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Mindketten hallgatagon ültek a taxiban. Antonio Amyra gondolt, igazából a többi nem 

nagyon érdekelte. Új mamája majdcsak belenyugszik – gondolta. 

   Az asszony Pedróra gondolt. Úgy látszik, a dolgok még jobban összekuszálódtak, mert egész 

este hiába kereste az alkalmat, hogy beszéljen vele. Nem volt értelme odamenni, csak 

elrontotta a hangulatot. 

   A hotelhoz érve fia elbúcsúzott. – Holnap érted jövök. Ha addig szükséged lenne rám, hívj – 

mondta megnyúlt ábrázattal. 

  Sandra feszülten bólintott, és gondterhelten eltűnt a bejárati ajtó mögött. 

Nagyon szomorú volt. Tanácstalanul körülnézett a hallban. Elkeseredett hangulatában a lift 

helyett a bár felé tartott. 

   Rendelt egy koktélt. Nem sokkal később a pohár üres volt, ezért a mixer felé pillantva még 

egyet kért, amit elgondolkodva kortyolgatott. Aztán kért egy harmadikat is. 

   – Dobjon bele több jeget – szól a fiatal mixernek. 

   – Jobb lenne, ha nem folytatná. 

   Lassan megfordult. – Ah, maga az megint – nézett rá unottan. 

   – Igen, én vagyok, Robert Grey a repülőről – jegyezte meg szemrehányó hangon. – Be kell 

vallanom, ügyesen lerázott. 

   Sandra kuncogott. – Jól emlékszem magára, még azt sem felejtettem el, hogy egyszer 

Marbellában a férjemet kereste. 

   – Hálás vagyok – mormolta Grey gúnyosan. 

   – Mit akar tőlem? Végül is hogy talált meg? 

   – Már mondtam, nem akarok magától semmit, ha arra gondol. 

   – Honnan tudja, hogy mire gondolok? 

   – Csak úgy mondtam, remélem, megbocsát? – válaszolt kissé zavartan a férfi. 



   – Mondjuk, talán – nyugtázta morcosan. – Mégis, hogy talált meg? – kérdezte újra, csöppet 

sem barátságos hangon. 

   – Nem volt nehéz. A taxis mindent elmondott, aki az előző hotelnak is dolgozik. No és 

tudja, hogy nehezen viselem el, ha valaki enyhén szólva faképnél hagy, pontosabban 

bolondot csinál belőlem. Érti, ugye? 

   Az asszony elmosolyodott, valamikor már hallotta ezt a mondatot, és Nick jutott az eszébe.  

   – Úgy menekül előlem, hogy óhatatlanul azt kell gondolnom, lehet, hogy vaj van a szép kis 

fején. 

   – Ne udvaroljon. 

   – Távol áll tőlem. 

   Sandra kissé oldalra billentette a fejét, mintha elfogadná a férfi álláspontját. Eközben a 

mixer elé tolta a harmadik koktélt is. Sandra felemelte a poharat. – Salud – mondta 

könnyedén hunyorítva. – Nem iszik velem? 

  – Most nincs kedvem – rázta a fejét a másik mosolytalanul. 

   Az erős koktél megtette a hatását, könnyűnek érezte magát. Lazán rákönyökölt a pultra, és 

mintha megfeledkezett volna, hogy Grey ott áll mellette. 

   – Miért szökött meg előlem? 

   Az asszony csodálkozó tekintettel nézett rá, majd halkan felnevetett. 

   – Vallat? 

   – Természetesen nem, csak azért kérdezem, mert akkor úgy láttam, hogy szüksége van a 

segítségemre. Ebben a hatalmas városban nem tanácsos egyedül kószálni. Nos? 

   – Ah, most utólag, illetve még egyszer köszönöm a segítségét. Ennek ellenére én mégis 

egyedül akartam maradni. Nincs szükségem a támogatására – hangzott a visszautasító, kurta 

válasza. 

   A férfi észbe kapott. 



   – Tudnia kell, hogy tőlem nem kell tartania. Már mondtam nem akarok magától semmit 

sem – ismételte fojtott hangon. – Csak ennyit akartam mondani. Jó éjszakát. – Megfordult, 

hogy magára hagyja ezt a vörös hajú titokzatos asszonyt. 

   – Várjon – szólt Sandra meggondolva magát. Fejét még mindig a kezére támasztotta. Vörös 

haja kissé előreborult. 

   Grey megfordult. – Mondott valamit? – kérdezte élénken. 

   – Hallotta, vagy nem? – és a szemében már huncut incselkedés villogott. 

   A nyomozó nagyon jól tudta, mindez az ital hatása. Óvatos volt. Ismerte az embereket, 

hiszen nyomozó volt. Emellett pszichológiát is végzett, ami meglehetősen sokat segített 

abban, hogy az emberekkel megfelelő módon tudjon bánni. 

   Az asszony kiitta a maradék koktélt, így kínzó emlékei, problémái valahol a háttérben 

eltűntek egy időre. 

   Robert észrevétlenül kifizette a számláját.

   – Jöjjön – mondta tompa hangon, azzal karonfogta az aszszonyt, akinek frappáns válaszai és 

titokzatos viselkedése egyre jobban felkeltette az érdeklődését. A lifthez érve megnyomta a 

harmadik emelet gombját.

   – Vegye elő a kártyáját. 

   Sandra tétovázva kotorászott a táskájában, ám kiejtette a kezéből és a tartalma kiborult a 

szőnyegre. A férfi lehajolva mindent visszakotort a táskába, kivéve a kártyát, amit betolt a ki- 

lincs feletti résbe. 

   A becsípett asszony néhány lépés után bizonytalanul az ágyra huppant. Robert udvariasan 

lehajolt, és levette a magas sarkú szandálját, majd csendben kiment a szobából. 

   Az asszony egyedül maradva egy darabig üldögélt, majd hátradőlve elkezdett zokogni. 

Siratta a keserves életét, amely lépten- nyomon mindig problémákat hozott, nyugalmat soha 

nem adott. 


