


Minden párnak megvannak a maguk kis titkai…

„Hilderbrand elég csavart labdát dob, hogy végig
bizonytalanságban tartsa az olvasóit, de közben rá
jellemző módon, megőrzi a hangulat könnyedségét is,
melytől oly népszerűek a regényei.” – Booklist

Az esküvő közeledtével egyre fokozódik a feszültség…

Amikor az előkelő nantucketi esküvő katasztrófába
torkollik – mielőtt még elkezdődött volna –, minden
szereplő gyanúsítottá válik, ugyanis a szertartás
reggelén, az óceánparton holtan találják a
menyasszony tanúját.

Mikor Ed Kapenash rendőrfőnök a nyomozás során
vájkálni kezd a vőlegény tanújának és híres krimiíró
anyjának életében, rájön, hogy ez az esküvő, még a
tragédia nélkül is, egy valóságos aknamező – és hogy
igaz az a közhely, hogy nincs tökéletes pár.
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Chuck és Margie Marinónak

Nem létezik olyan, hogy tökéletes pár,
de ti majdnem azok vagytok.

Sok szeretettel!
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A RENDŐRFŐNÖK

Habár általában senki nem örül annak, ha egy hétvégi
ünnepnapon reggel hat óra előtt hívják, a nantucketi
rendőrkapitányságon dolgozó Ed Kapenash rendőrfőnök
számára ez nem volt szokatlan. Rendőrként
megszámlálhatatlanul sok olyan esettel találkozott már,
amikor az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének
megünneplése félresikerült.

Leggyakrabban tűzijátéktól szétroncsolt ujjak miatt
hívták, de sokszor előfordult, hogy ennél durvábban sültek
el a dolgok. Egyszer egy fürdőzőt sodort el az ár; de az is
előfordult, hogy egy férfi, tíz tequila után, olyan ügyetlenül
ugrott hátraszaltót a vízbe az Allserve épületének tetejéről,
hogy kitörte a nyakát. Az ünnepeket leszámítva is volt jó
néhány részeg rendzavaró, meg tucatnyi ökölharc, melyek
közül egynémelyik annyira eldurvult, hogy rendőrt kellett
hívni.

Amikor megcsörrent a telefon, Andrea és a gyerekek még
mélyen aludtak. A tizenhat éves Chloe és Finn abban a
korban voltak, melyet meglepően könnyedén vészelt át a
saját gyerekeivel, döbbent rá a férfi. Ami Chloét és Finnt
illette – akik valójában Andrea unokatestvérének, Tessnek
és a férjének, Gregnek, a kilenc éve hajóbalesetben elhunyt
házaspárnak a gyerekei voltak –, úgy tűnt, hogy nehezebb
esetek. Finn-nek volt egy Lola Budd nevű barátnője, a
szerelmük pedig felforgatta a család életét. Finn
ikertestvére, Chloe pedig Siobhan Crispinnek dolgozott,
mert elvállalt egy nyári munkát az Island Fare-nél,
Nantucket legfelkapottabb vendéglátó cégénél.

Ed és Andrea egyaránt osztoztak az ikrekkel kapcsolatos
aggodalmaikon. Andrea attól tartott, hogy Finn teherbe ejti
Lola Buddot, habár Ed félszegen ellátta Finnt egy hatalmas



doboz óvszerrel és az alábbi meglehetősen határozott
tanáccsal: „Ezt minden egyes alkalommal használd.”
Rendőrként pedig aggódott, hogy Chloe droghoz vagy
alkoholhoz nyúl, ugyanis már többször szemtanúja volt
annak, ahogy a vendéglátóiparban dolgozó gyanútlan
alkalmazottak kísértésbe esnek. Nantucket szigetén több
mint száz engedélyt adtak ki szeszes italok forgalmazására;
míg Massachusetts más hasonló méretű városaiban
átlagban csak tizenkettőt. Üdülőterület jellegéből adódóan,
a szigeten virágzott az ünneplés, a könnyelműség és a
kicsapongás kultúrája. A rendőrfőnök feladata volt, hogy az
iskolakezdés előtti héten megtartsa az éves beszédét a
kábítószer-használatról; amelyet abban az évben Finn-nek
és Chloénak végig kellett hallgatnia, és ami után rá se
mertek nézni Edre, aki gyakran érezte úgy, hogy túl öreg
már a tinédzserek felnevelésével járó hatalmas
felelősséghez, és hogy képtelen rájuk hatással lenni.

A telefonjával a nyugati tájolású hátsó teraszra sétált,
mely egy eldugott, mocsaras területre nézett; ahol a
vörösszárnyú gulyamadarakon és erdei egereken kívül
senki nem hallhatta, hogy miről beszél. A házból remek
kilátás nyílt a naplementére, de a vízpartot sajnos onnan
nem lehetett megcsodálni.

Dickson biztos hívta őt, aki az egyik legkiválóbb rendőr
volt a kapitányságon.

– Ed – szólt a telefonba –, van egy vízi hullánk.
Ed lehunyta a szemét. Tess és Greg halálhírét is

Dicksontól tudta meg.
Dickson biztosnak nem okozott különösebb nehézséget a

felkavaró hírek közlése; sőt, úgy tűnt, mintha még élvezné
is.

– Hallgatlak – válaszolt a rendőrfőnök.
– Az áldozat egy Merritt Monaco nevű fehér nő.

Huszonkilenc éves. New Yorkból jött Nantucketbe egy
esküvőre. Arccal lefelé lebegve találtak rá, közvetlenül a
part közelében a Monomoy út 333. számú háznál, ahol az
esküvőt tartották volna. Úgy tűnik, fulladás okozta a
halálát. Roger Pelton jelentette. Tudod, Roger, az a fickó, aki



azokat a drága esküvőket szervezi.
– Igen – bólogatott Ed, ő is, akár Roger Pelton, szintén

Rotary Club-tag volt.
– Roger azt mondta, hogy minden egyes esküvő előtt,

kora reggel az első dolga ellenőrizni a helyszínt – folytatta
Dickson. – Amikor ideért, állítólag sikoltozást hallott.
Kiderült, hogy a menyasszony épp akkor talált rá a
holttestre. Roger megpróbálta újraéleszteni, de a véleménye
szerint a lány akkor már órák óta halott volt.

– Ezt majd a halottkém megmondja – mondta a
rendőrfőnök. – Mit is mondtál? Monomoy út 333.?

– Ez egy épületkomplexum – jegyezte meg Dickson –,
mely egy főépületből, két vendégházból és egy
uszodaépületből áll. Summerlandnek hívják az ingatlant.

Summerland. Ed már sokszor látta ezt a táblát, de még
sosem járt ott. A Monomoy út kimondhatatlanul drága
környék volt. Az itt élők életében felmerülő problémák
általában nem igényeltek rendőri jelenlétet. A kifinomult
biztonsági berendezések és az itt lakók diszkréciója miatt, a
felmerülő ügyekre általában nem derült fény.

– Értesítetted a többieket? – kérdezte Ed. – Felhívtad a
halottkémet?

– Igen – válaszolta Dickson. – A Görög már úton van a
helyszínre. Szerencsére pont a szigeten töltötte az előző
éjszakát, de Cash és Elsonhurst hétfőig szabin vannak, én
pedig siettem, ahogy csak tudtam, szóval nem tudom, kinek
szeretnéd, hogy szóljak. A többiek mind amatőrök…

– Ne izgulj, gondom lesz rájuk – válaszolta a rendőrfőnök.
– Vannak a lánynak hozzátartozói, akiket értesíthetnénk?

– Nem tudom – válaszolta Dickson. – A menyasszony
annyira kiborult, hogy megkértem a mentőket, hogy vigyék
be a kórházba. Nyugtatóra volt szüksége, nem kevésre. Alig
kapott levegőt, és szinte megszólalni sem bírt.

– Addig az újságok nem írhatnak róla, amíg nem
értesítjük a közeli hozzátartozókat – figyelmeztette
Dicksont a rendőrfőnök. A legkevésbé sem vágyott arra,
hogy Jordan Randolph a Nantucket Standardtól a bűntény
helyszínén szimatoljon. Ed nem értette, hogy nem vette



észre a bejövő segélyhívást a csipogóján. Az évek során a
férfi különleges képességet fejlesztett ki arra, hogy azonnal
értékelni tudja a csipogója jelzéseit; még álmából felriadva
is különbséget tudott tenni, hogy mi az, amivel érdemes
foglalkoznia, és mi az, amivel nem. Most pedig itt ez a
holttest.

Feltehetően bűntény történt, annak ellenére, hogy
Nantucketen erőszakos bűncselekmény igen ritkán fordult
elő. Ő már harminc éve dolgozott a szigeten, és ez idő alatt
mindössze három gyilkossággal találkozott. Azaz
évtizedenként eggyel.

Finom kopogást hallott a házból, és az üvegajtón
keresztül megpillantotta Andreát a hálóruhájában, kezében
egy bögre kávéval, mögötte pedig Chloe álldogált, fehér
ingben és fekete nadrágban, ami a lány munkaruhája volt.

Chloe máris felkelt? – töprengett Ed. Reggel hatkor? Vagy
annyira későn ért haza, hogy ruhában feküdt le aludni? Igen,
ez lehet az oka.

A lány előző este egy próbavacsorán szolgált fel, majd
hirtelen eszébe jutott, hogy elmesélte neki, hogy a
próbavacsora és az esküvő is a Monomoy úton lesz, és hogy
Roger az esküvőszervező. Ez ugyanaz az esküvő! Ed a fejét
rázta, bár mindenkinél jobban tudta, hogy a sziget olyan
volt, mint egy kis falu.

– Ed, itt vagy még? – szólongatta őt Dickson a telefonban.
– Igen, csak elgondolkodtam. Az áldozat a mai esküvő

helyszínén szállt meg? – kérdezte Dicksont.
– Igen, főnök – válaszolta Dickson. – Ő lett volna a

menyasszony tanúja. Nem hiszem, hogy megtartják az
esküvőt.

Andrea, látva Ed arckifejezését, kilépett az ajtón a
teraszra, és átnyújtotta neki a bögrét, majd visszament a
házba. Chloe eltűnt. Biztosan felment az emeletre, és
munkába készülődött, valószínűleg feleslegesen. Az ilyen
hírek gyorsan terjednek; így Ed már várta, mikor telefonál
Siobhan Crispin.

Mit is mondott Chloe az esküvővel kapcsolatban? Az egyik



család angol, mintha az örömanya híres lenne… talán
színésznő? Vagy drámaíró? Ilyesmi.

Belekortyolt a kávéjába.
– Még mindig a helyszínen vagy, Dickson? A

menyasszonyon és Rogeren kívül beszéltél bárkivel?
– Igen, a vőlegénnyel – válaszolta Dickson. – Szerette

volna a menyasszonyt elkísérni a kórházba, de még előtte
beszaladt az egyik vendégházba a pénztárcájáért és a
telefonjáért, majd sietve visszajött, hogy eltűnt a tanúja.

– Eltűnt? – kérdezte a rendőrfőnök. – Lehet, hogy két
holttest van?

– Átvizsgáltam a helyszíntől mindkét irányba pár száz
méternyi partszakaszt a távcsővel – mondta Dickson –, de
semmit sem találtam. Azt mondom, itt bármi előfordulhat.

– Mondd meg, kérlek, a Görögnek, hogy várjon meg –
kérte Ed –, már úton is vagyok.
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GREER

Greer Garrison Winbury életét a hagyományok, az illem és
a protokoll határozták meg, de a kisebbik fia esküvője
alkalmából boldogan vágott ki minden ilyesmit az ablakon.
A szokás szerint a menyasszony szüleinek kellett volna
állniuk a lakodalmat, és ha így lett volna, akkor Benji és
Celeste esküvői szertartása a központi templomban lett
volna megtartva, az azt követő fogadás pedig a TGI
Fridaysben. Ezt nem hagyhatta.

„Hogy te mekkora sznob vagy, Greer” – mondta volna a
férje, Tag. Greer pedig attól tartott volna, hogy a férfinak
igaza van, ám most Benji esküvőjéről van szó, muszáj volt
közbeavatkoznia.

Ó, te jó ég, mit kellett elviselnie, amikor Thomas elvette
Abigail Freemant: hamisítatlan texasi esküvő volt, Mr.
Freeman olajból származó pénzén, annyira groteszk. A Salt
Lick BBQ-ban rendezett fogadáson háromszáz vendég volt –
Greer remélte, hogy soha életében nem kell betennie a lábát
egy Salt Lick BBQ nevű helyre –, ahol a javasolt öltözék
„hétköznapi country” volt, és amikor Greer rákérdezett
Thomasnál, hogy ez mégis mi a fenét jelent, azt válaszolta:
„Gyere farmerban, anya.”

Még hogy farmerban menjen az idősebbik fia esküvői
fogadására? Greer egy széles szárú, törtfehér nadrágot
választott végül, Ferragamo magas sarkúval. A világos
nadrág nem bizonyult jó döntésnek, ugyanis a sült oldalast
kézzel kellett megennie a vendégeknek, akik visítoztak
örömükben, amikor megtudták, hogy a meglepetés fellépő
George Strait, a híres countryénekes lesz, „a country
királya”. Greer el sem tudta képzelni, hogy mennyibe
kerülhetett Mr. Freemannek meghívnia oda a country
királyát, ráadásul egy olyan eseményre, amely kilógott a



szokásos esküvők sorából.
Greer végigénekelte az utat a Defender 90-esében (amit

Tag újíttatott fel, és hozatott neki Angliából), a kikötőbe
tartott, hogy felvegye Celeste komppal érkező szüleit, Bruce
és Karen Otist. A rádióban épp B. J. Thomas Hooked on a
Feeling című száma ment.

Azon a hétvégén Greer gyakorlatilag nemcsak a
vőlegény, de a menyasszony anyjának szerepét is
megnyerte, akinek a feladatai teljes mértékben rá hárultak,
és ami ellen senkinek sem volt kifogása, még Celeste-nek
sem; a lány Greer összes javaslatára ugyanazt válaszolta
SMS-ben: „Jól hangzik.” Greer nem kedvelte az SMS-ezést, de
ha valaki az Y generáció tagjaival akar kommunikálni,
akkor bizony fel kell adnia a régimódi elképzelést, hogy
telefonon beszélje meg velük a dolgokat. El kellett ismernie,
hogy sokkal könnyebb dolga volt, hogy az elképzelései teret
kapjanak a színvilág, a meghívók, a virágok és a vendéglátás
tekintetében, mint gondolta volna. Mintha a saját esküvőjét
kellett volna megszerveznie, csak harminckét évvel
később… leszámítva a basáskodó anyját és nagyanyját, akik
makacsul ragaszkodtak ahhoz, hogy a délutáni fogadás a
Swallowcroft nyomasztó kertjében legyen, és a vőlegényét,
aki pedig ragaszkodott az esküvő előtti éjszaka megtartandó
legénybúcsúhoz. Tag reggel hétre ért haza, whiskyszagot és
női parfüm illatát árasztva magából. Amikor Greer sírva
kérte számon a vőlegényét, hogy tényleg képes volt-e egy
másik nővel lefeküdni az esküvőjük előtti éjszakán, Greer
anyja félrehívta őt, és elmagyarázta neki, hogy a
legfontosabb a házasságban, hogy ne kapjuk fel a vizet
minden apróságon.

„Csak akkor, ha biztosak vagyunk a dolgunkban.” Ahogy
az anyja fogalmazott.

Greer próbált éberen figyelni azokra a helyzetekre,
amikor Tag hűségére a leghalványabb árnyék vetült, habár
ez elég kimerítő volt egy ilyen határozott személyiségű férfi
mellett. Ám sosem talált konkrét bizonyítékot arra, hogy a
férje félrelépett volna, de természetesen a bizalmatlanság
mindig is megvolt benne. Mindvégig egy Featherleigh Dale



nevű nőre gyanakodott, akinek az érkezése Londonból
perceken belül várható volt. Ha Featherleigh elég hülye és
figyelmetlen ahhoz, hogy azt a rózsaszín, sárga és kék
zafírköves gyűrűt viselje – melyről Greer pontosan tudta,
hogyan néz ki, mert Jessica Hicks, az ékszerész mutatott
neki egy képet róla –, akkor a megérzése beigazolódott
volna.

Elég nagy volt a forgalom a Union Streeten. Hamarabb
kellett volna elindulnia; nem várathatja meg az Otis
családot. Greer még nem találkozott személyesen Celeste
szüleivel, és szeretett volna jó benyomást tenni rájuk, nem
akarta, hogy tanácstalanul bolyongjanak a kikötőben,
hiszen először látogattak a szigetre. Greer eléggé aggódott,
hogy az esküvő időpontja ennyire közel esett a függetlenség
napjához, de ez volt az egyetlen hétvége a nyáron, ami
szóba jöhetett, és nem halaszthatták őszre, mert Celeste
anyjának, Karennek 4-es stádiumú mellrákja volt. Senki
nem tudhatta, mennyi ideje van még hátra.

A dal a rádióban véget ért, a forgalom pedig teljesen
bedugult, Greernek rossz előérzete támadt, melyet egészen
eddig sikerült kordában tartania, most pedig úgy töltötte be
a kocsi légterét, mint valami rossz szag. Greert általában két
dolog nyugtalanította: a férje és az írás, de az írással
kapcsolatos gondjai általában végül mindig megoldódtak
(ha nem számítjuk az eladott példányszámok csökkenését,
bár jobban belegondolva, Greer munkája az volt, hogy
megírja a történeteket, nem pedig az, hogy eladja). Nos, ha
pontosan meg kellett volna határoznia aggodalmának
tárgyát, akkor azt mondta volna, hogy Celeste az. A játszi
könnyedség, mellyel Greer kezébe került az esküvő
megszervezése feletti irányítás, hirtelen gyanússá vált a nő
számára, ahogy Greer anyja mondogatta mindig: „Ami túl
szép ahhoz, hogy igaz legyen, valószínűleg nem igaz.”

Mintha Celeste-et nem érdekelte volna az esküvő. Egy
kicsit sem. Hogy hagyhatta figyelmen kívül Greer ennek a
lehetőségét az elmúlt négy hónapban? Azzal próbálta
meggyőzni magát, hogy Celeste (bölcsen) engedett Greer
kifinomult ízlésének, és egyszerűen csak vakon bízott



benne. De az is lehet, hogy Celeste számára az volt a
legfontosabb, hogy az anyja betegsége miatt minél
hamarabb meg legyen szervezve az esküvő.

Most, hogy ott ült a kocsiban, más tényezők is bekúsztak
az elméjébe, mint például Celeste dadogása, ami akkor
kezdődött, amikor kitűzték az esküvő dátumát. Eleinte
Celeste csak bizonyos szavakat vagy rövid kifejezéseket
ismételt meg, de később komolyabbra fordult a lány
dadogása, ami nagyon zavaróvá vált… Celeste addig-addig
pörgette az „r”, az „m” és a „p” hangokat, míg bele nem
vörösödött.

Greer megkérdezte Benjit, hogy nem okoz-e Celeste
dadogása problémát a munkahelyén. Celeste a bronxi
állatkertben dolgozott tudományos főmunkatársként, és
alkalmanként megkérték, hogy tartson előadást az állatkert
látogatóinak – hét közben leginkább iskolásoknak, hétvégén
pedig a külföldi turistáknak – szóval muszáj volt lassan és
érthetően beszélnie. Benji azt válaszolta, hogy Celeste alig
dadog a munkahelyén.

Ezen a ponton Greer elgondolkodott. Vajon mi lehetett az
oka annak, hogy valaki huszonnyolc éves korában kezd el
dadogni? Ezt egy jelnek látta. Greer azonnal előhúzott egy
idevágó részletet az egyik regényéből: ahol a gyilkos a
bűntudat miatt kezdett el dadogni, ami feltűnt Miss Dolly
Hardaway-nek, az aggszűz detektívnőnek, Greer mind a
huszonegy gyilkossági regényében szereplő főhősnőnek. Ez
rendben is lett volna Greer számára, aki szerette kiaknázni
új felfedezéseit, és beépíteni őket a regényeibe, de mit
jelenthetett ez Celeste számára a való életben? Mi lehetett az
oka? Greernek volt egy olyan megérzése, hogy a
dadogásnak valahogy köze lehet Celeste és Benji közelgő
házasságkötéséhez.

De nem volt idő továbbvinnie a gondolatmenetet, mert a
forgalom egyszer csak megindult, és Greer olyan jó
ütemben haladt tovább a város felé, hogy még
parkolóhelyet is talált, közvetlenül a kikötő előtt. Ráadásul
még maradt is pár perce a komp érkezéséig. Micsoda



szerencse! Greer kételyei egyből elszálltak. Ezt az esküvőt, a
két család egyesülését a nyár legünnepélyesebb hétvégéjén,
az égiek is így akarták.

KAREN

Ha belegondolunk, Nantucket szigete pont olyan volt, mint
amilyennek Karen Otis megálmodta: ízléses, magával
ragadó, tengerparti, klasszikus. Ahogy a komp elhaladt a
kőből épült kikötőgát mellett, Karen megszorította Bruce
kezét, jelezve a férfi számára, hogy szeretne felállni, és pár
lépést tenni a korlát felé. Bruce egyik kezét Karen hátára
helyezte, és finoman felsegítette a helyéről. A férfi nem volt
nagydarab, de erős volt. 1984-ben Pennsylvaniában állami
birkózóbajnok volt a hatvanöt kilogrammos
súlycsoportban. Karennek legelőször az eastoni középiskola
uszodájában akadt meg rajta a szeme. Karen úszta a
válogatott csapat váltójában a pillangót, melyre napi
rendszerességgel edzett ebédidőben, és amikor kimászott a
vízből, észrevette, amint Bruce ott állt a medence szélénél
melegítőnadrágban és kapucnis pulcsiban, s a kezében lévő
narancsot bámulta.

„Mit csinál ez a srác?” – gondolkodott hangosan Karen.
„Ő Bruce Otis – válaszolta Tracy, a hátúszó lány –, a

birkózócsapat kapitánya. Délután meccsük lesz, amiatt
aggódik, hogy megfelelő legyen a súlya.”

Karen a dereka köré tekert egy törölközőt, és elindult
felfelé a lépcsőn, hogy bemutatkozzon a férfinak. Nagyon jó
adottságokkal rendelkezett annak ellenére, hogy csak
másodéves gimnazista volt, és szinte biztos volt benne,
hogy abban a pillanatban, ahogy Bruce Otis megpillantja
majd, nem fogja tovább érdekelni az a narancs, vagy a
súlya, vagy bármi más.

Bruce most felsegítette Karent, és együtt sétáltak a
korláthoz. Ahogy az emberek megpillantották őket, és



észrevették Karen sállal körbetekert fejét – mivel képtelen
volt magát rávenni, hogy parókát hordjon –, néhány lépést
hátráltak, hogy elegendő teret hagyjanak a párnak.

Karen a korlátba kapaszkodott, ami igen megerőltető volt
a számára, de a szárazföldhöz közeledve szeretett volna a
kilátásban gyönyörködni. A part mentén hatalmas épületek
sorakoztak, melyek tízszer nagyobbak voltak, mint Karen és
Bruce Derhammer utcai háza a Pennsylvania állambeli
Forks Townshipben, és mindegyiket szürke zsindely
borította, ragyogóan fehér szegéllyel. Voltak köztük kerek
teraszos házak, meg többszintes, eltolt teraszos, Jenga-
toronyhoz hasonló épületek. Egyik-másik kertben buja zöld
pázsit futott végig egészen a keskeny tengerpartot
szegélyező kőfalig. A lakóházak mindegyikén ott virított az
amerikai zászló, és egytől egyig mind makulátlanul
karbantartott állapotban, teljes szépségében tündökölt.

Pénz, gondolta Karen. Honnan van ez a sok pénz? Elég
tapasztalt volt már ahhoz, hogy tudja, pénzzel nem lehet
boldogságot venni – és természetesen egészséget sem –,
ennek ellenére érdekes volt belegondolnia, hogy mennyi
pénze lehet az itteni házak tulajdonosainak. Először is, mert
mind második otthonok voltak, vagyis kellett, hogy legyen
egy másik otthonuk is a tulajoknak – egy homokkőből épült
ház Manhattanben, vagy egy téglavilla Georgetownban, egy
ingatlan Philadelphia külvárosi részén vagy egy farm
lovakkal Virginiában –, amelyek a part menti házak komoly
értékére tekintettel, szintén hihetetlen összegekbe
kerülhettek.

Majd Karen elképzelte, hogy hogyan lehetnek berendezve
ezek a házak: a szőnyegeket, a kanapékat, asztalokat és
székeket, a lámpákat, baldachinos ágyakat, a luxus
minőségű ágyneműket, a díszpárnákat, jakuzzikat és a
jakuzzi mellett lévő illatgyertyákat. (Celeste felvilágosította
Karent, hogy a Yankee márkájú gyertyák mellett van más is
a világon; olyanok, amelyek több mint négyszáz dollárba
kerülnek. Celeste jövendőbeli sógornőjétől, Abbytől Celeste
pont ilyen gyertyát kapott nászajándékba, és amikor
Celeste elmesélte Karennek, hogy egy Jo Malone fenyő-



eukaliptusz gyertya négyszázhetven dollárba kerül, Karen
dobott egy hátast. Majdnem annyiba került, mint amennyit
Bruce fizetett az első autójáért, az 1969-es Chevy Nováért!)

Aztán persze a személyzetet is fizetni kell: a kertészeket, a
takarítókat, a karbantartókat, a gyerekek nevelőnőit. És
még ott voltak az autók – Range Roverek, Jaguárok, BMW-k.
Biztosan vitorlázni járnak, meg teniszezni a menő galléros
pólójukban, selyemszalaggal a hajukban, és minden
szezonra új cipőt vesznek. És micsoda ételek lehetnek
azokban a konyhákban! Hatalmas tál, tele barackkal,
szilvával, ananásszal, és eper meg áfonya, frissen sült
kenyér, quinoasaláta, érett avokádó, biotojás, bélszín meg
gőzölgő vörös homárok. Meg vaj. Rengeteg vaj.

Karen számításba vett minden apró, unalmas részletet,
amire más nem is gondolt volna: a biztosítást, adókat,
áramot, a kábeltévét, ügyvédeket.

Minden egyes családnak legalább ötvenmillió dolláros
vagyona lehet a szigeten, állapította meg Karen. Alsó
hangon. Hogyan lehet valakinek ennyi pénze? Szívesen
megkérdezte volna Bruce-tól, de félt, hogy ettől
kellemetlenül érezné magát a férfi. Egyáltalán nem szerette
volna, hogy a férje még inkább rosszul érezze magát; mivel
már így is elég érzékeny volt a pénzre – ugyanis nekik nem
volt. Ennek ellenére Karen nem kételkedett abban, hogy
bizonyára Bruce lesz majd a legjobban öltözött férfi az
esküvőn. Bruce a King of Prussia bevásárlóközpontban
található Neiman Marcus üzletben dolgozott, az
öltönyosztályon, ezért harmincszázalékos kedvezményt
kapott az ott kapható ruhák árából, melyet díjmentesen
ráigazítottak. Atletikus alkatát sikerült megőriznie – széles
vállával, karcsú derekával (semmi sörhas!) –, mondhatni
figyelemre méltó volt a külseje. „Ha öt centivel magasabb
lett volna – mondta neki egyszer az üzlet ügyvezetője –,
elmehetett volna modellnek.”

Bruce szinte olyan volt, mint a nők, szerette a kifinomult
öltözködést. Amikor valamilyen új ruhát vitt haza (ez elég
gyakran előfordult, és Karent sokszor összezavarta, mivel
nem volt pénzük új ruhákra, meg arra, hogy olyan helyekre



járjanak, ahová a férfi felvehette volna ezeket a darabokat),
Karennek mindig divatbemutatót tartott. Ilyenkor ő az ágy
szélén ült – az utóbbi időben feküdt –, míg Bruce átöltözött a
fürdőszobában, majd a férje, egyik kezével a csípőjén,
körbesasszézott a szobán, mintha csak a kifutón vonult
volna végig. Karen pedig szakadt a nevetéstől.

Később arra gondolt, hogy a férje azért vásárol mindig új
öltönyöket, ingeket, nyakkendőket és nadrágokat meg
zoknikat, hogy felderítse vele Karent.

Meg persze azért is, mert szeretett jól kinézni.
Aznap, amikor megérkeztek a kikötőbe, Bruce fekete G-

Star farmert és fekete-türkiz Robert Graham kasmíringet
viselt, hozzáillő sáskazöld mandzsettával, zebramintás
zoknival és fekete, hasított bőr Gucci mokaszinnal. A tűző
napon nagyon meleg volt. Még Karennek is melege volt, aki
amúgy a kemoterápiának köszönhetően állandóan fázott.
Bruce bizonyára majd megsült.

Az amerikai zászlóba burkolt világítótorony úszott be a
látképbe, majd Karen megpillantott két templomtornyot,
egy fehér, hegyes tornyot és egy aranykupolás óratornyot.
A kikötő tömve volt mindenféle vitorlással,
motorcsónakokkal, emeletes halászhajókkal,
versenycsónakokkal, motoros jachtokkal.

– Mintha egy filmben lennénk – jegyezte meg Karen, de a
hangját elfújta a menetszél, így Bruce nem hallotta, de a
férfi arckifejezése arról árulkodott, hogy őt is legalább
annyira lenyűgözte a látvány, mint a feleségét.

Bruce valószínűleg azt gondolta, hogy a harminckét
évvel azelőtti nászútjuk óta nem is jártak ennyire
csodálatos helyen. Karen akkor tizennyolc éves volt,
épphogy befejezte a középiskolát, és miután kifizették az
esküvői ruha meg a városházán tartott szertartás árát,
mindössze kétszáznyolcvan dollárjuk maradt az egyhetes
nászútra. Vettek egy karton alkoholos üdítőt (habár ma már
ez nem divat, de akkoriban, ó, Karen imádta a jéghideg
szedres Bartles and Jaymest) meg egy csomó rágcsálnivalót
– Buglest, Cool Ranch Doritost, Funyunst –, és beültek Bruce
Chevy Novájába, berakták a Bat Out of Hell című albumot,



melynek a dalait torkukszakadtából énekelve, nekivágtak a
tengerpartnak.

Viszonylag hamar elérték New Jersey partjait, de egyikük
sem érezte úgy, hogy ott meg is kellene állniuk. Ezen a
partszakaszon töltötték a fiatalságukat – az iskolai
kirándulások és a wildwoodi családi nyaralások során,
minden egyes nyáron –, így inkább továbbhajtottak
északra, New England felé.

New England, legalábbis ahogy Karen visszaemlékezett,
nagyon egzotikusnak tűnt.

Amikor már kezdett kifogyni a benzin az autójukból,
letértek az I-95-ös útról a 61-es kijáratnál, és megálltak
tankolni Connecticut egyik kisvárosában, Madisonban,
melynek fákkal határolt főútján ötvenes évekbeli
sorozatokat idéző boltok sorakoztak. Amikor Karen kiszállt
a benzinkútnál, hogy kinyújtóztassa a végtagjait, sós levegő
csapta meg az orrát.

„Azt hiszem, még mindig nagyon közel vagyunk a
parthoz”, mosolygott.

Megkérdezték a benzinkutast, hogy mit érdemes
megnézni Madisonban, a férfi pedig a Lobster Deck nevű
étteremhez irányította őket, ahonnan zavartalanul
gyönyörködhettek a Long Island-i szigetcsoportban. Az
étterem utcájában, egy tengerparti nemzeti parkkal
átellenben volt a Sandbar Motel, ahol egy szoba százöt
dollárba került egy hétre.

Karen nem volt világlátott nő. Soha nem járt Párizsban,
Bermudán, de még csak a nyugati parton sem. Viszont
gyakran jártak nyaralni Celeste-tel a Pocono hegyvidékre,
télen a Tevehát-hegyre jártak síelni, nyáron pedig a Great
Wolf Lodge víziparkjába. A pár minden maradék pénzét
Celeste továbbtanulására rakta félre. A lányuk már egészen
kicsi korában nagy érdeklődést mutatott az állatok iránt,
ezért mindketten azt remélték, hogy egyszer állatorvos lesz
belőle. Annak is örültek, amikor Celeste figyelme inkább a
zoológia felé fordult. Részleges ösztöndíjat kapott az Ohio
állambeli Miami Egyetemen. A „részleges ösztöndíj” csak a
költségek egy részét fedezte – a tandíj további része, a



lakhatás, a könyvek, a költőpénz és a buszjegyek további
költségeket jelentettek –, így az utazásra keményen kellett
kuporgatniuk.

Ezért a New England-i kirándulás Karen és Bruce
számára is szent volt. Most még inkább a béka feneke alá
kerültek anyagilag – a majdnem százezer dolláros
hitelükkel, Karen kórházi számláinak köszönhetően –, de
elképzelhetetlennek tartották, hogy kihagyják a nantucketi
utat. Úgy volt, hogy a visszafelé úton, amikor Celeste és
Benji már a nászútjukat töltik Görögországban, megállnak
majd a Madisonban a „Nagy Fináléra” – ahogyan Karen
nevezte titokban. A Sandbar Motel régóta nem volt már
meg, helyette Bruce a Madison Beach Hotelben foglalt egy
lakosztályt, kilátással az óceánra. A hotel a Hilton
szállodacsoport egyik tagja volt. Bruce azt mondta
Karennek, hogy nem kellett fizetniük a szállásért, mert az
öltönyüzlet vezetője, Mr. Allen felajánlotta nekik a
Hiltonnál összegyűlt pontjait. Karen jól tudta, hogy Bruce
kollégái próbáltak kitalálni valamit, hogyan tudnának
segíteni kedvenc eladójuknak, „öltönyös Bruce-nak”, akinek
a feleségénél végső stádiumú rákot diagnosztizáltak, és bár
ezt kissé megalázónak tartotta, valahogy mégis nagyra
értékelte az igyekezetet, különösen Mr. Allen nagylelkű
felajánlását, hogy állja a szállásuk árát. Madison a
paradicsomi Shangri-La1 világát idézte. Karen homárt
szeretett volna enni – vajjal, rengeteg vajjal –, és szerette
volna látni, ahogy a nap korongja eltűnik Long Island
mögött. Szeretett volna Bruce karjában elaludni, és
hallgatni a hullámverést, s örülni annak, hogy a lányuk
férjhez ment.

A Nagy Finálé.
Múlt augusztusban tudta meg Karen, hogy az L3-as

csigolyájánál daganatot találtak. A mellrák – melyről
korábban azt hitte, hogy legyőzte –, továbbterjedt a
csontjaira. Az onkológusa, dr. Edman egy-másfél évet jósolt
neki. Karen arra számított, hogy legalább a nyár végéig még
kitart, amiért végtelenül hálás volt, figyelembe véve, hogy a
környezetében hányan haltak meg mindenféle



figyelmeztetés nélkül. Végül is Karent bármikor elüthette
volna egy autó is, amint épp Easton külvárosában kel át a
Northampton utcán, ebben az esetben pedig lényegtelenné
vált volna a diagnózis.

Celeste-et mélyen megrázta a hír. Épphogy eljegyezték
egymást Benjivel, a lány pedig a hír hallatán szerette volna
elhalasztani az esküvőt, otthagyni New Yorkot, és
visszaköltözni Eastonba, hogy Karenről gondoskodhasson.
Ez pont az ellenkezője volt Karen elképzeléseinek. Karen
arra bátorította Celeste-et, hogy ahelyett, hogy későbbre
tolnák, inkább hozzák előrébb az esküvőt.

Celeste, most is, mint mindig, engedett az anyja
kérésének. Dr. Edman előző héten telefonált, hogy közölje a
hírt, miszerint a rák átterjedt Karen gyomrára és a májára
is, Karen és Bruce pedig úgy döntött, hogy Celeste-nek egy
szót sem szólnak erről. Azt tervezték, hogy amikor az
esküvő után visszaindulnak majd, úgy fognak elbúcsúzni
Celeste-től, mintha minden a legnagyobb rendben lenne.

Karennek csak annyi dolga volt, hogy az elkövetkezendő
három napot valahogy túlélje.

Bár Karen tudott mozogni járókerettel is, Bruce szerzett
neki egy tolókocsit, hogy elegánsan végigguríthassa a
kikötőbe vezető rámpán, melynek végén Greer Garrison
Winburynek – vagy inkább Greer Garrisonnak; ugyanis
Celeste elmondása szerint az emberek ritkán szólították a
nőt a férjezett nevén – ott kellett volna várnia őket. Sem
Karen, sem Bruce nem találkozott még Greerrel, de Karen a
nő két könyvét is olvasta: a legutóbb megjelent Halál
Dubajban címűt, valamint azt a regényt, mellyel Greer
befutott a kilencvenes évek elején, A Khao San úti gyilkost.
Karen nem volt nagy könyvkritikus – három
felolvasócsoportot is otthagyott, mert szerinte mindig
nyomasztó és lehangoló könyveket választottak –, de
annyit tudott, hogy A Khao San úti gyilkos egy pörgős és
szórakoztató olvasmány volt. (Karennek fogalma sem volt
arról, hogy hol játszódott a történet, de mint kiderült,



Bangkokban, és annak köszönhetően, hogy a könyvben
rengeteg volt az aprólékosan kidolgozott részlet – a
templomokról, a virágpiacról, a zöldpapája-salátáról sült
mogyoróval –, annyira magával ragadta az olvasót, mint
azok az utazós műsorok a tévében.) A Halál Dubajban ezzel
szemben sablonos és kiszámítható volt. Karen már a
tizenegyedik oldal után rájött, hogy ki a gyilkos: a tetovált
bajszú, kopasz pasas. Ennél még Karen is izgalmasabb
regényt írt volna, ha csak a Miami helyszínelőket vesszük
alapul. Azon töprengett, hogy Greer Garrison, az elismert
regényíró, akit egy napon említenek Sue Graftonnal és
Louise Pennyvel, most, élete delén járva, vajon révbe ért-e.
Gondosan áttanulmányozta az általa olvasott könyveken a
szerző fotóját; mindkét könyvön ugyanaz a kép volt, annak
ellenére, hogy a két könyv kiadása között majdnem
huszonöt év telt el. Greer a fotón széles karimájú
szalmakalapban, buja angolkerttel a háttérben pózolt. A
körülbelül harmincéves Greernek világosszőke haja és
makulátlan, sápadt arcbőre volt a fotón, gyönyörű
mélybarna szeme és hosszú, vonzó nyaka. Nem volt egy
kifejezett szépség, de a megjelenéséből áradt az előkelőség
és az elegancia, ezért Karen már értette, miért használta
ugyanazt a fotót, hiszen egyetlen nő sem szereti látni az
öregedés nyomait. Senki. Így hát Karenre maradt, hogy
elképzelje, hogyan festhet Greer a ráncaival, a nyakán
megereszkedett bőrével, és minden valószínűséggel pár ősz
hajszállal.

Rengetegen voltak a rakparton – a komppal érkező
utasok, a rájuk váró házigazdák, az üzletek közt bolyongó
turisták, ebédelőhelyet kereső, éhes párocskák. Mivel a rák
Karen gyomrát is megtámadta, már nem igazán érzett
éhséget, de most nagyon megkívánta a homárt.

„Az esküvőn lesz homár?” – kérdezte Celeste-től.
„Igen, Betty” – válaszolta Celeste, Karen pedig

elmosolyodott a becenév hallatán. „Lesz homár bőven.”
– Karen – szólította meg valaki –, Bruce?!
Karen megpillantott egy nőt a tömegben – egy vékony,

szőke nőt, őrült vigyorral az arcán, ami lehet, hogy nem is a



nő őrültségének volt köszönhető, hanem csupán a
ráncfelvarrásnak –, aki tárt karokkal közeledett feléjük.

Greer Garrison. Ő az. Ugyanaz a világosszőke haj, drága
kinézetű napszemüveggel – talán Tom Ford –, melyet a feje
tetejére tolt. Fehér halásznadrágot meg fehér lenvászon
tunikát viselt, melyet Karen rendkívül divatosnak és
nyáriasnak talált annak ellenére, hogy ő maga általában a
színes dolgokat preferálta, annak köszönhetően, hogy
évekig dolgozott a Crayola zsírkrétagyár ajándékboltjában
Eastonban. Karen véleménye szerint Greer öltözéke sokkal
izgalmasabb lett volna, ha a tunika magenta vagy
aranysárga színben pompázott volna.

Greer lehajolt, hogy megölelje a kerekesszékben ülő
Karent, anélkül, hogy megbizonyosodott volna arról, hogy a
nő valóban Karen Otis, ami kissé kellemetlenül érintette,
ugyanis úgy érezte, annyira kilógtak a többi ember közül,
hogy Greer egyből kiszúrta őket. De az is eszébe jutott, hogy
lehet, hogy Celeste mutatott Greernek róluk pár képet.

– Annyira örülök, hogy végre megismerhetlek
benneteket – lelkendezett Greer –, ráadásul egy ilyen
örömteli alkalomnak köszönhetően. Végtelenül boldog
vagyok, hogy el tudtatok jönni.

Karen ekkor döbbent rá, hogy arra számított, hogy nem
fogja kedvelni Greer Garrisont, és hogy a nő minden szavát
személyes sértésnek fogja venni. Hát persze hogy Karen és
Bruce eljöttek! Az egyetlen gyermekük, a büszkeségük és
örömük megházasodik!

Karennek muszáj változtatnia a hozzáállásán, de
gyorsan. Félre kellett tennie a kicsinyes irigységét,
kisebbrendűségi érzését, szégyenérzetét, amiért ő és Bruce
nem voltak olyan gazdagok és kifinomultak. De Karennek
legfőképp a haragját kellene elengednie. A haragot,
melynek kiváltó oka nem feltétlenül Greer volt. Karen
mindenkire haragudott, aki egészséges volt. Mindenkire,
kivéve Bruce-ra. Meg természetesen Celeste-re.

– Greer – üdvözölte Karen a nőt –, annyira örülök, hogy
megismerhetlek. Köszönjük, hogy vendégül látsz



bennünket. Köszönet… mindenért.
Bruce odalépett a nőhöz, és kezet nyújtott neki.
– Bruce Otis – mutatkozott be. – Örvendek, asszonyom.
– Asszonyom? – kérdezte Greer, miközben hátrahajtott

fejjel nevetett, úgy, hogy kilátszódott a nyaka – amely bár
kétségtelenül megöregedett, még mindig gyönyörű volt. –
Kérlek, ne szólítsatok így, mert öregasszonynak érzem tőle
magam. Szólítsatok csak Greernek, a férjemet pedig Tagnek.
Elvégre egy család leszünk!

Család. Karen elgondolkodott Greer szavain, ahogy Bruce
besegítette őt a hátsó ülésre. Greer autója pont olyan volt,
mint amilyennel Afrika szavannáit róják az emberek a
Travel Channelen.

Karen összeszorított foggal próbálta átvészelni az utat,
ami egy macskaköves úton át vezetett, ahol minden egyes
apró zökkenés kínkeserves fájdalmat okozott számára.
Bruce mintha csak átélte volna Karen fájdalmát, hátranyúlt
az első ülések között, hogy megnyugtassa őt. Greer
megjegyzése valószínűleg nem volt szándékos, ennek
ellenére rávilágított Karen és Bruce tagadhatatlan
veszteségeire a családjukat illetően. Karen apja
szívrohamban hunyt el, amikor Karen Celeste-tel volt
várandós; az anyja meghirdette a házukat, végül férjhez
ment Gordonhoz, a neves ingatlanügynökhöz. Ezt
követően, amikor Celeste óvodás volt, Karen anyjánál egy
ritka csontvelődaganatot fedeztek fel, és hat hónappal
később meghalt. Gordon azóta is ingatlanügynökként
dolgozott a környéken, de szinte soha nem hallottak felőle.
Bruce fiatalabb fivére, Bryan pedig, aki New Jersey-ben
dolgozott járőrként, egy autós üldözés során hunyt el.
Bryan temetése után, Bruce szülei Betlehembe költöztek,
egy nyugdíjasotthonba, ahol végelgyengülésben haltak
meg. Karen és Bruce mindig összetartottak Celeste-tel; ők
hárman külön kis egységet alkottak. Karen valahogy soha
nem gondolta volna, hogy Celeste megajándékozza majd
őket egy teljesen új családdal, és azt meg pláne nem, hogy



egy olyan nagyra becsült családdal, mint a Winbury
família, akiknek nemcsak Nantucketen volt házuk, hanem
volt egy lakásuk New Yorkban, a Park Avenue-n, és egy
Londonban, arra az esetre, ha Tag üzleti úton járna arra,
vagy ha Greernek honvágya támadna. Karen nem tehetett
róla, de titokban egészen felvillanyozva érezte magát az új
család gondolatától, annak ellenére, hogy tudta, hogy ezt
már nem sokáig tudja majd kiélvezni.

Greer megmutatta nekik a főutcát, ahol a kedvenc
étterme is volt, ahol általában biocékla-salátát evett, meg az
üzletet, ahonnan az esküvőn részt vevő férfiaknak a piros
színű nadrágokat rendelték. Bruce-nak is rendeltek egyet,
lelkesedett Greer, a korábban elküldött méretadatok alapján
személyesen a férfira szabva (ami újdonság volt Karen
számára). Greer megmutatta nekik a butikot, ahonnan az
alkalmi retiküljét vette, és ami pont passzolt az
örömanyaruhájához (habár a ruhát természetesen New
Yorkban vette). Karen majdnem azt válaszolta erre, hogy ő
pedig természetesen a Neiman Marcusban vásárolta az
örömanyaruháját, a King of Prussia bevásárlóközpontban
kedvezményes áron, de rájött, hogy ez mennyire
szánalmasan hangzana. Greer azt a boltot is megmutatta
nekik, amely hajózási antikvitásokra specializálódott, és
ahonnan be szokta szerezni Tagnek az apák napi ajándékát.

– Akkor bizonyára van hajótok is – jegyezte meg Bruce.
Greer elnevette magát, mintha ez egy buta kérdés lett

volna, és lehet, hogy az is volt. Valószínűleg mindenkinek
volt hajója a szigeten; minden bizonnyal szükségük is volt
rá, úgy, mint Eastonban télen a hólapátra.

– Három is van – válaszolta a nő. – Egy Ella nevű
harminchét láb Hinckley kirándulóhajó, ha át akarunk
ugrani Tuckernuckba, egy harminckét láb hosszú Grady-
White, azzal sügérekre horgászunk, meg egy harminc láb
hosszú Whaler, melyet a gyerekeknek vettünk, hogy
Coatue-ra járhassanak vele a barátnőikkel.

Bruce egyetértően bólogatott, Karen pedig azon
töprengett, hogy vajon a férjének volt-e bármi fogalma
arról, hogy Greer miről beszélt. Karennek természetesen



nem volt; ennyi erővel a nő akár szuahéliül is beszélhetett
volna hozzájuk. Milyen rokoni kapcsolat lesz Karen és Greer
között, ha a gyerekek összeházasodnak? – töprengett Karen.
Miután a gyermekeik összeházasodnak, és azon felül, hogy
anyósok lesznek, a két család is közelebbi kapcsolatba kerül
egymással. Karen szerette volna azt hinni, hogy ő és Greer
jobban megismerhetik egymást, és hogy a rokoni szálak
révén olyan jóban lehetnek majd, mint a testvérek, de ilyen
csak a mesékben történik, ahol nem halnak meg a
szereplők.

– Vannak evezős csónakjaink is, egy- és kétszemélyes
kajakok – folytatta Greer a felsorolást. – Tag jobban szereti
ezeket, mint a hajókat, azt hiszem. Talán még a fiúknál is
jobban szereti őket!

Bruce úgy nevetett, mintha ez lenne a legviccesebb dolog,
amit valaha hallott. Karen elkomorodott. Kinek jut eszébe
ilyesmivel viccelődni? Kell neki egy fájdalomcsillapító.
Elkezdett matatni a borvörös Tory Burch hobós táskájában,
melyet még Bruce-tól kapott ajándékba, amikor befejezte az
első kemoterápiás kezelési sorozatát, és amikor még telis-
tele voltak reménnyel. A táskából előhúzta az oxikodont.
Rendkívüli óvatossággal választotta ki az apró, kerek
tablettát, vigyázva, nehogy valamelyik másikat válassza ki
a három gyöngyházas tojásformájú közül, majd víz nélkül
lenyelte. Az oxikodontól felgyorsult a szívverése, de ez volt
az egyetlenegy dolog, ami képes volt csillapítani a
fájdalmait.

Karen szerette volna élvezni a tájat, de muszáj volt
lecsuknia a szemét. Egy idő után Greer megszólalt:

– Mindjárt ott vagyunk.
A nő brit akcentusa Karent Julie Andrewsra emlékeztette

a Mary Poppinsból. Pill-pill-pillanat – ismételgette magában
Karen. Greer behajtott egy körforgalomba, majd feltette a
szemüvegét, és balra kanyarodott. Érezte, hogy az oxikodon
egyre jobban hat. Karen fájdalma alábbhagyott, és jóleső
érzés meleg hulláma járta át. Ez volt a legjobb rész, amikor
elkezdett hatni, és ahogy a gyógyszer szivacsként szívta
magába a fájdalmat. Karen a legjobb úton járt a függőség



felé, feltéve, ha már nem az, de dr. Edman nem sajnálta tőle
a gyógyszert. És mi lett volna, ha függő? Mit számít ez már?

– Megérkeztünk! – jelentette be Greer, ahogy a fehér
kagylótörmelékkel felszórt kocsifelhajtóra értek. A
jelzőtáblán a SUMMERLAND felirat szerepelt, meg hogy
MAGÁNTERÜLET.

Karen kikukucskált az ablakon. A kocsifeljáró mindkét
oldalán hortenziabokrok sorakoztak, melyeket elszórtan
egy-egy fukszia és kis meténg díszített. Áthajtottak egy
bukszusokból álló árkád alatt, és amikor megérkeztek,
Karen csak úgy jellemezte volna az eléjük táruló látványt,
mint valami óceánparti utópiát. Az impozáns és előkelő
főépület ablakai felett ragyogóan fehér és zöld
vászonponyva volt kifeszítve. A házzal átellenben két
kisebb épület helyezkedett el a bugyborékoló
szökőkutakkal, tipegőköves ösvényekkel és pompázatos
virágágyásokkal díszített kertben. Ráadásul mindez pár
lépésre volt a tengerparttól, háttérben a kikötő látványával,
a kikötő unalmas kék épületén túl pedig a várossal. Karen
jól kivehetően látta a templomtornyokat, melyeket a
kompról vett észre, és Nantucket felhőkarcolóját is.

Karen nemcsak levegőhöz, hanem szóhoz is alig jutott. Ez
volt a leggyönyörűbb hely, amit valaha látott. Annyira szép
volt, hogy már szinte fájt.

Péntek volt. A Szent Pál episzkopális templomban
tartandó főpróba hat órára volt betervezve, azt követően
pedig kagylósütésre várták a hatvanfős vendégsereget, ahol
a tengeri ételek és italok mellé élő zenés műsort is terveztek.
A zenekar Beach Boys- és Jimmy Buffett-feldolgozásokat
játszik majd. A színpadnak és a négy tizenöt fős asztalnak
egy parton felállított „kis sátor” adott helyet. És úgy
tervezték, hogy homárt is szolgálnak fel.

Az esküvő szombatra volt ütemezve, ötórai kezdéssel,
melyet ültetéses vacsora követ a „nagy sátorban”, melynek
átlátszó műanyag tetején keresztül a vendégek
gyönyörködhetnek a csillagos égbolt látványában.
Említette Celeste, hogy lesz táncparkett, tizennyolc fős
zenekar és tizenhét darab tízfős kerek asztal. Vasárnap a



Winbury család villásreggelit rendez a golfklubban, melyet
egy kis szieszta követ majd – gondolta Karen, legalábbis ami
őt illette. Hétfőn reggel pedig a terv szerint Karen és Bruce
kompra szállnak, Celeste és Benji pedig Bostonból Athénba
repülnek, onnan pedig tovább Santorinira.

Valaki állítsa meg az időt, gondolta Karen. Nem akart
kiszállni az autóból. Szeretett volna ott maradni, abban a
pillanatban, ahol annyi csodálatos dolog várt még rá.

Bruce kisegítette Karent az autóból, és átnyújtotta neki a
járókeretet, mindeközben emberek szállingóztak ki a
főépületből és a két kisebb épületből, mintha Bruce és Karen
előkelő látogatók lennének. Nos, hát azok is, gondolta
Karen, ők a menyasszony szülei.

Tudta, hogy azért is különlegesnek számítottak, mert
szegények, és mert Karen beteg, csak remélni tudta, hogy
pozitív lesz a fogadtatásuk.

– Üdv – köszöntötte Karen az összegyűlt embereket. –
Karen Otis vagyok.

Ismerős arcok után kutatott, de Greer eltűnt, Celeste-et
pedig sehol sem látta. Karen hunyorgott a napfénytől.
Celeste jegyesével, Benjivel már három alkalommal
találkozott, de a kemoterápia miatt minden, amire
emlékezett a fiúval kapcsolatban, az a hajtincse volt, és
hogy alig bírta visszafogni magát, hogy ne simítsa félre
minden tizedik másodpercben. Két fiatal, jóképű férfi állt
vele szemben, de Karen tudta, hogy egyikük sem Benji.
Karen rámosolygott a divatos búzavirágkék pólós férfira,
aki odalépett hozzá, és kezet nyújtott neki.

– Én Thomas Winbury vagyok, Mrs. Otis – mondta. –
Benji testvére.

Karen megfogta Thomas kezét; a férfi kézszorítása olyan
erős volt, hogy képes lett volna Karen csontjait porrá zúzni.

– Kérlek, szólíts Karennek.
– Én pedig Bruce vagyok, Bruce Otis. – Bruce kezet rázott

Thomasszal és a mellette álló fiatalemberrel, akinek nagyon
sötét haja és kristálykék szeme volt. Annyira megkapó volt,



hogy Karen nehezen állta meg, hogy ne bámulja meg.
– Shooter Uxley – mutatkozott be a fiatalember. – Benji

tanúja.
Igen, Shooter! Celeste említette Shooter nevét. Nem olyan

név, amit az ember könnyen elfelejt, ráadásul Celeste
megpróbálta elmagyarázni, hogy miért Shooter lesz Benji
tanúja, nem pedig a bátyja, Thomas, de annyira zavaros volt
a történet Karen számára, mintha Celeste egy olyan
filmsorozat szereplőiről beszélt volna, melyet Karen sosem
látott.

Ezután Bruce két fiatal hölggyel rázott kezet, egy
mogyoróbarna hajú, szeplős lánnyal, és egy veszélyes
kinézetű barna lánnyal, aki egy piros, testhez simuló
pamutruhát viselt, a színére Karen inkább azt mondta
volna, hogy skarlátvörös.

– Hogy bírja ezt a forróságot? – kérdezte a skarlátvörös
ruhába öltözött lány Bruce-tól.

Hacsak egy kicsit is más hangsúllyal tette volna fel a
kérdést, úgy hangzott volna, mintha ki akart volna kezdeni
Bruce-szal, de Karen rájött, hogy a lány a férje öltözékére
célzott, a fekete farmer, fekete-türkiz póló, mokaszin és
zokni kombinációra.

A férfi remekül festett, mégis kilógott a sorból. Mindenki
más kényelmes nyári ruhát viselt – az urak rövidnadrágot
és pólót, a hölgyek pedig világos nyári pamutruhát.

Celeste legalább tucatnyi alkalommal szólt Karennek,
hogy emlékeztesse Bruce-t, hogy a Winburyk igazi
piperkőcök. Piperkőc – ez volt az a szó, melynek a
használatához Celeste ragaszkodott, és amit Karen furának
talált.

„Ez a szó nem ment ki a divatból már évtizedekkel ezelőtt
a yuppie-val együtt?”

Celeste erre csak annyit mondott:
„Mondd meg MacGyvernek, hogy kék zakó, zokni nélkül.”

Amikor Karen átadta az üzenetét Bruce-nak, a férfi
nevetett, de nem örömében.

„Magamtól is tudom, hogyan kell felöltözni, bízd ezt
rám.”



Egy magas, ősz hajú férfi közelített feléjük a gyepszőnyegen
át, csuromvizes volt, és mindössze fürdőnadrágot és
neoprén felsőt viselt.

– Üdv! – kiáltotta. – Megölelnélek benneteket, de ahhoz
meg kellene száradnom.

– Megint beleborultál a vízbe, Tag? – cukkolta a
skarlátvörös ruhás lány.

A férfi odalépett Karenhez, figyelmen kívül hagyva a
beszólást. Karen kezet nyújtott Tagnek, ő pedig kezet
csókolt, amivel teljesen levette a nőt a lábáról. Nem is
emlékezett, hogy csókolt-e már neki valaha bárki is kezet.
Mindennek eljön az ideje, gondolta, még egy haldokló nő
életében is.

– Hölgyem – szólalt meg a férfi. Akcentusa csak annyira
volt brit, hogy elbűvölő legyen, de nem annyira, hogy
kellemetlennek tűnjön. – Tag Winbury. Köszönöm, hogy
eljöttetek idáig, köszönöm, hogy segítetek abban, hogy
minden a feleségem elképzelései szerint alakuljon, de
legfőképp köszönet a gyönyörű, intelligens és elragadó
lányotokért, a mi drága Celeste-ünkért, aki mindnyájunkat
levett a lábunkról. Hatalmas örömmel tölt el bennünket ez
a frigy.

– Ó – szólalt meg Karen, és mást nem is tudott kinyögni.
Érezte, ahogy az arcába szökik a vér, ahogy az édesapja
szokta volt mondani. Ez a férfi egy isten! Szavai nemcsak
nyugtatóan hatottak Karenre, hanem a nő egyenesen úgy
érezte magát tőlük, mint egy királynő. Valaki
megkopogtatta Karen vállát, ő pedig óvatosan és még
mindig zavarban megfordult, járókeretének lábait pedig a
kocsifeljárót borító kagylótörmelékbe fúrta.

– B-B-Betty!
Celeste volt az. Fehér ruhát viselt, leheletnyi szandállal;

művészien befont hajjal. A lány szépen le volt barnulva; kék
szemével dühösen és szomorúan nézett az anyjára.

„Miért szomorú?” – gondolkodott el Karen. Ez lánya
életének legboldogabb napja, vagy legalábbis a második
legboldogabb. Karen jól tudta, hogy Celeste mennyire
aggódik érte, de elhatározta, hogy – legalább erre a három



napra – elfelejti, hogy beteg, és szerette volna, ha mindenki
más is így tett volna.

– Drágaságom! – sóhajtott nagyot Karen, miközben arcon
csókolta Celeste-et.

– Betty, hát itt vagy – mondta Celeste anélkül, hogy
dadogott volna. – El sem hiszem, hogy itt vagy!

– Igen – válaszolta Karen, majd eszébe jutott, hogy
valójában miatta hozták előre az esküvő időpontját a nyár
legnépszerűbb hétvégéjére –, itt vagyok.
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A RENDŐRFŐNÖK

A férfi leparkolt a Monomoy út 333. szám előtt, közvetlenül
Nicholas Diamantopoulos rendőrtiszt, becenevén a Görög
autója mögött. Nick apja görög származású volt, az anyja
pedig a Zöld-foki-szigeteken született; a férfinak szép barna
bőre volt, kopaszra borotválta a fejét, melyet a koromfekete
borostája ellensúlyozott, ráadásul annyira jóképű volt, hogy
állandóan azzal viccelődtek, hogy ott kéne hagynia a
munkáját, és zsarut játszania valamelyik filmben –
kevesebb munkával, több fizetésért –, de Nick megelégedett
azzal, hogy remek nyomozó, és nem mellesleg a lányok
kedvence.

A Görög és a rendőrfőnök együtt dolgozott a legutóbbi
gyilkossági eseten, melyet egy Cato Lane-en történt
drogügylettel hoztak kapcsolatba. Nick a karrierjének első
tizenöt évét New Bedfordban töltötte, mely sokkal
veszélyesebb környék volt, és ahol a bűnözők is
keményebbek, de Nick nem az a keménykedő fickó típus;
nem igazán használta a filmekben látott erőszakot. A
kihallgatások során inkább bátorító és empatikus volt;
olykor történeteket mesélt a Szalonikiben élő
nagymamájáról, aki mindig csúnya fekete ruhában járt, és
még csúnyább fekete cipőt hordott, miután meghalt a férje.
Meg is volt az eredménye! Ahogy kimondta a nagymama
szót, az emberek egyből mindent beismertek. A fickó egy
zseni volt.

– Nicky – szólította meg a rendőrfőnök.
– Főnök – válaszolta Nick a ház felé biccentve. – Szomorú,

mi? A menyasszony tanúja.
– Tragikus – jegyezte meg Ed. A férfi előre rettegett, mi

vár rájuk odabent. Nem csak azért, mert egy huszonkilenc
éves nő meghalt, hanem mert ki kellett kérdezniük a



hozzátartozókat és a vendégeket, és félbe kellett szakítaniuk
a pompásnak ígérkező, költséges esküvőt, ráadásul a
bűntény helyszínének érintetlenségét is biztosítaniuk
kellett.

Mielőtt Ed Kapenash elindult otthonról, felment az
emeletre, hogy megtudja, Chloe tud-e a dologról. A lány a
fürdőszobában volt, és Ed hallotta, hogy éppen hány.

Bekopogott.
– Minden rendben?
– Igen – válaszolt Chloe. – Jól vagyok.
Persze, gondolta. Vagyis a lánya a munka után a parton

sört meg whiskyt iszogatott, úgyhogy inkább feladta, hogy
beszélgessen vele, inkább lement a lépcsőn, és a konyhában
lévő Andreának megjegyezte:

– Azt hiszem, Chloe beivott tegnap este – és búcsúpuszit
nyomott a felesége arcára.

Andrea nagyot sóhajtott.
– Beszélek majd vele.
A beszélgetés itt nem segít, gondolta Ed. Új munka kell neki

– a gyermekkönyvtárban polcot pakolni, vagy
madártojásokat számolni a nemzeti parkban. Valami
olyasmi, ami távol tartja őt a bajtól, nem pedig belesodorja.

A rendőrfőnök és Nick a ház bal oldala mellett elhaladva
átsétáltak a kertbe, ahol egy hatalmas sátor volt felállítva. A
törvényszékiek már a sátorban helyszíneltek, az egyikük
bizonyítékokat gyűjtött, a másik pedig fényképezett. Nick a
part felé vette az irányt, hogy megnézze a holttestet; a
rendőrfőnök látta, hogy a lány testét kihúzták a partra, s
arra gondolt, hogy egy ilyen meleg napon minél hamarabb
be kellett volna vinni a hullaházba. A sátorban egy kör
alakú asztal állt, körülötte pedig négy fehér étkezőszék. Az
asztal közepén egy szinte majdnem üres üveg Mount Gay
Black Barrel rumot meg négy felespoharat találtak, melyek
közül kettő felborult. Az asztalon hevert még egy fél
kagylóhéj, melyet valaki hamutartónak használt a
szivarjához, egy Romeo y Julietához, az illatos kubai



szivarhoz.
Az egyik törvényszéki fickó, Randy épp egy ezüstszínű

szandált zacskózott be.
– Azt meg hol találta? – kérdezte a rendőrfőnök.
– Az alatt a szék alatt – válaszolta Randy, a székre

mutatva. – Connor készített róla fotót. Harmincnyolcas
Mystique szandál. Nem értek a cipőkhöz, de feltételezem, ez
az elhunyté lehet. Megvizsgáljuk.

– A lány talpán van egy csúnya vágás – közölte Nick,
amikor visszaért a sátorhoz –, és vérnyomokat is találtam a
homokban.

– Van vér a szandálon? – kérdezte a rendőrfőnök
Randytől.

– Nem, uram – válaszolta Randy.
– Talán levette a cipőjét, és egy kagyló megvágta a lábát –

jegyezte meg Nick.
– Nos, bizonyára nem a lábán lévő vágásba halt bele –

mondta a rendőrfőnök –, hacsak nem úszott be túl
messzire, és a lába nem akadályozta meg abban, hogy
kiússzon a partra.

– Ez nem hangzik jól – jegyezte meg Nick –, van egy
kétszemélyes kajak is a parton, felfordítva, pár méternyire
tőle pedig egy evezőlapát hever a homokban. A kajakon
nincs vér.

A rendőrfőnök nagy levegőt vett. A víz nyugodt volt, a
levegő nem mozdult. Arra gondolt, hogy hamarosan nagy
lesz a forróság, és megérkeznek a bogarak. El kell
szállítaniuk a testet, azonnal. Meg kell kezdeni az emberek
kihallgatását, hogy kiderítsék, mi is történt. Eszébe jutott,
hogy Dickson említette, hogy a vőlegény tanúját nem
találják. Remélte, hogy ez legalább már megoldódott.

– Menjünk a házhoz – javasolta.
– Szóródjunk szét? – kérdezte a Görög.
– Enyém a férfi, tiéd a nő – válaszolta Ed.
Nick csodákra volt képes a nőkkel.
A Görög bólintott.
– Megdumáltuk.
Ahogy a ház bejárata felőli veranda lépcsői felé



közelítettek, a kocsifelhajtón Bob állt meg az autójával az
Old Salt Taxitól, és egy húszas éveiben járó kölyök szállt ki a
kocsiból. Nantucket Reds márkájú, korallszínű
rövidnadrágot, kék inget, tengerészkék zakót és
vitorláscipőt viselt; egyik kezében hatalmas vászontáska
volt, másik kezében pedig egy öltönyzsák. A fiú haja
összevissza állt, és egy borotválkozás is ráfért volna.

– Ki ez a srác? – motyogta halkan Nick.
– Lekéste a partit – válaszolta Ed. A férfi intett Bobnak,

ahogy Bob elhajtott mellettük.
A fiatal srác nyugtalanul mosolygott a rendőrfőnökre és

Nickre.
– Mi történt? – érdeklődött.
– Az esküvőre jött? – kérdezte a rendőrfőnök.
– Én vagyok a vőlegény tanúja – válaszolta a fiatal férfi. –

Shooter Uxley. Történt valami?
Nick Edre pillantott, a férfi pedig finoman bólintott,

miközben próbálta leplezni a megkönnyebbülését. Úgy
tűnt, az egyik rejtély valóban megoldódott.

– A menyasszony tanúja halott – válaszolta Nick.
A fiú – Shooter Uxley, micsoda egy név – a csomagokat a

földre ejtette, és elsápadt.
– Hogy? – kérdezte. – Várjanak… hogy?
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ROGER PELTON ELŐZETES KIKÉRDEZÉSE

A rendőrfőnök az autófeljárónál találkozott Roger
Peltonnal, s miután kezet ráztak, Ed barátian megfogta
Roger karját, hogy a támogatásáról biztosítsa a férfit. Roger
és a felesége, Rita ősidők óta voltak házasok, és öt felnőtt
gyermekük volt. Roger már tíz éve vezette az
esküvőszervezői vállalkozását; előtte pedig jól menő építési
vállalkozó volt. Roger Peltonnál nemigen teremtett
keményebb embert az Isten. Vietnámban is szolgált,
emlékezett vissza a rendőrfőnök, ahol Bíborszív- és
Bronzcsillag-kitüntetést is kapott. Elég valószerűtlenül
hangzott, hogy ő Nantucket legkeresettebb
esküvőszervezője, de virágzó üzlete bizonyította a
rendkívüli tehetségét ezen a téren is.

Roger megviseltnek tűnt. Arca sápadt volt, homlokáról
folyt a verejték; testtartása görnyedt volt.

– Sajnálom, Roger – mondta a rendőrfőnök –, bizonyára
borzasztóan megrázta a hír.

– Azt hittem, már mindent láttam – jegyezte meg Roger. –
Láttam menyasszonyokat, akik az oltár felé vezető úton
fordultak vissza; láttam vőlegényeket, akik cserben hagyták
a menyasszonyt; kaptam már rajta párokat a templom
mosdójában szexelve. Volt olyan, hogy a menyasszony
anyja felpofozta a vőlegény anyját. Láttam apákat, akik
nem akarták kifizetni az esküvői számlát, és olyanokat is,
akik ötezer dolláros borravalót adtak. Láttam hurrikánokat,
felhőszakadást, hőséget, ködöt, és egyszer hatalmas jégesőt
is. Láttam menyasszonyokat hányni és elájulni; vőlegényt,
aki kagylót evett, és anafilaxiás sokkot kapott, de
halálesettel még nem találkoztam a pályafutásom során. A
menyasszony tanújával csak röviden beszéltem, így nem
nagyon tudok róla semmit, azon kívül, hogy ő volt Celeste



legjobb barátnője.
– Celeste? – kérdezte a rendőrfőnök.
– Celeste Otis, a menyasszony – válaszolta Roger. – Szép

és okos lány, de ezen a szigeten ez elég gyakori. Úgy értem,
Celeste imádja a szüleit, az eljövendő örömszülőkkel pedig
kedves és türelmes. És főként, alázatos teremtés. Van
fogalma arról, hogy milyen ritka tulajdonság ez a
nantucketi aráknál?

– Ritka? – kérdezte a rendőrfőnök.
– Az – válaszolta Roger. – Szörnyű, hogy ez történt az

esküvője napján. Rettenetesen összetört.
– Szeretném, ha megpróbálnánk kideríteni, mi is történt

– mondta a rendőrfőnök. – Azért gondoltam, hogy kezdjük
magával, mert tudom, hogy rengeteg elintéznivalója van
még.

A rendőrfőnök Rogert egy rózsalugas alatt rejtőző,
kovácsoltvas padhoz vezette, mely fölött fürtökben lógtak a
szebbnél szebb rózsaszínű virágok.

– Mondja el, mit látott, amikor a helyszínre ért – kérte a
rendőrfőnök –, kezdjük a legelején.

– Körülbelül háromnegyed hatkor érkeztem – válaszolta
Roger. – Úgy volt, hogy tizenhét asztalt és százhetvenöt
összecsukható széket hoznak. Szerettem volna ellenőrizni,
hogy minden megvan-e, hogy hogyan fektették le a
táncparkettet, és megbizonyosodni arról, hogy a munkások
rendben hagyták itt a terepet. Ilyenek.

– Értem – mondta a rendőrfőnök.
– Ahogy kiszálltam a kocsiból, sikoltást meg kiabálást

hallottam – folytatta Roger –, és a hangokból tudtam, hogy
Celeste az. Azt gondoltam, biztosan történt valami az
édesanyjával. – Roger elgondolkodott. – Celeste anyja, Karen
Otis nagyon beteg… rákos. Mindenesetre a sikolyból
valahogy lehetett érezni, hogy valaki meghalt. Volt benne
valami sürgető. A ház másik oldalához siettem, és láttam,
ahogy szegény Celeste próbálja a barátnőjét a karjánál fogva
a partra húzni. Egyből láttam, hogy a lány halott, de
segítettem Celeste-nek kihúzni őt a vízből, és megpróbálni
életet lehelni belé.



– Újraélesztéssel?
– Megpróbáltuk – válaszolta Roger. – Megpróbáltam… de

már halott volt, amikor rátaláltam, Ed. Ez minden, amit
tudok.

– Akkor miért próbálta meg újraéleszteni?
– Azt gondoltam, hátha. Valamit tennem kellett. Celeste

könyörgött, hogy mentsem meg: „Meg kell mentenie!”,
zokogott, „Meg kell mentenie!” – Roger a tenyerébe temette
az arcát. – Halott volt. Már nem lehetett visszahozni.

– Ezután hívta a 911-et?
– Elejtettem a telefonomat a kocsifelhajtón, úgyhogy

Celeste telefonját használtuk – mondta Roger. – A mentők
hat perc alatt kiértek. Ők is próbálták újraéleszteni. Majd a
rendőrség is megérkezett. Dickson őrmester. Vele együtt
kopogtunk be a ház bejárati ajtaján.

– Ki nyitott ajtót?
– Greer Garrison, a vőlegény anyja. Övék a ház, a férjével,

Tag Winburyvel élnek itt. Greer már ébren volt, egy bögre
kávéval a kezében nyitott ajtót.

– Valóban? Biztos ebben? – kérdezte a rendőrfőnök. –
Tehát a nő ébren volt, de nem hallotta Celeste sikítását, és
azt sem vette észre, hogy önök kihúznak egy holttestet a
vízből a háza előtt? Azokon a hatalmas ablakokon keresztül
nem vette észre? Nem látta és hallotta a kiérkező
mentőautó szirénáját és fényeit?

– Úgy tűnik, nem. Nem is gondolta, hogy bármi baj lenne,
amikor bekopogtunk.

– Hogyan reagált, amikor közölték vele a hírt?
– Elkezdett remegni – válaszolta Roger –, még a kávéját is

kilögybölte. Dicksonnak kellett kivenni a kezéből a bögrét.
– Akkor mondhatjuk, hogy megdöbbentette a hír, és el

volt keseredve? – kérdezte a rendőrfőnök.
– Ó, igen – válaszolta Roger. – Mr. Winbury is kijött

megnézni, hogy mi ez a felfordulás, és neki is elmondtuk,
mi történt. Először azt hitte, hogy ez valami vicc.

– Vicc? – kérdezte a rendőrfőnök.
– Mindenki máshogy reagál, de a legelső érzelem

természetesen a döbbenet és a hitetlenkedés volt. Celeste



csak sikoltozott. Elment az egyik vendégházba, hogy
felébressze Benjit – a vőlegényt –, aki próbálta
megnyugtatni Celeste-et, de nem nagyon lehetett. A lány…
szóval… Dickson őrmester megkérte a mentősöket, hogy
vigyék be a lányt a kórházba. – Roger a fejét ingatta. –
Együttérzek vele. Ez lett volna élete legboldogabb napja,
ehelyett… a legjobb barátnője…

A rendőrfőnöknek beugrott annak a napnak az emléke,
amikor megtudta, hogy Tess és Greg meghalt. Azonnal
elindult, hogy megkeresse Andreát a parton. Néha, az
éjszakai sötétségben a mai napig a fülében cseng az a hang,
ahogyan Andrea reagált, amikor megtudta, hogy Tess
halott.

– Nincs szomorúbb egy fiatal vagy egy gyermek hirtelen
és váratlan halálánál – jegyezte meg a rendőrfőnök.

– Ámen – mondta Roger. – Szóval mialatt összegyűltek a
családtagok a házban, én telefonálgattam – a
vendéglátósoknak, a templomnak, a zenekarnak, a
Steamshipnek, a fotósnak, a sofőrnek. Mindenkit
értesítettem – Roger az órájára pillantott –, és tudom, hogy
nem illik ilyet mondani, de ma még két másik esküvőm is
lesz.

A rendőrfőnök bólintott.
– Kikísérjük. Csak még azt szeretném megkérdezni, hogy

észlelt-e valami furcsát vagy szokatlant, talán valami
gyanús dolgot a menyasszonnyal vagy a vőlegénnyel, vagy
a családtagokkal, vagy bármelyik vendéggel kapcsolatban.
Nem tűnt fel semmi furcsa magának?

– Csak egy dolog – válaszolta Roger –, de bizonyára nem
jelent semmit.

Ami bizonyára nem jelent semmit, az általában mindig
jelent valamit, gondolta a rendőrfőnök.

– Mi lenne az? – kérdezte.
– Celeste… – válaszolta Roger. – A retikülje és az

utazótáskája ott volt a parton. És teljesen fel volt öltözve,
azokban a ruhákban volt, amit vasárnap vett volna fel az
utazáshoz.

– Arra gondol, hogy…



– Arra gondolok, hogy vajon miért vette fel ma reggel
ezeket… Miért volt nála a retikülje és az utazótáskája? Vajon
miért volt háromnegyed hatkor ébren, ezekbe a ruhákba
öltözve a parton.

– Meg fogjuk kérdezni tőle – mondta a rendőrfőnök. – Ez
valóban furcsának tűnik – jegyezte meg, majd
elgondolkodott a Roger által mondottakon. – Talán ő és a
vőlegény úgy döntöttek, hogy az utolsó pillanatban
elszöknek?

– Én is erre gondoltam, de itt vannak a lány szülei… az
anyja… rossz előérzetem van, de Celeste annyira jó gyerek,
Ed. Biztos vagyok benne, hogy van logikus magyarázat. Ez
bizonyára nem jelent semmit.
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ABIGAIL FREEMAN WINBURY KIHALLGATÁSA

Nick általában rosszul választott nőt. A menyasszonyt,
Celeste-et kórházba szállították, a vőlegény anyja, Greer
Garrison pedig a telefonon lógott, megpróbálta értesíteni az
összes vendéget a tragikus hír kapcsán; a menyasszony
anyja pedig, aki nagyon beteg volt, még aludt. Lehet, hogy
még nem is tudta, mi történt.

Így Abigail Freeman Winbury – Abby – maradt az
egyetlen, akit kihallgathatnak, a koszorúslány, aki a
vőlegény fivérének a felesége.

Abby alacsony termetű, vörösesbarna, vállig érő hajú nő
volt, barna szemmel, szeplős arccal. Nick szerint nem volt
szép, de aranyos volt. Ahogy a nő belépett a nappaliba – az
üvegajtón át, ami a nappalit leválasztotta a folyosótól, a
lépcsőtől és a ház többi részétől –, a tenyerével feltolta a
melleit. Nick csak pislogott. Végül is látott már ennél
furcsább dolgokat is.

– Üdvözlöm, Abby, én Nick Diamantopoulos vagyok, a
massachusettsi rendőrség nyomozója. Köszönöm, hogy a
rendelkezésünkre áll.

Abby elengedte a mellét, és kezet nyújtott a férfinak.
– Csak hogy tudja, terhes vagyok. Tizenöt hetes. Pár napja

vettek mintát a magzatvízből, és minden rendben. Kisfiú
lesz.

– Ó – szólalt meg Nick. Ez legalább megmagyarázta, miért
fogta a mellét. Vagy mégsem? Nicknek még nem volt
gyermeke, és soha nem is volt házas, de a testvérének,
Helenának három is van, és Nicknek eszébe jutott Helena
terhességei kapcsán, hogy ilyenkor az ember személyes
méltósága bizony háttérbe szorul. Helena, aki mindig is
visszafogottan és diszkréten állt a saját testéhez és annak
működéséhez, mindig arról panaszkodott, hogy mennyire



fáj (és folyik) a melle, meg hogy állandóan pisilnie kell. –
Hát, akkor gratulálok.

Abby fáradtan, de diadalittasan mosolygott Nickre.
– Köszönöm, ő lesz a Winbury család első örököse. Úgy

hiszem, ez nagyon fontos a brit embereknek.
– Van itt víz, ha szomjas – mondta Nick –, bizonyára

megrázta a hír.
Abby helyet foglalt a kanapén, Nick pedig egy vele

szemben lévő székre ült, hogy szemtől szemben
beszélhessen a nővel.

– Hetek óta émelygek – mesélte a nő –, és ez a szörnyű hír!
El sem tudom hinni. Az egész olyan valószerűtlen. Tudja,
olyan, mintha egy filmben lennénk. Vagy egy álomban.
Merritt halott. Halott. – A nő öntött magának egy pohár
vizet, de nem ivott belőle. – Lehet tudni valamit arról…
hogy az esküvő meg lesz-e tartva?

– Azt hiszem, nem – válaszolta Nick. Biztos volt benne,
hogy hallotta, amint Greer azt mondta valakinek a
telefonban, hogy lefújják az esküvőt.

– Oké – mondta Abby, úgy tűnt, kissé elszomorodott. –
Sejtettem. Úgy értem, Merritt, Celeste legjobb barátnője,
igazából az egyetlen barátnője halott. – Abby a fejét rázta,
mintha csak próbálná kiverni a fejéből ezt az egészet. – Hát
persze hogy elmarad az esküvő. Nem is tudom, miért
kérdeztem. Most biztosan azt hiszi, hogy valami szörnyeteg
vagyok.

– Egyáltalán nem – nyugtatta meg Nick –, bizonyára
sokkolta a hír.

– Persze hogy sokkolt. – Abbyből csak úgy ömlött a szó. –
Ez az esküvő nagyon nagy dolog, tudja, Tag és Greer
rengeteget költöttek rá, ráadásul Celeste anyja is nagyon
beteg, ezért is gondoltam, hogy talán… lehet, hogy
mindenképp megtartják. De hát persze hogy nem. Hát
persze. Kérem, ne árulja el senkinek, hogy megkérdeztem.

– Nem fogom – mondta Nick.
– Szóval… mi történt? – kíváncsiskodott Abby. – Maga

nyomozó? Gondolja, hogy Merrittet meggyilkolták?
– A törvény szerint, a szemtanú nélküli haláleseteknél ki



kell zárnunk a bűncselekmény lehetőségét – válaszolta Nick
–, ezért szeretnék feltenni önnek pár kérdést. Egyszerű
kérdések lesznek, melyekre kérem, válaszoljon őszintén.

– Persze, persze. Én csak… alig tudom elhinni. Nem
hiszem el, hogy ez történt. Úgy értem, az agyammal képes
vagyok felfogni, hogy mi történt, de érzelmileg még mindig
nem fogadja be a szívem, hogy Merritt halott.

– Kérem, mesélje el, mit tud Merrittről – folytatta Nick.
– Erre nem én vagyok a legmegfelelőbb személy –

válaszolta Abby –, csak májusban ismertem meg. Egy
kisebb lánybúcsút tartottunk itt hárman, Celeste, Merritt
meg én.

– Csak önök? – kérdezte Nick. – Senki más?
– Hát, Tag és Greer is ott voltak. Greer szervezte, csakúgy,

mint az esküvőt. Szóval a férjem családtagjai ott voltak, de
csak mi voltunk ott lányok. Ezt furcsállja? Celeste-nek nincs
sok közeli barátnője. Amikor férjhez mentem, tizenegy
koszorúslány volt az esküvőmön. Volt, aki St. Stephenből,
és volt, aki Utahból jött. A Három Delták elnöke voltam, ez
volt az én főiskolai diáklányszövetségem. Harminc
koszorúslányom is lehetett volna. Celeste-nek Merritt volt
az egyetlen, akivel New Yorkban ismerkedett meg és kötött
barátságot. Merritt PR-os az állatkertben, ahol Celeste is
dolgozik.

– Tehát azt mondja, hogy Merritt PR-osként dolgozott –
foglalta össze Nick –, és Celeste, a menyasszony is az
állatkertben dolgozik?

– Celeste a bronxi állatkert igazgatójának a jobbkeze, az
állatkert tudományos főmunkatársa – pontosított Abby. –
Rengeteget tud az állatokról: a fajtákról és fajokról, meg a
párzási szokásaikról, vonulási mintázataikról.

– Lenyűgöző.
– És még csak huszonnyolc éves, ami, azt hiszem,

szokatlanul fiatalnak számít ezen a területen. Merritt
fedezte fel őt, mondhatni. Ő választotta ki Celeste-et arra,
hogy legyen a Természetvédelmi Társaság arca. Celeste
szerepel az állatkerti brosúrában, és Merritt nagy álma volt,
hogy óriásplakátokon is megjelenjen a képe, így



népszerűsítve az állatkertet, de Celeste nemet mondott rá.
Celeste eléggé konzervatív. Valójában Celeste és Merritt elég
viccesek együtt – olyanok, mint Jack Lemmon és Walter
Matthau a Furcsa párban. Jókat lehetett mulatni rajtuk.
Elnézést. – Abbynek könnybe lábadt a szeme, és az arcához
kapta a kezét. – Nem engedhetem, hogy felizgassam magam
ezen a baba miatt. Már négy vetélésem volt…

– Sajnálom – vetette közbe Nick.
– De szegény Celeste. Bizonyára rettenetesen megviselték

a történtek.
Nick előrehajolt, hogy felvegye a szemkontaktust

Abbyvel.
– A legtöbb, amit most Celeste-ért tehetünk, hogy

kiderítjük, mi történt a barátnőjével. Pontosan mire
gondolt, amikor azt mondta, hogy Celeste és Merritt furcsa
páros volt?

– Ja, hát csak úgy, hogy ők ketten nagyon különbözőek
voltak. Úgy értem, két véglet.

– Hogy érti?
– Hát, kezdjük a kinézetükkel. Celeste-nek szőke haja és

világos bőre van, Merrittnek pedig sötét haja és barna bőre.
Celeste korán le szokott feküdni aludni, Merritt pedig szeret
sokáig fennmaradni. Merrittnek van egy mellékállása –
elnézést, volt –, véleményvezér volt.

– Véleményvezér? – kérdezte Nick.
– Közösségi oldalakon – válaszolta Abby. – Az

Instagramon van vagy nyolcvanezer követője, mind
olyanok, mint ő: gyönyörű, városi Y generációs nők, ezért
Merritt mindenféle ajándékokat kapott, hogy a posztjaiban
különböző termékeket reklámozzon. Ingyenruhákat, –
táskákat, sminkcuccokat; kizárólag a legmenőbb
éttermekben evett, menő klubokba járt; és ingyen edzett a
La Palestrában, mindezt azért, mert az Instagram-oldalán
népszerűsítette őket.

– Jó kis munka ez, ha van ilyesmire lehetősége – jegyezte
meg Nick.

– Tudom – folytatta Abby. – Merritt a közösségi média
istennője… volt. Celeste még a Facebookon sincs fent.



Amikor meghallottam, el sem hittem. Azt hittem,
mindenkinek van Facebook-profilja. Azt gondoltam, az
emberek így születnek.

– Osztom Celeste hozzáállását – jegyezte meg Nick.
Egyszer járt egy nővel, aki mindenáron rá akarta venni,
hogy csináljon magának Facebook-profilt, de nem igazán
lelkesítette annak a gondolata, hogy állandóan beszámoljon
arról, épp hol van, mit csinál, és ami a legrosszabb mind
közül, hogy kikkel tölti az idejét. Nick megrögzött
agglegény volt; futó kapcsolatokkal. A Facebook ebbe csak
bekavart volna. Ha már itt tartunk… – Mi a helyzet a
fiúkkal? Tud esetleg arról, hogy Merrittnek volt-e
párkapcsolata?

Abby zavartan nézett a férfira. Az egyik ok, ami miatt
Nick olyan sikeres volt a nőkkel, az volt, hogy a férfi
különös tehetséggel tudott olvasni a sorok között. Még az
édesanyjától, a nagymamájától és a húgától tanulta,
hogyan is kell ezt csinálni. Abby elég sokáig tartotta a
szemkontaktust ahhoz, hogy a férfi azt gondolja, mondani
akar neki valamit, de végül a nő csak a fejét ingatta.

– Nem tudnám megmondani. Erről Celeste-et kellene
megkérdeznie.

– Abby, van valami, amit nem akar elárulni nekem? –
kérdezte Nick.

Abby ivott egy korty vizet, majd körbenézett a szobában,
mintha most járna ott először. Úgy tűnt, mintha a
helyiséget nemrég újították volna fel, és mintha azóta sem
használták volna túl sokat. A falak és a díszlécek
makulátlanul fehérek voltak, akárcsak a félkör alakú
kanapé és a modern, tojás alakú fotelek. A falat három,
élénk szivárványcsíkos festmény díszítette – egy rombusz,
egy kör és egy hatszög alakú –, meg fém- és fagolyókból
készült gyerekjátékokra emlékeztető szobrok. Az egyik
sarokban egy hatalmas fekete zongora állt, tetején
bekeretezett fotókkal. Egy alacsony üvegasztalon egy
Nantucketről szóló, színes album hevert, mely Nicket
láthatóan hidegen hagyta. Nantucketet a saját szemével kell
látnia az embernek, ha már ott van.



– Egyedül jött az esküvőre – válaszolta Abby –, amiből
arra következtetek, hogy vagy nem akart elköteleződni,
vagy kinézett valakit magának a vendégek közül…

Aha, gondolta Nick, végre valami.
– Mint például?
– Ez a másik dolog, amiben annyira különböznek! –

válaszolta Abby. – Benji Celeste első igazi fiúja. Merrittnek
pedig… hát, elég sok mindenkivel volt már kapcsolata, erre
mérget vennék.

– De semmi komoly? – puhatolózott Nick. Úgy érzékelte,
mintha Abby megpróbált volna témát váltani. – A
leánybúcsú alkalmával biztosan elhangzott egy-két dolog,
nemde?

– Meg ott vannak a szüleik – folytatta Abby. – Celeste
nagyon közel áll a szüleihez. Úgy értem, túlságosan is közel.
De azt hiszem, nem fair ilyet mondani, hiszen az anyja
rákos. Másképp fogalmazok: Celeste nagyon szoros
kapcsolatban áll a szüleivel, míg Merritt legalább hat éve
nem beszélt a szüleivel, ha jól emlékszem.

Ez a mondat felkeltette Nick érdeklődését a legközelebbi
rokon kérdése kapcsán.

– Tudja, hol élnek a szülei?
– Fogalmam sincs – válaszolta Abby. – Long Islanden

született, de nem a felkapott részén, mint Hamptons vagy
ilyesmi. Mintha azt mondta volna, hogy van egy
fiútestvére. De Celeste ezt is biztosan jobban tudja.

– Térjünk vissza az előbbi kijelentéséhez – javasolta Nick.
– Úgy gondolja, hogy talán Merritt érdeklődött az egyik
vendég iránt, és ezért nem hozott magával senkit?

– Kimehetnék a mosdóba? – kérdezte Abby.
– Tessék? – értetlenkedett Nick. Szinte biztos volt benne,

hogy a nő ürügyként dobta be a mosdószünetet, hogy
kitalálja, mit is válaszoljon a kérdésére – de aztán eszébe
jutott Helena. – Ó, igen. Természetesen.
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CELESTE

Blair Parrish, a bronxi állatkert Hüllővilág részlegének fő
herpetológusa hipochonder volt. Többször volt „beteg”,
mint amennyi hihető lett volna. Vasárnap – az állatkert
legforgalmasabb napján – beteget jelentett, Celeste így
Donnert jelölte ki a Vízimadárházból, hogy helyettesítse
Blairt a tíz órakor tartandó kígyós előadáson.

Donner elégedetlenségét fejezte ki (ő kizárólag a
Magellán-pingvinek szakértője, és gyakorlatilag semmi
máshoz nem ért), így Celeste a Himalája Fennsíkon dolgozó
Karsangot kérte meg, hogy ugorjon be Blair helyett a
kígyókról szóló előadásra, a háromórai előadást pedig
Celeste vállalta, annak ellenére, hogy a kígyókkal szeretett
legkevésbé foglalkozni az összes állatkerti feladat közül.
Celeste a főemlősökre specializálódott, ő az ország
legfiatalabb tudományos főmunkatársa, az ő munkája,
hogy minden rendben menjen, és hogy példamutató
magatartásával motiválja a többieket.

Celeste elég tapasztalt volt ahhoz, hogy tudja: a három
órakor tartott előadás általában zsákbamacska. A tíz órakor
tartott előadások szoktak a legjobban sikerülni; ilyenkor a
gyerekek még frissek, a szülők és gondozók csillogó
tekintettel és lelkesen figyelnek. Az egy órakor kezdődő
előadás szinte mindig kész katasztrófa volt; káromkodás
nélkül így tudta volna jellemezni Celeste. Egy órakor a
gyerekek vagy türelmetlenek már az ebéd miatt, vagy épp
ebéd után vannak, és pörögnek a sok cukortól, meg ragad
mindenük. A három órára hirdetett előadás bárhogy
elsülhetett. Általában idősebb gyerekeknek szólt, mert
addigra a kisebb gyerekek már otthon szundítottak, és az
idősebb gyerekek általában jobban viselkedtek. Ennek
ellenére, a három órakor kezdődő előadásra gyakran azok



jöttek el, akik valami miatt nem tudtak odaérni a tíz- vagy
az egy órakor tartott előadásra.

Celeste tíz perccel három előtt érkezett a Hüllővilágba.
Nem igazán rajongott a szagokért, melyek ott fogadták:
rosszul volt az áporodott gyíkszagtól, melyről tudta, hogy a
haja és a ruhái is átveszik majd, és minden valószínűséggel,
az úton hazafelé zavarni fogja az utastársait is a buszon. Az
állatkert tudományos főmunkatársaként Celeste az
egyenruha helyett hétköznapi, üzleties stílusú ruhákat
viselt, de az előadás miatt a fekete garbója és tyúklábmintás
ceruzaszoknyája fölé felvette az állatkerttől kapott,
terepzöld színű inget, és mivel furcsán érezte volna magát a
Hüllővilágban a szép irodai cipőjében (a hasított bőr,
alacsony sarkú Nine West cipőjében, amit Merritt
segítségével választott), átvette az amúgy munkába
járáshoz használt futócipőjét, melyet a munkahelyi
szekrényében tartott. Majd rájött, hogy nevetségesen fest,
habár a gyerekek végül is a kígyókat mentek nézegetni,
nem pedig őt.

Egy párocska várakozott az előadásra. Nemzetség:
európai, gondolta magában Celeste. Faj: talán skandináv.
Természetes élőhelyük jellemzői a fjordok és az éjszakai
világosság, gőzszaunák és vörösáfonya-bokrok. Mindketten
magasak és jól tápláltak voltak, és dús, vöröses hajuk volt. A
férfinak lenyűgöző szakálla volt: a nő pedig keret nélküli
szemüveget hordott. Mindketten Birkenstock lábbelit
viseltek vastag gyapjúzoknival. A nő egy szárított
marhahúsdarabot húzott elő egy furcsa zacskóból, és
odanyújtotta a férfinak, Celeste pedig arra gondolt, hogy
rájuk szól. A Hüllővilágban nem lehetett enni, az egész
állatkert területén tilos volt kintről behozott ételt és italt
fogyasztani – de ez az utolsó előadás volt aznap, és Celeste
nem akart ünneprontó lenni.

Három óra előtt néhány perccel egy férfi és egy nő sétált
be egy kislánnyal. A gyereket úgy hétévesnek saccolta
Celeste (aki egészen profi lett a gyerekek korának
megbecsülésében, gyakran hónapra pontosan meg tudta
mondani, melyikük hány éves). A kislánynak tökéletes



loknijai voltak, olyanok, mint amit legszívesebben az ember
puszta kedvtelésből is meghúzott volna, csak hogy lássa
rugózva visszaugrani őket. A pár körül sistergett a levegő,
és a nő állkapcsának állásából meg a kislány feje felett
repkedő mérges megjegyzésekből Celeste összerakta, hogy
bizonyára veszekednek. Ahogy Celeste az első tartályba
nyúlt, hogy kiemelje Mollyt, a vörös királysiklót,
meghallotta, min veszekszik a pár. A nő azt szerette volna,
hogy elmenjenek „Laney-vel és Casperrel” vacsorázni a Root
and Bone-ba este, de a férfi emlékeztette a nőt, hogy
megígérte, hogy az estét a szülei házában töltik, mivel a
szülei hétfőn elutaznak Barbadosra, az ünnepeket pedig
Londonban töltik, ezért nem mondhatja le vagy
halaszthatja el a vacsorát.

A nő – aki festett ezüst tincsekkel teli világosszőke
hajával úgy nézett ki, mintha egy sci-fiből lépett volna elő –
így szólt:

– Pont úgy viselkedsz a szüleiddel, mint egy minyon.
Annyira szánalmas.

A kislány az anyukájára nézett.
– Anya, mi az a minyon?
A sci-fi anyuka ingerülten szólt vissza a kislánynak:
– Nem hozzád beszélek, Miranda! Próbálok felnőtt

beszélgetést folytatni Benjivel.
Benji elkapja Celeste tekintetét, és bocsánatkérően

mosolygott.
– Ez a kedves néni a kígyókról fog nekünk mesélni,

Miranda – mondta a férfi.
Miranda szeme elkerekedett. Az anyuka duzzogott,

Celeste pedig elnézően mosolygott, azt sugallva, hogy jól
tudja, milyen fárasztó tud lenni egy kirándulás az
állatkertben. Mit meg nem tesznek a szülők a gyerekeikért! A
veszekedő pár tagjai jól öltözöttek voltak, az a sok-sok
hasított bőr meg kasmír, a férfin szép óra, a nőn pedig
balerinacipő meg valami dizájnertáska lógott az oldalán.
(Merritt azonnal tudta volna nemcsak azt, hogy melyik
tervező munkája, de még azt is, hogy melyik évből való; úgy
rajongott a táskákért, mint a férfiak a Corvette-ekért.)



Nemzetség: Manhattan, gondolta magában Celeste. Faj:
keleti oldal. Természetes élőhelyére jellemzők az inasok és
taxik, magániskolák meg luxusholmik.

A bronxi állatkertben elég gyakran lehetett ilyet látni.
Épp a kezdés előtt – Celeste az ebédidejében átnézte Blair

jegyzeteit – egy csapat gimnazista fiú jelent meg,
összetéveszthetetlen marihuánafelhőt húzva maguk után.
Celeste összeráncolta a szemöldökét.

– Ti is az előadásra jöttetek? – kérdezte a fiúktól. Úgy
tűnt, valahol a Pelham Parkban cigizgettek, és véletlenül
valahogy a Hüllővilágban lyukadtak ki.

– Ja – válaszolta a rikító narancssárga kötött sapkás fiú. –
Ugye anakondát is tartanak itt?

– Igen, de nem veszem kézbe – válaszolta Celeste –, ahhoz
túl nagy.

– Nekem is van egy nagy anakondám – jegyezte meg a fiú
–, azt bármikor kézbe veheted.

Celeste türelmesen mosolygott. Nem csoda, hogy Blairnek
állandóan migrénje volt, gondolta.

A jól öltözött férfi a fiúk felé fordult, és így szólt:
– Hé, fiúk, több tiszteletet a hölgynek!
Én hősöm, gondolta lelkesen Celeste. De nem szerette

volna, hogy elfajuljanak a dolgok, ezért próbálta menteni a
helyzetet:

– Kezdjük! Celeste Otis vagyok, az állatkert tudományos
főmunkatársa, de ma a hüllőkről fogok mesélni. Ez itt
Molly, a két vörös királysiklónk közül az egyik. A vörös
királysikló nem mérges kígyó, és nem veszélyes az
emberekre; habár nagyon hasonlítanak a korallkígyóra, ami
viszont halálos. Ezt Mertens-féle mimikrinek nevezik,
amikor is az élőlény egy másik, veszélyes élőlény külsejét
„ölti fel”, így riasztva el a rá nézve fenyegető ellenfeleket.

Celeste Blair jegyzetei alapján pontról pontra haladt.
– Minden kígyó hidegvérű. Tudja bárki is, hogy ez mit

jelent? – Miranda anyukájára mosolygott, de a nő összefont
karral, hallgatásba burkolózva, szemével szikrákat szórt a
kislány mögötti betonfalra meredve. A szeme sarkából néha



Benjire pillantott, mintha azt szerette volna, hogy a férfi
észrevegye, mennyire dühös, és hogy érezze, hogy milyen
igazságtalan, hogy nem megy el Laney-vel és Casperrel
vacsorázni, mert már elígérkezett a szüleihez. Benji
figyelme mindeközben Celeste-re irányult. A férfi úgy itta
Celeste szavait, mintha végtelenül lebilincselő lett volna
számára a téma. – A kígyók évente egyszer vedlenek,
ilyenkor elhomályosul a látásuk… A kígyók a nyelvükkel
szagolnak… A kígyóknak nincs füle…

Benji odahajolt Mirandához.
– Őrület, mi? A kígyóknak nincs füle.
Miranda kuncogott.
– Sokan azt gondolják, hogy a kígyók nyálkásak –

folytatta Celeste –, de valójában a bőrük száraz és hűvös.
Szeretné valaki megérinteni Mollyt? – Celeste odanyújtotta
Mollyt Miranda anyukájának, aki erre hátralépett.

– Köszönöm, nem – tiltakozott.
– Ó, gyerünk, Jules – bátorította a nőt Benji. – A

kedvemért.
– Nem akarom megfogni azt a kígyót! – erősködött Jules.
– Nem kell félni – nyugtatgatta Celeste –, a bibliai idők óta

rossz híre van a kígyóknak, de higgye el, Molly szelíd.
– Én nem félek – háborgott Jules. – Hogy merészel ilyet

feltételezni?
– Húha – szólalt meg a narancssárga sapkás, betépett fiú.
Celeste arra gondolt, hogy bocsánatot kellene kérnie, de

nem szokta magára venni a gyerekek gonosz megjegyzéseit,
úgyhogy ezzel a felnőttek esetében is így tett. Ennek
bizonyítékául Miranda felé nyújtotta a kígyót.

– Mutasd meg anyukádnak, milyen bátor kislány vagy –
tette hozzá.

Miranda érdeklődve nyújtotta ki a kezét, hogy
megsimogassa Mollyt.

– Nézd csak, azt hiszem, tetszel neki – mosolygott a
kislányra Celeste.

Jules kiviharzott a Hüllővilágból.
Celeste felsóhajtott. Zeddel mindig azon viccelődtek,

hogy adományokat kellene gyűjteniük egy koktélbárhoz a



büfé mellett az olyan szülőknek, mint Jules. Ez nagyban
megkönnyítette volna a munkájukat.

A svédek bizonyára azt hitték, hogy vége van az
előadásnak, mert követték Julest.

– Most láthatnánk egy boát? – kérdezte a beszívott srác.

Celeste kihozta még Bernie-t, a boát és a mérges kígyókat: a
puffogó viperát, a csörgőkígyót, a gödörkésarcú viperát, és
az örök kedvenc, Carmen, a kobra mellett elhaladva
igyekezett befejezni az előadást. Celeste megkocogtatta a
terrárium üvegét, mire Carmen vulkáni hamuként tört elő,
és felfújta magát – hirtelen mindenki hátrahőkölt.

– Ezzel az előadás végére értünk – jelentette be Celeste. –
További szép hétvégét kívánok!

A beszívott fiú megkocogtatta a terrárium üvegét, hogy
támadásra ingerelje Carment, eközben Celeste a mosdóba
tartott, hogy megmossa a kezét. Ekkor pillantotta meg
Benjit és Mirandát, amint Molly terráriuma előtt
bóklásznak, és hogy megpróbálja jóvátenni, hogy
provokálta Julest, odalépett hozzájuk.

– Molly épp a héten vedlette le a bőrét. Ott van a
terrárium sarkában – jegyezte meg a szürke cső formájú
levedlett bőrre mutatva, amely olyan törékeny volt, mint
egy finoman megmunkált üvegcső, mégis teljes épségben
megmaradt.

Benji elmosolyodott.
– Köszönjük azt a rengeteg hasznos információt.

Sajnálom, hogy Jules elviharzott. Nem emiatt, higgye el.
– Semmi gond – mondta Celeste –, csak beugrottam a

kígyószakértőnk helyett. Nekem mostanában inkább
adminisztratív feladataim vannak. Jó móka lejönni ide, de
aligha gondolom, hogy a hétköznapi problémák
megszűnnek létezni, amint valaki belép a Hüllővilágba.

– Kaphatnék öntől egy névjegyet? – érdeklődött Benji. –
Van egy barátom, aki kirándulásokat szervez New Yorkban
a tengeren túlról érkező üzletembereknek. Javasolni fogom
neki, hogy hozza el az állatkertbe a vendégeit.



– Terepkirándulás felnőtteknek?
– Többnyire a kaszinók és a vetkőző lányok érdeklik őket

– magyarázta Benji. – Úgy gondolom, lehetne valami új,
valami más is a programjukban. Valami építő jellegű.

– Van névjegykártyám – válaszolta Celeste –, de az
irodámban. Csak hívják az állatkert központi
telefonszámát, és kérjenek engem. A nevem Celeste Otis.
Vagy ha szeretné, most is beírhatja a telefonjába a közvetlen
számomat.

– Remek lenne – mondta Benji, miközben elővette a
telefonját. – Mondhatja.
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ABIGAIL FREEMAN WINBURY KIHALLGATÁSA
 Július 7. szombat (folytatás)

Míg Abby a fürdőszobában volt, Nick a házból hallatszódó
zajokat figyelte. Semmilyen neszt nem hallott, és nem is
látott kint senkit az üvegajtókon túl. A szoba tökéletes volt a
kihallgatásra; szinte hermetikusan el volt zárva a ház többi
részétől. Ott ülve a ragyogó napsütésben, kilátással a
hortenziákra, az ember azt gondolta volna, semmi baj nem
történhet.

Abby keresztbe font karral lépett be a szobába, amit Nick
védekező mechanizmusként értelmezett. A nő biztosan
tudott vagy sejtett valamit Merritt szerelmi életéről;
Nicknek csupán rá kellett vennie valahogy, hogy
kikotyogja.

– Hol is tartottunk? – kérdezte a férfi.
– Nem is tudom – válaszolta Abby.
– Miért nem mesél nekem a tegnap estéről – javasolja

Nick.
– Nos, először is az történt – mondta Abby –, hogy

lemondták a próbát.
– Lemondták?
– Azt hiszem, Derby tiszteletes – a Winbury család

lelkésze New Yorkból – ideszólt, hogy törölték a járatát,
úgyhogy csak nagyon későn ért volna Nantucketre. Azt
gondoltam, hogy ettől függetlenül mi azért elmegyünk a
templomba, és gyorsan végigmegyünk a ceremónián
Rogerrel, az esküvőszervezővel. De Celeste és Benji úgy
döntöttek, hogy az egészet lefújják. Olyan volt, mintha…

– Mintha? – kérdezte Nick.
– Mintha tudták volna… hogy nem fognak

összeházasodni – mondta Abby.
– Ezt hogy érti?



Abby ivott egy korty vizet, közben a Nantucketről szóló
albumot bámulta, melynek borítóképe a Brant Point
világítótorony körül sorakozó Szivárvány Flottát ábrázolta,
az Operaház regatta megrendezésének idején.

– Semmi – válaszolta.
– Észlelt bármilyen jelet, ami arra utalt volna, hogy az

esküvő nem lesz megtartva?
– Nem – mondta Abby röviden.
– Szóval nem volt főpróba – ismételte Nick –, de a

próbavacsorát mégis megtartották, jól mondom?
– Egy piknik volt, itt a parton, kagylósütéssel. Nyers

kagylót meg osztrigát lehetett enni, de mivel én terhes
vagyok, nem fogyasztottam ilyeneket, mert a tengeri
herkentyűkben lehetnek baktériumok. – Abby belekortyolt
a vízbe, Nick pedig a megérzése ellenére próbálta nem
elkönyvelni Abbyt egy rémesen öntelt, a nyomozás
szempontjából pedig hasznavehetetlen nőszemélynek. –
Volt kagylóleves meg főtt homár, kolbász meg krumpli és
kukoricakenyér. Meg többféle sütemény desszertnek. Ó,
meg volt sajtos keksz is, amiből legalább tizenkettőt ettem.

– Jól hangzik – jegyezte meg Nick erőltetett mosollyal az
arcán. – A kagylósütést egy vendéglátó cég bonyolította le?

– Igen, elvileg ugyanazok, akik a ma esti esküvői
fogadáson is lettek volna. Az Island Fare.

– Szolgáltak fel alkoholt?
Abby nevetett.
– Ez a Winbury ház. Ezek az emberek még fogat is régi

évjáratú Dom Pérignonnal mosnak.
– Sok alkoholt fogyasztottak a vendégek?
– A piknik hivatalos koktélja a fekete szedres mojito volt,

nagy kövér szemű fekete szederrel és friss mentalevéllel a
Bartlett’s Farmról, és rengeteg rummal. Mindenki
áradozott, hogy milyen finom. Mivel nagyon meleg volt
tegnap este, biztos vagyok benne, hogy nehezen tudtak
ellenállni a szép lila színű frissítőnek. Lássuk csak… Greer
pezsgőt ivott; ő mindig pezsgőzik. Mindenki más mojitót
fogyasztott. Ó, volt egy hordó Cisco sör is, úgyhogy egy idő
után a fiúk áttértek arra.



– Látta, hogy Merritt ivott volna? – kérdezte Nick.
– Nem igazán – válaszolta Abby –, de biztos vagyok

benne, hogy ivott. Olyan fiús a viselkedése. Fiús volt;
elnézést. Olyan zenéket hallgatott, mint a fiúk – gondolok
itt Tay-K-re, nem Taylor Swiftre –, és imádta a csípős
kajákat. Ismerte az összes játékost a Yankeesből. Ő ilyen
volt. Szeretett úgy viselkedni, mint egy férfi, de szeretett
úgy kinézni, mint egy nő. – Abby egy pillanatra
elgondolkodott. – Számomra elég furcsa volt, hogy őszinte
legyek.

– Pontosan ezek azok a részletek, amelyekre kíváncsi
vagyok – jegyezte meg Nick, Abby pedig elmosolyodott a
dicséret hallatán. – Mesélje el, hogyan zajlott a piknik.

– Az ételek után jöttek a köszöntők. Celeste apja kezdte.
Mr. Otis pohárköszöntője kizárólag Celeste anyjáról szólt,
ami elég furcsának tűnt, de végül rátért Celeste és Benji
párosára. Utána Thomas következett. Thomas, a férjem, a
vőlegény bátyja.

– És a tanúja is?
Abby sértődötten puffogott.
– Nem, nem ő. Benji Shootert kérte fel helyette. Shooter

Uxley-t.
– Shooter. Igen, igen. Meséljen Shooterről.
– Mennyire ér rá? – gúnyolódott Abby.
– Egész nap ráérek – mondta higgadtan Nick.
– Tudja, vannak olyanok, akik annyira vonzó és elbűvölő

emberek, hogy mindent elnéznek nekik.
– Az unokatestvérem, Phil egy két méter magas Adonisz –

értett egyet Nick. – A nagyi kedvence. Mindenki kedvence.
– Pontosan – mondta Abby. – Shooter pont ilyen.
Nick mosolygott. Kezdte megkedvelni Abbyt.
– Szóval… az ön férje, Thomas után mondott még bárki

pohárköszöntőt?
– Nem. Gondoltam, talán Tag beszélhetne, de valamilyen

oknál fogva nem tette. Vagy Merritt… tudja, valójában nem
is emlékszem, hogy láttam volna bármelyiküket a
pohárköszöntők alatt.

Nick jegyzetelt: „MM nem volt jelen a pohárköszöntőknél.”



– Talán kiment a mosdóba – mondta Nick. – Ezután látta
még őt?

Abby az ajkát harapdálta.
– Igen, igen – válaszolta. – Később láttam. Thomas cigit

kért tőle.
– Merritt dohányzott? – kérdezte Nick.
Abby vállat vont.
– Gondolom, amikor ivott, igen. Mint mindenki más.

Kivéve engem.
– Mikor ért véget az összejövetel? – kérdezte Nick.
– A zenekar tíz órakor fejezte be. Ezt ugyanis törvény

szabályozza, de ön ezt biztosan tudja, elvégre a
rendőrségnél dolgozik. – A nő a férfira kacsintott, Nick
pedig kezdett bizakodó lenni, remélte, hogy most, mikor
kezdtek közvetlenebb kapcsolatot kialakítani, Abby talán
végre mond valami használhatót is. Gyerünk, Abby! –
Nagyon fáradt voltam, de Thomas azt mondta, szeretne
Benjivel és a barátaival bemenni a városba. Ezen jól
összevesztünk.

– Összevesztek?
– A házasságunk elején azt mondta, hogy úgy tudom

boldoggá tenni, hogyha megadom neki a szabadságot.
Amikor nem a barátaival lóg, vagy utazgat, akkor dolgozik.
– Egy igazi herceg, gondolta magában Nick. – Én pedig
megmondtam neki, hogy most, hogy terhes vagyok, ezen
változtatnia kell. – Abby vállat vont. – Ha azt hiszi, hogy
egyedül fogom felnevelni ezt a gyereket, akkor nagyon
téved. – Nick úgy érezte, hirtelen a házassági tanácsadó
szerepébe sodródott.

– És Thomas végül elment?
– Igen – mondta Abby –, de nagyon nem örültem neki.
– Akkor ki ment, és ki maradt? – kérdezte Nick.
– Én itthon maradtam. Mrs. Otis, Celeste anyja is itthon

maradt. Meg Greer. Tag és Mr. Otis Tag dolgozószobájában
iszogattak, ami elég nagy dolog.

– Igen, miért? – kérdezte Nick.
Abby szétfújta az arcába hulló hajtincseket.
– Senki nem léphet be Tag dolgozószobájába az engedélye



nélkül. Engem sosem hívott oda, szóval nem tudom, mitől
olyan nagy szám. Annyit tudok, hogy jó fajta skót whiskyt
tart ott. Na mindegy. Azzal, hogy Tag meghívta Mr. Otist
egy italra a dolgozószobájába, gondolom, azt akarta
kifejezni, hogy családtagként tekint Mr. Otisra.
Megjegyzem, nem mintha izgatna, de Tag az én apámat
soha nem hívta meg a dolgozószobájába egy italra.

– Merritt a többiekkel tartott? – kérdezte Nick.
– Feltételezem, ő buzdította fel a többieket – mondta

Abby. – Várjon csak, mégsem! – kiáltotta olyan hirtelen,
hogy Nick majd leesett a székről. – Várjon, várjon, várjon! A
parti után láttam Celeste-et és Merrittet a kertben, a
rózsáknál. A hálószobánk ablaka egyenesen a kertre néz, és
láttam őket, amikor az ablakhoz mentem, hogy lehúzzam a
redőnyt. Merritt sírt. Celeste pedig vigasztalta. Beszélgettek.
Aztán megölelték egymást, Celeste elindult a kocsifeljáró
felé, Merritt pedig ott maradt a kertben. – Abby csodálkozva
nézett Nickre. – Csak most jutott eszembe. Ha nem ment
volna ki teljesen a fejemből, akkor ezzel kezdtem volna.

„Merritt és a menyasszony a kertben. Merritt sírt.”
– Az ön által leírt jelenet során úgy tűnt, hogy Merritt

szomorú volt, Celeste pedig megpróbálta megvigasztalni,
vagy inkább úgy tűnt, mintha vitáznának? – kérdezte Nick.

– Az előbbi – válaszolta Abby. – Szinte biztos vagyok
benne, hogy Celeste elment Benjivel, Thomasszal meg a
többiekkel. De abban, hogy Merritt velük tartott-e, nem
vagyok biztos. Lehúztam a redőnyt, és lefeküdtem aludni.

Most komolyan? – gondolta Nick. Abby nem tűnt úgy,
mint aki kimarad a dolgokból, és egy texasi egyetemen
diplomázott lány alapjáraton szereti az ilyesféle drámát. Az
imént úgy jellemezte Merrittet, mint aki „egy a fiúk közül”,
így az, hogy látta Merrittet sírni, nem tette kíváncsivá
Abbyt?

– Nem volt kíváncsi arra, hogy mi történt? Hogy Merritt
jól van-e?

Abby gyilkos pillantást vetett a férfira.
– Hullafáradt voltam. Lefeküdtem.
Erről újra eszébe jutott a férfinak, hogy a nő terhes. Nick



bólintott.
– A sátorban látottak alapján úgy tűnik, hogy késő estig

ment a buli. Lehetséges, hogy azok, akik elmentek
szórakozni, miután hazajöttek, folytatták az iszogatást?

– Lehetséges – válaszolta Abby.
– Tudja esetleg, kik lehettek? – kérdezte Nick.
Abby arca hirtelen lefagyott.
– Nem.
Hazudik, gondolta Nick, bizonyára most jött volna az

izgalmas rész.
– Merritt is részt vett az éjszakai mulatozásban? –

kérdezte a férfi.
– Őszintén szólva, fogalmam sincs – válaszolta Abby.

Nem is lehetett volna kevésbé meggyőző a válasza.
Nick nagy levegőt vett.
– Amikor Thomas lefeküdt, látta esetleg, hány óra volt?

Ez nagyon, nagyon fontos. Kérem, próbálja meg felidézni.
– Késő volt.
– Pontosan mennyire késő? – kérdezte Nick. – Éjfél? Vagy

talán hajnali négy?
– Nem néztem meg az órát. Nem tudom… – Ennél a

pontnál Abby könnyekben tört ki. – Nem tudtam, hogy ez
fog történni.

– Kérem, ne keseredjen el – nyugtatta Nick. – Keresek
önnek zsebkendőt.

– Nem kell – válaszolta Abby. Majd megjegyezte, inkább
csak úgy magának, hogy: – Ez nem lehet igaz. De igaz.
Merritt halott.

– Nem lett figyelmes valami másra is az éjszaka közepén?
Nem hallotta, hogy valaki van a vízben? A parton találtunk
egy kétszemélyes kajakot…

Abby felkapta a fejét.
– Egy kajakot? Bizonyára Tagé.
– Biztos ebben?
– Igen – válaszolta Abby. – Tagnek kettő is van, és úgy

bánik velük, mint a hímes tojásokkal. Valami fickóval
csináltatta Alaszkában, vagy ott, ahol szokták. Tagnek van
egy egy- meg egy kétszemélyes kajakja, és ha valakit elhív



magával kajakozni, akkor az elég nagy dolog, még annál is
nagyobb, mint amikor meghív valakit a dolgozószobájába
egy százéves skót whiskyre.

– Gondolja, hogy Mr. Winbury használta a parton lévő
kajakot?

– Egyértelmű – válaszolta Abby.
– Nem lehet, hogy valaki kérdés nélkül kölcsönvette?
– Kizárt – válaszolta Abby. – Tag elzárva tartja őket.

Tudom, mert… hát, mert Thomas és én egyszer
megpróbáltuk az engedélye nélkül elvinni a kétszemélyes
kajakot. Megpróbáltuk feltörni a kódot a záron –
végigpróbáltuk az összes születési dátumot, évforduló
dátumát, de nem tudtunk bejutni. Elég hihetetlen, hogy a
kajak ott hevert a parton. Ez egyértelműen annak a jele,
hogy valami baj történt tegnap este. Tag soha nem lenne
ilyen hanyag.

– Abby, úgy jellemezné Mr. Winburyt, mint aki sok titkot
rejteget?

– A Winbury családban mindenkinek vannak titkai! –
válaszolta Abby. Nick visszafojtott lélegzettel figyelt, meg
sem mert moccanni. Gyerünk, Abby, gyerünk már!, sürgette
magában a nőt. – Tagnek bizonyára vannak titkai –
folytatta Abby –, de igazán kedvelem, csodálom és tisztelem
őt, és szeretném, ha ez kölcsönös lenne. Biztosra veszem,
hogy ő meg Greer azt gondolják, hogy egy csődtömeg
vagyok, mert még nem tudtam nekik unokát szülni… de
fogalmuk sincs, milyen nehéz nekem. Thomas… meg a
nyomás… – Abby elhallgatott, és szipogni kezdett. –
Sajnálom, hogy sírok. Ez biztos nem tesz jót a babának. És
ha megbocsát, elmennék.

Nick nagyot sóhajtott. Pedig már annyira közel volt. De
nem erőltethette a dolgot a nő állapotában. Máshonnan
kellett megszereznie a válaszokat.

– Igen, természetesen. Köszönöm, Abby – mondta a férfi
mosolyogva, és hozzátette a következő hazugságot: –
Rendkívül sokat segített.
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TAG

A férfi gyors pillantást vetett Celeste barátnőjére péntek
este, amikor Celeste-tel és Abbyvel hazaért a városból a
Greer által szervezett lánybúcsúról. Tag hátulról csak a lány
sötét haját meg a szűk, flitteres miniszoknyája által
kihangsúlyozott, csinos kis hátsóját látja. Amikor a lány
megfordult, a férfit lenyűgözte a látvány. Csinos volt.
Amint a lány észrevette a férfi tekintetét, csípőjét oldalra
billentve, ujjaival a férfinak integetve mosolygott.

– Hogy hívják Celeste barátnőjét? – kérdezte Tag később a
feleségétől.

– Merritt Monaco – válaszolta Greer. – De barna. Nem az
eseted.

Tag átölelte a feleségét, és mint mindig, a nő
megpróbálta a tenyerével eltolni magát a férfitól, de a férfi
erősen szorította őt. Tag bőszen állította – de valótlanul –,
hogy őt nem érdeklik a barna hajú lányok.

– Nekem te vagy az esetem – mondta a feleségének.
– Ja, persze – jegyezte meg a nő amerikai akcentussal,

mivel tudta, hogy a férje ennek nem tud ellenállni. A férfi
megcsókolta a nő nyakát, és azt gondolta, majd
bemutatkozik ennek a barátnőnek.

A bemutatkozás másnap reggel meg is történt. Tag a nyolc
kilométeres futás és az azt követő forró fürdő után a
konyhában olvasgatta a hétvégi újságját, kávét és
grépfrútlevet ivott, mellé pedig buggyantott tojást
fogyasztott, teljes kiőrlésű kenyérből készült pirítóssal. Tag
nyugodtnak és erőteljesnek érezte magát. A felesége és a
leendő menye nemrég hagyták el a házat, hogy
találkozzanak az esküvőt lebonyolító vendéglátó céggel. A



férfinak egészen addig eszébe sem jutott a barátnő, míg a
lány be nem sétált a konyhába mezítláb, egy aprócska
pamut alvós rövidnadrágban és egy elnyűtt pólóban.
Melltartó nélkül. A lány mellbimbói tisztán kirajzolódtak a
pólójának szövetén keresztül.

– Jó reggelt – köszöntötte a férfi vidáman.
A lány hirtelen ugrott egyet ijedtében. Vagy csak úgy

csinált, mintha megijedt volna. Túl csinos volt ahhoz, hogy
ilyen ártatlan legyen. A mellkasához emelte a kezét,
miközben a kócos hajával keretezett szép arcával a férfi felé
fordult.

– Jó reggelt – válaszolta, álmosságtól rekedten. De az is
lehet, hogy alapból ilyen karcos volt a hangja. A lány kezet
nyújtott. – Ön bizonyára Mr. Winbury. Hogy van? Én
Merritt vagyok. Mint a Merritt panorámaút.

– Szólítson csak Tagnek, kérem – mondta a férfi –, mint a
hashtag. – A férfi ezért bezsebelt egy mosolyt. Ó, az Y
generáció!

– Köszönjük, hogy vendégül lát bennünket a hétvégére –
mondta Merritt. – Bámulatosan fényűző. A háza egyszerűen
fenséges.

– Örülök, hogy tetszik – mondta Tag. – Milyen volt az
este?

– A Cruban vacsoráztunk – válaszolta a lány –, remek ott
az osztriga.

– Egyetértek – jegyezte meg Tag.
– Utána kaviárt ettünk az Afterhouse-ban – folytatta

Merritt.
– Nocsak, nocsak – mondta mosolyogva Tag. Osztriga és

kaviár. Arra gondolt, hogy elvégre ő állta a számlát.
– Majd a Proprietorsba mentünk. Onnan pedig a Boarding

House-ba. Utána a Chicken Boxba, azután meg a
Steamboatba pizzázni, mert majd éhen haltunk. Aztán
fogtunk egy Ubert, és hazajöttünk. Kettő körül, azt hiszem.
Hamar véget ért.

Tag nevetett. Azt feltételezte, hogy New Yorkban a lány
valószínűleg mindennap hajnali négyig bulizik, és hogyha
annyi idős lehet, mint Celeste, akkor a húszas éveiben



járhat.
– Van kávé? – kérdezte a lány.
Tag felállt. A férfi ostyamintás pamut fürdőköpenyt

viselt, alatta pedig egy rövidnadrágot, de abban a
pillanatban azt kívánta, bárcsak utcai ruhában lenne. A
köpenyt olyan nőiesnek találta, úgy érezte, mintha egy
hosszú ruhát viselt volna.

– Már hozom is – válaszolta. – Maga csak üljön itt
nyugodtan. Hogy kéri?

– Feketén – válaszolta a lány.
Kedvére való lány. Tag egy bögrébe kávét öntött a

lánynak. A lány, lábát maga alá húzva, helyet foglalt a férfi
melletti széken. Kényelmesen. Ha Greer látta volna ezt, nem
igazán lett volna elragadtatva, annak ellenére, hogy Merritt
haja barna volt, és ezért elméletileg nem volt Tag esete. Tag
már a gondolattól – hogy hogyan reagálna Greer a helyzetre
– is izgalomba jött. Biztosan pokolra jutok, gondolta.

A férfi leült, és a félig megevett reggelijére pillantott.
– Készíthetek önnek valamit reggelire? – A férfit

meglepte a saját figyelmessége. Ha nem egy vonzó nőről
lett volna szó, már rég az újságpapírjába mélyedt volna.

A lány felemelte a kezét:
– Nem, köszönöm.
– Szóval, történt valami izgalmas múlt éjjel? – kérdezte a

férfi.
Merritt oldalra fordított fejjel, kényszeredetten

mosolygott.
– Olyanok voltunk, mint a kisangyalok – mondta. – Elég

csalódást keltő volt. – A férfi nevetett. – Abby elhányta
magát hazafelé úton – jegyezte meg Merritt. – Az Uber-
sofőrnek félre kellett húzódnia.

– Túltolta? – kérdezte Tag. – Jó neki.
– Szerintem terhes – jelentette ki Merritt. – Megérzés.
– Nahát – csodálkozott Tag –, ez remek hír lenne. – És

tényleg. Thomas és Abby azóta próbálkoztak, amióta
összeházasodtak. Nem a megfoganás volt a probléma. Tag
Abby négy terhességéről is tudott, de a nő minden
alkalommal elvetélt, és egyik alkalommal méhkaparást



kellett utána végrehajtani a Lenox Hill kórházban.
Egyébként Tag tisztességtelenebbnek érezte Abby
potenciális terhességéről beszélni, mint Merritt mellét
bámulni. Inkább témát váltott. – Ön mit dolgozik, Merritt,
mint a Merritt panorámaút – kérdezte.

A lány belekortyolt a kávéjába.
– Hivatalosan én vagyok a PR-osa a Vadvédelmi

Társaságnak, ahová a négy állatkert is tartozik. Így
ismertem meg Celeste-et. A bronxi állatkert viszi el a
költségvetésünk legnagyobb hányadát, szóval én felelek az
összes sajtómegjelenésükért meg ilyesmi. Celeste pedig,
tudja, ő egy igazi tehetség az állatkertben. Igen ritka, hogy
egy nő ilyen fiatalon az állatkert tudományos
főmunkatársa legyen.

– Valóban – jegyezte meg Tag. A férfi nagyon kedvelte
Celeste-et, és szerinte fantasztikus karriert futott be. Greer
már kevésbé gondolta így. „Miért pont egy állatkert?” –
kérdezte mindig. – Miért nem egy múzeum vagy egy
alapítvány? Valami lányokhoz illő.” Egyébként Greer még
mindig jobban kedvelte Celeste-et, mint Benji előző
barátnőjét, Julest. Jules Briar a Park Avenue-n lakott, ami jó
is volt, kivéve, hogy a lakás, a pénz meg Miranda, a kislánya
mind az előző férjétől, Andy Briartől, a Goldman Sachs
igazgatójától származtak, ami már nem volt annyira jó.
Greer szerette volna, ha Benji olyasvalakit talál magának,
aki nem cipel ennyi terhet – Celeste-tel pedig Benjinek tiszta
lappal indulhatott a kapcsolata. Mintha Celeste az elmúlt
huszonhat évet egy kolostorban töltötte volna, a lánynak
Benji volt az egyetlen komoly kapcsolata eddigi élete során.

– És nem hivatalosan… – mondta Merritt kacéran,
visszaterelve a férfit a beszélgetés témájához. Nem
hivatalosan, gondolta Tag, sztriptíztáncosnő. Vagy első
osztályú eszkortlány. – Véleményvezér vagyok.

– Véleményvezér? – kérdezett vissza a férfi.
– Mellékállásként különböző márkákat és eseményeket

reklámozok – magyarázta Merritt –, így a ruháim, cipőim
meg táskáim egy része olyan tervezőktől van, hogy soha
nem tudnám megengedni magamnak ezeket a cuccokat, de



így ingyen kapom őket, amíg írok róluk a különböző
közösségimédia-oldalakon. Tizenkilenc cég fizet nekem
ezért.

– Lenyűgöző – nyilatkozott Tag elismerően. A férfi látta,
hogy miért lehetett a lány ilyen sikeres véleményvezérként:
fiatal volt, gyönyörű, vagány és szexi. És menő. Ő és Celeste
érdekes párost alkottak, hiszen ebből a szempontból
annyira mások voltak.

– Maga mivel foglalkozik? – kérdezte Merritt.
Tag felnevetett; tetszett neki a lány közvetlensége.
– Van egy befektetési alapom – válaszolta.
– Látja az arcomon, mennyire meglepődtem – mosolygott

Merritt.
– Tudom, borzasztóan unalmas – jegyezte meg a férfi. – A

Barclaysben kezdtem, Londonban, de amikor a fiúk kijárták
az általános iskolát, úgy döntöttünk, hogy a legjobb az lesz,
ha New Yorkba költözünk. – Azt elfelejtette említeni, hogy a
vagyonuk nagy része Greer családjától származik. A
Garrison családnak több malma is volt, ahonnan a Nagy-
Britanniában gyártott gin alapanyagának felét ők
szállították a megrendelőknek. Ráadásul a Greer könyvei
után járó jogdíjakat sem szabad figyelmen kívül hagyni,
habár az eladási számok folyamatosan csökkennek, és Tag
legszívesebben azt javasolta volna a nőnek, hogy vonuljon
nyugdíjba, mielőtt még saját maga paródiájává válna. A nő
nem létező rajongótábora pedig az őrült macskás nőkre
korlátozódott.

Tag épp azon gondolkodott, hogy milyen is egy tipikus
macskás nő – visszavonulva cotswoldi házikójába, épp teát
készít arra készülve, hogy az esős délutánt egy cirmos
cicával az ölében, a karosszékében töltse Greer Garrison
legújabb, egzotikus helyszínen játszódó krimijének
társaságában… amikor érezte, hogy valami hozzáért a
lábához. Merritt lába volt az. A lány a lábujjaival finoman
végigsimította a férfi lábszárát, miközben a kávéját
kortyolgatta, és úgy tett, mintha az öblöt bámulta volna az
ablakon keresztül. Tagnek azonnal erekciója támadt.
Elképzelte, hogy felhúzza a lány szakadt pólóját, vagy nem



is, inkább, ahogy széttépi rajta, hogy addig nyalogathassa a
lány ágaskodó mellbimbóit, míg az hangosan fel nem nyög
a gyönyörtől. Meddig ment volna el a lány? Talán ha
szétnyitotta volna a fürdőköpenyét, és megmutatta volna,
hogy milyen hatással volt rá ez a mozzanat, a lány letérdelt
volna elé? Ott a konyhában? Tudtak volna ennyire
arcátlanul viselkedni?

Amint a férfi a köpenye övéhez nyúlt, Abby lépett be a
konyhába, egyik kezét a gyomrára, másik kezét pedig a
hátára téve, mintha nem érezné magát túl jól. Amikor
megpillantotta Taget és Merrittet, riadtság költözött a
tekintetébe, aztán pedig valami ennél is sötétebb dolog
villant át az agyán, az arckifejezéséből ítélve. Vajon mit
gondolhat?, töprengett Tag.

Abby erkölcsös nevelést kapott. Elmosolyodott.
– Jó reggelt – mondta. – Sajnálom, hogy ilyen sokáig

aludtam. Nem érzem magam valami fényesen.
– Kávé? – kérdezte Tag.
Merritt felállt a helyéről.
– Megyek, kipróbálom a kerti zuhanyt – mondta.

Amikor Greer és Celeste hazaért, a lányok bikiniben a
medencéhez vonultak. Tag szívesen csatlakozott volna
hozzájuk, de aligha tehette volna meg ezt anélkül, hogy ne
tűnt volna egy perverz és szánalmas öregembernek. Ezért
inkább a kajakozás mellett döntött. A medence mellett
elhaladva integetett a lányoknak, és egy hosszú, elismerő
pillantást vetett Merrittre, akinek fekete bikinijének pántjai
bonyolult hálózatot alkottak a hátán. A bikini pántjaival
bizonyára az volt a célja, hogy a kötözés asszociációját hívja
elő a szemlélőben, és olyan gondolatokra ösztönözze a
férfiakat, hogy egy éles ollóval ki akarják szabadítani a háló
fogságából a lány érzéki testét. Ugyanakkor Taget a pántok
hálója egy pókra emlékeztette. Egy fekete özvegyre, gondolta.
Merritt veszélyes. Távol kellett tartania magát tőle.

Tag kievezett a torkolathoz, ami kis folyamokból állt,
melyek nádasokon és tengerifűcsomókon keresztül



kígyóztak az úszószigetek és homokpadok között. Minden
olyan békés volt. Csupán a férfi evezőlapátjának hangját
lehetett hallani, ahogy megtörte velük a vízfelszín
simaságát. A fejük felett egy halászsas körözött, a távolban
pedig Tag vitorlásokat szúrt ki, meg egy közeledő kompot és
a kereskedelmi kikötőt. A nap különösen melegen sütött,
ahhoz képest, hogy még csak május volt. Úgy érezte, le
kellene vennie az ingét, hogy lebarnuljon. Bizonyára
megbabonázta a lány, gondolta, mivel hosszú évek óta
eszébe sem jutott a barnaság. Legutóbb talán akkor
foglalkoztatta a napozás, amikor harminc éve vízimentő
volt Blackpool Sandsben.

Már elmúlt hatvan, valószínűleg több mint kétszer annyi
idős, mint Merritt. Próbálta kitörölni a gondolataiból a
lányt, és helyette arra koncentrálni, amije van – a kielégítő,
bár rögös pályafutására; a gyönyörű, sikeres feleségére; és a
két egészséges fiúgyermekére, akik mindketten elkezdték
élni a felnőtt életüket. Tagnek volt egy, még a háború előtt
vásárolt lakása a Park Avenue-n, egy másik lakása
Londonban, meg a ház Nantucket szigetén. Ő és Greer
legelőször 1997 nyarán jártak a szigeten, és mikor Greer a
harmincötödik születésnapján komoly vagyont örökölt,
megvették a telket, ami már akkoriban is elég sokba került,
ezen a halászok és szabad lelkek által lakott, távoli szigeten,
de Greer imádta ezt a helyet, Tag pedig azt, ha örömöt
okozhatott Greernek.

A férfi nagyon megszerette Nantucketet, annak ellenére,
hogy az utóbbi időben elég nyüzsgővé vált az élet a szigeten.
Mindig volt valamilyen rendezvény, egy fesztivál, egy
jótékonysági esemény, vendégségek, koktélpartik, egy új
étterem, aminek a kipróbálásához Greer ragaszkodott. De
Tag legszívesebben úgy töltötte az idejét a szigeten, ahogy
abban a pillanatban is – kint a vízen, kajakozva. Nantucket
bája legkönnyebben a part mentén volt érezhető. Tag
egészen a Great Harbor Yacht clubig evezett, majd
visszafordult, és elindult hazafelé. Sok erőt kívánt magának
ahhoz, ami otthon várta.



Mivel Tag soha nem tanulta meg igazán, hogyan kell
kiszállni a kajakból, szinte majdnem minden alkalommal
beleborult a vízbe, amin Greer jól szórakozott, ő pedig
legalább jól lehűtötte magát, így azért némi szándékosság is
felfedezhető volt ebben a részéről. Miután kihúzta a kajakot
a partra, megtörülközött, és a telefonjára pillantott. Az
egyik barátja, Sergio Ramone hagyott neki hangüzenetet.

Greer épp a virágokat rendezgette a télikertben, amikor a
férfi hazaért.

– Sergio hívott, hogy van két jegye a Dujac Grand Cru
borvacsorájára ma estére – mondta a feleségének. – A
Nautilus szakácsa fog főzni valami puccos házban, a Quaise
Pasture úton. Azt mondtam neki, hogy elmegyünk.
Nevetségesen drága, de megérdemeljük.

– Nem lehet – jelentette ki Greer.
– Tessék? – kérdezett vissza Tag. – Miért nem? Imádod

Dujacot, kiváló termőhely. Nem Sonoma, nem Dél-Afrika.
Nem sokszor adódik ilyen lehetőség az ember életében.
Tudod, milyenek ezek a francia bortermelők.
Nagyrabecsülésedért cserébe, nem tudják majd megállni,
hogy ne nyissanak ki egy-két olyan üveget, melyet
eredetileg nem terveztek, az igazán, de igazán jó borokat, a
ritka különlegességeket, melyek kóstolására egyszer adódik
lehetőségünk az életben.

– Itthon kell maradnom, és írnom – zárkózott el Greer a
meghívástól. – Harminc napom van a leadásig, és az esküvő
miatt borzasztóan megcsúsztam. Ráadásul támadt egy
ötletem, míg Celeste és én oda voltunk, és szeretném leírni,
mielőtt elfelejteném.

– A vacsora hétkor kezdődik – mondta a férfi. – Menj,
kezdd el most… akkor hatra végzel, és még marad idő
zuhanyozni, és meginni valamit, mielőtt elindulunk.

– Nem megy – erősködött Greer –, rengeteg a dolgom.
– Majd én rendbe szedem a virágokat – ajánlotta fel Tag –,

te pedig menj, és írj.
– Tudod, ez nem így működik, drágám – szabadkozott a



nő.
A férfi legszívesebben megfojtotta volna. Miért is

számított volna arra, hogy a felesége most hirtelenjében
mutat némi hajlandóságot a spontaneitásra. Tudta, hogy ez
nem így működik; tudta, hogy Greer nem szereti, ha
noszogatják, tudta, hogy várnia kell az ihletre, és hogy az
ihlet általában az éjszakai órákban érkezik, egy pohár bor
(például egy átlagos, tizenöt dolláros chardonnay, melynek
köze nincs ahhoz a borhoz, mint amit a borvacsorán fognak
felszolgálni) társaságában, amikor minden nyugodt, sötét
és csendes.

– Most mi a frászt csináljak? – kérdezte Tag. – Megígértem
Sergiónak, hogy megveszem tőle a jegyeket. – Ha nem róla
lenne szó, Tag egyszerűen csak felhívta volna, és lemondta
volna, de Sergio egy igen elismert büntetőjogi védőügyvéd
volt, ráadásul ő volt az a barátja, aki Thomast bejuttatta a
jogi képzésre a New York-i Egyetemre, a fiának magától
esélye sem lett volna. Aztán Sergio intézte el, hogy Thomas
munkát kapjon a Skadden Arps nevű ügyvédi irodánál, ahol
Thomas jelenleg is dolgozik. Tagnek el kellett ismernie,
hogy Thomas nem az a győztes típus, mint a magafajták;
Tag azt gyanította, hogy a fiú otthagyja a jogot, mielőtt még
társulna. Tag és Greer ezenfelül életük végéig hálával
tartoztak Sergio Ramone-nak. Tag nem hátrálhatott ki.
Megtehette volna, hogy kifizeti a darabonként háromezer-
ötszáz dollárba kerülő jegyeket, és végül nem mennek el,
gondolta a férfi, de micsoda pazarlás lett volna. – Kérlek,
drágám.

Greer egy bazsarózsát szúrt a vázába. A virág sötét
rózsaszín színe egy kétségbeesettségtől szétbomló emberi
szívre emlékeztette a férfit.

– Vidd el valamelyik lányt – javasolta Greer. Tag
gúnyosan nézett a nőre. – Komolyan – erősködött Greer. –
Ne legyél mártír miattam, kérlek! Azt egyáltalán nem
szeretném. Vidd el az egyik lányt.

– De nem ezen a hétvégén van a lánybúcsú? – kérdezte
Tag.

– Tegnap is buliztak – érvelt Greer. – És ha nem tévedek,



mára azt tervezik, hogy itthon maradnak, de biztosan
találsz valakit, aki elmegy veled.

A lányok – ahogyan Greer nevezte őket – az étkezőben
voltak, magazinokat olvasgattak, meg chipset nassoltak.
Merritt-mint-a-panorámaút – Tag megkönnyebbülésére –
rendesen fel volt öltözve, fehér farmert és tengerészkék
kasmírpulóvert viselt. Abby az asztalon támasztotta a fejét.

– Üdv, hölgyek – köszöntötte őket Tag. A gyomra
görcsben volt; biztosan ideges. Jól tudta, mi lesz ennek a
vége. Greer is bizonyára tudta. Tag pedig majd őt fogja
hibáztatni mindenért. Tudta, hogy az egész házasságuk
alatt folyamatosan arra gyanakodott a nő, hogy a férfi
megcsalja, most pedig olyan, mintha ő maga sodorta volna
bele egy ilyen helyzetbe a férfit. – Van egy pluszjegyem egy
nagyon elegáns borvacsorára ma estére, és a feleségem
szeretne itthon maradni, és írni. Szeretne valaki eljönni
velem közületek?

– Isten ments – mormogta Abby.
– Nem, köszönöm – mondta bájosan Celeste –, nagyon

fáradt vagyok.
Merritt felpillantott, és hűvösen a férfi szemébe nézett. A

férfi szíve egy pillanatra megállt.

Tag zakót viselt, nyakkendő nélkül. Merritt egy hátul
vékony keresztpántos, lila ruhát viselt ezüst tűsarkúval.
Greer a cipőt kiszúrva nem bírta ki kommentár nélkül.

– Nem fogod kitörni a nyakad ebben a cipőben? –
kérdezte.

– Ne izguljon – válaszolta Merritt –, gyakorlott vagyok.
– Hát – súgta Greer Tag fülébe, amikor búcsúzóul

megcsókolta a férfit –, úgy hiszem, a Quaise Pasture út bírni
fogja a terhelést.

A Polpis úton haladva a Land Roverrel Tag azon aggódott,



hogy Merritt a férfi combjára csúsztatja majd a kezét. Majd
azon aggódott, hogy nem. Már attól felállt a farka, hogy
megérezte a nő parfümjének illatát, és hallgatta, amint a
táskájában matatott a sötétben. Nem szállhatott ki így a
kocsiból; le kellett nyugtatnia magát valahogy. Nagy
levegőt vett. Attól tartott, hogy összefutnak majd valami
ismerőssel a vacsorán, és akkor hogy fogja elmagyarázni
majd, hogy Merritt kicsoda? A jövendőbeli menyem legjobb
barátnője. Elég zavarosan hangzik. Mert az is. Mit fognak
gondolni az emberek? Azt hiszik majd… nos, ami amúgy is
elég egyértelmű volt.

De ekkor Tagnek eszébe jutott az egyik kedvenc
mondása: „Minden fejben dől el.” Ezt a helyzetet
többféleképpen is fel lehetett fogni. Tag úgy tekintett az
estére, mint egy ártatlan kis szórakozásra, és ezért úgy
gondolta, az is lesz. Ettől egy kicsit megnyugodott.

– Most jársz először Nantucketen? – kérdezte a lányt.
– Dehogy – válaszolta hanyagul Merritt –, sokszor jártam

már itt a barátaimmal a főiskolai évek alatt, és úgymond
„felnőttként” is.

– Hová jártál főiskolára? – kérdezte a férfi.
– A Trinityre – válaszolta a lány –, az elbűvölő

Hartfordban.
A férfinak voltak barátai, akiknek a gyerekei a Trinityre

jártak, de nem mert rákérdezni, hogy Merritt ismer-e
valakit közülük; e nélkül is tisztában volt azzal, hogy a lány
mennyire fiatal. Vagy hogy ő mennyire öreg.

– Vannak testvéreid? – kérdezte a férfi.
– Egy bátyám. Feleséggel, gyerekekkel és jelzáloghitellel.
– Hol nőttél fel?
– Long Islanden, Commackben.
Tag bólogatott. Neki és Greernek sikerült elkerülniük

Long Islandet, bár a férfinak volt az Oyster-öbölben egy
ügyfele, akit alkalmanként meglátogatott, és még
valamikor nagyon régen eltöltöttek Montaukban egy esős
hétvégét, amikor a fiúk még kicsik voltak. Még soha nem
hallott Commackről.

– Mindig is szerettem volna egy kislányt – mondta –, de



Greer nem, ő elvan a fiúkkal.
– Greer csodálatos nő – jegyezte meg Merritt.
– Valóban? – kérdezte a férfi. – Egyébként meg van egy

menyünk, Abby. Nemsokára pedig Celeste is.
– Celeste egy igazi kincs – mosolygott Merritt. – Életem

egy nehéz szakaszában ismertem meg. Megmentette az
életemet.

A férfi szeretett volna rákérdezni, mire gondolt pontosan
a lány, de erre már nem volt idejük. Megérkeztek. A ház,
mondani sem kell, hatalmas volt – a belülről kivilágított
épületből a tengerszorosra néző kilátás még drámaibb volt,
mint Tag házából. A parkolóban két ismeretlen autó állt.

Tag leparkolt, majd Merrittre mosolygott. Ez csak egy
ártatlan szórakozás lesz, gondolta.

– Mehetünk? – kérdezte.

Az este jól alakult. Tag a híres Dujac szőlőbirtokról érkezett
francia úriemberen, a Nautilus két sous-séfjén és a két
felszolgálón kívül senkit sem ismert. A rajtuk kívül ott
vacsorázó nyolc fő együtt jött, állítólag először jártak a
szigeten. Texasból érkeztek.

– Texasból honnan? – kérdezte Merritt.
Tag próbálta magát felkészíteni arra az esetre, ha erre a

kérdésre azt a választ kapnák, hogy Austinból, és ha
kiderülne, hogy Abby szüleinek, a Freeman családnak a
legjobb barátai vagy üzleti partnerei.

– San Antonio – válaszolta a társaság. – Ne feledjétek
Alamót!2

Hamar kiderült, hogy Merritt semmit sem tud a borokról,
még a legalapvetőbb dolgokat sem. Nem tudta, hogy a
cabernet sauvignon bordói, vagy hogy a pinot noir és a
chardonnay burgundi. Azt sem tudta, mi az a termőhely.
Soha nem hallott még a pinot francról; soha nem hallott
még a Loire-völgyről. Milyen kulturális véleményvezér lehet
ez a nő, ha még az alapvető kifejezésekkel sincs tisztában a



borokat illetően?, töprengett a férfi.
– Mit iszol, amikor elmész szórakozni?
– Koktélokat – válaszolta a lány. – Gint, bourbont, vodkát,

tequilát. A sovány Margarita3 a kedvencem. – A lány
bizonyára észrevette a férfi arcán megjelenő grimaszt, mert
hozzátette: – Régen volt egy hely a belvárosban, a Pearl and
Ash, ahol a „Tini Jézus” nevű koktélt lehetett kapni, na, az
volt igazán a kedvencem. És hát a nevét is nagyon imádtam!

Tag el sem tudta képzelni, hogy megigyon valamit, amit
Tini Jézusnak hívnak.

– Mit iszol az osztriga mellé? Vagy a kaviár mellé?
Biztosan pezsgőt.

– Proseccót – válaszolta a lány –, de arra mindig rá kell
beszélni. Fáj tőle a fejem.

Az első pohár bor, a 2013-as Chambolle-Musigny után a
férfi arra a következtetésre jutott, hogy Merritt
tudatlansága igazi szerencse. A lány mégsem az a tapasztalt
nagyvilági nő, mint akinek gondolta. Pár óra alatt
meggyőzte magát, hogy Merritt legalább harmincéves
lehet, de attól tartott, hogy ezzel csak önmagát ámítja, nincs
mese, minimum harminc évvel fiatalabb nála a lány.

A második pohár bor, egy 2009-es Morey-Saint-Denis
után Tag egyre felszabadultabb lett. Szerette volna
kiokosítani Merrittet a borokról. Szerette volna neki
megtanítani, hogy hogyan kell megízlelni a minőségi bort.
Szerette volna neki megtanítani, hogyan ismerje fel a
feketecseresznye- és a dohányjegyeket a pinot borokban, és
a citrom-, a menta- meg a lóherejegyeket a sauvignon
blanc-ban. Izgatottan állt eme feladat elé, habár aggódott
amiatt, hogy a ha lány a világ legjobb borait kóstolja majd
végig aznap este, akkor minden más, amit azután tapasztal
majd, csak csalódás lehet.

Jóval éjfél után léptek ki a házból, kézen fogva. Az este egyik
különlegesen jó hangulatú pontján az egyik texasi hölgy az
alábbi kérdést tette fel Merrittnek:

– És mióta házasok?



Merritt gondolkodás nélkül vágta rá, hogy:
– Friss házasok vagyunk.
– Gratulálok! – mondta a nő. – Második házasság?
Merritt a nőre kacsintott.
– Miből találta ki?
Végül házaspárként távoztak, a kiváló boroknak, a

különleges ételeknek és egy csapat bajtársias idegennek
köszönhetően. Mintha egy teljesen másik életbe csöppentek
volna, ahol minden olyan új volt, és ahol minden
lehetségesnek tűnt. Amint a férfi kinyitotta a kocsi ajtaját
Merrittnek, a lány Tag felé fordult, és mélyen a szemébe
nézett.

A férfi szemérmesen adott egy csókot a lány ajkára.
– Csak ennyi? – kérdezte a lány.
Mondd, hogy igen, gondolta Tag. Légy erős. Légy hű

Greerhez meg a fiúkhoz. Mutass némi tisztességet és
önmegtartóztatást, az isten szerelmére!

De hát…
Már a lány ajkának leghalványabb érintésétől is mintha

elektromosság futott volna végig a férfi testén. Tag
lüktetett a vágytól. Képtelen volt megállni, hogy ne álljanak
meg a tengerparton szeretkezni, többször is.

Elvégre ő is csak férfiból volt.



2018. JÚLIUS 7., SZOMBAT
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A RENDŐRFŐNÖK

Roger kihallgatása után a rendőrfőnöknek több választási
lehetősége is volt, hogy kit hallgassanak ki következőnek.
Ott volt a menyasszony apja, aki az emeleti hálószobában
volt a menyasszony anyjával; Greer Garrison azt kérte, hogy
ameddig feltétlenül nem szükséges, ne zavarják őket a nő
rossz egészségi állapota miatt. Aztán ott volt a vőlegény,
Benjamin Winbury, aki engedélyt kért a távozásra, hogy
bemehessen Celeste-hez a kórházba, és azt ígérte, hogy egy
órán belül visszajön. Így nem maradt más, mint a vőlegény
testvére, Thomas; a vőlegény apja, az idősebbik Thomas,
más néven Tag; meg ez a Shooter gyerek, a vőlegény tanúja.
A rendőrfőnök szerint a legutóbbi tűnt a legígéretesebbnek.

Dickson azt állította, hogy a vőlegény tanúja nem volt
ott, amikor a férfi a helyszínre érkezett, viszont egy órával
később megjelent, egy taxiból kiszállva. Talán egy nővel
találkozott – vagy egy férfival – előző éjjel, és máshol
töltötte az éjszakát. Ami furcsa volt, hogy a férfinál ott volt
a bőröndje is. Úgy tűnt, mint aki el akart volna menni, de
végül meggondolta magát. Bizonyára volt valami
kézenfekvő magyarázat a dologra, de mivel a rendőrfőnök
magától nem tudott rájönni, hogy mi lehetett az, úgy
döntött, kikérdezi Shootert.

A rendőrfőnök a parton felhúzott rendőrségi szalag
mögött állva találta meg Shootert, a tengert bámulta. A férfi
zakó nélkül, mezítláb, kigombolt ingben álldogált ott.

– Üdv – köszönt oda a rendőrfőnök. Shooter megfordult.
Tekintetéből félelem vagy talán aggodalom sugárzott. Ed
hozzá volt szokva az ilyesmihez. Az elmúlt harminc évben
valójában senki nem örült annak, ha szolgálat közben
kellett találkoznia vele. – Feltehetnék önnek néhány
kérdést?



– Mivel kapcsolatban? – kérdezte Shooter.
– Mindenkit kihallgatunk a vendégek közül. Ha jól

tudom, ön a vőlegény tanúja.
– Ha arra kíváncsi, mi történt vele, fogalmam sincs –

közölte Shooter.
– Csak szeretném megtudni, mi történt tegnap este –

mondta a rendőrfőnök. Semmi extra.
Shooter bólintott.
– Azt hiszem, az menni fog.
– Remek – jegyezte meg a rendőrfőnök, majd Shootert a

parkolón át a rózsalugas alatti fehér kovácsoltvas padhoz
vezette, ahol előtte Rogerrel is beszélt. Az ingatlan északi
részénél lévő vendégházat, ahol a menyasszony tanúja volt
elszállásolva, rendőrségi szalaggal zárták körbe. A
rendőrfőnök egészen biztos volt abban, hogy ha megtalálják
a lány telefonját, akkor minden kérdésükre választ kapnak
majd. Alaposan megtanulta az elmúlt évtizedben, hogy ha
valakiről az ember meg akarja tudni, hogy kicsoda
valójában, akkor csak bele kell nézni a telefonjába. Shooter
helyet foglalt, a rendőrfőnök pedig elővette a
jegyzetfüzetét. – Nos… hol volt ön tegnap este?

– Tegnap este? – kérdezett vissza a férfi, amiből a
rendőrfőnök pontosan tudta, hogy hazudni fog.

– Igen, tegnap este – válaszolta higgadtan. – A vőlegény
azt mondta a kollégámnak, hogy ön nem volt itt. Amíg meg
nem jelent itt a taxival, azt hittük, talán ön is meghalt, de
szerencsére nem így van. Merre járt?

– Sajnálom, hogy aggódtak értem – húzta meg a vállát
Shooter –, fent voltam a Wauwinetben.

– A Wauwinet fogadóban? – kérdezte a rendőrfőnök.
– Valójában az étteremben. A Topper’sben. Jóban vagyok

ott a pultoslánnyal.
– És hogy hívják a pultost?
– A neve? – kérdezte Shooter feleslegesen. – Ő Gina.
– A Topper’sben dolgozó pultost Ginának hívják, és maga

vele töltötte az éjszakát?
– Igen – válaszolta Shooter.
– Ő ott lakik? – kérdezte a rendőrfőnök. – A



Wauwinetben?
– Igen – válaszolta Shooter –, egy személyzeti lakásban.
– Eredetileg is úgy tervezte, hogy az éjszakát Ginával

tölti? – kérdezte a rendőrfőnök. – Mert a vőlegény, úgy
tűnik, azt gondolta, hogy maga a vendégházban tölti az
éjszakát.

– Nem, nem terveztem – válaszolta Shooter. – Csak egy
alkalmi numera volt. Késő volt, ő rám írt, én pedig
felmentem hozzá.

Alkalmi numera. A rendőrfőnök egyből arra gondolt,
hogy szeretné az ilyenektől megvédeni Chloét. Legalább
százévesnek érezte magát.

– Mikor volt ez?
– Nem tudom pontosan – válaszolta Shooter.
– Nézze meg a telefonján – kérte a rendőrfőnök.
Shooter elővette a telefonját a Nantucket Reds

nadrágjának zsebéből, majd elkezdte nyomkodni.
– Bizonyára kitöröltem az üzenetet.
– Bizonyára kitörölte az üzenetet – ismételte meg a

rendőrfőnök. – Mondja, miért vitte magával a cuccait? Úgy
tűnik, mindent magával vitt.

– Igen – mondta Shooter gyanakvóan, a rendőrfőnök
pedig látta, amint a férfi saját elméjének sötétjében
tapogatózva próbált találni valamit, amibe
belekapaszkodhat. – Azért vittem magammal, mert azt
gondoltam, hogy talán a Wauwinetben maradok, Ginával.

– De ma reggel, mondhatni elég korán, megjelent itt, a
háznál. Mi történt?

– Meggondoltam magam – válaszolta Shooter.
– Meggondolta magát – ismételte a rendőrfőnök, majd

Shooter Uxley-ra pillantott. A srác izzadt, bár tény, hogy
elég meleg volt, még árnyékban is. – Nem bánná, ha
elkérném ennek a Ginának a mobilszámát?

– A számát? – kérdezte Shooter. – Inkább nem. Nem
szeretném őt ebbe belekeverni, ha nem muszáj.

– De muszáj – jegyezte meg a rendőrfőnök –, ugyanis Gina
a maga alibije.

– Az alibim? – kérdezte Shooter. – Miért lenne szükségem



alibire?
– Van egy szemtanú nélküli halálesetünk – válaszolta a

rendőrfőnök –, ön pedig nem ott tartózkodott, ahol lennie
kellett volna, csak később bukkant fel. Na mármost, talán a
sztorija megállja a helyét. Lehet, hogy maga felment a
Wauwinetbe, hogy felszedje Ginát, a pultoslányt, és
magával vitte az összes csomagját, és talán aztán mégis azt
gondolta, hogy annyira mégsem jön be önnek Gina, vagy,
hogy a személyzeti szállás mégsem annyira jó, mint a
Winbury család vendégháza. Ez mind elképzelhető. De van
itt egy huszonkilenc éves nő, aki meghalt, úgyhogy
szeretnék kellő alapossággal utánajárni ennek és ellenőrizni
a sztoriját. Vagy megadja a lány telefonszámát – amiről
tudom, hogy megvan magánál, mivel azt mondta, hogy
múlt éjjel SMS-t küldött önnek –, vagy felhívom a
Wauwinet recepcióját, és így veszem fel a lánnyal a
kapcsolatot.

Shooter felpattant.
– Hívja a Wauwinet recepcióját – válaszolta –, nekem

most azonnal ki kell mennem a mosdóba. Nem jó a
gyomrom. Azt hiszem, a tegnapi kagyló lehet az oka.

– Menjen csak – mondta a rendőrfőnök. A férfi nem volt
hülye, jól tudta, hogy Shooter a vendégházba fog menni,
mert „ki kell mennie a mosdóba”, de valójában Ginának, a
pultoslánynak akart üzenni, hogy megkérje, igazolja a
sztoriját.

A rendőrfőnök megvárta, míg Shooter bement a házba,
majd elővette a mobilját, és felhívta az Old Salt
Taxitársaságnál dolgozó Bobot. Bobot, aki ma reggel elhozta
Shootert, és akivel huszonöt éve jó barátok voltak.

– Szia, Bob – mondta a rendőrfőnök –, itt Ed Kapenash.
– Ed – válaszolta Bob –, sajnálom, hogy nem váltottunk

pár szót ma reggel, de úgy tűnt, eléggé elfoglalt voltál. Mi
újság? Azt beszélik, hogy valakit megöltek.

Azt beszélik. Máris? Végül is ez egy kis sziget.
– Most nem mennék ebbe bele – válaszolta Ed röviden –,

viszont emlékszel arra a fiúra, akit ma reggel kiraktál itt?
Tudnom kellene, hogy hol vetted fel. A Wauwinetnél?



– A Wauwinetnél? – kérdezte Bob. – Nem. Azt a nagyon
jóképű kölyköt piros rövidnadrágban meg zakóban? A
kikötőben vettem fel. A 6.30-as hajóra volt jegye, de
szerintem lekéste, úgyhogy megkért, vigyem vissza a
Monomoy útra. Azt mondta, hogy ott van elszállásolva.

– Biztos, hogy a kikötőben vetted fel, és nem a
Wauwinetnél?

– Igen, biztos vagyok benne – válaszolta Bob. – Az lehet,
hogy már nem leszek fiatalabb, de azért még tudom, mit
beszélek. A kikötőben vettem fel a kölyköt. Azt mondta,
hogy lekéste a 6.30-ast.

– Oké, Bob, köszönöm. Később beszélünk. – A
rendőrfőnök letette a telefont, majd egy pillanatra
elgondolkodott. Shooternak jegye volt a korai kompjáratra?
Úgy, hogy az esküvő délután lett volna? Itt valami bűzlik,
gondolta. Ráadásul az, hogy a srác a Wauwinetben töltötte
az éjszakát, színtiszta hazugság volt.

Miért?
Egy üzenet érkezett a rendőrfőnök mobiljára. Bostic, a

temetkezési vállalkozó írt, hogy már úton van a helyszínre –
ami jó hír volt, figyelembe véve a forróságot és az emberek
gyenge idegeit. Bostic feladata volt, hogy előkészítse majd a
holttestet, hogy Cape Codba szállíthassák boncolásra. Az
órájára nézett. Úgy tervezte, hogy ha minden jól megy, már
délutánra tudni fogják a halál okát.

A rendőrfőnök várt még pár percet, hogy Shooter
visszaérjen, aki akkorra már bizonyára rájött, hogy
hazugságon kapták, de mivel nem ment vissza, Ed a
parkolón át a vendégházhoz ment, ahová Shootert
elszállásolták, majd bekopogtatott az ajtón.

– Mr. Uxley?
Nem jött válasz. Erősebben kopogtatott.
– Uram!? – Megpróbált benyitni, de az ajtó zárva volt.

Betörte az ajtót, ami elég durvának tűnhetett, de szerette
volna Shooter Uxley tudtára adni, hogy nem bújhat el előle.

A ház üres volt. A rendőrfőnök benézett a kis nappaliba, a
konyhába, a hálószobába és a fürdőszobába is, ahol az
ablakot tárva-nyitva találta.



Shooter Uxley pedig nem volt sehol.



2018. JÚLIUS 6., PÉNTEK
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KAREN

A nő az ágyára eső napsugarak fényére ébredt a délutáni
szundításból, és egy csodálatos pillanat erejéig nem érzett
fájdalmat. Segítség nélkül ült fel az ágyán. Mintha
Nantucket szigete – a levegő minősége, a különleges
tengerparti atmoszféra – gyógyítóan hatott volna rá.

Minden rendben lesz, gondolta.
– B-B-Betty?
Karen megfordult. Celeste lépett ki Karen

fürdőszobájából egy fodros, élénk színű fürdőruhában, ami
a mandarin, a naplemente és a királylepke színeit idézte.
Lehet, hogy Celeste-nek az agya és természete egy tudósé
volt, de a teste egy fürdőruha-modellé. Karen kerek és
formás keblét, a nő legcsodálatosabb testrészét örökölte. De
a keblével együtt Celeste talán a rákra való hajlamot is
örökölte. Karen megígértette Celeste-tel, hogy amint
összeházasodnak Benjivel, és Celeste-nek minden részletre
kiterjedő egészségbiztosítása lesz, a lány csináltat egy
genetikai vizsgálatot a Sloan Ketteringben, és ha szükséges,
minden évben elmegy szűrésre. A korai felismerés
kulcsfontosságú.

– Szia, drágaságom! – szólította meg Karen. – Mit
csinálsz? Neked most máshol kellene lenned. Magaddal
kellene foglalkoznod.

– Csak elraktam a p-p-piperéidet – dadogta Celeste most
pedig segítek neked el-el-elkészülni.

Karen szemébe könny gyűlt. Ő az, akinek segítenie kellett
volna Celeste-nek, akinek körbe kellett volna ugrálnia a
lányát, a menyasszonyt, de kétség sem fért hozzá, hogy
Karennek ahhoz, hogy képes legyen megjelenni a többiek
előtt, fel kellett öltöznie, ehhez pedig szüksége volt
segítségre.



– Hol van az apád? – kérdezte a nő.
– Úszik – válaszolta Celeste.
Karen szúró fájdalmat érzett a mellkasában. Az irigység

volt az. Bruce úszott. Karen epekedve vágyott arra, hogy a
férfival lehessen, hogy érezze az erőt a végtagjaiban. Egykor
erős volt; felidézte, ahogy a karját a feje fölé emelve, hogyan
hajtotta magát a lábával, amikor ő úszta a pillangót a
váltóban. Az életére visszagondolva, most látta csak, hogy
mennyi mindent nem tudott igazán értékelni.

Karen a mellette ülő Celeste-re pillantott. A lánya
tekintete szomorú volt, Karen aggódott a dadogás miatt,
bár eddig nem említette, mert nem akarta megijeszteni
Celeste-et, nehogy ezzel tovább rontson a helyzeten. Tudta,
hogy Benji és Celeste letették a házastársi esküt, így nem
maradt más beszéd hátra, mint hogy Celeste kimondja az
„Igen”-t.

– Minden rendben? – kérdezte Karen.
– Igen, B-B-Betty, hát persze – válaszolta Celeste.
Ennek a becenévnek a hallatán Karen mindig felderült,

még annyi év után is. Ő volt Betty, mivel Karen esküdött az
anyjától örökölt szakadt, spirálkötéses Betty Crocker-
szakácskönyvekre. Bruce pedig Mac volt, MacGyver után, a
férfi különleges problémamegoldó képessége miatt. Bruce
bármit megjavított, és büszke volt magára, hogy a harminc
éve tartó házasságuk alatt egyszer sem kellett szerelőt
hívniuk. Celeste nevezte el őket így tizenegy éves korában,
amikor úgy érezte, hogy már kinőtte az anyu és apu
megszólításokat.

Karen megsimogatta Celeste karját, a lánya pedig már-
már majdnem valódinak tűnő mosolyt erőltetett az arcára.
Színlel. De vajon miért? Vajon félt és aggódott Karen
betegsége miatt? Karen tisztában volt azzal, hogy látványos
volt a leépülése, és hogy az elmúlt két hétben is sokat
romlott az állapota, amióta legutóbb találkozott Celeste-tel.
Karen ledobott majdnem hat kilót az előző héten, plusz
másik négy és felet az azt megelőző héten. A gyomra már
nem volt a régi; egy-két falatot tudott csak enni, meg némi
fehérjeport, amit magába erőltetett, hogy legyen némi



ereje. A nő fején a haja helyét szürke, barkaszerű bolyhok
borították. Szeme beesett volt, végtagjai remegtek, melynek
látványa bizonyára sokkolta Celeste-et.

De Karen nem volt meggyőződve arról, hogy ő lenne az
oka Celeste töprengő, távolba révedő hangulatának. Valami
más lehetett a baj, talán a stressz meg a nyomás, amit
amiatt érzett, hogy ő állt a figyelem középpontjában. Óriási
esküvőt szerveztek; a dekoráció pompázatos volt, melyet
gondos és drága tervezés előzött meg, Celeste-tel és Benjivel
a középpontban. Ez bárki más számára is megterhelő lett
volna. Karen és Bruce házasságkötésekor összesen hat fő
vett részt az eastoni polgármesteri hivatalban tartott
szertartáson, melyet követően Karen és Bruce egy üveg Asti
habzóborral ünnepeltek, meg egy pizzával a Nicolosi’sból.

Talán nem az esküvő volt az oka. Talán Benji. Karen
felidézte a Kathryn Rendallnál tett látogatását.

Káosz.
– Drágám – szólalt meg Karen.
Celeste az anyjára nézett, a tekintetük összekapcsolódott.

Karen kiolvasta az igazságot Celeste ragyogó kék szeméből:
hogy nem akar hozzámenni Benjihez.

Karennek meg kellett erősítenie Celeste-et, hogy
helyesen cselekszik. Benji jó ember volt. Imádja a lányát.
Legalább annyira piedesztálra emelte Celeste-et, mint
Karen és Bruce attól a pillanattól kezdve, hogy a világra jött.
Benji ezért volt annyira csodálatos: mert pont annyira
szerette a lányukat, mint amennyire azt a lány
megérdemelte. Ezért… meg a pénz miatt.

Karen szeretett volna úgy tenni, mintha a pénz nem
számítana, de számított. Az elmúlt harminc évben Karen és
Bruce napról napra éltek; döntéseik kilencvenöt százalékát
a pénz határozta meg: megvegyék-e a biogyümölcsöt
Celeste-nek, hogy minél kevesebb méreg jusson a lány
szervezetébe? (Igen.) Vezessenek-e még plusz húsz
kilométert Phillipsburgig, hogy olcsóbban tankoljanak?
(Igen.) Elvigyék-e Celeste-et fogszabályozásra egy olyan
orvoshoz, akit állítólag gyerekek zaklatásával vádoltak meg,
de feleannyi pénzt kért, mintha egy jó nevű fogszabályozó



szakorvoshoz küldték volna? (Nem.) Volt elég pénzük, hogy
fizessék a jelzáloghitelüket, meg hogy Celeste-et főiskolára
küldjék, de bármilyen váratlan kiadás – egy lyuk a tetőn, az
ingatlanadó megemelkedése, egy rákdiagnózis – elég lett
volna, hogy csődbe sodorja őket.

Karen nem ilyen életet szánt Celeste-nek. A lányának
főiskolai diplomája van, meg jó állása az állatkertnél, de
Benji mindent meg tudott adni neki. Celeste pedig
megérdemelte, hogy mindene meglegyen.

Karen épp megszólalt volna, hogy megnyugtassa a
lányát, hogy helyesen cselekszik, amikor Bruce lépett be a
szobába egy kék-fehér csíkos strandtörölközővel a derekán.
Karen a szemét legeltette a férjén – számára a férfi minden
egyes testrésze akkor is ugyanolyan gyönyörű volt, mint
amikor oly sok évvel azelőtt először pillantotta meg őt a
medence mellett. A férfi kidolgozott vállán dagadtak az
izmok; csakúgy, mint sima, széles mellkasán. Soha nem volt
pénzük arra, hogy edzőterembe járjanak; Bruce mindig a
régimódi tornagyakorlatokat végezte – felüléseket,
fekvőtámaszokat és húzódzkodást – reggelente a
hálószobájukban, mielőtt munkába indult. Még egy órát
sem töltött odakint, de a bőre máris aranybarnán
ragyogott. Karen mindig is irigyelte a mediterrán
vérvonalat, amit a férfi az anyjától örökölt. Bruce-nak elég
volt kimennie füvet nyírni, és bronzbarna istenként tért
vissza.

– Életem női együtt! – jegyezte meg. – Micsoda
meglepetés!

– E-e-elhoztad a Reds nadrágot, Mac – kérdezte Celeste –
h-h-holnapra?

– Igen – válaszolta Bruce, miközben a szekrényből
előhúzott egy téglaszínű nadrágot. – Nem értem, miért
olyan nagy szám ez. Tutira nem a szabása miatt. Akkor
talán a színe miatt? Mrs. Winbury, vagyis Greer azt mondta,
hogy minden egyes mosásnál veszít a színéből. Ebből arra
következtetek, hogy hordhatom majd a tisztítóba.

– N-n-nem, mosd csak ki – mondta Celeste. – Pont ez a
lényeg. Minél j-j-jobban k-k-kifakul, annál m-m-menőbb.



– Ennek semmi értelme – jegyezte meg Bruce. – Láttad,
milyen az a fekete farmer, ami ma volt rajtam? Szűk. Olyan
vagyok benne, mint egy párduc.

– A Reds m-m-más – mondta Celeste.
– Ez amolyan nantucketi dolog, drágám – mondta Karen

Bruce-nak. A nő azt gondolta, hogy a férfi már kezdi
kapisgálni; minél régibbnek és elnyűttebbnek tűnt a
nadrág, annál eredetibbnek számított. Az új és fényes
feketepárduc-stílus itt nem volt menő; Nantucketen a
hanyag megjelenés volt a divat: kifakult nadrágok, rojtos
gallérok, kopott papucscipők. Bruce ezt nem érthette, de
Karen a pillantásával szinte könyörgött a férfinak, hogy
hagyja annyiban a dolgot. A legkevésbé sem szerettek volna
gondot okozni, és kellemetlen helyzetbe hozni Celeste-et.

Bruce elkapta Karen tekintetét, és mintha olvasott volna
a gondolataiban.

– Úgy lesz, ahogy mondod, bogaram. – Magára vett egy
pólót, majd megfogta Celeste és Karen kezét, egy emberi
láncot alkotva. Sajnos, mint mindenhol, köztük is volt egy
gyenge láncszem, az ő esetükben ez Karen volt, akiről
tudták, hogy hamarosan ott fogja hagyni őket. Mély
fájdalom volt ez. A nő azt gondolta, a legnagyobb
kegyetlenség a világon az, hogy ilyen mélyen képesek az
emberek szeretni.

– Azért jöttem, hogy segítsek B-B-Betty-nek elkészülni –
mondta Celeste. – Nemsokára kezdődik a b-b-buli.

– Mi van a főpróbával? – kérdezte Bruce. – Nem a
templomba megyünk mindannyian?

– D-D-Derby tiszteletes New York-i járatát t-t-törölték,
ezért úgy döntöttünk, nem tartjuk meg a főpróbát –
válaszolta Celeste.

Karen megkönnyebbült. Nem volt biztos benne, hogy
kibírná a főpróbát és a bulit is. Bruce ennek ellenére
sértődöttnek tűnt.

– Hogy fogjuk így gyakorolni a bevonulásunkat? –
kérdezte.

– Nem kell azt gy-gy-gyakorolni – válaszolta Celeste –,
csak beléd karolok, és odasétálunk. Lassan. Átadsz B-B-



Benjinek. M-m-megpuszilsz.
– Szerettem volna gyakorolni – jegyezte meg Bruce –,

gyakorolni, hogy ne bőgjem el magam közben. Azt
gondoltam, mivel ma csináljuk majd először, még biztos
sírni fogok, de akkor holnapra már megszokom, és talán
akkor nem bőgöm el magam közben. Talán. De szerettem
volna gyakorolni.

Celeste vállat vont.
– Úgy döntöttünk, hogy kihagyjuk.
Bruce bólintott.
– Rendben. Segítek anyádnak. Te csak menj, és pihenj,

bogaram. Igyál egy pohár bort.
– Keresd meg Benjit – mondta Karen –, legyetek egy kicsit

kettesben, mielőtt beindulnak a dolgok.
– De én szeretnék itt maradni – ellenkezett Celeste –, v-v-

veletek.

Bruce segített Karennek be- meg kiszállni a zuhanyból.
Celeste felsegített Karenre egy finom, fehér frottírszegélyes
pamut fürdőköpenyt – amiből Celeste elmondása szerint
minden vendégszobában kettő volt, és minden egyes
használat után kimosta őket Elida, a Winbury család nyári
házvezetőnője –, majd Celeste bedörzsölte az édesanyja
karját, hátát és lábát Greer Garrison kedvencével, a La
Prairie White Caviar fénylő testápolójával, amiből szintén
minden szobában volt, és ami egyik testápolóhoz sem volt
fogható, amit Karen valaha is használt; gazdag volt, és
érzéki. Karen bőre csak úgy szívta magába a krémet.

Bruce segített Karennek felöltözni. A nő selyemkimonót
viselt fekete harisnyával és egy Tory Burch balerinacipővel,
amit Bruce egy éve vett neki fillérekért egy leárazáson.

– Stílus – jegyezte meg Bruce – és kényelem.
Karen a tükörbe nézett. Lötyögött rajta a kimonó, ezért

megszorította az övét.
– Rúzs, B-B-Betty – mondta Celeste, és finom

mozdulatokkal tett egy kicsit Karen ajkára a mindig kéznél
lévő Maybelline márkájú piros rúzsából. Ez volt az egyetlen



rúzs, amit Karen valaha is magára kent. És valószínű volt,
hogy már nem is nagyon fog más rúzst viselni a
későbbiekben sem.

– Szerintem így jó leszel – mondta Bruce. – Elragadóan
nézel ki.

– Szeretnék gyorsan elmenni a mosdóba – mondta Karen.
Legalább ez még ment neki segítség nélkül is. Magára zárta
az ajtót. Muszáj volt bevennie egy oxikodont. Valójában
kettőt, mert most sok feladat várt rá. Több tucat vadidegen
embernek kellett bemutatkoznia, ami egyébként nem
igazán érdekelte volna, ha közülük néhányan nem
maradtak volna Celeste életének része, miután ő már
elment, és Karen elhatározta, hogy minden egyes ilyen
ember „kedves nő”-ként fog emlékezni Celeste anyjára.

Karen nem találta az oxit. A gyógyszeres üveg a Vera
Bradley kozmetikai táskájában volt a rúzs és a Revlon
szempillaspirál mellett, ami gyakorlatilag
hasznavehetetlen volt, miután kihullottak a szempillái. Hol
a… Karen megpróbált nem pánikba esni, de ezek nélkül a
tabletták nélkül képtelen lett volna bármire is. Ha nem jut
hozzá valahogy, akkor magzatpózban összekuporodva tölti
a nap hátralévő részét, miközben üvölt a fájdalomtól.

Karen végigpásztázta a vendégszoba összes fényes
márvány-, üveg- és tükrös felületét. Ott volt Karen
fogkeféje egy ezüstpohárban, ott volt a varázslatos
testápoló. Karen kihúzta a kis fiókokat, hátha Celeste
elpakolta a dolgait, hogy ettől otthonosabban érezze magát
az anyja.

És igen! Ott volt a harmadik fiókban. Ó, hála az égnek!
Elég szokatlan hely volt ez a tablettáknak, de talán Celeste
nem akarta, hogy a házvezetőnő megtalálja őket, és
elcsábuljon. Karen azon gondolkodott, szóvá teszi Celeste-
nek, hogy miért turkált a dolgai közt. De abban a
pillanatban a legfontosabb az a hatalmas megkönnyebbülés
volt, melyet Karen érzett, s ami majdnem olyan hatásos
volt, mint maguk a tabletták. Két bogyót adagolt a
tenyerébe, vizet töltött az ezüstpohárba, és lenyelte őket.



GREER

Greer megnézte az e-mailjeit, hogy átfussa a pontos
menetrendet, melyet Siobhan, a vendéglátós küldött neki,
de sajnálatos módon felfedezett egy új levelet a Livingston
and Greville szerkesztőjétől, Enid Collinstól, SÜRGŐS
felirattal a tárgysorban.

Greer elnevette magát. Enid hetvenhét éves, van tizenegy
unokája és egy dédunokája, és Greer kéziratait még mindig
piros ceruzával javította ki. A huszonkét év alatt, mióta
Enid szerkesztette Greer regényeit, még egyetlenegyszer
sem használta a sürgős szót. Enid igen erősen hitt abban,
hogy az ötleteket hagyni kell megérni – napokig, hetekig
vagy akár hónapokig. Enid semmit nem vetett meg jobban
a sürgetésnél.

Greer megnyitotta a levelet, annak ellenére, hogy a
sürgős szó definícióját legjobban az határozta meg számára,
ami épp akkor történt Greer nappalijának ablakából nézve:
a székek felállítása, a zenekari hangpróba, a hatvanfős
vendégsereg, mely Summerland felé szállingózott a
próbavacsorára, köztük Featherleigh Dale-lel.

A levél így kezdődött (Enid mindig úgy írta az e-maileket,
mintha azok hivatalos levelek lennének):

„Drága Greer,
Bizonyára megérted, hogy mennyire fáj leírni ezeket a

sorokat, azok után, hogy mennyi időn át voltam a
munkásságod támogatója – ha emlékszel még –, a legelső
támogatója.”

Igen, Greer emlékezett. Rettenetesen unatkozott, amikor
Thomasszal volt állapotos – Tag reggeltől estig az irodában
volt akkoriban –, úgyhogy elkezdett írni egy krimit, mely
Párizs hatodik kerületében játszódott, Imádság a Saint-
Germain-des-Prés negyedben címmel. Elküldte a Livingston
and Greville kiadónak, amely Greer kedvenc krimijeit is
forgalmazta, és meglepetésére Enid Collins, az elismert
szerkesztő visszaírt neki, hogy szeretné kiadni a könyvét, és



hogy ő és Greer tudnának-e találkozni, hogy megbeszéljék
az anyagi részleteket és a szerkesztői változtatásokat.
Ugyanez a kiadó adta ki a Dolly Hardaway-krimisorozatot,
melyek közül a legsikeresebbet, a A Khao San úti gyilkos
című regényt vászonra is vitték, és valahogy elnyerte a
nehezen megfogható kultuszfilm státuszt.

„Sajnálatos módon, mióta a Turnhaute Kiadó felvásárolta
a céget, a döntési jogköröm szinte teljesen megszűnt.”

Greer azon töprengett, vajon az óriási, köpönyegforgató
Turnhaute cégnek köszönhető-e ez, vagy azért, mert Enidre
már nem számítanak az idős kora miatt. Legközelebb a
jogosítványát fogják elvenni szegénynek, gondolta.

„A szerkesztőségvezető, Mr. Charles O’Brien szintén olvasta
a kéziratodat, és »elfogadhatatlannak« találja. Megkért, hogy
adjam át, hogy két heted van az egészet újraírni. Azt ajánlja,
hogy válassz más egzotikus helyszínt, melyet színesebben és
részletesebben tudsz bemutatni, Santorini jelenlegi – ahogyan
ő mondja – »sivár« bemutatásánál. Sajnálom, hogy ilyen
nyersen kell fogalmaznom, és hogy nekem kell átadnom ezt a
borzasztó hírt, drága Greer, de a két hétnek megfelelően, az új
leadási határidőd július 21., és úgy éreztem, annak fényében,
hogy ez az időpont milyen közel van, jobbnak láttam, ha
egyenesen a tárgyra térek.

A legjobbakat kívánva,
Enid Collins”

Ördög és pokol, gondolta Greer, miután a huszonegyedik
kéziratát… visszautasították. Na és akkor? Ki a fene az a
Charles O’Brien, és mit tud ő az egészről? O’Brien egy öreg,
ír származású író… Greernek egyetlen ír származású író
sem jutott eszébe, akit valaha is kedvelt volna. Joyce-t
mindig is lenézte, hatásvadász seggfejnek tartotta, aki
kódokban ír, és elvárta az olvasóitól, hogy a tébolyult
elméjének csapongásait követni tudják. Greer szerint Wilde
kiszámítható, Swift ripacskodó, Beckett kifürkészhetetlen,
Stoker túlértékelt, Yeats pedig unalmas volt.

Pittyegett a mobilja. Benji üzent neki, hogy Rogernek
kérdései lennének az ültetéssel kapcsolatban.



„Merre vagy?”
„A nappalimban. Épp most vagyok szemtanúja a karrierem

bukásának.”
Mit is mondott az öreg O’Brien a könyvről? „Sivár.” Greer

leírását Santoriniről sivárnak tartotta, és azt javasolta
Greernek, hogy válasszon egy másik egzotikus helyszínt.

Több mint harminc év telt el, mióta Greer Santorinin járt.
Kizárólag azért választotta ezt a helyszínt, mert tavaly
augusztusban, amikor Benji megkérte Celeste kezét, a fia
említette, hogy ott szeretné tölteni a nászútjukat. Greernek
csodás emlékei voltak a szigetről. Visszaemlékezett a kopár
mészkősziklákra és egy vaslerakódásoktól vörös
partszakaszra; az erős, dús hajú görög férfira, aki fonott
kosárban árulta a frissen fogott halat; eszébe jutott az Égei-
tenger mély kékeszöld színe, a fehérre meszelt
templomfalak a káprázatos kobaltkék kupoláikkal, Oia
girbegurba utcái, a haléttermek, ahol a tenger hullámai az
ember lábát nyaldosták, és ahol mindenki ugyanazt a bort
itta, egy csodás, könnyű fehérbort, melyet a sziget keleti
oldalán termeltek.

Greernek és Tagnek volt egy katamaránjuk, amivel Tag
hajókázott, míg Greer a baldachin alatt pihent a széles
karimájú szalmakalapjában és Jackie O. napszemüvegében.
Sokszor a hajóról közelítették meg a strandokat, és két
drachmáért béreltek napozóágyat meg napernyőt. Greer a
fokhagymás tzatziki, a citromos, friss oregánós grillcsirke
és természetesen a híres bárány souvlaki receptjeivel tért
haza.

A nő kétségbeesett, amikor „Santorini 2018”-ra keresve
az interneten azt találta, hogy Oia a Jimmy Choo divatház
otthona lett, és hogy a kikötőből induló Firába tartó
szamártúra egycsillagos értékelést kapott a TripAdvisoron.
Greer imádta a szamaras túrát.

Ha nagyon őszinte akart volna lenni magához, beismerte
volna, hogy az új regény elég soványra sikerült a
cselekmény szempontjából, kicsit hebehurgya lett, kicsit
félgőzzel készült. A kulcs egy jó ki-volt-a-gyilkos krimihez
egy olyan gyilkos, aki úgy bujkál, hogy végig szem előtt van.



Talán nem volt elég kidolgozott a karaktere. Emlékezett,
hogy amikor leadta a regényt, azt gondolta: Hát, nem rossz.
Időben leadta a négyszázhetvenötezer karakteres kéziratot,
annak ellenére, hogy épp egy nagyszabású esküvőt
szervezett, és mégsem tépte ki az összes haját, vagy került
elmegyógyintézetbe.

Ami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, valószínűleg nem
igaz.

Vajon elég lesz két hét, hogy átírja a regényt?
Nem volt benne biztos. Minden attól függött, hogyan

sikerül majd a hétvége.
Bezárta a levelet, és kilépett a levelezőprogramból. Arra

gondolt, hogy legalább a munkájával kapcsolatos
kellemetlenség eltereli egy kicsit a figyelmét a jelen pillanat
még kellemetlenebb valóságáról. Featherleigh Dale érkezése
kevesebb mint egy óra múlva volt várható. Featherleigh
azon ritka vendégek egyike volt, aki szeretett pontosan
érkezni. Greer szerint ezt azért csinálta, hogy legyen pár
pillanata Taggel kettesben. Tag általában fél órával
hamarabb elkészült, Greer pedig mindig késett legalább fél
órát. Egy olyan dörzsölt és jó megfigyelőképességgel
megáldott nő, mint Featherleigh, megfigyeli az ilyesmit, és
ki is használja.

Greer átöltözött – egy szűk, elefántcsontszínű selyem
Halston kezeslábast vett fel, mely igazi klasszikusnak
számított, valami ilyesmit viselhetett Bianca Jagger a
Studio 54-ben. Ez volt Greer egyik legcsodálatosabb
ruhadarabja. Ideiglenesen felvarratta a nadrágrész szárait,
hogy tudja hordani a ruhadarabot mezítláb is a homokban,
és hogy mutogathassa a halványkékre festett lábujjkörmeit.
A másnapi örömanyaruhája visszafogottabb volt –
mondhatni asszonyos –, úgyhogy aznap este Greer szerette
volna a fiatalos, játékos és felszabadult énjét hangsúlyozni.
(Tag azt mondta volna erre, hogy azt az oldalát már a
kilencvenes évek óta nem látta, és részben igaza is lett
volna, de úgy érezte, aznap estére tényleg sikerül majd
elővarázsolnia.) Az általános iskolai évei óta most először
ment kiengedett hajjal emberek közé. Mindig felkötve



hordta a haját, általában kontyban, néha pedig úgy, mint a
balerinák, bizonyos alkalmakkor pedig befonva. Edzéshez,
ami nem volt túl gyakori, copfba fogta a haját. Soha nem
engedte meg magának, hogy kiengedve hordja, mint valami
hippi, vagy még annál is rosszabb.

Pedig kényelmes és szexi. Sokkal fiatalabbnak tűnt így.
Amikor belépett a konyhába, Tag füttyentett egyet.
– Jobb, ha eltűnik, mielőtt a feleségem meglátja! Tudja,

elég félelmetes a hajcsatjaival meg a gyémántjaival.
Greer a férfira vigyorgott, és rádöbbent, hogy milyen

ritkán teszi ezt, s hogy Tag mindig a legrosszabb oldalát
kapja: a röntgenszemét, a rugalmatlanságát, a lekezelő
megnyilvánulásait és csípős megjegyzéseit. Régen szerette,
hogy a férfival önmaga lehet, de mostanában Tagnek nem
jutott más Greer Garrisonból, mint a negatív,
kellemetlenkedő, szurkálódó énje; a bájos, finom,
gondoskodó oldalát másoknak tartogatta – a fiainak,
természetesen, de idegenek, mint például a rajongói, az
írók, akikkel az étteremben futott össze, és az üzletek eladói
is részesültek belőle. Greer kedvesebben bánt Titával, a
nantucketi postai alkalmazottal, mint a saját férjével.

Megállt a férfi előtt, ránézett, behunyta a szemét, és
csücsörített az ajkával.

– Drágám – mondta a férfi –, fantasztikusan nézel ki. Nem
is, visszaszívom. Szívdöglesztően nézel ki. – Tag
megcsókolta, és a karjába zárta Greert.

Megszólalt a csengő.
Ez biztosan Featherleigh lesz, gondolta bosszúsan Greer.

Nem az volt a kérdés, hogy Tag lefeküdt-e Featherleigh
Dale-lel, hanem hogy hányszor, utoljára mikor, és hogy
mennyire vonódtak bele érzelmileg.

Featherleigh Dale az egykori Hamish Dale sokkal
fiatalabb húga volt, aki Tag legjobb barátja volt az
Oxfordon. Featherleigh már akkor látogatta a bátyját és
annak barátait az iskolában, amikor még alig volt
nyolcéves, magukkal vitték őt a kocsmákba, a Nosebag



étterembe, ahol Featherleigh a türelméért jutalmul sajtos
pogácsát és finom desszertet kapott. A fiúk kihasználták,
mert a fiatal egyetemista lányok rendkívül cukinak
találták, ahogy Hamish és Tag a hugit istápolta.

Hamish hat éve halt meg egy szörnyű autóbalesetben az
M1-es úton. Greer, Tag, Thomas és Benji Londonba repültek
a temetésére, akkor ismerték meg Featherleigh-t, aki
addigra már felnőtt nőként a Sloane Square-en lakott, és a
Sotheby’s szőnyegrészlegén dolgozott. Amennyire Greer
tudta, a Hamish temetését követő halotti toron nem történt
semmi Tag és Featherleigh közt, bár természetesen
névjegyet cseréltek, mert azt követően Featherleigh Dale
minden olyan társasági eseményen megjelent, melyen a
Winbury család részt vett. Ott volt Thomas egyetemi
szobatársának diplomaosztó ünnepségén a New York-i
Carlyle Hotelben, Greer ekkor fogott gyanút. Mekkora esély
volt arra, hogy Featherleigh Dale ott legyen? A nő azt
állította, hogy néhány nappal azelőtt összefutott
Thomasszal az egyik belvárosi szórakozóhelyen, és hogy ő
hívta meg. Mi? Nevetséges!

Ezt követően akkor futottak össze Featherleigh Dale-lel,
amikor Tag és Greer elvitték Thomast meg Abbyt a Little
Dix-öbölbe karácsonykor. Featherleigh egy hatalmas
jachton tűnt fel, mely valami szaúd-arábiai sejké volt, és aki
elég egyértelműen meleg volt.

Featherleigh valahogy befurakodott Greer életébe is.
Amikor otthagyta a Sotheby’st, saját vállalkozásba kezdett
mint magánkereskedő, aki londoni otthonokba keresett
antik tárgyakat. Featherleigh túlságosan okos volt ahhoz,
hogy megkeresse Greert, helyette Greer londoni
szomszédjának, Antoniának szerzett be gyönyörű
tárgyakat. Amikor Antonia elmesélte, hogy Featherleigh
Dale hozott neki egy ritkaságnak számító, Kanó sílusú japán
panelt, Greer felkiáltott: „Ó, ismerem Featherleigh-t!” Arra
emlékszik, hogy ezt követően Featherleigh felhívta, hogy
nem érdekli-e egy Morris szék és egy biedermeier, diófából
készült komód.

Featherleigh legalább annyira része volt Greer életének,



mint amennyire része volt vélhetően Tag életének is. Nem
volt kérdés, hogy meghívják-e az esküvőre. Muszáj volt.

Featherleigh válasza a meghívásra nem okozott
meglepetést. Bár Greer azt kívánta: bárcsak visszautasítaná,
a nő mégis elfogadta a meghívást. De csak egy személyre,
ugyanis egyedül vett részt az esküvőn.

Vajon azt a zafírokkal kirakott ezüstgyűrűt fogja viselni?,
merült fel Greerben a kérdés. „Az a gyűrű a hüvelykujjra
való.” Amikor Jessica Hicks, az ékszertervező közölte ezt
vele, Greer azt hitte, hogy valamit rosszul értett. „Ki visel
gyűrűt a hüvelykujján?” Úgy hangzott, mintha ez lett volna
a trendi, és természetesen senki sem imádta jobban a trendi
dolgokat Featherleigh-nél, aki csak azért költözött a Sloane
Square-re, mert egykor ott élt a fiatal Diana Spencer is. És
mi van a Featherleigh által előszeretettel hordott kivágott
vállú ruhákkal, melyet Donna Karan tett népszerűvé 1993-
ban? Greer könnyedén el tudta képzelni, hogy Featherleigh
a gyűrűvel a hüvelykujján lejt majd be az otthonukba. Greer
remélte, hogy sikerül majd megőriznie a hidegvérét,
miközben Featherleigh gyűrűjét csodálva megkérdezi a nőt,
hogy hol vette.

Alig várta, hogy lássa Featherleigh Dale arckifejezését.

Egy órával a próbavacsora előtt (ami nem igazán a
megfelelő kifejezés, mivel a főpróbát lemondták Derby
tiszteletes járatkésése miatt), Greer roppant jól érezte
magát. A ház kertje és a tengerpart közt repkedett jobbra-
balra mezítláb, egy pohár pezsgővel a kezében, amit az
egyik kedves felszolgálólány folyamatosan utántöltött.

Greer megkérdezte a lány nevét.
– Chloe – válaszolta a lány. – Chloe MacAvoy.
– Maradjon a közelben, Chloe! – kérte Greer. Greer

nyugodtságának kulcsa a folyamatos pezsgőellátmány volt.
Az este csodásan alakult. Lágy szellő fújdogált a víz felől,

és ahogy az égboltot beragyogták a lemenő nap sugarai,
Nantucket sziluettje olyan volt, mint egy kék színátmenetes
selyemsál. A zenekar James Taylor-Jimmy Buffett- és The



Beach Boys-számokat játszott. Greer próbált időt szakítani
az összes érkező vendégre és a kiemelt résztvevőkre –
Benjire, Celeste-re, a házasulandó felekre, és Mr. és Mrs.
Otisra. Mrs. Otis – Karen – csodásan festett a hímzett
kimonóban, s néhány perc erejéig a botjára támaszkodott,
míg Tag végtelenül unalmas kollégájával beszélgetett a
munkáról, majd pont akkor, amikor Greer úgy érezte, meg
kellene mentenie szegény teremtést – hiszen azt a kevés
idejét, ami még hátravan, nem Peter Wallsra kellene
pazarolnia –, Bruce egy félreeső székre ültette Karent, hogy
ő csak ott üljön, és mint egy királynő, elé járuljanak a
vendégek, ahogy kell.

Benji Shooterral meg a négy Alexanderrel beszélgetett a
Hobart Főiskoláról – Alex K.-val, Alex B.-vel Alex W.-vel és
Zanderrel. Greer szerette Benji hobartos barátait – akik
közül mindegyikük hosszú hétvégéket töltött a
Summerland birtokon –, de egyikük sem nyerte el úgy
Greer szívét, mint Shooter. Shooter Uxley Palm Beach
ingatlanos urának és úrnőjének fia volt. Shooter anyja csak
azért esett teherbe, hogy kierőszakolja a leánykérést, ami
soha nem történt meg. Az apjának öt másik gyereke is volt
két különböző feleségtől, és a férfi elég szenilis volt, így az
egyik idősebb fia nézte át a végrendeletét, amiből Shooter és
az anyja teljesen kimaradtak. Shooternak valahogy sikerült
összeszednie a tandíjat a Hobart előkészítőjébe, a St.
George’sba, de aztán muszáj volt állást keresnie, az elért
sikerei pedig intelligenciáját, kedvességét és kitartását
bizonyították.

Greer a pezsgőjét kortyolgatva a bárpulthoz lejtett, ahol
Tag egymás után ette az osztrigákat, kagylólevet öntve a
méretre készült rózsaszín ingére, amit a Henry Poole4

szalonban varrattak. Annak ellenére, hogy Tag mennyire
szerette New Yorkot, kizárólag a londoni Savile Row5-i
szabókban bízott, és mégis úgy tűnt, nem igazán izgatta,
hogy összepiszkolta a fent említett inget egy jó kagylóért
cserébe. Így töltötte volna az egész estét, ha Greer hagyta
volna.

– Vigyél belőlük egy tányérral az Otis családnak – kérte



Greer. – Karen nem tud felállni, Bruce pedig úgy áll
mellette, mint egy svájci testőr.

– Szerinted szeretik az osztrigát? – kérdezte Tag.
Jó kérdés. Celeste megosztotta velük, hogy Mrs. Otis alig

várta, hogy homárt egyen – volt némi fogalomzavar a
kagylósütést illetően –, mivel Karen a nászútjuk óta nem
evett homárt, ami harminc évvel azelőtt volt. Greer
próbálta leplezni a döbbenetét, ugyanis a szigeten nyár
végére Greer már nagyon unta a homárt a Cru
homártekercsei, a Boarding House homáros spagettije, a
sült homár és homártorták, homárral töltött fánk és a
koktélpartik avokádós-homáros pirítósai után. De Karen
Otis persze teljesen más életet élt. Greer jelezte Siobhan
Crispinnek, a vendéglátós főszervezőnek, hogy a
menyasszony anyjának annyi homárt szolgáljanak fel,
amennyit csak kér, és hogy minden el nem fogyasztott
homárt pucoljanak meg, és a húsát tegyék a
hűtőszekrénybe, arra az esetre, ha Mrs. Otisnak kedve
támadna egy kis éjszakai nassoláshoz.

– Csak kérdezd meg, kérlek – unszolta Greer Taget. –
Vigyél egy kis rákot is öntettel meg citrommal – az biztosan
ízlik majd nekik.

– Jó ötlet – mondta Tag, és a nő felé hajolt, majd
megcsókolta. – Milyen figyelmes vagy.

– Meg szívdöglesztő – emlékeztette a férfit.
– Te vagy itt a legdögösebb az összes nő közül – mondta

Tag. – Nem mintha észrevettem volna bárki mást rajtad
kívül.

– Nem láttad Featherleigh-t? – kérdezte Greer. Azt
gondolta, hogy ez a kérdés talán nem árulja el, hiszen Greer
soha nem szembesítette Taget azzal, hogy gyanakodott
volna bármire is.

– Csak egy pillanatra – válaszolta Tag. – Te jó ég, milyen
szörnyen néz ki!

– Tényleg? – kérdezte Greer, habár a férfi válasza
borítékolható volt, hogy: igen.

Greer egyből kiszúrta Featherleigh-t, miután befejezte az
utolsó simításokat a buli szervezését illetően, és bár



tiszteletlenség lett volna kimondani, de Greer azt gondolta,
hogy az a (legalább) kilenc kiló, amit Featherleigh
felszedett, meg a borzasztó frizurája és még rosszabb
hajszíne, meg a kivörösödött orra volt a legjobb dolog, amit
eddig látott az egész esküvőn.

Greer ellenőrizte Featherleigh mindkét kezét – egyiken
sem volt gyűrű. Greer majdnem összeomlott; arra készült,
hogy ezzel fogja majd lebuktatni a nőt. Greernek nem
maradt más választása, mint úgy viselkedni, mintha nem
tudna semmiről.

– Featherleigh Dale, micsoda szívderítő látvány!
Featherleigh szájának szélei csúnyán lefelé konyultak.
– Köszönöm a meghívást – mondta a nő, majd belefogott

szörnyű odaútjának részletezésébe. Mivel nem volt pénze az
első osztályú jegyre, egy zsúfolt vagonban kellett utaznia. A
New Yorkból Nantucketre tartó járatra túlfoglalás volt, az
emberek utálatosan viselkedtek, nem volt rendes étel a
reptéren, hot dogot kellett ennie, ami undorító volt, mert
úgy nézett ki, mint egy múmia összeaszalódott pénisze.
Nantucketet nagyon párásnak találja, csak a hajára kellett
nézni, ráadásul egy fogadóban kapott csak szobát, nem
pedig egy hotelben, úgyhogy sem szobaszerviz, sem
fitnessterem, sem spa nem volt, és a párnahuzaton tüllből
készült virágok voltak, amelyről úgy nyilatkozott, hogy a
legocsmányabb dolog volt, amit valaha is látott. El sem
tudta képzelni, hogy hogyan hajtsa álomra a fejét azokon a
párnákon, de már csak a fogadóban volt szabad szoba, mert
az utolsó pillanatig várt a foglalással. Nem is akart eljönni
az esküvőre, mert nem nagyon volt rá kerete, de végül azt
remélte, hogy az utazás majd kihúzza a trutyiból.

– Milyen trutyiból? – kérdezte Greer, azon töprengve,
hogy vajon mikor ér a nő a litániájának végére.

– A vállalkozásom csődbe ment – sopánkodott
Featherleigh –, és egy fájdalmas szakításon vagyok túl –
Aha!, gondolta Greer. Szóval Taggel vége? –, ezért fest ilyen
szörnyen a hajam, és nézek ki úgy, mint egy víziló. Az a sok
vodka, meg a fish and chips, meg az indiai curry elvitelre.
Negyvenöt éves vagyok, se férjem, se gyerekem, se



munkám, és eljárás folyik ellenem.
– Egy fájdalmas szakítás? – kérdezett vissza Greer a

Featherleigh által elmondott panaszáradat egyetlen
tételére, amely igazán érdekelte. – Nem is tudtam, hogy
jártál valakivel.

– Nem volt publikus – válaszolta Featherleigh könnyes
szemmel. – Ő házas ember. Tudtam, hogy az, de azt
hittem…

– Azt hitted, hogy majd elhagyja érted a feleségét? –
kérdezte Greer, majd átölelte a nőt, leginkább azért, hogy a
nő hagyja abba a sírást – nincs annál hangulatgyilkosabb,
mintha valaki pityereg –, és azt mondta a nőnek: – A férfiak
soha nem hagyják el a feleségüket, Featherleigh. Elég idős
vagy már ahhoz, hogy ezt tudd. Ismerem esetleg?

Featherleigh szipogva ingatta a fejét Greer vállán. Greer
eltolta magától a nőt, mert hirtelen elkezdett aggódni, hogy
a nő szempillaspiráljának nyoma az elefántcsont ruháján
köt ki. Lehetséges, hogy Featherleigh a Taggel való
szakításuk miatt sírt Greer vállán? Vajon képes lenne a nő
ilyen alattomosságra?

– És miért – kérdezte Greer – nyomoznak ellened?
– Csalás miatt – ismerte be Featherleigh elkomorodva.
Egyértelmű, hogy képes volt a nő az alattomosságra. És

ez az eltűnt gyűrűre is magyarázatot adott volna.
– Mikor történt a szakítás? – kérdezte Greer. –

Mostanában?
Featherleigh felső ajka megremegett.
– Májusban – válaszolta.
Májusban?, gondolta magában Greer. Biztos benne, hogy

Jessica Hicks azt mondta, hogy Tag júniusban vette a
gyűrűt, de Greer feltételezte, hogy a nő talán tévedett; meg
kellett volna kérnie Jessicát, hogy küldje el neki a blokkot e-
mailben, de Greer annyira döbbent volt, és majd szétvetette
a düh, hogy sietve távozott az üzletből.

Miután Greer huszonegy regényt írt Miss Dolly
Hardaway szerepébe képzelve magát, már úgy
gondolkodott, mint egy nyomozó. Miután kimegy a fejéből
az a sok pezsgő, és kicsit lenyugszik, gondolta, újra átfésüli



majd a májusi eseményeket. Hátha valami elkerülte a
figyelmét.

– Menj, hozz magadnak egy italt – tanácsolta Greer –, az
elmondottak alapján szükséged van rá.

Greer azt gondolta, hogy az ültetési terv zseniálisra
sikeredett, azt leszámítva, hogy a menyasszony helye, a
Benji melletti szék üres volt. Hol lehet Celeste? Hát persze
hogy a szülei társaságában, őket pesztrálva.

Celeste megpucolta édesanyjának a homárt, és egy
vékony ezüstkanállal kivájta belőle a fehér rákhúst, ahogy
Greer tanította. Megtisztította a farokrészt, és a páncél alatt
található húst falatokra vágta, majd észrevette az olvasztott
vajas tálakat. Mivel a kagylósütést az Island Fare
bonyolította le, minden tradicionális elembe vittek egy kis
kifinomult csavart. Háromféle olvasztott vajat lehetett a
homárhoz fogyasztani: sima, lime és chilipaprika ízesítésűt.
Kétféle kukoricakenyér is volt, az egyik egész
kukoricaszemekkel készült, a másik pedig tepertővel. Volt
pillekönnyű vajaskeksz is, melyet érett angol cheddar
sajttal tettek még ízletesebbé. Az ilyenkor szokásos
grillezett kolbász házi készítésű báránykolbász volt, ami
szintén a britek kedvére való fogásnak bizonyult. Minden
asztal közepére egy nagy tekercsnyi volt kitálalva belőle, a
Bartlett’s Farm melegházi paradicsomainak társaságában, a
jellegzetes illatú kéksajtos öntettel meglocsolva, vékonyra
vágott zöldhagymával és ropogós baconszalonnával
meghintve.

Celeste az apjának is megpucolt egy homárt. Greer
figyelte a finom gondoskodó odaadást, melyet Celeste
tanúsított a szülei irányában. Fantasztikusnak találta.
Igazán irigylésre méltónak. Greer úgy gondolta, hogy
kifogástalan munkát végzett a fiai felnevelése során, de
nagyon jól tudta, hogy ők soha nem tudnának vele ilyen
gondos, szerető figyelmességgel bánni. Celeste kapcsolata a
szüleivel egészen különleges volt; ezt bárki láthatta. Talán
azért, mert az anyja haldoklott – de valahogy Greer nem



hitte, hogy csupán ez lett volna az egyedüli oka. Talán, mert
a szülei olyan fiatalok voltak, amikor Celeste megszületett.
Talán, mert Celeste egyke volt.

Talán Greernek abba kellett volna hagynia a találgatást.
Greer fogott egy kekszet, kettétörte, majd beleharapott,

és Tag felé fordult.
– Szerinted a fiúk szeretnek engem?
– Ezt most komolyan kérdezed? – kérdezte Tag.
Chloe bukkant fel, egy újabb pohár pezsgőt kínálva

Greernek. Greer arra gondolt, hogy abba kellene hagynia az
ivást, mert a „Vajon szeretnek-e a fiúk?” kérdés számos
további kérdést vetett fel. Vajon Tag szereti őt? Vajon
szereti-e őt bárki? Értékeli-e bárki a kemény munkát, amit
ennek az esküvőnek a megszervezésébe fektetett? Merthogy
nemcsak rengeteg pénzbe, de rengeteg időbe is telt
megszervezni – ha Greer összeszámolta volna, akkor arra
jutott volna, hogy több száz órát töltött listák készítésével,
telefonhívások lebonyolításával és a szervezéssel.
Szükségszerűen feláldozta a karrierjét az esküvő oltárán,
mert előrébb helyezte az esküvőt, mint a saját regényét –
amit pedig valami Charles O’Brien nevű tag számon kért
rajta. Azon töprengett, hogy vajon képes lesz-e átírni az
egészet, vagy írni egy teljesen új regényt két hét alatt? Talán
ha nem lett volna az esküvő, igen.

Tagnek tényleg viszonya volt Featherleigh-vel, és
májusban szakítottak?

Úgy döntött, nem szabad több pezsgőt innia. Itt meg kell
állnia… De olyan csinos formájú volt a pohár, és a benne
lévő platinaszínű folyadék ellenállhatatlanul csábította; a
kis buborékok vonzották őt, s pontosan tudta, milyen lesz
az ízük; friss és roppanós, mint a fáról frissen szedett alma.

Celeste elfoglalta a helyét Benji oldalán, és Greer egy
pillanatra megnyugodott. Mindenki a helyén volt.

– Jöhetne most a pohárköszöntő – mondta Greer –,
mielőtt még az emberek elkezdenek mozgolódni.

– Azt hittem, a pohárköszöntőt a vacsora utánra
tervezted, a desszert előtt – jegyezte meg Tag, és az órájára
pillantott. – Kilenckor fel kell hívnom Ernie-t.



– Tessék? – kérdezett vissza Greer. – Ma este kilenckor
beszélned kell Ernie-vel?

– A líbiai üzlet miatt – válaszolta Tag. – Nagyon gyors
lesz, de nem tudtuk máskorra időzíteni; Ernie reggel
Tripoliba utazik. Ez egy óriási üzlet, drágám. Nagyon,
nagyon nagy üzlet. – Tag megcsókolta Greert, és felállt, a
tányérján hagyva egy érintetlen homár farokrészét.

– Akkor legyen nagyon rövid – kérte Greer, miközben
megpróbálta megőrizni játékos hozzáállását. Featherleigh
helyére pillantott; Greer büntetésből Tag kollégáihoz ültette
a nőt, köztük az unalmas Peter Wallsszal. Amennyiben
Featherleigh követte volna Taget, Greer tudta volna, hogy a
férfi nem telefonálni ment ki.

De Featherleigh a helyén maradt; úgy tűnt, észre sem
vette, hogy Tag otthagyta a bulit. Vagy várjunk csak, de
mégis. A tekintetével követte a férfit. Arcán Greer
vágyódást vélt felfedezni, de valójában ennyi pezsgő után
nemigen bízhatott abban, hogy jól méri fel a helyzetet.
Featherleigh nem mozdult a helyéről, helyette inkább jól
megvajazott egy szelet kukoricakenyeret, és a szájába
tömte. Greer félretolta a tányérját.

Bruce Otis, ha már az ülésrendet tekintve nem is
teljesítette Greer kívánalmait, azzal, hogy felállt, és a
kanalával megkocogtatta a vizespoharát, nagy
elégedettséggel töltötte el a nőt.

– Hölgyeim és uraim, Bruce Otis vagyok, a menyasszony
édesapja – kezdte. – Szeretnék pohárköszöntőt mondani. – A
vendégsereg mocorogni kezdett; a zenekar abbahagyta a
zenélést, majd mindenki elhallgatott. Greer elégedett volt.
Nem tudta, hogy Mr. Otis mennyire gyakorlott szónok, de
gondolta, hogy a férfi dolgát mindenképp megkönnyíti
majd, hogy a hallgatóság jól viselkedett. – Amikor
megismertem a feleségemet, Karent, azt gondoltam, hogy
én vagyok a legszerencsésebb férfi a világon. Fiú, nem is
férfi, mert amikor megismerkedtünk, még csak tizenhét
éves voltam, de tudtam, hogy szeretem. Elképzeltem, hogy
együtt öregszünk meg. És ez pontosan így is lett. –
Visszafogott nevetés hangzott a tömegből. – És tudom,



hogy Karen nevében is mondhatom, hogy a szerelmünk
egymás iránt annyira különleges volt, hogy sok év telt el
anélkül, hogy gyereket szerettünk volna. Az is elég volt,
hogy együtt voltunk. Én egész héten dolgoztam, és
mindennap öt órakor felragyogott a nap, mert
hazamehettem ehhez a gyönyörű, kivételes nőhöz.
Vasárnaponként mindig az ügyeket intéztük. Elmentünk a
postára feladni a leveleket, meg megnézni a postaládát, és
vasárnap mindig rettentő hosszú sor volt, de tudják, mit?
Nem érdekelt. Órákig tudtam volna várni. Akár egész nap…
mert Karen ott volt velem. – Bruce hangja megremegett,
Greer észrevette, hogy a férfinak könnybe lábadt a szeme,
és rádöbbent, hogy a férfi a pohárköszöntőt a felesége
tiszteletére mondta. Fantasztikusnak találta; Karen
megérdemelte, sőt. Megérdemelte volna, hogy
meggyógyuljon, vagy hogy részt vehessen egy
forradalmian új klinikai kísérletben, ami adott volna neki
még tíz évet, vagy legalább ötöt – akkor legalább láthatta
volna az unokáit. Celeste elárulta Greernek, hogy minden
hónapban a fizetéséből száz dollárt a Mellrák Ellenes
Alapítványnak küld, Karen és Bruce tudtán kívül. Greer
annyira meghatódott ezen, hogy még aznap este írt egy
huszonötezer dolláros csekket az alapítvány részére
anélkül, hogy elmondta volna Celeste-nek, Benjinek vagy
akár Tagnek. Azok a jótékony cselekedetek számítanak igazán,
gondolta Greer, melyeket nem árulunk el senkinek. Nagyon
szerette volna ráírni a csekkre, hogy: „Karen Otis
gyógyulására”. Bruce összeszedte magát, majd folytatta: –
Aztán huszonnyolc évvel ezelőtt megszületett a mi
kislányunk. Semmi a világon – úgy értem, tényleg semmi –
nem képes felkészíteni az embert arra a szeretetre, melyet a
gyermekei iránt érezhet. Jól mondom? – Érkezett egy-két
megerősítés a hallgatóságtól. Greer elbizonytalanodott.
Imádta a gyerekeit, amikor azok még kicsik voltak, és
persze felnőttként is szerette őket, de amikor kicsik voltak,
más volt. – Karen és én nagyon szerencsések vagyunk, mert
a miénk lett ez a gyönyörű, okos, kedves kicsi lány.
Hibátlanul sikerültek a felmérői, és ő inkább megmentette a



pókokat, és kivitte a természetbe ahelyett, hogy
agyontaposta volna őket, a hátsó kertben mindig kígyók
meg szalamandrák után keresgélt, majd betette őket egy
cipősdobozba, aztán adott nekik füvet meg egy kis tálkába
ivóvizet. Mindig büszke volt arra, hogy honnan jött, még
akkor is, amikor rég túlnőtt rajtunk és mindannyiunkon a
pennsylvaniai Forks Townshipben. – Bruce felemelte a
poharát. – Neked pedig, Benjamin Winbury, szívből
kívánom, hogy vigyázz a mi kicsi lányunkra! Ő a mi
kincsünk, a mi reményünk, a mi szemünk fénye, a
mindenünk. Ő a mi hagyatékunk. Kettőtökre és a ti közös
életetekre!

Greer egy szalvétával letörölte a szeméből kigördülő
könnycseppet. Általában nem szokott érzelgősködni, de
ezen a pohárköszöntőn bárki elérzékenyült volna.

Thomas volt a következő, aki megkocogtatta a poharát.
Igaz, senki nem lehet felkészülve arra, hogy mennyire
szeretni fogja a gyerekeit, de Greer mindig is realista volt a
fiait illetően. Elég határozottan kezelte az erősségeiket és
gyengeségeiket. Thomas volt a helyesebb; Benji Greer
apjának görbe orrát örökölte, és még egy borbélynak sem
sikerült megnevelnie a rakoncátlan tincseit. De Benji
eszesebb volt, és szerencsére vagy sajnos, kicsi kora óta
bölcsebb volt a fivérénél, ezért mindig is úgy tűnt, mintha ő
lett volna az idősebb.

Thomas azt a történetet adta elő a pohárköszöntő során,
amikor ő és Benji nyolc- meg hatévesen eltévedtek a
Piccadilly Circusnél, és hogy Benji volt az, aki megmentette
őket az emberrablástól vagy még valami annál is
rosszabbtól. A történet szerint ugyanis Benji, bátyja
figyelmeztetése ellenére, odament egy csapat punkhoz, és
megkért egy rózsaszín tarajos lányt, hogy segítsen nekik
megtalálni az anyukájukat.

– Azt mondta, hogy szépnek találta a lány haját – mondta
Thomas –, és hogy szerinte, akinek ilyen csinos haja van,
bizonyára rendkívül bölcs és okos lehet.

Greer a többiekkel együtt nevetett, bár a történet felemás
érzéseket ébresztett benne. Először is, mert ő vitte a fiúkat a



Piccadillyhez, ahol összefutottak egy Susan Haynes nevű
nővel, aki tagja volt annak a nőegyletnek a portlandi
kórházban, amelyhez Greer nagyon szeretett volna
csatlakozni. Greer annyira belemerült a Susannal való
beszélgetésbe, hogy szem elől tévesztette a fiúkat. A saját
gyerekeit. Mire Greer feleszmélt, a fiúk már nem voltak
sehol.

Greer azért is csalódott, mert ez ugyanaz a történet volt,
amit négy éve Benji is elmesélt, amikor pohárköszöntőt
mondott Thomas esküvőjén. Greer szörnyen
fantáziátlannak tartotta Thomast, amiért lemásolta az
öccsét, és elmesélte újra a sztorit. Greer szeretett volna Tag
szemébe nézni, hogy megerősítse őt a férfi abban, hogy ezt
jól gondolja-e, de… nem látta sehol. Még mindig Ernie-vel
beszél? Greer ellenőrizte, hogy Featherleigh a helyén van-e.
A nő a helyén ülve, unottan Thomast bámulta.

Tök részeg, gondolta Greer. Három üres pohár is volt a nő
előtt az asztalon, melyekben feketeszedres mojito volt.

Amint alábbhagyott a tapsvihar Thomas nem túl
kidolgozott beszédét követően, Greer észrevétlenül beosont
a házba, hogy megkeresse a férjét.

Körbenézett a konyhában, ahol a személyzet épp a
desszerteket készítette elő, a kézzel készített tortácskákat:
fekete szeder, barack, lime, banánkrém és pekándiós
csokoládé ízekben. Greer a hátsó lépcsőn a dolgozószoba
felé vette az irányt, amikor a mosókonyhából hangokat
hallott.

A mosókonyhában lenne Tag?, kérdezte magától Greer.
Bekukucskált. Egy lány állt ott, háttal a falhoz támasztott
mosó- és szárítógépnek, kezével az arcát eltakarva
sírdogált. Ő… ő volt az a barátnő, Celeste barátnője, a
menyasszony tanúja. Greernek nem jutott eszébe a lány
neve. Ő… Merrill vagy Medison? Nem, nem egészen.
Merritt, jutott eszébe, Merritt Monaco.

– Merritt! – kiáltott fel Greer. – Mi a baj?
Amikor Merritt Greer felé fordult, döbbenetében elakadt

a lélegzete. Hirtelen elkezdte felitatni a könnyeit.
– Semmi – válaszolta –, csak… izgatott vagyok.



– Nyomasztó, igaz? – vigasztalta Greer, akit anyai érzések
öntöttek el a lány iránt, pedig a lány nem ment férjhez,
mint Celeste, és nem is volt terhes, mint Abby. Akkor mégis
mi lehetett a baj? A szabadság? Greer arra akarta bátorítani
Merrittet, hogy élvezze ki a szabadságot, mert
természetesen ez sem tart sokáig.

– Gyere, szerezzünk neked egy italt – javasolta Greer, és
jelezte a lánynak, hogy kövesse. Arra gondolt, hogy
visszakíséri a lányt a terembe, és megkeresi a pezsgőt kínáló
Chloét. Egy kis Veuve Clicquot biztosan segít majd Merrittet
felvidítani.

– Nem, köszönöm – tiltakozott Merritt, miközben
szipogva próbálta magát összeszedni. – Mindjárt megyek. El
kell mennem a mosdóba, hogy rendbe tegyem a sminkem,
de köszönöm.

Greer a lányra mosolygott.
– Remek. Igazából a férjemet keresem, mintha eltűnt

volna. – Majd megfordult, de még mielőtt kilépett volna az
ajtón, egy pillantást vetett a Merritt hüvelykujján lévő
ezüstgyűrűre.

Szóval igaz, gondolta. A divatos lányok tényleg ott hordják.
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CELESTE

Két nappal azután, hogy Celeste megadta a közvetlen
számát Benjinek, a férfi felhívta – és nem azért, hogy
összekapcsolja a barátjával, aki talán meg akarja mutatni a
külföldi vendégeinek az állatkertet, hanem azért, hogy
elhívja vacsorázni a Russian Tea Room étterembe, péntek
estére.

– Már nem olyan, mint a nyolcvanas években, azóta
felújították – szabadkozott Benji. – Elvileg az egyik
legkiválóbb étterem. Szereted a kaviárt?

– Hm… – válaszolta Celeste. Még soha életében nem evett
kaviárt, nemcsak az ára miatt, hanem mert látott már
oszladozó haltojásokat lebegni az akvárium vizében, és…
köszönte szépen, inkább nem.

– Vagy elmehetünk a keleti városrészbe, és ehetnénk a
Madame Vóban. Vietnámit. Inkább a vietnámit
preferálnád?

Celeste majdnem lecsapta a kagylót. Már bánta, hogy
megadta a számát ennek a fickónak. Azt gondolta, hogy
Benji valamilyen földönkívüli lény lehet – vagy ami még
valószínűbb, hogy ő az. A férfi olyan gyönyörű és
kifinomult nőkhöz volt szokva, mint Jules, aki valószínűleg
úgy nőtt fel, hogy kaviárt kapott az uzsonnásdobozába.
Celeste a bérelt lakását is nehezen tudta kifizetni a 100
Eastben, ezért ritkán járt el étterembe enni. Alkalmanként
találkozott Merritt-tel, hogy együtt ebédeljenek vagy
vacsorázzanak. Legtöbbször akkor, amikor Merrittet
fotózták evés közben az étteremben, vagy ha fotókat
posztolt az ételekről az Instán, mert ilyenkor általában a ház
állta a költségeket. Celeste a vacsoráját főként a sarki
salátabárból szerezte be, vagy az állatkert büféjéből, igen,
Celeste tudta, hogy ez mennyire szánalmas, de csak azért,



mert Merritt felvilágosította róla.
– A vietnámi remekül hangzik! – nyögte ki végül Celeste,

miközben próbált lelkesnek tűnni, mintha bármit is tudna a
vietnámi konyháról.

– Oké, akkor a Madame Vóba megyünk – örvendezett
Benji. – Elmegyek érted.

– Eljössz értem? – kérdezte Celeste. A lakása, ami ahhoz
képest, hogy mondjuk az Upper East Side-on legyen, túl
messze volt északra, és ahhoz pedig, hogy azt mondhassa,
hogy Harlemben lakik, túlságosan délre volt, egy
viszonylag biztonságos, de semmiképp sem szexi vagy
megkapó környéken. Alatta volt egy mosoda, a közelben
pedig egy bodega, ahol mindenfélét árultak, meg egy
kutyakozmetikus.

– Vagy ott is találkozhatunk – ajánlotta fel Benji –, a hely a
Tizedik utcában van.

– Találkozzunk ott – sóhajtott fel Celeste
megkönnyebbülve.

– Nyolc óra? – kérdezte Benji.
– Jól hangzik – vágta rá Celeste, majd lerakta a telefont,

hogy felhívja Merrittet.

Merritt hatalmasat sikított:
– Te randizoool?!

Celeste arcát egy félig mosoly, félig grimaszszerű
arckifejezés torzította el. Igen, randizni megy, és ez jó
érzéssel töltötte el, mert általában, amikor Celeste és Merritt
beszéltek, az egyetlen személy, akinek izgalmas hírei vagy
egyáltalán bármilyen hírei voltak, az Merritt volt. Merritt
szerelmi élete annyira eseménydús volt, hogy Celeste alig
bírta nyomon követni. Merritt Robbie-val találkozgatott,
aki báros volt a Huszonkilencedik utcában található
Breslinben. A férfi magas volt, és világos bőrű, dagadó
bicepszekkel és ír akcentussal. Mi volt az, amit nem lehetett
szeretni Robbie-n?, töprengett Celeste, miután Merritt
elrángatta őt egy szombati ebédre a Breslinbe, hogy
megismerkedhessen a fiúval. Vajon miért hagyta ott Merritt?



Először is, Merritt azt állította, hogy Robbie egy
feltörekvő színész, így folyamatosan meghallgatásokra
járkált, és Merritt úgy gondolta, hogy előbb-utóbb biztosan
bekerül majd egy tévésorozatba, és akkor a nyugati partra
költözik majd. Merritt szerint nem volt túl jó ötlet
olyasvalakivel kezdeni, aki nem volt megrögzött New York-
i. Ennek ellenére Celeste tudta, hogy Merritt félt
elköteleződni a miatt a szörnyű szituáció miatt, amibe egy
évvel az előtt keveredett, hogy Celeste-et megismerte volna.

A férfit Travis Darlingnak hívták. Travisnek és a
feleségének, Cordeliának egy Brightstreet nevű PR-cége
volt, ahol Merritt közvetlenül a főiskola után kezdett
dolgozni. Gondos kiválasztási procedúra után került be a
céghez PR-munkatársként, több mint ezer jelentkező közül,
és Travis meg Cordelia is úgy gondolta, hogy Merritt egy
igazi tehetség, a következő Lynn Goldsmith. Merritt élete
szorosan összefonódott a Darling házaspár életével.
Legalább egyszer egy héten együtt vacsoráztak; együtt
lógtak a régi Harmincnyolcadik utcában lévő
bérlakásukban; elment velük síelni Stowe-ba, és velük
tartott a tengerparti hétvégére is Bridgehamptonba.

Merritt számára Travis egy igazi bajnok volt. A férfi
mindig is érdeklődést mutatott Merritt magánélete iránt,
bátorította a divat iránti érdeklődését; tudta a főiskolai
szobatársai nevét. Mindig kikérte a lány véleményét, mert
fiatal volt, és új perspektívákat tudott behozni a cégbe.
Olykor a lány asztala mögött állva a vállára tette a kezét, és
mindig továbbította neki a disznó vicceket a személyes e-
mail-fiókjából. Amikor hármasban ebédeltek, mindig
kihúzta neki a széket. Ha a bárnál ültek, megtámasztotta a
tenyerével a lány hátát. Merritt észlelte ezeket, de nem
tiltakozott ellenük. Elvégre Cordelia is ott volt.

Egy ideig.
Az egyik nyáron Merritt Hamptonsban töltötte a

hétvégét a Darling házaspárral. Vasárnap délután
mindhárman a strandon feküdtek, amikor az egyik
ügyfelük telefonált, az egyik szupermodell, akinek épp
nézeteltérése támadt egy légiutas-kísérővel. Váltottak pár



szót, és a nő egyik utastársa kiszivárogtatott egy történetet
– ami igen kedvezőtlen színben tüntette volna fel a
szupermodellt – a sajtónak. A helyzet azonnali intézkedést
kívánt, hogy ne torkolljon katasztrófába, ezért Cordelia
visszament a városba, hogy kezelje a helyzetet.

„Veled megyek – mondta Merritt. – Szükséged lesz
segítségre.” „Ott van Sage” – hárította el Cordelia. Sage
Kennedyt akkor vették fel, és Merritt azonnal érzékelte Sage
ambícióját és szakmai irigységét; Sage Merritt helyére
pályázott, de túl fiatal és szegény volt ahhoz, hogy a nyári
hétvégéken kiruccanjon, de ez esetben ez kapóra jött
számára. Amikor Merritt erősködött, hogy szívesen elkíséri
a nőt a városba, Cordelia a következőt mondta neki: „Maradj
csak, és érezd jól magad. Hétfőn találkozunk.”

Hogy Merritt kényelmetlenül érezte volna magát, hogy
Travisszel kettesben maradnak a házban? Nem igazán.
Addigra Merritt már három évet eltöltött a Brightstreetnél.
Azt gondolta, hogy ha Travis rá akart volna nyomulni,
akkor már rég megtette volna.

De aznap délután, amikor Merritt épp a homokot mosta
le a talpáról a kinti csapnál, Travis mögé állt, és szó nélkül
kikötötte a bikinifelsőjét. Merritt lefagyott. Teljesen
ledöbbent – mesélte Celeste-nek –, de úgy döntött, hogy
ártatlan csínytevésként fogja fel, és csak nevetett rajta.
Megragadta a bikini pántjait, és megpróbálta visszakötni
őket, de Travis megakadályozta. A férfi megragadta a lány
kezét, magához húzta őt, és hátulról elkezdte csókolgatni a
nyakát. Azt suttogta a lány fülébe: „Olyan rég vártam már
erre.”

„Csapdába estem” – mesélte Merritt Celeste-nek.
„Visszautasíthattam volna, de féltem, hogy akkor
elveszítem az állásomat. Féltem, hogy azt mondja majd
Cordeliának, hogy én kezdtem ki vele. Úgyhogy inkább
hagytam, hogy megtörténjen.”

A viszony hét gyötrelmes hónapig tartott. Merritt
halálfélelemben élt, attól tartva, hogy Cordelia rájön, de
Travis megnyugtatta Merrittet, hogy nincs miért aggódnia.
A felesége, a férfi elmondása szerint, frigid, és még azt is el



tudja képzelni, hogy leszbikus, sőt még az sem érdekelné, ha
kiderülne ez az egész.

„Mélyen, legbelül ő akarta, hogy így történjen –
nyugtatgatta Merrittet Travis. – Ez volt az egyik oka annak,
hogy téged választottunk, mert tudta, hogy mennyire
tetszel nekem.”

Mint később kiderült, Travis durván tévedett Cordelia
elképzeléseivel kapcsolatban. Cordelia felbérelt egy
magánnyomozót, aki mindkettőjüket, Merrittet és Travist
is követte, megszerezte a telefonhívásaikkal és
üzenetváltásaikkal kapcsolatos adatokat, majd Cordelia elé
tárta őket, az összes bizonyítékkal együtt, beleértve jó
néhány kompromittáló fotót, melyeken Merritt és Travis
együtt zuhanyoztak Merritt lakásában.

Cordelia hamar megszerezte a céget Travistől, csakúgy,
mint a befektetéseiket és a régi bérlakást is. Merrittet
kirúgta és elintézte, hogy a lány jó híre tönkremenjen mind
szakmai, mind pedig magánéleti téren – addigra ugyanis
Cordelia barátai voltak Merritt barátai is. Travis is elhagyta
Merrittet. A lány hívogatta, és könyörgött a férfinak, hogy
mondja el az igazat Cordeliának: hogy Travis kezdett ki vele,
és nem adott neki más lehetőséget, mint hogy belemenjen a
dologba. Travis úgy reagált a hívásaira és a lány üzeneteire,
hogy távoltartási végzést kért vele szemben.

Merritt a történtek után öngyilkos gondolatokat kezdett
táplálni, amit megosztott Celeste-tel. A rosszabb napokat
egy üveg gyógyszerrel kezdte – Diazepámmal, Xanaxszal. A
jobb napokon állást keresett más városokban, de kiderült,
hogy Cordelia keze messzire elért, egészen Chicagóig,
Washingtonig és Atlantáig is. Merritt egyetlenegy
visszahívást sem kapott. Olykor Cordelia üzent neki, és
minden egyes alkalommal, amikor Merritt meglátta
Cordelia nevét a telefonja kijelzőjén, azt remélte, hogy talán,
de csak talán, Travis végre észhez tért, és elmesélte
Cordeliának, hogy az egész a férfi hibája volt, és hogy ő
kényszerítette a lányt, majd pedig gyakorlatilag
megzsarolta. De az üzenetek korántsem bocsánatkérő
tartalmúak voltak. Egyszer azt írta neki a nő: „Ha tudnám,



hogy megúszhatom, megölnélek.”
Aztán egyszer csak, egy csodálatos napon, Sage Kennedy

üzent Merrittnek, aki Merritt tudta szerint végül átvette a
pozícióját a cégnél. Az üzenetben ez állt: „Cordelia eladta a
Nyolcvanharmadik utcai lakást, és a Brightstreetet átviszi Los
Angelesbe. Gondoltam, tudni szeretnéd.”

Először Merritt nem hitte el. Nem bízott Sage
Kennedyben, de amikor Merritt meglátta a hírt a Business
Insiderben, akkor már tudta, hogy igaz. Azon töprengett,
vajon Travis rámozdult-e Sage Kennedyre, miután
Merrittet kirúgták. Félt rákérdezni, de annyit visszaírt Sage-
nek, hogy köszöni az információkat. Igazán
megkönnyebbült.

Nem sokkal ezután Merritt talált magának egy PR-os
állást a Vadvédelmi Társaságnál, és bár kevesebbet keresett,
nagyon hálás volt az újrakezdés lehetőségéért. Az első
hetekben a következőképpen mutatkozott be Celeste-nek:

„Te vagy a legcsinosabb, legnormálisabb ember az
állatkertjeinkben dolgozók közül. Használhatnám a
fényképeidet a cikkeimhez?”

Celeste teljesen el volt képedve Merritt kitörő
őszinteségén.

„Köszi – válaszolta. – Azt hiszem, igen.”
A két lány együtt ebédelt az állatkert büféjében, és egy

tonhalas szendvics mellett pedig barátnők lettek. Merritt
úgy gondolta, hogy Celeste „mentette meg” őt, habár
Celeste pont fordítva gondolta. Celeste eltökélt szándéka
volt, hogy otthagyja Forks Townshipet, és New Yorkba
költözik egyedül, majd rádöbbent, hogy valójában
mennyire egyedül is van. A városban tízmillióan laknak, de
Celeste mégis nehezen talált bárkit, akivel munkán kívül
találkozhatott volna. A házban, ahol lakott, két úgymond
„barátja” volt: Rocky, aki a bodegában dolgozott, és Judy
Quigley, aki a kutyakozmetikát vezette.

Rocky egyszer elvitte Celeste-et randizni a
Kilencvenegyedik utcában található Peruvian
csirkeétterembe, de aztán bevallotta, hogy bár kedveli



Celeste-et, és hogy nagyon-nagyon csinosnak találja, de se
ideje, se pénze arra, hogy barátja legyen. Mrs. Quigley
kellemes teremtés volt, és akárcsak Celeste, ő is imádta az
állatokat, de nem olyannak tűnt, mint akivel elmenne
együtt koktélozgatni.

Merritt Celeste New York-i álombarátnője volt. Vicces,
kifinomult és jól értesült; mindenről tudott, ami a városban
történt. A lány elmesélte Celeste-nek, hogy a Travis
Darlinggal kapcsolatos élményeitől megcsömörlött, de
Celeste ebből csak annyit látott, hogy Merritt milyen
érzékeny teremtés. A lány rendkívüli módon türelmes,
kedves és gondoskodó volt Celeste irányában, és tudta,
hogy Celeste csak apránként képes kezelni az ő vibráló,
őrült világát.

– Nem tudom, mitévő legyek – mondta most Celeste
Merrittnek. – Benji a barátnőjével jött el az állatkertbe, meg
a barátnője lányával. Ő meg a nő veszekedtek, majd feltűnt,
hogy bámul. Utána elkérte a névjegykártyámat. Azt
mondta, hogy egy barátjának szeretné odaadni, én meg
elhittem. Megadtam neki a közvetlen telefonszámomat is.
Szerinted már szakított is a barátnőjével? A Madame Vóba
akar vinni, a Tizedik utcába. Az egy vietnámi étterem.

– Mindenki a Madame Vóban akar enni, mert Sarah
Jessica Parker is mindig ott eszik – lelkendezett Merritt –, de
nem tetszik a kettes asztalok elrendezése, olyan, mintha a
melletted ülő párokkal randiznál.

– Lemondjam? – kérdezte Celeste. – Le kellene
mondanom.

– Dehogyis! – mondta Merritt. – Le ne merd mondani!
Segítek. Átalakítunk. Benji már az első randin beléd fog
zúgni. És úgy intézzük, hogy megkérje a kezedet.

– Hogy megkérje a kezemet? – értetlenkedett Celeste.

Később Merritt átment Celeste-hez, hogy Celeste laptopján
rákeressen Benjire, vagyis Benjamin Garrison Winburyre
New York városából. Pár másodperc alatt sikerült
kideríteniük a következőket: Benji a Westminster iskolába



járt Londonban, majd a St. George’s főiskolai előkészítőbe,
aztán pedig a Hobartba. Newportban, Rhode Islanden,
főiskolára pedig a Hobartba. A Nomura Securitiesnél
dolgozott, amely, ahogy az a további keresgélés után
kiderült, egy New York-i székhelyű japán bank volt. A férfi
emellett a Whitney Múzeum és a Robin Hood Alapítvány
elnökségi tagja volt.

– Mindössze huszonhét éves – ámuldozott Merritt –, és
két elnökségnek is a tagja. Lenyűgöző.

Celeste elkezdett szorongani. Eszébe jutott az állatkert
felügyelősége, melynek több elnökségi tagjával is
találkozott már; mind gazdag és befolyásos emberek voltak.

Merritt végignézte Benji fotóit a Facebookon.
– Az anyja flegma arcú, az apja viszont elég dögös.
– Merritt, hagyd abba – kérte Celeste, de Merritt válla

felett a képernyőre pillantott. Benjiről Julesszal és
Mirandával közös képekre számított, de ha készültek is
valaha ilyen képek, már nem voltak ott. Volt egy kép
Benjiről a barátaival, amint egy étteremben koktéloznak, és
egy olyan is, amin Benji épp egy hajót old el. Aztán egy
másik képen Benji egy fickóval szerepelt, bizonyára a
bátyjával egy Yankees-meccsen, azon a fotón pedig,
amelyikre Merritt utalt, Benji egy elegáns idősebb párral
pózolt, a hűvös szőke anyjával és az ősz hajú, vigyorgó
apjával. A következő képen Benji egy napernyő alatt
egzotikus koktéllal a kezében pózolt, egy másikon pedig épp
mountain bike-ozott.

– Szerintem már nincs meg a barátnője – jegyezte meg
Merritt –, gondosan eltüntette a nyomait. Nézzük meg az
Instagramját.

– Nem akarom megnézni az Instagramját – jelentette ki
Celeste. – Inkább segíts, mit vegyek fel.

Celeste a Madame Vo előtt találkozott Benjivel péntek este,
pontban nyolckor. Merritt azt tanácsolta Celeste-nek, hogy
késsen tíz percet, de Celeste mindig pontos volt – már-már
kényszeresen –, Benji pedig már várta, ami szerinte jó jel



volt. Celeste kölcsönkérte Merritt egyik ruháját; egy
aranyrózsaszín Hervé Léger szűk ruhát, melyről Celeste
tudta, hogy az ára több volt, mint ezer dollár. Merritt
ingyen kapta, amiért ezt viselte egy új klub, a Nuclear
Winter nyitóünnepségén Manhattanben, és annyi kép
készült róla aznap este ebben a ruhában, hogy soha többé
nem vette már fel újra. Celeste a cipőt is Merritt-től
kölcsönözte – egy Jimmy Choo magas sarkút és az arany
kistáskát is. Már csak Merritt szellemessége, bájossága és
magabiztossága hiányzott. Celeste felidézte magában szülei
jó tanácsát, mellyel kisgyermekkora óta folyamatosan
ellátták: „Légy önmagad!” Csodálatosan régimódinak és
talán nem is oda valónak gondolta ezt Celeste. A lány
mindig önmaga volt, de ezzel nemigen nyert népszerűségi
versenyt. Nemzetség: tudós lány. Faj: társadalmilag gáz.

– Üdv – köszöntötte Benjit, amint kiszállt az Uberből.
– Tyűha – szólalt meg Benji. – Alig ismertelek meg.

Fantasztikusan nézel ki! Hű! Úgy értem, hűha.
Celeste elpirult. Benji csak ámult, teljesen le volt

nyűgözve, és nem tűnt úgy, mintha csak megjátszotta
volna. Celeste nem tudta, hogy megpuszilja-e vagy
megölelje Benjit, úgyhogy inkább csak mosolygott, a férfi
pedig mélyen a lány szemébe nézve viszonozta a mosolyt.
Pár pillanat múlva kinyitotta Celeste-nek az ajtót, és
beléptek az étterembe.

– Éhes vagy? – kérdezte a férfi.
Benji kedves volt. Celeste nem is gondolta, hogy vannak

kedves fiúk is New Yorkban. A férfiak, akikkel a metróban
meg az utcán találkozott, mind a mellét bámulták, meg az
orruk alatt morogtak, hogy mit szöszmötöl annyit a
bérletével. A férfiakat az állatkertből pedig hagyjuk. Darius,
aki átvette Celeste munkáját a főemlősöknél, amikor
Celeste-et előléptették, bevallotta, hogy a fizetésének
majdnem a felét online pornóra költi. Mawabe, aki a
nagymacskákkal dolgozott, a Manhunt nevű videojáték
függője volt; minden alkalommal felajánlotta Celeste-nek,
hogy játszanak, amikor csak szóba elegyedtek.
Általánosságban véve az volt a gond az állatkertben dolgozó



emberekkel, hogy könnyebben kapcsolódtak az állatokhoz,
mint az emberekhez, és ez egyébként Celeste-re is érvényes
volt.

Amikor Benji elárulta Celeste-nek, hogy a Nomura nevű
japán banknak dolgozik, a lány úgy csinált, mintha ezt most
hallaná először.

– Úgy érted, te is csak egy újabb lelketlen magántőke-
befektető vagy? – kérdezte Celeste, remélve, hogy ez a
kijelentése úgy hangzott, mintha minden hétvégén ilyen
fickókkal randevúzna.

A férfi nevetett.
– Nem, az az apám. – Majd elmagyarázta, hogy ő vezeti a

Nomura stratégiai adományozási osztályát, úgyhogy az ő
munkája az volt, hogy fontos ügyeket támogasson
anyagilag. – Egyszer majd szeretnék egy hatalmas nonprofit
szervezet vezetője lenni. Mint a Vöröskereszt vagy az
Amerikai Rákellenes Társaság.

– Az anyámnak mellrákja van – kotyogta ki Celeste, majd
a fejét ingatta a ropogós tavaszi tekercs felett. El sem tudta
hinni, hogy ezt mondta, nemcsak azért, mert ez a világon a
legszomorúbb téma, hanem mert még soha senkinek nem
beszélt az anyja betegségéről.

Benji visszakérdezett:
– De jól van?
Hát, ez jó kérdés volt. Celeste anyjának, Karen Otisnak

kettes stádiumú duktális áttétes mellrákja volt, amely
átterjedt a nyirokcsomóira, melynek következtében,
mindkét mellének eltávolítását követően, tizennyolc
kemoterápiás és harminc sugárkezelésen volt túl. Júliusban
volt az utolsó kezelése, és legközelebb fél év múlva kellett
volna kontrollra mennie, de mivel nagyon fájt a háta, azon
a héten elment az orvoshoz, aki csináltatott egy MRI-
vizsgálatot, melyet Karen majdnem elutasított, mert
annyira drága volt, és az apja meg Karen már így is
rengeteget költöttek a kezelésekre, melyeket Bruce egyszerű
egészségbiztosítása nem fedezett. Ennek ellenére Bruce
ragaszkodott a vizsgálathoz. Amikor Celeste-tel beszélt
erről telefonon keresztül, a férfi egy Zac Brown Band-



számból idézte a következőt: „Rájöttem, hogy a nyugalmat
nem lehet megvenni” – mondta.

Celeste arra gondolt, hogy biztosan ezt a dalt játszották
valamelyik online vásárlási oldalon, mivel úgy tudta, a
szülei semmilyen 1985 utáni zenét nem szerettek.

Az MRI eredményét hétfőre várták.
Celeste Benjire nézett, aki a nagy barna szemével az ő kék

szemébe bámult. A barna domináns allél. Biztos volt abban,
hogy Benji DNS-e kizárólag domináns allélokból épült fel.
Nem is tudta, mit mondjon. Az anyja rákbetegsége
magánjellegű dolog, és nehéz elmagyarázni az embereknek,
hogy mennyire erős a kapcsolata a szüleivel.

– Nem is tudom – válaszolta Celeste. A mondat végén
felvitte a hangsúlyt, így inkább tűnt reménytelinek, mint
siránkozónak. Nem szerette volna, hogy Benji sajnálja. Ez
volt az egyik oka annak, hogy nem szeretett Karen
betegségéről beszélni. A másik oka pedig, hogy nem szerette
hallani sógornője inspiráló történetét, aki ugyanezen ment
keresztül, és aki azóta ultramaratonokat fut. Celeste nem
akart kicsinyes lenni, de arra a hátborzongató
következtetésre jutott, hogy mindannyian egyedül
vagyunk a saját testünkbe zárva. Cáfolhatatlanul és
végérvényesen egyedül. Ennélfogva pedig semmilyen
történet nem adhatott reményt. Azt gondolta, hogy Karen
vagy megküzd a rákkal, vagy megadja magát neki. Az
egyetlen, akivel Celeste szeretett volna beszélni Karen
kezeléséről, az Karen orvosa volt. Celeste hitt a
tudományban, az orvostudományban. Titokban heti száz
dollárt adományozott a mellrákellenes kutatások
támogatására. – Egyelőre jól van. – Celeste túl óvatos volt
ahhoz, hogy azt állítsa, hogy az anyja legyőzte a rákot, és
hogy túlélőnek nevezze. Egyelőre.

– Köszönöm, hogy elmondtad – mondta Benji.
Celeste bólintott. Lehet, hogy a férfi megértette őt? Hogy

érzékelte a kimért válaszai mögött meghúzódó gyötrelmet?
Olyan figyelmességet tapasztalt, melyet nagyon kevés férfi
volt képes megadni – és nagyon kevés ember. Celeste az
ecetes szószba mártotta az egyik tavaszi tekercsét.



– Ez nagyon finom.
– Várj csak, amíg megkóstolod a pho levesüket – mondta

a férfi, majd belekortyolt a sörébe. – Szóval, mesélj nekem az
állatkertről – kérte a lányt, Celeste pedig megnyugodott.

Benji ragaszkodott ahhoz, hogy Celeste-et hazavigye egy
taxival, ami egészen furcsának tűnt a lány számára. A férfi
megkérte a sofőrt, hogy várja meg, míg Celeste-et az ajtóig
kíséri. A lány hatalmas megkönnyebbülést érzett, ami
miatt nem kellett azon dilemmáznia, hogy felhívja-e Benjit,
és hogyha felhívja a lakására, akkor meddig menjenek el.
Merritt szerint teljesen rendben volt az első randin ágyba
bújni, de Celeste ennek a szöges ellentétét gondolta. Ő soha
nem tett volna ilyesmit.

Soha.
Benji azt mondta, hogy szeretné újra látni. A következő

estére a férfinak volt két jegye a Hamiltonra.
Celeste alig kapott levegőt. A városban mindenki a

Hamiltont akarta megnézni.
Benji elnevette magát.
– Ez most igent jelent?
Mielőtt Celeste válaszolni tudott volna, a férfi

megcsókolta. Celeste elkezdett aggódni a várakozó taxisofőr
miatt, de aztán átadta magát az érzésnek. A csókolózásnál
nincs mámorítóbb érzés a világon, gondolta. Engedte, hogy
elvesszen Benji ajkának és nyelvének kényeztetésében. A
férfi csókja finom volt; lágy és határozott, s közben az
ujjaival az arcához ért, majd a nyakához, aztán az egyik
kezét Celeste csípőjére csúsztatta. Még mielőtt Celeste azon
kezdett volna töprengeni, hogy vajon ezután mi következik
majd, Benji elhúzódott.

– Holnap este találkozunk – mondta. – Reggel hívlak a
részletek miatt. – Közben pedig elindult a lépcsőn lefelé, és
mire Celeste magához tért, a taxi már el is hajtott a férfival.

Másnap elmentek megnézni a Hamiltont. Kiderült, hogy



Benji apja az egyik fő támogatójuk, így külön fenntartott
helye volt az erkély első sorában, középen. Benji már ötször
látta a musicalt, de ezt csak az előadást követően árulta el a
lánynak, amikor már királyrákot mártogatva a Hudson
Malone-ban ültek, és Celeste-nek be kellett ismernie, hogy
soha nem jött volna rá. Úgy tűnt, a férfi legalább annyira le
volt nyűgözve, mint ő.

Benji szerette volna, ha vasárnap újra találkoznak,
Celeste pedig egy sétát javasolt a Central Parkban. Ott
biztonságban érezte magát, olyan volt neki a park, mintha a
sajátja lenne. Amikor csak tehette, ott futott, a Reservoir (a
víztározó) körül, nyáron pedig mindig kifeküdt egy
törülközőre a park északi részén. Nagyon szerette a Poets’
Walkot és a Conservatory Watert, a park hét tavainak
egyikét, de a kedvenc helyszíne persze egy olyan hely volt,
ahol Benji még sosem járt.

A Bethesda szökőkút déli oldalánál találkoztak, ahol
minden hétvégén görkorisok gyűlnek össze. A csapatban
mindenféle karakter volt – Celeste már felismerte a
szokásos korizókat akik körbe-körbe keringtek egy
hangszóró körül, amiből rockzene szólt.

Amikor Benji megérkezett, épp a Gimme Three Steps című
dalt játszották a Lynyrd Skynyrdtől.

– Nem gondoltam volna, hogy manapság még bárki is
korizik – mondta Benji –, ez olyan hetvenes évekbeli dolog.

– Én mindig idejárok – jegyezte meg Celeste –, azt hiszem,
azért szeretem ennyire ezt a helyet, mert olyan zenéket
játszanak, mint amiket a szüleim hallgatnak.

– Ó, tényleg? – kérdezte Benji. – A szüleid nagy Skynyrd-
rajongók?

– Mindent szeretnek, ami klasszikus rockzene – válaszolta
Celeste. – Meat Loafot különösen kedvelik.

Miközben Celeste a görkorisokat nézte, eszébe jutott,
amikor kislányként a Toyota Corollájuk hátsó ülésén ülve
figyelte, ahogy a szülei feltekerték a hangerőt a Bat Out of
Hell című számnál. Az összes dalt szerették, de a kedvencük
a Paradise by the Dashboard Light volt. A szám közepéhez



érve, amikor Meat Loaf Mrs. Louddal énekel, Karen a női
szólamot énekelte, Bruce pedig a férfiét, a dal végén pedig
olyan átéléssel énekelték együtt a refrént, hogy Celeste
teljesen meghatódott. Az ilyen pillanatokban a világ
legelbűvölőbb párjának látta a szüleit. Celeste szentül hitte,
hogy ha a világ megtudta volna, hogy milyen tehetségesek
az autóban éneklésben, akkor híresek lettek volna.

A görkorisok zenéje átváltott a Stumblin’ Inre, Suzi
Quatrótól és Chris Normantól, Celeste pedig kezdte furcsán
érezni magát. Elég hátborzongatónak találta; ez a szám
kifejezetten a szülei kedvence volt, és már egyáltalán nem
játszották a rádióban. Celeste teljesen el volt varázsolva.
Erőt vett magán, és Benji felé fordult. Hogy is tudta volna
elmagyarázni, hogy ez a szám olyan elemi erővel juttatja
eszébe a szüleit, mintha Betty és Mac ott állt volna
mellettük? Benji egy apró mozdulatot tett, hogy induljanak,
de Celeste képtelen volt otthagyni a görkorisokat, amíg ez a
dal szólt, ő pedig magában dúdolgatta, és úgy tűnt, mintha
Benji értette volna őt. Türelmesen várt a lány mellett. A
következő Paul Simon Late in the Evening dala volt, mely
szintén szerepelt Bruce és Karen válogatásán, de Celeste
rádöbbent, hogy ami sok, az sok. Megfogta Benji kezét, és
elindultak a Bethesda szökőkút felé.

A séta után Celeste és Benji beültek a Penrose-ba sörözni
meg meccset nézni. A meccs végén Celeste megkérdezte
Benjitől, hogy nem akar-e venni egy pizzát, és a lány
lakásában megenni, de Benji azt válaszolta, hogy
vasárnaponként korán kell lefeküdnie, hogy a következő
hetet frissen kezdje. Celeste azt mondta, hogy megérti, és
valahol meg is könnyebbült, mert így annak a kérdésnek a
megválaszolása megint későbbre tolódott, hogy mi
történne, ha ő és Benji kettesben maradnának. Ugyanakkor
csalódott is volt. Tényleg jól érezte magát Benji
társaságában; jól kijöttek, a férfi vicces volt, és sokat mesélt
arról, hogyan nőtt fel Londonban, és hogyan költözött a
családja New York városába, de soha nem tűnt olyannak,
mint aki kérkedett volna, annak ellenére, hogy világos volt,
mint a nap, hogy a férfi a felső tízezerhez tartozott.



Ráadásul nagyon jól tudott hallgatni. A jól irányzott
kérdéseivel arra bátorította Celeste-et, hogy beszéljen,
rengeteg időt adva neki a válaszadásra.

Valószínűleg Celeste halálra untatta Benjit, és minden
bizonnyal megrémítette azzal, hogy divatjamúlt számokat
akart hallgatni a parkban.

– Mielőtt elbúcsúzunk, lenne egy kérdésem – mondta
Celeste.

Benji az arca elé emelte a kezét.
A lány el sem hitte, hogy meg meri kérdezi. Bár azt

gondolta, hogy semmi köze hozzá, de ha Benji akkor
lepattintja, lehet, hogy soha többé nem látja viszont, és
akkor soha többé nem lett volna lehetősége feltenni ezt a
kérdést.

– Mondd csak – mondta a férfi.
– Mi történt a barátnőddel – kérdezte Celeste – meg a

kislányával?
Benji nagyot sóhajtott.
– Julesszal? – kérdezett vissza Benji. – Szakítottunk. Úgy

értem, egyértelmű. De nem miattad. Hosszú ideje voltak
problémáink…

– Mennyi ideig jártatok? – kérdezte Celeste.
– Csak egy évig – válaszolta Benji.
Celeste lélegzet-visszafojtva várta a választ, majd nagyot

sóhajtott.
– Azt hiszem, inkább a kislány miatt aggódom – mondta

Celeste –, úgy tűnt, nagyon kötődik hozzád.
– Remek kis kölyök – válaszolta Benji –, de van neki saját

apja és két aggódó nagybácsija, akik pár háztömbnyire
laknak tőlük, és amikor szakítottam Julesszal,
megmondtam neki, hogy bármikor hívhat, ha Mirandának
szüksége lenne rám. – A férfi Celeste tekintetét fürkészte. –
Sok mindent elmond, hogy érdeklődtél Miranda felől.

A férfi tekintete olyan mélyreható volt, hogy Celeste
hirtelen lesütötte a tekintetét.

– Mi van Julesszal? – kérdezte Celeste. – Jól fogadta?
– Nem, egyáltalán nem – válaszolta Benji –, hozzám vágta

a cipőit. Üvöltött. Összetörte a telefonját, és elsírta magát.



Szerelmes a telefonjába.
– Ezzel rengetegen vannak így – jegyezte meg Celeste.
– Részben ez okozta a problémát. Képtelen volt jelen

lenni; annyira el volt foglalva magával; nem igazán tudott
figyelni semmi másra. Azt állította magáról, hogy otthon
ülő anyuka, de soha nem töltött értékes időt Mirandával.
Pilatesórákra járt, meg körmöshöz, meg a barátnőivel
ebédelgetni, ahol azon versenyeztek, ki tud kevesebbet
enni. Aznap kizárólag azért mentünk el az állatkertbe, mert
én ragaszkodtam hozzá. Jules másnapos volt az előző
éjszaka után, és semmi mást nem akart, mint szundítani
egyet, meg habfürdőt venni, mielőtt elment volna a Laney
és Casper nevű barátaival vacsorázni valami túlértékelt
étterembe, ahol salátát rendelt volna, de körülbelül két
fejessaláta-levelet evett volna, meg egy fél fügét.

– Csak kíváncsi voltam rá – mondta Celeste –, nem
akartalak elszedni tőle, vagy szétrombolni a
kapcsolatotokat.

Benji nevetett, és pénzt dobott a bárpultra.
– Hadd kísérjelek haza – mondta mosolyogva.
Benji búcsúzóul megcsókolta a ház előtt, és ez a második

csók olyan szenvedélyes csókolózásba torkollt, hogy Celeste
azon gondolkodott, felhívja magához a férfit, de az
elhúzódott tőle, és csak annyit mondott:

– Köszönöm a csodás hétvégét! Majd hívlak.
Celeste nézte, amint Benji kettesével szelve a lépcsőket

integetett, majd eltűnt a sötét utcában.
Amikor Celeste az emeletre ért, üzent Merrittnek:

„Elcsesztem.” „Hogyhogy?” – jött a válasz Merritt-től. „Mi
történt?” Celeste egy csomó kérdőjelet küldött. Néhány
másodperccel később megcsörrent a telefonja. Merritt
hívta, de Celeste kinyomta, mert annyira rosszkedve volt,
hogy képtelen volt beszélni. Le kellett volna mondania a
pénteki randit, gondolta, mivel a hétvége folyamán
rádöbbent, hogy mennyire magányos, és hogy mennyivel
szebb az élet, ha van kivel beszélni, van kit megcsókolni,
meg van kivel kézen fogva sétálni. Celeste már az elején
gondolta, hogy ő valamilyen földönkívüli lény, de elég



hervasztó volt, hogy bebizonyosodott, hogy ez valóban így
van.

Majd hív… Ja persze!

Hétfőn, a következő nyárra vonatkozó programok
áttekintése közben – miszerint egy szürkelábú
karcsúmajom érkezik az állatkertbe Vietnámból, amiről
Celeste-nek egyből a Madame Vo és Benji jutott az eszébe –
valaki kopogtatott az iroda ajtaján. Negyed három volt, és
Celeste azt gyanította, hogy Blair áll majd az ajtóban, a
Hüllővilágból, hogy közölje, haza kell mennie, mert megint
migrénje van, és hogy Celeste be tudna-e állni a helyére a
háromórai kígyós előadásra, amiről Celeste-nek szintén
Benji jutott eszébe.

– Gyere be – mondta Celeste kelletlenül.
Bethany volt az, az asszisztense egy csokor hosszú szárú,

rózsaszín rózsával a kezében.
– Ez neked jött – közölte Bethany.

Másnap Celeste apja telefonált, hogy elújságolja, hogy Karen
MRI-vizsgálatának eredményei rendben voltak.

– Tényleg? – kérdezte Celeste. Nem lett volna szokatlan a
szüleitől, ha hazudtak volna neki ezzel kapcsolatban.

– Tényleg – válaszolta az apja. – Betty makkegészséges.

Kedd este Benji elvitte Celeste-et moziba egy francia-angol
feliratos filmre a Paris Theaterbe. Celeste már a film
legelején elaludt, és a stáblistánál tért magához, Benji
karjában.

Pénteken Benji elvitte Celeste-et vacsorázni a Le
Bernardinba, ahol kilencfogásos halételeket ettek. A
fogások fele Celeste-nél kiverte a biztosítékot. Tengerisün-
sodó? Sárgafarkú fattyúmakréla sashimi? Celeste elképzelte,
amint a szüleinek elmeséli, hogy Benji kilencszáz dollárt
költött a vacsorára, amiben volt tengeri sün, sárgafarkú



fattyúmakréla meg tengeri uborka, ami nem egy zöldség,
hanem egy állat. Minden egyes fogáshoz másfajta bort
szolgáltak fel, így Celeste hamar becsiccsentett. Azon az
estén felhívta magához a férfit.

Ideges volt. Benji előtt csak két férfival feküdt le, akik
közül az egyik a tanársegéd volt a főiskolán.

Másnap Merritt írt neki: „Na, mi volt???????”
Celeste kitörölte az üzenetet.
Merritt ismét írt: „Gyerünk már, Celeste. Milyen volt a mi

kis Benjink az ágyban?”
„Remek!” – válaszolta Celeste.
„Ennyire rossz volt?” – kérdezte Merritt.
„Jó volt!” – válaszolta Celeste. Ami igaz is volt. Benji

nagyon figyelmes volt, figyelt Celeste igényeire – ami
nagyon jó érzéssel töltötte el a lányt, és tetszett neki. Talán
túl tudatos volt, de ez nem tűnt olyasminek, ami miatt
panaszkodnia kellett volna.

„Aha…” – válaszolta Merritt.

Vacsora a SoHóban, a Greenwich Village-nél és a
Meatpacking District városnegyedekben. Indiai elvitelre,
meg sushi és vietnámi, az új kedvenc, amit Celeste
lakásában fogyasztottak el, miközben a Foglalkozásuk:
Amerikai című sorozatot nézték. Ebéd a Saxon and Parole-
ban, ahol Benji megismertette Celeste-et a Bloody Mary
bárral. Celeste mindenből csak egy kicsit tett a poharába:
zeller, répa, bors, házi készítésű savanyúság, savanyú
hagyma, bacon, friss fűszernövények, szárított marhahús,
olívabogyó, citrom és lime. Miután a pohara úgy nézett ki,
mint egy nyolcvanéves nénike, aki magára aggatta az
összes létező ékszerét, csinált egy képet, és elküldte
Merrittnek, aki tíz másodperc múlva válaszolt: „A Saxon
and Parole-ban vagy?”

A Kilencvenkettedik utca és a Lexington Avenue
kereszteződésénél felolvasóestre mentek. Egy Wonder
Calloway nevű író egy Celeste-tel egyidős nőről olvasott fel,



aki elment az Everest-alaptáborba egy férfival, akit
szeretett, de aki nem szerette őt viszont. A férfi magaslati
betegségben szenvedett, és vissza kellett fordulnia. A nőnek
el kellett döntenie, hogy megáll, vagy továbbmegy. Celeste-
et teljesen meghatotta a történet, meg maga a gondolat is,
hogy a történet hatással lehet az ő életére és az érzéseire. A
gimis olvasmányai óta nem érzett ehhez foghatót. A
felolvasóest végén Benji megvette Celeste-nek a Wonder
Calloway novelláit tartalmazó könyvet, melyet az író
személyesen dedikált számára. A nő Celeste-re mosolygott,
és megkérdezte a nevét, a könyvbe pedig azt írta: Celeste-
nek. Celeste izgatott volt, de ugyanakkor egy kicsit bosszús
is. A Benji által átélt élményei annak ellenére, hogy
különlegesek voltak, teljesen összezavarták. Tudta, hogy ő
jó úgy, ahogy van – a főiskolai diplomájával és a jó állásával
–, de minden egyes együtt töltött alkalommal úgy érezte,
hogy még van hová fejlődnie.

A lány munkába menet a novellákat olvasta, és a hét
végére ki is olvasta az egész könyvet, ezért újabbat kért
Benjitől. A férfi Erin Morgenstern Éjszakai cirkusz című
könyvét adta a lánynak, ami annyira tetszett neki, hogy
amikor csak lehetősége volt rá, azt olvasta. Elolvasta Jodi
Picoult Apró csodák című könyvét, és a Fülemüle című
könyvet Kristin Hannah-tól. Benjitől kapott egy listát
azokról a könyvekről, amelyeket a férfi szeretett, és együtt
elmentek a Shakespeare and Company könyvesboltba.

A Broome Streeten nyílt egy új burmai étterem, amit Benji
szeretett volna kipróbálni, Celeste pedig érdeklődve
kérdezte:

– Burmai? – Azt sem tudta, hogy saját konyhája van
Burmának, de addigra már tudnia kellett volna, hogy Benji
állandóan kereste a távoli kultúrák ételeit felvonultató
éttermeket – az észak-afrikai, perui, baszk ételeket. A férfi
szerint ez pont olyan volt, mint Celeste rajongása az
egzotikus állatokért. A nő egész álló nap tudott volna a
núbiai kőszáli kecskékről beszélni, a férfi pedig a momóról.6



A burmai étteremben mind a tíz férőhely foglalt volt,
úgyhogy elvitelre rendeltek, Benji pedig a következőt
mondta:

– Mivel elég közel lakom, mehetnénk akár hozzám is.
– Errefelé laksz? – kérdezte Celeste. Benji eddig csak

annyit mondott, hogy a belvárosban lakik – de végül is
Celeste-hez képest mindenki a belvárosban lakott. Vajon
eddig miért nem hívta fel soha magához a férfi? Miután
Celeste kiolvasta a Jane Eyre-t, azzal viccelődött, hogy
biztosan van egy őrült felesége, akit a lakásában bújtat,
amit Benji kikért magának.

– Nem nagy szám – mondta a férfi –, biztosan nem fog
tetszeni.

Ha a tiéd, akkor tetszeni fog, gondolta Celeste, de nem
akarta erőltetni a dolgot. Bizonyára megvolt az oka a
férfinak, hogy eddig nem mutatta meg neki a lakását.

Egy magas, fényűző épülethez értek Tribecában,
közvetlenül a Stuyvesant gimi mellett, és miután
üdvözölték a portást és a recepcióst, beszálltak a liftbe, Benji
pedig megnyomta a 61B feliratú gombot.

Hatvanegyedik emelet, gondolta Celeste. A ház, amiben ő
lakik, hatemeletes volt, ő pedig az ötödik emeleten lakott.

Celeste füle bedugult, ahogy haladtak felfelé, Benji pedig
szokatlanul csendes volt. A liftet betöltötte a burmai étel
illata, de Celeste étvágya hirtelen elszállt idegességében.

A lift ajtaja kinyílt, és beléptek a lakásba. A lány egy
pillanatra összezavarodott.

– Várjunk csak – mondta. Megfordult. Igen. A lift ajtaja
közvetlenül Benji lakásába nyílt.

Benji megfogta Celeste kezét. A lány még mindig a liftben
volt leragadva. Az ilyesmi tényleg létezik? Igen, filmekben
már látta. Ha ott élt volna, akkor állandó kísértést érzett
volna arra, hogy a lift gombját nyomogassa, még akkor is,
ha nem kellene mennie sehová sem, pusztán azért, hogy
újra és újra megtapasztalhassa az érzést, hogy milyen az,
amikor a lift egyenesen a saját lakásába nyílik.

Stílusosan berendezett és makulátlanul tiszta lakás



fogadta őket. Fekete bőrszófa, mély királykék klubfotelek,
hatalmas, színes szőnyeg, egy hatalmas tévé, melynek
mindkét oldalán rézsútosan elhelyezett, keresztben
egymásra rakott polcok díszítették a falat, ami az egyik
legmenőbb dolog volt, amit Celeste valaha látott. Nem is
tudta, hogy létezik a rézsútosan egymásra keresztben
elhelyezett könyvespolc, de onnantól fogva csak ilyenre
vágyott, amellett, hogy a lift a saját lakására nyíljon.

A konyha csillogott a fényes felületektől, egy nagy
csiszolatlan fatálat leszámítva, melyben gyümölcsök
voltak: ananász, mangó, papája, lime, kivi. A tálban lévő
gyümölcsök legalább annyit értek, mint Celeste lakása. A
lány hirtelen elszégyellte magát az ágynak használt futonja
miatt, melyre az ágytakarót az anyja Lancasterben, az
amish piacon vette, meg az Ikea éjjeliszekrényei miatt, és a
lámpák miatt, melyeket még a szülei házából hozott el, és az
alapjuk babbal teli befőttesüvegekből volt. Összehúzta
magát, amikor eszébe jutottak a régi állatkerti poszterek,
melyeket olyan drágán kereteztetett be (amikor
meghallotta, hogy kilencven dollárba kerül darabja,
elsápadt), meg a szivárványos gyertyák, melyeket az anyja
csinált olvasztott zsírkrétából…

Benji mintha olyasmit mondott volna, hogy körbevezeti
a lányt, a lány pedig némán követte őt a fürdőszobába,
ahonnan a földig érő ablakon keresztül kilátás nyílt a
városra. Manhattan színes és fényekkel teli látképe terült el
előttük – a fények közül pedig az egyik halvány villanykörte
több száz tömbnyire északkelet felé Celeste ablakában
pislákolt.

A lány megérintette az ablakot, majd elrántotta a kezét;
nem akart az ujjaival nyomot hagyni az ablakon.

– Utálod – jegyezte meg Benji.
– Hogy gondolhatsz ilyet? – kérdezte a lány. – Ez… ez…

nem is találok szavakat.
– A szüleim bérlik nekem – mondta Benji. – Felajánlották,

és én nem utasíthattam vissza. Mármint nyilván
mondhattam volna nemet, de bolond lettem volna
visszautasítani egy ilyen lehetőséget.



Celeste persze részben értette, de ugyanakkor valahol
ellenezte is. Rockyra gondolt, aki egy garzont bérelt
Queensben, és minden reggel a hajnali ötös vonattal járt a
városba, hogy kinyissa a bodegát. Este pedig a Queens
College-ra járt, tanárnak tanult. Celeste szerint volt ebben
valami nemesség és erkölcsösség, ami egyáltalán nem volt
jellemző arra a helyzetre, amikor valaki egy olyan lakásban
él, amely havonta hét-nyolcezer dollárba is kerülhet, és
amit az ember szülei fizetnek.

– Az épületben van konditerem – mondta Benji – meg
medence. Nyáron te is használhatnád, a Central Park
helyett. – De én szeretem a Central Parkot!, gondolta Celeste
makacskodva, bár jól tudta, hogy ez hülye reakció lenne a
részéről a férfi felvetésére. – Ki kellene élveznünk ezt a
helyet, amíg csak lehet – tette hozzá Benji. – A szüleim azzal
fenyegetőznek, hogy vesznek nekem egy régi típusú lakást
a városban.

Egy régi barna téglás bérlakást a városban, gondolta
Celeste cinikusan. Persze; ez logikus lépés lenne.

– A Hetvennyolcadik utcában – mormogta magában a
lány. Amikor Manhattanbe költözött, mielőtt még
megismerte volna Merrittet, a hétvégéit azzal töltötte, hogy
az Upper East Side városrészben sétálgatott, és a
kovácsoltvas díszítésű, osztott ólomüveg ablakokat
csodálta. A park és a Lexington Avenue közötti háztömb
volt a kedvence a Hetvennyolcadik utca sarkán. Mindig
megállt az épület előtt, és azt gondolta, milyen szerencsések
lehetnek az ott lakó emberek.

Az olyanok, mint Benji.
– Majd megmondom, hogy kizárólag a Hetvennyolcadik

utcában keressenek – mondta Benji. – Most pedig együnk.

Celeste egész héten kényelmetlenül érezte magát Benji
kiváltságos helyzete miatt. Nem állította volna, hogy eddig
nem vette észre, tudott róla, de most, hogy a saját szemével
is látta, már más színben látta a férfit, egy árnyalatnyival
ellenszenvesebbnek.



Egyik nap azonban Benji közölte vele, hogy minden
hónap utolsó vasárnapján önkénteskedni szokott az Upper
East Side-on található templom alagsorában működő
hajléktalanszállón, és megkérdezte Celeste-től, hogy nem
lenne-e kedve csatlakozni hozzá, ami azt jelentette, hogy
meleg vacsorát osztanak a rászorulóknak, megágyaznak
nekik, majd ott töltik az éjszakát. Benji a férfiakkal, Celeste
pedig a nőkkel aludt volna egy szobában.

– Nem való ez mindenkinek – szabadkozott Benji.
– Benne vagyok – vágta rá Celeste.
Benji javaslatára Celeste kényelmes ruhát vett fel,

melegítőalsót pólóval. Az alagsorban segített zöldséget
aprítani a leveshez, és a vacsora közben kávét szolgált fel.
Mindenki cukrot szeretett volna a kávéjába, jó sok cukrot;
Celeste nadrágjának zsebei csak úgy dagadtak a zacskós
cukroktól. Az egyik férfi elnevezte Cukros lánynak. Benji
meghallotta ezt, és azt mondta:

– Hé, Malcolm, vegyél vissza. Ő az én Cukros lányom.
Ezen mindenki nevetett. Benji könnyed beszélgetést

folytatott az emberekkel, és mindegyikőjük nevét tudta –
Malcolm, Slick, Henrietta, Anya, Linus. Celeste próbált
tisztelettudó lenni, és úgy viselkedni, mintha egy
étteremben dolgozna, és fizetővendégeket szolgált volna ki,
de közben arra gondolt, hogy vajon mi vezetett oda, hogy
odakerültek ezek az emberek. Elég egy balszerencsés véletlen,
gondolta, én is itt lehetnék köztük. Vagy a szüleim.

Vacsora után Celeste tizennégy tábori ágyat ágyazott
meg lepedővel és pokróccal. Majd minden embernek
kiosztott egy lapos párnát. Benji elmondta neki, hogy a
vendégek korán fekszenek – bár a tévézés este tíz óráig
engedélyezett –, mivel hajléktalannak lenni nagyon
fárasztó. A nők nagy része egyből le is feküdt. Celeste
elhozta a piperéit egy műanyag zacskóban, és a
fürdőszobába ment arcot és fogat mosni. Olyan érzése volt,
mintha kollégiumban lett volna, de Benjinek igaza volt: ez
nem való mindenkinek. Merrittet például, akárcsak a férfi
exbarátnőjét, Julest képtelen lett volna ott elképzelni. A
lányt büszkeséggel töltötte el, hogy milyen jó ember, majd



arra gondolt, hogy a büszkesége valójában arról árulkodott,
hogy nem is olyan jó ember.

Celeste összefutott Benjivel a női és férfi hálóterem közti
folyosón, és szemérmesen megcsókolta.

– Megleszel? – kérdezte Benji.
– Persze – válaszolta mosolyogva.
– Bárcsak veled lehetnék – mondta Benji, majd

megcsókolta a lányt.
Celeste ágyba bújt. A lepedőnek ipari erősségű hipószaga

volt, a párna pedig olyan volt, mintha egy koktélalátét lett
volna a feje alatt, ezért fogta a télikabátját, és a feje alá
gyűrte.

A mellette alvó nő horkolását hallgatva aludt el. Nagyon
hiányzott neki az anyja.

Merritt a következő hét közepén üzent: „Mi a helyzet a
pasiddal?”

A pasimmal. Ez a kifejezés egy pillanatra
elgondolkodtatta Celeste-et – semmi kétség. Celeste és Benji
kedvelték egymást. Ők már egy pár voltak, és olyan
dolgokat csináltak, mint amiket a párok szoktak. Jártak. És
boldogok voltak.

Majd Celeste megismerte Shootert.
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NANTUCKET

Marty Szczerba volt a nantucketi repülőtér biztonsági
vezetője. A pluszjuttatások, melyeket kapott, kárpótolta az
iszonyatos stresszért, amit a munkája során a nyári
hónapokban kellett átélnie.

Júniusban és júliusban általában ködös volt az idő a
szigeten. Kora nyáron Nantucketen a meleg és párás levegő
az alacsonyabb hőmérsékletű víz felé vonult. Amikor a
párás levegő párapontig hűl, a víz felszínén megindul a
felhőképződés. Ekkor mindent köd borított. Marty azt
kívánta, bárcsak a város elkülönítene némi összeget a köd
reklámozására, mert a „Köd előttem” feliratú pólók és
bögrék nem igazán érték el céljukat.

Köd előttem.
Előtted is, Mr. Pénzeszsák a Connecticut állambeli

Greenwichből, és előtted is, Ms. Milliomos a Szilícium-
völgyből. Akiknek a gépe késni fog, vagy törölni kell a
járatukat, ha kétszáz láb magasság alá süllyed a
felhőtakaró. Lekésitek a csatlakozást és a tervezett
programjaitokat – a vezetői értekezletet, a lányotok
diplomaosztóját a Duke-on, a randevút a párizsi Hotel Le
Meurice-ben – le kell mondanotok.

Július hetedikén, szombaton Marty leült elfogyasztani a
meleg reggelijét, melyet a Crosswindsből, a reptér
fantasztikus étkezdéjéből szerzett be. Munkájának egyik
igen nagyra becsült része volt – amióta Nancy, akivel
harmincegy évig voltak házasok, meghalt –, hogy reggeli
közben végignézte a felhozatalt a Match.com-on. Igazi
kihívás volt a férfi számára egy korban hozzáillő nőt találni,
aki az egész évet Nantucketen akarná tölteni. Martynak az
elmúlt hat hónapban három randevúja is volt, de egyik nő
sem hasonlított a társkeresőre feltett profilképére, ami



miatt Marty az egész oldal hitelességét megkérdőjelezte.
Bonita, a férfi harminchárom éves, egyedülálló asszisztense
mindig mondogatta a férfinak, hogy használja a Tindert.

– Húzd jobbra – ahogy mondta a nő –, tuti dugás.
Ezzel viccelődtek; Marty nem dugni akart, ő egy komoly

kapcsolatra vágyott, egy társra, akivel új életet kezdhet.
Pont akkor, amikor először vette komolyan fontolóra, hogy
felmegy a Tinderre – végül is egyszer kipróbálhatná, mi
történik, ha jobbra húz egyet –, megcsörrent a telefonja. A
rendőrfőnök hívta, hogy találtak egy vízi hullát a Monomoy
útnál, és hogy időközben már találtak egy gyanúsítottat is –
a rendőrfőnök Shooter Uxley nevét említette.

Marty lejegyezte a nevet és a férfi leírását – a húszas
éveinek végén járó, sötét hajú férfi, Nantucket Reds
nadrágban és kék ingben, tengerészkék zakóban. Ed
elmondása szerint jóképű a fickó. Marty felnevetett, mivel a
leírás alapján, nyáron több száz ilyen fickó fordult meg a
reptéren nap mint nap. Gyorsan bekapott egy falat
tojásrántottát, mellé házi készítésű sült krumplit, majd
kilépett a társkereső oldalról, és lement a földszintre, hogy
beszéljen a rendőrséggel.

Lola Budd – aki a Hy-Line hajótársaságnál dolgozott, a
jegyirodában – kiemelkedő munkavégzésével mindenkit
megdöbbentett a környezetében. Lola nagynénje, Kendra
azt mondta a lánynak, hogy ő még túl fiatal és éretlen ehhez
a munkához. Kendra volt a lány hivatalos gyámja, amióta
Lola anyja túladagolta magát, az apját pedig börtönbe
csukták. A lány viselkedése otthon és az iskolában elég
felemás volt, de meggyőzte a nagynénjét, hogy ha sikerül
felelősségteljes munkát vállalnia, akkor fel fog nőni a
feladathoz. Valójában szeretett volna bekerülni a
massachusettsi egyetemre, vendéglátó szakra, és úgy
érezte, hogy egy nyári munka, ahol sok emberrel érintkezik,
sokat számít majd a jelentkezésnél.

Három hete dolgozott a jegyirodában, és őszintén
imádta. A munkával ellentétben, amitől felnőttnek és



fontosnak érezte magát, az iskolát tiszta időpocsékolásnak
tartotta. Végre valami olyasmit csinálhatott, aminek volt
valami értelme, hiszen a Nantucket és Hyannis közötti
utazást segítette a munkájával, a nyári álomvilág és a való
világ közötti utazásokat.

Lola különösen szerette az ilyen őrült napokat, mint
amilyen például a függetlenség napja utáni szombat is volt,
amikor száztizenhét ember állt a sorban előtte. A 9.15-ös
hajóra minden jegy elkelt. Sőt egyetlen szabad hely sem volt
már arra a napra, és másnapra is minden hely le volt
foglalva. Ahhoz, hogy valaki ezen a napon tudjon
visszautazni a szárazföldre a családjával, azt gyakorlatilag
már szilveszterkor el kellett döntenie, és másnap meg is
kellett vennie a jegyet, hogy biztosítsa a helyét.

A Lola mellett dolgozó Mary Ellen Cahill nevű,
tősgyökeres nantucketi nő számítógépes terminálja mellett
az alábbi felirat volt olvasható:

HA NEM FOGLALTA LE IDŐBEN A JEGYÉT, AZ NEM A MI
HIBÁNK.

Bár Lola egyetértett eme kijelentéssel, munkájában pont
azt szerette a legjobban, mikor igazi hős lehetett, amikor
sikerült az utolsó pillanatban jegyet szereznie valakinek
akkor, amikor már minden remény elveszett. Mr. és Mrs.
Diegnan pénteken szeretett volna elutazni az utolsó
járattal, annak ellenére, hogy a jegy, melyet Mrs. Susan
Diegnan mutogatott neki, egyértelműen az előző napra,
csütörtökre szólt. Semmi gond! Lola megoldotta, és
térítésmentesen átrakta őket a pénteki hajóra. Szerette
kihúzgálni a neveket a várólistáról, és látni az emberek
arcán a megkönnyebbülést.

Ám a mai napon sajnos nem látott megkönnyebbülést
sugárzó arcokat, és Lola sem igen tudott mást felajánlani az
utasoknak, mint az együttérzését.

– Sajnálom, uram, hétfőig minden helyünk foglalt.
Kérem, próbálja meg a Steamship Authoritynél. Az ő
kompjaik sokkal több utast tudnak szállítani.

Ez az a nap, amikor biztosan lesznek, akik káromkodnak
majd Lola előtt, és a lányt szidják majd. Ezen a napon



lesznek, akik a Hy-Line társaságról azt mondják majd, hogy
„vicc kategória”, meg hogy ez az egész egy „paródia”.

Paródia… az meg mi a fene?
A betanulás során Lolát megtanították, hogy bármilyen

megjegyzést nyugodtan kell fogadnia. A legrosszabb, amit
tehet, hogy mérgesen vagy felháborodva reagál, amivel
csak tovább bőszíti a háborgó utasokat.

– Segítsen, kérem – mondta egy felpuffadt arcú, terhes
nő. Az izzadó nő karjában egy kisgyereket tartott, azonkívül
pedig volt egy másik gyereke is, aki olyan ötévesforma
lehetett, és a nő lábán csüngött. – Volt két felnőtt- és két
gyerekjegyem, egy pillanatra letettem őket, és amikor
felvettem, már csak egy felnőtt- és két gyerekjegy volt
nálam, vagyis valaki ellopta az egyik jegyemet.

Lola bólogatott. Eddig még nem találkozott ilyen esettel,
de ennek a napnak hála, ezt is megtapasztalhatta, gondolta.
A pult másik oldalán kétségbeesett emberek tömege állt.

– Megkérdezte esetleg már a férjét? – kérdezte Lola. – Nem
lehet, hogy ő vette el anélkül, hogy ön észrevette volna?

– Hát persze hogy megkérdeztem! – válaszolta a nő. –
Nincs nála. Én voltam a jegyfelelős, ő pedig a csomagokért
felelt, vagyis valószínűleg ivott még egy sört a Gazebóban,
mert odáig van a pultoslányért. Tudja, amelyiknek… – A nő
olyan arcot vágott, mint a szemforgatós emoji. – Tudja,
milyenek a férfiak.

Az egyik dolog, amit Lola megtanult a munkája során, az
az volt, hogy milyenek a férfiak. Azelőtt csak azt tudta,
hogy milyenek a fiúk. A barátjával kilenc hónapja, két hete
és öt napja járt. Finn MacAvoynak hívták, és Lola őrülten
szerelmes volt belé, ő volt élete nagy szerelme, és azt
remélte, hogy majd összeházasodnak. Finn mind a két
szülőjét elvesztette egy vitorlásbalesetben, így ő és Lola
hasonló helyzetben voltak – gyakorlatilag mind a ketten
árvák voltak.

Lola hazudott volna, ha azt állította volna, hogy nem
nyűgözte le az az erő, amivel hatással tudott lenni bizonyos
férfiakra. Némelyiktől ajánlatot is kapott, míg mások csak
addig jutottak el, hogy otrombán bámulták. Gyakran



előfordult, hogy amikor a sápadt, pufók, kopaszodó házas
csávók szemben találták magukat Lolával, csak hebegtek-
habogtak. Egyből elfelejtették, hogy mit is akartak kérdezni
a lánytól.

A férfiak már csak ilyenek.
Lola megsajnálta a terhes nőt (Kendra nagynénje

aggódott, hogy Lola teherbe esik, de ez a munka remek
fogamzásgátlónak bizonyult), de nem igazán tudott neki
segíteni.

– Sajnálom – mondta Lola. – Nincs már szabad helyünk.
Legközelebb hétfőre tudok jegyet adni, a 4.05-ös hajóra.

– De nekem volt jegyem! – üvöltötte a nő. – Kifizettem az
árát! Csak valaki ellopta!

– Sajnálatos módon ez nem bizonyítható – mondta Lola. –
Lehet, hogy véletlenül elejtette, és valaki megtalálta.
Biztosan tele volt a keze.

– De beteg az anyám! – mondta a nő. – Övsömörrel kezelik
a kórházban. El kell jutnunk hozzá még ma! Ez vészhelyzet!

Lolának eszébe jutott, hogy lélegezzen. Lenyűgöző, hogy
az emberek milyen hazugságokat képesek kitalálni, amikor
kétségbeesettek. Lola legszívesebben csendben annyit
mondott volna ennek a nőnek, hogy fogadni merne, hogy a
következő az lesz, hogy mindjárt beindul nála a szülés. Így a
nőt majd mentőhelikopterrel a szárazföldre szállítják, a
férje pedig felhasználhatja a megmaradt felnőttjegyüket.

– Sajnálom – mondta Lola –, és meg kell kérnem, hogy
álljon félre, hogy kiszolgálhassam a következő utast. – A
következő ember esküdözött, hogy volt foglalása Iuffredo
néven, de Lola nem látta a foglalást a rendszerben. – Nem
lehet, hogy más néven történt a foglalás? – kérdezte.

– Itt van valahol a foglalási szám – mondta Ms. Iuffredo,
miközben a pénztárcájában turkált.

Megcsörrent a telefon. Lola a konzolra pillantott. A
vészvonal volt az, melyet nem hagyhatott figyelmen kívül,
ezért felvette a kagylót.

– Jó napot, Hy-Line Cruises. Lola Budd vagyok, miben
segíthetek?

Egy másodpercnyi szünet után egy férfi szólt bele a



telefonba.
– Lola Budd? Ó, igen. El is felejtettem, hogy ott dolgozol.

Lola, Ed vagyok. Beszélhetnék a feletteseddel?
– Ó, jó napot! – mondta Lola. A rendőrfőnök Finn

nagybátyja és hivatalos gyámja volt, s persze nagyon fontos
ember Nantucketen. Lolának volt egy halvány sejtése, hogy
a rendőrfőnök nem igazán kedveli, nem fogadja el őt.
Bizonyára azt kívánta, hogy bárcsak Finn mással járna,
például a kiválóan tanuló, jó sportoló, makulátlan erkölcsű
Meg Lyonnal. Bár most a rendőrfőnök láthatta Lola Buddot
az új szerepében, mint a felelősségteljes, talpraesett Hy-Line
Cruises-dolgozó. – A felettesem jelenleg nincs itt. Csak én
vagyok itt, Mary Ellen és Kalik, és az egyik hajónk nyolc
perc múlva indul, úgyhogy mindenki nagyon elfoglalt
most, de Gracie nemsokára visszajön. Hagy neki üzenetet?

– Nyolc perc múlva? – kérdezte a rendőrfőnök. –
Odaadnád Mary Ellent?

– Épp egy utast szolgál ki – válaszolta Lola.
– Add neki oda a kagylót, Lola – kérte a rendőrfőnök. – Ez

vészhelyzet!

Marty Szczerba Brennerrel, az ügyeletes rendőrtiszttel
beszélgetett a reptéren, hogy még több részletre fényt
derítsen a gyilkosság kapcsán. Az áldozat egy huszonkilenc
éves New York-i nő volt, aki azért érkezett Nantucketre,
hogy tanú legyen a legjobb barátnője esküvőjén.

A hír megrázta Martyt, annál is inkább, mert úgy volt,
hogy a lánya, Laura Rae szeptemberben megy férjhez, és a
tanúja, Adi Conover olyan neki, mintha a saját gyermeke
lenne. Mivel Marty felesége, Nancy meghalt, Marty
szervezte az egész esküvőt Laura Rae-vel. Roger Peltont
bízták meg, hogy segítsen nekik. Marty és Roger régóta
ismerték egymást, mivel Roger lánya, Heather és Laura Rae
együtt jártak softballozni a gimiben. Ösztönös
kíváncsiságból Marty megkérdezte Brennert, a rendőrt,
hogy Roger Pelton volt-e ott is az esküvőszervező.

– Roger Pelton? – kérdezte Brenner. – Ő értesítette a



rendőrséget, de bizonyára már tisztázta magát.
Tisztázta?, gondolta magában Marty. Hát persze hogy

tisztázta. Ő senkit sem tudna megölni! Marty azt javasolta
Brennernek, hogy hívja fel a Blade-et, a magánhelikopter-
bérléssel foglalkozó céget, és a magánrepülőgép-hangárt is,
de azonnal. Kizárt, hogy a gyanúsított kereskedelmi géppel
akarta volna elhagyni Nantucketet. A közlekedési
felügyelőségnél dolgozók túlbuzgók; olyanok, mint a
bulldogok. Esélytelennek tartotta, hogy átjutott volna
rajtuk a gyanúsított.

Brenner vállalta, hogy szól a magánszolgáltatóknak,
Marty pedig azt, hogy értesíti a hatóságot és a
biztonságiaknál dolgozó ügyeletes rendőrt, majd
visszament az asztalához, és felhívta Roger Peltont.

– Hallottam a holttestről – mondta Marty. – Nagyon
sajnálom, Roger.

– Nem tudom… nem hiszem… – Rogernek elcsuklott a
hangja. – Nem tudom leírni, hogy milyen szörnyű volt
kihúzni azt a szegény lányt a vízből. A menyasszony talált
rá a legjobb barátnőjére, a tanújára. A menyasszony… hát,
hisztérikusan viselkedett, pedig nagyon kedves kölyök.
Élete nagy napja az előtt véget ért, mielőtt még elkezdődött
volna, ráadásul totál tragédiába fulladt.

– Hű, jesszusom, Roger – mondta Marty. A férfi a kihűlt
reggelijére pillantott, majd félretolta a tányérját. – Ki ez a
szökésben lévő gyanúsított? Ez a Shooter Uxley?

– Szökésben lévő? – kérdezte Roger. – Shooter?
– A rendőrfőnök nemrég hívott – magyarázta Marty –,

egy Shooter Uxley nevű férfit keresnek.
– Ő a vőlegény tanúja – mondta Roger. – Igazi társasági

ember, erős kézfogással. Minden részletre kiterjed a
figyelme. Azt hiszem, ő is rendezvényszervező. Csak ebben
a hónapban húsz esküvőm volt, de nem emlékszem senkire
sem rajta kívül, akit igazán kedveltem volna.

– Nos, eltűnt – mondta Marty. – Épp ki akarták volna
hallgatni, amikor megszökött a fürdőszoba ablakán



keresztül.
– Hát ez nem hangzik túl jól – mondta Roger –, látod, sose

tudhatod.
– Nem ám – jegyezte meg Marty, majd elköszönt, és

visszament dolgozni.

Miután a rendőrfőnöknek sikerült Mary Ellen Cahill-lal
beszélnie, a nő egy papírfecnit nyomott Lola kezébe,
melyen az állt: Shooter Uxley.

– Nincs a gépen – mondta Mary Ellen –, nincs foglalása.
Száznyolcvan centi magas, sötét hajú férfi, kék zakóban.

– Ez leszűkíti a kört… – jegyezte meg Lola.
– Szerintem a Steamship hajójával ment – mondta Mary

Ellen. – Remélem legalábbis, mert mi nem érünk rá
gyanúsítottakkal foglalkozni.

Lola újra elolvasta a papíron szereplő nevet. Shooter
Uxley. Elővette a telefonját, ami kifejezetten tilos volt a
munkában, és azonnal megtalálta a férfit a Facebookon. A
srác olyan jóképű volt, mint Tom Brady. És aztán Lola
összerakta a képet.

– Ne engedjétek kifutni a hajót! – kiáltotta, majd kiugrott
a pult mögül, kiszaladt az irodából, és végigrohant a stégen.
George, az utaskísérő épp lezárta a kikötőhidat.

– Lola… – George a lányra kacsintott. Odáig volt érte, Lola
pedig jól tudta ezt, amit abban a percben ki is használt.

– Fel kell szállnom a hajóra – mondta a lány. – Amint
felszálltam, keress egy rendőrt, és küldd utánam!

– Hűha! – mondta George. – Csak viccelsz?
– Bízz bennem, Georgie! Ez nagyon fontos, élet-halál

kérdése. Engedj fel a hajóra, és keress egy rendőrt!
– Most komolyan?
– Komolyan – mondta Lola.
Legszívesebben végigszáguldott volna a fedélzeten, de

igyekezett nyugodt maradni. Az ellopott jegy. A filmsztár
kinézetű Shooter Uxley ellopta egy terhes nő jegyét, és
felsétált a hajóra. Lola végigpásztázta az utasokat. Idős
emberek, napégette arcok, egy férfi Nantucket Red mezben;



labradorok, síró kisbabák, Boston terrierek, egy nő, akinek
rengeteg plasztikai műtéte lehetett. Megpillantott egy
gyereket Pókember jelmezben, majd egy teljesen kiütött,
alvó, félmeztelen fickót amerikaizászló-mintás nadrágban.

Valaki megfogta Lola Budd karját. Amikor megfordult,
látta, hogy egy rendőr áll ott Fred Stiftellel, az egyik
kapitánnyal.

– Kishölgy, mi folyik itt? – kérdezte a rendőr.
Lola körbenézett a fedélzeten. A bárpult felé nézve a

szeme megakadt egy arcon. A férfi napszemüveget viselt,
de a lány felismerte a vonásait és azt a sötét, rakoncátlan
hajtincsét. Kék ing, tengerészkék zakó.

– Ott van – mondta Lola a rendőrnek nyugodt hangon,
tekintetével a gyanúsított felé intve. – Shooter Uxley. Pont
ott.

A rendőr odament a férfihoz, akinek kiesett a kezéből a
sör. A következő mozzanat az volt, hogy a férfi megpróbált
elszaladni, de a nagy tömegben nem volt hova menekülnie,
így a rendőr könnyedén bilincselte hátra Shooter kezét. A
rendőr közölte Shooterral, hogy ő a gyanúsítottja egy
nyomozás alatt lévő ügynek, és hogy a további kihallgatásig
őrizetbe veszi. A hajón mindenki őket nézte, és az emberek
halkan susmorogtak.

Pont olyan, mint a filmekben!, gondolta Lola. De jelen
esetben ő volt a hős! Lola Budd!

Alig várta, hogy elmesélje Finn-nek. Azt gondolta, hogy a
rendőrfőnök ezek után már biztosan kedvelni fogja.
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KAREN

Bruce egy halvány színű, buborékos folyadékkal teli, két
szem fekete szederrel díszített poharat hozott a feleségének.

– Ez micsoda? – kérdezte a nő. – Ugye nem az a koktél? Azt
hiszem, nem bírom a koktélokat.

– Nem, nem az – válaszolta Bruce. – Fröccs, személyesen
neked készítettem. Hűsítőbb, mint a bor, de megkóstoltam,
és biztos vagyok benne, hogy szeretni fogod.

Karen belekortyolt, és az ital íze hirtelen visszarepítette a
fiatalkorába. Arra gondolt, hogy az ő férje a világon a
legfigyelmesebb férfi.

– Köszönöm, édes – mondta a férjének.
A férfi szájon csókolta, és még annyi sok év után is

megmozdított benne valamit a férfi csókja.
– Neked bármit – jegyezte meg. – Bármit, amit csak

szeretnél.

Az asztalnál Karen egy fél homár farokrészét eszegette, ami
úszott az olvasztott vajban. A nő minden egyes falatnál
élvezettel nyögött fel a fenséges ízektől. Soha nem érzett
még ehhez foghatót. Bruce megpróbálta rávenni, hogy
kóstolja meg a kekszet, s kettétört egyet, hogy Karen lássa a
könnyed tésztarétegeket, de a nő ellenkezett. A homár
bőven elég volt neki.

Bruce a poharát magasba emelve, a pohár széléhez
kocogtatta a kanalát. A vendégsereg elcsendesült. Karen
remélte, hogy nem lesz baj, mivel Bruce már legalább
három pohár koktélt ivott addigra.

Bruce megszólalt:
– Hölgyeim és uraim, Bruce Otis vagyok, a menyasszony

édesapja.



A férfi arca ragyogott a büszkeségtől. Tetszett neki ez a
megnevezés, és lássuk be, Karennek is. Azt gondolta, hogy
legutoljára akkor érezték magukat ilyen hasonlóan
kiváltságosnak, amikor középiskolába jártak. Karen
pillangót úszott a négyszáz méteres váltóban, és ha
valakinek ez nem lenne elég, az bizonyára még soha nem
próbált meg leúszni száz métert sem, főként
pillangóúszásban, ráadásul mindezt időre. Bruce pedig
természetesen elnyerte az állami bajnoki címet
birkózásban.

Karen az asztalt bámulta, majd lehunyta szemét, úgy
hallgatta a beszédet. „Elmentünk a postára feladni a
leveleket, meg megnézni a postaládát, és vasárnap mindig
rettentő hosszú sor volt, de tudják, mit? Nem érdekelt.
Órákig tudtam volna várni. Akár egész nap, mert Karen ott
volt velem.” Karen mélyen magába szívta a férje szavait. A
férje mindig szerette, mélyen és őszintén, jól ismerte, és
mindig megértette őt. Kérhet bárki ennél többet?

A hála érzését követően megjelent benne a bűntudat.
Nem szólt Bruce-nak a három gyöngyházfényű tablettáról,
amit az oxikodon mellé tett, melynek kiejthetetlen nevű
összetevője volt, és amit az internetről rendelt illegálisan
egy oldalról, amit akkor talált, amikor az eutanázia szóra
keresett rá a Google-ön. Egy dr. Tang nevű személlyel
levelezett, aki aneszteziológus volt valamikor Utah
államban, és aki végső stádiumú betegeken segített a
gyógyszereivel – borsos áron –, hogy az olyan emberek,
mint Karen, méltósággal tölthessék el földi létük végső
napjait.

A három tabletta ezerkétszáz dollárba került, amiből
ezeregyszáz dollárt Karen a saját bankszámlájáról vett le,
melyet még a Crayola-gyár ajándékbolti munkája során tett
félre – „vészhelyzetre”, ahogy az anyja nevezte. A hiányzó
száz dollárt Bruce pénztárcájából vette ki, öt- és tízdolláros
bankjegyekben. Azzal vigasztalta magát, hogy ő legalább
Bruce-szal ellentétben soha nem vett drága ruhákat, soha
életében nem költött felesleges dolgokra, és természetesen
most sem. Ezek a tabletták az által, hogy azonnali segítséget



nyújtanak, megspórolják Bruce-nak és Celeste-nek a nő
természetes hanyatlásának gyötrelmeit és költségeit.

Azt gondolta, hogy ha elmondta volna Bruce-nak, a férfi
biztosan megértette volna. Házasságuk harminckét éve
alatt mindig mindenben egyetértettek. De elgondolkodott:
mi van, ha mégsem értené meg? Az eutanázia egy olyan
téma, amely kikezdi az emberek személyes mély
meggyőződését az emberi méltóságról és gyávaságról, de
legfőképp a spiritualitásról. Igen, Karen félt a fájdalomtól,
félt attól, hogy a rák elevenen felfalja őt belülről. Bruce
pedig félt attól, hogy egyedül marad, de az is lehet, hogy
félt, hogy mi lesz a nő lelkével, miután meghal. Karen
elképzelni sem tudta. Nem igazán voltak vallásos emberek,
bár katolikusnak mondták magukat, és megtartották a
keresztény ünnepeket. Celeste-et meg is keresztelték
Palmer Townshipben, a St. Jane-templomban, amikor
Karen anyja és Bruce szülei még éltek. De Karen évek óta
nem tette be a lábát a St. Jane-be. Bruce úgy tűnt, mint aki
mindig Karen oldalán áll – aki nem igazán tudta, hogy
miben is hisz; csupán igyekezett jó ember lenni, és a
legjobbat remélni. De mi van akkor, ha Bruce titokban a
katolikus egyház tanait tekinti érvényesnek, és azt hiszi,
hogy Karen az öngyilkossága miatt a pokolra jut?

Karen és Bruce nem beszéltek a halála utáni életről, mert
a férfi nem akarta tudomásul venni az elkerülhetetlent –
ami végül is Karen szerint jobb, mintha túl könnyedén
elfogadta volna a helyzetet. Amint az egybegyűltek
poharaikat emelték Celeste-re és Benjire, Bruce Karenre
pillantott. Tekintetéből olyan mértékű gyengédség, szeretet
és áhítat áradt, hogy Karen alig mert a férfi szemébe nézni.
Osztoztak a lelkesedésen, de a nő sokkal realistább volt. A
rák realistává tette.

Például már annak a lehetőségével is kibékült, hogy
Bruce újranősül majd. Szerette volna, hogy így legyen.
Tudta, hogy más lesz majd, mint vele volt. Tudta, hogy a
férfinak mindig is ő lesz az első, az utolsó és a legnagyobb
szerelme. A férfi új felesége fiatalabb lesz – nem olyan fiatal,
mint Celeste, remélte Karen –, és Bruce életébe vidámságot



hoz majd. Talán az új feleségének olyan jól fizető állása lesz,
hogy lesz pénzük utazni, úgy igazából – nemzeti parkokba,
hajóutakra, európai biciklitúrákra. Talán Bruce elkezd majd
jógázni vagy festeni; vagy megtanul olaszul. Mivel Karen
nem érzett féltékenységet vagy dühöt, amint elképzelte
ezeket, tudta, hogy ideje mennie.

A desszert után Karen és Bruce a Little Surfer Girl című
számra táncoltak. Karen mindig is imádta ezt a dalt, annak
ellenére, hogy soha életében nem látott még szörfdeszkát
közelről. Egyszer, még kislány korában hallotta, amint az
apja az autóban ezt a dalt énekelte, és ennyi pont elég is volt
ahhoz, hogy megkedvelje a dalt. Az apja örömteli és
felszabadult éneke megfertőzte. Bruce tudott erről a kedves
emlékről, és Karen fülébe dúdolta a dal szövegét. A többi
vendég közt táncoltak – inkább csak csoszogtak. Karen
remélte, hogy senki sem nézi őket, és hogy senki sem csinál
róluk képet azon csodálkozva, hogy ez a beteg nő hogyan
képes még táncolni.

Amikor a dal véget ért, mindenki tapsolt. Úgy tűnt, hogy
a zenekar befejezte, és az est a végéhez közeledett.

Egyszer csak Celeste bukkant elő a semmiből.
– J-J-Jól érezted magad, B-B-Betty?
– Nagyon – válaszolta Karen –, de kimerültem.
A nő érezte, ahogy Bruce a tenyerével megtámasztotta a

hátát; de még az a nagyon finom érintés is kínzó volt
számára. Az oxikodon hatása kezdett múlni, és úgy érezte,
mintha az idegvégződései helyén üvegszilánkok lennének.
Be kellett vennie még egy tablettát, mielőtt elmegy aludni.

– Holnap nagy napunk lesz – mondta Bruce.
Celeste hozzátette:
– T-T-Tag nagyon várja, hogy meghívhasson egy italra a

dolgozószobájába. Egy italra meg egy kubai szivarra. Egy
hete erről beszél.

– Tényleg? – kérdezte Bruce – Nem is tudtam.
– Lefektetem B-B-Bettyt – mondta Celeste.
– Nem, nem, drágám – ellenkezett Karen –, te csak menj,



és érezd jól magad. Ez az esküvőd előtti este. Menjetek el
szórakozni a barátaiddal.

Celeste oldalra nézett, ahol Benji és Shooter épp sört
csapoltak maguknak. Shooter felpillantott, majd folytatta a
csapolást. Karen hirtelen zavarba jött attól, hogy mennyire
jóképűnek találja a fiút, aki pont úgy nézett ki, mint fiatal
korában a tinik kedvenc sztárjai – Leif Garrett, David
Cassidy, Robby Benson.

– Mrs. Otis – szólította meg Karent Shooter –, hozhatok
önnek valamit? Véletlenül tudom, hogy a pincérek hova
dugták a maradék homárt.

Karen elnevette magát, annak ellenére, hogy úgy érezte,
mintha késsel szurkálnák a derekát. Milyen figyelmes
Shootertől, hogy megjegyezte, mennyire szereti a homárt,
annak ellenére, hogy azok a napok, amikor éjjel nassolt
volna, már elmúltak.

– Megyünk, lefekszünk – hárította el Karen a felajánlást –,
de köszönöm. Kérem, vigye el a lányomat szórakozni a
városba.

– A-A-Aludnom kell, hogy szép legyek holnap –
tiltakozott Celeste.

– De hát már így is gyönyörű vagy – mondta komolyan
Shooter –, ennél szebb már úgysem lehetsz.

Karen Shooterra nézett, és észrevett valamit a férfi
tekintetében: gyengédséget. Úgy hitte, ezt Celeste hozza ki
az emberekből.

– Egyetértek – tette hozzá Karen.
– Ez esetben a védelem visszavonul – jegyezte meg Bruce,

megcsókolta Celeste homlokát, majd Shooter felé lökdöste a
lányt.

– De Mac, T-T-Tag azt szeretné, ha…
– Apád majd megkeresi Taget, hogy igyanak egyet –

mondta Karen –, én pedig képes vagyok egyedül is
lefeküdni aludni.

Shooter megragadta Celeste karját, de a lány elhúzódott,
és még egyszer megölelte az anyját, majd megpuszilta az
arcát. Pont úgy, ahogy Karen puszilta meg kiskorában
Celeste-et, amikor lefeküdt aludni. Vajon Celeste észrevette



ezt? Igen, biztosan érezte. Karen valójában azt szerette
volna, hogy Celeste menjen fel vele az emeletre, segítsen
neki lefeküdni aludni, és olvasson fel valamit, még ha az
csak egy cikk is az éjjeliszekrényen heverő Town and
Country egyik számából, és hogy mellette legyen, amíg el
nem alszik, pont mint ahogy Karen tette Celeste-tel
kiskorában. De nem szeretett volna a lánya terhére lenni.
Inkább megengedte – valójában javasolta – Celeste-nek,
hogy élvezze az új életét.

Bruce Karen felé fordult.
– Hadd kísérjelek fel.
– Nem kell – tiltakozott Karen. – Inkább menj, és keresd

meg Taget, hogy minél előbb szabadulj. Annak jobban
örülnék.

Bruce megcsókolta a nő ajkát.
– Oké, csak egy italra.

Karen komótosan vánszorgott fel a szobájába az emeletre. A
saját tempójában szerette volna kiélvezni a házat. Szerette
volna megérinteni az anyagokat, kipróbálni, hogy a székek
mennyire kényelmesek; szerette volna megszagolni a
virágkompozíciókat, és elolvasni, mi van a könyvek
gerincére írva. Még soha nem járt ehhez fogható házban,
ahol minden egyes bútordarab nagy szakértelemmel lett
kiválasztva és elrendezve, ahol az órák egyszerre ketyegtek,
és a festmények meg a fényképek tökéletes
megvilágításban lógtak a falon. A többi otthon, ahol Karen
élete során járt, mind olyan jellegű volt, mint a sajátja – az
esküvői porcelánokkal a vitrinben, sarokkanapéval és
nagynénik által horgolt plédekkel.

Karen a nappaliba tévedt, és megállt a hatalmas fekete
zongora mellett. A zongora teteje le volt hajtva, rajta pedig
bekeretezett képek sorakoztak. Karen egyből felfigyelt a
képkeretekre – a többségük olyan volt, mintha igazi
ezüstből lett volna, meg volt egypár faerezetes keret is
köztük –, csak ezután nézte meg magukat a fényképeket.
Úgy tűnt, mind Nantucketen készült az évek során. Az első



képen, amit Karen legelőször megnézett, Benji és Thomas
még tinédzserek voltak. A ház előtti strandon álltak, Tag és
Greer pedig mögöttük. Tag pont úgy nézett ki azon a képen,
mint ahogyan Benji most – fiatalnak, erősnek, az arcán
széles mosollyal. Greer arckifejezése a szemüvege mögött
kifürkészhetetlen volt a képen. A nő fehér halásznadrágot
viselt piros bojtokkal, amit Karen rendkívül kreatív
megoldásnak talált. Arra gondolt, hogy következő életében
ő is szeretne egy ilyen nadrágot.

Amikor a kezébe vette a következő képet, köhögést
hallott. Karen annyira meglepődött, hogy majdnem a háta
mögé hajította a kezében lévő képet. Amikor megfordult,
látta, hogy egy nő összekuporodva ül az egyik modern
stílusú széken, mint valami embrió. A nő nem mozdult,
ezért Karen arra gondolt, talán alszik, kivéve, hogy a szeme
teljesen nyitva volt. Végig ott volt, és figyelte Karent.

– Ne haragudjon – szólalt meg Karen –, de megijesztett,
nem láttam, hogy itt van.

A nő pislantott egyet.
– Ki maga? – kérdezte a nő.
– Karen Otis vagyok – válaszolta Karen Celeste, a

menyasszony édesanyja.
– A menyasszony édesanyja – ismételte el a nő. – Igen,

valóban. Láttam már korábban. A maga férje mondta azt a
kedves pohárköszöntőt.

– Köszönöm – mondta Karen, és hirtelen elgyengült. A nő
brit akcentusa miatt Karen azt gondolta, hogy bizonyára
Tag és Greer barátja lehet. Karennek eszébe jutott, hogy
megfogadta, hogy a hétvégén ragyogni fog. – És az ön
kedves nevét megtudhatom?

– Featherleigh – válaszolta a nő. – Featherleigh Dale.
Londonból.

– Remek – mosolygott Karen. Le kellett volna feküdnie
aludni, de nem akart udvariatlannak tűnni Featherleigh
előtt. Miért adnak a britek vezetéknevet a gyerekeiknek
keresztnévként? Winston. Neville, meg Greer. Amikor
Karen először hallotta Greer nevét Celeste-től, azt gondolta,
hogy férfi. Úgy vette észre, ez a szokás egyébként egyre



inkább kezd beszivárogni Amerikába. Régen mindig rázta a
fejét, amikor azt hallotta, hogy a Crayola boltba betévedő
gyerekeknek a Sloane, Sterling, Brearley neveket adták, meg
a Millhouse, Dearborne, Acton neveket fiúknál. Meg ott volt
Celeste tanúja, Merritt. Hallotta, ahogy a lány azt mondja
valakinek, hogy „Merrit, mint a panorámaút”, bár Karennek
fogalma sem volt, hogy ez pontosan mit jelentett. – Épp
lefekvéshez készülődtem, csak tettem egy kis kitérőt, de
már megyek is, ha megbocsát. Örülök, hogy
megismerhettem, Featherleigh. Holnap bizonyára
találkozunk.

– Várjon! – mondta Featherleigh – Nem maradna még egy
pár percet? Túlságosan részeg vagyok ahhoz, hogy
visszataláljak a fogadóba, ahol megszálltam.

– Szeretné, ha segítenék megkeresni Greert? – kérdezte
Karen, igazából csak udvariasságból. Greer megkeresésének
már a gondolatától is kimerült.

– Nem! – válaszolta Featherleigh – Őt nem. – Karen
felfigyelt valami érdekesre a nő hangjában. Featherleigh a
padlóra tette a csupasz talpát, és előrehajolva azt kérdezte: –
Tud titkot tartani? – Karen önkéntelenül bólintott. Hát
persze hogy tudott titkot tartani. Még a férje és a lánya előtt
is tudott titkot tartani, a titkot a három gyöngyházfényű,
ovális tablettáról, s arról, hogy mi a szándéka velük, ez
pedig bizonyára nagyobb horderejű titok volt, mint az, amit
Featherleigh akart neki mondani. Featherleigh a következőt
mondta: – Viszonyom volt egy nős férfival, de májusban
szakított velem, és képtelen vagyok kiheverni.

– Ó, drágám – nyögte ki Karen, de szíve szerint azt
mondta volna: Megérdemelted! Karen ki nem állhatta a
házasságtörőket. Nem szeretett ítélkezni, de biztonsággal
állította, hogy ha bármilyen nő megpróbálta volna Bruce-t
elcsábítani, és még sikerült is volna neki, abba Karen
belehalt volna. Ő és Bruce szerencsések voltak, tudta jól,
mert mindketten hűséges típusok. Ez nem jelentette azt,
hogy Karen soha életében ne lett volna féltékeny. Bruce
néha mesélt neki a háztartásbeli feleségekről, akik a
férjüknek vásároltak öltönyt az osztályon, ahol Bruce



dolgozott, és Karen elképzelte, vajon hogy néztek ki, meg
hogyan flörtöltek Bruce-szal. Egyszer volt egy időszakuk –
közvetlenül azután, hogy Celeste főiskolára ment –, amikor
Bruce úgy ment haza a munkából, hogy ismeretlen
country-dalokat énekelt, meg furán távolságtartó volt, és
akkor Karen azt gondolta, talán… de csak talán,
megismerkedett valakivel. Végül rákérdezett. A férfi
határozottan állította, hogy csak szomorú Celeste távolléte
miatt, és hogy nehezebben kezeli a helyzetet, mint
eredetileg gondolta. Karen beismerte, hogy ő is nehezebben
kezelte, mint ahogyan gondolta, majd szeretkeztek a
konyhában, amire Celeste születése óta nem volt példa.

– Azt hiszem, érdekelni fogja az igazság – fűzte hozzá
Featherleigh –, de az is lehet, hogy nem.

Karen képtelen volt végighallgatni a nőt.
– Hagyja abba – mondta –, kérem, csak hagyja abba.
Karen felemelte a kezét, mintha ezzel akarta volna útját

állni a nő szavainak, majd távozott.

A nő szavai zsongtak Karen fejében, miközben felfelé haladt
a lépcsőn. „Azt hiszem, érdekelni fogja az igazság.
Viszonyom volt egy házas férfival.” Karennek szüksége volt
egy oxikodonra meg egy ágyra. Miért, ó miért pont Karent
választotta ez a nő? Miért számítana Karennek bármit is
Featherleigh házasságtörő viszonya? Hiszen senkit sem
ismert ott! Az biztos, hogy Featherleigh elég ittas volt, és
Karen tapasztalata szerint a részeg emberek leginkább arra
vágynak, hogy őszintén vallhassanak. Featherleigh
bárkinek elmondta volna, csak épp Karen volt az, aki arra
járt.

Amikor Karennek végre sikerült feljutnia az emeletre,
elbizonytalanodott, hogy ahhoz, hogy a szobájába jusson,
jobbra vagy balra kell fordulnia. A botjára támaszkodva
próbált visszaemlékezni. Jobbra. Ha jobbra fordul, akkor az
utolsó ajtó balra, de abban a pillanatban a szoba ajtaja,
melyről azt hitte, hogy az ő szobájának az ajtaja, kinyílt, és
„Merritt, mint a panorámaút” lépett ki rajta. Merritt



ugyanaz a fiatal nő volt, akit Karen kihívónak talált, amikor
a szigetre érkezett, és amikor még nem tudta, hogy ő
Merritt, Celeste tanúja. Celeste odáig volt Merrittért, azt
hitte, hogy a lány találta fel a spanyolviaszt, és annak
ellenére, hogy Karen rendkívül örült, hogy Celeste talált
magának egy igazi barátnőt, azt gondolta Merrittről, hogy
kissé könnyűvérű.

Könnyűvérű. Most Karen pont úgy hangzott a maga
számára, mint a saját anyja, vagy akár mint a saját
nagyanyja. Ki használja manapság a könnyűvérű kifejezést?
Senki. Legalábbis az elmúlt negyven évben senkitől sem
hallotta. Karen biztos volt benne, hogy Merritt csodálatos
teremtés, máskülönben Celeste nem szerette volna őt
annyira. Aznap este Merritt feketét viselt.

– Én… – szólalt meg Karen. Most aztán tényleg össze volt
zavarodva. A házban több szoba volt, mint egy hotelben. –
Azt hiszem, rossz irányba fordultam. Azt hittem, hogy az az
én szobám.

– Ó igen, az az ön szobája, Mrs. Otis – mondta Merritt –, én
csak Celeste-et kerestem. Nem találom, nem tudja, hol
lehet?

– Celeste? – kérdezte Karen. – Miért? Legutoljára kint
láttam, úgy volt, hogy elmennek szórakozni Benjivel és
Shooterral.

– Oké – válaszolta Merritt, és úgy tűnt, mint aki
borzasztóan siet valahová; leszegett fejjel viharzott el Karen
mellett, szinte futott lefelé a lépcsőn. – Köszönöm, Mrs.
Otis. Jó éjt!

– Jó éjszakát! – válaszolta Karen. Csak állt egy helyben, a
hálószoba ajtaját bámulva. Celeste-et kereste? Karen és
Bruce hálószobájában? Mi a franc? Miért nem Celeste
szobájában kereste Celeste-et, ami a földszinti hallból nyílt?
Ennek a Featherleigh nevű nőszemélynek a mocskos szavai,
mint egy graffiti, nyomot hagytak Karen gondolataiban,
mert csak arra tudott gondolni, hogy amikor belép majd a
hálószobába, ott találja Bruce-t, és hogy majd rákérdez,
hogy mit csinált Bruce Merritt-tel kettesben a
hálószobájukban.



Nem lehet, hogy Merritt aznap már korábban is flörtölt
Bruce-szal? Lehet, hogy mégsem te vagy a legdögösebb? –
gondolta magában.

Karen elfordította a kilincset, és benyitott a szobába. A
szoba sötét volt, és üres.

Karen megkönnyebbülten sóhajtott. A botját az
éjjeliszekrénynek támasztotta, és az ágyra ült. Várta, hogy
lenyugodjon a szívverése.
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GREER GARRISON WINBURY KIHALLGATÁSA

Miután Nick befejezte Abby kihallgatásának
dokumentálását, a férfi gumikesztyűt húzott, és bement a
vendégházba, ahol Merritt Monacót elszállásolták. A férfi
szeretett volna körülnézni a helyszínen, még a helyszínelők
érkezése előtt.

– Meséld el, mi történt… – suttogta.
A vendégház nőies érzékenységgel volt berendezve,

pasztellszínekkel és a virágos mintákkal. Lehet, hogy egy
angliai virágoskertet akartak idézni a berendezéssel, de
Nick ízléstelennek és túldíszítettnek találta; mintha egy
Crabtree and Evelyn7 boltban lett volna.

A nappali érintetlennek tűnt; mintha minden a helyén
lett volna. A férfi a hálószobába lépett, ahol a
légkondicionáló olyan alacsony hőfokra volt állítva, hogy
úgy érezte magát, mint egy hűtőszekrényben. Valójában
jólesett a férfinak a hideg a kinti hőség után. Az ágy be volt
vetve, Merritt bőröndje pedig a bőröndtartón pihent nyitva,
alatta pedig a cipői sorakoztak. A koszorúslányruha – a
törtfehér selyemruha fekete csipkével díszítve –
magányosan árválkodott a szekrényben. Nick a
fürdőszobába ment. Merritt piperéi az alsó üvegpolcon
sorakoztak – egyértelműen a Bobbi Brown termékek nagy
rajongója volt –, a hajkeféje és a hajvasalója a felső polcon
hevert a fogkeféje pedig a fogmosó pohárba volt állítva.

Kedves volt, és rendes, gondolta Nick.
Gyorsan átnézte Merritt kozmetikai táskáját, melyben

csak szemhéjtust, szempillaspirált, rúzsokat és púdert
talált.

Keresett valamit, de mit? Ha megtalálta, tudni fogja.
A fésülködőasztalon talált egy nyitott táskát, benne egy

jogosítvánnyal, egy American Express hitelkártyával,



hetvenhét dollár készpénzzel meg egy iPhone X
telefonkészülékkel. A férfi szemügyre vette a jogosítványt:
Merritt Alison Monaco, 116 Perry Street, New York, New
York állam. A nő gyönyörű volt, és fiatal; épphogy elmúlt
huszonkilenc. Milyen kár érte.

– Igazságot szolgáltatok neked – mondta ki Nick
hangosan –, oldjuk meg ezt az ügyet.

A férfi a kezébe vette az iPhone-t, és megpróbálta
feloldani. Hatalmas meglepetésére egyből sikerült is neki.
Nahát… nem gondolta volna, hogy van olyan Y generációs
fiatal, aki nem védi le jelszóval a telefonját. Szinte elárulva
érezte magát. Ennek a nőnek nincs rejtegetnivalója?

Először az üzeneteken futott végig. Aznap nem történt
üzenetváltás, előző nap pedig csak egyetlenegy üzenetet
kapott a nő egy Robbie nevű férfitól, aki utólag is „Boldog
függetlenség napját” kívánt neki; meg remélte, hogy jól van.
Még egy nappal korábban Merritt üzenetet írt egy Jada V.
nevű ismerősének, hogy köszöni a múltkori bulit. Mellékelt
egy Szabadság-szobor feletti tűzijátékot ábrázoló képet. A
híváslista is ősrégi volt. Ősrégi alatt Nick azt értette, hogy
semmi új az elmúlt huszonnégy órából. Péntek reggel volt
egy kimenő hívás a telefonról, de amikor Nick felhívta a
hívott számot a saját telefonjáról, a Vadvédelmi Társaság
központja vette fel. Merritt valószínűleg felhívta a
munkahelyét.

A kis telefonforgalom miatt Nicknek beugrott, amit Abby
mondott, hogy lehet, hogy Merritt kinézett magának
valakit, aki ott lett volna az esküvőn. Miért is írna a férfinak,
vagy hívná fel, ha személyesen is beszélhet vele.

Nick visszatette a táskát a helyére, és még egy kicsit
körbeszimatolt. Álmodni sem mert arról, hogy esetleg talál
egy ottfelejtett naplót, de arról igen, hogy talán talál egy
spanglit, egy óvszert, vagy egy férfinevet egy papírlapra
firkálva. A lány túlságosan is vonzó volt ahhoz, hogy
egyedül töltse az éjszakát, gondolta.

De semmit sem talált.



A menyasszony anyja még mindig a hálószobában volt, a
menyasszony pedig a kórházban. Nick Greer Garrisont, a
vőlegény anyját a konyhában találta meg, amint a nő épp
telefonált. Egyértelmű volt, hogy épp akkor közölte
valakivel a szörnyű hírt, és fogadta a részvétnyilvánítást.

– Celeste teljesen összetört – mondta a telefonba. – El sem
tudom képzelni, milyen szörnyen nehéz lehet most neki –
majd elgondolkodott. – De ne szaladjunk annyira előre…
nagyon zaklatottak vagyunk, és – Greer ennél a pontnál
Nickre pillantott – a rendőrség próbálja kideríteni, mi
történt. Azt hiszem, én leszek a következő, akit
kihallgatnak, úgyhogy attól tartok, most le kell tennem.
Add át üdvözletem Thebaudnak. – Greer kinyomta a
telefont. – Segíthetek valamiben? – kérdezte Nicktől.

Nick azt gondolta, hogy a nő elég összeszedett volt a
körülményekhez képest. Greer fehér nadrágot és bézs
ujjatlan pólót viselt; nyakában egy vékony aranyláncon egy
aranykereszt lógott. A haja csillogott, és az ajka ki volt
rúzsozva. Próbálta leplezni, hogy mennyire nehezményezi,
amiért a férfi félbeszakította a beszélgetését.

– Mrs. Winbury, én Nick Diamantopoulos nyomozó
vagyok a massachusettsi rendőrségtől.

– Ön görög? – kérdezte a nő, oldalra billentett fejjel.
Valószínűleg megpróbálta összeegyeztetni a hallott nevet a
férfi kreol bőrével.

A férfi elmosolyodott.
– Az anyám a Zöld-foki-szigetekről származik, apám

pedig görög. Az apai nagyszüleim Szalonikiben születtek.
– Épp egy Görögországban játszódó regényt próbálok írni

– mondta a nő. – Az a baj, hogy olyan rég voltam ott, hogy
már el is felejtettem, milyen.

Nick bármennyire is szeretett volna beszélgetni az Égei-
tengerről, az ouzóról és a grillezett polipról, más dolga volt.

– Fel kell tennem önnek néhány kérdést, asszonyom.
– Nem hiszem, hogy értené, milyen kellemetlen ez a

helyzet, nyomozó – mondta a nő –, az esküvőmről van szó!
– Az ön esküvőjéről?
– Én szerveztem. Értesíteni kell a vendégeket. Mindenkit!



Az embereknek tudniuk kell, hogy mi történt.
– Megértem – mondta Nick –, de ahhoz, hogy kiderítsük,

mi is történt pontosan, szükségem van az
együttműködésére. Ehhez pedig szükségem lenne az ön
osztatlan figyelmére.

– Fel tudja fogni, hogy hány emberrel kell foglalkoznom?
– méltatlankodott Greer. – Fel tudja fogni, hogy Celeste
anyjának végső stádiumú mellrákja van, és hogy Celeste
kórházba került? Várom, hogy Benji hívjon, hogy hogy van!

– Igyekezni fogok, hogy a lehető leghamarabb végezzünk
– mondta Nick. Megpróbálta elengedni a telefon kérdést,
bár szerette volna, ha a nő odaadta volna neki a mobilját. –
Velem jönne a nappaliba?

Greer szemrehányó pillantást vetett a férfira.
– Hogy merészel engem irányítgatni a saját házamban?
– Nagyon sajnálom, hölgyem. Most pedig kérem,

kövessen. – A férfi elindult, remélve, hogy a nő követni
fogja. Hallotta maga mögött a nő lépteit, ezért a nappali
ajtajában megállt, hogy maga elé engedje, majd az ajtót
gondosan magukra zárta.

Greer a kanapé szélére ült, előrehajolva, mintha
bármelyik pillanatban készen állna sietve távozni.
Telefonját az ölében tartotta, mely folyamatosan rezgett.

– Elmondaná, kérem, hogy mire emlékszik a
próbavacsora utáni történésekből? – tette fel a kérdést Nick.
– Kik mentek el utána szórakozni?

– A fiatalok – válaszolta Greer. – Az öregek itthon
maradtak. Abigail, a menyem kivételével. Állapotos,
úgyhogy itthon maradt.

– De a menyasszony és a vőlegény is elmentek? Még ki? –
Nick elővette a jegyzettömbjét. – Merritt? Ő is ment?

– Tudja ön, nyomozó, hogy miből élek? – kérdezte Greer. –
Krimiket írok. Ennélfogva jól tudom, hogy ilyenkor mi az
eljárás, és nagyra értékelem, hogy felteszi a kérdéseit, de
pontosan tudom, mi történt Merritt-tel.

– Tudja? – kérdezte Nick. – Pontosan?
– Nos, nem pontosan – válaszolta Greer –, de lényegében

elég egyértelmű, vagy nem? A lány túl sokat ivott, vagy



bevett valami tablettát, és úgy döntött, hogy úszik egyet
ruhástul, és megfulladt.

– Bizonyára egyetért azzal – mondta Nick –, hogy bár ez a
magyarázat elképzelhetőnek tűnik, mégis felvet néhány
megválaszolatlan kérdést.

– Mint például?
– Az egyik szemtanú azt állította, hogy eléggé biztos

abban, hogy Merritt nem ment el este. Amennyiben itthon
maradt, hol és mit ihatott? Látta bárki is? Beszélt vele bárki?
Épp most néztem körbe a vendégházban, ahol Ms. Monaco
volt elszállásolva. A házban nem volt alkohol, sem üveg,
sem üres italosdoboz, semmi. Nem találtam sem
tablettákat, sem gyógyszeres üveget. Regényíróként tudnia
kell, hogy ha valaki gyógyszerre iszik, akkor elég nehéz
eltüntetni az erre utaló bizonyítékokat. Ugyanakkor Ms.
Monaco talpán volt egy csúnya vágás. Hogy történt? Mikor?

– Nem kell túlbonyolítani a dolgokat – jelentette ki Greer.
– Van egy kifejezés, amit az irodalomban erre használnak.
Úgy hívják: ignoratio elenchi8 vagy lényegtelen konklúzió.
Az elnevezés az 1800-as évek elejéről ered, amikor a
vadászok füstölt heringeket használtak a farkasok
figyelmének elterelésére.

Nick majdnem elmosolyodott. Szerette volna nem
megkedvelni a nőt, de látott benne valami csodálatra
méltót. Még soha nem találkozott közismert íróval, és való
igaz, hogy ha a nő tapasztalt krimiíró volt, akkor talán
tényleg segítségére lehet, gondolta.

– Ezt jó tudni. Köszönöm.
– Összefutottam Merritt-tel a próbavacsora vége felé –

mesélte Greer. – A mosókonyhában bujkált, sírt.
– Sírt? – kérdezte Nick. Emlékezett, hogy Abby is azt

mondta, hogy Merritt sírt, kint a rózsák alatt. – Elmondta
önnek, miért volt szomorú?

– Nem – válaszolta Greer. – Én pedig nem erőltettem; nem
az én dolgom. De azt hiszem, egyértelmű, hogy azért, mert
úgy érezte, hogy kimarad valamiből. A legjobb barátnője
férjhez megy. Mindenki figyelme Celeste-re irányult,
Merritt pedig egyedül jött az esküvőre. Talán depressziós



volt. Fogalmam sincs. De annyit mondhatok, hogy nagyon
szomorú volt, ami összevág a feltételezéssel, miszerint túl
sokat ivott, talán bevett valamilyen gyógyszert, majd
elment fürdeni. Lehet, hogy véletlenül fulladt meg, de az is
lehet, hogy volt benne szándékosság.

– Öngyilkosságra gondol? – kérdezte Nick.
– Elképzelhető – mondta Greer –, persze senki nem szeret

ilyesmit feltételezni, de…
– Térjünk vissza önre – mondta Nick. – Ön mit csinált,

amikor véget ért az összejövetel? Ön és Mr. Winbury itthon
maradtak, jól mondom?

– Nem értem, miért fontos az, hogy Tag és én mit
csináltunk – jegyezte meg Greer.

– Ön krimiíró – mondta Nick –, szóval bizonyára jól
ismeri azt a kifejezést, hogy alibi.

Greer felhúzott szemöldökkel a férfira pillantott.
– Jogos – ismerte el. – Igen. A férjem és Mr. Otis, a

menyasszony apja megittak valamit Tag
dolgozószobájában, utána bizonyára kimentek elszívni egy
szivart, mert amikor Tag lefeküdt mellém az ágyba, olyan
füstös volt.

– Találtunk egy szivarvéget az egyik asztalon a sátorban.
Egyet. Gondolja, hogy a férjéé volt?

– Igen, feltételezem – válaszolta Greer –, de nem
állítanám biztosan.

– Milyen szivart szív a férje, Mrs. Winbury?
– Kubait – válaszolta Greer –, de több fajtát. Cohibát.

Romeo y Julietát. Montecristót. Nem látom, hogy ennek mi
köze ahhoz, ami Ms. Monacóval történt.

– Nem tudhatjuk, hogy van-e bármi köze hozzá – jegyezte
meg Nick. – Jelenleg azt próbálom meg kideríteni, hogy ki
hol volt, miután véget ért az összejövetel. Úgy tűnik,
maradtak páran a sátorban iszogatni és cigarettázni, és
próbáljuk kideríteni, hogy pontosan kik voltak azok.
Említette önnek Mr. Winbury, hogy merre járt, amikor
lefeküdt aludni?

– Nem kérdeztem, hogy merre járt, hiszen tudtam. Itt
volt, a házban.



– Mikor feküdt le Mr. Winbury?
– Fogalmam sincs. Aludtam.
– Ön aludt, de azt észlelte, hogy Mr. Winburynek

szivarfüstszaga volt?
– Így van – válaszolta Greer. – Annyira éber voltam, hogy

észleljem, hogy Tag lefeküdt aludni, és hogy érezzem rajta a
szivarfüst illatát, de annyira nem, hogy megnézzem,
mennyi az idő.

– Ezt követően már nem ébredt fel az éjszaka során?
– Nem. Magamtól keltem, fél hatkor.
– És Ms. Garrison, ön mikor feküdt le? Ön egyből

visszavonult az összejövetel végét követően?
– Nem, nem feküdtem le egyből.
– Akkor mit csinált, miután vége volt a mulatságnak? Míg

Mr. Winbury és Mr. Otis a dolgozószobában voltak.
– Leültem a számítógép elé. Írtam. Közeleg a határidő.
– Értem. És hol csinálta mindezt?
– A laptopomon, a nappaliban.
– És az asztalnál, ahol ült, van ablak?
– Igen, van.
– Látott valamit odakint?
– Nem láttam.
Nick elhallgatott. Lehetséges, hogy a nő nem látott semmit?

Se fényeket? Se árnyakat?
– És mikor fejezte be az írást? – kérdezte Nick.
– Negyed tizenkettőkor – válaszolta Greer.
– Biztos ebben?
– Igen – mondta határozottan Greer. – Nem akartam,

hogy fáradt legyek ma.
– Szóval miután befejezte az írást, lefeküdt aludni.

Mondjuk 23.30-kor?
– Igen, körülbelül akkor.
Volt valami Greer Garrison válaszaiban, ami aggasztotta

a férfit. Túl tömörek, túl velősek voltak. Olyanok, mintha
előre kitalálta volna őket. Nick hazardírozott.

– Ms. Garrison, odavezetne a számítógépéhez, kérem –
mondta a férfi.

– Nem értem, mi szükség van erre.



– Csak szeretném látni.
– Hát akkor idehozom önnek.
– Ne, félreértett – javította ki Nick. – Azt szeretném, ha

együtt mennénk oda a számítógéphez.
– De ennek semmi értelme – jegyezte meg Greer.
Most megfogtam, gondolta a férfi.
– Annak, hogy odamenjünk a számítógépéhez, semmi

értelme, de annak, hogy a számítógépet hozza ide nekem,
annak van? Talán valamit ki szeretne törölni, vagy el akar
rejteni, ami a számítógépen van?

– Egyáltalán nem – válaszolta Greer.
– Jó, akkor menjünk oda a számítógéphez. Kérem, Mrs.

Winbury.
A nő egy pillanatig csak bámult a férfira, majd felállt.
Nick követte Greert a folyosón. Egy boltíves ajtón

keresztül az előszobába léptek – ahol egy falba épített
bemélyedésben egy hortenziákból és liliomokból álló,
hatalmas virágcsokor állt –, Greer pedig benyitott a
nappaliba, ahol az ülőgarnitúra, egy kétszemélyes kanapé,
néhány antik asztalka és egy asztal állt, mely az ablakra
nézett. Az ablak pedig a kert oldalsó részére – egy kerítésre
és az uszoda tetejére. Egy másik ajtón keresztül Nick
rálátott a hálószobára, ahol egy fehér lepedővel és
paplannal borított, nagy méretű ágyat látott, szépen
elrendezett díszpárnákkal. Az ágy szélére egy kasmírpléd
volt terítve rézsútosan, melyre a Summerland feliratot
hímezték. Nick hunyorgott. Greernek volt ideje ilyen szépen
elrendezni az ágyat, miután megtudta, hogy Merritt
meghalt, vagy még előtte csinálta? Abban a pillanatban egy
nő lépett ki a fürdőszobából vödörrel és egy tekercs
papírtörölközővel a kezében. A házvezetőnő volt az.

– Megbocsátana nekünk, Elida? – mondta Greer.
Elida bólintott, és sietve távozott.
– Elida itt lakik? – kérdezte Nick.
– Nem – válaszolta Greer. – Héttől ötig dolgozik. Ma egy

kicsit korábban jött az esküvő miatt.
Nick követte Greert egy egyszerű mahagóniasztalhoz,

mely úgy ragyogott, mintha épp most polírozták volna. Az



asztalon volt egy laptop, egy jegyzettömb, három toll, egy
szótár és egy szinonimaszótár. Nick leült az asztalnál lévő
Windsor székre, és minden figyelmét a laptopra
összpontosította.

– Szóval ez a Gyilkosság Szantorinin a regény, melyen
múlt éjjel dolgozott?

– Igen – válaszolta Greer.
– E szerint 00.22 perckor fejezte be a munkát, de ön azt

mondta, hogy 23.15-kor.
– 23.15-kor fejeztem be az írást, de úgy tűnik, hogy

00.22-kor zártam be a fájlt.
– De azt mondta, hogy közvetlenül azután lefeküdt

aludni. Azt mondta, hogy 23.30 körül feküdt le.
– Le is feküdtem – mondta Greer –, de nem tudtam

elaludni, ezért ittam valamit.
– Vizet?
– Nem, egy italt. Megittam egy pohár pezsgőt.
– Szóval valamikor 23.15 és hajnali 00.22 között kiment a

konyhába egy pohár pezsgőért?
– Igen.
– És akkor látott bármit?
Greer elgondolkodott.
– Nem.
– Nem látott senkit? – kérdezte Nick.
– Hát, láttam a menyemet, Abbyt, amikor visszamentem

a szobámba. A konyhába ment vízért.
– Igen?
– Igen.
– Miért nem a fürdőszobába ment vízért?
– Gondolom, szeretett volna jeget is. Terhes, és tegnap

este nagyon meleg volt.
– Szóba elegyedett Abbyvel?
– Váltottunk pár szót.
– És mit mondott önnek?
– Azt mondta, hogy várja, hogy Thomas hazaérjen.

Elment Benjivel meg a többiekkel bulizni.
Ó, igen. Nick visszaidézte, amint Abby azt mondta, hogy

zavarta, hogy Thomas úgy döntött, hogy elmegy.



– Még valamit?
– Nem, nem igazán.
– Látott mást is?
– Nem.
– És miután megitta a pezsgőjét, visszatért a hálóba? –

kérdezte Nick.
– Így van.
Nick jegyzetelt. A nő tíz perccel azelőtt hazudott neki;

semmi oka nem volt, hogy elhiggye, amit most mondott.
– Engedje meg, hogy témát váltsak. Egy kétszemélyes

kajakot találtunk a parton felfordítva. Az önöké?
– A férjemé – válaszolta Greer, és a fejéhez kapott. – Azt

mondta, hogy a parton maradt felfordítva?
– Igen. Ez meglepi önt?
A nő óvatosan bólintott.
– Egy kicsit.
– És miért?
– Tag megszállottan rajong a kajakjaiért, nem hagyná

őket ott csak úgy – csodálkozott Greer.
– Elképzelhetőnek tartja, hogy más használta a kajakot?
– Nem, elzárva tartja. Ha a kétszemélyes kajak kint volt,

akkor bizonyára valakivel kiment vele a vízre. Ha egyedül
ment volna, akkor az egyszemélyest vitte volna.

– Van ötlete, kivel mehetett?
Greer a fejét rázta. Már sokkal kevésbé tűnt

magabiztosnak, mint egy perccel ezelőtt, és Nick úgy érezte,
hogy a gondosan megírt magyarázatai darabjaira hullottak
a nő elméjében.

– Talán a férjemet kellene megkérdeznie erről – válaszolta
a nő.
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TAG

A férfi elkérte Merritt számát, de valójában nem gondolta,
hogy újra találkozni akar majd a nővel. Ez egy egyéjszakás
kaland volt, egy kis hétvégi szórakozás, ahogy a többi nővel
is szokott lenni. Házassága alatt már legalább fél tucat ilyen
volt, egy- vagy kétéjszakás kalandok, nők, akikkel soha
többet nem találkozott utána, és nem is gondolt rájuk.
Ennek semmi köze nem volt ahhoz, amit Greer iránt érzett.
Vagy talán mégiscsak volt. Talán ez a hatalmának
kinyilatkoztatása és az ellenszegülésének kifejezése volt.
Amikor összeházasodtak, Greer sokkal gazdagabb és
magasabb státuszú volt, mint Tag. A férfi emiatt egy kicsit
alacsonyabb rendűnek érezte magát. A kilengéseivel
próbálta meg kiegyensúlyozni a mérleg nyelvét.

Amikor visszatért New Yorkba, két dolog történt. Az
egyik, hogy Sergio Ramone hívta. Tag azon gondolkodott,
hogy hagyja, hogy az üzenetrögzítőre kapcsoljon a telefon.
Attól tartott, hogy Sergio megtudta, hogy Merrittet vitte el
a borvacsorára, és azért keresi, hogy kifejezze nemtetszését,
de azután eszébe jutott, hogy Greer végül is áldását adta a
dologra.

– Szia, Sergio, te vagy az?
Kiderült, hogy Sergio teljesen más miatt kereste. A

Skadden, Arpsnál lévő ismerőse azt mesélte Sergiónak,
hogy a jogi osztályon elégedetlenkednek Thomas
Winburyvel kapcsolatban. Hosszú ebédszüneteket tart, és
szó nélkül ment el szabadságra. Azt mondta, hogy Thomas
öt órakor feláll az asztaltól, míg más kollégák este kilenc-tíz
óráig dolgoznak. A legutóbbi értékelésénél kapott egy
figyelmeztetést, de nem történt előrelépés, és hogy arról
beszélnek, hogy ki fogják rúgni.

Tag nagyot sóhajtott. Thomas mindig is csak úgy



ellébecolt valahogy. Abby családja annyira gazdag volt,
hogy Tag azt gyanította, hogy Thomas azt szeretné, ha
kirúgnák, mert akkor Mr. Freemannek dolgozhatna az
olajüzletben. Texasba költözne, Greer szíve pedig
meghasadna.

– Köszönöm, hogy szóltál, Sergio – mondta Tag. –
Beszélek majd a fejével. – Letette a telefont, még mielőtt
Sergio rákérdezett volna, hogy milyen volt a borvacsora,
majd káromkodott egyet.

Néhány nappal később Thomas és Abby Tag és Greer
lakásán vacsoráztak New Yorkban. Greer báránycombot
készített, és az egész lakásban sült hús, fokhagyma és
rozmaring illata terjengett, így amikor Abby a lakásba
lépett, szája elé tett kézzel rohant a fürdőszobába.

Thomas a fejét rázta.
– Azt hiszem, sikerült lelőni a meglepetést – jegyezte meg

Thomas –, megint gyereket várunk.
Greer megölelte Thomast, bár mindannyian tudták, hogy

óvatosan szabad csak örülni az ilyen híreknek.
Tag megrázta Thomas kezét, majd magához húzta a fiát

egy ölelésre, és a következőt mondta neki:
– Kiváló apa leszel. – Ezekkel a kimondott szavakkal egy

időben jelent meg a kétely is azok igazságát illetően a férfi
fejében. Vajon Thomas tényleg jó apa lesz? El kellene
kezdenie példamutatóan viselkednie. Tag majdnem áthívta
Thomast a dolgozószobájába, hogy beszéljen vele, de végül
úgy döntött, hogy nem szeretné elrontani ezt az örömteli
pillanatot, már amennyire örömteli lehetett ez a
hányingerrel küzdő Abby számára. Úgy döntött, hogy majd
máskor beszél Thomasszal.

Aznap este Tag nem tudott aludni. A dolgozószobája
surrant. Mindhárom dolgozószobája – a New York-i, a
londoni és a nantucketi is – szent helynek számított, ahová
Tag bármikor visszavonulhatott, és ahová senki sem
léphetett be az engedélye nélkül, kivéve a takarítónőt.

Tag elővette a telefonját, és előkereste Merritt számát.



A lány a harmadik csörgésre vette fel.
– Szia, Tag.
A lány hangjának hallatán a férfi felidézte az együtt

töltött este emlékét. A háttérből erős zaj hallatszódott,
emberek, zene – a lány épp valahol szórakozhatott. Szerda
este, hajnali kettőkor. Tagnek nem kellene ilyesmibe
belefolynia.

– Szia – mondta a férfi –, remélem, nem ébresztettelek fel.
A lány nevetett.
– A városban vagyok valamilyen illegál buliban. Kívülről

úgy néz ki a hely, mintha egy mosoda lenne, de van egy
titkos ajtó meg egy jelszó, és voilà!, már be is léptél az
alvilágba. Nem akarsz csatlakozni hozzám? Elmondom,
hogy tudsz bejutni.

– Nem, köszönöm – válaszolta Tag. – Csak azért hívtalak,
hogy elmondjam, hogy jók voltak a megérzéseid. Abby
terhes. Ő és Thomas ma mondták el nekünk a vacsoránál.

– Ki? – kérdezte Merritt.
– Abby. Abby, a menyem. Ő is ott volt a lánybúcsú

hétvégéjén veletek. Te mondtad…
– Ó, igen – vágott közbe Merritt. – Abby. Ja. Nem vagyok

meglepve.
Tag iszonyatosan hülyén érezte magát. Úgy érezte, le

kellene raknia a kagylót. Úgy volt, hogy néhány héten belül
újra találkozik majd a lánnyal az esküvőn, és az lett volna a
legjobb, ha az ő kis légyottjuk a múlté lehetett volna. De volt
valami ebben a lányban, ami nem hagyta őt nyugodni.

– Mit mondtál, hol is laksz? – kérdezte Tag. – Azt hiszem,
elfelejtettem.

Tag másnap munka után találkozott Merritt-tel, és a rá
következő napon is, szombaton pedig azt mondta Greernek,
hogy elmegy futni a Central Parkba, de helyette Merritt
lakására ment. Miután szexeltek, lesétáltak egy igazán jó
szendvicsezőhelyre, és egymás mellett ülve ebédeltek,
beszélgettek és nevetgéltek – mindeközben Tag rádöbbent,
hogy kezdi elveszíteni a kontrollt a helyzet felett.



Mi a francot csinál? Mi lesz, ha valaki meglátja őt itt, ezzel
a lánnyal?

Visszakísérte Merrittet a lakására, a lány pedig a
pólójánál fogva berántotta a férfit. Szerette volna behívni
Taget, és ő is szeretett volna bemenni, ó, igen. Bement, de
csak egy percre, legalábbis ezt mondta.

A lány tinédzserré változtatta őt. Olyan elemi erővel tört
fel belőle a vágy, hogy saját maga is megrémült tőle. Nem is
emlékezett arra, hogy vágyott-e valaha bárkire vagy
bármire ennyire, mint amennyire erre a lányra. Greer iránti
érzései egészen furának tűntek a lány iránti érzésekkel
összehasonlítva.

Merritt huszonnyolc éves volt, majdnem huszonkilenc.
Elég közömbös kapcsolata volt a bátyjával, a szüleivel pedig
egyáltalán nem beszélt, ami Tag számára
értelmezhetetlennek tűnt.

– Mit csinálsz hálaadáskor? – kérdezte. – Meg
karácsonykor?

A lány vállat vont.
– Tavaly hálaadáskor kínai kaját rendeltem, meg filmet

néztem. Karácsonykor Tulumba utaztam egy jógatáborba.
Tag mély űrt érzett Merrittben, egy érzelmi űrt, melyről

tudta, hogy nagyon-nagyon veszélyes. Azonnal véget
kellene vetnie ennek a viszonynak, hogy legyen ideje
kihevernie az esküvőig. De egyre jobban vonzódott a
lányhoz. Nem telt el sok idő, és csak Merrittre tudott
gondolni – munka közben, edzés közben, és miközben ő és
Greer a Rosa Mexicanóban vacsoráztak. Greer teljesen el
volt foglalva a regénye befejezésével meg Benji esküvőjének
szervezésével. Annyira lefoglalta ez a két projekt, hogy
semmit sem vett észre Tagen. Nem látta, nem hallotta őt, a
szex pedig fel sem merült kettejük között. A nő azzal
viccelődött, hogy majd elmennek egy második nászútra,
amikor Benji és Celeste az első nászútjukat töltik, de Tag
tudta, hogy miután az esküvő véget ért, Greer össze fog
omlani, kimerült lesz, vagy pánikol majd, hogy nincs mit
csinálnia.

Tag az ügyfeleinek szervezett programot a Whitby Hotel



bárjába, és megkérte Merrittet, hogy ő is üljön be a bárba, és
csináljon úgy, mintha nem ismernék egymást. A lány
követte a férfi utasításait, és szűk fekete ruhát meg tűsarkú
cipőt húzott, Tag pedig egy pillanatra kiugrott a mosdóba.
Követte Merrittet a női mosdóba, ahol magukra zárták az
ajtót, és egy iszonyatosan szenvedélyeset szeretkeztek. Tag
annyira megrészegülten lépett ki a mosdóból, hogy az sem
érdekelte, hogy valaki megláthatja.

Később szidta magát, amiért ilyen meggondolatlanul
viselkedett, és azt kérdezte magától, hogy mi a fenét művelt
már megint?

A lány kapott két jegyet a Billy Joel-koncertre a Madison
Square Gardenbe. Megkérdezte Taget, hogy elmenne-e vele.

– Nem tudok – mondta –, túl rizikós.
– Kérlek – kérlelte a lány. – A második sorba szólnak a

jegyek.
– Hát ez az – mondta a férfi. – Ha valamelyik távoli

szektorba szólna, akkor nem aggódnék amiatt, hogy
ismerőssel találkozunk.

– Hát akkor – tette hozzá a lány –, elmegyek Robbie-val.
– Ki az a Robbie?
– Ő a „se vele, se nélküle” kapcsolatom – mondta Merritt.

– Pultos a Breslinben.

Taget kicsit összezavarta Robbie létezésének híre, de hát
mire számított? Még jó, hogy volt egy Robbie. Ha fél tucat
Robbie lett volna, azon sem lepődött volna meg. Annyira
lehangolta ez a gondolat, hogy Tag másnap a Breslinben
találta magát ebédidőben, ahol nyúlpástétomot rendelt
főtt-tojás-mártással – de legalább a hely jó volt – egy ír
izompacsirtától. Robbie-nak tizenöt centi és minimum
tízkilónyi előnye volt Taggel szemben, ráadásul huszonöt
évvel fiatalabb is volt nála. Ő volt az, akivel Merrittnek
randiznia kellett volna. Robbie nemcsak pultos volt, hanem
feltörekvő színész is – egy könnyed beszélgetés során pedig



kiderült, hogy kiválasztották egy próbafelvételre. Tag tiszta
szívből gyűlölte Robbie-t; nevetségesen nagy borravalót
hagyott a fiúnak.

A koncert estéjén Tag zaklatott volt. Elképzelte, amint
Robbie a lapát kezeit Merritt derekára teszi, és ahogy a lány
mögött állva együtt ringatóznak. Annyira ideges lett ettől,
hogy azt mondta Greernek, hogy nem kér vacsorát;
gondolta, talán majd eszik egy szendvicset később a
dolgozószobájában.

Kicsit később Tag SMS-t írt Merrittnek: „Írj, ha vége a
koncertnek. Találkozzunk nálad.”

Húsz kínkeserves perccel később a lány válaszolt neki:
„K.”

K. Tag szerint ez a válasz volt az SMS-ezés történelme
során írt legsemmitmondóbb válasz.

Tizenegy óra volt, majd fél tizenkettő. De semmi. Tag
megadta magát az éhségnek, és a konyhába ment egy
sonkás szendvicsért. Látta, hogy a hálószobában ég a
villany. Benyitott a szobába, ahol Greer a kék pizsamájában,
ceruzával feltűzött hajával, orra hegyére csúszott
olvasószemüveggel, a laptopja mellett egy pohár
chardonnay-val épp egy jeleneten dolgozott. Greer egy
pillanatra felpillantott, és a férfira mosolygott.

– Nem jössz aludni? – kérdezte a nő.
De, gondolta Tag. Mondd, hogy de! Azt figyelte, milyen

elegáns, milyen tevékeny, milyen okos nő a felesége.
Tökéletes megtestesítője volt mindannak, amire valaha is
vágyhatott.

– Még van egy kis dolgom – sóhajtott nagyot Tag –, Ernie
és én még mindig a líbiai üzleten dolgozunk. Mondtam
neked, hogy hatalmas üzlet lesz. Reggel az első dolga lesz
bejönni az irodába, és addigra össze kell szednem neki az
adatokat.

Greer lezárta a laptopját.
– Hát akkor én lefekszem. – Csókot kért a férfitól. – Ne

maradj fent túl sokáig.



– Tudod, hogy nem fogok – mondta Tag. – Szeretlek,
drágám. Tag fél egyig várt, és mivel Merritt azóta sem
jelzett neki, kisurrant a házból, és taxival a Perry Streetre
ment. Merritt háza előtt álldogált, majd felcsengetett, de a
lány nem válaszolt.

Egyszer csak meghallotta a lány nevetését. Az úton
meglátta Merrittet és Robbie-t közeledni. Szorosan egymás
mellett mentek, de nem értek egymáshoz. Tag megpróbált
gyorsan eltűnni a kapualjból, mielőtt még meglátták volna
őt… de már késő volt.

– Tag? – kérdezte a lány.
Rajtakapták. Majdnem hajnali egy óra volt; semmi

értelme nem volt eljátszani, hogy csak véletlenül járt arra.
Ez a nagyvilági, sikeres férfi úgy állt ott, a lány lakásának
épülete előtt, mint valami idióta egy romantikus
komédiából; ha Greer látta volna, röhejesnek találta volna
őt. Merritt látványára viszont adrenalin öntötte el Taget.
Úgy érezte, fel tudná rúgni a kis talpnyaló Robbie-t a fiú
fizikai előnye ellenére, majd a vállára véve felvitte volna
Merrittet a lépcsőn. A lány fehér, horgolt nyári ruhát viselt,
lógós fülbevalóval, haja pedig fel volt tűzve. A férfi nem
látott még nála bájosabb teremtést.

– Beszélnem kell veled – mondta Merrittnek.
– Oké – válaszolta Merritt, majd Robbie-ra pillantott. –

Robbie, ő Tag. Tag, ő itt Robbie.
Tag automatikusan kezet nyújtott a férfinak. Robbie

annyit mondott:
– Nem maga ebédelt nálunk a minap a Breslinben?
Nem kellett volna akkora borravalót hagynia. Hogy is

felejthette volna el ezt a fiú?
– Ott voltál? – kérdezte Merritt, úgy tűnt, hogy a lányt

szórakoztatja a helyzet. Most értette csak meg, milyen
hatalma van a férfi felett. Tag pedig arra gondolt, hogy jó
nagy szart kavart, és jobb lett volna, ha egyszerűen elmegy
a lánnyal a koncertre.

Június 18-án volt Merritt szülinapja. Aznap valami



különlegeset szeretett volna csinálni. Szeretett volna
elutazni valahová Taggel.

A férfi elgondolkodott a lány kérésén. De hová menjenek?
Párizsba? Rómába? Isztambulba? Los Angelesbe? Rio de
Janeiróba? Utánanézett az isztambuli útnak, de úgy
döntött, hogy egy tengeren túli utazás nem túl praktikus, és
ráadásul kockázatos is, még akkor is, ha külön-külön
utaznak. Helyette foglalt egy hotelszobát New Yorkban, a
belvárosi Four Seasonsben. Kicsit aggódott, mivel mielőtt ő
és Greer New Yorkba költöztek volna, mindig a
városközpontban lévő Four Seasonsben szálltak meg, és
utazásaik során is szeretnek ebben a hotelláncban
megszállni. Ez egy olyan márka volt, amelyben megbízott a
férfi, és csak egyetlenegy éjszakáról volt szó, a szálloda a
Freedom Tower komplexum mellett volt, és a városnak
ezen a részén nemigen valószínű, hogy öt óra után bárkivel
is összefuthatnának az ismerősei közül.

A Merritt születésnapja előtti hétvégét Tag és Greer
Nantucketen töltötték. Greernek háromórás megbeszélése
volt Roger Peltonnal, az esküvőszervezővel. Tag elment
kajakozni, majd bement a városba valamit ebédelni –
szerette a puha páncélú rákos szendvicset a Straight Wharf
Fishnél – mindeközben pedig kitalálta, hogy vesz valami
ajándékot Merrittnek. Greertől már megtanulta, hogy az
egyetlen elfogadható ajándék születésnapra vagy
évfordulóra az ékszer. A férfi besétált Jessica Hicks üzletébe,
hogy vegyen egy fülbevalót vagy egy nyakláncot, de amikor
jellemezni kezdte a nőt, aki számára venni szerette volna az
ékszert – úgy tett, mintha a menyének, Abbynek keresett
volna valamit, aki terhes volt az első unokájukkal –, Jessica
megmutatta neki a csipkemintás ezüstgyűrűt, színes
zafírberakással.

– Ezt a hüvelykujjon kell hordani – tette hozzá Jessica.
– A hüvelykujjon? – kérdezte Tag.
– Bízzon bennem – mondta Jessica –, ez egy ilyen dolog.
Tag megvette a hüvelykujj gyűrűt, majd izgatott

várakozással távozott a boltból. A gyűrű gyönyörű volt;
Merritt imádni fogja, ebben biztos volt.



A férfi boldogságához már csak ez kellett, ez egy ilyen
dolog.

Tizennyolcadikán Tag korán odaért a hotelbe. A szobába
már rendelt egy drága rózsacsokrot egy üveg pezsgő
kíséretében. A Jessica Hicks-féle ékszeres dobozt a virág és a
jegesvödör közé helyezte. Minden a helyén volt, ő mégis
nyugtalanul érezte magát. Volt valami abban a helyzetben,
amitől úgy érezte, hogy ez egy teljesen átlagos megcsalás.
Annyira sztereotip volt a helyzet: az idősödő férfi, aki a
menyének az egyik barátnőjével folytat viszonyt, mert a
felesége túlságosan elfoglalt, és nem figyel rá eléggé, ezért a
férfinak valahogy fel kell turbóznia az önértékelését.

A szobában várta, hogy megérkezzen Merritt, de a lány
üzent neki, hogy késni fog, mert bikinivonalat gyantáztat a
kozmetikusnál. A férfit kicsit lehangolta a lány őszintesége.
Muszáj volt közölnie vele, hogy épp gyantáztat? Ez nem volt
valami kifinomult.

Tag úgy döntött, hogy iszik egyet a bárban. Egy igazi
italt.

Abban a pillanatban, amint a bárba lépett, és a tekintete
összetalálkozott egy férfiéval, rémülten döbbent rá, hogy a
fia, Thomas az. Míg jobb nem jutott az eszébe, Tag egy
oszlop mögé bújt. Várt pár másodpercet, lélegzet-
visszafojtva, a szíve majd kiugrott a helyéről, míg arra várt,
hogy Thomas majd számon kéri, hogy mit keres ott. Mit
válaszoljon? Hát persze hogy azt, hogy egy ügyféllel
találkozik egy italra, és amikor az ügyfél nem jelenik meg,
Tag eljátszhatja majd, hogy milyen bosszús, és hogy ki kell
ugrania telefonálni egyet.

Tag várakozott, de semmi sem történt. Ő látta Thomast,
de lehetséges volt, hogy Thomas nem látta meg az apját,
vagy látta, de valahogy nem esett le neki, hogy ő az?

Elég sok idő telt el, míg Tag kitalálta, mitévő legyen.
Kikukucskált az oszlop mögül. Thomas a whiskyspoharát
bámulta. Elég gyászosan festett. Bármennyire is tisztában
volt Tag azzal, hogy sürgősen el kellene tűnnie a bárból,



amíg még lehet, a fia látványa teljesen lebénította.
Visszaemlékezett, hogy miket mondott neki Sergio a
telefonban. Hogy Thomas korán eljön a munkahelyéről;
Thomas csak úgy szó nélkül elmegy szabadságra. Most meg
ott ült és ivott egy bárban, Manhattan egyik távoli
sarkában, ami eléggé távol esett a munkahelyétől. Tag
szeretett volna odaülni Thomas mellé, és megkérdezni tőle,
hogy mi történik vele.

Talán kirúgták?
Talán Abby elvesztette a babát?
Bármi is legyen, Tag azt gondolta, hogy hamarosan ki fog

derülni. El kellett tűnnie a bárból, anélkül hogy Thomas
észrevette volna. Megfordult, és a kijárat felé sietett,
remélve, hogy a saját fia nem ismeri fel hátulról.
Visszament a szobájába a táskájáért, és üzent Merrittnek.

„Valami közbejött. Az 1011-es szoba a tiéd egész estére. Van
pezsgő, meg egy kis ajándék ott a számodra. Sajnos most
mindenképpen el kell mennem. Boldog szülinapot,
Panorámaút!”

Tag beült egy taxiba, és hazament, ahol Greer épp a
jógacuccaiban, babapózban feküdt a nappali szőnyegén. A
nő felpillantott, és megörült a férjének.

– Hát itthon vagy! – kiáltott fel.

Ezzel meg is tört a varázs. Tag befejezte a szórakozást. Ismét
kötelességtudó férj lett belőle, rendíthetetlen apa és leendő
nagypapa. Merritt sírva próbálta felhívni; üzeneteket és
SMS-eket küldött a férfinak, melyben leseggfejezte, meg azt
mondta, hogy a férfi szúrjon villát a szemgolyójába, csak
nem pont így.

Merritt felhívta Tag munkahelyét, és sikerült beszélnie
Miss Hilleryvel, a nagyon rendes, nagyon brit titkárnőjével,
aki annyire elkötelezett volt Tag iránt, hogy még Londonból
is utánament.

– Egy bizonyos Ms. Panorámaút hívta – mondta Miss
Hillery, miközben átnyújtott Tagnek egy papírcetlit. – Azt
mondta, hogy sürgős.



– Köszönöm, Miss Hillery – vette át higgadtan Tag a
papírdarabot, remélve, hogy sikerült érdektelennek tűnnie.
Magára zárta az iroda ajtaját, és az asztalára borult. Az, hogy
Merritt felhívta a munkahelyén, csak egyetlen lépésre volt
attól, hogy Merritt felhívja a lakását vagy – mivel Tag tudta,
hogy Celeste naivan megadná Merrittnek – Greer
mobilszámát.

Végül is a lánynak sikerült megkapnia, amit akart. Tag
visszahívta Merrittet.

– Tag? – szólt bele a lány.
– Mi a francot csinálsz? – kérdezte Tag. – Itt nem hívhatsz

fel.
– Terhes vagyok – közölte a lány.
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NANTUCKET

Délelőttre az egész sziget a menyasszony meggyilkolt
tanújának hírétől zengett. Marty Szczerba felhívta a lányát,
Laura Rae-t, eredetileg azért, hogy hallja a hangját, és hogy
megnyugtassa magát, hogy minden rendben van vele, de
aztán Adi Conover felől érdeklődött.

– Jól van a barátnőd?
– Igen, apa, hát persze. Mi van veled?
Marty végül elmesélte az egész történetet, legalábbis

amennyit tudott az üggyel kapcsolatban. Laura Rae
elmesélte a vőlegényének, Ty-nak, aki a Toscana mélyépítő
cégnél dolgozott, és aki általában véve igen hallgatag, de Ty
beugrott az anyjához egy második reggelire, és elmesélte
neki a sztorit. Carla, Ty anyja pedig, aki szombatonként
délben a kórházi turkálóban önkénteskedett, minden egyes
boltba betérő embernek elmesélte a hallottakat.

Finn MacAvoy üzenetet kapott a barátnőjétől, Lola
Buddtól, melyben az írta:

„Elkaptam egy fickót, akit gyilkossággal gyanúsítanak!”
Finn épp szörfleckéket adott a Cisco Beachen egy csoport

kiváltságos nyolcévesnek, akik közül mind John John
Florence9 szeretett volna lenni. Finn véletlenül megjegyzést
tett Lola üzenetének tartalmára:

– A barátnőm elkapott egy fickót, akit gyilkossággal
gyanúsítanak – mondta.

A következő pillanatban arra lett figyelmes, hogy a fiatal
szörföspalánták anyukái körülötte állnak, és arról
beszélnek, hogy valaki bejelentette a menyasszony
tanújának meggyilkolását, és arról kérdezték Finnt, hogy a
rendőrség elkapta-e a fickót, és hogy ki volt az, és Finn már
bánta, hogy kinyitotta a száját.



Finn ikertestvére, Chloe MacAvoy a forró nyári szombati
nap ellenére az ágyában feküdt, aznapra lemondták a
munkát. Lemondták, mert Merritt Monacót, aki az Otis-
Winbury-esküvőn lett volna a menyasszony tanúja,
meghalt. Roger Pelton talált rá a hullájára, a vízben lebegve
a part közelében aznap reggel.

Siobhan felhívta Chloét, hogy ő maga közölje vele a
halálhírt Donna, a pincérek főnöke helyett, mert Siobhan
ilyen vezető volt. Úgy érezte, ennyivel tartozik az
alkalmazottainak.

– Chloe – mondta a nő a telefonba –, lemondták az
esküvőt. Merritt Monaco, a menyasszony tanúja az éjjel
elment.

– Elment?
– Meghalt, Chloe – pontosított Siobhan. – A lány halott. A

ház előtt fulladt meg múlt éjjel.
– De hát… – értetlenkedett Chloe.
– Jelenleg csak ennyit tudunk – mondta Siobhan. – A

rendőrség már vizsgálja az ügyet.
A rendőrség?, kérdezte magában Chloe. Nem sokkal

korábban látta Ed bácsikáját a teraszon telefonálni, de Ed
állandóan telefonált.

Miután Chloe beszélt Siobhannal, letette a telefont, és
lehunyta a szemét. Chloe hétéves kora óta nem találkozott
halálesettel. Akkor közölte vele meg Finn-nel Ed és a
nénikéje, hogy a szüleik meghaltak egy vitorlásbalesetben.
Chloe akkor nem igazán tudta felfogni, hogy mit is jelent ez;
még túl fiatal volt ehhez. Mit tudhatott egy gyerek
hétévesen a halálról? Semmit. Később, amikor már tudta,
hogy mit vesztett, a szülei halála egyre jobban megviselte
őt. Nem volt apja, aki úgy bánt volna vele, mint egy
hercegnővel; nem volt anyja, aki ellen lázadhatott volna.
Bár ott volt neki Ed bácsikája és a nagynénje, akik erőskezű,
megbízható, gondos nevelőszülei voltak… de nem az igazi
szülei. Amikor Chloe arra gondolt, amint az apja a Please
Come to Boston című számot játszotta gitáron, vagy arra,
amikor az anyja egy rózsát festett Chloe arcára,
mérhetetlenül szomorú lett.



SMS-t írt Blake-nek, a kolléganőjének: „Merritt, a
menyasszony tanúja meghalt.”

Blake visszaírt: „Tudom. Azt hallottam, rengeteg vér volt.”
Chloe a fürdőszobába sietett hányni. Az előző esti

próbavacsoránál Chloe megivott pár sört Blake-kel és
Geraldóval. Geraldo egy huszonnégy éves salvadori srác
volt, aki mindig hozott egy kis alkoholt Chloénak és Blake-
nek a munka utáni iszogatáshoz.

Ed bácsikája kopogtatott az ajtón.
– Jól vagy odabent?
– Igen – válaszolta Chloe. Szeretett volna feltenni néhány

kérdést Ednek Merrittről, de abban a pillanatban képtelen
lett volna rá. Geraldót szidta.

Chloe visszafeküdt az ágyába, és megpróbálta felidézni az
előző este eseményeit. Minden úgy volt, mint általában az
ilyen bulikban. Chloe és a kollégái korán megérkeztek a
makulátlanul fekete nadrágjukban és ragyogóan fehér
ingükben, frissen zuhanyozva, kisminkelve, munkára
készen. Mivel a lány még csak tizenhat éves volt, Chloe nem
szolgálhatott fel alkoholt, bár ezt a szabályt minden
alkalommal megszegte. A próbavacsora során Greer
Garrison, a vőlegény anyja kérte a lányt, hogy töltsön neki
pezsgőt. Chloe szólt Iannek, a bárosnak, hogy neki kell
kiszolgálnia Mrs. Winburyt, de Ian el volt havazva, és azt
mondta Chloénak, hogy keresse meg Geraldót. De Geraldo
nem volt sehol, és Greer Garrison szúrós tekintettel nézett
Chloéra, így Chloe megragadta a jegesvödörben lévő Veuve
Clicquot pezsgősüveget, és diszkréten újratöltötte Mrs.
Winbury poharát.

Chloe nem is nagyon emlékezett másra az ünnepségből,
mint hogy a vendégek egyre részegebbek lettek. Fekete
szedres mojitokoktélt szolgáltak fel, melyet a vendégek csak
úgy öntöttek magukba. Chloe egy rakás félig üres
koktélospoharat szedett össze, mentalevelekkel és az
olvadozó jégkockák csapdájába esett, kövér fekete
szedrekkel a poharak alján; visszavitte őket a konyhába,



ahol Geraldo épp a szeméttel küzdött. A fiú fogott egy
poharat, amiben a legtöbb koktél maradt, és lehúzta.

– Pfuj – jegyezte meg Chloe. – Abba már valaki beleivott,
ráadásul ha Siobhan meglát, kirúg.

– Siobhan most ment el – vigyorgott Geraldo. – Még négy
másik rendezvénye van ma este, már nem is jön vissza.

– Akkor Donna – dacoskodott Chloe, de mindketten
tudták, hogy Donna egyáltalán nem szigorú. Ha meglátta
volna, hogy Geraldo iszik, csak csúnyán nézett volna, de
ennyivel megúszta volna a fiú.

– Kóstold meg – javasolta Geraldo a lánynak.
– Nem – ellenkezett Chloe.
– Csak kóstolj bele – kérlelte Geraldo.
Chloe soha nem tudott ellenállni a nyomásnak. Ráadásul

az ital finom lila színe olyan hívogató volt. Chloe magába
öntött egy fél pohárral anélkül, hogy az ajkával hozzáért
volna a pohárhoz. Az ital annyira gyümölcsös és hűsítő
volt, hogy alig érezte rajta az alkoholt, viszont egyből
könnyebbnek és lazábbnak érezte magát tőle.

A lány minden alkalommal, amikor összeszedte a
poharakat, ivott egypár kortyot a maradék koktélokból.
Nem rúgott be tőle, legalábbis ő azt gondolta; sőt épp
ellenkezőleg, a koktél sokat javított az ítélőképességén.
Chloe író szeretett volna lenni, mint Greer Garrison, de ő
nem krimiket írt volna; divat és életmód témájú blogot
szeretett volna írni a legújabb és legszexibb dolgokról. Az
esküvőben azt találta a legjobbnak, hogy mindenki annyira
divatosan és stílusosan volt felöltözve. Chloe gondolatban
lefényképezett legalább négy-öt öltözéket, beleértve a Greer
Garrison által viselt kezeslábast is. Fantasztikusan nézett ki
a nő, így az ötvenes éveiben!

Amikor Chloe ismét a konyha felé tartott – egy brit nő a
négyes asztalnál kekszet kért –, füstöt érzett, és mivel Greer
az ingatlan teljes területén megtiltotta a dohányzást, Chloe
úgy döntött, hogy a keksz várhat, és elindult megkeresni a
füst forrását. A menyasszony tanúja dohányzott az oldalsó
teraszon, és az alatta található hortenziabokrokra
hamuzott.



Chloe majdnem rászólt, hogy felhívja a lány figyelmét,
hogy a füst bemegy a házba, amikor egy férfi jött fel a terasz
lépcsőjén. A vőlegény apja volt az. Beleszívott a
menyasszony tanújának a cigarettájába, majd a korlátra
könyökölt, a lány mellé.

Chloénak vissza kellett volna mennie dolgozni. Ha a
vőlegény apja, akié egyébként a ház, szentesítette a
dohányzást, akkor bizonyára rendben volt, gondolta. Chloe
azonban nem mozdult. A menyasszony tanúja nagyon
menő volt. Szűk, fekete ujjatlan ruhát viselt, a hátán
pántokkal, a nyakában pedig bőr- meg kristály nyaklánc
lógott, amiről Chloe azt gondolta, hogy biztos a Van Cleef
and Arpelstől van, vagy a mumbai bolhapiacról; nem
lehetett megmondani, amitől még menőbbnek tűnt.

– Meg kell szabadulnod tőle – szólalt meg a vőlegény apja.
– Nem tudok – felelte a menyasszony tanúja.
– Dehogynem! – vágta rá a vőlegény apja.
– Nem fogok!
– Merritt, te nem is akarsz gyereket!
Chloe összeszorította ajkát.
– Nem akarok gyereket, de téged akarlak. Akarlak, Tag, ez

pedig a te gyereked – makacskodott Merritt. – Ez kapcsol
össze minket.

– Fogadjunk, hogy blöffölsz – mondta Tag. – Honnan
tudhatnám, hogy az enyém-e? Könnyen meglehet, hogy
Robbie-é.

– Tavaly óta nem feküdtem le vele – érvelt Merritt. –
Semmi nem történt köztünk, amikor pár hete találkoztunk.
Te is láthattad, nem igaz?

– Honnan tudhatnám, hogy tényleg terhes vagy?
Honnan tudhatnám, hogy nem vetetted-e el? Itt cigizel. Ha
annyira szeretnél gyereket, miért nem gondolsz rá?

– Semmi közöd hozzá, hogy mit csinálok. – Merritt
kezdett egyre ingerültebbé válni.

– Ha van közöm hozzá, ha nincs – erősködött Tag,
miközben elpöckölte a cigaretta végét a hortenziabokorba –,
gondold át!

– Tag.



– Végigcsináljuk ezt az esküvőt, és amikor vasárnap
elmész, írok neked egy csekket. És ennyi, Merritt. Vége.

Tag eltűnt Chloe szeme elől, lement a lépcsőn, vissza az
ünneplő emberek közé.

– Elmondom Greernek! – kiáltotta a lány a férfi után.
A férfi nem válaszolt, Merritt pedig sírásban tört ki. Chloe

legszívesebben rohant volna megvigasztalni, de közben
azon gondolkodott, hogy mekkora botrány lesz ebből. A
menyasszony tanúja a vőlegény apjától vár gyereket! A férfi
azt szerette volna, ha a lány elvetette volna a gyereket; a
lány pedig a férfit akarta. A férfi ki akarta fizetni a lányt; a
lány pedig megzsarolta a férfit.

– Chica! – Geraldo az előtérből intett Chloénak, ő pedig
sietett vissza dolgozni.

Annak ellenére, aminek Chloe szem és fültanúja volt,
vagy talán éppen azért, az este további részében is folytatta
a zugivást. Nem tűnt úgy, mintha ez befolyásolta volna a
munkaképességét. Felszolgálta a sült kagylót, összeszedte a
tányérokat; fél füllel belehallgatott a pohárköszöntőkbe.
Desszertet szolgált fel, majd összeszedte a tányérokat. Az
emberek elkezdtek táncolni. Chloe Merrittet kereste, a
menyasszony tanúját, de sehol sem látta. A vőlegény apja
mindeközben a feleségével táncolt.

A buli a végéhez közeledett. A zenekar az utolsó számot
játszotta, Chloe pedig átváltott – ahogy ő képzelte – turbó
módba. Mindent kihordott a konyhába, ami csak
mozdítható volt. Volt pezsgős pohárköszöntő is, így volt
egy csomó pezsgőspohár, amelyekkel a tálcán
egyensúlyozni már sokkal nehezebb volt, mint a
koktélospoharakkal, a magasan lévő súlypontjuk miatt.
Chloe próbálta összeszedni magát az egyenetlen talajon, a
sötétben való egyensúlyozáshoz, amiben sokat segített,
hogy ivott néhány koktélt. A pezsgőspoharakkal teli
tálcával a kezében, Chloe épp azon tűnődött, hogy térjen-e
át a pezsgőre – tudta, hogy a Veuve Clicquot nagyon drága
pezsgő –, ugyanakkor a poharakban lévő, eltérő
mennyiségű pezsgőről eszébe jutott egy hangszer, melyet
egyszer látott, és különböző szintig megtöltött



vizespoharakból állt, és amin egy fickó benedvesített ujjal
játszott, amikor a cipőjének az orra beleakadt a pázsit és a
parti homok találkozásánál lévő szintkülönbségbe. A tálca a
levegőbe repült; a poharak összetörtek, ez a hang minden
felszolgáló visszatérő rémálma volt. Chloe elszégyellte
magát. Azt kívánta, bárcsak visszapörgethetné az időt, és a
tálca úgy repülne vissza a kezébe, a poharak pedig úgy
rendeződnének újra egybe, mint egy visszafelé lejátszott
filmben. Megkönnyebbült, hogy a buli már a végéhez
közeledett, és úgy tűnt, senki nem vette észre az
ügyetlenkedését.

– Hadd segítsek – szólalt meg egy hang a sötétből.
Chloe felpillantott. Merritt volt az, a menyasszony

tanúja, a menő fekete ruhájában.
– Köszönöm… – mondta félszegen Chloe –, de az én

hibám.
– Bárkivel megesik – jegyezte meg Merritt. –

Biztosíthatlak afelől, hogy ha én a te korodban elég bátor
lettem volna, hogy bevállaljak egy ilyen munkát, velem is
megtörtént volna.

Chloe egy másodpercre Merrittre meredt. Zavarban volt,
most, hogy szemtől szemben állt a lánnyal. Chloe tudta
Merritt titkát, de Merritt nem tudta, hogy Chloe tudja. Ha
Merritt tudta volna, hogy Chloe tudja, hogy terhes a
vőlegény apjától, akkor… mi lett volna? Mérges lett volna,
hogy Chloe hallgatózott? Szégyellte volna magát, hogy
milyen példát mutat? Chloe lesütötte a tekintetét, nehogy
elárulja magát. A nagyobb üvegdarabokat kiválogatta,
melyek hangosan csörömpöltek a tálcán.

– Hogy hívnak? – kérdezte Merritt.
– Chloe MacAvoy.
– Hol laksz, Chloe?
– Itt – mondta Chloe –, Nantucketen. Helyi lakos vagyok.
Merritt nagyot sóhajtott.
– Hát akkor te vagy a világon a legszerencsésebb lány.
– Te hol laksz? – kérdezte Chloe.
– Én New Yorkban – válaszolta Merritt. – PR-osként

dolgozom, meg véleményvezérkedem az Instagramon.



– Á – Chloe nagyot nyelt. – Tényleg? Hogy hívnak?
Bekövetlek.

– Kukac Merritt – két „r”, két „t” – Monaco, mint az ország.
Meg tudod jegyezni? Nagyon megtisztelnél, ha követnél,
Chloe. Figyelni fogom, és majd visszakövetlek.

– Komolyan? – kérdezte Chloe. Iszonyatosan hízelgőnek
találta – elvégre Merritt egy véleményvezér! – még akkor is,
ha tudta, hogy nem kellene Merrittet piedesztálra emelnie.
Ha ő valaha olyan helyzetbe került volna, mint Merritt, a
nénikéje és Ed bácsikája rettentő csalódottak lettek volna.
Ennek ellenére Chloe nem bírta megállni, hogy ne érezzen
egy kis rajongást a lány iránt.

– Nagyon tetszik a ruhád. Ki tervezte?
Merritt végignézett magán, mintha nem emlékezett

volna, hogy mit is vett fel.
– A Young, Fabulous, and Broke divatház – felelte Merritt.

– Pont, mint én. – Az arca elkomorodott. – Legalábbis kettő a
háromból. Miután Chloe az összes poharat összeszedte,
Merritt pedig sietve indult megkeresni Celeste-et, Chloe
szerette volna befejezni a munkát, és hazamenni.
Megmutatta a tálcányi törött poharat Donnának, aki
ráncolta a homlokát, de csak annyit mondott:

– A legjobbakkal is megesik, kölyök.
– Gyere, kislány, lépjünk le – fűzte hozzá Geraldo.
Chloénak ki kellett mennie a mosdóba. De nagyon.

Siobhan nem szerette, ha mosdószünetet tartanak, csak ha
tényleg nagyon muszáj volt, és ez most az volt. Volt egy
mosdó, ami a vendégek részére volt fenntartva, és mivel
minden vendég távozott, szabad volt a helyiség.

Miután Chloe pár perccel később végzett, balra vette az
irányt, amiről azt hitte, hogy az előszobán keresztül a
bejárati ajtóhoz viszi majd, és végre hazamehet, de
valahogy a nappaliban kötött ki.

– Hahó – szólalt meg egy hang.
Chloe a sötét szobába bámult, de nem látott senkit. Majd

egy nő ült fel egy gombóc vaníliafagyira emlékeztető
székben. Az a nő volt az, aki olyan lekezelően bánt vele, és
aki elküldte még több kekszért.



– Üdv – mondta Chloe.
– Hozna nekem egy üveg valamit, gyermekem? – mondta

a nő. – Whiskyt, vodkát, vagy azt a pezsgőt, amit Greer is
ivott?

– Sajnálom… – mondta Chloe –, már vége a bulinak.
– A hivatalos bulinak – jegyezte meg a nő a rosszul

sikerült frizurájával. – Most jön az after, és mivel szomjas
vagyok, kérlek, hozz nekem valamit.

– Csak tizenhat vagyok – mondta Chloe. – Nem
szolgálhatok fel alkoholt. Törvényellenes.

A nő nevetett.
– Haha! És ha adok neked száz fontot? Vagy várj, száz… ti,

jenkik mit is használtok? Dolcsit.
Száz dolcsi? Elég csábítóan hangzott. Chloe tudta, milyen

könnyen tudna szerezni egy üveg italt az elszállításra
várakozó dobozokból. De akkor eszébe jutott Merritt. Meg
hogy egy meggondolatlan döntés milyen
következményekkel járhat, és megijedt.

– Sajnálom – válaszolt Chloe. – Haza kell mennem.
– Édesem, kérlek – kérlelte a nő. – Szükségem lenne rá.

Fogadni mernék, hogy Tag Winbury minden szobában tart
egy üveg scotchot, de nem tudom, hol. Te vendéglátós vagy,
nem? Úgyhogy a te feladatod, hogy kiszolgálj.

– Sajnálom – mondta Chloe. – Már nem vagyok
műszakban, most indulok haza.

A lány udvariasan a nőre mosolygott, sarkon fordult, és
elindult abba az irányba, amerről jött, és becsukta maga
mögött az ajtót. Mert hát, most komolyan, mennyi
mindennel kellett már amúgy is megküzdenie egyetlen
éjszaka alatt?
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A RENDŐRFŐNÖK

Ednek a Monomoy útról a kapitányságra kellett mennie,
ahol Shooter Uxley-t tartották fogva. Két rendőr maradt a
helyszínen, akik biztosították, hogy senki ne nyúljon
semmihez, és hogy senki más ne lépjen meg. Valójában
elfért volna még ott két másik rendőr is. Az igazság az volt,
hogy Nantucket egyszerűen nem volt felkészülve egy
gyilkosságra, főként egy ilyen forgalmas hétvégén.

A rendőrfőnök az orrán vette a levegőt, és a száján fújta
ki, így tanulta a stresszkezelési képzésen, amin
háromévente kötelező volt részt vennie. Gondolta,
személyesen fogja Shootert kikérdezni, és az más
megvilágításba helyezi majd a dolgokat. A halottkém pedig
majd megmondja a halál pontos okát. Ha még ezek alapján
sem tudná kideríteni, mi történt, akkor pedig hátra lesz
még a vőlegény apja, a testvére és maga a vőlegény is.

De őszintén megvallva, a rendőrfőnök szerint a vőlegény
tanúja volt a tettes. Különben miért szaladt volna el? És
végül miután múlt éjjel eltűnt, miért jött vissza? Mi folyik
itt? – kérdezte magában.

Ed röviden egyeztetett Nickkel mielőtt, elhagyta a
helyszínt. Nick elmesélte, hogy a vőlegény anyja, Greer
Garrison, a krimiíró félrevezette őt az időbeosztását
illetően. Azt gondolta, szándékosan.

„Valami nem tetszett abban, ahogy a kihallgatás zajlott –
mondta Nick. – Valami bűzlött.”

A rendőrfőnök hazatelefonált. Andrea vette fel.
– Mi újság?

– Ó, minden rendben – mondta Ed. Andrea pedig tudta,
hogy pont az ellenkezőjét gondolja a férfi. Szerette volna



elmesélni Andreának, hogy Finn barátnője, Lola Budd volt
az, aki végül elvezette őket az első számú gyanúsítotthoz. Jó
sztori volt, és Andrea bizonyára örült volna, ha tudja, hogy
Lolának lehetősége volt megmutatnia a tehetségét, de most
nem volt erre ideje.

– Hogy van Chloe? – kérdezte Ed. – Jobban van már a
gyomra?

– Nem tudom – válaszolta Andrea –, bezárkózott a
szobájába.

– Nálunk nincsenek zárt ajtók – jegyezte meg Ed. Még
amikor a saját gyerekeit, Kacyt és Ericet nevelték, már
akkor ez volt a szabály.

– Akkor gyere haza, és mondd meg neki – válaszolta
Andrea –, mert én próbáltam, és nekem nem nyitja ki.
Szomorú a lány miatt. A menyasszony meggyilkolt tanúja
miatt most mindenki őt hívogatja.

– Mindenki? – kérdezte Ed. – Máris híre ment? Az emberek
erről beszélnek? Már főcímet is találtak a sztorinak? Még azt
sem tudjuk biztosan, hogy meggyilkolták-e. Ez egyáltalán
nem biztos.

– Ez egy kis sziget, Ed – válaszolta Andrea, majd
elhallgatott, mire a férfi rádöbbent, hogy pont ezt szokta ő
is mondogatni. – Nagyon szörnyű lenne, ha amíg te
megoldod ezt az ügyet, én lemennék a partra?

A férfi egyelőre csak nyomozott az ügyben, még nem
oldott meg semmit.

– Menj csak – válaszolta –, de légy óvatos.
– Nagyon drága vagy – mondta Andrea –, szeretlek.
Amint a férfi letette, már hívták is a Cape Cod-i

kórházból.
– Itt Ed Kapenash – szólt bele.
– Főnök, itt Linda. – Linda Ferretti, a halottkém. – A

boncolás alapján a lány halálát fulladás okozta hajnali
három óra körül. Valaki tett valamit az italába, de az is
lehet, hogy a lány vett be valamit. Barbiturát okozta a
halálát. A vér a talpán lévő vágás miatt volt a helyszínen, de
az csak egy felszíni sérülés volt. A csuklóján van egy ujjnyi
zúzódás; amiből arra következtetnék, hogy valaki



megrángatta vagy megszorította a karját. Fojtogatásnak
nincs jele. Vagy bevett valamit, vagy beadták neki. Elment
fürdeni, elájult, és megfulladt. Egy fürdőkádba is
belefulladt volna.

– Oké – mondta a rendőrfőnök. – Mennyi volt a
véralkoholszintje?

– Alacsony – válaszolta Linda. – Huszonöt ezrelék.
– Komolyan? – kérdezte a rendőrfőnök. – Ez biztos?
– Először engem is meglepett – jegyezte meg a nő. – A

gyomrának minimális volt a tartalma. Vagy nem evett
sokat előző este, de én inkább arra gondolnék, hogy
kihányta, amit megevett.

– Miből gondolod? – kérdezte Ed.
– Terhes volt.
– Most viccelsz? – döbbent meg a rendőrfőnök.
– Bár így lenne – mondta Linda. – Nagyon korai

szakaszában volt a terhességnek, körülbelül a hatodik vagy
hetedik hétben. Lehet, hogy nem is tudott róla.

– Hűha – csodálkozott a rendőrfőnök.
– Bonyolódik az ügy – tette hozzá Linda.

A rendőrfőnök letette, majd újra csörgött a telefonja. Most a
nantucketi kórházból hívták.

– Itt Ed Kapenash – szólt bele.
– Főnök, itt Margaret a sürgősségiről.
– Szia, Margaret, mi újság?
– Itt van a menyasszony arról az esküvőről – mondta

Margaret. – Különös, de azt mondja, hogy inkább a
kórházban szeretne beszélni a rendőrséggel, mint a házban.
A vőlegénye meglátogatta, hogy rendben van-e.
Összeszólalkoztak, és a férfi elviharzott.

– Tartsa ott, Margaret – kérte a nőt Ed –, indul a Görög,
amint felszabadult.

– A Görög? – kérdezte Margaret. – Az ápolónők örülni
fognak.

A rendőrfőnök elmosolyodott, most először a nap
folyamán.



– Köszi, Margaret – mondta, és bement a kapitányságra.

Shooter Uxley az első kihallgatószobában várakozott.
Amikor a rendőrfőnök belépett, Shooter a fejét az asztalon
támasztva, mélyen aludt. A rendőrfőnök pár másodpercig
csak nézte, és hallgatta a férfi horkolását. A férfi
kimerültsége egyértelműen győzedelmeskedett a
szorongása felett.

Nem sokat aludtál előző éjjel, mi, haver?, gondolta a
rendőrfőnök.

Mr. Uxley zakó nélkül, kitűrt inggel ült ott. A
rendőrfőnök a férfi irataira pillantott: Michael Oscar Uxley.
New York-i vezetői engedély, manhattani cím,
Harminckilencedik utca. A férfi is New York-i, akárcsak az
elhunyt. Arra gondolt, vajon Uxley lehetett Ms. Monaco
gyermekének apja?

A rendőrfőnök megbökdöste a férfi karját.
– Hé, ébresztő! Mr. Uxley! Uram! – Shooter nyögve emelte

fel a fejét. Egy pillanatra úgy tűnt, mintha nem tudná, hogy
hol van, majd kiegyenesedett. – Ha elfelejtette volna,
emlékeztetném, hogy Kapenash rendőrfőnök vagyok, a
nantucketi rendőrségtől. Hallom, volt egy ügyes húzása
odakint.

Shooter hunyorgott.
– Ügyvédek akarok – mondta.
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CELESTE

Celeste akkor találkozott először Shooterral, amikor már
kilenc hónapja jártak Benjivel. Shooter Benji legjobb barátja
volt. Akkor miért ennyire későn? Mert Shooter annyira
elfoglalt volt. Volt egy A-List nevű cége, és külföldi
üzletembereknek szervezett programokat. Ami lényegében
azt jelentette, hogy Shooter abból csinált – Benji szerint
jövedelmező – karriert, hogy bulizott. Ázsiai és fejlődő kelet-
európai országokból érkező felső vezető uraknak (az
ügyfélköre száz százaléka férfi volt) mutatta meg, hogyan is
kell szórakozni jól bevált, régi amerikai módra, melynek
helyszíne többnyire Manhattan volt. A felső vezetők
rajongtak a régóta működő steakéttermekért – mint a
Smith and Wollensky, a Gallagher’s vagy a Peter Luger;
kedvelték a Time Square-en lévő Intrepidet; szerették a
klubokat, különösen a Tizenkettedik sugárúton lévő
férfiklubokat. Azonkívül, Shooter sok időt töltött Las
Vegasban is, mondta Benji komoly arckifejezéssel.
Többnyire az Aria Sky Suites és a Mandarin Oriental között
ingázott. Shooter kizárólag ruletten játszott; már akkor is
késő estig rulettezett, amikor a St. George’sba járt, innen
kapta a becenevét is, a Shootert, ami játékost jelent.

– Mindenki játszott játszott azokban az időkben? –
kérdezte Celeste Benjitől. Celeste még soha nem járt
kaszinóban, de ha el is ment volna, messziről elkerülte
volna a rulettasztalt. Már magától a szótól is kirázta a hideg.

– Shooternak nem lehetett nemet mondani – mondta
Benji. – Annak ellenére, hogy mindig veszítettem, jó móka
volt.

Amikor Shooter nem Manhattanben vagy Las Vegasban
„dolgozott”, akkor lóversenyekre, golfmeccsekre,
amerikaifutball-bajnokságra, autóversenyekre, zenei



fesztiválokra és karneválokra járt, South Beachen napozott,
vagy Aspenben síelt. Bármilyen programot is tervezett az
ember a hétvégére, Shooter épp megvalósította azt valahol
egy csapat felső vezető társaságában.

A június 23-i hétvégén Shooter mégis Nantucketre
utazott Benjivel és Celeste-tel. Celeste izgatottan várta, hogy
végre találkozzon a férfival, és örült, hogy velük tart, mert
Celeste-nek ez volt az első hétvégéje Nantucketen, és most
először töltötte a hétvégét Taggel és Greerrel, Benji
szüleivel. Celeste már háromszor találkozott a szülőkkel.
Első alkalommal együtt vacsoráztak a Buvette-ben, majd
pár héttel később a vasárnapi misén a St. James-
templomban futottak össze, ami után a kínai negyedben
vacsoráztak. A harmadik alkalommal pedig a Central Park
és a Hetvenedik utca sarkán lévő Winbury-rezidencián
ünnepelték közösen Benji huszonnyolcadik születésnapját.

A Winbury család nem is volt annyira félelmetes, mint
ahogyan azt Celeste először gondolta. Tag karizmatikus
társasági ember volt, Greer pedig feszült és gőgös, de csak a
második pohár pezsgőig, melynek hatására viccessé és
kedvessé szelídült. Olyan gazdagok voltak, hogy Celeste
elképzelni sem tudta, de igyekezett kulturáltnak és jól
neveltnek tűnni, Greer és Tag pedig igyekezett
hétköznapinak tűnni, így valahol a kettő között félúton
kapcsolódni tudtak. A Winbury család két idősebbik
tagjának arca sem rándult, amikor Celeste közölte, hogy az
apja öltönyöket árul a bevásárlóközpontban, és hogy az
anyja a zsírkrétagyár ajándékboltjában dolgozott. Greer
számos kérdést tett fel Karen egészségi állapotára
vonatkozóan, mely arra engedett következtetni, hogy
valóban aggódott Celeste édesanyjának egészsége iránt.
Celeste biztonságban érezte magát. Azt érezte, hogy a
Winbury család elfogadja, ami kellemes meglepetésként
érte.

Ennek ellenére kicsit ijesztő volt Celeste számára, hogy
egy egész hétvégét eltöltsön velük Nantucketen, és Shooter
jelenléte levett a válláról némi nyomást ezzel kapcsolatban.

Úgy tervezték, hogy csütörtökön késő délután indulnak,



és vasárnap este térnek haza. Celeste kivette a pénteket,
abban az évben először vett ki szabadnapot; legutóbb előző
évben akkor, amikor Karenre vigyázott a melleltávolító
műtétje után. A JetBlue légitársasággal repültek a JFK-ről. A
repülőút mindössze negyven perc volt, de Celeste
szorongott miatta. Még soha nem ült repülőn. Benji nem
tudta elhinni, amikor ezt meghallotta.

– Még soha nem repültél?
Celeste megpróbálta elmagyarázni neki, hogy úgy nőtt

fel, hogy a szülei mindentől óvták, jobban, mint bárkit, akit
Benji valaha ismert. A lány tudta, hogy ez úgy hangzott,
mintha Bruce és Karen megpróbálta volna őt távol tartani
minden rossztól a világban, de valójában Bruce-nak és
Karennek nem volt pénze utazgatni. Nem voltak Duluthban
vagy St. Louisban rokonaik, akiket meglátogathattak volna,
és amikor Celeste hatodik osztályos korában hazajött az
iskolából, és megkérte a szüleit, hogy vigyék el
Disneylandbe, Bruce leszervezett egy vasárnapi kirándulást
a New Jersey-beli Six Flags vidámparkba. A főiskolai tavaszi
szünetben, amikor Ohióban mindenki Daytonára vagy a
Bahamákra ment nyaralni, Celeste buszra szállt, és
hazautazott Eastonba. A főiskola ideje alatt sem járt
külföldön, a főiskola után pedig New Yorkba költözött, és
elkezdett dolgozni az állatkertben, ahol megismerkedett
Benjivel. Mikor utazott volna repülőn?

Celeste-nek annyira fontos volt, hogy időben kiérjenek a
reptérre, hogy a tömegközlekedés helyett inkább hívott egy
Ubert az állatkerthez. Százkét dollárjába került. Celeste nem
is foglalkozott a gyomrában megjelenő görccsel, amikor
gondolatban hozzáadta ezt az összeget a hétvége kapcsán
felmerülő többi költségéhez. A lánynak szüksége volt egy
teljesen új nyári ruhatárra – két bikinire, egy strandruhára,
három nyári ruhára, amit fel tud venni, arra az esetre, ha
elmennének este szórakozni, rövidnadrágokra és flipflop
papucsokra, meg egy szalmatáskára. El kellett mennie
pedikűröshöz és fodrászhoz is. Naptejet kell vennie, és
valami ajándékot a háziasszonynak, Greernek.

– Mit lehet egy olyan nőnek venni, akinek gyakorlatilag



mindene megvan? – kérdezte Celeste Merritt-től.
– Vegyél neki nagyon jó minőségű olívaolajat – válaszolta

Merritt. – Az sokkal izgalmasabb, mint egy üveg bor.
Celeste vett egy üveg negyvenkét dolláros olívaolajat a

Dean and DeLucában. Az, hogy Nantucketre vihesse az
olívaolajat, újabb huszonöt dollárjába került, a feladott
poggyász miatt.

Celeste keresztülment a biztonsági kapukon, ahol elég
lélekölőnek találta, hogy idegenek előtt mezítláb kell állnia,
és hogy a neszesszerének tartalmát egy átlátszó műanyag
zacskóba kellett tennie, hogy így mindenki láthassa. A
mögötte álló nő Celeste Noxzema krémjére mutatva
megjegyezte:

– Azt hittem, ezt már a nyolcvanas évek óta nem
gyártják.

Ahogy Celeste a kapu felé sétált, üzenetet kapott Benjitől.
„Baleset az Ötvenötödik utcánál, a belváros beállt, lehet,

hogy lekésem a gépet. Te menj csak, holnap ott találkozunk.”
Celeste megállt, hogy újraolvassa az üzenetet.
„Inkább megvárlak, és megyek veled holnap” – válaszolta

vissza, de közben elképzelte, hogy mindezt, amit most
végigcsinált, most akkor vissza kellene csinálnia, hogy
aztán holnap újra végig kelljen az egészet csinálnia.
Visszakérni a táskáját, visszataxizni Manhattanbe,
újrafoglalni a repülőjegyet.

„Menj csak – írta Benji. – Kérlek. Minden rendben lesz.
Shooter majd gondodat viseli.”

Amikor Celeste a kapuhoz ért, egy férfi várta ott divatos
farmerban és fehér lenvászon ingben, és elvigyorodott,
amikor megpillantotta őt.

– Pont olyan csinos vagy, mint ahogy Benji mondta. – A
férfi a kezét nyújtotta. – Shooter Uxley vagyok.

– Celeste Otis. – Celeste megrázta Shooter kezét,
miközben próbálta kezelni a lelkében dúló érzelmi
viharokat. Tíz másodperce még teljesen el volt keseredve,
hogy Nantucketre kell mennie, és ki kell bírnia ott egy egész



éjszakát és egy fél napot Benji nélkül, most viszont egészen
más hullámokat vetettek az érzelmei. Shooter… hát, az első
szó, ami eszébe jutott, az az volt, hogy dögös, de mivel soha
nem használna ilyen szót senkinek a jellemzésére, Celeste
inkább a jóképű jelzőt választotta. A férfi vitathatatlanul
jóképű volt a sötét hajával, melyből egy tincs a kék szemébe
hullott, ez tény. Celeste-nek is kék szeme volt, de Shooter
szemének kéksége a sötét haja miatt jobban érvényesült.
Celeste nem csupán Shooter külsejére reagált így, hanem a
tekintetére, mosolyára és a kisugárzására – azonnal
magával ragadta őt a férfi látványa. Hogy lehetne ezt
jobban megfogalmazni? Teljesen rabul ejtette őt, aki azt
gondolta, hogy ilyen érzés lehet a szerelem első látásra.

De hát az nem lehet! Ő szereti Benjit. Épphogy elkezdték
mondogatni egymásnak. Legelőször öt nappal korábban
mondták ki, vasárnap este, amikor Celeste szüleitől
tartottak vissza a városba Eastonból. Benji meglátogatta
Bruce-t és Karent, és látta a visszafogott otthonukat a
Derhammer utcában, ahol Celeste felnőtt. Celeste
megmutatta Benjinek, hogy hová járt általános iskolába,
majd gimnáziumba, elmentek a Palmer uszodához, Easton
belvárosába és a Crayola zsírkrétagyárhoz is. Együtt
vacsoráznak Karennel és Bruce-szal a Diner 248-ban.
Celeste arra gondolt, hogy egy kifinomultabb étterembe
foglal asztalt – Eastonban sok új étterem nyílt; a mexikói
konyhát kedvelőknek a Masa, a halételek kedvelőinek a
Third and Ferry –, de Celeste és a szülei a nagyobb családi
eseményeket mindig a Dinerben ünnepelték, és árulás lett
volna, ha máshová mennek. Mindannyian zöldséges
árpalevest és pulykacombot ettek, Karen, Bruce és Celeste
pedig megosztoztak egy habos csokoládés desszerten,
ahogy szokták, és Benji is megkóstolt belőle egy falattal. A
vacsorát követően visszamentek Karenék házához, majd
elköszöntek egymástól. Bruce és Karen addig integettek,
míg Celeste és Benji be nem fordultak a sarkon, Celeste
pedig, mint minden egyes alkalommal, amikor elbúcsúzott
a szüleitől, elmorzsolt pár könnycseppet.

– Hát most már láttam Eastont, köszönöm – jegyezte meg



Benji.
Celeste nevetett, és letörölte a könnyeit.
– Nagyon szívesen. Persze nem olyan, mint a Park

Avenue vagy London…
– Kedves kis város – mondta Benji. – Jó lehetett itt felnőni.
Celeste összerezzent a férfi megjegyzésétől; a hangjában

volt valami leereszkedő.
– Az volt – vágta vissza Celeste.
Benji a lány felé nyúlt, és megszorította a térdét.
– Hé, sajnálom. Rosszul jött ki. Tetszett Easton, anyukád

és apukád pedig igazi kincs. A „föld sója”.
Ők emberek, gondolta Celeste. Jó, őszinte és szorgalmas

emberek. Celeste soha nem értette, hogy az emberek mire
használják a „föld sója” kifejezést, de kissé lekezelően
hangzott. Hogy még tovább fokozza ezt a lealacsonyító
helyzetet, Celeste megint elkezdett sírni.

– Jaj, mindent elrontok. Kérlek, ne sírj, Celeste. Szeretlek –
vigasztalta Benji.

Celeste a fejét ingatta.
– Ezt csak úgy mondod.
– Nem – erősködött Benji. – Már hetek óta arra várok,

hogy kimondhassam, nem is, már hónapok óta, de féltem,
mert nem voltam biztos benne, hogy te is így érzel. De hidd
el, kérlek, hogy amikor azt mondom, hogy szeretlek, akkor
szeretlek, Celeste Otis.

A lányt szíven ütötte a férfi kinyilatkozása. Azt mondta,
hogy szereti őt. Celeste nem igazán tudta, hogy mit
mondjon erre, de világos volt, hogy Benji vár valami
reakciót.

– Én is szeretlek – mondta őszintén Celeste.
– Tényleg?
Tényleg? Celeste visszaemlékezett az első alkalomra,

amikor Benjivel találkozott, s hogy a fiú milyen
csodálatosan bánt Mirandával, és milyen ingerülten az
elbűvölő Julesszal. A virágokra gondolt, a könyvekre meg az
éttermekre, Benji észveszejtő lakására és a hajléktalan
menhelyre. Eszébe jutott, hogy milyen jól érzi magát a
társaságában, mellette azt érezte, mintha a világban csak jó



dolgok lennének. Arra gondolt, hogy mennyire számított
neki Benji véleménye, és szeretett volna neki megfelelni.

– Igen! Szeretlek!

Ha Celeste szerelmes volt Benjibe, akkor mi történt most
ott, Shooterral? Celeste jól ismerte a szülei
megismerkedésének történetét. Karen felvonult az
úszómedence lépcsőjén, majd bemutatkozott Bruce-nak, aki
egy narancsot bámulva épp azon görcsölt, hogy minél több
súlyt veszítsen. Karen odanyújtotta a kezét a férfinak, és azt
mondta:

„Csodálom azokat a férfiakat, akiknek van akaratereje.”
És úgy tűnt, ez volt a varázsige, mert mindketten azonnal

tudták, hogy össze fognak házasodni, és örökké szeretni
fogják egymást.

„Ezek után már nem is voltam éhes – mesélte Bruce. –
Eldobtam a narancsot, megnyertem a meccset, de igazából
nem számított. Csak az érdekelt, hogy találkozhassam az
anyáddal.”

„A szerelem így működik” – mondta Karen.

Csak egyféleképpen működhet a szerelem?, töprengett Celeste.
Az elmúlt kilenc hónapot azzal töltötte, hogy lassan,
óvatosan megismerje Benjamin Winburyt, és arra a
következtetésre jutott, hogy ez szerelem.

Ezt követően öt nap sem telt el, és szinte biztos volt
abban, hogy hibát követett el, mert amikor meglátta
Shootert, Celeste úgy érezte, megnyílt a lába alatt a föld.
Vége, gondolta. Neki kampec.

De hát ő egy tudós. Az észérvek embere. Amit akkor
érzett, múlandó volt, mint egy hullócsillag. Nem kell sok idő,
és el fog múlni, gondolta.

– Az öregfiú nem éri el a gépet – jegyezte meg Shooter. –
Szigorú utasításokat kaptam, hogy vigyázzak rád.

– Nem szükséges – válaszolta Celeste –, tudok vigyázni
magamra.



– Igen? – kérdezte Shooter, és kék szeme szikrákat szórt.
Celeste nem mert a fiúra nézni, majd rájött, hogy ez
mekkora butaság, hiszen miért ne nézhetne rá, így hát
rápillantott, mire a gyomrában pillangók kezdtek repkedni.
Shootert fájdalmasan vonzónak találta. Talán csak hozzá
kellett szoknia a látványhoz. A legszebb férfiak is a világon –
George Clooney, Jon Hamm – teljesen hétköznapinak
tűnhetnek, ha elég sokat nézegeti őket az ember. – Hol ülsz?

– 1 D – válaszolta Celeste.
– Én a 12 A ülésen – mondta Shooter. – Megpróbálom

elcserélni a helyemet Benjiére.
– Én nem egy prágai felső vezető vagyok – vágta rá

Celeste –, nem kell őrködnöd felettem.
– Kilenc hónapja jársz a legjobb barátommal – mondta

Shooter. – Szeretnélek megismerni. Elég nehéz lenne
tizenegy sornyi távolságból, nem gondolod?

– De – ismerte el Celeste.
Egymás mellett ültek a legelső sorban. Shooter feltette

Celeste kézipoggyászát az ülések fölötti tárolórekeszbe,
majd megkérdezte tőle, hogy az ablak melletti vagy a
folyosó felőli ülést választja-e. Eszébe jutott, hogy a
legtöbben, akik először repülnek, az ablak mellett szeretnek
ülni, de Celeste rettegett. Shooter megvárta, míg leül, majd
ő is helyet foglalt. Igazi úriember volt, de Benji is. Benji a
tökéletes úriember. Benji mindig felállt, ha Celeste felállt az
asztaltól, amikor kiment a mosdóba, és amikor visszatért az
asztalhoz, akkor is. Előzékeny volt az ajtóban, mindig volt
nála zsebkendő, és sohasem szakította félbe a lányt. Shooter
előhúzott egy flaskát a hátsó zsebéből, és megkínálta vele
Celeste-et. Celeste a laposüvegre nézett. Feltételezte, hogy
alkohol van benne, de vajon milyen? A lány túl óvatos volt
ahhoz, hogy a nélkül ivott volna bele bármibe, hogy
megkérdezte volna, mi az, de akkor úgy érezte, hogy
vakmerőnek kell lennie, és meghúzta az üveget: tequila
volt. Celeste csak Merritt-tel ivott tequilát, bár
borzalmasnak találta az ízét. Ez a tequila sokkal lágyabb,
mint amihez szokva volt, de még így is kaparta a torkát.
Viszont a következő pillanatban a tarkójából kioldódott a



feszültség, és az állkapcsa is ellazult. Ismét belekortyolt.
– Ezt azért tartom magamnál, mert utálok repülni –

mondta Shooter.
– Te? – kérdezte Celeste. – De hát te állandóan repülsz,

nem?
– Majdnem minden héten – válaszolta a férfi. – Nyolcéves

koromban repültem először. A szüleim nyári táborba
küldtek Vermontba. – Shooter az ülés támlájának
támasztotta a fejét, és maga elé bámult. – Minden egyes
alkalommal, amikor repülök, annak a napnak az emléke
ugrik be. Annak a napnak, amikor a szüleim meg akartak
tőlem szabadulni.

– Miért? Olyan rossz gyerek voltál? – kérdezte Celeste,
miközben rádöbbent, hogy pont úgy viselkedik, mint ahogy
Merritt szokott.

– Hát, valószínűleg igen – válaszolta Shooter.
Celeste visszaadta Shooternak a flaskát. Shooter

szomorúan mosolygott, és ivott egy kortyot.

Celeste később úgy emlékezett vissza a Shooterral
Nantucketen töltött huszonnégy órára, mint valami
videomontázsra, amilyeneket a filmelőzetesekbe szoktak
bevágni. Az egyik képkockán a repülőgép ugrált meg
rázkódott a turbulencia miatt, és hogy Shooter épp időben
húzta fel az árnyékolót a repülőgép ablakáról, hogy a lány
láthassa a horizonton becsapódó villámokat. Aztán pedig
Shooter megfogta Celeste kezét, ő pedig elképzelte a szülei
reakcióját, amikor megtudják, hogy a lányuk meghalt egy
repülőgép-szerencsétlenségben. A következő kockán a
repülő biztonságban leszállt Nantucket repülőterén, az
utasok örvendeztek, Shooter és Celeste pedig összecsapták a
tenyerüket. Ezután beszálltak az ezüst Jeep márkájú
kocsiba, melyet Shooter bérelt. Az ég kitisztult, a Jeep tetejét
leengedték, Shooter a gázra lépett, Celeste hajába pedig
belekapott a szél. A következő jelenetben Elida, a
házvezetőnő fogadta Shootert és Celeste-et a Summerland
bejárati ajtajánál, és tájékoztatta őket, hogy Mr. és Mrs.



Winbury szintén New Yorkban ragadtak, de azért érezzék
otthon magukat; ő majd reggel visszajön.

Celeste közönyösen viselkedett, amikor a házba léptek. A
ház egy palota volt, egy nyári palota, olyan, mint amilyenek
Oroszországban meg Ausztriában vannak. Hatalmas
belmagassággal és nagy, nyitott, világos és levegős terekkel.
Minden fehér volt – a falak, a burkolatok, a fehérre festett
tölgyfa padló, a fehér csempés konyha, tiszta fehér carrarai
márvány munkalappal –, itt-ott néhány csodás színfolttal:
festmények, párnák, vágott virágok, egy citrommal és
almákkal teli fatál. Celeste azt mondta volna a filmben,
hogy el sem hiszi, hogy milyen csodálatos ez a ház, a maga
hat hálószobájával az emeleten, és egy fő hálószobával a
földszinten; a zavartalan kilátással a kikötőre; az üvegfalú
borospincével az étkező mellett; a sötét téglalap alakú
medencével és a mellette lévő balinéz stílusú pihenőrésszel;
a két kis tökéletes vendégházzal, melyek mintha egy mese
díszletei lennének; a kör alakú kerttel, közepén egy koi
halakkal teli tóval, melyet egy gyaloghídon át lehet
megközelíteni.

Shooter körbevezette Celeste-et – tizennégy éves kora óta
járt ide –, tulajdonosi szemlélete lenyűgöző volt. Elmesélte
Celeste-nek, hogy iszonyatosan bele volt zúgva Greerbe, és
hogy olyan álmai voltak a nővel, amelyben megölte Taget,
és elvette Benji anyját feleségül.

– Lényegében a legjobb barátom nevelőapja lettem –
mondta nevetve.

Celeste felkiáltott.
– Greerbe voltál szerelmes? – Celeste kedvelte Greert, de

nehéz volt elképzelnie őt egy tini vágyának titokzatos
tárgyaként.

– Olyan gyönyörű volt – mondta Shooter –, és bolondult
értem. Anyám helyett anyám volt. Azt hiszem, ha szépen
kérném, akkor kizárná mind a két fiát a végrendeletéből, és
rám hagyná az egész házat.

Celeste nevetett, de kezdte azt hinni, hogy Shooternak
különleges képessége van ahhoz, hogy családokat szakítson
szét, és dinasztiák életét forgassa fel.



Ennél a jelenetnél Shooter öntött egy pohárral Greer
borából, magának pedig kinyitott egyet Tag söreiből.
Celeste-nek az volt az érzése, mintha újra tinédzserek
lennének, akiknek elutaztak a szüleik. Shooter kinyitott egy
dobozos földimogyorót, majd az Adirondack székekben
ülve nézték a naplementét. Shooter a bejárati ajtóhoz ment
kifizetni az ételfutárt, és a lakomát a konyhába vitte. Két
homárvacsorát rendelt kukoricával, burgonyával és
olvasztott vajjal.

– Azt hittem, pizza – csodálkozott Celeste.
– Nantucketen vagyunk, napsugaram – vigyorgott

Shooter.
Miután elfogyasztották a vacsorát meg jó pár adagot Tag

kiváló minőségű tequilájából, taxival bementek a városba,
egyenesen a Chicken Boxba, ami nem egy gyorsétterem
volt, hanem egy kocsma, ahol élő zenét játszottak. Celeste és
Shooter az első sorban táncoltak, a feldolgozásokat játszó
Maxxtone nevű zenekar dalaira. A fejük felett csápolva
énekelték a Wagon Wheel és a Sweet Carolina refrénjeit. Pár
óra múlva kibotorkáltak a kricsmiből, bepattantak egy
taxiba, és visszamentek a nyaralóba. Hajnali fél kettő volt,
Celeste még a főiskolai éjszakázások alkalmával sem ment
haza ilyen későn, de ahelyett, hogy lefeküdtek volna aludni,
lementek a partra, és fehérneműre vetkőzve úsztak egyet.

– Annyira részeg vagyok, hogy meg fogok fulladni –
mondta Celeste bizonytalanul.

– Nem, azt soha nem hagynám – nyugtatta meg Shooter.
Shooter felfeküdt a víz tetejére, és vizet spriccelt a

szájából. Celeste is felfeküdt a víz felszínére, és miközben
lebegett, a csillagokat bámulta, s arra gondolt, hogy milyen
rejtélyes is az univerzum, de nem annyira, mint az emberi
érzelmek világa.

Celeste és Shooter visszasétáltak a házba, a tengerészkék-
fehér csíkos törülközőkbe tekerve, amit Shooter a medence
melletti pihenőrészről hozott el. Aztán a konyhában
tébláboltak… Shooter megnézte, mi van a hűtőben. Elida
gondosan készült a hétvégére; a Winbury-ház hűtője olyan
volt, mint egy magazinfotó. Fél tucat különféle sajt közül



Celeste-nek egyik sem volt ismerős, ezért kivette őket, hogy
jobban szemügyre vehesse valamennyit: Taleggio, örmény
chechil, ementáli. Ezek mellett érlelt kolbász és pepperoni,
szarvasgombás vaj, kézműves hummusz, négy tál
olívabogyó – színátmenetes elrendezésben, a világoslilától a
feketéig –, egy tálca libamáj és pár üveg csatni is volt még
ott, melyek úgy néztek ki, mint amiket egyenesen Indiából
hozattak. Celeste megnézte a címkéjüket: Harrods. Majdnem
India.

– Mondhatok valamit? – Celeste Shooter meztelen hátára
tette a kezét, a férfi erre szembefordult a lánnyal.
Mindkettőjüket megvilágította a hűtőszekrényből áradó
fluoreszkáló fény, és egy pillanatra Celeste-nek olyan érzése
támadt, mintha ő és Shooter kíváncsi gyerekek lennének,
akik egy addig felfedezetlen világba nyerhetnek
betekintést, akárcsak C. S. Lewis fiatal regényhősei.

– Igen?
– A házban, ahol felnőttem, ha nassolni támadt kedvem,

akkor fogtam egy tubus Philadelphia krémsajtot, és Triscuit
kréker kekszre kentem. Néha anyám hozott a termelői
piacról paprikakrémet, és akkor még abból is tettem rá. –
Celeste tudta, hogy mélységesen és kimondhatatlanul
részeg, mert egyébként soha, de soha nem beszélt a
gyerekkori élményeiről. Hülyén érezte magát.

– Micsoda üdítő jelenség vagy – jegyezte meg Shooter.
Ettől Celeste még hülyébben érezte magát. Nem akart

üdítő jelenség lenni. Ellenállhatatlan csábító akart lenni. De
várjunk csak… mi a helyzet Benjivel? Ideje lefeküdni,
gondolta. Pont az történt, amire mindig is gondolt, hogy
történni szokott, amikor az emberek sokáig maradnak fent;
a tisztelet a semmibe vész, a remény és az álmok
összeomlanak. Ahogy Mac és Betty mindig mondta: „Semmi
jó nem történik éjfél után.”

– Ha ilyen sokáig nyitva hagytam volna a hűtőajtót,
leszidtak volna, hogy pazarlom az energiát.

– Leszidtak volna? – kérdezte Shooter.
– Igen. – A lány próbált grimaszolni. – Lefekszem.



– Szó sem lehet róla – jelentette ki Shooter. Végigmérte a
hűtő tartalmát, és kivette a szarvasgombás vajat, majd a
hűtő melletti szekrényben matatott – Celeste azt gondolta,
hogy Shooter úgy viselkedik, mintha otthon lenne –, s
elővett egy hosszú, vékony dobozt… grissini, vagyis
kenyérrudak voltak benne. Rozmaringos grissinik. – Gyere,
csüccs ide. – Celeste csatlakozott Shooterhoz a konyha
melletti étkezőbe, és a borospince üvegfalát nézték, mely
úgy fénylett, mint egy űrhajó. Shooter kinyitotta a grissinis
dobozt és a vajat. – Kóstold meg – kínálta a lányt. – Ez
emlékezetes lesz. Ettél már valaha szarvasgombás vajat?

– Nem – válaszolta Celeste. Tudta, hogy az egy
gombafajta, melyet a disznók túrnak ki a földből, főként
Franciaországban és Olaszországban, de nem igazán
csigázta fel a gombás vaj. Nem hangzott valami
ínycsiklandozóan. De mivel olyan éhes volt, hogy bármit
megevett volna – a homárvacsora már rég nem volt sehol –,
elfogadta a vékony grissinit, a végén egy kis vajjal.

Leharapta a kenyérrúd végét, és a szájában ízrobbanás
történt, szinte öntudatlanul, élvezettel nyögdécselt.

– Elég jó, mi? – kérdezte Shooter.
Celeste lecsukott szemmel ízlelgette az ételt, amely

semmihez sem volt fogható, amit eddig evett. Gazdag,
összetett, földízű és szexi volt.

– Nem hiszem el, hogy mennyire… jó!
Shooter és Celeste rozmaringos kenyérrudat evett

szarvasgombás vajjal, egészen addig, míg ki nem végezték a
vajat, és már csak egypár grissini árválkodott a dobozban.
Megtévesztően egyszerű nasi volt ez, de Celeste soha, de
soha nem fogja elfelejteni.

Nem sokkal később felsétáltak a lépcsőn. Celeste Benji
fehér és bézs színű szobájában volt elszállásolva, Shooter
pedig a folyosó másik végén lévő, fehér és tengerészkék
színű, 3-as számú vendégszobában aludt. Celeste megnézte
a többi vendégszobát is; mind hasonló volt, és azon
töprengett, hogy vajon előfordult-e már, hogy azok az
emberek, akik nem ismerték a házat, mint például ő,
véletlenül rossz szobába mentek be? Búcsút intett



Shooternak.
– Azt hiszem, én lefekszem.
– Biztos vagy benne? – kérdezte Shooter.
Celeste egy pillanatra elgondolkodott. Hogy biztos volt-e

benne? Eljutottak a plátói kapcsolat határára; már nem
nagyon tudnának mást csinálni anélkül, hogy bűnbe
esnének, mint lemenni, és társasjátékozni a Scrabble-lel.

– Biztos vagyok benne – válaszolta a lány.
– Drágaság – mondta Shooter.
Celeste hosszan Shooterra nézett. A férfi tekintete rabul

ejtette; képtelen volt máshová nézni. Shooternak meg sem
kellett szólalnia, a tekintetében minden benne volt. Övék
volt az egész ház. Soha senki sem tudná meg.

Miközben Celeste fejében háború dúlt – a heves vágyai és
a józan esze közt –, egy ősrégi filozófiai kérdés jutott eszébe:
ha egy fa kidől az erdőben, és senki sincs ott, hogy meghallja,
akkor is van hangja? Celeste rádöbbent, hogy ez a kérdés
nem egy fáról szól, hanem pontosan arról, ami akkor és ott
történt. Azon töprengett, hogy ha lefeküdne Shooterral, és
kettejükön kívül soha senki nem tudná meg, akkor az meg
sem történtnek számítana? Dehogynem, gondolta. Soha
nem lenne már ugyanaz az ember. És remélte, hogy Shooter
sem.

– Jó éjt – mondta, majd megpuszilta a férfit, és a szobájába
vonult.

A következő jelenetben, másnap reggel Shooter és Celeste a
városba kerékpározott a Winbury család flottájának
Schwinn márkájú biciklijeivel, egyenesen a Petticoat Row
pékségbe, ahol hatalmas jegeskávét és két sonkás-sajtos
croissant-t kértek, melyekről csöpögött a diós olvadt sajt és
a vaj, mikor kettétörték a Centre utcán lévő padon ülve.
Ennél a jelenetnél Shooter vett egy csokor vadvirágot az
utcai virágárustól, ami teljesen értelmetlen és túlzó gesztus
volt, mivel Tag és Greer házát buja kert vette körül, és a ház
tele volt vágott virággal. Celeste emlékeztette erre a férfit.

– Igen, de azok nem tőlem vannak. Azt szeretném, hogy



amikor erre a csokorra nézel, az jusson eszedbe, hogy
mennyire beléd vagyok bolondulva.

Belebolondulva, gondolta a lány. Milyen különös szó,
olyan régimódi. És milyen brit akcentussal mondta, pedig
nem is Shooter, hanem Benji a brit. Shooter az előző este
folyamán megosztotta Celeste-tel, hogy a floridai Palm
Beachről származik, és hogy nyolcéves korában elküldték a
tengeren túlra nyári táborba, majd pár évvel később
bentlakásos iskolába. Shooter apja akkor halt meg, amikor
Shooter elkezdte a főiskolai előkészítőt.

„Akkor hullott szét minden – mesélte előző este Shooter.
– Apámnak ez volt a harmadik házassága, és a többi
házasságból is születtek gyerekei, és azok az Uxley gyerekek
megjelentek, és mindent maguknak követeltek. A
testvérem, Mitch beleegyezett, hogy kifizeti az előkészítő
teljes tandíját, és mivel nem volt egyéb jövedelmem,
elkezdtem rulettpartikat szervezni. Nem volt pénzem a
sulira, úgyhogy Washingtonba költöztem, ahol bárokban
dolgoztam. Végül eljutottam a nagy tétekben játszó
pókerbajnokságra, ahol diplomatákkal, lobbistákkal és egy
rakás külföldi üzletemberrel ismerkedtem meg. Ez vezetett
el a jelenlegi vállalkozásomhoz.”

„Mi történt az édesanyáddal?” – kérdezte Celeste.
„Meghalt” – válaszolta Shooter, majd a fejét ingatta, és

Celeste tudta, hogy nem szabad ebbe jobban belekérdeznie.
Belebolondulva. Egészen pontosan hogy értette? Nem volt

idő ezen töprengeni, mert egyenesen a Bartlett’s Farm utcai
bódéja felé tartottak. Shooter vett három melegházi
paradicsomot és egy portugál kenyércipót.

– Paradicsom, majonéz jó kis fehér kenyérrel – mondta –,
a kedvenc nyári szendvicsem.

Celeste kétkedve ráncolta a homlokát. Hideg kaján –
pulykán, sonkán, szalámin, rostélyos marhán – nőtt fel. Bár
a szülei anyagi gondokkal küszködtek, de a szendvicsből
soha nem sajnálták a húst.

Celeste-nek mégis sikerült ráhangolnia magát az ételre,
amikor a medence mellett ülve az új bikinijében, Shooter
hozott neki egyet a kedvenc szendvicséből. A kenyér



aranybarnára volt pirítva; a vastag és lédús
paradicsomszeletek tengeri sóval és frissen őrölt borssal
voltak fűszerezve, és a tetején pont tökéletes mennyiségű
majonéz volt, hogy a szendvics édes és érzéki legyen.

– Mit gondolsz? – kérdezte Shooter, mikor Celeste
megkóstolta. – Elég jó, mi?

A lány megvonta a vállát, és ismét beleharapott a
szendvicsbe.

Egymás mellett feküdtek a délutáni nap sugaraiban
fürödve, az előttük heverő medence hűs és sötét vize
mellett. A medence egyik végéből szökőkútszerűen
bugyogott a víz, Celeste pedig arra gondolt, hogy a víz
hangja altatódalként hat rá, és annak érzésével fenyegette,
hogy egy nagyon fontos beszélgetés közepén álomba fog
szenderülni. Ő és Shooter a legjobb klasszikus
rockslágereket hallgatták, amelyek csak eszükbe jutottak.

– Rolling Stones, a Ruby Tuesday – mondta Shooter.
– A Beast of Burden – vágta rá Celeste.
– Óóóóóó – reagált Shooter –, jó választás.
– David Bowie, a Changes – hozta fel Celeste.
– Én olyan Modern Love típus vagyok – jelentette ki

Shooter.
Celeste a fejét rázta.
– Ki nem állhatom.
– Dire Straits, Romeo and Juliet. – Shooter felemelte a

lábfejét, hogy megbökje vele a lány lábát. – Ébresztő! Dire
Straits!

Celeste azon gondolkodott, hogy melyik az a szám, amit
annyira szeretett, és egy görkorcsolyázó lányról szólt.
Próbált felidézni belőle egy sort. Magába merült becsukott
szemhéjai alatt. Mélyen elmerengett. Mi is a címe annak a
dalnak? Nem emlékezett.

Celeste arra ébredt, hogy valaki a nevén szólongatja.
– Celeste! Föld hívja Celeste-et!
A lány kinyitotta a szemét, és a mellette lévő napágyra

pillantott. Üres volt. Hunyorgott. A medence túloldalán



megpillantott egy férfit elegáns öltözékben – nadrágban,
ingben és nyakkendőben. Benji volt az. Benji megérkezett.
Celeste felült, és megigazította a bikinifelsőjét.

– Szia – mondta Celeste, de a hangja valahogy
megváltozott. Nem szívből szólt.

– Szia – mondta Benji, majd félretolta Shooter
törölközőjét, és a napozóágyra ült. – Hogy vagy? Milyen volt
nélkülem?

– Jól vagyok – válaszolta Celeste. – Minden… remek volt.
Celeste igyekezett kiválogatni azokat a pillanatokat,

amiket megoszthatott a férfival: talán a homárvacsorát, a
Sweet Carolinát, a bugyiban és melltartóban fürdést a
csillagos ég alatt jóval a szokásos lefekvési idő után, a
szarvasgombás vajat, vagy az erdőben kidőlő fát?

Nem.
A biciklizést a reggeli napsütésben, a csokor tátikát, a

pillangóvirágot és a rézvirágot, a paradicsomos
szendvicset?

Eszébe jutott a dal címe.
– Skateaway – mondta.
– Tessék? – kérdezett vissza Benji.
Celeste hirtelen pislogni kezdett. A látóterében fényes,

szabálytalan foltok úszkáltak, mintha túl sokáig nézett
volna a napba.
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KAREN

Karen bevett egy oxikodont, megmosta a fogát, és felvette a
hálóköntösét csak azért, hogy mielőtt ágyba bújna,
levehesse majd. A lepedő belga, azt mondta Celeste, a
legkiválóbb pamutból. Az ágyat fehér tűzdelt paplan
borította, meg törtfehér kasmírtakaró, az előbb említett
csipkézett szélű fehér lepedő és pihe-puha párnák sokasága.
Karen körbevette magát velük, és úgy süppedt a párnák
közé, mintha azok tejszínhabból lennének. Mintha egy
felhőn aludt volna. Vajon a mennyországban is olyan
kényelmes lesz, mint a Summerland vendégágyán? Karen
remélte, hogy igen.

Amint a fájdalom szűnni kezdett, egyből elaludt.
Hirtelen riadt fel álmából. Celeste! Celeste! Kinyújtotta a

karját, hogy érezze Bruce-t maga mellett, de az ágy másik
fele hideg és üres volt. Karen az ágy melletti órára
pillantott: háromnegyed tizenkettő volt, és Bruce még
mindig nem feküdt le? Karen először felidegesítette magát
ezen, majd elszomorodott. Ráébredt, hogy a meztelen teste
többé már nem vonzó, pedig azt hitte, hogy aznap este talán
történik valami. Még egyszer szerette volna közel érezni
magát Bruce-hoz.

Nehezen kapott levegőt. Rémálmai voltak, Celeste-ről.
Celeste… valami ismeretlen helyen volt… egy többszintes
hotelben, ahol az emeleteknek nem volt száma, és volt
olyan, amelyik zsákutcába vezetett; az egész egy labirintus
volt. Celeste hiába szólongatta Karent, nem találta őt.
Celeste szeretett volna mondani neki valamit, valami
fontosat, amit Karennek tudnia kellett.

Celeste nem akar hozzámenni Benjihez, döbbent rá Karen.
Ez a kőkemény igazság.

Önkéntelenül is az a szó jutott eszébe, hogy: káosz.



Karen egyik része úgy gondolta, hogy Celeste-nek ennek
ellenére hozzá kellene mennie Benjihez. Nem szerelmes
őrülten Benjibe, na és. Lehet, hogy csak a töredékét érzi
annak, amit ő érzett Bruce iránt, de lehet, hogy egészen
másként érez, mint ahogy Karen gondolja. Karen szerette
volna elmondani Celeste-nek, hogy hozza ki a legtöbbet a
helyzetből, a helyzetből, amiért bármelyik másik fiatal nő
ölni tudott volna. Celeste-nek és Benjinek nem kellett
tökéletes párnak lennie. Valójában nincs is olyan, hogy
tökéletes pár.

Karennek hirtelen eszébe jutott, hogy csak a legönzőbb
anyák bátorítanák a lányukat arra, hogy olyan emberhez
menjenek hozzá, akit nem szeretnek igazán. Akkor döbbent
rá, hogy mit kellene tennie: engedélyt kellene adnia Celeste-
nek, hogy meggondolhassa magát. A másnap tartandó
esküvőre, mely semmihez sem volt fogható, százhetven
vendéget hívtak a házba, legalább százezer dollárt költöttek
a lakodalomra, de lehet, hogy kétszer annyit, de nincs az a
pénz vagy szervezés a világon, amiért megérné egy életre
lekötni magunkat. Karennek meg kellett keresnie Celeste-
et, de azonnal.

Viszont Celeste keresésére indulni Karen részéről igen
nagy erőfeszítést igényelt volna. Arra gondolt, mi lenne, ha
felhívná. Karen a telefonjáért nyúlt, és megpróbálta
felhívni Celeste-et. Csak az üzenetrögzítő válaszolt.

Az univerzum így jelezte Karennek, hogy a telefonhívás
nem lesz elég. Celeste mindig kikapcsolta a telefonját,
amikor lefeküdt aludni; bizonyára már aludt.

Nagyon óvatosan felkelt az ágyból. A botjáért nyúlt,
melynek segítségével felhúzta magát. Az oxikodon még
hatott; erősnek és tettre késznek érezte magát. Felvette a
köpenyét, és megindult a folyosón.

Ha Karen emlékezete nem csalt, Benji szobája, ahol
Celeste aznap este egyedül aludt, a második ajtó volt balra.
A szegélyléc mentén a folyosó finoman ki volt világítva, így
Karen látta, hova kell lépnie. Amikor az ajtóhoz ért,
finoman bekopogott. Nem szerette volna felverni az egész
házat, és nem is szeretett volna félbeszakítani semmit.



Nem jött válasz. Karen az ajtóhoz tette a fülét. A
Derhammer utcai házukban az ajtók üregesek voltak, de itt
valódi, tömörfa ajtók voltak, melyeken semmi sem
hallatszódott át. Karen óvatosan benyitott.

– Celeste? – mondta, – Édesem?
A szobában csend volt. Karen kitapogatta a kapcsolót, és

felkapcsolta a villanyt. Az ágy pontosan olyan volt, mint
Karené – az ágytakaró, a kasmírpléd, a párnahalmaz. Ezek
szerint Celeste még nem ért haza. Vagy talán úgy döntött,
hogy Merritt-tel alszik a vendégházban, hogy egész este
pletykálhassanak és nevetgéljenek Celeste utolsó férjezetlen
estéjén. Karen kételkedett abban, hogy ez lett volna a
helyzet. Celeste soha nem volt az a pletykás és vihorászó
típus. Soha nem voltak igazán közeli barátnői
gyerekkorában, ami miatt aggódott is, még akkor is, ha
örült annak, hogy ő lehetett Celeste legközelebbi bizalmasa.

Karen a szekrény ajtajára akasztott fehér, egyenes
szabású esküvői ruhát bámulta. Olyan volt, mint egy álom,
Celeste letisztult ízlésének megfelelő és klasszikus
szépségéhez illő. Kár, hogy nem fogja viselni másnap.
Nagyot sóhajtott, lekapcsolta a villanyt, és becsukta az
ajtót. Miközben visszafelé botorkált a szobájába, egyre
nyugtalanabbá vált. Hol van mindenki? Karen egyedül
maradt a házban. Azon gondolkodott, hogy talán ilyen érzés
lehet halottnak lenni.

A lépcsőn nehéz volt bottal közlekedni, úgy érezte, elég
erős ahhoz, hogy bot nélkül is sikerüljön neki. Lassan
haladt lefelé a lépcsőn, a korlátba kapaszkodott, és a
megmaradt homárra gondolt a hűtőszekrényben.
Bármennyire is csábítónak tűnt a homár gondolata, most
nem tudott volna egy falatot sem enni. Semmi másra nem
vágyott, csak egy őszinte beszélgetésre a lányával, és hogy
érezze a férjét maga mellett az ágyban.

Karen a távolból hangokat hallott, és füstszagot érzett.
Óvatosan lépkedett, és a falba kapaszkodott, amikor úgy
érezte, hogy támaszra van szüksége. Meghallotta Bruce
hangját. A folyosó végén elfordult, és két alakot látott a
teraszon – nem a fő teraszon, hanem a ház jobb oldalán



végigfutó, patkó alakú teraszon, melyet Karen addig nem is
vett észre. A függöny mögül kilesett a beszélgetőkre. Bruce
és Tag a terasz végében ültek, szivaroztak, és
valószínűsíthetően skót whiskyt ittak.

Karen úgy gondolta, hogy inkább vissza kellene mennie
aludni, vagy mégis meg kellene keresnie a lányát, de
helyette csendben kinyitotta a terasz ajtaját.

– Előtte nem volt senki komoly – hallotta Karen Tag
hangját. – Semmi különös, csak a szokásos, az utazásaim
során. Egy nő Stockholmban, egy Dublinban. De ez a lány
más volt. Most pedig csapdába kerültem. Terhes lett, és meg
akarja tartani a babát. Legalábbis azt mondja.

Bruce a fejét rázta, és visszaöklendezett egy kortyot a
skót whiskyből. Már biztos nagyon, nagyon részeg lehetett
a sok mojito, pezsgő és whisky után. Otthon Bruce soha
nem ivott mást, csak sört – Budweisert vagy Yuenglinget.
Bruce nyelve furcsán pergett.

– Mi fógsz csinálni, barátom?
– Fogalmam sincs. Szeretném, ha észhez térne, de olyan

makacs. – Tag az égő szivar végét tanulmányozta, majd
Bruce-ra pillantott. – Na mindegy, most hogy elmeséltem
ezeket, most te jössz. Megcsaltad valaha Mrs. Otist?

– Áh, ember – mondta Bruce. – Nem olyan fából faragtak.
– Karen megkönnyebbülten vett levegőt. Nem kellett volna
hallgatóznia; ez amolyan férfidolog, és az imént hallotta,
amint Tag bevallotta, hogy teherbe ejtett valakit –
valószínűleg azt a Featherleigh nőt –, és ebből óriási botrány
lesz! Karen már nem is annyira sajnálta volna, ha az utolsó
pillanatban lefújták volna az esküvőt. A Winbury család
nem az volt, akinek gondolta őket. – Bár egyszer teljesen
bele voltam zúgva egy csajba – folytatja Bruce –, de úgy
igazán nagyon.

Karen annyira megdöbbent, hogy majdnem elsírta
magát. A fájdalom azonnal és mélyen hasított belé. Bele volt
zúgva? De úgy igazán nagyon?

– Ó, tényleg? – kérdezte Tag.
– Ja, ja – válaszolta Bruce. A férje részeg, emlékeztette

magát Karen. Talán még életében nem ivott ennyit.



Valószínűleg csak kitalálta, hogy bevágódjon Tag
Winburynél. – A Neiman Marcusnál dolgoztunk együtt –
mesélte Bruce. – Először csak munkakapcsolat volt köztünk.
Annak ellenére, hogy nem különösebben kedveltem…
Olyan fölényeskedő volt. New Yorkból jött át hozzánk
dolgozni, előtte a Bergdorf Goodmannál dolgozott, cipőket
árult.

Bergdorf. Cipők. Igen, Karennek rémlett valaki… de ki volt
az?

– Ó, tényleg? – kérdezett vissza ismét Tag.
– Majd barátok lettünk. Együtt töltöttük a

vacsoraszüneteket. Teljesen más világnézete volt, és… nem
is tudom… olyan üdítő volt, gondolom, olyasvalakivel
beszélgetni, aki utazgatott, és megélt egy s mást. Ez nem
sokkal azután volt, hogy Celeste főiskolára ment, és nem
hazudok, de mintha én is és Karen is életközepi válságban
szenvedtünk volna. Karen gyűlöl vásárolni, utál pénzt
költeni haszontalan dolgokra, és elkezdett
divatbemutatókra járni, meg Tupperware-bulikba. Én pedig
egyre több esti műszakot vállaltam, hogy több időt
tölthessek azzal a másik nővel.

Karen szíve majd kiugrott a helyéről, a fájdalmát mintha
elvágták volna, kipukkant, mint egy tövisekkel teli
rózsabokornak ütköző lufi. A mellkasa rázkódott. Képtelen
volt elhinni, amit hallott. Akkor és ott, életének utolsó
napjaiban kellett megtudnia, hogy a férfi, akit egész
életében szeretett, egykor más nő iránt is táplált gyengéd
érzelmeket.

Karen megpróbálta megnyugtatni magát. Hogy ez nem
jelentett semmit. Hogy ártalmatlan flört volt. Neki is volt
ilyen… a Wegmans termékboltjában dolgozó
fiatalemberrel. Mindig integetett neki, és ha a férfi
visszaintett, és rámosolygott, ő körbelibbent a boltban,
néha annyira megszédítette a férfi, hogy egy csomó
mindent megvett, amit eredetileg nem is akart… például a
fehér csokis Magnumot.

– És ti valaha… – kérdezte Tag.
– Nem – válaszolta Bruce. – Bár gondoltam rá. Elég



zavaros időszak volt. El sem tudom mondani, mennyire
felfordult velem akkor a világ. Egészen addig voltam
valamilyen, aztán hirtelen már egy másik ember lettem.

– Ne is mondd – jegyezte meg Tag. – Hogy hívták?
– Robin – válaszolta Bruce. – Robin Swain.
Karen zihált – hangosan –, de sem Tag, sem Bruce nem

hallották. Csak szivarozgattak. Karen úgy érezte,
megsemmisül. Le kellett ülnie. Kétségbeesetten próbálta
visszarendezni a függönyt, azonnal vissza kellene mennie a
szobájába, nehogy ott találja őt Bruce. Ha megtudta volna,
hogy kihallgatta a beszélgetésüket, akkor… belehalt volna.

Robin Swain. Ne! Kérlek, istenem, ne!
A nő képtelen volt felmenni a lépcsőn. Leült a kanapéra,

de félt, hogy meglátják. Legszívesebben lecsúszott volna a
földre, de akkor nem tudott volna felkelni onnan. Vadul
pánikolva körbenézett a szobában. Hirtelen gyűlölte az
egész házat, a luxus berendezési tárgyakat, a Winbury
család színlelt kedvességét, amely akkorra egy álarc mögé
rejtett kegyetlenségnek tűnt csupán.

Mi a francnak tett fel Tag ilyen szörnyű kérdést Bruce-
nak?

És Bruce miért válaszolta azt, amit?
Robin Swain.
Mit értett Bruce ez alatt?
Karen jól tudta. Pont ezért reagált így. Jól tudta, hogy volt

valami nem hétköznapi Bruce Robinnal való barátságában,
de persze ez elképzelhetetlennek tűnt. Nem is értette.
Sikerült összeszednie magát. Bruce részeg, gondolta. Kitalált
egy sztorit Tagnek, hogy macsónak tűnjön. Azért mondta
Robin Swaint, mert ő volt az első, aki eszébe jutott.
Karennek nem kellene túlgondolnia, amit az imént hallott.
Le kellett volna feküdnie aludni. Sikerült elindulnia az
előtér felé, és felmászni a lépcsőn.

Amikor a szobájába ért, bevett egy oxikodont. Kettőt.
Ágyba bújt, a köntösét sem vette le. Reszketett.

A férje igazán bele volt zúgva Robin Swainbe. Együtt
vacsorázgattak; Bruce esti műszakot vállalt, hogy együtt
lehessen a nővel. Zavaros időszak volt az életében.



Életközepi válság.
Hát, igen, gondolta Karen. Ez elég zavaros volt.
Ugyanis Robin Swain egy férfi volt.

Szeptemberben történt, közvetlenül azután, hogy Celeste
főiskolára ment. Karen és Bruce béreltek egy lakóautót, és
egész Pennsylvanián keresztülvágtak, Ohión keresztül
Oxfordig, ami csak öt mérföldre volt az indianai határtól.
Segítettek a lányuknak beköltözni a Hahne Hall kollégiumi
szobájába, és megismerkedtek a szobatársával, Juliával meg
Julia szüleivel. Karen és Bruce meghallgatták a főiskola
elnökének nyitóbeszédét, majd visszakísérték Celeste-et a
szobájába. Bruce és Karen is tanácstalanul álltak, nehezen
tudtak elbúcsúzni a lányuktól. Végül Celeste úgy döntött,
hogy elmegy vacsorázni a Kona bisztróba Juliával és a
szüleivel; Karen és Bruce pedig a szobában maradtak. Karen
arra gondolt, hogy mi lenne, ha kivennének egy lakást az
utcában, és biztos volt benne, hogy Bruce-nak is ezen járt az
esze.

Mindketten hallgatagok voltak a visszaút során.
Egy vagy két héttel később Bruce egy új kollégájáról,

Robin Swainről mesélt a munkából hazaérve. A férfi Bruce-
szal egyidős volt, és a Bergdorf cipőosztályáról került át
hozzájuk. Robin az Alabama állambeli Opelikában nőtt fel,
és az Auburnre járt főiskolára, de nem fejezte be. A férfi
mindig is New Yorkba akart menni, ezért a megspórolt
pénzéből vett egy buszjegyet. Először raktáros volt a
Bergdorfban.

Kezdetben Bruce sokat panaszkodott Robinra. Lehet,
hogy egy kisvárosból jött, de Manhattan megedzette.
Lekicsinylően beszélt a King of Prussia
bevásárlóközpontban lévő boltról, magáról a
bevásárlóközpontról, sőt az egész Delaware Valley régióról,
ami sehol sem volt New Yorkhoz képest, nyilatkozta. Az
egész terület megragadt 1984-ben, amikor a philadelphiai
sportcsapatoknak jól ment, divat volt a dauerolás, és
mindenki Springsteent hallgatta. Robin countryzenét



hallgatott.
Ahogy teltek-múltak a hetek, Karen éles váltást érzett.

Bruce úgy kezdett el beszélni Robinról, mintha megkedvelte
volna a férfit. Egyszer egy olyan ingben ment haza, amit
Robin választott neki. Most, ahogy Karen visszaemlékezett,
akkor kezdődött Bruce zoknifétise. Robin imádta a feltűnő
zoknikat, és nem sokkal ezután Bruce átvette ezt a
rajongást; szivárványszínű zoknit, zebramintás zoknit és
Elvis képmásával nyomott zoknikat viselt. Megvette Kenny
Chesney When the Sun Goes Down című CD-jét, és állandóan
az albumon lévő számokat énekelte. „Everything gets hotter
when the sun goes down.”

Egyik este Bruce meghívta magukhoz Robint vacsorára.
Ezt Karen kicsit furcsállotta. Ő és Bruce igen ritkán
fogadtak vacsoravendéget, és Collegeville városa, ahol
Robin lakást bérelt, több mint egyórányira volt tőlük. Nem
volt túl praktikus. Ha Bruce Robinnal szeretett volna
vacsorázni, akkor megtehették volna ezt a
bevásárlóközpontban is. Ám Bruce ragaszkodott hozzá.
Megmondta Karennek, hogy mit főzzön – Betty-féle
cserépedényben sült rostélyost, krumplival és répával, meg
zöldsalátával (nem jégsalátával, kérte a férje), és
aranygaluskát.

A férfi azt mondta, hogy hazafelé beugrik borért.
Borért? Gondolta Karen. Hiszen ők soha, de soha nem

ittak bort a vacsora mellé. Jeges vizet ittak, és Bruce néha
sört.

Amikor Bruce és Robin beléptek az ajtón, épp nevettek
valamin, de abbahagyták, amint megpillantották Karent.
Robin magas férfi volt, drága kinézetű kék zakóban, fehér
ingben, tengerészkék nadrágban, ezüstcsatos bőrövvel. A
férfi fehér felhőmintás, világoskék zoknit viselt, amit Bruce
büszkén mutogatott Karennek, ahogy térdig felhúzta Robin
nadrágját. Robinnak kopaszodó haja, barna szeme és enyhe
déli akcentusa volt. Hogy Karen gondolt-e arra, hogy a férfi
meleg lenne, amikor meglátta? Nem emlékezett. Arra
viszont igen, hogy féltékenységet érzett. Bruce és Robin



egymással beszélgettek a vacsora alatt – a kereskedelemről,
az ügyfelekről, a kollégáikról. Minden egyes témaváltásnál
Robin megpróbálta bevonni Karent a beszélgetésbe, de
Karen válaszai talán túl távolságtartóak voltak, így egy idő
után a férfi feladta. A nő nem akart szándékosan
udvariatlan lenni Robinnal szemben, de a férfi jelenlétében
jelentéktelennek érezte magát. Képtelen volt kiverni a
fejéből azt a jelenetet, ahogy Bruce térdig emeli Robin
nadrágjának a szárát. Az a mozdulat annyira bizalmas volt,
már-már intim.

Karen annak tulajdonította az érzéseit, hogy Celeste
kirepült, és ők egyedül maradtak, most pedig Bruce talált
magának egy új barátot a munkatársa személyében, ami
teljesen rendben volt. Végül is Karennek is voltak barátai a
Crayola-gyár ajándékboltjában. Szinte mindenkivel jó
barátságban volt! Azonban senki nem volt olyan
különleges, hogy meghívja őt az otthonukba vacsorára,
akivel úgy beszélgetett és nevetgélt volna, hogy Bruce
jelentéktelennek érezze magát.

A vacsorát követően Bruce megkérte Robint, hogy
segítsen neki elmosogatni, hogy Karen pihenhessen egy
kicsit. Mikor volt ilyen? Soha. De a nő értette a célzást.
Elköszönt Robintól, és jó éjszakát kívánt Bruce-nak, majd
felsietett az emeletre, hogy az ágyában duzzogjon, és
hallgassa, ahogy a két férfi mosogat, borozgat, és a teraszon
beszélget, isten tudja, miről.

Karen most úgy érezte, hogy az oxikodon a vállánál fogva
húzza le, és hatalmas megkönnyebbülést érzett, amikor a
fájdalom végre elszállt.

Te jó ég! Bruce bele volt zúgva Robinba. Egy férfiba!
„Zavaros idők voltak”, úgy fogalmazott. Azt mondta:

„Hirtelen úgy éreztem, mintha egy másik ember lennék.”
Karennek ez felért egy vallomással. A férje, az állami

bajnok birkózó, az ő éhes farkasa az ágyban, beleszeretett
egy férfiba, akiről, világos volt, hogy nem szeretne beszélni
Tagnek, ezért úgy beszélt Robinról, mintha egy nő lenne.

Robin abban az évben csak az ünnepekig dolgozott a
Neiman Marcusnál. Mire Celeste hazatért Oxfordból a



karácsonyi szünetről, Robint áthelyezték Dallasba. Hogy
Bruce szomorú volt-e miatta? Vagy összetört volna-e a
szíve? Ha igen, akkor jól leplezte.

Bruce-nak volt egy titka, egy fellángolás, de soha nem
tett semmit; Karen legalábbis úgy gondolta.

És Karennek is megvolt a maga kis titka: a három tabletta
a gyógyszeres üvegben, az oxikodon tabletták mellett.

Karen némán elnézést kért Bruce-tól… zavaros idők
voltak, és ez az, amit szeretett volna elmondani Celeste-nek,
nincs olyan, hogy tökéletes pár.

Majd reggel elmondja a lányának, gondolta, majd
lehunyta a szemét.
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NANTUCKET

Nick Diamantopoulos a nantucketi kórházba tartott, hogy
végre beszélhessen a menyasszonnyal. A lány szerette
volna, ha a férfi a kórházban kérdezi ki, és Nick remélte,
hogy ez azt jelentette, hogy végre kap majd valami
használható információt a lánytól. Nagyon kíváncsi volt, de
ahogy a körforgalomhoz ért, a nyitott ablakon keresztül
megcsapták az orrát a Lola Burger felöl szállingózó illatok,
és egyszerűen nem tudott ellenállni. Nick szerint
Nantucketről annyit kellett tudni, hogy ott az ételek első
osztályúak. Még a hamburgerek is. Nick lekanyarodott a
parkolóba, és a pulthoz sietett, hogy Marvát, a pultoslányt
elbűvölje, aki cserébe egy közepesen átsült Lola burgerrel
ajándékozta meg (érlelt cheddar sajttal, hagymalekvárral,
libamájas, mártogatós szósszal) és sült krumplival. Nick
szép borravalót hagyott Marvának, mire a lány azt mondta:

– Gyere máskor is, görög idegen.
Nick visszapattant az autójába, és befalta a sült krumplit.
A kórházban már három nővérke várta – Margaret,

Suzanne és Patty. Nick Suzanne-nal és Pattyval már
randevúzott – de semmi komoly nem történt. A férfi a
három nőre mosolygott, és azt mondta:

– Hová menjek, és mit kell tudnom?
Patty a férfiba karolt, és végigvezette őt a folyosón a

vizsgálóba.
– Ma reggel korán hozták be hisztérikus állapotban,

pánikrohama volt, megvizsgáltuk, és adtunk neki
Diazepámot, hogy megnyugodjon. Aludt egy kicsit. Bárcsak
tehetnénk többet. A legjobb barátnője megfulladt a házuk
előtti parton. És Celeste talált rá. Az esküvője napján.

– Az esküvőt lefújták – mondta Nick. – Nyilván.
– Nyilván.



– Az elhunyt volt a menyasszony tanúja – mondta Nick.
– Nekem is ezt mondta Celeste – válaszolta Patty,

miközben szomorúan nevetett. – Lehet, hogy nem tetszett
neki a ruha.

Nick a fejét rázta. Képtelen volt Merritt-tel kapcsolatban
viccelődni. Egyszerűen nem ment.

– Mi történt, amikor megjelent itt a vőlegény? – kérdezte.
– Ez körülbelül egy órája történt. Rendes fickónak tűnt.

Aggódott Celeste miatt, és arra számított, hogy hazaviheti.
Körülbelül tíz percet töltött a lány szobájában, majd
távozott. Celeste pedig azt kérte, hogy hadd beszélhessen
veled.

– Oké, Patty. Köszönöm. Kikérdezhetem őt itt?
– Persze – válaszolta Patty. – Tudod, mi a fura? Celeste

utazótáskával érkezett. Nem is tudom, mire gondoljak
ebből. Amikor rákérdeztem, elkezdett sírni, úgyhogy nem
forszíroztam a dolgot.

– Oké – mondta Nick. Ez tényleg fura, de bizonyára van rá
magyarázat.

– A műszakom háromig tart – jegyezte meg Patty. – Hívj
fel, ha találkoznál velem ma este.

A gondolat rendkívül csábítóan hangzott, de a férfi tudta,
hogy addig nem nyugszik, míg meg nem oldja ezt az ügyet.
Remélte, hogy a menyasszony majd megadja a válaszokat.

– Így lesz – mondta a férfi, majd belépett Celeste kórházi
szobájába. – Nick Diamantopoulos, rendőrségi nyomozó –
mutatkozott be. – Nagyon sajnálom, ami a barátnőjével
történt.

Celeste bólintott.
– Azért hívtam ide, hogy tanúvallomást tegyek.
– Így van – mondta Nick. – Szörnyű tragédia, ami Merritt-

tel történt.
– Meghalt – suttogta Celeste.
Nick helyet foglalt a vizsgálóasztalnál lévő egyik széken.

A sült krumpli dolgozott a gyomrában.
– Sajnálom.
Celeste lehajtott fejjel halkan zokogott.
– Az egész az én hibám.



– Hogy mondja?
– Az egészről én tehetek. Tudtam, hogy valami rossz

dolog fog történni. Azt hittem, az anyámmal, de nem…
Merritt-tel. Meghalt!

– Nagyon sajnálom – ismételte Nick. – Tudom, hogy sok
mindenen megy most keresztül.

– Nem tudhatja – válaszolta Celeste. – Elképzelése sincs.
Nick elővette a jegyzetfüzetét.
– Úgy tud most a legtöbbet segíteni, ha elmesél mindent,

amit tud, hogy kideríthessem, mi történt vele. A legjobb
barátnője volt, és a tanúja. Megbízott önben, ugye? – Celeste
bólintott. – A legfurcsább az esküvőkben – mondta Nick –,
hogy összehozza egymással az idegeneket. Már két embert
kérdeztem ki, de egyikük sem ismerte igazán Merrittet,
szóval önnek kulcsfontosságú a szerepe a nyomozásban.

Celeste mély levegőt vett.
– Nem vagyok biztos abban, hogy szeretném elárulni,

amit Merritt-tel kapcsolatban tudok. Mások is érintettek.
Akik fontosak a számomra.

– Megértem – jegyezte meg Nick. Őszintén együttérzett a
lánnyal, de ő egy katona volt, aki épp aknát keresett. – Miért
nem árulja el, amit tud, és meglátjuk, hogy fontos-e
egyáltalán az ügy szempontjából. – Celeste a férfira meredt.
– Van egy szemtanúnk, aki látta önt és Ms. Monacót a
Winbury család rózsakertjében az összejövetel után –
folytatta Nick. – Ez az ember azt állította, hogy Ms. Monaco
sírt, és hogy ön vigasztalta. Nem akarja elárulni, mi miatt
történt ez?

Celeste pislogott.
– Valaki látott bennünket a rózsakertben? Kicsoda?
– Azt nem árulhatom el – válaszolta Nick. – Amit ön itt

elmond nekem, az szigorúan bizalmas, és ez mindenki
másra is érvényes.

– Értem, amit mond, de…
– De mi? – kérdezte Nick. A lány félt elmondani, amit

tudott – de miért? – Ha jók az értesüléseim, akkor Ms.
Monaco eltávolodott a szüleitől, és van valahol egy bátyja,
de senki nem tud róla, így nemigen van családja, aki



képviselni tudná őt. Így nem marad más hátra, mint hogy
én – önnel együtt – derítsem ki, mi történt. Érzékeli a
felelőssége súlyát az ügyben, Celeste?

– Ő… egy nehéz szakításon volt túl – mondta Celeste –,
egy egy nős férfival járt… Nagyon megviselte. – Nick
bólintott. Várt. – Mondtam neki, hogy zárja le. Amikor pár
héttel ezelőtt megtudtam, kértem, hogy hagyja abba, és ő
beleegyezett, de nem tette. Végül a férfi vetett véget a
kapcsolatuknak.

– A nős férfi?
– Igen – válaszolta Celeste. – Épp akkor történt, ezért sírt.
Nick jegyzetelt: nős férfi. Ezután végigfutott a korábbi

jegyzetein, és Merritt mobiljára gondolt. A lány épp egy
szakításon ment keresztül, de a telefonján senkivel nem
beszélt, vagy váltott üzenetet. Kivéve Robbie üzenetét,
melyben megkésve „Boldog függetlenség napját” kívánt a
lánynak.

– Lehet, hogy Robbie lenne a házas férfi?
Celeste szeme nagyra kerekedett.
– Honnan tud Robbie-ról?
– Nyomozó vagyok – válaszolta Nick. – Robbie a házas

férfi?
– Nem – válaszolta Celeste. – Robbie az ő… volt… az ő

nem is tudom, barátja. Fiú barátja. Volt fiúja, de annak már
vége.

– Celeste, a házas férfi, akivel Merrittnek viszonya, ott
volt a tegnapi bulin?

Celeste önkéntelenül bólintott egy aprót, legalábbis úgy
tűnt.

– Most bólintott?
– Tag az – suttogta Celeste. – Tag Winbury, az apósom.
Bumm!, gondolta Nick.
Miután a lány kibökte a nevet, a többi már könnyedén

jött, mintha kihúzták volna a dugót.
Merritt és Tag két hónappal korábban jöttek össze,

Celeste lánybúcsújának hétvégéjén. A városban találkoztak,
Celeste nem tudta pontosan, hol és mikor. Nem is olyan rég,
július 4-én Merritt azt mondta, hogy köztük vége. Az



elmondása szerint nem volt nagy ügy.
– De beszéltem vele a próbavacsora után. Nagyon maga

alatt volt. Próbáltam rávenni, hogy jöjjön velünk a városba,
de azt mondta, hogy nem érezné jól magát. Azt mondta,
hogy a házban akar maradni, és búslakodni. Hogy
kibőghesse magát, hogy másnapra jól legyen – Celeste itt
megtorpant –, az esküvőre.

– Akkor, a rózsakertben látta Merrittet utoljára élve? –
kérdezte Nick.

– Nem – válaszolta Celeste. – Láttam, amikor
visszaértünk a városból.

– Igen? – kérdezte Nick. – Hol volt?
– A sátorban volt Taggel – válaszolta Celeste. – És

Thomasszal, Benji bátyjával. Thomas eljött velünk
szórakozni, de amikor a Ventuno bárjába tartottunk, aztán
meg amikor a Boarding House-ba értünk, a felesége, Abby
hívta, hogy menjen haza. De amikor visszaértünk, ő is ott
ült a sátorban, Tag és Merritt társaságában… és a Winbury
család egyik barátjával, egy Featherleigh Dale nevű nővel.

Nick lejegyzetelte az elhangzott neveket: Merritt, Tag,
Thomas és még egy személy – egy nő? – akit Featherleigh Dale-
nek hívtak.

– Ismeri Featherleigh Dale-t? – kérdezte Nick.
– Nem igazán – válaszolta Celeste. – Tegnap este

találkoztam vele először. Londonból jött.
– És ő is ott töltötte az éjszakát a Winbury-házban?
– Nem.
– De ott volt tegnap este?
– Igen – válaszolta Celeste.
– Hány óra volt, amikor látta Merrittet Taggel a sátorban?
– Azután mentünk vissza a házhoz, amikor már minden

bezárt, egy órakor – válaszolta Celeste. – Szóval olyan 1.30
körül értünk oda.

– Amikor meglátta Merrittet Taggel – mondta Nick –,
nem aggódott?

– Teljesen bele voltam merülve a gondolataimba… –
válaszolta Celeste.

– Ez érthető, elvégre másnap lett volna az esküvője.



– Erre nincs bocsánat – sóhajtotta Celeste leszegett fejjel.
– El voltam foglalva magammal, és nem beszéltem rá
Merrittet, hogy jöjjön lefeküdni. Ha törődtem volna vele,
akkor még ma is élne. Az egész az én hibám.

Nick próbálta a menyasszony figyelmét a lényegre
terelni.

– Celeste, mit csinált Tag, Merritt, Thomas és…
Featherleigh a sátorban? Ittak? Dohányoztak?

– Rövideket ittak – válaszolta Celeste. – Valamilyen spéci
rumot, amit Tag hozott Barbadosról. Tag szivarozott.
Boldognak tűntek. Merritt boldognak tűnt, vagy legalábbis
boldogabbnak. Próbáltak rábeszélni, hogy csatlakozzam
hozzájuk, de Benji és Shooter lefeküdtek aludni, és én is
szerettem volna lefeküdni…

– Ez érthető – jegyezte meg Nick –, elvégre másnap lett
volna az esküvője.

Celeste ismét a fejét rázta. Úgy tűnt, hogy az esküvő
említése mindig elbizonytalanította a lányt, így Nick úgy
döntött, hogy nem hozza fel többet.

– Amikor mindenkinek jó éjszakát kívántam, Abby leszólt
az emeleti ablakból – mesélte Celeste. – Szerette volna, ha
Thomas felmegy aludni. Én elbizonytalanodtam egy kicsit,
hogy jó ötlet-e Taget és Merrittet kettesben hagyni.
Őszintén szólva, azt gondoltam, hogy talán újra lángra
lobbantják a köztük lévő… – Itt megállt, és elvörösödött. –
Hogy megint összejönnek.

Nick bólintott.
– Oké.
– De Featherleigh is ott volt, és nem tűnt úgy, mint aki

távozni készül. Tett valamilyen megjegyzést arra
vonatkozóan, hogy Londonban már reggel van, és hogy
akkor kezdett csak felébredni igazán. – Celeste nyelt egyet. –
Megpusziltam Merrittet, jó éjszakát kívántam neki, és
megszorítottam a kezét, majd a szemébe nézve azt
mondtam: „Jól vagy, barátnőm?” Ő pedig azt válaszolta:
„Hé, elmúlt a dadogásod.” Merthogy pár hónapja elkezdtem
dadogni. Azt gondoltam, hogy ha ezt észrevette, akkor elég
józan ahhoz, hogy nyugodt szívvel ott hagyhassam, ezért



elmentem aludni.
– Hallott valamit ezek után odakintről? – kérdezte Nick. –

Hallott valakit a vízben? A parton találtunk egy
kétszemélyes kajakot. A homokban vér volt, és Merrittnek
volt egy vágás a talpán. Tud erről valamit?

– Egy kajak? – kérdezte Celeste, majd felállt, és elkezdett
fel-alá járkálni. – Tag és Merritt elmentek kajakozni? Tudja
esetleg, hogy így volt?

– Nem tudom – válaszolta a férfi. – Ennek kiderítésén
dolgozom a nantucketi rendőrséggel. A rendőrfőnök ki
fogja kérdezni Mr. Winburyt a kajakról. A lényeg, hogy ön
nem hallott semmit?

– Nem – válaszolta Celeste –, de a házban központi
légkondi van, és Benji szobája – ahol én is voltam – az utcára
néz, nem pedig a vízre.

– Ma reggel pedig… ön volt az, aki Ms. Monacót
megtalálta, jól mondom?

– Igen – válaszolta Celeste.
– Ön korán kelt – jegyezte meg Nick. – Miért?
Celeste lehajtotta a fejét, és elkezdett reszketni.
Nick észrevette a szoba sarkában a lány táskáját.

Felidézte, amit Patty mondott neki.
– Összecsomagolta a holmiját egy utazótáskába?

Valójában nem igazán értem, hogy miért volt a parton 5.30-
kor a holmijával. – De Nick nagyon is értette, legalábbis azt
hitte, hogy érti.

Amikor Celeste felpillantott, könnyek csorogtak végig az
arcán.

– Kérhetném, hogy most fejezzük be?
Nick végigfutott a jegyzetein. Ez egy nem mindennapi

esküvő volt. A menyasszony tanúja lefeküdt a vőlegény
apjával. Nick felhívta a rendőrfőnököt, és megkérte, hogy
kérdezze ki Tag Winburyt; Nick valószínűleg nem tudná
megőrizni a hidegvérét a férfival szemben. Kezdett
érzelmileg bevonódni az ügybe, ami pedig soha nem jó.

Aztán Nicknek eszébe jutott Greer Garrison. Melyik is
volt az a válasz, melyet Nick gyanúsnak talált? Valójában
mindet. A nő teljesen hidegnek, lélektelennek és



érzéketlennek tűnt, és… úgy tűnt, meg sem érintette ez az
egész dolog. Szándékosan eltitkolta Nick elől, hogy lement
éjjel a konyhába egy lefekvés előtti italra. Greer krimiket írt.
Ha bárki is képes lenne elkövetni egy gyilkosságot anélkül,
hogy lebukna – gondolta Nick akkor ő lett volna az.

Ha tudott erről a viszonyról, akkor ő lett az első számú
gyanúsított.

De Nick nem szeretett volna félmunkát végezni.
Featherleigh Dale ott maradt az asztalnál, miután Celeste és
Thomas is távozott. Azt gondolta, hogy Featherleigh talán
meg tudja majd mondani, hogy Tag elvitte-e Merrittet
kajakozni.

Nick jegyzetelt: Megkeresni Featherleigh Dale-t!
Celeste sírásának hangja visszahozta Nicket a jelenbe.
– Befejezhetjük – mondta Nick – egyelőre. – A férfi felállt.

Szegény lány. Bizonyára sokkal többről volt itt szó, mint a
legjobb barátnője haláláról. – Beküldöm Pattyt.
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A RENDŐRFŐNÖK

Shooter Uxley ügyvédet akart, amihez joga volt, bár
bármelyik amerikai zsaru azt mondta volna erre: nem túl
biztató. Miért lenne szüksége ügyvédre annak, akinek
semmi rejtegetnivalója sincs? A rendőrfőnök próbált erre
finoman rávilágítani, anélkül hogy felfedte volna az e
mögött rejlő valódi okot, vagyis, hogy szeretne válaszokat
és tényeket kapni.

Keira, a rendőrfőnök asszisztense értesítette a főnökét,
hogy mielőtt leadta a szolgálatot, Dickson őrmesternek
sikerült megtalálnia és beszélnie Ms. Monaco testvérével,
Douglas Monacóval a New York állambeli Garden Cityből,
és hogy Mr. Monaco azt mondta, hogy értesíti a szüleit, és
amikor aktuális, intézi a testvére holttestével kapcsolatos
teendőket.

– Milyen volt a hangja? – kérdezte a rendőrfőnök. –
Kérdezett valamit?

– Megdöbbent a hír hallatán – válaszolta Keira –, de nem
beszélt a lánnyal tavaly karácsony óta, és azt mondta, hogy
a szülei pedig évek óta nem beszéltek vele. Összevesztek
valamin.

– Megkérdezte, hogy mi történt? – kérdezte a
rendőrfőnök.

– Nem – válaszolta Keira –, csak megköszönte, hogy
értesítettük, és megadta az elérhetőségeit.

– Az jó – jegyezte meg a rendőrfőnök. A férfinak a
legkevésbé sem volt szüksége agresszív, szomorú
családtagokra, akik követelik, hogy még többet tegyenek a
nyomozás érdekében, ennek a szöges ellentéte ugyanakkor
szomorú volt, annak ellenére, hogy ez megkönnyítette az ő
munkáját. – Kiadhatod a nevet, életkort és a szülővárost –
legyen New York –, és mondd meg nekik, hogy folyik a



nyomozás. Semmi mást.
– Egyébként – mondta Keira – Sue Moran hívott a

Kereskedelmi Kamarától, és aggódik.
– Mi miatt?
– Azt mondta, hogy a Nantucketen tartott esküvők több

mint ötvenmilliós bevételt generálnak a szigetnek, és hogy
a menyasszony meggyilkolt tanúja nagyon rosszat tesz az
üzletnek. Szeretné, ha nem vernénk nagydobra az esküvői
vonatkozását az ügynek.

– Rendben – mondta a rendőrfőnök –, megpróbáljuk, de
szeretném, ha emlékeztetnéd, hogy ez egy kis sziget.

Uxley helyi ügyvédet választott, Valerie Glucksternt. A
rendőrfőnök jól ismerte Valt, és bár nem volt a kedvenc
ügyvédje a szigeten, nem is utálta különösebben. A nő
vagyonkezelési és ingatlanjogi ügyvédként kezdte, majd
úgy hat vagy hét évvel ezelőtt védőügyvéd lett belőle,
amikor már elég vagyonos törvényszegővel került
ismeretségbe, hogy meg tudjon élni belőlük. Val azt
gondolta, hogy bizonyos szabályok rá nem vonatkoznak,
mert harminc mérföldre vannak a szárazföldtől, és a
nagyvárosi procedúrák a szigeten nem mindig bizonyultak
használhatónak.

Például ahelyett, hogy kosztümben és magas sarkúban
ment volna a kapitányságra, Val egy strandruhában,
szalmakalapban és flipflopban jelent meg.

– Épp a strandról jövök – jegyezte meg Val, és valóban
homok pergett a vádlijáról –, itt van a bátyám a négy
gyerekével és a várandós feleségével. Végül is, nem
mondhatnám, hogy nem örültem, amikor hívtak. – A nő
felvont szemöldökkel nézett a rendőrfőnökre. – Szoktak
önök vendégeket fogadni, Ed?

– Ha rajtam múlik, akkor nem – válaszolta a férfi.
– Bölcs ember – jegyezte meg Val, majd körbenézett. – Hol

van a Görög? Azt hittem, ő nyomoz az ügyben.
Ez megmagyarázta, hogy Val miért sietett ennyire,

valójában nem a vendégei miatt – gondolta a rendőrfőnök.
Az összes nő a szigeten hanyatt-homlok rohant volna a
Göröghöz.



– Épp kikérdez egy szemtanút a kórházban – válaszolta.
Val bólintott.

– Beszélhetnék az ügyfelemmel?
– Megpróbált elmenekülni – jegyezte meg a rendőrfőnök

–, ami nem vet rá túl jó fényt, Val. Ezt tudasd vele, kérlek.
– Beszélhetnék az ügyfelemmel? – ismételte Val.
Míg Val Shooterral egyeztetett, Ed megnézte a telefonját.

Nick üzent neki, hogy: „meg kell találnunk egy Featherleigh
Dale nevű személyt az esküvői vendégek közül”, a rendőrfőnök
pedig magában morogva káromkodott. Egész jó
gyanúsítottnak tűnt ez a Shooter Uxley, erre most lett egy
másik. A rendőrfőnök a Winbury-házba telefonált, hogy
beszéljen Greerrel.

– Egy Featherleigh Dale nevű személyt keresünk –
mondta.

– Igen? – mondta Greer. Meglepettnek tűnt.
– Tudja esetleg, hol találhatnánk meg őt? – kérdezte a

férfi.
– A fogadóban szállt meg – válaszolta Greer. – Megnézem,

melyikben, felírtam valahová. – Egy pillanat múlva már
mondta is. – A Sand Dollar vendégházban szállt meg, a
Water Streeten.

– Köszönöm. – A rendőrfőnök letette, majd odaküldte az
egyik járőrt a Sand Dollar vendégházhoz, hogy hozza be
Featherleigh Dale-t kihallgatásra.

Nick a kórházból visszafelé tartva felhívta a rendőrfőnököt.
– Beszéltem a menyasszonnyal – mondta. – Egy igazi

aranybánya volt.
– Mit ástál elő? – kérdezte a rendőrfőnök.
– A mi kis esküvői tanúnk nem volt igazán feddhetetlen –

jegyezte meg Nick –, lefeküdt a vőlegény apjával, Tag
Winburyvel.

A rendőrfőnök behunyta a szemét. Annyira éhes volt,
hogy majdnem elájult – de aztán eszébe jutott, hogy Andrea
csomagolt neki ebédet: pulykás szendvicset
baconszalonnával, salátával és paradicsommal, két érett



szilvát és egy adag hideg uborkás-kókuszos levest. A férfi
imádta a feleségét. Amint letette a telefont, megebédel.

– Beszéltem Linda Ferrettivel, a halottkémmel – mondta.
– Az áldozat héthetes terhes volt.

Nick levegő után kapkodott, a rendőrfőnök pedig úgy
érezte, új erőre kapott. A nő halála nem véletlen baleset volt.
Tényleg gyilkosság történt.

– Winbury gyermekét hordta a szíve alatt – mondta Nick.
– Vajon ki tudhatta? Celeste ezt nem mondta el nekem.
Szerintem… szerintem nem tudta. Vajon Greer Garrison
tudott róla?

– Odaküldtem Luklót, hogy vegye fel Ms. Dale-t a
szállásán – mondta a rendőrfőnök. – Ő hogy került a képbe?

– Tegnap késő estig együtt voltak a sátorban Merritt-tel,
Taggel és Thomasszal, a vőlegény bátyjával. Thomas
elment lefeküdni, és Merritt, Tag meg Featherleigh Dale
hármasban maradtak. Biztos van számunkra
mondanivalója.

– Igen, mindezek tudatában hallgassuk meg őt – helyeselt
a rendőrfőnök. – Akkor viszont most miért van itt Shooter
Uxley? Miért menekült el? Mi lehet az ő szerepe ebben az
egészben? Az összes többi ember közül miért ő kért
ügyvédet?

– Gondolom, kiderül majd – sóhajtott nagyot Nick. – Ki a
védőügyvédje?

– Valerie Gluckstern.
– Kedvelem Valt – mondta Nick –, és ő is kedvel engem.
– Reméljük, hogy hasznunkra válik majd, és ráveszi a

kölyköt, hogy beszéljen – jegyezte meg Ed. – Ha végeztem
Uxley-val, beszélek ezzel a Tag Winburyvel.

– Én pedig ezzel a Dale nőszeméllyel – helyeselt Nick –, ha
megtaláljuk, és hé, ha kell segítség Val Glucksternhez, csak
szólj.

– Köszönöm, Bűbáj Herceg – mondta vigyorogva Ed.
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CELESTE

A lány egy hét szabadságot vett ki augusztusban, amit Benji
szabadságához igazított, hogy együtt utazhassanak
Nantucketre.

– Ugye, tudod, milyen szerencsés vagy? – hívta fel a
figyelmét Merritt. – Van egy dúsgazdag pasid, akinek a
tengerparton van háza, mégpedig Nantucketen.

– Igen – mondta Celeste nyugtalanul. Nem szerette volna,
ha bárki – Merrittet is beleértve – azt gondolta volna, hogy a
pénze miatt van Benjivel. A pénz szebbé és könnyebbé teszi
a dolgokat. Bárhova elmehettek vacsorázni, amikor csak
akartak, a koncerteket az első sorból nézhették. Benji
mindig fizette a taxiját, és csodálatos virágcsokrokat
küldött neki egzotikus virágokból, és előfordult, hogy egy
doboz Pierre Hermé doboz várta a bejárati ajtó előtt, mikor
hazaért, tele macaronnal, amit sosem evett még a Benjivel
való megismerkedésüket megelőzően; most pedig rászokott
erre a drága finomságra. Celeste élvezte a kapcsolatuknak
ezt az aspektusát – hazugság lett volna tagadnia –, de amit
legjobban kedvelt Benjiben, az a férfi kedvessége,
figyelmessége, visszafogottsága, tettrekészsége és
összeszedettsége volt.

Mindezek ellenére azon gondolkodott, mielőtt még
megtervezték a szabadságukat, hogy szakít Benjivel. A lány
kedvelte őt, de folyamatosan hamis színben tüntette fel az
érzéseit, mert valójában nem volt igazán szerelmes.

Shooter Uxley-t szerette.
Próbálta magát lebeszélni róla. Hogy szerethetné Shooter

Uxley-t, hiszen csak egyetlenegy napot töltött el vele!
Miután Benji késve érkezett azon a júniusi hétvégén,
Shooter elhagyta a szigetet, valamilyen sürgős munkára
hivatkozva. Azon a vasárnapi napon, miután Celeste



visszatért a saját lakásába, Shooter a következő üzenetet
küldte neki: „Képtelen voltam maradni, képtelen lettem volna
titeket együtt látni.”

Szóval, ahogy Celeste gondolta, Shooter is érezte. Érezte
azt az erős, összetéveszthetetlen, ösztönös, állatias
vonzalmat kettejük között. Celeste szándékosan szokta ezt a
kifejezést használni, hiszen tudósként az átlagembereknél
jobban tudta, hogy az emberi lények mennyire ki vannak
szolgáltatva a biológiai ösztöneiknek. Celeste egy büszke
domináns hím oroszlánra gondolt, vagy egy talpait
mutogató, táncoló kéklábú szulára. A természet tele van
ilyen rituálékkal, melyek megfigyelhetők, kategorizálhatók,
de végső soron megmagyarázhatatlanok. Celeste sem
tudott jobban uralkodni az érzésein, mint egy hiéna vagy
egy földimalac; de a viselkedésén tudott. Nem akarta
elhagyni Benjit a férfi legjobb barátjáért, de tudta, hogy
nem lett volna fair vele maradnia úgy, hogy nem szerette
igazán.

Szakítania kell vele.
Szakítani fog vele. Eldöntötte, miután visszatértek

Nantucketről.

Szombat, vasárnap, hétfő: Celeste és Benji a medencénél
feküdtek, fürödtek a kikötőben, kis szendvicseket ettek
sárgadinnyekockákkal, amit Elida hozott nekik tálcán
ebédre. Késő délután a 167 Raw üzletbe mentek, hogy friss
tonhal- és kardhalsteaket vegyenek, majd a Bartlett’s Farm
boltjába, hogy kukoricát, salátának való zsenge tököt és
kézműves barackos pitét szerezzenek be. Reggelente a
boltokat járták a városban. A Milly and Grace-ben Celeste
négy ruhát is felpróbált, Benji pedig képtelen volt eldönteni,
hogy melyik tetszett neki a legjobban, ezért mind a négyet
megvette neki. Aznap este Benji elvitte Celeste-et Sconsetbe,
egy gyertyafényes vacsorára a Chanticleer kerthelyiségébe.
A kert közepén egy körhinta ló állt, Celeste pedig azon kapta
magát, hogy egész vacsora alatt azt a lovat bámulta.

Azt a hetet Shooter a New York állambeli Saratoga



Springsben töltötte egy csapat belorusz informatikai
vezetővel, akik a versenyt jöttek megnézni. Celeste azért
tudta ezt, mert Benji folyamatosan informálta Shooter
hollétéről; Benji megmutatott minden fotót, amit Shooter
küldött neki, mint valami büszke nagybácsi. Néha
viccelődve megjegyezte: „Én olyan unalmas vagyok, de itt
van az én izgalmas barátom.” Celeste visszafogottan
elmosolyodott; a fotókat bámulta, de képtelen volt Shooter
arcára nézni. Mire lenne az jó? Nem válaszolt Shooter
üzenetére. Nem folytathatott titkos beszélgetéseket a
férfival; jól tudta, hogy az hova vezetne.

Celeste elfordította a tekintetét a lóról, és megpróbált
nem gondolni Saratogára, és boldogságot erőltetett magára.
Kedvelte Benjit. Fontos volt számára a férfi.

Figyelte, amint Benji belekortyolt a borba, és elképzelte
Shootert a fogadóirodában, füle mögé dugott ceruzával,
meg egy méregdrága, ajándéktárgyakkal és hiányos
öltözetű pincérnőkkel teli, előkelő szállodában, ahová csak a
legfontosabb emberek juthatnak be. Elképzelte, amint
Shooter lova leelőz mindenkit. Shooter mindig a jó lóra tett.

– Kérsz desszertet? – kérdezte Benji. – Celeste?!

Kedd és szerda: Celeste szépen lebarnult. Celeste nyugodt
volt. Celeste kezdte egyre komfortosabban érezni magát
Benji szüleinek társaságában. Az egyik reggel öt mérföldet
futott Taggel. Másnap délután a lány egy fotókiállításra
ment Greerrel a rakpartra, ami után szeretett volna olasz
fagyit enni a galéria melletti kis boltban.

– Meghívlak – jelentette ki Celeste. A fagyi csak tíz
dollárba került, de Celeste öt dollár borravalót adott a pult
mögött álló, vörös hajú tinédzsernek. Tag és Greer olyan
nagylelkűek voltak, hogy Celeste is igyekezett az lenni,
lehetőségeihez mérten.

Egy padon ültek a rakparton fagylaltozva a napsütésben,
Greer pedig azt kérdezte a lánytól:

– Hogy vagytok Benjivel?
Celeste nem igazán tudta, hogy Greer mire gondol.



– Minden rendben van – válaszolta.
– Tag és én holnap visszautazunk a városba – mondta

Greer. – A barátnőm, Elizabeth Calabash fiának lesz az
esküvője a Plaza Hotelben.

– Á – mondta Celeste, miközben élvezte a
maracujafagylalt ízét, és azon gondolkodott, hogy mielőtt
megismerkedett Benjivel, biztos valamilyen ismerős ízű
fagylaltot választott volna, citromot vagy málnát. – Jól
érzem magam veled – jegyezte meg Celeste Greernek, ami
igaz is volt. A Winbury család idősebb tagjainak jelenléte
igazi családi hangulatot varázsolt a házba. Volt, hogy úgy
érezte, mintha Benji és ő testvérek lennének. Celeste
legnagyobb vágya az volt, hogy a szülei egyszer láthassák
Nantucketet. Megpróbálta nekik elmesélni telefonon
keresztül, hogy milyen a hely, de az nem volt ugyanaz, és
voltak dolgok, amiket nem értettek volna – a kilenc órai
vacsorát egy kertben egy körhinta lóval, hogy hogyan lehet
ezerhétszáz dollárt fizetni egy fotóért, de még a
maracujaízű fagyit sem.

Csütörtök és péntek: Tag és Greer csütörtökön későn
indultak vissza. Benji elnézést kért Celeste-től, amiért
elígérkezett egy golfmérkőzésre a Nantucket Golfklubba, és
úgy volt, hogy az egész pénteki nap erre fog elmenni.

– Semmi gond – nyugtatta meg Celeste Benjit. Vett egy új
könyvet – Tom Perrotta Mrs. Fletcher című könyvét –, és alig
várta, hogy egyedül legyen. Tudta, hogy nem szabadott
volna így éreznie.

– Szerveztem neked egy kis meglepetést – mondta Benji,
és megcsókolta Celeste-et. – Shooter idejön.

Celeste hátrahőkölt.
– Micsoda? – kérdezte. – Azt hittem, hogy Saratogában

van.
– Ott is volt – mondta Benji –, de van pár szabadnapja,

úgyhogy megkértem, hogy jöjjön el.
Celeste-nek fogalma sem volt, hogy milyen érzelmek

ültek ki az arcára. Riadtság? Félelem? Pánik?



– Azt hittem, kedveled Shootert – jegyezte meg Benji.
– Ó, igen – mondta Celeste –, kedvelem.

Péntek reggel hétkor Benji elhajtott Tag Land Roverével, a
golfütőkkel a kocsi hátulján. Celeste a bejáratnál lévő
teraszon állva integetett a férfinak, míg el nem tűnt a
távolban, majd bement a házba, és Greer egyik antik
tükrében nézegette magát. Szőke haja volt, kék szeme,
csinos, de nem szép, vagy talán szép, de nem különösebben.
Volt valami, amit nem vett észre? Valamit legbelül? Szerette
az állatokat meg a természetet. Mindig is e miatt volt
magányos, mert ettől még kevésbé volt vonzó. Amikor
gyerek volt, mindig az enciklopédiát vagy a National
Geographicot olvasta, amikor pedig nem ezt csinálta, akkor
kígyókat meg szalamandrákat gyűjtött, és egy
cipősdobozban próbálta meg nekik berendezni a
természetes környezetüket. Nem érdekelték a fiúzenekarok
meg a barátságkarkötők, meg a görkori, a CD- és hajcsat-
vásárolgatás a bevásárlóközpontban, akárcsak most, akkor
sem érdekelte a genderpolitika meg a közösségi média, meg
a töménytelen mennyiségű netflixes műsor, sem a
fitnessterem, vagy hogy ki milyen ruhát viselt a MET-gálán.
Ő atipikus volt. Fura.

Shooter hamarosan megérkezik. Nem tudta, mit
csináljon. Viselkedjen a szokásos módon? Átvette a
fürdőruháját, és a könyvvel a medencéhez ment.

Amikor Celeste felébredt a könyvvel a mellkasán, Shooter
ott ült a mellette lévő széken, könyökével a térdére
támaszkodva, a fejét támasztva, és őt bámulta.

Nem, biztos csak álmodik. Becsukta a szemét.
– Napsugár. – Celeste kinyitotta a szemét. – Szia – mondta

a férfi vigyorogva. – Benji hívott, hogy vigyáznom kellene
rád.

– Nem kell! – csattant fel a lány. Próbált nem flörtölni a
férfival. Nem akart bűnrészességet vállalni ebben az
egészben. Mintha Benji el akarta volna veszíteni őt, és ismét
Shooter karjába lökte. – Ott kellett volna maradnod



Saratogában.
– Irtó szexi, amikor ilyen szigorú vagy – jegyezte meg

Shooter –, és örömmel jöttem, akartam jönni. Másra sem
vágytam, amióta elmentem, mint hogy újra lássalak.

– Shooter – méltatlankodott Celeste.
– Biztosan azt gondolod, hogy igazi seggfej vagyok –

mondta a férfi –, hogy a legjobb barátom barátnőjére
nyomulok. Dalokat írtak az ilyen helyzetekről, Celeste,
például Rick Springfield Jessie’s Girl című dala. És tudod,
miért? Mert megesik az ilyesmi. Sokszor megesik.

– De miért velem? – kérdezte Celeste. Már az is elég
hihetetlen, hogy elnyerte Benjamin Winbury csodálatát, de
hogy még Shooter figyelme is felé irányult, annyira
felfoghatatlan volt számára, hogy felmerült benne, hogy
lehet, hogy ez csak valami tréfa. A Benji- és Shooter-féle
férfiaknak az olyan nők után kellett volna kajtatnia, mint
Merritt. Merritt véleményvezér volt, volt hatalma meg
ruhái, meg ismert mindenkit. Van egy csomó barátja, okos,
szellemes, igazi társasági lény, míg Celeste e-maileket
írogatott más állatkertek tudományos munkatársainak,
hogy hogyan fejleszthetnék az orángutánok életterét.

– Mert te igazi vagy – mondta Shooter. – Annyira
normális vagy, és két lábbal állsz a földön, hogy ettől igazi
egzotikum vagy. Semmi színlelt nincs benned, Celeste.
Tudod, milyen ritka ez manapság? És annyira jól éreztem
magam veled itt a múltkor. Még soha nem éreztem magam
ennyire jól egyetlenegy nővel sem egész életemben.
Teljesen megbabonáztál. Amikor Benji megkért, hogy jöjjek,
egy pillanatig sem gondolkodtam.

– Benji a párom – mondta Celeste –, köztünk semmi sem
lesz.

Shooter a zafírkéken szikrázó szemével a lányt bámulta.
– Most, ahogy ezt mondtad, még jobban kedvellek. Benji

sokkal jobb választás.
Benji sokkal jobb választás!, gondolta Celeste. Azon

töprengett, vajon csak az irigység beszélt-e Shooterból.
Szeretett volna olyan szülőket, olyan pedigrét, most pedig
olyan barátnőt, mint amilyen Benjinek volt. Valószínűleg



csak erről volt szó. Celeste a könyvébe meredt, remélve,
hogy Mrs. Fletcher megmenti őt.

– Vegyél fel egy sortot és a papucsod – kérte Shooter. –
Elviszlek valahová.

– Hová? – kérdezte Celeste.
– A ház előtt találkozunk – mondta a férfi.

Shooter kibérelt egy ezüst Jeepet. Elmesélte Celeste-nek,
hogy pont ugyanolyat kért, mint amilyet a múltkor, és
amikor Celeste beült az utasoldali ülésre, valóban erősen
átjárta az ismerősség érzése, mintha ez az ő autójuk lett
volna, a sajátjuk.

A Surfside Beach Shack tengerparti bárba mentek.
– Nem volt igazam a paradicsomos szendviccsel

kapcsolatban – mondta Shooter, majd kiszállt a Jeepből, és
pár perc múlva két fóliába csomagolt szendviccsel és két
itallal a kezében tért vissza. – Ez a legjobb szendvics a
szigeten, de lehet, hogy az egész világon. – Elmentek
egészen a Madaket Street végéig, majd egy kis fahídon
keresztül egy régi időkből ott maradt tengerparti kis
falunak tűnő területre értek, ahol apró tengerparti vityillók
álltak, vagány építészeti megoldásokkal és menő
részletekkel: mint például a függőterasz, amely két tetőt
kötött össze, egy ferde tetős torony, egysornyi kerek
hajóablak. Ezek a házak teljesen más jellegűek voltak, mint
az elegáns villák a Monomoy úton. Mintha manóknak
készültek volna a házikók, és mindegyiknek vicces neve
volt: Áztat-lak, Használ-lak, Felvigyáz-lak.

– Milyen aprók – jegyezte meg mosolyogva Celeste. –
Hogy tudnak az emberek ilyen kis helyen élni?

– Úgy, hogy mindig kint vannak – válaszolta Shooter. –
Nézd meg, hol vagyunk, közvetlenül a vízparton.

Celeste arra gondolt, hogy felhívja Shooter figyelmét,
hogy a Winbury-ház is közvetlenül a parton van, de végül
ráeszmélt ezeknek a kis házikóknak a különleges bájára a
korlátokon száradó, csíkos törülközőkkel és a grillekkel az
erkélyeken; a házak előtti udvarokat parti homok borította,



és japán rózsabokrok díszítették. Milyen idilli lehet itt az
élet! Egész nap a tengerparton lenni, majd lemosni
magadról a kerti zuhany alatt a tenger sóját, a saját
kezeddel fogott halat grillezni. Este pedig átjönnek a
szomszédok meginni egy jéghideg sört vagy egy gin-
tonikot, miközben hallgatnák a hullámverést, és a
csillagokat bámulnák. Esős napokon kártyáznának vagy
társasjátékoznának, vagy egy jó krimit olvasnának egy
kényelmes régi székben.

Shooter leguggolt, hogy a Jeep kerekeiből kiengedjen egy
kis levegőt, Celeste pedig az anyósülésről nézte, mit csinál.
Miközben Shooter a kerekekkel babrált, Celeste lopva
figyelte őt. Lenyűgözte a fiú látványa, a karcsú alakja, a
széles háta és dús barna haja. Shooter hirtelen felnézett, és
rajtakapta a szemlélődésen, mire egy csókot küldött neki.
Celeste szeretett volna mogorván nézni, de helyette
elmosolyodott.

A kissé leengedett kerekekkel továbbgurultak a homokos
dűnék felé. A Smith’s Point nyers, természetes szépsége
lenyűgöző volt. Gyönyörű, érintetlen part terült el a szemük
előtt, balra az óceánnal, jobbra pedig tengerifűvel borított
homokdűnékkel. A dűnék mögött pedig a Nantucket
szigetcsoport halványkék vonalai látszódtak.

Olyan lassan haladtak, hogy közben Shooter könnyedén
átnyúlt a kesztyűtartó felé a másik oldalra, és közben
végigsimította Celeste térdét a kézfejével, majd a
kesztyűtartóból elővett egy, a távol-keleti pólingokról10

szóló könyvet.
– Az én zoológusomnak – mondta a lánynak.
Celeste szerette volna kijavítani – hogy ő senkije sem

Shooternak –, de a könyv azon nyomban elterelte erről a
figyelmét. Mindig is imádta az ornitológiát, habár ahhoz,
hogy valaki igazán elmélyedjen benne, sokkal több türelem
szükségeltetik, mint amennyi Celeste-nek megadatott.
Ennek ellenére a lány szerette meglátogatni a Madárvilágot
az állatkertben, és Vernnel, az ornitológussal beszélgetni.
Vern a világ tízezer madárfajából hétezret látott már, ami az
ornitológusok között is igen előkelő helyre emelte őt. A férfi



legjobb történetei gyakran nem is a madarakról szóltak,
hanem inkább azokról az utakról, melyeket meg kellett
tennie, hogy láthassa őket. Mindössze tizennyolc éves volt,
mikor stoppal eljutott a Mississippi állambeli Oxfordból a
Monteverde esőerdőbe, Costa Ricára, hogy láthasson egy
quetzalt.11 Később pedig elutazott Gambiába, hogy
láthasson egy szürke tokót, és elment egészen az
Antarktiszig, hogy Adélie-pingvinekkel találkozhasson.

Celeste egyből kiszúrta a sárjáró libucot és az amerikai
csigaforgatót a jellegzetes narancssárga csőrével.

– Annyira szórakoztató vagy! – nevetett fel Shooter.
Egészen a Smith’s Pointig mentek – a szűk csatorna

másik oldalán Celeste megpillantotta Tuckernuck apró
szigetét –, majd a szigetcsúcs legtávolabbi pontjához
kanyarodtak. Ott kiszálltak, és tábort vertek, kipakolták a
székeket, az asztalt, a napernyőt, s kitálalták az ebédet.
Shooter levette a pólóját, Celeste pedig megpróbálta nem
észrevenni a hátán lévő gyönyörű izmokat.

– Ide süss! – kiabálta Shooter, majd a vízbe gázolt, és
néhány méter után hirtelen már a mellkasáig ért a víz. A
karját a levegőbe emelte, és a víz magával sodorta, végig a
part mentén. – Juhúúú! – kurjongatott. Úgy negyven
méterrel odébb kimászott a partra, és visszakocogott
Celeste-hez. – Ez egy természetes vízicsúszda – lelkendezett
a lánynak. – Muszáj kipróbálnod!

Celeste nem bírta megállni, hogy ne próbálja ki. A szülei
gyerekkorában minden nyáron elvitték a Great Wolf Lodge-
hoz; még sohasem találkozott olyan csúszdával, amit ne
szeretett volna. Besétált a vízbe, próbálta kitapogatni a
talpával a mélyedés szélét, majd belevetette magát a vízbe,
és hagyta, hogy sodorja az áramlat.

– Hát ez iszonyat jó! Nagyon vicces! – Celeste nem
nevetett ilyen jót, és nem érezte magát ennyire jól, amióta
gyermekként az apjával végigmentek a Coyote Canyonon. –
Honnan tudtál erről? – kérdezte Shootert, levegő után
kapkodva.

– Az a munkám, hogy tudjam az univerzum titkait.
– Menjünk még – kérlelte Celeste.



A filmjelenetekből összeállított montázs továbbpörgött:
Celeste és Shooter újra és újra meglovagolták a part menti
áramlatot, miközben kurjongattak, mint a rodeós
cowboyok. Celeste nem bírt leállni; a víz gyors, erős és élő
volt. Shooter hamarabb feladta, és végül Celeste is
kijelentette, hogy már csak egy utolsó kört megy. Shooter és
Celeste megették a szendvicseket – rákhúsos fésűkagyló
burgert, avokádóval, baconnel, salátalevéllel,
paradicsommal meg tejszínes kapros és füstölt paprikás
majonézzel. Hozzá friss görögdinnyés limonádét ittak. A
legfinomabb ebéd volt, amit Celeste valaha evett. Hogy
túlzó lett volna ez a kijelentés? Nem gondolta, bár belátta,
hogy a szendvics és az innivaló csak egy része az
élménynek. A fürdés, a csúszdázás, a homok, a kilátás
mind-mind részese volt… na meg Shooter. Celeste annyira
kimerült az evés után, hogy hason fekve elnyújtózott a
törülközőn, Shooter pedig követte a példáját, és Celeste
érezte, hogy a férfi lába hozzáér az övéhez.

Celeste nem akart, de muszáj volt megmozdulnia.

Délután ötkor indultak vissza a partról, Celeste bőre a
naptól feszesen ragyogott, szőke haja pedig összeállt a sótól.
Arra gondolt, biztosan szörnyen néz ki, de amikor meglátta
magát a visszapillantó tükörben, egy fiatal, boldog nőt
látott benne. Soha életében nem volt még ennyire boldog.

– Hé, napsugár – szólongatta Shooter.
– Kérlek, ne – suttogta Celeste. Nem akarta, hogy a férfi

bármi olyat mondjon, ami elronthatta volna azt a
pillanatot. Nem akarta, hogy bármit is kijelentsen. Nem
akarta, hogy nevén nevezzék a történteket. Mindketten
pontosan tudták, mi történt.

Shooter nevetett.
– Csak azt akartam kérdezni, hogy szeretnéd-e, ha

megállnánk a Millie’sben hazafelé egy Margarita koktélra.
– Igen.
Amint Shooter leparkolt a Millie’s előtt, rezgett a

telefonja, és Celeste telefonja is megszólalt. Shooter kérdőn



pillantott a lányra.
– Megnézzük? – kérdezte. – Vagy ne is foglalkozzunk vele?
Ne foglalkozzunk vele, gondolta Celeste, de megszokásból

automatikusan a kijelzőre pillantott.
Benji három üzenetet írt neki.
„Visszajöttem.”
„Hol vagytok?”
„Hahó!”
Celeste teljesen tanácstalan volt. Nem tudta, mitévő

legyen. Szeretett volna bemenni a Millie’sbe Shooterral,
rendelni egy Margaritát, talán összeérinteni a lábukat a
bárpult alatt.

De az ilyenfajta viselkedés nem volt méltó hozzá.
– Vissza kell mennünk – mondta csendesen.

Amikor megérkeztek, Benji a teraszon ült, öltönyben és
nyakkendőben. A mellette lévő asztalon, a jegesvödörben
egy üveg vintage Veuve Clicquot-val.

Benji nyomatékosan Shooterra nézett.
– Késtetek – jegyezte meg.
– Késtünk? – kérdezte Celeste csodálkozva. – Korábbra

vártál bennünket? Azt hittem, golfozol.
– Sajnálom, haver, teljesen elvesztettem az időérzékemet

– védekezett Shooter.
Benji és Shooter között érezhető volt valamilyen

megmagyarázhatatlan feszültség. Celeste pedig félt
rákérdezni, mi az.

– Lezuhanyozzak? – kérdezte Celeste.
– Igen – válaszolta Benji, és megcsókolta. – Az új rózsaszín

ruhádat vedd fel. Elmegyünk valahová.
Celeste felment az emeletre zuhanyozni és átöltözni.

Dacból egy zöld ruhát vett fel a rózsaszín helyett, mely
kicsi, de lényeges különbség volt. Gyűlölte, amikor Benji
megpróbálta őt kontrollálni; tudta, hogy ilyenkor a férfi azt
hiszi, hogy ő Henry Higgins professzor, a lány pedig Eliza
Doolittle, de nem. Ő egy intelligens, felnőtt nő; tud ruhát
választani magának.



Hirtelen hihetetlenül rossz hangulatba került, nem is
volt kedve sehová sem menni.

A hálószoba ablakából a teraszra pillantott. A pezsgő még
mindig a jegesvödörben pihent, de Benji és Shooter nem
volt ott.

Celeste zajt hallott, és amikor megfordult, látta, hogy
valaki egy darabka papírt csúsztatott be a hálószoba ajtaja
alatt, aztán távolodó lépéseket hallott. Néhány pillanat
múlva odamerészkedett, hogy felvegye a papírdarabot,
melyen a következő szöveg állt:

„Ha bármi kétséged lenne, tudd, hogy szerelmes vagyok
beléd.”

A kézírás nem volt ismerős Celeste számára. Biztos volt
benne, hogy nem Benji írta.

Celeste a mellkasához szorította az üzenetet, és az ágyra
ült. Ez egyszerre volt a legcsodálatosabb, ugyanakkor a
legszörnyűbb dolog, ami valaha is történt vele.

– Celeste!
Benji szólongatta lentről. Celeste összegyűrte a

papírcetlit. Nem tudta, mit csináljon vele. Még egyszer
elolvasta, majd lehúzta a vécén.

– Jövök! – kiáltotta.

Közben Shooter is átöltözött. Nantucket Reds márkájú
nadrágot és fehér inget vett fel, duplasoros kék zakóval és
tengerészkalappal, amit Celeste korábban a Winbury-ház
előszobájában látott egy fogasra felakasztva, de azt hitte,
hogy egyfajta dekoráció.

– Szép kalap! – mosolygott rá Celeste. Shooternak arcizma
sem rándult.

Benji, Shooter és Celeste a Winbury család stégjének
végéhez mentek, ahol egy hajó várta őket: Ella, a Winbury
család Hinckley típusú kirándulóhajója. Olyan kecses és
gyönyörű volt a fényes fafelületeivel és eredeti kék-fehér
csíkos üléseivel, hogy Celeste félve szállt a fedélzetére.
Shooter szállt be először, és a kezét nyújtotta Celeste-nek. A
lány szerette volna megszorítani a kezét, hogy jelezze



számára, hogy megkapta az üzenetét, és hogy viszonozza a
férfi érzéseit – de félt, hogy Benji észrevenné.

Shooter megragadta a kormányt, ők pedig hátraültek.
Benji felnyitott egy üveg pezsgőt, majd öntött belőle két
pohárba, az egyiket pedig átnyújtotta Celeste-nek.

– Egészségedre – mondta.
– Egészségedre – koccintott vele Celeste, Benji pedig

kierőszakolta, hogy a lány a szemébe nézzen, aki számára
most minden másodperc egy küzdelem volt, hogy ne a
kormány mögött ülő Shootert nézze. – Shooter nem kér?

– Shooter nem kér – jelentette ki Benji. – Ő ma a
hajóskapitányunk.

– Hová megyünk? – kérdezte Celeste.
– Majd meglátod – válaszolta röviden Benji.
Celeste hátradőlt, de képtelen volt ellazulni. Shooter a

kormány mögött állt, abban a nevetséges kalapban; mintha
Benji azért állította volna oda, hogy megalázza. De lehet,
hogy csak túlreagálja. Talán Shooter ajánlotta fel a
szolgálatait; talán szeretett hajót vezetni. A délután csodás
volt, a levegő finom és tiszta, a hajó mögött a kikötő
hatalmas tükörként verte vissza a lenyugvó nap aranysárga
sugarait. A mellettük elhaladó hajókból rájuk integettek, az
egyik férfi pedig odakiáltotta, hogy „Gyönyörű!”, Benji
pedig visszakiáltotta, hogy „Ugye?!”, majd megcsókolta
Celeste-et.

Celeste megjegyezte:
– Szerintem a hajóra gondolt.
– A hajóra, rád, rám, erre a csodás estére – mondta Benji.
Hát persze, gondolta Celeste. A távolból bizonyára úgy

tűntek, mint a világ legszerencsésebb párja. Soha nem
gondolta volna senki, hogy Celeste milyen kínokat él most
át. Belekortyolt a pezsgőjébe, Benji pedig átkarolta, és közel
húzta magához.

– Hiányoztál – lehelte a fülébe.
– Milyen volt a golf? – kérdezte a lány. Benji nem

válaszolt, de ez rendben volt így.



A Wauwinet szállodánál kötöttek ki. Shooter meglepően
ügyesen bánt a kötéllel és a csomókkal, Celeste pedig azon
gondolkodott, milyen rejtett képességei lehetnek még.
Talán tud harmonikázni is? Vagy íjászni? Vagy buckasízni?
A férfi kikötötte a hajót, majd felsegítette Celeste-et a
stégre. Benji követte Celeste-et, és az órájára pillantott.

– Kilencre visszaérünk – mondta Shooternak.
– Várjunk csak – mondta Celeste. Úgy érezte, a szíve majd

meghasad. Shooter felé fordult. – Te nem tartasz velünk?
Shooter mosolygott, de a tekintete élettelen volt, akár egy

megfakult festményé.
– Itt foglak várni benneteket, ha végeztetek – mondta.
Celeste inogva közlekedett a telitalpú cipőjében. Még

amikor formában volt, akkor is nehezen ment neki a magas
sarkú cipőben való közlekedés, nemhogy egy stégen a jelen
körülmények között. Benji megfogta a lány kezét, és
elindultak a hotel felé.

– Nem értem. Shooter miért nem jön velünk vacsorázni?
– kérdezte Celeste, mikor hallótávolságon kívülre értek.

– Mert szeretnék egy romantikus vacsorát elkölteni
kettesben a barátnőmmel – válaszolta Benji. Amióta Celeste
ismerte Benjit, még soha nem hallotta őt ilyen
ingerlékenynek, olyan volt a férfi, mint azok a nehezen
kezelhető gyerekek az állatkertben, amikor kimaradt a
délutáni alvás. Ez a váratlan megnyilvánulás feldühítette
Celeste-et.

– Akkor csak felbérelted, hogy vezesse a hajót? Ő a
barátod, Benji! Nem a kiszolgáló személyzeted!

A vacsora a Topper’sben különleges élménnyel ajándékozta
meg a párt, a vendéglátóhely figyelme minden apró
részletre kiterjedt. Az italokat emeletes tálcán szolgálták fel;
Benji gin-tonikját az asztalnál keverték össze egy
keverőpálcával. A kenyeres kosarakban meleg, illatos
rozmaringos focaccia, házi készítésű tekercsek baconnel és
zsályával meg tekert cheddar sajtos-fokhagymás
kenyérrudak voltak, melyek úgy néztek ki, mintha egy



elvarázsolt erdő fáinak tekergő ágai lettek volna. Más
körülmények között Celeste teljesen belemerült volna ebbe
az élménybe, hogy majd elmesélhesse a szüleinek, de a
gondolatai csak az ajtó alatt becsúsztatott üzeneten jártak.

„Ha bármi kétséged lenne, tudd, hogy szerelmes vagyok
beléd.” Az előételeiket ezüst ételfedő alatt szolgálták fel. A
pincérek egyszerre emelték fel a tányérokról a fedőt, ami
kicsit színpadiasnak tűnt. Az ételek igazi műalkotások
voltak – a zöldségek úgy voltak felvágva, hogy úgy
nézzenek ki, mint az ékszerek; a szószok keresztbe-kasul
futottak a tányéron. Úgy tűnt, Benji olyan bort rendelt, ami
annyira ritka és különleges volt, hogy a sommelier csak
hebegett-habogott.

Celeste-et nem igazán hatotta meg a dolog. Shooter
hiánya sokkal jobban izgatta, mint Benji jelenléte. Csak
felületesen evett az előételből – a nyári zöldségekből
stracciatella sajttal –, majd elnézést kért, és kiment a
mosdóba.

Egy ablak mellett haladt el, mely egy bensőséges kis
beugróra nézett, ahol egy mahagónipult állt öt székkel meg
egy televízióval, amiben épp a Red Sox-meccs ment, meg
egy csomó asztal magas támlájú rattanszékekkel. A bárnak
barátságos, brit koloniál hangulata volt, ami egy kicsit
barátságosabb és közvetlenebb volt, mint az étterem
atmoszférája.

Shooter egyedül ült a bárban, és martinit ivott.
Celeste Shooter hátát bámulta, és próbálta kitalálni,

vajon mi járhat a férfi fejében. Vajon odamenjen hozzá?
Vagy inkább hagyja békén? Beszélj vele! – mondta magának.
Úgy döntött, hogy el fogja mondani neki, hogy ő is
ugyanúgy érez iránta, és később majd kitalálják együtt,
hogy mit csináljanak, anélkül hogy megbántanák Benjit, de
még mielőtt belépett volna a bárba, egy nő jelent meg. A nő
fekete nadrágot, fekete kötényt és fehér, nyakánál
kigombolt inget viselt. Ó, hiszen ez csak a pultoslány,
gondolta megkönnyebbülten Celeste. A nő vonzó volt rövid,
sötét bubifrizurájával, macskaszem formájú szemüvegével
és sötétvörös rúzzsal az ajkán. Odament Shooterhoz, ő pedig



megölelte, majd az ölébe ültette a lányt, és elkezdte
fogdosni. A lány hátravetett fejjel, hangosan felkacagott – a
zárt ajtón keresztül Celeste alig hallotta –, és ahogy Celeste
érzelmei átfordultak sértettségbe és haragba, a pultoslány
felállt, megigazította a kötényét, és visszament a helyére.

Celeste a mosdóba viharzott, de megtorpant, mivel a
mosdókagyló felett egy nő épp rúzsozta magát.

Amikor Celeste visszatért az asztalhoz, Benji felállt. Igazi
úriember, gondolta a lány, és az jutott eszébe, hogy mellette
soha nem kell aggódnia.

A vacsora és a desszert között – mivel szuflét rendeltek,
aminek az elkészítése extra időt igényelt – Benji előhúzott
valamit a zakója zsebéből. Egy kis dobozt. Celeste csak
nézett.

Rádöbbent, hogy mi történik.
– Ma nem golfozni voltam – mondta Benji –,

visszarepültem a városba, hogy vegyek egy kis apróságot. –
A férfi kinyitotta a dobozt, hogy felfedje a benne található
gyűrűt, melynél csodálatosabbat Celeste még álmában sem
látott. A lány biccentett egyet a fejével, mintha hivatalosan
is bemutatkozna a gyűrűnek. – Hozzám jössz feleségül,
Celeste? – kérdezte Benji.

Celeste szeme megtelt könnyel, és rádöbbent, hogy nem
csak ő tudta, hogy mi fog ma történni.

Shooter is tudta.
Ennek ellenére elvitte a lányt a Smith’s Pointhoz, ennek

ellenére megmutatta, hogyan kell az áramlaton csúszni,
ennek ellenére vett neki egy madaras könyvet, ennek
ellenére szólította úgy, hogy Napsugár, és ennek ellenére
azt éreztette a férfi a lánnyal, mintha ő lenne a
legcsodálatosabb dolog a világon. És becsúsztatta azt az
üzenetet az ajtón.

„Ha bármi kétséged lenne, tudd…”
Most nyert értelmet Shooter üzenete. „Ha bármi kétséged

lenne, tudd…” Ezt nem arra értette, hogy ha Celeste úgy
általában kételkedne Shooter vele kapcsolatos érzéseiben.



Arra az esetre írta, ha Celeste-nek kétségei támadtak volna
afelől, hogy hozzámenjen Benjihez.

„…szerelmes vagyok beléd.”
Shooter igazi hazárdjátékos volt. Elvetette a kockát, hogy

lássa, tud-e nyerni. Shooter érzései nem voltak igazak. Ez
csupán egy játék volt a részéről, mondogatta magának
Celeste.

Felitatta a szalvétájával a szeméből kicsordult könnyeit,
és kerülte Benji tekintetét, mert attól tartott, hogy
észrevenné, hogy ezek a könnyek a csalódás könnyei, ő
pedig bizonyára arra számított – vagy azt remélte –, hogy
ezek a könnyek a meghatódottság örömkönnyei.

Az egész egy nagy katyvasz volt, egy óriási érzelmi
összevisszaság, Celeste pedig azon gondolkodott, hogy
feláll, és kisétál mindkét férfi életéből. Arra gondolt, inkább
hazamegy Eastonba, a szüleihez.

Celeste elképzelte, amint Shooter az ölébe húzta a szexi,
szemüveges pultoslányt, a férfi fura mosolyát, amint a lány
oldalát csiklandozta. Celeste-nek szörnyen boldogtalan
élete lenne Shooter mellett. Az érzései a férfi iránt túl erősek
voltak; a vesztébe rohanna.

Benji sokkal jobb és bölcsebb választásnak tűnt. Celeste
maradna, aki mindig is volt: valakinek a mindene. Valaki,
akit szeretnek.

– Igen – suttogta Celeste. – Igen, hozzád megyek.

Amikor Benji és Celeste visszaértek a hajóhoz, Shooter már
várta őket. Szeme ragyogott a martinitől, legalább hármat
ihatott. Haja kócos volt, arcán rúzsfolt, a pultoslány
ajkának nyoma.

„Ha bármi kétséged lenne, tudd, szerelmes vagyok beléd.”
Semmit sem jelent.

– Hogy ment? – kérdezte Shooter bájologva. Volt az öt
martini is, gondolta Celeste. Shooter beszéde összefolyt.
Benjinek kellett hazavezetnie a hajót.

Celeste kinyújtotta a bal kezét.
– Jegyesek vagyunk.



Shooter a lány szemébe nézett. Vesztettél, gondolta a lány
kárörvendően, de a következő pillanatban kijavította
magát. Mindketten vesztettünk.

– Hát – mondta Shooter –, gratulálok!

Benji ragaszkodott ahhoz, hogy Celeste felhívja a szüleit a
visszaúton, de érdekes módon a szülei nem vették fel a
telefont. Különös volt, hiszen Benji elmondta a lánynak,
hogy korábban beszélt Bruce-szal és Karennel, hogy
elmondja nekik a szándékát, és az áldásukat kérje. Benji
elmondása szerint teljesen odáig voltak a hírtől.

Celeste üzenetet hagyott a rögzítőn, melyben kérte, hogy
hívják vissza. Egész szombaton nem hallott felőlük. Amikor
vasárnap újra telefonált, az apja vette fel, de valami nem
stimmelt. Az apja sírt.

– Apa? – kérdezte aggódva Celeste. Egy pillanatig azt
remélte, hogy az apja csak az eljegyzés híre miatt
érzékenyült el ennyire.

– Édesanyádról van szó – mondta az apja.
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NANTUCKET

Ahogy telt a nap, a menyasszony meggyilkolt tanújának
híre egyre terjedt a szigeten. Mivel senki sem tudta, mi
történt, mindenfélét gondoltak az emberek.

A Cru pincére, Ryan épp egy csapat New Yorkból jött
ebédelő és koktélozgató fiatal lánynak mesélte a híreket.

– Mintha a menyasszony tanújának lenni olyan könnyű
lenne – jegyezte meg Zoe Stanton, az Opening Ceremony
üzletvezetője.

– A menyasszony tanúja… – mormogta egy Sage Kennedy
nevű PR-munkatárs. Majd hirtelen beugrott neki valami. –
Hogy hívták az áldozatot?

– Még nem adták ki a nevét – tájékoztatta jól értésülten
Lauren Doherty, aki gyógytornász volt a kórház sebészeti
osztályán.

Sage elővette a telefonját annak ellenére, hogy
megfogadta, hogy evés közben nem tesz ilyet (kivéve, ha
egyedül eszik). A lány szinte biztos volt benne, hogy követ
valakit az Instagramon, aki ezen a hétvégén lett volna egy
menyasszony tanúja Nantucketen.

Visszafojtott lélegzettel döbbent rá, hogy Merritt volt az.
Merritt Monaco.

Sage lábából elindult valami borzongás, és végigfutott az
egész gerincén, egészen a feje búbjáig. Egyszer, régen Sage
és Merritt együtt dolgoztak a Brightstreet nevű PR-cégnél,
melynek Travis és Cordelia Darling volt a tulajdonosa.
Merrittnek különösen beteges viszonya volt Travis
Darlinggal, és amikor Cordelia rájött… hát, Sage még
életében nem látott olyan kegyetlen bosszúvágyat. A fejét
lehajtva végighallgatta, ahogy Cordelia minden egyes
ügyfelének Merrittet szidta, elmondva őt mindenfélének.
Cordelia még Merritt szüleit is megkereste. Merritt



kirúgásával Sage-et előléptették; végső soron neki adták át
Merritt feladatait. A helyében más talán örült volna egy
ilyen döntésnek, de Sage nem érezte jól magát miatta. A
lány gyanította, hogy az egész Travis Darling hibája volt.
Fura volt a fickó.

Sage szerette volna felvenni a kapcsolatot Merritt-tel,
miután kitisztult a levegő, de félt bármit is tenni Cordelia
háta mögött. Amikor Cordelia bejelentette, hogy az iroda
Los Angelesbe költözik, Sage fogta a ragyogó ajánlólevelét,
és azonnal másik munka után nézett. Megírta Merrittnek a
hírt, hogy Cordelia elköltözik, és Merritt azt válaszolta:
„Köszönöm, hogy megírtad.”

Nem mondhatnánk, hogy jó barátok lettek, de Sage
figyelemmel kísérte Merrittet a világhálón. Követte az
Instagramon egy kitalált profillal – bár tudta, hogy ez fura,
de így sokkal egyszerűbb volt, mint követni, lájkolni és
kommentelni a saját maga nevében. Biztatta Merrittet,
amikor látta, hogy új munkája van a Vadvédelmi
Társaságnál, és védőbeszédet írt a Parker meg a Young,
Fabulous and Broke mellett, csakúgy, mint szinte az összes
menő étterem és klub mellett, amely a Tizennegyedik
utcánál nyílt.

Merritt a közelgő esküvői feladatairól is posztolt, hogy
tanú lesz a hétvégén Nantucketen. Korábban azon a héten
Merritt posztolt egy képet magáról a
koszorúslányruhájában – egy törtfehér selyemruhában,
derékrésznél fekete hímzéssel, ami úgy nézett ki, mint egy
faragott elefántagyar, amit Sage nagyon menő ötletnek
tartott – az alábbi felirattal: „Ma este már Nantucketre
tartok. #Amásikfelem #azévesküvője, #BFF12”

Valaki megölte Merrittet?
Sage a homáros tekercset bámulta a tányérján, és a teli

pohár Rock Angel rozé borát. Elment az étvágya.
Ki akarná megölni Merrittet? Cordelia, gondolta.
Beleivott a rozéba, egy kis lelkierőért fohászkodott, és

azon töprengett, vajon lehetséges-e, hogy Cordelia
Nantucketre ment, és valahogy az esküvői vendégek közé



keveredett – talán pincérnek álcázta magát –, és így jutott el
Merritthez? Ez abszurdnak tűnt. Ilyen csak a filmekben
fordul elő. Sage normális esetben ezt gondolta volna, de
egész életében kísérteni fogja az a savazás, amit Cordelia
Darling követett el a lány ellen, miután lelepleződött a
viszonya a nő férjével.

Cordelia Los Angelesben van, győzködte magát Sage.
Semmi oka Nantucketen ünnepelni a függetlenség napját; a
nyugati partnak is megvannak a saját tengerpartjai erre.

Sage eltette a telefonját, és a barátnőjére mosolygott.
Lehet, hogy nem is Merrittről van szó, gondolta. Lauren
tekintetét követve, kibámult az ablakon az étterem kültéri
részére. Semmi különös nem volt a kilátásban: ragyogóan
kék kikötő, vitorlások, sirályok, Shawkemo domborzatával
a távolban. Hogyan is történhetett volna bármi rossz egy
ilyen helyen?

A Broad Streeten található Greydon House hotelban is
kizárólag a menyasszony meggyilkolt tanújáról beszéltek.
Heather Clymer, aki a férjével, Steve-vel szállt meg ott a 2-
es szobában, épphogy visszatért a vásárolgatásból, ahol
hallotta a történetet az eladóktól. Heather elmesélte az
egészet a Greydon House-ban, ahol vírusként terjedt tovább
a hír: a Monomoy úton tartandó nagy és fényűző esküvő
menyasszonyának tanúját ma reggel holtan találták a
vízben, a helyiek és a rendőrség is gyilkosságra gyanakszik.

Laney és Casper Morris a recepcióspultnál várakozott a
hotelben, és épp a nantucketi bálnavadászati múzeumba
készülődtek, amikor a fülükbe jutott a hír. Laney átkarolta
Caspert.

– A fenébe – mondta Casper. A férfit már amúgy is
felidegesítette Laney azzal, hogy egy ilyen csodás,
napsütéses napon múzeumba akar menni, ráadásul a
vakációjuk utolsó napján. A strandon kellene lenniük! A
múzeum nem megy sehová; megnézhetik majd, ha
megöregedtek.

– Egy nagy és fényűző esküvő a Monomoy úton? –



kérdezte Laney. Visszarángatta Caspert az elegáns
szobájukba, ahol Casper az ágyra roskadt, hálát adva, hogy
eltolódik a tervezett programjuk. – A menyasszony tanúját
holtan találták. Nem tudod, kinek az esküvője lehetett? A
Monomoy úton?

– Benjié? – találgatott Casper. Tudta, hogy ez a helyes
válasz; Laney gyakorlatilag egész héten erről beszélt, mert
Laney legjobb barátnője, Jules Briar Benji exbarátnője volt.
Casper nem igazán kedvelte Julest, és tudta, hogy Laney-t is
fárasztotta a nő, de Laney és Jules általános iskolás koruk
óta ismerték egymást, és vannak szokások, melyeket az
ember nehezen tud levetkőzni. Jules valahogy rájött, hogy
Benji a hétvégén megnősül Nantucketen, és amikor Jules
megtudta, hogy Laney és Casper is a szigeten lesznek,
megkérte Laney-t, hogy tartsa nyitva a szemét, és jelezzen,
ha megtud valamit. Jules őrülten féltékeny volt Benji
menyasszonyára, akivel akkor ismerkedett meg a férfi,
amikor Benji és Jules elmentek Mirandával az állatkertbe.

Laney pontosan úgy tett, ahogy Jules kérte. Múlt éjjel,
amikor a Juice Barban álltak sorba, Laney látta Shooter
Uxley-t, Benji legjobb barátját a Steamboat Pizza előtt. Egy
szőke nővel volt. Laney lefotózta Shootert és a szőke nőt, és
a fotót elküldte Julesnak.

Jules azonnal reagált: „Ez ő! A nő az állatkertből! Benji
menyasszonya!”

Elkezdtek arról SMS-ezni, hogy a menyasszony – akit
Celeste Otisnak hívnak; mint Julesnak sikerült
kinyomoznia – miért Shooterral pizzázott Benji helyett.
Majd arról írogattak egymásnak, hogy mennyire hiányzik
nekik Shooter. Annyira jó fej volt.

– A menyasszony tanúját meggyilkolták. Szegény Benji! –
sajnálkozott Laney.

– Lehet, hogy Benji tette – jegyezte meg Casper, majd
elnevette magát, mivel Benjamin Winbury az egyik
legnagyszerűbb srác volt, akit valaha a föld a hátán hordott,
annyira nagyszerű, hogy Casper mindig azzal cukkolta,
hogy a férfipopuláció többi tagja mennyire rossz színben
tűnik fel mellette. Mindemellett Caspernek voltak gyilkos



gondolatai Laney barátnőivel kapcsolatban; az akkor
köztük zajló párbeszéd tárgyával a lista élén.

– Ha a menyasszony halt volna meg, akkor Julesra
gyanakodnék – jelentette ki Laney.

– Nagyon őszinte gondolat – jegyezte meg Casper.
– Kijózanító, tudod. Belegondolni, hogy valaki, aki velünk

egyidős, csak úgy meghal.
Casper megölelte a feleségét.
– Hé, ne engedd, hogy elrontsa a kedved. Nem is tudjuk,

mi történt valójában.
– Olyan rövid az élet. – Laney Casperre mosolygott. –

Felejtsd el a múzeumot, menjünk a strandra.

Benjamin Winbury bezárkózott az apja dolgozószobájába az
apjával és a testvérével. Benji fel tudta fogni, hogy Merritt
halott, meg hogy a házuk előtt halt meg, de valahogy
nehezen vette tudomásul ezt a tényt. Képtelen volt túltenni
magát rajta, hogy Merritt halott. Még mindig abban a
tudatban volt, hogy Merritt él, és az esküvő terv szerint, öt
órakor kezdődik. A szmokingja a ruhásszekrényben lógott,
zsebében a gyűrűkkel, melyeket Benji átadott volna
Shooternak, a vőlegény tanújának járó ajándékkal együtt,
egy pár monogramos mandzsettagombbal. Maradtak még
elintézendő feladatok a listáján, mint például megszervezni
a hajókirándulást és a wellnessnapot Celeste-nek, miután
odaértek Santorinire, de igazából nem számított, hogy ha
nem intézte volna el ezeket. Az esküvőt lefújták.

Hát persze hogy lefújták. Ez nem is volt kérdéses, hiszen
Celeste legjobb barátnőjét holtan találták.

Benjiben csak úgy kavarogtak az érzések. Szomorúság…
döbbent és rémült is volt, csakúgy, mint a többiek.
Ugyanakkor mérges és sértődött is. De hát ez az ő
esküvőjének a napja! A szülei iszonyatosan sokat dolgoztak
ezért, és rengeteg pénzt áldoztak arra, hogy ez a nap
felejthetetlen legyen, és mindhiába. Várható volt, hogy nem
fog örülni annak, hogy élete legboldogabb napja tragikus
káoszba fulladt, de elégedetlensége felszíne alatt sokkal



mélyebb szomorúságot élt meg Benji amiatt, hogy nem
köthet életre szóló szövetséget a nővel, akit felfoghatatlanul
szeret.

Celeste elég nagy hatással volt rá ahhoz, hogy már néha ő
is az állatvilágból vett hasonlatokkal éljen. Celeste olyan
volt, mint egy ritka pillangófaj, amit Benji képtelen volt
megfogni. Ez több szinten is kétségtelenül rossz hasonlat
volt, de a férfi agyának titkolt szegletében úgy gondolt
Celeste-re, mint egy egzotikus madárra vagy pillangóra. Ha
továbbvitte volna ezt a gondolatmenetet, akkor feleségül
venni Celeste-et olyan lett volna, mintha be akarta volna
zárni egy kalitkába, vagy be akarta volna rakni a
gyűjteményébe. Hogy az övé legyen.

Merritt halála azonban rávilágított a tényre, hogy Celeste
nem tartozik senkihez, csakis saját magához.

Ő volt az, aki rátalált Merritt holttestére. Roger
segítségével Celeste húzta ki a partra a lányt a vízből.
Vigasztalhatatlanul hisztérikus állapotba került. Nem
kapott levegőt, és Roger meg a mentősök jól döntöttek,
hogy bevitték őt a kórházba, ahol sikerült lenyugtatni.

Benji két órát várt, mire elindult Celeste-hez, hogy legyen
ideje és tere feldolgozni a történteket, de amikor érte ment,
hogy elhozza a kórházból, a beszélgetésük nem úgy alakult,
ahogy várta.

A lányt ágyban fekve, a váliumtól kábán találta, próbálta
kinyitni a szemét, mikor Benji a szobába lépett. Benji leült
az ágy szélére, megfogta Celeste kezét.

– Annyira sajnálom.
A lány a fejét rázta, és annyit mondott:
– Az én hibám.
Valamilyen megmagyarázhatatlan oknál fogva Benji a

válasz hallatán igen erős dühöt érzett. Azt gondolta, hogy
Celeste magát hibáztatja, amiért egy óceánpartra szervezték
az esküvőt, és amiért megkérte Merrittet, hogy legyen a
tanúja, és mert emiatt utazott oda Nantucketre. Benji erre
hirtelen azt reagálta:

– Szerencsés lány volt, hogy eljöhetett ide, hogy ilyen
barátnője volt, mint te, amit meg sem érdemelt, nem volt



hozzád méltó, Celeste! – mondta Benji indulatosan. –
Mindamellett valószínűleg ezt ő tette saját magával! Te
mesélted egyszer, hogy vett egy csomó tablettát, mert
öngyilkos akart lenni, szóval mi más történhetett volna? Az
egészet úgy rendezte, hogy tönkretegye a mi nagy
napunkat!

Celeste újra behunyta szemét, és Benji arra gondolt, hogy
biztosan a nyugtató ütötte ki, de aztán a lány megszólalt:

– Nem tudom elhinni, hogy ezt mondod. Merrittet
hibáztatod? Azt hiszed, hogy ez az ő hibája, mert soha nem
kedvelted! Azt gondolod, hogy rossz hatással volt rám, de ő
a barátnőm volt, Benji. Ő volt az a barátnő, akire egész
életemben vártam. Elfogadott, szeretett, vigyázott rám. Ha
nem találkoztam volna Merritt-tel, akkor már rég
otthagytam volna New Yorkot, és valószínűleg
visszamentem volna Eastonba, és a trexlertowni
állatkertben dolgoznék, és akkor mi soha nem találkoztunk
volna. Merrittet hibáztatod, mert elképzelhetetlennek
tartod, hogy valaki a te köreidből, a te családodból ilyen
nagyon súlyos hibát kövessen el. Azt hiszed, hogy a te
családod feddhetetlen. De tévedsz.

– Miről beszélsz? – kérdezte Benji.
– Nemsokára megtudod – válaszolta Celeste –, de most

szeretném, ha elmennél. Beszélni akarok a rendőrséggel.
Egyedül.

– Tessék? – kérdezte Benji. – Mi lesz a szüleiddel? Tudják
egyáltalán? Amikor eljöttem, még a szobájukban voltak.

– Felhívtam apámat – válaszolta Celeste. – Most pedig
kérlek, menj el.

Benji először kétkedett, de a lány arckifejezéséből látta,
hogy komolyan gondolja.

Benji felállt. Tudta, hogy nincs értelme felvetnie, hogy
házasodjanak össze Görögországban, vagy hogy tegyék át az
esküvőt augusztusra.

Merritt halála mindent megváltoztatott.
Elvesztette Celeste-et.



Benji elment, hogy Tag dolgozószobájában fel-alá járkálva
újra és újra feltegye a kérdést az apjának és a testvérének.

– Mi történt? – Benji lefeküdt, miután előző éjjel
visszaértek a városból. De Thomas és Tag fent maradtak. –
Jól mondom? – kérdezte Benji. – Így volt?

– Igen – válaszolta Tag. – Thomas, én, Merritt és
Featherleigh.

– Mit csináltatok? – kérdezte Benji.
Thomas vállat vont.
– Ittunk.
– Mit ittatok? – kérdezte Benji. – Whiskyt?
– Rumot – válaszolta Tag. – Én csak szerettem volna

elszívni a szivaromat, és élvezni az estét. Mi csak ott
üldögéltünk nyugodtan a testvéreddel, amíg Merritt és
Featherleigh meg nem jelentek.

– Hol voltak? – kérdezte Benji.
– Egyértelmű, hogy a buliban ismerkedtek össze, és jól

kijöttek egymással – válaszolta Tag. – Úgy jöttek ki a házból
beszélgetve, mintha lelkitársak lennének. Mint Thelma és
Louise.

– Nem sokkal azután, hogy az a két nő csatlakozott
hozzánk, Abby szólt, hogy menjek aludni – mesélte Thomas,
miközben felemelte a tenyerét. – Nekem ehhez semmi
közöm. Alig ismertem Merrittet, de a tekintete… Tudod,
milyen. Szédítő volt.

– Ámen – suttogta Tag.
– Merritt nagyon be volt rúgva? – kérdezte Benji. – Nem

tűnt úgy, mintha bevett volna valamilyen drogot?
– Nyugodj meg, tesó – csitította Thomas. – A rendőrség

majd megoldja.
A rendőrség, gondolta Benji. Hát ezért bújtak ők hárman

az apja dolgozószobájába; mert a rendőrség szeretné
kikérdezni őket. A dolgozószobát cigarettafüst és tőzeg
illata járta át, és tele volt mindenféle antik tárggyal –
műszerekkel és mérőeszközökkel, réges-régi brit
haditengerészeti könyvekkel. A legtöbb ember érdekesnek
találta volna Tag dolgozószobáját; de Benji visszataszítónak
látta. Bár a jelen körülmények között elég jó kis bunkerül



szolgált számukra, és Benji most ivott volna valamit.
– Töltenél nekem egy Glenmorangie-t? – kérte meg az

apját.
– Mielőtt beszélnél a rendőrséggel? – kérdezte Tag. – Bölcs

dolog ez?
– A nantucketi rendőrség félelmetes egy banda – jegyezte

meg Thomas. – Majd én öntök neked. – A férfi elindult a
bárszekrényhez. – Ha Benjit gyanúsítanák, akkor őt
kérdezték volna ki legelőször.

– Gyanúsítani? Engem? – kérdezte Benji. – Erre nem
gondoltam… Miért gyanúsítanának engem? – Abban a
pillanatban valaki kopogott a dolgozószoba ajtaján, Benji
szíve pedig elkezdett kalapálni ijedtében. A rendőrség őt
gyanúsítaná?

Tag az ajtóhoz ment, hogy kinyissa, ő már normálisan fel
volt öltözve; fehér teniszpólót és sötét kockás
rövidnadrágot viselt, míg Benji és Thomas még mindig az
edzős rövidnadrágjukban és pólójukban voltak, amiben
aludtak.

Derby tiszteletes állt az ajtóban. A Winbury család mind
a három férfitagja megkönnyebbülten sóhajtott fel. A
tiszteletes megölelte Taget.

– Jöttem, hátha tudok segíteni – mondta a tiszteletes.
Benji képtelen lett volna végighallgatni Isten szavait.

Nem volt abban a hangulatban, hogy azt hallja, hogy Isten
útjai kifürkészhetetlenek, és arról sem szeretett volna vitát
nyitni, hogy Merritt öngyilkosságot követett-e el, és hogy ez
mit jelent Merritt lelkére nézve.

– Mi folyik odakint? – kérdezte Tag Derby tiszteletest. –
Van bármi híre?

– Nekem senki sem mondott semmit – válaszolta a
tiszteletes. – De hallottam, hogy a halottkém nyugtatót
talált a fiatal nő vérében. Bizonyára valamilyen oknál fogva
elment úszni egyet, és elájult.

Nyugtató, gondolta Benji. Bingo. Merritt bevett egy
Ambient, és dokumentáltan olyan félkómás állapotba került,
amikor az agya már kikapcsolt, de a teste még ébren volt.



Elment egyet fürdeni, és megfulladt.
Derby tiszteletes megpaskolta Benji vállát.
– Hogy bírja, fiatalember?
Benji vállat vont. Nem látta értelmét, hogy hazudjon

Derby tiszteletesnek. A férfi olyan volt, mintha családtag
lenne, olyan közel álltak egymáshoz, mintha a nagybácsijuk
lett volna. Benji legtöbb emléke a férfiról világi volt. Derby
tiszteletes minden évben eljött a Winbury család
hagyományos hálaadásnapi vacsorájára; eljárt Taggel a
Yankees-meccsekre; számos hétvégét töltött már el
Nantucketen; ott volt Thomas és Benji ballagásán,
diplomaosztóján és évzáróján. Derby tiszteletes mindig
bizonyos erkölcsi tekintélyt tulajdonított a családnak,
annak ellenére, hogy a négy Winbury közül egyik sem volt
különösebben vallásos.

Benji legalábbis nem. Annyira áldott jó élete volt –
egészen eddig a pontig –, hogy nem volt szüksége a vallásra.

– Aggódom Celeste-ért – mondta. – Teljesen ki van
borulva ettől az egésztől.

Derby tiszteletes vizenyős kék szemével a férfira
pillantott, és úgy érezte, jobb, ha nem szólal meg. Levette a
kezét Benji válláról.

– Most magukra hagyom önöket. De tudják, itt vagyok, ha
szükségük lenne rám.

Thomas csak annyit mondott:
– Whisky!

Benji és Thomas másfél pohárral megittak, amikor valaki
megint kopogott az ajtón. Megint Tag nyitott ajtót. Benji
szíve pedig újra úgy ugrált, mint egy láncra vert pitbull.

Az anyja volt az.
– Bejöhetek? – kérdezte Taget.
Benji tudta, hogy az anyja nem szereti, ahogy az apja védi

a dolgozószobáját. Gyanút ébresztett benne, mondta
többször Greer.

Tag kitárta az ajtót, és a kezét kinyújtva intett. Greer
besétált. Ő is rendesen fel volt öltözve, fehér nadrágot és és



egy csinos, tejeskávé színű lenvászon ujjatlan felsőt viselt.
Haja kontyba volt tűzve, szája ki volt rúzsozva. Celeste-nek
biztosan rosszul esett volna, gondolta Benji, hogy Greer a
történtek ellenére még ki is sminkelte magát aznap reggel,
de Greer olyasféle brit nő volt, aki nem akarta volna, hogy
idegenek – a rendőrség, a halottkém, a nyomozók – lássák őt
smink nélkül, a körülményektől függetlenül.

– Helló, anya! – köszöntötte Benji. Azt remélte, hogy az
anyja képes lesz enyhíteni a helyzeten.

– Ó, Benny – sóhajtott fel hangosan a nő. Rég nem
szólította ezen a gyerekkori becenevén a fiát. Ez
megpendített Benjiben valamit; tudta, hogy az anyja szereti
őt. A nő annyira szorosan ölelte, hogy szinte érezte a
csontjait és a szívverését. Amikor elengedték egymást,
Greer egyenesen a szemébe nézett, Benji pedig érezte az
anyja támogatását. Ha valakinek az álmai és reményei
legalább annyira hamuvá váltak, mint a férfinak, akkor az
Greer volt. Mégis úgy tűnt, hogy a bekövetkezett fordulatot
szomorú méltósággal viselte, ahogy kell.

– Beszéltél az Otis családdal? – kérdezte a nő.
– Celeste azt mondta, felhívta az apját.
– Még nem jöttek ki a szobájukból – mondta Greer. –

Megkértem Elidát, hogy vigyen be nekik tálcán valami
ebédet, de bizonyára túl szomorúak ahhoz, hogy egyenek. –
A nő kiszúrta a whiskys poharakat a dohányzóasztalon. –
Fiúk, ti ettetek valamit?

– Nem – válaszolta Benji.
– Én tudnék enni – csatlakozott be a beszélgetésbe

Thomas.
Greer szúrós tekintettel pillantott a fiúra.
– Hát, van szendvics a konyhában.
– Mi történik pontosan? – kérdezte Tag. – Még mindig

arra várunk, hogy beszélhessünk a nyomozókkal.
– Engem már kihallgatott az egyik rendőr – mondta

Greer. – Kétségkívül sikerült magamra haragítanom.
– Hogyhogy? – kérdezte Benji.
Greer legyintett.
– Nem tudom, mit gondolnak. A nantucketi rendőrfőnök



épp most érdeklődött nálam, hogy Featherleigh hol van
elszállásolva.

– Featherleigh? – kérdezte Thomas. – Mi köze van neki
ehhez az egészhez?

– Hát – mondta Tag –, ő látta Merrittet utoljára élve.
– Igen? – csodálkozott Greer.
– Igen? – kérdezte Thomas.
Tag elfordult a többiektől, és a bárszekrénynél töltött

magának egy skót whiskyt.
– Azt hiszem, igen – mondta, majd a poharába nézett,

mielőtt beleivott volna. – Igen.
– Featherleigh nem veled volt? – kérdezte Greer, inkább

meglepetten, mint vádlón. – Nem vitted el őt kajakozni?
– Featherleigh-t? – mondta Thomas. – Miért vinné apa

Featherleigh-t kajakozni? Kétlem, hogy egy tengerjáró típus
lenne.

– Nem vittem el Featherleigh-t kajakozni – mondta Tag.
– Nem? – kérdezte Greer.
– Nem – válaszolta Tag.
– Akkor valaki mást vittél el – mondta Greer. – A kajak, a

kétszemélyes kajak a parton hevert lefordítva, egyetlenegy
evezővel. És tudjuk, hogy más nem vihette el.

Benji az egyik bőrfotelba süppedt, és legurította a
poharában maradt skót whiskyt. Nem tetszett neki ez az
egész. Itt az ő nukleáris családja, a szülei és a bátyja. Ők a
Winbury család, igen szerencsés emberek csoportja,
nemcsak a vagyonuk, társadalmi helyzetük és kiváltságaik
miatt, hanem azért is, mert a mai sztenderdek szerint olyan
„normálisak”. Egy boldog, normális család; egy család, ahol
mondhatni nincsenek titkok vagy drámák.

De kezdett kételkedni ebben.
– Kit vittél el a kajakkal, apa? – kérdezte.

Visszaemlékezett, hogy mit mondott neki Celeste, hogy
valaki a családjukból elkövetett egy nagyon-nagyon súlyos
hibát. Benji felállt. – Apa?!

Tag a bárszekrény előtt állt. Egyik kezében a poharát
tartotta, a másikban a Glenmorangie üvegét. Greer figyelte.
Thomas is figyelte. Mindenki választ várt a férfitól, aki



szinte suttogva felelt, de szavai tisztán kivehetők voltak.
– Merrittet – mondta. – Merrittet vittem el kajakozni.

KAREN

Karen hirtelen ébredt. A nap fényesen ragyogott be az
ablakon. 8.30-kor kellett volna felkelnie, hogy segítsen
Celeste-nek a készülődésben, de érezte, hogy ennél sokkal
később lehet. A telefonjáért nyúlt, 12.30-at mutatott az óra.

Karen felkiáltott, és felült az ágyán. Furcsamód nem
érzett fájdalmat. Hogy lehetséges ez? A legutolsó oxikodont
késő este vette be, de azóta már vagy tizenkét óra eltelt.
Általában az idegvégződései már hét vagy nyolc óra után
kiáltottak a gyógyszer után.

– Bruce? – kiáltotta. Az ágy üres volt, de – ahogy
kinyújtotta a kezét, érezte – még meleg.

Hallotta, amint a férje öklendezik a fürdőszobában. A
fekete szedres mojito és a skót whisky bizonyára
megviselte. Hallotta, amint Bruce leöblíti a vécét, megnyitja
a csapot, majd kijött a fürdőszobából. Mintha alacsonyabb
lenne, gondolta a nő. És tíz évvel idősebb.

A férfi az ágy szélére ült, a nő mellé.
– Karen – mondta. – Az esküvőt lefújták.
– Lefújták? – ámult el Karen. Valahonnan már tudta, de

honnan? Próbálta összerakni az előző este emlékeit. Celeste
otthon akart maradni, de Bruce és Karen rábeszélték, hogy
menjen el szórakozni. Szerették volna, ha a lány jól érzi
magát.

Celeste!
Karen rosszat álmodott… próbálta megtalálni Celeste-et,

de sehol nem találta. Aztán megvilágosodott számára, hogy
Celeste nem akar hozzámenni Benjihez. Karen óvatosan
Celeste szobájához ment, de az üres volt. Lement a
földszintre. Kihallgatott egy furcsa, borzalmas beszélgetést
Bruce és Tag között.



Robin Swain.
Karen a fejét rázta. Múlt éjjel a férje vallomása Robin

Swainnel kapcsolatban mélységesen megdöbbentette a nőt,
de reggelre a döbbenet és a sokk elmúlt, csakúgy, mint a
fájdalmai. Meglepő, hogy az emberek életük során milyen
váratlan érzéseket tudnak megtapasztalni. Robin Swain
nem volt más, mint egy apró pötty a távoli múltjuk
radarján.

– Celeste nem akar hozzámenni Benjihez – jelentette ki
Karen.

– Nem, Karen, nem erről van szó – csóválta a fejét Bruce.
De hát ez a helyzet, gondolta Karen. Még soha nem

mondott ilyet, de úgy gondolta, hogy természetszerűen
közelebb állt a lányukhoz, és jobban ráhangolódott, mint
Bruce. Celeste Bruce kicsi lánya, ehhez nem fér kétség, de a
férfi nem ismerte úgy Celeste gondolkodásmódját, mint
ahogy ő.

– Merritt meghalt, Karen – mondta Bruce. – Celeste
barátnője, Merritt. A tanú. Múlt éjjel meghalt.

Karen úgy érezte, mintha azon nyomban le akarna esni a
feje a nyakáról.

– Tessék? – hitetlenkedett a nő.
– Ma reggel találták meg a holttestét a parton – mondta

Bruce. – Megfulladt.
– Megfulladt? – kérdezte Karen. – Tegnap este

megfulladt?
– Úgy tűnik, igen – válaszolta Bruce. – Én Taggel voltam,

utána lefeküdtem. Te már aludtál, amikor bejöttem. Elég
késő volt már, valamikor az után történhetett.

– Jaj, ne – sírta el magát Karen. Megrendült, mélységesen
és őszintén megrendült. Merritt olyan fiatal volt, olyan
gyönyörű és magabiztos. – Hogy… mi…

– Valamit bevett, gondolom – találgatott Bruce. – Utána
elment úszni. Úgy értem, mi más lehetett volna?

– Hol van Celeste? – kérdezte Karen.
– A mentősök bevitték a kórházba – válaszolta Bruce

könnyes szemmel. – Celeste találta meg a holttestet.
– Nem! Nem! Nem! – Az ő szegény, drága lánya! Karen attól



tartott, hogy Celeste nem elég erős ahhoz, hogy
megküzdjön a helyzettel. Olyan törékeny, olyan finom és
kedves. Kamaszkorában is mindig ilyen volt. Más emberek
gyerekei ittak meg dohányoztak, titokban fogamzásgátlót
szedtek, vagy pesszáriumot hordtak. Celeste a péntek
estéket otthon töltötte Bruce-szal és Karennel, és a Friday
Night Lights show-műsort nézték a tévében. Az volt a
kedvencük, olyannyira, hogy olyan volt, mintha Tim
Riggins és Tami Taylor a család barátai lettek volna, és
gyakran előfordult, hogy Bruce, Karen és Celeste a reggeli
müzli felett egymásra nézve azt mondták: „Őszintén, a
szívedben szeretettel nem veszíthetsz.”13 Celeste
hétvégenként önkénteskedett a trexlertowni Lehigh Valley
állatkertben. Mindig Bruce vitte el, és Karen ment érte.
Karen szinte mindig a makiknál vagy a vidráknál találta a
lányát, vagy etette, vagy szidta őket, mint a rossz
óvodásokat. Karennek sokszor ki kellett őt rángatnia
onnan. Szombat esténként elmentek vacsorázni a Diner 248
étterembe, utána megnéztek egy filmet. Celeste gyakran
látott másokat a suliból csoportokban sétálni, bulizni
menni, vagy randizni, olyankor csak intett és mosolygott,
de soha nem tűnt úgy, mintha szégyellné magát amiatt,
hogy ő a szüleivel lóg. Mindig is kiegyensúlyozott és
összeszedett volt, úgy tűnt, egyszerűen szívesebben töltötte
az időt Bruce-szal és Karennel, vagyis Mackel és Bettyvel.

– Akkor nem lesz esküvő – állapította meg Karen.
– Nem – motyogta Bruce. – A rendőrség már nyomoz.
– Volt a lánynak családja? – jutott eszébe Karennek

hirtelen, szörnyű lehet egy gyermeket elveszíteni.
– Nem igazán, gondolom – válaszolta Bruce. – Nem

beszélt a szüleivel hét éve.
Hét éve?, gondolta Karen. Majdnem olyan szomorú lett

emiatt, mint azért, hogy Merritt eltávozott. Karen a lány
viselkedése alapján is megmondta volna, hogy régóta nem
volt senki, aki vigyázott volna rá, még a távolból sem. Akkor
nem lesz esküvő. Karen már tegnap este gondolta, hogy így
lesz, csak más okból kifolyólag. Azt hitte, hogy Celeste fogja



lemondani.
Ezt követően Karen szeme előtt részletesen

megelevenedett a médiumnál tett látogatása.
A médium Easton belvárosában fogadta őket, a Crayola-

gyártól nem messze; Karen mindennap elment a stúdió
előtt munkába jövet-menet. Mindig enyhe kíváncsisággal
olvasta a feliratot:

KATHRYN RANDALL, MÉDIUM: LÁTÓ, ANGYALOKKAL
SUTTOGÓ

A Kathryn Randall név a maga átlagosságával olyan
kellemes érzetet keltett a nőben, mint egy virágos rét;
többek között ez volt az egyik, ami felkeltette Karen
érdeklődését. Nem Véda vagy Krystal, vagy ilyesmi neve
volt, hanem csak simán Kathryn Randall.

Karen két nappal azután látogatta meg Kathryn Randallt,
miután megtudta, hogy áttétek képződtek a szervezetében.
Nem azért ment el a Kathrynhez, hogy a nő megjósolja a
jövőjét – hogy még hetei, hónapjai vagy egy éve van-e még
hátra –, hanem mert tudni szerette volna, hogy Celeste-re
milyen élet vár.

Kathryn „stúdiója” csak egy sima nappali volt. Karen a
szürke gyapjúkárpitos kanapén ült, és Kathryn diplomáját
bámulta, melyet a nő a Wisconsin Egyetemen szerzett.
Karen átnyújtott neki egy képet Celeste-ről, és azt mondta:

– Tudni szeretném, lát-e valamit a lányommal
kapcsolatban.

Kathryn Randall a harmincas évei közepén járó, csinos
nő volt, hosszú világosbarna haja, hibátlan bőre és
megnyugtató mosolya volt. Úgy nézett ki, mint egy
óvónéni. Kathryn hosszasan tanulmányozta a fényképet,
már-már annyira, hogy Karen kezdte magát
kényelmetlenül érezni. Nagyon meglepte a teljesen
hétköznapi környezet. Másra számított: selyemfüggönyre,
gyertyákra, talán még egy kristálygömbre is, valamilyen
természetfelettivel való kapcsolat felvételéhez használatos
tárgyra.

Kathryn Randall behunyta a szemét, és lassú, hipnotikus
hangon kezdett el beszélni. Azt mondta: Celeste idős lélek.



Járt már korábban a földön, többször is, ezért olyan higgadt.
A lány soha nem érezte, hogy bárkit is le kellene nyűgöznie.
Jól érezte magát a bőrében úgy, ahogy volt.

Kathryn hirtelen abbahagyta a beszédet, és kinyitotta a
szemét.

– Jól mondom?
– Igen – válaszolta Karen, és egyből izgalomba jött. – Igen,

nagyon is.
Kathryn bólintott.
– Boldog élete lesz végül.
– Végül? – kérdezte Karen.
Kathryn arcán aggodalmas kifejezés futott végig, mint

amikor a szél borzolja a tó felszínét.
– A szerelmi élete… – mondta Kathryn.
– Igen?
– Káoszt látok.
– Káoszt? – kérdezett vissza Karen. Akkor még azt

gondolta, hogy Celeste szerelmi élete sziklaszilárdságú.
Benjamin Winbury menyasszonya. Egy valóra vált
tündérmese.

Kathryn halványan elmosolyodott.
– Jól tette, hogy eljött hozzám – jegyezte meg a nő –, de

ezzel kapcsolatban egyikünk sem tehet semmit.
Karen kifizette a harminc dollárt a konzultációért, és

elment. Káosz. Káosz?
Ezt követően Karen messzire elkerülte Kathryn Randall

stúdióját. Inkább a Ferry Streeten lévő parkolóban hagyta
az autóját, még akkor is, ha onnan többet kellett
gyalogolnia.

Karent nem hagyták nyugodni a gondolatai. Kathryn
Randallnak igaza volt a káosszal kapcsolatban. Az esküvőt
lemondták. Merritt halott. Bruce elmondása szerint bevett
valamit, és megfulladt.

A tablettákra gondolva Karen hirtelen úgy szédülni
kezdett, mint az első kör kemoterápiája után. Karen
rajtakapta Merrittet, amint kijött a hálószobájukból. Merritt



azt mondta neki, hogy Celeste-et keresi, de úgy hangzott,
mintha csak kifogás lett volna. Nem Celeste-et kereste;
hanem tablettákat. Vajon eljutott addig, hogy megnézze a
fürdőszobaszekrényben lévő harmadik fiókot? Lehet, hogy
megtalálta az oxikodonos üveget, benne a három
gyöngyházfényű ovális tablettával? Lehet, hogy kíváncsi
volt, milyen tabletta, és bevett belőlük egyet, hogy
kipróbálja, mi történik?

Már a gondolat is szörnyű volt. Sötét, lélekpusztító
gondolat: Merritt halott, ráadásul Karen hibájából.

Meg kellett néznie, hogy megvannak-e a tabletták.
De nem nézhette meg.
Arra gondolt, hogy ha megnézi, és rájön, hogy egy vagy

akár több is hiányzik a gyöngyházfényű tabletták közül,
akkor mit fog mondani Bruce-nak? És Celeste-nek? És a
rendőröknek?

Gondolatai hangtalan sikolyként visszhangzottak a
fejében.

Egy másodpercet sem bírt tovább ki anélkül, hogy ne
tudja meg. Karen felkelt, a fájdalma még mindig elviselhető
volt, ami hihetetlennek tűnt. Már vagy tizenkét órája nem
vett be oxikodont, úgyhogy bizonyára valami más
dolgozott a testében. A sokk.

Bruce visszadőlt az ágyba, és nyitott szemmel bámult
maga elé. Ott volt, de mégsem volt ott, de jobb ez így. Karen
magára zárta a fürdőszoba ajtaját. A vécécsészére ült, és
kihúzta a harmadik fiókot. Elővette a gyógyszeres üvegét,
és a markába szorította. Kiterített egy fehér törlőkendőt,
majd az üveg tartalmát a kendőre borította. A kis fehér
halmot bámulta, majd elsimította a tablettákat, hogy lássa,
mind megvan-e.

Egy, kettő… három gyöngyházfényű ovális tablettát
számolt, nem hiányzott egy sem. Ezután biztos, ami biztos,
megszámolta az oxikodon tablettákat is. Mind megvolt.

A megkönnyebbüléstől szinte önkívületi állapotba
került. Megszédült, és elhomályosult a látása.

Karen visszatántorgott az ágyba. Testének formáját még
őrizte a lepedő és a paplan, mely a fehér ágyban olyan volt,



mint egy hóangyal, és melybe úgy illesztette vissza a testét,
mint a kirakó egy darabját, majd lehunyta a szemét.
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A RENDŐRFŐNÖK

A férfi egy órát adott Valerie Glucksternnek Shooter Uxley-
val, de alig húsz perc elteltével a nő úgy nyilatkozott, hogy
ügyfele készen áll válaszolni a rendőrség kérdéseire.

Úgyhogy Ed Kapenash leült Shooterral és Vallal szemben.
Határozottan jobban érezte magát, amióta megebédelt, de
muszáj volt valamit találnia, mert beszélt Barney-val, a
kórboncnokkal, aki azt mondta neki, hogy semmit sem
találtak a lány poharában, sem a szivarvégen, sem a
rumosüvegben.

„Biztos ebben? – kérdezte Barney-t. – Kellett lennie
valaminek az egyik pohárban.”

Barney pedig, aki nem igazán kedvelte, ha
megkérdőjelezték a szakmai hozzáértését, megesküdött rá,
majd lecsapta a telefont.

– A reggel történtek óta lényegesen máshogy látom a
dolgokat – mondta a rendőrfőnök. Tudta, hogy Nick szeret
belemerülni a dolgokba, szeret kapcsolatot teremteni és
hagyni, hogy az információk maguktól áramoljanak, de ő
teljesen más volt. Egy lány meghalt, ez a fickó pedig
elszökött. Ő pedig válaszokat akart. Azonnal.

– Mint mondtam, Mr. Uxley kész válaszolni a kérdéseire –
közölte Val. – Nincs rejtegetnivalója.

A rendőrfőnök a srácra bámult. Túl jóképű volt a fiú
ahhoz, hogy sajnálja, annak ellenére, hogy elég zaklatottnak
tűnt.

– Mesélje el, hogy hol volt ma reggel, mielőtt a házhoz
érkezett – mondta a rendőrfőnök.

Shooter az asztalon széttárt ujjait bámulva válaszolt.
– A Steamshipnél – mondta.
– Mit keresett ott? – kérdezte a rendőrfőnök.
– Megpróbáltam elmenni a szigetről – válaszolta Shooter.



– De lekéste a hajót? – kérdezte a rendőrfőnök.
– Nem késtem le a hajót, csak meggondoltam magam.
– Meggondolta magát – ismételte a rendőrfőnök. – Jobban

teszi, fiam, ha ad valamilyen magyarázatot. – Valra
pillantott. – Az ügyfeled azt hazudta, hogy a Wauwinetben
volt. Hazudott az alibijével kapcsolatban, majd megpróbált
a Hy-Line egyik hajójára felszállni egy lopott jeggyel. Most
meg azt állítja, hogy a Steamshipnél volt ma reggel, hogy
felszálljon a 6.30-as hajóra, feltételezhetően anélkül, hogy
erről bárki tudott volna, ugyanis a vőlegény azt mondta
Dickson őrmesternek, hogy az ügyfeled eltűnt. A halottkém
szerint a lány kettő óra negyven és három óra negyvenöt
között halt meg. A lány meghalt, az ügyfeled pedig úgy
döntött, hogy meglép. Ha figyelembe vesszük ezen
tényeket, feltételezem, köze lehet a gyilkossághoz.

– De nincs – szögezte le Val.
A rendőrfőnök Shooterhoz fordult.
– Jobban teszi, ha előáll valamilyen hihető történettel.
Shooter az ujjaival az asztalon zongorázott, kezdve a bal

kisujjával, egészen a jobb kisujjáig, majd vissza.
Val megérintette a férfi felkarját.
– Mondja el a rendőrfőnöknek, amit nekem mondott,

csak nyugodtan.
– Kora reggel hagytam el a Winbury-házat – kezdte

Shooter. – Kisétáltam egészen a körforgalomig, majd ott
fogtam egy taxit, és a kikötőbe mentem. Azért mentem oda,
mert… – Ennél a pontnál a férfi elbizonytalanodva Valra
nézett, a nő pedig bólintott. – Mert meg akartunk szökni a
menyasszonnyal.

Megszökni a menyasszonnyal?, gondolta magában a
rendőrfőnök. Micsoda egy esküvő!

– Szerelmes vagyok Celeste-be, és ő is azt mondta, hogy
engem szeret – mondta Shooter. – Múlt éjjel páran
elmentünk szórakozni, és Celeste meg én leléptünk pizzát
enni, és megkértem, hogy szökjön el velem. – Shooter
elhallgatott, és az asztalt bámulva vett egy mély, szaggatott
levegőt, majd folytatta: – Mondtam, hogy vigyázok majd rá,
és hogy örökké szeretni fogom. Csak annyit kellett tennie,



hogy várjon rám a kikötőben ma reggel hat órakor. A 6.30-
as hajóval mentünk volna Hyannisig, ahol béreltünk volna
egy autót, amivel Bostonba mentünk volna, hogy onnan
továbbrepüljünk Las Vegasba, hogy ott összeházasodjunk.

– Mr. Uxley 6.30-ig várta Miss Otist a kikötőben – jegyezte
meg Val, és Shooter felé fordult. – Ez megfelel a valóságnak?

– Amikor láttam, hogy a hajó kifut a kikötőből, és
hallottam a kürtöt, tudtam, hogy nem fog jönni – mondta
Shooter. – Végül is fifty-fifty volt az esélye, hogy eljön.
Mivel nem volt ott, azt gondoltam, úgy döntött, hogy
hozzámegy Benjihez, így hát fogtam egy taxit, és
visszavitettem magam a házhoz. Elvégre én lettem volna a
tanú az esküvőjükön.

– Akkor láttam magát kiszállni a taxiból? – kérdezte a
rendőrfőnök.

– És akkor közölte velem, hogy Merritt meghalt. – A férfi a
fejét rázta. – Tudja, Celeste félt véghez vinni a terveinket,
mert attól tartott, hogy ha ezt meglépjük, akkor annak rossz
vége lesz. – Shooter nagyot nyelt. – Biztosan most magát
hibáztatja a történtekért.

– Miért nem ezzel kezdte? – kérdezte a rendőrfőnök. –
Ahelyett, hogy tisztázta volna magát, hazudott nekem,
majd meglépett. Tudja maga, milyen következményekkel
jár ez önre nézve? Miért kellene elhinnem egy szavát is?

– Össze voltam zavarodva – válaszolta Shooter. – Azt
hittem, hogy az esküvői készülődésre érek vissza, ehelyett
ön közli velem, hogy Merritt meghalt. Ezt már képtelen
voltam kezelni. Celeste-nek is meg kellett volna erősítenie
az általam elmondottakat, és meg akartam őt óvni ettől, és
nem szerettem volna, hogy a Winbury család megtudja.
Ideges voltam, és össze voltam zavarodva. Úgy gondoltam,
egyszerűbb, ha azt mondom, hogy Ginával voltam. Nem
gondoltam, hogy ellenőrzi, hogy valóban így volt-e. Majd
miután rájöttem, hogy hazugságon ért, úgy gondoltam, a
legjobb, ha futásnak eredek. – Shooter a rendőrfőnökre
pillantott. – Belátom, rosszul reagáltam, de nem öltem meg
Merrittet.

– Merritt tudott arról, hogy önök ketten meg akarnak



szökni? – kérdezte a rendőrfőnök. – Mit gondol, Celeste
beavatta őt?

– Megegyeztünk, hogy nem áruljuk el senkinek – vonta
meg a vállát Shooter. – Úgy volt, hogy mindent magunk
mögött hagyunk, eltűnünk a szigetről, és csak később
mondjuk el mindenkinek. Celeste még a szüleinek sem
akarta elárulni. Szóval nem, nem hiszem, hogy Merritt
tudott volna róla.

A kihallgatószoba csendbe borult egy pillanatra. A
rendőrfőnök próbálta feldolgozni a hallottakat. Azon
gondolkodott, van-e ennek értelme, meg hogy nem sántít-e
valahol a történet. Nick nagyon erősen hitt a megérzéseiben
a kikérdezések során. Lehet, hogy a történet kerek volt, de a
kérdés az volt, hogy higgyen-e a fickónak?

Igen, gondolta.
Felidézte, amint Roger azt mondta neki, hogy amikor

Celeste rátalált a holttestre, volt nála egy bőrönd. Épp
Shooter felé tartott, amikor… meglátott valamit a vízben?
Nem elképzelhetetlen.

Volt nála egy bőrönd, ami miatt, és csakis ezért a
rendőrfőnök úgy döntött, hogy hisz Mr. Uxley-nak. A férfi
felállt, és Val felé biccentett.

– Szabadon távozhatnak – mondta. A férfinak dolga volt,
találkoznia kellett – mégpedig gyorsan – Tag Winburyvel és
azzal a Dale nevű nővel, bárhol is volt.
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CELESTE

A lány édesanyjánál a rák átterjedt a csontjaira is.
Daganatok keletkeztek a gerince mentén, már nem volt
gyógyítható. Persze végigcsinálhattak volna még egy
kemoterápiát, ami talán adott volna még neki egy-másfél
évet.

Benji a hír hallatán magához húzta Celeste-et, és szorosan
átölelte. Akkor már jegyben jártak, ami arra inspirálta a
férfit, hogy elkezdjen magukról úgy beszélni, mint „mi”.
Szerette volna, ha Karen kikérné egy másik orvos
véleményét is. A szülei ismertek néhány „befolyásos
embert” a Mount Sinai vezetőségénél, így Karennek
lehetősége nyílt volna időpontot kapni a „legjobb
orvosokhoz, a legeslegjobb orvosokhoz”.

Celeste zokon vette, hogy Benji bele akart szólni ebbe. A
lány és a szülei egy külön elszigetelt kis egységet alkottak:
Mac, Betty és Bug. A lány számára ez volt a „mi”. Úgy érezte,
hogy Benji be akart tolakodni ebbe a kapcsolataival és az
optimizmusával. A fiú világában minden problémára volt
megoldás, hála a Winbury család kapcsolatrendszerének és
pénzének.

– A szüleim nem engedhetnek meg maguknak egy másik
orvost a Mount Sinainál. Az apám biztosítási keretösszegét
már évekkel ezelőtt elhasználtuk – mondta Celeste Benji
felvetésére.

– Kifizetem – ajánlotta fel Benji.
– Azt nem akarom! – vágta rá Celeste. – Az anyámnak van

saját orvosa, akit szeret, és akiben megbízik. Dr. Edman a St.
Luke kórházban, ami mellesleg egy igazi kórház, nem egy
rendelő valami bevásárlóközpontban.

– Oké, megértettem – mondta Benji, de Celeste tudta,
hogy valójában nem ezt gondolta. Azt gondolta, hogy a St.



Luke nem olyan jó, mint a Mount Sinai. Hogy is lehetne
olyan jó, amikor az nem New Yorkban van, és Tag meg
Greer nem ismernek ott senkit a vezetőségből? – Én csak
próbálok segíteni.

– Köszönöm – mondta Celeste annyira őszintén,
amennyire csak tőle telt. – Nagyon elszomorít ez az egész, és
szeretném ezt a magam módján kezelni.

Mivel Celeste épphogy visszatért a Nantucketen töltött
szabadságáról, nem kérhetett még több szabadnapot; nyár
vége volt, az állatkertben pedig túl nagy volt a forgalom. A
nyaralása utáni első hét közepe felé Celeste bérelt egy autót
a Zipcar autómegosztó rendszeren keresztül, és elment
meglátogatni a szüleit munka után. Amikor Celeste a
Derhammer utcában lévő házukhoz ért, az anyja épp a
konyhában ült egy felnőtteknek szánt színezőkönyvvel és
egy hatvannégy színből álló színesceruza-készlettel.
Amikor Celeste a konyhába lépett, édesanyja a könyvet
felemelve megmutatta neki, hogy min dolgozik éppen. Egy
mandalát színezett.

– Nem rossz, mi? – kérdezte Karen. A mandalához
különböző árnyalatú zöldeket, kéket és lila színt használt.

– Nagyon szép – jegyezte meg Celeste, de a hangja
megremegett, és a szemébe könny gyűlt.

Karen több mint egy évtizeden át dolgozott a Crayola-
gyár ajándékboltjában. Néhányan fintorognának, hogy
micsoda alantas munka zsírkrétát árulni, de Karent mindig
is büszkeséggel töltötte el, hogy ezt csinálhatja.
„Megszínesítem a gyerekek életét”, mondogatta mindig.

Karen felállt, és hagyta, hogy Celeste átölelje.
– Győzni fogok – jelentette ki.
– Nem kellene harcnak tekintened – jegyezte meg Celeste

–, olvastam valahol. Ez egy agresszív szó, és vannak túlélők,
akik úgy gondolják, hogy támadó jelleget ad a küzdelemnek.

Karen gúnyosan visszakérdezett.
– Támadó jelleget? – mondta. – Akkor hogy kellene

tekintenem rá?



– Utazásként – válaszolta Celeste.
– Baromság – dacoskodott Karen. Celeste meglepetten

pislogott; még soha nem hallotta káromkodni az anyját. –
Ez harc.

Elugrottak a Diner 248-ba egy gyors vacsorára, és hogy
rendeljenek egy csokis piskóta desszertet, bár Celeste és
Bruce is csak egy-egy falatot bírt enni belőle, Karen pedig
egyáltalán nem kért. Karen óriási hűhót csapott Celeste
gyémántgyűrűje miatt.

– Ez a leggyönyörűbb gyűrű, amit valaha is láttam, és
még életemben nem találkoztam ekkora gyémánttal. Igazi
négykarátos gyémánt! Platinafoglalatban!

Celeste csak hümmögött.
– Azon gondolkodom, hogy el kellene halasztanunk az

esküvőt. Talán ott kellene hagynom a munkámat, és haza
kellene költöznöm, amíg jobban nem leszel.

– Badarság – vágta rá Karen élesen és olyan hangerővel,
hogy a mellettük lévő asztalnál ülők is rájuk néztek. Az Otis
család mindhárom tagja elhallgatott egy másodpercre; ők
nem szerettek feltűnést kelteni. Celeste tudta, hogy jobb, ha
inkább nem szólal meg. A lány anyja azóta, mióta Celeste a
világra jött, mondogatta, hogy nincs az a férfi, aki Celeste-
nek elég jó lenne, de csak azért, mert a nő képtelen volt
elképzelni bárkit is, aki Benjamin Winbury, a megtestesült
álom nyomába érhet. Celeste jövője biztosított volt. Soha
többé nem kellett aggódnia a pénz miatt úgy, ahogy Bruce-
nak és Karennek kellett. Celeste a szokásos bokszban a vele
szemben ülő Macre és Bettyre pillantott, amint az apja
átkarolta az anyja vállát, az anyja keze pedig az apja
combján hevert. Irigyelte őket. Nem vágyott a pénzre; arra
vágyott, ami a szülei között volt. Szerelemre. „Ha bármi
kétséged lenne…” – Nekem pedig – folytatta Karen halkan –
az jutott eszembe, hogy korábbra kellene hozni az esküvő
dátumát. Lehetne tavasszal vagy kora nyáron.

„…szerelmes vagyok beléd.”
– Korábbra? – rémült meg Celeste, majd bólintott. –



Rendben – suttogta.

Shooter visszatért a hétköznapjaihoz, a saját életébe – a
steakházak, városi klubok, a teniszmeccsek és vegasi online
futballmeccsek világába –, melyekről Benji folyamatosan
mutogatta a képeket Celeste-nek, de a lányt aligha
érdekelte. Képtelen volt Shooterra gondolni; valójában
képtelen volt nem rá gondolni. Celeste valahol azt gondolta,
hogy részben az ő Shooter iránt érzett vágya okozta az anyja
állapotának romlását, a rák továbbterjedését. Celeste tudta,
hogy a dolgok nem így működnek, valahol mégis úgy
érezte, hogy ez a két dolog összefügg. Azt gondolta, hogy ha
Benjivel marad, és hozzámegy a férfihoz, Karen
meggyógyul, ha pedig tavasszal vagy kora nyáron
esküdnek meg, akkor Karen örökké fog élni.

Celeste leadott két kilót, utána pedig még négy és felet.
Merritt elmondta neki, mennyire irigyli őt, és hogy
mennyire jól néz ki.

Celeste nagyon feszült volt a munkahelyén. Elérkezett az
a pont is, amikor elvesztette a türelmét Blairrel, a
hipochonder kolléganőjével szemben. Blair perrel
fenyegetőzött, ugyanis szerinte igazoltan jelentett beteget.
Celeste egy igen ritka dühös pillanatában megmondta
Blairnek, hogy elege van a süketelésből, a következő pedig,
amire Celeste emlékezett, már az volt, hogy Zed irodájában
hallgatják mindketten a hegyi beszédet a professzionális
hozzáállásról, a megfelelő munkahelyi kommunikációról,
bla-bla-bla.

Greer meghívta vacsorára Benjit és Celeste-et. A nő
valami cassoulet14 nevű ételt készített. Celeste
kötelességtudóan azt válaszolta, hogy ez remekül hangzik,
miközben valójában azon bosszankodott, hogy fogalma
sem volt, hogy mi az a cassoulet.

Elege volt a számára ismeretlen ételekből – miért nem
tudott Greer egyszerűen húsgombócot vagy marharagut



készíteni, mint Betty? –, ráadásul kiderült, hogy a cassoulet-
ben kacsa és szalonna is volt, és ami a legrosszabb, hogy
ráadásul még bab is. Celeste két falatot bírt belőle enni.
Étvágytalansága egyáltalán nem szúrt szemet, ugyanis
Greer valódi motivációja nem az volt, hogy Celeste és Benji
számára finom vacsorát készítsen, hanem hogy
megbeszéljék az esküvő részleteit. Azt javasolta, hogy
lehetne az egész a Summerlandben, Nantucketen, a
függetlenség napja utáni hétvégén.

Benji az asztal alatt megfogta Celeste kezét.
– Részedről rendben lenne ez így? – kérdezte.
– Nem szeretnénk, ha úgy éreznéd, hogy bármibe is

belekényszerítünk – jegyezte meg Tag. – A feleségem elég
erélyes tud lenni.

– Csak próbálok segíteni – vágta rá Greer. – Szeretném
felajánlani a támogatásomat és az erőforrásaimat.
Belegondolni is szörnyű, hogy úgy kell megszervezni az
esküvőt, hogy az édesanyád ilyen beteg.

Celeste marionettbábuként bólogatott.
– Remekül hangzik – válaszolta.

Eleinte Celeste csak akkor dadogott, amikor az esküvőről
kellett beszélnie. Problémái akadtak a vendéglátó szó
kiejtésével, aztán a tiszteletes, majd a templom szó
kiejtésével is. Az emberek úgy tettek, mintha nem vették
volna észre, hogy a lány dadogása egyre rosszabb lett. Benji
végül megemlítette, Celeste pedig sírásban tört ki.

Képtelen k-k-kontrollálni, mondta.
Hamarosan minden kemény mássalhangzó kiejtésével

gondjai lettek.
De nem a munkahelyén.
Sem amikor Merritt-tel beszélt telefonon.
És akkor sem, amikor egyedül olvasott a saját lakásában.

Képes volt egész fejezeteket hangosan felolvasni anélkül,
hogy egyetlenegyszer is megbotlott volna a nyelve.



Celeste remélte, hogy egy hatalmas, nagyszabású esküvő
Nantucketen kivitelezhetetlennek bizonyul majd – az utolsó
pillanatban tett intézkedések miatt, hiszen a helyszíneket jó
előre le kell foglalni –, és hogy az esküvőt határozatlan időre
elnapolják, vagy valami kisebbet szerveznek Eastonban,
mint amilyen a szülei esküvője volt, városházi
ceremóniával és éttermi vacsorával.

De úgy tűnt, Greer befolyása és pénztárcája elég lehetett
ahhoz, hogy csodák történjenek. Greer megbízta Siobhant
az Island Fare-nél, beszervezte Derby tiszteletest, hogy
vezesse le a szertartást a Szent Pál-templomban, keresett
egy zenekart, és felbérelte Roger Peltont, Nantucket első
számú esküvőszervezőjét – nem mintha Greer nem lett
volna képes egyedül is megszervezni az egészet, de be
kellett fejeznie egy regényt, és butaság lett volna nem
kihasználni Roger erőforrásait, ha a férfi már úgyis a
szigeten van.

Kitűzték az esküvő dátumát: július 7-re.

Greer megkérdezte Celeste-től, hogy mi legyen a
koszorúslányokkal.

– Ó – válaszolta Celeste. Nyilván nem kérhette meg
Greert, hogy ezt a kérdést is ő kezelje. – A barátnőm, Merritt
Monaco legyen. – Merritt megfelelt a tanú szerepére; a lány
ugyanis ismert minden szabályt és hagyományt, bár
Celeste-et a hideg is kirázta, amikor elképzelte, hogy Merritt
milyen leánybúcsút szervez majd neki. Úgy gondolta, erről
mindenképpen beszélnie kell vele.

Celeste észrevette, hogy Greer várakozó pillantással
tekint rá.

– És még ki? – kérdezte Greer.
És még ki? Talán az anyám? Senki nem kéri meg az

anyját, hogy legyen a koszorúslánya; Celeste nagyon jól
tudta ezt, de se testvére, se unokatestvére nem volt. A
munkahelyén sem volt senki, akit megkérhetett volna –
Blair már nem állt szóba vele; Bethany az asszisztense volt,
szóval túl fura lett volna; a személyzet többi tagja pedig



mind férfi volt. Ott volt Celeste főiskolai szobatársnője,
Julia, de Celeste kapcsolata Juliával inkább volt utilitarista
jellegű, mint baráti. Mindketten tudósok voltak, de útjaik
szépen csendben elváltak egymástól a főiskola után.
Celeste-nek volt egy ismerőse a főiskolán, Violet Sonada,
akivel néha eljárt szórakozni, de Violet elvállalt egy munkát
Tokióban, az Ueno állatkertben. Celeste azon töprengett,
volt-e még valaki a főiskoláról, aki szóba jöhetett volna. Az
utcában lakó Cynthia volt Celeste legközelebbi barátnője, de
a lány az idegállapota miatt otthagyta a Pennsylvaniai
Egyetemet, és Celeste azóta nem beszélt vele. Merritt elég
sok mindenkit ismert a városban, de Celeste nem igazán
tudta felidézni, hogy ki kicsoda.

Celeste rájött, hogy antiszociális, és hogy ezt Greer is
hamarosan megtudja.

– Hadd g-g-gondolkozzak r-r-rajta – mondta Celeste,
remélve, hogy Greer azt gondolja, hogy olyan sok barát
közül kell válogatnia, hogy Celeste-nek idő kell, hogy
szűkítse a listát.

Celeste feltételezte, hogy Greer bizonyára tudja, mi a
kiábrándító igazság, hiszen regényíró volt. Könnyen
kiszúrta a hazugságokat; mintha olvasni tudott volna az
ember gondolataiban.

– Ebbe nem is kell belefolynom – nyugtatta meg Greer –,
de szerintem Abby örömmel lenne a koszorúslányod.

Celeste azonnal föleszmélt. Abby! Gondolt már rá, hogy
megkérhetné Abby Winburyt, Thomas feleségét. Korban
pont megfelelő volt; elég lányos is; valószínűleg már vagy
húsz alkalommal volt korábban koszorúslány. Amikor
Celeste rádöbbent, hogy a Winbury család még erről is
gondoskodik, megnyugodott.

Mikor Celeste elmesélte Benjinek, hogy Merrittet fogja
megkérni, hogy legyen a tanúja, Abbyt pedig
koszorúslánynak, a fiú felvonta a szemöldökét.

– Abby? – kérdezte. – Biztos vagy ebben?
Az volt a legszebb az egészben, hogy Celeste-nek semmit



sem kellett Benji előtt rejtegetnie.
– N-n-nem jutott eszembe senki más – válaszolta a lány. –

New York legantiszociálisabb lányát veszed feleségül.
Benji megcsókolta a menyasszonyát.
– El sem tudok képzelni ennél jobb dolgot.
– Akkor mi a baj Abbyvel? – kérdezte Celeste.
– Semmi – válaszolta a férfi. – És elvállalja?
– Azt g-g-gondoltam, hogy h-h-holnap írok neki a

munkahelyemről egy e-mailt – válaszolta Celeste.
Benji bólintott.
– Most mi az? – kérdezte Celeste. Azt gondolta, hogy Abby

egy égbekiáltóan nagy lyukat tömött volna be, ugyanakkor
Thomas feleségeként Abby biztosan meg lett volna sértve,
ha nem kéri meg. Igaz, ami igaz, Abby eléggé le tudta törni
az ember lelkesedését – a Texasi Egyetemen a diáklány-
egyesület tagja volt, és hozott onnan némi sekélyes
rosszindulatot, és láthatóan megszállottan teherbe akart
esni –, de hát családtag volt.

– Úgy érzem, Thomas és Abby kapcsolata megfeneklett –
jegyezte meg Benji.

Celeste döbbenten kérdezett vissza:
– Hogy?
– Thomas mindig egyedül utazik mindenhová – folytatta

Benji –, meg munka után mindig elmegy a barátaival
szórakozni. A konditerem iránti megszállottságát ne is
említsük.

– Ó – sajnálkozott Celeste. Tudta, hogy Benjinek igaza
volt. Néhányszor együtt vacsoráztak Thomasszal és
Abbyvel, és mindig a férfi érkezett legutoljára, sokszor
egyenesen az edzőteremből, az összeizzadt edzős cuccaiban.
Elmondása szerint Abby nem is engedte, hogy megcsókolja,
amíg le nem zuhanyozott. Thomasnak szex előtt is le kellett
zuhanyoznia, és mivel Abby próbált teherbe esni, a
szexuális együttléteik szigorúan időzítettek voltak. Vajon
miért próbálkozik valaki ennyire, ha nem is akarnak igazán
együtt maradni?

– Én nem kérem meg Thomast, hogy legyen a tanúm –
válaszolta Benji.



– T-t-tessék? – kérdezte Celeste. Ez még annál is jobban
megdöbbentette, mint az, hogy Thomas és Abby házassága
válságban volt. – De ő a t-t-testvéred.

– Valami nem stimmel vele – mondta Benji –, és én
szeretném magam távol tartani ettől. Shooter lesz a tanúm.

– Shooter? – kérdezte Celeste.
– Már meg is kértem – mondta Benji. – Nagyon örült. Még

a szeme is könnybe lábadt.
Könnybe lábadt a szeme, gondolta Celeste. Nagyon örült…
– Mit fogsz m-m-mondani T-T-Thomasnak?
– Azt, hogy fogadhatná ő a vendégeket – válaszolta Benji.

– Talán.
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GREER

Fél háromra már az összes vendéget és az összes angliai
barátot és családtagot értesítették a tragédiáról, az esküvői
előkészületek nyomait pedig eltüntették – kivéve azokat,
melyek kapcsolatba hozhatók voltak a „bűntény
helyszínével” –, Greer egy pillantást vetett az ablakból a
vendégházra, ahol Merritt volt elszállásolva. A ház körbe
volt kerítve rendőrségi szalaggal, mint valami csicsás
ajándék, bár a helyszínelők már elmentek, és senki sem volt
már ott, hogy megakadályozza Greert abban, hogy
bemenjen a házba. A nő nagyon szeretett volna
körbeszimatolni, de mivel a Winbury család már így is elég
nagy pácban volt, nem engedhette meg magának, hogy még
több bajt hozzon a család fejére.

Tag Merrittet vitte el kajakozni.
Merrittet, nem Featherleigh-t.

Greernek beszélnie kellett Taggel, négyszemközt, de a férfi
azt mondta, hogy muszáj telefonálnia, valószínűleg Sergio
Ramone-nal, aki nemcsak a férje barátja volt, de kiváló
büntetőjogi védőügyvéd is. Greerben felmerült, hogy lehet,
hogy még Sergio sem lesz képes kihúzni Taget a csávából. Ő
volt az, aki este elvitte a lányt kajakozni, akit másnap reggel
holtan találtak, vízbe fulladva a parton. Greer visszament a
hálószobájukba, és az ágy végében lévő díványra heveredve
várta Taget, bár arra számított, hogy abban a percben,
amint a rendőrség rájön, hogy viszonya volt a férjének a
lánnyal, a férfit bilincsbe verve fogják kivezetni a házból.

A fiúk rosszul fogadták a hírt. Benji őrjöngött.
– Te ölted meg őt, apa?! Te ölted meg őt?!
– Nem – válaszolta Tag. – Elmentünk kajakozni, igen. De



épségben visszahoztam a partra.
Úgy hangzott, mintha igazat beszélt volna. A hanglejtése

és hangsúlyozása higgadt meggyőződést sugárzott, de
Greer már tudta, hogy akkor már hosszú ideje hazudott
neki a férfi – talán az egész házasságuk alatt –, így honnan is
tudhatta volna, hogy akkor épp az igazat mondta?

Thomas meg sem szólalt. Valószínűleg Greerhez
hasonlóan, a döbbenettől szóhoz sem jutott.

A gyűrűt, melyről Greer azt gondolta, hogy Tag
Featherleigh-nek vett, valójában Merrittnek vásárolta.
Greer látta is a gyűrűt Merritt hüvelykujján! A saját
szemével látta!

A gyűrű volt Tag egyetlen botlása. Greer elment Jessica
Hicks ékszerészhez, hogy az esküvői zenekarokról
érdeklődjön. Greer azt gondolta, hogy milyen kedves
gesztus lenne, ha Benji és Celeste gyűrűjét egy nantucketi
ékszerész tervezné. Amint Greer belépett az üzletbe, Jessica
homlokát ráncolva kérdezte, hogy: „Ezek szerint nem
tetszett a gyűrű a menyüknek?

– A menyünknek? – kérdezte Greer.
– Aki terhes – válaszolta Jessica. – Nem tetszett neki a

gyűrű?
– A gyűrű? – kérdezte Greer.
– Az ön férje vette neki… – mondta Jessica.
– Ó, igen! – jegyezte meg lelkesen Greer, de mélyen a

lelkébe egy rossz érzés fészkelte be magát. Tag semmit sem
mondott neki arról, hogy ajándékot vett volna Abbynek.
Ráadásul Tag nem a gyerekei felé tett figyelmes
gesztusairól volt híres; ezt mindig is Greerre hagyta. –
Mesélt róla, de annyira elfoglaltak voltunk, hogy még nem
volt ideje megmutatni nekem – folytatta Greer. – Amúgy
sem tudta jól elmagyarázni, hogy pontosan milyen gyűrűt
is vett. Hogy nézett ki?

– Ezüst csipkemintás gyűrű – válaszolta Jessica –, színes
zafírkövekkel, mint ez itt. A hüvelykujjon kell hordani. –
Majd Jessica megmutatta Greernek a hatszáz dolláros
gyűrűt. Végül is nem került egy vagyonba, nem egy Henry
Winston gyémánt ékszer volt, de Greer szinte biztos volt



abban, hogy még soha nem látta Abbyt gyűrűt viselni.

Tag a hálószobába lépett, és becsukta maga után az ajtót.
– Greer – mondta, miközben felemelte a kezét, mintha

védekeznie kellene a nő ütése ellen.
A nő szerette volna megütni a férfit. Mit művelt a férje? A

lány halott, az esküvőt lemondták, a házasságuk, az életük
pedig…

És mégis az egyetlen dolog, amit Greer mondani tudott,
az volt, hogy:

– Azt hittem, hogy Featherleigh-vel volt viszonyod.
Tag szeme elkerekedett.
– Nem – mondta.
– Nem… Merritt-tel volt.
– Igen – vallotta be a férfi.
Greer bólintott.
– Ha azt akarod, hogy segítsek neked, akkor jobban

teszed, ha mindent elmondasz. Mindent, Tag.
Tag elmesélte, hogy minden a borvacsora estéjén

kezdődött. Mindketten berúgtak, nagyon berúgtak, és a
lány rányomult a férfira. Lefeküdtek egymással;
jelentéktelen volt az egész. A férfi legalábbis azt hitte,
egészen addig, amíg véletlenül újra egymásba nem
botlottak a városban, egy szálloda bárjában, ahol Merritt
felhívta őt a lakására. Nem is tudta, miért, de igent
mondott. Aztán még találkoztak egyszer vagy kétszer, de
végül megkérte Merrittet, hogy ne keresse őt többet.

– Ajándékokat vettél neki? – kérdezte Greer.
– Nem.
– Tag.
A férfi sóhajtott.
– Egy kis csecsebecsét. Pár hete volt a szülinapja. Akkor

mondtam, hogy fejezzük be. Szeretett volna elutazni velem,
de én nemet mondtam. Ő ragaszkodott hozzá, ezért
lefoglaltam egy szobát a Four Seasonsben a belvárosban… –
A Four Seasonsben? Greer minden egyes részletnél úgy
érezte, mintha szíven szúrták volna. – Késett, és míg



várakoztam, észhez tértem, eljöttem, és egyenesen
hazajöttem hozzád.

– Hányszor feküdtél le vele? – kérdezte Greer. – Összesen.
– Több mint ötször, kevesebb mint tízszer – válaszolta

Tag.
Greernek felfordult a gyomra. Ő is látta a lány vonzerejét.

Merritt csábító volt; fiatalos és szabad, zabolátlan. Ki ne
akarná megdugni Merrittet? Greer inkább attól hányt
majdnem a cipőjére, amikor magára gondolt, arra, hogy mit
csinált az alatt a hat, hét, nyolc alkalom alatt. Épp a
tökéletesen középszerű regényét írta? Vagy épp a fiuk
esküvőjét szervezte? Bármit is csinált mindezek alatt, nem
figyelt Tagre. Egy percig sem gondolt Tagre.

– Ennyi volt csupán? – kérdezte Greer. – Semmi több?
Viszonyod volt, de már vége? Merritt nagyon el volt
keseredve. Láttam, hogy sírt a próbavacsora alatt, pont a
mosókonyhában. Szóval, amikor beszélsz majd a
rendőrökkel, azt fogod mondani nekik, hogy a lány
érzelmileg túlfeszített állapotban volt, és hogy azzal
fenyegetett, hogy ha nem hagysz el engem, akkor öngyilkos
lesz. Elvitted kajakozni, és megpróbáltál beszélni a fejével.
Visszahoztad épségben a partra; aztán bejöttél, és lefeküdtél
aludni. Ő pedig megölte magát.

– Hát – mondta Tag.
– Hát mi?
– Ennél kicsit sikamlósabb a helyzet – mondta Tag a

torkát köszörülve. – Terhes volt.
Greer lehunyta a szemét. Terhes! Ó, te jó ég!
– Akasztófára kerülsz – jegyezte meg.
Tag arcára mély aggodalom ült; Greer mérgezett nyila

szíven ütötte a férfit. A lány várandós volt. Egy
törvénytelen Winbury gyerekkel a szíve alatt. Ebbe
belegondolni is szörnyű volt, mégis abszolút benne volt a
pakliban. Az idősebb Thomas Winbury, akit legtöbben csak
Tagként ismertek, szégyent hozott a családra. Rossz
ítélőképessége, primitív ösztönei és gyenge karaktere
besározta a Winbury család nevét. Gyilkosságot követett el,
és el fogják kapni.



Greer a legrosszabbra gondolt a férfival kapcsolatban, de
tudta, hogy bárhogy is lesz, a férje védelmében végül azt
fogja mondani és tenni, amit kell.

Valaki kopogott a hálószoba ajtaján.
Thomas volt az.
– Visszajött a rendőrfőnök – mondta Thomas. – Szeretne

beszélni veled, apa.
Tag Greerre pillantott. A nő bólintott, de félt bármit is

mondani Thomas előtt, úgyhogy a tekintetével próbálta azt
sugallni a férjének, hogy ragaszkodjon a megbeszélt
történethez, de Tag bűnbánatában csak lógatta a fejét.
Greer szeretett volna vele tartani a kihallgatásra, hogy hadd
beszéljen ő a férje helyett, elvégre ő volt a mesemondó.

De ez természetesen nem volt lehetséges. Tag egyedül
keveredett ebbe a helyzetbe; és egyedül is kellett kimásznia
belőle.

Greer teljesen ki volt merülve. Már majdnem négy óra volt,
az eredeti terv szerint akkor kezdődött volna a szertartás.
Lefeküdt az ágyra. Annyira fáradt volt, hogy reggelig tudott
volna aludni. Azt gondolta, talán reggelig is fog aludni.

Merritt Monaco huszonkilenc éves volt. Csinos, de semmi
különleges. Vele lépett félre Tag.

Greer undort érzett. Igazán nem volt naiv; rengetegszer
írt már ilyen gyalázatos jeleneteket. Semmi különleges nem
volt benne – a sármos, gazdag, befolyásos idősebb férfit, a
közönyös feleséggel az oldalán, elcsábította egy fiatal,
gyönyörű, butuska lány. Gyakorlatilag az egész
világtörténelem erről szól – VIII. Henrik esete Boleyn
Annával, az amerikai elnök esete az ő könnyelmű
gyakornokával. Mégis olyan újnak tűnt ez Greer számára,
mert ez most vele történt.

Várandós.
Elképzelte, hogy mekkora nagy nap lesz az a sajtónak,

amikor Taget megvádolják gyilkossággal. Azt gondolta,
hogy a gazdagságuk és a tény, hogy Greer krimiíró,
határozottan ellenállhatatlanná varázsolja majd a sztorit.



Elképzelte, amint lehozza majd a New York Post, majd a brit
bulvárlapok is. Greert lesajnálják majd; rajongói pedig vagy
gyalázkodnak, vagy feldühödnek majd miatta. Már a
gondolat is rémisztő volt számára, hogy hány középkorú nő
ír majd méltatlankodó Facebook-posztokat, vagy
fogalmaznak meg együttérző leveleket. Félt, hogy Thomas
és Benji élete is tönkremegy majd, hogy kiveti őket magából
a társadalom. Thomast kirúgják majd; Benjit pedig
megkérik, hogy mondjon le a vezetői posztjáról a
jótékonysági szervezeteknél.

Greert nem hagyták nyugodni ezek a gondolatok.
Szüksége volt egy altatóra.

A fürdőszobába ment, és végignézett Tag dolgain – a
borotváján, a borotválkozóecsetén, a teknőcpáncélból
készült fésűjén. Képtelen volt elviselni, hogy úgy kellett
kimennie a fürdőszobába, hogy Tag helye üres volt az
ágyban. Túl régóta voltak már együtt, túl sok mindenen
mentek már keresztül.

Ahogy Greer kinyitotta a gyógyszeres szekrényt, déjà vu
érzése támadt, mintha nem is olyan rég ugyanezeket a
mozdulatokat már megtette volna – valahol érezte, hogy
amint odapillant, látni fogja, hogy az altatók hiányoznak a
szekrényből.

Várjunk csak, gondolta. Várjunk csak egy percet!
A tablettákat Greer háziorvosa, a már szenilis dr. Crowe

írta fel neki; ehhez az orvoshoz járt Greer azóta, mióta
Manhattanbe költözött. Ez a gyógyszer „elég ütős”,
emlékeztette mindig a nőt Crowe, a tabletta a hetvenes
években mindenki által szedett metakvalon unokatestvére
volt. Az „elég ütős” enyhe kifejezés; a tabletta azonnal
kiütötte Greert, és nyolc óra hosszára kiszakította a való
világból. Greer az altatóját nem a gyógyszeres üvegben
tárolta, hanem a fiatal Erzsébet királyné képével kidekorált
fényes, kerek dobozban, melyet a nagymamájától kapott a
tizenegyedik születésnapjára.

Az Erzsébet királyné-s dobozt mindig ugyanazon a
helyen tartotta ugyanazon a polcon, és Greer tudta, hogy
miért nem volt a helyén. Vagy legalábbis gyanította.



Bezárta a gyógyszeres szekrényt, és a tükörben bámulta
magát. Át kellett gondolnia az egészet. De nem volt rá idő.
Azonnal beszélnie kell a rendőrfőnökkel. Meg kell mentenie
a seggfej férjét.
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NANTUCKET

Marty Szczerba a Crosswinds étterem bárjában ült a
nantucketi repülőtéren, és végre sikerült megebédelnie.
Ízlett neki a Reuben-szendvics és a káposztasaláta is; Nancy
halála óta több mint tizenhárom kilót hízott, ami nem
igazán segített neki abban, hogy új barátnőt találjon
magának. Egyszer csak hirtelen egy egészen kellemes
külsejű, a negyvenes évei elején járó nő ült le a mellette lévő
székre. A nő sikkes brit akcentussal a férfi szendvicsére
mutatott:

– Azt kérem, amit ez a fickó eszik itt, meg egy pohár
chardonnay-t. Egy nagy pohárral.

Marty esetlenül hadonászott a késével meg a villájával a
kezében, hogy megpróbálja leinteni Dawnt, a pultost, aki
épp a wimbledoni meccset nézte a sarokban lévő tévén.

– Dawn, ez az ifjú hölgy itt rendelni szeretne.
Amíg Dawn felvette a rendelést az újabb Reuben-

szendvicsre és a káposztasalátára, meg a nagy pohár
chardonnay-ra, Marty jobban szemügyre vette a mellette
ülő hölgyet. A nő szőke hajú, vagy inkább szőkés, közepesen
jó testalkatú volt, a szája körül nevetőráncokkal és
meggypirosra festett körmökkel. Pánt nélküli, terepzöld
kezeslábast viselt, ami, amennyire Marty tudta, elég divatos
dolog volt, mely jól láttatta a nő dekoltázsát és vállát. Kicsit
teltnek találta a nőt, de Martyról sem volt elmondható,
hogy kidolgozott teste lett volna.

– Marty Szczerba vagyok – mutatkozott be, miközben
kezet nyújtott a nőnek.

– Featherleigh – válaszolta a nő –, Featherleigh Dale –
mondta, s viszonozva a kézfogást, a férfira mosolygott, míg
meg nem érkezett a chardonnay, amit kért. A poharat
Marty felé emelte. – Alig várom, hogy elhagyjam ezt a



szigetet. Az elmúlt huszonnégy óra nem volt épp egy
leányálom.

Marty azt kívánta, bárcsak lenne mivel koccintania, de
még mindig műszakban volt. Neki is pokoli napja volt,
reggeltől estig a meggyilkolt esküvői tanú ügyével
foglalkozott, meg a gyanúsítottal, aki megpróbált elszökni.
Kiderült, hogy a férfit, akit kerestek, egy helyi tinilánynak
sikerült kézre kerítenie, aki a Hy-Line-nál dolgozott. Marty
örült, hogy a férfi már nem volt szabadlábon, de dühös volt
arra, hogy valami kölyök azonosította be a Facebook
alapján. Ez csalás, nem? Martynak jól jött volna egy kis
dicsőség. Azon gondolkodott már egy ideje, hogy elhívja
Keirát, a rendőrfőnök asszisztensét randizni, de a
harmincas éveiben járó nő mindennap barre15 edzésre járt,
és valószínűleg Martynál daliásabb legényre vágyott.

– Ezek szerint csak látogatóban van itt – jegyezte meg
Marty. – Honnan jött?

A férfi bölcsebb volt annál, semhogy reményt kezdjen el
táplálni valaki iránt, aki nem a szigeten élt; és még két éve
volt hátra a nyugdíjazásig, bár utána végül is bárhová
költözhetett volna, és addigra Laura Rae és Ty már boldog
házasok lesznek, talán még családot is alapítanak, Marty
pedig úgyis csak a terhükre lenne. A férfi remélte, hogy a nő
azt válaszolja, hogy Bostonban él. Milyen tökéletes lett
volna. A férfi minden hónapban két ingyen retúrjegyet
kapott a Cape Air bostoni járatára. Elképzelte, amint
Featherleigh-vel kézen fogva sétálgatnak a bostoni
közparkban, majd beugranak ebédelni a Parish Caféba a
Boylstonon. A kikötőben innának egy koktélt. Boston remek
hely a szerelmespárok számára. Akár vízibiciklizhetnének
is! Meginnának egy délutáni teát a Four Seasonsben!
Elmehetnének Sox-meccsre! Két év múlva pedig, amikor
Marty készen áll nyugdíjba menni, a Featherleigh-vel való
kapcsolata már jól meg lesz alapozva ahhoz, hogy a
következő szintre lépjenek.

– London – válaszolta a nő. – Van egy lakásom a Sloane
Square-en, bár attól tartok, hogy mire hazaérek, már a
banké lesz.



London, gondolta Marty, miközben álmai
szertefoszlottak. Az túl messze van, bár nem rossz hely,
hogy alkalmanként, elköteleződés nélkül elszórakozzon a
nővel. Marty még sosem járt Londonban, amiről azt
gondolta, azonnal orvosolnia kell, különös tekintettel arra,
hogy a Match.com-on lévő profilja szerint szeretett utazni.

– És mivel foglalkozik? – kérdezte Marty.
Featherleigh hosszan a poharába kortyolt, majd a

bárpultra könyökölve, a fejét támasztva válaszolt a férfi
kérdésére.

– Antik tárgyakat adok el gazdag embereknek –
válaszolta. – Maga mivel foglalkozik, Marty?

Marty kicsit kihúzta magát.
– Én vagyok a biztonsági vezető itt, a reptéren.
– Hát – mondta a nő – ez igen tekintélyes beosztás,

nemde? – Olyan bájos volt, ahogy Featherleigh brit
akcentusával kiejtette e szavakat a száján. Marty vigyorgott.

– Ő itt a főgóré.
Marty halkan megköszönte Dawnnak a

háttértámogatást, annak ellenére, hogy kissé érzékenyen
vette, hogy a nő kihallgatta a férfi hetvenhat óta tett,
legelső próbálkozását arra, hogy felszedjen egy nőt.
Mindenesetre helyeslően biccentett, majd azon töprengett,
hogy vajon Featherleigh nem űz-e gúnyt belőle. Végső
soron ez nem olyan, mintha ő lenne a Heathrow biztonsági
főnöke. Az egy pokoli rémálom lenne, gondolta Marty. Ott a
világ minden tájáról érkeznek és indulnak a repülőgépek.
Hogyan lenne valaha is képes kiszűrni a potenciális
fenyegetéseket? Azok az emberek ott valahogy mégis
megoldják, nap mint nap.

– Nyáron a nantucketi a második legforgalmasabb reptér
az államban – jegyezte meg Marty –, csak a Logan
forgalmasabb ennél.

– A Logan? – kérdezte Featherleigh.
– A bostoni repülőtér – válaszolta a férfi.
– Á, értem – mondta Featherleigh. – Nos, egy stand-by

jegyem van a JFK reptérre a JetBlue járatára. – A nő a
telefonjára pillantott. – Nagyon remélem, hogy feljutok a



gépre. – A nő Martyra kacsintott. – Magának ugye nincs erre
ráhatása?

– A légitársaságokra? – kérdezte Marty. – Nincs.
A férfi kijelentését követően Featherleigh egyenesen a

telefonja végtelen mélységébe merült. A nő elkezdte
pörgetni a tartalmakat az eszközön, miközben kortyolta a
nagy pohár chardonnay-t. Marty a Reuben-szendvicse
maradékára pillantott, melyen a sajt időközben kihűlt és
megkeményedett, a káposztasaláta pedig levet eresztett.
Mielőtt a nőt még teljesen magába szippantotta volna az
Instagram csábító világa, a férfi megpróbálta visszarántani
Featherleigh figyelmét.

– Miért volt olyan borzasztó a napja? – kérdezte.
Featherleigh lerakta a telefonját, Marty pedig gyermeki

örömöt érzett az apró győzelme miatt.
– El sem tudja képzelni.
– Tegyen egy próbát!
– Egészen Londonból jöttem idáig egy esküvőre. Na

mármost, megbocsásson, de egyáltalán nem állt
szándékomban részt venni az esküvőn, de a férfi, akivel
találkozgattam, úgy volt, hogy ott lesz, ezért elfogadtam a
meghívást.

Amint Marty meghallotta a „férfi, akivel találkozgattam”
kifejezést, a maradék lelkesedése is elszállt. Még egy ilyen
nem kirívóan csinos nő, mint Featherleigh, is talált
magának valakit. Hol vannak a legalább egy kicsit jól kinéző,
facér nők?, töprengett a férfi. Valaki árulja el!

– Várjunk csak – mondta Marty. – Nem arra az esküvőre
jött, aminek a helyszíne a… – Abban a pillanatban Marty
telefonja megcsörrent, és a férfi diszkrét pillantással
konstatálta, hogy a rendőrfőnök hívja. Martynak muszáj
volt felvennie. Ujját felemelve jelzett Featherleigh-nek. –
Bocsásson meg egy percre – mondta. Élvezettel töltötte el,
hogy lehetősége volt megmutatni Featherleigh-nek, hogy ő
mégiscsak valamiféle fontos ember. – Mit tehetek érted,
főnök? – kérdezte.

– Most valaki mást keresünk – mondta a rendőrfőnök és
jó okunk van feltételezni, hogy a nő a reptéren van, és



megpróbál kijutni a szigetről. Egy negyvenes éveiben járó,
szőke hajú nő, a neve Featherleigh Dale.

Marty szája tátva maradt, és a férfi majdnem elejtette a
telefonját, de sikerült tartani magát, és Featherleigh-re
mosolygott.

– Rajta vagyok az ügyön – válaszolta.

TAG

Tag kezet rázott a rendőrfőnökkel, és próbálta belőni a
megfelelő hangnemet: a szomorú, de erős, aggódó, de mégis
bűntudatmentes hangszínt.

Amikor Greer a vállát rángatva felébresztette őt, nem
akart hinni a fülének:

– Celeste barátnője! Tag! Merritt, a tanú! Meghalt!
Megfulladt! Halott! Itt van a mentő és a rendőrség. Celeste
találta meg a vízben lebegve. Halott! Jézusom, Tag, ébredj!
Csinálj valamit!

Tag azt hitte, hogy csak rosszat álmodott. Hosszú
másodpercekbe telt, mire rájött, hogy Greer valóban ott
van, és hogy amit mond, az mind megtörtént.

Merritt megfulladt. Meghalt.
Az nem lehetséges, gondolta.
Miután kirakta Merrittet a parton, a kajakozás után a lány

elviharzott – az igaz, hogy csalódott volt, de nagyon is
életben volt.

Szilárd talajon. Tag azt gondolta, hogy a lány elment
aludni.

Tag nem volt biztos benne, hogy mit tud a rendőrség.
Tudnak-e a viszonyukról.
Tudnak-e a terhességről.
Ki fog derülni, hogy Merritt terhes volt, amint megjön a

halottkém jelentése, de ki fog-e derülni a viszonyuk? Vajon
Merritt kinek mondta el? Celeste-nek elmondta vajon?



Celeste pedig elmondta-e a rendőrségnek? A szörnyű hír
hallatán a férfi első gondolata az volt, hogy megkeresse
Celeste-et, és emlékeztesse, hogy a Winbury család jövője az
ő diszkréciójától függ, de Celeste-et bevitték a kórházba, és
azóta sem tért vissza a házba – amiről Tag azt gondolta,
hogy nem jó jel.

Tag a dolgozószobájába vezette a rendőrfőnököt. Benji,
miután Tag bevallotta, hogy Merrittet vitte el kajakozni,
kiment a szobából, és Thomas is elillant, de Tag biztos volt
benne, hogy egyik fia sem fog mondani egy szót sem a
rendőrségnek erről. A jólétük függ az ő jólététől.

– Kér valamit inni? – kérdezte Tag a rendőrfőnöktől.
A rendőrfőnök felemelte a kezét.
– Nem, köszönöm.
Tag helyet foglalt az íróasztala mögött lévő széken, a

rendőrfőnököt pedig az asztal előtti hellyel kínálta. Ily
módon Tag úgy érezte, hogy az ő kezében van az irányítás,
mintha ő hívta volna meg a rendőrfőnököt egy
beszélgetésre, nem pedig fordítva. A valóság az, amit
észlelünk, gondolta Tag. Miért ne fordíthatná meg a
helyzetet?

– Mit tud mondani? – kérdezte Tag.
– Megbocsát? – kérdezett vissza a rendőrfőnök.
– Egy fiatal nő meghalt – folytatta Tag. – Mindez az én

házamnál történt, vagy nem túl messze innen. Na
mármost, lehet, hogy baleset történt. Talán Merritt túl
sokat ivott, és megfulladt, de ha van arra bármilyen
bizonyítékuk, hogy valami más történt, akkor azt hiszem,
megérdemlem, hogy tudjak róla. – Tag kitartóan bámulta a
férfit. – Nem igaz?

– Nem – válaszolta a rendőrfőnök. – Nem igaz. – Tag épp
mondott volna valamit, de nem tudott. De nem is
számított, mert a rendőrfőnök előrehajolt a székén, majd
azt kérdezte: – Mikor látta utoljára Ms. Monacót?

Tag pislogott. Az ösztönei azt súgták, hogy hazudjon –
hát persze hogy azt súgták az ösztönei, hogy hazudjon! –, az
igazság ugyanis rá nézve túl terhelő lett volna.

– Múlt éjjel láttam utoljára – válaszolta Tag.



A rendőrfőnök bólintott.
– És hány órakor?
– Azt nem tudnám megmondani.
– Értem – mondta a rendőrfőnök. – Hol találkozott vele

utoljára?
– Én a… kint, hátul.
– Pontosítaná ezt, kérem? – kérte a rendőrfőnök. – Milyen

körülmények között látta utoljára Ms. Monacót?
Tag egy pillanatra elgondolkodott. Ott volt az egész nap,

hogy erre a kérdésre különböző válaszokat találjon ki, de
abban a pillanatban semmi nem jutott eszébe.

Ha hazudik, akkor elkapják, gondolta. Pedig ő ártatlan.
Ami Merritt halálát illeti, ártatlan volt.

– Kint voltunk a sátorban, páran iszogattunk… Jómagam,
a fiam, Thomas, egy Featherleigh Dale nevű családi
jóbarátunk és Ms. Monaco.

– És hogyan jellemezné, milyen hangulatban volt Ms.
Monaco? – kérdezte a rendőrfőnök.

Tag elgondolkodott ezen.
Emlékezett, hogy Merritt jó éjszakát kívánt Bruce

Otisnak, és úgy volt, hogy lefekszik, Thomas, aki épp előtte
ért vissza a szórakozásból, szintén velük iszogatott. Nem
sokkal később Abby leszólt a férjének az emeletről, hogy
térjen nyugovóra, ragaszkodott ahhoz, hogy felmenjen a
szobájukba. Thomas épp előtte panaszkodott a feleségére,
hogy állandóan úgy viselkedik vele, mintha mindig
megpróbálná rajtakapni valamin.

Rajtakapni valamin?
Tag most visszaemlékezett a Merritt-tel történő

szakításának estéjére, amikor meglátta Thomast egyedül
ülni a Four Seasons bárjában.

Az egész este úgy kezdődött, hogy Tag a próbavacsora
után elővett egy üveg jófajta rumot a dolgozószobája
bárszekrényéből. Ahogy kedvenc nagynénje, Mary Margaret
szokta volt mondani: „Amikor nem tudod, mitévő légy, rúgj
be.” Tagnek akkor a hotelben oda kellett volna mennie
hozzá, és nyíltan beszélni a fiával; de aznap este ezt nem
tette meg.



– Gyere, menjünk ki a sátorba – javasolta a fiának, mikor
az egyedül visszajött a városból. Tag arra gondolt, hátha
bepótolhatja azt az elmulasztott beszélgetést.

Thomasnak nem kellett könyörögni. Felállították az
egyik kör alakú asztalt, ami a fogadásra volt odakészítve, és
mellé négy összecsukható széket – arra gondolva, legalábbis
Tag azt feltételezte, hogy biztos lesz olyan, aki még
csatlakozna majd hozzájuk, ha visszaértek a városból. Tag
épphogy kitöltötte az első kört, amikor Merritt és
Featherleigh megjelent. Mintha lesben állva vártak volna a
pillanatra. Tag megrémült, amikor meglátta Merrittet, de
egy esdeklő mosolyt küldött felé, és azt gondolta, hogy a
lány tekintete beleegyezést tükrözött, vagyis hogy úgy tesz
majd, ahogyan azt ő kérte: fogja a pénzt, megszakítja a
terhességét, és elsétál. Tag tudta, hogy a lány nem akart
gyereket.

– Hölgyeim, velünk tartanak egy italra? – invitálta őket
Tag.

– Imáim meghallgatásra találtak – válaszolta
Featherleigh.

Merritt meg sem szólalt, csak leült a Tag melletti székre,
és amikor a férfi kiöntött neki egy rövidet, a lány nem
ellenkezett.

A férfi kissé kényelmetlenül érezte magát amiatt, hogy
Merritt és Featherleigh Dale látszólag jól összebarátkoztak.
Mit csinálhattak együtt? És miért van még mindig ott
Featherleigh, ha a városban foglalt szállást magának? A nő az
utolsó pillanatban foglalta le a szobát, így igazi koszfészket
sikerült kifognia, Greer elmondása szerint; talán ezért akart
még maradni.

– Merritt úgy tűnt, teljesen jól volt – válaszolta most Tag a
rendőrfőnöknek. – Úgy értem, azt hiszem. Valójában nem
igazán ismertem.

– Nem? – kérdezett vissza a rendőrfőnök.
Tag gyomra görcsbe rándult. Ez volt az a pillanat, amikor

belátta, hogy ügyvédre lesz szüksége. Abban a pillanatban,



amikor megtudta, hogy Merritt meghalt, fel akarta hívni
Sergio Ramone-t, de aztán arra gondolt, hogy ügyvédet
fogadni olyan, mintha beismerné, hogy bűnös.

De hát nem ő ölte meg a lányt!
– Semmi közöm nincs Ms. Monaco halálához – jelentette

ki. – Egyáltalán semmi.
– Önnek viszonya volt Merritt Monacóval? – kérdezte a

rendőrfőnök.
– Igen – válaszolta Tag –, de már hetekkel ezelőtt vége

lett.
– Említette önnek Ms. Monaco, hogy az ön gyermekét

hordja a szíve alatt?
– Igen, említette…
– Hát akkor – jegyezte meg a rendőrfőnök, és előrehajolva

folytatta –, úgy sejtem, hogy amikor meghallotta a hírt,
akkor nem túlságosan örült neki. Arra gondolok, hogy elég
messzire ment volna, hogy titokban tartsa ezt a dolgot.

Tag teljesen magába zuhant. Azon gondolkodott, tegyen-
e töredelmes vallomást a rendőrfőnöknek, és hogy talán
beszélhetne vele, mint férfi a férfival. Egyetlen pillantás a
rendőrfőnökre, és Tag tudta, hogy a fickó túl tisztességes.
Arany jegygyűrűt viselt. Bizonyára már vagy huszonöt
vagy harminc éve házas, és a feleségén kívül soha nem
vetett szemet más nőre.

– Igen, messzire mentem volna, hogy titokban tartsam a
dolgot – ismerte be Tag –, ha egyáltalán biztos lehettem
volna abban, hogy a gyerek az enyém. Merritt más
férfiakkal is találkozgatott. Volt valami ír pasas, Robbie, aki
New Yorkban dolgozik, a Breslinben. Lehet, hogy tőle volt a
gyerek.

– De Merritt azt mondta, hogy az öntől van – jegyezte meg
a rendőrfőnök. – De ön szerint lehetett volna Robbié is.
Mégis magát fenyegette meg, hogy kitálal a viszonyukról.
Bizonyára nagyon ijesztő lehetett ez önnek, különösen így, a
családja és barátai körében. A fia megnősül; elég
tisztességtelen volt a részéről, hogy pont ezt a hétvégét
választotta arra, hogy kiteregesse a szennyest.

Tag érezte a rendőrfőnök hanglejtéséből, hogy ez nem



valódi együttérzés a részéről, még ha igaz is, amit mond:
igenis tisztességtelen volt ez a lány részéről.

– Mondtam Merrittnek, hogy az esküvő után írok neki
egy csekket. Azt szerettem volna, ha elveteti a gyereket. –
Tag felemelte a kezét. – Tudom, hogy nem szép, de azért
elég messze van a gyilkosságtól. – A rendőrfőnök mereven
bámulta. – Ugye nem gondolja, hogy annyira hülye lennék,
hogy megfojtsam a nőt, akivel viszonyom van, a nőt, aki azt
állítja, hogy tőlem vár gyereket, és hogy hagynám, hogy a
hulláját a házam előtt mossa partra a víz a fiam
esküvőjének reggelén? Ennyire azért nem voltam
kétségbeesett. Határozottan aggódtam, de nem voltam
kétségbeesett, és senkit sem öltem meg.

– Viszont elvitte Ms. Monacót kajakozni, jól mondom?
Azzal a kajakkal, melyet a parton találtunk? A felesége és a
menye is azt állították, hogy kizárólag ön használja azokat a
kajakokat.

– Igen – bólintott Tag. – Elvittem.
– Az éjszaka közepén – jegyezte meg a rendőrfőnök. – És

ez ön szerint nem tűnt kétségbeesett lépésnek? Vagy
legalábbis vakmerőnek?

– Azt mondta, hogy beszélnie kell velem – védekezett Tag
–, távol mindenkitől, távol a háztól.

– És mi történt kajakozás közben?
– Az Abrams Point-i partra szerettem volna elevezni, de

sötét volt, így nehezen találtam – mondta Tag –, és amikor a
nyílt vízre értünk, a kajak a jobb oldalára dőlt, majd
csobbanást hallottam. Merritt kiugrott. – Tag előrehajolva
folytatta: – Meg kell értenie, hogy Merritt meg volt
bolondulva. Hormonálisan, érzelmileg és szellemileg is
instabil volt. Bevallotta, hogy kizárólag azért akarta
megtartani a gyereket, hogy hatalma legyen felettem.
Aztán fogta magát, és kiugrott a csónakból, mint valami
őrült. Vissza kellett érte eveznem, és a csuklójánál fogva
kellett visszahúznom a hajóba.

– A csuklójánál fogva? – kérdezte a rendőrfőnök.
– Igen – válaszolta Tag –, és amint újra a csónakban volt,

őrülten elkezdtem visszafelé evezni. A partra érve kiszállt,



és elviharzott. Azt hittem, elmegy aludni.
– A kajakot nem kötötte ki – mondta a rendőrfőnök –,

hanem otthagyta felfordítva a parton, ami, ha jól értem,
nem jellemző önre.

– Igen, szokatlan volt tőlem – jegyezte meg Tag –, de
aggódtam, hogy ha elkezdek bajlódni a kajak kikötésével,
akkor visszajön, és tovább folytatódik a dráma, esetleg
felemeli a hangját, és mindenki meghallja. – Tag a
tenyerébe temette az arcát. – Csak azt akartam, hogy
hagyjon békén.

– Pontosan – mondta a rendőrfőnök –, csak azt akarta,
hogy hagyja önt békén. – A férfi az asztalra tette a kezét, és
előredőlt. – A halottkém erős nyugtatót talált Ms. Monaco
szervezetében, ezért engedje meg, hogy elmondjam, hogy
mit gondolok. Azt gondolom, hogy amikor kitöltötte
Merrittnek az italt, akkor belerakott valamit az italába.
Utána elhívta őt kajakozni, és véletlenül megbillent a
csónak, ő pedig már nem tudott a partra úszni. De az is
lehet, hogy úgy volt, ahogy mondja, és visszahúzta a lányt a
csuklójánál fogva. Talán hagyta, hogy még a kajakban
kiüsse a szer Merrittet, és csak utána dobta a vízbe a parthoz
közel, hogy úgy tűnjön, mintha fürdeni ment volna.

– Nem – ellenkezett Tag. – Nem így történt. Nem
drogoztam be, és nem dobtam ki a hajóból.

– De azt elismeri, hogy ön öntötte ki az italt Merrittnek –
mondta a rendőrfőnök.

– Igen, de…
– Mást is ivott a lány? – kérdezte a rendőrfőnök.
– Vizet – válaszolta Tag. – Vizet! Featherleigh kiment a

konyhába… – Tag nem emlékezett, hogy az előtt vagy az
után, hogy Thomas elment volna aludni. Talán előtte.
Thomas meg tudja erősíteni. De nem… nem, utána történt.
Határozottan utána. – És Featherleigh hozott neki egy
pohár jeges vizet.

– Valóban? – kérdezte a rendőrfőnök, és jegyzeteket írt a
füzetébe.

– Igen, így volt – válaszolta Tag. Hirtelen úgy tűnt, ez a
mozzanat fogja őt megmenteni. A férfinak gyanús volt,



hogy Merritt kért egy pohár vizet, mert úgy tűnt, mintha
aggódna az egészsége miatt – vagy a gyermeke egészsége
miatt –, és aztán Tag rádöbbent, hogy igazából nem is látta,
hogy Merritt megitta volna az italt, amit töltött neki. Azon
gondolkodott, hogy lehet, hogy a lány kiöntötte.
Featherleigh pedig túlságosan lelkesen hozta a vizet az
újdonsült barátnőjének, és míg a nő elment a pohár vízért,
szólt Merritt Tagnek, hogy négyszemközt akar vele beszélni.
– Igen, Featherleigh hozott egy pohár vizet Merrittnek.
Merritt pedig az egészet felhajtotta.

– Az egész pohárral? – kérdezte a rendőrfőnök. – Senki
más nem ivott belőle?

– Így van – válaszolta Tag, miközben hátradőlt a székén.
Talán Featherleigh dobott valamit Merritt poharába, vagy a
lány vett be néhány tablettát korábban az este folyamán.
Featherleigh kiszámíthatatlan volt. Tag ártalmatlannak
mondta volna, de nem állt tőle távol, hogy véletlenül ilyen
jellegű pusztítást végezzen.

– A helyszínen nem találtunk vizespoharat – jegyezte
meg a rendőrfőnök.

– Nem? – válaszolta Tag. Nem értette, ez hogy lehetséges.
– Hát én akkor is azt állítom, hogy Merritt ivott egy pohár
jeges vizet. Featherleigh hozta neki a konyhából. – Tag
fenyegetően a rendőrfőnökre nézett, ami kockázatosnak
tűnt, de elvégre ő is meg volt félemlítve, de nem drogozta be
Merrittet, és nem is ölte meg. – Azt hiszem, beszélnie
kellene Featherleigh Dale-lel.

– Én meg azt hiszem, hogy nem kellene beleszólnia, hogy
hogyan végezzem a munkámat – vágta rá a rendőrfőnök,
alig felemelt hanggal, de szigorú hangszínnel. Az ilyen
emberek, mint Tag, a kirakatba illő otthonaikkal és laza
erkölcsükkel, csak ne mondják meg neki, hogyan folytassa
le a nyomozást. – Még egy kérdésem lenne.

Tag elkezdett pontokat látni a perifériás látóterében, ami
nála a fejfájás első jele volt.

– Mi lenne az?
– Ms. Monacónak volt egy csúnya vágás a talpán –

mondta a rendőrfőnök. – Tud valamit erről?



– Semmit – válaszolta Tag. – Amikor a sátornál voltunk,
még nem volt semmilyen vágás a talpán. Kérdezze csak
meg Featherleigh-t! Kérdezze meg Thomast! Szóval…
bizonyára akkor szerezte, amikor visszatértünk a kajakkal.
Ami bizonyítja, hogy biztonságban partot ért!

Erre a rendőrfőnök:
– Ez nem bizonyít semmit, de köszönöm a válaszait –

mondta erre a rendőrfőnök, majd felállt.
Tag is feltápászkodott, bár a lába erőtlen volt.
– Azt hiszem, elég egyértelmű, hogy Merritt

elkeseredettségében bevett valamit, aztán visszament a
vízbe, majd megfulladt – mondta Tag. – Simán
következtethetne arra, hogy a halála baleset volt.
Mindenkinek egyszerűbb lenne… a családjának és
barátainak, a fiamnak és Celeste-nek is.

– Következtethetnék arra, hogy baleset történt – jegyezte
meg gúnyosan a rendőrfőnök –, és igaza van, ez
valószínűleg mindenkinek egyszerűbb lenne, beleértve a
rendőrséget is, de ez nem feltétlenül fedné fel az igazságot.
Az én munkám pedig, Mr. Winbury, hogy az igazságot
keressem, amit ön egyértelműen nem ért meg.

– Kikérem magamnak – jegyezte meg Tag.
– Nos, hát… – mondta a rendőrfőnök, de aztán nem

folytatta, hanem Tag megkönnyebbülésére megindult az
ajtó felé. – Értesítem, ha még szükségem lenne bármire.

– Akkor végeztünk? – kérdezte Tag.
– Egyelőre igen – válaszolta a rendőrfőnök.
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CELESTE

Benji legénybúcsújának hétvégéjére a féktelen dorbézolást
Shooter szervezte meg. Kedd délután érkeztek Vegasba,
ahol egy penthouse lakosztályt vettek ki az Ariában, és
hajnalig kaszinóztak. Pénteken két futamban is
autóversenyeztek, majd lövészklubba mentek. Szombaton
Palm Springsbe ugrottak át golfozni, meg egy fejenként ezer
dolláros steaket enni a Mr. Lyonsban. Vasárnap pedig
indultak haza.

Mielőtt Benji elment volna, előre bocsánatot kért Celeste-
től.

– Valószínűleg lesznek vetkőzős lányok – sajnálkozott –,
vagy még annál is rosszabb.

– Kurvák meg d-d-drogok – mondta mosolyogva Celeste,
és búcsúzóul megcsókolta a férfit –, meg leszb-b-bikus
performansz. Nem igazán sz-sz-szeretném tudni a r-r-
részleteket. Csak érezd j-j-jól magad!

– Most örülnöm kellene, hogy nincs ellenedre ez az út –
kérdezte Benji –, vagy inkább aggódnom?

– Cs-cs-csak érezd jól magad! – kérte Celeste.

Celeste a péntek és szombat estét Eastonban töltötte a
szüleivel. Az anyja épp túl volt a kezelésen; így nem maradt
hátra más, mint hogy minden egyes napért hálát adjanak.
Karen egészen jól érezte magát, így elmentek hármasban
sétálni a környéken, utána pedig megvacsoráztak az
étteremben.

Celeste az apja parancsára magával vitte az esküvői
ruháját.

– Hátha meg szeretnéd mutatni édesanyádnak – mondta
a férfi.



– D-D-De hát miért? – kérdezte Celeste. – M-M-Még
mindig j-j-jöttök Nantucketre, ugye?

– Csak hozd el, kérlek – mondta Bruce.
Így hát, amikor szombat este az anyja végre otthon volt,

Celeste felpróbálta az esküvői ruháját, hozzá pedig a selyem
magas sarkút és a gyöngy fülbevalót. A hajával és a
sminkjével nem foglalkozott, és úgy tűnt, ez aligha
számított. Karen felderült; a szeme ragyogott, és a tenyerét
a mellkasára téve annyit mondott:

– Ó, drágám, meseszép vagy!
„Köszönöm”, mormogta Bruce a szoba másik sarkából.
Celeste körbefordult, és próbált mosolyogni.

Vasárnap reggel Celeste visszament a városba, hogy együtt
ebédeljen Merritt-tel egy Fish nevű helyen a Bleecker
Streeten.

– Osztrigát akarok enni – mondta Merritt Celeste-nek a
telefonba –, és nem szeretnék semmilyen ismerőssel
találkozni. Beszélnünk kell.

Mire Celeste odaért, Merritt már kikért egy Bloody Mary
koktélt. A lány éppen földimogyorót tört, aminek a héját a
földre szórta. Az étterem elég lepukkant volt, de a több
méter hosszú tört jégen halmokban álltak az osztrigák. A
tévében Yankees-meccs ment, a bárpultos pólóján pedig a
következő felirat szerepelt: SZEX, DROG, HOMÁR ROLL.

– Helló – köszönt Celeste Merrittnek, és leült a mellette
álló bárszékre. Azt tervezte, hogy miután megpuszilja
Merrittet, ő is rendel magának egy Bloody Maryt. Úgy
érezte, megérdemli, hogy egy kicsit hedonista lehessen,
hiszen eddig élte a jó kislányhoz illő életét, míg Benji három
napig tivornyázott.

– Helló! – köszönt vissza Merritt. – Hallottál valamit
Benjiről?

– Nem – válaszolta Celeste. – Megkértem, hogy ne hívjon.
– A lány vidám hangulatban volt, a nyelve pedig pörgött. A
dadogása teljesen megszűnt, amikor kettesben volt Merritt-
tel.



– Komolyan? – kérdezte Merritt.
– Komolyan – válaszolta Celeste. – Szerettem volna, ha jól

érzi magát, és nem azzal foglalkozik, hogy a jövendőbelijét
hívogatja.

– Érdekes elképzelés – jegyezte meg Merritt.
Celeste belekortyolt a Bloody Marybe; az alkohol és a

fűszerek szinte azonnal megszédítették. Arra gondolt, hogy
elmondja Merrittnek, hogy azért kérte meg Benjit, hogy ne
hívja, mert valójában nem akart hallani Shooterról – hogy
Shooter milyen programokat talált ki, hogy Shooter miket
csinált, hogy Shooter milyen vicces dolgokat mondott.
Celeste már majdnem a célnál volt. Az esküvő négy hét
múlva volt esedékes, de attól tartott, hogy az irracionális
érzelmei mindent el fognak rontani. Minden egyes nap
eszébe jutott, hogy talán le kellene mondania az esküvőt.

Celeste ismét belekortyolt a koktéljába, míg Merritt a
menüt böngészte a falon. Micsoda megkönnyebbülést
jelentett volna számára, ha beszélhetett volna Merrittnek az
érzéseiről. Elvégre erre valók a legjobb barátok, nem?
Celeste azzal, hogy nem beszélt vele az érzéseiről,
gyakorlatilag nem volt jó barát. De ő mégis félt kiadni
magát. Attól tartott, hogy ha hangosan kimondja, hogy
„szerelmes vagyok Shooterba”, valami rossz fog történni.

Merritt rendelt egy tucat osztrigát. Nyugati parti
hangulatban volt a lány, ezért hat Kumamotót és hat Fanny
Bay-t kért ki; Celeste belement, hogy mindkettőt
megkóstolja, és megpróbálja megkedvelni a kis piszkokat.
Nemzetség: Csendes-óceáni osztriga. Faj: Crassostrea gigas.

Merritt hatalmasat sóhajtott, majd belevágott.
– Kérlek, ne ítélj el.
– Soha nem tennék ilyet – mondta Celeste. – Mi van?
Merritt kinyújtotta a kezét.
– Reszketek az idegtől.
– Mondd el, mi a baj – mondta Celeste. Hozzá volt szokva,

hogy Merritt kicsit túldramatizálja a dolgokat. Ez volt az
egyik ok, amiért Celeste annyira szerette a lányt.

– Találkozgatok valakivel – mondta Merritt. – Pár hete
kezdődött, és azt hittem, hogy csak egy átlagos kis flört lesz,



de felhívott a fickó, és azóta elég komolyra fordult a dolog.
– Igen? – mondta Celeste. Nem értette, hogy miért olyan

nagy ügy ez.
– Ő házas – mondta Merritt.
Celeste a fejét ingatta.
– Azt hittem, tanultál a leckéből a Travis Darling ügy

kapcsán.
– Travis egy ragadozó volt – mondta Merritt –, ezt a fickót

igazán kedvelem. Az a baj… megígéred, hogy nem ölsz meg?
– Megölni? – kérdezte Celeste. Ötlete sem volt, hogy

Merritt mire akart kilyukadni.
– A jövendőbeli apósod az – vallotta be Merritt. A lány a

fejét leszegve, oldalról Celeste-re pillantva kimondta a férfi
nevét is: – Tag az.

Celeste nagyon büszke volt magára: nem visított. Nem
pattant fel a helyéről, vagy hagyta ott az egész helyet, és
nem szállt fel a metróra, hogy hazamenjen. Ehelyett
felhörpintette a maradék Bloody Maryt, majd jelezte a
pultosnak, hogy kér még egyet.

Tag az. Merritt és… Tag.
Túl régóta lógok Merritt-tel, gondolta, ugyanis egyáltalán

nem sokkolta a hír. Olyan könnyedén el tudta képzelni
Merrittet és Taget együtt.

– Akkor kezdődött, amikor elvitt téged arra a
borvacsorára?

– Már egy kicsivel az előtt – válaszolta Merritt. –
Észrevettem, hogy nézegetett a lánybúcsúd hétvégéjén,
amikor péntek este vártuk a taxit. Aztán szombat reggel
megpróbáltam kideríteni, hogy valóban érdeklődik-e
irántam, és kiderült, hogy igen.

– Lefeküdtél vele? – kérdezte Celeste. Tag egy vonzó fickó,
igazi alfahím volt, amilyennek Merritt szerette a férfiakat,
de Celeste elképzelni sem tudta volna vele a szexet. A férfi
öregebb volt, mint az apja.

– Tényleg huszonnyolc éves vagy? – kérdezte Merritt. –
Hát persze hogy lefeküdtem vele.

– Ó – mondta Celeste. – Sajnálom, de…
– Azt hittem, hogy csak egy egyéjszakás kaland lesz –



folytatta Merritt –, elkérte a számomat, de nem gondoltam
volna, hogy valaha is felhív majd. Aztán egyszer csak
másfél héttel később, hajnali kettőkor felhívott.

– Ó, Jézus – sóhajtozott Celeste. Gondolatai kiszámítható
pályát jártak be: Hogy gondolta ezt Tag? Micsoda egy görény!
Mennyire tipikus szemétláda pasi! Egészen addig a pillanatig
Celeste kedvelte a férfit. Szívet tépő volt Celeste számára
rádöbbenni, hogy a férfi a barátnőjét vadászta le, egy, a
gyerekeivel egykorú lányt. Vajon mindig is ezt csinálta?
Biztosan! És mi a helyzet Greerrel? Celeste soha nem gondolta
volna, hogy egyszer sajnálatot fog érezni Greer Garrison
iránt, de ez a pillanat is elérkezett. Értette a Tag tettei
mögött lévő biológiai késztetések természetét: a férfi még
mindig ereje teljében volt, még mindig kereste a
lehetőséget, hogy szétszórja a magjait a faj fenntartása
érdekében. De ne már!

– Ne már! – mondta fennhangon Celeste.
Merritt megalázkodott Celeste érzelmi kitörésétől.
– Ne haragudj – mondta Celeste, és a második Bloody

Maryre vetette magát. – Sajnálom. Nem ítéllek el. De k-k-
kérlek, Merritt, muszáj véget vetned ennek. Holnap. De
legjobb lenne, még m-m-ma.

– Nem hiszem, hogy képes vagyok rá – mondta Merritt. –
Nyakig benne vagyok. Teljesen a hatalmába kerített. Jövő
héten lesz a szülinapom, és megkértem, hogy menjünk el
valahová.

– F-F-Felnőtt nő vagy – jegyezte meg Celeste. Megrezzent;
visszatért a dadogása. Hát persze hogy megint dadogott!
Celeste a nyugalmából egy pillanat alatt kizökkenve úgy
érezte magát, mint aki épp a vidámparkban a
hullámvasútról szállt le egy hatalmas adag sült krumplival
a gyomrában. – Nincs feletted hatalma. Van saját szabad
akaratod, és bármikor kisétálhatsz ebből.

– Képtelen vagyok másra gondolni – mondta Merritt –, az
ereimben érzem őt, mintha megfertőzött volna. –
Megérkeztek az osztrigák, és Merritt szórakozottan
meglocsolta a kagylók felét csípős szósszal. – El tudod



képzelni, hogy milyen érzés lehet ez?
Az ereiben érezni a másikat, mintha megfertőzött volna.

Igen, gondolta a lány, el tudom képzelni. Shooter.
– N-N-Nem – válaszolta Celeste röviden.

Bár szíve szerint hazament volna, Celeste mégis az egész
délutánt Merritt-tel töltötte a Fishben. Celeste Cobb salátát
evett, Merritt pedig tonhalburgert extra wasabival.
Rendeltek egy üveg Sancerre-t, majd – mivel Celeste lassan
emésztette a híreket, Merritt pedig kissé fel volt dobódva,
hogy végre elmondhatta valakinek – rendeltek még egy
üveggel.

– A Sancerre egy, a Loire-völgyből származó sauvignon
blanc – tájékoztatta Merritt. – Ezt Tag tanította nekem az
első közös esténk alkalmával.

– Remek – jegyezte meg Celeste. Türelmes volt, és Merritt
elkezdte felfedni a Taggel való kapcsolatának részleteit.

Merritt lakásán találkoztak. Egyszer elmentek
szendvicset enni. Tag fizetett, kihúzta a lánynak a széket, és
kivitte a szemetet. Tag kifinomult, érett, okos és sikeres
volt. A lány tudta, hogy micsoda közhely, de teljesen levette
a lábáról a férfi brit akcentusa. Zabálta, fürdött benne. Tag
féltékeny volt Robbie-ra. Annyira, hogy Merritt lakásához
ment az éjszaka közepén.

– Mesélt valaha n-n-neked Greerről? – kérdezte Celeste, és
öntött magának még egy pohár bort. Kezdett lerészegedni.
Az ételeiket már elvitték, ezért Celeste egy tál
földimogyorónak esett.

– Néha említette – mondta Merritt –, de általában
igyekeztünk távol tartani magunkat ettől a témától.

– Bölcs dolog – jegyezte meg Celeste.
Merritt elmesélte Celeste-nek, hogy pár nappal korábban

Tag megkérte Merrittet, hogy várjon rá az egyik szálloda
bárjában, ahol az ügyfeleivel iszogatott. Szexeltek a női
mosdóban, majd Merritt távozott.

Mint egy filmjelenet, gondolta Celeste. Csakhogy ez a
valóság volt a legjobb barátnője és a jövendőbeli apósa közt.



Szörnyülködnie kellett volna! Ennek ellenére, rá nem
jellemző módon, Celeste szinte megkönnyebbült, hogy
Merritt valami olyasmit tett, ami még annál is szörnyűbb
volt, mint amit Celeste tett, hiszen szerelmes volt a
vőlegénye legjobb barátjába. Ez igencsak próbára tette az
akaraterejét. Az akaraterő, most már tudta, egy
kihalófélben lévő tulajdonság. Rajta kívül rengetegen
folytattak elítélendő módon viszonyt másokkal.

– Haza kell mennem – mondta Celeste, és a telefonjára
pillantott. – Benji gépe húsz perc múlva érkezik, és átjön v-
v-vacsorára.

– Nem mondhatod el neki – mondta Merritt.
Celeste a barátnőjére pillantott. Nehéz lett volna

megmondani, hogy pontosan mi volt a tekintetében, mert a
lány úgy érezte, mintha gyurmából lett volna az arca. A bár
levegője vibrált. Celeste nagyon be volt rúgva.

– Egyértelmű, hogy nem – nyugtatta meg Celeste.

Merritt kifizette a számlát, Celeste pedig most először nem
tiltakozott ez ellen, és nem ajánlotta fel, hogy kifizeti a felét,
és akkor sem ellenkezett, amikor Merritt harminc dollárt
nyomott a kezébe, és berakta egy taxiba. Celeste
megérdemelte, hogy megvesztegessék.

Celeste-nek valahogy sikerült felmennie a lépcsőn a
lakásába, de nem tudta elképzelni, hogy kijózanodjon a
vacsoráig, de ha lemondta volna, akkor attól tartott volna,
hogy Benji azt gondolja majd, hogy szomorú a
legénybúcsúja miatt.

Nem beszélhetett neki Merritt viszonyáról az apjával.
Még véletlenül sem csúszhatott ki a száján semmi ezzel
kapcsolatban. Úgy kellett viselkednie, mintha minden a
legnagyobb rendben lenne, és mintha semmi különös nem
történt volna.

Celeste még írt egy üzenetet Merrittnek. „Zárd le!
Azonnal! Kérlek!”



Majd arccal lefelé fordulva elaludt a kanapén.

Arra ébredt, hogy valaki nyomja a csengőt. A szobája
ablakából lágy fény szűrődött be. Már esteledett. Próbálta
kitalálni, hány óra lehetett. Az ágy melletti órára pillantott.
Negyed nyolc volt. Benji lesz az, gondolta.

A bejárati ajtó felé sietett, hogy megnyomja az ajtónyitó
gombot, majd elrohant a fürdőszobába fogat meg arcot
mosni. Még mindig részeg volt, de már nem annyira, mint
mielőtt lefeküdt, nem köpött vattát, és másnapos sem volt.
Inkább egy kicsit talán éhes volt. Gondolta, hogy
elsétálhatnának Benjivel a perui csirkés étterembe.
Vasárnap este volt, ilyenkor Benji mindig otthon aludt, ő
pedig tízkor már az ágyban lehet majd, gondolta. Úgy volt,
hogy másnap két teljes iskola látogat el az állatkertbe; ez
volt a június átka.

Celeste ezeken a világi dolgokon töprengett, miközben
ajtót nyitott, a látvány pedig sokkolta.

Nem Benji volt az.
Hanem Shooter.
– Várjunk csak… – mondta.
– Szia, Napsugár! – köszöntötte a férfi. – Bejöhetek?
– Hol van B-B-Benji? – kérdezte a lány, miközben

beléhasított a pánik. – T-T-Történt valami?
– A JFK-ről egyenesen hazament – válaszolta Shooter. –

Nem hívott?
– N-N-Nem tudom – válaszolta Celeste. Nem nézett a

telefonjára azóta… mióta elindult a bárból.
Shooter bólintott.
– Higgy nekem. Hívott, és hagyott üzenetet is, hogy

szeretne hazamenni és lefeküdni. Nem sok maradt a régi
Benjiből, mire leszállt a gép.

– Oké – mondta Celeste. – És te mit k-k-keresel itt?
– Bejöhetnék? – kérdezte Shooter.
Celeste Shooter mögé pillantott. A lépcsőház a szokásos

volt, siralmasan szürke. A lány zavarba jött a lakása miatt –
Shooter valami szolgálati lakásban lakik a Hell’s Kitchen16



városrészben, ezért még inkább szégyenkeznie kellett volna
az otthona miatt.

Egyébként nem kellett volna, hogy érdekelje, mit gondol
Shooter.

– Rendben – mondta végül Celeste. Közömbös, sőt kissé
ingerült hangszínével ügyesen palástolta, hogy belül úgy
fickándozott mindene, mint a bronxi állatkert Kellyanne
nevű hisztérikus arapapagája. Benji megsemmisült a
legénybúcsús kalandok során, és Shooter sem volt túl jó
bőrben. A haja rendetlenül állt, és egy New York Giants-es
pólót, egy kopott khaki rövidnadrágot és egy vietnámi
papucsot viselt. Shooter fiatalabbnak tűnt Celeste-nél,
szinte ártatlannak. Lassan félreállt, hogy beengedje, majd
becsukta mögötte az ajtót.

– Szóval milyen volt az évszázad legénybúcsúja? –
kérdezte.

Shooter ahelyett, hogy válaszolt volna, megcsókolta
Celeste-et. A csókja pontosan olyan volt, mint amilyennek
Celeste megálmodta: finom és édes. A lány búgó hangot
adott ki, mint egy galamb, Shooter pedig újra megcsókolta.
Celeste lába megremegett; alig értette, hogy volt képes állva
maradni. Shooter a két tenyerével körbeölelte a lány arcát;
az érintése finom volt, a forróság és a vágy, amit érezni
lehetett köztük, viszont őrjítően hatott. Celeste-nek
fogalma sem volt arról, hogy a teste képes így reagálni egy
másik emberre. Minden porcikája égett a vágytól.

Shooter a kezét Celeste fenekére csúsztatta, és erősen
magához szorította a testét. Celeste annyira akarta a férfit,
hogy sírni tudott volna. Gyűlölte, hogy igaza volt. Tudta,
hogy ha valaha is eljön ez a pillanat, önkívületbe fog esni, és
elveszti minden józan eszét.

Ne hagyd abba, gondolta. Ne hagyd abba!
Shooter váratlanul eltolta magától a lányt.
– Celeste – mondta rekedt hangon –, szerelmes vagyok

beléd.
Én is szerelmes vagyok beléd, gondolta a lány. De nem

mondhatta ki, és hirtelen észhez tért, úgy, ahogy pár
másodperccel azelőtt kellett volna. Ez nem helyes! Ez nem



helyes! Ő Benji menyasszonya! Nem fogja tönkretenni ezt az
egészet azzal, hogy megcsalja. Nem fogja megcsalni. Nem
lesz olyan, mint Merritt és Tag, akik lehet, hogy azt
gondolják, hogy a vágyaik elsöprő erejéből fakadóan nem
kell erkölcsi felelősséget vállalniuk a tetteikért. Celeste nem
volt vallásos, de volt egy belső iránytűje, hogy mi helyes, és
mi nem, ugyanakkor hitt abban – bár ezt soha nem mondta
volna ki –, hogy ha Merritt és Tag így folytatják, akkor
annak rossz vége lesz. Nagyon-nagyon rossz vége.

Ez nem történhetett meg vele. Nem hibázhatott,
különben az anyja meghal, ebben biztos volt.

– El kell menned – nyögte ki Celeste.
– Celeste – kérlelte a férfi.
– Menj el! – utasította Celeste Shootert, és kinyitotta az

ajtót, de közben úgy érezte, azonnal elájul. – Shooter, kérlek!
Kérlek!

A férfi hosszan bámulta őt a hipnotikus hatású kék
szemével. Celeste próbált kapaszkodni énjének abba a kis
részébe, amelyik azt sugallta, hogy ez a helyes döntés, az
egyetlen lehetséges döntés.

Shooter nem erőltette a dolgot. Kilépett az ajtón, Celeste
pedig becsukta mögötte az ajtót.
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NANTUCKET

Ahogy Nick hallotta a rendőrfőnöktől: a Featherleigh Dale-
lel történő beszélgetése hirtelen kiemelt fontosságú lett.
Tag Winbury, az apa volt a gyanúsított továbbra is, de a
rendőrfőnök nem volt meggyőződve arról, hogy ő volt a
tettes.

– A férfi beismerte, hogy elvitte a lányt kajakozni –
mondta a rendőrfőnök. – Azt mondta, hogy a lány
szándékosan a vízbe ugrott, és hogy visszament kimenteni,
a csuklójánál fogva húzta vissza a kajakba, ami
megerősítette, a halottkém jelentését. Elismerte, hogy itatta
a lányt, így logikus magyarázat lenne, hogy valamit
belekevert a lány italába, de a helyszínelők nem találtak
semmit sem az üvegben, sem a poharakban. Viszont nem
tudott a lány vágásáról a talpán. Azt mondta, hogy biztosan
az után vágta el, miután visszatértek a partra. Meg kellene
kérdezni Featherleigh-t, hogy tud-e valamit a vágásról. Tag
azt mondta, hogy Merritt ivott egy pohár vizet, amit
Featherleigh Dale hozott neki a konyhából.

– Vizet? – kérdezte Nick. – A helyszínen nem volt
vizespohár.

– Pontosan – válaszolta a rendőrfőnök. – Szóval lehet,
hogy hazudik. Vagy talán…

– Valaki eltüntette a vizespoharat – szakította félbe Nick.
Az anya, Greer Garrison kiment a konyhába valamikor az
este folyamán, pezsgőért. Nicknek továbbra is az volt az
érzése, hogy a nő rejteget valamit. – Ha Greer tudott a
viszonyról…

– És a terhességről… – vágta rá a rendőrfőnök.
– Lehet, hogy ő tett valamit a vízbe – bólogatott Nick –, és

utána visszament eltüntetni a poharat. Betette a
mosogatógépbe. De honnan tudhatta, hogy Merritt később



elmegy fürdeni?
– Talán ő és a férje is benne voltak – jegyezte meg a

rendőrfőnök.
– Mindketten? – kérdezte Nick. – A fiuk esküvője előtti

estén? Az esküvőn, melyet ők fizettek?
– Van itt még valami – tette hozzá a rendőrfőnök. – Tag

Winbury okos fickó volt. Ha azért vitte el kajakozni a lányt,
hogy a lány vízbe fulladjon, akkor gondosan elzárta volna a
kajakot, miután visszatért a partra. Nem igaz? Hogy
eltüntesse a nyomokat.

– Vagyis túlgondoljuk szerinted? – kérdezte Nick. – Lehet,
hogy tényleg csak baleset volt?

– Légy alapos Featherleigh-vel – kérte a rendőrfőnök.
– Jól ismersz – válaszolta Nick –, egy igazi kopó vagyok.

Nick a kihallgatószobában várta, hogy bekísérjék
Featherleigh Dale-t. Hallotta, amint a nő a folyosón azt
rikácsolja, hogy le fogja késni a gépét a JFK-n, meg hogy
vissza kell jutnia Londonba. Luklo benyitott a szobába, és
betessékelte Ms. Dale-t. Nick felállt.

Ő és Featherleigh Dale üdvözölték egymást.
– Hát maga finom kis falat, nemdebár? – jelentette ki

harsányan a nő.
Luklo önelégülten vigyorgott, Nick pedig kezet nyújtott.
– Ms. Dale, én Nick Diamantopoulos vagyok, a

massachusettsi rendőrségen dolgozom nyomozóként.
Feltennék önnek néhány kérdést, és amint végeztünk,
feltéve, hogy elégedettek vagyunk a válaszaival, Luklo
biztos visszakíséri önt a reptérre, és már utazhat is haza.

– Ha tudtam volna, hogy a nyomozó úgy fog kinézni,
mint maga – mondta Featherleigh –, akkor biztosan
elkövettem volna valamilyen bűntényt.

– Kérem, foglaljon helyet – mondta Nick.
Featherleigh a gurulós bőröndjét az asztalhoz

támasztotta, és a tetejére pakolta a dugig telepakolt
kézitáskáját, melyből kikandikált egy puha borítású könyv,
egy hajkefe, egy zacskó nyitott perec, melynek tartalma a



földre ömlött. A nő a táskából kivett egy kisebb retikült,
majd gondosan tűzpiros rúzst kent az ajkára.

Nick várt, míg a nő felkészül, és arra gondolt, hogy ez a
nő annyira szétszórt, hogy még véletlenül sem tudna
megölni senkit sem. De talán téved. Featherleigh Dale a
negyvenes évei közepén járt. Kissé telt alkata volt, a haja
színe pedig vörösesszőke volt – úgy tűnt, mintha hajfestés
közben meggondolta volna magát a színt illetően –,
kezeslábast viselt, mely úgy nézett ki, mint a légierő által
negyvenkettőben hordott egyenruhák, csak ujj nélkül.

– Hozhatok önnek valamit inni? – kérdezte Nick.
– Hacsak nincs valami rendes chardonnay-juk, akkor

nem – mondta a nő –, épp félbeszakítottak, miközben
ebédeltem.

Nick visszaült a helyére.
– Akkor vágjunk bele, Ms. Dale.
– Feather – mondta a nő. – A barátaim így szólítanak.
– Feather – mondta Nick, és halványan elmosolyodott.

Ismert egy transzvesztita prostituáltat New Bedfordban a
Brock Avenue-n, akit Feathernek hívtak. Majd megálljt
parancsolt a gondolatainak, és emlékeztette magát, hogy
fontos dolga van, és hogy alaposnak kell lennie. – Kezdjük
azzal, hogy honnan ismeri ön a Winbury családot.

Featherleigh, illetve Feather legyintett egyet.
– Mindig is ismertem őket.
– Ez mit jelent pontosan?
– Azt jelenti, hogy lássuk csak… Tag Winbury a

bátyámmal, Hamishsel járt együtt az Oxfordra, isten
nyugosztalja szegényt, szóval gyerekkorom óta ismerem
Taget. Találkoztam velük a bátyám temetésén, és azóta
folyamatosan keresztezték egymást az útjaink. Van egy
vállalkozásom, olyan embereknek keresek antik kincseket,
mint Greer, olyanoknak, akiknek istentelenül sok pénzük
van, és nem sajnálnak letenni az asztalra harmincezer
dollárt egy szófáért. Találtam neki néhány bontott ablakot
egy Canterburyban álló templomból, melyeknek darabját
tízezer dollárért vette meg, és biztos vagyok benne, hogy
azóta is a raktárban tartja őket valahol.



– Szóval önt üzleti kapcsolat fűzi a Winbury családhoz –
jegyezte meg Nick.

– És személyes is – javította ki Feather. – Ők a barátaim.
– Hát, igen – mondta Nick. – Ön egyenesen iderepült

Londonból az esküvőre. Mennyire ismeri Benjit és Celeste-
et?

– Benjit ismerem valamennyire, de Celeste-et egyáltalán
nem. Tegnap este találkoztam vele először. Vele és a
barátnőjével. Szörnyűség, ami történt.

– Mi történt? – kérdezte Nick.
Feather szeme elkerekedett.
– Maga nem hallotta? A menyasszony barátnőjét,

Merrittet holtan találták a vízben! Ő lett volna az esküvői
tanú! Azt hittem, ezért vagyok itt.

– Nem, igen, igaza van, emiatt – válaszolt Nick. A nő
reakciója kizökkentette a férfit. – Arra gondoltam, mi
történt tegnap éjjel. Ha jól tudom, ön is ott volt a sátorban a
többiekkel, és rumot ittak. Így volt?

– Mount Gay Black Barrelt – válaszolta Feather. –
Barbadosról. Tudja, jártam ott, ahol készítik. Egyszerűen
imádom.

– Pontosan ki volt még önnel? – kérdezte Nick.
– Tag, Thomas és Merritt – válaszolta Feather. Majd

elkomorodva hozzátette: – Az elhunyt.
– Szóval ön azt állítja, hogy előző este ismerte meg

Merrittet – folytatta Nick. – Hogy történt ez pontosan?
– Úgy, ahogyan egy buliban szokás – válaszolta Feather. –

Azonnal felfigyeltem rá. Rendkívül csinos volt, és ízléses,
volt benne valami természetes magabiztosság. Szeretem a
magabiztos embereket. – Feather Nicket bűvölte. – Mint
maga is. Látom én. Nagyon vonzóvá tud tenni egy férfit.

– Szóval már távolról kiszúrta – állapította meg Nick. –
Valaki bemutatta önöket egymásnak?

– Nem, csak később – mondta Feather –, sokkal később,
valójában csak miután véget ért a buli.

Nick lejegyzetelte, amit a nő mondott, és bólintott. A férfi
úgy érezte, hogy Feathernek egy apró bátorítás is elég volt,
hogy tovább beszéljen.



– Kétségbeesetten próbáltam találni valami italt. A
fiatalok elmentek a városba. A menyasszony, a vőlegény, a
vőlegény tanúja és Thomas, de az öreg Feathert senkinek
sem jutott eszébe elhívni, én pedig még nem akartam
hazamenni a szállásomra. Próbáltam kikönyörögni egy
üveg piát a felszolgálóktól, de nem jött össze, így elmentem
vadászni egyet.

– Vadászni – mondta Nick.
– Próbáltam elbújni – vallotta be Feather –, mert ha Greer

észrevett volna, egyből berakott volna egy taxiba.
– Ó, igen?
– Greer nem kedvel, sosem szívelt. Gazdag, földbirtokos

dzsentricsaládból származik, aki egy Swallowcroft nevű
birtokon nőtt fel, és a Wycombe Abbey-be járt, meg ilyenek.
Azt hiszi, hogy kergetem a férjecskéjét. Hah!? – sipákolt
Feather. – Túl öreg, túlságosan is öreg ő hozzám.

Nick úgy érezte, hogy jobban kell terelnie a beszélgetést,
mert a nő állandóan elkalandozott, bár lejegyzetelte, hogy:
„Greer azt gyanította, hogy Feather meg Tag???”

– Térjünk vissza arra, hogyan ismerkedett meg Merritt-
tel…

– Szóval bujkáltam, lábujjhegyen a bokrok mögé rejtőzve,
ami sokkal nehezebb volt, mint amilyennek elsőre tűnhet, a
mozgásérzékelős világítás miatt. Kitaláltam, hogy ha el
tudok jutni valahogy a medencéig, akkor ott biztos találok
valami alkoholos italt. – Feather egyik ujjával
megkopogtatta a homlokát. – Okosan körbeszimatoltam.
Na mindegy, véletlenül belebotlottam a menyasszony
tanújába, amint Greer rózsabokrai alatt üldögélt, sírva.

– Sírva?
– Megkérdeztem tőle, hogy minden rendben van-e. Azt

mondta, igen. Megkérdeztem, hogy tehetek-e érte valamit.
Azt válaszolta, hogy nem. Meglepődtem, mert megfogott az
a mélyről jövő magabiztosság benne, aztán egyszer csak ott
ült, mint egy kislány a játszótéren, mint akit otthagytak a
pajtásai. Megkérdeztem hát, hogy nincs-e kedve velem
tartani az én kis csínytevésemben.

– Az ön kis csínytevésében? – kérdezett vissza Nick.



– Hogy piát keressünk a medencénél – válaszolta Feather
–, ő pedig azt mondta, hogy velem tart.

– Utána mi történt? – kérdezte Nick.
– Kinyitottuk a kaput, kiszemeltünk két napozóágyat,

elhúztam a ház üvegajtaját, és voilà! Ott volt egy egész bár!
Kevertem néhány Grey Goose vodkát tonikkal, és kivittem
neki. Merritt azt mondta, hogy ő nem kér, mert
rendetlenkedik a gyomra, részemről pedig ez teljesen
rendben volt, mert így mindkettőnkét én ittam meg.

– Merritt ott maradt önnel? – kérdezte Nick.
– Igen, ott maradt. Beszélgettünk. Kiderült, hogy sok

közös volt bennünk.
– Igen?
– Mindketten egy nős férfiba voltunk szerelmesek –

mondta Feather. – Úgy értem, mennyi ennek az esélye?
Nem olyan kevés, mondta volna Nick, de óvatosnak kellett

lennie. Feather őszintének tűnt, de a férfi már elég ideje volt
a szakmában ahhoz, hogy azt gyanítsa, hogy a nő csak
megjátszotta magát.

– Mondott Merritt bármit is a férfiról, akibe szerelmes
volt? – kérdezte.

– Csak annyit, hogy nős – válaszolta Feather –, meg hogy
kiderült, hogy egy igazi seggfej. Kergette a lányt, kergette…
aztán pedig eldobta, mint egy forró krumplit. Nem hagyta
volna el a feleségét, semmiképpen sem. És meg kell hogy
mondjam, ez az egész nagyon ismerősen hangzott
számomra.

– De Merritt nem mondta, hogy ki volt az a férfi?
– Nem, és én sem mondtam el neki – mondta Feather –,

együtt siránkoztunk csupán, nem gyóntunk.
– Említette, hogy a férfi, akivel találkozgatott, ott lesz az

esküvőn? – kérdezte Nick.
– Az esküvőn… nem. A lány Manhattanben élt. Miért…

arra gondol, hogy akivel találkozgatott, hivatalos volt az
esküvőre, és az a férfi ölte meg?

Nicknek ismét kezébe kellett vennie az irányítást.
– Mi történt, amikor eljöttek a medencétől?
– Úgy döntöttünk, hogy visszamegyünk a házhoz –



folytatta Feather –, és belebotlottunk Tagbe meg Thomasba,
volt velük egy üveg rum.

– Meglepődtek, amikor meglátták magukat? – kérdezte
Nick.

Feather oldalra billentette a fejét.
– Hogy meglepődtek-e? Nem emlékszem. Tag

megkérdezte, hogy nem akarunk-e inni velük egyet. Mi
pedig elfogadtuk a meghívást.

– Szóval önök a sátorban ültek, és rumot ittak. Utána mi
történt? – kérdezte Nick.

– Mit gondol, mi történt? – kérdezett vissza Feather. –
Lerészegedtünk. – Itt elgondolkodott. – Még jobban
lerészegedtünk.

– Merritt is ivott?
– Feltételezem – válaszolta Feather. – De ne vegye

készpénznek, mert emlékszem, hogy émelygett a gyomra.
Egy idő után Thomasnak szólt az asszonykája, hogy menjen
lefeküdni, és azt gondoltam, hogy ott vége a bulinak, de Tag
éjszakai bagoly, és úgy tűnt, még folytatná az estét, Merritt
pedig kért egy pohár vizet. Vittem neki.

– Vitt Merrittnek egy pohár vizet? – kérdezte Nick.
Feather bólintott.

– Jeget is tett a vízbe? – kérdezte Nick.
Feather a plafonra bámult, mintha a válasz a

mennyezetre lett volna írva.
– Nem emlékszem. Sajnálom. Fontos ez?
– Történt bármi egyéb, amíg ön bement a vízért? –

kérdezte a férfi. – Látott bárkit bármit csinálni?
Feather bólintott.
– Pisiltem.
– Tehát kiment a fürdőszobába – mondta Nick. – Még az

előtt, mielőtt kiöntötte volna a pohár vizet, vagy utána?
Feather meredten bámult a férfira.
– Utána – mondta. – A pulton hagytam addig a poharat.

Úgy értem, nem vittem magammal a vécére.
– De nem látott senki mást a konyhában? – kérdezte Nick.
– Nem.
– Nem hallott semmilyen neszt?



– Nem – válaszolta Feather. – Ment a ventilátor. Tudja, a
menőbb házakban nem hallgatják egymás csurgatását az
emberek.

– Senki sem követte magát kintről? – kérdezte Nick.
– Nem – válaszolt Feather.
– És amikor odaadta a vizet Merrittnek, megitta? –

kérdezte Nick.
– Úgy lehúzta, mintha egy kiló sót megevett volna.
– Emlékszik arra, hogy elvitte-e a poharat? – kérdezte

Nick. – Mert a vizespohár ma reggel már nem volt az
asztalon, a felespoharak viszont igen.

Feather a fejét rázta.
– Nem emlékszem, hogy elvittem volna a poharat. Ha

tippelnem kellene, azt mondanám, hogy otthagytam, azt
feltételezve, hogy a házvezetőnő majd eltakarítja reggel.

Nick jegyzetelt: „házvezetőnő?”
– És hogy lett vége a bulinak? – kérdezte Nick.
– Megittuk a rumot – válaszolta Feather. – Tag azt

mondta, hogy elmegy egy másik üvegért a
dolgozószobájába. Azon nyomban el is ment, Merritt pedig
azt mondta, elmegy aludni, így egyedül maradtam a
sátorban egy időre… aztán úgy döntöttem, jobb, ha olajra
lépek. Nem akartam sokáig fent maradni, és Taggel
iszogatni kettesben.

– Miért nem?
– Nem nézett volna ki jól – válaszolta Feather. – Ha Greer

meglátott volna bennünket… – Feather elgondolkodott. –
Rettegek attól a nőtől.

– Valóban?
– Mindenki retteg tőle – válaszolta Feather. – Mond

valamit, de látni lehet rajta, hogy teljesen mást gondol. A
regényírók megrögzött hazudozók, tudja.

– Azok? – kérdezte Nick.
– Nem azok? – kérdezett vissza Feather. – A

hazugságokból élnek. Kitalálnak történeteket,
nyilvánvalóan ez bekúszik a magánéletükbe is.

Nicket felcsigázta ez a válasz.
– Látta Greert, akár csak egy pillanatra is, miután a buli



véget ért? Látta őt a konyhában, amint pezsgőt tölt
magának?

– Nem – válaszolta Feather, majd nagyot sóhajtott. –
Miért? Azt gondolja, hogy Greernek köze lehet a
történtekhez?

– Nem látta őt? – kérdezte Nick. Feather a fejét ingatta. –
Merrittet látta még az este folyamán?

– Nem – válaszolta Feather.
– Szóval akkor látta Merrittet utoljára, amikor elment

aludni.
– Így igaz.
– Nem tudja, hogy az este folyamán Merritt megvágta-e a

lábát? – kérdezte Nick.
– Hogy megvágta-e a lábát? – kérdezte Feather. – Nem.
– Volt rajta cipő, amikor elmentek italt vadászni?
– Igen – válaszolta Feather. – Egy ezüst szandál.

Csodálatos volt. Merritt azt mondta, hogy ajándékba kapta
őket az egyik cégtől, és megkérdeztem, hogy nem tudna-e
nekem is szerezni egyet, mire megkérdezte, hogy hányas
méretet hordok, mire én azt válaszoltam, hogy tíz és felest,
majd azt mondta, hogy „el van intézve”. – Feather szeme
könnybe lábadt. – Tényleg nagyon kedves lány volt.

– Igen – jegyezte meg Nick. – Ebben biztos vagyok. – A
férfi lejegyzetelte, hogy: „Nem volt vágás. Szandál.” Tudta,
hogy találtak egy ezüst szandált a helyszínen, a sátorban,
amit bizonyára Merritt hagyott ott, amikor elment
kajakozni Taggel. Nick végre úgy érezte, hogy kezd
összeállni a kép, hogy mi is történt valójában… egypár
kritikus részlettől eltekintve.

– Oké, szóval amikor ön… olajra lépett, hová ment?
Hívott egy taxit, és visszament a szállására?

– Hát, hmmm – hümmögött a nő.
– Sajnálom – jegyezte meg Nick –, kérem, válaszoljon

igennel vagy nemmel. – Feather hezitált. Oké, akkor itt lesz a
kutya elásva, gondolta Nick. – Feather?

– Igen – válaszolta. – Igen, visszamentem.
– Hány órakor történt mindez? – kérdezte Nick.
– Nem tudnám megmondani.



– De már késő volt – mondta a férfi.
Feather vállat vont.
Nick Feather szemébe nézett, és elővette a legigézőbb

mosolyát, amit Nick húga, Helena csak úgy hívott, hogy „a
varázsfegyver”, mert általában ezzel mindig megkapta,
amit akart. Feather pedig megadta magát neki. A nő
felhúzta az egyik szemöldökét.

– Maga egyedülálló? – kérdezte a nő. – Mert ha az, akkor
hajlok arra, hogy maradnék még egy éjszakára.

– Azonnal taxit hívott? – kérdezte Nick. – Vagy maradt
még a sátorban? Vagy esetleg valami mást csinált?

– Mi mást? – kérdezte Feather.
– A fogadó vezetője – folytatta Nick – azt mondta az egyik

kollégánknak, hogy ön hajnali negyed hatkor tért vissza a
szállásra, Ms. Monaco halála pedig valamikor 2.45 és 3.45
között következett be. Ha kiszámoljuk, akkor valószínűleg
2.30 és 3.30 között mehetett be a vízbe. Na mármost, ha ön
csak negyed hatkor ért vissza a szállásra, akkor…

– A fogadós téved – tiltakozott Feather –, öt előtt értem
vissza, órákkal korábban.

– De ön azt mondta egy perccel ezelőtt, hogy nem tudja,
hány óra volt – mondta Nick.

– Hát, halálosan biztos vagyok benne, hogy korábban,
mint öt! – válaszolta Feather.

– Ezt könnyedén ellenőrizhetjük a biztonsági kamera
felvételein – jegyezte meg Nick.

Feather elkezdett károgni.
– Azon a helyen nincsenek is biztonsági kamerák! –

mondta. – Megpróbál kicselezni?
– Múlt évben volt egy betörés ott – tájékoztatta Nick. –

Semmit nem vittek el, de Miss Brannigan, aki a fogadót
vezeti, érthető módon megijedt, ezért kamerákat
szereltetett fel. – Nick becsukta a jegyzetfüzetét, fogta a
tollát, és felállt. – Elküldöm Luklo rendőrt, hogy kérje el a
kamerák felvételeit.

A férfi megfordult. Kíváncsi volt, vajon hány lépést kell
megtennie.

Kettőt lépett, és máris megszólalt a nő.



– Várjon – mondta. – Várjon egy kicsit.
– Meggondolta magát? – kérdezte Nick.
– Igen – válaszolta a nő. – Van egy cigarettája?
– Öt éve leszoktam – válaszolta Nick. – Megmentettem a

saját életemet. Undorító szokás.
– Undorító – mondta Feather bólogatva –, de néha semmi

más nem segít.
– Ebben egyetértünk – jegyezte meg Nick, és visszaült a

helyére. – Néha én is rágyújtok egyre, ha bourbont iszom.
– Akkor ön is csak ember – mondta Feather, és

könnyekben tört ki. – És én is csak ember vagyok.
– Ez pontosan így van – mondta Nick. – Ön is ember, és az

emberek hibáznak, és olyan dolgokat követnek el, amiket
nem szabadna. – A férfi elgondolkodott, majd lassan
kinyitotta a jegyzetfüzetét. – Miért nem árulja el, mi
történt? Nem hívott taxit, ugye?

– Nem – válaszolta Feather. – Nem hívtam.
Visszamentem a házba, és elaludtam.

Nick kiejtette a tollat a kezéből.
– Elaludt?
– Inkább elájultam – mondta Feather.
– Azt várja, hogy ezt elhiggyem? – kérdezte Nick.
– Ez az igazság – mondta Feather.
Nick felállt.
– Ön volt az egyik azok közül, akik utoljára látták élve

Merritt Monacót. Hacsak nem tud előhozakodni egy
taxisofőrrel, aki a mellett vall, hogy felvette önt két óra
negyvenöt perc előtt, akkor azt kell feltételeznem, hogy ön a
helyszínen tartózkodott a halál bekövetkeztekor.
Ugyanakkor ön volt az, aki vitt Ms. Monacónak egy pohár
vizet, ami a legutolsó dolog volt, amit a halála előtt
fogyasztott. Van fogalma arról, hogy ez mit jelent önre
nézve, Ms. Dale?

– A Winbury-házban voltam – jelentette ki nyugodtan
Feather –, mert vártam valakire.

– Mégis kire? – kérdezte Nick. Végigpörgette a történet
szereplőit. Mr. Winburynek Merritt-tel volt viszonya.
Shooter Uxley a menyasszonyba volt szerelmes. Kire



várhatott Featherleight Dale az éjszaka közepén?
Feather már zokogott.
Nick nem tudta eldönteni, milyen irányba folytassa a

beszélgetést. Emelje fel a hangját, és legyen erőszakos?
Nem, gondolta. Ez csak a filmekben működött. A való
életben türelemmel és kedvességgel többre ment.
Megragadta a kihallgatószobában lévő papír zsebkendős
dobozt, melyet külön az ilyen helyzetekre tartottak ott,
majd az asztalra tette, előhúzott belőle egy zsebkendőt, és
odanyújtotta Feathernek, aztán visszaült a helyére.

– Kire várt, Feather? – kérdezte olyan finoman, ahogyan
csak tudta. – Kire?

– Thomasra – válaszolta Feather.
Thomasra?, gondolta Nick. Ki az a Thomas? Majd eszébe

jutott: Thomas Benji testvére.
– Thomas Winburyre? – kérdezte Nick. – Önt romantikus

szálak fűzik Thomas Winburyhez? – Aztán eszébe jutott:
„Nős férfi.” „Tag túl öreg, túlságosan öreg…” „Azért voltak
ott, hogy sajnálkozzanak, nem pedig, hogy gyónjanak.”

– Csak fűztek, de májusban véget vetett mindennek –
válaszolta a nő, majd egy pillanatra abbahagyta a sírást,
hogy kihúzzon egy újabb zsebkendőt a dobozból, és kifújja
az orrát –, amikor kiderült, hogy a felesége gyermeket vár.
Azt mondta, hogy nem találkozhatunk többet, és megkért,
hogy ne jöjjek el az esküvőre. Azt mondta, ha eljövök,
megöl. Pontosan így fogalmazott.

Nick gondolatai cikáztak. Apja fia, gondolta. Thomasnak
viszonya volt Featherrel, de szakított a nővel, amikor
megtudta, hogy Abby terhes. Thomas megkérte Feathert,
hogy ne menjen el az esküvőre. Megfenyegette a nőt. Talán
félt, hogy a nő kitálal Abbynek a viszonyukról.

– Ön szerint Thomas komolyan gondolta, amit mondott?
– kérdezte Nick. – Engem állandóan ezzel fenyegetnek az
emberek. Túlságosan sokszor. Vagy azt gondolja, hogy… azt
gondolja, hogy valóban megpróbálta önt megölni? – Semmit
sem találtak a felespoharakban, és az üvegben sem. A
vizespohár. – Menjünk csak vissza – folytatta Nick. – Amikor



a konyhába ment a vízért Merrittnek, azt mondta, hogy
mindenki az asztalnál maradt, így volt?

Feather elgondolkodott.
– Igen.
– És senki sem volt a konyhában? – kérdezte a férfi. –

Biztos benne, hogy nem látta Greert? Tudom, hogy retteg
tőle, de nekem elmondhatja az igazat.

– Nem – válaszolta Feather. – Nem láttam Greert.
– És azután ment a fürdőszobába, hogy kitöltötte a pohár

vizet? – kérdezte Nick. – Mennyi időt töltött a
fürdőszobában?

– Talán pár percet – válaszolta Feather. – Amennyit
általában szokás, de megpróbáltam kicsit kicsinosítani
magam.

– Akkor mondhatjuk, hogy körülbelül öt percet töltött el
ott. Ez reálisnak tűnik?

– Igen.
Thomasnak volt elég ideje, hogy odalopózzon, és beletegyen

valamit a pohár vízbe… de Greer is lehetett. De, gondolta
Nick, Merrittet nem megmérgezték, hanem csak
benyugtatózták. Ez a gondolat pedig Nicket visszavezette az
apához, Tag Winburyhez. Tag simán beledobhatta a
gyógyszert Merritt poharába, mielőtt még elmentek volna
kajakozni, hogy amikor a lány a „vízbe zuhan”, nagyobb
valószínűséggel fulladjon meg.

De mi van a vágással a lány talpán?
Talán az óceán fenekén megvágta egy kagyló, amikor

kizuhant a kajakból. De vér volt a homokban. Ha Feather az
igazat mondja, és Merritt szandált viselt korábban az este
folyamán, akkor csakis akkor vághatta meg a lábát, amikor
visszatértek a kajakozásból.

Lehet, hogy még indulás előtt vágta el, mielőtt még beszállt
volna a csónakba? De a kajakban nem volt vér. Hacsak Tag
nem mosta le. De ha lemosta a vért, akkor miért nem zárta el a
kajakot?

Grrrr! Nick érezte, hogy az orra előtt van a válasz… csak
még nem látta. Aztán megint Featherre mosolygott, és azt



mondta:
– Egy szempillantás, és itt vagyok.
Nick kiment a szobából, és felhívta a rendőrfőnököt.
– Beszélj Thomasszal, a testvérrel – mondta.

KAREN

Karen arra ébredt, hogy valaki kopogtatott az ajtón.
Megnézte, ott van-e mellette Bruce. Ott volt, és hangosan
horkolt.

Újabb kopogtatás hallatszott az ajtón, majd egy hang azt
mondta:

– Betty? Mac? – Celeste volt az.
Karen kitakarózott, és óvatosan lábra állt. Még mindig

nem érzett fájdalmat, amit igen furcsának talált.
Karen kinyitotta az ajtót, hogy lássa az ő szomorú,

gyönyörű lányát, amint ott állt az ajtóban a
kötélmotívumos, halvány rózsaszín ruhájában, amit a
másnapi útjához viselt volna, kezében kasmírmintás
vászontáskával.

– Ó szegény, szegény kis bogaram – mondta Karen, és
átölelte Celeste-et. – Annyira sajnálom, édesem. Annyira
sajnálom, ami Merritt-tel történt.

– Az én hibám – mondta szomorúan Celeste. – Miattam
halt meg.

Karen rájött, hogy ez a válasz egy hosszabb beszélgetést
kívánt. Egy pillantást vetett Bruce-ra. A férfi még mindig
fűrészelt, ahogy mondani szokás; Karen tudta, hogy fel
kellene ébresztenie – mert biztosan szeretné látni Celeste-et
–, de úgy érezte, hogy a lányának most ki kellett öntenie a
lelkét, és voltak dolgok, amiket a férfiak egyszerűen nem
érthettek.

Karen a botjáért nyúlt, kiment a folyosóra, és becsukta
maga mögött az ajtót.

– Hova menjünk?



Celeste az előtér végéig vezette az anyját, a beüvegezett
télikerthez, ami csendes és háborítatlan volt. Karen a
lányába karolva sikeresen leküzdötte magát a lefelé vezető
lépcsőn, majd a kanapéhoz mentek, mely citromsárga-
narancs színű párnákkal volt díszítve. Karen megállt egy
pillanatra megcsodálni a szobát. A padló
halszálkamintában lefektetett téglából volt kirakva, rajta
tengerifű szőnyegekkel. A szoba körben buja cserepes
növényekkel volt díszítve – philodendronnal, páfrányokkal,
zöldikékkel, és öt egymás mellett sorakozó, egyforma gömb
formájúra vágott alakfával. A mennyezetről
szivárványszínben játszó, fúvott üveggömbök lógtak.
Karent egy pillanatra teljesen elbűvölték a kis gömbök;
olyan törékenynek tűntek, mint a szappanbuborékok.

Celeste követte anyja tekintetét, és megjegyezte:
– Úgy tűnik, Greer megszállottja volt ezeknek abban az

évben, amikor a Gyilkosság Muranóban című könyvét írta.
Murano egy sziget, nem messze Velencétől, ahol ezeket az
üveggömböket készítik. Utána kellett olvasnom, amikor
Benji mesélt erről.

– Á – mondta Karen. A helyiség hatalmas ablakai a kör
alakú rózsaligetre néztek. – Végtelen sok a látnivaló ebben a
házban.

– Hát – mondta Celeste, de nem fejezte be a mondatot, így
Karen nem tudta eldönteni, hogy a lánya egyetértett-e
ebben. A lány Karen mellé ült a vidám kanapéra. – Tegnap
éjjel úgy döntöttem, hogy nem megyek hozzá Benjihez.

– Tudom – mondta Karen.
– Honnan? – kérdezte suttogva Celeste. – Honnan tudtad?
– Az anyád vagyok – válaszolta Karen. Mesélhetett volna

Celeste-nek az álmáról, a furcsa hotelről, meg hogy sehol
sem találta Celeste-et. Elmesélhette volna neki, hogy
amikor felriadt, annyira biztos volt abban, hogy Benji nem
jó választás, hogy elindult megkeresni a lányát, és hogy
csak Bruce-t meg Taget találta, s hogy hallott valamit, amit
nem igazán akart hallani életének utolsó napjaiban.
Mesélhetett volna Celeste-nek a látó Kathryn Randallról, aki
megjósolta, hogy Celeste szerelmi élete káoszba fullad… „de



ezzel kapcsolatban egyikünk sem tehet semmit”. Helyette
Karen úgy érezte, elég ez a három szó is. „Az anyád vagyok.”
Hirtelen világossá vált számára, hogy igenis számít, hogy
mit tesz a hátralévő idejében. Annyi olyan emléke volt az
élete során, amelyről azt gondolta, hogy elfelejtődnek majd:
amikor bezárta a kulcsot a kocsiba Eastonban, a
Jabberwocky előtt, vagy amikor elutasították a
hitelkártyáját a Wegmansban, vagy amikor egy fa tövébe
pisilt a Hackett Parkban, miközben várandós volt Celeste-
tel, vagy amikor végzősként megdöntötte a saját rekordját a
kétszáz méteres pillangóúszásban az év legnagyobb
összecsapásán Parklandben, vagy amikor tízéves korában
majdnem megfulladt egy Life Savers cseresznyés
cukorkától egy kickballmeccsen, vagy amikor
elsőbálozóként kiszökött Bruce-szal a Northampton
Country Club golfpályájára. Ezek a pillanatok akkor nagyon
fontosnak tűntek Karen számára, de később elfelejtődtek,
múltjának szürke ködfelhőjébe vesztek. Ennek ellenére
most úgy érezte, hogy amit akkor és ott mond a lányának,
az örökké fog tartani. Hogy Celeste egész hátralévő életében
emlékezni fog a szavaira, és erről teljességgel meg volt
bizonyosodva Karen, ezért nagyon óvatosan kellett bánnia
a szavaival. – Amikor megismerkedtél Benjivel – kezdte
Karen –, annyira izgatottak voltunk. Apád és én annyira
boldogok voltunk együtt… szerettük volna, ha te is találsz
magadnak valakit. Szerettük volna, hogy neked is olyan
legyen, mint amilyen nekünk volt.

Celeste Karen ölébe hajtotta a fejét, ő pedig megsimogatta
a lánya haját.

– Nem mindenki olyan, mint ti – mondta csendesen
Celeste. – Nem mindenki olyan szerencsés, hogy elsőre
megtalálja… vagy valaha is megtalálja.

– Celeste… van néhány dolog, amit tudnod kell…
– Vannak dolgok, amiről fogalmad sincs! – vágott közbe

Celeste. – Próbáltam meggyőzni magam, hogy szerelmes
vagyok Benjibe. Ő jó ember, és tudom, hogy milyen fontos
neked és Macnek, hogy olyan emberhez menjek hozzá, aki
tud rólam gondoskodni anyagilag…



– Nem csak anyagilag – tette hozzá Karen, bár közben
ráébredt, hogy ő és Bruce valószínűleg bűnösök voltak
ebben. – Benji erős. Jó családból származik…

– A családja – folytatta Celeste – nem az, aminek látszik.
Karen az ablakon keresztül a nyugodt kikötő látványán

pihentette a tekintetét. Celeste valószínűleg már tudta,
hogy Tag Winbury szeretője gyermeket várt. Valahol
tökéletesen érthető volt, valahol pedig teljességgel
érthetetlen, hogy a gazdag és elismert Winbury család
csillogó külsőségei alatt mélyen, mennyire romlott a
valóság. De Karen azt gondolta, ki ő, hogy bárkiről is ítéletet
mondjon? Néhány órával korábban még attól tartott, hogy
ő okozta Merritt halálát.

– Nagyon kevés család olyan – jegyezte meg Karen. – És
nagyon kevés ember. Mindannyiunknak vannak hibái, amit
megpróbálunk elrejteni, kedvesem. Mindenkinek vannak
titkai, Celeste.

– Az esküvő előtti estéig minden olyan jól ment – mondta
Celeste. – Egészen addig azt hittem, hogy ha az igazi
érzéseimre hallgatok, akkor valami szörnyű dolog fog
történni. Aztán rájöttem, hogy ez butaság. Az én tetteim
nem befolyásolják mások sorsát. Merritt mégis meghalt.
Meghalt, amint meghoztam a döntést. Ő volt az egyetlen,
igazi barátnőm egész életemben, most pedig örökre
elveszítettem. Örökre, anya. És ez az én hibám. Én tettem
ezt vele.

– Nem, Celeste…
– De – erősködött Celeste –, így vagy úgy, de én tettem.
Karen a lánya arcán végiggördülő könnycseppeket

figyelte. Karent kíváncsivá tette – és erős aggodalom fogta
el –, hogy Celeste miért mondogatja folyamatosan, hogy
Merritt halála az ő hibája. Celeste tett valamit a lánnyal?
Nem találta jó ötletnek, hogy a lánya folyamatosan azt
hangoztatta, hogy az ő hibája, amikor a házban hemzsegtek
a rendőrök.

– Hogy érted ezt, kedvesem? – kérdezte Karen. – Tudják,
mi történt?

– Azt hiszem, gyógyszert vett be – suttogta Celeste. – Azt



hiszem, hogy öngyilkos lett. Párkapcsolati problémái
voltak, és nagyon rossz helyzetbe keveredett… én pedig
nyomatékosan megkértem, hogy azonnal vessen véget
neki, de ő azt mondta, képtelen rá. Múlt éjjel sírva találtam
rá a rózsaligetben.

– Tényleg?
– Nem értette, miért olyan bonyolult a szerelmi élete,

miért nem jön össze neki egy normális kapcsolat.
Megöleltem, megpusziltam, és mondtam neki, hogy
minden rendben lesz, csak hagyja ott ezt az egészet. De
tudod, mit kellett volna tennem? Azt kellett volna
mondanom neki, hogy nekem sem jön össze sehogy. Hogy a
szerelem mindenkinek gyötrelmes. – Celeste nagy levegőt
vett. – El kellett volna mondanom neki, hogy nem vagyok
szerelmes Benjibe, de még magamnak sem mertem
bevallani, nemhogy kimondani egy másik ember előtt. A
legjobb barátnőm volt, és mégsem mondtam el neki.

– Ó, drágám – vigasztalta Karen a lányát.
– Ma korán reggel kimentem a partra, hogy utoljára

láthassam az óceánt, mert tudtam, hogy örökre el kell
búcsúznom ettől a látványtól, amikor megpillantottam
valamit a vízben lebegni.

– Celeste – suttogta Karen.
– Merritt volt az – sóhajtott nagyot Celeste. Karen

lehunyta a szemét. Mindketten csendben ültek. Kintről
madárdal hangjai szűrődtek be, s hallgatták a partot
nyaldosó hullámok lágy hangját. Celeste törte meg a
csendet. – Nem megyek hozzá Benjihez. Elutazom valahová.
Egyedül kell lennem, hogy feldolgozzam a történteket.

– Ez bölcs gondolat, drágám – jegyezte meg Karen. –
Gyere, mondjuk el apádnak.

Bruce még mindig aludt, bár a horkolása kicsit
csendesedett. A férfi nyitott szájjal, égnek álló hajjal feküdt
az ágyban. Karen már messziről érezte a tegnap
elfogyasztott komoly mennyiségű whiskyt a férje leheletén,
akinek a bal keze, amelyen a jegygyűrűt hordta, a mellkasán



pihent, a szíve felett. A szerelmünk igaz, gondolta Karen.
Erős, de rugalmas; semmi dráma, semmi máz. Csak

virágzó szerelem a visszafogott Derhammer utcai házban, a
Toyota Corolla első ülésén, a mindennapi rutinjuk – reggeli,
ebéd, vacsora, alvás és ezek végtelen ismétlődése – során.
Szerelem, mely kitartott hosszú munkaheteken,
betegségben, hóesésben és kánikulában, a sovány
fizetésemelések és váratlan kiadások mellett is; átvészelte
Karen szüleinek halálát meg Bruce testvérének és szüleinek
halálát is, Celeste varangyosbékáinak, gyíkjainak és
kígyóinak elvesztését (amelyek közül mindegyiket külön-
külön el kellett temetni). Túlélte a 33-as út építési
munkálatait, az iskolai tanárok sztrájkját, amikor Celeste
negyedikes volt, és a Philadelphia Eagles sorozatosan
vesztes szezonjait, annak ellenére, hogy Bruce
szenvedélyesen dicsérte a játékukat (végül az utóbbi
években mindig nyertek, akkor, amikor már Bruce és Karen
érdekes módon elvesztették az érdeklődésüket a foci iránt);
a szerelmük túlélte az Easley család elköltözésének szomorú
napját is, és hogy magukkal vitték a Fekete Bab és Vörös Bab
nevű kutyáikat is, akik akkoriban Celeste legjobb barátai
voltak. A szerelmük túlélte azokat a vacsoraesteket,
melyeket olyan nők szerveztek, akik titokban azt gondolták,
hogy sokkal jobb nők, mint Karen, és túlélte a kapcsolatuk
Bruce Robin Swainnel való bizarr barátságát is, és túl fogja
élni ezt a tragikus hétvégét is, gondolta a nő.

„Vasárnaponként mindig az ügyeket intéztük.
Elmentünk a postára feladni a leveleket, megnézni a
postafiókot, és vasárnap mindig rettentő hosszú sor volt, de
tudják, mit? Nem érdekelt. Órákig tudtam volna várni. Akár
egész nap… mert Karen ott volt velem.”

Amíg Celeste finoman próbálta ébresztgetni az apját, Karen
bement a fürdőszobába, és magára zárta az ajtót. Kinyitotta
felülről a harmadik fiókot, ahol a gyógyszeres üvegét
tárolta, kivette belőle a három, gyöngyházfényű ovális
pirulát, és lehúzta őket a vécén.



Karen fájdalmai teljesen eltűntek. Sokkal erősebbnek
érezte magát, mint bármikor az elmúlt hetek, hónapok
során. Nem tudta hová tenni a dolgot, de valahol sejtette,
mi állhat e mögött.

Karen nem mehetett még sehová. Tudnia kellett, mi
történik ezek után a családjával.

GREER

Amint a rendőrfőnök kilépett Tag dolgozószobájából, a nő
letámadta a férfit.

– Azt hiszem, van itt valami, amiről tudnia kell – mondta
Greer.

A rendőrfőnök mintha meg sem hallotta volna, a
telefonjára meredt.

– Ha megbocsát – mondta. Elolvasta a telefonjára érkezett
üzenetet, majd így szólt: – A fia, Thomas… hol van?
Beszélnem kell vele.

Greer nem tudta elhinni, hogy a férfi csak úgy lerázta.
Azon töprengett, vajon mi lenne a legjobb lépés: elmondja a
férfinak, hogy tud a tablettákról, vagy mégsem? Úgy
döntött, hogy elmondja, több okból is. Mesélni fog a
férfinak a tablettákról, és akkor végre pont kerülhet az ügy
végére.

– Nem láttam Thomast – válaszolta Greer –, de Kapenash
rendőrfőnök, uram, van itt valami, amit el kell mondanom.
– Úgy tűnt, a rendőrfőnök végre figyel rá. A folyosón álltak;
isten tudja csak, ki hallhatta őket. Tag a dolgozószobájában
volt. Lehet, hogy a fülét az ajtóhoz tapasztva hallgatózott.
Greer azon gondolkodott, hogy lehet, hogy a döntéséről
előbb a férjét kellett volna tájékoztatnia. A férfi mindig is jó
volt abban, hogy egy problémát több oldalról is
megvizsgáljon, hogy megbizonyosodjon arról, nehogy a
dolgok visszafelé süljenek el. Rengetegszer előfordult, hogy
amikor Greernek szüksége volt némi segítségre egy-egy



krimijelenethez, kikérte Tag tanácsát, aki szinte mindig
valamilyen kreatív megoldással állt elő. Ezek voltak Greer
kedvenc pillanatai a házasságuk alatt – amikor az ágyban
fekve, a fejét a férfi karjára hajtva próbálta magyarázni a
karaktereit és azok motivációit, míg Tag provokatív
kérdéseket tett fel neki. Tag magasztalta a nő képzelőerejét;
a nő pedig odáig volt a férfi éles meglátásaitól. A
karakterfejlődéshez egy olyan humanista kellett, mint
Greer, a cselszövéshez viszont jól jött egy matematikus
elme. Greer ezek során az alkalmak során úgy érezte, hogy
igazán egy csapatot alkottak. Ó, hogy gyűlölte a férfit! Egy
pillanatra azt kívánta, bárcsak egy középszerű, unalmas
figurához ment volna hozzá, aki gazdag, de szürke – mint
például Reggie unokatestvére; az elegáns akcentusával,
akiben az eredetiség még nyomokban sem volt fellelhető. –
Ne menjünk inkább a nappaliba? – kérdezte Greer a
rendőrfőnöktől, majd sarkon fordult, még mielőtt a férfi
válaszolt volna. A rendőrfőnök követte a nőt a nappaliba,
Greer pedig magukra zárta a szoba ajtaját. A nő le sem ült,
attól tartva, hogy ha leül, akkor nem tudja megőrizni a
hidegvérét. – Elfelejtettem elmondani valamit a
nyomozónak – mondta. A rendőrfőnök arca elkomorodott.
Egész jóképűnek gondolta Greer a férfit, akinek nyers
modorát vonzónak találta, szinte már szexinek. És korban is
hozzá illett. Ez Tag hibája volt; Greer elkezdett jelölteket
keresni a jövendőbeli romantikus játékaihoz. Vajon a
rendőrfőnöknek bejönne? Nem, soha, jutott végül erre a
megállapításra Greer. Talán a Görög, Nick, gondolta, ha
esetleg egy idősebb nőre vágyna… Greer elpirult, majd
észrevette, hogy a rendőrfőnök várakozva figyelte. – Nem
igaz, hogy elfelejtettem – mondta Greer. Szerette volna
tisztázni. – Csak eszembe jutott még valami.

A férfi alig észrevehetően biccentett.
– Lefeküdtem valamikor aludni, éjfél körül vagy ilyesmi,

de nem tudtam elaludni. Túlságosan izgatott voltam.
– Izgatott – ismételte el a rendőrfőnök.
– Az esküvő miatt. Szerettem volna, hogy minden

rendben legyen – mondta Greer – ezért, ahogy a



nyomozónak is mondtam, felkeltem, és kimentem a
konyhába egy pohár pezsgőért.

– Igen – mondta a rendőrfőnök.
– Hát, amit elfelejtettem említeni a nyomozónak – illetve

amire nem is emlékeztem, és csak nemrég jutott eszembe –,
hogy a konyhába magammal vittem a nyugtatós
üvegcsémet, azzal a szándékkal, hogy a pezsgő előtt vízzel
beveszek egy tablettát belőle.

– Milyen tablettát? – kérdezte a rendőrfőnök.
– Fel kell hívnom a New York-i orvosomat, hogy

megkérdezzem, hogy pontosan mi az – válaszolta Greer. –
Elég ütős, mert általában azonnal elalszom tőle, és nyolc
órára teljesen kiüt. Pont emiatt végül tegnap úgy
döntöttem, hogy nem veszem be. Korán kellett kelnem ma
reggel. Azt reméltem, hogy a pezsgő majd megteszi a
hatását, és elég lesz, és pontosan így is volt. Viszont, amikor
néhány perce kerestem a tablettáimat a gyógyszeres
szekrényben, ahol tárolom őket, nem voltak ott. Akkor
jutott eszembe, hogy tegnap levittem a tablettákat a
konyhába. Megnéztem, hogy nincsenek-e a hűtő mellett, és
végignéztem minden polcot, minden fiókot, minden
lehetséges helyet. Megkérdeztem a házvezetőnőt, Elidát is,
hogy nem látta-e valahol.

– Egy gyógyszeres üvegben voltak? – kérdezte a
rendőrfőnök. – Rá volt írva, hogy micsoda?

– Nem – válaszolta Greer. – Van egy kis dobozom, abban
tartom a gyógyszereimet. Egy lakkozott kis doboz, melynek
a tetejére Erzsébet királyné képe van festve.

– Ki tudhatott arról, hogy a dobozban lévő tabletták
altatók? – kérdezte a rendőrfőnök.

– Az altató és a gyógyszeres doboz afféle családi vicc volt.
A férjem természetesen tudott róla, és a gyerekeim is.

– Ms. Monacónak tudomása volt arról, hogy azok
altatótabletták? – kérdezte a rendőrfőnök.

Greer tudta, hogy nem habozhat vagy bizonytalanodhat
el, egy pillanatra sem.

– Ó, igen – válaszolta Greer. – Felajánlottam Merrittnek,
hogy vegyen ki egy altatót a dobozból, legutóbb, amikor itt



aludt nálunk, májusban. – A nő tudta, hogy ez a válasz nem
ment volna át a hazugságvizsgálón. Valójában Greer egy
aszpirint ajánlott fel Merrittnek a fejfájására, ami a
borvacsora utáni napon kínozta a lányt. – Szóval, azt
hiszem, megvan, hogy mi történt.

– És mi lenne az? – kérdezte a rendőrfőnök.
– Merritt bevett egy altatót – válaszolta Greer. A

rendőrfőnök nem szólt semmit. Őrjítő volt; képtelenség volt
leolvasni bármit is a férfi arcáról, pedig Greer általában
könnyedén olvasott az emberek érzelmi
megnyilvánulásaiból, átlátott az embereken, mintha csak
egy kristálytiszta tó fenekére nézett volna. – Elvett egyet a
tablettáimból – folytatta Greer –, azután pedig elment
fürdeni, talán szerette volna lenyugtatni magát, mielőtt
lefekszik aludni. A bogyó pedig kiütötte. Baleset volt.

A rendőrfőnök elővette a jegyzetfüzetét meg a ceruzáját.
– Megtenné, hogy elismétli, hogyan is nézett ki az a

gyógyszeres doboz, kérem, Ms. Garrison.
Megvette az ötletét, gondolta a nő, és úgy suhant át rajta

a megkönnyebbülés érzése, mint egy hűs tavaszi szellő.
– Ez egy kerek, körülbelül négy centi átmérőjű,

cseresznyepiros, felnyitható tetejű doboz, a királynő
portréjával a tetején – válaszolta a nő.

– És hány tabletta fér bele? – kérdezte a rendőrfőnök.
– Ezt nem tudnám pontosan megmondani – válaszolta

Greer. – Úgy tizenöt vagy huszonöt körül.
– Tehát ön úgy emlékszik, hogy a konyhában látta

legutoljára a dobozt – mondta a rendőrfőnök. – Nem lehet,
hogy visszavitte magával a hálószobájába?

– Nem – válaszolta Greer. A nő ideges lett.
– Akkor kizárt, hogy ön visszavitte a tablettákat a

szobájába – folytatta a rendőrfőnök –, de mégsem jutott
eszébe, hogy a tablettákat a konyhába vitte, amikor a
nyomozóval beszélt. Nem értem, hogy lehet akkor ebben
ennyire biztos.

– A tablettákat mindig ugyanott tartom – válaszolta
Greer –, és most nem voltak ott. Ha visszavittem volna a
szobámba, akkor ott lennének, ahol mindig tartom őket.



– Erre azért nem vennék mérget – válaszolta a
rendőrfőnök, és a torkát köszörülte. – Több oka is van,
amiért azt feltételezem, hogy Merritt nem önszántából vett
be nyugtatót.

Nem önszántából, gondolta Greer. Ó, édes jó istenem.
Persze hogy Taget meg fogják gyanúsítani azzal, hogy
bedrogozta a lányt. De az is lehet, hogy őt magát.

– De, várjon… – szólalt meg Greer.
A rendőrfőnök sarkon fordult.
– Köszönöm az információkat – mondta. – Most megyek,

és megkeresem a fiát, Thomast.
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CELESTE

Kedden Celeste a munkahelyén felsorolta, hogy a szerelem
helyett mi vár rá:

Anyagi biztonság
Érzelmi biztonság
Lakás

Azt tervezték, hogy a nászút után Celeste Benjihez
költözik majd, a Tribecában lévő lakásába. Felmérték, hogy
Celeste apró lakásából mit fognak átvinni oda. A futont
biztos nem, a használtan vett bútorait sem, az edényeit,
fazekait és lábasait sem, a zuhanyfüggönyt és a
fürdőszobaszőnyeget sem, és a babbal feltöltött
befőttesüveg mécseseit sem. Amikor Celeste megemlítette,
hogy szeretné a szivárványos gyertyát átvinni, amit még az
anyja készített neki, Benji azt mondta, hogy:

– Ha mindenáron gyertyát akarsz, akkor hozd el azt, amit
Abbytől kaptál. – Benji a Jo Melone fenyő-eukaliptusz illatú
luxusgyertyára utalt, melyet Celeste az eljegyzésük
alkalmából kapott Abbytől, és aminek Celeste imádta az
illatát, de amikor megtudta, hogy mennyibe került, soha
többé nem gyújtotta meg.

Celeste azon nyomban elhatározta, hogy magával viszi az
anyja által készített gyertyákat, Benji határozott véleménye
ellenére, miszerint azok nem olyan jók, mint a készen
vásárolt gyertyák. Celeste azt tervezte, hogy a
kandallópárkányra fogja tenni őket!

Benji elmesélte Celeste-nek, hogy felvette a kapcsolatot
egy ingatlanügynökkel a Sotheby’snél, aki keres nekik egy



bérlakást a Hetvennyolcadik utcánál, pontosabban a Park
és a Lexington közötti épületben. Celeste megpróbálta
elképzelni magát ott, hogy lenne-e olyan jó, mint a
szerelem.

Shooternak öröklakása volt a Hell’s Kitchen
városnegyedben. A lakásban semmi sem volt, csak egy
matrac meg egy tévé, Benji legalábbis ezt mesélte a lánynak.
Shooter soha nem volt otthon.

Család
Tag, Greer, Thomas, Abby, Abby születendő gyermeke,

válogatott nagynénik és nagybácsik, meg unokatestvérek
Angliában.

Shooternak még Celeste-énél is kisebb családja volt.
Shooternak senkije sem volt.

Nantucket
Ez talán az egyik legnyomósabb érv volt a szerelemmel

szemben. Mert Celeste még soha máshol nem tapasztalt
érzelmeket táplált a hely iránt. A lány ennél a pontnál
igyekezett figyelmen kívül hagyni, hogy a szigeten töltött
idő regénybe illő legromantikusabb pillanatait Shooterral
élte át. Simán elmehetne Benjivel is a Chicken Boxba; vagy
elvihetné Benjit a Smith’s Pointhoz, és megmutathatná neki
a természetes vízicsúszdát, gondolta. Nantucketen mindig
lenne egy tengerpart, ahol sétálhat, egy út, melyen futhat,
egy gazdaság, ahol helyi paradicsomot, kukoricát meg
mogyorót termesztenek, egy csónak, amellyel az öbölben
lehet lődörögni, és lesznek macskaköves utcák, melyeken
este sétálgatni lehet. Celeste szerette volna megtapasztalni
a szigeten az évszakok váltakozását. Tavasszal szeretett
volna elmenni a nárciszünnepre, sárga pulcsiban
piknikezni, hideg sült csirkét és kaszinótojást enni
spárgasalátával, és örvendezni, ahogy elhaladnak mellettük
a felvonuló oldtimer autók. Szerette volna látni, ahogy
ősszel sárgulnak a levelek, és leszüretelik az áfonyát, meg



mikor a helyi gimnázium focicsapata hazai pályán játszik.
Szerette volna látni a szigetet hálaadáskor, részt venni a
minden évben megrendezett téli úszáson, megnézni a
díszkivilágítást pénteken este, a környékről frissen fogott
kagylót enni.

Celeste úgy gondolta, hogy Shooter nem fogja tudni
mindezt az élményt biztosítani neki Nantucketen, Benjivel
ellentétben.

Mivel Celeste-nek más már nem jutott az eszébe,
visszatért a lista első eleméhez: az anyagi biztonsághoz.
Celeste-nek lesz egészségbiztosítása. Celeste a Zabar’s-ban, a
Fairway Deanben és DeLucában fog bevásárolni. Megveheti
majd a drága salátákat, virágokat egy egész csokorral – ha
úgy tartja kedve, akár mindennap! Orchideát – ha épp
ahhoz lesz kedve! –, macaront, drága pezsgőt, egy egész
rekesszel a Veuve Clicquot-ból! Megjelenésüket követően
egyből meg tudja majd venni a keményfedeles könyveket,
és az első sorból nézheti majd a színházi előadásokat.
Utazgatnak majd – Londonba, természetesen, de
elmehetnek Párizsba, Rómába, Shanghajba vagy Sydney-be
is. Elmehetnek egy afrikai szafarira, talán még az ezüsthátú
gorillákat is elmehetnek megnézni Ugandába, amiről
Celeste addig álmodni sem mert, és ami egyenértékű volt
számára egy űrutazással. Az Opening Ceremonyban, a
Topshopban és az Intermixben vásárolgat majd Merritt-tel.
Úgy fogja felpróbálni a ruhákat, hogy meg sem nézi az
árcédulájukat. Fel sem tudta fogni. El sem hitte, hogy ez
lehetséges.

– Hogy lesz? – kérdezte Celeste Benjitől. – Ú-ú-úgy értem,
a p-p-pénz, miután ö-ö-összeházasodtunk?

– Közös bankszámlánk lesz – mondta Benji. – Kérünk
neked egy bankkártyát a számlámhoz, meg egy
csekkfüzetet. Ha betöltöm a harmincötöt, akkor a Garrison
nagyszüleim letétje is hozzáférhetővé válik majd
számomra, szóval az is ott lesz nekünk.

Amióta ezt Benji említette, Celeste azon gondolkodott,
hogy vajon mennyi pénz lehet a Garrison-letétben?
Egymillió dollár? Vagy ötmillió? Húszmillió? Mekkora az az



összeg, amiért megéri feladni a szerelmet?
– Mi lesz a f-f-fizetésemmel? – kérdezte Celeste.
– Rakd csak el magadnak – válaszolta Benji.
Celeste hatvankétezer dollárt keresett évente, de Benji

szavai úgy hangzottak, mintha Celeste fizetése egy utcán
talált negyeddolláros érme lett volna. Valószínűleg,
gondolta a lány, a férfinak az is volt.

Celeste asszisztense, Bethany kopogás nélkül lépett be az
irodájába, Celeste pedig kapkodva próbálta eldugni a listát.
Mit gondolt volna Bethany, ha meglátja? Miféle nő az,
akinek listát kell írnia arról, miért jó, hogy hozzámehet
Benjamin Winburyhez.

– Celeste – szólította meg Bethany. Az arckifejezése
elárulta, hogy kényelmetlenül érezte magát, amiért így
rátört a lányra.

– Hm? – mondta Bethany.
– Zed szeretne látni a konferenciateremben – mondta

Bethany.
– A konferenciateremben? – kérdezte Celeste. Úgy volt,

hogy a férfi irodájában találkozik Zeddel, mivel másnap
kezdődött volna a két és fél hetes szabadsága, az esküvő és a
nászút miatt, és át kellett adnia a munkáját.

Bethany vállat vont.
– Ezt mondta.

A konferenciaterembe vezető ajtó csukva volt, és amikor
Celeste benyitott, egy tucat aranyszínű lufit pillantott meg
a teremben, az asztal közepén pedig egy kerek tortát,
marcipánvirágokkal és a következő szöveggel díszítve:
Gratulálunk, Celeste! Celeste körbenézett éljenző kollégáin:
ott volt Donner, Karsang, Darius, Mawabe, Vern, és még
Blair is a Hüllővilágból.

Celeste elérzékenyült. A kollégái szerveztek neki egy kis
ünnepséget, lufikkal, tortával, néhány zacskó chipsszel és
masnival átkötött ajándékokkal. Celeste alig tudta elhinni.
Hiszen ez nem egy ilyen munkahely, és ezek nem ilyen
kollégák. Celeste munkatársai nyilván tudták, hogy a lány



férjhez készül menni, Celeste pedig tudta, hogy Blair úgy
érezte, hogy az ő régóta tartó migrénjének köszönhetően
találkozott egyáltalán Celeste és Benji. Úgy volt, hogy
Celeste három kollégája – Bethany, Mawabe és Vern – ott
lesznek Nantucketen – de július negyedike miatt az összes
elérhető árú szobát lefoglalták, azt tervezték, hogy szombat
délben érkeznek, és este a 21.30-as hajóval indulnak vissza.
Celeste elérzékenyült, hogy mind a hárman ott lesznek, és
vállalják a sok utazást – a városból autóval a kikötőig
történő eljutást, onnan pedig a hajóutat. Celeste nem is
gondolta volna, hogy hajlandóak ekkora erőfeszítést tenni
érte a kollégái. Ugyanakkor egy kicsit izgult is emiatt. Benji
felerősítette Celeste kétségeit, amikor azt mondta a
lánynak:

– Nem tudom elképzelni Mawabét és Vernt az anyámmal
egy helyiségben.

Bár Benji szavai visszatükrözték Celeste saját érzéseit, a
lány mégis sértésnek vette.

– Miért nem? – kérdezte. – J-J-Jót tenne az anyádnak, ha
rájönne, hogy az olyan emberek is léteznek a világon, mint
Mawabe. Csak azt sajnálom, hogy B-B-Blair nem jön. – A
lány elhallgatott. – B-B-Bethany egész normális. Mondhatni.

– Mondhatni – jegyezte meg Benji.
Bethany előrelépett, és odanyújtotta Celeste-nek az

ajándékot. Celeste feltételezte, hogy Bethany választotta,
mindenki más pedig beszállt valamekkora összeggel, de
páran – például Darius – valószínűleg még mindig nem
fizették ki a rájuk eső részt.

– M-M-Mi lehet ez? – kérdezte Celeste. A lány
kicsomagolta a dobozt, leemelte a tetejét, és egy egyszerű
fehér kötényt pillantott meg benne, fekete Mrs. Winbury
feliratú hímzéssel díszítve az elején. Mrs. Winbury. Celeste
szíve elszorult. – Imádom – mondta.

A lány dadogása annyira zavaró és annyira
kiszámíthatatlan volt, hogy neki és Benjinek Derby
tiszteletessel a hitvesi eskü szövegét meg kellett vágni,



hogy Celeste-nek csak annyit kelljen mondania, hogy: Igen.
De még ennek az egy szónak a kiejtése is kihívást jelentett

a lánynak.
Július 4-e szerdára esett. Benji és Shooter, Thomas és

Abby, Tag és Greer már Nantucketen voltak, de Celeste-nek
kedden még dolgoznia kellett, és Merritt aznap este nem
hagyhatta ki a tűzijátékot meg a bulit. Celeste szülei pedig
csak péntekre voltak várhatók. A lány úgy döntött, hogy
csütörtökön reggel Merritt-tel Bostonba repül, onnan pedig
Uberrel Cape Codra mennek, ahol felszállnak majd a
Nantucketre tartó hajóra.

Celeste szerda délután három órakor felhívta Merrittet.
– N-N-Nem tudom megtenni – mondta Celeste.
– Tessék? – kérdezte Merritt. – Ezt meg hogy érted?
Ezt meg hogy értette? Úgy, hogy nem tud hozzámenni

Benjihez. Tudta, hogy hibát követ el. Hiszen Shootert
szereti. Ez egy fizikai állapot, szenvedés volt. Ez, ahogy
Merritt mondta, az ereiben lüktetett. Celeste úgy érezte,
mintha egy szikla peremén állna, ahonnan azonnal leugrott
volna, ha Shooter vele tart, és a férfi úgy fogta volna a kezét,
hogy tudja, soha többé nem engedi el őt.

De a férfi nem volt ott. Nantucketen volt, és a vőlegény
tanújának feladatait intézte, remek érzékkel, mint mindig.

– K-k-képtelen vagyok elmondani az esküt – mondta
Celeste. – D-d-d… – nem tudta kimondani. Ironikus módon
a dadogás szót tudta legnehezebben kimondani.

– Ott leszek melletted – nyugtatgatta Merritt.

Merritt ott állt Celeste előtt, és elpróbálták az esküt.
– Celeste Marie Otis, hitvesedül fogadod az itt megjelent
Benjamin Garrison Winburyt? Fogadod-e, hogy kitartasz
mellette, és el nem hagyod, sem egészségben, sem
betegségben, sem örömben, sem bánatban, míg a halál el
nem választ?

Celeste elmosolyodott.
– Mondd ki – kérte Merritt.
– Ig-g-gen – mondta Celeste, összerezzenve.



– Gondolj arra, hogy ez egy másik szó – javasolta Merritt.
– Mintha azt mondanád, hogy ige, mint a mondatrész, vagy
hogy iker, mint az ikertestvérek. Szerintem csak
rágörcsölsz.

Ige, mint a mondatrész, gondolta magában Celeste.
– Ige – mondta.
Merritt elmosolyodott.
– Újra – mondta.
– Ig-g-gen – mondta Celeste. – Úgy értem, ige.
– Nagyon jó – mondta Merritt, és a telefonjára pillantott. –

Mennem kell. Holnap is gyakoroljuk majd. Meg pénteken is.
– Oké – mondta Celeste. – Merritt…
Merritt felemelte a kezét.
– Nem kell megköszönnöd – mondta –, te vagy a legjobb

barátnőm. Én pedig a tanúd leszek.
– Nem – mondta Celeste. – Úgy értem, de, köszönöm. D-D-

De én arra lennék kíváncsi, hogy l-l-lezártad-e Taggel a
dolgot?

– Nem – válaszolta Merritt. – Ő zárta le velem.

Onnantól kezdve, hogy Celeste Nantucketre érkezett, Greer
és Roger Pelton, az esküvőszervező markaiba került
marionettbábuvá vált. Roger olyan volt, mint egy rendkívül
hozzáértő nagybácsi. A férfi átvette a három nap
menetrendjét Celeste-tel: hogy mikor, hol, mit kell
pontosan csinálnia a lánynak, és mindezt milyen ruhában.
A ruhái sorba rendezve vártak rá a szekrényben. Csütörtök
délutánra Greer masszázst szervezett Celeste-nek, meg
manikűrt-pedikűrt, és egy szempilla-hosszabbítást is
beiktatott a lány programjába.

– Szempilla-hosszabbítást? – kérdezte Celeste. – Feltétlen
sz-sz-szükséges ez?

– Nem – válaszolta Roger. – Felhívom R. J. Millert, és
lemondom azt az időpontot.

– Köszönöm – válaszolta Celeste.
– A munkám legfontosabb része – mondta Roger –, hogy

megvédjem a menyasszonyomat az anyjuktól és az



anyósuktól.
Celeste-nek tetszett, ahogy Roger a saját

menyasszonyának nevezte. Majd úgy csinál, gondolta,
mintha Rogerhez menne hozzá, és ettől egészen jókedvű
lett.

De csak átmenetileg.

Celeste fél szemével állandóan Shootert figyelte, mintha
kémkedett volna a férfi után. Néha összetalálkozott és
megállapodott egymáson a tekintetük, Celeste pedig
darabjaira hullott a férfi pillantásától, aki szavak nélkül
próbált neki valamit elmondani – de mit? Celeste vágyott a
férfi pillantására, annak ellenére, hogy majd belehalt.
Amikor Shooter nem rá figyelt, és Merritt-tel, Abbyvel vagy
Greerrel viccelődött, Celeste betegesen féltékeny volt.

Megérkeztek Celeste szülei is. Celeste aggódott, hogy a
Winbury család többi tagja lekezelően fog feléjük
viszonyulni, anélkül hogy ez tudatosulna bennük. De Greer
remekül viselkedett velük, Tag pedig még annál is jobban.
Celeste legszívesebben haragudott volna Tagre, de a férfi
annyira figyelmes és kedves volt a szüleivel, hogy kizárólag
hálát érzett iránta. Azt gondolta, majd később szembesíti a
haragjával és a csalódottságával, de csak az esküvő után.

A próbavacsora terv szerint haladt. Mindenki más fekete
szedres mojitokoktélt ivott. Celeste egyet kortyolt Benji
italából, és inkább úgy döntött, hogy marad a fehérbornál.
Nem volt ideje Shootert figyelni; túlságosan elfoglalt volt
azzal, hogy mindenkit személyesen köszöntsön: Tag és
Greer barátját, Featherleigh-t Londonból, Tag egyik üzleti
partnerét, Peter Wallst, szomszédokat Londonból,
szomszédokat New Yorkból, Benji lacrosse-edzőjét St.
George’sból, és a négy Alexandert – a szőke, jól fésült
Alexandert, az ázsiai Alexandert, a zsidó Alexandert, aki
eljegyzett egy Mimi nevű fekete táncosnőt, és a negyedik
Alexandert, akit mindenki csak Zanderként ismert, és aki
egy Kermit nevű férfihoz ment hozzá.

Celeste tartott attól, hogy a szülei szégyenlősek lesznek,



és túl sok lesz nekik ez az egész, de egészen jól bírták, és
Betty jobban nézett ki, mint ahogy Celeste várta. Annak
ellenére, hogy bottal járt, és ahogy Celeste tudta, az anyja
durva dózisban szedett fájdalomcsillapítókat, Karen mégis
boldognak tűnt, szinte ragyogott. Ő sokkal boldogabb volt
az egész esküvő miatt, mint Celeste.

Celeste egyezséget kötött Istennel: Végigcsinálom ezt az
egészet, csak kérlek, tartsd még őt életben.

A költeményeknek is beillő előételek gusztusosan néztek
ki, de Celeste túl izgatott volt ahhoz, hogy megkóstolja őket.
A bor sem nagyon hatott rá, amit folyamatosan
kortyolgatott. A teste zsibbadt volt. Csak Shooterra tudott
gondolni. Nem tudta, hol lehet a férfi, sehol sem találta.
Aztán egyszer csak feltűnt, és finoman a könyökéhez ért,
amint elhaladt mellette; a leghalványabb érintés is
felvillanyozta. Amióta Shooter megcsókolta őt a lakásán,
csupán pár ezerszer idézte fel emlékezetében azt a
pillanatot. Nem is értette, hogy volt annyi akaratereje, hogy
visszautasítsa a férfit. Le volt nyűgözve magától.

Az apja felállt, hogy beszédet mondjon. Először Bettyről
beszélt, és Celeste szeme könnybe lábadt. Azután Bruce azt
mondta Celeste-tel kapcsolatban:

– És neked, Benjamin Winbury, szívből jövően mondom:
vigyázz a mi kislányunkra. Ő a mi szemünk fénye, minden
reményünk, a fény az életünkben, és melegség a
szívünkben. Őt hagyjuk itt magunk után. Koccintsunk
kettőtökre és a ti közös életetekre.

Az emberek pedig felemelték a poharukat.
Thomas állt fel a helyéről, hogy ő legyen a következő, aki

beszédet mond, Celeste pedig Benjihez hajolt, és azt mondta
a férfinak:

– Azt hittem, Shooter mondja majd a beszédet.
– Nem akarta – mondta a férfi.
– Hogy? – kérdezte Celeste.
– Azt mondta, hogy nem akar ma este beszédet mondani

– válaszolta Benji. – Majd holnap mond pohárköszöntőt,
miután kimondtuk az igent.

Holnap, gondolta Celeste, miután kimondtuk az igent.



Celeste nem akart bemenni szórakozni a városba, teljesen
kimerült attól, hogy egész este meg kellett játszania magát.
Nem vágyott másra, csak hogy lefeküdhessen aludni.
Leginkább úgy szeretett volna aludni, mint amikor
kisgyerek volt: Mac és Betty között.

A lány édesanyja érezte, hogy valami nem stimmel.
Celeste tudta ezt, mert Betty ragaszkodott ahhoz, hogy
Celeste elmenjen szórakozni, hogy együtt legyen a
barátaival, hogy együtt legyen Benjivel.

Benjivel leszek egész hátralévő életemben!, gondolta
Celeste. Az anyjával eltölthető pillanatok száma fogyott; a
homokórában lévő homok a vége felé járva egyre
gyorsabban pergett, de Celeste tudta, hogy az anyja örült
volna, ha ő elmegy szórakozni a barátaival.

Ráadásul úgy volt, hogy Shooter is megy. Meg Merritt –
Celeste-nek szemmel kellett tartania Merrittet. Valahogy,
amikor autóba ültek, Merritt mégsem volt velük.

– Várjatok – kérte a többieket Celeste, és kimászott a
Winbury család Land Roveréből, majd átszaladt az udvaron
a második vendégházhoz. Bekukucskált, de odabent sötét
volt; Merritt nem volt ott.

– Celeste! – kiáltotta Benji –, gyerünk már!
– Meg kell találnom Merrittet – csitította a lány.

Megpróbálta felidézni, mikor látta utoljára Merrittet. A
vacsora alatt, természetesen, de Celeste-nek annyi emberrel
kellett összeismerkednie, hogy nem maradt ideje arra, hogy
az ő egyetlen igazi barátnőjével foglalkozzon. Merritt
ráadásul nem is mondott pohárköszöntőt, pedig azzal
fenyegetőzött, hogy beszédet mond majd. Kérlek, gondolta
Celeste, ne engedd, hogy Taggel legyen. De valószínűleg erről
volt szó. Hol máshol lehetett volna? Általában mindig ő volt
a főkolompos, ha arról volt szó, hogy hol folytatódjon a buli.

Celeste végigjárta az egész házat, minden szobát – a
konyhát, az ünnepi étkezőt, a sima étkezőt, a mosdót, még a
borospincét is. Az előszobába ment, és megnézte, hogy
nincs-e a lány a Greer és Tag szobája előtti alkóvban, de
nem volt bátorsága bekopogni sem a hálószobájukba, sem
Tag dolgozószobájába. Gyorsan bekukkantott a fehér



nappaliba, annak ellenére, hogy még soha sem tette be oda
a lábát. Az egyik székben egy alakot pillantott meg, és
ijedten kiáltott fel.

– Csak én vagyok az – mondta valaki brit akcentussal. Az
a Featherleigh nőszemély volt az. – Keres valakit?

– A barátnőmet, Merrittet – válaszolta Celeste. – A
tanúmat. Fekete ruhát viselt.

– Ha hoz nekem egy üveg whiskyt, akkor elárulom, hol
van.

– Hogy mondja? – kérdezte Celeste. Hallotta, hogy
Featherleigh a család régi barátja, de Celeste el sem tudta
képzelni, hogy Greer ilyen kegyetlen barátokkal ápol
kapcsolatot. – Látta Merrittet? Elnézést, de meg kell őt
találnom.

– Nem, én kérek elnézést – szabadkozott Featherleigh. –
Láttam őt korábban, egy nagyon csinos teremtés, de az
órákkal ezelőtt volt.

– Rendben, köszönöm – mondta Celeste, és remélte, hogy
nem tűnt udvariatlannak, hogy sietve távozott. Amúgy is,
mit keresett Featherleigh a nappaliban? Az biztos, hogy
Greer nem ajánlotta fel neki, hogy töltse a házban az
éjszakát.

Celeste a mosókonyhába ment, majd a medence
épületéhez sietett. Köhögést hallott, és nehezen, de sikerült
kivennie egy előregörnyedő alakot a rózsaligetben. Merritt
volt az.

– Merritt! – kiáltotta Celeste. A lány a tó felett átívelő
gyaloghídon keresztül a rózsaligethez sietett. Merritt épp a
fűbe köpött egyet. – Rosszul vagy?

Merritt könnytől áztatott arccal felegyenesedett, majd
megtörölte a száját.

– Nem igazán bírom az osztrigát.
Celeste átölelte a barátnőjét.
– Szegénykém – mondta. – Hadd kísérjelek vissza a

vendégházba. Megmondom a többieknek, hogy menjenek el
nélkülem. Amúgy sem akarok menni.

– Ne! – tiltakozott Merritt. – Kérlek, menj, különben
bűntudatom lesz. Csak ki kell szellőztetnem a fejem. – A



lány próbált mosolyogni, de ismét elsírta magát. – Még csak
az kéne, hogy elrontsak egy ilyen csodás estét.

– Hagyd abba – mondta Celeste. – Az esküvők iszonyú
stresszesek.

– Ez pedig különösen – jegyezte meg Merritt, és
kinyújtotta a bal kezét. – Látod ezt a gyűrűt? – Merritt a
hüvelykujján lévő gyűrűre mutatott. – Tőle kaptam a
szülinapomra.

– Tagtől? – suttogta Celeste. Megfogta Merritt kezét, és a
színes kövekkel kirakott gyűrűt tanulmányozta. Nagyon
szépnek találta, de Merrittnek rengeteg menő ékszere volt,
melyek közül sokat ajándékba kapott a különböző
divatmárkáktól.

– Egy gyűrű – mondta Merritt. – Bármit vehetett volna
nekem a szülinapomra – egy könyvet, egy sálat, egy
karkötőt, de ő gyűrűt vett.

– Hát, igen. – Celeste biztos volt benne, hogy Tag a gyűrűt
csupán kedvességből vette, nem volt mögötte semmi több,
de igazán választhatott volna valamit, ami kisebb érzelmi
jelentéssel bír. Celeste meghallotta, hogy a többiek
dudálnak, és tudta, hogy Benji kezdi elveszíteni a türelmét;
sokkal több időt töltött el Merritt keresésével, mint ahogy
azt eredetileg gondolta. – Szeretlek, ugye tudod? És amikor
vasárnap elmész innen, soha többé nem kell Tag
Winburyvel találkoznod. Megígérem, hogy egyetlen családi
összejövetelre sem kell eljönnöd.

– Bárcsak ilyen egyszerű lenne – mondta Merritt, és
hatalmasat sóhajtott. – Van valami, amit el kell mondanom.

Megint dudáltak a többiek. Celeste-et idegesítette Benji
türelmetlensége, de tudta, hogy nemcsak ő, hanem egy
csomó ember is vár még rá odakint.

– Mennem kell – mondta. – Gyere velünk.
– Nem lehet – mondta Merritt. – Nem érzem jól magam.

Lehet, hogy lefekszem.
– Éjfél előtt? – kérdezte Celeste. – Erre nemigen láttam

még példát. – Majd újra megölelte Merrittet. – Holnap
találunk alkalmat, hogy beszélgessünk, ígérem. Az sem
érdekel, ha egy egész templomnyi embernek kell várnia.



Merritt finoman elnevette magát.
– Oké.
Tizenketten mentek el szórakozni, a város az ünnep

miatt tele volt tivornyázó emberekkel. A Boarding House
előtt hosszú sor állt; a Pearl telt házas volt, csakúgy, mint a
Nautilus. A Club Car zongorabárba tudtak volna menni, de
Thomas kijelentette, hogy csak az köt ki a Club Carban, aki
nem ott kezdett. Az ázsiai Alexander felesége magas sarkút
viselt, és nem akart elsétálni benne a Straight Wharfig vagy
a Cruig.

Celeste Benjire pillantott, várta, hogy határozott döntést
hozzon, miközben hömpölyögtek az utcán az India és a
Federal sarkán.

– Menjünk vissza a Ventunóba – mondta a férfi.
Ezzel mindenki egyetértett. Egy közeli, szabadtéri hely

volt; úgy döntöttek, megisznak ott valamit, aztán
meglátják.

Valahogy Celeste lemorzsolódott a csapat többi tagjától,
valószínűleg, mert szó szerint vonszolta magát. Már nem
látta értelmét egy újabb italnak. Igazából csak evett volna
valamit. Annyira el volt foglalva azzal, hogy Macet és Bettyt
ellássa homárral, hogy nem is evett semmit.

– Éhen halok – mondta magának.
– Te is, és én is.
Celeste odafordult a mellette lépkedő Shooterhoz,

rápillantott, majd megnézte, hol van Benji. A férfi elöl volt,
és Mimivel, a táncosnővel beszélgetett.

– El van foglalva – jegyezte meg Shooter. – Gyere, együnk
egy pizzát. – A férfi megragadta Celeste kezét.

– Nem lehet – mondta Celeste. Félt Shooterra nézni, ezért
a kövekkel kirakott szandálba bújtatott lábát bámulta. A
körme a „napsugaras gondolatok” fantázianevet viselő
lakkal volt kifestve, amely tökéletesen illett a ruhájához.
Nem rántotta el a kezét, néhány tiltott másodpercig élvezte
az érintését.

– Utána visszajövünk – mondta Shooter, majd füttyentett
egy nagyot, Benji pedig hátrafordult. – Elviszem a
menyasszonyodat pizzázni! Tíz perc, és jövünk!



Benji intett, majd visszafordult Mimihez és Kermithez,
aki becsatlakozott a beszélgetésbe. Benjit egyáltalán nem
izgatta a dolog.

– Oké – mondta Celeste –, menjünk.

A Steamboat pizzériánál az utcán állt a sor, és folyamatosan
áramlottak az autók a késői kompjáratról. Celeste furán
érezte magát, hogy bárki megláthatja őt Shooterral, ezért
egy kicsit eltávolodott tőle. Eddig arról álmodozott, hogy
kettesben legyen a férfival, és amikor ez megtörtént, szóhoz
sem jutott. Az utca másik oldalán Celeste megpillantott egy
hosszú koromfekete hajú nőt, hasítottbőr-csizmában és
rövidnadrágban. Bőrcsizmában? Júliusban? Még Celeste is
tudta, hogy ez ciki… ráadásul úgy tűnt, mintha a nő a
telefonját Celeste és Shooter felé irányította volna. Lehet,
hogy fényképet készített róluk. Celeste hátat fordított a
nőnek. Szeretett volna elsütni egy poént a menyasszonyról
való gondoskodásról, de képtelen volt felszínes beszélgetést
folytatni, és úgy tűnt, ez Shooternak sem ment.

– Kövess – mondta a férfi, és kiállt a sorból, aminek
Celeste örült, egyébként sem tudott volna egy falatot sem
enni.

Elindultak a kikötő felé. Celeste követte Shootert a
bukdácsoló és kacskaringózva görkorcsolyázó tinédzserek
meg a babakocsit tologató párok között, megállva egy
pillanatra, hogy elengedjenek egy idősebb párt. Nem
kérdezte, merre mennek. Mindegy volt. Bárhová követte
volna őt.

Keresztülvágtak a Steamship Authority parkolóján,
Shooter nagy léptekkel vágtatott előre, majd a terminál
épületének jobb oldalánál befordult, és hátranézett, hogy
Celeste követi-e. Hirtelen hatni kezdett a bor, amit
korábban ivott a lány. Impulzívan viselkedett; nem
érdekelte, hogy megláthatja őket valaki. Shooterhoz lépett,
a mellkasába temette az arcát, és magába szívta a férfi
illatát. Csak erre vágyott.

– Szökjünk el – súgta a fülébe Shooter. Celeste nagy



levegőt vett, hogy azt mondja: Jó, menjünk, de a férfi
félbeszakította. – Komolyan mondom, Celeste. Szerelmes
vagyok beléd. Tudom, hogy ez nem helyes, tudom, hogy
nem fair, és tudom, hogy az összes barátom gyűlölni fog
bennünket ezért, kiváltképp a legjobb barátom – a fenébe is,
a testvérem, mert Benjit minden értelemben a
testvéremnek tekintem. De nem érdekel. Érdekel, de te
jobban. Soha nem éreztem még így senki iránt. Amit
irántad érzek, az tragikus; mint egy Shakespeare-
színdarab… nem tudom pontosan, melyik, a Hamlet meg a
Rómeó és Júlia keveréke, azt hiszem. Szeretném, ha
elszöknél, és itt találkoznánk, pontosan itt, holnap reggel
negyed hétkor. Van két jegyem a 6.30-as kompra. A hajó fél
kilencre ér Hyannisba, vagyis amikor holnap felébred
mindenki, és rádöbbennek, hogy mindketten eltűntünk, mi
már a szárazföldön leszünk.

– Celeste fejével a férfi mellkasán bólogatott. Nem értett
egyet, de szerette volna tovább hallgatni őt; szerette volna
elképzelni a szökésüket. A szorongás, mely a mellkasát
szorította, és fogva tartotta a szívét, kicsit enyhült. Végre
tudott venni egy nagy lélegzetet. – Mondhatsz nemet.
Igazából arra számítok, hogy nemet mondasz. Ha pedig
nemet mondasz, holnap ott fogok állni az oltárnál Benji
mellett, ahogy megígértem. Kedélyes, ám jelentőségteljes
pohárköszöntőt mondok majd, megfelelő mennyiségű
humorral, és legalább egy mondatban megemlítem majd,
hogy Benji nem érdemel meg téged. Felkérlek majd egy
táncra, és amikor a táncunk véget ér, megpuszillak, és
hagyom, hogy éld az életed. Vele. – Celeste sóhajtott. – Ha
velem jössz, veszek négy jegyet Las Vegasba – egyet
magamnak, egyet neked, kettőt pedig a szüleidnek. És
holnap elveszlek feleségül. De haladhatunk lassabban is,
szeretném, ha tudnád, hogy komolyak a szándékaim.
Szeretlek. Ha nem viszonzod az érzéseimet, akkor is hálás
leszek minden egyes percért, amit velem töltöttél. Legalább
bebizonyosodott, hogy Michael Oscar Uxley szíve sincs
kőből.



Michael Oscar Uxley, gondolta a lány. Akkor döbbent rá,
hogy soha nem kérdezte még meg Shooter igazi nevét.

– Igen – mondta.
– Mit mondtál?
A lány felemelte a fejét, és mélyen Shooter kék szemébe

nézett, közben pedig a szülei képe lebegett előtte a régi
Toyota hátsó üléséről nézve, amint egymás felé fordulva
énekelték a Paradise by the Dashboard Light című dal sorait.
„Szeretsz engem? Örökké szeretni fogsz?” Celeste tizenegy
éves volt, ő is kívülről tudta a szöveget, de nem mert velük
együtt énekelni, mert olyan jól hangzottak együtt.

Majd visszaemlékezett arra, mielőtt még a szülei Mac és
Betty lettek, mielőtt még anya és apa lettek, amikor még
nem volt más, csak szerelem, biztonság, melegség.

Celeste még csak kétéves lehetett, és repülőst játszottak.
Bruce fogta Celeste egyik kezét, Karen pedig a másikat, és
lengették őt maguk között, Bruce pedig azt kiáltotta:
„Repül-a-repül-a…”, Karen pedig azt, hogy: „Babaaa!”, és
felemelték Celeste-et, amikor is egy röpke pillanatra a lány
súlytalanul lebegett a levegőben.

Végül pedig visszagondolt a szüleire, amikor még azok
tinédzserek voltak – az anyjára piros úszómezben, az apjára
pedig melegítőnadrágban és kapucnis pulcsiban, egy
narancsot bámulva. A pillanatra, amikor a tekintetük
összetalálkozott, a pillanatra, amikor összeért a kezük. A
bizonyosságra. A felismerésre, hogy: Te vagy az!

Pont olyan érzés lehetett, amelyet Celeste érzett ebben a
pillanatban.

Mint kiderült, semmi sem pótolhatja a szerelmet.
– Igen – suttogta újra Celeste Shooternak.
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A RENDŐRFŐNÖK

A férfi a konyhában találta meg Thomast, aki épp egy
pulykás szendvicset próbált meg magába tömni. A tányérja
mellett egy pohár állt, háromnegyedig töltve whiskyvel.

– Mr. Winbury? – szólította meg a rendőrfőnök.
– Thomas – válaszolta a férfi, miközben igyekezett

megtörölni a kezét egy szalvétában, mielőtt kezet nyújtott
volna a rendőrfőnöknek. – Mr. Winbury az apám.

– Lenne néhány kérdésem önhöz – mondta a
rendőrfőnök.

– Már mindenki mással beszélt – állapította meg Thomas.
– Nem tudom, mi az, amit még hozzá tudnék tenni.

– Kérem – mondta a rendőrfőnök, és már kezdte
elveszíteni a türelmét, hogy az újabb kifogásokat kezelje –,
kövessen. – Elindult a nappali felé. Thomas félbehagyta a
szendvicsét, de a whiskyt magával vitte, a rendőrfőnök
pedig nem hibáztatta ezért. Thomas leült a kanapéra,
keresztbe tette a lábát, majd a díszpárnák közé süppedt,
mintha semmi gondja nem lenne ezen a világon, a
rendőrfőnök pedig becsukta az ajtót. – A tegnap este
érdekel, hogy mi történt a buli után.

– A Ventuno hátsó bárjában voltunk, utána a Boarding
House-ban. Ittam egyet, utána hazaindultam. A feleségem
hívott, hogy menjek haza. Ennyi.

– Mit csinált, mikor hazaért?
– Felmentem megnézni Abbyt. Már aludt, így lementem

egy italra.
– Csatlakozott önhöz valaki?
– Az apám.
– Senki más?
– Nem.
– Biztos ebben?



Thomas szemöldöke felugrott, de csak színészkedett. Úgy
csinált, mintha hirtelen beugrott volna neki valami. A
rendőrfőnök meg volt lepve, hogy a férfi nem csettintett.

– Ó! Egy kis idő múlva Merritt csatlakozott hozzánk, meg
a szüleim egyik barátja, egy Featherleigh Dale nevű hölgy,
aki antik tárgyakkal kereskedik Londonban, és aki az
esküvőre jött.

– Miért volt Featherleigh Dale ilyen későn a házban? –
kérdezte a rendőrfőnök. – Itt volt elszállásolva?

– Nem. Nem igazán tudom, miért volt még mindig itt
akkor.

– Nem?
– Nem.
A rendőrfőnök hagyta, hogy a hazugság egy picit átjárja a

levegőt.
– Önök négyen a sátorban ültek, és rumot iszogattak, jól

mondom?
– Igen, uram.
– Melyikük távozott legelőször? Ön?
– Igen. A feleségem felhívott aludni. Nem akartam

kísérteni a sorsot, ezért inkább felmentem, és lefeküdtem.
– Tudja esetleg, hogy hány óra lehetett akkor?
– Kettő körül, azt hiszem.
– Szeretném, ha most jól figyelne. Emlékszik arra, hogy

Featherleigh Dale a konyhába ment? Hogy egy pohár vizet
hozzon Ms. Monacónak?

Thomas a fejét rázta, de aztán azt mondta:
– Igen.
– Amikor Featherleigh bement egy pohár vízért,

emlékszik, hogy mennyi ideig volt távol?
– Öt percig, talán kicsit tovább.
– Ön ivott abból a vízből?
– Nem, uram.
– Emlékszik arra, hogy bárki más ivott volna abból a

vízből? Akár csak egy kortyot is?
– Rumot ittunk – válaszolta Thomas. – Nem igazán

emlékszem, mi történt azzal a pohár vízzel.
Valahol a házban az egyik óra hatot ütött. A rendőrfőnök



alig várta, hogy hazamenjen, levehesse a cipőjét, és
felbonthasson egy sört, megölelje a feleségét, aztán
beszélhessen Chloéval. Ez a nap egy évvel is felért, de a
gyilkossági ügyek már csak ilyenek voltak. A férfi biztos
volt abban, hogy bent a rendőrkapitányságon a hangpostája
tele van követelőző riporterek üzeneteivel. Ha egyszer
ennek vége lesz, gondolta, szüksége lesz egy újabb
stresszkezelési tréningre.

– Húzzunk bele. Az ön édesanyjának van gyógyszeres
doboza?

– Megbocsát?
– Az anyjának van-e egy doboza, amelyben a…
– Az altatóját tartja? – kérdezte Thomas. – Igen. Egy kerek

doboz, Erzsébet királynő portréjával a tetején.
– Mondhatjuk, hogy erről a gyógyszeres dobozról az egész

család tud?
Thomas elnevette magát.
– Ó, igen. Az anyám gyógyszeres doboza hírhedt. A

nagyanyjától kapta ajándékba.
– És mondhatjuk, hogy a családban mindenki tudja, hogy

altatót tart benne?
– Igen. És nem adna belőle senki másnak. Egyszer kértem

tőle egyet, és azt mondta, hogy képtelen lennék kezelni.
– Valóban? – kérdezte a rendőrfőnök. Greer azt állította,

hogy felajánlott Merrittnek egy altatótablettát. Ezek szerint
„túl erősnek” találta őket, hogy a fiának adjon belőlük, de a
ház egyik vendégének mégis felajánlotta. – Látta ezt a
dobozt a konyhában tegnap?

– Nem – válaszolta Thomas. – Miért? Kint maradt? – A
férfi kihúzta magát. – Azt gondolja, hogy Merritt bevett
egyet az anyám bogyóiból?

– Ön látta a dobozt? – kérdezte a rendőrfőnök. – Nem
nyúlt a tablettákhoz?

Thomas a térdére csapott.
– Természetesen nem. De Merritt bizonyára látta anyám

tablettáit, és bevett belőlük egyet – de az is lehet, hogy
kettőt –, nem tudva, hogy milyen erős a gyógyszer. Aztán
pedig elment fürdeni. – A férfi felállt. – Azt hiszem,



mindenki egyetértene azzal, ha kijelentenénk, hogy baleset
történt. Nem szükséges feleslegesen túldramatizálni a
dolgot. Már ezek a vallatások is elég idegességet szültek.

– Még nem végeztünk – jegyezte meg a rendőrfőnök, és
megvárta, míg Thomas kelletlenül visszaült a kanapéra. –
Tud bármit a Merritt talpán lévő vágásról?

– Vágásról? – kérdezte Thomas. – Nem. De ha megvágta a
lábát, lehet, hogy azért ment be a vízbe, hogy kiöblítse a
sebét. – Ez eddig nem jutott eszébe a rendőrfőnöknek. A
lánynak egy elég csúnya vágás volt a talpán. Elképzelhető,
hogy bement lemosni, nehogy vérfoltokat hagyjon maga
után a Winbury-házban. Csak a homokban találtak
vérnyomokat. – Mellesleg Merritt ivott is – jegyezte meg
Thomas.

A rendőrfőnök nem reagált erre a megjegyzésre.
Érdekesnek találta, hogy Thomas milyen buzgón igyekszik
különböző elméleteket gyártani arról, hogy mi történhetett.
Elég régóta volt már a szakmában ahhoz, hogy tudja, hogy
pontosan ezt csinálják a bűnösök.

– Ön milyen viszonyban van Ms. Dale-lel? – kérdezte a
rendőrfőnök.

– Ő az én… már elmondtam, a szüleim barátja.
– Ennyi? Semmilyen személyes kapcsolata nincs vele?
– Nem igazán – válaszolta Thomas –, nem.
– A kollégám kikérdezte Ms. Dale-t – mondta a

rendőrfőnök –, és a hölgy azt mondta, hogy önök
romantikus viszonyt ápoltak, de maga májusban szakított
vele, amikor a felesége terhes lett. Igaz ez?

– Nem! – válaszolta Thomas.
– Akkor valamelyikük hazudik – mondta a rendőrfőnök.
– Featherleigh hazudik! Kényszeres hazudozó, ez tény. Az

antiktárgy-kereskedése ellen csalás miatt nyomoznak. Ezt
is elmondta a kollégájának? Megpróbált eladni egy hamis
III. György korabeli aranyozott asztalt valakinek, akiről azt
gondolta, hogy nem ért hozzá. Szóval egyértelmű, hogy
nála a hazugság bevett szokás.

– Ön elég sokat tud a szülei barátjáról – jegyezte meg a
rendőrfőnök.



– Az anyám mesélte.
– Az anyja? Szóval, ha megkérdezném őt most azonnal,

hogy mesélt-e önnek arról, hogy Featherleigh-t
megvádolták csalással, és hogy pontosan milyen ügyben,
akkor azt válaszolná, hogy igen?

Thomas bólintott. Az arckifejezése magabiztosságot
tükrözött, leszámítva a három feszült vonalat a homlokán.

A rendőrfőnök felállt.
– Rendben. Beszélek az anyjával.
– Várjon – kérte Thomas, és a kanapéra omlott. – Volt

köztünk egy rövid fellángolás. Köztem és… Ms. Dale, vagyis
Featherleigh között.

– Mennyire rövid? – kérdezte a rendőrfőnök.
Thomas felemelte a kezét.
– Nem egészen rövid, inkább szórványosan előforduló. –

Itt tartott egy kis szünetet. – Éveken át.
A rendőrfőnök visszaült a helyére.
– Szóval évekig tartó romantikus viszony fűzte önt Ms.

Dale-hez?
– Hellyel-közzel – válaszolta Thomas. – És mint ahogy el

is mondta önnek, májusban véget vetettem neki.
– Elszomorodott, mikor megtudta, hogy Ms. Dale mégis

eljön az esküvőre?
– Hát persze hogy elszomorodtam – válaszolta Thomas. –

Szeretném, ha eltűnne az életemből. A feleségem állapotos,
nekem vele kell foglalkoznom, és vissza kell építenem a
karrieremet. Ez a dolog Featherleigh-vel, nos, egy
ámokfutás volt. Ő zsarolt engem.

– Zsarolta önt? – kérdezte a rendőrfőnök.
Thomas a kezébe vette a whiskyvel teli poharát, és a felét

lehajtotta. A rendőrfőnökben kavargott a győzelem és a
szégyen érzése. Általában sikerült megtörnie az embereket,
hogy végül elmondjanak mindent, ami egyrészről
elégedettséggel töltötte el – majdnem úgy, mint amikor
sikerül feltörnie egy széfet –, de másrészről kissé illetlennek
is tartotta. Ez a fickó évekig rejtegetett magában valamit,
ami a felszínre került. A legtöbb bűntettet, különösen a
gyilkosságokat olyan emberek követték el, akiknek



hasonlóan sötét motivációjuk volt, mint Thomasnak,
akinek valószínűleg egyáltalán nem állt szándékában
megölni senkit; csak szerette volna titokban tartani a
viszonyát.

– Először akkor jöttünk össze, amikor a testvére, Hamish
meghalt. Hamish az apám iskolai barátja volt. Elkísértem a
szüleimet a temetésére – ez még az előtt volt, hogy
megismertem Abbyt –, és a temetés utáni összejövetelen
Featherleigh és én berúgtunk, és történt egy s más. Ezt
követően pedig mindig találkoztunk, amikor Londonban
jártam, vagy ő New Yorkban. Aztán megismertem Abbyt.
Mondtam Featherleigh-nek, hogy nem találkozhatunk
többet, és ő a végsőkig elment.

– Hogy érti?
– Abby eljött velem és a családommal Virgin Gordára a

karácsonyi ünnepek alatt, az együttlétünk első évében.
Featherleigh valahogy rájöhetett, mert megjelent Virgin
Gordán az egyik jachttulajdonos ügyfelével Abu-Dzabiból.
Egy másik alkalommal pedig, pont miután befejeztem a
jogot, Featherleigh meglepett a jelenlétével az egyik
évfolyamtársam diplomaosztó buliján. Egyenesen besétált
a Bemelans Bárba, a New York-i Carlyle Hotelben, és
mindenkinek azt mondta, hogy én hívtam meg őt.

– Miért nem tisztázta a félreértést akkor?
– Azért, mert… hát… mert volt, hogy úgy is találkoztam

Featherleigh-vel, hogy már Abbyvel jártam. És itt
rontottam el. Nem zártam le teljesen. Nem tettem
világossá, hogy Featherleigh a múlté. Eleinte nem voltam
biztos abban, hogy jól alakulnak a dolgok köztem és Abby
között, így amikor Featherleigh felhívott, és azt mondta,
hogy kibérelt egy lakosztályt a Gramercy Park Hotelben,
odamentem. Ezt követően, amikor Abby másodszor is
elvetélt – ami elég komoly volt –, sokat sírt és depressziós
volt, nagyon nehéz volt őt kezelni. Kudarcnak élte meg. Én
is kudarcnak éltem meg. Veszekedtünk. Nem volt olyan
beszélgetésünk, ami a végén ne a terhességeihez vezetett
volna vissza. A szex szóba sem jött köztünk. Nehéz idők
voltak. Featherleigh pedig kihasználta a helyzetet. Egyszer



csak, varázslatos módon, megjelent New Yorkban, majd a
floridai Tampán, ahol egy ügyben jártam el. Küldött nekem
egy első osztályra szóló repülőjegyet Párizsba, néhány
hónap múlva pedig Marokkóba. Később persze kiderült,
hogy az ügyfelére terheltette a repülőjegyek árát, azt
gondolva, hogy nem veszik észre. De természetesen
észrevették, és bíróság elé cipelték Featherleigh-t, ami
tönkretette az üzletét, és amivel kimerítette a
megtakarításait, ezért arra kényszerült, hogy butaságokat
csináljon, mint például, hogy megpróbált rásózni valakire
egy hamis III. György korabeli aranyozott asztalt.

A rendőrfőnök bólintott. Megfogta a fickót. Érezte.
– Meséljen a zsarolásról – kérte.
– A zsarolás – mondta Thomas, miközben legurította a

maradék whiskyt, a rendőrfőnök pedig azt kívánta, bárcsak
ott lett volna az üveg, hogy tovább beszéltesse a férfit. –
Idén januárban kezdődött. Szakítani akartam vele, ő pedig
azt mondta, hogy ha megteszem, akkor kitálal Abbynek.
Ezért folytatnom kellett. – Thomas a szemgödrét
nyomogatta az ujjaival. – Kezdett hanyatlani a
teljesítményem a munkában. Próbáltam Abbyt teherbe
ejteni, és próbáltam Featherleigh-t elhallgattatni. Aztán
májusban Abby újra teherbe esett, és úgy tűnt, meg is
marad a baba, ezért úgy döntöttem, hogy nem hagyom,
hogy Featherleigh tovább zsaroljon. A csalás vádja jól jött,
mert rájöttem, hogy ha kapcsolatba is lépne Abbyvel, akkor
sem hinne neki senki, mert egy csaló.

– De még ebben a helyzetben is bizonyára elkeseredett,
amikor megtudta, hogy Ms. Dale részt vesz a testvére
esküvőjén.

– Megkértem, hogy ne jöjjön – mondta Thomas. – Sírva
könyörögtem neki.

– És megfenyegette – tette hozzá a rendőrfőnök. – Ms.
Dale azt állította, hogy ön azt mondta neki, hogy ha
Nantucketre mer jönni, akkor megöli. Mondott ön ilyet?

Thomas bólintott.
– Igen. Igen, mondtam.
– Ön tett nyugtatót abba a pohárba, amelyben



Featherleigh vizet vitt az asztalhoz, mert arra számított,
hogy majd ő fogja meginni? Azt gondolta, hogy a nő talán
elmegy fürdeni egyet, és megfullad, vagy, hogy valamilyen
módon balesetet szenved? Ön tette, Thomas? Mert azok
után, amiket mesélt, megérteném, ha ön tette volna.

Thomas sírva fakadt.
– Mindent elrontottam…
A rendőrfőnök hatalmasat sóhajtott, talán most először,

amióta reggel felébredt.
– Szeretném, ha bejönne velem a rendőrségre, és

vallomást tenne. Joga van ügyvédet fogadni…
Thomas szipogott, és közben a fejét rázta.
– Azt hiszem, félreértett. Mindent elrontottam, de nem

tettem senkinek sem altatót az italába! Nem láttam az
anyám tablettáit! Hozzá sem nyúltam ahhoz a pohár vízhez!
És már megbocsásson, de egy vacak altatónál kicsit több
kellene ahhoz, hogy Featherleigh Dale-t megöljem.

– Szóval mégsem ön tette?
Thomas megint a fejét rázta.
– Szerettem volna, ha eltűnik az életemből Featherleigh,

de nem tettem semmit senkinek az italába. Nem láttam, és
hozzá sem értem az anyám nyugtatóihoz, és Featherleigh
továbbra is fenyegetés számomra. – Thomas szomorúan a
rendőrfőnökre nézett. – Ez az igazság.

A rendőrfőnök felhívta Andreát, hogy elmondja neki, hogy
úton van hazafelé.

– Kiderítetted, mi történt? – kérdezte Andrea.
– Nem igazán – válaszolta a rendőrfőnök. – Fény derült

egy rakás mocskos titokra, de ne gondold, hogy bármelyik
is közvetlen kapcsolatba hozható a lány meggyilkolásával. –
A férfinak eszébe jutott Jordan Randolph, a Nantucket
Standard újságírója, akinek bizonyára lesznek kérdései.
Mindenkinek lesznek kérdései. – Hogy van Chloe?

– Nagyon szomorú – válaszolta Andrea. – Azt mondta,
hogy összebarátkozott a menyasszony tanújával a
próbavacsorán.



– Összebarátkoztak? – kérdezte a rendőrfőnök. – Ez mit
jelent pontosan?

– Próbáltam belőle többet kiszedni, de azt mondta, hogy
veled szeretne beszélni. Mondtam neki, hogy mennyire
elfoglalt vagy…

– Nem, nem, persze – mondta a rendőrfőnök, és arra
gondolt, hogy lehet, hogy a választ, melyet annyira
keresett, talán pont a saját lányától kapja majd meg. – Pár
perc, és otthon vagyok.

Ed bekopogott Chloe szobájába.
– Gyere be – invitálta a lány.

Chloe az ágyon fekve egy teknősökről szóló könyvet
olvasott. A férfi meglepődött. A lánya egy Teknősök végtelen
sora17 című könyvet olvasott. Ednek fogalma sem volt róla,
hogy miről szólhat pontosan a könyv, de örült, hogy Chloét
olvasni látja. A lány telefonja az éjjeliszekrényen hevert
töltőre dugva, és folyamatosan rezgett, jelezve a bejövő
értesítéseket – az Instagramról, feltételezte a férfi, vagy a
Snapchatről, vagy olyan applikációkról, amit az Instagram és
a Snapchat helyett szoktak használni. Arra gondolt, Nick
biztosan tudta volna.

– Hahó – köszönt a lánynak. Becsukta maga mögött az
ajtót, és leült a világoskék szőrmével borított székre, amely
Edet Groverre emlékeztette a Sesame Streetből, de legalább
kényelmesnek találta. – Andrea azt mondta, hogy beszélni
szeretnél velem.

Chloe bólintott, letette a könyvet, és felült. A lányon nem
volt smink, ami elég szokatlan volt. Arca gyönyörűvé érett,
a szépségét az anyjától örökölte. Tess nem sokkal volt
idősebb, mint most Chloe, amikor Ed először találkozott
vele, Andrea szeretett unokatestvérével, aki olyan közel állt
a feleségéhez, mintha testvérek lettek volna.

– Két dolgot szeretnék neked mondani – jegyezte meg
Chloe – a tegnap estével kapcsolatban.

– Folytasd – biztatta Ed.
– Kihallgattam egy beszélgetést a tegnapi bulin – mesélte



Chloe –, a menyasszony tanúja és a vőlegény apja között.
Azt hiszem, hogy ők… együtt voltak. Illetve tudom. A lány
terhes volt a férfitól. A férfi azt akarta, hogy a lány vetesse
el a gyereket. Azt mondta, hogy ír neki egy csekket. A lány
azt mondta, hogy szeretné megtartani, mert ez a férfihoz
köti őt, és hogy elmondja Greernek. Greer a férfi felesége.

A rendőrfőnök bólintott, és próbált érzelemmentes arcot
vágni. Le volt nyűgözve, hogy a történet ezen szála
valahogy eljutott a lányhoz.

– Remélem, ezt nem mondtad el senkinek – jegyezte meg
a rendőrfőnök. – Ez nagyon ingoványos talajra vezet.

– Egy árva léleknek sem – mondta halkan Chloe. – Arra
vártam, hogy hazagyere.

Annyi hazugság után, amit aznap hallott, a rendőrfőnök
számára szívderítő volt hallani az igazságot.

Nagy levegőt vett.
– És mi a másik dolog?
– A másik dolog akkor történt, amikor leszedtem az egyik

asztalt – mondta Chloe –, a desszert és a pohárköszöntők
után, amikor egy tálcányi üres pezsgőspohárral épp a
konyhába tartottam. Nem néztem a lábam elé, és
megbotlottam, a poharak pedig leestek és összetörtek. –
Törött üveg, gondolta Ed. – Pont a tengerparti homok és a
pázsit találkozásánál. Ha háttal állunk a víznek, akkor a ház
bal oldalánál. – A rendőrfőnök lejegyzetelte a lány szavait. –
A menyasszony tanúja segített nekem összeszedni –
mesélte Chloe. – Tök jó fej volt. Megkérdezte a nevemet, meg
hogy honnan jöttem, és amikor említettem neki, hogy
Nantucketen élek, azt mondta, hogy én vagyok a világon a
legszerencsésebb lány. – Chloe elcsendesedett, és a szemét
törölgette. – Nem tudom elhinni, hogy meghalt. Tegnap
este még beszéltem vele.

– Néha sajnos történnek ilyen dolgok – nyugtatgatta Ed. –
Valószínűleg bevett valamit, vagy túl sokat ivott…

– Nem volt részeg – vágott közbe Chloe. – Egy cseppet
sem. Ő tűnt az egész buliban a legjózanabbnak.

– Szeretném, ha tudnád, Chloe, hogy minden egyes
döntésednek – hogy kivel barátkozol, hogy kivel jársz, hogy



iszol vagy dohányzol – következménye van. Azt hiszem,
Merritt végül a saját rossz döntéseinek az áldozata lett. –
Chloe Edre pillantott, aki azt olvasta ki a lány tekintetéből,
hogy zokon vette, pont Merritt halálát felhasználni ahhoz,
hogy hegyi beszédet tartson – de mi volt ez, ha nem egy
tanulságos pillanat. Chloe a telefonjáért nyúlt, és Ed tudta,
hogy elvesztette a lány figyelmét. Andrea sokkal jobban
tudta kezelni Chloét; a férfi valahogy a végére mindig olyan
lett, mint egy mogorva nagybácsi, aki ráadásul a
rendőrfőnök. – Csak még egy kérdés, Chloe – mondta a férfi,
bár biztos volt benne, hogy a lány szeretne már
megszabadulni tőle. – Nem emlékszel, hogy Merritt
megvágta volna a magát, miközben segített neked
összeszedni a poharakat?

– Hogy megvágta volna magát? – kérdezte Chloe a
telefonjából felnézve. – Nem. Miért?

– Csak kíváncsi voltam – válaszolta a rendőrfőnök. –
Biztos vagy benne, hogy minden üvegdarabot
összeszedtetek?

– Sötét volt – válaszolta Chloe. – Igyekeztünk, ahogy
tudtunk. Igazából aggódtam, hogy Greer talál egy
üvegdarabot, amit nem vettünk észre, és hogy emiatt bajba
kerülhetek, de azt hiszem, nagyobb bajuk is volt ennél. – Ed
felállt. – Várj, mutathatok még valamit? – kérdezte Chloe.
Felemelte a telefonját, és sietve az ágy szélére ült, Ed pedig
mellé. – Merritt egy véleményvezér volt, ezért elkezdtem
követni az Instagramon múlt éjjel, amikor hazaértem. Ez
volt az utolsó bejegyzés, amit posztolt.

Ed átvette a telefont Chloétól, és feltette az
olvasószemüvegét. Még soha nem látta az Instagramot
ezelőtt, így nem látott mást, mint egy képet meg egy
képaláírást. Jelen esetben két fiatal nő fotóját, akik a Hy-
Line gyorshajó orránál pózoltak. Fújta a hajukat a szél, a
háttérben Nantuckettel – a kikötő, a vitorlás hajók, a
tengerparti szürke tetős halászkunyhók, az unitárius és az
episzkopális templom tornyai. A szőke – Celeste volt, a
menyasszony, döbbent rá a rendőrfőnök – feszültnek tűnt;
mosolyából bizonytalanság áradt. A barna, Merritt pedig



ragyogott; sugárzott, és teljesen átadta magát a pillanatnak.
Jó színész volt, gondolta Ed. Semmi jele nem mutatkozott
annak, hogy a lány terhes lett volna egy olyan férfitól, aki
házas, és nem akart tőle semmit. A fotó alatt az alábbi
felirat szerepelt: „Irány a templom… esküvős hétvége a
LEGJOBB BARÁTNŐMMEL, akinél jobb barátot senki nem
kívánhat. #menyasszonyitanu #koszorúslány
#örökkönörökké.”

– Örökkön örökké – mondta Chloe. – Ez az, ami leginkább
elszomorít. Nem ez a legszomorúbb dolog, amit valaha is
láttál?

– Majdnem – jegyezte meg a rendőrfőnök, és visszaadta a
telefont Chloénak. – Majdnem.

Ed Kapenash kényelmesebb ruhába öltözött, és vágyakozva
nézte a hűtőben lévő hideg Cisco sörök kék dobozait, de arra
gondolt, még nem kapcsolhat ki, mert megbeszélte Nickkel,
hogy találkoznak a kapitányságon, hogy még egyszer
átbeszéljék az ügyet.

– A vacsora miatt ne aggódj – mondta Andreának. –
Megkértem Keirát, hogy rendeljen nekünk valamit.

– Gyűlölöm a gyilkossági nyomozásokat – jegyezte meg
Andrea, és odatartotta az arcát a férfinak egy csókra. – De
téged szeretlek.

– Én is téged – búgta Ed. Megcsókolta a feleségét egyszer,
majd még egyszer, és harmadjára is. Arra gondolt, hagyja,
hogy Nick várjon rá egy kicsit.

A rendőrfőnök és Nick a kihallgatószobában találkoztak.
Keira, a rendőrfőnök asszisztense rendelt kelleveles
cézársalátát és két kézműves pizzát a Station 21-ből, hogy
legyen mit enniük.

Nick nagyot harapott a rákos-szalonnás pizzából.
– Nem rossz – jegyezte meg. – Általában kerülöm a

„kézműves” termékeket. Én az igazi kajákat szeretem.
– Chloe azt mondta, hogy Merritt nem vágta meg magát,



amikor segített neki eltakarítani a poharakat – mesélte a
rendőrfőnök –, elképzelhető, hogy a kajakozás után vágta el
a lábát. Chloe azt mondta, hogy a hely, ahol elejtette a
tálcát, közel volt ahhoz az ösvényhez, melyen Merritt
valószínűleg a vendégházba ment a kajakozás után.

– Ez megmagyarázná, hogy Merritt miért ment be a vízbe
– tette hozzá Nick. – Úgy értem, hogy ezért nem ment volna
be a vízbe teljesen, csak a széléig.

– Kivéve, ha ettől nem jött meg a kedve egy kis fürdéshez
– jegyezte meg a rendőrfőnök. – Nagyon forró éjszaka volt.

– Ha jól sejtem, a menyasszony tanúját nem nagyon
érdekelte a hőség – mondta Nick –, a szobájában a légkondi
maximumra volt állítva, gyakorlatilag lefagyasztotta a
szobát.

– Még mindig nem tudjuk, hogy ki tette az italába a
nyugtatót – állapította meg a rendőrfőnök.

– Lehet, hogy ő maga vette be – jegyezte meg Nick –,
elvégre azt tudjuk, hogy szomorú volt.

– Nem tűnik ez vakmerőségnek? – kérdezte a
rendőrfőnök. – Nyugtatót bevenni, amikor tudta, hogy
terhes?

– Mr. Winbury azt mondta, hogy a lány a vízbe ugrott a
kajakból, a kikötő közepén, nem? Mi ez, ha nem
vakmerőség? Úgy tűnik, hogy ilyen alkat volt. – Ed az
előttük fekvő műanyag edényben lévő kellevélbe szúrta a
villáját.

– Szerintem ez nem baleset volt. Ketten is voltak, akik
szerették volna Merrittet eltüntetni – Tag Winbury és Greer
Garrison. Plusz még valaki, aki szerette volna Featherleigh
Dale-t eltüntetni – Thomas Winbury.

– Ha balesetnek ítélnénk meg, az könnyebb lenne Merritt
családjának – mondta Nick. – És a menyasszonynak is
könnyebb lenne.

– De nekünk nem a család érdekeit kell néznünk –
tiltakozott a rendőrfőnök –, mi a massachusettsi közjóért
felelünk.



Mi az ország polgáraiért dolgozunk, az igazságot keresve. Te
tényleg azt hiszed, hogy baleset volt?

– Nem – válaszolta Nick. – Szerintem Mrs. Winbury volt.
A rendőrfőnök egy krutont rágcsált.
– Vicces, szerintem meg a férje. Tag Winbury tudott a

felesége nyugtatóiról, és egyet beledobott Merritt poharába.
Ezután elvitte kajakozni a lányt, hogy egyszerre
szabaduljon meg mind a két problémájától… a szeretőtől és
a gyerektől. Te miből gondolod, hogy Mrs. Winbury volt?

– Greer rájött, hogy a férfinak viszonya volt Merritt-tel, és
hogy a lány gyermeket vár, ezért bedobta a nyugtatót a
vízbe, remélve, hogy Merritt megissza majd, Tag pedig
elviszi kajakozni. Vagy talán, de csak talán, Greer a férjét
akarta megölni. Lehet, hogy Greer kevert valamit a férje
italába, remélve, hogy a férfi elmegy kajakozni, és soha nem
tér vissza. – Nick kivett a dobozból egy szelet kolbászos
pizzát. – Igen, tudom, hogy ez nagyon meredeken hangzik.

– Talán más lenne a helyzet, ha meglenne a vizespohár –
állapította meg a rendőrfőnök.

Nick felkapta a fejét.
– Neked nem tűnik furának, hogy a vizespoharat

eltakarították az asztalról, de a felespoharakat nem? Valaki
bevitte a vizespoharat. Vagy valaki kijött a házból, és
eltüntette a poharat.

A rendőrfőnök a fejét rázta, és kivett magának is egy
újabb szelet pizzát. Nehéz volt megemésztenie, hogy Chloe
volt az, aki elejtette a tálcát a poharakkal. Az üvegdarabok a
fűben elvágták Merritt lábát, aki azután a vízhez ment,
hogy kimossa a sebét, majd meghalt. Nem Chloe hibája volt;
ezt senki sem gondolhatta. De ha Chloe nem ejtette volna el
a tálcát, akkor Merritt vajon még mindig életben lenne?
Igen, ha nem vett volna be a lány nyugtatót, vagy valaki
nem tett volna az italába nyugtatót, és utána nem ment
volna be a vízbe, akkor talán nem halt volna meg.
Végigbicegett volna a templomban a padok között. De
legalább életben maradt volna.

– Az a helyzet, hogy nincs elég bizonyítékunk ahhoz,
hogy bárkit is megvádoljunk – mondta Nick.



Ed tudta, hogy Nicknek igaza van.
– Holnap visszahívjuk a testvérét, és megmondjuk neki,

hogy arra a következtetésre jutottunk, hogy baleset történt.
A lány bevett egy nyugtatót, elment egy éjszakai
fürdőzésre, és megfulladt.

– Mennyi titok lapul abban a házban… – jegyezte meg
Nick – …nem hinném, hogy egyiknek se lenne köze ehhez.

A rendőrfőnök felemelte a kávéscsészéjét.
– Az elhunytra – mondta.
Nick pedig koccintott a férfival.
– Nyugodjék békében.
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A NANTUCKETI RENDŐRSÉG SZERINT A MEGFULLADT
LÁNY BALESET ÁLDOZATA LETT

A nantucketi rendőrség, a massachusettsi állami
rendőrséggel együttműködésben megállapította, hogy a
huszonkilenc éves New York állambeli New York városból
származó Merritt Alison Monaco halálát baleset okozta. Ms.
Monaco egy esküvőre érkezett Nantucketre, mely szombaton
került volna megrendezésre. Szülei, a New York állambeli
Commackben élő Gary és Katherine Monaco, valamint
testvére, a New York állambeli Garden Cityben élő Douglas
Monaco gyászolják őt. Ms. Monaco 2016 óta a New York-i
Vadvédelmi Társaságnál dolgozott PR-igazgatóként.

A nantucketi rendőrség vezetője, Edward Kapenash így
nyilatkozott:

„Miután kivizsgáltuk az esetet, megállapítottuk, hogy Ms.
Monaco halálát baleset okozta. Szeretnénk köszönetet
mondani a Nantucketen élő embereknek, hogy segítették a
munkánkat, egyúttal kérnénk a helyieket és a szigetre
látogatókat, hogy legyenek körültekintőek a vízparton és a
vízben egyaránt.”

Marty Szczerba telefonjára értesítés érkezett: „A Monomoy
útra tervezett esküvőn a menyasszony tanújának halálát
valószínűsíthetően baleset okozta.”

Marty számára gyanúsan hangzott ez a hír, ugyanakkor
ettől úgy érezte, kicsit minden újra visszazökkent a régi



kerékvágásba – miután az egyik gyanúsított megpróbált
elszökni a Hy-Line egyik hajóján, és miután színpadiasan
elrángatták Featherleigh Dale-t a Crosswinds nevű
étteremből, kiderült, hogy az egész csak baleset volt…

Mi a fene?, gondolta Marty magában.
Utána azonban rájött, hogy ez azt jelenti, hogy

Featherleigh Dale nem gyilkossági gyanúsított, és hogy
talán érdekelné a nőt némi románc. Marty nem tudta
elképzelni magát egy egyéjszakás kalandban, de szívesen
megivott volna valamit a nővel.

Gondolta, a rendőrségre telefonál, hogy megkérdezze
Keirát, nem tudja-e véletlenül, hogy Featherleigh-t
visszavitték-e a reptérre, vagy esetleg éjszakára
elszállásolták valahol?

– Szia, Keira – szólt a telefonba a férfi. – Itt Marty
Szczerba. Lenne egy kérdésem.

– Szia, Marty – válaszolta Keira, a férfinak pedig ez a pár
szó is elég volt ahhoz, hogy eszébe juttassa, hogy még
mindig gyengéd érzelmeket táplál Keira iránt. – Nekem is
lenne egy kérdésem. Mikor hívsz már el valahová?

Marty csak pislogott. A telefon átforrósodott a kezében.
Featherleigh hogy is hívják?, gondolkodott.

– Mit szólnál a ma estéhez? – kérdezte vigyorogva.

Celeste üzent Benjinek, hogy tudassa a férfival, hogy taxival
megy haza a kórházból.

„Érted megyek” – írta Benji.
„Kérlek, ne” – válaszolta Celeste. Három pont jelezte,

hogy még ír valamit a lány, majd megérkezett a következő
üzenet is. „Beszélünk, ha hazaértem.”

Benjit hirtelen elöntötte a forróság, és tudta, hogy valami
nincs rendben, életében először nem érezte jól magát a
bőrében. Azt kívánta, bár ne lenne Winbury. Celeste
bizonyára tudott Merrittről és Tagról, hogy volt köztük
valami viszonyféle, gondolta Benji, és nem is nagyon akart
több részletet megtudni, de valahol érezte, hogy az apja
felelős Merritt haláláért.



A saját apja.
Ahogy Celeste is mondta:
„Azt hiszed, hogy a te családod feddhetetlen, de tévedsz.”

Benji a kocsifeljárónál találkozott Celeste-tel. A lány furcsa
pillantást vetett rá, és csak annyit mondott:

– Adj egy percet, Benji, kérlek. Beszélnem kell a
szüleimmel.

– Ne haragudj, de azt hiszem, most van ennél fontosabb
dolgod is, Celeste. A vőlegényed vagyok! Ma lett volna az
esküvőnk. – Celeste elsétált mellette, be a házba, Benji csak
annyit tehetett, hogy nem ment utána, mint egy kiskutya.

Helyette a konyha felé vette az irányt, ahol végignézte,
amint Thomas az esküvő előtti fogadásra kirakott
szendvicseket pakolta fel egy tányérra, némi
krumplisalátával és gyümölccsel, amit a vendéglátósok
hagytak ott a délután folyamán, ahogy eredetileg is
tervezték. Amikor Thomas észrevette Benjit, ráförmedt.

– Most mi van? Éhes vagyok, a feleségem pedig terhes, és
ennie kell valamit.

– Apa tehet erről? Megdugta? – mondta Benji a lehető
legnyugodtabb hangon.

– Úgy tűnik – válaszolta tárgyilagosan Thomas. Látta
Benji arcán az undort. – Jaj, ne játszd itt az ártatlan kisfiút,
Benny.

Ártatlan kisfiút?, gondolta Benji. Mert az apjától azt várta
volna, hogy legyen tartása és tisztessége, nem pedig azt,
hogy megcsalja a feleségét egy Benji korabeli lánnyal, aki
ráadásul Celeste legjobb barátnője!

– Te tudtál erről? – kérdezte Benji.
– Nem igazán – válaszolta Thomas –, de néhány hete

láttam apát a belvárosi Four Seasonsben, a bárban, és elbújt
előlem. Tudtam, hogy van valami rejtegetnivalója. –
Thomas pislantott. – Most már tudom, mi volt az a valami.

Benji elszörnyedt. A belvárosi Four Seasonsben? Mint
valami regényben vagy filmben? Thomas kisétált a
tányérjával a konyhából, még mielőtt Benji megkérdezhette



volna, hogy mit csinált Thomas a hotelban.
Nem is akarta tudni.
Benji a lépcső aljánál lévő konzolasztalnál ténfergett,

amikor meghallotta, hogy Celeste kijött a szülei szobájából.
Gyorsan az emeletre sietett, hogy elkapja a lányt, még
mielőtt bemehetett volna a közös hálószobájukba. Az ő
hálószobájába, melyet Celeste menyasszonyi lakosztályként
használt, és ami úgy volt, hogy később a közös hálószobájuk
lesz.

– Celeste!
A lány megfordult.
– Ne haragudj, muszáj lefeküdnöm – szabadkozott

Celeste.
– Megértem, hogy fáradt vagy – bólintott a férfi, majd

mindketten beléptek a szobába, és Benji gondosan becsukta
az ajtót maguk mögött.

– Benji, kérlek… – sóhajtott nagyot Celeste.
A menyasszonyi ruha a szekrényen lógott felakasztva;

ami annyira felkavarta a férfit, mintha szellemet látott
volna.

– Nem fogsz hozzám jönni, ugye? Úgy értem, egyáltalán,
soha…

– Nem fogok – válaszolta Celeste. – Tényleg nagyon
sajnálom, Benji, de nem. Tudom, hogy nem ezt érdemled, és
igazán kedves vagy, de össze vagyok zavarodva. Bocsáss
meg nekem…

Benjit elhagyta minden ereje. Bólogatott, de úgy érezte,
mintha a fejét zsinóron rángatnák. Celeste! Szerette volna
meggyőzni a lányt. Szerette volna megkérni, hogy ne ítélje
el a családja tettei miatt, és hogy ő nem az apja. És nem is a
testvére. Ő egy jó és igaz ember, és örökké szeretni fogja
Celeste-et.

De nem mondott semmit. Benji mindent a szüleitől
kapott – a pénzt, a lakást, az oktatást, a kiváltságokat. Ha
megtagadná a családját, és letagadná a feltétel nélküli
szeretetét irántuk, az képmutatás lenne, és Celeste is annak
tartaná. Huszonnyolc éven át élvezte a családjával járó
kiváltságokat, ezért pedig el kellett fogadnia az ezzel járó



szégyent is.
– Mit fogsz csinálni? – kérdezte.
– Nem tudom – válaszolta a lány csendesen. – Talán

elutazom, de lehet, hogy nem.
– Tudom, hogy most elképzelhetetlennek tűnik – mondta

Benji –, de túl leszel ezen. Úgy értem, biztos, hogy mindig
hiányozni fog Merritt, de…

– Benji, kérlek… – szakította félbe Celeste, Benji pedig
befogta a száját. Úgy beszélt, mint egy seggfej. – A
döntésemnek semmi köze nincs Merritthez.

– Nincs? – értetlenkedett a férfi.
A lány a fejét ingatta.
– Hozzám van köze.
Benji szerette volna azt mondani, hogy sokkolta a hír, és

hogy hidegzuhanyként érte, de valójában nem így volt.
– Már nem dadogsz – jegyezte meg.
A lány elmosolyodott, először szomorúan, majd

megkönnyebbülten.
– Igen – mondta –, tudom.

Mikor Benji visszasétált az első vendégházhoz – mert
muszáj volt elbujdosnia; látni sem bírta a szüleit –, meglátta
Shootert a kocsifeljárón.

Shooter. Benji teljesen elfeledkezett a barátjáról. Shooter
úgy tűnt, mint aki hajótörést szenvedett, és túlélte.
Borostás volt, kék inge gyűrötten lógott ki a nadrágjából,
tengerészkék zakójának egyik ujja gyűrött volt, s nyitott
szájjal bámult a telefonjára.

– Te még annál is rosszabbul nézel ki, mint ahogyan én
érzem magam – jegyezte meg Benji, a köztük megszokott
tréfálkozó hangnemben. – Hát te meg hol voltál?

– A rendőrségen – válaszolta Shooter, majd követte Benjit
a vendégházba, ahol egyből a hűtőhöz ment, hogy
kinyisson egy sört. – Kérsz egyet?

– Persze – válaszolta Benji.
– Ide hallgass, van valami, amit tudnod kell – mondta

Shooter.



– Kímélj meg, kérlek! – mondta Benji. – Ma már eleget
hallottam.

Kímélj meg, kérlek! Ma már eleget hallottam.
Shooter hagyta, hogy kicsit leülepedjenek Benji szavai.
Shootert végre elengedték a rendőrségről; végül azon kívül,
hogy hátráltatta a nyomozást, nem találtak semmit, amivel
bent tarthatták volna. Megbüntették háromszáz dollárra,
amit készpénzben ki is fizetett. Val Gluckstern felajánlotta
neki, hogy visszaviszi őt Summerlandre, de ő inkább sétált
volna. Ki kellett szellőztetnie a fejét.

Nem tudta eldönteni, hogy a történtek közül mi az, amit
el kellene mondania a barátjának. Talán mindent. Talán
semmit. Rettenetesen szeretett volna Celeste-tel beszélni,
de nem mert. Kitálalt a rendőrségnek, amitől azt érezte,
mintha elárulta volna a lányt. Félt, hogy Celeste haragudni
fog rá, de amitől még ennél is jobban tartott, az az volt,
hogy a lány letagadná, hogy valaha is szándéka lett volna
elszökni vele. Miközben Shooter a hortenziabokrok között
átsétált a puszpánggal benőtt árkád alatt a Winbury-ház
fehér kagylótörmelékkel felszórt udvarán, megrezdült a
telefonja. Egy ismeretlen 212-es számról kapott üzenetet.
Shooter megszokásból, gondolkodás nélkül egyből
megnyitotta az üzenetet, ami egy kép volt, melyen Shooter
és Celeste a Steamboat Pizza előtt álltak. Nem értek
egymáshoz a képen, bár elég közel álltak egymáshoz –
valószínűleg túlságosan is közel. Shooter a képre kattintott,
majd kinagyította. Celeste egyenesen a kamerába nézett,
Shooter pedig Celeste-et bámulta, arcán kendőzetlen és
sóvárgó vágyakozással.

A fotó láttán Shootert kirázta a hideg. Ez fenyegetés,
gondolta. Azon töprengett, hogy vajon más is tudott-e a
terveikről, hogy ki készíthette azt a képet, és hogy vajon ki
küldhette.

Shooternak földbe gyökerezett a lába. Visszaírt: „Ki
maga?” Nem jött válasz. Shooter gyorsan végigvette a
lehetőségeket. A 212-es körzetszám Manhattanhez



tartozott.
Egyértelműen arra a következtetésre jutott, hogy valaki

rá akart ijeszteni. Ha a fotót az illető elküldte Shooternak,
akkor valószínűleg Benjinek is elküldte, de Benji tudta, hogy
Shooter és Celeste pizzázni mentek aznap este. Ez nem
olyan volt, mintha arról küldött volna valaki képet, amit
Shooter és Celeste később a Steamship termináljának
padján ülve csináltak. Azt már nehezebb lett volna
megmagyarázni.

Oké, semmi gond. Őszintén szólva, Shooter túl fáradt
volt az ilyesfajta játékokhoz. Miközben továbbsétált a
bukszusokkal díszített árkád alatt, belebotlott Benjibe.

Kímélj meg, kérlek! Ma már eleget hallottam!
– Ma reggel megszöktem a rendőrség elől – mesélte

Benjinek Shooter. – Ki akartak kérdezni, és azt mondtam,
hogy ki kell mennem, majd kiszöktem a fürdőszoba ablakán
keresztül.

– Fogd be – mondta Benji.
– Komolyan mondom.
– Remélem, elmesélted nekik, hogy az anyáddal történtek

miatt nem akartál beszélni a rendőrséggel.
Shooter nagyot kortyolt a dobozos sörből. Benji volt az

egyetlen, aki tudott Shooter anyjáról, Cassandráról, aki
miután Shooter apja meghalt, heroinfüggő lett, és
túladagolta magát az egyik ritka alkalmak egyikén, amikor
a fia meglátogatta. Shooter huszonegy éves volt, és
Georgetownban dolgozott pultosként, adott Cassandrának
egy ötvendolláros bankjegyet, amiből a nő drogot vett.
Shooter reggel az anyját holtan találta, és önmagát
hibáztatta a haláláért. Gyakorlatilag könyörgött a Dade
megyei rendőrségnek, hogy tartóztassák le, de a
rendőrségnek már túl sok tapasztalata volt a túladagolásos
ügyekben ahhoz, hogy tudják, hogy ilyenkor senki más nem
tehető felelőssé, mint maga a szerhasználó.

– Felszálltam a Hy-Line egyik járatára, és elkaptak,
bilincsbe vertek, majd bevittek a rendőrségre. Kértem



ügyvédet, aki végig ott ült mellettem, miközben
beszámoltam a tegnap esti eseményekről.

Benjinek a szeme sem rebbent. Mintha számított volna
arra, hogy Shooter valamilyen filmbe illő sztorival áll elő.
De az is lehet, hogy nem figyelt eléggé.

– Találtak valamit Merritt vérében – jegyezte meg Benji. –
Nyugtatót.

– Komolyan? – mondta Shooter. – Celeste hogy fogadta?
Benji a kanapéra vetette magát.
– Hogy fogadta Celeste? – kérdezte. – Hát, lássuk csak,

annyira hisztérikus állapotba került, hogy a fél napot a
kórházban töltötte. Most már úgy tűnik, teljesen magához
tért. Nem akar hozzám jönni! Egyáltalán! Soha! – Shooter a
kimerültsége ellenére nagyon izgatott lett. Kíváncsi volt,
mit fog mondani Benji ezután. – Azt mondta, hogy a
döntésének semmi köze ahhoz, ami Merritt-tel történt.
Kizárólag maga miatt döntött így. Nem akar hozzám jönni –
sem a következő hónapban, sem jövőre, sem a tengerparton
Arubán, sem Eastonban a városházán. Egyszerűen nem
akar hozzám jönni! Vajon mikor akarta ezt közölni velem?!
Ott akart hagyni az oltárnál? Ó, és nem fogod kitalálni, mi
történt még! Próbáld meg kitalálni, gyerünk! – Shooter nem
akart belemenni semmilyen találgatásba, ami rendben is
volt, mert Benji valójában nem várt semmilyen választ a
kérdésére. – Elmúlt a dadogása! Teljesen! Elhatározta, hogy
nem jön hozzám feleségül, és a beszédhibája azon nyomban
eltűnt!

A dadogása már tegnap este elmúlt, gondolta Shooter. Ha
Benji odafigyelt volna rá, akkor észrevette volna. Amikor
Celeste és Shooter felálltak a Steamship terminál padjáról,
visszamentek a társasághoz pizzázni, és amikor Shooter
megkérdezte Celeste-től, hogy mit szeretne, a lány azt
felelte:

„Egy szelet szalámis pizzát és egy sört kérek.”
A szavai olyan tisztán szóltak, mint a templom harangjai

egy nyári reggelen.
– Mondott még valamit? – kérdezte Shooter. Belátta, hogy

az, hogy elszökjön Celeste-tel, eszméletlenül gyáva húzás



lett volna. Benji számonkérését nem szerette volna
megtapasztalni.

– Bármi mást? – kérdezte Benji. – Semmi szükség rá, így is
megsemmisültem. – Benji a falhoz vágta a kezében lévő
sörösüveget, ami a falnak csapódva darabokra tört, majd a
tenyerébe temette az arcát, és fuldokló hangot adott ki,
Shooter pedig észrevette, hogy a barátja sír.

Shooter Uxley mindig is irigyelte Benjamin Winburyt,
amióta csak elsőévesként megismerkedtek a főiskolai
előkészítőben, a St. George’sban, és bár Shooter mindig is
vágyott valamire, bármire, amit Benji nem kaphatott meg,
csak az a végtelen kedvesség jutott eszébe, amit Benji
tanúsított iránta. Aznap, amikor Shooter anyja meghalt,
Benji kihagyta a féléves közgazdaság-vizsgáját és Miamiba
repült. Később pedig, amikor Shooter annyira nélkülözött,
hogy illegális szerencsejátékokat szervezett, Benji szervezte
be az embereket, hogy menjenek, és játszanak. Benji elit
diák volt, jó eredményekkel, és könnyen bajba kerülhetett
volna emiatt, elveszíthette volna a presztízsét, és
felfüggeszthették volna, de neki sokkal fontosabb volt,
hogy segítsen Shooternak pénzt szerezni, hogy befejezhesse
a tanulmányait a St. George’sban.

Benji Shootert választotta tanújának a saját testvére
helyett.

Benji mindig hitt Shooterban, és ezután is hinni fog
benne, még akkor is, ha Shooter nagyon közel állt ahhoz,
hogy lecsapja a kezéről a menyasszonyát.

Celeste is megtette a magáét. Szakított Benjivel. Pontosan
így kellett lennie. Benjinek idő kell, hogy feldolgozza a
szakítást, Celeste-nek pedig, hogy feldolgozza Merritt
elvesztését. Az idő múlásával Shooter és Celeste újra együtt
lehetnek. A férfi azon töprengett, vajon mennyi időnek kell
eltelnie ehhez? A természeténél fogva türelmetlen volt, már
aznap szeretett volna új életet kezdeni Celeste-tel.

Úgy döntött, hogy megtartja a képet, amit üzenetben
kapott, úgy kezelte, mint egy ajándékot, melyet az



univerzum küldött neki; és amikor Shooter a fényképre
pillant, mindig eszébe jut majd, hogy végre van valami az
életében, amire érdemes várnia. Emlékezni fog arra, hogy a
lány igent mondott neki.

Shooter felállt. Odalépett Benjihez, és szorosan megölelte
őt; Benji zokogásától mindkettőjük teste rázkódott.

Csak álltak ott, és szótlanul ölelték egymást.
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GREER

Valaki kopogtatott Greer hálószobájának ajtaján. A nő
felállt. – Tessék. – Elida, a házvezetőnő lépett be a szobába. A
nőnek már rég nem kellett volna a házban lennie. Még ha
meg is tartották volna az esküvőt, akkor is már három
órakor el kellett volna mennie, hogy négyre odaérjen a
szertartásra. Ennek ellenére még mindig ott volt, csendben
és rendületlenül végezve a munkáját. – Elida – szólalt meg
Greer könnybe lábadt szemmel. Miről árulkodik az, hogy az
egész házban csak két ember volt, akiben bízhatott: a
kisebbik fiában és a házvezetőnőben? Elida a háta mögül
előhúzta Greer gyógyszeres dobozát. – Ez meg mi? –
kérdezte Greer. A regényírói gondolkodása azonnal arra
gondolt, hogy Elidának köze lehetett Merritt halálához,
hogy talán Elida valahogy megtudta, hogy Merrittnek
viszonya volt Taggel, és hogy a nő gyereket várt, és hogy
Greer iránti lojalitásából fakadóan megmérgezte a lányt. Ez
a váratlan fordulat mindent a feje tetejére állított volna. –
Ezt meg hol találtad?

– Mr. Thomas szobájában. A szemetesben – válaszolta
Elida.

Thomas tudta, hogy Greernek mennyit jelent az a doboz.
A nő képtelen volt elhinni, hogy a fia kidobta volna a
kukába. Greer elvette a dobozt Elidától, megrázta, és
hallotta, hogy még tele van.

– Köszönöm, Elida – mondta Greer –, most már
hazamehetsz.

Elida távozott. Greer visszatette a gyógyszeres dobozt az
eredeti helyére, a gyógyszeres szekrénybe, majd felment az
emeletre.



Ahogy Greer Thomas hálószobája felé közeledett, kiabálást
hallott. Ez nem igazán lepte meg; Greer maga is szeretett
volna kiabálni. Hamar felismerte Thomas és Abby hangját.

Greer első gondolata az volt, hogy a kiabálás nem tesz jót
a gyereknek, de aztán eszébe jutott, hogy a legnagyobb
veszekedéseik Taggel pont akkor voltak, amikor gyermeket
várt. Megőrült a hormonjaitól, egyszer eufóriában úszott,
máskor meg eluralkodott rajta a teljes kétségbeesés. A
legcsúnyább vitájuk – amikor Greer halálra unta magát,
miközben Thomasszal volt terhes, Tag pedig mindennap
este tízig dolgozott, és minden hétvégén üzleti útra ment
Európába – vezetett oda, hogy Greer tollat ragadott, és
elkezdte megírni az első, Saint-germaini préda című
regényét.

Greer nagyot sóhajtott. Az első regényéről eszébe jutott a
huszonegyedik regénye, melynek befejezésére még
tizenhárom napja volt. Hát legalább ha nem tudja
határidőre leadni, senki sem hibáztathatja érte a történtek
után. A férje terhes szeretőjét holtan találták a házuk előtt, a
fia esküvőjének reggelén. El fogják nézni neki.

Greer a fürdőszoba ajtajában állva hallotta, hogy miről
beszél a pár. Ki nem állhatta a hallgatózást; gondolta, rájuk
szól, hogy hagyják abba, mert a legkevésbé arra volt
szüksége bárkinek is a házban, hogy az ő családi
perpatvarukat hallgassa, de aztán Greer hallotta, amint
Abby azt mondja:

– Évek óta tudok rólad és Featherleigh-ről, Virgin Gorda
óta, Tony Berkus Carlyle Hotelben megrendezett
diplomaosztó bulija óta! Amy Lackey mesélte, hogy látott
téged egy lepattant külsejű nővel Párizsban, a L’Entrecôte-
ban azon a hétvégén, amikor azt mondtad nekem, hogy a
szüleidet mész meglátogatni Londonba! Olvastam az összes
üzenetet és e-mailt, amit egymásnak írtatok, és láttam a
hitelkártyaköltéseidet is, beleértve a British Airways-es
Visa kártyádat is, amiről azt hitted, hogy egyáltalán nem is
tudok!

Greer még idejében meggondolta magát, és végül nem
kopogott be az ajtón. Thomas és Featherleigh? Thomas?



Featherleigh tizenöt évvel idősebb nála! Ez nem lehet igaz!
– Megmondtam, hogy szakítottam vele! – kiabálta

Thomas. – Végleg véget vetettem az egésznek májusban,
amint megtudtam, hogy gyermeket vársz.

Várjunk csak, gondolta Greer. Featherleigh azt mondta
Greernek, hogy májusban szakított egy házas férfival.

Micsoda elkeserítő felismerés volt a nő számára, hogy
úgy tűnt, Thomas örökölte Tag erősen megkérdőjelezhető
erkölcsi tartását, és hogy pont ugyanolyan helyzetbe hozta
Abbyt, mint amilyenbe Greer is került, csak
egygenerációnyi különbséggel.

Még jó, hogy Benji egy igazi Garrison, minden
értelemben.

– Nem, erről szó sincs! – jegyezte meg Abby. – Vegyük
csak a tegnap estét! Láttalak vele lent a sátorban. Láttalak!
És tudtam, hogy mi lesz ennek a vége. Le akartál nyugtatni
azzal, hogy feljössz, és amint elaludtam volna, egyből
mentél volna megdugni őt a medencénél!

– Te megőrültél! – mondta Thomas. – Feljöttem hozzád,
Featherleigh pedig hazament, Abby! Hazament a szállására.
Azt sem tudom, hogy hol szállt meg, mert pont semennyire
nem érdekel…

– De nem ment haza! – mondta Abby. – Lementem a
földszintre, amíg a fürdőszobában fogat mostál, és
hallottam, ahogy a mosdóban a The Lady in Redet
dudorászta. Nem ment sehová! Rád várt!

Abban a pillanatban Greernek minden összeállt.
Visszasietett a hálószobájába, majd megkereste a

telefonját.
Írt egy üzenetet Thomasnak és Abbynek:
„Halkabban! Mindenki hall benneteket.”

Thomasnak évekig tartó viszonya volt Featherleigh-vel,
Elida pedig megtalálta a gyógyszeres dobozt Thomas
hálószobájában. A szemetesben.

Nos.
Tag értett igazán a cselszövéshez, nem pedig Greer, de



huszonegy krimi után a nő megtanult egy s mást a
motivációról. Greer látta előző este Abbyt, amikor kiment a
konyhába, hogy öntsön magának egy pohár pezsgőt, akkor
felejtette a konyhapulton a tablettáit. Abby vagy magával
vitte a dobozt a hálószobába, vagy csak kifigyelte, hogy ott
maradt a pulton, majd később lement, hogy megnézze,
hogy Featherleigh ott van-e még. Hallotta, amint a nő a
mosdóban dúdolt, és valószínűleg úgy döntött, hogy
benyugtatózza a vénlányt… nehogy Thomasszal
rosszalkodjanak.

Nem lehetett hibáztatni ezért.
Abby beletett egy tablettát Featherleigh italába,

csakhogy a pohár nem a célszemélyhez került, hanem
valahogy Merritthez.

A rendőrség megállapította, hogy Merritt halálát baleset
okozta – és valójában az is volt. Abby talán nem is jött rá,
hogy ő volt a tettes, Thomas pedig képtelen volt kettőig
számolni, így soha nem fognak rájönni, gondolta Greer.

Csak Greer tudta az igazságot, és úgy döntött, ezt a titkot
a sírba viszi magával.

Elvégre a Winbury család jövője múlt rajta.
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NANTUCKET

Nantucket szigete rengeteg titkot őriz a lakóiról.
Amikor Merritt Monaco és Tag Winbury visszatértek a

kajakozásból, Merritt csuromvizes volt, és zokogott. Tag a
kétségbeesett düh és a gyengéd szeretet érzése között
őrlődött. Merritt a part mellett tántorgott, Tag pedig
kihúzta a kajakot a partra, nedves homokcsíkot hagyva
maga után. Arra gondolt, hogy Merritt után megy, de aztán
úgy döntött, hogy inkább visszamegy a házba. Úgy látta,
hogy nem tudta volna meggyőzni a lányt; a további
beszélgetést az esküvő utánra halasztotta.

Merritt oldalra nézett, éppen csak hogy lássa, amint Tag az
otthona védettségébe siet. Nem értette, hogy a férfi hogy
tudott ilyen gyáva és szívtelen lenni. Néhány héttel ezelőtt
még a lakása előtt állva várt rá, akár egy szerelmes tini;
majd kiderült, hogy a férfi teljesen más, mint akinek hitte.

Merritt levette a hüvelykujjáról a gyűrűt, és a vízbe
hajította, amit azonnal meg is bánt. Ez is csak egy újabb
dacos tett volt a részéről. Az első az volt, amikor kiugrott a
kajakból, több száz méterre a parttól. Merritt pont úgy
viselkedett, ahogyan bármelyik nő tette volna,
kétségbeesetten kapálózva a szerelme figyelméért folyó
küzdelemben.

Miután beugrott a vízbe, volt egy pillanat, amikor Merritt
azt hitte, hogy megfullad. Annyira fáradt volt, és letört, úgy
érezte, mintha a végtagjai ólomból lennének, majdnem az
óceán fenekére süllyedt, akár egy darab kő. Azonban Tag a
csuklójánál fogva megragadta őt, és visszahúzta a kajakba.
Erre még mérgesebb lett, mint amilyen akkor volt, amikor
elindultak.



– Ez csak egy kaland volt – ismételgette a férfi –,
szórakozás, menekülés. Semmi több, Merritt. Semmi több!

– Megszállottan rajongtál értem – érvelt a lány, de a zaj
miatt Tag nem értette, hogy mit mondott neki. Ha értette
volna, hogy miről beszélt, akkor tagadta volna, de Merritt
tudta, hogy a férfi megszállott volt, hogy rabul ejtette, és
teljesen elbűvölte őt. Órákon, napokon, heteken át másra
sem tudott gondolni, csak Merritt járt a fejében. A probléma
csak az volt, hogy ez nem tartott sokáig. A megszállottság,
ahogyan jött, úgy el is illant. Merritt nagyon szeretett volna
valódi, mély érzéseket megélni valaki mellett, mint amilyet
Benji és Celeste éreztek egymás iránt.

Benji és Celeste volt számára a tökéletes pár. Merritt a
világon mindennél jobban vágyott arra, ami nekik
megadatott.

Későre járt, és Merritt alig bírta nyitva tartani a szemét.
Legszívesebben ott a parton lefeküdt volna a homokba, és
reggelig aludt volna, de ha így tesz, akkor bizonyára arra
ébredt volna, hogy Greer szemrehányó tekintettel ott áll
felette.

Merritt visszabotorkált a vendégházhoz vezető
macskaköves ösvényhez. Arról ábrándozott, hogy Tag majd
ott várja a házban, esetleg hagyott neki valamilyen
üzenetet, vagy egy szál rózsát a párnáján. Vagy bármit.
Aztán hirtelen kegyetlen fájdalmat érzett, és felsikított.
Felemelte a lábát, és a talpából egy darab üveget húzott ki.
Pont ott állt, ahol a fű véget ért, ott, ahol a cuki fiatal
pincérnő elejtette a pezsgőspoharakkal teli tálcát.

Minden csupa vér lett. Merritt visszavonszolta magát a
homokos partra. A sebe tele lett homokkal. Ki kellett
mosnia a sebét, mielőtt visszatért volna az ösvényre.

A sós víz elvileg mindenre jó, de Merritt nem számított
arra, hogy csípni fog. Figyelte, amint a vére összekeveredett
a vízzel, és könnyek csorogtak végig az arcán. A pincérlány,
a nantucketi rendőrfőnök unokahúga csodálva bámulta őt;
fogalma sem volt róla, hogy Merritt mennyire elszúrta az
életét.

Terhes. És teljesen magára maradt.



Semmi vész, gondolta Merritt. Majd egyedül felneveli a
gyermeket; messze nem ő lesz az első nő, aki így járt. Talán
blogot is ír majd róla: Az Y generációs véleményvezér, aki
egyedülálló anya lett. Majd leragadt a szeme. Annyira
küzdelmes volt ébren maradnia, mintha egy kötélen kellett
volna kihúznia magát egy mély, sötét lyukból – de végül
sikerült magához térnie. Amikor kinyitotta a szemét,
valami ezüstösen csillogó tárgyat látott az óceán fenekén,
pár méternyire a parttól.

A gyűrűje volt az.
Azt gondolta, hogy be kellene mennie érte. Más ajándékot

már úgysem fog kapni Tagtól. Talán megtarthatná a
gyermeküknek. Biztos volt benne, hogy kislány lesz, és
miután Merritt túltette magát a következő férfin, és az azt
követőn is, majd a lánya fülébe súghatja, hogy: „Ez az a
gyűrű, melyet édesapádtól kaptam.”

Merritt a vízbe gázolt, és lehajolt, hogy felvegye a gyűrűt,
de véletlenül valahogy beljebb rúgta, ezért meg kellett
várnia, amíg a felkavart homok elül, mielőtt újra a gyűrű
keresésére indult volna. Nem értette, hogy lehet ennyire
álmos, a lába megrogyott, és már csak azt érezte, hogy
széttárt karral és lábbal a vízben lebeg. A víz alatt kinyitotta
a szemét.

Hol lehet a gyűrű?
Meglátta, mindössze egy karnyújtásnyira volt tőle.
Pont, mint a szerelem, gondolta, ami már soha nem lehet az

övé.



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Először is szeretnék köszönetet mondani a nantucketi
rendőrségnél dolgozó Tom Clinger nyomozónak, hogy időt
szánt arra, hogy végigbeszélje velem a nyomozás általános
menetét, melyen a regény jellegéből és a történet
időrendjéből fakadóan olyan változtatásokat eszközöltem,
melyek különben nem lennének életszerűek egy valódi
nyomozás során. Egy biztos, Tom megfelelő információkkal
látott el. Az édesanyja, Marie igazán büszke lehet rá!

Köszönöm drága bátyámnak, Douglas Hilderbrandnak,
aki a Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal/Országos
Meteorológiai Szolgálat meteorológusa, és aki részletesen
elmagyarázta nekem a ködképződés folyamatát, és
mellesleg segít az embereknek felkészülni a várható
időjárási körülményekre – a tavalyi év óta pedig én is
támogatom őt ebben.

Cindy Auris: tiéd a dicsőség, amiért az 1970-es években
bemutattál Meat Loafnak. Tizennyolc éve próbáltam
valahogy belecsempészni egy regénybe a Paradise by the
Dashboard Light című számot, és végre sikerült!

A szerkesztőmnek, Reagan Arthurnak, akinek ismét
briliáns képességgel sikerült megszerkesztenie ezt a
könyvet. Én mondom, hogy a nőknek mindig igazuk van. A
feltörekvő íróknak, akik azt gondolják, hogy egy ilyen
regény megírása könnyedén megy, és elsőre, azoknak
üzenem, hogy nehéz és kemény munka ez, melyet újra meg
újra át kell nézni. Szerencsés vagyok, hogy Reagan a
hihetetlen intelligenciájával, alaposságával, éleslátásával és
érzékenységével hozzájárult a könyv végső formájához.



Az ügynökeimnek, Michael Carlisle-nak és David
Forrernek az Inkwell Managementnél: nem tudom
elmondani, mennyire szeretlek benneteket. Ti vagytok az
én családom.

A sajtósomnak, Katherine Myersnek: a kedvességéért,
jóságáért és türelméért, aki a nyugvó középpontja a
közéletem hurrikánjának, és legalább annyira hálás vagyok
mindenért, amit értem teszel, s bocsánatot kérek a káoszért
meg az „utolsó pillanatban leadott hatalmas
változtatásokért”, ami az én védjegyem.

Tayler Kentnek: Köszönet, amiért folytatod a nagyszerű
nevelőnők hagyományát a Cunningham gyerekek életében.
Nem tudtam volna megírni ezt a regényt, ha te nem
csináltad volna meg azokat a dolgokat, amelyek
elvégzéséhez túlságosan elfoglalt voltam, ráadásul mindezt
stílusosan, örömmel és rendíthetetlen szakértelemmel
tetted.

Barátaimnak, nőtársaimnak a Go Figure barre-órájáról, és
azoknak a szülőknek, akik mellett ültem a focistadionban, a
kosármeccsen és a baseballpályán: köszönöm, hogy egy
olyan közösséget alkottok, amelyre méltán lehetek büszke.
Külön köszönet illeti az alábbi embereket: Rebecca Bartlett,
Debbie Briggs, Wendy Hudson, Wendy Rouillard, Elizabeth
és Beau Almodobar, Chuck és Margie Marino, John és
Martha Sargent, Heidi és Fred Holdgate (Fred rengeteget
segített a nantucketi reptérrel kapcsolatos részleteket
illetően), Evelyn és Matthew MacEachern, Mark és Gwenn
Snider és a Nantucket Hotel teljes személyzete, Dan és
Kristen Holdgate, Melissa és Angus MacVicar, Jana és Nicky
Duarte, Linda Holliday és dr. Sue Decoste, Paul és Ginna
Kogler, a kis és a nagy Timothy Field, Manda Riggs, David
Rattner és Andrew Law, West Riggs (aki segített nekem
kiválasztani a Winbury család hajóit), Helaina Jones, Marty
és Holly McGowan, Scott és Logan O’Connor, Liza és Jeff
Ottani (a kedvenc gyerekem, Kai szülei), Sheila és Kevin
Carroll (a másik kedvenc gyerekem szülei), Carolyn Durland
a Lee Real Estate-től, aki megmutatta nekem az egyik
csodálatos ingatlanát a Monomoy úton, hogy minél



hitelesebb képet festhessek a Winbury család otthonáról.
Köszönet Cam Jonesnak a St. George’s iskolával kapcsolatos
belső információkért, és Julia Aspharnak az ohioi Miamiról
adott leírásáért.

Köszönöm az édesanyámnak, Sally Hilderbrandnak; a
testvéreimnek, különösképpen a mostohatestvéremnek,
Heather Osteen Thorpe-nak, aki a legeslegjobb barátom a
világon; valamint Judith és Duane Thurmannak, akik a
második családom már több mint harminc éve.

Mint mindig, ennek az oldalnak a végén köszönöm a
gyerekeimnek. Ez az év elég keserédes volt, mivel az
idősebbik fiam, Maxwell főiskolára megy ősszel. A The
Beach Club című első regényemet 1999 tavaszán adtam el,
amikor Maxszel voltam várandós, ezért az ő élete és az én
karrierem párhuzamosan fejlődött. Max Cunningham:
annyira büszke vagyok rád és mindenre, amit eddig elértél,
de mondanom sem kell, hogy a legjobb dolgok még csak
ezután jönnek, és én alig várom őket. Dawsonnak: Te vagy
az én érzelmileg stabil középső gyermekem, valószínűleg a
legtöbb ember által szeretett személy egész Nantucketen, és
igen, tényleg rád fordítom a szülői energiáim kilencven
százalékát, de nincs olyan dolog, amin változtatnék veled
kapcsolatban (na jó, ez talán túlzás… ). Shelbynek: Te vagy
az én hősöm – tizenkét évesen már „erős és független nő”
vagy –, és mindennap azon küzdök, hogy legalább feleolyan
jó anya lehessek, mint amit megérdemelsz.

Zárásként szeretném kifejezni tiszteletemet minden
egyes olvasómnak, aki sikerrel küzdött meg a mellrákkal, és
szeretetet, erőt és fényt küldök nektek. Köszönöm a Mellrák
Ellenes Alapítványnál dolgozók kitartó munkáját, és külön
köszönet az onkológusomnak, dr. Steven Isakoffnak, aki
négy évvel a diagnózisom után is mindent megtesz, hogy
egészséges maradhassak. Akár utazásnak, akár
küzdelemnek nevezzük – ki minek nevezi –, de nemsokára
eljön az idő, amikor diadalmaskodni fogunk, és mi
mindannyian azt mondhatjuk majd, hogy túléltük.



JEGYZETEK

1 Shangri-La (sangrila) James Hilton angol író képzeletében született hely, egy
külvilágtól elzárt földi paradicsom, misztikus, harmonikus, zárt és titkos völgy,
valahol a Kunlun hegység nyugati végén, amely 1933-ban A Kék Hold völgye
című regényében jelent meg először. Az ott lakó emberek boldog és
kiegyensúlyozott életet élnek.
2 Angolul: „Remember the Alamo”, csatakiáltásként használták az Alamo-erőd
ostrománál.
3 Angolul: Skinny Margarita, ahol a triple sec helyett friss narancslevet, a
cukorszirup helyett pedig agávés szirupot használnak.
4 A szmoking feltalálójának szalonja.
5 Hagyományos és modern férfi- és női szabóságok, melyek a közép-londoni
Savile Row és környező utcáin találhatóak. 1846-ban Henry Poole-t a Savile
Row alapító atyjának nevezték el, amikor a Savile Row 32. szám alatt
megnyitotta az üzletét.
6 Dél-ázsiai gőzgombóc.
7 Amerikai illatszermárka.
8 Az ignoratio elenchi, vagy lényegtelen konklúzió (angolul red herring) egy
érvelési hiba, melynek során a beszélő egy olyan érvet fogalmaz meg, amely bár
önmagában érvényes lehet, de valójában nem azt az állítást támasztja alá,
amelyet a beszélő eredetileg bizonyítani kívánt.
9 Hawaii születésű világbajnok szörfös.
10 A szalonkafélék családjába tartozó madár.
11 A quetzal (ejtsd: kecál vagy kvézál) 25-45 cm nagyságú, színes tollazatú
madár, mely Dél-Amerikában honos.
12 Angolul a „best friends forever” rövidítése, melynek jelentése: örökké a
legjobb barátok.
13 A Friday Night Lights című műsorból idézve.
14 A sólethez hasonló, babos egytálétel.
15 A barre egy olyan edzéstípus, amelyben egy vízszintes kapaszkodórudat
használ a legtöbb gyakorlathoz. Erről kapta a nevét is – a barre az a rúd, amivel a
klasszikus balett-táncosok gyakorolják a mozdulataikat. A gyakorlatok kicsi,
izometrikus mozdulatokra és izomnyújtó, a rugalmasságot javító mozgásokra
épülnek.
16 A Hell’s Kitchen (magyarul a „Pokol konyhája”), más néven Clinton vagy
Midtown West New York egyik divatos városnegyede, mely Manhattanben



található.
17 John Green regénye, eredeti címe Turtles All the Way Down, amelyet az
„infinite regress” logikai szakkifejezésre használnak. Logikai összefüggés,
amely egy végtelenbe vezető gondolati sort jelent.
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