatózva megnyomogattam minden gombot, amit 
csak elértem. Ezen ő láthatóan jól szórakozott, ezért amikor a fel-
vonó megállt – két szinttel lejjebb, mint ahol nekem lett volna jó 
–, és kinyílt az ajtó, én kibotorkáltam a néptelen előcsarnokba. 
Megkönnyebbülésemre senki sem tartózkodott a lépcsőházban – 
nem hittem, hogy képes lennék megfelelően viselkedni.

Éles füttyentésre lettem fi gyelmes, megfordulva láttam, 
ahogy a férfi  felkapja a táskámat és felém nyújtja. Akkor csúsz-
hatott le a vállamról a lift padlójára, amíg mi… Zavartan kö-
hintettem, aztán méltóságom maradékát összekaparva elvet-
tem tőle. 



Elmosolyodott, és ettől egészen megváltozott az arca. Én 
meg csak meredtem rá tágra nyílt szemmel, teljesen elkápráz-
tatott a tökéletessége, amikor rám kacsintott.

– Még látjuk egymást – mondta, mielőtt becsukódott volna 
a lift ajtaja, én meg ott maradtam, mint a partra vetett hal.

Mély levegőt vettem, és remegő kézzel türködve vissza 
a  szoknyám övszalagjába a  blúzomat, igyekeztem menteni 
a menthetőt. A bugyimnak annyi volt – ha még sokáig raj-
tam marad, biztos, hogy foltos lesz a szoknyám. Inkább erre 
összpontosítva próbáltam legyűrni a történtek miatt erősödő 
kínos érzéseimet, és gyorsan kerestem egy mosdót a közelben, 
ahol rendbe szedhetem magam.

Néhány perccel később tisztán, de bugyi nélkül kissé fe-
szengve, két emelettel följebb mentem. Az én helyemhez ve-
zető folyosókon elég sok későn érkező tolongott, így minden 
feltűnés nélkül értem az öltözőmhöz. Ugyan egy perc késéssel 
jelentkeztem be a  számítógépes rendszeren, láthatóan senkit 
sem érdekelt, hiszen azonnal belevetettem magam a munkába, 
és mindent megtettem, hogy ne is gondoljak korábbi, botrá-
nyos húzásomra.
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2

K
ész őrületben telt-múlt a nap. Hiába próbáltam 
a  munkára fi gyelni, képtelen voltam koncent-
rálni. Előbb-utóbb rájöttem, hogy kétszer – ké-

sőbb háromszor – is ellenőriznem kell magam, mert nem 
lehetek biztos, hogy jól csináltam-e. Beugróként kapott 
feladataim gépiesek voltak, nem igényeltek nagy észt, én 
mégis rendre elszúrtam valamit. Gondolataim folyton elka-
landoztak, a  reggeli liftezés, az észbontó ismeretlen meg az 
első majdnem nyilvános orgazmusom körül jártak, és amikor 
visszatereltem őket a feladathoz, nem emlékeztem, mit írtam 
be a gépbe. 

Annyira nem rám vallott ez az egész. Nem mintha asze-
xuális lettem volna, de sosem kezdeményeztem. Nem hívtak 
randikra, nem jártam bulikra meg hasonlókra még az egye-
temen sem. Volt egy-két barátom, ha annak lehetett nevezni 
őket, de egyik ügy sem tartott sokáig. Az életem mostanára 
maga volt a dögunalom, többnyire a szükség hozta így – a di-
ákhitel nem fi zetődik vissza magától, és a  városi élet még 
jobban megnehezíti a dolgokat –, de valahogy nem sikerült 



14

megtalálnom a  hangot a  férfi akkal. Ők bulizni akartak, én 
olvasni; ők sportlap voltak, én meg a National Geographic. 

A randizás határozottan nem tartozott az erősségeim közé, 
bár ez izgatott a legkevésbé.

Bármennyire igyekeztem elfelejteni a liftben történteket, az 
ebédszünetre semmit sem akartam jobban, mint a vibrátoro-
mat meg egy kijózanító seggbe rúgást. Fantáziálgatásaim elle-
nére rémes volt, ami megtörtént, ahogy azonnal eleget tettem 
az ismeretlen férfi  kívánságainak. Tudtam, hogy nem fordul-
hat elő még egyszer, hiába is szeretném. Szükségem volt erre 
a munkára, akkor is, ha egyhangú. Tiszta sor, hogy nem en-
gedhetek meg magamnak még egy ilyen kilengést. Csakhogy 
a  feladatom nem igényelt különösebben nagy észt, így kép-
telen voltam elhessegetni annak az emlékét, milyen érzékien 
lágyak az ajkai, meg ahogy végigfutott a borzongás a hátamon, 
amikor beleharapott a nyakamba. 

Hát lassan telt a nap.
A munkaidő végére nagy nehezen elvégezve a napi feladata-

imat azt fontolgattam, hogy gyalog megyek le a tizennegyedik-
ről, végül mégis a lift mellett döntöttem, de csak miután biztos 
lehettem, hogy az ismeretlen férfi  nincs benne. A mélygarázs 
felé vettem az irányt, míg a többség az épület előtti taxikhoz 
igyekezett. Lent csak kevesen parkolhattak, a magamfajta új 
beugró persze nem számított közéjük, hiába volt autóm. De 
a  parkolón átvágva sokkal rövidebb volt az út a  két utcával 
odébb lévő metróállomásig, és senki nem mondta, hogy tilos 
lenne az átjárás. 

Az utolsó lépcsősoron leszaladva kiléptem a  mélygarázs 
délutáni hűvösségére. A parkoló valamelyik szintjéről kerék-
csikorgás hallatszott, de én nem láttam semmi mozgást, csak 
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álló kocsisorokat. A csípős hideg azonnal lehűtötte a levegőt, 
mihelyt lement a nap, és miközben a karomat megdörzsölve 
a  parkolóőr fülkéje felé kanyarodtam, arra gondoltam, hoz-
hattam volna valamit, amit magamra teríthetek. Késő tavaszra 
járt, de az utóbbi néhány napban hidegebbre fordult az idő, és 
én nem öltöztem megfelelően.

Hirtelen valaki elkapta a karomat, és oldalra rántott, az ár-
nyékba. Mielőtt egyetlen árva hang kijött volna a torkomon, 
egy kéz tapadt a számra, és bevonszolt egy kisebb benyílóba, 
amelyik félig rejtve maradt a garázs többi részétől, a motorok 
számára. Ellenkeztem, de az engem fogva tartó kezek könyör-
telenül szorítottak, akár a páncél.

– Mondtam, hogy nemsokára látjuk egymást. – Nyomban 
ráismertem az észbontóan mély hangra. Egész nap szünet nél-
kül ez zsongott a fejemben, hiába akartam kiűzni a képzele-
temből.

Amint meghallottam az ismeretlen hangját, megkönnyeb-
bülés hullámzott végig a  testemben, amit tehetetlen harag 
váltott fel. Mi a fenéért bízom meg benne? Saját nyilvánvaló 
hülyeségemtől feldühödve teljes erővel rátapostam a férfi  láb-
fejére. Ő  felszisszent, de nem engedett el, hanem megfordí-
tott és nekinyomott a hideg betonfalnak. Mindkét csuklómat 
a betonhoz szorítva, teljes súlyával a hátamhoz préselődött. 

– Harcolj, ha akarsz – suttogta, miközben ajkait végigfut-
tatta a fülcimpámon –, tetszel így.

Felbosszantott a fölényessége. Hátravetettem a fejem, hogy 
pofon vágjam, de ő kajánul nevetve kitért az ütés elől. Ami-
kor megint megpróbálkoztam, hogy a cipőjére tapossak, hir-
telen a két combom közé fúrta a lábát, és ezzel harcképtelenné 
tett. A  csuklóm köré a  bilincsnél puhábban, de ugyanolyan 
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biztosan kulcsolódó ujjai égették a bőrömet, és moccanni sem 
tudtam tőlük.

– Ha nem enged el, sikítok – mondtam fojtott hangon, és 
igyekeztem úgy fordítani a fejem, hogy a szemébe nézhessek. 
Elképedtem saját magamtól, hogy nem félek, de még dühös 
sem vagyok, amennyire kellett és illett volna; pedig a férfi  már 
megint belevitt a rosszba. Agykárosultnak kellett lennem, ha 
azt hittem, megbízhatok a pasiban, akinek még a nevét sem 
tudom. 

Ő előrehajolt, nagy levegőt vett, és arcát a hajamba fúrta. 
Mély, elismerő sóhajába minden porcikám beleborzongott. 

– Egész nap csak rád gondoltam – suttogta, mintha nem 
hallotta volna, amit mondtam. Hüvelykujjaival kis köröket 
rajzolt mindkét csuklómra, és ettől a majdnem gyengéd simo-
gatástól újabb remegés cikázott végig bennem. – Arra, hogy 
milyen gyorsan válaszolt nekem a tested, meg az illatodra, az 
ízedre.

Nagyot nyeltem, próbáltam észre se venni, hogy liftezik 
a gyomrom. No nem, gondoltam kétségbeesetten, nem hagy-
hatom, hogy bepörgessen. Ennek ellenére attól, ahogy izmos, 
meleg testét a hátamnak feszítve fölém magasodott, én már 
szédelegtem, és legszívesebben kézzel-lábbal körbefontam 
volna. A fenébe! 

– Engedjen el – ellenkeztem összeszorított fogakkal, és sze-
rettem volna legyűrni testem árulkodó válaszait. – Nem jó, 
nem akarom…

Amikor megadóan elhallgattam, lágy csókot lehelt a fülem 
mögé, ami egyáltalán nem volt összhangban a két csuklómon 
érzett könyörtelen szorítással. Elakadt a  lélegzetem, ahogy 
ajkai és fogai a  nyakamon pásztáztak, meg ahogy hozzám 
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dörzsölve a  csípőjét, kemény dákóját erősen a  fenékvágá-
somba nyomta.

– Még nem volt olyan nőm, aki ne akarta volna – súgta 
most a másik fülembe. – Mondj nemet, és örökre békén hagy-
lak. – Válaszra várva végigcsókolta a nyakamat és ingerlőn be-
leharapott a vállamba.  

Ekkorra már remegtem, de nem a félelemtől vagy a szoron-
gástól. Ahogy egyik kezével elengedte a csuklómat és lehelet-
fi noman végigsimított a karom belső felén, nem mozdultam, 
csak élveztem az érintését. A szoknyám alá nyúlt, a combom 
hátsó felén matattak ujjai, aztán az egyiket becsúsztatta a fe-
nékvágásomba. Felhorkant, két kézzel belemarkolt kemény 
seggembe, széthúzta, és közényomta egyelőre csak a  nadrág 
alatt ágaskodó farkát. Sóhajtás csusszant ki a számon, amikor 
a falnak nekitámaszkodva pucsítottam, hogy minél közelebb 
legyek a lényeghez. 

Ő elengedte a fenekemet, és maga felé fordított. Egy villa-
násnyira közelről láttam a sokszor felidézett csinos arcot, a zöld 
szempárt, aztán a  mohó száj az enyémre tapadt, és életem 
legforróbb csókját kaptam. Részemről nem maradt viszon-
zatlanul, még közelebb simultam, teljesen hozzápréselődtem 
a férfi hoz. Végigsimítottam a törzsén, beletúrtam a hajába, de 
ő elkapta mindkét kezem, és a fejem fölé emelte a karjaimat. 
A combjaim között lévő lábával megemelt, én meg a  csípő-
met mozgatva dörzsölgettem magam a kőkemény izmokon. 
Ziháló sóhajok röppentek ki a  számon, amikor ajkai lejjebb 
kalandozva a nyakam érzékeny bőrét ízlelgették-kóstolgatták.

– Vegyél a szádba – mormolta, miközben nyelve felsiklott 
a nyakamon az államig. – Látni akarlak, ahogy térdelsz, ahogy 
a tökéletes kis szádba veszed a faszomat…
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Most már nem tartott vissza, amikor ki akartam szaba-
dulni, inkább hátrébb lépett és leemelt a  térdéről. Sietősen 
kioldottam a nadrágja övét, aztán lehúztam a cipzárját. Le-
hajolt, hogy segítsen, és miután előhúzta a  dákóját, én le-
guggoltam és megnyaltam a hegyét. Jó íze volt, és kéjes sóhaj 
jelezte fölöttem, hogy tetszik, amit csinálok. Egyet akartunk 
mi; a lábam köze átforrósodott, ahogy ráhajoltam és bekap-
tam a dákó fejét.

– Te jó isten! – Megborzongott, én meg nekibátorodva meg-
markoltam a farka vastag tövét, és még mélyebben a számba 
toltam. Körbenyaltam a tövét, játszottam a hegyével, majd bó-
logatva le-föl húzogattam a merev szerszámot. A férfi  csípője is 
beindult, a szám mozgásával összhangban lökni kezdett, aztán 
a fejemre tette a kezét, diktálta az ütemet, és én bírtam az ira-
mot. Szabad kezemmel kigomboltam a nadrágját, benyúltam 
és a tenyerembe fogtam a heréit. Remegés futott végig rajta, 
dákója összerándult az élvezettől, aztán már két kézzel fogta 
a fejem és húzott magához egyre közelebb, szótlanul követelve, 
hogy még, még jobban. Elengedtem a farkát, majd olyan közel 
húztam magamhoz, amennyire csak tudtam, és csak szoptam, 
dolgoztattam a nyelvem serényen. De szabad kezem a lábam 
közé csusszant, és az átnedvesedett bugyin keresztül lüktető 
csiklómat vette kezelésbe.

– Te magadnak csinálod? – kérdezte kiszáradt torokkal. 
A  lökések egyre hevesebbek lettek, ahogy szolgálatkész nyel-
vem és szám fokozta az iramot, a kemény szerszám pedig be-
lém fojtotta a hangot. Az én ismeretlenem többnyire csöndes 
maradt, de amikor nyelvtechnikámat villogtattam vagy a száj-
padlásommal masszíroztam a dákója hegyét, belőle kéjes nyö-
gések törtek elő, amit élvezet volt hallani. 
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Maradék, sőt elenyészően csöppnyi eszemmel rácsodálkoz-
tam, hogy mi a  fenét művelek, de gyorsan el is hessegettem 
a gondolatot. Igazán hosszú idő telt el úgy, hogy senkinek sem 
tűntem fel; még a munkatársaim se vettek rólam tudomást. 
Ez a dögös fi ckó pedig szeszélyes passzióból látott meg, arról 
nem is beszélve, hogyan cserkészett be. De nem értem rá azon 
fi lózni, hogy miért éppen engem választott vagy hogy mi lesz 
ezután, most csak érezni és élvezni akartam.

Egyszer csak eltolt magától, egészen a betonfalig, és nekem 
csak egy meglepett sikkantásra futotta. Aztán lehajolt, átka-
rolta a törzsemet, majd fölemelt, nekidöntött a falnak, és iz-
mos testével a  lábam közé furakodott. Épp csak belenéztem 
elkerekedett szemmel a  jóképű idegen centikre lévő arcába, 
és már éreztem, hogy a dákója mindjárt felnyársal. Belém ha-
tolt, és én megint felsikkantottam a váratlan gyönyörűségtől. 
A keféléstől oly rég elszokott izmaim befogadóvá váltak, ahogy 
nedvességem megkönnyítette a behatolást. Szája mohón falta 
az enyémet, miközben a falhoz szorítva döngetett. 

Az orgazmus, amibe korábban besegítettem az ujjaimmal, 
elsöprő erővel tört fel és sodort magával. A férfi  ajkaival foj-
totta belém a sikoltást, amikor a csúcsra értem, és a gyönyör 
hullámai megrengették az egész testem. Vad szenvedéllyel csó-
koltam, harapdáltam a  száját, körmeimmel végigszántottam 
a zakója ujját. Hevességemtől megvadult ő  is, féktelen löké-
sekkel sorjázott, és szinte eltépve magát a számtól, a vállamba 
harapott. A  szűk beugró falairól visszaverődött a  kielégülés 
után bágyadtabbá váló nyögdécselésem.

Lihegése szinte perzselte a bőröm, aztán hirtelen kirántotta 
belőlem a farkát, alám élvezett a földre, és szabad kezével ki-
rázta a maradék spermát. A rideg beton és a forró férfi test közé 
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szorítva csak lassan tudatosult bennem, milyen hideg a fal, és 
végül a távolból elért hozzám a parkolóból kifelé igyekvő au-
tók zaja is. Egyszerre borzongató hűvösséget éreztem csatakos 
combjaim között, és ez ráébresztett arra, hogy mivé engedtem 
fajulni a dolgokat. Erőtlenül nekidőltem a férfi  vállának, egész 
testem ernyedt volt az orgazmustól.

Az ismeretlen hátralépett, de erős, nagy kezével még tar-
tott a fenekemnél fogva, majd szinte gyengéden letett a földre. 
Reszketett a  lábam, bele kellett kapaszkodnom a  karjába, 
mielőtt egy lépést is megtehettem volna. Közben szép lassan 
egyre rémesebben éreztem magam mindattól, amit tettem – és 
már másodszor ugyanazon a napon. Megborzongtam, de csak 
részben a hidegtől, aztán meg összerezzentem, ahogy valami 
meleget és súlyosat éreztem a vállamon. Fölpillantottam az is-
meretlenre, aki zakó nélkül állt előttem, de képtelen voltam 
akár egy kurta köszönömöt is kinyögni. Segített, amíg sután 
összehúztam magamon a kabátot. Bár csak könnyű zakó volt, 
megőrizte a gazdája melegét, már nem fáztam, és ez épp jókor 
jött nekem. 

– Hazaviszlek, rendben?
Amint meghallottam a  szavait, megráztam a  fejem és tá-

volabb léptem tőle. Rettenetesen szégyelltem magam, és nem 
tudtam ránézni. 

– El kell érnem a vonatot – motyogtam.
Egyik ujjával az állam alá nyúlt, fölemelte a fejemet, és én 

belenéztem abba a jóképű arcba. A hosszú együtt liftezés elle-
nére még sosem láttam ilyen közelről, és a látványtól elakadt 
a lélegzetem. Öröklötten vagy a naptól barna bőre kihangsú-
lyozta fekete szempillákkal keretezett, igézően zöld szemét, sö-
tét szemöldökét. Dús, csaknem ugyanolyan fekete haja most 
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– nekem köszönhetően – kócosan a homlokába hullott. Bizser-
gető tapintású, kékesen borostás áll egészítette ki az összképet, 
amitől felgyorsult a szívverésem. Ahogy a hüvelykujjával az ál-
lamat cirógatva lenézett rám, a gyönyörű szemében tükröződő 
aggodalom valahogy nem illett szigorú arckifejezéséhez. 

– Kérlek – mondta gyengéden.
A testem még mindig válaszolt az érintésére, mert legszíve-

sebben erős tenyerébe hajtottam volna az arcomat. Könnyek 
gyűltek a szememben ettől az ostoba érzelgősségtől – tényleg 
ennyire reménytelen volnék? –, és még egyet hátrébb léptem, 
kihúzva magam a  keze alól. Köhintettem, és hogy ne visel-
kedjek úgy, mint egy szánalmas kis picsusz, mindent beleadva 
a szemébe néztem: 

– El kell érnem a  vonatot. – Bár a  szégyentől leginkább 
elhúztam, elbujdokoltam volna, végre elindultam, aztán meg-
torpantam. – A zakó – mondtam halkan, és már vettem is le 
magamról.

A kezét fölemelve közbeszólt: 
– Tartsd meg. – Tétova mosoly játszott a szája sarkában, és 

egy pillanatra úgy tűnt, csak rám fi gyel… és méltányol. – Egy-
előre neked nagyobb szükséged van rá, mint nekem.

Csípős hideg volt, és tudtam, hogy igaza van; mi tagadás, 
a zakó lógott rajtam, de abban az időben tényleg elkelt valami 
melegebb cucc. Megköszöntem, aztán gyorsan elhúztam a csí-
kot a beugróból a kijárat felé. Remegő kézzel megtapogattam 
a hajam; egy kissé összezilálódott, de úgy tűnt, hogy elmegy. 
Minél hamarabb keresnem kellett egy tükröt, mert biztos vol-
tam, hogy rémesen nézek ki. 

Hallottam, hogy mögöttem valahol közeledik egy autó, az-
tán megáll. A józan eszem ellenére hátrafordultam, és láttam, 



amint egy hosszú, fekete limuzinból kiszáll a  sofőr, kinyitja 
a hátsó ajtót, az én jóképű ismeretlenem pedig beül. Úgy áll-
tam ott, bámulva, mint egy gyengeelméjű, miközben a sofőr 
becsukta az ajtót, majd elindult a kijárat felé. A kocsi füstszínű 
üvegein nem láthattam be, amikor elhúzott mellettem, így 
csak azt fi gyeltem, ahogy a nemrég még velem szexelő fi ckóval 
már elhagyta a biztonságiakat és kifelé tart a zajos forgalomba. 
Ki a franc volt ez a pasi? Jó lett volna tudni, de ennél többre 
nem jutottam, és inkább igyekeztem kijutni a közben kiürült 
mélygarázsból.

Beugrottam egy közeli kávézóba, és azonnal bezárkóz-
tam a mosdóba, hogy rendbe szedjem magam. A  szoknyám 
és a blúzom még viszonylag elment, látszólag nem volt gáz. 
De a hajammal nem nagyon lehetett mit kezdeni, sötétszőke 
tincseim nem engedelmeskedtek, miután kegyetlenül összeku-
szálódtak, ezért feltúrtam a táskám, és végül találtam egy haj-
gumit, amivel laza lófarokba fogtam a kezelhetetlen loboncot. 
A sminkemmel nemigen vacakoltam, csak letörölgettem a kék 
szemem alatt elmázolódott festéknyomokat, és máris szalon-
képesnek tűntem. Negyedóra múlva már mentem is tovább, 
meztelen vállamra akasztottam a táskámat, a zakót csak rátet-
tem a tetejére, ugyanis a hideg ellenére képtelen lettem volna 
belebújni. Végül sikerült elcsípnem a későbbi vonatot, de az-
tán az idő nagy része homályba veszett, az agyam ugyanis csak 
egyetlen gondolat körül őrölt.

Mi a fenét műveltem?
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M
ásnap reggel fél órával korábban érkeztem mun-
kába, és mielőtt beszálltam volna a liftbe, meg-
bizonyosodtam, hogy az ismeretlenem nincs ott. 

Tele voltam szorongással, hogy valaki esetleg megjegyzést tehet 
az előző napi dolgaimra, de szerencsémre még csak észre sem 
vettek, már ahogy az lenni szokott. Az épületben dolgozóknak 
csak egy töredéke érkezett meg ebben az időben, én pedig siet-
tem a helyemre, hogy véletlenül se akadjak össze bizonyos zöld 
szemű egyedekkel.

Előző este és éjszaka egyfolytában azzal fárasztottam ma-
gam, hogy eldöntsem, reggel bemenjek-e dolgozni, vagy jobb 
lenne, ha otthon maradnék. Nem tudtam napirendre térni 
afölött, hogy felelőtlenül, ostobán belementem olyasmibe, 
ami megkérdőjelezi józan ítélőképességemet. Ez nem én va-
gyok! Egyrészt nem szoktam meggondolatlanul intézni a dol-
gaimat, másrészt, amit tettem, arra nem volt mentség a felfo-
kozott libidóm se. 

Keresgéltem én más állást is, hogy legyen valami tar-
talékban, ha erről kiderülne, hogy nem jön be nekem, de 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 200
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 200
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [304 304]
  /PageSize [595.245 841.846]
>> setpagedevice


