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Cathy Williams 

Perlekedők, békéltetők



 1. FEJEZET

– Siess a főnökhöz!
Ahogy a törékeny, szőke titkárnőre pillantott, Jessica önkéntelenül is elmosolyodott.
– Benned egy színésznő veszett el, Millie. A legjelentéktelenebb közlést is drámai hévvel tudod 

előadni. – Aktatáskáját letette a padlóra, és ráérős nyugalommal böngészni kezdte a postáját. – 
Még mindig nem jött semmi a vámhivataltól – csóválta meg a fejét rosszallóan, majd kibontotta a 
következő levelet. – Két nappal ezelőtt kértem tőlük felvilágosítást. Ezek aztán ráérnek!

– Hallottad, amit mondtam, Jess? Azonnal be kell menned a főnökhöz, te meg itt szöszmötölsz 
a postával.

Jessica értetlenkedve ráncolta a homlokát.
– Mi van veled, Millie? Csak negyedóra múlva lesz a találkozóm Roberttel. 
A titkárnő kezdte elveszíteni a türelmét.
– Nem Robertről beszélek, hanem Bruno Carr-ról. Ott vár az irodádban. 
– Micsoda? Mit akar tőlem Bruno Carr?
Jess már kilenc hónapja dolgozott a B. C. Enterprisesnál, de még egyetlenegyszer sem találkozott 

a legendás vezérigazgatóval. A  vállalatcsoport központi irodája London üzleti negyedében 
működött. A főnök csak ritkán tisztelte meg személyes jelenlétével a kisebb cégeket. Robert Grange, 
a közvetlen felettesük havonta egyszer eljárt hozzá, hogy beszámoljon a hivatalos ügyekről.

– Fogalmam sincs. – Millie zöldre pingált körmeit tanulmányozta. – De nem úgy néz ki, mint aki 
szívesen várakozik.

Jess agya lázasan járt, vajon mi rosszat tehetett, amivel kiváltotta Bruno Carr nemtetszését.
– Megkérdezhetnéd tőle, mit akar – bökte ki végül. – Hiszen ez is a titkárnő feladata.
– Ilyesmit nem lehet kérdezni Bruno Carrtól! – botránkozott meg Millie. – Ő csak bejön, 

utasításokat osztogat, mire mindenki barátságosan bólogat, és engedelmeskedik.
– Ezek szerint megközelíthetetlen ember.
Feltehetően magas, túlsúlyos, öntelt, és úgy irányítja maga körül az embereket, mintha csak a 

saját testrészei lennének. Ezen a fagyos januári reggelen már csak ez hiányzott Jessnek!
– Hol van Robert? – kérdezte, hogy még egy kicsit halogathassa a találkozást a nagyfőnökkel. 

Kifinomult ügyvédi ösztöne azt súgta, minél többet meg kellene tudnia a férfiról, mielőtt 
szembekerül vele. Ebben viszont Millie-re kevéssé számíthatott.

– Tárgyaláson. Értésére adták, hogy kezdje el nélküled. 
– Aha.
– A  nagy Bruno Carr nyilvánvalóan négyszemközt óhajt veled beszélni – suttogta Millie 

bizalmasan. – Ez nem túl biztató, ha engem kérdezel.
– Nem kérdezlek. Na jó, inkább elindulok – nyögte Jess. Bruno Carr valószínűleg úgy gondolja, 

hogy ő ártott valamivel a cégnek, és azonnal el akarja bocsátani. 
Magához vette az irattáskáját, és felkészült a legrosszabbra.
– Légy szíves, tíz perc múlva hozz be két kávét az irodámba, Millie! – kérte, miközben ellenőrizte, 

hogy feltűzött haja tökéletesen áll-e. Szerencsére egyetlen szőke hájtincse sem szabadult el a 
helyéről.

– Úgy érted, ha Mr. Carrnak nincs ellene kifogása.
– Ez azért már nevetséges! – Jess kihúzta magát, elindult a saját irodája felé, és közben azon 

tűnődött, bekopogjon-e. Buta dolognak tűnt, de mégsem ronthat be csak úgy.
Mi a csodát akar tőle Bruno Carr? A lány kilenc hónapja dolgozott nagyon is sikeresen ebben a 

munkakörben, és kész volt túlórázni is, ha kellett. Mi kifogása lehet vele kapcsolatban?
Feldühödve kopogtatott, belökte az ajtót, majd belépett az irodába.
Az igazgató az ő íróasztalánál, az ő székében üldögélt, és az ő telefonján csevegett. Háttal ült az 



ajtónak, így csak a tarkója látszott. Amikor befejezte a beszélgetést, letette a telefont, majd kimért 
mozdulattal felé fordult, és karját összefonva a mellén, szótlanul ránézett. A  lánynak elakadt a 
lélegzete.

Őszülő, túlsúlyos emberre számított, bozontos szemöldökkel, petyhüdt arccal, mogorva 
arckifejezéssel. Millie igazán figyelmeztethetett volna! – mérgelődött magában. Az előtte ülő férfi 
bizonyára tudott mogorva lenni, ha akart, de első pillantásra sokkal inkább az tűnt fel rajta, hogy 
hihetetlenül erős érzéki kisugárzása van.

A haja szinte fekete volt, sötétbarna szemében élénkség, éberség és értelem tükröződött. Az arcát 
hagyományos értelemben nem lehetett volna szépnek nevezni, mégis rendkívül vonzónak tűnt. 
Ráadásul kisportolt, magas termete már csak méreteivel is tekintélyt keltett.

Jessica sem számított éppen alacsonynak, Bruno Carr azonban valószínűleg még akkor is fölé 
tornyosult volna, ha a lány magas sarkú cipőt visel.

– Miért ül a székemben? – kérdezte Jess, csak hogy mondjon valamit, és leplezze zavarát.
– Ez a maga széke lenne? – vonta fel gúnyosan a szemöldökét a férfi.
Ettől a kérdéstől a lány még dühösebb lett. Nyilvánvalóan egy gazdag, befolyásos, jó külsejű 

agglegénnyel van dolga, aki azt képzeli magáról, hogy az egész világ a lábai előtt hever.
A férfi további szócséplés helyett inkább a másik székre mutatott, hogy Jess ott foglaljon helyet.
– Már vagy huszonöt perce várok magára. Mindig ilyen későn jár be dolgozni? 
Jessica letelepedett, keresztbe tette lábát, és igyekezett visszafojtani a dühét.
– A munkaidőm kilenctől ötig tart – közölte.
– Nem sokra tartom az olyan munkavállalót, aki csak az előírt kötelezettségeknek tesz eleget.
– Tegnap egyébként este tíz után hagytam el az irodát. Sajnálom, ha ma reggel késtem pár 

percet. Máskor általában már fél kilenckor itt ülök az asztalnál – magyarázta a lány udvariasan.
– Robert el van ragadtatva a munkájától – váltott hirtelen témát a férfi, miközben pillantása az 

asztalon heverő iratok egyikére siklott, amelyben Jess a saját önéletrajzát vélte felfedezni. – Tudja 
maga egyáltalán, ki vagyok én?

– Bruno Carr – felelte a fiatal ügyvédnő, és legszívesebben hozzáfűzte volna: a világegyetem 
ura.

– Maga fiatalabb, mint gondoltam – mérte végig a lányt fürkésző tekintettel a nagyfőnök.
Miért nem tér már a lényegre? – türelmetlenkedett magában Jessica.
– Megengedi, hogy igyak egy kávét, mielőtt mentegetőzni kezdenék a korom miatt? – csúszott 

ki a kérdés önkéntelenül is a száján.
Bruno Carr szemöldöke felszaladt, de előrehajolt, és a telefon után nyúlt. 
– Millie, két kávét, legyen szíves!
A  titkárnő rekordidőt futott a két kávéval, melyet a szokásos bögre helyett most csészében, 

tálcán szolgált fel, tejjel, cukorral meg aprósüteménnyel.
– Parancsol még valamit? – kérdezte búgó hangon, és várakozásteljesen nézett a nagyfőnökre.
Jessica fel nem foghatta, mi ütött az ő gyakorlatias titkárnőjébe. Bruno Carr személyiségének 

hatására Millie nyilvánvalóan felfedezte magában a nőt. 
– Köszönöm, most semmit. – Bruno Carr lenyűgöző mosolyt küldött a fülig piruló titkárnő felé, 

amitől átmenetileg Jessica lélegzete is elakadt.
Ám gyorsan összeszedte magát, és az egyik csészéért nyúlt. Az ilyen típusú férfiak veszélyesek 

lehetnek, jobb kitérni előlük. Jessnek akaratlanul is eszébe jutott az apja, aki hasonlóan vonzó 
jelenség volt. Sajnos, épp édesanyja barátnőit vonzotta a leginkább, mint ahogy később kiderült.

– Bizonyára kíváncsi, miért vagyok itt – mondta Bruno Carr, miután Millie becsukta maga 
mögött az ajtót.

– Valóban.
– Robert nem beszélt magának az egészségügyi gondjairól? – kérdezte az igazgató, miközben 

hátradőlt a széken.
– Egy szóval sem említett ilyesmit – nézett a férfira zavartan az ügyvédnő. – Mi a baja? 
Ahogy jobban belegondolt, most az eszébe ötlött, hogy Robert az utóbbi időben általában 



hamarabb ment haza a szokásosnál, amit a korával magyarázott, és a lány ebben nem is talált 
semmi meglepőt.

– Nem tűnt fel? Hiszen sokkal kevesebbet dolgozott. Magára hagyott egy csomó munkát.
– Nos, valóban több feladatot kaptam a megszokottnál… – Most, hogy így felhívták rá a 

figyelmét, ezt Jess is belátta.
– Nem túl jó ajánlás egy ügyvédnek, ha nem tud olvasni a jelekből. Én mindig azt gondoltam, 

ehhez a szakmához hozzátartozik, hogy az ember megfelelő következtetéseket tudjon levonni 
belőlük.

– Sajnálom, de nekem semmi szokatlan nem tűnt fel Robert viselkedésében – felelte a lány 
fagyosan. – Ráadásul nem is tartozik a feladataim közé, hogy kérdőre vonjam a felettesemet, 
miért megy haza korábban. – Jess maga is megijedt heves kitörésétől. Miért hagyja magát 
kihozni a sodrából? Pedig nem szokása kimutatni az érzéseit. Gyermekkorától fogva gyakran 
kellett végignéznie a szülei csatározásait, miközben védekezésképp szinte tökélyre fejlesztette az 
önuralmát.

– Szóval Robert beteg – összegezte az eddigieket a lány, és igyekezett eltitkolni, mekkora 
aggodalommal tölti el a hír.

– Igen, gyomorfekélye van, de lehet gyógyszeresen kezelni. Az orvosok azt javasolták, hogy fél 
évre menjen szabadságra.

– Ez szörnyű! Miért nem beszélt nekem erről? Többet segíthettem volna neki. – Jessica maga 
előtt látta Robertet, a magas, őszes, mindig jókedvű férfit. Szinte lelkiismeret-furdalása támadt, 
amiért nem látta meg rajta, hogy beteg.

– Én is sajnálom, de meg fog gyógyulni – jelentette ki a férfi. – Ragaszkodtam hozzá, hogy 
azonnal menjen szabadságra. Nincs értelme kockára tennie az egészségét a munka miatt. Ezzel 
pedig el is jutottunk magához meg a jövetelem okához. Maga Robert helyettese, így át kell látnia 
a munkáját.

– Erre törekszem.
– Elolvastam az életrajzát. Ahhoz képest, milyen fiatal, minden jel szerint kiválóan végezte 

eddig a feladatát, ahogy a tanulmányait is kitüntetéssel fejezte be.
Mit ért azon, hogy „minden jel szerint”? – háborgott magában Jessica. Csak nem kételkedik a 

teljesítményében?
– Miért nem inkább ügyvédi irodában helyezkedett el? – pillantott fel rá a férfi, miközben az 

iratok között lapozgatott.
– Gondoltam rá, de végül úgy határoztam, hogy vállalati jogász leszek. In kább ez való nekem. 

Persze vannak barátaim, akik büntetőjogászként dolgoznak, és néha el is megyek a tárgyalásaikra, 
ha van időm.

– Ez a kedvtelése? – Bruno átható tekintettel tanulmányozta a lányt. Jessica bizalmatlanul 
nézett vissza rá. – Mindenesetre nagyon hasznos időtöltés – válaszolta kitérőn.

Tovább figyelte a lányt, aki már kezdte kényelmetlenül érezni magát. A férfi végül kilökte maga 
alól a széket, felállt, majd odalépett az ablakhoz, és néhány másodpercig szórakozottan kinézett 
rajta. Még magasabb volt, mint azt Jess előzőleg gondolta. Ruganyos mozdulatai, kidolgozott, izmos 
teste valami veszélyesre, valami kiszámíthatatlanra emlékeztette a lányt – talán egy ragadozóra. 
Igen, ezt a képet sugallta.

Az ügyvédnő gyorsan elkapta róla a tekintetét.
– Maga fogja helyettesíteni Robertet a távolléte alatt – fordult felé hirtelen a nagyfőnök. – 

Természetesen ez fizetésemeléssel is jár.
– Nem gond – próbált Jessica magabiztosan válaszolni, de ahogy ismét a férfira pillantott, 

megint valami nyugtalanító vibrálást érzett a levegőben.
Mi a csoda történik vele? Ez az ember még csak nem is rokonszenves neki. Egész egyszerűen 

nem az esete. Azok a férfiak, akikkel eddig közelebbi kapcsolatba került, inkább visszahúzódóak, 
gyámoltalanok, néha kissé unalmasak voltak. Azzal a típussal tudott bánni.

Semmiképp sem akart olyan házasságot, amilyenben a szülei éltek. Apja folyton csalta az anyját, 



és közben a szemére vetette, hogy semmiben sem tud megfelelni az elvárásainak. Az édesanyjában 
végül az önbizalom legcsekélyebb szikrája sem maradt.

Jessica sokáig tervezgette, hogy elköltözik a szülői házból. Míg osztálytársnői fiúkról 
álmodoztak, és titokban az első sminkeléssel kísérleteztek, ő csak a tanulásra összpontosított. 
Saját lábára akart állni végre, hogy gondoskodjon magáról, és soha ne kelljen úgy függnie egy 
férfitól, mint az édesanyjának. Egész lényével arra törekedett, hogy önálló és független legyen. 
Keményen megdolgozott ezért.

– Roberttel egyébként is mindig szorosan együttműködtünk – pillantott most megint Brunóra. 
– A legtöbb ügyfelét személyesen is ismerem. – Jessica fellélegzett. Ahelyett hogy kirúgták volna, 
átmenetileg még elő is léptették. Ez remek! – Van még valami? – kérdezte, miközben felállt, és 
mosolyogva kezet nyújtott a férfinak.

– Igen, még nem végeztem. Üljön csak vissza nyugodtan!
A férfi már megszokta, hogy utasításokat osztogat, és nem sokat adott a formaságokra. A lány 

visszahúzta a kezét, majd ismét leült.
– Ugye nem gondolta komolyan, hogy csak azért jöttem ide, mert személyesen akartam 

tájékoztatni a kinevezéséről? – kérdezte élcelődve az igazgató.
Jessicának nehezére esett, hogy barátságosnak mutatkozzék. 
– Ha igen, elég nagy ostobaság volt a részemről.
Ahogy Carr a homlokát ráncolta, az ügyvédnő majdnem elnevette magát.
– Némi gúnyt véltem kihallani a hangjából – jegyezte meg lágy hangon a férfi.
– Ugyan, dehogy! Sosem engednék meg magamnak ilyesmit – felelte megjátszott ártatlansággal 

a lány.
– Rendben, akkor térjünk a lényegre! Mivel Robert a hét végén kezdi meg a szabadságát, akad 

néhány megbeszélnivalónk.
– Úgy érti, ezen a hétvégén? – nézett a férfira megütközve Jess. – Miért nem szólt nekem Robert 

már korábban?
– Attól tartok, ez az én hibám. Én ragaszkodtam hozzá, hogy minél hamarabb hagyja abba a 

munkát, pedig ő még szerette volna felkészíteni magát a feladataira. – Úgy tűnt, Bruno fontolgatja, 
hogyan is folytassa a mondandóját. – Robert édesanyja Amerikában él, és két nappal ezelőtt 
szélütés érte. Javasoltam neki, hogy először is őt látogassa meg. Később bizonyára majd beszél 
magával is.

– Rendben van.
– Azért kerestem fel személyesen, mert… ez az egész nem is történhetett volna rosszabbkor.
– Rosszabbkor? Mármint kinek?
Bruno úgy döntött, nem csinál ügyet a sértő megjegyzésből.
– Ezt az írást két napja kaptam – húzott elő egy levelet a mellényzsebéből, és átnyújtotta 

Jessicának. Miközben hátradőlt, figyelte, ahogy a lány kibontja a levelet, majd többször átolvassa.
Az  iratban jogi eljárással fenyegették meg Bruno Carrt – őt magát személyesen, mert egy 

autóalkatrész, amelyet feltehetően az ő egyik gyárában készítettek, súlyos balesetet okozott.
– Ezt tartottam olyan fontosnak, hogy személyesen akartam tárgyalni róla magával – 

magyarázta halkan.
Jessica futólag felpillantott, mielőtt ismét átolvasta volna a vádakat. 
– Biztosra akart menni, hogy megfelelek-e az elvárásainak?
– Pontosan. És be kell vallanom, maga egészen más, mint amire számítottam.
– Van ennek valami köze az életkoromhoz? – Az  ügyvédnő visszatette a levelet az asztalra, 

és várakozva hátradőlt. A  jogi problémákkal meg tudott birkózni, de azoktól az érzelmektől, 
amelyeket a férfi váltott ki belőle, csak összezavarodott. – Úgy gondolja, nem vagyok elég érett a 
feladathoz?

– Nincs elég tapasztalata – tette hozzá az igazgató kifejezéstelen arccal.
– Engedje meg, hogy eloszlassam a kételyeit! – mosolygott a lány, bár nehezére esett az 

udvariaskodás. Legszívesebben jól megmondta volna a férfinak a véleményét. – Először is a 



koromnak semmi köze a képességeimhez. Azon nem változtathatok, hogy nincs harmincévnyi 
tapasztalatom. – Úgy döntött, nem hagyja magát elbizonytalanítani. Ha a nagyfőnök megérezné 
benne a határozatlanságnak akár egyetlen szikráját is, mást keresne a feladatra, és ez tönkretehetné 
a pályafutását. – Természetesen azonnali és teljes betekintésre van szükségem minden iratba, 
amely az ügyhöz tartozik.

Bruno beleegyezően bólintott, de még mindig bizalmatlanul fürkészte Jessicát.
– A nők hajlamosak összeomlani, ha a helyzet válságosra fordul, és ezt én ebben a helyzetben 

nem engedhetem meg magamnak.
Atyaúristen! Jessica azt, hitte, rosszul hall. Mit képzel ez az alak a nőkről?
– Lehetséges, hogy azok a hölgyek, akikkel maga általában találkozni szokott, így fogadják a 

nehézségeket – jegyezte meg szárazon –, nekem viszont nem szokásom visszariadni a kihívásoktól. 
És most kihívás alatt természetesen nem azt értem, hogy mit vegyek fel, vagy milyen színűre 
lakkozzam a körmömet a következő randira.

Bruno elkapta a tekintetét, de Jessica még észrevette a gúnyos mosolyt a szája szegletében. 
A következő pillanatban azonban a férfi már ismét komolynak látszott.

– Robert nagyon bízik magában, és ez természetesen befolyásol a döntésemben. Bár én magam 
nem szívesen hagynék mindent egy tapasztalatlan ifjú hölgyre.

Ha megkapom az ügyet, szorosan együtt kell majd dolgoznom ezzel az alakkal, gondolta Jess 
ingerülten, és a pokolba kívánta az igazgatót a nőgyűlölő nézeteivel együtt.

– Akkor mit tegyek? – kérdezte végül hűvösen mosolyogva. – Nem kényszeríthetem rá, hogy 
nekem adja a munkát. Ha nem bízik meg bennem száz százalékig, keressen másik ügyvédet!

Jessica ezzel befejezettnek tekintette a beszélgetést, mégis tétovázott, hogy felálljon-e. Nem 
akarta még egyszer kitenni magát annak a kellemetlenségnek, hogy visszaültessék. Bruno azonban 
megoldotta a helyzetet, mert megkerülte az íróasztalt, és odalépett hozzá. A lány megint érezte 
azt a furcsa vibrálást, miközben ő is határozottan felállt. Épp a férfi szájával került egy vonalba a 
szeme. Micsoda érzéki száj! Jessica kénytelen volt elkapni a tekintetét.

– Nos, Miss Stearn, próbáljuk meg! – nyújtotta a jobbját a férfi.
– Részemről a megtiszteltetés – rázott vele kezet az ügyvédnő. – Ne aggódjon, jól fogom végezni 

a munkámat!
– Remélem is. Mindkettőnk érdekében. Hadd mondjak még valamit: rosszul tűröm a vereséget. 

Főleg, ha a jó híremről van szó.
– Köszönöm a figyelmeztetést. Észben tartom. – Jess követte tekintetével a férfit, ahogy az 

elindult az ajtó felé.
– Mondhatom, maga aztán kemény dió – fordult vissza még egy pillanatra Bruno. Meglepettnek 

tűnt. Talán életében először találkozott ilyen nővel. Végül mosolyogva elhagyta az irodát.
Jessica fellélegzett, és lassan oldódni kezdett benne a feszültség. El gon dol kodva telepedett le 

az íróasztalához. Rejtély, miért nem tűnt fel neki Robert betegsége. Talán túlságosan elmélyült 
a munkájában, és észre sem vette, mi zajlik körülötte. Lehet, hogy az élet is ugyanígy elszáguld 
mellette?

Butaság! Mindent elért, amit eltervezett, sikeres ügyvédnek számít, csak büszke lehet magára. 
A szerelmi életében ugyan hosszabb szünet következett be, amióta véget ért hat hónapos kapcsolata 
Greggel. A  férfi azt vágta a fejéhez a szakításkor, hogy csak a munkájára gondol. Jess számára 
valóban fontos volt, hogy elegendő pénzt keressen, és független maradhasson. Ha annak idején az 
édesanyja is a saját lábára tudott volna állni, elhagyhatta volna azt az embert, aki pokollá tette az 
életét.

Megnyerem ezt az ügyet! – határozta el magában Jess.



 2. FEJEZET

Jessica az órájára pillantott, majd nyújtózkodni kezdett, miközben azon tűnődött, felhívja-e Bruno 
Carrt ilyen késői órán. Az ügyvédnő még este nyolckor is az irodájában üldögélt, és a munkájához 
további adatokra lett volna szüksége. Ha meg akarják nyerni a pert, Bruno Carr kénytelen lesz 
szentelni rá egy kis időt. Egész héten hiába próbálta őt elérni, mert a férfi külföldön járt üzleti 
ügyben. A  munkatársaitól beszerzett minden lehetséges tájékoztatást, de akadtak kérdések, 
melyekre csak az igazgató tudott volna felelni.

Rövid habozás után úgy döntött, megkísérli felhívni a főnökét a vállalat központjában. 
Tárcsázott, és türelmetlenül várakozott. Már éppen le akarta tenni, amikor Bruno mégis felvette.

Jess ideges lett, de uralkodott magán.
– Igazgató úr? Itt Jessica Stearn. A múlt héten többször is próbáltam elérni, de nem tartózkodott 

az irodájában.
– Igen, New Yorkban jártam.
– Lenne néhány sürgős kérdésem.
Jess papírokat tologatott ide-oda az asztalán, aztán elkezdett pálcikaemberkét rajzolni a 

jegyzettömbjére.
– Vágjunk bele!
– Jobb lenne, ha személyesen beszélhetnénk. Amúgy is meg kellene ismerkednie az ügy minden 

részletével, hogy a tárgyaláson válaszolni tudjon a kérdésekre.
– Ne aggódjon, lelkiismeretesen fel fogok készülni a tárgyalásra! – felelte a férfi. 
– Találkozhatnánk holnap? – vette elő a határidőnaplóját Jess.
– Miért nem most? Gondolom, még az irodában van. 
– Igen, de…
– Jó, akkor jöjjön át hozzám! Tudja, hol az irodám? – Bruno a biztonság kedvéért lediktálta a 

címet, amit az ügyvédnő a pálcikaemberke mellé le is jegyzett. – Fogjon egy taxit, úgy gyorsabban 
ideér!

– Jó, de…
Az igazgató azonban már le is tette a telefont. Jessica elképedt. Ez az ember egyszerűen csak 

lecsapta a kagylót! Nyilvánvalóan cseppet sem érdekelte, hogy neki esetleg jobb dolga is akadna, 
mint vele társalogni jóval munkaidő után. Egyszerűen megszokta, hogy mindenki úgy táncol, 
ahogy ő fütyül.

Jessica kedvetlenül vette fel a kabátját, fogta a táskáját, és elhagyta az irodát. Minél többet 
tűnődött, annál mérgesebb lett. Már-már bebeszélte magának, hogy a főnöke szándékosan teszi 
tönkre az estéjét. Valójában semmi mást nem tervezett, mint hogy készételt melegít magának, 
tévézik, átolvas még néhány érdekes cikket, aztán lefekszik aludni. Ez nem hangzott túl 
izgalmasan, de végül is reggel fél kilenc óta az irodájában ült, és csak lazítani akart.

Az sem dobta fel, hogy csak tizenöt perces futkározás után sikerült taxit fognia. Hangulata a 
mélypontra süllyedt, mire végre megállt mellette egy autó.

Mennyivel szívesebben vett volna most egy forró fürdőt! Ehelyett egy taxiban kuksolt, és rettentő 
kényelmetlenül érezte magát nadrágkosztümjében, amelyet reggel óta viselt. A sminkjéből sem 
sok maradt, ráadásul a lába is fájt.

A londoni üzleti negyed elegáns üvegépülete igencsak különbözött attól az öreg irodaháztól, 
amelyben Jessica dolgozott. Az  előcsarnok úgy nézett ki, mint egy botanikus kert. A  helyiség 
közepén álló, kör alakú fogadópult mögött idősebb, egyenruhás portás állt. Öltönyös férfiak 
kisebb csoportja beszélgetett oldalt, egyébként a hatalmas csarnok üres volt.

Ilyenkor már minden értelmes ember rég otthon van, vagy szórakozik valahol a városban, 
gondolta Jessica morcosan. Azt sem tudta, ő maga mikor ment el utoljára kikapcsolódni. Előző 



barátjával szívesen jártak színházba vagy vacsorázni. Amióta azonban a kapcsolatuk megszakadt, 
kizárólag a munkájának élt.

– Mr. Carr vár engem – mondta a portásnak, aki erre felszólt telefonon, aztán bólintott.
– Parancsoljon! Negyedik emelet, utolsó ajtó jobbra. Kíséret nélkül is felmehet. 
– Nagyszerű! – biccentett Jessica.
Alig pár perccel fél kilenc után már ott állt a főnöke irodája előtt, és megfogadta, hogy 

semmiképp sem marad nála félóránál tovább. Ennyi idő elég lesz, hogy megismertesse őt az ügy 
részleteivel, és feltehessen neki néhány fontos kérdést. A többit elintézik a titkárnők.

Jessica kopogott a hatalmas mahagóniajtón, aztán belépett, anélkül hogy behívták volna. 
Az  iroda – feltehetően a titkárság – elhagyatott volt. Az  ügyvédnő körülnézett a dísztelen 
teremben, amely nagyobbnak tűnt, mint bármelyik igazgatói iroda, amelyet eddig látott. Itt aztán 
nem volt semmi, ami elterelhetné a figyelmet a munkáról.

Jessica keresztülment a titkárságon, és egy széles ajtónál megállt. Rövid kopogás után belépett 
az irodába. Hiszen várnak, gondolta, de a következő pillanatban már meg is torpant ijedtében.

Bruno Carr nem volt egyedül. Vendége nem tartozhatott a cég vezető alkalmazottai közé, 
inkább úgy nézett ki, mint valami Barbie baba.

– Elnézést – mondta zavartan az ügyvédnő. – Nem számítottam rá, hogy társasága lesz. 
– Jöjjön csak közelebb! – intett a férfi hanyagul. Hölgyvendége azonban, aki az íróasztal sarkán 

üldögélt, leplezetlen rosszallással fogadta a késői látogatót.
– Megvárhatta volna, amíg behívják – jegyezte meg magas, kislányos hangon, amely tökéletesen 

illett a megjelenéséhez.
A férfiak álma, ismerte el magában Jess minden irigykedés nélkül. Apró termetű, karcsú nő, 

gömbölyű idomokkal és telt keblekkel, ahogy azt a mély dekoltázsból látni lehetett. A miniszoknya 
is keveset takart. Formás lábán magas sarkú cipőt viselt. Angyalarcát hosszú, szőke fürtök 
lebegték körül.

– Nem tudtam, hogy… – Az ügyvédnő tanácstalanul elnémult.
– Nem mondtad, hogy egy nővel lesz megbeszélésed – duzzogott a Barbie baba.
– Ideje, hogy elmenj, Rachel – paskolta meg barátságosan Bruno a hölgyvendége karját.
– De beszélnünk kell! Megígérted! – ellenkezett csalódottan a szőkeség, miközben vonakodva 

felállt. – Gyere át hozzám, ha végeztél! – Jessicához fordult. – Nem fog soká tartani, ugye?
– Nem, nem szándékozom…
– Csukd be az ajtót, ha kimész, Rachel! – vágott közbe Bruno, aztán begépelt valamit az 

asztalán álló számítógépbe.
Vajon minden barátnőjével így bánik? – tűnődött el Jess. Kényelmetlenül érezte magát, amiért 

akaratán kívül zavart okozott a megjelenésével. Gyorsan helyet foglalt az íróasztal előtti széken, 
és fellapozta a jegyzetfüzetét.

– Nem fogom sokáig feltartani – jegyezte meg hűvösen. – Ma estére egyébként is mást 
terveztem.

– Valóban? Micsodát? – érdeklődött a főnöke.
Jess meglepődött a kérdésen, hiszen inkább bocsánatkérést várt volna. Vé gül kitérő választ 

adott:
– Néhány törvényt akartam átolvasni.
– Ez is egyike a maga érdekes kedvteléseinek? – élcelődött a férfi. – Inkább nem is akarom 

tudni, mit művel, ha unatkozik.
Jaj, de vicces! – gondolta az ügyvédnő. Már el is felejtette, mennyire bosszantja az igazgató 

stílusa.
– Behatóan tanulmányoztam az ügyét – mondta, miközben a füzetét lapozgatta. – Leginkább a 

megjelölt irányvonalakra kellene összpontosítanunk.
Bruno átvette tőle az iratokat, átfutotta őket, és megkérdezte, hogy Jessica vacsorázott-e már.
– Tessék? Nem értem, ez magát miért érdekli.
– Késő van. Elmehetnénk vacsorázni, és áttehetnénk a megbeszélést holnapra, amikor 



kipihentebbek leszünk.
– Ezt most nem mondja komolyan, ugye? – A nő csodálkozva figyelte, ahogy a férfi felkel az 

íróasztala mellől, odalép a kanapéhoz, ahová a zakóját tette, felveszi, majd belebújik a kabátjába.
– A sarkon van egy jó kis olasz étterem. Ott mindig kapok asztalt. Velem tart?
– Hát ezt nem hiszem el! – Jessica lassan felállt, és elrakta a jegyzeteit. Úgy érezte, játszadoznak 

vele. – Akkor teljesen fölöslegesen jöttem ide?
– Ezt én máshogy látom – vonta fel a szemöldökét Bruno. – Sokkal kellemesebb dolog vacsorázni, 

mint jogszabályokkal foglalkozni.
– Az attól függ, milyen a társaság – jegyezte meg epésen a lány.
– Evés közben megbeszélhetjük az ügyet, ha ez megnyugtatja. Nos, hogy tetszik az ötlet?
Ez a behízelgő hang idegesítette Jesst. Vett néhány mély lélegzetet, hogy megnyugodjék.
– Nem is vagyok úgy öltözve – keresett gyorsan valami kifogást, mert nem akarta a férfival 

kettesben tölteni az estéjét.
– Gino meg fogja bocsátani magának a nadrágkosztümöt – mérte végig a lány öltözékét Bruno 

szemtelen mosollyal. – Nem maga lesz az első az éttermében, aki munkaruhában jelenik meg.
Udvariasan kitárta az ajtót, és Jessica szó nélkül elvonult előtte. Úgy vélte, ostobaság lenne 

visszautasítani a meghívást, hiszen mégiscsak a főnökéről van szó.
Elindultak az étterembe. Alig tízperces séta után megérkeztek az étterembe, amely már szinte 

zsúfolásig megtelt. A tulajdonos azonnal felismerte Brunót, és odavezette őket egy asztalhoz a 
vendéglő hátsó részében.

Megkapták az étlapot, és Gino délvidéki vehemenciával magyarázni kezdte, mi a napi ajánlat.
Jessica gyakran járt vacsorázni a barátnőivel, de rég fordult már elő vele, hogy egy férfival 

ült volna együtt egy vendéglői asztalnál. Feltűnés nélkül figyelte Brunót, aki rendelt egy üveg 
vörösbort, majd az étlap tanulmányozásába mélyedt.

– Rögtön fogjunk bele az üzleti ügyekbe, vagy előtte azért elfogyaszthatunk egy üveg finom 
vörösbort? – kérdezte a férfi ártatlan mosollyal az arcán.

Miért van folyton az az érzésem, hogy ez az ember mulat rajtam? – tépelődött magában Jess.
– Természetesen engem is számos dolog érdekel a munkámon kívül – felelte hűvösen, hogy 

titkolja zavarát. – Most azonban a munka miatt loholtam keresztül a városon magához ebben a 
késői órában.

Bruno mintha meg sem hallotta volna a megjegyzést.
– És mi az a számos dolog? – vonta fel kíváncsian a szemöldökét, majd belekóstolt a borba, 

amit éppen akkor töltött ki a pincér. Biccentett, mire a felszolgáló teletöltötte mind a két poharat, 
majd visszavonult.

– Ha olvasta az életrajzomat, ismeri a kedvteléseimet is. Ott mindet felsoroltam. – Jessica ivott 
egy korty bort. – De szívesen elárulom: koncertekre, színházba járok, sokat olvasok, és szeretek 
utazgatni. Maga mit csinál a szabadidejében? – Kutató pillantást vetett a férfira. – Jut eszembe, 
épp az imént láthattam, mi a kedvenc időtöltése.

Bruno viccnek vette a csipkelődését.
– Én is szeretek színházba járni és utazgatni. De be kell vallanom, hogy jobban vonzanak az 

izgalmasabb elfoglaltságok.
– Aha. – Jess kínjában belekortyolt a borába. – Akkor most megbeszélhetnénk az ügyet? 

Szeretnék legalább néhány kérdést tisztázni. Holnap bizonyára ismét nagyon elfoglalt lesz.
– Maga csalódást okoz nekem – csóválta meg rosszallóan a fejét a főnöke. – Úgy örültem, hogy 

cseveghetünk a kedvteléseinkről, erre megint csak a munkával akar foglalkozni.
– Na jó, akkor beszéljünk arról, miért rendelt az irodájába, ha utána meg idecipelt. 
– Idecipeltem volna? Észre sem vettem.
– Nem szó szerint értettem – közölte Jess hűvösen.
– Nem is akartam szemrehányást tenni érte. Én értékelem, ha valaki nyílt és őszinte.
– Akkor elárulhatom, hogy én is szeretek beszélgetni mindenféléről, de nem szívesen veszem, 

ha utasítgatnak. Maga persze a főnököm…



– És pontosan megszabhatnám, mit is várok el magától – lesett Bruno a pohara pereme felett 
a lányra.

– Elméletileg igen. De csak bizonyos korlátok között… – A párbeszéd kezdett letérni a helyes 
útról. Egyre kevésbé hasonlított egy megszokott főnök-beosztott beszélgetéshez. – Maga akarta, 
hogy őszinte legyek – tette hozzá védekezően Jess, mert tartott tőle, hogy a férfi neheztelni fog 
keresetlen szavaiért.

– Ez igaz. Ne nézzen rám ilyen nyugtalanul! Nekem is az az érdekem, hogy jól tudjunk együtt 
dolgozni, és elvárom a nyílt beszédet.

Jessica kétségbeesetten igyekezett, hogy Bruno vonzó mosolya ne tévessze meg. Biztosra vette, 
a főnökének nyomós oka van erre a viselkedésre, és rosszat sejtett.

– Tudom már, mi ez az egész. Azért rendelt az irodájába, hogy a lehető legelegánsabb módon 
szabadulhasson meg a barátnőjétől. Eltaláltam?

– Hogy lehet valaki ilyen gyanakvó? – dőlt hátra a férfi, miközben felszolgálták a vacsorát. – 
Gondolom, ilyenkor a csavaros eszű jogász beszél magából.

– Nem szeretem, ha eszközként használnak, uram.
– Kérem, szólítson Brunónak! Jobbnak tartom, ha a beosztottaim a keresztnevükön szólítják 

egymást. Ez jó hatással van a munkahelyi hangulatra, így az emberek otthon érzik magukat.
– Ez is csak amolyan csalóka látszat. – Jessica nem akarta megjátszani magát. – A mai este erre 

a legjobb bizonyíték. Azért kellett az irodájába mennem, mert ki akarta tenni a barátnője szűrét 
anélkül, hogy fájdalmat okozna neki.

– Rendben, bevallom. Most elégedett? Akkor támadt az ötletem, amikor felhívott. Egy váratlan 
üzleti megbeszélés éppen kapóra jött.

Jessica kiitta a poharát, melyet azonnal újratöltöttek.
– Ez visszataszító! – Alig akarta elhinni, hogy hangosan is kifejezésre juttatta nemtetszését. 

Most bocsánatot kellene kérnie, hiszen az ember nem beszélhet így a főnökével. Mégis nehezére 
esett eltitkolni az érzéseit. – Miért nem közölte egyszerűen azzal a szegény nővel, hogy már nem 
érdeklődik iránta?

– Szegény nő? – A csábító mosolyt mintha lemosták volna Bruno arcáról, és leplezetlen düh 
foglalta el a helyét. – Azt sem tudja, miről beszél, ha így jellemzi Rachelt! Én meg nem tudom, 
miért beszélek magával erről egyáltalán.

– Talán mert bűntudata van? – vetette fel Jess. – Nyilván kellemetlenül érintette, hogy beleláttam 
a lapjaiba, és most magyarázattal akar szolgálni a viselkedésére, még ha csak az alkalmazottja 
vagyok is. Rendes körülmények között nem is lovagolnék ennyit ezen az ügyön, de maga mondta, 
hogy kedveli a nyílt beszédet.

A férfi kissé tanácstalanul beletúrt a hajába, majd zavartan Jessicára nézett. 
– Ahogy látom, maga is így van ezzel.
– Tulajdonképpen nem kenyerem az ilyen közvetlenség – húzta el a száját kelletlenül a lány.
– Megkönnyebbültem! Az effajta „nyílt társalgással” minden férfit menekülésre késztetne.
Jessica elpirult, és dühösen felszúrt néhány zöldséget a villájára.
– Ez egyszerűen nevetséges – jegyezte meg halkan, miután lenyelte a falatot. – Végül is semmi 

jelentősége, miért hívatott az irodájába, és hogy a magyarázatával egyetértek vagy sem. Én 
kizárólag azért vagyok itt, hogy a kártérítési ügyről beszéljünk.

– Ezt nem veszem be. Maga hozta szóba Rachelt, és közölte a feltételezéseit. Ha mindvégig 
aljas féregnek fog tartani, akkor nem túl jók a kilátásaink.

– Egyedül az számít, hogy megnyerjük a pert. Van ennek valami köze ahhoz, mit gondolok 
magáról?

– Hát persze, feltétlenül.
Jessica nem felelt, némán várta, hogy Bruno részletesebben is kifejtse az álláspontját.
– Azt is tudni akarja, miért? – kérdezte végül a férfi. – Mert nem szeretném, ha szoknyavadásznak 

tartana. Együtt fogunk dolgozni, ezért a közös munka zavartalansága érdekében fontos lenne, ha 
elhinné, hogy nem áll szándékomban kikezdeni magával sem most, sem máskor.



Na, ezt jól megkaptam! – gondolta Jess, de hangosan csak annyit felelt: 
– Igazán megnyugtató. Hálás vagyok az őszinteségéért.
– Ez az állandó gúnyolódás a sajátja, vagy csak engem akar elriasztani vele? Szívesen megnéztem 

volna, hogyan boldogult Robert a maga éles nyelvével.
– Robert áldott jó lélek, vele teljesen máshogy beszéltem – jelentette ki az ügyvédnő.
– Köszönöm, ez jólesett! – Bruno letette az evőeszközt, és jelzett a főpincérnek, hogy hozzon 

még egy üveg bort.
Jessica észre sem vette, hogy az első üveg már kiürült. Az sem tűnt fel neki, hogy időközben a 

tányérjáról is elfogyasztott mindent.
– A hölgyeket én mindig őszinte tisztelettel kezelem, ezt szeretném tisztázni – jelentette ki 

Bruno.
– Rendben, elhiszem.
– Természetesen nem tartozik magára, de Rachel és én kezdetben csupán jól akartuk érezni 

magunkat egymással. Aztán egyszer csak rájöttem, hogy neki ez nem elég. Ő… szóval…
– Többet akart? – segítette ki a lány.
– Á, ezek szerint ismerős magának a helyzet. 
– Nem személyes tapasztalatból.
– Akkor is igaza van. – Bruno lesütötte a szemét. – Mit tehet ilyenkor egy férfi? – Megint 

felnézett, és tekintetében valódi zavar tükröződött.
Ettől a kisfiús gesztustól Jessicának elakadt a lélegzete. Hirtelen világossá vált előtte, hogy 

Bruno Carr minden magabiztossága és rámenőssége ellenére kedveli a nőket, és egyszerűen 
képtelen lenne méltatlanul bánni velük. Természetes vonzerővel rendelkezik, amit szívesen be is 
vet a flörtjei során, de tisztességtelen eszközökhöz sohasem folyamodna, hogy könnyebben célt 
érjen.

– Szegény lány! – ingatta a fejét Jess. – Micsoda szerencsétlenség lehetett ez magának! Azt 
hitte, van egy engedelmes játszótársa, a következő pillanatban meg előbukkant Rachelből a nő, 
aki megtorpan az ékszerész kirakata előtt, és tartós kapcsolatról meg efféle képtelenségekről 
kezd álmodozni.

– Nekem semmi kifogásom a házasság intézménye ellen, csak éppen én nem vagyok férjnek 
való – magyarázta Bruno. – Biztos vannak férfiak, akiknél ez máshogy működik, de én nem 
tartozom közéjük.

– Úgy véli, ez amolyan örökletes tulajdonság?
– Meglehet. Mindenesetre a másik nem körében ritkábban tapasztalható. A  nők többsége 

férjhez akar menni. Inkább előbb, mint utóbb.
– Hm – bólogatott a lány elgondolkodva. Kezdett tetszeni neki a társalgás, bár nem osztotta a 

főnöke véleményét.
– Maga például olyan nő benyomását kelti – folytatta Bruno –, aki csak a pályafutására gondol. 

Ha azonban őszinte akar lenni, be kell ismernie, mégiscsak képtelen elfojtani magában bizonyos 
érzéseket, amikor meglát egy babakocsit.

– Miféle érzésekről beszél?
– Elfojtott vágyakról, mardosó hiányérzetről, hogy nem teljes az élete – felelte a férfi, miközben 

töltött maguknak bort.
– Ilyesmi még nem tűnt fel nekem. Pedig ha az elmélete igaz, akkor ennek az érzésnek valahol 

bennem kellene lennie. – Jessica kezdte úgy érezni, hogy túl sok bort ivott. – Egyébként is azt 
hittem, hogy magáról beszélgetünk – ráncolta össze a homlokát.

– Úgy is volt, de közben kicsit elkalandoztunk. Fontos nekem, hogy megismerjem a 
munkatársaimat.

– Szereti kifaggatni őket?
Bruno nevetett. Most rajtakapták.
A lány elfojtott egy mosolyt, mégis úgy érezte, vékony jégen jár. Közben egészen szokványos 

párbeszédet folytattak, és remekül megértették egymást. Jess jól kijött az emberek többségével, 



de nyugtalanította, hogy ez Brunóra is igaz. Amikor a férfi újra bort akart tölteni neki, tiltakozóan 
rátette a tenyerét a poharára.

– Nem, köszönöm, eleget ittam már – mondta. – Még egy pohár, és használhatatlan leszek 
holnap. Nem bírom jól az alkoholt.

– Ezek szerint nem szokta átmulatni az éjszakát, és a reggelt pezsgővel köszönteni? 
– Általában nem. – Jess keze lejjebb csúszott a poháron, és lesütötte a szemét. – Az  igazat 

megvallva meg voltam róla győződve, hogy ilyesmi csak harmadosztályú filmekben létezik – 
jegyezte meg szárazon.

– Szóval nem tartja sokra az ötletet? – kérdezte Bruno mosolyogva.
– Nos, ennek semmi jelentősége. Mivel azonban feltétlenül képet akar kapni a munkatársairól, 

elárulom, hogy ez nem az én világom.
– Akkor mi a maga világa? – érdeklődött a férfi behízelgő hangon, és mélyen Jessica szemébe 

nézett.
A lánynak hirtelen melege lett, de a borra fogta, hiszen majdnem két üveggel megittak már.
– A munka – felelte.
– A munka – ismételte a férfi tűnődve. – Ezek szerint nem pillanthatok bele jobban az életébe? 

Kár.
Amikor az ügyvédnő az órájára nézett, meg kellett állapítania, hogy sokkal későbbre jár már 

az idő, mint ahogy gondolta.
– Most már mennem kell – jelentette ki nyugtalanul. 
– Hová siet? – vonta fel a szemöldökét a férfi. Jessica elengedte a kérdést a füle mellett.
– Remélem, találok a közelben egy taxit.
– Miért nem kísér vissza az irodához? Onnan hazavinném.
– Köszönöm, de erre semmi szükség. – Jess nem tudta, hogy a nagy mennyiségű bor elfogyasztás 

miatt van-e, de mintha bizonytalan lett volna a lába alatt a talaj. Elemi érdeke, hogy minél 
hamarabb elhagyja az éttermet, és megszabaduljon Bruno Carr társaságától.

A férfi így is túl sokat tudott már meg róla, futott át az agyán, miközben a táskájáért nyúlt. 
Hogy történhetett ez?

– Sokkal egyszerűbb lenne, ha én vinném haza – ajánlotta újra a főnöke.
– Tényleg nem szükséges, köszönöm. Hívok egy taxit – mondta Jess.
– Na jó, akkor jöjjön, mielőtt még idegösszeomlást kapna a gondolattól, hogy beüljön mellém az 

autóba! – Bruno aláírta a számlát, és felállt. Vidám hangja nem kerülte el az ügyvédnő figyelmét.
– Talán furcsának találja a viselkedésemet, de nem is sejtettem, hogy már ilyen késő van. 

Nekem meg közben teljesen kiment a fejemből, hogy anyám ma este felhív.
Ez egész hihetően hangzott, dicsérte meg magát. 
– Valami fontos dolog?
– A  sógornőm hamarosan szül. Anyám Ausztráliában él a bátyáméknál – magyarázta Jess. 

Édesanyja, a férje halála után három héttel, kihasználva újdonsült szabadságát, a világ másik végére 
költözött. – Nagyon csalódott lesz, ha nem ér el. Tényleg mennem kell – nézett bocsánatkérően 
a férfira.

– Tökéletesen megértem. Ilyen körülmények között minden másodperc számít. – Bruno 
kikísérte az ügyvédnőt az étteremből, és szinte azonnal szerzett neki taxit. – Így ni! – mondta, 
amikor Jessica beült a hátsó ülésre. – Most megnyugodott?

A lány ostobán érezte magát, de megkönnyebbült mosolyt erőltetett az arcára.
– Viszlát holnap! – búcsúzott a férfi, mielőtt becsukta volna a kocsi ajtaját. – Fél kilenckor az 

irodámban. Méghozzá pontosan, ha kérhetném.



 3. FEJEZET

– Látnom kell egy rajzot az alkatrészről. Lehetséges, hogy nem teljesen egyenes? Esetleg a bordák 
nincsenek jó helyen. Talán túl sok van belőlük. Vagy túl kevés. Valami oka csak volt a balesetnek!

– Ne legyen nevetséges!
Jessica felsóhajtott, és Brunóra nézett, aki feszülten ült vele szemben, ölében egy halom irattal.
A tárgyalóterem hatalmas volt, de a főnöke ragaszkodott hozzá, hogy itt beszélgessenek, ahol 

senki sem zavarhatja őket. Jess azonban aprónak érezte magát az óriási helyiségben, ahol ráadásul 
minden szavuk visszhangzott.

– Ezeket a kérdéseket a bíróságon is fel fogják tenni magának – jelentette ki nyugodtan. – 
Az iménti válasszal nem megy sokra.

Már harmadik hete dolgoztak együtt. Az  ügyvédnő újra meg újra figyelmeztette a főnökét, 
hogy a válaszait gondosan, a legapróbb részletekig fontolja meg, különben a kívülállók nem tudják 
majd követni az érvelését. Bruno hajlott arra, hogy kihagyjon részleteket, mert úgy vélte, úgyis 
mindenki érti, miről van szó.

– Hogyhogy nem?
Jess ismét sóhajtott, de már hangosabban. Későre járt, a szeme égett, és a legkevésbé sem szeretett 

volna most még arról is vitát nyitni, mit mondhat Bruno a bíróság előtt, és mit nem.
A férfi a tolltartóval dobolt a papírhalmon, miközben a lányt mustrálgatta. Jess nem adta jelét, 

de ő érezte, milyen hatással van rá, és vissza is élt vele, mert szórakoztatta.
– Ne nehezítse meg a dolgunkat! – kérte végül a lány. – Késő van, mára be kellene fejeznünk.
Ahogy Jessica felállt, az igazgató hátradőlt, tarkójára tette a kezét, és a tekintetével követte őt.
Kezdetben az ügyvédnő azt hitte, a főnöke magával ragadó személyisége, ragyogó, szinte 

délvidéki külseje idővel megszokottá válik a számára, és nem kavarja fel annyira, de épp az 
ellenkezője történt. Ha úgy érezte, feltűnés nélkül megteheti, mindig alaposan megnézte Bruno 
izmos testét, mely még az öltöny alatt is jól kirajzolódott, amikor a férfi nyújtózkodott. 

A látványtól egészen kiszáradt a szája. Kerülte a főnöke tekintetét, nehogy véletlenül elárulja 
az érzelmeit.

– Miért mondja, hogy megnehezítem a dolgunkat? Mit ért ezen? – hallotta most a férfi hangját.
Jess nem felelt. Keresztülment a termen, levette a blézerét meg a kabátját a fogasról, majd 

visszament az asztalhoz, még egyszer belelapozott az iratokba, végül betette őket az aktatáskájába.
– Elfáradtam – jelentette ki, anélkül hogy felpillantott volna. – Igazán megerőltető hét volt.
– Ez igaz. És pénteken bűn túlórázni, ugye? – Bruno magához vette a zakóját a bőrfotel támlájáról, 

levette a nyakkendőjét, beledugta a zsebébe, majd kigombolta az inge nyakát. Jessica, aki közben 
megint ránézett, elbűvölten figyelte, majd elkapta róla a tekintetét. – Péntekenként az embernek 
lazítania kell, hogy erőt gyűjtsön a hétvégére.

A lány ezt a megjegyzést is elengedte a füle mellett.
– Akkor viszlát hétfőn! – mondta, és indulni készült. – Lemegyek magával.
Együtt szálltak be a liftbe. Amikor az ajtó becsukódott, Bruno odafordult Jesshez, és megkérdezte:
– Nagy tervei vannak ma estére?
– Nem. Miért? – nézett az ügyvédnő kissé gyanakodva a férfira. 
– Akkor talán kis tervei vannak?
Azóta, hogy három hete együtt vacsoráztak, a főnöke nem faggatta őt többet a magánéletéről, 

most azonban mintha megint kedvet kapott volna hozzá.
– Felpolcolom a lábam, és pihenek. 
– Azt már megtette a múlt pénteken.
Jessica egyre erősebben kapaszkodott a táskájába.
– Tényleg? – kérdezte ártatlanul. – Egészen elfelejtettem. Bámulatos, hogy maga még erre is 



emlékszik.
– Soha semmit nem felejtek el. Ez is a jó adottságaim egyike. 
– A szerénység meg a másik.
Bruno jóízűen kacagott.
– Remélem, azért nem dolgozza halálra magát miattam.
Jessica nem érezte szükségét, hogy válaszoljon erre a megjegyzésre.
– Mert azt semmiképp sem szeretném, ha a szerelmi élete megsínylené. 
– Majd szólok, ha ilyesmitől kellene tartania.
A nő fellélegzett, amikor végre kinyílt a liftajtó. Bruno nagyon makacs tudott lenni. 
Közben elhagyták az épületet. Odakint vigasztalan idő fogadta őket: szakadt az eső, és erős szél 

fújt.
– Szép hétvégét! – intett búcsút Bruno, azzal elindult a mélygarázs felé.
Öt perccel később Jessica láthatta, ahogy elhajt az esőben. Ő meg az aktatáskával a fején elindult 

az utcasarokra, hogy leintsen egy taxit. Negyedóra múlva még mindig ott állt. El kellett volna 
mennie a metrómegállóig, de nagyon fájt a lába. Amikor végül úgy döntött, hogy visszamegy az 
épületbe, és megkéri a portást, telefonon rendeljen neki taxit, egy sportkocsi lassított le mellette. 
Az ablak leereszkedett, és Bruno szemtelen mosollyal megszólította az átázott, didergő Jessicát.

– Nehéz dolog péntek este taxit fogni, ugye? Esetleg elvihetem?
Kinyitotta neki az ajtót, és Jess sietve beszállt.
– Köszönöm – mondta, miközben becsukta az ajtót. – Szörnyű idő van. Egé szen eláztam. 

Remélem, nem árt az ülésnek.
– Ne törődjön vele! – nyugtatta meg Bruno. – Hová vihetem? 
A lány megadta a címet, majd hátradőlt, és behunyta a szemét.
– Miért jött vissza tulajdonképpen? Az irodában felejtett valamit? 
– Igen, haza akartam vinni egy kis munkát.
– De… – Jess kinyitotta a szemét, és önkéntelenül is a férfi arcélét kezdte tanulmányozni. – Be 

sem ment az épületbe!
– Nem. Megláttam magát, ahogy ázottan, elveszetten álldogál az utcán, és elhatároztam, hogy 

segítek. Tudja: minden napra egy jó cselekedet.
– Igazán figyelmes.
Az eső egyre jobban zuhogott, az ablaktörlő sebesen dolgozott.
– Ilyen vagyok. – Bruno igazán jókedvűnek tűnt, pedig biztosan jókora kerülőt kellett tennie, 

hogy hazavihesse a munkatársnőjét.
– Remélem, nem rontottam el az esti programját – jegyezte meg Jessica szenv te le nül.
– Ellenkezőleg. Amúgy is otthon maradtam volna. 
A lány elmosolyodott. Még sosem találkozott olyan férfival, aki ennyire gyorsan váltott volna 

egyik hangulatból a másikba. Bruno nagyon összetett személyiségnek tűnt. 
– Menjen tovább egyenesen, aztán a következő kereszteződésnél balra!
– Hogy van a sógornője babája? – érdeklődött a férfi egy percnyi hallgatás után. 
– A sógornőm babája?
– Igen. Akkor kellett volna megszületnie, amikor legutóbb visszautasította, hogy hazavigyem. 

Az édesanyja hívását várta.
– Ja, igen… – Jess már rég elfelejtette ezt a kifogást. – Mindketten jól vannak.
A  gyermek egyébként valóban megszületett három nap múlva, így legalább nem maradt 

hazugságban.
– A sógornője biztosan nagyon örül, hogy az anyósa mellette van – próbált csevegni Bruno.
Jessica nem sietett a válasszal. Először is mert természetéből adódóan visszafogott volt, másrészt 

pedig mert nem szívesen beszélt a családi életéről, hiszen annyira nyomasztotta.
– Valószínűleg – bökte ki végül.
– Mióta él az édesanyja Ausztráliában? Jó messzire került. 
– A bátyám odaköltözött – magyarázta Jess szűkszavúan.



– Maga meg itt maradt – próbálta megint a lányra terelni a beszélgetést Bruno, de makacs 
hallgatásba ütközött. – Talán fájó pontot érintettem?

– Ez nem tartozik magára – felelte az ügyvédnő elutasítóan. – A lámpánál egyenesen, aztán a 
harmadik utca jobbra.

– És mi van az édesapjával?
Jessica keze ökölbe szorult, a gyomra összerándult. Az  évek során sikerült minden, apjával 

kapcsolatos emlékét elfojtania magában. Viszont még ma is elöntötte a düh, ha csak szó esett róla.
– Hét éve meghalt.
Bruno észrevette a hangjában, milyen mérges lett hirtelen, és csodálkozva nézett rá. Aztán a 

figyelmét ismét az útra irányította.
– Kifejezhetem az együttérzésemet?
– Ne fáradjon! – Jess apja éveken át uralkodott a családja felett, a gyerekeivel folyton ordibált, 

amikor egyáltalán törődött velük, és épp nem a feleségét kínozta. Mindezt azonban nem fogja a 
főnöke orrára kötni. – A harmadik házban lakom, a jobb oldalon. Ebben az időben alig lehet látni, 
de nyugodtan kitehet itt.

Bruno lassított. Amikor a lány meg akarta köszönni a fáradozását, a férfi leállította a motort, és 
fejét az oldalablaknak döntötte.

– Jólesne most egy csésze kávé. Rettenetesen megerőltető ilyen időben vezetni – dörgölte meg 
fáradtan a szemét.

Jessica szinte megsajnálta. Igazán kedves volt tőle, hogy hazaszállította őt, és miatta 
megváltoztatta a programját. A főnöke nem az a típus, aki péntek este otthon üldögélne.

– Semmi gond – felelte, és kiszállt. Csak most jött rá, mennyire elázott. A haja nedvesen tapadt 
a fejére, aligha nyújthatott csábos látványt.

– Talán készíthetne valami harapnivalót is – javasolta Bruno, miközben elindult ő is a ház felé.
Télen Jessica mindig égve hagyta reggel a villanyt a kamrában, hogy este ne teljesen sötét házba 

kelljen hazatérnie. A fűtés három órával ezelőtt önműködően feljebb kapcsolt, így már jó meleg 
várta őket odabent.

– Készítsek magának valami harapnivalót?! – ismételte meg kissé hitetlenkedve a férfi szavait, 
miközben levette a kabátját.

– Ó, nem gondoltam semmi különlegességre. Csak amit egyébként is készítene. Szívesen 
megosztanám magával. – Bruno követte háziasszonyát a nappaliba. A nagy erkélyajtón át ki lehetett 
látni az utcára. Ez volt Jess kedvenc szobája, itt töltötte ideje nagy részét, ha otthon tartózkodott. 
Egy kandallót is építtetett bele, hogy még kellemesebb legyen a hangulat.

Bruno elkezdett fel-alá járkálni a szobában. Időnként megállt, és érdeklődve tanulmányozta az 
ízléses keretbe foglalt családi fényképeket. Vajon feltűnt neki, hogy Jessica apja egyik képen sem 
látható?

– Át kellene öltöznie – fordult a lányhoz kedvesen.
Ez már neki is eszébe jutott, de végül elvetette a gondolatot. Akármilyen nedves és gyűrött is a 

kosztümje, ebben legalább biztonságban érzi magát.
– Néha azért megesik, hogy legalább egy-két percre abba tudja hagyni az utasítgatást? – 

kérdezte szárazon.
– Rossz szokásom. De csakugyan meg fog fázni, ha a vizes ruhájában marad.
Jess szeme dühösen szikrázott. Figyelte, ahogy a férfi kibújik a zakójából, a fotel háttámlájára 

akasztja, majd leül, és kinyújtóztatja a lábát.
– Na jó, rögtön jövök – legyintett végül megadóan a lány.
Beviharzott a hálószobába, majd rövid tétovázás után bezárta az ajtaját. Megkönnyebbülve 

kibújt a cipőjéből, és pólót, farmert, papucsot húzott. Futó pillantást vetett a tükörbe. Kihúzta a 
hajcsatot a hajából, amitől reggel még elegáns kontya kibomlott, aztán copfba fonta a haját.

Amikor visszaért a nappaliba, zajokat hallott a konyha felől, így elindult arrafelé. Bruno a konyha 
közepén állt, két borospohárral a kezében.

– Találtam bort a hűtőjében – mondta. 



– Remek. Érezze otthon magát!
– Kér egy pohárral? – Az üveg ott állt az asztalon. Jessica beletörődve bólintott. A férfi töltött a 

poharakba. – Sokkal hosszabb a haja, mint gondoltam.
Feltűnt neki a hajam? És még mi? – döbbent meg a lány. Hirtelen támadt riadalmában 

legszívesebben kitessékelte volna a férfit a lakásából.
– Sajnos alig van itthon ennivaló. Nem készültem látogatóra.
– Meg akar szabadulni tőlem? – kérdezte a férfi, jól szórakozva a helyzeten, azzal tüntetően 

leült az egyik konyhaszékre.
Jess elkerekedett szemmel figyelte. Bruno vagy tud olvasni a gondolataiban, vagy sokkal 

könnyebb átlátni rajta, mint hitte.
Vajon mit gondolna a főnöke, ha most bevallaná neki, hogy a jelenlétében kényelmetlenül érzi 

magát a saját lakásában? Biztos azt hinné, hogy vonzódik hozzá.
Ahelyett hogy jót mulatott volna a saját képtelen ötletén, Jessica hirtelen nagyon nyugtalan 

lett.
– Természetesen nem akarok megszabadulni magától – szólalt meg a természetesnél némileg 

magasabb hangon. – Egyszerűen csak nem tudom elképzelni, hogy nincs jobb dolga pénteken 
este, mint egy alkalmazottjával megosztozni a sovány vacsoráján. – Jess úgy érezte, tanácsos 
emlékeztetnie magát arra, hogy a felettesével beszél.

– Jelenleg egyedülálló vagyok – magyarázta Bruno nevetve.
Szóval hiányzik neki a hölgytársaság, és ezért most rá pazarolja a vonzerejét…
– És olyan ritkán fordul elő magával ilyesmi, hogy rögtön bemenekül az első útjába kerülő nő 

lakásába? – Ezt a megjegyzést Jessica maga is kissé merésznek érezte, de Bruno szemlátomást nem 
vette a szívére.

– Talán nem is jár olyan messze az igazságtól, csak túl szerényen minősítette saját magát. 
Mindenesetre örülnék neki, ha megtisztelne a vendégszeretetével, és nem dobna ki rövid úton, 
bár ehhez sem vitatom el a jogát. – Azzal Bruno felemelte a poharát, és várakozásteljesen a lányra 
nézett.

Jess inkább gyorsan elfordult, és keresni kezdett valami ehetőt a konyhában. Nem volt túl 
igényes a táplálkozást illetően. Mivel egyedül élt, csak akkor evett, amikor megéhezett, és ritkán 
főzött. Általában készételeket fogyasztott, vagy sajtot és kenyeret. Ha túl fáradtnak vagy lustának 
érezte magát ahhoz, hogy a főzéssel pepecseljen, beérte egy tál müzlivel is.

A kutatás mindenesetre eredménnyel járt, és hamarosan csinos kis kupac gyűlt össze előtte: 
egy doboz tonhal, egy konzervkukorica, három paradicsom, némi száraztészta, egy adag gomba 
meg fél pohár tejszín. Újévi fogadalmában rendszeresen szerepelt, hogy mindennap rendbe rakja a 
hűtőt, de eddig még nem sikerült az elhatározását tettekre váltania.

– Segíthetek? – ajánlkozott Bruno a háta mögött.
– Nem – rázta meg a fejét a lány. – De ne várjon tőlem csodát! A főzés nem az erősségem. – 

A válla felett hátrapillantva meglátta a férfi kaján vigyorát. Jess feszélyezettsége nyilván mulattatta.
– Ne szabadkozzon! Nincs abban semmi kivetnivaló, ha egy nő nem konyhatündér.
– Ez azért fura, hogy ilyeneket mond. Mindig azt hittem, a férfi szívéhez a gyomrán át vezet 

az út. – A nő továbbra is háttal állt Brunónak. Megpirította a gombát, majd összekeverte a többi 
hozzávalóval. Az étel legalább szép tarkán nézett ki. Az már más kérdés, milyen íze lesz… Amikor 
Jess a vendégeinek főzött, szigorúan tartotta magát a receptekhez. Nem szeretett rögtönözni, most 
azonban a szükség rávitte.

– Az én szívemről jobb nem is beszélni!
A lány megkockáztatott egy pillantást a válla felett, hogy megállapítsa, Bruno viccel-e, de a férfi 

arca komoly maradt.
– Megmagyarázná? Vagy ne is kérdezzem?
– A szívem bezárult, vagy talán ki sem nyílt még soha. 
– Úgy érti, hogy eszébe sem jut a szerelem?
Ez kézenfekvőnek tűnt, hiszen Bruno Carr azok közé a férfiak közé tartozott, akiknek mindennél 



fontosabb a szabadságuk. Nem maradt hely az életében egy feleség számára. Késő estig dolgozott, 
hosszú üzleti utakra járt, közben adódhatott ugyan egy-két kalandja, de azok nem kötötték le.

Amikor már majdnem elkészült a vacsora, Jessica vizet forralt, hogy tésztát főzzön. Aztán 
letelepedett az asztalnál, és elgondolkodva belekortyolt a borába.

Vajon hogy nézhet ki a főnöke farmerben meg pólóban? Széles vállával, keskeny csípőjével, 
hosszú lábával csakis jól mutathat benne. A lány szíve nagyot dobbant.

– Tönkrement a kapcsolata Rachellel, mert ő több időt akart magával tölteni? – kíváncsiskodott. 
Tudta, ez a kérdés túlságosan is személyes jellegű, de nem ő lépett ki először a munkakapcsolat 
szokványos keretei közül. Mégis olyan érzése támadt, hogy veszélyes területre tévedt, bár a férfi 
higgadt maradt.

– Szépnek tartom a családi életet – jegyezte meg Bruno könnyedén. – Egészen addig, amíg csak 
mások családjáról van szó.

Jessica nem felelt. Felállt, és beleöntötte a tésztát a forró vízbe. Aztán fogta a poharát, és a 
tűzhely mellé helyezte, hogy szemmel tarthassa a tésztát.

Pontosan tudta, mire gondolt Bruno. Az ő számára sem volt szívderítő a házasság gondolata. 
A  barátnői persze másképp vélekedtek erről, és gyakran hangoztatták azt a meggyőződésüket, 
hogy Jessicának is ideje lenne feladnia a függetlenségét, ő azonban mindig csak nevetett rajtuk. 
Számára elképzelhetetlennek tűnt, hogy egész életét egy férfi kiszolgálására áldozza, ahogy az 
édesanyja tette.

– Tulajdonképpen hogyan ítéli még a vádat? – váltott sietve témát. Nem volt kedve férfiakról, 
házasságról meg családról elmélkedni, még akkor sem, ha mindez az ő életében nem játszott 
szerepet.

– Ezt inkább nekem kellett volna kérdeznem magától. – Bruno töltött még egy pohár bort, és 
figyelte, ahogy a lány tányérokat meg evőeszközt vesz elő a konyhaszekrényből.

Jess megérezte magán a főnöke tekintetét, és ez valami fura, csiklandós érzéssel töltötte el. 
Máskor mindig közönyösen viseltetett a férfiak iránt, de Bruno jelenlétében valahogy az egész 
teste izgalomba jött. Melege lett, és miközben az asztalt terítette, kerülte a férfi pillantását.

– Nem hiszem, hogy a vád sikeres lesz – próbálta a figyelmét újra a beszélgetésükre 
összpontosítani. Közben leszűrte a tésztát, tálba rakta, a serpenyő tartalmát pedig egy másikba. – 
Mikor láthatom a műszaki rajzokat? – Az asztalra helyezte az ételt, leült, majd jelezte Brunónak, 
hogy szolgálja ki magát.

– Még nem említettem volna? – kérdezte a férfi. – Ralph Jennings elhozta nekem a rajzokat ma 
délután. Itt vannak az aktatáskámban.

– Ó! – csodálkozott el a lány. – Ezt mondhatta volna korábban is, akkor megnézhettük volna 
még az irodában.

– Vacsora után vethet rájuk néhány pillantást. – Bruno teljes lelki nyugalommal megpakolta a 
tányérját, Jessica pedig alig bírt ülve maradni. A férfi most még tovább fog maradni, pedig ő azt 
remélte, vacsora után elmegy végre.

– Ne aggódjon! – tette hozzá Bruno szárazon, amikor észrevette a lány borús tekintetét. – 
Aligha tart néhány percnél tovább.

– Na jó, essünk túl rajta! – adta meg magát a lány.
– Nagyszerű. Ne féljen: ha fáradt, akkor is sokkal tisztább a feje, mint sok férfinak, akivel üzleti 

kapcsolatban állok.
– Köszönöm. – Jessica nemrég még biztosan örült volna egy ilyen bóknak, most azonban 

valahogy csalódottnak érezte magát. Talán csak azért, mert a főnöke a férfiakkal vetette össze. 
Melyik nő örülne ilyen hasonlítgatásnak?

Életében először merült fel benne, milyen jó lenne a külseje miatt bókokat kapni, és nem csupán 
a szellemi képességei miatt.

Olyan lennék, mint Rachel? – tűnődött magában. Nevetséges! 
Csak nagy vonalakban követte Bruno fejtegetését a vádirattal kapcsolatban. Megadta ugyan a 

megfelelő válaszokat, de az egész valahogy gépiesen történt, miközben az esze egészen máshol 



járt.
Tudta magáról, hogy nagyon vonzó. Nem érzéki jelenség, mint a Rachel-félék, de semmiképp 

sem szürke kis veréb. Viszont nehezére esett kidomborítani az előnyeit. Inkább bő ruhák alá 
rejtette csinos alakját. Hosszú, formás lábát is rendszerint hosszú szoknya vagy nadrág takarta. 
Természetes szőke haját sosem viselte kibontva, csakis feltűzve. Sikeres ügyvéd benyomását 
keltette, de a férfiak nem fordultak meg utána. 

Bruno felajánlotta, hogy segít elmosogatni, de ő sietve visszautasította, azt füllentve, majd 
később sort kerít rá, jó lesz lazításnak.

– Mi van a rajzokkal? – kérdezte a férfi, miután Jess leszedte az asztalt, és arra várt, hogy Bruno 
végre elbúcsúzzon. Ehelyett a férfi felállt, nagyot nyújtózkodott, miközben a lány nem is mert 
ránézni.

– Nézzük meg őket a nappaliban! – javasolta letörten. Már teljesen megfeledkezett a rajzokról.
Bevonultak a szobába, ahol hangulatvilágítás fogadta őket, és ez kellemes volt a konyha éles 

neonfénye után. Jessica letelepedett a kanapéra, Bruno pedig az asztalra terítette a rajzokat. 
Rövidesen már egymás mellett üldögéltek a papírok fölé görnyedve. A lány kétségbeesetten próbált 
megfeledkezni róla, de mivel lábuk finoman összeért, szinte lángra lobbant azon a helyen a bőre. 
Ennek ellenére odafigyelt, ahogy főnöke elmagyarázta a részleteket, és megértően bólogatott. 
Közben meg csak a férfi erős kezét nézte.

– Ezek az eredeti rajzok – mondta Bruno, és a lány felé fordult. Olyan közel került egymáshoz az 
arcuk, hogy Jess látta a férfi szemét körülvevő nevetőráncokat. Milyen csábítóak ezek a dús, fekete, 
selymes szempillák! Bruno újra az előttük heverő papírokra nézett, úgy tette hozzá: – A tárgyalásig 
természetesen készíttetek róluk másolatot.

– Természetesen.
– Ha óhajtja, itt hagyom őket a hétvégére, hogy megismerkedhessen velük. – Bruno az órájára 

nézett, és felállt.
Jessica reménykedett, hogy végre megelégelte a vendégeskedést. Talán már kezd unalmassá 

válni a számára, hogy egy okos nővel társalogjon. Gondolatban bizonyára már az foglalkoztatja, 
mivel is tölti a hétvége hátralevő részét. Rachel utódja biztosan várja valahol.

– Igen, azzal sokat segítene – felelte, majd udvariasan mosolyogva ő is felállt. – Közös munkánk 
ezzel jóformán véget ért. Jövő héttől ismét a saját irodámban lehetek. – Jess az ajtóhoz kísérte 
vendégét.

– Át fogja venni Robert munkáját – viszonozta a mosolyt Bruno. – Bárhogy dönt is a bíróság, 
maga megtette, amit tudott.

– Netán elértem azt a teljesítményt, amit egy férfitól várt volna?
– Most azt akarja, hogy bocsánatot kérjek? – vonta fel a szemöldökét az igazgató.
– Annyira azért nem vagyok balga, hogy ilyesmit várjak el magától – felelte a lány szárazon. 

Közben azon tűnődött, mit mondhatna még. Bruno azonban megoldotta a gondját, mert búcsúzóul 
felé nyújtotta a jobbját.

– Jó munkát, Miss Stearn. Sok dolga lesz. – Azzal szemtelenül vigyorogva kezet rázott az 
ügyvédnővel, és már el is tűnt.

Jessica elgondolkodva csukta be mögötte az ajtót. Sok mindennel számolt: hogy a férfi majd 
közeledni próbál hozzá, udvarolni fog, meg akarja csókolni, de hogy egy kézfogással távozik, 
ilyesmi eszébe sem jutott…


