Egész Nantucket irigyli Madeline Kinget és Grace Panciket, a két jó
barátnőt a tökéletes házasságukért, a gyönyörű gyermekeikért, és mert
vasárnap esténként a férjükkel négyesben eljárnak vacsorázni. Ezen a
nyáron azonban megváltoznak a dolgok, a szigetlakók pedig csak egy
valamit szeretnek jobban, mint a tengerparti naplementében
koktélozgatni: pletykálni.
És azt beszélik…
…hogy Madeline, az író leblokkolt, pedig vészesen közeledik új
regényének leadási határideje, sokasodnak a számlák, és miután az üres
lapok a kétségbeesésbe hajszolják, megdöbbentő lépésre szánja el magát;
…hogy Grace, miközben minden erejét bevetve igyekszik földi
paradicsommá varázsolni a kertjét, a szükségesnél kicsit szorosabban
összedolgozik az életerős, jóképű tájépítészével;
…hogy Grace férje, a sziget sikeres ingatlanügynöke, „Sebes Eddie”
szokatlan mellékállást talált;
…hogy Madeline fiának meg Grace lányának mesébe illő kapcsolata
zátonyra futott, és elkerülhetetlen a katasztrófa.
A pletyka egyre jobban terjed, miközben azonban Grace és Madeline
tisztázni próbálja az igazságot, felmerül a lehetőség, hogy el fogják
veszíteni a boldogságot, melyért olyan sokat dolgoztak.
A valóság azonban sokkal rosszabb, mint amit az emberek beszélnek.
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A legalázatosabb hálával
ajánlom ezt a könyvet
Dr. Michelle Spechtnek,
amiért megmentette az életemet,
és
Dr. Amy Colwellnek,
amiért megmentette a testemet.
#mamastrong

NANTUCKET
Mi nem szeretünk pletykálkodni, hanem imádunk.
Hallottad?
Általában örülünk, hogy Nantucketen lakunk, Óceán Anya
tenyerében érezzük magunkat. Néha azonban nyugtalanná,
ingerlékennyé tesz minket a sziget. Rossz telünk volt, és rá még
rosszabb tavasz következett: pár rövid hetet leszámítva semmi
sem különböztette meg a téltől.
Hogy is írta T. S. Eliot? „Legkegyetlenebb hónap az április!1
Tavasszal mindig megélénkül a pletyka. Csobog, mint víz a
frissen kiolvadt patakban; a levegőben kering, mint a virágpor.
Épp olyan kényszeresen adjuk tovább a hallottakat, ahogyan a
duzzadt, allergiától viszkető szemünket vakarjuk.
Nem voltunk kegyetlenek, egyszerűen csak unatkoztunk a
nyaralók, nyári bevételek és varázslat nélkül töltött hosszú
napok után; kimerültek a készleteink. És hát mi is emberek
vagyunk, tele kíváncsisággal, bizonytalansággal. Tudtuk, mi
történik a nagyvilágban: dekódolták az emberi génállományt a
bostoni műszaki egyetem kampuszán, mozognak a tektonikai
lemezek Kalifornia alatt, Putyin háborúzik Ukrajnával – ám ezek
a dolgok feleannyira sem tudták lekötni a figyelmünket, mint a
mi kétszázhetven négyzetkilométeres otthonunkban, a szigeten
történt események.

1

Fordította Kántás Balázs.

Pletykáltunk

a

fogorvosnál,

a

szépségszalonban,

a

Stop&Shop zöldség-gyümölcs osztályán, a Boarding House
bárpultjánál, pletykáltunk az előétel felett az Anglers Clubban
péntek esténként, a padok között a vasárnap esti misén és a
Hubban, mikor reggel sorba álltunk, hogy megvegyük a New
York limest.
Hallottad?
Előre sosem lehetett tudni, ki lesz a következő beszédtéma.
Ha valaki azt mondta volna a hideg, acélszürke április közepén,
hogy legközelebb Grace és Eddie Pancik kerül terítékre…
…meg Trevor Llewellyn és Madeline King…
…meg a híres tájépítész, Benton Coe…
…a szánk is tátva maradt volna a döbbenettől.
Az kizárt.
Lehetetlen.
Ők a legaranyosabb ismerőseink.

MADELINE

Az első két hívás Angié asszisztensétől, Marlótól jött, a
harmadik viszont már egyenesen Angie-től. Madeline hagyta,
hogy rábeszéljen az üzenetrögzítőre.
Tudta, mit fog mondani, mert Marlo már alaposan
elmagyarázta: péntekre, de legkésőbb hétfőre meg kell kapniuk
az új regény ajánlóját. A határidők betartatása volt a fő
feladatkörük.
Miközben Madeline lehallgatta Angié üzenetét, a telefont
legalább tíz centire eltartotta a fülétől, mintha a távolság
tompítaná a mondandója élét.
– Új regény. Péntekre. Legeslegkésőbb hétfőre. Mint azt
nyilván te is tudod, Madeline.
Madeline a konyhapultnál állt a teljesen üres, vonalas
írótömbje felett. Az előző regénye, az Islandia úgy tört ki belőle,
mint hideg szörp az üvegpalackból. Lassan haladt – sorról sorra,
bekezdésről bekezdésre –, de mindvégig tudta, mi következik.
Az Islandia disztópia volt, Nantucket szigetén játszódott
négyszáz év múlva, mikor a területet kezdte elnyelni az Atlantióceán a globális felmelegedés miatt. Az ár mindenkit maga alá
temetett, kivéve a két tini főszereplőt: a másod-unokatestvéreket,
Jacket és Diane-t (Madeline kedvenc gyerekkori dalából kapták a
nevüket), akik a regény végén egy tutajon lebegtek.
A könyvhöz az a két hónap adta az ihletet, mikor a néhai
apósát, Big T-t ápolta. A férfi prosztatarákban szenvedett, aztán
áttét jelent meg az agyában meg a máján, és bár Madeline

lelkileg összetört, a képzelete szárnyra kapott. A gondolatai a
betegség, a test leépülése, az emberiség hanyatlása körül
forogtak. Talált egy lenyűgöző cikket a globális felmelegedésről
a The New Yorkerben (amire tizenkilenc évesen kezdett előfizetni,
hogy tájékozottabb legyen). Az állt benne, hogy ha az emberiség
nem változtat a fogyasztási szokásain, az olyan szigetek, mint
Nantucket és Marthas Vineyard, vagy az olyan kisebb szigetek,
mint az Outer Banks, nem egészen négy évszázad múlva víz alá
süllyednek.
Az Islandiával lezárta az előző két regénye, A könnyű part és a
Hotel Springford életrajzi vonulatát. A kiadóban örömmel
fogadták, és az előző könyveinél nagyobb sikert jósoltak neki.
Madeline ügynöke, Redd Dreyfus fantasztikus ajánlatot alkudott
ki: egy hat számjegyű előleget a két könyvre. Ez a fejlemény
akkor rendkívüli izgalommal töltötte el.
Mostanra azonban az előleg nagy részét elvitte az Eddie-vel
közös befektetésük, Madeline-nek pedig már legalább az
alapötletét le kellett volna adnia a második regényének.
Mindenképpen

elő

kell

rukkolnia

egy

százszavas

összefoglalóval, melyet elküldhetnek a kereskedőknek.
Madeline azonban még ennyit sem tudott összeszedni.
Leblokkolt.
A töprengéséből a UPS egyik teherautójának zörgése zavarta
fel; csomagot dobtak le az első teraszra. Odarohant, remélte,
hogy egy zseniális, új könyv alapötletét találja benne, ehelyett
azonban a fia, Brick iskolai portréja nézett szembe vele.
Hű, káprázatos!

Madeline leült a terasz lépcsőjére, pedig hideg volt, és nem
vett fel kabátot. Lenyűgözte, hogy a portré egyszerre mutatta
meg azt a kisfiút – a dús szőke hajával és a mély gödröcskével a
jobb pofiján –, aki Brick annak idején volt, és azt a férfit, akivé
rohamos tempóban változott át. Úgy fog kinézni, mint Trevor és
Big T, de Madeline kék szemével és mosolyával (mely egy kicsit
túl sok ínyt mutatott, legalábbis az ő önkritikus véleménye
szerint). Bevitte a portrékat, és kivette Brick összes iskolai képét
a szekrényből, felsorakoztatta őket a szőnyegen az óvodától a
középiskoláig.
Helyes kölyök, gondolta. Régebben kétségbeesetten vágyott
egy második gyerekre, de három vetélés után feladta.
Eltöprengett, vajon Grace megkapta-e az ikrek képeit, és
vajon ő is ugyanezen a szertartáson megy-e át a Wauwinet utcai
házukban.
Madeline felkapta a telefont, csak egy pillanatra jutott eszébe
Angie lélekgyalázó üzenete, és már tárcsázta is Grace számát.
Grace nem vette fel. Talán kiment a csirkékhez. Talán a
kertben van. Talán migrén kínozza. Madeline régen nyomon
követte Grace migrénjeit egy külön naptárban, de aztán Trevor
megtalálta, és kijelentette, hogy Madeline azért nem halad úgy a
regényével, ahogy szeretne, mert olyasmik miatt aggódik, mint
Grace migrénjei. Madeline akkor kidobta a naptárt.
Talán fel kellene hívnia Grace-t a mobilján. Fölösleges, hisz
sosincs nála, az SMS-eit is csak-úgy két-három hetente ellenőrzi.
Sokkal több szerencsével járna, ha postán levelet küldene neki.
Letette anélkül, hogy üzenetet hagyott volna, aztán felszedte
Brick fényképeit. Most már fix: ebben a házban ő semmit nem tud

rendesen elintézni. A mosogatógép azt kiabálta: Üríts ki! A
ruhák a szárítóban pedig azt: Hajtogass össze! A konyhapult
követelőzött: Törölj le! Mindig történt valami: csörgött a vonalas
telefon, jött a kukás, meg kellett tervezni a vacsorát, be kellett
vásárolni, elő kellett készülni minden egyes estére. Bricket
mindig el kellett vinnie valahová, vagy érte kellett mennie, a
kocsit szervizbe kellett vinni, a hulladékot szelektálni, a
csekkeket kiegyenlíteni, a számlákat kifizetni. A többi anyuka
mindig azt mondta, milyen jó Madeline-nek, hogy „otthonról
dolgozhat" az otthonról végzett munka azonban állandó harcot
jelentett az otthon és a munka között.
Péntek. Legeslegkésőbb hétfő.
Az előszoba ajtaja kinyílt, Madeline füttyszót hallott, olyat,
amilyet az örök mókamester, Dick Van Dyke fütyült a Mary
Poppins-filmben. Ilyen késő lenne?
A férje, Trevor lépett be a cuki pilótasapkájában.
– „Száll a korom, száll a korom, száll szerteszét!” – énekelte a
dalt a Mary Poppinsból, ugyanis szerette Dick Van Dyke
második megtestesülésének képzelni magát.
– Szia! – kiáltott. A karjába kapta Madeline-t, ő pedig
ráhajtotta a fejét a férje mellkasára és a légitársaságtól kapott
nyakkendőjére. Trevor pilóta volt a Scout Airlinesnál, mely
Nantucketről Hyannisba, Bostonba és Providence-be repült. –
Milyen napod volt?
Madeline sírva fakadt. Nem tudta elhinni, hogy máris öt óra!
Milyen napja volt? Nem is volt napja. A napja semmivé lett.
Egyáltalán semmit nem tudott felmutatni.

– Leblokkoltam – mondta. – Nincs ötletem, a farkasok meg
már az ajtóban gyülekeznek.
– Én mondom – felelte a férje. – Egyszerűen…
Madeline a fejét rázta, hogy elhallgattassa. Tudta, mit akart
mondani Trevor: hogy írjon egy második részt az Islandiához.
Logikus megoldás lett volna, de Madeline a szíve mélyén tudta,
hogy ez csak az ötlettelenségének a beismerése lenne. Az
Islandiát azzal fejezte be, hogy a főhősök biztonságban az
ismeretlen jövő felé hajóznak. Érezte, hogy ez a megfelelő
befejezés. Nem akarta elmondani az olvasóknak, mi történt
ezután. Ha pedig folytatást írna, csak azért tenné, mert nem
tudott új történetet és új szereplőket kitalálni.
Csakhogy tényleg nem tudott új történetet és új szereplőket
kitalálni.
Trevornak talán mégis igaza van. Folytatást kellene írnia.
Vajon semmissé teheti a világvégét?
Megtörölte a szemét, és az arcát csókra emelte.
– Mi van vacsorára? – kérdezte Trevor.
– Pizza? – kérdezte Madeline. – Vagy thai?
A férje arca megnyúlt.
Madeline nem írt semmit, de nem is vásárolt be, és nem
főzött vacsorát sem. Hogyan magyarázhatná meg, hogy a
töprengés több idejét felemészti, mint maga az írás?
– Sajnálom – mondta.
Trevor megcsókolta a homlokát.
– Semmi baj – felelte. – Rendeljünk egy pizzát! Bricket
elhozza valaki az edzésről?
– Igen – felelte Madeline. – Calgary.

Trevor meglazította a nyakkendőjét, és kivett egy sört a
hűtőből.
– Találd ki, kit láttam ma reggel az első gépemen!
– Kit?
– Benton Coe-t.
– Nahát!
Benton Coe a sziget legjobb tájépítész cégének, a Coe
Designs-nak a tulajdonosa. Ő alakította át Grace egyhektáros
földjét Nantucket, sőt, talán Massachusetts szövetségi állam
legkáprázatosabb kertjévé.
Benton Coe visszatért
Ez megmagyarázza, miért nem vette fel Grace a telefont.

GRACE
Titokban kezdte az átalakulást, még év elején, ugyanis
mindvégig erre a napra várt.
Benton visszajött.
Eljárt az edzőterembe spinningelni, le is adott tíz kilót –
ennek nagy részét még jó régen, az ikrek születésekor szedte fel.
Mostanra két ruhaméretet fogyott, és új farmerre volt szüksége.
Végre megengedte a fodrászának, Ann-nek, hogy eltüntesse a
szürke hajszálakat a választékáról, és a sötét frufrujába
gesztenyebarna tincseket fessen. Miközben pedig előkészítette a
kertet, és ellátta a csirkéket, az arcát aranybarnára festették a nap
első sugarai.
Évek óta nem érezte ilyen jól magát.
Madeline meg is említette szombat este, mikor az American
Seasonsben vacsoráztak. Ők ketten együtt mentek ki a mosdóba,
és mikor Madeline meglátta Grace-t a tükörben, azt mondta:
„Dögösen nézel ki, hallod! Egyszerűen káprázatos vagy."
Eddie észrevette, hogy fogyott („Jól nézel ki, Grace, vékony
vagy"), a frizurája viszont fel sem tűnt neki; a lányai meg épp
ellenkezőleg: a haját vették észre („Melír” – állapította meg
Allegra, „ügyes húzás”), Grace új, kecses alakját viszont nem.
Őt ez nem lepte meg. Eddie-t teljesen lekötötte a luxusházak
építése, Hope-ot a tanulmányai és a fuvolája, Allegrát pedig a
Brick

Llewellynnel

folytatott

románca

és

az

esetleges

modellkarrierje. Grace-t mindhárman feleségnek, anyának,
szakácsnak és házvezetőnőnek tartották. Ő nevelte a csirkéket,

gondoskodott a biotojásokról; és hipochondriás lett a „visszatérő
migrénjeitől” Ő volt Eddie szeretője minden vasárnap reggel és
néha hétköznap éjszaka. Grace tudta, hogy a családja imádja őt,
de már nem ő volt a legfontosabb, mint annak idején, mikor
hozzáment Eddie-hez, a lányok pedig kicsik voltak.
Úgy érezte, hogy biztosra veszik őt? Hát igen, egy kicsit. De
nyilván nem ő az egyetlen anya és feleség, aki ezzel a
problémával küzd.
Benton nagy fekete teherautója pontban tízkor állt meg a
kocsibejárón,

Grace

fülcimpája

pedig

bizseregni

kezdett.

Nemsokára kipirosodik, nála ez az idegesség jele. Kicsit tetszett
neki Benton Coe, de ez olyan ártalmatlan rajongás, ami úgysem
vezet sehová, mert Bentonnak barátnője van, McGuwy, Gracenek pedig természetesen férje.
Nézte, amint a férfi kiszáll a kocsiból. Megváltozott? Nem,
még mindig ugyanúgy néz ki. Magas, nagyon magas – vagy
húsz centivel magasabb Eddie-nél –, a válla pedig olyan széles,
akár egy királyé vagy hódítóé. Vörösesszőke haja felkunkorodott
az Ohiói Egyetem sportegyesületének piros baseballsapkája
alatt, barna szeme sarkában nevetőráncok gyűltek. A szokásos
tavaszi

egyenruháját

viselte:

sötétkék

kapucnis

pulcsit

négylevelű lóherével az elején – ez volt a Coe Designs lógója –,
farmerrel és bakanccsal. Kicsit lebarnult. Marokkóban töltötte a
telet.
Barátok voltak. Hiányzott Grace-nek. Kirohant az ajtóba
üdvözölni.
– Benton! – kiáltotta.

Mikor Benton meglátta, olyan elképedt arcot vágott, hogy
Grace szíve dalra fakadt.
– Istenem, Grace – mondta. – Egyszerűen… hű. Hűha.
Szóhoz sem jutok.
Grace kilépett az első teraszra, és szorosan magához ölelte a
férfit. Benton olyan erős volt, hogy simán felemelte őt a földről.
Aztán mindketten nevettek, Benton pedig letette.
– Örülök, hogy látlak – mondta Benton.
– Én is! – felelte Grace.
Csak

bámulták

egymást.

Grace

nem

tudta

volna

megmondani, hogy ez most romantikus vagy inkább feszélyezett
pillanat. Aztán a feszélyezett mellett döntött. Hisz barátok,
könnyedén kellene beszélgetniük. Nem lesz képes egész nyáron
együtt dolgozni ezzel az emberrel, és megvalósítani a céljait, ha
közben úgy viselkedik, mint egy megkukult tizenhárom éves.
Ezt abba kell hagynia!
– Köszönöm a lapokat – mondta.
– Megkaptad őket? A külföldi postánál sosem lehet tudni.
– Négy vagy öt jött – felelte Grace, próbált könnyed hangot
megütni.
A képeslapok, szám szerint öt, ott gubbasztottak a
fehérneműs fiókjában, ők táplálták a hosszú hideg, szürke télen
át a romantikus ábrándjait.
Benton Coe. A hírneve megelőzte: ő a legtehetségesebb tájépítész
Nantucketen, bár még alig töltötte be a negyvenet. Mikor Grace
felbérelte, öt éve élt a szigeten; eredetileg a Nantucket Történeti
Társaság hívta ide a huszonnégy birtokuk átvizsgálására. Előtte

kerteket tervezett a Georgia állambeli Savannah-ban és a
Mississippi

állambeli

Oxfordban,

azt

mondta,

olyan

termékenyek lettek, hogy az ember hallotta a fű növését.
Ohio államban, Youngstownban nőtt fel, és az Ohiói
Egyetemen tanult, ahol a tandíj fejében besegített a kampusz
kertészeinek, felerősítve ezzel a tájrendezés iránti szeretetét. Egy
szemesztert Angliában, Surrey-ben töltött, azóta is elfogult volt
az angol kertekkel szemben. Nincs hozzájuk fogható, mesélte
Grace-nek.

A

britek

jól

teljesítettek

a

világuralom

megszerzésében, de még jobban a lángvirágok, gyűszűvirágok,
bukszusok és rózsák nevelésében.
Mire Benton Coe befejezte a munkát a Történeti Társaság
birtokain – és elnyerte New England összes kertészeti és
történeti szervezetének díját –, keresett tájépítész lett. Ő építette
ki Amsterék kertjét Dionisban, Kepplingékét Shimmóban, Grace
pedig a szerencséjének és a nantucketi kertészeti klubban játszott
szerepének köszönhetően láthatta az alkotásait.
Mikor Eddie megvette a házat Wauwinetben az egyhektáros
megműveletlen földdel, Grace megkapta az esélyt. Felbérelte
Benton Coe-t.
Már az elejétől fogva összhang volt közöttük. Múlt nyáron
gyepesítettek,

és

előkészítették

az

ágyásokat;

kiásták,

kicsempézték, feltöltötték a medencét, pallót húztak a kis patak
fölé. Benton felügyelte a kerti fészer és a tyúkól megépítését. Egy
átlagos napon legalább ötven döntést kellett meghozniuk.
Benton általában szabad kezet kapott a klienseitől, de most
beismerte, hogy élvezte a közös munkát Grace-szel. Azt mondta,
így sokkal izgatóbb, mintha mindent egyedül tervezne meg. És

hogy felvillanyozó élmény olyasvalakivel dolgozni, akinek az
érzékenysége ilyen finoman, simulékonyan illeszkedik az
övéhez.
Grace-t elbűvölte Benton Coe szóválasztása. „Érzékenység."
Értékelte valaha is bárki Grace érzékenységét? Esztétikai
érzékét? Ízlését? Ösztöneit? Nem, aligha. Kötelességtudó lány és
unoka volt, toleráns testvér, szorgalmas diák, egész tűrhető
szakács, elkötelezett feleség és anya, kivételes barátnő. De
megdicsérte volna bárki, ideértve Eddie-t és Madeline-t is, Grace
érzékenységét?
Ez a néhány szó milyen gyengéd leírása a kettejük
összehangoltságának, mert csakugyan pontosan, gördülékenyen,
küzdelem és ellentétek nélkül passzoltak egymáshoz.
„Izgatónak” nevezte a közös munkát, ez a szó Grace számára
túl erős, szinte már szexuális töltettel bírt ahhoz, hogy bele
merjen gondolni.
A nyár végén Benton bevallotta, hogy minden napjának az
jelentette a fénypontját, mikor eljött hozzájuk. Azt is mondta,
hogy azért nem hozta magával a menedzserét, Donovant, mert
ezt a projektet csakis magának akarta.
Grace megértette. Valahányszor a fekete pick-up megállt a
kocsibejárón, melegség járta át a szívét.
Benton hétfőtől szombatig mindennap beugrott tízkor, akkor
is, ha nem lett volna muszáj. Néha csak tíz percet maradt, épp
csak egy kis együttlétre – ezt a szót Grace szintén élvezettel
ízlelgette. Elképzelte, amint összehajtják a fejüket. Elképzelte,
hogy csókolóznak.
De… csak elképzelte.

Megjött az ősz, mint mindig, és a kert is elpihent. Aztán tél
lett, Benton pedig utazgatni kezdett. Az első képeslapot
Casablancában adta fel, a bélyegzőn január 4. állt: aznap érkezett
meg Benton a városba. A következő két héttel később jött EszSzavírából, a tengerpartról, aztán egy hét múlva egy másik
Agdzból, a sivatagból, majd megint egy másik két héttel később
az Atlasz-hegységből, Ourika-völgyből. Mindegyik alján pont
ugyanaz az aláírás szerepelt: „Ezt nézd! Puszi, Benton*
Eltelt húsz nap képeslap nélkül, és Grace közben arra
gondolt, hogy Benton nyilván elfeledkezett róla, vagy talán
meglátogatta a barátnője, McGuwy. De aztán lapot kapott
Marrákesből, amin az állt: „Eddig messze ez a kedvenc helyem. Bár
te is láthatnád, amit én! Puszi, B”
Ez a lap lángra gyújtotta Grace „érzékenységét” ezerszer is
elolvasta. Könyvjelzőnek használta a regényhez, amit épp
olvasott: Paul Bowles Oltalmazó ég című művéhez, melyet azért
választott, mert így kerülhetett legközelebb ahhoz, hogy ő is
Észak-Afr

ika

bazárjaiban

sétálhasson,

és

homokdűnéin

kelhessen át.
Folyton a Benton szóhasználatán esett változásra gondolt.
„Bár te is láthatnád, amit én!” A szkeptikus énje azt súgta, hogy ez
csak a régi sablonos képeslapszöveg, a „Bár itt lennél velem” egy
változata. Ám a benne virágzó romantikus énje elképzelte az
együttlétüket, amint összehajtják a fejüket, ugyanazt látják, és az
érzékenységük finoman összekapcsolódik.
Imádta, hogy a Benton B-re rövidült.

Összeszedte

a

képeslapokat,

és

bedugta

őket

az

öltözőszekrénye felső fiókjába a selyempizsama, a bugyik és a
melltartók közé.
– Hozhatok valamit inni? – kérdezte Grace.
Benton csettintett.
– A francba! Vettem neked egy ajándékot Marokkóban, de
otthon hagytam. Majd holnap elhozom.
– Igazán nem kellett volna – felelte Grace.
Ajándék

Marokkóból!

Zakatolt

az

elméje.

Fátyolszerű

háremnadrág képe jelent meg előtte, amilyet a hastáncosok
viselnek. Ezüst ujjcintányérok, élénk, erőteljes színű bojtos
selyempárnák, bütykös faládák titkos rekeszekkel. Egy vízipipa
tele epres dohánnyal. Egzotikus olajok és illatos fűszerek –
sáfrányszálak,

fahéjrudacskák,

kardamomhüvelyek.

Aztán

megint a hastáncosokra gondolt. Benton ajándékot hozott neki!
– Minden ügyfelednek hoztál ajándékot? – kérdezte.
– Nem. Csak neked.
Csak nekem! Gyakorlatilag táncolva ment ki a kertbe.
Majdnem egy órán át vizsgálták Grace birtokának minden egyes
szegletét, megbeszélték az esetleges változtatásokat és a további
terveket. A túlsó végénél kezdték, egészen kint, a Polpis-kikötőre
– a víz még mindig hideg acéllemezre emlékeztetett – tekintő
jellegzetes

tengerparti

fa

Adirondack

székeknél,

aztán

átbandukoltak a hömpölygő, füves halmokon az úszómedencéig
és a forró vizes dézsáig (még mindkettő le volt fedve, bár Grace
és Eddie januárban egyik éjjel használta a dézsát, mikor a

házépítés még jól ment, Eddie pedig nem stresszelt ennyire).
Elidőztek a tulipánágyásnál – Benton ötlete volt – és a
rózsabokroknál, melyek télen tüskés, ellenséges bozóttá nőttek.
– Alakulnak a dolgok – állapította meg Benton. Könnyedén
megérintette Grace hátát, amitől a nő gerincén mintha
elektromos áram szaladt volna végig, egészen a nyakáig. –
Szerintem ez a mi évünk.
Közös célt tűztek ki maguk elé: hogy egy neves újság
lefényképezze a kertet, és bekerüljenek az egyik nyári
lapszámba. Benton elfogult volt a Classic Garden magazinnal
szemben, Grace viszont inkább a Boston Globe vasárnapi
kiadásának lakberendezési és kertészeti mellékletére gondolt.
Meggyőzte Eddie-t, hogy bízzon meg ennek a felhajtásával egy
újságírót, Hester Phant – akinek kisebb vagyont fizettek ki –,
mivel csak ilyen módon lehetett a munkájuk hírét megjelentetni.
– Hadd lássam a fészert! – mondta Benton. – Annyira
hiányzott!
Grace kinyitotta az ajtót. Benton maga elé engedte őt.
Nagyon szűkös volt a hely odabent; Grace attól tartott, hogy a
férfi még a szívverését is hallani fogja.
A kerti fészert a hagyományos nantucketi házak mintájára
tervezték: szürke zsalus épület volt fehér gerendákkal. Odabent
szappankő pult és hatalmas, szögletes rézmosogató állt. A túlsó
falat lyukacsos tábla borította, arról lógtak le a gereblyék, kapák,
lapátok, gallyvágók és metszőollók. A palántázóasztalt kézzel
készítették,

felújított

régi

fenyődeszkából,

a

polcokon

locsolókannák és díszes cserepek sorakoztak. A mosogató felett,

egy fatáblára fejtett felirat lógott: A KERT NEM ÉLET-HALÁL
KÉRDÉS. ANNÁL SOKKAL FONTOSABB.
A fészer oldalából egy melléképület nyílt, ott tartották a
fűnyíró traktort és a három fűkaszát. Grace maga végezte az
összes kétkezi munkát: a fűnyírást, gyomlálást, talajtakarást,
metszést

és

az

elszáradt

virágok

levágását.

A

tyúkok

gondozásával és a saját biotojásüzletével együtt ez teljes
munkaidős feladatot jelentett. Ez lett a szenvedélye.
A fészer volt a kert ékköve. A kert még önmagában kevés, a
magazinok szerkesztői imádták a téglát és habarcsot. Kellett egy
épületbelső, ami erőteljes, rendezett és olyan hóbortos, mint a
Mikulás játékgyára.
Grace és Benton egymással szemben álltak, a csípőjük a
mosogató szélének nyomódott. Benton olyan magas volt, hogy a
feje búbja a lejtős mennyezetet súrolta. Grace érezte, hogy a füle
élénk rózsaszín lett.
Benton eltúlozva szívta be a levegőt.
– Imádom ennek a helynek az illatát. Levágott fű és
palántázóföld.
Grace is imádta a kerti fészer illatát. A világon majdnem
mindennél jobban imádta.
– Akarod látni a tyúkokat? – kérdezte. – Ha meglátnak, őrült
kotkodácsolásba kezdenek majd.
Benton nevetett, és ettől összehúzódott a szeme. Grace füle
úgy égett, mint az izzó szén.
– Attól tartok, mennem kell. Van néhány elintéznivalóm,
találkoznom kell pár emberrel – felelte a férfi.

Találkoznia kell pár emberrel. Grace még ettől az ártatlan
megjegyzéstől is féltékeny lett. A csalódottsága nyilván kiült az
arcára, mert Benton hozzátette:
– Ne aggódj, Grace! Előttünk az egész nyár.
Grace még mindig nem tért magához a kábulatából – véletlenül
el is törte Hillary két tojását –, mikor az ikrek hazaértek az
iskolából.
Hope lépett be elsőként, kezében a fuvolatáskával, aztán
Allegra

az

ezerkétszáz

dolláros

Stella

McCartney

hobó

táskájával, melyet Eddie a zaklatásának engedve, végül megvett
neki, mikor elvitte őt Manhattanbe a modellválogatásra.
Allegránál nem volt se könyv, se papír – ezért kapott mindenből
közepest. Eddie nem nyaggatta miatta, hisz ő is közepes
eredménnyel végzett a New Bedford-i középiskolában, és tessék,
nézzék meg, mégis milyen sikeres lett!
Grace lerázta magáról a Benton Coe iránti helytelen érzelmei
maradékát, és a lányokra koncentrált: az ő napjára és holdjára.
Allegra volt a nap: fényes, tündöklő, ellenállhatatlan. Hope
pedig a hold: nyugodt, komoly, megfejthetetlen. Grace kicsit
jobban csodálta Allegrát, mert… hát mert ő volt Allegra. És kicsit
jobban védelmezte Hope-ot, mert majdnem elveszítették a
születésekor.
– Sziasztok, szépségeim! – mondta Grace. Megpróbálta
elkapni a lányokat egy ölelésre, de ők tökéletes összhangban
lebuktak és elkanyarodtak, Allegra balra, Hope jobbra, aztán
bevonultak a szobájukba. Ott is fognak maradni zárt ajtók

mögött egészen vacsoráig, ami ma este quiche lorraine2 lesz
spenótsalátával. Eddie a húst szerette krumplival, de mióta
belekezdett ebbe a házépítős üzletbe, értékelte a saját termelésű
tojásaik jelentette spórolást.
Grace próbálta nem sértésnek venni a lányok elhúzódását –
még csak nem is üdvözölték, pláne nem kérdezték meg, neki
hogy telt a napja. Ha őszinte akart lenni, be kellett ismernie,
hogy a lányai inkább felerősítették benne a magány érzését,
semhogy csökkentették volna.
– Mi volt a suliban? – kiáltott utánuk. Nem jött válasz. –
Quiche lesz a vacsora – folytatta. – Hat körül. – Még mindig
semmi.
A múlt télen voltak napok, mikor Grace depresszióba merült,
látva, hogy ennyire semmibe veszik. Úgy vágyott rá, hogy
készíthessen a lányoknak egy csésze forró teát, süthessen nekik
csokis kekszet, elücsörögjön divatlapokat nézegetve, miközben
Allegra elmeséli, mit terveznek Brickkel a hétvégére, közben
pedig Hope játszik a fuvoláján pár taktust egy Mozart-darabból!
De még Grace is érezte, hogy ez irreális elvárás. Végtére is a
lányok tinédzserek, nem lehet elvárni tőlük, hogy önmagukon
kívül bármire is gondoljanak.
Ma azonban Grace nem bánta, hogy egyedül maradt. Bement
a fürdőszobába kifejteni a körmeit.
Benton Coe visszajött. Ez az ő évük. Előttük az egész nyár.

2

Quiche (ejtsd: kis), klasszikus francia étel, mely omlós tésztaalapon, különféle
feltétekkel (sonka, zöldség) megrakott, felvett tejszínes tojással összesütött pite.

HOPE
Néha azt kívánta, bár ne mondták volna el neki a születése
körülményeit, pedig ez a történet szervesen hozzátartozott a
lényéhez, mióta csak elég nagy lett ahhoz, hogy megértse.
Hope – vagyis a kettes számú baba, a kisebb, gyengébb iker –
köldökzsinórja a nyaka köré tekeredett, de ez a tény elkerülte a
szülész figyelmét, mert Allegra már korábban előbukkant épen
és egészségesen, magára vonva a teremben mindenki figyelmét,
mint ahogy később is mindig így történt. Mikor a doktor
észrevette, hogy a kettes számú baba nem érzi jól magát, Grace-t
azonnal a műtőbe vitték, és négy perccel később kivették Hopeot császármetszéssel. Addigra azonban ő kis híján meghalt. Mint
azt az apja teátrálisan mondani szokta, az arca olyan sötétlila
lett, mint a damaszkuszi szilva, ő pedig arra gondolt: Nincs
esélye. A doktor azonban újraélesztette, és lélegeztetőgépre tette,
aztán mentőhelikopterrel elvitték őt meg Eddie-t Bostonba, míg
Grace és Allegra a nantucketi kis kórházban maradt.
Hope egy hétig feküdt inkubátorban, mielőtt megkapta a
nevét. A szülei eredetileg Allisonnak akarták elnevezni – Allegra
és Allison az émelyítő ikerszimmetria miatt –, de a történtek
után meggondolták magukat, és úgy döntöttek, hogy Hope-nak,
azaz reménynek fogják hívni, ami nem igényel különösebb
magyarázatot.
Túlélő volt, a megmenekült vesztes, a kisebb és gyengébb,
akire alig figyeltek oda, mert mindig a testvére állt a
középpontban, ő pedig örülhetett, hogy egyáltalán él. Az

orvosok azt mondták a szüleinek, hogy talán agykárosodást
szenvedett, vagy valami más baja lesz.
– De – mondta az anyja – rendben vagy.
Hope-nak fogalma sem volt róla, ez mit jelent, de jobban
örült volna, ha szülei megtartják maguknak a születése
történetét. Azt kívánta, bár titokban tartanák, soha senkinek ne
beszélnének róla, bár ne ez lenne az őt meghatározó történet.
Kisebb és gyengébb, örülhet, hogy egyáltalán él.
Allegra pedig a nagyobb, erősebb, a könnyű élet joga már
születésétől megilleti. Negyedikben, az osztály színi előadásán
Allegra lett Alice az Alice Csodaországban-ból, Hope pedig a
Mormota. Ez akkor – és most is – jól summázta a köztük lévő
különbséget.
Allegra egyébként nem volt vészes. Általában. Nem olyan
okos, mint Hope, vagy legalábbis nem olyan művelt, az
iskolában pedig egyáltalán nem igyekszik. Egy közös tantárgyuk
volt: az egészségügy, amit a tesitanárnő, Miss Norman tartott.
Laza óra, potyajeles, mivel táplálkozásról, testmozgásról és
személyi higiéniáról tanultak, olyan alapvető dolgokról, amiket
az ember eleve tud, mivel más emberek nevelték fel. Allegra
azonban így sem adta be soha a házit, mikor pedig Miss Norman
felszólította, és megkérdezte tőle, hogy mi a legfontosabb
tápanyag a tejben, Allegra idétlenül nevetett, és azt válaszolta:
„Ööö. Nem tudom." Tiszta idiótának tűnt; Hope már attól is
kellemetlenül érezte magát, hogy az anyaméhen osztozott vele.
Mindenki, aki szokott néha reklámokat nézni, tisztában van vele,
hogy a kalcium a jó válasz.

A tanórákon kívül azonban Allegra és a legjobb barátnője,
Hollis Brancato uralta a sulit. Ők voltak az igazi ikrek:
egyformán csinosak, mindkettejük haja hosszú és fényes (bár
Hollisé szőke, Allegráé pedig barna), a sminkjüket mintha egy
magazinból szedték volna, a ruháikat gondosan megválogatták.
Ki tudja, hány ezer dollárt könyörgött ki Allegra az apjukból,
csak hogy Parker, Alice+Olivia, és Dolce Vita márkájú darabokat
hordhasson! Allegra egyik előnye Hollisszal szemben az volt,
hogy őt meghívták New Yorkba egy modellválogatásra. Allegra
azt mondta Hollisnak és az iskolában mindenki másnak, hogy
„még mindig várom az eredményt" ami azt jelentette, hogy talán
bármelyik nap elindulhat Gisele Bündchen és Kate Moss
magaslatai felé. Csak Hope tudta, mit mondott a testvérének a
modellügynökségen dolgozó nő: tíz centivel alacsonyabb a
kelleténél, és túlságosan „átlagos kiadás" ahhoz, hogy valaha is
munkát kapjon a szépségiparban.
Arról is csak Hope tudott, hogy habár Allegra már két éve
együtt járt Brick Llewellynnel, megcsalta őt lan Coburnnel, a
gazdag gyerekkel, aki előző évben végzett a nantucketi
középiskolában, és aki most elsőéves a Bostoni Főiskolán.
Hope legjobb tudomása szerint Allegra az elmúlt négy
hétvégéből hármon találkozott Iannal. Szombatonként Cape-re
kellett

volna

repülnie,

hogy

drága,

előkelő,

garantáltan

eredményes felvételi-előkészítő kurzusra járjon az állami
főiskolára, ő azonban ellógta az órákat, helyette beugrott lan
piros Camarójába, és „kocsikáztak" akármit is jelentsen ez. A
múlt hétvégén a Cape Cod Maliba mentek, Ian vett Allegrának
három Chanel rúzst a

Macy s sminkespultjánál, aztán

elfogyasztottak egy hosszú, alkoholmámoros ebédet a Naked
Oysterben, ahová Allegra hamis személyivel ment be, mely
szerint Michigan állam Grand Rapids városának huszonhét éves
polgára. Allegra megkérte a testvérét, hogy fedezze Brick és
szülei előtt is. Felajánlotta, hogy fizet érte, vagy kölcsönadja neki
a hamis személyijét, bár mindketten tudták, hogy Hope-nak erre
sosem lesz szüksége.
Hope beleegyezett, de nem a pénz vagy a hamis személyi
miatt.
Neki Brick kellett.
Két évvel korábban még azt hitte, hogy Brick sosem fog
szakítani a nővérével. Olyan páros voltak, akik együtt nőttek fel,
kibírják a főiskola miatti négy év távkapcsolatot (már ha Allegra
valaha is bejut a főiskolára, ami jelenleg nem tűnt valószínűnek),
aztán összeházasodnak, gyerekeik lesznek, és egyszer csak azon
kapják magukat, hogy az ötvenedik házassági évfordulójukat
ünnepük. És habár talán Brick is osztozott vele ezen a jövőképen,
azzal egyikük sem számolt, hogy Allegra nem fog megváltozni,
ami azt jelenti, hogy nem fogja felismerni, ha valami jó dologhoz
jutott. Ő egy örökké mást akaró, törtető, opportunista ember volt
rövid

koncentrálóképességgel.

Előbb-utóbb

lebukik

Ian

Coburnnel, és a kapcsolatuk véget ér.
Hope-nak csak várnia kellett.
Hope és Brick gyakran SMS-eztek az emelt kémiaháziról,
amit Hope nem említett meg a nővérének, és biztosra vette, hogy
Brick sem. Allegrát nem választották be az emelt kémiás
csoportba, ő normál szintű kémiát tanult Hollisszal és a
barátjukkal, Blutóval.

Fél hatkor, mikor Hope tudomása szerint Brick hazaért a
baseballedzésről, írt neki egy SMS-t: „A forró üveg pont úgy néz ki, mint
a hideg üveg“
Minden kémiaházival kapcsolatos beszélgetést így kezdtek,
ez olyan belső poén volt, ugyanis ez a kijelentés lógott a
tantermükben felállított interaktív tábla felett. Mr. Hence
állandóan attól rettegett, hogy az egyik diákja felkap egy csőrös
poharat, amit épp most vett le a Bunsen-égőről.
Semmi válasz. Talán Brick még nem áll készen a kémiázásra.
Talán zuhanyozik, vagy a szüleivel dumál. Brick szívesen töltött
időt az apjával és az anyjával is, míg Hope, de pláne Allegra, úgy
kerülte a szüleit, mint a pestist. Trevor és Madeline ugyanis jó
fejek, és ők hárman a családban mintha… hát, mintha barátok
lettek volna.
Néha Hope arra gondolt, hogy nem is annyira járni akar
Brickkel, mint inkább beépülni a családjába, fogadott húgaként.
Megint írt: „Láttad a kérdést a 242. oldalon? Inert gázok?”
Semmi. Hope két SMS-t még elküld úgy, hogy nem kap rájuk
választ, de hármat már nem. Az már kétségbeesett és nyomulós
lenne.
Egy másodperccel később jelzett a telefonja.
Brick írt. „A tesód szombaton tényleg órán volt? Vagy ellógta, és elment
a plázába?”
Hope kidülledt szemmel bámulta a mobilját. Itt van, és pont
akkor, mikor legkevésbé számított rá. Brick lefülelte Allegrát.
Nem sokon múlott, hogy Hope tartani tudja a száját.
Azt írta vissza: „Szerintem órán. Mert?”
Brick: „Valaki látta őket a plázában.”

Hope: „Ki az a valaki?”
Brick: „Valaki.”
Hope: „Ugyan már! Ki?”
Brick: „Parker Matz. Azt mondta, valami BC pulcsis fiúval volt. Az
unokatesód nem odajár?”
Hope a ceruzája radírját rágcsálta. Az unokatestvérei mind
idősebbek voltak, bár az egyikük – a legnagyobb, legelszálltabb
idióta a csapatban – tényleg a BC-re, azaz a Bostoni Főiskolára
járt, ami Eddie-t mindig arra késztette, hogy adja elő a kedvenc
viccét. „Honnan tudod, ha valaki a BC-n tanul? Megmondja."
Hope: „Az egyik tényleg oda járt. Régebben.”
Brick: „Aha. Oké.”
Hope: „Rákérdeztél Allegránál?”
Brick: „Nem. Nem nagy ügy. Felejtsd el!”
Homokba dugja a fejét, gondolta Hope. De nem hibáztathatta
érte. Az igazság túl borzalmas ahhoz, hogy belegondoljon.
Hope minden héten templomba ment az anyjával. Spirituális
ember volt, hitt Istenben, a katolikus egyház legtöbb tanítását
elfogadta, bár nem mindet. És mivel hitt az imákban, szívből
imádkozott Brickért, aztán kinyitotta a könyvét a 242. oldalon, és
elkezdte olvasni az inert gázokat.

EDDIE
Végigzötyögött a macskaköves úton a Porsche Cayenne-jével, a
szerencsehozó panamakalapjában, és mindenkinek integetett,

akit csak látott. Grace mindig azzal vádolta, hogy „összevissza”
integet.
– Még csak nem is ismered azt az embert – mondta egyszer. –
Miért integettél?
Igazság szerint Eddie kicsit rövidlátó volt, és jobban félt attól,
hogy nem integet annak, akinek kellene, mint attól, hogy
idegeneknek

integet.

Az

ingatlanvilágban

az

integetés

elmulasztása tönkretehet egy üzletet, elveszíthet vele egy bérlőt,
ami pedig több ezer dollár kiesett jövedelmet jelent.
Eddie mellett, az anyósülésen, négy számla hevert, az Eagle
Wing közben épülő házak számlái. Pontosabban csak az Eagle
Wing köz 13. költségei ezek, mivel a másik kettő építését
kénytelen volt leállítani. Egyszerűen nem volt rá pénze.
Törvénybe kéne iktatni, hogy senki nem kaphat naponta négy
számlát, gondolta. Három kellene hogy legyen a maximum. A
mai postával azonban négy érkezett, a titkárnője, Eloise adta
őket oda a mutatóujja és a hüvelykujja közé csippentve, mintha
taknyos zsebkendők lennének.
Az első számla, melyet az alap lerakásáért állították ki,
huszonkétezerre rúgott. Eddie nagyot pislantott, de aztán
végigömlött rajta a megkönnyebbülés, mikor látta, hogy ez már
ki van egyenlítve. Mikor azonban felhívta Gerryt, a kivitelezőt,
megtudta, hogy még csak a 9. és 11. szám alatt lévő házak
alapozását fizette ki, a 13.-ét nem.
Nem hozott szerencsét a panamakalapja. Legszívesebben
levette volna, és kihajította volna a kocsiból, csakhogy még
mindig hitt az erejében, és attól félt, hogyha dühében eldobja,

karambolozni fog a Porschéval, meghal, Grace pedig ott marad a
lányokkal meg az adósságokkal.
Mielőtt eljött az irodából, megállt a húga, Barbie íróasztala
mellett. A testvére volt az egyetlen ingatlanközvetítő, akivel
összedolgozott, mert lényegében ő volt az egyetlen ember
Nantucketen – a feleségét és a gyerekeit leszámítva –, akiben
megbízott.
– Hogy szerezzek pénzt? – kérdezte tőle.
Barbie felnézett rá a melírozott frufruja alól. Nem ő volt a
legszebb nő a szigeten, de maximálisan kihasználta az
adottságait. Mindig ruhában – Diane von Fürstenberg márkájú
burokruhák voltak a kedvencei (Eddie igazából nem értett
hozzá, Allegra tanította ki Barbie néni ízlését illetően) – meg
magas sarkúban járt (Manolo Blahnik), és parfümözte magát
(Eddie nem tudta a nevét, de annyira jellemző volt rá az illata,
hogy akár Barbie-nak is nevezhették volna). A nyakában a
megszokott ékszere lógott: egy akkora fekete gyöngy, mint az a
cukorka, amit gyerekkorukban loptak néha a negyeddolláros
boltból.
Gyerekkorukban New Bedfordban éltek, a Purchase utcában,
meglehetős szegénységben. A középiskolában Eddie-nek két
bársonynadrágja volt (szürke és bézs), két bolyhos pulcsija
(szürke és bézs), két gombos inge (fehér és piros kockás) meg
egy menő piros és kék futócipője, amit az anyja egy
adományboltban talált. Ez a cipő lett a védjegye, mivel minden
sprintelési

rekordot

megdöntött

a

New

Bedford-i

gimnáziumban, meg a brit nemzetközösség összes többi
középiskolájában is, kiérdemelve ezzel a Sebes Eddie becenevet.

Eddie el tudott futni a hátrányos helyzete elől, a nála
tizenegy hónappal fiatalabb Barbie azonban kénytelen volt
szembenézni vele. Őt könyörtelenül gyötörték a ruhái, a cipői, a
haja, a szaga miatt: háromszor keveredett verekedésbe, és kapott
elzárást, mielőtt befejezte a középiskolát. Eddie tudta, hogy
Barbie számára pénzből sosem lehet elég.
– Egészen újszerű ötletem van – felelte a húga. – Próbálj
eladni egy házat!
– Nagyon vicces. – Pangott a piac.
– Hát – folytatta Barbie az asztali naptárára pillantva –, az a
fickó jövő héten jön a csoportjával a Low Beach utcába.
– Melyik fickó?
– Tudod, melyik. Aki megkérdezte.
Aki megkérdezte? Eddie örült volna, ha nem tudja, kire utal a
húga, de igazából tudta: Titkos-Családnevű Ronanra.
Eddie egyik állandó aduásza a Low Beach utca 10. volt.
Ez a gyönyörű luxusvilla az Atlanti-óceánra nézett, és hat –
igen, tényleg hat – fő lakosztállyal büszkélkedhetett, meg egy
feszített

víztükrű

medencével,

két

ínyenckonyhával

(egy

beltérivel meg egy kültérivel), egy füves teniszpályával.
Ráadásul még van egy ötszáz négyzetméteres alagsora is, itt
található a moziszoba, a vintage pinballjátékokkal telepakolt
boltozatos folyosó, a szauna, a mahagóniborításos biliárdszoba, a
szivarraktár és egy pontosan olyan edzőterem, mint amilyenben
a New England focicsapata edzett szezonon kívül. Ráadásul még
egy stukkózott falú borospince is állt odalent egy eredetileg
Orániai Vilmosnak készített asztallal.

A házat hetente ötvenezer dollárért lehetett kivenni, és
egyedül Eddie hirdette. A tulajdonos a nantucketi középiskola
egy immár harmincéves öregdiákja volt, aki a Kaliforniai
Műszaki Egyetemen tanult tovább, és ott feltalált egy olyan
számítógépes chipet, melyet mostanra Amerika minden ATMjébe beépítettek. Aztán feleségül vett egy szupermodellt, és Los
Angelesbe költöztek. A házaspár minden augusztusban két hetet
töltött Nantucketen, de a szezon többi részében Eddie szabadon
kiadhatta a házat.
Előző évben a Low Beach utca 10.-et kivette egy csapat Las
Vegas-i üzletember: ők vezetik a DeepWell kaszinót, és
Nantucketet választották az éves pihenésük színhelyéül. A
csoport feje, Titkos-Családnevű Ronan korán érkezett, még
mielőtt Eddie ötszemélyes, orosz takarítónőkből álló csapata
végzett volna, és megkérdezte:
– Esetleg

lehetne

róla

szó,

hogy

a

lányok

később

visszajöjjenek, és elszórakoztassák a fiúkat?
– Elszórakoztassák? – ismételte Eddie. Tudta, mire akart
utalni T-Cs Ronan, vagy legalábbis tudni vélte. Fürkészőn
hunyorgott rá. – Nem zsonglőrködnek, és biztosan tudom, hogy
még csak nem is énekelnek.
– Plusz tíz lepedőt kapsz. Éjszakánként.
Tíz lepedő éjszakánként. Eddie megszédült.
Nem fog hazudni: egy pillanatig elgondolkodott rajta. A
lányoknak kifizet fejenként és éjszakánként egy-egy ezrest, a
maradék ötöst meg elosztják Barbie-val – éjszakánként.

De aztán győzött a józan ész, megpördült az erkölcsi
iránytűje, és megmutatta neki, merre van észak. Eddie olyan
álszent hangon felelt, ami neki is furcsán csengett:
– Nem, sajnálom, de szerintem ez nem fog menni.
T-Cs Ronan azonnal kihátrált.
– Jól van, haver, semmi gond, nem probléma. Csak
kérdeztem.
Most azonban, mikor Eddie kihajtott a városból a Wauwinet
utcai háza felé – ahol talán újabb számlák várják –, arra gondolt:
tíz lepedő éjszakánként Egy hét alatt az ő része tizenhétezer-ötszáz dollár lenne. Megkérhetné a lányokat? Megértenék? Ez nekik
is nagy pénz, túl nagy összeg ahhoz, hogy nemet mondjanak rá.
Persze törvénytelen, és előfordulhat, hogy lefülelik.
Mikor Eddie feltette a kérdést Barbie-nak, ő csak horkantott.
– Ez a világ legrégebbi hivatása, Eddie. Nem mondhatni,
hogy te találtad fel. – Eddie rábámult. – Az még nem árthat, ha
megkérdezed – folytatta a húga. – Csak hívd fel őket, és kérdezz
rá! Imádnak téged. Tűzbe mennének érted.
Az anyósülésen a számlakupac izzani látszott, Eddie-t
gyötörni kezdte a gyomorsava, pedig ebédre csak egy vajas
kenyeret evett.
Ötvennyolcezret kellene kifizetnie. Ennyi pénzt sehonnan
sem tud előteremteni, hacsak fel nem vesz egy harmadik
jelzálogot a házára. Abból valószínűleg negyven-ötvenet ki
tudna préselni. A két üzleti ingatlanjára már nem kap többet.
Süllyedt. Ezt nem lehetett másképp felfogni. Ő, Edward Pancik,

Sebes Eddie, a sziget legdörzsöltebb ingatlanügynöke kezdett
eladósodni.
Az erkölcsi iránytű most nem igazán fér bele az életébe.
Úgy döntött, kideríti, mi a helyzet. Először felhívta T-Cs
Ronant.
– Helló, haver – szólt bele a telefonba. – Eddie vagyok, Eddie
Pancik, Sebes Eddie Nantucketről.
– Sebes Eddie! – kiáltott T-Cs Ronan.
Az emberek imádták a becenevét, különösen a férfiak. Eddie
nem igazán értette, miért.
– Aha, emlékszel, mikor tavaly rákérdeztél azokra az orosz
lányokra?
– Hát persze. Miért? Átgondoltad a dolgot? És esetleg más
következtetésre jutottál?
– Esetleg – felelte Eddie.
Ezt követte az izgalmasabb beszélgetés. Eddie felhívta Nágyát,
az öt orosz lány szóvivőjét, aki a legjobban beszélt angolul a
csapatból.
Olyan finoman adta elő a tisztességtelen ajánlatot, amennyire
csak tőle telt.
Egy csapat amerikai üzletember száll meg a házban jövő héten…
Hajlandóak lennétek kicsípni magatokat és átmenni este tízre, hogy
megigyatok valamit az urakkal?
Ezer dollárt kapnátok készpénzben, fejenként.
De… valószínűleg nem csak iszogatásról lesz szó, Nágya. Mindent
meg kellene tennetek, amit kérnek tőletek.

És nem mondhatjátok el senkinek – különben elveszítitek a
munkátokat, és hazaküldenek titeket.
Nágya egy pillanatig hallgatott, Eddie pedig arra gondolt:
Hűha. Nágya meg a lányok illegálisan vannak itt, így nem tudják
megtorolni a kérését, de azért érezte, hogy rezeg a léc. Ha
felmondanak,

új

takarítókat

kell

keresnie,

valószínűleg

magasabb bérért.
Ekkor azonban Nágya makogni kezdett valamit oroszul,
valószínűleg

Elisének

vagy

Tányának.

A

lányok

mind

felvisítottak, de… örömükben? Izgalmukban?
– Igen – felelte Eddie-nek. – Igen, megyünk.
Eddie úgy érezte, a lányok rajonganak az ötletért. Lehet,
hogy félreértelmezte a hangokat? Az ezer dollár fejenként egy
éjszakára brutálisan nagy pénz. Egyébként meg ezeket a férfiakat
nem a Times Square-en szedték fel, és nem is olyan bikanyakú
orosz tahók. Ezek kulturált, kifinomult, gazdag ügyvezető
igazgatók.
Valószínűleg az öt lányból három máris arról álmodozott,
hogy az egyik férfi megkéri majd a kezét. Olyan izgatottnak tűnt
a hangjuk, mint a bálba készülő gimiseknek.
Elise elvette a telefont Nágyától. Ő volt a legkisebb a
csapatból, az alom leggyengébbje.
– Eddie, nagy vagy, köszönjük, Eddie! – mondta.
Eddie letette a telefont, és furcsa büszkeséget érzett.
Majdnem mintha tényleg ő találta volna ki ezt a dolgot.

MADELINE
Redd Dreyfus, az ügynöke felhívta Madeline-t, hogy közölje
vele, vett neki még két hetet.
– És mikor azt mondom, hogy vettem, úgy értem, hogy
fizettem érte – mondta. – Beváltottam egy szívességet, amivel
Angie Turner már nyolc éve tartozott nekem, és amit mindeddig
úgy őrizgettem és dédelgettem, mint egy gyémántot. Most
viszont felhasználom a te érdekedben. Ne kelljen megbánnom,
Madeline! Rukkolj elő valami fantasztikussal!
Madeline-nek ettől jobban kellett volna éreznie magát – nyert
még két hetet –, ehelyett azonban csak megfájdult a feje a
növekvő nyomástól.
A haladék első napját tényleg ötleteléssel akarta tölteni…
mikor azonban elkezdte keresni a kedvenc tollát, végül egy órán
át rendezgette a lomos fiókját. Becsületére legyen mondva,
tényleg ideje volt kitakarítani azt a fiókot.
Talált

benne

egy

félig

megkövesedett

mogyoróvajas

szendvicset, egy törött ollót, egy borsszórót, négy nyakba
akasztható telefon-tartót a Scout légitársaságtól, egy kitűzőt a
2006-os választások jelöltjére, aki azóta már el is költözött a
szigetről, három beszáradt körömfestéket (mikor fejtette ki a
körmét utoljára?), valamint befőttesgumikat, gemkapcsokat,
lejárt

kuponokat,

biztosítótűket,

csavarokat,

szögeket,

képakasztókat, kupakokat, ragasztót, cumit és igen, szerencsére
a

kedvenc

tollát

is

–

az

figyelemfelkeltő kampányáról.

élénk

rózsaszínt,

a

mellrák

A következő egy órát azzal töltötte, hogy fiókrendezőket
keresett az eBayen. Az a képtelen ötlete támadt, hogy ha
kitakarítja a lomos fiókot, az agyában is nagyobb lesz a rend.
,,Fiókrendező megrendelve: 21,99 dollár kiszállítással”
Aztán meglepő módon máris délután három lett, és el kellett
mennie Brick baseballmeccsére.
Rachel McMann, Calgary anyja mellett ült a lelátón. Rachel
kedves nő volt, bár kissé túl erőszakos és túl lelkes Madeline
ízlésének. A meccsekre mindig a Nantucket Whalers mezét vette
fel, és magával hozta a kék-fehér pomponját, hogy minden
lehetséges alkalommal megrázhassa. Rachel a Delaware-i
Egyetemen tanult, és mint azt szívesen emlegette, ő volt a
lányszövetségük, a Kappa Alpha Théta kultúrfelelőse.
Most

Eddie

cégének,

az

Island

Fog

Realtynak

a

konkurenciájánál dolgozott, a Bayberry Propertiesnél, mint
ingatlanügynök. Ennélfogva Eddie és Grace nem állt szóba
Rachellel.
Aztán ott volt az a dolog is, ami Grace és Eddie lánya, Hope,
valamint Rachel fia, Calgary között történt karácsonykor. Ha
Grace tudná, hogy Madeline önként leült Rachel McMann mellé,
nagyon dühös lenne.
Madeline azonban hitt benne, hogy a gyereke barátainak és
csapattársainak a szülei beletartoznak a személyes szociális
hálójába. Brick és Calgary már óvoda óta barátok. Madeline és
Rachel

már

a

fiúk

ötéves

kora

óta

együtt

járt

a

sporteseményekre. Most pedig Madeline-nek kifejezetten jól jött
Rachel optimizmusa.

Madeline még a noteszát is elhozta a meccsre, hátha ihlete
támad a második és harmadik játékrész között, vagy miközben
elugrik az árushoz perecért.
Rachel

a

szokásos

féktelen

lelkesedésével

nézte

a

jegyzetfüzetet.
– Hogy megy az írás? – kérdezte.
Madeline nem tehetett róla, egyszerűen kibukott belőle az
igazság.
– Kikészít ez az otthoni munka. Ma rendet raktam a lomos
fiókomban, aztán egy órát töltöttem az eBayen – mesélte.
– Kéne neked egy iroda – mondta Rachel.
– Hát ebben igazad van.
– Komolyan beszélek. Virginia Woolf azt mondta: „Minden
nőnek szüksége van évi ötszáz fontra és egy saját szobára”. – Madeline
pislantott egyet. Lenyűgözte, hogy Rachel McMann Virginia
Woolfot idézte. Ez talán még Grace-t is megnyerte volna. Rachel
közelebb hajolt. – Komolyan, Madeline, van egy pont neked való
ajánlatom.
Madeline-nek akkor és ott le kellett volna állítania Rachelt.
Azt kellett volna mondania, hogy fantasztikus lenne egy iroda,
de ez csak álom, mert Trevor meg ő nem engedhetnek meg
maguknak ilyen luxust. Voltak hónapok, mikor a jelzálogra is
alig futotta, és akkor hol vannak még a számlák, a biztosítás, a
bevásárlás, a mobilköltségek, benzin, szerviz, szombat esti
éttermi vacsorák, a Brick főiskolai gyűjtőszámlájára befizetendő
összeg meg az óriási kórházi számla törlesztése, ami Big T halála
után maradt rájuk. Az élet drága, ezt kellett volna mondani.
Virginia Woolfnak még várnia kell.

Ehelyett azonban azt felelte:
– Tényleg?
– Hát persze! Egyszobás apartman a kék Victorianban, a
Centre és az India utca sarkán. Utoljára 2004-ben szabadult fel
lakás abban a tömbben.
– Hű! – ámult el Madeline.
Megkönnyebbülésére Rachel ennyiben hagyta a dolgot.
Visszafordult a játék felé, lengette a pomponját, Madeline pedig
védelmezően az ölébe húzta a jegyzetfüzetét.
Másnap, mikor ötleteket próbált gyűjteni, közben pedig
hagymát, krumplit és répát szeletelt a párolt húshoz – mert nem
úsztathatta el megint a vacsorát –, Rachel felhívta.
– Mikor tudsz átjönni, hogy megnézd a lakást a Centre
utcában?
Madeline kicsit dadogott, mielőtt képes lett volna felelni.
– Úgy érted… ma?
– Ma – felelte Rachel. – Én ma odamegyek, vagy legkésőbb
holnap. Pontosan ezt keresed, Madeline, megígérem.
Madeline

rábámult

a

hagyma,

krumpli,

sárgarépa

pucolásából maradt kupacra a vágódeszkán. Minden megy a
kuktába, de ezt a koszt akkor is fel kell takarítania, aztán el kell
mennie a boltba egy újabb adag marhahúslevesért. A többi nő
hogy képes mindent elintézni?
Ki kell jutnom a házból, gondolta.
– Azonnal indulok – mondta.

Tényleg pont neki való lakás volt az egyszerűségét és a helyszínt
tekintve is. Madeline remélte, hogy nem lesz olyan borzalmasan
magas ára, amit messze nem engedhet meg magának, és nem
kell azonnal nemet mondania rá. Ám a költségek jócskán
alulmúlták a várakozásait. És mivel barátok, Rachel hat hónapra
kiadta neki.
– Hadd hívjam fel Trevort! – kérte Madeline.
– Ez csak természetes.
Madeline hallgatta, hogy Trevor telefonja kicsöng. Ha nem
veszi fel, ki kell hátrálnia az üzletből.
– Igen? – szólt bele Trevor.
Madeline halkan, hogy más ne hallja, elmagyarázta a
helyzetet: egy irodát néz magának a városban, jó ára van, hat
hónapos szerződést kapna. Kivegye, hogy eljárhasson ide írni?
– Hát persze! – felelte Trevor. – Épp erre van szükséged.
Tényleg épp erre volt szüksége. De kidobott pénz, és ezzel
felélik az előleget.
– Csak hát aggódom… – felelte. – Megígértük Bricknek, hogy
kap egy kocsit, és még mindig hat részlettel tartozunk a
kórháznak apukád után…
– Ha pénzt akarsz keresni, költened is kell. Majd veszünk
kocsit Bricknek, ha megkapod a következő jogdíjat, a kórházzal
meg nem vagyunk hátralékban. Nem szabad feladnod az
álmodat, csak mert apám halála után ránk maradtak a számlák.
Ez befektetés a következő könyvedbe.
Madeline nagy levegőt vett. Csak ahhoz tudta volna
hasonlítani a helyzetet, mint mikor valaki úgy dönt, hogy
leugrik egy szikláról, vagy kiugrik egy repülőgépből.

– Kiveszem – mondta.
– Nagyon helyes – felelte Trevor.
Madeline letette a telefont.
– Kiveszem – közölte Rachellel.
– Te vagy a legszerencsésebb asszony a világon, hogy ilyen
férjed van, mint Trevor! Andy nekem sosem hagyná. Azt
mondaná, hogy rossz híremet költi.
Madeline összehúzta a szemét.
– Szerinted tényleg rossz híremet költené? – kérdezte. –
Hogy saját zugot veszek ki?
– Dehogyis! – kiáltott Rachel. – Okod van rá! Művész vagy.
Regényíró.
Művész. Regényíró. Madeline fürdött a szavakban.
Virginia Woolf. Saját szoba.
Rachel átadta Madeline-nek a kulcsokat és megölelte.
– Gratulálok!
Másnap reggel Madeline felkapta a noteszát, a tollait, a regényt,
amit olvasott a Boldog családokat Laurie Colwintól, immár
negyvenedjére –, meg a saját kis zacskós ebédjét.
Később majd bevásárol, de nem ma. Ma írni fog, írni, írni,
írni és írni.
A lakást egy öreg bálnavadász kapitány házából választották
le. 1873-ban épült, 1927-ben felújították, majd 2002-ben megint és
szintén akkor négy részre osztottak. Rachel szerint az a nő, aki
Madeline előtt ebben a garzonban élt, elköltözött a Virginszigetekre, mert nem bírt ki még egy telet Nantucketben. A

bérleményhez külön parkoló is járt, Madeline pedig úgy vélte, ez
már önmagában megérte az árát. Az utca túloldalán a kedvenc
reggelizőhelye a Black-Eyed Susan’s. Még nem nyitott meg az
idei szezon, hamarosa Madeline csak leugrik és vehet egy
zöldséges meg tejes kávét elvitelre! Városi élet!
Madeline betette a kulcsot a zárba, és belépett a lakásába!
Annyira izgalmas! Bár igazság szerint semmi különleges
nem volt benne. A falakat tojáshéjszínűre festették. Az előző
bérlő hál’ istennek hagyott hátra pár alapvető bútort: egy bézs
ágytakaróval borított kanapét két fotellel, egy plüss-szőnyeget a
kék különböző árnyalataiban, egy kerek, világos fa ebédlőasztalt
négy székkel, valamint a lakás egyetlen igazán érdekes
ingóságát, egy faládát tizenöt fiókkal és vékony üveglappal a
tetején.

Mindegyik

fiókban

egy

madártojás

hevert

szalmafészekben: lile, szürke sirály, dolmányos sirály, jegesréce,
csigaforgató, antillai csér.
Rachel elnézést kért a madártojásokkal teli dobozért, és
felajánlotta, hogy eltünteti, Madeline viszont szerette volna
megtartani.
Volt egy kis főzőfülkéje meg egy fürdőszobája műanyag ajtós
zuhanyfülkével, a hálószobában pedig mindössze egy kisméretű
franciaágy állt: csak az ágykeret és a matrac, ágynemű nélkül.
Semmi különleges nem volt a lakásban azt leszámítva, hogy
az övé.
Tehát most megkapta azt, ami egész életében hiányzott neki: egy
saját zugot. Madeline szeretett volna lemenni a Chestnut utcai
virágárushoz, venni egy csokor virágot, összeállítani a saját
gyógyteagyűjteményét,

színes

párnákat

szerezni,

puha

zseníliatakarót, méhviasz gyertyákat, melyek fényt adnak, ha
kezd alkonyodni, vezetek nélküli hangszórót, hogy Mozartot és
Brahmsot hallgathasson.
Most azonban nincs ideje erről álmodozni. Írnia kell!
Kikapcsolta a mobilját. A regényírásnak

nincs nagyobb

természetes ellensége a mobiltelefonoknál. Meg a laptopoknál.
A gyertya azért jó lenne.
Meg egy kis Mozart.
Egyelőre azonban boldogulnia kell nélkülük.
Mióta csak Madeline meg tudta fogni a ceruzát, mindig is író
akart lenni. A génjeibe volt kódolva ez a vágy de a neveltetése –
vagy annak hiánya – is e felé vitte. San Diego mellett nőtt fel a
Hotel dél Coronado cselédszállásán, az anyja ugyanis ott
dolgozott pincérnőként.
Az anyja nélkül eltöltött hosszú éjjeleken – minden éjszaka
rémületes volt, mivel a hotelt tudvalevőleg Kate Morgan
szelleme kísértette – Madeline azzal kötötte le magát, hogy egy
Gretchen Green nevű hős kislány történeteit írta meg. Gretchen
Greennek hat húga volt, meg két csodálatos szülője, a La Jolla
nevű tengerparti kúriában élt, és mindenhová elkísérte a
tacskója, Walter Mondale. Madeline az összes Gretchen Greentörténetet elveszítette valahol, de tudta, hogy ha mégis rájuk
bukkanna, megtalálná bennük a gyermekkorából hiányzó valódi
élmények gyermeteg leírását.
Testvérek. Szülők. Otthon. Kisállat. S az az érzés, hogy ő,
Madeline különleges.

Az írás iránti szenvedélye főiskolás korában is megmaradt.
San Diegó-i Állami Főiskolára járt, egy fantasztikus, inspiráló
írónőnél tanult, csak éppen félt, hogy csalódást okoz neki, ezért
kizárólag befejezetlen műveket adott le házi feladatnak. Mindig
azzal mentegette magát, hogy nem jutott a végére. Így aztán nem
lehetett hibáztatni a tökéletlenségeiért.
Az írástanára ettől függetlenül bátorította.
– Van érzéke hozzá – mondta Madeline-nek. – Az írásaiban
rengeteg a felszíni energia. Szeretném látni, ahogy mélyebbre ás.
Próbálja befejezni legalább az egyik novelláját! Mintha
valami gondja lenne a lezárással.
Az utolsó évében Madeline négy bölcsészeti mesterképzésre is
jelentkezett, de csak az egyikre vették fel, pont oda, ahová
legkevésbé szeretett volna menni, a floridai Bellini Egyetemre,
gúnynevén a Bikini Egyetemre.
Depresszióba esett. Annyira szeretett volna Iowában tanulni!
Mikor megkapta az elutasító levelet, sírva fakadt. Ha nem mehet
Iowába, akkor a Columbia Egyetemre megy, de ez sem jött be (a
levélben az állt, abban az évben különösen erős volt a mezőny),
és a Michigani Egyetemen sem fogadták. Úgy tűnt, vagy a
Bellini, vagy semmi.
Akkoriban a Dél-karolinai Egyetem egy korábbi focistájával
járt, Geoffrey-val, aki a Mission Beachen, a Coaster Saloonban
dolgozott kidobóként. Madeline tudta, hogy a fiú imádja őt, ő
viszont lúzernek tartotta a srácot. Mivel a Mission Beach nem
sok pénzt hozott, Geoffrey mellékesként drogokkal kereskedett.
Amikor

Madeline

elmondta

neki,

hogy

mesterképzésre

jelentkezik, ő pánikba esett, és kijelentette, hogy vele megy.
Mikor Madeline kifejezte kétségeit a terv megvalósíthatóságát
illetően, Geoffrey beletetováltatta a lány nevét a felkarja belső
oldalába. Mindössze annyit, hogy „mad” ugyanis így szólította
őt.
Geoffrey

alig

várta,

hogy

Floridába

költözzenek,

és

„beindítson ott valamit” ami alatt azt értette, hogy állást keres
egy bárban, és új vevőkört alakítson ki a drogüzletének.
Nem, döntötte el Madeline. Nem akarok Floridába menni. Nem
érte be a Bikini Egyetemmel, és Geoffrey-val sem. Egyik késő
este, miután a fiú végzett a munkahelyén, szakított vele.
Ami

ez

után

következett,

az

Madeline

életének

legborzalmasabb élménye volt. Nem sokkal a szakítás után
Geoffrey, a tequila és kokain hatása alatt, hajnali háromkor
megjelent a kollégiumban, ahol Madeline lakott, s mikor a két
szobatársa már mélyen aludt, kivitte a lányt az épületből.
Bedobta egy kisteherautó hátuljába, amit a Coaster Saloon
parkolójából lopott el, a csuklóját és a bokáját pedig összekötözte
kábelkötegelővel. A szájába egy kendőt tömött, elvitte egy
encantói motelba, és ott tartotta ötvenkét órán keresztül, mígnem
elfogyott a kokainja, ő pedig eszméletét vesztette. Madeline
addig dörömbölt a hotel vékonyka falán a könyökével, hogy a
takarítónő meghallotta, kinyitotta az ajtót, és hívta a rendőrséget.
Miután Madeline tanúskodott Geoffrey ellen, a fiút börtönbe
zárták, ő pedig olyan messzire akart menni Dél-Kaliforniától,
amennyire csak lehet. A volt professzora, aki a San Diegó-i
Állami Főiskolán tanított, segített neki egy helyet találni
Nantucket szigetén, egy „alkotói menedékházban" Mint kiderült,

az

„alkotói

menedékház"

valójában

azt

jelentette,

hogy

összeköltözött egy csapat diákegyleti lánnyal, akik az Északkarolinai Egyetem angol szakára jártak, és versfelolvasásokat
tartottak. Ám a szoba olcsó volt, Madeline pedig állást kapott a
21 Federalban, a piszkos edényeket kellett kivinnie a konyhába,
mellette pedig maradt ideje írni.
A nyár végére befejezte az első igazi regényét, mely A könnyű
part címet kapta, és egy fiatal nőről szólt, akit brutálisan
bántalmazott és elrabolt a lúzer drogkereskedő pasija.
Szintén a San Diegó-i professzor támogatásával Madeline
elküldte A könnyű partot három ügynöknek New Yorkba, és egy
héten belül mindhárom felhívta, hogy képviselni szeretnék őt.
Madeline New Yorkba repült Nantucketről a megbeszélésekre,
és ekkor találkozott Trevorral. Ő volt a pilóta azon a gépen,
melyen a lány utazott.
Trevor mindig szívesen elmesélte, milyen volt Madeline,
mikor először látta: gyönyörű, dél-kaliforniai szőkeség, aki épp
készült valóra váltani élete legnagyobb álmát.
Az az év Madeline emlékezetében úgy élt, mint egy
csillagrobbanás: a fény és meleg éve. A könyve ügynököt
szerzett neki: Redd Dreyfust, aztán nem sokkal később
harmincezer dolláros előleget kapott a Final Word kiadó Angie
Turner nevű lendületes szerkesztőjétől. Akkor találkozott Trevor
Llewellynnel is, és egymásba szerettek. Kilenc hónappal később
eljegyezték egymást. Addigra Madeline könyve két darab
pozitív, publikáció előtti recenziót kapott, méghozzá a hírhedten
finnyás Kirkustől és a Publishers Weeklytől, mindketten egy
csodálatos új tehetség megjelenéséről írtak.

„Csodálatos új tehetség.” Madeline most körbe-körbe
forgatta

a

fejében

a

kifejezést,

közben

pedig

az

üres

jegyzettömbjét figyelte.
A könnyű part nem lett óriási siker – tizenötezer példányban
nyomták ki, kemény kötésben –, de elég jól ment ahhoz, hogy
Angie szerződést ajánljon neki egy második regényre.
Madeline következő könyve, a Hotel Springford egy olyan
lányról szólt, aki egy lenyűgöző, ósdi kísértethotelben nőtt fel,
egy pincérnő lányaként. Nem lett akkora siker, mint A könnyű
part, de Madeline akkor írta, mikor Brick kisbaba volt, és
túlságosan lekötötte a pelenkák cserélgetése, meg a tök
pürésítése ahhoz, hogy az eladások miatt aggódjon.
A Hotel Springford után Madeline megdöbbenve érezte, hogy
nem érez ellenállhatatlan vágyat az írásra, életében először
háttérbe szorították az anyaság örömei és fáradalmai. Úgy
döntött, hogy szünetet tart, és egyszerűen csak élvezi, hogy anya
lehet. Imádta az életet Brickkel, ez tette elviselhetővé a
csapásokat: a három vetélést, valamint Big T betegségét és
halálát.
Mire Brick nyolcadikos lett, Madeline következő babába vetett
reményei mondhatni kihunytak, és a szépírás visszakerült az
életébe. Ennek eredményeképp született meg az Islandia, mellyel
hat számjegyű összeget keresett, kétkönyves szerződést kapott,
és végezetül belekényszerült ebbe a mostani kínos helyzetbe.
Előző évben ez még rengeteg pénznek tűnt, de Redd jutaléka
és az adók levonása után épp csak annyi maradt, hogy
kifizethették a hitelhátralékokat, ötvenezer dollárt befektettek

Eddie üzletébe, aki mintha még álmában is pénzt keresne… és
kivette ezt az apartmant.
Madeline az üres lapra bámult. Az illatos gyertya segítene?
Csend volt a lakásban, kintről azonban beszélgetés és kocsik
hangjai szűrődtek be. Mozart és Brahms ezt is elnyomná. Nehéz
munka határidőre írni, különösen, mikor az embernek máshol
jár az esze.
Kinézett az ablakon, le a Centre utcára. Annak idején, a
bálnavadászat napjaiban, a Centre utcát Petticoat sornak hívták,
mert a férfiak mind elmentek bálnavadászatra, és itt hagyták az
üzletet a nőkre.
A Petticoat sor nem lenne rossz cím, de Angié allergiás volt a
történelmi regényekre. Nem is vennék meg, hacsak nem
Philippa Gregory írná.
Az utca látványa nem volt olyan inspiráló, mint ahogyan azt
Madeline remélte.
Egy gyémántot érő szívességet váltottak be a kedvéért.
Redd Dreyfus ódivatú New York-i irodalmi ügynök volt.
Pocakos férfi, aki whiskyt ivott, szivarozott, és elvitte a
szerkesztőket ebédelni a Four Seasons grillteraszára, ahol
vesepecsenyét rendelt véresen. Valami okból kifolyólag Angié
tartozott neki. Angie Turner olyan vékony volt, mint az agár;
ceruzaszoknyát és pántos magas sarkút viselt. Pezsgőt ivott és
salátát majszolt. Madeline eltöprengett erről a szívességről. Úgy
képzelte, hogy egy másik íróhoz lehetett köze, valami nagy
tiszteletben álló, rossz magaviseletű szerzőhöz. Valószínűleg
szex, drogok vagy pénz lehetett a dologban, de még nagyobb

valószínűséggel külföldi jogok vagy egy nyilvánosságra hozott
baklövés.
Szerette volna kielemezni az érzéseit Trevorral, ő azonban
már

biztosan

repül.

Felemelte

a

madártojások

tartóját.

Mindegyik tökéletes, finom alkotás volt a maga nemében, mind
szépen befészkelte magát a pihe-puha szalmaágyba a kis
rekeszében. Egyik pettyes, másik sima, harmadik foltos, a színük
pedig mind más árnyalatú: fehér, krémszínű, elefántcsont,
halványkék, halványzöld. Az a nő, aki a Virgin-szigetekre
költözött, vajon ornitológus volt? Madeline egyszer interjút adott
egy magazinnak, aminek az lett a címe: „Mindenki életében
megbújik

egy

regény”

Talán

írhatna

regényt

egy

női

ornitológusról, aki Nantucketről a Virgin-szigetekre költözött.
Semmit nem tudott a Virgin-szigetekről.
Kopogtak. Madeline annyira megijedt, hogy majdnem
feldobta a tojásokat a levegőbe.
Ki…?
Halálra rémült annak ellenére, hogy fényes nappal volt, az
irodája pedig a város kellős közepén állt. Még most, az elrablása
után

húsz

évvel

is

poszttraumás

stressz

szindrómától

szenvedett. Halálra rémisztették a hirtelen zajok, sosem tudott
volna olyan szadomazo könyvet írni, mint A szürke ötven
árnyalata.

A

megkötözésektől,

szembekötésektől

és

szájkipeckelésektől olyan szívdobogás tört rá, hogy majdnem
elájult.
Ki lehet az ajtóban?
Madeline várt, visszatartotta a lélegzetét, remélte, hogy
akárki is az, el fog menni.

Újabb kopogás. Állhatatos, követelőző. Madeline autója a
kocsibejárón állt. Rengetegen felismerhették.
Madeline odaosont az ajtóhoz, nem akarta, hogy odakint
hallani lehessen a lépteit.
Ismerős férfihang szólalt meg:
– Madeline, tudom, hogy odabent vagy! Nyisd ki, én vagyok!
Én? – gondolta Madeline. Ismerős hang volt, de a
pánikrohamában nem tudta beazonosítani.
Elfordította a kulcsot a zárban, és résnyire kinyitotta az ajtót.
Eddie.
Madeline kifújta a levegőt.
– Jézusom – mondta. – Megijesztettél.
Eddie

fehér

vászoninget,

khaki

vászonnadrágot,

panamakalapot és az imádott Versace cipőjét viselte. Ez volt a
nyári egyenruhája, de Madeline arra gondolt, hogy kicsit erőlteti
ezt a nyár dolgot. „Meleg" volt ma, tizenhét fok, ami azért még
messze van a nyártól, erre Eddie úgy öltözött fel, mint egy
havannai strici az ötvenes években. És mégis, bejött neki ez a
külső. Sebes Eddie. Reggel tízkor meghirdet egy házat, kétszer
megmutatja, és délutánra már az eredeti árnál tíz százalékkal
drágábban el is adta. Az emberek imádták a panamakalapját,
amit egyébként nem Panamából szerzett, bár biztos mindenki
azt hiszi, hanem Peruból vagy Ecuadorból. Nantucketen minden
évben beöltözött valaki halloweenkor Sebes Eddie-nek.
– Bejöhetek? – kérdezte a férfi. – Kérlek!
Madeline beengedte. A saját zug feletti büszkesége azonnal
szertefoszlott, mikor Eddie mindent alaposan végigmért.

– Honnan tudtad, hogy itt vagyok? – kérdezte Madeline. –
Még Grace-nek sem mondtam el.
– Honnan tud meg bármit az ember? Az utcán hallottam.
Szóval mennyit fizetsz érte?
– Ööö… – Madeline először hazudni akart, de Eddie úgyis
rájönne. Valószínűleg máris tudja az igazat, csak álcából
kérdezett rá. – Havi kétezret.
– Ha! – Eddie röviden, gúnyosan felnevetett.
Madeline várta a következőket.
– Én ezerötért, talán ezerkétszázért is megszerezhettem volna
neked.
Csak blöfföl, gondolta Madeline.
– Hm?
– De te Rachelt választottad.
– Igen – felelte Madeline. – Olyan rámenős lett, mikor feljött
a dolog. És nem akartalak zavarni ilyesmivel.
– Nem zavartál volna. Ez most olyan csendes időszak.
Megszerezhettem volna neked ezt a helyet, és sokkal kedvezőbb
bérleti díjat is kialkudhattam volna érte. Őszintén mondom,
csodálkozom, hogy Rachel mellett döntöttél. Azok után, amit
Calgary Hope-pal tett…
Madeline arra gondolt, hogy Calgary semmit nem tett Hope-pal,
csak épp szakított vele a karácsonyi bál előtt egy héttel. És feltehetőleg
odaadta azt a tengeri üveg nyakéket – ami valószínűleg harminc
dollárba kerülhetett – egy másik lánynak, Kylie Eckersnek. De
nem ezt csinálják a tinédzserek már az idők kezdete óta? Miért
kellene ezért Rachelt megbüntetni?
– Miért jöttél, Eddie? – kérdezte.

– Mihelyst meghallottam, hogy kivettél egy írózugot,
eljöttem, hogy a saját szememmel lássam.
Madeline-nek nem tetszett, ahogy a férfi az „írózug” szót
kimondta. Olyan bogarasnak, abszurdnak tűnt tőle ez az ötlet,
mintha egyszarvút vett volna.
– Dolgozom – mondta Madeline, a jegyzettömbje felé bökve.
– Tényleg?
– Próbálnék.
– Még mindig nem olvastam az utolsó könyvedet – jegyezte
meg Eddie. – De mindenki más imádta.
Madeline tudta, hogy Eddie sosem olvasta egyik írását sem,
és valószínűleg nem is fogja. Az utolsó könyv, amit hajlandó volt
egyáltalán kinyitni, a Dűne című nagysikerű sci-fi volt, még
tizedikes korában.
Eddie körbevezette magát a lakásban, a Madeline könyve
iránti érdeklődése hamar elpárolgott. A konyhában kinyitotta a
szekrényeket, aztán a kiöregedett mosogató recsegős ajtaját. A
fürdőszobában megnyitotta a csapot a mosdókagylóban, a
hálóban pedig elégedetlen hmmpjhangot hallatott.
Madeline a szemét forgatta. Most komolyan, mit érdekli
Eddie Panciket egy nyavalyás egyszobás lakás, amit havi kétezer
dollárért adnak ki? Az egyedüli bérlemény, amivel foglalkozott,
az a híres heti ötvenezer dolláros ház volt a Low Beach utcában,
amiből szépen levette a heti jutalékát.
Eddie

kijött

a

hálószobából,

és

megigazította

a

panamakalapját, közben egy pillanatra felvillant a leborotvált
koponyája. Madeline olyan régóta ismerte, hogy még emlékezett
a fürtjeire.

– Trevornak mi a véleménye róla? – kérdezte a férfi.
– Nagyon támogatta – jelentette k Madeline.
– Persze hogy támogatta – felelte Eddie. – Megérdemled,
hogy saját helyen, saját időbeosztásod szerint dolgozhass,
Maddie. Nem kell, hogy bűntudatod legyen emiatt.
– Nincs is bűntudatom.
– Azt leszámítva, hogy túl sokat fizetsz.
– Ha már a pénzről van szó… – kezdte Madeline. Maga sem
hitte el, hogy felhozza a dolgot, de olyan ritkán lehettek
kettesben Eddie-vel, hogy muszáj volt legalább rákérdezni: –
Lenne rá mód, hogy Trevor meg én visszakapjuk tőled a
befektetésünket, és inkább előbb, mint utóbb? Nem fogok
hazudni, Eddie. Ennek a lakásnak a bérleti díjával feléltük a
tartalékainkat. Brick pedig szeretne egy kocsit. És tényleg nem
gond, ha egyetlen dollár hasznunk sincs rajta, csak azt az
ötvenezret adod vissza.
– Ezt nem értem – felelte Eddie. – Miért fektettél be az
üzletembe, ha nem érdekel a profit?
Miért fektetett be? Biztosan kapzsiságból meg önhittségből.
Eddie odament hozzá és Trevorhoz azzal, hogy megduplázza a
pénzüket, Madeline-t pedig csábította a lehetőség. Ők ketten már
régóta kínlódtak a pénzzel – miközben Grace és Eddie hatalmas
házat vásárolt egyhektáros földdel, ráadásul új Rangé Roverrel
meg Porsche Cayenne-nel jártak, az ikrek pedig online
vásárolhattak a Saks és Neiman Marcusnál –, és hát azért is, mert
végre megtehette.
Ezt

azonban

nem

akarta

bevallani

nyújtózkodott, mint ameddig a takarója ért.

neki.

Tovább

– Lenne

rá

mód,

hogy

mondjuk

jövő

hónapban

visszakapjuk? – kérdezte.
– Jövő hónapban? – Eddie felvonta a szemöldökét, és
ördögien vigyorgott rá: ez volt az egyik olyan grimasza, melyet
Madeline vonzónak talált rajta. – Tisztában vagy vele, miben
utazom, ugye? Eladásra építek házakat. Felépítem, aztán eladom
őket, és csak akkor kapjuk meg a nyereségünket. Jelenleg
próbálom lezárni az építkezést.
– És sok van még hátra?
Súlyos csend támadt. Olyan sokáig tartott, hogy Madeline
már arra gondolt, Eddie talán nem is hallotta a kérdést, és már
épp meg akarta ismételni, mikor a férfi végre megszólalt.
– Igen, Madeline, eléggé. Még elég sok van hátra.
– De még mindig az a terv, hogy júniusban profitot hoz,
ugye? – kérdezte Madeline. – Júniusban, vagy legkésőbb
augusztusban. Januárban ezt mondtad, Eddie.
– Igen, Maddie, tudom, mit mondtam januárban, de azóta
változtak a dolgok. Számításba kell venni a piaci változókat.
Madeline próbált nem pánikba esni. Eddie olyan ravasz
üzletember, hogy egy pillanatig sem aggódott, mikor befektette
nála a pénzét. Trevor figyelmeztette Madeline-t, hogy az ilyen
pénzügyi ügyletek – kölcsön, befektetés, hasonlók – teszik
tönkre a barátságokat. Madeline azonban ragaszkodott hozzá.
– Piaci változók – ismételte. Nem tudta, ez pontosan mit
jelent, de nyilván valami olyasmit, hogy egyelőre nem fog tudni
hozzáférni a pénzéhez.
– Igen – felelte Eddie.

A férfi most olyan érzékeny pillantást vetett rá, ami szintén
tetszett Madeline-nek. Eddie édes is tudott lenni, bár ez csak
ritkán mutatkozott meg rajta, leginkább csak akkor, mikor a
lányaival beszélt.
– Mennem kell – mondta Eddie. – Hagylak dolgozni. Holnap
gyertek át vacsorára! Grace garnélás tacót készít.
Madeline sóhajtott. A Pancik-házban vacsoráznak: végre
valami jó hír. Trevornak és Bricknek nem kell megint pizzát
ennie. Grace kolosszális szakács.
– Ne beszélj Grace-nek erről a helyről! – kérte Madeline. –
Meg akarom lepni.
– Úgy lesz – felelte Eddie. Hirtelen nagyon sürgős lett neki,
hogy távozzon.
Madeline kikísérte az ajtóig.
– Akkor holnap este, Eddie – mondta. – Kösz, hogy
beugrottál.
Mikor a férfi elment, Madeline összecsuklott a kanapén. Piaci
változók? De azért visszakapják a pénzüket, nem? Valahol
megvan az az aláírt papír. Madeline azonban aggódott. Ha pénzt
akar, akkor dolgoznia kell, meg kell írnia ezt a könyvet, és
valami különlegesen jót kell kihoznia belőle. Már a gondolat is
kifárasztotta.
Muszáj szundítania egyet.

NANTUCKET
Sultan Nash, aki a Black-Eyed Susans külső fejtésén dolgozott,
látta, amint Madeline King leparkolt a kék Victorian előtt, az
utca túloldalán.
Sultan ismerte Madeline-t, mivel a férjével, Trevorral együtt
nőtt fel a szigeten, együtt fociztak a Boys 8c Girls Clubban. Azért
tűnt fel neki Madeline türkizkék Mini Cooperje a parkolóban,
mert előző héten épp ott állt meg ő is a pick-upjával, és alig úszta
meg, hogy elvontassák. Sultan Nasht nagyon dühítette a dolog.
Tudta,

hogy

az

a

parkoló

magánterület,

de

teljes

meggyőződéssel támogatta azt az álláspontot, miszerint aki ezen
a szigeten született és nőtt fel, annak legyen joga ott parkolni,
ahol csak akar. Most már tíz éve mindig megjelent a városi
gyűléseken, és mindig előadta ezt a véleményét.
Most integetett Madeline-nek.
– Én a helyedben nem parkolnék oda!
Madeline elmosolyodott.
– Kibéreltem az egyik lakást ebben az épületben.
Kibérelte az egyik lakást? – gondolta Sultan. Megtörtént az
elképzelhetetlen? Trevor és Madeline különköltöznek? Sultan
tavaly ősszel látta őket együtt egy esküvőn, és megállapította,
hogy olyan őrülten szerelmesek, mint maga a mátkapár. A
mulatság végén Trevor szteppbemutatót tartott Madeline-nek –
elég ügyesen csinálta mikor pedig végzett, Madeline olyan
csókot adott neki, hogy Sultan belepirult. A fél karját odaadta
volna egy ilyen házasságért.

Egy órával az után, hogy Sultan látta Madeline-t bemenni a
Victorianba, észrevette, hogy Eddie Pancik kopogtat be hozzá.
Madeline kinyitotta az ajtót, Eddie pedig eltűnt odabent. Sultan
ezt

megemlítette

Darlene

Lantának,

a

Downyflake

pincérnőjének. Mindennap ebben az étkezdében ebédelt, mivel
egyelőre sikertelenül bár, de igyekezett elcsábítani a lányt.
– Nem tudom, jól értem-e – mondta Darlene –, Madeline
King kivett egy lakást a városban, Eddie Pancik pedig beugrott
hozzá?
Sultan bólintott, és beleharapott a baconös szendvicsébe.
Rachel McMann elmondta a férjének, Andynek (akit a
fogproblémákkal küzdő páciensei csak dr. Andynak neveztek),
hogy Madeline „lakást vett ki?
Dr. Andy – aki többnyire csak fél füllel hallgatta, mivel a
beszélgetőpartnereinek általában legalább egy fémeszköz volt az
eltátott szájában, és úgysem lehetett érteni, mit mondanak – ezt
úgy értelmezte, hogy Madeline költözik.
Sosem olvasott Virginia Woolfot.
– Óriási szerencsém volt ezzel a bérleménnyel – tette hozzá
Rachel –, jó helyen voltam a jó időben, ahogy mondani szoktam,
drágám. Nem hiszem el, hogy Madeline nem Eddie Pancikhez
fordult!
Dr. Andy eltöprengett, hogy Madeline és Trevor akkor most
különköltöztek-e.

Nem

akart

feltételezésekbe

bocsátkozni.

Másnap reggel azonban véletlenül megemlítette a dolgot Janicenek,

az

asszisztensnőjének.

ingatlanértékesítések

földhivatali

Janice
ügyeit

férje,
intézte,

Alec
így

az

asszisztensnő gyakran más perspektívából tudta megvilágítani
azokat az eseményeket, melyekről dr. Andy Racheltől hallott.
– Madeline King

elköltözött

otthonról? Ennek

semmi

értelme. Biztos vagy benne, hogy Rachel ezt mondta?
Dr. Andy biztos volt benne, egészen biztos.
– Azt hiszem, Rachel arra számított, hogy Madeline Eddiehez fordul.
Janice szintén csak félig figyelt oda arra, amit mások
mondtak neki. Ezt most úgy értelmezte, hogy Rachel szerint
Madeline-nek Eddie-nél kellene vigaszt keresnie a szakítása
után.
– Tényleg? – kérdezte. – Ez elég valószerűtlen, nem igaz?
Eddie Pancikhez? Az ő felesége Madeline legjobb barátnője,
nem?
– Szerintem minden lehetséges, Janice. De semmit nem
szabad mondanunk Eddie Pancikről. Ő a főbérlőnk. Könnyen az
utcán találhatjuk magunkat.
– Mindig úgy gondoltam, hogy Madeline Kingnek egy
fogorvosi rendelőről kellene regényt írnia.
Dr. Andy ebben egyetértett vele, és elment bemosakodni a
kilencórás gyökérkezelésre, Janice pedig közben megkérdezte a
következő pácienst, Phoenix Hernandezt, akit a rengeteg
bizalmasa egyikének tekintett, hogy szerinte Madeline Kingnek
most, hogy saját lakása van a városban, Eddie Panciknél kellenee vigasztalódnia.

GRACE
Grace évelői kezdtek kihajtani, a tavaszi hagymák – nárciszok,
jácintok, tulipánok – már virágoztak, a japán cseresznyefák
pedig több ezer rügyet hoztak. Még két hét, és éppolyan buja
rózsaszínbe fognak borulni, mint Grace szíve.
Benton mindennap tíz órakor meglátogatta őt.
Az ajándék, melyet a férfi Marokkóból hozott neki, díszes
ezüstkanna volt, a mentatea elkészítéséhez, és két metszett
kristálypohár. Amikor Benton először megmutatta Grace-nek a
teáskannát, ő teljesen elszontyolodott. A teáskanna se nem szexi,
se nem romantikus. Ennyi erővel sütőtálat is hozhatott volna
neki.
Ám maga a szertartás – a legerősebb fodormentalevelek
leszedése Grace beltéri füvészkertjéből, a víz felforralása, a
megfelelő mennyiségű cukor beleöntése a díszes ezüstkancsóba,
a lé kitöltése a metszett kristálypoharakba, végül a tea
kortyolgatása – közös érzéki élménynek bizonyult.
– Ízlik? – kérdezte Benton.
– Még sosem kóstoltam semmit, ami ilyen tiszta lenne –
ismerte be Grace. – Olyan íze van, mint a zöld színnek.
A férfi arcán megkönnyebbülés és – Grace véleménye szerint
– gyengédség ömlött el.
Mindennap elkészítettek egy adag mentateát, és miközben
megitták, megbeszélték a kerttel kapcsolatos terveiket. Úgy
döntöttek, hogy a terasz elé egy keskeny ágyás sásliliomot
ültetnek.

– Nincs sok tapasztalatom a sásliliomokkal – ismerte be
Benton.
– Hát akkor – felelte Grace –, most én foglak tanítani téged.
Grace nagymamája, Sabine, akit az unoka mindig is csodált a
finom ízléséért, sásliliomokat tartott a kertjében, Grace-t pedig
gyerekkorában nem annyira a virágok nyűgözték le, mint inkább
a költői nevük: JockRandall, Jégkarnevál, Gyömbérpatak, Maude
Valentinja.
Ő meg Benton egymás mellett ültek Grace konyhaasztalánál,
és a katalógust nézegették.
– Szerintem férfias példányokat kellene választanunk –
jegyezte meg Benton. – Mondjuk Segédrakéta? Vagy a
Zongorista? Vagy a Szabadságsztráda?
– Farkasszem – felelte Grace.
– Almapárlat. – Benton ujjai súrolták Grace-ét, miközben
lapozott, amitől a nő füle bizseregni kezdett.
– Elfogult vagyok az édes nevekkel. Drága bébit kellene
vennünk.
– Ne! – tiltakozott Benton. – Kérlek, ne kelljen Drága bébi
nevű virágot ültetnem!
Grace nevetett.
– Na és a Vajaskrém? – kérdezte.
– Megkapod a Vajaskrémet, ha én megkapom a Broadway
tengeri csillagát.
– Ezt nézd meg! Kecskebéka csókja. – Egy fotóra bökött a
katalógusban.
– Nem különösebben vonzó virág – mondta Benton. – És
persze ki akarna csókot egy kecskebékától?

Grace lapozott. Kiválasztotta a legszebb virágot az oldalról,
és kimondta a nevét, mielőtt meggondolhatta volna magát.
– Kék vágy.
– Kék vágy – ismételte Benton. – Tetszik.
A férfi felemelte a fejét, a tekintetük összekapcsolódott.
Grace tudta, hogy a füle lángvörös. Meg fog csókolni, gondolta.
Benton közelebb hajolt. Majdnem összeért az ajkuk. Grace
beszívta a levegőt, de ez a halk hang mintha valahogy magához
térítette volna Bentont. A férfi hátradőlt.
– Huh – mondta. – Nagyon sajnálom, Grace. Azt hiszem,
ezeknek a virágoknak a neve kicsit felkavart.
– Ne sajnáld! – vágta rá gyorsan Grace. Teljesen összetörte
Benton visszavonulása. Onnan akarta folytatni, ahol egy perccel
korábban tartottak: a virágválogatás meghittségénél; de az a
pillanat már elmúlt. Becsukta a katalógust, és feltette a kérdést,
mely az elmúlt két hétben gyötörte. – McGuwy elkísért
Marokkóba?
– Nem – felelte Benton. – Vitorlázást oktat San Diegóban.
Szakítottunk.
Ahogy Grace felfogta a hírt, az ujjai idegesen dobolni
kezdtek az asztalon.
– Tehát szabad ember vagy.
– Én szabad vagyok, igen.
– Benton…
– Neked viszont férjed van, Grace. Méghozzá Eddie, aki a
számláimat fizeti.
– De én…

– Nem mondd ki! – vágott közbe Benton. Nagyot sóhajtott,
belebámult a teájába. – Ott a házad, a gyerekeid, az egész életed
Eddie-vel. – Belekortyolt a metszett kristálypohárba. – Én a
kertészed vagyok.
– Annál sokkal több. A télen, mikor megkaptam a
képeslapjaidat…
– Ne mondd ki!
– Rájöttem, hogy sokat jelentesz, nekem – folytatta Grace. – A
mi… barátságunk. Ez a kert, ez az udvar, amit próbálunk itt
megalkotni, jelent nekem valamit.
– Hagyd ezt abba!
– Mit? Hogy érzek valamit? Hogy te is érzel valamit?
– Nem is tudod, én mit érzek – felelte Benton.
Ettől

Grace

elhallgatott.

Istenem,

gondolta.

Egyoldalú.

Viszonzatlan. A nyelv legmagányosabb szava.
– Mit érzel? – kérdezte aztán.
– Össze vagyok zavarodva.
Hallgattak.
– Én nem vagyok olyan – mondta Benton. – Nem is voltam
soha. Te pedig nem csak valami csaj vagy, akivel egy bárban
találkoztam. Az ügyfelem vagy.
– Tudom.
– Én nem vagyok olyan. – Benton hátratolta a székét az
asztaltól. – Figyelemelterelésre van szükségem.
– Hogy eltávolodj tőlem – mondta Grace.
– Hogy eltávolodjak tőled.
– Pedig kedvelsz.
– Jaj, Grace. Ez kicsit több annál.

Másnap reggel Benton húsz perccel később jött, mint szokott, így
Grace már azt hitte, nem is jön. Ejteni fog mint megbízót. Benton
nem egyszerűen kedvelte, „ez kicsit több annál” és éppen ezért
nem dolgozhatnak tovább együtt.
Mikor Benton kocsija végre megállt a kocsibejárón, Grace
megszédült a megkönnyebbüléstől. Kirohant a hátsó kertbe, és
hogy ne tűnjön úgy, mintha tétlenül csak az ő felbukkanását
várta volna, vadul nem létező gyomokat kezdett kihúzgálni a
tulipán-ágyásból.
– Szia, Grace – mondta Benton, miután megkerülte a házat.
Odanyújtott neki egy barna dobozt, a Petticoat soron lévő pékség
lógójával.
– Hoztam valamit.
Könnyed

hangon

beszélt.

Minden

visszatért

a

régi

kerékvágásba. Grace megkönnyebbült, de a szíve titokban
meghasadt.
– Szedjek egy kis mentát?
– Még jó!
A konyhában Benton elkészítette a teát, miközben Grace
megmosta a kezét, és próbálta lenyugtatni az idegeit. Aztán
mindketten elfoglalták a szokásos helyüket a konyhaasztalnál.
Benton kinyitotta a barna sütis dobozt, négy halványzöld
makaron bukkant fel alatta halvány rózsaszín töltelékkel.

– Marrákesben, egy francia pékségben makaronrajongó
lettem – közölte. – De szerintem ez is éppolyan jó. – Egyet Grace
felé nyújtott.
Grace elfogadta, és beleharapott. Kiszökött belőle egy
elismerő nyögés.
– Próbáld ki teával!
Egy korty teával, igen. Ízbomba.
– Ízlik? – kérdezte Benton.
– Nirvána.
Benton

tekintete

belekapcsolódott

az

övébe,

és

elmosolyodott, amitől Grace teljesen ellágyult. A férfi letette a
teáspoharat. Megrázta a fejét, mintha Grace valami rosszat tett
volna.
– Húha – mondta nagyon halkan.
Aztán a tenyerébe vette a nő állát, és megcsókolta.

MADELINE
Brick nem akart átmenni a Pancik-házba vacsorázni.
– Szívem – kérdezte Madeline, – miért nem?
A fiú vállat vont. Mikor hazajött az edzésről, ledobta magát a
kanapéra, és azóta csak a tévét bámulta: egy beszélgetős műsort
nézett a sportcsatornán.
Madeline óvatosan leült mellé.
– Biztosan nem akarsz jönni? – kérdezte.
– Nincs kedvem.

Még sosem történt ilyen. Brick általában azonnal ráharapott,
ha Grace meghívta őket vacsorára. Egyedül ilyenkor lehetett
együtt Allegrával a lány szobájában – persze csak nyitott ajtók
mellett.
– Szívem, minden rendben Allegrával? – kérdezte Madeline.
Brick megint vállat vont.
– Nem tom.
Madeline a kezét bámulta. Tizenhat éve neveli ezt a gyereket,
de sosem tudott teljesen a bizalmába férkőzni. Trevornak sokkal
jobban ment. Csak várt, szó szerint a nyelvébe harapott, míg
meg nem érezte a vér fémes ízét.
Elnyerte a jutalmát.
– Nem tudom, mi van – mondta végül Brick. – Olyan furcsán
viselkedik. Először azt hittem, talán a havibaja miatt, vagy
mittudomén, de most már csak arra tudok gondolni, hogy elege
lett belőlem.
Borzalmas dolog lenne, ha Madeline azt mondaná: nem
lepődött meg. Allegrának vannak jó tulajdonságai, köztük első
helyen szerepel a szépsége, nyugalma, önbizalma. Melyik
tizenhat évesnek van ennyi önbizalma? Elég vicces is tudott
lenni, tökéletesen utánozta az angoltanárnőjüket, Mrs. Kraftot.
De már gyerekkora óta volt valami abban a lányban, valami
felsőbbrendűség, fölényesség, valami nem túl kedves vonás,
amit

elsősorban

az

anyjának

tartogatott.

Rendszeresen

megríkatta Grace-t, a legjobb barátnő pedig, Madeline általában
meghallgatta, mi történt.

„Igen, tényleg borzalmas, hogy ilyeneket mond a lányod.
Igen, ez tényleg önző és meggondolatlan volt tőle. De még fiatal,
majd kinövi."
Allegrát látva Madeline megkönnyebbült, hogy neki sosem
volt lánya.
– Elege lett belőled, szívem? – kérdezte Madeline. – Hogyan
is lehetne belőled bárkinek is elege?
Halvány mosoly.
Madeline nem gyakran hagyta, hogy az Allegráról alkotott
őszinte véleménye felszínre törjön, hiszen együtt járt a fiával,
Brick pedig fülig szerelmes volt belé. A románc kezdetén folyton
csókolóztak meg tapizták egymást, Madeline végül kénytelen
volt megkérni őket, hogy ezt hagyják abba. Nem mintha prűd
lett volna, de ez a rengeteg újonnan felfedezett és közszemlére
tett vágy zavarba ejtette. Allegra kék szeme ezüstösen csillogott
diadalában. Brick rajongott érte, istenítette őt.
Allegra boldoggá tette Bricket, és ez nem csak a szexről szólt:
ha Brick meghallotta a hangját, felcsillant a szeme. Madeline és
Grace megfogadtak valamit, mikor a gyerekek összejöttek: nem
fognak beleszólni. Hagyják, hogy a fiatalok maguk oldják meg a
nézeteltéréseiket. Madeline sokat töprengett azon, mi lesz, ha
szakítanak. Remélte, hogy közös döntés lesz, mikor mindketten
más-más főiskolára nyernek felvételt.
– Kérlek – mondta Madeline. – Kérlek, gyere át vacsorázni.
Legalább beszélhetsz Allegrával személyesen.
– Nem – felelte Brick. – Csak mondd meg a többieknek, hogy
nem érzem jól magam! – Nagyot nyelt. – Ez igaz is. Fáj a szívem.
Madeline kisimította Brick haját a homlokából.

– Jaj, szívem.
– Kérlek, anya! Tényleg jobb szeretnék itt maradni egyedül.
Menjetek el ketten apával!
– De valamit enned kellene! Csináljak egy grillezett sajtot?
– Anya, jól vagyok.
Trevor belépett a nappaliba, a zöld csíkos szerencsehozó
ingét viselte. Az aranyhaja csillogott, úgy fejtett, mintha
megkapta volna a nap az arcát – a nyári barnaság kezdete.
Augusztusra jó barna lesz a bőre, a haja pedig három fokozattal
világosabb. Legalább olyan kaliforniainak nézett ki, mint
Madeline.
– Mi folyik itt? – kérdezte Trevor.
– Brick itthon akar maradni – felelte Madeline. – Talán le
kellene mondanunk az egészet. Talán itthon kellene maradnunk,
és pizzát kellene rendelnünk.
– Marhaság – felelte Trevor. – Grace sokat dolgozott a
vacsorával, te is tudod, hogy így van, mindig rengeteget
dolgozik vele, úgyhogy megyünk. – Odanyújtotta a kezét
Bricknek. – Mindnyájan.
– Hoztam egy olyan Malbecet, amit szeretsz – mondta Madeline,
és letette a bort Grace gyönyörű, kék Bahia gránitpultjára, vagy
ahogyan

Eddie

szerette

nevezni,

a

világ

legszexisebb

konyhapultjára.
Grace éppen hagymát és paprikát tologatott a serpenyőben, a
feje illatos gőzbe burkolózott.
– Te vagy a legjobb barátnő a világon – mondta viccesen
affektálva. – Kóstoljuk meg!

Madeline nézte, ahogy az üvegajtó mögött Eddie és Trevor
sörözik, Brick pedig a kóláját iszogatja. A srác letelepedett az
egyik rattanszékbe, amit vászonhuzatos párnák borítottak. Az
egyik iker felbukkant, de csak a hosszú barna hajat meg a még
hosszabb, farmeres lábat lehetett látni belőle. Madeline remélte,
hogy Allegra az, és mint régen, most is úgy megcsókolja Bricket,
hogy attól a két apa elvörösödik, aztán tisztelettudóan lehajtják a
fejüket.

De

nem

Allegra

volt,

hanem

Hope.

Középen

kettéválasztotta a haját, és bedugta a füle mögé. Az ő arca csak
emlékeztetett a testvére káprázatos szépségére, a szeme
keskenyebb volt, az orcája teltebb. Ezt a hiányt azonban a
kecsességével pótolta. Olyan könnyed elegancia áradt a csendes,
bájos lényéből, amihez foghatót Madeline a Jacqueline Onassis és
Audrey Hepburn típusú nőkben látott.
A két lány közül ő Hope-ot kedvelte jobban. De ezt csak
ritkán ismerte be magának.
– Szép a kerted – mondta Grace-nek.
Egyáltalán nem hízelegni akart: a kert és az udvar most is
elkápráztatta, mint mindig. Nantucket többi részére még mindig
borongós szürkeség telepedett barna fűvel, kopasz fákkal, még a
MileStone utat szegélyező nárciszok is megtörtek a heteken át
tartó széltől és esőtől. Grace udvara azonban buján zöldellt,
mintha erre az egy hektárra külön napsütést rendeltek volna. A
virágágyásokat éles, pontos szegély zárta le, a füvet pedig mintha
apró manók nyírták volna meg körömvágó ollókkal. Minden
rügyezett, duzzadt az erőtől. Az ovális tulipánágyástól még a
hollandok is sírva fakadtak volna. Több száz növény virágzott
benne tüzessárgán, hófehéren, cseresznyepirosan, ametisztlilán

és a rózsaszín három édes árnyalatában: púder, kagyló és mély
fuksziaszínben. Már maga a tulipánágyás elég lett volna ahhoz,
hogy Madeline higgyen Istenben. Az összes követ megsúrolták,
ahogy Grace antik öntöttvas növénytartóit és Gabriel arkangyal
százötven centis szobrát is, melyet a lourdes-i templomból
hoztak el, Grace ugyanis eltöltött ott egy szemesztert, mikor á
Mount Holyoke Főiskolán tanult. A kerti padot a Tuileriák
kertjéből mentették ki, állítólag Claude Monet és Pierre-Auguste
Renoir idejéből származott. Ott, ahol Claude és August a
fenekével érintette, most buja páfrányok szegélyezték. A birtok
szélén állt a kerti fészer és a tyúkól, ez utóbbi ajtóit szorosan
bezárták, a csirkék aludtak.
Madeline megpihentette a tekintetét a patakon átívelő fahídon,
aztán a kézzel készített madárházon, majd az Adirondack
székeken, melyeket művészien a Polpis-kikötő felé fordítottak. A
sötét csempés, téglalap alakú úszómedencét, melyet régi térkövek és a
belvárosi főutcán is használt macskakövek kereteztek, még
mindig nem takarták ki, ahogy a forró vizes dézsát sem. A Pancikbirtokon minden olyan mennyei volt. Madeline már ezerszer járt
itt, de a hely szépségétől minden alkalommal elállt a lélegzete. El
sem tudta képzelni, milyen lehet ezen az udvaron élni, minden
nap minden pillanatában ezt látni.
Madeline „udvarát” barna sár, homok és ujjasmuhar lepte
be, a telek szélénél mindenféle satnya fák, tövises bokrok és
gazok nőttek. Egyetlen hortenziabokra volt, mely csenevész lila
virágokat hozott. Grace hortenziái – szám szerint huszonkettő –
mind szépségverseny győztesek voltak. Kék, lila, rózsaszín,
fehér és zöld színben pompáztak. Madeline még azt sem tudta,

hogy létezik zöld hortenzia, de igen, létezett, Fényes lime-nak
hívták, és ezek itt valami káprázatosan festettek.
– Benton itt járt – mondta Grace.
– Igen, rájöttem – felelte Madeline. – Ugyanis csak
háromnaponta hallok felőled.
Grace

arckifejezését

nem

lehetett

megfejteni.

Félig

bocsánatkérően mosolygott, félig valahogy máshogy.
– Bort kérek! – énekelte hangosan. – Szeretnék inni egy kis
bort!
Madeline kivett két Baccarat3 poharat a szekrényből. Grace
mindig ezeket akarta használni szerda esténként, bár elég
könnyen törtek, és darabja annyit ért, mint egy luxuslakosztály
egy éjszakára a Four Seasonsben. Az elsőt Madeline törte el,
aztán a következőt Grace, majd Eddie kettőt egymás után, két
héten belül. Madeline bőségesen öntött a szilvás Malbecből, és
egyet odavitt Grace-nek a tűzhelyhez.
– Híreim vannak – jelentette be.
– Akkor már ketten vagyunk – felelte Grace. Nagyot kortyolt
a borból, aztán letette a szexi gránitra. – De az enyémnek még
várnia kell. Mi a tiéd?

3

1764-ben, XV. Lajos király engedélyével alapították meg a lotaringiai Baccarat-ban a

világ legillusztrisabb kristály-manufaktúráját. A Baccarat-alkotásokra jellemző az
elegancia és a kiváló szaktudás, mely mindig megelőzte az adott korszak jellemzőit.
Különböző lakberendezési és dísztárgyat készítenek. Baccarat-csillárok láthatóak a
szentpétervári Téli Palotában, és világszerte számos katedrálisban, valamint a
manufaktúra vevője volt többek között XVIII. Lajos, III. Napóleon és Josephine Baker
is.

Madeline lassan beszívta a levegőt. Aggódott, hogy Grace
haragudni fog, amiért Rachel McManntől vette ki a lakást, és
valószínűleg azért is, mert nem mutatta meg neki előtte.
– Kivettem egy lakást a városban.
– Mi? – vakkantotta Grace.
– Nem az, aminek hangzik – mondta Madeline. – Ott fogok
írni.
Grace arca felderült, és Sabine nagyi nemesi akcentusát
utánozva felkiáltott:
– Csodálatos, drágám! A városban hol?
– A kék Victorianban, az India és a Centre utca sarkán.
– Mindig imádtam azt az épületet – felelte Grace. Lejjebb
vette a lángot a serpenyő alatt, aztán odament Madeline-hez,
hogy megölelje. – Most már igazi dolgozó lány vagy, saját
irodával. Annyira irigyellek! De megérdemled.
– Mindenki ezt mondja – jegyezte meg Madeline –, de én
nem vagyok biztos benne. Elég drága volt.
– Mennyi? – kérdezte Grace.
– Kétezer havonta.
– Eh! – Grace vállat vont. Visszafordult a tűzhely felé, és
felkapta a poharát. – Méltányos árnak tűnik így nyárra.
Persze, gondolta Madeline. Grace számára méltányosnak
tűnik, mert neki soha életében nem jelentett gondot a pénz. Régi
jó nevű családból származott, Massachusetts államban, a salemi
Harperek közt nőtt fel, a kilencedik ükapja védte Bridget
Bishopot a boszorkányperben. („Nem vagyok boszorkány.
Ártatlan vagyok. Semmit nem tudok róla." Felakasztották 1692.
június 10-én.) Grace-nek három bátyja van, a Harper fiúk,

mindegyik polgárjogi ügyvéd lett Bostonban. Grace-nek és a
testvéreinek minden eéte ki kellett öltöznie, hogy elkölthessék az
Essex utcai pompás téglaházukban a vacsorájukat. Anyai ágon
pedig ott volt Sabine nagymama, a százhektáros waylandi birtok
tulajdonosnője,

akit

Grace

régen

minden

vasárnap

meglátogatott. A nyári délutánokon többek között kroketteztek,
télen szánkóztak. Madeline imádta hallgatni
Grace gyerekkori élményeit, úgy ízlelgette őket, mint a
minyonokat. De azt nem várhatta el, hogy Grace megértse,
milyen érzés, ha az ember megvan szorulva.
– És figyelj! – folytatta Madeline. Őszinte akart lenni, ilyen
volt

a

természete.

–

Rachel

McManntől

hallottam

az

apartmanról.
– Óh.
– Azt hiszem, Eddie berágott miatta. Beugrott hozzám, hogy
megnézze a helyet, és úgy tűnt, nem nagyon örül, hogy
Racheltől vettem ki. De véletlenül alakult így. Kinyitottam a
lepcses számat, és tudod, milyen Rachel…
– Erőszakos – vetette közbe Grace.
– Lecsapott a lehetőségre. Ha lett volna időm összeszedni a
gondolataimat… tudod, ha ténylegesen kerestem volna egy
helyet, Eddie-t hívtam volna fel. Tudod, hogy őt bíztam volna
meg.
Grace elhessegette a témát.
– Túl fogja tenni magát rajta.
Madeline szinte szédült a megkönnyebbüléstől. Nem
számított rá, hogy Grace ilyen higgadtan veszi a híreket.
Általában pattanásig feszültek az idegei, és az ilyen hírekre elég

túlzó módon szokott reagálni. Ma eSte azonban rendkívüli
hangulatban volt. Madeline nem is emlékezett rá, mikor látta a
barátnőjét utoljára ilyen… játékosnak… ilyen nyugodtnak. Szinte
ragyogott.
– Menj ki a fiúkhoz! – mondta Grace. – Én itt már majdnem
végeztem.
– Madeline! – mondta Eddie, és megcsókolta az arcát. – Rég
találkoztunk!
– Eddie. – Két oldalról megpuszilták egymást, Madeline
várta a Calvin Klein szokásos Eternity illatát, amit a férfi még
középiskolában kezdett használni. Eddie hamiskás mosolyt vetett
rá, aztán egyik kezét meglengette a grill felett; hogy lássa, hogy
áll a parázs.
Trevor felé fordult.
– Szóval… mit gondolsz a te asszonykád fogásáról?
– Szerintem remek – felelte Trevor. Madeline fenekére
csapott. – Nincsen több kifogás, hogy miért nem haladt semmit!
Így már évi egy vagy két könyvet kell írnia, mint a másik
nantucketi regényírónak.
– Évi két könyv! – felelte Eddie. – Akkor már nemcsak hogy
befektethet luxusházak építésébe, de vehet is egyet.
Madeline ujjai megfeszültek a Baccarat borospohár szárán.
Olyan ideges lett attól, hogy Eddie felhozta az üzletet, hogy
majdnem el is törte.
Belekarolt Trevorba.
– Sétáljunk el a hídhoz!
Átgyalogoltak a lágy, széles smaragdzöld gyepen a patakot
átívelő pallóig. A víz olyan hangot adott ki, mikor átcsobogott a

kövek felett, mint a harangjáték. Madeline egy pillanatra
behunyta a szemét, és a hangokat ízlelgette. Ez is Benton Coe
műve: vagy a sziklák fajtájának, vagy az elhelyezési módjuknak
köszönhették ezt a zenét.
– Figyelj! – kezdte. – Megkértem Eddie-1, hogy adja vissza az
ötven lepedőt.
– Tényleg? – kérdezte Trevor. – Mikor?
– Tegnap. Beugrott a lakásba.
– Komolyan? Nem biztos, hogy tetszik nekem, hogy te ott
idegen férfiakat fogadsz. Hisz még én sem láttam! – Ezt vicces
hangon mondta, de Madeline érezte, hogy kicsit haragszik.
– Beugrott, hogy közölje, mennyire dühös, amiért Racheltől
vettem ki – magyarázta Madeline.
– Ah – felelte Trevor, érezhetően felengedett kicsit. – Ez
rávall a mi öreg Sebes Eddie barátunkra.
– Csak mondd, hogy minden rendben lesz! – kérte Madeline.
– írok még egy könyvet, és visszakapjuk a pénzünket.
Trevor megcsókolta, és megfogta mindkét kezét.
– Minden rendben lesz.
Madeline megfordult. Eddie, Hope és Brick szégyentelenül
bámulták őket. És Grace is a konyhából.
– Mit csináltok ti ott? Megkérted a kezét? – ugratta őket
Eddie.
Visszasétáltak a kövezett udvarra, ahová Grace már kitette a
szokásos étvágygerjesztőit: pástétomot, rozmaringos lepényt,
háztáji sajtot, fügedzsemet, sült paprikát, Marcona mandulát,
örmény sajtrudakat és egy fűszeres szalámit kétféle mustárral.
Eddie-nek Bremner gofrit és puha vajat hozott a gyomorégésére,

Bricknek pedig a kedvenc kekszét és nyomós sajtkrémjét, melyet
csak az ő kedvéért tartott mindig kéznél. A fiút azonban
láthatóan ez sem vidította fel.
Allegra még mindig nem bújt elő.
Eddie felemelte a borát.
– Igyunk Madeline új lakására! – mondta. – Gratulálok.

HOPE
Allegra az utolsó pillanatig nem jött le vacsorázni. Az anyja
háromszor szólt neki, aztán az apja is felkiabált. Eddie volt az
egyetlen, aki tudott hatni rá, mivel tőle kapta a hitelkártyáját.
Allegra kijött a teraszra, a szemét a telefonjára szegezte, a
hüvelykujja fürgén mozgott.
– Kivel SMS-ezel? – kérdezte Hope.
Mindenki elhallgatott. Nem mintha bárkit is érdekelt volna
(Bricket leszámítva), hogy kinek irkált Allegra, viszont Hope
csak ritkán szólalt meg, ezért ha kinyitotta a száját, mindenki
odafigyelt rá.
– Senkivel – felelte Allegra.
Befejezte az írást, a telefonját belecsúsztatta a csinos
bőrdzsekije zsebébe. Szűk Citizens farmert viselt, fekete lapos
balerinacipőt,

fekete

Dolce

Vita

csipkefelsőt

és

puha,

karamellszínű bőrkabátot. Úgy fejtett, mintha most szállt volna
le egy fiú Ducatijáról az olasz Riviérán.
Ragyogó mosolyt villantott az egybegyűltekre, mintha
kellemes meglepetés lenne a számára, hogy itt találja őket, és az

elmúlt fél órában nem is hallotta volna az emeleti szobájából,
hogy többször is lehívták.
– Sziasztok! – mondta. – Szia, Brick!
Brick kicsit fordult a székével, aztán a lány felé intett.
– Helló.
Erőltetettnek tűnt – talán tud Ian Coburnről? Nem, Hope nem
hitte. Allegrának sikerült tartania a száját Ianról. Még a legjobb
barátnőjének, Hollisnak sem említette. „Hollisnak nem kell
megtudnia” jegyezte meg egyszer. Aztán egy másik alkalommal
azt mondta, hogy: „Ha elmondanám Hollisnak, az egész iskola
tudna róla, még mielőtt letenné a nagyesküt. Imádom azt a csajt,
de nem tud titkot tartani.” Egyedül Hope-nak beszélt Ian
Coburnről.
Ian Coburn az utolsó vizsgáit tette le a BC-n. Egy hét múlva
visszajön Nantucketbe.
– És akkor mihez fogsz kezdeni? – kérdezte Hope a
nővérétől.
– Szerinted mihez fogok kezdeni? – kérdezett vissza Allegra.
Hope-nak fogalma sem volt róla. El tudta képzelni, hogy a
testvére szakít Brickkel, ahogy azt is, hogy Ian Coburnnel szakít.
Sőt, azt is simán látta maga előtt, ahogy egész nyáron a két fiú
között ingázik.
– Majd eldöntöd, ha odakerülsz? Vársz, és meglátod, mi lesz?
– Pontosan – felelte Allegra.
Hát persze. Allegra semmiben nem hitt annyira, mint a saját
jó szerencséjében, és hogy a dolgok a számára lehető legjobb
módon alakulnak.
De ezt most be fogja bukni.

Allegra Brick vállára tette a kezét, lehajolt, és megcsókolta a feje
búbját, mintha az anyja lenne. Hope szívébe belemart a sajnálat.
Hát nem teljesen egyértelmű, hogy Allegra már sem vonzalmat,
sem szerelmet nem érez iránta, a figyelmét pedig teljesen leköti a
kabátzsebében vibráló telefonja?
– Ki irkál neked? – kérdezte Brick.
– Irkál? – Allegra ártatlanul elmosolyodott, mintha nem
érezné Ian Coburn üzeneteinek állandó rezgését a teltén.
Elővette a mobilt, és megnézte a kijelzőt. – Ó, csak Hollis. A
matekháziról kérdez.
Született hazudozó, gondolta Hope. Hihetetlen. Nincs is
szüksége modellkarrierre, nyugodtan elmehet politikusnak.
– Nem hiszek neked – felelte Brick. – Mutasd! – Előrenyúlt,
hogy elkapja Allegra telefonját, de közben felborította Madeline
poharát. A kristály összetört, a bor összefröcskölte Allegra
dzsekijét.
Allegra felsikított.
– Jaj, Brick, ne! – szólalt meg Madeline.
– Szívem, véletlen volt – mondta Trevor.
Madeline nekiállt összeszedegetni a borospohár darabkáit,
miközben Allegra gyorsan ledobta a bőrkabátját, kivette a
telefonját a zsebéből, és letette az asztal egy szárazon maradt
részére, épp oda, ahol Hope és Brick is jól látta, mikor Ian
Coburn újabb SMS-t küldött neki.

– Ian Coburn? – kérdezte Brick. – Mióta kapsz SMS-eket Ian
Coburntől?
– Jézusom, Brick! – felelte Allegra. – Ez a dzseki egy rakás
pénzembe került!
Eddie megköszörülte a torkát.
– Nekem került egy rakás pénzembe. Tönkrement?
Allegra szalvétával letörölgette, de a bor sötét foltokat
hagyott maga után, úgy nézett ki, mintha véres lenne.
– Olasz dzseki, nem igaz? – kérdezte Hope. – Azt hinné az
ember, ott borálló dzsekiket gyártanak.
– Nem hiszem el! – kiabált Allegra.
Grace hozott egy szivacsot, hogy felitassa a bort, Madeline
pedig kidobta a kukába az üvegszilánkokat.
– Kérsz egy szivacsot a kabátodhoz, szívem? – kérdezte
Grace.
– Nem lehet bevizezni, anya – felelte Allegra.
– Vigyázz a modorodra! – figyelmeztette Eddie.
Allegra mobilja csak berregett tovább.
Annyira kiszámítható a családom, gondolta Hope. Valószínűleg
őt is kiszámíthatónak tartották – ám azt egyikük sem sejti, hogy
talán egyszer majd ő fog Brickkel járni.
– Sok mondanivalója van Ian Coburnnek – jegyezte meg
Brick.
Allegra felkapta a mobilját.
– Semmi közöd hozzá, ki ír nekem SMS-t!
– Tényleg? – kérdezte Brick.
– Felteszem a garnélát – vetette közbe Eddie.

– Talán jobb lenne, ha hazamennénk – jegyezte meg
Madeline.
Grace átadott Eddie-nek egy nagy tál garnélás-jalapenos
nyársat. Mikor az első a grillre került, dühös sistergés támadt.
– Ne menjetek még! – kérte Grace. – Csak egy kis baleset
volt. De Eddie, bocsánatot kell kérned Madeline-től, amiért úgy
rászálltál Rachel McMann miatt.
Rachel McMann, gondolta Hope. Pfuj.
Rachel volt Hope esküdt ellenségének, Calgary McMann-nek
az anyja. Hope négy hétig járt Calgaryval, a végén megengedte
neki, hogy elmenjen a harmadik szintig, de a fiú rögtön utána
szakított vele, amitől Hope úgy érezte, hogy valami baj van vele.
Amikor Calgary meg a barátai meglátták Hope-ot a folyosón,
furcsa mozdulatot tettek a kezükkel, amit Hope nem értett, és
nem is tudta megkérdezni senkitől a jelentését, de azt biztosra
vette, hogy csak valami rossz dolog lehet. Válaszul bemutatott
nekik, de ők erre csak nevettek. Mikor Calgary otthagyta, Hopenak nem volt kivel elmennie a karácsonyi bálba, így a vörös
bársony koktélruhát, amit Grace-szel vásároltak a Hepburnben,
azóta sem vette fel. Calgary Kylie Eckerst hívta el végül, ő
azonban még az előbuliban annyira berúgott, hogy a bálon az
igazgató meg az igazgatóhelyettes megállította az ajtóban, és
felhívták a szüleit, hogy vigyék haza. Amikor Hope másnap
meghallotta a híreket Allegrától, valahogy igazolva érezte
magát, de mostanra, öt hónappal később, a Kylie és Calgary
iránti gyűlölete úgy megszilárdult, mint a megkövesedett
maradványok.

– Rachel McMann nem érdemelte meg a megbízási díjat –
felelte Eddie. – Csak ennyit akartam mondani.
– Nem hiszem, hogy vont le megbízási díjat – mondta
Madeline.
– Ó, dehogynem, hidd el, nagyon is levont.
Hope már Rachel McMann nevétől is rosszul érezte magát.
Egy másodpercig sem bírta tovább hallgatni ezt a beszélgetést.
– Anya – mondta. – Nem vagyok éhes.
– Én sem vagyok éhes – tette hozzá Brick. Madeline-re nézett.
– Hazamehetünk, anya, kérlek?
– Igen – felelte Madeline. – Szerintem is mennünk kellene. Ez
volt az utolsó, amit Hope hallott, mielőtt elindult felfelé a
lépcsőn – leszámítva Allegra telefonjának berregését.

MADELINE
– Nem mehettek! – tiltakozott Grace. – Még nem is ettetek!
Csináltam friss ananászos salsát! Meg mangós panna cottát!
– Nem érzem jól magam – felelte Brick.
– Kibírod még egy kicsit, haver? – kérdezte Trevor. – Eszünk,
aztán megyünk.
Madeline

nagyon

igyekezett

helyrehozni

a

dolgokat.

Borzalmasan érezte magát, amiért Brick eltört egy újabb ötszáz
dolláros borospoharat, de aztán bosszankodni kezdett, amiért
Grace ragaszkodott hozzá, hogy ilyen drága kristálypoharat
használjanak egy laza családi vacsorán. Úgy érezte, fel kellene
ajánlania, hogy kifizeti a poharat vagy Allegra dzsekijét, még ha

nem is volt rá pénze. Pedig hát nyilván nem volt rá pénze, mert
havi két lepedőt perkál egy saját zugért!.
A kudarc érzésével huppant bele az egyik rattanszékbe.
Aztán megint felpattant Újabb pohár bort akart, majd iszik
vizespohárból.
Grace követte a konyhába.
– Nem akarom, hogy elmenjetek, mielőtt négyszemközt
beszélhetnénk! Vacsora után felmegyünk az emeletre. Ez nem
telefontéma.
– Ó – felelte Madeline. – Jó.
– Kész a vacsora! – kiáltott Allegra.
Vacsoránál

a

beszélgetést

folyton

megszakította

Allegra

telefonjának berregése.
– Allegra, kapcsold ki, vagy vidd be! – mondta végül Eddie.
– Ian Coburn tényleg nagyon szeretne beszélni veled –
jegyezte meg Brick.
– Barátok vagyunk, oké? Vagy talán nem szabad? – kérdezte
Allegra.
– Nagyon finom ez a salsa – mondta Trevor.
– Köszönöm – felelte Grace.
Madeline észrevette, hogy Eddie hozzá sem nyúlt az ételhez.
Még mindig a Bremner gofrit piszkálgatta az előételes tálon.
– De szabad – mondta Brick. – Persze hogy szabad. Feltéve,
hogy tényleg csak barátok vagytok. Feltéve, hogy tényleg ennyi
az egész.
– Persze hogy ennyi az egész! – felelte Allegra. A hímzett
szalvétáját a taco maradékainak tetejére dobta. Madeline tudta,

hogy Grace az ilyen vacsorák előtt minden egyes szalvétát
kimosott és kivasalt. – Hogy merészelsz másra utalgatni?
Másra, gondolta Madeline. Van valami Allegra és Ian Coburn
között. Forró, lüktető harag öntötte el. Eszébe jutott az esküje
Grace-szel. Nem szólunk bele.
– Allegra… – kezdte Brick.
A lány azonban felállt, s a telefonját bedugta a tönkrement
dzsekije zsebébe.
– Kímélj meg, Brick! – mondta, és eltűnt a konyhában.
Brick úgy festett, mint aki legszívesebben a barátnője után
szaladna, de a fenekén maradt.
Madeline kiitta a borát. Felállt, hogy töltsön még.
– Elfogyott – sajnálkozott Grace. – Hozzon fel Eddie egy
másikat a pincéből?
Ne, gondolta Madeline. Menniük kellene. Szegény Bricknek
elég megaláztatás ez egy éjszakára. Grace azonban mondani
akart valamit, amit telefonban nem lehet, és Madeline-t nagyon
érdekelte a dolog.
– Igen – felelte.
Eddie két üveg Screaming Eagle cabernet-vel tért vissza;
Madeline nem hitt a szemének. Képzelődne talán? Eddie mindig
azt mondta, hogy ezeket az üvegeket csak a halálos ágyán fogja
kinyitni.
– Edward, te meg mit csinálsz? – kérdezte Madeline.
– Meg akarom bontani ma este. Nem tudom, miért, csak egy
érzés.

– Az sem rosszabb indok, mint más – jegyezte meg Trevor. –
Alig várom, hogy megkóstoljam!
Grace kiment a konyhába, hogy mindenkinek új Baccarat
borospoharat hozzon.
– Most akkor boroztok tovább? Azt hittem, mehetünk haza.
Apa?
– Ennél jobb bort valószínűleg egyikünk sem fog inni soha.
Eddie már… mióta is tartogatod?
– Nyolc éve és hét hónapja – közölte Eddie büszkén.
– Nem érdekel – felelte Brick. – Sajnálom, Mr. Pancik. Csak
szeretnék hazamenni.
Mennünk kellene, gondolta Madeline.
Brick sosem panaszkodik. A Screaming Eagle-t olyan estére
kellett volna félretenniük, mikor van mit ünnepelni. Például a
luxusházak eladását, és hogy ő meg Trevor tetemes hasznot
kaszáltak vele.
Eddie azonban kihúzta a dugót, és tölteni kezdett a
felnőtteknek. Mindnyájan összeérintették a poharukat a béke egy
törékeny pillanatában.
Allegra kidugta a fejét a szobája ablakán, és lekiáltott a teraszra.
– Brick, feljönnél, kérlek?
Madeline nézte, ahogy a fia arcán bizonytalanság suhan át.
– Kérlek, Brick? – ismételte Allegra.
Brick felállt, és bement.
– Jó – suttogta Grace. – Megbeszélik a dolgokat.
Ian Coburn, gondolta Madeline. Nagyon jóképű srác, az előző
évben végzett a nantucketi középiskolában. Az apja magántőke-

befektetésekkel foglalkozik New Yorkban. Az anyja harsány nő,
és a fiai báján kívül semmiről nem vett tudomást. lan Coburn
azok közé a gyerekek közé tartozott, akik szülői engedéllyel
tarthattak bulikat, és szolgálhattak fel alkoholt. Madeline
problémás alaknak tartotta.
Nem szólunk bele.
– Hagyjátok nyitva az ajtót! – kiáltott Eddie.
Grace újratöltötte Madeline poharát, miközben Eddie nézte,
hogy folyik ki az üvegből az ő drága bora.
– Valamit mutatni szeretnék Madeline-nek odafent. Ellesztek
itt kint egyedül?
– Szivar – mondta Eddie Trevornak.
– Jól beszélsz – felelte Trevor.
– Ezt nézd! Van két Cohiba a zsebemben.
Madeline követte Grace-t a házba a konyhán át, aztán fel a
hatalmas, íves lépcsősoron. A Pancik-házban négy Llewellynház is elfért volna, de Madeline már rég nem irigykedett.
Bementek Grace dolgozószobájába. Madeline napsugaras
ízlésének túl sötét és hivatalos volt ugyan, de azért elegánsan
nézett ki a szürkésbarna falakon lógó vadászjelenetes képektől,
beépített könyvespolcoktól és vastag brokátfüggönyöktől. Grace
örökölt Sabinétől egy óriási, díszesen faragott mahagóni
íróasztalt meg egy vastag perzsaszőnyeget, mely több százezer
burgundi vörös, sötétkék és krémszínű selyemcsomóból állt.
Madeline beszívta a levegőt. Imádta a szoba szagát: a szantálfáét
és régi könyvekét. Grace francia irodalmat tanult a Mount
Holyoke-on, így a polcok tele voltak Victor Hugóval és Voltaire-

rel, Colette-tel és Prousttal, Emile Zolával, Dumas-val és Camusvel. A huszonnégy darabos Ted Muehling gyertyatartógyűjteményében különféle vékony, fehér, elefántcsontszínű és
galambszürke gyertyák álltak. Volt egy antik tintatartója és
pennája, mely ténylegesen működött. A falon díszes ingaóra
ketyegett, és rezes tenor hangon jelentette be minden tizenöt
perc elteltét.
Grace becsukta és kulcsra zárta a nehéz ajtót, aztán lejjebb
csavarta a hatalmas mennyezeti óncsillár fényét. Ha Madelinenek lenne egy zárható ajtós dolgozószobája, gondolta, akkor nem
kellett volna tizenkétezret kiadnia egy lakásra.
Madeline azonban túl jó barátnő volt ahhoz, hogy irigyelje
Grace-től az irodáját. A barátnőjének nem pusztán dekorációs
célból kellett ez a szoba: ő tervezte meg a kertet, nevelte az
Araucana tyúkokat, és árulta a biotojásokat.
Madeline leült a zöld bőrfotelba, és vastag, krémszínű
zseníliatakarót terített az ölébe. Grace hosszában rázuhant a
bársonykanapéra. Az állát az arany brokátpárnára fektette,
belebámult a Screaming Eagle-jébe, két kézre fogta a poharat.
– Grace – kezdte Madeline –, miről van szó?
– Emlékszel, mikor azt mondtam, hogy tetszik nekem Benton
Coe?
– Igen. Persze.
Tavaly nyár végén történt. Ők ketten a Steps Beachen
heverésztek a víz mellett, saját készítésű dinnyés margaritát
ittak, amit Grace termoszból szolgált fel. Grace számára már rég
a tequila volt az igazmondó szérum, így valamikor a meleg,

álmos

délután

közepén

megérintette

Madeline

karját,

felébresztve őt a szunyókálásából, és közölte:
„Tetszik nekem Benton Coe.”
Madeline még mindig bóbiskolt, de azt felelte:
„Nem, Grace, ez nem igaz.”
„De igen. Igen, tetszik. Biztosan érted, mire gondolok.
Biztosan volt már a házasságod alatt, hogy bután, ártatlanul
megtetszett neked valaki.”
Madeline a fejét rázta.
„Soha.”
„Tényleg nem? Ti mindig olyanok voltatok, mint akik örök
szerelemben fognak élni.”
„Mindig” – felelte Madeline.
A társalgás ezzel véget is ért, de Madeline sosem felejtette el.
– Valami elkezdődött kettőnk között – mondta Grace.
Madeline olyan sok bort ivott, hogy még a megfelelő
arckifejezést sem tudta magára erőltetni. És vajon mi lenne a
megfelelő arckifejezés? Döbbenet? Rémület? Helytelenítés?
Made-line sosem volt az az ítélkező ember, az emberi lét
spektruma túl tág ahhoz, hogy higgyen az abszolút jóban vagy
abszolút rosszban.
– Miféle valami? – kérdezte.
– Hozott pisztáciás makaront a pékségből – mondta Grace. –
Aztán megcsókolt.
– Megcsókolt? Csak egyszer?
– Először csak egyszer. Aztán megint a kerti fészerben. Meg
harmadjára is, mikor a függőágyat tettük fel.

Madeline olyan erővel forgatta a bort a pohárban, hogy attól
félt, ki fogja önteni az aranyszínű párnára. Grace alaposan
berúgott. Valószínűleg kicsit felfújja ezt a „csók” dolgot.
– Most pedig – folytatta Grace – már mindennap.
– Mindennap? És miféle csók ez?
– A legjobb féle. Olyan, amibe beleszédülsz. Tudod, milyen
az, igaz?
– Igen – felelte Madeline. Ő ezt Trevorral élte át 1993 nyarán.
– Vagy talán olyan, ami csak a negyvenéves, régóta
elhanyagolt nők vágyaiban létezik.
– Eddie elhanyagol az ágyban? – kérdezte Madeline.
Grace vállat vont, Madeline nem igazán tudta, ez mit jelent.
– Elég régóta nem én vagyok neki a legfontosabb. Szerinted
mióta?
– Régóta – ismerte be Madeline.
Gyakorlatilag amióta Madeline csak ismerte Eddie-t, vagyis
majdnem húsz éve, a férfi mindig biztosra vette Grace-t. Grace
régen panaszkodott is emiatt, de azért megértette, hogy a férfi
nagyon elfoglalt. Az életmódjuk fenntartásához rengeteg pénz
kellett, Grace pedig hetente mindössze háromszáz dollárt
keresett a tojások eladásával, ami épp csak arra volt elég, hogy
teletankolja a Range Rovert, és kifizesse a lányok mobilszámláját.
Az a bőrdzseki, amit ma este Allegra viselt, valószínűleg többe
került, mint amennyit Madeline egy hónapban bevásárlásra költ.
Nagy nyomás nehezedett Eddie százhetvennégy centis lényére,
ez okozta az állandó gyomorégését is.
– Magányos vagyok – mondta Grace. – Már évek óta.

– Le fogsz feküdni vele? – kérdezte Madeline suttogva. Nem
tudta elhinni, hogy Grace összejön Benton Coe-val.
– Nem tudom. Még nem döntöttem el.
– Én a helyedben megpróbálnám visszaalakítani barátsággá.
– Könnyű azt mondani – felelte Grace. – Úgy érzem magam,
mintha egy versenyautóban ülnék, amiben nincs rükverc.
– Szerinted milyen vége lesz? – kérdezte Madeline. – Grace,
mivel én vagyok a legjobb barátnőd, és ez a feladatom, meg kell
mondjam, hogy ebből semmi jó nem fog kisülni.
– Tudom – ismerte be Grace. – Emlékszel a szeánszra?
Költői kérdés volt.
A szeánszot Eddie és Grace alagsorában tartották az előző
októberi Csínyek Éjszakáján. Eddie húgáról, Barbie Pancikről
mindenki

tudta,

hogy

vannak

bizonyos

természetfeletti

képességei. Húszon-éves korában vett egy kristálygömböt a
brimfieldi bolhapiacon, ami aztán nagyon népszerű lett a
nantucketi bulikon, mikor még
Barbie is részt vett rajtuk. Grâce és Eddie valahogy
meggyőzte őt, hogy hozza el a Csínyek Éjszakájára; az ikreket és
Bricket arra az estére otthagyták Hannah Dromanianék
házibulijában. Barbie nemcsak hogy igent mondott, de még be is
öltözött cigányasszonynak, hosszú fekete ruhát vett fel,
melírozott haját pedig Hermès sálba tekerte.
Sokáig csak ült az asztalnál, és a kristálygömböt bámulta,
olyan sokáig, hogy a többiek már fészkelődni kezdtek, mint a
kisiskolások, aztán mikor Barbie nagy levegőt vett, mindnyájan
érezték a feszültséget. A világ legnyomasztóbb hangján, amitől

mindenki elhitte, hogy a színtiszta igazat mondja, bejelentette:
„Két nő ennél az asztalnál el fogja árulni a balján ülő személyt."
Grace balján Eddie ült, Madeline-én Grace, Barbie-én Trevor.
Grace most azt mondta:
– Barbie megjósolta, hogy el fogom árulni Eddie-t.
– Az a szeánsz marhaság volt – felelte Madeline. – Ugye nem
hitted el, amit Barbie mondott?
– Néha gondolok rá – ismerte be Grace.
– Ha elhiszed, akkor ez azt jelenti, hogy Barbie el fogja árulni
Trevort, ami elég valószínűtlennek tűnik, vagy én árullak el
téged, ami még valószínűtlenebb, mivel te vagy a legjobb
barátnőm.
– Igen – felelte Grâce. – Igazad van.
– Az a szeánsz nem volt valódi, Grace.
Grace szépen letette a poharát a kisasztalra, és szembefordult
Madeline-nel.
– Nem tudok túllépni azon, hogy az életem milyen hirtelen
megváltozott. Minden olyan normális és unalmas volt. Most
viszont… kész regény az életem.

NANTUCKET
A pletykát Damon, a Pearl csaposa hallotta szombat eáte
Phoenix Hernandeztől, aki azon a héten járt fogorvosnál.
Vasárnap délre az egész város erről beszélt. Részben azért,
mert Damon lakótársa, Blue Sky a Ventuno emeleti bárjában
dolgozott csaposként, Blue Sky anyja, Alice az általános

iskolában
nantucketi

titkárnőként,

a

nagynénje

gépjármű-nyilvántartóban.
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Margaret vasárnap reggel együtt reggelizett a Fog Island
Caféban, és közben Blue Sky elmesélte az anyjának és a nénjének
a hét érdekesebb híreit. A pletyka egy részét igazolta, hogy
Rachel McMann, a közösségi média lelkes használója közzétett a
Twitteren egy képet a kék Victorianról, azzal a szöveggel, hogy
„Kiadtam egy lakást egy nantucketi írónak!” #nantucket
#bayberryingatlan #islandia. Jacinda Morgan, a Bayberry
Ingatlan irodavezetője retweetelte, ugyanis kötelessége volt
mindent retweetelni, ami #bayberryingatlan hashtaget kapott,
hogy mind a tízezer követője lássa. Madeline kiadója, a Final
Word is retweetelte, ugyanis kénytelenek voltak retweetelni az
egymillió olvasójuk kedvéért mindent, amiben az ezerháromszáz
könyvük bármelyikének címét hashtaggel megjelölték.
Hallottad?

EDDIE
Szombat este nyolckor Eddie elment a régi Cumberland Farmra
cseresznyeízű Tumsot venni. A régi Cumberland Farm eléggé
lerobbant, és főként problémás alakok látogatták: gördeszkás
tinik, heroinfüggők, piti bűnözők, gyakorlatilag a nantucketi nép
alja, de a szigeten egyedül itt lehetett cseresznyés savlekötőt
venni, és Eddie-nek épp nagy szüksége volt rá.
Fél tízre a Low Beach utcában kellett lennie, hogy
találkozzon T-Cs Ronannel. Aztán tízre megérkeznek a lányok.

Szombat esténként általában nem ért rá, mert Grace
ragaszkodott

hozzá,

hogy

ilyenkor

elmenjenek

valahová

kettesben, de ezen a héten – hála istennek – nem került elő a
téma, ő pedig ajándék lónak nem nézte a fogát. Grace párolt
homárt készített, és friss bagettet sütött, majd eltakarította a
vacsora maradékait. Miközben Eddie azon töprengett, hogyan
mondja meg neki, hogy ma este dolgoznia kell, az asszony
egyszerűen visszavonult a dolgozószobájába, mondván, hogy
van még egy kis elintéznivalója a kerttervezéssel kapcsolatban.
Hope bevitte kocsival a városba Allegrát, aztán hazajött
gyakorolni a fuvoláján. Allegra nem jutott be a dicséretes diákok
közé, így nem kapta meg az engedélyt, hogy vezethesse a
négyajtós

Sahara

Jeepet,

amivel

Eddie

mindkét

lányát

megajándékozta a tizenhatodik születésnapjukra. Allegra azt
mondta, majd hazaviteti magát, és mikor Eddie megkérdezte:
„Kivel?" ő azt felelte: „Nem tudom, apa, valakivel." Annak a
lánynak ötezer barátja van, és bár Eddie biztosra vette, hogy
iszik és cigizik, még sosem került bajba. Persze, az elmúlt két
évben az ideje nagy részét Brickkel töltötte, de mostanában
homályossá váltak a tervei: „Bemegyek a városba, lógok a
parton, talán megnézek egy filmet.”
„Hívj fel, ha kell egy fuvar!” – mondta neki Eddie. – „Érted
megyek, akármilyen későn van is.”
Allegra megölelte, és azt felelte: „Köszi, apu” Hope pedig
közben úgy nézett rá, mintha ő lenne a világ legnagyobb balekja.
„Meg kell néznem egy bérleményt” – fordult Eddie Hope
felé. „Fél tizenegyre, legkésőbb tizenegyre hazaérek.”
Hope vállat vont.

Most, a régi Cumberland Farmon, Eddie levett két üvegcse
cseresznyés savlekötőt a polcról, és odavitte a kasszához.
Mögötte megszólalt valaki:
– Szia, Eddie!
Eddie megfordult. Beletelt pár másodpercbe, míg felismerte
az illetőt, mivel nem az egyenruháját viselte. Ed Kapenash volt
az, a rendőrfőnök, fehér ingben, farmerben és zakóban.
– Helló, Főnök – mondta Eddie, és megrázta Ed kezét.
Kifizette a Tumsot, elvette a visszajárót, elfogadta a szatyrot,
aztán megfordult, és a Főnökre mosolygott.
– Megvársz az ajtónál? – kérdezte a Főnök. – Csak egy
másodperc.
– Persze. – Eddie szíve úgy lüktetett, mintha egy falka
vadkutya elé vetné magát. Miközben várt, kinyitotta az egyik
üveget, és bevett egy kisebb marék tablettát. Mit akarhat tőle a
Főnök? Csak a legrosszabb lehetőségek jutottak eszébe.
A Főnök egy gallon tejet vásárolt. Magasra emelte.
– Itt sokkal olcsóbb.
Eddie mosolygott.
– Mintha nem tudnám.
– A tojás is olcsóbb, de gondolom, te már nem veszel tojást.
– Grace tyúkjai teljesen elkényeztettek – felelte Eddie. – Nem
tudnék visszaállni.
A Főnök kinyitotta az ajtót, és kisétáltak a parkolóba. A
járőrkocsi Eddie Cayenne-je mellett állt. Hála istennek, hogy
Eddie megújította a műszakiját!
Habozott, mielőtt beült volna a kocsiba. A Főnök beszélni
akar vele?

– Na és, hogy mennek a dolgok, Eddie? – kérdezte a Főnök.
– Ó, hát nem panaszkodhatok.
– Építed azokat a házakat az Eagle Wing közben?
– Próbálkozom.
– És még mindig viszed azt a pénzes bérleményt a Low
Beach utcában? – kérdezte a Főnök.
Eddie szeretett volna a szemébe nézni, de nem bírt. A csorba
zsindelyeket bámulta az épület oldalán.
– Igen – felelte Eddie.
– Azok az ürgék ott nem sajnálják a pénzt, mi? – kérdezte a
Főnök. – Ötven lepedő egy hétre. – Füttyentett.
Eddie szíve őrjöngve zakatolt. Bólintott.
A Főnök Eddie hátára csapott.
– Hát, nálad jobban senki nem érdemli meg, hogy lefölözze a
hasznot, barátom. Régóta vagy már az üzletben. És gyorsabb
vagy, mint bárki, akit ismerek.
Ez biztatásnak hangzott. De valóban az volt?
– Hihetetlenül nagylelkű voltál, mikor eladtad MacAvoyék
házát. Sosem felejtem el, és Andrea sem. Meg Chloe és Finn sem.
– Hát – felelte Eddie – ez volt a legkevesebb. – Szalutálásra
emelte a savlekötőjét, aztán megindult a kocsija felé.
– Jó éjszakát! – mondta a Főnök. – Neked meg jó tejivást!
Eddie megvárta a Cayenne-ben, míg a Főnök elhajt, csak utána
vette elő a telefonját. Fel akarta hívni T-Cs Ronant, hogy
lemondja a dolgot. Összefut a rendőrfelügyelővel, pár perccel az
előtt, hogy megtenné a legmocskosabb dolgot, amire valaha is
készült? Ez azt jelenti, hogy bajban van. A rendőrség figyeli a

házat. T-Cs Ronan valószínűleg az FBI beépített embere. Eddie-t
valószínűleg tőrbe csalta Glenn Daley, Rachel McMann főnöke a
Bayberry Ingat' lannál, aki annak örült volna legjobban a
világon, ha Eddie meg Barbie befuccsol.
Aztán lenyugtatta magát. Ronan a Las Vegas-i DeepWellnél
dolgozik. Ez egy valós cég, Eddie rákeresett a neten. A
prostitúció Nevada egyes részein legális, így valószínűleg T-Cs
Rónán meg' szokta már. Neki ez nem ügy.
„Jól van, haver, semmi gond, nem probléma. Csak
kérdeztem.”
Lemondja? Eddie lelkiismeretének és józan eszének az egyik
fele ezt akarta.
De olyan sok pénz! Ő pedig már nem sokáig bírja.
Csődeljárás – vagy még rosszabb fenyegeti.
Ugyanakkor… a börtönben nem sok hasznát látja a pénznek.
Bedobott még három tablettát.
Két lánya meg az édes felesége várja haza. Ha Grace tudná,
mire készül, megölné, aztán meghalna szégyenében. Azt
mondaná neki, hogy örül, amiért Sabine nagyi nem érte meg,
hogy megismerjék egymást, mert Eddie biztosan nem ütötte
volna meg a mércét. Ezt egyszer dühében már a fejéhez vágta,
Eddie pedig azóta sem felejtette el. Ő miért nem elég jó? Mert
New Bedfordban nőtt fel, a Purchase utcában, a Ramos tisztító
felett, és mindkét szülője tizenhat órát dolgozott naponta? Mert
elbukta a sportösztöndíjat a Plymouthi Állami Főiskolára,
miután végzős korában megbukott angolból, aztán a nyári
iskolában az utolsó esélyt is elveszítette? Mert ahelyett, hogy
továbbtanult

volna,

Nantucket

szigetére

jött,

a

Straight

Wharfban mosogatott, aztán asztalokat szedett le, végül pincér
lett, kiszolgálta a megfelelő embert, egy Winthrop Bing nevű
pasast, aki mostanra meghalt, de akinek tetszett Edward
gyorsasága, és megkérdezte tőle, nem szeretné-e kipróbálni
magát az ingatlanpiacon.
„Gyorsabb vagy, mint bárki, akit ismerek." Ezt mondta a
Főnök.
A Főnök kedvelte Eddie-t, mert hat évvel korábban, mikor a
legjobb barátja, Greg MacAvoy és a felesége, Tess meghalt egy
vitorlásbalesetben,

a

Főnöknek,

mint

a

végrendelet

végrehajtójának, el kellett adnia a házukat. Eddie három nap
alatt talált rá vevőt, aki teljes áron megvette, és mindezt teljesen
ingyen. Ez volt az első és egyetlen alkalom a karrierje során,
amikor nem kérte el a megbízási díját. Azért tette, mert a
közösségben mindenki igyekezett segíteni a megárvult ikreknek,
Chloénak és Finn-nek, így Eddie is csatlakozott hozzájuk, és a
veleszületett machiavellista hajlamai ellenére lemondott a
nekijáró huszonegyezer dollárról.
És tessék! A Főnök még emlékezett a nagylelkűségére. A
Főnök rendes embernek tartja. Igen, tényleg rendes ember.
Amire készült, az törvényellenes, de senkit nem akart bántani.
Nevada egyes részein törvényes.
Amszterdamban

törvényes.

A

hollandok

talán

rossz

emberek?
Lemondja?
Az az igazság, hogy szüksége van arra a pénzre. És ráadásul
Madeline vissza akarja kapni az ötvenezer dollárját! Hát az elég
kényelmetlen beszélgetés volt.

Eddie úgy döntött, hogy felhívja Barbie-t. Nem volt biztos
benne, hogy a testvére otthon lesz. Akármilyen közel álltak is
egymáshoz, Barbie ritkán osztotta meg vele a hétvégi terveit. A
céges naptárban a B jelzést használta a bizalmas programjaihoz –
vagyis mindahhoz, aminek semmi köze nem volt az Island Fog
Realtyhoz. Az íróasztalán előkelő hotelek – a Plaza and Waldorf,
a chicagói Drake, a Santa Barbara-i Four Seasons – lógójával
ellátott tollak és jegyzettömbök hevertek, ha azonban Eddie
megkérdezte, megszállt-e a Four Seasonsben Santa Barbarán,
mindig azt felelte, hogy ez „B” Barbie nem akarta elárulni a
tartózkodási helyét, nem érdekelte a kapcsolatépítés, sem az,
hogy bármilyen közösséghez tartozzon, legyen az valódi vagy
virtuális. O azért élt, hogy örömet szerezzen önmagának.
Most viszont az első csörgésre felvette. Ilyen szempontból
megbízható volt.
– Ne haragudj a zavarásért! – kezdte Eddie.
Csend. Még azt sem mondta meg, Eddie zavarja-e, vagy sem.
– Mi újság? – kérdezte a húga.
– Nem vagyok biztos benne, hogy át kellene küldenem a
lányokat. Épp most találkoztam a rendőrfőnökkel.
– A háznál?
– Nem, a Cumberland Farmnál. Tejet vett.
– Szerinted követett téged?
– Nem – felelte Eddie, bár eddig még eszébe sem jutott ez a
feltételezés. – Nem követett. Biztos vagyok benne, hogy ő ért ide
először.
– Akkor nem értem. Mi a probléma?
– Illegális.

– És erre most jöttél rá?
– Nincs valami megérzésed ezzel kapcsolatban? – kérdezte
Eddie. Barbie-nak hátborzongató megérzései voltak. Előre látott
bizonyos dolgokat.
– Én úgy érzem, hogy minden rendben lesz – felelte Barbie. –
Arról nem is beszélve, mennyi pénzt hoz. Én javasoltam,
emlékszel? Ha ettől jobban érzed magad, mondogasd magadnak
azt, hogy az én ötletem volt.
– A te ötleted volt, de én megyek börtönbe.
– Nem mész börtönbe, Ed.
– Biztos vagy benne?
– Igen.
– És ha bajba kerülök? Egyáltalán, a szigeten vagy?
Csend.
– Igen, a szigeten vagyok, ha már mindenképp tudnod kell –
felelte Barbie egy kis idő múlva.
– Jó, rendben.
– Küldj SMS-t, ha megkaptad a pénzt!
– Úgy lesz. – Eddie letette. Tehát végigcsinálják. Ő meg
Barbie ténylegesen a stricije és madámja lesznek az orosz
prostitúciós hálózatnak a Low Beach utcában.
Még egy telefon, gondolta. A lányoknak, csak hogy tényleg
tudják, mit vállalnak.
Nágya vette fel.
– Készen álltok? – kérdezte Eddie.
– Igen, készen – felelte Nágya. – Mind megyünk szalonba,
manikűr, pedikűr, Eddie, saját pénzünkkel, mert több, nagyobb
pénzt kapunk ma este.

– Az jó. Biztosan nagyon csinosak vagytok.
– Kit érdekel csinosnak lenni? – felelte Nágya. – Holnap a
kezek tönkremennek a sok takarításban.
– Jól van, Hamupipőke. Hamarosan találkozunk.
Bedobott még két Tumsot. Nem működött. Úgy égett a gyomra,
hogy rendes gyógyszerre lenne szüksége, de kinek van ideje
orvoshoz menni?
Eddie megállt a ház előtt, a kocsiban ülve várt Nágyára és a
lányokra. Aztán rájött, hogy be kellene mennie, találkoznia kell
T-Cs Ronannel, hogy átvegye a megbeszélt összeget, így nem
lesz kapcsolat a pénz és a lányok között. Eddie legalábbis így
gondolkodott, de örült volna, ha van valami útmutatója. Valami
züllött alak biztosan feltette a tanácsait az internetre arról,
hogyan lehet prostitúciós hálózatot működtetni a lebukás
veszélye nélkül.
A bejárati ajtó tárva-nyitva állt, a háttérből Eddie hallotta
Eric Clapton Cocain című számát.
– Kop-kop! – kiáltott Eddie, és belépett az előszobába. –
Hahó! – Nem érezte rosszul magát a behatolástól. A tulajdonos
távollétében gyakorlatilag ő felelt ezért a házért.
Majdnem egymásnak ütköztek T-Cs Ronannel, aki rohanva
jött le a lépcsőn, a kezében egy kokainnal teleszórt tükröt tartott,
mintha fehér porral rajzolt amőbatábla lenne. Nem volt rajta
cipő, farmert és nyitott fehér inget viselt.
– Sebes Eddie! – kiáltotta. Az orrcimpái rózsaszínűek voltak,
és úgy remegtek, mint a nyűié, a pupillái eltűntek a zöld
íriszében. Eddie-nek az a nyugtalanító gondolata támadt, hogy

egy zombival üzletel. Ronanről patakokban folyt a veríték. – Itt
vannak a lányok? Biztosan a pénzért jöttél. Tessék, fogd ezt meg!
Eddie kezébe nyomta a tükröt, ő pedig lebámult a saját
kokóval csíkozott ábrázatára. Egyszerűen nem tetszett neki ez az
egész.
Ronán egy közönséges, Stop&Shop-os barna papírzacskóval
tért vissza.
– Tessék, haver. Akkor a hét minden napján átjönnek, ugye?
Felét most adom oda, felét a végén?
Eddie bólintott, nem mert hangosan válaszolni, hátha
poloska van elrejtve valahol a házban. Nagyon szeretett volna
már megszabadulni a kábítószertől. Annak idején, a nyolcvanas
évek végén, mikor Nantucketre érkezett, minden ismerőse
drogozott. Amikor a Straight Wharfban dolgozott, a kokaint
gyakorlatilag a személyzeti étkezéseken szolgálták fel. Ő
azonban távol tartotta magát tőle. Akkoriban még naponta
futott, és nem merte mérgezni a teltét. Egyébként is tudta,
mennyire ártalmasak a drogok, a New Bedford-i középiskolában
látta, hogy tették tönkre a fél osztályt.
Visszaadta Ronannek a tükröt, átvette a papírzacskót, aztán
belekukucskált. Készpénz. Egy csodálatos pillanatig Eddie szíve
mintha héliumos lufi lett volna.
Ronan a tükör felé intett a fejével.
– Kérsz egy szippantást?
Eddie felemelte a tenyerét.
– Nem, kösz. Nem az én esetem. Családapa vagyok.
Ronan rábámult.
Strici lettem, gondolta Eddie.

– Tudod, tetszik a kalapod – mondta Ronan. Levette Eddie
fejéről a panamakalapját, és a sajátjára tette.
Eddie legszívesebben visszavette volna. Majdnem bármire
hajlandó lett volna, hogy ez a tranzakció simán menjen, de a
panamakalapjáról nem akart lemondani. Mindig hármat
tartott otthon, szükség esetére, így hát volt még neki két másik
ugyanilyen, de darabja háromszázhetvenöt dollárba került, és
hat hétbe telt, míg megkapta az újat.
– Montecristiben, Ecuadorban készíttetem őket rendelésre felelte.
– Csúcs – mondta T-Cs Rónán.
A férfi szeme olyan spirálvonalban pörgött, mint a
rajzfilmekben. Eddie nem mert hozzáérni, még a kalapját sem
merte visszakérni. Ha T-Cs Rónán drogokban és prostitúcióban
utazik, valószínűleg fegyvere is van. El sem hitte, milyen aljassá
kezd válni ez az egész.
Abban a pillanatban bevonultak a lányok, bár Eddie alig
ismerte fel őket. Napközben, mikor takarítottak, melegítőben
jártak, és felkötötték a hajukat. Ma eSte azonban passzos, fényes
ruhát és magas sarkút viseltek, a hajukat beállították és befújták
lakkal. Úgy tűnik, vettek egy doboz szemfestéket, és mindenki
választott belőle egy színt: Nágya a kéket, Julija a zöldet, Tánya a
lilát, Gábriellé a rikító sárgát, a kis Elise pedig a csillogó barnát.
– Eddie, Eddie, Eddie! – kiabálták. Megálltak, hogy két
puszit adjanak neki, bár eddig mindig csak a markukat tartották
a pénzért.

Eddie elkapta Nágya csuklóját, a többi lány követte Ronant
felfelé a lépcsőn, aki Eddie panamakalapjában meg a kokainos
tükörrel a kezében sietett előre.
– Tisztában vagy vele, mi történik itt, ugye, Nágya? Rajtunk
kívül senki nem tudhatja meg. Különben mind az öten mentek
vissza Oroszországba.
– Kirgizisztánba.
– Pontosan – felelte Eddie.
Nágya megveregette Eddie arcát.
– Ne aggódj; Eddie! Megértettük. Ez csak üzlet.
Eddie hátrálva kisétált a kocsijához a papírzacskóval; miközben
a

panamakalapja

elvesztésén

kesergett.

Azt

mondogatta

magának, hogy van még otthon két ugyanilyenje. És hogy a
nagyobb dolgokkal kellene foglalkoznia.
Végül is, Barbie-nak igaza volt. Minden rendben ment.

HOPE
Allegra SMS-t küldött Hope-nak szombat este fél tizenegykor.
„Kérlek, gyere értem!”
Hope megdöbbent a „kérlek" szón. Allegra még az életben
nem használta a „kérlek" „köszönöm" és „bocsánat" szavakat,
mikor Hope-pal beszélt.
„Hol vagy?” – írta vissza Hope.
A Dreamland mozi előtt rakta ki, de tudta, hogy a nővérének
esze ágában sincs filmet nézni. Aggódott, hogy baja esett.

„Calgaryéknál” – jött a válasz. „Kérlek, gyere értem!”
„Soha!” – válaszolta Hope. „Keress másik sofőrt”
„Kérlek!” – írta megint Allegra.
Ez már a harmadik kérlek. Valami nagy baj lehet.
Hope várt.
„KÉRLEK, HOPE!”
Hope várt tovább.
„KÉRLEK, KÉRLEK, KÉRLEK, KÉRLEK! Jövök neked eggyel.”
„Sokkal jössz nekem! Amiért falazok neked!” – válaszolta Hope, de
közben már húzta a szandálját. Két órán át gyakorolt a fuvolán,
de végül megfájdult a nyelve meg az ajka, aztán belenézett a
kémia' háziba. Biztos volt benne, hogy Allegra Ian Coburnnel
találkozott, ami azt jelenti, hogy Brick talán otthon van, és
hajlandó savakról meg lúgokról beszélni vele. De ha megírja
neki, hogy „A forró üveg pont úgy néz ki, mint a hideg üveg," Brick
meg közben bulizik, ahogy a tinédzserek szoktak szombat
esténként, Hope a világ legnagyobb lúzerének érzi majd magát.
Amikor letette a kémiakönyvet, hivatalosan is kifogyott a
szombat esti programokból.
NEM akart elmenni abba a házba, ahol decemberben
megengedte Calgarynak, hogy eljussanak a harmadik szintig,
miközben a fiú ágyában feküdtek.
Calgary a hálaadás előtti héten elhívta Hope-ot a karácsonyi
bálba, ő pedig igent mondott, habár tudta, hogy a fiú csak
kényelemből választotta őt, ugyanis Brick legjobb barátja volt,
Brick pedig Allegrával ment. Ezt követően Calgary elkezdett úgy
viselkedni, mintha járnának. Elhívta őt a baseballmeccsekre, és
foglalt neki helyet a családi szekcióban. Hope ott ült, feszélyezett

beszélgetést folytatott Rachel McMann-nel és dr. Andyvel (ő volt
Hope fogorvosa egészen addig, míg Rachel meg nem kapta az
ingatlanügynök

képesítését,

és

be

nem

állt

a

rivális

ügynökséghez, ekkor ugyanis Eddie az egész családot átvitte dr.
Torre-hoz).
Calgary elkezdte kísérgetni Hope-ot az óráira meg a
buszhoz. Egyik este elhívta moziba, majd őrülten csókolóztak a
bespalettázott,

átmenetileg

bezárt

Jack

Wills

márkabolt

lépcsőjén. Aztán eljött a Mikulás-parádé hétvégéje, Calgary és
Hope pedig kéz a kézben sétálgatott. Várták, hogy a
tűzoltókocsin megjelenjen a Mikulás, hallgatták a viktoriánus
énekeket, a büfésátorból halászlevet és kakaót vettek. Calgary
egyszer beugrott Stephanie shoz, az ajándékboltba, de egyedül,
mert azt mondta, Hope-nak akar ajándékot venni. Hope behunyt
szemmel ült a padon, míg a fiú elő nem jött egy kis szatyorral,
amiben egy apró doboz hevert. Ékszer. Valami különleges, ez
már jelent valamit. Úgy tűnt, kezd kapcsolattá válni a dolog.
Hope el sem merte hinni. Calgary népszerű, jóképű pasi volt,
három sportágban jeleskedett, ő vezette a japán klubot, ami akár
gázos is lehetett volna, ha Calgary nem olyan menő, és nem teszi
az egész japán klubot is azzá, de rengetegen csatlakoztak miatta,
pedig többségük nem is tudott japánul. Calgary folyékonyan
beszélte a nyelvet, mert a szülei egy ihletett pillanatukban japán
dadát fogadtak mellé kiskorában, és mikor a lánynak lejárt a
vízuma, a Lola egyik sushiszakácsát vették fel, hogy tanítsa.
Calgary a Pennsylvaniai Egyetemre akart járni japán-üzlet
szakra, hogy aztán sikeresebb legyen, mint bármelyik ismerősük.

A parádé szombat estéjén Hope hagyta, hogy Calgary
megfogja a mellét, és rányomja a száját. Calgary tökéletesnek
nevezte az érzést, Hope pedig beletúrt a fiú hajába, mert a
moziban is így szokták a színésznők. Szép, barna, göndör,
fenyőtoboz-illatú haja volt. Ettől a haj- és mellsimogatós
élménytől Hope kicsit beleszeretett a fiúba, és ezt rossz
fejleménynek vélte.
A karácsonyi parádé utáni hétvégén Calgary szülei elmentek
Fall Riverbe a keresztény házaspárok találkozójára, Calgary
pedig áthívta magukhoz Hope-ot. Ő úgy érezte, az a terv, hogy
mindketten most veszítik el a szüzességüket, ezért órákig
töprengett rajta, míg végül beleegyezett. Nem volt biztos benne,
hogy épp Calgary McMann-nel szeretne túlesni a dolgon, mert
annak ellenére, hogy jóképű, folyékonyan beszél japánul, a
büntetőket 88%-ban bedobja, és Hope érzett valamit, amikor
Calgary a szájába vette a mellét, ő pedig a fiú haját simogatta,
nem ez volt az IGAZ SZERELEM óriási, mindent felemésztő
tűzgolyója, amire számított. De aztán rájött, hogy talán még húsz
évig nem találkozik az igazival, és hát tényleg szűz akar maradni
harminchat éves koráig? Ez nem olyan felnőtté válási rítus, amin
az embernek át kell esnie? Végül is, Calgary nem a legrosszabb
döntés.
Hope igent mondott.
Felmentek Calgary hálószobájába. Odabent égtek a gyertyák,
és halk zene szólt: John Mayer. Hope eltöprengett, hogy Calgary
vajon Bricktől kért-e tanácsot. Allegra imádta John Mayert, és
célozgatott rá, hogy ő meg Brick folyton a Your Body is a
Wonderland című dalra csinálták. Hope úgy döntött, hogy a

gyertyák meg a zene egész kellemes, az üres ház is jó, Calgary
pedig bevetette az ágyát, és felrázta a párnákat.
Minden készen állt: csókolóztak, Hope-ról lekerült a blúza,
Calgaryról az inge, Hope melltartóját kikapcsolták, Calgary a
mellét csókolgatta, Hope a fiú haját birizgálta. Végül Calgary a
lány farmerének gombjaival kezdett matatni. Hope segített neki
kigombolni és lehúzni a cipzárt, aztán behúzta a hasát, hogy a
fiú be tudja csúsztatni a kezét a bugyijába (csipketanga volt rajta,
Allegrától kérte kölcsön az alkalomra).
Ezen a ponton romlottak el a dolgok. Hope-nak még a
szókincse sem volt meg hozzá, hogy elmagyarázza. Calgary
durva volt. Bökdöste, ahol simogatnia kellett volna, dörzsölte,
ahol

finoman

kutakodni

kellett

volna.

Hope

felkiáltott,

megvonaglott a fájdalomtól, próbálta még jobban lehúzni a
farmerét, hogy Calgary jobban lássa, mit csinál.
– Ó, igen, ez tetszik neked, ezt élvezed, bébi – mondta a fiú
valami elszánt, majdnem agresszív hangon, amit Hope nem
igazán tudott beazonosítani. Valójában azonban nem élvezte,
egyáltalán nem, de nem merte megmondani. Tisztában volt vele,
hogy a legtöbb tinédzserfiú zavarba ejtőnek találja a női teltet, de
Calgary úgy bánt az ő legérzékenyebb testtájaival, mintha be
kellene törnie.
– Hagyd abba! – mondta végül Hope, mikor a fiú belülről
megkarcolta a körmével. – Gyengéden!
– Gyengéden? – kérdezte Calgary úgy, mintha ennek a
szónak semmi köze nem lehetne a szexhez. Kihúzta az ujját,
egyenesen a szájába dugta, és tisztára nyalta. – Nem is tudom…

Hope az ágyon feküdt, a farmere és a csipketangája
combközépig letolva.
– Mit nem tudsz?
A fiú mondott valamit japánul, ami úgy hangzott, mintha
sushit rendelt volna.
Hope a mennyezetet bámulta.
– Mit nem tudsz, Calgary?
– Ha neked ez a stílus nem tetszik, akkor szerintem menned
kéne.
Hope-ot elfogódottság, megalázottság, szégyen, harag és a
hiszékeny ostobaság érzése töltötte el. A Calgary iránti érzései
azonnal átváltottak enyhén pozitívból végtelenül negatívba.
A fiú néma csendben hazavitte kocsival. Hope megpróbálta
bekapcsolni a rádiót, ő azonban azonnal lecsapta. Mikor Hope
kiszállt a kocsibejárón, megkérdezte:
– Akkor vége?
– De még mennyire – felelte Calgary. – Mást viszek a
karácsonyi bálba.
– Hű – mondta Hope. – Hát jó.
– Nyugodtan tarthatsz bunkónak. Nem érdekel.
– Nem tartalak annak. – Valójában nagyon is annak tartotta,
de most az volt a nagyobb kérdés: mi romlott el Calgary
hálószobájában? Egyáltalán nem tetszett neki, ahogy a fiú
hozzányúlt, és talán Calgarynak sem tetszett, amit megérintett –
vagy megízlelt. A sértés már önmagában elég volt ahhoz, hogy
köddé akarjon válni.

– Mindegy, Hope – mondta Calgary. – Majd találkozunk.
Hope-ot leépítették. Hát jó. Előfordul az ilyesmi tinédzserek között,
gondolta, biztos gyakran megesik.
Most visszajött ide, annak a borzalmas éjszakának a színhelyére,
hogy hazavigye a testvérét. És miért? Allegra haza tudta volna
vitetni magát mással is, mégis Hope-ot kérte meg, sőt,
könyörgött neki, és akármilyen visszás is ez a helyzet, Hope
élvezte, hogy ő fogja megmenteni. Elég gyatra helyen állt a
társasági ranglétrán, egyedül a nővérén keresztül férhetett hozzá
a menő arcokhoz.
Megállt McMannék háza előtt, és dudált. Nincs az a pénz,
hogy bemenjen.
Várt a sötét kocsiban, közben tízezer decibellel dübörögtette
a Cage the Elephant egyik számát. Úgy akarta beállítani a
dolgot, mintha egy másik buliból jött volna, főiskolás buliból,
ahol jobb a zene, és érdekesebb a társalgás.
Senki nem jött ki.
Írt Allegrának. „Itt vagyok. Igyekezz!”
Még mindig semmi. Hope ráfeküdt a dudára.
Végül kinyílt a bejárati ajtó, és kilépett rajta… Brick. Hope
nagyot nyelt. A fiú lebotorkált a lépcsőkön, odament a kocsihoz.
Kinyitotta az anyósülés ajtaját, és beült.
– Allegra? – kérdezte Hope.
– Nem jön.
– Nem?

– Nem. – Brick feje úgy hullott előre a nyakán, mint a
hervadt virág. – Én küldtem neked az SMS-eket. Elloptam a
telefonját.
– Te… hát jó. Hűha.
– Felbukkant Ian Coburn, Allegrát meg annyira izgalomba
hozta a találkozás, hogy a dohányzóasztalon hagyta a telefonját.
És írtam neked.
Ez megmagyarázta a „kérlek" szó használatát. Hope
koncentrált, óvatosan kiaraszolt a kocsibejáróról. A tolatás nem
volt az erőssége.
Ian Coburn, gondolta. Aztán észrevette az utcában parkoló
piros Camarót.
Hope nem tudta, mit mondjon. Még egy utolsó pillantást
vetett Calgaryék házának szürke zsaluira és fehér szegélyére,
majdnem olyan szép épület volt, mint az, amiben Hope és
Allegra élt. Dr. Andy sokat keresett fogorvosként.
– Tehát felbukkant Ian. Ki volt még ott?
– Calgary, nyilván. Meg Bluto, Hannah, Hollis, Kyle
Eckers…
– Pfuj – mondta Hope. – Allegra hogy jön haza?
Brick vállat vont.
– Szerintem ezt mindketten tudjuk.
– Talán maradnod kéne? – vetette fel Hope.
– Utálom Ian Coburnt. Ha Allegra a barátja akar lenni,
nekem jó. Talán menőnek tartja, mert idősebb, mert a BC-re jár,
vagy mert sört vesz neki. Mindegy, nem érdekel, nem fogom
megtiltani neki. Nem is tilthatnám. De nem maradok itt. Nem
bírom elviselni Blutót meg Hollist. Hannah tűrhető, mert ő

hokizik, így legalább nem egyedül a bulvárlapok, filmsztárok
meg a ruhák érdeklik. Kylie Ecker… hát, nem is tudom
kimondani, mit gondolok róla igazából.
– Hát igen – felelte Hope. – Én sem.
– Bölcs vagy, hogy távol tartod magad attól a csürhétől.
Nos, Hope igazából nem az esze miatt nem tartott velük.
Nem fogadták be Allegra csapatába. Udvariasságból eltűrték őt,
és kedvesek voltak vele olyan szinten, mint a nővére. Néha
Allegra menőnek érezte, hogy van egy okostojás ikertestvére, aki
jó mindabban, amiben ő nem. Egyszer azt mondta Hope-nak,
hogy ők együtt olyanok, mint egy óriási, fantasztikus, teljes
ember, mire Hope azt felelte, hogy ő egyedül is teljes ember.
Neki is megvolt a maga baráti köre, az emelt matekos
csoporttársai: Evan, Henry, Anya. Nem voltak igazán társasági
lények, de jókat lehetett velük ebédelni.
– Akkor hazavigyelek? – kérdezte Hope.
– Megtennéd? Sajnálom, Hope. A szüleim megígérték, hogy
vesznek nekem egy kocsit, de… anyám kivette azt a lakást, hogy
tudjon írni, így nincs rá pénz.
– Az gáz – felelte Hope. – Sajnálom. – Elindult Llewellynék
háza felé, vagyis a világ másik végére, legalábbis nantucketi
viszonylatban.
– Amikor azt írtad, hogy fedezed Allegrát, mit akartál ezzel
mondani?
Hope nem tudta, mit felelhetne. Borzalmasan hazudott.
– A szüleim előtt.
– A szüleid előtt? Van ennek valami köze Ian Coburnhöz?
Bármi is?

– Nincs – felelte Hope.
– Előfordult, hogy Allegra róla beszélt? Emlegeti otthon?
Hope vállat vont.
– Gondolom.
– Gondolod?
– Kicsit – felelte Hope. – Barátok, ahogy mondtad. Lehetnek
barátai, Brick. – Hope maga sem volt biztos benne, miért védi
Allegrát. A nővérének nincsenek erkölcsei. A cserkésztáborban
veszítette el, az erdőben, mikor úgy döntött, hogy kisurran a kis
barátnőjével, Hollis Brancatóval cigizni. Tizenegy évesen
majdnem felgyújtották az erdőt.
– Mondd meg az igazat! – kiabálta Brick. – Találkozgat Ian
Coburnnel?
Hope-ot annyira megijesztette a kérdés – bár már hetek óta
várt rá hogy egy időre elfelejtette, hogy épp vezet, és átment a
másik sávba. Senki nem jött szembe vele, de a szíve a torkába
ugrott, és ott is maradt. Ha összetöri a kocsit, a szülei megölik.
– Mondd meg, Hope! – ismételte Brick. – Dugnak?
– Fogalmam sincs! – felelte Hope. – Kérdezd meg Allegrát!
Brick különös, fulladozó hangot adott, mire Hope, aki attól
félt, hogy a fiú hányni fog, megállt a leállósávban. Brick az
ajtónak dőlt. Nagyon részeg volt. Valószínűleg nem tudott mit
tenni, próbálta alkohollal feledtetni a tényt, hogy Allegra már
nem szereti.
– Brick – szólította meg Hope.
Csakhogy félbeszakította a visszapillantóban felvillanó kék
és piros fény, meg a röviden felvisító sziréna, mely már
önmagában elég lett volna ahhoz, hogy elsírja magát.

– Húzd ki magad! – vakkantott Brickre. – És ne mondj
semmit!
Leállította a kocsit, elővette a jogosítványát és a Jeep forgalmiját.
Letekerte az ablakot, a kocsiba betört a fényszórók fénye. Hope
felnézett. Ez most vagy nagyon jól sül el, vagy nagyon rosszul,
ugyanis Hollis bátyja, Curren Brancato közeledett felé. Tudta,
hogy

Curren

Brancato

nemrég

lépett

be

a

nantucketi

rendőrségre. Csak hat évvel volt idősebb Hope-nál és Bricknél.
– Nahát, ki van itt? – szólalt meg Curren. – Allegra?
– Nem. Hope vagyok. Allegra testvére.
– Hát persze. A jó iker. – Átvette a jogosítványt és a
forgalmit. – Szoktalak látni a templomban az anyukáddal.
Hope kifújta a levegőt.
– Igen.
– Ittál, Hope? – kérdezte Curren.
– Én? Nem. Nem iszom alkoholt.
– Van valami magyarázatod arra, miért mentél át a
felezővonalon, aztán pedig majdnem le az útról?
Hope már régóta ismerte Curren Brancatót. Középiskolás
korában futballsztár volt, Kék Mennydörgésnek becézték, ám a
gimnázium utolsó évében kizárták az utolsó meccsből, mert
bukásra állt spanyolból. Hope csak hatodikos volt – akkoriban
még egy baráti körön osztoztak Allegrával, és ebbe Hollis
Brancato is beletartozott –, de még így is emlékezett rá, mekkora
felháborodást keltett Curren tanulmányi kudarca. A Whalersnek
volt esélye a massachusettsi szuperkupán – de nem Curren
Brancato nélkül. Akármekkora hűhót csaptak is azonban a

támogatók, Curren nem játszhatott. Hope a történteket az
elvesztegetett tehetségről szóló hatalmas tanmesének fogta fel.
Curren azonban afféle főnixnek bizonyult, és feltámadt a
hamvaiból. Elvégezte a vermonti katonai főiskolát, aztán a
bostoni rendőrakadémiát. Végül visszatért Nantucketbe, ahol
hazai hősként ünnepelték.
– Tudom, hogy átmentem a felezővonalon – felelte Hope. –
Sajnálom.
– De miért? – kérdezte Curren. – És majdnem nekimentéi a
fáknak!
– Ööö…
Curren Brancato, vagyis Brancato biztos úr bedugta a fejét a
Jeepbe, és szemügyre vette Bricket.
– És ő részeg?
– Megerősítve – felelte Brick.
Hope sóhajtott. Remélte, hogy Brick úgy fog tenni, mintha
aludna.
– Junior jogosítványod van, Hope – közölte Brancato biztos
úr. – Ami azt jelenti, hogy ilyen későn nem lenne szabad
vezetned. És ez a bizonytalan vezetés? Elintézhetném, hogy a
tizennyolcadik szülinapodig ne ülhess volán mögé.
Hát ez remek, gondolta Hope. Sokra ment a rengeteg
templomba járással.
– A nővérem kérte, hogy hozzam el a buliból. Holisszal van.
– Szünetet tartott, eltöprengett, hogy Curren húgának az
említése előrébb lendíti-e az ügyét. – De aztán Allegra úgy
döntött, hogy maradni akar, Brick viszont már indulni készült,

így hazaviszem. Sajnálom, hogy kacsáztam. Rádióállomást
váltottam, és elterelte a figyelmemet.
– Nincs is bekapcsolva a rádiód – jegyezte meg Curren.
– Tudom. Kikapcsoltam, mikor félreálltam.
Curren egy pillanatig Bricket tanulmányozta, aztán egy
hosszú percig Hope-ot. Végül azt mondta:
– Hollis problémás alak.
Hope a kormányt bámulta, nem mert sem helyeselni, sem
ellenkezni.
– A te testvéred is problémás alak? – kérdezte Curren. Kicsit
úgy tűnt, mintha azt remélné, hogy Allegra is problémás alak.
Ha őt állította volna le, és Allegra egyedül lett volna, Hope
egészen biztosan tudni vélte, mi történt volna.
– Igen – felelte Brick.
Ezen Curren, azaz Brancato biztos úr elnevette magát.
– Elengedlek egy szóbeli figyelmeztetéssel.
Hope kifújta a levegőt.
– Köszönöm.
– Szívesen – mondta Curren. A hangjából részben kedvesség
áradt, részben kihallatszott belőle, hogy gratulál magának a
nagylelkűségéért. – Viselkedj rendesen, legyen eszed, ne kerülj
bajba, tanulj tovább!
Hope komolyan bólintott, mintha különösen eredeti tanácsot
hallott volna.
Curren visszaadta a jogosítványát és a forgalmiját.
– Jól van, Hope. Találkozunk a templomban.

Hope óvatosan, negyvennel hajtott, megszédítette a szorult
helyzetből kiszabadult ember öröme. Brick elaludt. Amikor
megálltak a Llewellyn-ház előtt, Hope megböködte, a fiú pedig,
mint a robot, kimászott a kocsiból, és a bejárati ajtó felé
dülöngélt. Hope figyelmeztetni akarta, hogy el ne mondja
senkinek – különösen ne a szüleinek, még kevésbé Allegrának –,
mi történt. De végül inkább hagyta, nem hitte, hogy a fiú
emlékezni fog a történtekre.
Az éjszaka közepén Allegra felrázta Hope-ot. Beletelt egy percbe,
míg Hope rájött, pontosan mi történik, de aztán meglátta a
nővére dühtől eltorzult arcát. Allegra ajka legörbült, a haja a
testvére arcát csiklandozta, ami valóságos kínzás volt.
Hope félrelökte a nővérét.
– Szállj le rólam! Mit csinálsz?
– Téged meg Bricket félreállítottak. Curren azonnal SMS-t írt
Hollisnak. Azt mondta, van valami kettőtök között.
– Mi van?
– Azt mondta, összevissza kacsáztál az úton. Ami azt jelenti,
hogy jól elvoltatok Brickkel.
– Mi van?
– Ne játszd nekem az idiótát, Hope! Nem hiszek az ártatlan
képednek! Tudom, hogy majdnem lefeküdtél Calgaryval.
Tudom, hogy tudod, mit csinálsz a fiúkkal. Ma éjjel letapiztad
Bricket, vagy hagytad, hogy ő tapizzon le téged!
– Ez nem igaz. És kérlek, hagyj békén. Menj ki a szobámból!

– Rámásztál a pasimra – mondta Allegra. – Tudom, hogy
tetszik neked, Depi Hopey! Tudom, hogy kéne neked!
– Ne hívj így! – Depi Hopey: ezt az aljas becenevet Allegra
aznap találta ki, mikor hatodikosok lettek. – Tényleg, és téged ez
még érdekel? Összevissza csalod Bricket Ian Coburnnel, például
ma éjjel is, épp a képe előtt. Szerintem örültél, hogy hazavittem,
legalább nem kellett foglalkoznod vele.
– Ellopta a telefonomat, hogy írjon neked! Van köztetek
valami!
– Nincs – felelte Hope. – Ne legyél már ilyen köcsög!
A sötétségből kemény, csattanós pofon érkezett. Hope levegő
után kapott. Eléggé fájt ahhoz, hogy elsírja magát, de nem adja
meg Allegrának ezt az elégtételt. A fejére húzta a paplant, és azt
felelte:
– Nem fogok lesüllyedni a szintedre, Allegra. Most pedig
kifelé a szobámból!
– El fogom mondani mindenkinek, micsoda kis szajha vagy.
Ellopod az ikertestvéred pasiját.
– Hogy én micsoda szajha vagyok? Hát ez szép. Én is
könnyen felhívhatnám holnap Hollist, és beszámolhatnék neki
Ian
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mindkettőjüknek. Brick már úgyis rájött. Megkérdezte, mit
tudok rólatok, én meg annyira beparáztam, hogy átmentem a
felezővonalon. Mert aggódtam, hogy lebuksz. Aggódtam érted,
Allegra. Most pedig jó éjszakát!

NANTUCKET
Hallottad?
Hope Pancik lefeküdt Brick Llewellynnel. Curren Brancato
őrmester talált rájuk – akire közülünk sokan még mindig csak
33-as számú Kék Mennydörgésként gondolnak.
Leparkoltak a Shimmo Pond utcában a földsávon, anyaszült
meztelenül, Hope a talpát a párás ablaknak nyomta, a ruháik egy
kupacban hevertek Pancikék Jeepjének hátsó ülésén.
Volt pár dolog, ami megerősítette ezt a történetet. Allegra
már nem beszélgetett Brickkel a szünetekben, helyette Hollis
Brancatóval és Blutóval sétálgatott, Brick pedig Parker Matzcel
lógott. Parker a legalacsonyabb, legkisebb játékos a Whalers
vegyes baseballcsapatában, a leggyengébb láncszem, de elég
eszes és rátermett ahhoz, hogy beálljon Brick haverjának.
Hope és Allegra nem beszélgettek iskolaidőben, de ez
igazából nem újdonság. Hope az okos matekos barátaival
ebédelt, amivel gyakorlatilag beismerte a vereségét, és korán
eljött ebédről, hogy átmehessen a zeneterembe gyakorolni a
fuvolázást. Amikor átgyalogolt a kávézón, valaki füttyentett
utána, de ő elengedte a füle mellett.
Allegra Pancik nem volt hajlandó megbeszélni az árulás
ügyét egyik barátnőjével sem, Hollis Brancatót is ideértve. Ettől a
középiskolában mindenki úgy gondolta, hogy Allegra nagyonnagyon komolyan vette a dolgot – talán komolyabban, mint
bármit az eddigi tizenhat évében.

GRACE
A hét gyönyörű, napsütéses, meleg nappal kezdődött – húszonöt fokos várható csúcshőmérséklettel! –, Grace pedig azt a
farmerszoknyát vette fel, ami az ikrek születése előtt volt rajta
utoljára.
Mikor Benton megérkezett, füttyentett az udvar másik
végéből.
– Végre! – kiáltotta. – Láthatom azokat a csupasz lábakat!
Grace alakja tisztán látszott az Adirondack székek előtt,
kávét ivott, és a Polpis-kikötőt nézte. Már megjelent pár csónak
is a vízen. Közeledik a nyár.
Figyelte, ahogy Benton közelít felé. Pólót és farmert viselt, az
ohiói főiskola sportcsapatának a baseballsapkáját, valamint
Oakley napszemüveget, melynek lencséjén visszatükröződött a
tavaszi nap. Annyira kívánta ezt az embert! Amikor Benton
odaért hozzá, Grace átkarolta a nyakát, és csókolózni kezdtek.
Végigsimította a férfi arcát, beletúrt a sapka alól kilógó vöröses
fürtökbe. Benton belemarkolt a fenekébe a szoknya alatt, ami új,
meglepő mozdulat volt, aztán felemelte Grace-t a földről, ő
pedig a férfi köré fonta a lábát.
Benton felnyögött.
Ez az, gondolta Grace. Most megtörténik. Benton farmerén
keresztül érezte a férfi vágyát. Még erősebben szorította a
lábával.
– Kérlek – mondta Grace.

– Nem lehet – felelte Benton. Megharapta Grace alsó ajkát, és
a szemébe nézett. – A francba! Nem tudok ellenállni neked.
Szeretkezni fogok veled itt és most, a füvön, a napsütésben.
Benne vagy?
Grace minden porcikája csak erre vágyott, válaszolni sem
bírt a kábulattól. Leeresztette a lábát a földre, és már épp le akart
feküdni a fűbe, mikor határozott csikorgást hallott. Megfordult:
Hope épp beleereszkedett a függőágyba egy könyvvel.
– Jaj, ne! – suttogta Grace. Mit csinál itthon ez a lány? Aztán
eszébe jutott, hogy az ikrek aznap reggel írásbeli vizsgát írtak, és
más dolguk nem is volt aznapra.
Benton odanézett, ő is meglátta Hope-ot. Grace-re pillantott.
– Bakker! – tátogta. – Meglátott?
– Nem tudom – suttogta Grace. – Nem hiszem. – A függőágy
alig száz méterre volt tőlük, és az Adirondack székek a kikötő
felé néztek, úgyhogy Hope-nak látnia kellett, amint az anyja
átfogta Benton Coe derekát a lábával, miközben őrülten
csókolóznak. Viszont nem sikoltott fel, nem rohant vissza a
házba,

nem

kiáltott

oda

Grace-nek,

hogy

magyarázatot

követeljen. Még csak a torkát sem köszörülte meg. Szóval, talán
mégsem látta meg őket.
– Viselkedj természetesen! – mondta Grace.
– Természetesen? – kérdezte Benton, mintha nem is tudná,
mit jelent ez a szó. Láthatóan megrendült.
Grace megfogta a kezét, és diszkréten megszorította.
– Gyere, és köszönj neki! Ha elmenekülsz, az gyanúsnak fog
tűnni.
– Beszélgessünk a kertről! – javasolta Benton.

– A rózsaágyról! Tarts nekem kiselőadást!
Benton megemelte a hangját, miközben a függőágy felé
közeledtek.
– Vissza kell vágnod őket, ha erősebb virágzást akarsz
kikényszeríteni – mondta. – Tudom, hogy ez valószerűtlennek
hangzik. És minden levelet le kell törölnöd két rész víz és egy
rész citromlé keverékével.
Grace bólintott, aztán úgy tett, mintha csak most venné észre
Hope-ot a függőágyban.
– Szívem! – mondta. – Már itthon is vagy? Hogy ment a
vizsga? Hope kipillantott rájuk a könyve felett. Nem lehetett
kifürkészni a tekintetét.
– Jól.
– Jól – ismételte Grace. – És mit jelent az, hogy „jól"?
– Azt jelenti, hogy jól ment a vizsga, anyu. Allegra azt üzeni,
hogy kiment a partra.
– És neki hogy sikerült?
– Fogalmam sincs – felelte Hope. Őszinte, barátságos
mosolyt villantott Bentonra. – Szia, Benton.
– Szia, Hope! Örülök, hogy látlak. Mit olvasol?
Hope felemelte a könyvet: Szerelem a kolera idején Gabriel
Garcia Márqueztől.
– Emelt angolra.
– Márquez az egyik kedvenc íróm – felelte Benton. – Tetszik?
– Még nem sikerült belemerülnöm.
– És Nabokovot olvastad már? – kérdezte a férfi. – A Lolitát?
Feltétlenül el kell olvasnod a Lolitát. Szerintem nem is vagyunk
teljes értékű emberek mindaddig, amíg el nem olvastuk a Lolitát.

Hope a fejét rázta, Grace játékosan rácsapott Benton karjára.
– Még csak tizenhat éves. Nem hiszem, hogy elég érett a
Loládhoz.
– Az ember nem lehet túl fiatal a szépirodalomhoz – felelte
Benton.

–

Megszoktam

már,

hogy

azt

ismételgetem

a

klienseimnek, melyik évelőt ültessék árnyékba… de az olvasás a
titkos szenvedélyem. Olvastad már az Isten veled, Kolumbuszt
Philip Rothtól? Szerintem minden idők egyik legjobb könyve.
Imádni fogod.
Hope a fejét rázta.
– Salinger?
– A Zabhegyezőt olvastam angolórára. De nem tetszett.
– Szerintem nehéz megérteni a mondanivalóját. Holden
teljesen összezavarodott a bátyja halála miatt. A Franny és Zooeyval kéne próbálkoznod.
– Jó – felelte Hope.
– Cheevertől olvastál valamit? – kérdezte Benton.
– Imádtam Cheever novelláit! – mondta Grace. Felpillantott
Bentonra. – Honnan tudsz ilyen sokat a könyvekről?
– Irodalom szakos voltam.
– Én is! Francia irodalom.
Benton visszafordult Hope felé.
– Olvastál Hemingwayt? Fiesta. A nap is felkel? És Az apa
Andre Dubus-tól? Az az ember egy zseni! Updike-tól valamit?
– Semmit – felelte Hope.
Benton megdörzsölte a kezét.
– De hát, tipikus férfi vagyok, elfeledkeztem a nőkről.
Olvastál Edith Whartont? Az ártatlanság kora? Az öröm háza?

– Nem.
– Tulajdonképpen irigyellek érte! – felelte Benton. – Bár
megint tizenhat éves lennék, és még előttem állna mindez! És
John O'Hara Találkozása? Egy másik kedvencem.
Hope megint csak a fejét rázta. Grace el sem hitte, milyen
elképesztő Bentont hallgatni, miközben a könyvekről beszél.
Eddie talpraesett pasas volt, de az olvasmányélményei a
csütörtöki

Nantucket

Standards

adásvételi

szerződéseivel

kezdődtek és értek véget.
– Truman Capote Álom luxuskivitelben? Richard Russo? Peter
Taylor Vénusz, Ámor és féltékenység? Carson McCullers? Na és az
oroszok? Tolsztoj? Csehov? Iszaak Bábel? Vagy Kafka?
– Hagyd abba, kérlek! – mondta Hope. – Az évfolyamon én
vagyok az egyik legokosabb gyerek, de ettől most teljesen
műveletlennek érzem magam.
Benton nevetett.
– Figyelj, írok neked egy száz könyvből álló listát.
Valószínűleg még az idén eljutsz a feléig.
– Az jó lenne – mondta Hope. – Komolyan.
– Megegyeztünk – felelte Benton. Lenyúlt, és megrázta Hope
tornacsukás lábát. – Mennem kell. Örültem a találkozásnak,
Hope.
– Én is.
– Kikísérlek – ajánlkozott Grace.
A kocsibejárón megálltak Benton kocsija mellett.
– Hát ezt megúsztuk – állapította meg Grace. – Nem látott
meg.

– Igen, tudom – felelte Benton. – De azért… ez nekem túl
meleg helyzet volt, nem bírom az ilyesmit.
– Én sem. Legközelebb óvatosabbnak kell lennünk.
– Grace.
Grace-nek nem tetszett Benton hangsúlya.
– Mi az?
A férfi nagy levegőt vett.
– Hope fantasztikus gyerek. És biztosra veszem, hogy
Allegra is pont ilyen csodálatos. Nagyszerű családod van, Grace.
Nem érzem jól magam attól, ami köztünk van, és biztos vagyok
benne, hogy téged sem dob fel.
– A lányok a saját életüket élik – felelte Grace. – Eddie meg…
– Szerintem az lenne a legjobb, ha egy darabig nem jönnék.
– Micsoda?
– Az udvar jó állapotban van – közölte Benton. – Ha
kérdésed lenne, hívj fel! Mindig be vagyok kapcsolva.
– Benton? – Grace nagyot nyelt. A férfinak igaza volt. Mi lett
volna… de tényleg, mi történt volna, ha Hope meglátja őket? Az
tényleg katasztrofális lett volna. – Jó, de visszajössz, ugye? Úgy
értem, nem örökre hagysz itt, igaz?
– Nem, Grace. Nem hagylak itt örökre. – Megérintette a nő
arcát, aztán beült a kocsijába, és elhajtott.
Mikor Grace visszaért a konyhába, Hope a pultnál ült, listát írt a
jegyzettömbre, amit Grace a bevásárláshoz használt.
– Melyik könyvet is nevezte Benton a kedvencének? –
kérdezte.
Grace Hope-ra nézett.

– Nem tudom – felelte, azzal felment a dolgozószobájába.
Beszélnie kell Madeline-nel.
Benton nem jött vissza másnap reggel, sem azután. „Szerintem
az lenne a legjobb, ha egy darabig nem jönnék.” Meddig tart az
„egy darabig"? Egy hétig? Két hétig? Egy hónapig?
Ha Benton egy hónapig nem jön, abba Grace belepusztul.
Szerda délután kegyetlen migrénje lett, csak ez a migrén
most a szívét hasogatta, nem a fejét. Nem is emlékezett rá, mikor
élt át utoljára ilyen pocsék érzelmi kínokat. Semmi nem
számított. Nem érdekelte, milyen szép az idő, mennyi
lehetőséget tartogat számára ez a nap. A tyúkokat ellátta,
összeszedte a tojást, eltöltött pár órát a kertben. A főzéstől
általában jobban érezte magát, ezért úgy döntött, hogy vacsorára
valami bonyolult ételt üt össze: spárgaszufflét, epres-rebarbarás
pitét.
Ehelyett azonban túladagolta a fájdalomcsillapítókat. Négy
órakor, mikor megértette, hogy Benton aznap biztosan nem
ugrik be, kettőt vett be, hatkor pedig, mikor neki kellett volna
látnia a vacsorának, még kettőt. Bezárkózott a dolgozószobájába.
Eddie meg a lányok majd gondoskodnak magukról, ha
egyáltalán hazajönnek. Senki nem nézett be hozzá, hogy
megkérdezze, hogy van.
„Családod van, Grace."
Nem tudta hibáztatni Bentont, gyűlölni meg pláne nem.
Igaza van! Mielőtt átlépték volna a határt, meghúzta a gyeplőt
Grace-nek hálásnak kellene lennie érte. Hisz annak idején ott állt
a

salemi

templom

oltáránál,

szerelmet

esküdött

Eddie

Panciknek, és lemondott mindenki másról. Ám abban a
pillanatban, mikor Benton Coe marokkói mentateát hozott neki,
és együtt eszegették Grace élete első makaronját, ő teljesen
elolvadt. Igazság szerint már korábban beleszeretett Bentonba.
Már az első találkozásukkor, előző tavasszal. A férfi az akkor
még megműveletlen kert legmagasabb sárdombján állt. Grace
akkor befelé fordította az eljegyzési gyűrűje óriási gyémántját,
karcolta is a tenyerét. Azt kívánta, bár egyedülálló lenne.
Benton olyan boldoggá tette őt! Már a csókolózás előtt is a
találkozásaik adtak értelmet a napjainak, mikor még „csak
barátok" voltak.
Bevett még két tablettát. A hatodik a kaleidoszkópszerű
sztratoszférába emelte – az Alice Csodaországban teapartijára, a
mákmezőre Totóval és Timothy Learyvel.
Lehúzta

a

redőnyt

a

dolgozószobában,

lefeküdt

a

bársonykanapéra, elámult, mennyire kényelmes. Csodálkozott,
hogy még sosem jutott eszébe aludni rajta.
Másnap reggel Grace úgy érezte magát, mint akit élve
eltemettek. Kiszáradt, a szeme égett, az orra bedugult. Egy
pillanatra teljesen összezavarodott. Hol van? Ki ő?
Grace Harper Vancik, gondolta. A Wauwinet utcai házuk
dolgozószobájában. És valaki kopog a bejárati ajtón.
Grace átbotorkált a házon, próbált visszatérni a valóságba;
így érezhette magát Rip Van Winkle4, miután átaludt húsz évet.
Mintha időutazásról tért volna vissza. Csütörtök volt. Az óra tíz

4

Rip Van Winkle. Washington Irving egyik regényének főhőse.

óra tíz percet mutatott. Eddie nyilván dolgozik, a lányok
iskolában vannak.
A konyhapulton nyitott pizzásdoboz feküdt, benne egy
kihűlt, megkeményedett szelet gombás-paprikás pizzával Sophie
T stől. Tehát ezt ette a család vacsorára. A mosogatóban
tányérok hevertek, az egyik Baccarat borospohár alján maradt
egy kis vörösbor. Mellette egy üres Screaming Eagle-es üveg állt.
Eddie-t láthatóan nem zavarta, hogy nélküle issza meg a
drága, minőségi bort. A tányérokat nem sikerült beletenni a
mosogatógépbe, sem a pizzásdobozt a szelektív kukába. Nyilván
úgy döntött, hogy megvárja, míg Grace felkel, majd ő
megcsinálja.
Még mindig kopogtak.
Ki lehet az? – töprengett Grace. A UPS és a FedEx leteszi az
ajtó elé, amit hoznak.
Aztán arra gondolt: Benton? Az ajtóhoz rohant. A férfi
általában körbegyalogolt a kerten a hátsó bejárathoz, de talán a
mostani

körülmények

között

ezt

nem

tartotta

volna

helyénvalónak.
Mikor azonban kinyitotta a masszív bejárati ajtót – tölgyfából
készült, és olyan erős volt, hogy még a faltörő kosnak is ellenállt
volna –, Madeline állt mögötte.
– Hála istennek, hogy életben vagy! – mondta Madeline. –
Eddie felhívott. Azt mondta, bezárkóztál a dolgozószobádba, és
ott töltötted az egész éjszakát.
Grace kinyitotta az ajtót, hogy beengedje a barátnőjét.
Annyira fájt a feje a rengeteg gyógyszer miatt, mintha migrénje

lenne, úgyhogy be kell vennie egy Excedrint, és iszik hozzá egy
jó erős kávét, talán így majd sikerül legyűrnie.
– Életben vagyok – felelte Grace. – De alig.
– Gyönyörű idő van – mondta Madeline. – Szerintem
menjünk el ebédelni, üljünk ki valahová, és igyunk meg egy
üveg bort!
Grace kikukucskált a fényes, meleg udvarra. Fájt a szeme a
naptól.
– Ma nem kell a lakásodban dolgoznod? – Mikor Grace
hétfőn beszélt Madeline-nel, ő valami határidőt emlegetett, amit
be kell tartania az új könyvéhez.
– Kivettem egy szabadnapot. Ma csak a tiéd vagyok.
Grace-t gyerekes hála öntötte el. Lezuhanyozik, felöltözik, és
elmegy ebédelni Madeline-nel.
Nem is tudta, hogyan képes bárki viszonyt folytatni anélkül,
hogy megbeszélné a legjobb barátnőjével.
A Great Harbor Yacht Clubba mentek ebédelni, mely épp most
nyitott ki a szezonra. A nyaralók még nem érkeztek meg, így
gyakorlatilag övék lesz az egész terasz, ahol majd zavartalanul
beszélgethetnek. Káprázatos nap volt, olyan, ami még több
ugyanilyet

ígér

az

elkövetkező

hosszú

hónapokra.

Az

étteremfőnök átvezette Grace-t és Madeline-t a füvön a kinti
kétszemélyes, prémium asztalhoz, ahonnan zavartalan kilátás
nyílt a kikötőre és a monomoyi villákra. A pincérnő átadta nekik
az étlapot.
– Egy üveg nagyon hideg Sancerre-t szeretnénk kérni, ha
lehet – mondta Grace.

Madeline az étlapot nézegette.
– Határozottan megérte otthagyni ezért a munkát – jelentette
ki. – Imádok itt lenni. Olyan szerencsés vagy!
Grace tudta, hogy szerencsés. Ő meg Eddie évekig
szomorkodtak a Nantucket Yacht Club várólistáján, mielőtt
Grace rájött, hogy sosem fognak bekerülni. Eddie valószínűleg
túl sok embert bosszantott fel, vagy talán a régi nantucketi
családok, a klub tagjai, nem akarták, hogy egy Sebes Eddie
becenevű alak csatlakozzon hozzájuk. De aztán megnyílt a Great
Harbor Yacht Club, Eddie pedig lecsapott a lehetőségre, az elsők
között írta meg a hat számjegyű felvételi díj csekkjét.
Grace az étlapot tanulmányozta – osztriga kagylóban,
grillezett Cézár-saláta rokfortos öntettel, homáros emeletes
szendvics sült krumplival hátha sikerül felkelteni az étvágyát.
A pincérnő visszajött a borral, Grace megkóstolta és
jóváhagyta. A nő töltött két pohárba, aztán beletette az üveget
egyjeges vödörbe. Grace és Madeline koccintott, aztán Grace azt
mondta:
– Köszönöm, hogy rávettél.
– Köszönöm, hogy meghívsz ebédre! – felelte Madeline.
Nevettek, de nem sokkal később szorongó képpel jelent meg
a pincérnő. Odahajolt Grace-hez, és azt mondta:
– Sajnálom, hogy félbe kell szakítanom, de épp most szólt az
igazgató, hogy nem érkezett be a könyvelésre az idei tagsági díj.
Emiatt nem szolgálhatom ki önöket.
– Micsoda? – kérdezte Grace. A telefonjáért nyúlt, hogy írjon
Eddie-nek. A férje intézte a számlákat. A Great Harborban
azonban nem lehetett telefonálni. Rámosolygott a pincérnőre. –

Két ötletem is van. Az egyik az, hogy készpénzben kifizetem az
ebédet, és később elintézzük a késedelmes csekket. Biztos
vagyok benne, hogy a férjem elküldte, vagy el akarta küldeni.
Csak most rengeteg gondja van az üzlettel. – Grace eltöprengett,
hogy a jachtklub csekkje vajon nem keveredett-e el a házépítés
csekkjei között. Vagy talán Eddie rábízta Eloise-ra, ő meg
elfeledkezett róla? A titkárnő már kezdett öregedni, nem mindig
tudta kézben tartani a dolgokat. Grace nógatta Eddie-1, hogy
cserélje le, ő viszont erre azt felelte, hogy az asszony a fél
szigettel rokonságban áll. Nem engedhette meg magának, hogy
kirúgja.
– Sajnálom – felelte a pincérnő. – Nem fogadhatok el
készpénzt.
– Értem. És mi lenne, ha most azonnal írnék egy csekket a
tartozásról? Ha megtalálják a férjem csekkjét, vagy megjön a
postán, egyszerűen összetépik.
– Megkérdezem a vezetőséget – felelte a pincérnő.
Elment, Grace pedig előhúzta a csekkfüzetét. Bosszúsan
forgatta a szemét.
– Nem hiszem el. Annyira megalázó.
– Ugyan már! A legjobb barátod vagyok. Bár segíthetnék!
Megjelent a pincérnő.
– Az igazgató beleegyezett.
– Jó – felelte Grace. – Remek. Mennyi lesz?
– Tizenötezer dollár.
Grace megírta a csekket, de közben magán érezte Madeline
tekintetét. Tizenötezer dollár. Annak idején, mikor Grace és Eddie
megismerte Madeline-t és Trevort, szombat esténként elmentek

vacsorázni, aztán megfelezték a számlát. Madeline később
bevallotta Grace-nek, hogy az ételek ára olyan nagy súllyal
nehezedett rá, hogy szinte nem is tudta élvezni a vacsorát. Mit
rendeltek? Mennyibe kerül a bor? (Mindig Eddie választott.) Van
annyi pénzük, vagy a hitelszámlára kell terhelni, ami már így is
rogyadozott, mint a beszakadt tető?
„Ó!” – felelte akkor Grace.
Fogalma sem volt róla, hogyan érzett Madeline. Ha tudta
volna, nyaggatta volna Eddie-t, hogy fizessen ő minden
alkalommal. Persze ez neki nem tetszett volna. Természeténél
fogva spórolós volt, mivel olyan nagyon szegények voltak
gyerekkorában, mikor egy tisztító felett éltek, New Bedford
belvárosában.
Ha

mindig

ők

fizetnek,

vitatkozott

volna,

mi

lesz

Llewellynék büszkeségével?
Grace most azon töprengett, mire gondolhat Madeline.
Szerencsére a pincérnő eltűnt a csekkel, és a téma lezárult.
– Mi a helyzet Bentonnal? – kérdezte Madeline.
Grace semmi másról nem tudott beszámolni, csak a vágyáról.
Nem, Grace, nem hagylak itt örökre. Na és ha mégis? Mi van, ha
újra összejött McGuwyval, ha felhívta a lányt San Diegóban, és
valahogy meggyőzte, hogy jöjjön vissza Nantucketre? Grace
minden reggel ott állt az ablakban, és várta, hogy Benton pickupja beforduljon a kocsibejáróra. Ellátta a csirkéket, mert nélküle
éhen haltak volna, de a kert többi részét elhanyagolta, nem tudta
rávenni magát, hogy visszavágja a rózsákat, vagy lemossa a
levelüket citromos vízzel.

Nem bírta levágni az elhervadt évelőket. Még a füvet sem
volt képes lenyírni; pedig azt mindig szerette.
– Amikor ez történt – mesélte –, beszélni kezdett Hope-nak a
kedvenc könyveiről, amik szerinte Hope-nak is tetszenének.
Teljesen kész lettem tőle. Benton átváltozott. Ott álltam a lányom
előtt, és minden egyes könyveim megemlítésétől egyre jobban
beleszerettem abba a pasiba.
– Grace – felelte Madeline. – Nem vagy szerelmes belé.
Tudom, hogy azt hiszed. De valójában Eddie-t meg a lányaidat
szereted.
Grace belekortyolt a borba, és kinézett a tengerszoros sima,
kék felszínére.
– Igazad van.
Valójában azonban Madeline-nek nem volt igaza.
Három pohár bor teljesen megváltoztatta Grace hozzáállását.
Mikor elváltak a parkolóban, Grace azt mondta:
– Köszönöm, hogy meghallgattál.
– Ezért vagyok itt – felelte Madeline.
Madeline kiállt a parkolóból, és elindult haza, a tökéletes
házasságához Trevorral, melyben együtt imádták Bricket. Grace
úgy döntött, hogy felhívja Eddie-t, és beszámol neki a
késedelmes jachtklubos számláról, de egyből a hangpostája
kapcsolt, mikor pedig az irodában kereste – amit egyébként
utált, mert egyáltalán nem akart beszélni sem Eloise-zal, sem
Barbie-val, márpedig ők ketten úgy szűrték Eddie hívásait,
mintha ő lenne a Microsoft vezérigazgatója –, az üzenetrögzítő
válaszolt.

A telefonjára meredt. A bor kavargott az ereiben. Elképzelte,
hogy a józan eszét is magával viszi, mert újabb lépésre szánta el
magát.
„Mindig be van kapcsolva a telefonom."
Miközben SMS-t írt Bentonnak, égett a fülcimpája.
„Átjössz holnap ebédre? Csak barátként, ígérem. Délben?”
Úgy döntött, addig nem indul el a jachtklub parkolójából,
míg Benton vissza nem ír. Ha éjfélig kell várnia rá, legyen. A
válasz azonban azonnal megérkezett.
„Ott leszek.”
Grace a kerti fészerben súrolta a mosogatót, mikor Benton
megkerülte a házat.
– Szia! – kiáltott ki Grace. – Itt vagyok.
Benton belépett az ajtón.
– Üdítő látvány vagy.
Grace felnevetett.
– Még csak négy napja...
A férfi odament hozzá, a keze azonnal Grace derekára
csusszant. Mivel elég nagy volt a forróság, Grace csak
bikinifelsőt és rövidnadrágot vett fel aznap.
– A lányok iskolában vannak? – kérdezte Benton.
Grace elvigyorodott.
– Még jó sokáig.
– És Eddie?
– Dolgozik.
Találkozott az ajkuk, a nyelvük, amitől Grace úgy érezte,
hogy mindjárt elájul vagy belehal. A csók először édes volt,

aztán tüzessé vált. A fészerben eleve meg lehetett sülni, de
mihelyst csókolózni kezdtek, mindketten izzadtak, lüktettek az
őrületes vágytól. Benton becsukta és kulcsra zárta az ajtót, aztán
felemelte Grace-t a mosogató szélére. Pár ügyes mozdulattal
kikötötte a bikinifelsőjét, lehúzta a rövidnadrágját, aztán
letérdelt elé.
Később megebédeltek.
Grace hideg sült csirkét tálalt fel zsenge fejes salátával, egy
darab fűszeres friss sajtot és pár jókora piros retket a kertből.
Vágott néhány vastag szelet kenyeret a sokmagvas vekniből,
melynek kellemesen ropogós volt a héja, aztán édes vajat, egy
üveg miniuborkát, egy szál nyári kolbászt és egy üveg magos
mustárt vett ki a hűtőből.
– Angol parasztlakoma! – kiáltott fel Benton. – Pont ilyet
ettem mindig Surrey-ben.
– Örülök, hogy tetszik.
– Minden tetszik, ami veled kapcsolatos.
Nem vagy szerelmes!
Benton segített Grace-nek kivinni az ételeket a teraszra, a
tíkfa asztalhoz, aztán leültek; tökéletes kilátásuk nyílt a kertre.
Együtt turkáltak az ételben, falatkákat állítottak össze
egymásnak: retek, édes vaj és mustár. Egy darabka kenyér friss
sajttal, rajta kolbász.
Grace keze remegett, miközben Bentont etette. A férfi
megrágcsálta az ujjbegyeit.

– Ismered a Loving Cup című dalt a Rolling Stoneától? –
Énekelni kezdte. – „I'm the plowman in the valley with a face full of
mud.”
Grace vajon ismerte?
– Azt hiszem.
– Tessék. Lejátszom neked! – Benton bedugta a telefonját a
kültéri hangszóróba, a zene megtöltötte a hátsó kertet.
Megfogta Grace kezét, és talpra húzta. Lassúzni kezdtek ott,
a teraszon a zenére, Benton átkarolta Grace-t, ő pedig a férfi
mellkasára hajtotta a fejét. Nem is tudta, hogy létezik ilyen
boldogság. „What a beautiful buzz” – ahogy a dal mondta. Milyen
gyönyörű zsongás!
Mikor Benton elment, Grace felrohant a dolgozószobájába. Fel
kell hívnia Madeline-t.

MADELINE
Az apartman, mely kezdetben olyan felszabadítólag hatott
Madeline-re, most börtöncellának tűnt. Úgy kellett elvonszolnia
magát az ajtóig, és mikor belépett, valami pánikszerű érzés tört
rá. Tizenkétezer dollárt fizetett érte, és most ki kell termelnie az
árát.
Stresszelt.
Képtelenség ilyen stresszben dolgozni.
Nem volt ötlete az újabb regényhez. Semmi.

Különféle nyugtalanító érzések zaklatták. Kezdett elfogyni a
pénzük, többet ígért a kiadónak, mint amit nyújtani tudott, nem
lett volna szabad befektetni Eddie üzletébe azt az ötvenezer
dollárt. Kénytelen lesz Trevor visszakérni a pénzt, mert
Madeline könyörgése nem hatott.
Letelt a határidő, amit Redd Dreyfus harcolt ki neki. Az
ügynök többször is kereste a mobilján, két dühös üzenetet
hagyott, Angie és az asszisztense, Marlo pedig előbb e-mailt
küldött, aztán felhívta. Szükségük van a szövegre, különben
leveszik őt a listáról, és annak „anyagi következményei” lesznek.
Madeline

megadta

magát.

Nem

volt

más

választási

lehetősége. Megírja az Islandia folytatását.
Mikor azonban leült a jegyzettömb elé, és elkezdte felvázolni
a történetet, nem az Islandia folytatása keveredett ki belőle. Egy
forró, szenvedélyes szerelmi viszonyról szólt, melyet egy
kétgyermekes családanya folytat a kivitelezőjével.
Ezt nem írom meg, gondolta Madeline. Nem írom meg. Pedig
épp ezt írta. Úgy ömlöttek belőle a szavak, mint víz a csapból.
Grace maga mondta: „Minden olyan normális és unalmas
volt. Most viszont… kész regény az életem."
Madeline nem akart neveket adni a szeretőknek. B-nek és Gnek nevezte őket.
„A férfi főszereplő, B vezeti a női főszereplő házfelújítását. A női
főszereplő, G háztartásbeli, két lányt nevel, akik között tizenegy hónap a
korkülönbség. B és G mindennap beszélnek a felújítás miatt. G vajon
lábas porcelánmosogatót szeretne a konyhájába, vagy rozsdamentes
acélt? Miből készüljön apuit: gránitból vagy mészkőből? Üvegpanelt,
díszcsempét vagy sima falat akar? Milyenfából legyen a padló: juhar,

cseresznye vagy antikolt fenyő? Milyen stílusú legyen a szekrény?
Milyen legyen rajta a fogantyú?
B és G először a földszinti mosdóban kezdenek csókolózni, miközben
a mosdó szerelvényeiről beszélgetnek. Szűkös hely – és sötét is, a
villanyszerelő még nem szerelte fel a lámpákat. G odabent van, mikor B
belép, és véletlenül összeér a csípőjük. Aztán már csak azt veszik észre,
hogy szenvedélyesen csókolóznak.
B ettől kezdve mindennap marokkói mentateát hoz G-nek, meg egy
doboz pisztáciás makaront a helyi pékségből, amit aztán együtt
fogyasztanak el.
Madeline még a sütemény megváltoztatásával sem fáradt.
Persze átvariálhatta volna fehér csokis omlós kekszre vagy
mogyoróvajas trüffelre. A marokkói tea helyett írhatott volna
jeges vaníliás lattét.
Nem írom meg. Nem írom meg.
Ezt nem adhatja le. Grace beperelné. Vagy megölné. Vagy
mindkettő.
Pedig jó volt. Madeline látta, hogy jó. Egyszerű volt, és
lenyűgöző. Grace viszonya Benton Coe-val a jó regény összes
elemét magában foglalta: magányt, vágyat, szexet, árulást.
„B és G egyre jobban egymásba szeret, ahogy a ház épül. G férje, az
ingatlanügynök Ren, azaz Renfrew, szó nélkül kifizeti a számlákat,
köztük B-nek a szolgáltatásért nyújtott csillagászati összegeket. Az
embereknek azt mondja, örül, hogy a felesége boldog
Megírt egy mintajelenetet: a két szerető a napsütötte teraszon
angol parasztebédet eszik. Egymást etetik, B megrágcsálja G ujjbegyét. Aztán lassúzni kezdenek a Rolling Stones Loving Cupjára.

Madeline még arra sem tudta rávenni magát, hogy a dalt
megváltoztassa – a Loving Cup egyszerűen tökéletes volt!
Nem írhatja meg ezt a regényt. Csakhogy semmi mással nem
tudott előrukkolni, így begépelte a vázlatot, hozzátette a
mintajelenetet, aztán elküldte e-mailben Redd Dreyfusnak.

EDDIE
Egyszerre szerette és gyűlölte a háborús hősök emléknapját
megelőző hétvégét. Egyrészt alig várta, hogy megérkezzen, és
bejelentse a nyár kezdetét.
Eddie éppúgy imádta a nyarat, mint Nantucketen mindenki.
Nem azért, mert kinyitottak a boltok és éttermek, vagy mert az
életmentők a piros úszódresszükben és fürdőnadrágjukban a
parton, őrjáratoztak, virágzott az orgona, és végre elég meleg lett
a barbecue-hoz, labdajátékokhoz és kinti zuhanyhoz. Nem…
Eddie azért imádta a nyarat, mert nyáron a gőzhajó mélyen
belemerül a vízbe; a Cru előtt martinit és osztrigát követelő
tömeg kavarog; a Chicken Box előtt sorban állnak az emberek,
hogy hallják a Maxxtone-t; a Stop&Shop parkolója teljesen
megtelik, szabálytalanul elfoglalják a mozgáskorlátozottak
számára fenntartott helyeket is; az Orange utcán a helybeliek
káromkodva verik a műszerfalukat a forgalom miatt.
Nantucketen a nyár tömeget jelentett. A tömeg pedig pénzt
hozott: az emberek házakat vásárolnak és adnak el, kibérlik a
nyaralókat.

A háborús hősök emléknapja Nantucketen azonban a
Vazagányos kezdetét is jelentette, és ez a nantucketi hagyomány
minden évben egyre nagyobb és visszataszítóbb lett.
Az egész egy vitorlásverseny álcája alatt zajlott, mely
Hyannistól Nantucketig tart, és vissza. A név eredete volt
mindenki kedvenc története a hétvégével kapcsolatban. Egyik
évben, mikor sűrű ködben kellett vitorlázni, valami vén tengeri
róka elkiáltotta magát:
„Hol a vazagányosba' vagyung?"
A verseny aztán erről kapta a nevét. Mert hát tényleg: kinek
ne tetszene ez a szentesített káromkodás?
A Vazagányos Hétvége az utóbbi években átalakult
vitorlásversenyből ivóversennyé. Az emberek azon versengenek,
ki issza a legtöbbet, a leggyorsabban, ki bírja legtovább, ki kel fel,
és kezd inni legkorábban, ki viselkedik a legnagyobb baromként
(ez volt a legfinomabb szó a több tucat lehetségesből, amit Eddie
mondani tudott rájuk) ivászat közben.
Az esemény nagy népszerűségnek örvend a friss diplomások
között, akik csak most végeztek a Hamiltonon, a Bowdoinon, a
Middleburyn, vagy az Eddie szerint legrosszabb helyen: a
Bostoni Főiskolán. Ezek a gyerekek mostanra munkát szereztek
Manhattanben vagy Bostonban, szerkesztői asszisztensként a
Wall Streeten, elmentek tanítani, jogot tanultak a New York-i
egyetemen, vagy a Harvardra jártak. A szüleik lakást béreltek
nekik a West Village-ben vagy a Back Bayben, de általában
próbáltak felnőttnek tűnni. Munka után beültek egy italra a
Newbury utcában vagy a Sohóban, vasárnap ellógták a misét,
helyette ebédelni mentek, nyári hétvégéken pedig „megléptek”

A nantucketi Vazagányos Hétvégét mintha nekik találták
volna ki. A férfiak kopott vörös rövidnadrágot viseltek, a
nyakukból kötött pulcsi lógott a hátukra, és zárt térben is
napszemüveget hordtak, mert olyan borzalmasan másnaposak
voltak. A lányok – vagy inkább nők – hosszú ruhát viseltek
fehérnemű nélkül. Mind Diane von Fürstenbergnek képzelték
magukat 1973-ból, a Beverly Hills Hotel medencéje mellől. És
mind

kézitáskát

szorongattak,

melyet

úgy

megtömtek

mindenféle szeméttel, mint egy százliteres szemeteszsákot.
Eddie legszívesebben odaszólt volna nekik, hogy ezzel már
elmehetnének a Mi van nálad? című tévés show-műsorba, de
úgysem értenék meg a viccet. Néhányan viszont olyan
szerelésben

jelentek

meg,

mintha

egy

hajléktalanszálló

szárítóköteleiről lopták volna le a ruházatukat: levágott szárú
farmert és rövid pólót viseltek „BOCS, HOGY BULIZOK”
felirattal.
A nők jobban idegesítették Eddie-t, mint a férfiak,
valószínűleg a saját két lánya miatt.
Ha szép volt az idő, a vazagányosok – ugyanis külön
nemzetet alkottak – leözönlöttek a Hummock Pond utcán a
bérelt Jeepekkel, melybe rengeteg sörösrekeszt pakoltak. A
parton biztonságiak köröztek quadon, folyamatosan osztogatták
a büntetéseket nyilvános alkoholfogyasztásért és szemetelésért.
A vörös ruhás életmentők egyre-másra húzták ki az embereket
az óceánból, mert akármilyen jó végzettséget szereztek is ezek a
fiatal bugrisok (ezzel a szóval helyettesítette Eddie azt a másik
tucatot, ami eszébe jutott róluk), láthatóan nem tudták, hogy

csak úgy szabadulhatnak el az áramlatból, ha párhuzamosan
úsznak a parttal, amíg a hullám el nem engedi őket.
Az idén azonban esett.
A Vazagányos Hétvégén az eső ezerszer rosszabb volt a
napsütésnél, mivel a tengerparti mulatság és ivászat kettősét az
ivászat és ivászat váltotta fel. Ennek epicentruma mindig a
Straight Wharf volt, különösen a Tavern, a Gazebo, a névadó
Straight Wharf Étterem és a Cru. Ezek az éttermek ilyenkor
dugig teltek sikítozó, nevetgélő, káromkodó, csukló, affektáló
épp-csak-felnőttekkel, akik most tanulják meg, hogyan lehet
élvezni egy jó Bloody Maryt, és hogyan szippantsák ki az
osztrigát anélkül, hogy lecsöpögtetnék a sikkes ruhájukat.
Eddie nem tudta biztosan, miért indult el a Cru felé vasárnap
délután két órakor, hisz jól tudta, hogy miféle alakok lesznek ott
(ez volt a legfinomabb szó, amit Eddie talált rájuk a több tucat
lehetőség között).
Barbie nem volt hajlandó kilépni az otthonából a Vazagányos
Hétvégén. Sosem mondta el a bátyjának, pontosan mit csinál
otthon, de ha Eddie-nek találgatnia kellene, azt mondaná, hogy
ha süt a nap, a hátsó teraszon ücsörög, és körtés margaritát
kortyolgat. Ha esik, átadja magát a mindenkori ideáljának, James
Garnernek, és A Rockford-akták című sorozat régi epizódjait
bámulja.
Eddie úgy vélte, hogy ha meg kellene mondania, mi vonzotta
őt ide, talán azt felelné, hogy az események sűrűjében akart
lenni. Egy napon majd ezek a vazagányosok felnőnek, ügyvédek
és orvosok lesznek, főiskola-igazgatók, NFL-edzők meg persze
fedezetialap kezelők. Öt év múlva jó részük házasember lesz egy

kisgyerekkel, épp várják a másodikat, így bérelhető lakást
keresnek előbb egy hétre, aztán kettőre, aztán júliusra, végül
egész nyárra. Tíz év múlva a vazagányosok vásárolni akarnak
majd.
Így Eddie alapvetően hitt benne, hogy az az ital, amit most
elfogyaszt, befektetés a nyugdíjba vonulása előtti évekre.
Elhaladt a Gazebo mellett, nem ment be, bár az a hír járta,
hogy odabent, az emberiség fekete lyuka közepén, a Boston
Bruins hokicsapat két védője préselődik a pultnak.
Hogy kapnak ott egyáltalán levegőt az emberek? – töprengett.
Hogy volt annyi helyük, hogy a szájukhoz emeljék az italukat
anélkül, hogy valakit állkapcson vágnának?
Aztán elment a Straight Wharf mellett is, bár szerette azt a
helyet. Kiváló halpástétomot szolgáltak fel, a bárhoz kapcsolt
étterem pedig Nantucket egyik legjobbja. Eddie azonban ezen a
hétvégén még bottal sem nyúlt volna hozzá. Miközben elhaladt
előtte, látta, amint két fiatal bugris egy pánt nélküli fehér ruhás
lányt lógat le a bokájánál fogva az emeleti terasz korlátja felett.
A lány sikoltozott.
– Tegyetek le! Elég már, Leo, tegyetek le! Hányni fogok!
Hányni… fogok…
Eddie lelassított, hogy lássa, a lány tényleg hányni fog-e,
vagy ami még jobb, kibuggyan-e a melle a ruhája alól, esetleg
kicsúszik-e a bokája a két ifjú bugris kezéből, és belezuhan-e
fejjel a bokrokba.
– Jó a kilátás! – mondta az egyik bugris, miközben a lány
szoknyája alá kukucskált.
– Hányni fogok, Leo! – visított a lány.

Egy másodperc múlva így is tett, Eddie pedig az órájára
pillantott. Öt perccel múlt két óra, és máris elkezdődött a hányás.
Eddie ment tovább a Cru felé. A Cru magasabb árfekvésű
hely, ott jóval idősebb és pénzesebb alakok gyülekeznek. Három
évvel ezelőtt Eddie épp a Cru hátsó pultjánál találkozott a Low
Beach sor 10. tulajával, ott kötötték meg a bérbeadási üzletet.
„Gondolod, hogy kapsz érte ötven rugót?" – kérdezte a tulaj.
„Nem gondolom, tudom – felelte Eddie. – Tudom, hogy
kapok érte annyit."
„Tetszik a magabiztosságod" – mondta a tulaj.
Eddie titokban a mai kiruccanástól is hasonló üzletet remélt.
Nagy húzásra volt szüksége. Valami legálisra. Úgy érezte, ő is
olyan helyzetbe került, mint az a fejjel lefelé lógó lány, csak épp
anyagi szempontból: kétségbeesett, félt, hogy a méltósága utolsó
darabkáját is el fogja veszíteni.
A DeepWell-lel simán zajlott minden, ezért Barbie önként
felajánlotta, hogy felhív pár másik csoportot, akik szintén
kibérelték a Low Beach sori házat, és felkínálja nekik ugyanezt a
lehetőséget: öt gyönyörű orosz lány éjszakánként tízezer
dollárért. Eddie el sem hitte, hogy ilyen merész a húga – ő nem
merte volna senkinek megemlíteni –, de aztán rájött, hogy egy nő
szájából jobban hangzik az ajánlat. Egyszer hallotta, amint Barbie
az egyik ügyféllel beszélt telefonon. Félig Barbara Eden volt a
Jeannie, a háziszellem című sorozatból, aki a legvadabb vágyait
teljesíti ezeknek a férfiaknak, félig pedig izraeli különleges
alakulat katonája, akivel nem ajánlatos ujjat húzni. Eddie-nek azt
mondta: „Ha nem akarnak élni vele, akkor sincs semmi. Úgy
fogok tenni, mintha soha meg sem említettem volna."

Eddig azonban még senki nem utasította vissza az ajánlatot.
Minden vállalati csoportnak tetszett az ötlet. Aznap este egy
nyugat-virginiai bányászati cég vezetői érkeztek, és tomboltak az
örömtől, hogy meglátogatják őket a lányok.
A lányok pedig, nos, ők nem is lehettek volna boldogabbak.
Eddie hálás volt a pénzért, de megfizette az árát. Idült
gyomorégése lett, éjjelente alig aludt. Állandóan attól rettegett,
hogy figyelik. Csakhogy szüksége volt a pénzre. Grace írt egy
tizenötezer dolláros csekket a Great Harbor Yacht Club számára,
amit visszadobtak, mert fedezetlen volt.
„Fedezetlen? – kérdezte Grace, mikor Eddie elmondta neki. –
Mi történik itt, Eddie? Azt hittem, Eloise hibája. Azt hittem,
adminisztrációs baki."
„A házépítés minden félretett pénzemet elviszi, Grace. Lehet,
hogy egy évet ki kell hagynunk a jachtklubban, míg el nem
tudom adni őket."
Grace hitetlenkedve nézett rá.
„Azt akarod mondani, hogy nincs tizenöt lepedőnk a
jachtklubra?"
„Pontosan azt."
„De mikor azt mondtad, hogy a csekket fedezetlenség miatt
visszadobták, az úgy hangzott, mintha a számlánkon sem lenne
tizenötezer."
Eddie megköszörülte a torkát. Egy cseppet sem élvezte ezt a
beszélgetést.
„Jelenleg nincs tizenötezer dollár a számlánkon.”
„Ez meg hogy lehetséges?" – kérdezte Grace.
„A luxusházak mindenemet felemésztik.”

„Nem tudnál eladni egyet befejezetlenül?"
„Ez

is

egy

lehetőség.

Vagy

lehetünk

türelmesek,

megvárhatjuk, míg felépül az első, és eladom."
„Tartasz több vasat a tűzben?" – érdeklődött Grace.
Eddie elmosolyodott.
„Mindig.”
„Hát jó – vett nagy levegőt Grace. – Kibírok egy nyarat a
jachtklub nélkül.”
Eddie megkönnyebbült. Néha dühében azzal vádolta Gracet, hogy el van kényeztetve, mert gazdag családban nőtt fel, de
igazság szerint ő volt a legjózanabb nő, akivel Eddie valaha is
találkozott.
„Köszönöm, hogy megértesz.”
„De azért Benton számlájára még mindig van pénzed, ugye?
Meg Hester Phanra?”
„I-igen” – felelte Eddie bizonytalanul. Hester volt az az
újságíró, akinek be kellett juttatnia őket egy magazinba. Eddie
egyedül azért egyezett bele ennek a szponzorálásába, mert úgy
vélte,

hogy

egy

esetleges

cikk

jó

fényt

vet

rá,

mint

ingatlanügynökre.
A luxusházak veszélybe kerültek. Eddie megkapta a
DeepWelltől a pénzt, és kifizette belőle a vízvezeték-szerelőt
meg Gerryt a 13. szám alapjainak a feléért.
Ami pedig Madeline és Trevor pénzét illeti, nos, fogalma
sem volt róla, hogyan kezelje a helyzetet.
El kell adnia egy házat.

A Cru gyönyörű, barna hajú tulajdonosnője az emelvényen állt.
Eddie azóta ismerte, amióta a nő belépett a szigetre a Richmondi
Egyetem friss diplomásaként. Most üdvözlésképp megölelte
Eddie-t.
– Nem fogod elhinni, Eddie, de a hátsó pultnál van egy
szabad székem. Egyedül vagy?
– Igen – felelte, és eltöprengett, emiatt vajon kellemetlenül
kellene-e éreznie magát.
A Vazagányos Hétvégét senki nem ünnepelte egyedül, ez
ellentétes lett volna a nap lényegével, mely ugyanis a tömeges
lerészegedésről szólt, és olyan élmények átéléséről, melyekre
később senki nem emlékezett igazán, mégis évekig emlegették és
szépítgették. Aki egyedül indul el a Vazagányos Hétvégén, arról
lerí, hogy lúzer – vagy Eddie legalábbis ettől tartott.
A pincérnő, aki régen Eddie ikreire vigyázott néha, odament
hozzá.
– Szia, Eddie! Mit hozhatok?
Nem jutott eszébe a volt bébiszitterük neve. Valami Elisa/
Alyssa/Alicia-féleség lehetett, de nem tudta pontosan, mi. Grace
tudná, Grace biztosan a középső nevét is tudná, de Eddie hiába
ír neki SMS-t, valószínűleg csak jövő hónapban kapna rá választ,
a felesége ugyanis sosem ellenőrizte a mobilját. Csalódott
önmagában. Ingatlanügynök, az a dolga, hogy emlékezzen az
emberek nevére.
– Legyen egy… – Nem tudta pontosan, mit szeretne. Úgy
tűnt, körülötte mindenki Bloody Maryt rendelt, neki azonban
rögtön feljönne tőle a sava, már attól is égett a gyomra, hogy a

szomszédja Bloody Maryjére pillantott. – Egy Triple Eight
martinit kérek tisztán, citromkarikával.
– Tudod, ki találta ki, hogy citromkarikát tegyenek a pohár
szélére? – kérdezte a szomszédja. – John D. Rockefeller. Rettegett
a bacilusoktól, a citrusok pedig természetes fertőtlenítőszerek,
így Rockefeller mindig azt kérte a pincérektől, hogy húzzanak
végig egy citromhéjat a pohara szélén.
Eddie odafordult hozzá.
– Ezt

nem

is

tudtam

–

mondta,

pedig

az

ilyen

ismeretfoszlányoknak mindig nagy hasznát vette. El is fogja lőni
következő alkalommal, ha megiszik valamit egy kliensével.
Mihelyst ezt végiggondolta, rájött, hogy nem akárki ül mellette,
hanem Ed Kapenash, a rendőrfőnök. – Hé! Főnök!
– Hogy vagy, Eddie? – kérdezte a Főnök mosolyogva.
Kezet ráztak, aztán mikor Elisa/Alyssa/Alicia letette Eddie
elé a martiniját, bajtársiasan koccintottak. A Főnök itt van a
Crúban! Eddie akkor sem lepődött volna meg jobban, ha valahol
külföldön

fut

vele

össze:

egy

hongkongi

bárban

vagy

amszterdami kávézó' bán. Eltöprengett, hogy a Főnök követte'e.
De valójában ő ért ide hamarabb. Puszta véletlen.
– Te meg mit csinálsz itt? – kérdezte Eddie. A Főnök
inkognitóban

volt.

Sötétkék

pólóinget

viselt,

khaki

rövidnadrágot meg a rendezvény piros baseballsapkáját, mellyel
a saját részvételét bizonyította. Eddie halkabban folytatta: –
Tégla vagy?
A Főnök hátravetette a fejét, és felnevetett, amitől Eddie-nek
is nevetnie kellett. A Főnök felhörpintette a Bloody Mary

maradékát, és rendelt még egyet a pincérnőtől, akit Elisának
hívott.
Elisa! Hát persze!
– Csak eljöttem megnézni, hogy boldogulnak a fiúk, bár ma
nem vagyok szolgálatban – felelte a Főnök. – Mindenki azt hiszi,
hogy utálom ezt a hétvégét, de tévednek. Magam is vitorlázom.
Élvezem a hangulatát.
Eddie bólintott, és meghúzta az italát, amit a korábbi
bébiszittere, Elisa tökéletesen készített el.
Azonnal jobb hangulata lett.
– Nekem sincs bajom vele – mondta. – És tetszett ez a
rockefelleres sztori. Mindig is a történelem volt a kedvenc
tantárgyam.
– Tényleg? – kérdezte a Főnök. – Nekem is. Rengeteget
olvastam

Rockefellerről,

Vanderbiltről,

Mellonról

meg

a

nagyiparosokról.
– Kíváncsi lennék, a következő generációk mit fognak
mondani rólunk. Szerintem biztosan mobilkorszaknak fogják
nevezni. – Ebben a pillanatban megcsörrent a telefonja. A
csengőhangja a Smoke on the Water volt a Deep Purple-től, amitől
a Főnöknek kuncognia kellett.
– Ez az egyetlen dal, amit el tudok játszani gitáron – vallotta
be.
Eddie a kijelzőre pillantott: Nágya hívta, valószínűleg tudni
akarta, mikorra kell a lányoknak a háznál lenniük ma este. Eddie
bőre átforrósodott és bizseregni kezdett. Lenémította a telefonját,
a zsebébe dugta, és megint belekortyolt az italába.

– Elfelejtettem, hogy te is vitorlázol. – Majd az irodába menet
felhívja Nágyát. Egyetlen szót sem tudna kinyögni, miközben itt
ül mellette a rendőrfőnök.
– Hat éve nem vitorláztam – felelte a Főnök. – Amióta Greg
és Tess MacAvoy…
– Istenem. Persze. Sajnálom. Nem gondolkodtam.
A Főnök felkapta a Bloody Maryjét, megzörgette benne a
jeget, aztán tett bele egy kis Tabascót, belenyomta a citromszelet
levét, és megkavarta a zellerszállal.
– Semmi baj – felelte. – Greg meg én minden évben
kihajóztunk a Yazagányoson. Hagyomány volt. Gondolom,
igazából azért jövök el, hogy tisztelegjek az emléke előtt. Mikor
végeztünk, mindig idejöttünk meginni valamit. Akkor még Rope
Walknak hívták ezt a helyet. Bloody Maryt ittunk, és megettünk
fejenként egy tucat kagylót.
Eddie kiürítette a poharát, és intett Elisának, hogy hozzon
még egyet. Nem tudta pontosan, hogyan keveredtek ilyen
szentimentális területre, de úgy érezte, hogy az ő hibája, és
helyre akarta hozni. Amikor Elisa kihozta a második martiniját,
magasra emelte.
– Greg MacAvoyra – mondta.
A Főnök komolyan bólintott, megint koccintottak, de úgy
tűnt, a Főnök nem bír megszólalni. Ő is csak ember, döbbent rá
Eddie, mint mindenki más. Nem azért jött ide, hogy elcsípje
Eddie-t, hanem mert elveszítette a legjobb barátját, és még
mindig őt gyászolta.
– Greg nem volt tökéletes – mondta végül a Főnök. – De
testvéremként szerettem. Még hat év elteltével sem tudom

elhinni,

hogy

elment.

Néha,

mikor

egyedül

vagyok

a

járőrkocsiban, és későig járőrőzöm, vagy hazafelé tartok, hallom
a nevetését.
– Elárulok egy szánalmas titkot – mondta Eddie. – Nekem
sosem volt ilyen barátom.
– De

barátok

vagytok

Trevor

Llewellynnel.

Ugye?

Mindenfélét csináltok együtt.
– Ez azért nem ugyanaz. – Tényleg nem volt ugyanaz. Eddie
meg Trevor jól kijöttek egymással, jól szórakoztak együtt, néha
még olyan „igazi" beszélgetést is folytattak, de majdnem mindig
csak a feleségükről meg a gyerekekről. Nem volt köztük erős
kapcsolat. Eddie azóta nem látta Trevort, hogy pár héttel
korábban együtt vacsoráztak, és nem is különösebben hiányolta,
ahogy nyilván Trevor sem őt. Trevor repülőgépet vezetett, tette a
dolgát, ahogy Eddie is. – Trevor meg én eldumálunk,
iszogatunk, szivarozgatunk együtt. De őszintén szólva, ezt a
barátságot elsősorban az asszonyok éltetik. Szerintem az olyan
barátság, mint ami köztetek volt Greggel, nagyon ritka.
– Ebben egyetértek – felelte a Főnök. – Hol nőttél fel, Eddie?
– New Bedfordban. A belvárosban.
– Kemény környék. Legalábbis amennyire én tudom.
– Igen, azt hiszem, az. A szüleim megtettek minden tőlük
telhetőt, aztán tizennégy éves koromban az öregem meghalt
tüdőtágulásban, anyám meg három évvel később tüdőrákban.
Mindketten úgy füstöltek, mint a gyárkémény, ahogy Barbie is.
Én hozzá sem nyúltam a cigihez, mert versenyszerűen futottam.
– Igen, tényleg – helyeselt a Főnök.

– A futás távol tartott a zűröktől. Még mindig én tartom a
rekordot négyszáz méteren a Brit Nemzetközösségben.
– Nem mondod!
A Főnök rendelt még egy italt, és Eddie ettől jobban érezte
magát. Mintha a szintén velük ücsörgő másik háromszáz ember
megszűnt volna létezni. Egy bárban iszogat, és tartalmas
beszélgetést folytat a rendőrfőnökkel. Ezt a körülményt pedig
rendkívülinek érezte, talán mert New Bedfordban nőtt fel, vagy
mert az üzlete éveken át olyan könnyen ment, mintha illegális
volna, vagy talán kínozta a lelkiismerete. Be kell ismernie, hogy,
mint mindenki másnak a világon, neki is szüksége van valódi
emberi kapcsolatra.
– Volna kedved rendelni egy tucat kagylót? – kérdezte. –
Tudom, hogy nem vagyok Greg MacAvoy, de szívesen segítenék
megenni őket.
– Igen – felelte a Főnök. – Örülnék neki. Nagyon is.
Eddie intett Elisának, és megrendelte a kagylót.
– Köszönöm – mondta a Főnök. – Rendes ember vagy, Eddie.
Nagyon rendes, ember.
Öt órakor Eddie azzal az érzéssel sétált ki a Crúból, hogy más
ember lett: egyenes, tiszta, értékes, tiszteletre méltó.
A Főnök negyedórával korábban hazaindult a feleségéhez és
a MacAvoy ikrekhez, Chloéhoz és Finnhez, akiket most ő nevelt.
A Főnök ténylegesen megölelte Eddie-t búcsúzásképp, hátba
veregette, aztán megadta neki a szupertitkos számát, melyen
nyilván éjjel-nappal elérhető.

– Ha bármikor segítségre lenne szükséged, vagy jólesne egy
ital – mondta Ed Kapenash –, hívj fel!
– Úgy lesz – felelte Eddie, aztán felnevetett. Túl hangosan?
Túl mohón? A négy vodka-martini a fejébe szállt; bár a Főnök is
épp annyit ivott, mint ő, rajta nem fogott az alkohol.
– Majd valamikor elviszlek horgászni – mondta a Főnök. –
Vettem

tavaly

egy

huszonhat

láb

hosszú

bálnavadászt

vadonatúj, kétszáz-ötven lóerős motorral. Szeretsz horgászni?
– Imádok – felelte Eddie, bár ez hazugság volt.
Utált horgászni. Túl sok ücsörgéssel és várakozással járt,
mikor pedig az irodájában is lehetne, és pénzt kereshetne. Mivel
azonban a Főnök horgászni akart menni, Eddie horgászni fog.
Trevor imádott horgászni, és tizennyolc éves kora óta tagja volt a
horgászklubnak. Az jutott eszébe, hogy Trevor jobb barátja lenne
a Főnöknek, mint ő – de ez már olyan, mintha Grace mondta
volna.
– Remek – mondta a Főnök. – Vigyázz magadra, és jó
mulatást a hétvége hátralévő részére!
– Oké, Főnök – mondta. Sajnálta, hogy a Főnök elmegy. –
Nagyon szívesen elmennék horgászni. Hívj fel!
A Főnök úgy mutatott rá Eddie-re, hogy az bármit
jelenthetett, aztán átvágott a kapatos tömegen. Mindenki félreállt
az útjából, mert még ha nem is tudták, hogy ő a rendőrfőnök,
érezték a belőle áradó tekintélyt.
Most, hogy Eddie egyedül maradt, látta a botladozó, imbolygó
Vazagányosokat, hogy egyre növekszik egy esetleges ökölharc
veszélye, a nők elveszítik a cipőjüket, hajgumijukat és az

ellenőrzésüket a melltartójuk pántja felett. Ahogy elsétált a
Straight Wharf mellett, látta a fehér ruhás lányt a korlát mögött,
amint Coronát ivott. Összeszedte magát a hányás óta. Jó neki.
A lány észrevette, hogy Eddie őt bámulja, és integetett neki.
Eddie gyorsan odébbállt. Nem akarta elkoptatni az erény
glóriáját azzal, hogy egy szinte még kiskorú lánnyal flörtöl.
Pedig máris megkopott a glóriája, méghozzá nagyon is. A
pénzzel teli papírzacskóra gondolt. Eszébe jutott, hogy a Great
Harbor Yacht Club minden dolgozója tudni fogja, hogy
pénzzavarban van. Hamarosan a többi taghoz is eljut a pletyka,
aztán a cápák vérszagot kapnak. Glenn Daley, Eddie ősellensége
is a Great Harbor tagja volt.
El kell adnia egy házat.
De addig is ott vannak a lányok.

MADELINE
Angie visítva hívta fel. Madeline először azt hitte, dühében visít,
de aztán rájött, hogy boldog, vidám, izgatott visítást hall.
– Imádom! – kiáltotta Angie. – Egyszerűen megőrülök érte!
Madeline értetlenül hallgatta.
– Mit imádsz?
– Az új könyvedet!
– Várj csak! Hogy szerezted meg?
– Redd elküldte. Elolvastam a mintajelenetet. Van benne
valami égető, felvillanyozó, majdnem megperzselte az ujjamat
lapozás közben. A szereplőid között egyszerűen izzik a levegő.

Úgy fogjuk piacra dobni, hogy a „Playboy és a lakberendezési
magazinok kereszteződése” Hiszen melyik nő nem akar
lefeküdni a kivitelezőjével?
Madeline szóhoz sem jutott a döbbenettől. Azért küldte el a
vázlatot és a mintajelenetet Reddnek, hogy megmutassa neki:
nem pazarolta el rá fölöslegesen a gyémántot érő szívességet.
Mindent megpróbált, hogy előrukkoljon valami mással. Eszébe
sem jutott, hogy Redd továbbküldi Angie-nek, erre az őrült
lelkesedésre meg pláne nem számított!
A Playboy és lakberendezési magazinok kereszteződése?
– Azt akarom, hogy olyan gyorsan írj, ahogy csak bírsz! –
mondta Angie. – Fel akarom tolni ezt a könyvet a téli listára, és
szerintem az első részét tutira megveszi valamelyik női magazin.
A reggeli show-műsorok imádni fogják! Gayle King meg fog
őrülni érte! Össze fognak veszni rajta Norah-val!
Madeline nyelt egyet. Elképzelte, hogy elmegy a CBS reggeli
műsorába, és kitárgyalják a regényét… azt, amit Grace-ről és
Benton Coe-ról írt.
– A baj csak az – felelte –, hogy rengeteg mindent meg kell
változtatnom benne, mert amit eddig leírtam, az kicsit túl
személyes.
– Ismersz valakit, akivel ez történt? – kérdezte Angie. Levegő
után kapott. – Te vagy az?
– Nem, nem én! – tiltakozott Madeline. Persze ha vele történt
volna meg, nyilván nem akarná, hogy a legjobb barátnője
regényt írjon róla.

– Nem baj, ha te vagy – felelte Angie. – Meséltem már arról a
fickóról, aki kicsempézte a fürdőszobámat? Édes volt. Fel
akartam falni.
Madeline behunyta a szemét. Nem tudta elhinni, hogy képes
volt elindítani ezt a lavinát! Amerikában egymás után vallják
majd be a nők, hogy tisztátalan gondolataik voltak a
villanyszerelőről vagy a fertőről.
– A mentateát határozottan meg kell változtatnom. Meg a
pisztáciás makaróni is. Meg az angol parasztebédet, és hogy a
Loving Cwpra táncolnak.
– Normál esetben azt mondanám, hogy csak rajta, írd át
hasonlóan életteli részletekre, de most, Madeline, beletrafáltál.
Azok a részletek egyszerűen odatartoznak. Nem veheted ki a
mentateát. Nem veheted ki a parasztebédet, ahogy leírod a retket
meg az egymás etetését… túl jó ahhoz, hogy kivágd! Olyan
lenne, mint Hemingway bikaviadal nélkül.
– Igen, de… – próbálkozott Madeline.
– Csak hagyd így! – mondta Angié. – Ha később tényleg meg
kell változtatnunk valamit, megtesszük.
– Jó – felelte Madeline feszengve.
– És gondolkodtál már azon, hogy mi lesz a vége?
– A vége?
– Tudom, hogy nehezedre esik a lezárás. De itt most
komolyan azt szeretném látni, hogy… B és G együtt maradnak. –
Madeline hallotta, hogy Angie lecsapta a tollát az asztalra. –
Elegem van már abból, hogy a nők az ilyen történetek végén
helyesen cselekszenek, a férjük mellett maradnak, behódolnak a
„családi értékeknek"! Még A szürke ötven árnyalata sem mert

elrugaszkodni ettől. – Haragosan fújt egyet. – Olyan lezárást
akarok, ahol a nő boldog, nem pedig rendes.
– Oké – felelte Madeline. – Nem gond. – Némileg
kellemesebben érezte magát attól, hogy a lezárásról beszélgettek.
Grace és Benton története még nem ért véget, így erről Madeline
csak fikciót írhat.
– Remek – mondta Angie. – Ez a könyv óriási siker lesz!
Érzem a zsigereimben.
– Köszi…
– Találnunk kell egy címet. Nem igazán van ötleted,
gondolom?
– Hát… idáig még nem jutottam el – felelte Madeline. – Ezt
csak olyan tréfának szántam… Vagy inkább bemelegítésnek…
– Bemelegítés? Hisz ez remekmű, tényleg az! Ez a bemelegítés
fel fog kerülni a New York Times bestsellerlistájára! Ne törődj a
címmel! Van rá egy csapat emberem. Majd kitalálunk valamit.
– Re-endben – mondta bizonytalanul Madeline.
– Mindenről tájékoztatni foglak – felelte Angie. – Nem adom
ki úgy a címet; hogy nem beszéltem meg veled.
– Jó.
– Mit telefonálgatsz még mindig velem? Mars írni!
Madeline letette.
Te jó ég, mit tett?
Ez csak fikció, emlékeztette magát. Lélegezz mélyeket Csak
nyugodtan.
Ez.
Csak.

Fikció.
Brick kocsit akar, ki kell fizetni a számlákat, és ráadásul kivette
ezt a rohadt lakást tizenkétezerért. Közeleg a főiskola. Trevor
tízezer méter magasan repül. Gyakorlatilag nem is ezen a
bolygón van. Egyébként sem beszélhetné ezt meg vele – nem
mondhatja el neki Grace titkát.
„Két nő ennél az asztalnál el fogja árulni a balján ülő
személyt."
Eddie ült Grace balján, Grace pedig Madeline balján. Tehát
ez volna az… elárulja Grace-t.
Nem, nem fogja megtenni.
Viszont

ha

szerződésszegésért.

feldühíti

Angie-t,

Törvényileg

Angie

kényszeríthetik

beperelheti
az

előleg

visszafizetésére, melynek nagy részét már elköltötte.
Madeline úgy látta, két lehetősége van. Megírhatja a regényét
Grace-ről és Bentonról, vagy szerződést szeg, és visszafizeti az
előleget – aztán ír egy másik regényt, ha készen áll rá.
A reggeli műsorok csábították… de nem eléggé.
Megint felhívta Eddie-t, hogy visszakérje az ötvenezer
dollárt.

NANTUCKET
Thornton Bayle, Nantucket térburkolókirálya, aki épp a
jachtklub parkolóját kövezte újra, hallotta, amint Eddie Pancik a
mobilján beszélget.

A Nantucket Yacht Club épp az Island Fog Realty túloldalán
állt, így gyakorlatilag az egész város tudta, hogy mikor Eddie
olyan telefonbeszélgetést folytatott, amit titokban akart tartani,
átment a jachtklub parkolójába.
Thornton Bayle valami ilyesmit hallott a háborús hősök
emléknapjának délutánján:
– Igen,

Madeline,

megértem

a

problémádat.

Értem,

Madeline! Mondtam már, hogy júniusban, vagy ha nem, akkor
augusztusban. Madeline, megtenném, ha tudnám, de most épp
nem lehet. Türelmesnek kell lenned. Ki kell tartanod. Hinned
kell bennem. Már az elejétől kettőn állt a vásár… tudtad, hogy
kockáztatsz. De igen, tudtad. Madeline, kérlek, adj nekem egy
kis időt! Mindent helyre fogok hozni, de nem ma. Bíznod kell
bennem, Madeline. Csak még egy kis időt kérek!
Hát, gondolta Thornton Bayle. Ez érdekes.

HOPE
Mindenki arról beszélt, hogy Hope meg Brick lefeküdtek
egymással, ő pedig úgy szállt szembe a pletykákkal, hogy emelt
fővel járt, és egyetlen szót sem szólt a dologról. Allegra megint
Brickkel sétálgatott a szünetben, a fiú pedig mindenhonnan
elkésett, mert minden vízcsap előtt megálltak csókolózni.
Ha Hope látta őket, hányingere támadt.
Allegra eközben továbbra is találkozgatott Ian Coburnnel.
Bricknek azt mondta, hogy „otthon maradok, készülök a
vizsgákra" a szüleinek pedig azt, hogy a kocsibejáró végén
megvárja Hollist, aki majd elviszi őt a „tanulócsoportba"
Valójában azonban Ian Coburn jött érte, és vitte magával a piros
Camarójában, hogy Allegra alaposan megtanulja, hogyan lehet
orálisan kielégíteni valakit, miközben Madequecham elhagyatott
tengerpartján a naplementét nézi.
Hope jobban tette volna, ha elmondja Bricknek, amíg még
lehet: Igen, Allegra találkozgat lannal Igen, dugnak.
Biztosra vette, hogy azért halt el olyan gyorsan a Brickről és
róla szóló pletyka, mert Allegra mindent bevetett, hogy
megállítsa. A nővére tudta, hogy Hope képes beárulni őt meg
Ian Coburnt.
Az a kevésbé hízelgő gondolat is felmerült benne, hogy talán
azért állt meg a szóbeszéd, mert egyetlen épeszű ember sem
tudta elképzelni, hogy Brick le akarna feküdni Hope-pal.
Hope újból hinni kezdett benne, hogy Allegra elszúrja a
dolgot, és nem tudja majd egész nyáron folytatni ezt a kettős

játékot ezen az apró szigeten anélkül, hogy lebukna. Hope-nak
csak várnia kell.
A várakozás azonban fárasztó volt. Közeledett a tanév vége,
egyre melegebb lett. Június első hetének végére Hope minden
vizsgáját kiváló eredménnyel zárta. Nem volt mit tanulni, nem
volt oka gyakorolni a fuvolázást. A Szent Mária-templom
parókiáján rögtön a tanév végén dolgozni kezd, de az csendes,
antiszociális unalom lesz. Segíteni fog Mrs. Aguiarnak a
kartotékokkal,

aztán

prédikációihoz.

Felveszi

folyamatosan

érkező

kutatásokat
a

telefont,

látogatók

végez
és

azt

kérdéseire,

Declan

atya

válaszolja
hogy

a

misét

szombaton délután ötkor, vasárnap reggel fél kilenckor, tízkor és
fél tizenkettőkor, valamint hétköznaponként reggel fél nyolckor
tartanak, spanyol nyelvű misét pedig vasárnap este hétkor.
Most, mikor Hope hazajött az iskolából, belefeküdt a Polpiskikötőre néző két szilfa közé kifeszített függőágyba, és olvasott.
Allegra minden délután kiment a tengerpartra a barátaival, sört
ittak, amit Bluto nővére vett nekik, aztán elaludtak a homokban.
Allegra sosem hívta meg Hope-ot, Hope barátai pedig otthon
olvastak a saját függőágyukban, vagy nekiveselkedtek a felvételi
esszéjüknek. Hope azzal a tudattal vigasztalta magát, hogy
következő tavasszal őt majd felveszik a Virginiai Egyetemre,
vagy a Vanderbiltbe, talán még a Duke-ra is, míg Allegra
várólistán lesz a North Podunk szakképzéseire.
Ettől függetlenül magányos volt.
Egyedül az hozott fényt Hope életébe, mikor Bentonnal
könyvekről beszélgettek. Az Isten veled, Kolumbusszal kezdte az

olvasást, bár elég ódivatúnak és macsónak érezte. A Találkozó
már sokkal jobban tetszett neki. Bentonnak láthatóan hízelgett,
hogy elfogadta az ajánlásait, és mikor találkoztak, mindig
megkérdezte tőle, hol tart a könyvben, és tetszik-e neki.
A társalgás sosem tartott olyan sokáig, mint Hope szerette
volna, mivel az anyja folyton félbeszakította őket – odahívta
Bentont a tyúkólhoz, vagy segítséget kért a fűnyíróhoz. Grace
néha ínyenc ebédet készített Bentonnak: sült tonhalas Cézársalátát, vagy zöldbabsalátát baconnel és buggyantott tojással. És
mindig felszolgált hozzá egy kosár friss zsemlét, sajtokat,
kekszeket, kolbászt, mustárt, vajat és Marcona mandulát fa
vágódeszkán.
Hope nagyon szeretett volna velük ebédelni, és ezt meg is
mondta az anyjának.
– Ilyenkor fontos beszélgetéseket folytatunk Bentonnal –
felelte Grace. – Sajnálom, szívem. Készítsek neked egy sonkás
szendvicset?
– Sonkás szendvicset?
– Vagy egy bagettet édes vajjal és fügedzsemmel? Megeheted
a függőágyban olvasás közben.
Ez elég csábítónak hangzott, de nem annyira, mint hogy egy
asztalnál üljön az anyjával és Bentonnal.
– Inkább veletek ennék – felelte Hope.
– Sajnálom,

szívem

–

mondta

Grace.

–

Kertészeti

problémákról kell beszélgetnünk.
Kertészeti problémákról? Ezt komolyan mondja? Nem hajlandó
Hope-ot bevonni ezekbe az ebédekbe, mikor pedig majdnem

folyton azért könyörög, hogy ő meg Allegra több időt töltsenek
vele.
– Jó – egyezett bele végül Hope. – Jó lesz a sonkás szendvics.
Allegra év végi jegyei elég pocsékra sikerültek: gyenge közepes
kémiából, trigonometriából és amerikai történelemből, elégséges
angolból, kórusból viszont 79 százalékot ért el, ami már
majdnem jó, mint arra rámutatott (Hope meglepőnek találta ezt
az eredményt, mivel Allegra akkor sem tudott volna kitartani
egy hangot, ha az élete múlik rajta).
Eddie rá nem jellemző következetességgel tájékoztatta
Allegrát, hogy a nyáron nem vezethet. Ez nem is jelentett
gondot, ha lan Coburnnel találkozott, mert neki ott volt a piros
Camaro, Brickhez viszont csak úgy tudott elmenni, ha felszáll a
buszra (ami naponta csak háromszor fordult meg a Polpis
utcában), vagy ha könyörgött Hope-nak, hogy vigye el.
Hope magához képest elég gyakran engedett a kérésnek,
mert így láthatta Bricket.
Brick nyomorultnak tűnt. A Nantucket Bankban dolgozott
részidős információs asszisztensként, ami saját bevallása szerint
a legunalmasabb munka a világon. Üdvözölte az embereket,
aztán vagy balra küldte őket, a bankpénztárosok felé, vagy
jobbra, az ügyintézőkhöz, de ő vezette oda az embereket a Penny
Arcade automatához is, mely szortírozta és megszámolta az
aprót, majd kiadott egy nyugtát, melyet az ügyfelek papírpénzre
válthattak. Brick sápadt volt, eltűnt róla az a ragyogás, az az
életerő, ami pár hete még csak úgy sugárzott belőle.

Az évzáró bulik egy teljes héten át tartottak, Allegrát és
Bricket pedig mindegyikre meghívták. Hope-ot viszont egyikre
sem, bár valahányszor megállt egy-egy kocsibejárón, Brick
mindig megkérdezte:
– Nincs kedved bejönni, Hope?
– Nem, köszönöm – felelte ilyenkor Hope.
Ian Coburn piros Camarója többször is ott állt a buli
helyszíne előtt, Hope pedig arra gondolt: Hogy képes ezt eljátszani
minden éjszaka?
Egyik nap, mikor Benton a rózsaágyáson dolgozott, Hope
hivalkodóan rávetette magát a függő ágyra, kezében villogtatva
a Lolitát, melyet csak nemrég vásárolt.
Hangos sóhajjal nyitotta ki a könyvet, remélve, hogy Benton
észreveszi, de a férfit teljesen lekötötte a rózsák visszavágása.
– Au! – kiáltott Benton. Megszúrta egy tüske.
– Jól vagy? – kérdezte Hope. Egy szempillantás alatt kiugrott
a függőágyból. – Kihozzam az elsősegélyes ládát?
– Hope! Nem is láttalak. Olyan csendben vagy, mint egy
kisegér. – Aztán a könyvre pillantott. – Hé! Hiszen a Lolitát
olvasod!
Hope elpirult.
– Aha.
Benton kilépett az ágyúsból, és megtörölte az arcát egy
törlőkendővel.
– Megígértem neked, hogy írok egy százkönyves listát, de
mindig nagyon sok a dolgom.

– Anyán kívül más ügyfeleid is vannak, ugye? – kérdezte
Hope.
– Igen – felelte Benton. – Hat projekten dolgozom egyszerre.
– Öt másik kliensed van? Nekem úgy tűnik, mintha folyton
itt lennél.
– Hát – pillantott hátra Benton a házra –, ez a kedvencem. És
ott van a menedzserem, meg tíz főiskolai hallgató is dolgozik
nekem.
– Nem értem, miért lettél kertész, mikor irodalom szakon
végeztél – jegyezte meg Hope.
Benton felnevetett.
– Az élet már csak ilyen, Hope. Az Ohió-i Állami Egyetemen
olyan ösztöndíjat kaptam, amiért cserébe dolgoznom kellett, és
az egyetemi kertészek közé raktak be. Megtetszett. Mikor
megkaptam a diplomát, szívesebben dolgoztam a szabadban:
kertekben, udvarokban, parkokban, zöld területeken. Nem
mintha nem álmodnék arról, hogy egyszer angolt fogok tanítani,
azért az is csábít. De ez a munka jobban tetszik.
– Tinikorodban folyton olvastál? – kérdezte Hope.
– Titokban – felelte Benton. – Késő este. Napközben
kamaszos dolgokat csináltam. Rögbiztem, meg sört ittam az
erdőben a mafla haverjaimmal.
– Akkor olyan voltál, mint én meg Allegra keveréke.
– Talán. Nem igazán ismerem a testvéredet.
Hope ennek örült. A legtöbb ember jobban szerette Allegrát,
mert ő társasági lény volt, épp mint Eddie. Tudott beszélgetni,
viccelni, flörtölni, gyorsan összebarátkozott bárkivel. Ha Benton

találkozna Allegrával, őt kedvelné jobban – legalábbis Hope ettől
félt.
De talán mégsem. Allegra nem bírná ki, hogy hosszasan
könyvekről beszélgessenek.
– Egyáltalán nem hasonlít rám. Ő szép és sekélyes.
Bentonnak a szeme sem rebbent az összehasonlítás hallatán.
– Te is szép vagy.
Hope vállat vont. Megérezte, ha valaki csak azért bókolt,
mert kedves akart lenni.
– Ő szebb. Ő meg a barátnője, Hollis a legnépszerűbb lányok
az iskolában. Allegra már második óta együtt jár Brick
Llewellynnel, de már ráunt, és anélkül, hogy szakított volna
vele, egy Ian nevű fiúval lóg együtt, aki a BC-re jár.
– A BC-re. Jó iskola. – Benton nyilván nem hallotta még
Eddie viccét.
– Ez nem valami rendes Allegrától, de csak flörtöl Iannel –
tette hozzá Hope gyorsan. Akármennyire is szerette volna, ha
Allegra megkapja a méltó büntetését, nem ő lesz az, aki leleplezi.
– És ez bánt téged? – kérdezte Benton.
– Azt akarom, hogy tisztességes emberi lény legyen – felelte
Hope. Azt kívánta, bár kevésbé beszélne úgy, mint A
degrassigimi egyik szereplője, és inkább a fájdalmas, bonyolult
valóságot idézné fel a szavaival. – Van valami tanácsod?
– Igazság szerint van.
Abban a pillanatban Grace kidugta a fejét a hátsó ajtón. Úgy
tűnt, örül, hogy Hope és Benton beszélgetnek.
– Benton, kész az ebéd. – Aztán Hope felé fordult. – Szívem?
Kérsz egy sonkás szendvicset?

Hope vállat vont. Mint mindig, az anyja most is mindent
elrontott.
– Aha.

GRACE
Mikor már azt hitte, hogy az élete ennél jobb nem is lehetne,
felhívta őt Hester Phan.
– Izgalmas híreim vannak – mondta.
Hester megfontolt, közönyös hangú vietnami-amerikai nő
volt. Úgy beszélt, mintha azt akarná elmondani Grace-nek, hogy
a Stop&Shopban kiárusítják a gumikesztyűket.
– Tényleg? – kérdezte Grace.
– A Boston Globe lakberendező és kertészeti mellékletének
szerkesztője imádta a képeket. Vezércikket akarnak belőle a
vasárnapi kiadásban.
Grace felvisított.
– Mikor? – kérdezte.
– Július huszonegyedikén kiküldenek egy újságírót meg egy
fotóst és öt nappal később, huszonhatodikán, vasárnap jelenik
majd meg.
Kevesebb, mint egy hónapjuk maradt, hogy felkészüljenek!
– Huhú! – kiáltott Grace. – Köszönöm, Hester, köszönöm!
– Ez a munkám – felelte Heáter. – Majd megint hívlak a
konkrét részletekkel, ha már közeledik a nagy nap. A sikerdíjról
szóló számlámat pedig elküldöm Eddie-nek.

Grace letette. Nem tudta, hogy először Eddie-t vagy Bentont
hívja-e. Úgy lenne helyes, ha Eddie-t venné előre. Ez az ő háza,
és ő fizeti Heáter díját is. Bentonnak egyébként is személyesen
akarta elmondani.
– Nem fogod elhinni! – mondta. – A Boston Globe igent
mondott! A Boston Globe vasárnapi melléklete!
– Mire mondott igent? – kérdezte Eddie.
– A kertészeti vezércikkre!
– Ja, persze, persze. Ez azt jelenti, hogy nem kell többé
fizetnem Hestert?
– A végső számla után nem – mondta Grace. – Ami, azt
hiszem, a megállapodásunk értelmében a sikerdíjat fogja
tartalmazni…
– Miért kellene sikerdíjat fizetnem? – kérdezte Eddie. – Ez a
munkája. Magától értetődő, hogy eredményt kell felmutatnia. –
Mintha valamiféle barlangban lenne: a hangja visszhangzott,
Grace hallotta a lépteit.
– Hol vagy? – kérdezte.
– Az Eagle Wing köz tizenháromban.
– Elég üresnek tűnik. Nem kéne a munkásoknak dolgozniuk?
– De – felelte Eddie. – A munkásoknak dolgozniuk kéne.
Grace nem tudta értelmezni a férje hangsúlyát. Talán
szarkasztikus lenne?
Mindegy. Annyira izgatott volt a vasárnapi Boston Globe-tól.
– Szívem, nem is örülsz a sikeremnek?
– Örömmámorban úszok – felelte Eddie.

Grace letette a telefont. Eddie nem úgy tűnt, mint aki
örömmámorban úszik – de hát mire számított?
Azt kívánta, bár itthon lennének a lányok, Hope azonban
most kezdett el dolgozni a templom parókiáján, Allegra pedig
elment a szigetről az előkészítő kurzusra. Ez a csoport nem
hetente egyszer találkozott hat héten át, hanem egy héten
keresztül minden nap, szombatot is beleértve. Allegrának újabb
felkészítő kurzusra volt szüksége, mert az előző után csak
harminc pontot javult a szövegértése, a matekeredménye pedig
ugyanolyan maradt. Egyik pontszám sem volt túl magas.
Eddie nem örült túlságosan, hogy megint iskolára kell
költenie a pénzt, különösen, hogy most még az oda-vissza
repülőjegyeket is fizetnie kellett.
Grace azt mondta, vannak, akik egyszerűen rosszabbul
teljesítenek vizsgahelyzetben, Eddie szerint viszont Allegra nem
is próbálkozott. Látta őt Grace valaha tanulni?
Nem, Grace tényleg nem látta Allegrát tanulni, ráadásul a
lány minden este elment bulizni.
Majd este, vacsoránál elmondja nekik a vasárnapi Boston
Globe-ot.
Vajon érdekli majd őket?
Grace szerette volna felhívni Madeline-t, őt viszont most
teljesen lefoglalta az új regénye megírása a bérelt lakásban. Grace
nem akarta zavarni, de túl izgatott volt ahhoz, hogy magában
tartsa a híreket, és Benton érkezéséig volt még egy fél órája.
SMS-t küldött Madeline-nek: „Az én kertem lesz a vasárnapi
Boston Globe vezércikkének témája július 26-án!"

Madeline visszaírt: „Szuper!
Grace próbált nem elcsüggedni. A „Szuper!” jó válasz. Nem
várhatja el másoktól, hogy megértsék, mennyivel jobb ez a
Szuper!-nál.
Mikor Benton befordult a ház sarkánál, elővett egy üveg jó
évjáratú Veuve Clicquot-t Eddie borhűtőjéből.
– Pezsgő? – kérdezte a férfi, mikor belépett. – Mi történt a
mentateával?
Grace töltött két pohárral, de az asztalon hagyta őket.
– Hester Phan felhívott.
– Légy velem kíméletes!
– Július huszonhatodikán, vasárnap ott leszünk a… Boston
Globe címlapján!
Benton felkapta, megpörgette, és rodeós rivallást hallatott.
Grace pontosan erre a reakcióra vágyott. Miközben Benton a
kezébe vette az arcát, és megcsókolta őt, Grace azon álmélkodott,
milyen csodálatos érzés, hogy van valakije, aki osztozik a kert
iránti szenvedélyén, és aki épp úgy ujjong a vezércikk hallatán,
mint ő. Egy partner. Egy barát.
És ennél is több.
Benton kihúzta Grace-t a kezénél fogva a kerti fészerbe, a
pezsgőt otthagyták a teraszon.
Grace másnap meghívást kapott a Nantucket Garden Club
Sunset Soiree-jára. Az idei ünnepélyt Jean Burton otthonában
tartották, akinek a kertjére Grace mindig úgy gondolt, mint az
Ezer Ponty Halastavára (valójában csak öt tavuk volt, de Grace

szerint ez pont öttel több a kelleténél). Jean volt a Nantucket
Garden Club elnöke; ő vette át Grace pozícióját, mikor Grace
kinevezése lejárt. Jean Texasban született és nőtt fel, csupa báj
volt, és vendégszeretet. Még mostanában is felhívta Grace-t,
hogy tanácsot és logisztikai segítséget kérjen tőle, és mindenről
tájékoztatta őt, bár Grace azóta már a saját projektjével
foglalkozott.
Grace hat évig volt a klub elnöke, egyszer, még évekkel
korábban, ő is a Dover utcai házuk kertjében rendezte a Sunset
Soiree-t. Ezek az eétek mindig káprázatosan sikerültek, és Grace
minden évben Madeline-t vitte magával kísérőként.
Az idén azonban úgy gondolta, inkább Bentonnal szeretne
menni.
Megkérdezte Madeline-t, mit gondol róla.
– Mi lenne, ha Bentont vinném el a Sunset Soiree-ra? –
kérdezte. – Haragudnál érte?
Madeline hallgatott, de Grace a háttérből hallotta a ceruzája
sercegését és a laptopja zümmögését.
– Nem haragudnék. Bírom a Sunset Soiree-kat. Csinos
kertek, finom ételek, de ez valójában a te asztalod.
– Csak nem akarom, hogy úgy érezd: ejtettelek Benton miatt.
– Nem ez a baj – válaszolta Madeline. – Az a baj, hogy
nyilvánosan meg fogsz jelenni Bentonnal.
Igen, erre Grace is gondolt. Ennek ellenére ki akart lépni a
nagyvilágba Bentonnal. Ez a sziget négy mérföld széles és
tizenhárom mérföld hosszú, így nem vacsorázhattak együtt a
Ship s Innben, és nem sétálgathattak kéz a kézben a Sconset
homokos partján sem. A Sunset Soiree azonban kertészeti

összejövetel, Benton pedig Grace tájépítésze, és volt valami,
amivel közösen büszkélkedhettek Grace alig várta, hogy
beszámolhasson Jean Burtonnek, Susan Prendergastnak és
Monica

Delraynek

a

Boston

Globe-ról!

A

Sunset

Soiree

biztonságos és megfelelő hely arra, hogy Bentonnal együtt
mutatkozzanak.
– Engedélyt kérek majd Eddie-től – mondta Grace. – Biztos
vagyok benne, hogy igent mond.
– Én is biztos vagyok benne – felelte Madeline. Felsóhajtott. –
De tudod, milyen pletykásak azok a nők, Grace. Emlékszel,
mekkora felhajtást csapott Szőke Sharon, mikor Monica nem
lapos talpú Chanel cipőt vett fel? Azzal vádolta Monicát, hogy
részegen öltözködött, és három nappal később bejelentették őt a
klinikára. Azok a nők kígyók. Könyörtelenek. Ha Bentonnal
mész, egész nap azon fognak csámcsogni.
– Szőke Sharon tehet egy szívességet.
– Azt csinálsz, amit akarsz – folytatta Madeline. – De mint a
legjobb barátnőd meg kell mondjam, sokkal kevésbé zavarna,
hogy Bentonnal mész, ha ti ketten nem…
– Tudom – felelte Grace.
És tényleg tudta. De nem érdekelte. Bentonnal szeretett
volna elmenni a Sunset Soiree-ra. Szórakozni akart.
Aznap este felhozta a dolgot Eddie-nek.
– Ugye nem bánod, ha Bentonnal megyek a Sunset Soiree-ra?
– Mi az a Sunset Soiree? – kérdezte Eddie.
– A kertészeti klub összejövetele.
Eddie legyintett.

– Tőlem! Ha nekem nem kell mennem, nem bánom. –
Megvajazott egy Bremner gofrit. Mostanában annyira égett a
gyomra, mesélte Grace-nek, hogy szinte semmi mást nem bírt
enni.
Grace másnap reggel elhívta Bentont.
– Elkísérnél a Sunset Soiree-ra?
A férfi arca felderült.
– Nagyon szívesen.
– Jean Burton házánál lesz.
– Pontytavak – felelte Benton.
Grace megcsókolta, és elvigyorodott. El sem hitte, hogy
ennyire összhangban vannak!
– Tudod, jártam már ott négy vagy öt éve, mikor Jody
Rouisse háza volt. Maria Amster vitt el, akkor épp az ő kertjén
dolgoztam.
– Maria Amsterral dolgoztál? – kérdezte Grace. – Féltékeny
vagyok. – Próbálta felidézni azt az évet. Jody Rouisse kint lakott
Shimmóban. Igen, Grace emlékezett rá, hogy odamentek
Madeline-nel. Emlékezett a kertre is. Ő dögunalmasnak találta:
sok díszfu, mindössze egyetlen virágágy, az évelők színek
szerint csoportosítva; Grace úgy érezte, mintha valami kifeátőt
nézne. De nem emlékezett rá, hogy látta volna Bentont. Nem
tudta elhinni, hogy átnézett volna rajta. Most csak őt látta.
– Semmi okod féltékenykedni – közölte Benton. – Nem
voltam szerelmes Maria Amsterba.
Szerelmes! Szerelmes! Szerelmes, szerelmes, szerelmes!

Mihelyst Benton elment, Grace felrohant az emeletre, hogy
felhívja Madeline-t.
Csak egy sötét folt volt Grace hetében. Egyik késő este elrohant a
Stop&Shopba

zsenge

fejes

salátát,

krémsajtot

meg

más

hozzávalókat venni az ebédhez. A parkolóban egy piros
sportautót látott, melynek anyósülésén egy Allegrára nagyon
hasonlító lány csókolózott a volán mögött ülő szőke sráccal.
Grace majdnem bekopogott az ablakon. Allegra? De aztán
meggondolta magát. Ha téved, pocsék helyzetbe kerülne, de ha
igaza van, még pocsékabb helyzetbe kerül. Grace inkább
berohant a boltba.

EDDIE
Június utolsó hetében a Kasper Snacks egy csapata vette ki
Eddie-től a Low Beach köz 10.-et. Kenny Kasper, akit T-Cs
Ronan ajánlott Eddie-nek, megkérdezte, hogy a lányok vajon át
tudnak-e menni hozzá a héten.
– Meglátom, hogy sikerül-e elővarázsolnom őket.
A lányok gyakorlatilag folyamatosan dolgoztak, és már el is
kezdték költeni a pénzüket. Nágya vett egy alig használt limezöld Jeepet. Készpénzért. Eddie szólt neki, hogy nem kellene
villogtatnia a pénzét, különben az emberek kérdezősködni
fognak.
Nem hagyhatta, hogy bármi is bekavarjon az üzletbe.
Túlságosan kellett neki ez a pénz. Jelenleg ez volt az egyetlen

állandó bevétele. A High utcában egy nem túl impozáns házat
négyszer is megmutatott ugyanannak az érdeklődőnek, aki
végül egy jóval kellemesebb építményt vásárolt meg a főutcán
Glenn Daley-től. Az Eel Point úton egy hétmillió dolláros házat
kínált eladásra egy meleg párnak, ők öt és felet ajánlottak érte, a
tulajdonos viszont kereken visszautasította, hogy engedjen. A
pár nem volt hajlandó többet adni, közölték, hogy Nantucketen
nagyon elszálltak az árak, és inkább Marthas Vineyardon és
Block Islanden keresnek valamit. Az a két nővér pedig, akik egy
négymillió dolláros telket kínáltak a Hulbert sugárúton – amire
Eddie két érdeklődőt is talált –, egyszerűen úgy döntött, mégsem
adja el.
Eddie

maga is megdöbbent,

hogy

milyen rettenetes

balszerencséje van. Próbálta kifizetni a 13-as szám alatt lévő ház
számláit, de közben ott volt az összesen hat jelzálogtörlesztés
csekkje, a bevásárlások, Allegra órái, Benton Coe meg az a
rohadt újságíró a „sikerdíjával” Ráadásul Madeline folyton az
ötvenezer dollárját kérte. Valójában már nem is kérte, most már
könyörgött, sőt, a legutóbbi hívás közben homályosan meg is
fenyegette, arra utalgatott, hogy ha Eddie nem fizet, olyasmi fog
történni, ami nem fog tetszeni neki.
Megértette, hogy Madeline csalódott, és valószínűleg
megrémült. Eddie kölcsönkért ötvenezer dollárt Trevortól és
Madeline-től „befektetési lehetőség” címen, és tényleg az is lett
volna, ha a tőkéje elegendőnek bizonyul ahhoz, hogy befejezze a
házépítést, vagy a piac elkezd kooperálni vele, és vevőket hoz az
útjába. Eddie-nek valójában a 2005-ös vevőkre lett volna
szüksége, akkoriban virágzott a piac, a házak harminc

százalékkal az irányár felett keltek el, méghozzá a meghirdetés
utáni tizenkét órán belül.
Október óta nem adott el semmit, és ez a tény kétségbe
ejtette. Pocsékul teljesített. Küszködött, süllyedt, és most
alámerül. A süllyedési periódus elején azért ment oda
Llewellynékhez, mert elfogyott a tartaléka, és senki más nem
kedvelte vagy hitt benne annyira, hogy ennyi pénzt adjon neki
kölcsön. Tudta, hogy Madeline épp akkor kapott egy óriási
előleget, és meg fogja győzni Trevort, hogy mondjon igent. Arra
azonban nem számított, hogy Madeline ilyen felelőtlenül elkölti
az egészet. Kivett egy lakást, amire nem is volt szüksége,
tizenkétezer dollárt adott érte az adó levonása után fennmaradt
összegből.
Eddie tudta, hogy pocsékul kellene éreznie magát azért, amit
Barbie-val tettek… de nem volt más választása. SMS-t küldött a
húgának a Kasper Snacksről, bár ugyanabban az irodában ültek.
Barbie közepes sikerrel dolgozott az idén, viszont ő olcsóbb
házakat kínált – a háromszázötvenkilencezer dolláros társasházi
lakást a repülőtéren, vagy az ötszázkilencvenötezer dolláros,
három hálószobás, két fürdőszobás házat a sziget közepén a
felújításra váró alagsorral –, míg Eddie milliós vagy tízmilliós
nagyságrendű ingatlanokban utazott.
Az önhittsége lett a veszte, gondolta. De azért büszke volt a
sikerekre, amiket ő, a New Bedford-beli, Purchase utcai fiú ért el.
Azt írta Barbie-nak: „Lányok a LBs 10.-ben holnap este. Kasper
Snacks.”
„Nem beszéltem a Kasper Snacksszel. Honnan tudnak róla?” – jött a
válasz.

„T-Cs Ronan ajánlotta” – felelte Eddie.
„Megbízható?”
„Úgy tűnik”
„Utánanéztél a cégnek a neten?”
„A Kasper Snacks az” – írta Eddie. „Ők csinálják a Donut Chipset?”
„????????”
„Rajtad kívül mindenki eszi” – felelte Eddie.
Barbie éles pillantást vetett Eddie-re.
„Rossz érzésem van. Kiszálltam.”
„Biztos? Barb, ez is olyan, mint a többi. Szokott eljárás.”
– „Kiléptem” – felelte Barbie. „Tiéd a részem.”
„Komoly? – kérdezte Eddie.
„Teljesen.”
Eddie nem akarta hagyni, de bizsergette az a heti extra
tizenhétezer-ötszáz dollár.
„Ha ragaszkodsz hozzá” – írta Eddie. „Töröld!”
„Törölve” – felelte Barbie.
Az irodavezetője, Eloise az elmúlt két-három napban nagyon
furcsán viselkedett, mézesmázosan beszélt, túlzottan odafigyelt
Eddie-re, mikor eddig ügyet sem vetett rá. Eddie arra számított,
hogy fizetésemelést fog kérni, amit nem engedhetett meg
magának, ahogy azt sem, hogy elveszítse ezt a nőt. Eloise
cserepes tátikát hozott neki a Bartlett s Farmról, azt mondta,
hogy Eddie-nek szüksége van valamire, ami feldobja az
íróasztalát. Amikor Eddie megkérdezte, hogy kell-e locsolni,
vagy levágja-e az elszáradt virágokat, az asszony azt felelte,
hogy teljes felelősséget vállal a növény gondozásáért.
– Én leszek a személyes kertészed – ajánlkozott.

– Hát, a feleségemnek is van egy, nekem miért ne lehetne? –
Eloise rábámult, mire Eddie hozzátette: – Benton Coe. Nem is
hallottad a nevét, Eloise?
– De, persze. Ő csinálta azokat a rózsaágyásokat az Eighteen
Hundred House mögött, és ő tervezte a Greater Light kertjeit.
Azt kell mondjam, csodálatosak a munkái.
– Annyit fizetek neki, mintha ő lenne a kertészet Bill Gates-e
– felelte Eddie. A tátika virágainak halvány rosszindulattal
eltátott szájára pillantott. – Mindegy, nagyon kedves ajándék.
Köszönöm, Eloise.
– Istenem – mondta Eloise. – Majdnem elfelejtettem.
– Mit? – kérdezte Eddie.
Felvette a panamakalapját. Haza kell mennie a lányokhoz.
Hope-ot

néha

sikerült

elcsípnie

egy-egy

pillantásra,

de

Allegrával már több mint három napja nem is találkozott. Grace
említett valami olyasmit, hogy látta őt vagy egy nagyon hasonló
lányt valakivel egy piros Camaróban csókolózni, Eddie pedig
azon töprengett, mi lehet mögötte. Utálta volna, ha Allegra meg
Brick szakítanak, de talán ennek a piros camarósnak van annyi
pénze,

hogy

az

Allegra

életstílusához

szükséges

drága

szokásokat finanszírozni tudja. A modellkedés nem igazán jött
neki össze, ennek ellenére még mindig úgy öltözött, mintha
esélye lenne rá.
– Telefonon kerestek, míg oda voltál. – Eloise odanyújtott
egy rózsaszín papírt, mire Eddie szíve olyan zakatolásba
kezdett, mint a motor, amiből kifogyott az olaj. Savlekötőre volt
szüksége, de mind lent maradt a kocsijában – még egy ok, amiért
indulnia kell. Rettegett, hogy Nágya küldte az üzenetet, bár

Eddie szigorúan meghagyta neki, hogy soha ne hívja az irodai
telefonon. Vagy Kenny Kasper. Talán Barbie-nak igaza volt, és ez
a Kenny Kasper nem az igazi Kenny Kasper; talán Kasper
ügynök az FBI-tól.
Eloise szóban is elmondta, mielőtt Eddie átvehette volna a
papírt, és elolvashatta volna.
– A rendőrfőnök keresett. Holnap reggel el akar vinni
horgászni.
Eddie olyan izgatott volt, mint a bakfislány, akit először hívtak
randira. A Főnök említett valamit a horgászatról, de az emberek
gyakran dobálóznak olyan ajánlatokkal, melyeket aztán nem
tartanak be. A Főnök viszont ténylegesen vette a fáradságot, és
megkereste Eddie-t.
Eddie visszahívta. Úgy döntöttek, hogy a North Wharfnál
találkoznak másnap reggel fél hatkor, és úgy délután egyigkettőig maradnak. A Főnök hoz szendvicseket, botokat és sört.
Eddie-nek csak magát kell vinnie.
Rohant haza elújságolni a hírt Grace-nek és a lányoknak. Az
ikrek mindketten hazamentek vacsorázni.
– Holnap reggel horgászni megyek a rendőrfőnökkel! –
közölte Eddie.
– Zsír – mondta Allegra.
Hope vállat vont, közben egy spárgát rágcsált. Kézzel ette a
zöldséget, amit Eddie illetlenségnek tartott, Grace azonban
jóváhagyta, azt mondta, Sabine nagyi is mindig így ette a
spárgát.
– Ne felejtsd el, hogy csütörtök este elmegyek!

– Hová? – kérdezte Eddie.
– A Sunset Soiree-ra, emlékszel? A kertészeti klub estélyére.
– Hát persze. – Nem igazán emlékezett rá, de ha a kertészeti
klubról van szó, akkor

Grace

kegyesen lemond az

ő

részvételéről. – Csak szerintem kedves volt a Főnöktől, hogy
elhívott horgászni. Pont engem.
– Utálsz horgászni – jegyezte meg Hope.
– Nem utálok. Nem igazán.
– Talán olyan lesz, mint az a rész a Maffiózókban – vetette
közbe Allegra –, mikor meghívják a pasast horgászni, mert meg
akarják ölni, aztán átdobják a korlát felett.
Eddie félretolta a tányérját. Allegra megjegyzése előtt
élvezettel ette a steaket, a krumplipürét és a spárgát. Igazából
tényleg annyira valószerűtlen volt ez a meghívás, hogy Eddie
egy része elhitte a csapdaállítás elméletét. Csak egy sört fog inni,
határozta el. Elvesz egyet, mikor a Főnök megkínálja, és egész
átkozott nap azt fogja szorongatni, így biztos lehet benne, hogy
nem mond semmi ostobaságot.
Hajnal négykor ébredt ébresztő nélkül, nem bírt aludni az
izgatottságtól és idegességtől. Khaki rövidnadrágot vett fel, fehér
teniszcipőt és a Santos Rubbish Removal márkájú, hosszú ujjú
pólót. Fejébe nyomta a panamakalapot, mert nem érezte jól
magát nélküle. Vett egy kávét a Hubban, mihelyst kinyitott,
aztán megállt az irodájánál, beugrott vécézni és ellenőrizni a
hangpostáját. Annyira összezavarta ez a horgászmeghívás, hogy
elfelejtette felhívni Nágyát, nem szólt neki az esti Kasper
Snacksről.

Most volt ideje. Csak fél óra múlva kellett a kikötőben lennie.
De képtelen lett volna azzal kezdeni a napját, hogy felhívja
Nágyát,

közvetlenül

az

előtt,

hogy

horgászni

megy

a

rendőrfőnökkel. Majd később beszél vele, döntötte el. Kénytelen
lesz. Bár a horgászmeghívás önmagában varázslatos volt, nem
szüntette meg Eddie anyagi problémáit.
A Főnök magával hozta a fiát, Ericet, aki a Cornell orvosi
egyetemen tanult, ő lesz az elsőtiszt a hajón. A férfiak kezet
fogtak, aztán megindultak lefelé a kikötő csikorgó deszkáin, a
felkelő nap előtt, mely arany- és ezüstflitterrel szórta meg a vizet.
Mások is készültek vízre szállni, kötelekkel, motorokkal,
hűtőládákkal, horgászbotokkal, csigákkal és horgászzsinórokkal
bíbelődtek, de Eddie így is nyugodtnak, szinte fenségesnek látta
a kikötőt. Ez egy másik világ, a vízi élet, mely távol esik a parti
nyüzsgéstől,
elintézendőktől,

kereskedéstől,
étkezésektől,

forgalomtól,

ügyes-bajos

bevásárlásoktól

és

telefonbeszélgetésektől.
A Főnök vitorlását Hajótörötteknek hívták, a neve az ő kis
baráti körükre utalt az elhunyt Greg és Tess MacAvoyjal,
Wheelerrel meg másokkal, de Eddie nem akarta felhozni ezt a
témát. Az az igazság, hogy semmit nem tudott a horgászatról.
Egyszer,

pár

évvel korábban,

elment

horgászni néhány

ügyfelével, de az inkább az ivászatról szólt, semmint a
horgászatról; tizenketten voltak, és három tapasztalt hajós volt
velük a fedélzeten, Eddie csak kétszer dobta bele a horgot a
vízbe, és maximum hat-hét percig tartotta a kezében.

Előző éjjel rákeresett a Google-on, hogyan kell bedobni a
horgot, aztán a YouTube-on megnézett róla egy oktatóvideót:
lehajtod

a

felkapókart,

a

mutatóujjaddal

felemeled

a

horgászzsinórt, finoman átemeled a botot a jobb vállad felett,
aztán előrehajítod, és mikor a zsinór eléri az ívet, elengeded a
mutatóujjaddal. Végül visszahajtod a felkapókart, és elkezded
feltekerni.
Gyerekjáték.
– Segíthetek valamiben? – kérdezte Eddie.
A Főnök átadta neki a hűtőládát.
– Betennéd ezt a főzőfülkébe? Eric meg én felállítjuk a
botokat. Odafelé menet villantóval fogunk horgászni, hátha
elkapunk egy süllőt.
Eddie levitte a hűtőtáskát a főzőfülkébe. Legalább ez simán
ment. Annyira zavarta a horgászatban való tapasztalatlansága,
hogy kinyitotta a hűtőtáskát, és kivett egy Stellát a jégről. A
kedvenc söre. Kinyitotta, aztán eltöprengett, nem bunkóság-e
ez? Sabine nagyi vajon bunkónak találná? Igen, semmi kétség. Eddie
rájött, hogy meg kellett volna várnia, amíg megkínálják sörrel,
de sajnos nem tudott várni. Most azonnal meg kellett nyugtatnia
magát valamivel.
– Remélem, nem bánod, hogy kinyitottam egy üveg sört –
mondta a Főnöknek.
A Főnök intett.
– Csak nyugodtan! – Ő meg Eric tapasztalt, pontos
mozdulatokkal dolgoztak a hajón, előkészítették a dolgokat.

A Főnök többnyire a motorral, a fedélzeti komputerrel meg a
kötelekkel bajlódott, miközben Eric a botokat intézte. A nagyobb
botok a tartókban álltak, a kisebbeket pedig fürgén damilozta.
A Főnök végre beindította a motort, Eric eloldotta a kötelet,
és kiállt a hajó orrába, miközben az apja letolatott a hajóval a
csúsztatósólyáról. Eddie a vezérlő előtti párnázott padon ült, és
arra gondolt: micsoda vétek, hogy ilyen régóta él ezen a szigeten,
mégsem tud semmit a tengerről.
Negyven perccel később a Great Point csúcsánál horgásztak az
áramlásban, miközben a világítótornyot rózsaszínre fejtette a
lágy hajnali napfény. A Great Point a maga érintetlen,
természetes szépségével Nantucket északi csúcsát jelentette,
Eddie utoljára akkor jött ki erre a tengerpartra, mikor a lányok
még kicsik voltak. Még sosem látott ennyire kék vizet.
Bámulatos volt, és aznap reggel senki nem jött ki az áramlathoz
horgászni. A távolban Eddie látta a Monomoy Point elmosódó
foltját a Cape Codon. A fejük felett sirályok vijjogtak és köröztek.
Eric és a Főnök megnézte a halradart, aztán úgy döntöttek,
hogy lehorgonyoznak, és bedobják a botokat. Egész úton
villantóval horgásztak, de nem volt kapás. A Főnök ledobta a
horgonyt, Eddie pedig a fogadalma dacára elindult a konyhába a
második sörért.
– Eddie, készen állsz rá, hogy bedobd a botod? – kérdezte
Eric.
Eddie nagy levegőt vett. Vajon készen áll? Visszament a
fedélzetre, a sörét beletette az egyik tartóba, átvette a botot

Erictől, a neon narancssárga csalija úgy csillogott a végén, mint
egy sztriptíztáncosnő.
– Készen állok – felelte.
Kitartotta a botot a hajó oldala felett, a csali a vízfelszín felett
bő fél méterre lebegett. A tenger nyugodt volt, a hajóorrot lágy
hullámok csapkodták.
– Bedobjam neked? – ajánlkozott Eric.
Eddie már épp azt akarta felelni óriási, megkönnyebbült
sóhajjal, hogy Légy oly kedves!, mikor a Főnök felvakkantott.
– Eddie maga is be tudja dobni a botot, ugye, Eddie?
– Ó, hát persze – felelte Eddie. Az orsóra nézett, fejben
próbálta megint lejátszani a videón látottakat. Valamit egyik
vagy másik iránybá kell mozdítania, amíg fogja a zsineget.
Eszébe jutott, hogy a felkapókar az, és lekattintotta. Amikor
ívelődik a zsineg, el kell engednie az ujjával. Kielégítő zizegő
hangot fog hallani, a gyakorlott horgász hangját, aki ezerszer
kivetette már a horgot, és nem tizenkét órával ezelőtt nézett
utána a neten a mikéntjének. Eddie nem volt gyakorlott horgász,
de a tettetés mindig jól ment neki – a tettetés volt a sikere titka –,
így hátravetette a botot a válla felett, és előrelendítette.
Gyönyörűen ívelt, épp olyan folyamatos mozdulattal, mint
amilyenről álmodott.
– Szép dobás! – kiáltott a Főnök.
Eddie ragyogott. Sosem volt az az érzelgős fajta, de most azt
kívánta, bár látta volna az apja. Edward Pancik New Bedford
Purchase

utcájából tökéletesen bedobott egy mélytengeri

horgászbotot.
– Most tekerd! – mondta Eric.

Hát persze, erről el is feledkezett. Hogyan is képzelte, hogy
halat fog, ha nem kezdi el tekerni a zsineget?
A nap még jobb lett, mikor Eddie kifogta az első halat. Mikor
elkezdte

tekerni,

az

állhatatos

rángatásból

egyértelműen

kiderült, hogy RÁHARAPOTT VALAMI. Könnyű pergető botot
kapott, ami előnyére szolgált, ugyanis balkezes volt, és az alkarja
erősebbnek bizonyult, mint hitte. Ennek ellenére meg kellett
küzdenie a hallal: miközben feltekerte a zsinórt, behajolt a víz
fölé, mikor a hal szökni próbált, engedett, aztán miután kifáradt,
Eddie megint tekert az orsón. Szerette volna azt mondani, hogy
a természetes ösztöne vezérelte, de valójában Eric végig mellette
állt, és folyton figyelmeztette, hogy tekernie vagy engednie kell.
Mikor elég közel húzta a hajóhoz – már látta a színes pikkelyeit a
felszín alatt csillogni Eric utasította, hogy finoman húzza fel, ő
pedig közben lehajolt a szigonnyal, átlőtte a halat, aztán
kiemelte.
Csíkos

sügér

volt, igazi szépség,

csillogva,

izmosan

rángatózott a napon.
A Főnöknek nagyon tetszett.
– Kiváló fogás lesz belőle. Grace örülni fog ma este, hogy
vacsorát viszel haza.
Grace tényleg örülni fogj gondolta Eddie. Imádta a frissen
fogott halat. De aztán az jutott eszébe, hogy talán nem is hinné
el, hogy ő fogta.
– Lefényképeznél vele? – kérdezte Eddie. Átadta a mobilját a
Főnöknek, és elkapta az életéért küzdő hal farkát. Abban a
pillanatban azonban megszólalt a telefon.

– Keresnek

–

mondta

a

Főnök.

Kifürkészhetetlen

arckifejezéssel nézett a képernyőre.
– Nem hiszem el, hogy van itt térerőd! – közölte Eric. – Én
épp ezt szeretem a legjobban a horgászatban. Nincs telefon.
Eddie próbálta türtőztetni magát, hogy ne tépje ki a telefont a
Főnök kezéből. Talán Nágya az, vagy valamelyik másik lány. Ki
kellett volna kapcsolnia, mielőtt felszállt a hajóra. Elvette a
telefont, akkor látta meg, hogy Madeline hívta.
– Jézusom – mondta. Kinyomta a hívást, egy másodpercre
behunyta a szemét, próbálta megőrizni a lelki nyugalmát. Ha az
üzletre és a pénzre gondol, meg a Madeline-nek és Trevornak
adott kölcsönre, tönkremegy a napja.
Egy kilencvennégy centis csíkos sügért fogtam, gondolta. Vacsorát
fogtam.
Halovány mosolyt villantott a Főnökre.
– A parton kellett volna hagynom a telefonomat.
– Talán – felelte a Főnök.
A Madeline-től érkezett hívás nem befolyásolta Eddie horgászszerencséjét – azonnal fogott még két makrahalat. Aztán a Főnök
fogott egy csíkos sügért, kicsivel kisebbet, mint Eddie, aztán Eric
egy kis tonhalat, ami izgalmas volt, mert ez a faj elég nehezen
akad horogra.
Felhúzták a horgonyt, és áthajtottak a bójához, ahol újabb
egy órát töltöttek el kapás nélkül.
– Halál uncsi – mondta Eric. Türelmetlennek tűnt a hangja,
Eddie meglepődött rajta. A horgászok nincsenek mind végtelen
türelemmel megáldva? Eddie félt, hogy Eric fel akarja adni, és

azt fogja javasolni, hogy menjenek haza, ő ugyanis erre vágyott a
legkevésbé. Örökké ott tudott volna maradni a hajón.
Lecsúszott a harmadik és a negyedik sör. Aztán Eddie felállt,
és csorgatott egyet a hajóorról. Becsiccsentett, valószínűleg jót
tenne neki valami ennivaló.
A Főnök, mintha olvasott volna a gondolataiban, azt
javasolta:
– Menjünk át a Sankaty Headhez, ebédeljünk meg, aztán
tegyük próbára ott is a szerencsénket!
– Jó ötlet! – felelte Eddie. Kinyitotta az ötödik sörét, hátradőlt
a párnázott padon, és napozott. Vacsorát fogott. Imádta ezt a
gondolatot.
Bizonyára elszundikálhatott, mert mikor felébredt, a Főnök és
Eric is halat húzott kifelé. Mindkettő csíkos sügér volt – és a
Főnöké túltett azon, amelyet Eddie fogott az útjuk kezdetén.
Eddie felállt, hogy lássa, tud-e segíteni valamit, de attól félt,
hogy csak útban lenne, így visszaült, aztán rájött, hogy megint
pisilnie kell, úgyhogy kiállt a hajóorrba, és mire visszaért a
többiekhez, mindkét hal a fedélzeten vergődött, Eric épp levágta
őket a horogról.
– Ennyi volt – mondta a Főnök. – Végeztünk. Együnk
valamit, aztán menjünk vissza!
Eddie bólintott, de közben elnehezedett a szíve. Előtte álltak
a Sankaty szirtjei. Ezen a szigeten élte le élete nagy részét, de az
elmúlt hat órában úgy érezte, mintha valami óriási szerencsének
köszönhetően egy másik bolygóra szökött volna.

A Főnök olasz óriásszendvicseket hozott szalámival, sonkával,
tarjával, csípős Soppressatával, olívával és cseresznyepaprikával.
Eddie annyira éhes volt, hogy gondolkodás nélkül felfalta az
egyiket – a paprika és a Soppressata szalámi csípte a száját meg a
nyelvét, de hideg sörrel elnyomta.
– Na, hogy tetszett? – kérdezte a Főnök.
– Nagyon jó volt – felelte Eddie. – El sem tudnék képzelni
ennél jobb napot.
A Főnök elpakolta az ebédről maradt szemetet, és végre ő is
kinyitott magának egy sört. Eric a párnázott padon szunyókált,
úgyhogy a Főnök felvonta a horgonyt, és azt mondta Eddie-nek:
– Gyere, ülj le velem a motorhoz, jó? Van valami, amiről
szeretnék beszélni veled.
Eddie úgy érezte, mintha a szíve csípőspaprika-szósz és
kígyóméreg keverékét pumpálná az ereiben. Hát itt van: most
megtudja a meghívás igazi okát. Semmi köze nem volt a
bimbózó barátság' hoz, sem ahhoz, hogy Eddie rendes ember,
vagy ahhoz a kedves gesztushoz, hogy kagylót evett a Főnökkel
a Crúban a régi, halott barátja emlékére. Eddie elvett egy üveg
hideg vizet a hűtőből. Azonnal ki kell józanodnia. A tarja és
Soppressata szalámi feljött, mint ahogy arra számítani lehetett,
és a sav elkezdte lassan perzselni a gyomrát.
Nem hozott savlekötőt a horgászatra.
– Oké – felelte Eddie a normálisnál egy hajszálnyit
magasabban. A Főnök a kormánynál ült, Eddie letelepedett
mellé. – Miről van szó?

A Főnök hallgatott, a szeme semmit nem árult el a
napszemüvege mögött. Elment mellettük egy másik hajó, a
Főnök ismerhette, mert integetett, Eddie pedig, bár ő nem
ismerte az illetőt, szintén integetett. Annyira összezavarodott,
hogy visszatért a szokásos összevissza integetéséhez. A Főnök
felállt, és átkukucskált a vezérlőn. Eddie rájött, hogy azt akarta
látni: Eric még mindig alszik.
A Főnök visszaült a kormány mögé.
– Ezt most csak azért mondom el neked, Eddie, mert
kedvellek. Szerintem nem semmi fickó vagy.
De mit mondasz el? – gondolta Eddie, bár nem bírta
kimondani.
– És biztosan azt gondolod, hogy csak mert én vagyok a
rendőrfőnök, erkölcsileg felsőbbrendűnek tartom magam, de ez
nem így van, és én nem ítélek. Napi szinten foglalkozom olyan
emberekkel a munkaidőmben, akik hibát követtek el, némelyik
nagy és ronda hiba ugyan, de arra jöttem rá, az emberek
többsége rendes. Talán ijedt, magányos, unatkozik, esetleg
félrevezették, de azért rendes.
Eddie felhajtotta a víz felét. Gyakorlatilag lemondott volna a
nagylábujjáról egy marék savlekötő tablettáért.
– Mit akarsz elmondani?
– Az emberek beszélnek a szigeten – kezdte a Főnök. – El
sem tudod képzelni, mennyit és hogyan. Ezek a pletykák
végtelenül aljasak, én nagyrészt nem is törődöm velük. Semmi
közöm hozzájuk, nem érdekelnek, és a kilencvenöt százalékuk
nem is igaz. – A Főnök gázt adott, a hajó felpattant a hullámokra,
és olyan erővel csapott rá a víz felszínére, hogy csak úgy

rázkódtak tőle Eddie fogai, állkapcsa, koponyája. Mintha a
Főnök fizikai büntetést akarna mérni rá. – De aztán megláttam
azt a bejövő hívást, és úgy döntöttem, nem hallgatok.
– Hívást? – kérdezte Eddie. Nem is emlékezett rá, kitől jött.
Csak az érdekelte, hogy nem Nágyától. Hanem...
Mielőtt a Főnök válaszolhatott volna, a szél lekapta Eddie
fejéről a panamakalapját. Mire Eddie felfogta, mi történt, a
becses panamakalapja odalett. Mögöttük táncolt úgy ötven, száz
méterrel. Vége.
Odafordult a Főnökhöz, eltöprengett, mennyire tartaná
abszurdnak a kérést, hogy forduljanak meg a hajóval, mert
Eddie szeretné kihalászni a kalapját – újabb háromszázhetvenöt
dollárjába és hat hetébe fog kerülni a pótlása –, a Főnök tekintete
azonban egyenesen előremeredt, a nantucketi kikötőbe vezető
kék, vízi utat nézte.
A Főnök megemelte a hangját, túlkiabálta a motort.
– Pletyka terjed a szigeten. Már háromszor hallottam.
– Pletyka? – kérdezte Eddie. A második kalapja. Még bottal
sem ütheti a nyomát.
– Azt pletykálják, hogy viszonyod van. Madeline Kinggel.
Eddie kezet rázott a Főnökkel és Erickel, aztán kibotorkált a
North Wharffa, kezében egy erős, négyliteres zárható táskával,
amiben két és fél kiló csíkos sügért vitt.
A Főnök azt mondta, hisz neki, de Eddie-nek kétségei voltak.
Eddie először nevetett. Őszintén mulatságosnak találta az
ötletet.

– Én? – kérdezte. – Én meg Madeline? Istenem, nem, nem,
dehogy! – Nem tudta biztosan, hogyan értesse meg a Főnökkel a
dolgot. – Nem, sajnálom, hogy kinevettelek, de ez egyszerűen
nem igaz.
– Eddie. Megmondtam, én nem ítélek.
– Nos, ebben az esetben nincs is okod rá. Mert nem igaz.
Nem csalom a feleségem. Sosem voltam hozzá hűtlen. Egyszer
sem.
A Főnök arca kifejezéstelen maradt. Eddie valószínűleg túl
sokat beszélt. Ez a baj az ilyen helyzetekkel: ha túl keveset
mondasz, az emberek arra következtetnek, hogy bűnös vagy, ha
pedig túl sokat, az túlzott magyarázkodásnak tűnik, ami a
bűnösségedre utal. Eddie szerette volna megkérdezni a
Főnöktől, hol hallotta ezt a pletykát róla és Madeline-ről, kiktől
indult ez az egész. Talán kapcsolatba léphetne vele, és
megpróbálhatná elfojtani a dolgot. De valószínűleg úgysem ő az
igazi forrás. A pletyka olyan, mint a vírus, ami pillanatok alatt
képes osztódni és megsokszorozódni. Ha a Főnök háromszor
hallotta, akkor már mindenki erről beszél.
Eddie majdnem kimondta: Azért hívott Madeline, mert pénzt
adott kölcsön, és vissza akarja kapni.
Ez kétségtelenül megmagyarázna mindent, de Eddie Pancik
legkevésbé sem akarta, hogy Nantucketen valaki megtudja:
pénzt kért kölcsön a legjobb barátaitól, akiket legkevésbé sem
lehetett

volna

gazdagnak

mondani.

Egy

ingatlanügynök

számára a pénzügyi nehézség a véget jelenti. Ha az emberek
vesztesnek tartanak, vesztes leszel. Senki nem fog egy
lecsúszóban lévő ingatlanügynökhöz fordulni.

– Nem igaz – mondta Eddie olyan alázatos, siránkozó
hangon, ahogy csak bírta.
– Jól van, Eddie – felelte a Főnök. – Jól van.
Ezzel ejtették a témát, Eddie azonban még akkor is érezte,
hogy ez a társalgás megmérgezte a levegőt, miközben Eric a
sebész pontosságával – hisz annak is készült – kifilézte a sügért.
Mindennek tetejébe gyomorégés és kezdődő másnaposság is
kínozta. A kocsijában és a munkahelyi íróasztalán volt Tums.
Egyszeriben alig várta, hogy elmehessen.
Kezet fogtak, a Főnök azt mondta:
– Köszönöm, hogy eljöttél, Eddie. Jó volt együtt lenni. Meg
kell majd ismételnünk.
– Nagyon élveztem – felelte Eddie. Ez igaz is volt, egészen az
utolsó

pillanatig.

–

Köszönöm,

hogy

elhívtál.

Boldogan

csatlakoznék máskor is.
Miközben azonban távolodott, biztosra vette, hogy nem lesz
legközelebb. Vagy talán mégis? A Főnök azt mondta, nem ítél.
Eddie elővette a telefonját. Volt egy nem fogadott hívása
Madeline-től, de azon kívül se egy SMS, se új üzleti lehetőség.
Eddie visszahívja Madeline-t, és elmondja neki, amit megtudott?
Talán ha mindketten harcolnának ellene, megállíthatnák a
pletykát? Vagy a közös erőfeszítéssel épp az ellenkezőjét érnék
el?
Úgy döntött, nem hívja fel Madeline-t. Nem akart energiát
adni ennek az abszurd ötletnek. És egyáltalán nem hagyhatja,
hogy Grace tudomást szerezzen róla.
Helyette Nágyát hívta fel.
– Ma este tízkor a háznál kell lennetek.

– Benne vagyunk, Eddie – felelte Nágya. – Ma mind
megyünk szalonba a haj miatt, és fogorvoshoz.
Fogorvoshoz? – gondolta Eddie.
Úgy tíz másodpercig erényesnek érezte magát: ez a
másodállás arra biztatta a lányokat, hogy törődjenek magukkal.
Úgy sejtette, soha életükben nem jártak még fogorvosnál.
Imádkozott, hogy dr. Torre-hoz menjenek, és ne ahhoz a bohóc
McMannhez.
A nap sütötte Eddie kopasz feje búbját. Nem tudta elhinni,
hogy még egy kalapot elveszített!
Tums, gondolta. Tumsra van szüksége.
Eddie az irodája hátsó ajtaja felé tartott, a konyha hűtőjébe
bedobta a halfilét a három Dóm Pérignon és a néhány doboz
görög joghurt mellé – az előbbit a nagy üzletek lebonyolításának
megünneplésére tartották ott, az utóbbit Eloise ette ebédre.
Bedugta a fejét a szobába. Barbie telefonált, Eloise a
számítógép előtt ült.
– Sziasztok! – köszönt be Eddie.
– Eddie – mondta Eloise. – Milyen volt a horgászás?
– Nem panaszkodhatok Egy nap a vízen jobb, mint bárhol
máshol.
– Nem is tudtam, hogy szereted a vizet.
– Nem – felelte Eddie. – Én sem.
– Hát

–

mondta

Eloise

–,

hoztam

neked

egy

kis

vaníliakrémes, csokimázas fánkot a pékségből arra az esetre, ha
nem fogtál volna semmit. – Odanyújtotta a dobozt: nyolc maradt

benne, ami azt jelenti, hogy Eloise négyet megevett, Barbie
ugyanis hozzá sem nyúlna a fánkokhoz.
– Fogtam halat, de ennek nem tudok ellenállni. – Kivett egy
fánkot a dobozból.
– Tudom – válaszolta Eloise. – Nagyon jól tudom, mit
szeretsz.
Megszólalt a telefon, Eloise pedig rohant felvenni.
Legyen egy húszmilliós üzleti – könyörgött gondolatban Eddie.
Odavitte a fánkokat Barbie asztalához, és leült mellé az egyik
székbe, melyet a vevők és eladók számára tartottak ott.
Barbie azt mondta a telefonba:
– Figyelj, majd később visszahívlak. Szia! – Azzal letette.
– Ki volt az? – kérdezte Eddie.
– B – felelte Barbie.
Bizalmas.

Eddie

tudta,

hogy

Barbie-nak

vannak

férfiismerősei, szeretői, kapcsolatai vagy ilyesmi, de fogalma
sem volt róla, kik lehetnek azok, és azt sem tudta, kinél
kérdezhetne rá. Barbie mindenkit ismert a szigeten, de nem
voltak közeli barátai. Az ünnepeket Eddie-vel, Grace-szel és az
ikrekkel töltötte – vagy elutazott, valószínűleg az egyik
férfiismerősével. Vajon gazdag férfiak? – töprengett Eddie.
Manolos elég drága hely, Barbie pedig egy 1974-es Alfa
Rómeóval jár, mely szinte állandó karbantartást igényel. Persze
még tizenöt éve, készpénzért vett egy házat a Fishers Landingen,
és nincsenek gyerekei. Boldog, nyugodt életet él.
Eddie szeretett volna jobban hasonlítani a húgára. Róla senki
nem pletykál úton-útfélen.

– Miért ilyen kedves velem Eloise? – kérdezte Eddie. Néha
Eloise hízelgett neki, miután összekaptak Barbie-val.
– Fogalmam sincs.
– Nem jöttél ki a sodrodból?
– Nem – felelte Barbie. – Hogy alakul a románc a Főnökkel?
– Nagyon vicces – felelte Eddie. – Ez nem románc. Csak
horgászni mentünk, Barb. Fogtam egy csíkos sügért. Elég nagy
volt, ha szeretnél belőle egy kicsit.
– Kösz, nem – felelte Barbie.
– Még mindig rossz előérzeted van azzal a dologgal
kapcsolatban?
Barbie bólintott.
– Talán tévedek. Valószínűleg meg fogom bánni, hogy
kihagytam. Jól jönne az a pénz.
Lehet, hogy Barbie mégsem vagyonos alakokkal találkozgat,
gondolta Eddie. Talán Chris az, a szerelő, aki az Alfa Rómeóját
szokta javítani.
– Akkor már ketten vagyunk.
– Ideje lenne már, hogy beinduljon a piac. – Barbie fásultan
meredt a monitorra.
– Hallottál rólam valami pletykát? – kérdezte Eddie.
– Pletykát?
– Nem hallottál?
– Nem.
Eddie bólintott, felállt, magával vitte a fánkos dobozt. Nem
tudott ellenállni a vaníliakrémes, csokimázas fánkoknak. Három
falással eltüntette őket.

MADELINE
Az éves Nantucket-Marthas Vineyard válogatott baseballmeccs
általában Madeline kedvenc napja volt a nyáron. Az idén
azonban lekötötte az írás.
„Olyan gyorsan írj, ahogy csak bírsz!" – mondta neki Angie.
Madeline háromszor beszélt Eddie-vel, és ugyanennyi
üzenetet hagyott neki, pedig már felfogta, hogy ő meg Trevor
nem fogják záros határidőn belül visszakapni a pénzüket. Még
az Eagle Wing közi luxusházakhoz is elment kocsival, mert látni
akarta, hogy haladnak, de mind a hármat bedeszkázták, teljes
csend honolt a telkeken. Senki sem dolgozott!
Felhívta Trevort.
– Odakint egyetlen teherautó sem állt, nem láttam sem
munkásokat, sem nyüzsgést, semmit!
– Talán Eddie leállt a nyárra. Talán valami másban utazik –
felelte Trevor.
– Azt mondta, júniusban visszaadja! Most már gyakorlatilag
július van. Azt mondta, legkésőbb augusztusban. Ki van zárva,
hogy azok a házak elkészüljenek augusztusra. Az is lehet, hogy
jövő augusztusra sem készülnek el!
– Miért érdekel hirtelen ennyire a pénz?
– Jönnek a számlák, Trev. Bricknek megígértük, hogy kap
egy kocsit! Tudom, hogy az én ötletem volt ez a befektetés Eddie
üzletébe…
– Száz százalékban a te ötleted – erősítette meg Trevor.
– Meg tudnám fojtani magam érte.

– Madeline, lélegezz! – Trevor mindig ezt mondta, mikor úgy
érezte, hogy a felesége hisztérikus állapotba került, és le kell
nyugtatnia, ma azonban csak még jobban felidegesítette vele.
– Lélegzem! – sikította Madeline, és letette.
Talán Eddie valami másban utazik. Mindig annyi vasat tart a
tűzben, hogy még ő sem tudja követni! Grace pedig „szerelmes"
Benton

Coe-ba!

Izgatottan

várta,

hogy

„továbblépjen

a

kapcsolatuk" és megjelenjenek együtt a Sunset Soiree-n.
Grace beszámolói függőséget okoztak Madeline-nek. Alig
bírta kivárni a folytatást. Tudta, hogy azt kellene mondania neki:
hagyja abba ezt az egészet. Ehelyett azonban az állandó
közönsége lett – sőt, mindent, amit hallott, felhasznált az új
regényéhez. A szereplők, B és G teljes gőzzel haladtak előre.
Madeline-ből ömlöttek a mondatok, még soha életében nem
ment neki semmi ilyen könnyen. Fekete mágia volt ez is, mint az
a szeánsz Barbie-val.
„Két nő ennél az asztalnál el fogja árulni a balján ülő
személyt.” Bizonyos értelemben viszont olyan természetesnek
tűnt, mintha Madeline szülne – valahogy ez a regény lett az a
második gyermek, akit sosem sikerült világra hoznia.
Nem bírta abbahagyni. Nem tudta leállítani a folyamatot,
elvetni ezt a művet. Megírja a regényt, aztán később visszatér
hozzá, és mindent úgy megváltoztat benne, hogy a végén ő
maga sem ismer rá.
Már évek óta Madeline felelt a Vineyarddal folytatott meccs
szünetében rögtönzött barbecue megszervezéséért. Múlt héten

sikerült szétküldenie az e-maileket, és a szülők jelentették, hogy
beszállnak a szokásos dolgokkal.
Cathleen Rook hozta a pepperonis kenyerét, melyért mindig
összekaptak a fiúk és az edzők, Rachel szokás szerint túl sokat
vállalt: krumpli' és tojássalátát, pestós tésztát és mexikói rakott
mártogatóst. Madeline felelt az édességért, papírtányérokért és
szalvétákért, Gatorade-ért, palackozott vízért és jégért – de a jég
teljesen kiment a fejéből, így meg kellett állnia a reptér
benzinkútjánál, ahol öt jeges zacskót huszonöt dolcsiért
vesztegettek.
Kitette a hamburgereket és a hot dogokat, zsemléket,
papírtányérokat és -szalvétákat, ketchupöt, mustárt és mártást. A
grillre kötött mindkét gázpalack tele volt. Miközben a meccset
nézték, Madeline keresett egy árnyas helyet a lelátón, előhúzta a
jegyzettömbjét, és írni kezdett.
Diana Matz, Parker anyja tett rá megjegyzést először.
– Az új regényed? – kérdezte.
Madeline – reményei szerint – titokzatos mosolyt vetett rá.
Mindig

is

azt

akarta,

hogy

az

emberek

regényíróként

gondoljanak rá, most azonban minél kevesebbet beszél a
munkájáról, annál jobb. Rájött, hogy bölcsebb dolog lett volna
otthon hagyni a jegyzetfüzetét, de nem bírta abbahagyni ennek a
jelenetnek az írását: B és G magasabb szintre emelik a kapcsolatukat,
ugyanis kimerészkednek a nyilvánosság elé. Ebben a fiktív
jelenetben, mely a Summer House medencéjénél játszódott, le sem
tudják venni a kezüket egymásról, előbb az asztal alatt
fogdossák egymást, majd a vízben fröcskölés közben. Madeline

épp egy titkos víz alatti ölelkezést részletezett. Tudta, hogy
Angie imádni fogja.
Madeline néha-néha felemelte a fejét a munkájából, hogy pár
másodpercig a meccset nézze. Brick volt az egyes védő, a
kesztyűjét csapkodta, próbálta rávenni a dobót, Calgary
McMannt, hogy a vineyardi bázisfutónak dobja a labdát, mert
akkor ők bázist lophatnak. Rachel Madeline-től jobbra ült,
sötétkék és fehér csíkos ruhát viselt egy óriási, sötétkék N
betűvel az elején, melyet láthatóan ő vasalt rá. Elhozta a
pomponját is. Csak azért hagyta abba néha az ujjongást,- hogy
ötvenfaktoros naptejet kenjen az arcára, bár hatalmas karimájú
szalmakalapot viselt.
Bármennyire is lekötötte azonban Rachelt a játék, ő is
észrevette Madeline írását.
– Hű, de sebesen körmölsz! – kiáltott. – Látom, bejött a „saját
zug"! Úgy írsz, mint a gép! Nagyon remélem, hogy beveszel a
köszönetnyilvánításba!
Madeline bólintott, miközben befejezte a mondatot. A
hetedik játékrész első felében jártak; vissza kell mennie a
piknikhez. Abban a pillanatban megszólalt a telefonja, Madeline
pedig lemászott a lelátóról, hogy felvegye, hátha Eddie hívta
vissza.
Redd Dreyfus volt.
– Ugye, megkaptad Angie-től azt az e-mailt?
– Mikor küldte?
– Ma reggel.
– Nem – felelte Madeline. – Ma más programom van, nem
vagyok gépnél. – Redd általában szívesen hallgatta a „szigetélet"

szösszeneteit, Madeline pedig hajlamos is lett volna részletekbe
bocsátkozni a Nantucket-Marthas Vineyard válogatott baseballmeccsét illetően, most azonban hivatalosan csengett az ügynöke
hangja.
– Nos, úgy tűnik, a Final Word meghozta az ügyvezetői
döntését az új regényed címéről.
– Istenem – sóhajtott Madeline. – De várj csak, azt hittem…
– Teljesen megőrültek. Vagy csak nagyon posztmodernek.
– Mi lett a címe? – kérdezte Madeline. Az emelvényről lelkes
ujjongás hallatszott, jelezve a játék végét. Madeline bedugta az
egyik fülét.
– B/G. Igazából nem is tudom, hogy kellene kimondani. „Bé
per Gé"? Arra utalnak vele, ahogy Prince ezt a nevetséges jelet
használta.
– B/G? – kérdezte Madeline. – Nem, ezt nem használhatják.
– Attól tartok, már eldöntötték.
– De Angie azt mondta, előbb megkérdezi tőlem! – mondta
Madeline. – Azt ígérte, én mondom ki az utolsó szót!
– Üdv a könyvkiadás csodás világában! Angie meg a főnökei
a terjesztésben dolgoznak. Valamiért úgy gondolják, hogy ez az
abszurd cím szűz talajt fog feltörni, de legalábbis érdeklődést
kelt majd, ami jó a reklámnak.
– De nem használhatják ezeket a kezdőbetűket! Meg kell
változtatnunk őket. Nem érdekel, mire. Bármelyik másik két
betűt választhatják!
– De ez a főszereplők neve!
– Egyelőre. Még rengeteg mindent át kell írni benne. –
Madeline nézte, amint az emberek felkelnek a lelátókról, és

tömegesen megindulnak a piknikasztalok felé. – Beszélj velük,
hogy változtassák meg a betűket, kérlek, Redd!
– Úgy gondolják, hogy ez felidézi a Boys 8c Girlst: a pasik és
csajokat. Szerintem nem fog tetszeni nekik, hogy meg akarod
változtatni a kezdőbetűket. Nem véletlenül hívják a céget Final
Wordnek: szeretik, ha övék az utolsó szó.
– Figyelj, Redd, most mennem kell – mondta Madeline. –
Kérlek… tedd meg, amit lehet! – Letette.
B/G? Miért nem mindjárt Benton és Grace?
Madeline elrohant a büféhez, hogy a halom Gatorade és víz
mielőbb a jégre kerüljön. Hamarosan felbukkant Cathleen Rook,
és elkezdte kipakolni a köreteket a nagy hűtőládából.
– Hol

van

Rachel?

–

kérdezte

Madeline.

–

Hozott

szedőkanalat a krumplisalátához meg a tésztához?
– Még mindig a lelátón. Elkezdte olvasni a könyvedet, és azt
mondta, nem tudja letenni.
– Micsoda? – Madeline ledobta a jeges zsákot a fűre, és
rohanni kezdett az éhes, türelmetlen tömegen át a lelátó felé.
Rachel McMann csakugyan Madeline jegyzetfüzete fölé
hajolt, és mohón olvasott.
Madeline szinte kitépte a kezéből a lapokat.
– Te meg mit művelsz? Ez az én munkám!
Rachel ragyogó mosolyt villantott rá.
– Ez valami egészen elképesztő! – mondta. – Szexi szöveg,
Madeline, de okosan, csábítóan szexi.

Nézz csak

rám!

Belepirultam!
– Rachel! Ez nem a nyilvánosságnak íródott.
– Én nem a nyilvánosság vagyok, te buta! Hanem a barátnőd!

Madeline annyira feldühödött és zavarba jött, hogy nem bírt
Rachel szemébe nézni. Az N betűt bámulta Rachel ruhájának az
elején. N, mint nagyszájú!
– Venni fogják, mint a cukrot! – jelentette ki Rachel.
Madeline magához ölelte a füzetet.
– Barátok vagyunk, Rachel, éppen ezért tudom, hogy
megbízhatok benned, és senkinek nem fogod elmondani, miről
szól ez a könyv… sem azt, hogy valaha is olvastad. – Nagyot
nyelt. – Ez még kezdetleges állapot, valószínűleg minden meg
fog változni, amit olvastál.
– Ha neked lennék, egy szót sem változtatnék rajta – jegyezte
meg Rachel. – De ne aggódj, nálam biztonságban van a titkod.
Egy léleknek sem mondom el.
Madeline megtanulta a leckét: sehol máshol nem írhat, csak a
bérelt lakásban. Még éjszakára sem fogja hazavinni magával a
jegyzettömbjét. Ott fogja tartani a lakásban, a párnák vagy a
mikrohullámú sütő alatt.
Madeline tudta, hogy Rachelnek van pótkulcsa a lakáshoz, és
jelenleg nem volt biztos benne, hogy tartózkodni fog a
használatától.
Másnap

Madeline

e-mailt

írt

Angie-nelc

a

cím

megváltoztatásáról. Másik címet javasolt: Tudja az ég.
Angie visszaírt: „Maradunk a B/G-nél Különben meg a Tudja az
ég kifejezésről mindig az a borzalmas Donna Summer-dal jut
eszembe.”

Madeline háromszor is felhívta Angié-1, és mindháromszor
az üzenetrögzítő kapcsolt. Még Marlót, Angie asszisztensét sem
tudta elérni.
Délután ötkor kopogtak az ajtón.
Eddie, gondolta. A csekkel. Rohant kinyitni.
Trevor

állt

az

ajtó

előtt,

kezében

a

nagyon

cuki

pilótasapkájával, és komor képpel.
– Helló, édes – köszöntötte Madeline. – Megleptél. Azt
hittem, Eddie lesz az.
Szájon csókolta Trevort, ő azonban nem is reagált. Igazából
kicsit megrándult az arca.
– Mi a baj? – kérdezte Madeline.
– Pletykát hallottam ma Pamelától, az Island Air földi
utaskísérőjétől.
– A francba – mondta Madeline.
Biztosan Grace-ről és Benton Coe-ról, csakis erről lehet szó.
Pocsék helyzet, Madeline-nek forgott a gyomra. Pamela, az
Island

Air

pletykafészke

földi

utaskísérője

Szőke

Sharonnal,

Nantucket
Janice-szel,

legnagyobb
a

fogorvosi

asszisztenssel meg Rachel McMann-nel együtt.
Madeline behúzta Trevort a lakásba, becsukta és kulcsra
zárta mögötte az ajtót. Trevor a kanapéra rogyott.
– Mi az? – kérdezte Madeline.
– Azt hitted, Eddie vagyok? – kérdezte Trevor. – Miből
gondoltad? Gyakran meglátogat itt Eddie?
– Nem! – tiltakozott Madeline. – Aznap járt itt utoljára, mikor
kivettem a lakást.

– Jó – felelte Trevor. – Mert a pletyka, amit hallottam… amit
Pamela mesélt, és amit legalább hat másik embertől hallott… azt
beszélik, hogy viszonyod van Eddie Pancikkel.
– Jóságos ég! – kiáltott Madeline.
Trevor hallgatott.
– Nem igaz – folytatta Madeline. – Nyilván. Honnan szednek
az emberek ekkora marhaságot?
– Ó, akárhonnan – mondta Trevor. – Saját lakást vettél ki,
Eddie az első nap beugrott, és valaki meglátta. Aztán valaki más
hallotta, hogy telefonon beszéltetek.
– Mondtam, hogy felhívtam, mert vissza akartam kapni a
pénzünket. Az élet drága, és szükségünk van arra az
ötvenezerre.
– Mi lett olyan sürgős hirtelen? – kérdezte Trevor. –
Kártyaadósságod van, amiről nem tudok?
Madeline leült a férje mellé a kanapéra.
– Nehezen haladok a regénnyel. Nagyon-nagyon nehezen. És
attól félek, hogy vissza kell fizetnem az előleget.
– Nehezen haladsz? Én nem ezt hallottam. Azt hallottam,
hogy az új regényed egy olyan párosról szól, akik őrülten szexi
házasságon kívüli viszonyt folytatnak.
– Ezt meg ki mondta? Ezt is Pamelától hallottad?
– Nem számít, ki mondta. A pletyka terjed, Madeline. Az
emberek azt beszélik, hogy viszonyotok van Eddie-vel, és ebből
meríted a szuperszexi regényed témáját.
– Ezt nem hiheted el – tiltakozott Madeline. – Tudod, hogy
sosem csalnálak meg.
Trevor felkapta a jegyzetfüzetét.

– Ez az új regényed?
Madeline megpróbálta kitépni a kezéből, ő azonban nem
engedte el, és Madeline már attól félt, hogy elszakítják a lapokat.
Hátradőlt a kanapé vánkosára, próbált nyugodtan lélegezni.
– Igen, ez az új regényem, de még nem állok rá készen, hogy
elolvasd.
– Olyan párosról szól, akik őrülten erotikus házasságon
kívüli viszonyt folytatnak?
– Olyasmi.
Trevor a dohányzóasztalra dobta a jegyzetfüzetet.
– Hát ez remek.
– Ez fikció! – kiáltotta Madeline. – Fikciót írok. Az a baj, hogy
már senki nem akar fikciót olvasni! Csak emlékiratokat! Azt
akarják látni, hogy: „igaz történet alapján' Mindenkinek Mary
Karrt

meg

Erik

Larsont kellene olvasnia!

De

ez

–

a

jegyzettömbjére bökött – kitalált történet! Színtiszta fikció! Az
egészet én találtam ki az olvasóimnak!
– A könnyű part nem volt színtiszta fikció – felelte Trevor. –
Az élettörténeteden alapult. Geoffrey-ról szólt. A Hotel Springford
pedig az anyáddal való kapcsolatodról. Ez pedig azt jelenti, hogy
az egyetlen színtiszta fikció, amit írtál, az Islandia volt, az pedig
inkább a sci-fi kategóriájába tartozott. Biztattalak, hogy írj hozzá
folytatást. De nem, neked úgy tűnik, ezt a szemetet kellett
megírnod.
– Nem szemét.
– Igazad van. Akármilyen dühös vagyok, és akármilyen
kényelmetlen helyzetbe kerültem, túlságosan tisztellek ahhoz,
hogy szemétnek nevezzem a munkádat.

– Lehet, hogy szemét – felelte Madeline. – Nem tudom. De
még messze nincs befejezve. – A férje helyes arcélét nézte. Az
élet Trevorral kárpótolta őt mindazért, amit korábban kellett
elviselnie: a magányos gyermekévekért meg a veszélyes
kapcsolatáért

Geoffrey-val.

Az

ő

szerelmével

Madeline

lényegében Gretchen Green lett, a hős kislány. Az a nő lett, aki
lenni akart. Vagy majdnem. Kinyújtotta a kezét, hogy megölelje
a férjét.
Nem mondhatni, hogy Trevor eltolta magától, de nem is
viszonozta az ölelést. Megmerevedett, aztán felállt.
– Szükségem van a segítségedre! – mondta Madeline. –
Szükségem van a támogatásodra. Te vagy a férjem!
– Te pedig a feleségem – felelte Trevor. A hangja hajszálnyit
kedvesebb

lett,

és

Madeline

érezte,

hogy

elönti

a

megkönnyebbülés.
Trevor azonban így folytatta: – Azt hiszem, térre van
szükséged. Vagy talán nekem.
– Térre? – kérdezte Madeline. – Ezt meg hogy érted?
– Úgy, hogy szerintem itt kellene maradnod pár napig. Míg
én megpróbálom ezt feldolgozni.
– Nem akarok itt maradni! Ez egy borzalmas ötlet!
– Ha megengeded, hogy elolvassam, amit írtál, nem fogok
ragaszkodni hozzá. Baromira jól ismerlek, Madeline King, és az
ösztöneim azt súgják, hogy rejtegetsz valamit.
– Nem rejtegetek semmit! – felelte Madeline, de még ő sem
találta meggyőzőnek a hangját, Trevort pedig biztosan nem ejti
át ezzel. – Csak egy író vagyok, aki próbálja megvédeni a
munkáját!

– Madeline – mondta Trevor.
Madeline majdnem kibökte: Grace-nek viszonya van Benton
Coe-val, és titokban ezt használom az új könyvem forrásaként. De nem
az én hibám! Sarokba szorítottak! Vagy én szorítottam bele magam!
– Nem akarom, hogy elolvasd – mondta végül. – Majd
később, de most még nem.
– Hát jó. – Trevor felállt, és az ajtó felé indult.
– Komolyan mondtad? – kérdezte Madeline. – Elmész?
– Igen.
– Meddig tart az a „pár nap"? – kérdezte. Aggódott, hogy
Trevor valójában örökre száműzni akarta.
– Nem tudom, Madeline – felelte Trevor. – Pár napig. Ha
pontos számra van szükséged, azt mondanám, egy hét.
– Egy hét?
– Le kell csillapodnom.
Aznap éjjel Madeline rosszul aludt a bérelt lakásban lévő
hatalmas franciaágyban. Próbálta úgy felfogni, mint mókás
kalandot, de a matrac kemény volt, és kényelmetlen, a
szekrényben talált ágyneműkből pedig furcsa szag áradt. A
hálószoba egyetlen ablaka egy sikátorra nézett, itt vágtak át
azok, akik hazafelé tartottak a Boarding House-ból vagy a
Ventunóból. Madeline hallotta a lépteiket és a hangjukat, mely
felélénkült és összefolyt az alkoholtól. Neki is innia kellett volna
egy pohár bort lefekvés előtt, de nem akarta, hogy bárki is lássa,
amint bort vesz a Murray’sból, aztán visszamegy vele a bérelt
lakásba.

Sem kedve, sem pénze nem volt elmenni egyedül vacsorázni
– különben is, hogy nézne az ki? Madeline King elment egyedül
vacsorázni, valószínűleg a szeretőjére vár.
Készített magának egy mogyoróvajas-banános szendvicset
vacsorára.
Az jutott eszébe, hogy talán a kanapén jobban aludna, így hát
átment a nappaliba egy takaróval és a párnával, de az ottani
ablakon nem volt redőny, se más fényzáró eszköz, így beömlött
rajta a Centre utca lámpáinak fénye. Madeline felült, a tojásos
dobozt bámulta, és a lakás előző tulajdonosára gondolt, aki most
valahol St. Johnban él egy sziklaszirten.
Hogy hozhatná ezt helyre? Kérje meg Eddie-t, hogy hívja fel
Trevort, és oszlassa el az aggályait? Ez jó ötletnek tűnt – talán.
De az is lehet, hogy visszafelé sül el, és csak tovább ront a
helyzeten.
Mi lesz, ha Trevor elválik tőle? Már a gondolat is abszurdnak
tűnt. Vagyis annak tűnt volna mostanáig. Ők ketten a
házasságuk nagy részében a mennyekben jártak. Ők voltak
Nantucket örökké boldog párja. De talán épp ezért terjedt el ez
az idióta pletyka, mert az emberek irigykedtek rájuk, és azt
akarták, hogy a „boldog pár" ne legyen olyan boldog.
Mikor Madeline végre elaludt, rémálma volt Geoffrey-ról. A
valóságban Geoffrey feje kopaszra volt borotválva, a hátán pedig
színes Prométheusz-tetoválás díszelgett, Madeline álmában
azonban Geoffrey úgy nézett ki, mint dr. Andy, Rachel McMann
férje, csak épp tele volt a szája fekete fogakkal. Összekötötte
Madeline

csuklóját

és

bokáját

műanyag

kábelkötővel,

felvillantotta a fogait, Madeline pedig sikoltozni kezdett – erre
riadt fel.
Madeline hason feküdt a kanapén, az arcát a párnába
nyomta, és arra gondolt: Mit tettem?
„Az ösztöneim azt súgják, rejtegetsz valamit."
Trevornak eszébe sem jutott volna ilyesmi, ha nem hallja azt
az átkozott pletykát Pamelától.
Madeline felállt, járkálni kezdett, aztán megállt a sötét
ablaknál, és legszívesebben lekiáltott volna az utcára.
Törődjetek!
A!
Saját!
Dolgotokkal!
Hagyjátok!
Abba!
A!
Pletykálást!
Elképzelte, amint a Galley-ban ebédelek róla beszélgetnek,
vagy amint Janice, dr. Andy asszisztense minden páciensnek
továbbadja a pletykát. Hallottad? Pamela az Island Airnél
elmondja Barrynek, a repülőtéri étterem pultosának, aki aztán
otthon mindent elmesél a feleségének, Candance-nek, az RJ
Miller fodrászszalon recepciósának. Ha már eljutott olyan
helyekre, mint a fogorvosi rendelő és a szépségszalon, nem lehet
megállítani

–

Szőke

Sharon

kibeszéli

a

barátnőivel

a

jachtklubban vitorlázás, teniszezés és a Cobb salátája eszegetése
közben. Aztán persze lecsapnak rá a brókerek. Erről fognak
susmorogni,

miközben

Monomoyban

egy

tizenegymillió

dolláros házat nézegetnek. Onnan átmegy a hír Sconsetbe, a
postára és a Summer House-ba. Az emberek erről pletykálnak a
Wauwinet Gatehouse-nál, miközben leengedik a kocsigumikat a
Great Point-i kaptató előtt.
Madeline tudta, hogy igazából nem ő a célpont, hanem
Eddie. Sokan gyűlölték Eddie-t. Erről fognak beszélni az
Atheneum

könyvtárosai,

a

gőzhajóba

autókat

beemelő

munkások, a léhűtők, akik a Madaket Marine-nál szervizeltetik a
hajójukat, a Pygmalion színészgárdája a nantucketi társulatban.
„Hallottad? Madeline King összejött Eddie Pancikkel."
„És Madeline könyvet ír róla!"
Madeline-t-annyira undorította az egész, annyira megalázva,
kínosan érezte magát, annyira elborzadt és szégyenkezett –
mivel tudta, hogy mindezt ő idézte elő –, hogy felkapta a
madártojásokkal teli dobozt, és földhöz vágta. Az üveg összetört,
a tojások megrepedtek, a padlót beborította a szemét.
Na, tessék, gondolta. Tönkretette az egyetlen eredeti és
érdekes dolgot ebben a lakásban.
Reggel Madeline arra ébredt, hogy SMS-t kapott Rachel
McManntől.
„Szia! Brick mondta Calgarynak, hogy elköltöztél otthonról
egy időre. Gondolom, jól jönne egy barát. Megiszunk valamit
szerda este?” Madeline a kijelzőre bámult. Brick elmondta
Calgarynak! És most Rachel McMann tudja, hogy Madeline pár
napig a lakásban marad – bár ő szerette volna tisztázni, hogy ez
nagyon mást jelent, mint azt, hogy „elköltözött otthonról?
Különben is, Rachel számolt be az egész világnak az új

regényéről is! Ő volt az egyetlen, aki olvasta Redden, Angie-n és
a Final Word munkatársain kívül, akik Manhattanben laknak,
gyakorlatilag egy másik galaxisban!
Madeline legszívesebben azt írta volna vissza: „Rohadj meg
Rachel!”
Ehelyett azonban kitörölte az SMS-t, és leült dolgozni.

GRACE
Alig léptek ki Jean Burton lugasából, Grace máris magán érezte
ötven féltékeny nő pillantását.
Benton karján érkezett.
Jean, a mindig bájos háziasszony azonnal köszöntötte őket.
– Grace! – mondta. – Annyira örülök, hogy látlak! És
Benton… – Odahajolt, cuppanós csókot nyomott a férfi orcájára.
Grace tudta, hogy egész este ez lesz: a Nantucket Garden
Club előkelő hölgyei nyakukat szegve igyekeznek majd
magukra vonni Benton figyelmét. Lehet, hogy némelyik nő
nyíltan ajánlatot tesz majd neki.
Ő azonban Grace-é.
Az elmúlt években mindig olyan ruhában jött az estélyre,
amit Eddie kertészlányosnak hívott: fehér blúz, hosszú szoknya
és a Peter Beaton szalmakalap. Ma azonban vadonatúj, fekete
nyakpántos ruhát vett fel, gyöngygallért és T-szíjas fekete
szandált, melyet Allegra szekrényéből csent el. Úgy döntött,
hogy kiengedve viseli a haját, mert Bentonnak így tetszett a
legjobban.
Még Eddie is hátrahőkölt, mikor meglátta.
– Hűha! – mondta. – Gyönyörű vagy! Hová is mész?
– A Sunset Soiree-ra – felelte Grace, miközben próbálta
leplezni a csalódottságát. Ez az ember soha nem emlékszik
semmire, amit neki mond! – A kertészeti klub rendezvényére.
– Hát persze.

Grace majdnem emlékeztette a férjét arra is, hogy Benton
lesz a kísérője, és erre már jóváhagyását adta. De aztán arra
gondolt: Minek felkavarni az állóvizet? Búcsúzóul adott egy puszit
Eddie-nek és Hope-nak. Allegra nem volt otthon.
Felvette Bentont az Old South utcai épületegyüttesnél, a
repülőtérnél. Benton két hatalmas, pajtaszerű létesítményt bérelt
a munkájához szükséges teherautók, vontatók, fűnyírók és
markolók

számára. Az

egyik

épület

emeletén

lakott

a

menedzserével, Donovannel, valamint Donovan barátnőjével,
Leslie-vel, aki Benton egyik táj építészcsapatát vezette. Amikor
Benton el akart menni szórakozni, Leslie-hez és Donovanhez
csapódott.

Tengerparti

kiállításmegnyitókra,

vagy

barbecue-kra
élőzenét

hallgattak

mentek,
a

Lobster

Trapben. Grace ennyit tudott Benton nantucketi életének abból a
részéből, amibe ő nem tartozott bele.
Most azonban látta Benton bázisát. Poros ipari területen állt.
Sehol egy szál fű. A kocsibejárót kavics borította, az „udvart"
aszfalt.
A cipész cipője mindig lyukas, gondolta Grace. Ennek ellenére
örömmel töltötte el a látvány, ahogy ott sorakoztak a kis pickupok az oldalukra fejtett négylevelű lóherével. Ez itt Benton Coe
főhadiszállása, irányító központja, uradalma.
Megnyomta a dudát, amit Sabine nagyi elég rossz szemmel
nézett volna. Egy dolog a házasságtörés – nyilván nem számított
kuriózumnak a negyvenes, ötvenes években sem, mikor Sabine
olyan idős lehetett, mint most Grace –, a dudát nyomkodni
azonban

ahelyett,

hogy

odamenne

a

bejárati

ajtóhoz,

megbocsáthatatlan. Grace nem akarta, hogy „randinak" tűnjön a

felbukkanása. Nem akart találkozni sem Donovannel, sem
Leslie-vel, és nem akarta, hogy Benton valamelyik munkása –
akik közül néhányan a másik épület emeleti apartmanjában
laknak – meglássa, amint egy fekete ruhás nő kopog be a
főnökük ajtaján.
Mikor azonban Benton kilépett hófehér nadrágban, türkizkék
ingben, sötétkék zakóban és papucscipőben, Grace kis híján
elalélt. Parkolásra kellett állítania a Rangé Rover automata
sebváltóját, hogy mély levegőt vehessen. Ez az ember…
egyszerűen káprázatos. Eddig még mindig csak farmerben,
pólóban és kapucnis pulcsiban látta.
Benton beült kocsiba.
– Hű, Grace! Olyan szép vagy, hogy szóhoz sem jutok!
Mosolyogj, és köszönd meg! – gondolta. De nem bírt megszólalni.
Izzott az egész füle.
Grace sosem ment üres kézzel buliba, most egy karton
halványkék tojást adott át Jeannek.
– Hillary és a többi Araucana tyúk produktuma – mondta. –
Ők a legjobb termelőim.
– Én elfogult vagyok Ladybird pettyes tojásaival – jegyezte
meg Benton.
Jean elfogadta a dobozt.
– Úgy fogok vigyázni rájuk, mintha aranyból lennének. –
Aztán drámai mozdulattal meglendítette a kezét, mintegy
bemutatva a – minden részletében tökéletesen gondozott –
kertjét, a mandolinosokat, a miniszendvicseket, melyeket a
partiszervező cég emberei hordtak körbe, és Grace szerint a

napot is, mely kötelességtudóan aranyló, édeskés fénybe vonta a
helyszínt. Grace azonnal észrevette a hatalmas asztalt, melynek
egyik felén italok sorakoztak, a másik fele pedig sajtoktól,
szőlőtől, epertől, sárgabaracktól, olajos magvaktól, szalámitól,
savanyított zöldségektől, sós kekszektől, bagettszeletektől,
birsalmasajttól, olívabogyóktól és mártásoktól roskadozott. A
büféasztal fogalmát Grace találta ki három évvel korábban –
olyan, mint az angol parasztebéd, csak nagyobb lélegzetű –, Jean
pedig folytatta a hagyományt.
– A mindenit! – mondta Benton. – Jean, felülmúltad
önmagad.
Jean ragyogott.
– Mindent, amit tudok, ettől a lélegzetelállító nőtől tanultam,
itt – mondta, és megmarkolta Grace bicepszét. – Esküszöm,
Grace, mikor besétáltál ide, azt hittem, az egyik lányod vagy.
Szinte ragyogsz. Csak nem vagy terhes?
Grace nevetve lehurrogta.
– Jaj, dehogy!
A többi nő virágos nyári ruhában és vászoningben jelent
meg; mindenfelé Jack Rogers márkájú szandálokat és Lilly
Pulitzer mintákat lehetett látni. Úgy fejtettek, mintha egy színes
szélesvásznú film statisztái lennének, de épp ez is volt a lényeg.
A nantucketi nyári koktélpartik között ez volt a legelegánsabb és
legelőkelőbb.
– Szerezzünk egy italt! – javasolta Grace.
– Hozok neked valamit – ajánlkozott Benton. – Mit kérsz?
– Savignon blanc-t. Sancerre-t, ha van.

Benton megindult az italkínálat felé, mire a nők, Jody
Rouisse, Susan Prendergast és Monica Delra úgy megszállták
Grace-t, mint keselyűk az elütött állatot.
– Te mázlista! – mondta Monica. – Elhoztad Bentont!
– Álompasas – fűzte hozzá Jody.
– És biztosan jól is keres – tette hozzá Susan.
– Mi történt Madeline-nel – kérdezte Monica. – Csak nem
vesztetek össze?
– Dehogyis! – tiltakozott Grace. Őszintén szólva, nem is
emlékezett rá, mikor haragudtak meg egymásra utoljára
Madeline-nel. – Nagyon leköti az írás.
– Hát persze – felelte Jody. – Hallottam hírét.
– Szóval úgy döntöttem, hogy Bentonnal jövök – folytatta
Grace. – Tavaly nyár óta segít a kertünkben.
– Tudjuk – mondta Jody. – Nagyon szeretnénk már látni az
udvarodat!
– Azt hittem, az idén talán te szervezed az estélyt – fűzte
hozzá Susan.
– Nem egészen tart még ott a kert – felelte Grace, bár
valójában túlzottan is szép volt hozzá.
Jean még novemberben megkérdezte Grace-t, hajlandó
lenne-e megrendezni az estélyt, ő azonban már akkor is az
esetleges újságmegjelenésen gondolkodott, és nem akarta volna,
hogy száz ember tapossa össze a füvét, és terrorizálja a csirkéit.
– Ugyan már! – tiltakozott Jody. – Csak meg akarod tartani
magadnak. Grace titkos kertje.
Benton megjelent Grace mellett, és átadott neki egy pohár
pezsgőt.

– Csak chardonnay volt. Gondoltam, ennek jobban fogsz
örülni.
Grace elvette a poharat, és rámosolygott.
– Igen, köszönöm.
– Hölgyeim – mondta Benton –, köszönöm, hogy befogadtak
egy ilyen magamfajta bugrist a partijukra. Látom, hogy a nemem
elég szűkén képviselteti magát, de én ezt pont így szeretem.
A csoport kuncogni kezdett.
– Grace épp arról mesélt, hogy segítesz neki a kertjében –
jegyezte meg Jody.
– Mindennap ott vagyok – erősítette meg Benton. – Az a
kedvenc projektem.
– Benton dizájnja az egész, az ő tudását dicséri – tette hozzá
Grace. – Nem az én érdemem. Én csak egy egyszerű hangya
vagyok ott.
– Elmondtad már nekik a hírt? – kérdezte Benton.
– Milyen hírt? – érdeklődött Monica.
– Megszöktök együtt? – találgatott Susan. Benton karjára
tette a kezét. – Hagyd őt, válassz engem!
Benton felnevetett.
– Grace híre, neki kell elmondania.
Grace pislantott. A beszélgetés kezdett kissé elvadulni.
Amikor Benton azt mondta, hogy Grace kertje a kedvenc
projektje,

vajon

mire

gondoltak

a

többiek?

Vajon

úgy

gondolták… Na és az a megjegyzés, hogy Benton és Grace
megszöknek együtt?
Madeline-nek igaza volt. Ezek a nők kígyók.
– És mi az a hír, Grace? – biztatta Jody.

Már nem is akarta annyira elmondani. Hadd lepődjenek meg
július 26-án, mikor kinyitják az újságot!
Csakhogy képtelen volt magában tartani.
– Cikk jelenik meg a kertemről a Boston Globe-ban. A
vasárnapi Otthon és Kert mellékletben.
Néhányuknak a szája is tátva maradt, mások bólogattak,
Jody Rouisse féltékenyen forgatta a szemét – ami nem meglepő.
Ő nevezte Bentont álompasasnak, és épp válófélben volt.
Valószínűleg az volt minden vágya, hogy belemélyessze a fogait
Benton erős vállába.
– Ez fantasztikus! – mondta Susan Prendergast. – Biztosan
nagyon izgatott vagy.
– Hallottam, hogy Eddie megbízott egy sajtóst – jegyezte
meg Jody. – Ő segített hozzá?
– Igen – ismerte be Grace. – Hester Phan. Sajtóközleményben
elküldte a fényképeket és a teljes leírást jó néhány újságnak, és a
Boston Glohe csapott le rá először. – Úgy adta elő, mintha több
magazin is szeretné bemutatni a kertet.
– Én a Classic Gardenben reménykedtem – tette hozzá Benton.
– Pár éve Savannah-ban készítettem egy projektet, ami abba az
újságba került bele. Kiváló munkát végeztek.
– Nagyon szeretem a Classic Gardent – mondta Susan.
Grace eltöprengett, vajon várnia kellett volna-e a Classic
Gardenre, mielőtt igent mondott a Boston Globe-nak, hogy
teljesülhessen Benton vágya.
Belekortyolt a pezsgőjébe. A többi nő irigykedve nézte, ez
tagadhatatlan, de volt a tekintetükben némi megvetés is – vagy

legalábbis Grace így érezte. A férje alkalmazott egy sajtost, ezért
Grace kertje most megjelenik a Boston Globe-ban.
Mi ez az egész, ha nem a hiúsága közszemlére tétele?
Mielőtt

azonban

Grace

felmérhette

volna,

mennyire

elképesztő dolognak látják ezt a többiek, félbeszakították a
gondolatait.
– Grace, szia! – kiáltotta valaki. – Szia, szia, szia, szia! El sem
hiszem, hogy ti ketten itt vagytok!
Mikor Grace megfordult, Sharon Rhodest, más néven Szőke
Sharont látta maga előtt. A majdnem száznyolcvan centi magas
Sharon Rhodes feltűnő szőkére fejtette a haját, és mintha túl sok
foga lett volna a széles szájában, de a legvonzóbb vonása a
szívből jövő, ragadós nevetése volt. Bárhová ment, mindenhol az
ő hangját lehetett csak hallani, így mindig ő állt a figyelem
középpontjában. Ma este szokás szerint azonnal megakadt rajta
az ember szeme, ahogy végigvonult a pipacsvörös, pánt nélküli
blúzában, passzos nadrágjában és a tizenkét centi magas
tűsarkújában, mely nyilvánvalóan meg fogja rongálni Jean
Burton csodás gyepét.
Lapos talpú, gondolta Grace. A Sunset Soiree-ra épp ezért illik
lapos talpú cipőben érkezni.
– Szia, Sharon! – mondta Grace. Odahajolt két puszira. – De
jó látni téged!
Szőke Sharon leplezetlen érdeklődéssel nézte Bentont.
– Azt hiszem, még nem mutattak be minket egymásnak. –
Kezet nyújtott neki. – Sharon Rhodes vagyok.
– Örvendek – felelte Benton.

– Természetesen már hallottam a munkáidról – folytatta
Szőke Sharon. – Korábban nem Katherine McGovernnel éltél
együtt?
– McGuwyval. De. Nagyszerű lány. Elváltak az útjaink, de
úgy hallom, boldogan él…
– San Diegóban! Múlt nyáron ő tanította a gyerekeimet
vitorlázni a jachtklubban. – Szőke Sharon Bentonra kacsintott. –
Szerintem azt remélte, hogy ti ketten összeházasodtok.
– Sajnos nem így alakultak a dolgok – mondta Benton. – Nem
ez volt megírva nekünk.
Szőke Sharon bólintott, aztán Grace és Benton közé
pillantott, mintha próbálná értelmezni, amit lát.
– Benton segít a kertünk kiépítésében – szólalt meg Grace. –
Mindent elvarázsol, amihez hozzáér. Látnod kéne a rózsákat!
– Nagyon szeretném látni őket – felelte Szőke Sharon –, de
sosem hívsz meg.
Grace elmosolyodott. Úgy érezte, ő az egyetlen élő ember,
akit még érdekel a jó modor. Isten áldja Sabine nagymamát és
azokat a vasárnapokat, amikor Grace megtanulhatta, hogyan kell
rendesen megvajazni a kenyerét!
– Mindig szívesen látlak – mondta Szőke Sharonnak.
Szőke Sharon úgy nevetett, mintha ez lenne a legviccesebb
dolog, amit valaha is hallott. Tényleg elég vicces volt. Ha csak
úgy, bejelentés nélkül beállítana Grace-hez, hogy megnézze a
rózsáit, ő úgy tenne, mintha migrénje lenne. Hálás lenne a
hatalmas tölgyfa ajtónak, amiért elzárja őt Szőke Sharon kíváncsi
pillantásaitól. Az ő otthona erőd, ahol Szőke Sharont nem látják
szívesen. Grace nem tartotta őt rossz embernek, csak épp túl

harsány volt az ő ízlésének. A ruhái túl kihívóak, a cipője sarka
túl magas, a nevetése túl hangos. Ezzel Madeline is egyetértett.
Ha Madeline itt lenne, azonnal kitárgyalnák Szőke Sharont,
mihelyst elfordul tőlük. Mintha Szőke Sharon olvasott volna a
gondolataiban, megkérdezte:
– Na és Grace, hallottál már Madeline új könyvéről? Azt
hiszem, Rachel McMann a minap beleolvasott.
– Tudom, hogy keményen dolgozik rajta – felelte Grace.
Aztán Bentonra mosolygott. – Visszamegyünk a kertbe?
– Igen – felelte Benton az erős, surrey-i akcentusán. –
Menjünk vissza!
– Rá kellene kérdezned Madeline-től! – kiáltotta utána Szőke
Sharon.
– Úgy lesz! – ígérte Grace. Aztán belekarolt Bentonba. –
Örülök, hogy láttalak.
Grace és Benton továbbsétált, Jean Burton ágyásait csodálták,
mindegyiket nebáncsvirág szegélyezte.
– Ó, nebáncsvirág! – suttogta Benton.
Grace megszorította a karját. Ők ketten egy véleményen
voltak a nebáncsvirágról: túl sok és túl elcsépelt.
Elsétáltak
narancssárga

az
kői

első

halastó

pontyok

mellett,

lustán

nézték,

köröznek.

amint

a

Grace-ben

ugyanolyan érzéseket keltettek a kis halastavak, mint az
állatkertben a ketrecbe zárt tigrisek és oroszlánok.
– Szóval McGuwy hozzád akart menni? – kérdezte Grace.
– Ó, hát azt én nem tudom – felelte Benton. A víz felszínét
bámulta.

– Nekem elmondhatod. Nem leszek féltékeny. – Persze
hazudott. Máris kezdett féltékeny lenni. Abban a pillanatban,
mikor Szőke Sharon kimondta Katherine nevét, felállt a karján a
szőr, a szívére pedig tüskék nőttek. Tudta, hogy Benton és
McGuwy együtt éltek előző nyáron. Egyszer még találkozott is a
lánnyal, mikor ő, Eddie, Madeline és Trevor vacsorázni mentek a
Le Languedocba. Sajtburgert és fokhagymás sült krumplit
eszegettek a lenti bisztróban, mikor Benton besétált egy fiatal
nővel. Grace emlékezett rá, mennyire felkeltette az érdeklődését.
Meg akarta nézni magának ezt az érdekes nevű nőt.
„A barátnőm, McGuwy” – Benton így utalt rá tavaly nyáron.
McGuwy: ez egy manó- vagy koboldnév.
Benton odavitte a lányt az asztalukhoz, és bemutatta.
– Ő McGuwy.
Pontosan ilyen nőre gondol az ember, mikor a „szomszéd
lány" kifejezést használja. Vörösesbarna haj, szeplők, fekete
keretes szemüveg. Fekete hímzéses fehér blúzt, fekete nadrágot
és fekete Jack Rogers szandált viselt. A lábkörmeit türkizkékre
fejtette. Csinos volt? Grace nem tudta eldönteni. Elég csinos és
elég fiatal. Eleven, tüzes nőnek tűnt, aki semmire nem mond
nemet. Valószínűleg nagyon szórakoztató társaság. Grace csak
két dolgot tudott róla: vitorlázást tanított a Nantucket Yacht
Clubban, és egyáltalán nem érdekelte a kertészkedés. Mikor
Grace megkérdezte Bentont, hogy működik így a kapcsolat, ő azt
felelte:
„Elég jól. Más az érdeklődési körünk, de nem ügy?
Most azonban, hogy Grace és Benton szeretők lettek,
McGuwy nevének említése új jelentést kapott.

– Azt

akarta,

hogy

házasodjunk

össze,

és

legyenek

gyerekeink. – Benton vállat vont. – Nem tudom vádolni érte. A
nők az ő korában ezt akarják.
– És te… melyik részét nem akartad? – kérdezte Grace. – A
házasságot? Vagy a gyerekeket? – Grace még sosem gondolt
bele, hogy Benton akarhat-e gyereket. Eszébe jutott, mikor Jean
Burton megkérdezte, nem terhes-e. Ő most negyvenkét éves, két
tinilány anyja. Már évek óta nem is gondolt a terhességre.
Bolondnak tartotta Madeline-t, amiért harmincöt éves kora után
is gyermekvállaláson gondolkodott, mikor Brick már hatodikba
járt. Most azonban… ha így mennek tovább a dolgok, ha
elhagyja Eddie-t, és hozzámegy Bentonhoz, vajon fontolóra
venné az újabb gyerek lehetőségét?
– Nem tudom, Grace. Azt hiszem, McGuwyval nem akartam
egyiket sem.
Grace belekortyolt a pezsgőbe. Lassan sétálgattak a tavak
körül, aztán ráfordultak a rejtett halastóhoz vezető kövezett
ösvényre,

mely

majdnem

körbefonta

a fehér

Annabelle

hortenziabokrot.
– Hat halastó! – jegyezte meg Benton vidáman.
Ennél a tónál kőpad állt, és mivel még senki nem fedezte fel
a vendégek közül, Grace leült. Be akarta fejezni ezt a
beszélgetést.
– Meg akarsz nősülni? Akarsz gyereket? – kérdezte.
Benton egy ideig csak nézte őt, aztán felsóhajtott.
– Ez most elég bonyolult kérdés.

Grace tudta, hogy érti ezt. Az egész téma kínos volt. Ők most
mohó, szenvedélyes viszonyt folytattak, ami, gondolta Grace,
egyben múlékony is.
„Szerinted milyen vége lesz?" – kérdezte Madeline.
Akkor Grace arra számított, hogy ki fog pukkadni, mint egy
szappanbuborék. Úgy gondolta, egy nap arra ébred majd, hogy
visszatért a régi önmagához, szerelmes a féijébe, a lányaiba, a
csirkéibe. Csakhogy e helyett egyre mélyebbre süllyedt benne,
most már kezdett tényleg szerelmes lenni – és képtelen volt arra
gondolni, hogy véget fog érni.
Ha pedig nem ér véget, akkor a jövőjére kell gondolnia. Ha
pedig a jövőről beszélnek, akkor ezek a kérdések nagyon is
fontosak.
– Felejtsd el egy pillanatra a házasságot! Akarsz gyerekeket?
– kérdezte.
– Igen – felelte Benton. – Mindig is akartam gyerekeket.
Grace újabb kortyot ivott a pezsgőből. A szemébe minden ok
nélkül könnyek szöktek. A Hope körüli komplikációk ellenére
még szülhetett gyereket. Csakhogy megöregedett. Benton egy
fiatalabb lányt érdemel, olyasvalakit, mint McGuwy.
Benton letörölte a könnycseppet Grace arcáról.
– Kérlek, Grace! Ezt ne itt beszéljük meg! Nem jó ötlet.
– Igen, persze – felelte Grace. – Nem én hoztam fel
McGuwyt.
– Nem is én – felelte Benton. – Hanem a barátnőd.
– Istenem. Az a nő egyáltalán nem a barátnőm. – Felkelt a
padról, és megitta a pezsgője maradékát.

Hirtelen dühös lett, bár nem tudta, miért. Szokás szerint
együtt voltak Bentonnal, de az érzékenységük már nem
kapcsolódott össze olyan szépen, fecskefarkkötéssel. Nem lett
volna szabad kivinni a friss, zsenge szerelmüket a nyilvánosság
elé.
Benton előhúzott a zsebéből egy zsebkendőt, és átadta Gracenek, hogy felszáríthassa a könnyeit.
– A nagymamám imádott volna téged – jegyezte meg Grace.
– Gondolod? – Benton Grace kezét fogta, és közben az ő
sajátos pillantásával bámulta.
Most… – gondolta Grace.
Abban a pillanatban azonban megjelent Szőke Sharon a
kövezett ösvényen Jody Rouisse-szal a nyomában.
– Hát itt vagytok! – mondta. – Már azon töprengtünk, hová
tűnhettetek el.
– Jól vagy, Grace? – kérdezte Jody. – Csak nem sírtál?
– Jól vagyok – felelte Grace szipogva, és mosolyt erőltetett
magára.
– Épp a büféasztal felé indultunk – mondta Benton. –
Mindjárt éhen halok!
– A büdös sajt valami fantasztikus – közölte Szőke Sharon.
Miközben Grace és Benton távolodtak a titkos halastótól, Grace
megjegyezte:
– El akarok menni innen.
– Olvasol a gondolataimban – felelte Benton. – Az a nő
elviselhetetlen.

– Mind azok – mondta Grace. Grace hirtelen úgy érezte
magát, ahogy Eleanor, mikor először bevitte a tyúkólba. Hillary
és Dolly majdnem félholtra csipkedte.
Grace megkereste Jean Burtont, és kimentette magukat.
– Nem hiszem el, hogy ilyen korán elmentek! – tiltakozott a
háziasszony. – Még a beszédemet sem mondtam el!
– Majd küldök egy csekket. – Grace megölelte Jeant. Utálta,
hogy mennie kell, de nem bírt volna egy másodpercig sem
maradni.
Mihelyst kiértek az utcára, Benton megkérdezte:
– És most merre? – Végre lement a nap, kezdett sötétedni.
– Igyunk valamit? – vetette fel Grace.
– Például. Vagy lemehetnénk a partra?
– Necces lenne. – Beültek Grace Range Roverjébe, Grace
beindította a motort. Nem akarta, hogy máris véget érjen az eSte,
sosem akarta, de azt sem, hogy kompromittáló helyzetben lássák
őket. A Fair utcáról ráfordult a Lucretia Mott közre. Az egyetlen
észszerű ötlet, hogy hazaviszi Bentont.
– Állítsd le a kocsit! – mondta Benton.
– Micsoda?
– Állítsd le a kocsit!
Grace engedelmeskedett. A fényszórók megvilágították a
keskeny közt. Teljesen egyedül voltak. Benton kiszállt.
– Hová mész? – kérdezte Grace.
– Gyere velem! És kapcsold le a lámpát!
– Nem állhatom el az utat csak úgy!
– Senki nem jár erre.

Grace lekapcsolta a lámpát, és kiszállt a kocsiból. Mostanra
teljesen besötétedett. A Lucretia Mott közt olyan öreg, lombos
fák szegélyezték, melyek még látták a wampanoag indiánokat, a
kvékereket és a bálnavadászok özvegyeit.
Benton a karjába kapta Grace-t, és megcsókolta ott, az utca
közepén. Izgató volt, de egyben rémisztő is.
– Még meglát valaki! – mondta Grace.
– Nem érdekel. Nem érdekel, ki lát meg. Szeretlek, Grace.
Szeretlek.
Grace rábámult, a szemébe könnyek gyűltek, mindent olyan
élessé és tisztává varázsoltak.
– Igen – felelte. – Én is szeretlek. Még soha senkit nem
szerettem annyira, mint téged.
Grace hazavitte Bentont, és mikor a férfi közölte vele, hogy
Donovan és Leslie nincsenek a szigeten, ugyanis elmentek Lyle
Lovett koncertjére a Cape Cod Melody Tentbe, Grace követte őt
az emeleti apartmanjába.
„Szerinted milyen vége lesz? Nem érdekelte.
Ez a szerelem Benton Coe-val drámai; mohó és mindent
felemésztő érzelem volt. A nagybetűs, szemérmetlen, igazi
SZERELEM.
Most úgy tűnt, Eddie iránt valami teljesen mást érzett.
Tetszett neki Eddie, és elbűvölte őt. Megnevettette, megadta neki
azt, amire kétségbeesetten szüksége volt: elmenekítette a szülei
fojtogató közelségéből és a basáskodó bátyjaitól. Megadta neki a
lehetőséget, hogy saját otthont teremtsen, gyerekeket neveljen,

méghozzá a saját kedve szerint. Hagyta, hogy Grace legyen
otthon a főnök. Megadott neki minden anyagi dolgot, amire
szüksége volt. Hálás volt Eddie-nek mindezért, de nem volt belé
soha olyan szerelmes, mint Bentonba.
Mikor Grace hazaért a sötét, csöndes házba – a többiek vagy
elmentek otthonról, vagy aludtak –, hálát érzett.
Aztán felszaladt a dolgozószobájába, hogy felhívja Madelinet.

EDDIE
Grace elment a kertészeti klubos partijára, Allegra szokás szerint
bulizott, így ketten maradtak otthon Hope-pal. Grace kivételesen
nem készített vacsorát, annyira lekötötte a ruhája, a haja és a
sminkje, gondolta Eddie. Olyan szép volt, hogy Eddie majdnem
azt kívánta, bár őt vinné magával. De a kertészeti klub… nem.
Inkább dugná bele a kezét gyilkos méhek fészkébe!
Mit egyen? Talán készíthetne rántottát. A pulton öt doboz
friss tojás sorakozott.
Jobb ötlete támadt, mikor Grace elhajtott a Range Roverrel.
Bekopogott a lánya szobájának bezárt ajtaján.
Hope kilökte az ajtaját.
– Mi van?
– Éhes vagy?
Hope vállat vont. A két lány teljesen egyformán vonogatta a
vállát, ami irritálta Eddie-t.

– Öltözz! Elviszlek vacsorázni.
Fél óra múlva Eddie és Hope a nyaralók között baktatott felfelé a
macskaköves úton, a Summer House hatalmas első terasza felé.
Belülről

isteni

illatok

szálltak

ki,

valamint

zongora,

pohárcsilingelés, beszélgetés és nevetés hangjai. Eddie jó kedvre
derült. Belekarolt Hope-ba. A lánya bűbájosan festett fehér
ruhájában, a befont hajával. Kislányosan nézett ki, szemben
Allegra ijesztő nőiességével.
Az egyik elülső ablak mellett kaptak asztalt. A Summer
House-nak egyenetlen fapadlója volt, és a negyvenes évek
nyaralóinak elegánsan rusztikus hangulatát idézte. A zongorista
Cole Portert játszott. Eddie martinit rendelt citromkarikával,
Hope pedig kólát.
Amikor megjöttek az italok, Eddie megemelte a poharát.
– Egészségedre, Nagyfülű!
– Ez kedves. Kösz, apa – mondta Hope.
Eddie szeme majdnem könnybe lábadt. Halálra dolgozta
magát, ő volt a leggyorsabb, ahogy a Főnök mondta, az élete
három nőjét azonban ez sem hatotta meg. Nem akarta, hogy
körbeugrálják, de néha jólesett hallani egy köszönömöt, hogy
valaki nem egyszerű bankjegykiadó automatának tartja.
– Nagyon szívesen.
Hope a kagylólevest és a Cézár-salátát választotta, Eddie
pedig az előkelő libamájpástétomot és a báránydarabkákat.
Rendelt egy üveg jóféle Willamette-völgyi pinot noirt, aztán
hátradőlt a széken.
– Szóval, mi a helyzet a nővéreddel?

– Fogalmam sincs – felelte Hope.
– Tényleg? – kérdezte Eddie.
– Kérlek, ne mondd, hogy csak azért hívtál meg vacsorára,
mert ki akarsz kérdezni Allegráról. Ha tudni szeretnél róla
valamit, apu, azt tőle kérdezd meg!
– Sajnálom – felelte Eddie –, igazad van. Most te vagy itt
nekem, és te érdekelsz. Mi a helyzet veled?
Hope vállat vont.
– Tetszik a munka a parókián?
– Elég jó.
– Declan atya nem viselkedik veled helytelenül, ugye?
– Apa! – kiáltott Hope. – Ne! Kérlek, hagyd abba!
– Egy apának rá kell kérdeznie – felelte Eddie.
– Bírom Declan atyát – mondta Hope. – Okos. Most épp John
O'Hara könyvét olvasom, a Találkozást, és Declan atya azt
mondta, főiskolán ez volt a kedvence.
A társalgás kezdte meghaladni Eddie képességeit. Szívesen
mondogatta, hogy az utolsó könyv, amit olvasott, a Dűne volt
tizedikben, de valójában még azt sem fejezte be. Utoljára a Stuart
Little-t olvasta végig.
– Katolikus regény? – kérdezte Eddie.
– Nem – felelte Hope. – Igaz, hogy Declan atya pap, de
ember is. Nem kell mindennek „katolikusnak" lennie, amit csinál.
– Tudom – felelte Eddie. Beletúrt a libamájpástétomba.
Imádta ezt az ételt, de Grace nem hagyta, hogy ilyesmit egyen.
Nem helyeselte, ahogy tömték a libákat. Csirketulajdonosként
mindenféle szárnyasbántalmazás zavarta. Grace azonban most
nincs itt, kerti partira ment.

– Kíváncsi vagyok, anyukád jól érzi-e magát a kerti partin –
mondta.
– Szerinted nem furcsa, hogy Bentonnal ment? – kérdezte
Hope.
– Kivel?
– Benton Coe-val. A kertész pasassal.
– Ó, hát persze – mondta Eddie. – Mondta, csak elfelejtettem.
– Szerinted nem furcsa?
Eddie vajon furcsának tartotta? Nos, kicsit talán idegesítette,
hogy Grace ilyen bombázóvá vedlett át a kertésszel töltött este
kedvéért.

Eddie

azonban

nem

találta

különösebben

fenyegetőnek Bentont, bár olyan magas és megtermett férfi volt,
mint egy hun. Rózsákkal meg tulipánokkal bíbelődött. Nem
tartotta ugyan homokosnak, de érzelmileg határozottan a nőies
dolgokra volt hangolva – Grace-nek pedig épp erre volt
szüksége: olyasvalakire, akivel beszélgethet a kertjéről. Gracenek azt jelentette a kert, amit Barbie-nak a magánélet szentsége,
vagy Putyinnak az oroszok felsőbbrendűsége. Eddie-t semmi
nem kötötte le igazán a pénzkereséstől és a futástól eltekintve. A
futás azonban istenadta tehetség, ami azért nem ugyanaz.
– Nem, szerintem nem furcsa – felelte végül. – Benton
kertész, és a kertészeti klub rendezvényére mentek. Talán
megőrültem,

de

nekem

ez

teljesen

logikusnak

tűnik.

Megtaníthatja az anyukádat az összes virág nevére.
– Anya már ismeri a virágok nevét – jegyezte meg Hope.
– Pontosan. – Eddie befejezte azt az isteni csodát, amit
libamájpástétomnak neveznek, aztán intett a pincérnek, hogy
töltsön neki bort. Abban a pillanatban hátborzongató gondolat

ötlött fel benne: talán Grace hallotta az Eddie-ről és Madeline-ről
szóló pletykákat, és azért hívta magával Benton Coe-t, hogy
visszavágjon? Nem: ha Grace hallotta volna a pletykát, azonnal
kiherélte volna Eddie-t. Nem akart Grace-re és Benton Coe-ra
gondolni, még kevésbé a róla és Madeline-ről szóló pletykákra.
Csak élvezni akarta ezt a vacsorát a lányával; olyan régen járt
már utoljára étteremben.
Hope épp befejezte az olvadt csokis lávatortáját, Eddie pedig
kifizette a számlát – a báránydarabkák negyvenhat dollárba
kerültek! Hogy nem vette ezt észre rendelés előtt? –, mikor
meglátta, hogy a rendőrfőnök feléjük tart.
– Eddie! – mondta a Főnök.
Eddie felugrott a székből.
– Főnök, hogy vagy? – Kezet ráztak, Eddie pedig bemutatta
Hope-ot. – A lányom, Hope. Hope, ismered Kapenash
rendőrfőnök urat?
Hope szégyenlősen elmosolyodott. Eddie tudta, hogy
Allegra már kipattant volna a székből, kezet rázott volna a
Főnökkel,

igyekezett

volna

lenyűgözni.

De

Eddie

nem

hasonlítgatja össze a gyerekeit.
– Apa-lánya vacsorát tartotok? – kérdezte a Főnök.
– Igen – felelte Eddie. Micsoda véletlen, hogy a Főnök épp a
kiváló szülői viselkedés e pillanatában találkozik vele! Nem
egyedül jött, nem Madeline-nel, és nem is valami másik nővel.
Hanem a lányával. Ez a legjobb PR, amit Eddie csak kívánhatott,
és magától megtörtént. – Az anyja és a nővére elmentek
otthonról, úgyhogy kihasználtuk az alkalmat.

– Az jó – mondta a Főnök. – Én romantikus vacsorára jöttem
a feleségemmel. Örültem a találkozásnak, Eddie.
– Én is, Főnök – felelte Eddie. Állva maradt, míg a Főnök
odébb nem állt. A zongorista belekezdett a Somé Enchanted
Evening című dalba. Eddie Hope-ra ragyogott.
– Én végeztem – mondta a lánya. – Mehetünk?
– Mehetünk – felelte Eddie. Kiterelte maga előtt Hope-ot, és
összevissza integetett mindenkinek, akit csak látott.

HOPE
Az éjszaka közepén telefonhívást kaptak. Hope megfordult.
Émelygett, sokat evett a Summer House-ban, és mikor Eddie
felkelt, hogy kimenjen a mosdóba, Hope belekortyolt a
martinijába, csak hogy érezze, milyen íze van.
Citromos öngyújtótöltő íze volt. Hope majdnem kiköpte, de
nem akarta magára vonni a figyelmet, úgyhogy inkább lenyelte.
Az alkohol undorító.
Elhallgatott a telefon. Hope gyomra kavargott. Nagyon
remélte, hogy nem fog hányni, és próbált nem az alkoholra
gondolni. Olyan tiszta volt, olyan ártalmatlanul fejtett, hogy
Hope azt hitte, vízíze lesz.
Hirtelen meghallotta a szülei hangját a folyosóról. Az anyjáé
Hope véleménye szerint hisztérikus magaslatokba csapott.
Kinyitották Allegra hálószobájának az ajtaját, amitől Grace még
hisztérikusabb lett. Tehát Allegra még nem ért haza. Hope a
telefonjára pillantott. Tíz perccel múlt három.

Hű, gondolta Hope. Fél tizenkettőig kapott kimenőt. Allegra
megdöntötte az előző hazaérési rekordját, ami háromnegyed
kettő volt.
Grace sírni kezdett, Eddie pedig próbálta megnyugtatni, de
kicsit az ő hangja is remegett, és hirtelen Hope-nak az jutott
eszébe, hogy talán tényleg valami nagybaj van – talán Allegra
megsebesült.
Vagy…
Hope egy másodperc alatt a kukájánál termett. Te jó ég,
gondolta. Az a rohadt martini, soha többé nem iszik martinit,
nem eszik kagylólevest és Cézár-salátát, ami elég baj, mert ez
volt a kedvenc étele, de pfff, pfuj, a hányás tönkretette az
egészet. Kiadta a gyomra tartalmát, aztán remegve kiterült az
ágyon, míg rá nem tört az a hála-istennek-kijött érzés. Aztán
sikerült felállnia és kinyitnia az ajtót.
– Apa? Anya? Mi történt?
– A nővéred bajba keveredett – felelte Eddie. – Indulok a
rendőrségre. Légy szíves, feküdj vissza!
– Miféle bajba? – kérdezte Hope. A rendőrség rosszul
hangzik, de még mindig jobban, mint a kórház. – Megsebesült?
– Még nem – felelte Eddie. – Amíg el nem kapom.
Ajjaj, gondolta Hope.
– Te olyan jó kislány vagy, szívem. De a nővéred… – kezdte
Grace.
Hope ezt nem akarta hallani. Visszavonult a szobája
nyújtotta biztonságba, és bezárta az ajtót, mielőtt Grace be tudta
volna fejezni a mondatát.

Hope olyan jó kislány, de Allegra… nem az. Nem, egyáltalán
nem. Elkapták őket lan Coburnnel, miközben whiskyt ittak, és
füveztek a fiú Camarójának csomagtartóján. Mikor a rendőrök
átkutatták a kocsit, hét gramm kokaint találtak, ami elég volt
ahhoz, hogy letartóztassák a tizenkilenc éves lant.
Curren

Brancato

fülelte

le

őket,

bár

Eddie

iránti

előzékenységből a rendőrfőnök telefonált a Pancik családnak.
Az Allegrával történteknél sokkal érdekesebb, hogyan
szerzett Hope tudomást az esetről. Hajnali fél hatkor arra ébredt
(büdös szájjal és a szobában terjengő hányásszagban), hogy
SMS-t kapott Brick Llewellyntől.
Az állt benne: „Láttam a fényképet. A testvéred megcsalt,
tudtál róla, és nem mondtad el.”
Milyen fényképet? – gondolta Hope.
Annyit írt vissza: „??????????
Brick azt válaszolta: „Hollis elküldte a képet, amin Allegra és
Ian alsóneműben ülnek lan Camaróján. Brancato tiszt barátunk
rajtakapta őket. Füveztek és ittak. Ian = kokaindíler = megy
börtönbe.”
Miközben Hope ezt próbálta feldolgozni, kopogtak az ajtón.
– Gyere! – károgta.
Allegra lábujjhegyen beosont, és becsukta maga mögött az
ajtót. Becsusszant az ágyba Hope mellé.
– Hű – mondta Hope.

A nővére ilyen jellegű fizikai közeledése teljesen váratlanul
érte. Allegra meg ő annak idején csináltak olyasmiket, hogy
például összebújtak az ágyban, vagy akrobatamutatványokat
adtak elő közösen, mint a pomponlányok, de Allegra már évek
óta nem érintette meg őt szándékosan. Hope arra gondolt, hogy
akár örülhetne is, amiért a nővére visszatért az ikerségük
burkába, ő azonban csak undort érzett.
Újabb SMS-e érkezett, és miközben Allegra rázkódva sírt a
testvére párnájába, Hope a telefonjára pillantott. Allegra és Ian
fotóját kapta meg. Ian sötétkék bokszeralsóban volt, és egy üveg
whiskyt szorított a lába közé, Allegra pedig a halvány rózsaszín
melltartóját és bugyiját viselte – Hope egy pillanatig azt hitte,
hogy meztelen –, és az ujjai között füves cigit tartott. Behunyta a
szemét, ahogy beleszívott. Olyan lesújtó volt ez a fényképes
bizonyíték, hogy Hope azonnal kitörölte, bár ő is tudta, hogy
ezzel még nem semmisítette meg. Vajon ki készítette a képet? –
töprengett. Aztán rájött, hogy csakis Brancato biztos úr lehetett.
A

telefonjával. Aztán

elküldte

Hollisnak.

Ezzel

nyilván

megszegett valamilyen szakmai etikai szabályt, nem? Nem
mintha számított volna, mert mint a mondás tartja, egy kép száz
szóval is felér, és itt mind a száz szó arról mesélt, hogy Allegra
drogozott, ivott és félrelépett.
Hope

évek

óta

először

sajnálta

meg

a

testvérét.

Megsimogatta Allegra haját, körkörös mozdulattal dörzsölgette
a hátát.
– Sajnálom, hogy nincs valami jó szagom – mondta Hope. –
Hánytam.

– Nem érdekel – felelte Allegra. – Valószínűleg nekem sincs
virágillatom.
Ez igaz, gondolta Hope. Kokain, pia, cigi – vagy, ahogy Mrs.
Aguiar mondaná a parókián: a pokol és kárhozat bűze.
– Mi bánt a legjobban? – kérdezte Hope.
A kérdésre Allegra ismét könnyrohamban tört ki. Hope
tovább dörzsölgette a testvére csontos hátát. Allegra alig evett,
valószínűleg még mindig reménykedett a modellkarrierében.
Vagy azért volt ilyen vékony, mert kokaint szívott lan Coburnnel
a piros Camaro műszerfaláról? Ezen a ponton Hope semmit nem
tartott lehetetlennek.
– Hogy Ian börtönbe megy? – próbálkozott Allegra. – Brick
ki nem állhat? Hollis mindenkinek elmondja, mekkora szajha
vagyok? Curren Brancato feldobott minket. Lefotózott. Azt
hittem, jól fogja venni. Azt hittem, el fog engedni. De ő
bizonyítani akart, vagy mi. Hogy ő valaki a nantucketi
rendőrségen. Mihelyst visszaült a járőrkocsiba, elküldte a képet
Hollisnak. És Hollis, az én legjobb barátnőm, a lelki társam,
szétküldte a világ többi részének.
Hope

megpróbált

kitalálni

valamit,

amivel

megnyugtathatná. Hollis küldte szét a képet. Ő meg Allegra
többi barátja egy rakás könyörtelen opportunista.
– Anya és apa berágott – folytatta Allegra. – Apa
szobafogságra ítélt.
– Hű – mondta Hope.
Eddie még sosem adott szobafogságot Allegrának, de úgy
tűnik, az éjjeli telefonhívás a rendőrfőnöktől megtette a hatását.
– És elvette a telefonomat is.

– Ajjaj.
– Használhatom a tiédet? – írnom kell Bricknek.
– Hívd fel a vonalasról!
– Hadd használjam a tiédet!
– Nem – felelte Hope. – Nem szívesen adnám oda.
– Nem szívesen?
– Bocs.
Allegra olyan képet vágott, amit Hope csak a Szabványos
Sze-métkedős Üzemmenetnek hívott magában, de miután
Allegra valószínűleg rájött, hogy úgysem kapja meg, amit akar,
elsírta magát.
– Most mihez kezdjek, Hope?
– Azt hiszem – mondta Hope, hirtelenjében elöntötte a
gyengéd testvéri szeretet –, meg kellene próbálnod aludni.
Később, mikor Allegra tényleg aludt, finoman horkolt Hope
ágyában, ő SMS-t küldött Bricknek.
„Szerintem meg kellene bocsátanod neki.”
„Ki van zárva” – jött a válasz. „Soha”

EDDIE
Eddie még mindig félálomban volt, mikor megérkezett a
rendőrségre Allegráért. A Főnök hívta fel, és mikor Eddie
meghallotta a hangját a telefonban, remegős kocsonyává
változott. Barbie-nak igaza volt, gondolta. A lányokat elkapták a
Kasper Snacksszel a Low Beach 10.-ben. Nem fog hazudni. Amikor
a Főnök megmondta, hogy azért telefonál, mert Allegra alkoholt

ivott a Rams Pasture-ön, és elkapták, majdhogynem eszét vette a
megkönnyebbülés. Aztán kitörtek belőle a megfelelő érzelmek.
– Az istenért, Ed, ez valami tréfa?
– Bár az lenne! – felelte a Főnök. – Sajnálom, Eddie. Bent van
az őrsön. Be kell menned érte.
– Azt hiszem, nem azt a lányomat vittem el vacsorázni, akit
kellett volna.
– Tinédzserek, Eddie – mondta a Főnök. – Semmit nem
tehetsz.
A Coburn fiú szülei már ott voltak, az apja teljesen kikelt
magából, a tiszttel üvöltözött, az anyja pedig szőkén, némán és
mereven várt. Eddie egyiküket sem ismerte elég jól ahhoz, hogy
köszönjön nekik. Szerette volna elmondani nekik, milyen rossz
társaság és bomlasztó alak a fiuk, de inkább arra koncentrált,
hogy összeszedje Allegrát, és hazavigye.
Mikor már a kocsiban ültek, Eddie élete hátralévő részére
szobafogságra ítélte a lányát. Aztán elvette a telefonját.
– Tudod, milyen érzés, ha az éjszaka közepén felhív a
rendőrfőnök? – fakadt ki. – Anyukád meg én azt hittük,
meghaltál! De nem, csak bedrogozva, részegen ücsörögtél
közterületen, egy szál bugyiban egy olyan sráccal, akivel még
csak nem is jársz együtt! Az ilyen embereket nem túl hízelgő
nevekkel szokták illetni, Allegra.
Allegra sírt. Aztán úgy üvöltött és csuklott, mintha
epilepsziás rohama lenne. Eddie

majdnem visszaadta a

telefonját, és azt mondta neki, hogy minden rendben lesz, és
hogy nagyon örül, amiért épségben visszakapta őt. Hiszen senki
nem tökéletes, legkevésbé nem ő. De rájött, hogy Allegra jórészt

azért viselkedett így, mert ő meg Grace elkényeztették. És ennek
véget kell vetnie!
Amikor Eddie reggel felébredt, úgy érezte magát, mintha a
gyomrából éjszaka pacalpörköltet főztek volna. Nem bírt
megmozdulni, felkelni, felöltözni, fogat mosni, kávét inni, el sem
tudta képzelni magát a Cayenne kormánya mögött. Már attól is
égett a gyomra, ha csak a kocsija márkájára gondolt. Miért vette
meg egyáltalán? Mert Porsche, és le akarta nyűgözni az
ügyfeleit, menő csávó benyomását akarta kelteni.
Meg sem tudott moccanni, csak hevert a hátán a takaró alatt.
Nem tudott felkelni, hogy könnyítsen magán.
– Grace – nyögte.
Nem jött válasz.
Eddie behunyta a szemét, és imádkozott, hogy el tudjon
aludni. Egy örökkévalóság óta először nem megy be dolgozni.
Amikor délben felébredt; a házban csend honolt. Hol lehet
Grace? Bejött hozzá? Nem helyeztek el gondos kezek az
éjjeliszekrényére sem egy üzenetet; sem egy pohár jeges vizet,
sem egy új doboz cseresznyés Tumsot. Grace nem találta
különösnek, hogy Eddie délig aludt? Nem aggódott?
Eddie csodamód rájött, hogy tud állni, bár kissé remegett.
Felvette a legrégibb, legpuhább khaki rövidnadrágját és egy
pólót, aztán kivonszolta magát a folyosóra. Olyan rég történt
meg, hogy otthon volt a hét közepén, hogy betolakodónak érezte
magát. Az ikrek szobáinak ajtaja zárva volt. Még mindig
aludtak? Hope a parókián dolgozott – valószínűleg most is ott

lehet –, na és Allegra? Felkelt, hogy elmenjen az SAT
előkészítőjére, vagy annak már vége? Eddie nem emlékezett rá.
Rohadt lusta szülő. Kifizette Allegra óráit, de még ha eszébe is
jutott megkérdezni, hogy megy a tanulás, akkor sem figyelt a
válaszra. És mit csinált Allegra az órák után? Rémlett neki, hogy
lement a partra a barátaival. Ahol, most már gyanította, füvezett,
és whiskyt ivott. De ennek az életnek vége. Be kellene vinnie a
lányt az irodájába, és adnia kellene neki egy fájlt, csakhogy attól
félt, még megtetszik Allegrának az üzlet, mert azt azért nem
akarta. Az ingatlankereskedés megtöri a lelket.
Valószínűleg úgyis alszik, gondolta. Fel kellene ébresztenie, és
ki kellene küldenie Grace-hez, hogy segítsen neki a tyúkoknál.
Eddie a lánya bezárt ajtaját bámulta, miközben ezen
töprengett, de túlságosan szenvedett ahhoz, hogy elviselje a
konfrontációt.
Lecsoszogott a lépcsőn a konyhába. Grace már járt a tyúkólnál,
valószínűleg kétszer is. Hét tucat tojás sorakozott a pulton. És
előkészült az ebédhez, úgy tűnt, pulykás emeletes szendvicset
készített. Eddie éhes volt, de nem mert enni.
Öntött

magának

egy

pohár

hideg

tejet.

A

nyitott

konyhaablakon át hallotta Grace sírását. Nyilván felzaklatták az
Allegrával történtek, és most magát vádolja. Eddie hallotta,
amint azt mondta:
– Félek tőle. Hallottál már ennél borzalmasabbat? Félek a
saját lányomtól!
Eddie már hallott ennél borzalmasabbat. Ő is félt Allegrától.
Az a lány annyira magabiztos, úgy kézben tartja a saját dolgait,
hogy néha az ember el is felejtette, hogy még csak tizenhat éves!

Persze Eddie nagyobb befolyással volt rá, mert ő adta a pénzt, de
abban ő is egyetértett, hogy Allegra félelmetes.
Akárkivel beszélt is Grace, az illető mormolva válaszolt,
Eddie nem hallotta. Ki lehet az? Alig töprengett el rajta, máris
rájött, hogy Grace a kertészt avatta bizalmába. Benton Coe-t.
„Szerinted nem furcsa, hogy Bentonnal ment?"
Eddie kilépett a teraszra. Grace és Benton láthatóan
kellemesen ebédelgetett Grace könnyei ellenére is. Eddie ideges
lett. Miközben ő dolgozik, gürcöl, és a pénzügyeikkel kínlódik,
Grace otthon piknikezik azzal az emberrel, akinek dolgoznia
kellene náluk.
Ha Eddie-nek van annyi szerencséje, hogy reinkarnálódik,
Grace kertészeként szeretne visszajönni.
– Helló! – mondta Eddie.
Benton hátradőlve ült a széken, az ujjait összefonta a feje
mögött.

Kicsit

kényelmesebben

érezte

magát

Grace

társaságában, mint Eddie szerette volna, de nem úgy tűnt, hogy
bármi kínos lett volna közöttük. Nem mintha Grace a vállán
zokogott volna! Az asztalra támasztotta a könyökét, és a
szalvétával törölgette a könnyeit. Egymás mellett ültek, de nem
indokolatlanul közel. És mikor Eddie kilépett, nem riadtak meg,
nem ugrottak szét. Nem úgy tűnt, mintha rejtegetnének valamit.
Benton felállt.
– Szia, Eddie – mondta. Kezet fogtak. – Grace épp elmesélte,
milyen éjszakátok volt.
Grace ráemelte a könnyes tekintetét.
– Hogy van a gyomorégésed?
– Még sosem volt ilyen rossz.

– Hozhatok neked egy kis kekszet és vajat?
Eddie abban sem volt biztos, hogy ennyit képes lenne
megenni, viszont kínosnak érezte, hogy óvodásoknak való ételt
ajánlanak neki, mert nem bírja a szalonnát meg a paradicsomot –
de még az uborkacsíkokat sem Grace fűszeres-kefíres öntetével.
– Jól vagyok – mondta olyan hangon, mint a duzzogó
gyerek.
Grace hátratolta a székét, és felállt.
– Hozom a kekszet.
Benton is felállt.
– Mennem kell. A bájos Mrs. Allemand már vár.
– Edith Allemand? – kérdezte Eddie.
Benton elvigyorodott.
– Személyesen.
Edith Allemand a Main Street 808.-ban lakott egy olyan
házban, melytől Eddie-nek csörgött a nyála, valahányszor
elhajtott mellette. Valószínűleg ez volt a bálnavadász korszak
legszebb példája Nantucketen a Hadwen House és a Three
Bricks mellett. Edith Allemand már úgy ötszáz éves lehet, de
még mindig erős, aktív nő volt. Olyan asszony, amilyennek
Grace Sabine nagyit írta le: lehetetlenül kifinomult és elegáns.
Különben Eddie talán bekopogott volna hozzá, és könyörgött
volna neki, hogy hadd hirdesse meg a házát.
– Szerinted eladja valaha? – kérdezte Eddie.
– Soha – felelte Benton. – A sziget történelmi egyesületére
fogja hagyni.

Eddie reményei szertefoszlottak, bár mindig is tudta, hogy
Edith Allemand valami olyan elismerésre méltó dolgot fog tenni
a házával, mint például hogy a történészekre hagyja.
– Egy kiváló, hat számjegyű megbízást dob ki ezzel a kukába
– jegyezte meg.
Benton hátravetette a fejét, úgy nevetett, Eddie pedig
gratulált magának, amiért a borzalmas fájdalmai ellenére is
képes viccelni. Úgy döntött, hogy kedveli Benton Coe-t. Rendes
pasas, és nyilván a szakmája legjobbjai közé tartozik, ha Edith
Allemand megbízik benne.
Benton intett neki.
– Örülök, hogy találkoztunk, Eddie. Sajnálom az Allegrával
történteket, de… ez is el fog múlni.
– Ó, tudom – felelte Eddie. – Kösz.
– Viszlát, Grace! – kiáltott Benton. – Kitartás! Később
találkozunk!
Alig hallották Grace hangját odabentről.
– Köszönöm! Szia!

MADELINE
Reggel Trevor telefonhívása ébresztette fel.
– Haza kell jönnöd – mondta a férje. – Krízishelyzet van.
Madeline nem is tudta, miért lepődött meg, de mikor Trevor
megmutatta neki a fotót Brick telefonján, a száját is eltátotta.
Allegra

Ian

Coburn

csomagtartóján

ült

világos,

csipkés

fehérneműben, a szájához füves cigit szorított. A hosszú, sötét
haja összekuszálódott, a szemében távoli, kába pillantás ült. lan
Coburn is alsóneműben volt, a lába között egy üveg whiskyt
szorongatott. Undorító kép – nem azért, amit megmutatott,
hanem azért, amit sejteni engedett.
– Gondolom, titokban már hónapok óta találkozgattak –
mondta Trevor.
– Istenem – sóhajtott Madeline. – Hogy került hozzád a
telefonja?
– Hozzávágta a falhoz. Fent a gipszkartonban lett egy lyuk,
de a telefon kibírta. – Lehúzta a képet, Allegra és lan Coburn
eltűntek. – Védőtok.
Bár lenne ilyen védőtok az embereken is! – gondolta Madeline.
Még a konyhából is hallotta Brick zokogásának a hangját: a
borzalmas, káromkodással tarkított, megtört nyögéseket.
Felment a lépcsőn, megállt a csukott ajtó előtt. Egyből az
jutott eszébe, mikor Brick kisbaba volt, és sosem bírta hagyni,
hogy sírjon. De a tizenhat éves sírását még sokkal nehezebb volt
elviselni. Brick most valódi fájdalmat élt át, összetört a szíve, hitt
egy lányban, szerette őt, de az a lány átverte. Egy másik fiúhoz
fordult, és Brick háta mögött viszonyt folytatott vele. Megalázta
őt.
Trevor csendben feljött a lépcsőn. Olyan hangok szűrődtek
ki, mintha Brick a matracát püfölné.
– Mit tegyünk érte? – kérdezte Madeline.
– Mit tehetnénk? Ez most szívfájdalom. Egyedül kell
túltennie magát rajta, mint mindnyájunknak.
Madeline belenézett a férje zöld szemébe.

– Nem,

megismétlem,

nem

folytatok

viszonyt

Eddie

Pancikkel.
– Örülök, hogy itthon vagy – mondta Trevor, és átkarolta a
feleségét.
Madeline elgyengült a megkönnyebbüléstől. Olyan erősen
szorította meg a férjét, ahogy csak bírta.
– Miért? – kiáltott fel Brick.
Miért? – gondolta Madeline.
„Nem szólunk bele”
Brick és Allegra gyerekek – ez volt az első próbálkozásuk a
zavarba ejtő érzelmek sorában. Allegra letért a tisztességes
emberi viselkedés útjáról, de aligha ő az első a világon.
„Nem szólunk bele.”
Csak gyerekek.
Csörgött a telefon. A hívásazonosító szerint a Pancik-házból
jött a hívás.
– Biztosan Allegra. Egész reggel hívott – mondta Trevor.
– Tényleg? – kérdezte Madeline.
– Brick nem akar beszélni vele. Csak hagyom csörögni.
Igen, gondolta Madeline. Hagyjuk csörögni!
Nem szólunk bele.
De nem tudta visszafojtani a dühét. Egyetlen anyának sem
lenne szabad azt hallgatnia, hogy a gyereke így sír!
Te gonosz, elvetemült lány, gondolta.
Felvette a telefont.
– Halló?
– Madeline? – Grace volt az.

– Szia.
– Gondolom, hallottad,
– Hallottam.
– A rendőrök három óra után tíz perccel hívtak fel – mesélte
Grace. – Eddie-nek be kellett mennie érte az őrsre.
Madeline hallgatott. Nem szólunk bele. Okkal ígérték ezt meg
egymásnak – de mi is volt az az ok?
– Pár másodpercig azt hittem, meghalt. Eddie… istenem,
teljesen kikelt magából.
Ő kelt ki magából? – gondolta Madeline.
– Nem is ment be dolgozni.
Nos, még Madeline-nek is be kellett ismernie, hogy ez
meglepő.

Eddie

mindennap

bement

dolgozni,

kivéve

karácsonykor és hálaadáskor. Dolgozott húsvétkor, anyák
napján, újév napján – hátha valaki azt a fogadalmat tette, hogy
aznap vesz házat Nantucketen. A vele folytatott beszélgetések
alapján azonban Madeline úgy vélte, hogy most rosszabbul
alakulnak a dolgai, mint Grace gondolná.
– Akkor jött le a földszintre, mikor Benton itt volt. Tudtam,
hogy itthon van, ezért nyilván nem történt semmi, de akkor is
nagyon kellemetlenül éreztem magam, hogy találkoztak.
Benton nevének említése hozta ki Madeline-t a sodrából.
– A lányod undorító módon viselkedett, Grace.
– Madeline, sajnálom…
– Mindnyájan tudtuk! – folytatta Madeline. – Aznap este,
mikor átmentünk vacsorázni, Ian Coburn végig SMS-eket
küldött neki. És te meg Eddie tűrtétek.

– Nem – tiltakozott Grace. – Eddie mondta neki, hogy
kapcsolja ki a telefonját.
– Brick előtt flörtölt vele! Mindnyájunk előtt! Mintha azzal
heccelne minket, hogy úgysem merjük észrevenni.
– Láttam őket együtt – suttogta Grace.
– Micsoda?
– A kocsiban csókolóztak a Stop&Shop parkolójában. Láttam
őket, de azt mondtam magamnak, hogy az nem Allegra. Hogy ő
nem tenne ilyet.
– Micsoda? – kérdezte Madeline. – És ez mikor történt?
– Tíz napja? Két hete?
– Szóval már egy hete tudtad, és mégsem mondtad el? Nem
mondtál semmit Allegrának?
– Nem akartam…
– Mit nem akartál? – Madeline a másik szobába vitte a
telefont, és becsukta az ajtót. – Nem akartál szembenézni azzal,
amit Allegra Brickkel csinál, mert te is ugyanezt teszed Eddievel?
– Madeline…
– Az alma ezúttal tényleg nem esett messze a fájától. Allegra
csélcsap, és te, Grace, te is az vagy.
Csend támadt a vonal másik végén, Grace-t nyilván
megdöbbentették Madeline szavai. Madeline maga sem hitte el,
hogy hangosan kimondta, de magával ragadta a tornádószerű
harag – és nemcsak Allegra meg Ian Coburn miatt, meg mert
Grace ezek szerint tudott róluk, de Eddie és az ötvenezer dollár
miatt is. Madeline vissza akarta kapni a pénzét! És ha már itt
tartanak, más dolgok is zavarták Madeline-t, amiket sosem

hozott fel. Például Grace migrénjei. Havonta egyszer az egész
világnak meg kellett állnia, és fejet kellett hajtania Grace
fájdalma előtt, de Madeline harmadik és legrosszabb vetélésekor
Grace elment az ötórás misére ahelyett, hogy egyenesen a
kórházba rohant volna. Grace később elmagyarázta, hogy aznap
elvállalta a szentostya kiosztását, és nem talált senkit az utolsó
pillanatban, aki beugrott volna helyette, egyébként pedig
imádkozott Madeline-ért és a baba lelkéért – de Madeline-t
akkor is bántotta a dolog. Grace volt a legjobb barátnője, és
mindent félre kellett volna dobnia, különösen mivel nagyon jól
tudta, mennyire vágyik Madeline egy másik babára.
Aztán ott volt Madeline gyanúja, hogy Grace valójában nem
fejezte be a legutóbbi regénye, az Islandia olvasását. Madeline
látta a könyvet Grace strandtáskájában előző nyáron, mikor
Grace közölte, hogy „eljutott" a 150. oldalig. Aztán hónapokkal
később Madeline látta a könyvet Grace asztalán az előszobában,
és a könyvjelző még mindig a 150. oldalnál volt. Grace
abbahagyta

volna

az

olvasását?

Madeline

túlságosan

kellemetlennek érezte a dolgot ahhoz, hogy rákérdezzen, de
biztosra vette, hogy a legjobb barátnője nem is olvasta végig a
könyvét. Talán mert… Grace nagyra tartotta az intelligenciáját,
miután elvégezte az előkelő Mount Holyoke francia irodalom
szakát, és csak olyasmit olvasott, amit „fontosnak” meg
„értékesnek” tartott.
Madeline nem is emlékezett rá, mikor volt utoljára ilyen
dühös.
– Igazad van – felelte Grace halkan.

– Tudom, hogy igazam van! – visította Madeline. – És vissza
akarom kapni a pénzemet!
Azzal

lecsapta

a

kagylót,

és

egy

pillanatig

totális

önelégültség töltötte el. Eszébe jutott a regénye, a B/G. Talán nem
is változtat meg benne egyetlen részletet sem! Talán mindent
benne hagy, hogy Grace megtudja!
Trevor bekopogott az ajtón.
– Szívem, jól vagy? – kérdezte. – Kivel beszéltél?
– Grace-szel – fröcsögte Madeline. Aztán sírva fakadt.

NANTUCKET
Curren Brancato rendőrbiztos elküldte a húgának, Hollisnak azt
a fényképet, melyen Allegra Pancik és lan Coburn a fiú
kocsijának motorháztetőjén ül alsóneműben.
Alá azt írta: „A barátnőd NAGY bajban van”
Hollis Brancato nem egy angyal. Titokban kivetette a hálóját
Ian Coburnre. Mikor megtudta, hogy Allegra kavar vele,
miközben komoly kapcsolata van Brickkel, elveszítette a fejét.
Továbbküldte a fotót Kenzie-nek és Blutónak.
„Allegra hűtlen, itt a bizonyíték” Persze nem a „hűtlen” szót
használta, hanem valami túl közönségeset

ahhoz, hogy

elismételjük.
Kenzie és Bluto továbbadta a hírt Hannah-nak, ő pedig
kötelességének érezte, hogy tudassa azzal, akit ez legközelebbről
érint: Brick Llewellynnel, aztán elmondta Calgarynak, Taylor

Rooknak, Parker Matznek, valamint a baseballcsapat többi
tagjának is, hogy Bricknek legyen támasza.
Bizton állíthatjuk, hogy péntek délutánra a nantucketi
gimnázium minden diákja hallotta a hírt valamilyen formában,
és a többség a fényképes bizonyítékot is látta. Néhányan azt
mondták, hogy Ian Coburnt láncra verték és börtönbe dugták,
mások szerint elküldték rehabra. Tényleg kapott egy karperecet
a csuklójára, de a kocsijában talált kokain túl kevésnek bizonyult
ahhoz, hogy kereskedésért pert indítsanak ellene, a szülei
viszont így is eléggé megijedtek ahhoz, hogy keressenek neki
egy drogelvonót a nyugati parton.
Akkor robbant a bomba, mikor Szőke Sharon elvitte a két fura
nevű gyermekét, Sterlinget és Colbyt, féléves ellenőrzésre dr.
Andy McMannhez. Miközben a többi anyuka a váróban ült, és a
People magazin segítségével pótolta a hírességek életében
felhalmozott

hiányosságait,

Szőke

Sharon

a

vizsgálóban

beszélgetett Janice-szel, az asszisztensnővel.
– Voltál valahol mostanában, Sharon? – kérdezte Janice.
– Pár napja este elmentem a kertészeti klub Sunset Soireejára.
Janice a fejében lehalkította Sharon hangját, és közben olyan
erővel kaparta le a fogkövet Colby fogáról, hogy a kislány
fészkelődni kezdett. Colby még csak hétéves volt. Janice még
soha életében nem látott ennyi fogkövet egy hétévesen, és ezt
épp készült megmondani Sharonnak, mikor ő azt mondta:
– Grace Pancik a kertészével jött, Benton Coe-val.

– Tényleg? – kérdezte Janice. – Akkor ők most együtt
vannak?
– Ki tudja. Hivatalosan aligha. De Jody Rouisse meg én a kis
halastónál találtunk rájuk, és Grace sírt.
Janice eltöprengett, vajon Grace hallotta-e a pletykákat
Eddie-ről és Madeline-ről. Talán erről panaszkodott Bentonnak
sírva? Majdnem megkérdezte Szőke Sharont, ő mit gondol erről,
de nem volt biztos benne, hogy Sharon hallott Eddie-ről és
Madeline-ről. Lopott pillantást vetett rá. Ez a nő sokat tud,
mintha mindig a jó helyen lenne a jó időben, de talán mégsem
mindent.
– Aztán később hallottam, hogy Jean Burton arra gondolt,
Grace talán terhes.
Hű! Ez a hír úgy megdöbbentette Janice-t, hogy véletlenül
beleszúrt szegény Colby ínyébe a kisőrlőfoga felett, mire a
kislány sírva fakadt.
– Dr. Andy meg fog ölni, ha meghallja, hogy Pancikékről
pletykálunk. Eddie a főbérlője – mondta Janice.
– Hát jó – felelte Szőke Sharon –, nem tőlem hallottad.
Janice úgy érezte, egyedül magának dr. Andynek adhatja tovább
a Szőke Sharontól hallottakat. Grace és Benton Coe együtt
mentek a Sunset Soiree-ra, és Grace sírt, mert megtudta, hogy
terhes.
– Micsoda? – kérdezte dr. Andy.
Nem sok minden hatolt át Andrew McMann higgadt burkán,
de ez most igen. Na és amit Rachel nemrégiben mesélt neki arról,

hogy Madeline erotikus könyvet ír valószínűleg a saját és Eddie
Pancik viszonya alapján?
Ebédszünetben dr. Andy felhívta Rachelt a Bayberry
Properties irodájában.
– Janice azt mondta, hogy Grace-nek viszonya van a
kertészével.
– Aha – felelte Rachel. – Hallottam.
– Oh. – Dr. Andy kissé elcsüggedt. – És nem gondolod, hogy
Madeline könyve Grace és a kertész viszonyán alapul, nem a
sajátján és Eddie Panciken? Úgy értem, te mondtad, hogy a
regény egy nőről és a kertészéről szól.
– A kivitelezőjéről – helyesbített Rachel. Szinte suttogva
folytatta: – Csak fel akarod menteni Eddie-t, mert ő a főbérlőd.
Dr. Andy beismerte, hogy lehet ebben valami igazság.
Továbbra is elhitette magával, hogy ha jóindulattal gondol
Eddie-re, akkor Eddie nem fogja tovább emelni a bérleti díjat, az
elmúlt másfél évben ugyanis kétszer is megtette. Dr. Andy
gondolkodott rajta, hogy elköltözik, de nem sokan értették meg,
milyen logisztikai rémálmot jelent egy fogorvosi rendelő
elköltöztetése.
– A Pancik család tiszta káosz. Emlékszel, mit mondott
Calgary Allegráról? – kérdezte Rachel.
Dr. Andy semmitmondó hangot adott ki magából. Mikor
Rachel a tinédzserek drámájáról kezdett beszélni, teljesen
kikapcsolt. Ő utoljára úgy látta Allegra Panciket, mint csinos,
barátságos,

kifogástalan

mosolyú

ifjú

nőt

jó

fogápolási

szokásokkal. És szerette volna megőrizni ezt a képet magában.

EDDIE
Süllyedt.
Értesítést kapott a banktól, és hozzá komor hangú
telefonhívást Philip Meier kölcsön-ügyintézőtől: az Eagle Wing
köz 9.-et és 11.-et lefoglalják, amíg Eddie ki nem űzeti
mindkettőre az elmúlt háromhavi jelzálogot.
El fogja veszíteni őket. Eljött az idő, hogy felszámolja a
befektetéseit.
Egyszer, kétszer, háromszor is végignézte a telefonjában a
neveket. Van még valaki, bárki az ismeretségi körében, akihez
fordulhatna? A középiskolai haverja, Lex házak bérbeadásával
foglalkozott New Bedfordban. Ő volt az egyetlen, akinek talán
lenne elég készpénze, és érdekelné is a dolog (kicsit talán
komoly lenne neki két luxusház Nantucketen), mikor azonban
felhívta, egy automata hang azt mondta be, hogy Lex száma
jelenleg nincs használatban.
Tehát maradt Glenn Daley. Eddie még a telefonhívással sem
fáradt. Glenn csak akkor fogja megérteni, mennyire komolyan
beszél, ha egyenesen besétál a Bayberry Properties irodájába.
És pontosan ezt is tette.
Hála istennek, Rachel McMann nem volt az asztalánál.
Valószínűleg ügyfeleket próbál szerezni az egyik városnéző
buszon.
Glenn igyekezett nem mutatni, mennyire meglepődött.
– Edward! – mondta, és felállt. – Minek köszönhetem ezt a
megtiszteltetést?

Kezet ráztak. Eddie a Glenn asztala melletti szék felé intett,
melyet szerencsére három fulkefal választott el a szint többi
részétől.
– Természetes – mondta Glenn. – Ülj le, kérlek.
Nehéz lett volna elmagyarázni, miért utálta Eddie annyira
Glenn Daley-t. Köpcös, barátságos, kopaszodó fickó volt, aki
szeretett papucscipőben járni. Hangosan, vidáman beszélt, és
mindig tudta, ki nyerte előző este a meccset, hol zárt a tőzsde,
mindig épp most látta azt a filmet, vagy épp most fejezte be azt a
könyvet, amiről mindenki beszélt. Eddie úgy tudta volna leírni
őt, hogy ő volt az ellenfele, a riválisa, akit le akart győzni.
Mindez valószínűleg a köztük lévő hasonlóságokból eredt:
mindketten

ugyanakkor

kezdtek

ingatlan-kereskedéssel

foglalkozni Nantucketen, ugyanakkor indították be az üzletüket
– és igazság szerint Glenn nagyon jól végezte a dolgát.
Annak idején, a kilencvenes években Glenn kokainozott – azt
beszélték, hogy felszippantotta az orrán egy India utcai ház teljes
megbízási díját –, a válásáról pedig részletesen beszámoltak a
lapok, állítólag háromszázezer dollárjába került. Rengeteg
emberről állítják azt, hogy a volt felesége pszichopata, de Glenn
esetében ez igaznak bizonyult. Ashley Daley egyszer megtöltött
pisztollyal kergette végig a férjét a Stop&Shopban, Eddie pedig
akkor azt gondolta, hogy pont a legkedvesebb fickókkal történik
meg az ilyesmi.
Glenn azonban éppolyan embernek bizonyult, mint azok a
buta keljfeljancsik Eddie fiatalkorából, amik csak ingadoznak, de
sosem kerülnek padlóra. Lejött a drogról, a volt neje Kaliforniába

költözött, ő pedig úton-útfélen házakat adott el a gondtalan
természetének és a fejlődés iránti vágyának köszönhetően.
Eddie most leült, és elfojtott hangon elmagyarázta Glennnek, hogy házak tervezésébe és építésébe fogott bele az Eagle
Wing közben, de kicsit tovább nyújtózkodott, mint ameddig a
takarója ért, és Glenn nem akar-e lecsapni egy elképesztő
ajánlatra, közben pedig kisegíteni Eddie-t azzal, Hogy megveszi
a 9-es és 11-es számút? Egymillió a kettőért. Alkalmi vétel.
Glenn füttyentett.
– Egymillió. – Felkapott egy tollat, és odahúzott egy
jegyzettömböt. – Mennyit is fizettél a telekért?
Eddie-nek eszébe jutott, hogy hazudhatna, de Glenn
könnyedén hozzáférhet a földhivatali aktákhoz, és ellenőrizheti.
– Százötvenet darabjáért – vallotta be.
– Tehát háromszázat – mondta Glenn. Leírta a számot a
jegyzetfüzetére. – És mennyit költöttél rájuk? Háromötvenet
darabjára biztos nem, ki van zárva, Ed, még alig áll az alap.
Láttam a kocsiból.
– Úgy kettőt-kettőt.
Glenn lecsapta a tollát.
– Azért jöttél, hogy a képembe hazudj? Tudom, hogy
Schuyler Pine a hármat egy áráért tervezte meg neked, mert
jelölted a jachtklub vezetői posztjára…
– Várj csak! Erről meg honnan tudsz?
Glenn elhallgatott. A jegyzettömbön matatott, letépte a felső
lapot, és összegyűrte.
– Ne

vedd

bele

a

tizenhármast.

Háromfelé

oszd

a

költségeket, ne kétfelé! Kétszáz a telek. Talán százötven az

építkezés házanként… és ez is nagylelkű. Úgyhogy ötszáznál
tartunk. Nem értem, hogy kérhetsz érte egymilliót.
Eddie már emlékezett rá, miért utálta úgy Glenn Daley-t: ez a
pali egy szemét! Eddie nyilván azért jött ide, és kért egymilliót,
hogy be tudja fejezni a tizenhármast, és el tudja adni!
– Ha felépítetted, darabját eladhatod egymillió-kétszázért.
Darabját, Glenn! Úgyhogy kétmillió-négyszázezret kapsz az
egymilliós befektetésért, az majdnem másfél milliós profit!
– Adok értük félmilliót. Felhívom Ben Winfordot, és
mindkettőt átveszem még ma, de csak félmillióért.
Eddie a Glenn jegyzettömbjére firkantott számokat nézte. A
félmillióból megszabadulhat a jelzáloghitelektől, és visszaszerzi
az eredeti befektetés egynegyedét.
Akkor figyelt fel a jegyzettömbre. A Four Seasons hotelből
származott, Santa Barbaráról.
– Hé! – Egy gondolat rémlett fel előtte, de nem akart
kikristályosodni. Amikor mégis, Eddie nagyot nyelt. Na ne,
gondolta. Az nem lehet A jegyzettömbre bökött. – Megszálltál
Santa Barbarán, a Four Seasons Hotelben? Úgy hallom, szép
hely.
Glenn megfordította a jegyzettömböt.
– Ehhez aztán tényleg semmi közöd, Eddie.
Semmi köze hozzá. B, mint bizalmas. Barbie lefekszik Glenn
Daley-vel! Szó szerint összefeküdt az ellenséggel! Olyan
helyekre utazik vele, mint Santa Barbara, aztán kibeszéli az
üzleti titkokat, mint Eddie megállapodását Schuyler Pine-nal.
Eddie koponyája bizseregni kezdett. Vajon azt is elmondta
Barbie Glenn-nek, mit csinálnak a Low Beach utcában?

Nem tenné.
Vagy mégis?
Jó téma szex után. Képzeld! Eddie meg én bordélyházat
üzemeltetünk.
Eddie próbált úgy gondolkozni, mint a húga. Egész
életükben közel álltak egymáshoz, ám Barbie személyiségének
egy része, legalábbis felnőttkorukban, kifürkészhetetlen maradt
a számára. B mint bizalmas. Voltak dolgok, melyekről Barbie nem
akarta, hogy Eddie tudomást szerezzen. Például hogy…
lefekszik a megtermett, kövér, buta, korábbi farmerrel és
drogossal, Glenn Daley-vel.
Vajon mesélt neki a lányokról?
Nem. Eddie szerint nem tette, mert Glenn arckifejezése
megváltozott, és Eddie arra gondolt: Tudja, hogy rájöttem.
– Kilencszáz – mondta Eddie.
– Hatszáz.
– Hétszáz, és megegyeztünk – mondta Eddie, bár hétszázból
nem igazán tudta megvalósítani mindazt, amit akart. De ez már
hétszázzal több, mint amennyije negyedórával korábban volt,
akkor meg miért ne tekinthetné győzelemnek?
Felvette a panamakalapját, az utolsót, ami megmaradt neki.
Szerette volna pótolni a másik kettőt, de most nem volt pénze
ilyen különcségekre.
Hétszázezer

dollár:

kifizeti

a

jelzáloghitelt

az

üzleti

ingatlanokra, a 13-as szám további számláit, a törlesztőrészletet a
saját házára (már azzal is csúszott egy-két hónapot), Hester Phan
rohadt idétlen „sikerdíját” a villanyszámlát, a vízszámlát, a
bevásárlásokat és a gázt, mint a többi amerikai. Talán – talán –

marad belőle annyi, hogy betetesse a padlót és a pultokat a 13asba, talán beszél a szigetelővel és a fertőkkel, hogyjóval
közelebb jusson az eladáshoz, és megnyugtathassa Madeline-t:
hamarosan megkapja a pénzét.
– Megíratom a papírokat Bennel – mondta Glenn.
A hétszáz lepedő messze nem lesz elég.
B, mint bizalmas.
– Kösz, tesó – mondta Eddie.
Glenn Daley felvonta a szemöldökét, Eddie pedig kiment az
irodából.

GRACE
Nagyon aprócska változás volt; de Grace azonnal észrevette.
Benton csak egy másodperccel korábban húzódott el a csók után,
mint szokott. Azt mondta, nem maradhat ebédre.
A Sunset Soiree estéjén szerelmet vallott neki az utca
közepén. Szeretkezett Grace-szel a saját ágyában (ami nagyon
kellemes változás volt a kerti fészer után). Most viszont furcsán
viselkedett. Grace arra gondolt, hogy talán megijesztette a
péntek reggel, mikor kiment Benton elé a teherautójához, és
közölte vele, hogy Eddie nem ment el dolgozni az Allegrával
történtek miatt, odafent alszik.
Vagy talán csak az történt vele, ami a férfiakkal általában
szokott, mikor közel kerülnek egy nőhöz: megijedt az érzéseitől.

Grace nem tudta biztosan, de rosszabbkor nem is jöhetett
volna Benton visszavonulása. Szüksége volt rá. Már három napja
nem beszélt Madeline-nel.
„Csak nem vesztetek össze?”
Mintha Szőke Sharon megjósolta volna. Tönkrement az
egyetlen kapcsolata, amire számíthatott. Madeline annyira
dühös lett. Grace nem is tudta, hogy a barátnője képes ilyen
dühöt érezni. Mindig olyan derűs és édes volt, akár egy
napsütéses nyaralás. Olyan higgadtan vette a dolgokat.
Mosolygott, meghallgatta, kiválóan megértette az érem, ahogy ő
mondta, „mindhárom oldalát”
Grace-nek

borzalmasan hiányzott. Naponta

ötvenszer-

hatvanszor is előfordult, hogy valami kapcsán arra gondolt: Ezt
el kell mondanom Madeline-nek! De aztán a telefonra pillantott, és
eszébe jutottak Madeline szavai:
„Allegra csélcsap, és te, Grace, te is az vagy’'
Madeline hallani sem akart róla. Közönséges szajhának
tartotta őt.
Borzalmas kínt jelentett neki ez a balhé a legjobb
barátnőjével. Madeline valószínűleg a bérelt lakásban cselleng,
aztán megszakítja a munkáját, hogy együtt ebédelhessen Rachel
McMann-nel.
Eddie-nek vissza kell fizetnie a tartozását. Talán ha megteszi,
Madeline nem lesz olyan dühös, és Grace beszélhet vele.
És most mindennek a tetejébe még Benton is furcsán
viselkedett.
– Minden rendben? – kérdezte Grace. – Furcsán viselkedsz.

– Nem viselkedem furcsán – tiltakozott Benton. – Csak ma
nem tudok itt ebédelni.
– Senki nincs itthon, ha ez aggaszt – mondta Grace.
Eddie újra dolgozott, Hope a parókián volt, Allegra pedig
bement a városba keresni valami önkéntes munkát. Óránként
jelentkeznie kellett Eddie-nél vagy Barbie-nál az irodában,
méghozzá személyesen. Sem Eddie, sem Grace nem bízott
benne, hogy Allegra nem fog egyszerűen meglépni és lemenni a
partra.
– Egyáltalán nem aggaszt – felelte Benton. A mobiljára
pillantott. – Mennem kell.
– Akkor menj! – mondta Grace. – Hirtelen nagyon sietős lett.
Benton felsóhajtott.
– Grace.
– Csak két hetünk van, mielőtt jönnek! – Grace széttárta a
kezét. – Szerinted készen áll az udvar?
– Tizenöt napunk van – helyesbített Benton. – És igen,
szerintem készen áll.
Grace nem tudta felfogni, mi történik velük. Ez az ember
jelentette ki, hogy szereti őt, nem igaz? Azt is mondta, hogy nem
érdekli, ki hallja meg.
Akkor eszébe jutott a legrosszabb.
– McGuwy ma idejön? – kérdezte. – Iderepül Kaliforniából?
– Nem, Grace. Nem repül ide. Nem tartom vele a
kapcsolatot, hisz te is tudod.
– Persze. Sajnálom. Csak olyan kimértnek tűnsz, mintha el
akarnál távolodni tőlem.

Benton

belecsúsztatta

a

telefonját

a

zsebébe,

és

szembefordult Grace-szel.
– Talán jobb lenne, ha a lányaidra koncentrálnál.
– Mit mondtál? Most tényleg gyereknevelési tanácsokat adsz
nekem?
– Beszélgettem Hope-pal. Semmi különös, de még ő is azt
mondta, hogy Allegra keresi a bajt. Úgy érzem, elvonlak a
legfontosabb feladatodtól.
– Nem… ez nem igaz. A lányok… hát tizenhat évesek. Ha
többet törődnék velük, a fejemhez vágnák, hogy az idegeikre
megyek, és elküldenének a francba.
Benton felsóhajtott.
– Igazad van. Semmi közöm hozzá, hogyan neveled a
gyerekeidet.
– Valami más zavar? Amit nem mersz elmondani?
Benton lassan bólintott.
– Azt hiszem, beszélnek rólunk.
– Tényleg?
– Van ez a Donna nevű nő, aki Mrs. Allemandnak dolgozik,
azt hallotta, hogy Madeline King erotikus regényt ír egy nőről és
a kivitelezőjéről. Szerintem az emberek azt beszélik, hogy a
kettőnk történetén alapul.
– Madeline? – Madeline tényleg regényt írt, de Grace nem
tudta, miről.
– Nem beszéltél neki rólunk, ugye? – kérdezte Benton.
– Nem – felelte Grace. Félt, hogy elvörösödött a füle, és ez
elárulja.
– Tudom, hogy ő a legjobb barátnőd.

– Az volt. Most épp nem beszél velem az Allegrával
történtek miatt.
– De nem ír bosszúból regényt rólunk, ugye?
– Nem – mondta Grace, de közben eszébe jutott az az este,
mikor behívta Madeline-t a dolgozószobájába, meg az a rengeteg
telefonhívás. Madeline minden apró részletet tudott. Ha könyvet
írna… de nem, Madeline nem tenné meg, még bosszúból sem.
„Két nő ennél az asztalnál el fogja árulni a balján ülő
személyt."
Grace megrázta a fejét, próbálta rendbe szedni a gondolatait.
– Ki az a Donna? És hol hallotta ezt a pletykát?
– Azt hiszem, egy Greta nevű lány barátnője, aki pedig
annak a szőke nőnek, Sharonnak a bébiszittere, akivel a partin
találkoztunk.
– Istenem. Sharon egy szörnyeteg. Mindenféléket kitalál,
aztán úgy adja tovább, mintha igaz lenne.
– Hát én csak azt mondom, amit hallottam.
– Azt hittem, nem érdekel, ki tudja meg – mondta Grace.
– Múltkor este azt mondtad.
– Mert ittam.
– Szóval érdekel?
– Nem igazán szeretem, ha pletykálnak rólam. Gondolnom
kell az üzletemre. Utálom az általánosításokat, bár a nők
bérelnek fel, a férjük fizeti a számláimat. És téged ez az egész
még rosszabb fényben tüntet fel, Grace. Nem akarom, hogy bárki
is rosszat gondoljon rólad.
Grace nagy levegőt vett.
– Kész vagyok elhagyni Eddie-t.

Benton kisfiús reménykedéssel vonta fel a szemöldökét.
– Tényleg?
– Tényleg – felelte Grace. Aztán eszébe jutottak az ikrek.
Allegrával rengeteg a gond, Hope pedig annyira érzékeny.
Benton észrevehette az elbizonytalanodását, mert azt
mondta:
– Ne rohanjunk előre! Egyelőre csak dolgozzunk a kerten,
hogy kész legyen a fotózásra!
Grace bólintott.
– Jó.
– Holnap itt ebédelek, Grace, megígérem. – Benton lehajolt,
és úgy csókolta meg, hogy attól Grace teljesen elalélt. – Szeretlek.
– Én is téged.
Benton elment, Grace pár másodperc múlva hallotta a pick-up
motorját. Felrohant az emeletre, és felhívta Madeline-t.
Kicsörgött háromszor, négyszer, aztán kapcsolt a hangposta.
– Azt beszélik, hogy az új regényed egy nő meg a kivitelezője
viszonyáról szól, és egyesek szerint én meg Benton vagyunk a
minta. Nagyon ajánlom, hogy ne legyen igaz, Madeline. – Grace
nyelt egyet. – Nagyon ajánlom.

MADELINE
Nem igazán reménykedett benne, hogy a fia épp az ő
társaságával

akarja

enyhíteni

a

szívfájdalmát,

de

azért

felajánlotta, Brick pedig elfogadta. Az Allegra árulását követő
hetet együtt töltötték.
Első nap vettek pár szendvicset a Something Naturalban,
aztán kocsival kimentek a Sesachacha-tóra, ahol Madeline a víz
szélén ült, Brick pedig zenét hallgatott a fülhallgatóján. Második
nap esett, így moziba mentek, mindkettejüknek vett egy-egy
zacskó pattogatott kukoricát meg egy-egy csomag csokis
karamellt.

Harmadik

nap

elbicikliztek

Madaketbe,

és

szundítottak egyet a tengerparton, míg a nap le nem bukott a
vörös és narancssárga csíkos égbolton, aztán találkoztak
Trevorral a Milliesben, és halas tacót ettek.
Negyedik nap Brick otthon akart maradni „lazulni" akármit
is jelentsen ez, úgyhogy Madeline egész nap írt.
Ötödik nap Brick megkérdezte Madeline-t, volna-e kedve
elmenni vele és Parker Matzcel a Cisco Beachre.
– Persze – felelte Madeline.
Parker alacsonyabb és kicsit furább volt Brick többi
barátjánál, viszont intelligens, vicces, és jól megértette magát a
felnőttekkel, úgyhogy Madeline élvezte a társaságát.
Amikor

megálltak

a

Cisco

parkolójában,

Madeline

megkérdezte:
– Biztos azt akarjátok, hogy a nyakatokon lógjak? Itt is
hagyhatlak titeket, és majd később értetek jövök.
– Feltétlenül velünk kell tartania, Mrs. Llewellyn – felelte
Parker. – A népszerűségünk szárnyalni fog, ha egy gyönyörű
nővel jelenünk meg.
– Hűtsd le magad, haver!

– mondta Brick. Először

mosolyodott el ki tudja, mióta. – Ő az anyám.

– Itt hagyjalak? – kérdezte Madeline Bricket.
– Nem, anyu, gyere velünk! Nem gáz – felelte a fiú.
Madeline követte a srácokat a parton, és kitettek három
széket.
A Cisco adott otthont Nantucket szörföseinek: fiatal,
búvárruhás pasik ácsorogtak birtoklóan a deszkájuk és az őket
imádó gyönyörű, alultáplált lányok mellett. Madeline felismerte
az idősebb szörfös korosztályt: az olyan férfiakat, mint Sultan
Nash, a festő és Thornton Bayle, a térburkolókirály, akik ellógtak
munkából a hullámok kedvéért. Az utánpótlás is tömegesen
képviseltette magát a Brick korabeli gyerekektől felfelé egészen a
végzős gimisekig.
Brick berohant a vízbe deszka nélkül meglovagolni a
hullámokat, Parker pedig lehuppant a Madeline melletti székbe.
– Szerintem napról napra jobban van – közölte.
Madeline majdnem elnevette magát.
– Gondolod?
– Brick a barátom, és átverte az a… kérem, ne haragudjon a
szóválasztásért, Mrs. Llewellyn, de az a ringyó Pancik. Ez a
kockázata annak, ha az ember gyönyörű lánnyal jár. Allegra a
legnépszerűbb lány az iskolában, vagyis ő meg Hollis; úgy
értem, nekem esélyem sincs még egy randira se ilyen kaliberű
lányokkal, de legalább – Parker kinyújtotta a karját, és a
hullámokban lebegő Brick felé intett – nem kell megszállnom az
Összetört Szívek városában.
– Annyira fiatalok vagytok – felelte Madeline. – Szerintem
lehet, hogy Brick és Allegra még túl éretlen egy elkötelezett
kapcsolathoz.

– Ez úgy hangzott, mintha próbálná felmenteni Allegrát,
Mrs. Llewellyn. Nem örülök, hogy ilyen engedékeny. Allegra
már jó ideje csalta Bricket. Láttam őket együtt áprilisban a Cape
Cod Mallban. A Chanel pultjánál álltak. Ugyan már, hát nem
egyértelmű, mire ment ki a játék? Allegra az idősebb, pénzesebb
pasit választotta. Bricknek esélye sem volt! – Parker fáradtan
sóhajtott. – Csak remélni tudom, hogy összeszedi magát.
Madeline megszorította Parker karját.
– Szerencsés, hogy ilyen barátja van.
– Imádom azt a srácot – felelte Parker. – A tesóm.
Madeline elmosolyodott, aztán kihúzta a jegyzettömbjét a
táskájából.
– Az új regénye? – kérdezte Parker. – Anyukám azt mondta,
hogy valami észveszejtő.
Madeline már korábban megkapta Grace üzenetét:,,Nagyon
ajánlom, hogy ne legyen igaz, Madeline. Nagyon ajánlom”, ez
azonban még nem gátolta meg abban, hogy folytassa a
regényírást, még csak le sem lassított. Madeline addig írja a B/Gt, amíg Eddie meg nem adja a pénzét!
Mihelyst hazaért a tengerpartról, rezegni kezdett a telefonja.
Rachel McMann.
Madeline először hagyni akarta, hogy bekapcsoljon a
hangposta, de igazság szerint nagyon vágyott már egy kis női
társalgásra. Minden nap minden percében sóvárgott Grace után.
– Nem fogod elhinni! – kezdte Rachel.
Madeline szippantott egyet. Már most nem tetszett neki ez a
beszélgetés.

– Mit?
– Tudod, mit hallottam? Hogy Grace Pancik…
– Istenem – sóhajtott Madeline.
– ...Benton Coe-val, a kertészével ment el a Sunset Soiree-ra,
és Jean Burton most úgy gondolja, hogy terhes.
– Terhes? – ismételte Madeline. – Grace? – Ez a szívébe mart.
Olyan sokáig próbálkozott újabb babával! Ha Grace véletlenül
teherbe esett Benton Coe-tól…
Nem, az ki van zárva, lehetetlen. Ez csak egy undorító pletyka.
– Rachel – felelte Madeline. – Semmi nincs Grace és Benton
Coe között. Grace boldog házasságban él Eddie-vel. Úgyhogy,
Rachel, megkérhetlek valamire?
– Igen?
– Törődj a magad dolgával!

EDDIE
Amikor besétált az irodába, egyetlen dolog járt a fejében. Már
otthonról is próbálta felhívni Barbie-t, két üzenetet hagyott a
mobilján, de nem kapott választ.
Eloise odabent volt, de telefonált. Eddie belerogyott a Barbie
íróasztala mellett álló székbe. A húga vörös Diane von
Fürstenberg burokruhát viselt, tizenkét centis sarkú Manolo
cipőt, a nyakában pedig egy óriási gyöngyöt.
Eddie eltöprengett, hogy Glenn Daley vajon a fogai közé
kapta-e már azt a gyöngyöt.

– Eladom az Eagle Wing közben lévő két házat Glenn Daleynek – mondta.
– Igen – felelte Barbie. – Tudom.
– Tudod? – kérdezte Eddie.
– Valaki az irodájából átküldte a papírokat. – Barbie
íróasztalán két hatalmas kávé állt a Handlebar Caféból, Barbie új
kedvenc helyéről. Az egyiket, amiben sok volt a tej, átnyújtotta
Eddie-nek.
– Köszönöm – mondta Eddie. Barbie sosem hozott neki
kávét. Ez tehát egy békejobb, vagy talán egy kérlek-ne-utálj –
amiért-lefekszem-Glenn-Daley-vel

felajánlás.

Eddie

nagyon

szerette volna megemlíteni a dolgot, de attól félt, hogy
mindkettejüket kínos helyzetbe hozza. Mindazonáltal közölni
akarta a húgával, hogy tudja. És biztos benne. – Mostantól –
mondta végül – én intézem a lányok beosztását.
Barbie Eloise-ra pillantott a terem túlsó végében. Bólintott. A
húga olyan rohadtul nemtörődöm módon viselkedett, hogy
Eddie legszívesebben felkapta volna a tűzőgépét, és áthajította
volna az irodán, csak hogy magára vonja a figyelmét.
– Rendben? – kérdezte.
– Rendben – felelte Barbie.
Következő alkalommal a Nightbillt várta bő két hét múlva.
Valamiféle könyvelő vagy bérszámfejtő cég Kansas Cityből. A
kapcsolattartót Bugsy Greernek hívták.
Bugsy? – gondolta Eddie.
Megnézte az ürge képét a neten. Őszintén szólva, úgy nézett
ki, mint valami horrorfilm főszereplője. A feje kopaszon fénylett,

és a fogai sárgák és csorbák voltak. Eddie-nek az jutott eszébe,
hogy vajon melyik lánynak kell majd lefeküdnie Bugsy Greerrel,
de aztán megrázta magát, és próbált valami kellemesebbre
gondolni, mint a légballon vagy a karácsonyfa.
Feszülten készült a telefonbeszélgetésre. Otthagyta az
irodáját, és a Nantucket Yacht Club parkolójának szélén
őgyelgett. Nyár lett, ami azt jelentette, hogy Eddie-nek még
óvatosabban kellett eljárnia. Túl sok idegen veszi körül.
A vadonatúj Range Rovere mögött bóklászott. Azt kívánta,
bár jobban figyelt volna, mikor Barbie elmondta az ajánlatát a
vendégeknek.
– Halló? – szólt bele Bugsy.
Eddie olyan gyorsan beszélt, hogy összeakadtak a szájában a
szavak:
– Hé, helló, Bugsy, Eddie Pancik vagyok, a nantucketi
ingatlanügynök. Várjátok már a nyaralást? Foglaljak éttermet a
vacsorához? A Pearlben? A Crúban? A Ventunóban? – Majd erőt
vett magán: – Figyelj, lenne még egy bizalmas ajánlatom. Van
egy orosz lányokból álló ötfős takarítóbrigádunk, akik nem csak
takarítást vállalnak.
– Tényleg? – Bugsy hangja megemelkedett.
– Tényleg

–

felelte

Eddie.

–

Ha

akarjátok,

meglátogathatnak titeket.
– Jó lenne.
– Igen? – Eddie nagy levegőt vett. – Megértettél, ugye?
– Azt hiszem, igen – felelte Bugsy. – Mennyi lesz?

este

– Tizenkétezer egy éjszakára. – Eddie egyszerre érezte magát
jól és rosszul az áremelés miatt. Ezt a két lepedőt megtartja
magának.
Barbie lefekszik Glenn Daley-vel.
– Rendben – felelte Bugsy.
– Éjszakánként akarsz fizetni, vagy egyszerre? – kérdezte
Eddie.
– Neked hogy jobb?
– Egyszerre. Meg tudod oldani, Bugsy?
– Persze – mondta Bugsy. A „Bugsy” nyilván valami
becenév, Eddie nevetségesnek érezte, hogy ezt használja. –
Bármit meg tudok oldani.
– Tetszik a magabiztosságod.
Mikor pár nappal később Eddie ellenőrizte a hangpostáját,
üzenete érkezett Madeline-től. Azt hitte, talán azért telefonált,
hogy kifejezze a kétségbeesését vagy dühét Allegra viselkedése
miatt, Eddie pedig kész volt felsorolni mindent, amit a lánya
megbüntetéséért tett: elvette a mobilját, és határozatlan idejű
szobafogságra ítélte. Se tengerpart a haverokkal, se bulik, és soha
többé nem láthatja azt a Coburn gyereket.
De mint kiderült, Madeline nem Allegra miatt hívta.
Az volt az üzenet: „Felhívtam Layton Grayt, Eddie.”
Layton Gray Llewellynék ügyvédje volt, Eddie maga
ajánlotta

nekik,

mikor

szükségük

volt

valakire

az

ingatlanvásárlásuk lezárásához. „Ha jövő hét végéig nem adod
vissza a pénzünket, meg fogja tenni a szükséges lépéseket. És
most még kedves vagyok, Eddie. Tíz napod van.” Azzal lerakta.

– Mi? – kérdezte Eddie. – Még el sem köszönt?
Eladja a kilences és tizenegyes számú telket Glenn Daleynek, és a pénz egy részéből visszafizeti Madeline-nek és
Trevornak a tartozását. Megszabadul az adósságtól, és onnantól
kezdve mindig a keskeny, de egyenes ösvényen fogjárni –
legalábbis mihelyst lehet.
Felhívta az otthoni telefonszámot, hogy rákérdezzen, hogy
van Grace meg a lányok. Mióta nem hívta fel őket csak úgy?
Mostantól gyakrabban megteszi, döntötte el. Mindennap.
– Szia – szólt bele Grace. Zavarodottnak tűnt a hangja. –
Minden rendben?
– Csak rád csörögtem! Hogy mennek a dolgok? A lányok
otthon vannak?
– Igen. Mindketten itt vannak. Ma egyikük sem dolgozik,
úgyhogy hármasban elmegyünk ebédelni a Galley-be.
Eddie eltöprengett, hogy Allegra „szobafogságába" józan
keretek között belefér-e, hogy elmegy ebédelni a Galley-be.
Másrészről viszont tudta, Grace mennyire vágyik rá, hogy
együtt lehessen az ikrekkel, és ez sosem történhetne meg, ha
Allegra nem kapott volna szobafogságot – ami elég szomorú.
Eddie maga is imádott a Galley-ben ebédelni vagy koktélozgatni
este, bár az idén nyáron még nem járt ott. Drága hely. Azt
kívánta, bár Grace keményebben bánna a lányokkal, és
felvetette, hogy Allegra átvehetné a fűnyírást.
– Allegra… más lett – mondta Grace.
– Jó vagy rossz értelemben? – kérdezte Eddie.
– Azt hiszem, jó értelemben. Mintha tényleg bánná a dolgot.

– Hát, ajánlom is neki! – felelte Eddie. Le kellett tennie,
mielőtt végképp elpárolog a jókedve. – Örülök, hogy jól
alakulnak a dolgok. Mulassatok jól a Galley-ben!
– Úgy lesz – felelte Grace.

HOPE
Röpke négy nap leforgása alatt Allegra világa úgy összeomlott,
mint egy halódó csillag.
Az eset utáni reggelen Hope megengedte Allegrának, hogy a
telefonjáról írjon Bricknek, Hollisnak és a többi barátjának – de
nem túl jó eredménnyel.
Brick azt válaszolta, hogy többé ne keresse. Azt mondta,
Allegra nevetségessé tette őt. Úgy szerette, amennyire csak tőle
telt, de úgy tűnik, ez nem volt elég, vagy nem a megfelelő típusú
szeretet volt, amivel nincs is semmi baj, de ő nem akar egy
másodpercet sem vesztegetni többet Allegrára. „Viszlát, és sok
szerencsét! – írta.
Allegra pánikba esett a nyugodt, határozott szavaktól. Hope
még sosem látta a testvérét így kijönni a sodrából: sikoltozott, a
haja az égnek állt, és úgy rohangált Hope hálószobájában,
mintha a Titanicról keresne menekülési útvonalat. Hope
telefonjára meredt, és azt ismételgette:
– Mit mondjak neki? Hogy vegyem rá, hogy megbocsásson?
Hope felsóhajtott. Azt kívánta, bár Cyrano de Bergerachoz
hasonlóan

neki

is

lennének

megnyugtathatja

a

nővérét.

mágikus
Azonban

szavai,

melyekkel

bármilyen

csekély

tapasztalatokkal rendelkezett is a párkapcsolatok terén, még ő is
tudta, hogy a testvére ezen a ponton nem tudja már meggyőzni
Bricket. Talán úgy tíz, vagy inkább húszharminc év múlva,
mikor már Brick maga is negyvenhat éves lesz, és neki is lesz egy
szilaj, tizenhat éves lánya, megbocsát Allegrának.
– Nem tudom – felelte.
Allegra odaadta neki a telefont.
– Tessék, írj neki te! Téged mindig kedvelt. És tisztel is.
Mondd meg neki, hogy nem vagyok jól! Mondd meg, hogy
legalább fogadja a hívásomat!
– Jó – felelte Hope. Azt írta Bricknek: „A forró üveg pont úgy néz
ki, mint a hideg üveg."
Várt. Brick csak felel a titkos kódjukra? Semmi.
Hope: „A tesóm nincs jól. Ahhoz valószínűleg túl önző, hogy megölje
magát, de erős szorongás és depresszió valószínűsíthető. Nem beszélnél vele,
kérlek? Köszi. A barátod, Hope ”
Brick: „Kérlek, ne keress többé.”
Hope: „Én vagyok az, Hope. Tényleg. A forró üveg pont úgy néz ki, mint
a hideg üveg”
Brick: „Igen, tudom, Hope. Kérlek, ne keress többé.”
Hope-ba belemart a fájdalom. Nem így kellett volna
történnie. Hope és Brick között titkos egyetértésnek kellett volna
szövődnie, mély megértésnek, melynek eredményeképp Brick
beleszeretett volna. Bricknek rá kellett volna jönnie, hogy Hopeban is megvan mindaz, ami Allegrában, csakhogy ő ráadásul
rendes, kedves, jószívű és őszinte.
Hope ledobta az ágyra a telefonját.
– Úgy tűnik, engem is utál.

Allegra nyöszörögni kezdett. Felvette a telefont, hogy megint
rácsörögjön Brickre, de a képernyő ekkor villogni kezdett Hollis,
Hannah, Kenzie és Bluto üzeneteitől. És egyik sem volt túl
kedves. Hope elolvasta őket Allegra válla felett, és megrezzent,
látva, milyen nevekkel illetik a testvérét a barátai: alkesz, narkós,
anorexiás lotyó.
– Anorexiásnak nézek ki? – kérdezte Allegra, Hope elé tartva
a képet.
– Hát kövérnek biztos nem! – felelte Hope, próbálta
hangsúlyozni az örömöt az ürömben. Igazából a rémes
körülmények ellenére Allegra fotója káprázatos volt a maga
módján. Az alkoholt meg a füvet leszámítva ők ketten akár egy
parfümreklám fotózásán is részt vehettek volna. – Talán elterjed
a fotó, és meglátja valaki egy modellügynökségnél.
Allegra

reménykedő,

könnyes

szemmel

pillantott

a

testvérére:
– Gondolod? Tényleg?
Üzenet jött Blutótól: „Hazug, kétszínű ribanc”
– Tényleg – felelte Hope.
Allegra jól harcolt. Válogatott szókinccsel vágott

vissza

Hollisnak és Kenzie-nek, Blutóra pedig rászabadította a teljes
dühét:

hájas

seggű

küretszökevénynek

nevezte.

Amikor

kifogyott belőle a szusz, visszazuhant az ágyra Hope mellé.
– Nem tudom, mihez kezdjek – mondta.
– Majd megunják! – felelte Hope.
– Nem számít. Elszabadultak a dolgok. Ha valakit hazug,
kétszínű ribancnak nevezel, azt már nem lehet visszavonni. Az

ilyesmi tönkreteszi a barátságot. Az egész Hollis hibája. Már
évek óta várja, hogy alám tehessen.
Hope kénytelen volt beismerni, hogy igaza lehet. Hollis és
Allegra tökéletes párost alkottak, de Allegra mindig kicsit
szerencsésebb volt. Most, hogy kiderült: ő sem tökéletes, Hollis
lassan átveheti a méhkirálynő címet.
– Ez is lecseng majd – mondta Hope.
– És addig mihez kezdjek?
Hope nem értette a kérdést, és ezt meg is mondta.
– Mit csináljak, amíg „lecseng"? – kérdezte Allegra. – Nincs
munkám, mint neked. Most nem mehetek ki a partra. Először is
nem hagyhatom el a házat, de még ha nem is lennék
szobafogságban, akkor sem mehetnék ki egyedül.
– Nos – felelte Hope –, még mindig olvashatsz.
– Olvassak? – Allegra hangja valódi csodálkozást rejtett,
mintha azt mondaná: „Micsoda? Miért tennék ilyet?"
Hope odalökte elé a Lolitát. Nemrég fejezte be, így most már
teljes

értékű

embernek

számított.

Kiváló

könyv

volt,

gondolatébresztő, eredeti, furcsa.
– Olvasd el ezt! – mondta Hope. – Van benne pár szép
hosszú szó. Segíteni fog a szövegértés-vizsgán.
Allegra szkeptikusan nézte a könyv fedelét.
– Lolita. Vladimír Nabokov. Angolul van egyáltalán?
– Igen – felelte Hope. – Egy Humbert Humbert nevű felnőtt
férfiról szól, aki elrabol egy tizenhárom éves lányt, és áthajt vele
Amerikán.
– Beteg – jegyezte meg Allegra, de Hope látta, hogy sikerült
felkeltenie az érdeklődését.

Allegra az első borzalmas napot Hope szobájában töltötte,
olvasott, szundított, Hope pedig mellette maradt. Túljutott Az
öröm háza nagy részén, aztán gyakorolt a fuvoláján. Azt mondta
magának, azért marad a szobájában, mert vigyáz a nővérére,
nehogy valami butaságot csináljon, de igazából élvezte a csendes
bajtársiasságukat.

Amikor

befejezte

Mozart

G~dúr

fuvolaversenyéből az egyik részletet, Allegra – aki eközben a
hátán feküdt, és mellkasán a nyitott Lolitával a mennyezetet
bámulta – azt mondta:
– Jól csinálod. Bár én is jó lennék valamiben!
– Egy csomó mindenben jó vagy.
– Például?
Hope szétszedte a fuvolát, megtörölte a fúvókat. Jelenleg
elég rossz fény vetült Allegra legfőbb erősségeire: a csinos
megjelenésére és a népszerűségére.
– Például miben, Hope?
– Például egy csomó mindenben – felelte Hope. – Nem
fogom most felsorolni az erősségeidet.
– Mert nem tudod. Mert én semmiben nem vagyok jó. Csak
egy aljas, hűtlen, hazug szipirtyó vagyok.
– Jaj, ugyan már! Elkövettél egy hibát, ennyi. Fiatalok
vagyunk.

Hibákat

követünk

el,

tanulunk

belőlük,

és

továbblépünk.
– Mondj egyvalamit, amiben jó vagyok! – kérte Allegra. –
Lécci! Csak egyet!

– Jó a stílusérzéked.
Allegra elhallgatott. Behunyta a szemét.
– Igazad van – mondta végül. – Az tényleg jó.
Hope azt hitte, Allegra újonnan felfedezett alázatossága rövid
életű lesz, és a szégyen első napjának végére bele fog fáradni
Hope társaságába. Ám a második héten Allegra önkéntes
munkát szerzett a gyermekkönyvtárban, részidőben könyveket
pakolt vissza a polcra.
Az anyjuk ennek annyira megörült, hogy meghívta őket
ebédelni a Galley-ba édeshármasban. Allegra nemcsak hogy
elfogadta a meghívást, de mintha még örült is volna neki. Örült,
hogy nyilvánosan mutatkozhat Grace-szel és Hope-pal? Hát,
legalább elhagyhatja a házat, talán ez megkönnyebbülést jelent
neki, és mivel a Galley előkelő hely, kiöltözhet. Hope a
türkizkék-fehér lepkemintás, pánt nélküli Lilly Pulitzer márkájú
ruháját vette fel. Allegra a jádezöld hosszú ruháját választotta,
meg a Dolce Vita gladiátorszandált. Hope befonta a haját,
Allegra viszont valami félig összefogott, félig leengedett frizurát
készített magának, amit mintha egyenesen a Vogue címlapjáról
másolt volna.
– Nem fair, hogy te ilyen szép vagy! – mondta Hope.
Allegra mintha ténylegesen zavarba jött volna.
– Pont úgy nézel ki, mint én. Egypetéjű ikrek vagyunk.
– Csak épp te vagy Alice, én meg a Mormota.
– Ugyan már! – Allegra felemelte Hope fonatát, és
megcsiklandozta vele az orrát. – Mindketten lehetünk Alice-ok.

Az ebéd a Galley-ben különleges volt, jól érezték magukat annak
ellenére is, hogy Grace ötpercenként bejelentette, milyen
különleges ez az alkalom, és mennyire jól érzik magukat.
Lefényképezte őket a gyönyörű, tengerparti étterem bejáratánál,
aztán mikor leültek, megkérte a pincért, hogy fotózza le
mindhármukat együtt.
– Ők az én ikerlányaim – jelentette be Grace olyan hangosan,
hogy az egész étterem hallotta. – El sem hiszem, milyen
szerencsés vagyok! Olyan különleges ez a nap.
Hope Allegrához fordult, hogy hitetlenkedő pillantást vessen
rá, ő viszont őszintén mosolygott az anyjukra.
????? – gondolta Hope.
Allegra valahogy teljesen odavolt ezért az anya-lánya
ebédért. Fura. Ha Grace egy hónappal korábban vetette volna fel
az ötletet, Allegra kerek perec visszautasította volna. Ha pedig
Grace fenyegetéssel vagy büntetéssel mégis rávette volna, hogy
velük tartson, végigduzzogta és SMS-ezte volna az egészet.
Persze most se telefonja nem volt, se barátja, akinek írhatott
volna.
Grace egy pohár fehérbort rendelt, Allegra diétás kólát, Hope
jegesteát. Koccintottak.
– Olyan jól érzem magam! Annyira különleges alkalom.
Köszönöm, hogy eljöttetek!
– Nem kell megköszönnöd, hogy eljöttünk veled ebédelni –
felelte Allegra. – Az anyukánk vagy.

Talán Allegra azért igyekszik kedves lenni, hogy feloldják a
szobafogságot, gondolta Hope. Elég jól csinálja, még akár be is jöhet
neki.
Grace gazpachót és sajtos-újhagymás omlettet rendelt,
Allegra homársalátát, Hope pedig vegyes zöldsalátát áfonyával,
kecskesajttal és sült krumplival. Az asztaluk mellől ráláttak a
fehér tengerpartra, az életmentők tornyára, a Cliffside kék, zöld
és sárga ernyőire, valamint a nantucketi tengerszoros nyugodt,
kék vizére. A horizontot vitorlások pettyezték, a gőzhajó
Hyannis felé hasított. A ponyvatetőt meglebbentette az enyhe
szellő.
– Valószínűleg már ti is tudjátok – mondta Grace –, hogy
jövő héten jön a Boston Globe lefotózni a kertünket, mert cikket
írnak róla. Benton ezért sokat lesz nálunk, hogy segítsen rendbe
tenni az udvart.
– Ki az a Benton? – kérdezte Allegra.
– Anya kertésze – felelte Hope. – Ő ajánlotta a Lolitát.
– Nagyon tetszett az a könyv – jegyezte meg Allegra. – Úgy
értem, elég zavarba ejtő, de le tud kötni. Most mit olvasol, Hope?
– Az öröm házát Edith Whartontól.
– Én azt ezer éve olvastam, mikor elsős voltam a Holyoke-on
– jegyezte meg Grace.
– Talán következőnek azt olvasom el – felelte Allegra.
Hová tűnt a testvérem? – gondolta Hope.
Rendeltek egy brownie-t fagylalttal és három kiskanállal, Grace
egy kapucsínót kért, meg a számlát. Miközben fizetett, Allegra

megbökte Hope-ot az asztal alatt. Mrs. Kraft:, az angoltanáruk
egyenesen feléjük tartott.
– Nahát, a tüneményes Pancik hölgyek ebédelni jöttek! –
mondta Mrs. Kraft. Szélesen rájuk mosolygott.
Grace felállt, és adott neki két puszit.
– Szervusz, Ruth.
Hope eltöprengett, hogy vajon neki és Allegrának is így
kellene-e köszöntenie Mrs. Kraftot. Megpuszilja az angoltanárát?
Mindössze egy integetésre volt képes rávenni magát. Ruth
Kraftnak – a gyerekek a háta mögött Ruthie-nak hívták –
gomolyfelhőre

emlékeztető

boglyas

barna

haja

volt.

Operaénekesi képzést kapott, és arról volt híres, hogy teli
tüdőből elharsogta azokat a frázisokat, amiket ki akart emelni.
Allegra nagyon szerette utánozni.
„Mondjam: táááááááááááááársad, másod a nyááááááááááááááááári
nap?”5
Mrs. Kraft elégségest adott Allegrának, ő azonban így is
angyali mosolyt villantott rá, és odaköszönt:
– Hahó, Mrs. Kraft!
– Hogy telik a nyár? – kérdezte a tanárnő.
Abból, ahogy ezt a kérdést feltette, úgy tűnt, mintha
információra vadászna. Mrs. Kraft talán hallott róla, hogy
Allegrát rajtakapták, miközben Ian Coburnnel alsóneműben
ivott és füvezett? Ha Mrs. Kraft tudja, akkor mindenki. Vajon
látta a képet? Hope most már komolyan sajnálta a testvérét. Az
ilyen jellegű hírek ősszel gyorsan elterjednek a tantestületben, és

5

Shakespeare XVIII. szonet (részlet). Szabó Lőrinc fordítása.

Allegra senkitől sem fog ajánlólevelet kapni. Múlt héten Hope-ot
ez még jóleső érzéssel töltötte volna el. Most azonban olyanok
lettek, mint a korzikai testvérek: ha valaki sípcsonton rúgta
Allegrát, azt Hope is érezte.
– A lányokkal épp arról beszéltünk, milyen könyvet olvasnak
– mondta Grace.
– Ha már olvasásról van szó! – csapott le a témára Mrs. Kraft.
Most a teljes figyelmét Grace-nek szentelte. – Hallottál Madeline
King új regényéről? Azt mondják, elég botrányos!
– Semmit nem hallottam – felelte Grace. Úgy intett a kezével,
ahogy Declan atya szokott a misén, jelezve a lányoknak, hogy
álljanak fel. – Lefoglalt a kert és a tyúkok.
– Gondoltam, biztosan tudsz róla – folytatta Mrs. Kraft. –
Hisz te meg Madeline olyan jó barátok vagytok.
– Valójában jelenleg nem beszélünk egymással.
Mrs. Kraftot ez valahogy teljesen kizökkentette. A normális
beszédhangján felelt.
– Ó… nagyon sajnálom… Nem kellett volna felhoznom.
Grace szomorúan mosolygott, és az erszénye csatjával
matatott.
– Talán tényleg nem.
Hope az anyját nézte. Nem beszél Madeline-nel? Ez olyan
borzalmas hír volt, annyira borzalmas, hogy Hope először arra
gondolt, Grace hazudik – de aztán rájött, hogy az elmúlt szűk
egy hétben hiányzott valami: az anyjuk nem zárkózott be a
dolgozószobájába, hogy Madeline-nel beszéljen telefonon, mint
szokta. Vajon az Allegra és Brick között történtek miatt? Vagy,
mert Grace-t annyira lekötötte Benton és kert? Hope-nak nagy

ritkán eszébe jutott, hogy az anyja is emberi lény saját összetett
érzelmekkel. Eltöprengett, hogy vajon Grace és Madeline is úgy
egymásnak ugrottak-e, mint Allegra és Hollis. De Grace és
Madeline nem túl öreg az ilyen viselkedéshez?
Hope mocorgott. Szerette volna megmondani Mrs. Kraftnak,
hogy lépjen le, menjen áriákat énekelni, vagy szavaljon verseket,
de hagyja békén az ő anyjukat. Mintha Allegrának is épp ez járt
volna a fejében, megszólalt.
– Nagyon örültünk a találkozásnak, Mrs. Kraft. Jó étvágyat
az ebédjéhez!
– Ó… – Mrs. Kraftot láthatóan megdöbbentette, hogy a
legrosszabb tanulója ilyen udvariatlanul elküldte; ingadozni
kezdett a vászoncipőjén. – Köszönöm.
Hope megint finoman intett Mrs. Kraftnak – ezúttal
búcsúzóul –, aztán követte az anyját és a nővérét kifelé az
étteremből.

GRACE
Nantucketre egy hétig hőség telepedett, és mikor Grace hőséget
emlegetett,

harminc-harmincöt

fok

körüli

hőmérsékletre

gondolt. Elég meleg volt ahhoz, hogy mikor a lányok hazajöttek
az önkéntes munkából, és beleugrottak a medencébe, ő a házban
maradjon a teljesen felcsavart légkondival, kivéve, ha a
tyúkokkal foglalkozott, vagy Benton ott volt.

Benton egy gépiesen eltöltött órára látogatta csak meg, és
akkor is a feladatára koncentrált. Nem maradt sem ebédre, sem
más okból. Azt mondta, a többi kertje válságos helyzetbe került.
A hőség miatt.
Aztán véget ért a kánikula, két és fél napig ömlött az eső.
Az első nap Benton SMS-t küldött: „Ma nem megyek. Itthon
maradok, le vagyok maradva a papírmunkával."
Grace összehúzta magát az ágyában, és a migrénjével
küzdött. Tényleg ott akarta hagyni Eddie-t ezért az emberért?
Benton második nap is kimentette magát: „Ma nem megyek.
Számlákat írok. Egyébként Eddie-nek kiállítottam egy hatalmasat, talán
figyelmeztetned kéne."
Jött a migrén. Nem jön el, hogy lássa a nőt, akit szeret, vagy a
kedvenc projektjét; Eddie-nek pedig hatalmas számlát küld, amitől ő
teljesen ki fog akadni, gondolta Grace. Eddie még mindig
panaszkodott Hester Phan díja miatt, és mikor Grace felhozta
Madeline és Trevor ötvenezres kölcsönét, a férje rábámult, és
megkérdezte: „Most őszintén, Grace, szerinted mit csinálok
egész nap?"
Madeline nem válaszolt Grace üzenetére, és Grace aggódni
kezdett, hogy még tovább rombolta vele a barátságukat. Néha
elhitte, hogy Madeline tényleg róla és Bentonról ír – „Két nő
ennél az asztalnál el fogja árulni a balján ülő személyt" –, néha
pedig biztosra vette, hogy ez csak valami gonosz pletyka, amit
Szőke Sharon talált ki.
Mikor azonban Ruth Kralt megemlítette Madeline könyvét,
Grace eltöprengett, hogy ez az idétlen nőszemély vajon honnan
szerzett tudomást róla.

Ezek szerint igaz lenne?
Nem lehet. Madeline soha-soha nem tenne ilyet, akármilyen
dühös is.
Vagy mégis?
Ha igaz, Grace… annyira… dühös lenne, hogy azt sem tudja,
mit tenne. Bizalmába fogadta Madeline-t, és mindent elmesélt
neki! Majdnem húsz éve barátok!
Madeline nem tenné, döntötte el végül Grace. Csak pletyka.
Kivéve, ha így akar bosszút állni.
„Allegra csélcsap, és te, Grace, te is az vagy"
Madeline azonban nyilván nem értette meg, hogy Grace
szerelmes. És ez ellen semmit sem tehet!
Enyhült a fejfájása, az az ólomsisakszerű nyomás, mely úgy
szorította a koponyáját, hogy majdnem összeroppantotta. Grace
szerelmes volt, és bár nagyon szeretett volna beszélni Madelinenel, hogy elrendezzék a dolgokat, igazából csak Bentont akarta.
Mikor kiment a mosdóba – egyedül ez tudta rávenni, hogy
felkeljen az ágyból –, kibámult az ablakon az elázott hátsó
udvarra.
A kert pocsékul fejtett az esőben.
A boldogság visszatért. Újra kisütött a nap. Benton hatalmas
mosollyal és Grace utáni mohó vággyal jött vissza hozzá. Megint
szerette őt. Már közeledett az ő nagy napjuk.
A gyepet lenyírták, a virágágyásokat kigyomlálták, a rózsák
virágoztak, az évelők ágyása friss háncsréteget kapott, az
elszáradt virágokat levágták, a medencét megtisztították, a
kanapén felrázták a párnákat, a grillsütőt megsúrolták, a teraszt

lesöpörték, a vászon napernyőt letakarították, az Adirondack
székeket letörölték, a függőágyat feszesebbre kötötték. Benton és
Grace együtt végigment a birtok minden centijén, virágcsokrot
készítettek, elsimították a fehér kagylós kocsibejárón az
egyenetlenségeket, megtöltötték a madáretetőket.
– Kész – jelentette ki Benton. A pick-up oldalához préselte
Grace-t, és érzékien megcsókolta. – Holnap találkozunk.
Megérkezett Clara Teasdale, a Boston Globe Otthon és Kert
mellékletének

szerkesztője

Big

George-dzsal,

a

Globe

fényképészével, a kocsit Bernie Wu vezette. Bernie és Grace
ismerték egymást, mert Bernie Wu lánya, Chloe Hope-pal együtt
a diákzenekarban fuvolázott. Úgy tűnik, Bernie elég közelinek
érezte a barátságukat ahhoz, hogy negyvenöt perccel korábban
érkezzen, és ne a főbejáraton keresztül menjen be. Clarát és Big
George-ot a ház oldalához kísérte, a hátsó udvarba. Megállt a
tyúkólnál, rámutatott minden egyes tyúkra, és véletlenszerűen
felsorolta a nevüket:
– Martha, Dolly, Eleanor, Ladybird, Hillary. – Bernie Wu
felesége rajongott Grace tojásaiért, és minden hónapban öt
tucatot vásárolt.
Clara nevetett a neveken:
– Elnökfeleségek – mondta.
Grace és Benton épp gyorsan, vadul szeretkeztek a fészerben,
Grace Bentonba kapaszkodott, még mélyebbre akarta húzni
magában, eggyé akart válni vele. Benton felvillanyozta, életre
keltette, ő volt Grace óriási, ragyogó napja.

Grace meghallott valamit, amit beszélgetésfoszlányoknak
vélt. Aztán egy női hang ténylegesen azt mondta: Elnökfeleségek.
Elhúzódott Bentontól.
– Megjöttek.
– Máris? – Benton az órájára pillantott. – Háromnegyed
órával korábban?
Némán megigazították a ruhájukat. Grace próbálta elsimítani
a ráncokat a halvány rózsaszín vászonfelsőjén.
– Készen állsz?
Benton bólintott, Grace pedig kilökte a fészer ajtaját, és
kilépett, hogy üdvözölje a látogatókat. Bernie zavarodottan
pillantott rá, mikor Benton megjelent a nyomában. De legalább
gereblyét és mappatömböt tartott a kezében.
Bernie nagyon gyorsan kezdett beszélni. Grace látta rajta,
hogy ideges, de nem tudta, hogy azért, mert túllépett egy
határon, mikor betört a hátsó udvarba, vagy mert rájött, hogy
félbeszakított valamit. Talán csak lenyűgözte Clara, Big George
meg a gondolat, hogy Grace és Eddie udvaráról vezércikk jelenik
meg a Boston Globe-bán. Grace remélte, hogy ez utóbbi, és
megpróbált mindent visszaterelni a normális kerékvágásba,
miközben folyamatosan a ruhája elejét simítgatta. Igyekezett
nem arra gondolni, mikor Benton felhúzta.
– Nos, én mentem – mondta Bernie. – Fél egyre visszajövök,
és felveszlek titeket. – Olyan mosolyt villantott Grace-re, ami
őszinte jókívánságnak tűnt, ő pedig integetett neki. Big George
máris a telek másik végében járt, az Adirondack székeket
fényképezte a Polpis'kikötő nyugodt, kék vize előtt és Grace kék
hortenziái között.

Clara Teasdale-t rabul ejtette a kert, és valószínűleg Benton
is, aki végtelen büszkeséggel mutogatta körbe a kedvenc részeit:
a köveket a patakágyban, az évelőket, a rózsákat, melyek olyan
buján virágoztak, hogy az embernek kedve támadt beléjük
harapni. Az egész birtok ragyogott. Benton elidőzött a padoknál,
melyekre kitették a cserepes páfrányokat, és elmesélte, hogy
találta meg az egyetlen párizsi régiségkereskedőt, akinek volt
annyi esze, hogy kimentse a régi padokat a Tuileriák kertjéből.
Amikor a tyúkokra került a sor, Grace átvette a szót. Még azt
is megengedte Clarának, hogy összeszedjen egy fél tucat
halványkék tojást, bár a hölgyek elégedetlenül kotkodácsoltak,
amiért egy idegen hajtotta végre ezt a feladatot. Aztán Grace
kinyitotta a fészerajtót, és csak hallgatta Clara álmélkodását a
locsolókanna-gyűjteménye, a fényes rézmosogató, valamint a
szappankő pult praktikussága és bája láttán.
Big George folyamatosan fényképezett, kattintgatott.
Grace megmutatta a fűnyíró traktort, aztán Big George
megkérte, hogy vigye ki a smaragdzöld gyep közepére, és üljön
fel rá a rózsaszín vászonruhájában.
Kattkattkatt.
Ahogy

telt

az

idő,

úgy

jöttek

az

újabb

bogaras

fényképötletek: Benton a rózsák között a legnagyobb kerti
ollóval, Grace bokáig belesüllyed a medence sekély végébe,
Grace és Benton is kinyújtott karral lóg lefelé a nagy szilfa
ágáról.
Aztán eljött az ebédidő. A fotózásnak ezt a részét nem
beszélték meg, de Grace azért megtett minden tőle telhetőt.
Hatféle miniszendvicset készített: természetesen tojássalátásat,

fűszeres krémsajtosat uborkával, édes vajasat retekkel, currys
csirkesalátásat, sült marhahúsosat tormás majonézzel, valamint
sonkás-sajtosat. Vett három karton hatalmas epret, és készített
habcsókot meg friss lime-krémet.
Big George lefényképezte az ételeket, Grace pedig bizsergett
a büszkeségtől.
Hozott egy üveg Schramsberg rozé pezsgőbort Eddie
borospincéjéből, Benton pedig levágta a tetejét Grace húszcentis
szakácskésével. Grace, Benton és Clara leült ebédelni, közben
pózoltak Big George-nak. Grace megetette Bentont eperrel. Clara
túltöltötte a poharát pezsgővel, és eláztatta a szendvicsét. Grace
telepakolt egy tálat Big George-nak szendvicsekkel, és mikor a
fényképész leült enni, Grace ellopta a fényképezőjét, és lekapta,
amint tele szájjal evett.
Benton odaszólt George-nak:
– Rolling Stones-rajongó vagy?
– Persze – felelte George. – Ki nem?
Benton bedugta a telefonját a kinti hangszóróba, és
lejátszotta a Loving Cupot. A pezsgőbor maradékát szétosztotta
Grace és Clara poharába.
– Ez olyan vezérdallama volt a nyarunknak – mondta
Benton.
– Komolyan mondom, még soha nem mulattam ilyen jól
fotózáson – jelentette ki Clara.
Grace egyetértett vele. Ő is remekül érezte magát. Elképzelte,
hogy Bentonnal ilyen játékos, érzéki, gondtalan lenne az
együttélésük minden napja.

Amikor Clara kiürítette a poharát, hangosan átfutotta a
jegyzeteit:
– Benton, Ohiói Állami Egyetem, tájgondozói ösztöndíj;
Anglia, Surrey; szenvedélye a rózsák, Savannah, Oxford, a
nantucketi történelmi egyesület.
Aztán felnézett, és összehúzta a szemét.
– Hogy találtál rá Grace-re?
Benton olyan tekintettel pillantott Grace-re, amit csak őrülten
szerelmesként lehetett volna jellemezni.
– Ő talált énrám.
Kattkattkatt.

NANTUCKET
Sokan tudták közülünk, hogy a Pancik-birtok lesz a vasárnapi
Boston Globe vezércikkének témája, mások viszont meglepve
látták, miközben tejszínt és cukrot kevertek a frissen lefőzött
kávéjukba, és kinyitották az újságot. Csakhogy még azok is
megdöbbentek a látottakon, akik számítottak a cikkre. Az első
meglepetést a cím okozta: Privát édenkert Nantucketen. Az első
fotón pedig – PUFF!, teljes életnagyságban, és élénk színekben –
Grace Pancik ízes, hatalmas eperrel eteti Benton Coe-t.
Hű!
Alatta az állt: „Grace Pancik, a ház úrnője együtt ebédel az
udvarában Benton Coe kertépítésszel, a Coe Designs tulajdonosával.”
A cikkben pedig azt olvashattuk: „Vannak kapcsolatok, melyek
az égben köttetnek. Nyilvánvalóan ilyen Grace Pancik nantucketi

lakosé és Benton Coe-é, akit Mrs. Pancik azért bérelt fel, hogy
megtervezze és kiépítse az egyhektáros wauwineti birtokának udvarát.”
Hű!
A következő néhány bekezdés Benton hátterét mutatta be:
lenyűgöző, de semmi újdonság.
Aztán Grace múltja következett: „Mrs. Pancik francia irodalom
szakos volt a Mount Holyoke Főiskolán, talán ezért is rajong annyira a
Tuileriák kertjéből kimentett padért, mely állítólag XIV. Lajos, Colbert
és a híres párizsi tájkertész, André Le Nótre idejéből származik. Ez a
pad régen egy, a Szajnára néző hosszú terasz fényét emelte, a Terasse
du Bord de l’Eau-ét, és valószínűleg olyan emberek pihentek meg rajta,
mint Auguste Renoir és Claude Monet, miután fárasztó kirándulást
tettek a közeli Louvre-ba. Mrs. Pancik imádja az ilyen életteli
történelmi tényeket, ezek éltetik a romantikus képzelőerejét!”
„Mrs. Pancik a liliomágyásáért is rajong, melyet az imádott, néhai
nagyanyja, Sabine Roddin-Baste emlékére ültetett, akinek saját birtoka,
almáskertje és krokettpályája volt Waylandben.
,,»Sabine nagymamám imádta a liliomokat – mondta Mrs. Pancik.
– Ő nevelte belém a zöld terek szeretetét.«”
Ezt fényképek követték: Grace a fűnyíró traktorján ül
királynői módon; Grace és Benton egy ágról lógnak le, mint
gyerekek a játszótéren; Grace pezsgőt iszik, miközben Benton őt
bámulja, Grace belegázol a medence sekélyebb végébe; Benton a
rózsaágy mellett áll egy óriási ollóval, miközben az egyik tyúk
– Martha vagy Dolly – az udvarban sétálgat; a fészerben a
hatalmas rézmosogató úgy ragyog, mint a frissen préselt
pénzérme. Felette az állt:
SOKKAL FONTOSABB.

A KERT NEM ÉLET-HALÁL KÉRDÉS, ANNÁL

A következő bekezdések azt ecsetelték, hogyan működött
együtt Grace és Benton az udvar minden szegletén, a különféle
„pillanatok" megteremtésén. „Az üvegzöld csempékkel, antik
járólapokkal és igazi nantucketi macskakövekkel körülvett medence és a
forró vizes dézsa azt az érzést kelti az emberben, hogy erdei fürdőre
bukkant. A hullámzó zöld gyep arra biztatja, hogy elsétáljon az
Adirondack székek felé, ahonnan egyszerre hallja a Pancik-birtok
végében csobogó patak hangját, és látja a Polpis-kikötő vitorlásait. A
kétszáz éves szilfák között kifeszítve lóg a függőágy, ahol Mrs. Pancik
gyakran lepihen Victor Hugót vagy Alexandre Vumas-t olvasni,
miközben tökéletes rálátása nyílik a a huszonkét-féle rózsával telehintett
csodálatos rózsaágyásra.
»De mindannak esszenciája, amit megvalósítani próbáltunk –
mondta Coe –, a fészerben kristályosodik ki.«
Mrs. Pancik egyetértett vele. »Az a mi gyermekünk.«”
Jody Rouisse felhívta Susan Prendergastot.
– Én ezt legalábbis undorítónak találom – mondta. – Úgy
értem, nem teljesen nyilvánvaló, hogy ők ketten szeretők? Grace
kézből etette!
– Mint Ádám és Éva az Édenkertben – felelte Susan. –
Szerinted a cikkírónak bennfentes információi vannak?
– Eddie-t nem is említette! – folytatta Jody. – Úgy értem,
Grace-t Mrs. Panciknek nevezi, de olyan, mintha Eddie és az
ikrek nem is léteznének.
– Meg kell mondjam, az egyik képen Benton elég dögösen
bámulja. Bár rám nézne így valaki!

– Szerintem elég hatásvadász dolog volt felhozni azt a padot
a Tuileriák kertjéből. És hogy Grace Victor Hugót olvas a
függőágyban? Inkább a Cosmopolitant!
– Tényleg francia irodalomból diplomázott – mondta Susan.
– Úgy hallottam, hogy a könyvtára tele van első kiadásokkal.
– Na és amikor Grace a gyermeküknek nevezte a fészert?
Tudod, mit mondott Jean Burton: úgy néz ki, mintha terhes
lenne. Szerintem nagy az esélye, hogy nem a fészer az egyetlen
gyerekük.
– A rózsái viszont tényleg elképesztőek. Ezt el kell ismerned.
– Hát jó – felelte Jody. – Ezt elismerem.
Dr. Andy McMann látta először az újságot. Általában
kiélvezte a vasárnap reggelek magányát. Calgary ilyenkor sokáig
aludt, Rachel pedig még tovább, így dr. Andy elücsöröghetett a
teraszon, élvezhette a napsütést és a szellőt, miközben megitta a
kávéját, megette a finoman megvajazott rozsos pirítósát és a
félérett avokádóját, Schubertet hallgatott, és elolvasta a Globe-ot.
Az Otthon és Kert mellékletet általában átugrotta, most azonban
megakadt a pillantása a Nantucket szón, és megnézte, miről szól.
Grace Pancik kertje, meg valami dögös tájkertész. Dr. Andy
elolvasta a cikket, szemügyre vette a képeket, és határozott
szorongás kúszott fel a gerincén a nyakáig. A főbérlőjét, Eddie
Panciket felszarvazza ez a Coe – hiszen ez nyilvánvaló! Dr. Andy
nem szívesen ébresztette fel Rachelt, de úgy érezte, ez nem
várhat. Bevitte az újságot a hálószobájukba.
Alec Buckler, Nantucket városának okmányellenőre a Globe-ot
olvasta, miközben sorban állt, a világ többi részével ő is asztalra

várt a Black-Eyed Susansnál. Odafordult a feleségéhez, Janicehez, és rábökött Grace és Benton közös képére, amelyen a fáról
lógtak lefelé.
– Szerintem mindketten keményen dolgozunk – mondta. –
Ideje lenne elmenni szabadságra, és bolondozni, mint ezek itt.
Janice-nek a szája is tátva maradt.
– De hát ez Grace Pancik és Benton Coe!
Alec dühében Janice-hez vágta az újságot. Elege volt már
abból, hogy Janice mindenkit ismer a szigeten, csak mert ő
tisztítja meg a fogukat! És abból is elege volt, hogy minden
vasárnap a Black-Eyed Susansban esznek. Minden héten
elvesztegetnek egy órát a sorban állással. Alec hiányolta a régi
időket, mikor az ember megreggelizhetett a Jared Coffin Houseban, de ha ezt megemlítette, Janice hőzöngeni kezdett, hogy az
öreges, és máris kitört a veszekedés. Alec nyolc hónappal volt
idősebb Janice-nél, és ez érzékenyen érintette.
– Jó étvágyat a Benedek tofudhoz – mondta Alec. –
Hazamentem.
Janice azonban ezt már nem hallotta. Teljesen lekötötte a
cikk.
Glenn Daley megfordult, majdnem összenyomta Barbie-t. Az
ágyban feküdtek, koktélt iszogattak, és az újságot olvasták.
Glenn elég sok nővel volt már együtt, de másokkal sosem élvezte
ennyire az olyan apróságokat, mint egy jó pezsgő, ötszáz szálas
ágynemű, friss virág a vázában. Ráadásul Barbie-nak jó illata is
volt, még kora reggel is. Glenn-nek nem tetszett a gondolat,
hogy kezd szerelmes lenni – a felesége örökre tönkretette neki az

ilyesmit –, de az biztos, hogy ezen a vasárnap reggelen semmi
mást nem csinált volna szívesebben, vagy senki mással nem lett
volna együtt.
– Ezt nézd! – Glenn megmutatta Barbie-nak az újságot. – A
sógornőd.
– Te jó ég! – nyögte Barbie.

EDDIE
Ahogy a régi mondás tartja: A baj csőstül jön.
Péntek délután Eddie nem egy, hanem két nyugtalanító
telefon-hívást

kapott.

Az

egyiket

Madeline

és

Trevor

ügyvédjétől, Layton Graytől, a másikat pedig Philip Meiertől a
bankból.
Layton az ötvenezer dolláros befektetés miatt hívta. Az
ügyfelei nagyon zaklatottak mondta, és szeretnék visszakapni a
pénzüket. Eddie és Layton rengeteg ingatlanügyleten dolgozott
együtt. Eddie nemcsak rendes embernek tartotta az ügyvédet, de
még afféle barátnak is, így a legjobban Layton hangneme zavarta
ebben az üzenetben. Úgy beszélt, mintha máris perben állnának,
kissé távolságtartóan, nem is utalt rá, hogy ismerik egymást,
pláne nem, hogy legurítottak már együtt pár pohár italt a Great
Harbor Yacht Clubban.
– Visszahívást várok, hogy megbeszélhessük a dolgot,
mielőtt kénytelen lennék jogi lépéseket tenni – mondta Layton.
Jogi lépéseket? Eddie úgy vélte, nincs alapja a jogi lépéseknek.
Jóhiszemű befektetésről volt szó. Madeline és Trevor írt egy

csekket, Eddie megígérte, hogy a dupláját kapják vissza – száz
lepedőt –, miután eladta a házakat. A csekket lefénymásolta, a
papír aljára pedig ráírta: „Befektetés az Eagle Wing közbe" aztán
mindhárman aláírták a papírt, majd Eddie megint lefénymásolta,
az eredetit odaadta Madeline-nek és Trevornak, a másolatot
megtartotta.
Nem jogi ügy, nem kötelező érvényű. Jóhiszemű befektetés barátok
között.
És mégis, mardosta a lelkiismeretét ez a jóhiszemű szó. Nem
teheti meg, hogy nem fizeti vissza. Meg kell tartania a
megegyezés rá eső részét. Azt pedig egyértelműen nem akarta,
hogy Layton Gray azt higgye: ő, Eddie elvette a barátai pénzét,
és beleölte egy bukásra ítélt üzletbe. Layton hetente nyolc-tíz
ingatlanügyletet vezényelt le, ő intézte Nantucket minden
ingatlanügynökségének adásvételeit. Ha ennek híre megy…
nem, Eddie ezt nem engedheti meg magának. Nagyon dühös
volt, hogy Madeline felhívta Laytont, őszintén szólva, még most
sem hitte el, hogy képes volt rá. Az ügyvéd pénzbe kerül. Ha
tényleg megtette, nagyon komolyan gondolta a dolgot.
Megpróbálta úgy kalkulálni a kifizetéseket, hogy Madeline
és Trevor a befektetésének legalább egy részét visszakapja.
Miután lezárta az ügyletet Glenn Daley-vel (már a pasas nevétől
is előjött a gyomorégése), talán félre tud tenni tízezer dollárt
Llewellynéknek.
Talán.
Igen, ezt fogja tenni.

Aztán felhívta Philip Meier, és közölte Eddie-vel, hogy
kilencvennapos hátralékban van a házára felvett jelzálog
törlesztésével.
– Várj csak! – mondta Eddie. – Az nem lehet…
– Pontosan

kilencvenkét

nap

–

felelte

Philip.

–

Huszonhétezer-nyolcszáztíz dollár a hátralékod.
Eddie gyomra lángra kapott, mintha máglyát gyújtottak
volna benne.
– Az nem lehet!
– Pedig így van. Jó pár figyelmeztetést küldtünk az irodai
címedre.
Eddie a felbontatlan borítékok kupacát nézte az íróasztalán –
volt köztük újabb és régebbi, valószínűleg már három hónapos
is.
– El fogom veszíteni a házat? – kérdezte. Elképzelte, amint
Grace és a lányok a gyepen állnak pizsamában, miközben a bank
emberei eltorlaszolják a bejárati ajtót.
– Hétfőig meg kell kapnom a csekket.
Hétfőig? – gondolta Eddie. Honnan szerezzen huszonhét
lepedőt hétfőig? Aztán eszébe jutott, hogy a Nightbill hétfőn
érkezik, és Bugsy Greer beleegyezett, hogy a teljes összeget,
nyolcvannégyezer

dollárt

kifizeti

előre

kápéban.

Ebből

harmincöt a lányoké, negyvenkilencet pedig elfeleznek Barbieval. Barbie azonban nem tudta, hogy Eddie megemelte a bért,
így csak tizenhétezer-ötszázat kell kifizetnie, harmincegyezerötszáz a zsebében marad!
Zseniális.

– Kedd reggel első dolgom lesz, hogy átviszem. Készpénzben
– mondta Philipnek.
– Készpénzben? – kérdezte Philip. – Mit akarsz csinálni?
Bankot rabolsz?
Nevettek.
– Kedd reggel jó lesz. Kösz, Eddie.
Eddie-t feldobta a győzelme, bár tudta, hogy ez csak tűzoltás.
Valami nagy dobásra van szüksége. Valami igazim. Hová tűntek
a vevők? Nágya behozta a Kasper Snackstől azt az ürgét, aki
neki jutott, azt mondta, házat akar venni. Eddie majdnem elájult
a megkönnyebbüléstől. Váratlan előnyhöz jutott a mellékes
üzleté' bői: a lányok előrelendítik a kereskedést. De mint
kiderült, Nágya barátja a közép-nyugati körülményekhez
szokott, fogalma sem volt a nantucketi árakról. Csak rápillantott
a kínálatra, és úgy döntött, inkább fagyit vesz Nágyának.
Eddie az irodában töltötte a szombatot. Semmi nem történt,
így elintézte a Glenn Daley-vel kötött üzlet papírmunkáját.
Hazafelé menet beugrott a Lolába egy italra, dacára annak, hogy
húsz dolcsiba került egy martini. Valószínűleg többször kellene
kimozdulnia,

emberekkel

beszélgetnie,

közben

pedig

osztogathatná a névjegykártyáit. Az italok azonban pénzbe
kerültek, annak pedig most épp nem volt bővében. A Lolából
hazafelé menet elhaladt az Eagle Wing közben lévő házai
mellett. Szinte látta magát a kilences szám alatt feküdni holtan,
mint a keleti gonosz boszorkány. Rá sem bírt gondolni, milyen
boldog volt, mikor megvette ezt a három telket.

Vasárnap reggel Grace már hatkor felkelt, és elindult a
Hubba megvenni a Boston Globe vasárnapi kiadását. Úgy
szikrázott az izgatottságtól, hogy Eddie már attól félt, spontán
öngyulladás áldozata lesz. Próbálta ő is átvenni a felesége
izgalmát, de túlságosan emésztette az aggodalom, hogy elveszik
tőle az ő szépséges, imádott birtokát.
Fél tízig aludt, ami biztos jele a depressziónak. Mikor felkelt,
az ikrek már a medencénél olvasgattak.
– Hol van anyu? – kérdezte Eddie.
– Fenn, az irodájában – felelte Hope. – Telefonál.
Eddie nekiállt rántottát készíteni pár kanál krémsajttal,
ugyanis

úgy

tűnt,

egyedül

ez

a

reggeli

tesz

jót

a

gyomorégésének. Kilenc friss tojást ütött fel, ami valószínűleg
sok lesz, de kit érdekel, a tojás ingyen van.
Grace ragyogó mosollyal jött le a dolgozószobájából.
– Akarod látni a cikket? – kérdezte. – Valami fantasztikus!
– Persze. Ha már fizettem érte!
– Jó. Próbáltam megmutatni a lányoknak is, de őket nem
érdekelte.
– Döbbenetes.
– A fotók mind beállítottak, úgyhogy ne legyél féltékeny!
– Féltékeny? – kérdezte Eddie.
– Bentonra, te buta! – Grace szétterítette az újságot a világ
legszexisebb pultján, és megmutatta a címoldali képet, melyen
Bentont eperrel etette, PRIVÁT ÉDENKERT NANTUCKETEN – hirdette a
főcím.
– Szép – mondta Eddie. A fénykép mintha sugallt volna
valamit, de… Eddie nem tudta pontosan, mit. Féltékenynek

kellene lennie? Végignézte a többi fotót: Grace a fűnyírón, Grace
a medencében, Grace és Benton úgy lógnak lefelé a szilfáról,
mint két csuklyás-majom.
– Olvasd el! – biztatta Grace.
– Később elolvasom – felelte Eddie. – Ígérem. – Hosszú cikk
volt, Eddie pedig most képtelen lett volna ekkora erőfeszítésre.
Túlfeszültek az idegei. Éhes volt, és tojásra vágyott. Örült a
felesége örömének. Grace megkapta, amire vágyott. Ez a cikk
olyan volt, mint valami küldetés, amit sikerrel teljesített. Eddie
azt kívánta, bár az ő élete is ilyen lenne. Ő azonban úgy érezte
magát, mint aki tökig belemerült a jeges vízbe, és közben olyan
aranyrögöket próbál kimosni, amiket vagy elveszít, vagy elkölt,
így aztán folytatnia kell az aranymosást. A véget nem érő
aranymosást.
Megint a fotóra pillantott, melyen Grace Bentont etette,
féltékenység helyett azonban kíváncsiság támadt benne. Benton
Coe sikeres üzletember. Neki vajon van annyi pénze, hogy
befektessen a tizenhármas számba?
Eddie tányérra rakta a lágy rántottáját, és kivitte a teraszra.
Az első harapás közben behunyta a szemét, és maga elé képzelte
Benton

Coe-t,

megmenti.

mint

valami

herceget,

aki

mindnyájukat

MADELINE
Mikor Madeline meglátta a cikket a Boston Globe-ban, szinte
önkéntelenül arra gondolt, milyen boldognak tűnik Grace és
Benton.
Nem biztos, hogy a cikk inspirálta, de az írókarrierje
folyamán most először pontosan tudta, hogyan fog végződni a
könyv. Érezte, hogy Gretchen Green, a hős kislány berepül, és
mindent helyre tesz. Először is kiéleződik a helyzet: G férje,
Renfrew rájön, hogy G-nek viszonya van, mikor átnézi a hívásait
és SMS-eit. (Madeline legjobb tudomása szerint a legtöbb
házasságtörő így bukott le, bár Grace-szel ez nem fordulhat elő,
mivel alig használta a mobilját.) Amikor lelepleződnek, G
elhagyja a férjét, és megszökik B-vel. A Virgin-szigetekre
költöznek, St. Johnba, ahol B megbízást kap, hogy építsen meg
egy rengeteg villából álló komplexumot a Honeymoon Beachen.
G madármegfigyelő lesz, ami tökéletesen kifejezi az újonnan
felfedezett szabadságérzetét. Úgy érzi, mintha szárnyai nőttek
volna.
Madeline letette a tollát, és mélyen, felszabadultan beszívta a
levegőt. A könyv elkészült. És nem elég, hogy Angie imádni
fogja: ez most tényleg jó lett.

EDDIE
Mikor hétfő reggel besétált az irodájába, Barbie már az
íróasztalánál ült két kávéval a Handlebar Caféból, előtte kiterítve
hevert az újság.
– Ülj le! – mondta.
Eddie-nek egyáltalán nem tetszett, hogy a húga parancsolgat
neki,

de

volt

valami

a

hangjában,

ami

miatt

mégis

engedelmeskedett.
Talán be fogja vallani, hogy viszonya van Glenn Daley-vel.
Barbie átadta neki a kávéját rengeteg tejjel.
Aztán az újság felé biccentett.
– Láttad?
A kertről szóló cikk volt benne, annál a képnél nyitotta ki,
ahol Grace eperrel eteti Bentont.
– Aha. – Eddie vállat vont. – Grace azt mondta, minden fotó
beállított.
– Ezt Grace mondja – mondta Barbie. – A szigeten viszont
mindenki más azt beszéli, hogy ez a fickó a te pénzedből dugja a
feleségedet.
– Ha már dugásról van szó, hogy van Glenn?
– Ne térj el a tárgytól! Rendet kell tenned otthon. Komolyan
beszélek, Ed. Ezt el kell intézned.
Eddie a testvérét nézte, és azt a kislányt látta maga előtt az
elfuserált dauerral és túl sok sminkkel, aki a gimnáziumi
könyvtár előtt verekedett Teresa Maniscolóval, mert Teresa azt
terjesztette az iskolában, hogy a lányöltöző úgy bűzlik, mint
Barbie vaginája. Eddie emlékezett a kifejezésre: „úgy bűzlik,

mint Barbie vaginája” és a rémület érzésére is. Meg akarta
védeni a húga becsületét, de sosem tudott szembenézni a
problémákkal, ahhoz túl cingár volt. Csak arra volt képes, hogy
elfusson előlük.
Barbie, aki senkitől sem félt, lerendezte a dolgot Teresa
Maniscolóval, egyetlen ütéssel felszakította az ellenfele ajkát,
amiért azonnal háromnapos elzárást kapott. Eddie elsétált a
központi iroda előtt, bekukucskált az ablak plexiüvegén, és látta
Barbie-t, amint keresztbe font karral ült a székbe süppedve, az
arcáról acélos eltökéltség sütött. Az én húgom a legkeményebb
ember a világon, gondolta. Sokkal keményebb volt, mint Eddie.
Ez után senki nem zaklatta Barbie-t. Rengeteget dolgozott,
hogy bekerüljön a Bostoni Egyetemre, ahol parasztblúzt viselt, és
megtanult kártyából jósolni. Miután végzett, Eddie után ment
Nantucketre.

Először

egy

nagyon

gazdag

nő

személyi

asszisztense lett, akinek az Abrams Pointon volt egy nyaralója,
és Barbie úgy magába szívta az életvitelét, mint a szivacs. Bor,
evőeszköz,

virág.

Mindent

műtárgykereskedőkről,

megtanult

valamint

a

Manhattan

kristályokról,
és

Párizs

körzeteiről. Eddie nem hitt a szemének az átváltozás láttán. Ő
maga ugyan semmit nem konyított a luxusmárkákhoz, de még ő
is tudta, hogy Barbie elegáns, kifinomult nőként jelent meg. És
persze mindig kiválóan működött a hatodik érzéke. És ez a
lényeg.
– Hát jó – mondta. – Rendben.
Eddie végigérvelte a hazafelé utat. Grace-nek nincs viszonya
Benton Coe-val. Lehet, hogy afféle kislányos rajongást érez

iránta – élvezi, hogy beszélgethet valakivel a tyúkjairól és
virágairól –, de nem lenne képes viszonyt folytatni senkivel,
Eddie ezt nem hitte el. Ahhoz túlságosan belenevelték a jó
viselkedést, már gyerekkorában erre programozta a nagyanyja, a
szülei, a bátyjai. Eddie tudta, hogy a lázadás Grace számára azt
jelentette, hogy másodéves korában a Holyoke-on megivott egy
tequilát, és cigizett, méghozzá ugyanazon az eátén, egy kedden!
A házasságtörő viszony elképzelhetetlen volna számára.
Ugye?
Eddie gyomorégése a reggeli enyhe hármasról hetesre, aztán
hirtelen máris nyolcas szintre lőtt ki. Mikor pedig megállt a
kocsibejárón, és meglátta Benton hatalmas, fekete pick-upját,
eljutott egészen kilencig.
Eddie berohant a házba.
– Grace! – kiáltotta. Kettesével szedte a lépcsőket az emeletre
– hisz ő Sebes Eddie aztán berobbant a hálószobájukba. Senki.
Kopogás nélkül feltépte Grace dolgozójának ajtaját – amit
egyébként nem lett volna szabad, mert Grace azt mondta, hogy a
dolgozószoba az ő szentélye –, de itt sem talált senkit.
Kissé lenyugodott. Hagyta, hogy Barbie megmérgezze a
gondolatait. Grace és Benton nyilván kint lesznek a kertben,
gyomlálnak, és terveket szőnek a kinti zuhany megépítésére,
melynek ajtaját egy francia farmház redőnyéből készítenék el. És
futórózsákat rendelnek. Grace mindig is futórózsát akart a kinti
zuhanyára.
Na ugye! Ő igenis figyelt!
Kiment a teraszra a konyhán keresztül.
– Grace! – kiáltotta.

A hátsó udvar teljesen üres volt, leszámítva a méheket,
lepkéket meg a madarakat az etetőn. A kert úgy csillogott, mint
valami lázas, utópisztikus álom. Eddie elsétált a telek túlsó
végébe, és lehuppant egy Adirondack székbe. Az évnek ebben a
szakában káprázatos kilátás nyílt a Polpis-kikötőre. Szerencsés
ember. Mint Barbie, ő is nagy utat tett meg idáig a New Bedfordi Purchase utcából.
Felállt. Hol lehet Grace?
Visszasétált a hullámzó gyepen át, elhaladt a függőágy és a
rózsaágyás, a medence és az évelők mellett. Megállt a százötven
centi magas angyalszobornál, és megkérdezte:
– Hol van Grace?
A szobor nem felelt. Csak állt ott a szokásos bárgyú, nyugodt
félmosolyával, mint mindig. Eddie öt számjegyű összeget fizetett
érte. Ennyi pénzért válaszolhatna, ha megszólítják. Nevetett.
Barbie borzalmas alak. Mindenféle gondolatokat ültet el a
fejében, mire ő elveszti a fejét, és szobrokkal beszélget.
Aztán meglátta a fészert.
A kerti fészert.
Hallotta Barbie hangját: „Rendbe kell tenned az otthonodat."
Elfordította az ajtógombot. Bezárták. Miért zárják be belülről
egy kerti fészer ajtaját? Rányomta a fülét. Hangokat hallott
odabentről: úgy vélte, légzés és mozgás hangjait.
Bekopogott.
– Benton, mostantól semmi keresnivalód itt! – mondta
hangosan. Megköszörülte a torkát. – Végeztél, és nem fogom
kifizetni a számládat! Már így is többet vettél el tőlem, mint

amennyivel tartozom. Most elmegyek, te pedig rögtön utánam
távozol, és soha többé nem jössz vissza.
Azzal Eddie megfordult, megkerülte a házat, kiment a
kocsibejáróra, el a fekete pick-up mellett a Cayenne-hez.
Természetfölötti nyugalom járta át, büszke volt magára az
önuralmáért. Úgy vélte, bámulatosan kezelte a dolgot. Még
Grace nagymamája, Sabine is jóváhagyta volna. Se mocskos
konfrontáció, se ökölharc, nem visított el sem vádakat, sem
védekezéseket.
Eddie pár száz méterrel lejjebb megállt a Polpis-kikötő
parkolójában, és várt. Mire tízig számolt, Benton furgonja
elhúzott mellette. Tehát igaza volt. Bezárkóztak a kerti fészerbe.
Ők ketten… Eddie most megtört. Nem sírta el magát, sosem sírt,
csak megváltozott a légzése. Grace, az ő Grace-e, akit először
fiatal lányként látott meg, amint áfonyás palacsintát szolgált fel a
Morning Glory Caféban. Nem a szépségével fogta meg, hanem
az egészséges megjelenésével. Hatalmas, barna, ártatlan szeme
volt, és tökéletes mosolya. Amikor zavarba jött, kipirosodott a
füle. Eddie mindig is ilyen lányt akart feleségül venni, mint ő:
akinek az otthon és a család a legfontosabb.
És úgy is volt. Egészen idén nyárig. Vagy talán tavaly
nyárig? Mióta tartott ez a dolog Bentonnal? Eddie bele sem bírt
gondolni. Tudta, hogy ő sem tökéletes, hogy túlságosan lekötötte
a pénzkeresés, minden mást ráhagyott a feleségére. Grace
elvégezte

a

házimunkát,

fenséges

lakomákat

készített,

bevásárolt, nevelte a lányokat. Egyszer nagyon dühös lett, és
megkérdezte Eddie-t, egyáltalán tudja-e, hányadik osztályba
járnak az ikrek. Eddie felháborodva felelte: „Persze, hogy tudom:

harmadikosok." Csakhogy a negyedik lett volna a jó válasz,
úgyhogy Grace azt felelte: „Sosem fogom elárulni nekik, hogy
eltévesztetted, mert összetörne a szívük. De Eddie, igazán
igyekezhetnél!"
Attól kezdve jobban igyekezett. Elment Allegra hálaadási
színdarabjára és Hope fuvolakoncertjére, még ha át is kellett
szerveznie emiatt egy fontos házbemutatást. Elvitte Allegrát a
New York-i modellválogatásra, de Grace ezért is haragudott, azt
mondta, Eddie csak akkor foglalkozik a lányokkal, mikor valami
dicsőségre számít.
Tudta, hogy a felesége nem volt annyira boldog vagy
elégedett, mint lehetett volna. Folyton összehasonlítgatta
magukat Madeline-nel meg Trevorral – és mindig ők maradtak
alul. Trevor és Madeline mindenhová kézen fogva mentek,
Trevor virágot vett Madeline-nek, és mindig úgy utalt rá, hogy
„a kedvesem" nem pedig úgy, hogy a „feleségem" Romantikus
vígjátékokat néztek együtt, és társastáncórákat vettek, amitől
Grace sírva fakadt, valószínűleg azért, mert az ő férje ezek közül
egyiket sem teljesítette, ahogy még sok minden mást sem,
amikről Eddie-nek fogalma sem volt.
De mi haszna elmerülni a saját fogyatékosságaiban?
Eddie összeszedte magát, és visszament dolgozni.
Amikor belépett az irodába, Barbie felvonta a szemöldökét.
– Elintéztem – közölte.
Grace egy óra múlva felhívta az irodában. Eloise szólt neki:
– A feleséged van a vonalban.
– Kapcsold a hangpostára! – felelte Eddie.

Háromkor odament Eloise asztalához. Mostanra odalett a
szuperédes és segítőkész viselkedése; már pár hete, hogy elmúlt.
– Edward – mondta –, szeretném megkapni a fizetésemet.
– Milyen fizetésedet? – kérdezte Eddie. Kéthetente pénteken
fizetett neki, a nő óránként húsz dollárt keresett.
– A múlt hetit és az e hetit.
– Még csak hétfő van. Pénteken fizetek.
– Szeretném megkapni a fizetésem – mondta Eloise. Elszánt
képpel nézett Eddie-re, ami őt megijesztette kissé. Az asszony
férje a Coffin család tagja volt, négy gyerekkel és tizenhárom
unokával büszkélkedhetett, gyakorlatilag az egész szigettel
rokonságban álltak. Eddie nem engedhette meg magának, hogy
magára haragítsa, de nem volt ezerhatszáz dollár az irodában,
amit odaadhatott volna neki.
– Még csak hétfő van – ismételte Eddie. – Megkérdezhetem,
miért…?
– Történt pár dolog. És ma szeretném megkapni a pénzt.
– Holnap oda tudom adni – felelte Eddie, a Nightbillre
gondolva. – Készpénzben.
– Az nem lesz jó. Most van rá szükségem.
Eddie nem tudta elhinni, hogy minden nő épp ma csap le rá!
Biztosan rúgjuk-farba-Eddie-t nap van, csak épp őt nem
figyelmeztette senki. Elővette a céges csekkfüzetét, és írt egy
csekket Eloise-nak.
– Köszönöm – mondta Eloise vidáman.
Eddie bólintott. Ha megpróbálja ma beváltani, biztosan nem
fog sikerülni.

Amikor Eloise és Barbie elment ebédelni, Eddie lehallgatta Grace
üzenetét: „Szia, ma este a lányok mindketten itthon lesznek,
úgyhogy bepácolok pár rostélyost, aztán sütök kiflikrumplit,
amit annyira szeretsz, és hántolok egy kis kukoricát. Reméltem,
hogy kellemes családi vacsorát csaphatunk… ”
Aztán elsírta magát. Elhüppögött egy bocsánatkérést, és
lerakta.
Eddie hatig dolgozott, aztán a hatból hét lett. Eloise és Barbie
elment, hogy éljék a bűbájos kis munkán kívüli életüket. Eloise
nyilván szépen bedugta a csekkjét a tárcájába, és indult elintézni
a „dolgait"
Tíz perccel hét után Eddie mobilja megcsörrent, sejtette, hogy
Grace lesz az, érdeklődni szeretne, hogy mikor ér haza
vacsorázni. Akármilyen csábítóan hangzott is a grillezett steak
kukoricával, egy üveg jófajta vörösbor meg a családja társasága,
nem fog hazarohanni. Nem hagyja, hogy pár kiflikrumplival
megbékítsék, mikor rajtakapta a feleségét a kertésszel! Nem fog
úgy tenni, mintha mi sem történt volna, mintha semmi nem
változott volna meg.
Beszélnie kellett valakivel. Barátra volt szüksége. Elővette a
mobilját, és bepötyögte a Főnök szupertitkos számát.
– Szia, Eddie! – szólt bele a Főnök. – Hogy vagy?
– Remekül – felelte Eddie egy kicsit túl lelkesen. A Főnök
maga mondta, hogy ha Eddie-nek szüksége van valakire, rá
számíthat. Eddie-nek pedig most szüksége volt valakire. Nem

feltétlenül akarta elmondani a történteket, csak beszélgetni akart
egy másik férfival. – Van már programod ma estére? Szívesen
meginnék valamit. Mondjuk a Brant Point Grillben húsz perc
múlva?
– Ma estére programom van – felelte a Főnök. – Sajnálom.
– Nem kell mentegetőznöd – mondta Eddie. – Az utolsó
percben szóltam. Csak nem volt túl jó napom. Talán később
találkozhatnánk? Mondjuk tíz körül?
Ha a Főnök tízkor tud vele találkozni, Eddie bekap egy
hamburgert a Lolában, negyed tízig ellébecol, aztán kiugrik a
Low Beach utca 10.-be felvenni a lóvét, és tízre oda is ér a Brant
Point Grillbe.
– Tíz körül? – kérdezte a Főnök. – Akkor túl későn feküdnék
le. Sajnálom, Eddie.
– Biztos? Semmivel nem tudnálak meggyőzni? – Kínos, hogy
így könyörög, de óriási szüksége volt rá, hogy találkozzon
valakivel, akinek semmi köze a családjához, a munkájához vagy
az ördögi mellékes jövedelméhez.
– Talán legközelebb. – A Főnök hangja majdhogynem
bosszúsnak tűnt, Eddie pedig nem akart kellemetlenkedni.
– Hát, jó, Főnök, nem gond – mondta, és letette.
Eddie az irodájában üldögélt, amíg le nem ment a nap, és be nem
sötétedett. Az embereket nézte az utcán, akik a kellemes,
nyáresti programjukra igyekeztek. Egy csapat tini a Juice Barba
tartott fagylaltkehelyért, szülők tologattak babakocsikat a
gyerekstrand játszóterére. Párok sétálgattak kézen fogva,
vacsorázni mentek az Oran Morba vagy a Club Carba. Eddie

nagyon szerette volna felvenni Grace-t, és elvinni őt vacsorázni a
Club Carba. Kaviárt rendelnének, amit ott egy kupica jeges
vodkával

szolgáltak

fel.

Aztán

dudorászhatnának

a

bárzongorista zenéjére. Még azt a húsz dolcsit is rááldozná, és
megkérné Ryant, hogy énekelje el a Tiny Dancert. Megtenné
Grace-ért. Grace imádja Elton Johnt.
Annyira… magányosnak érezte magát. Pedig nem muszáj,
hogy így legyen. Hazamehet vacsorázni. Vagy beülhet a
szomszédba, a Lolába, vehet egy martinit, egy hamburgert, és
talán szétoszthat pár névjegykártyát.
A sötétben az irodája egyenesen barátságtalannak tűnt. Az ő
meggyengült birodalma.
Eddie végül felkapcsolta a lámpát. Kényszerítette magát,
hogy végignézze az asztalán sorakozó befizetetlen számlák
kupacát.
A tetején ott találta Hester Phan kétezer-négyszáz dolláros
csekkjét. A sikerdíja.
Ezzel betelt a pohár. Eddie úgy érezte, hogy a düh és
méltatlankodás tüzes katlanába zuhant. Még hogy sikerdíj!
Felkapta a telefonját, és elintézte azt a hívást, amire egész nap
vágyott.
Miután Benton elment az irodájából, Eddie elhajtott a Low Beach
utcába. Még mindig remegett. Grace, Grace, Grace. Annyira közel
jár hozzá, hogy elveszítse! Nem bánta meg, amit tett, de egy
része azt kívánta, bár egyszerűen hazament volna.
Arra gondolt, hogy Grace bevonja a rostélyost az ő
varázslatos

pácával.

Elképzelte

az

olívaolajban

sistergő

kiflikrumplikat, miközben a felesége megszórja őket tengeri
sóval és durvára őrölt borssal, aztán lehántol egy kis Bartlett s
Farm-féle kukoricát. Hope és Allegra még fürdőruhában lehet, a
medence melletti nyugágyban fekszenek egymás mellett, és
olvasnak. Mikor Grace szól nekik, hogy terítsék meg az asztalt,
kötelességtudóan

felállnak,

és

mennek

segíteni.

Még

a

törülközőjüket is felkapják, és kiterítik a kinti szárítóra, ahogy
kell. Aztán Hope odamegy az étkészletes fiókhoz, Allegra pedig
elővesz négy tányért. Együtt indulnak el a teraszra.
Eddie felhozna egy üveg jó évjáratú Ponzi pinot noirt a
pincéből. Grace annyira örülne a választásának, hogy felemelné
az arcát egy csókra.
Mikor este hazaér, beszélni fog Grace-szel, határozta el.
Mindent elölről kezdenek. Nincs többé Benton Coe. Eddie pedig
a maga részéről lezárja a Low Beach utca 10.-et. Nem kérheti
meg Grace-t, hogy mondjon le a viszonyáról, ha ő maga nem
teszi tisztába a dolgait. Ez az utolsó hét. Vége. Találkozik a
könyvelőjével, Frankkel, és megbeszélik, hogy Eddie üzletének
két ingatlanja közül melyiket adják el. Valószínűleg busás
haszna lesz rajta még a jelzálog után is.
A pénz nem boldogít – kivéve, amikor igen.
El fogja intézni. Csak még ezt az utolsót le kell rendeznie.
Eddie tíz után tíz perccel kinn ült a kocsiban, a Low Beach utca
10. előtt. A légkondi be volt kapcsolva, a rádió viszont nem. A
kesztyűtartóban egy üveg hideg víz és egy doboz cseresznyés
Tums lapult. Remegett a keze.

A kocsi mögött megállt egy másik – Nágya Jeepje –, és
kiszálltak belőle a lányok. A hajukat magasra tupírozták, az
arcukat göndör fürtök keretezték. Erős, élénk sminket tettek fel,
Eddie-t a torta bevonatára emlékeztették. Rövid szoknyát
viseltek, és ingadozva lépkedtek a tűsarkújukban. Kacarászva,
oroszul ugratták egymást. Vidámnak tűntek, majdhogynem
boldognak, Eddie pedig próbálta a hangjukkal lecsitítani a
lángoló, égető lelkiismeretét.
Ezek a fiatal nők itt áruba bocsátják a testüket, de legalább
úgy tűnt, élvezik. Vagy talán épp azt látta, amint egymást
buzdítják, vagy kábultan várják a számukra „könnyen jött
pénzt"? Végtére is a budipucolásnál ez is jobb, nem igaz? Eddienek fogalma sem volt róla, hogyan fogják fel ezt a lányok. A
szíve mélyén tudta, hogy ez az egész visszataszító. A szülei
annyira szégyenkeztek volna miatta, hogy Eddie rá sem bírt
gondolni. Azt kívánta, bár Barbie vele tartott volna ma eáte. O
azonban ezt sosem ajánlotta fel. Csak ült az asztalánál a tollaival
meg

jegyzettömbjeivel,

melyeket

azokból

az

egzotikus

hotelekből hozott, ahol Glenn Daley-vel találkoztak, és várta,
hogy Eddie átadja neki a pénz rá eső részét.
– Bekapcsolva hagyom a telefonom – mondta Barbie, mielőtt
eljött munkából. – Hogy szükség esetén fel tudj hívni.
– Nem látom okát, hogy miért akarnálak felhívni – felelte
Eddie, és eltöprengett, vajon Barbie-nak rossz előérzete van-e a
ma estével kapcsolatban, esetleg kártyát vetett, és kiolvasott
valamit

a

tealevelekből

vagy

abból

kristálygömbjéből.
Mikor azonban rákérdezett, Barbie azt felelte:

az

átkozott

– Nem, semmi, csak szükség esetére. – Akármit is jelentsen
ez.
Amikor a lányok meglátták Eddie-t, üdvrivalgásban törtek
ki.
– Eddie-Eddie-Eddie-szia-szia-szia. – Nágya csókot nyomott
az arcára, ami valószínűleg hatalmas, zsíros nyomot hagyott
maga után. Elise és Gábriellé belekaroltak, és bár nagyon
szeretett vök na kiszabadulni, nem kockáztathatta meg, hogy
megsértse vagy elkedvetlenítse őket. Azt mondogatta magának,
hogy a lányok csak szórakoztatni fogják az urakat. Nágya
zsonglőrködik, Julija elénekli a Send in the Clownsot, Elise és
Gábriellé pedig beszállnak a bridzspartiba.
Együtt mentek oda a Low Beach utca 10. oldalbejárójához. A
lányok

elhallgattak,

Eddie

pedig

bekopogott:

két

rövid

koppantás, aztán még egy.
Egy magas, vékony, csorba fogú férfi nyitott ajtót. Bugsy. Kék
pólót viselt, farmert és Minnesota Twins baseballsapkát. Kicsit
kevésbé tűnt ijesztőnek, mint az interneten.
– Üdvözlet! – mondta. Kinyitotta az ajtót, és mindenkit
beterelt.
Eddie maga elé engedte a lányokat, aztán ő is belépett. Az
oldalajtó az óriási ínyenckonyhába vezetett, melyet csak két
elefántcsont

gyertyatartóval

világítottak

meg.

A

carraraimárvány-pultra sushikat és jegesvödröt raktak ki, benne
Cristal pezsgővel. A lányok próbálták visszafogni az izgatott
visongásokat. Ennek ez a módja, ilyen a rendes udvarlás, bár a
nyáron már nagyon sokszor vonultak be üres pizzadobozok és
sörösüvegek közé. Egyszer pedig egy félig megevett csokitorta

fogadta őket, amit beleptek a hangyák. Nágya elárulta, hogy
néha akkora volt a mocsok, hogy a lányok nem tudták teljesen
átadni magukat a feladatnak, mivel tudták, hogy másnap reggel
vissza kell jönniük rendet rakni.
„Ez lehervaszt, Eddie, tudod? – mondta Nágya. – Arra
gondolunk, hogy ma eéte szerető vagyunk, holnap takarítónő.”
A lányok imádták a sushit és a pezsgőt is. Bugsy
megkérdezte Eddie-t:
– Maradsz egy italra?
– Kösz, nem. – Eddie nem érezte itt jól magát. Csak át akarta
venni a pénzt, hogy mehessen.
– Mindig rajtad van ez a kalap? – kérdezte Bugsy. – Még
éjszaka is?
Eddie bólintott.
– Kubából szerezted?
– Igazából Ecuadorból – felelte Eddie. Megszokta már, hogy
elmagyarázza: bár panamakalap a neve, valójában Ecuadorban
készítik, Montecristiben.
– Zavar, hogy megkopaszodtál? – kérdezte Bugsy.
Bugsy is megkopaszodott. Megérintette a baseballsapkája
karimáját.
Eddie nem akarta megbeszélni Bugsyval, hogy mi zavarja őt,
de attól tartott, hogy ha ezt most letagadja, akkor Bugsy utána
nem száll le a témáról.
– Aha – felelte Eddie. – Egy kicsit talán. – A húszas évei
végén kezdte hordani a kalapot, mikor elkezdett hullani a haja.
Bugsy kitartotta az öklét, hogy Eddie nekiüsse a sajátját.
Aztán két ujját bedugta a csorba, rossz fogai közé, és éles füttyöt

hallatott. A konyhában azonnal megjelent a többi férfi, és
másodperceken belül minden lány párt talált magának – Nágyát
kivéve. Úgy tűnt, Nágya Bugsyé lesz.
Eddie nem bírta nézni ezt a furcsa udvarlási rítust. Elise
máris csókolózott az egyik férfival, aki úgy hátranyalta a fekete
haját, mint egy vámpír. Eddie visszafordult Bugsyhoz, de
képtelen volt felhozni a fizetség témáját. Nágya sietett a
segítségére.
– Add Eddie-nek a pénzt, hadd menjen!
Bugsy megcsípte Nágya orrát, mintha a lány a koravén
unoka-húga lenne, aztán intett, hogy Eddie kövesse kifelé az
oldalajtón. Eddie örült, hogy távozhat. Intett a lányoknak:
– Holnap találkozunk!
Egyik lány sem felelt. Dolgoztak. Ő már nem létezett nekik.
Mihelyst kiléptek az enyhe nyári éjszakába, Bugsy elővett
egy akkora vaskos borítékot, mint egy párna. Rengeteg pénz!
Eddie nagyon igyekezett nem lecsapni rá.
– A héten minden este eljönnek, igaz? – kérdezte Bugsy.
– Igen.
– Akkor hát a szolgáltatásért. – Hivatalosan, két kézzel
nyújtotta át a borítékot Eddie-nek.
– Köszönöm.
– Én köszönöm.
Eddie vállát hirtelen erősen megragadta valaki, és fény
villant a szemébe.
– Hű! – Eddie panamakalapja leesett a földre, hallotta, amint
összetörik valaki talpa alatt, és ettől eltorzult az arca. Ez a
harmadik kalap ezen a nyáron. Az utolsó.

Odabent az egyik lány felsikoltott, és pár másodperccel
később a többiek is sikoltozni kezdtek. Eddie kezét a háta mögé
rántották. Megbilincselték. Egy ízes, dél-bostoni tájszólású férfi
felolvasta a jogait. Letartóztatták.
A lányok sikoltoztak.
Bántják őket? – töprengett Eddie.
Nágya hirtelen kidugta a fejét az oldalajtón.
– Eddie, kérlek, bent kell nekünk segítség. – Nyugodtan,
könnyed hangon beszélt, mintha kicsapták volna a biztosítékot,
vagy nem tudnának kinyitni egy befőttesüveget.
– Kisasszony? – felelte a déli akcentussal. – Kérem, álljon
meg ott. FBI.
FBI, gondolta Eddie. El akart szaladni. Ő Sebes Eddie, a New
Bedford-i

gimnázium

legnagyobb

sztárfutója

az

elmúlt

harmincöt évben. Tudta, hogy szükség esetén még mindig egy
percen belül lefutná a negyed mérföldet. Félúton lenne a Sankaty
Flead Lighthouse-hoz, mielőtt bárki rájönne, merre ment. És
aztán mi lesz? Egy szigeten lakik.
Behunyta a szemét, és várta, hogy a lángok meginduljanak a
gyomrából a mellkasa felé. Grace-re gondolt, aki a hatalmas
ágyukban alszik a toll felső matracon. Grace. Elképzelte, amint
elmosogatja az edényeket vacsora után. Elképzelte gyönyörű,
sötét haját, és hogy Eddie odadugja az orrát a tarkójára, mint oly
gyakran a kapcsolatuk elején, bár már régen leszokott róla.
Otthon kellett volna maradnia, meg kellett volna ennie a
steaket és a kiflikrumplit, amit Grace csakis neki sütött.
Szeretkeznie kellett volna a feleségével. Meg kellett volna
próbálnia megint megnevettetni. Megint boldoggá tenni. De

aztán eszébe jutott, hogy csak úgy tudta Grace-t boldoggá tenni,
ha megadott neki mindent, amit csak kívánt.
– Erre kellett a pénz – mondta a mögötte álló férfinak, akit még
mindig nem látott. – A feleségemnek.
– Tartogassa az indokait a bírónak – felelte a dél-bostoni
hang.
– Ha elenged, kitalálok neki valami mást. Valami jobbat.
– Majd a börtönben kitalálhat neki valamit. Rengeteg ideje
lesz rá.
A lányok sorban kivonultak a házból, mintha maga Sztálin
meneteltetné őket. Mindnyájan sírtak.
– Eddie! – kiáltott Nágya.
Eddie ösztönösen megpróbálta kiszabadítani a kezét.
– Nyugi, haver – mondta a dél-bostoni hang. A fekete
Suburban hátuljához vezette Eddie-t.
Az jutott eszébe, hogy a Főnök nem fogadta el a meghívását.
Ma estére programom van. Vajon tudott erről az egészről? Nyilván.
Eddie azt hitte, barátok.
„Rendes ember vagy, Eddie. Nagyon rendes."
Eddie szíve majd megszakadt, mikor rájött, hogy ez
mennyire nem igaz.

GRACE
Grace úgy érezte, hogy a Boston Globe cikke mindent
megváltoztatott. A Bentonnal közös fotók és az együttes erővel

létrehozott csodaországuk leírása valahogy szentesítette a
kapcsolatukat. Az ő privát édenkertje. Grace tudta, hogy ez
abszurd, mégis úgy érezte, mintha ő lenne az egyetlen nő a
világon, Benton pedig az egyetlen férfi.
Amikor Benton hétfőn megjelent nála, Grace-t majd
elemésztette az őrületes, izzó vágy. Most először rántotta be ő a
férfit a kerti fészerbe. Megcsókolta, és azt mondta neki:
– Hozzád akarok menni feleségül.
– Van egy kis probléma – felelte Benton. – Már férjnél vagy.
– Nem érdekel – közölte Grace.
Benton megérintette az arcát.
– Nem léphetsz le csak úgy. Na és a lányok? Szükségük van
rád.
– Jövő ilyenkor elmennek főiskolára.
– Igen, de egy év nagy idő. Nem gondolod komolyan, hogy
elhagyod Eddie-t épp most, ugye?
Komolyan gondolja? Ha átbeszélhetné Madeline-nel, ő azt
mondaná: Két gyönyörű gyereketek van, Grace, és egy gyönyörű
házatok. Képes lennél lemondani róla? Benton Coe tehetséges ember, de
nem köti ide semmi. Egy apartmanban lakik az irodája felett, egész télen
csavarog a nagyvilágban. Valószínűleg még egészségbiztosítása sincs.
Biztosan van egészségbiztosítása, vágna vissza Grace.
Most már el tudta képzelni kettejüket valódi párként. Annak
ellenére, amit mindenki más gondolt, Grace nem ragaszkodott a
kényelemhez; képes lenne egy hátizsákból élni. Kibírná a telet
Marokkóban vagy Palm Beach-en, valami meleg, egzotikus
helyen, távol a háziasszonyi és anyai teendőitől.
– Megteszem – mondta. – Nyár végén itt hagyom.

– Őrültségeket beszélsz, Grace – felelte Benton. – De tetszik.
Felmordult, és az ajkát Grace nyakának legérzékenyebb
pontjára nyomta.
Mint már oly sokszor, most is a kerti fészerben szeretkeztek, míg
Grace meg nem hallotta Eddie hangját.
– Grace!
Grace kis híján felsikoltott. Nagy nehezen visszavette a
ruháját, megigazította a haját, miközben Benton felhúzta a
rövidnadrágját, és suttogva káromkodott.
Grace az ajkára tette az ujját. Csendben kell maradniuk. Úgy
tűnt, Eddie a teraszon van. Amikor máshol folytatja a keresést, ő
meg Benton kisurranhatnak. De Eddie nem olyan ostoba. Benton
pick-upja a kocsibehajtón állt, Eddie valószínűleg már végigjárta
a házat, a fészernek pedig – ez a legrosszabb az egészben – négy
ablaka van, bár mind jó magasan, így Eddie-nek létrát kellene
hoznia. Ha azonban talál létrát, és bekukucskál az ablakon,
meglátja őket. Minél tovább várnak rá, hogy kinyissák az ajtót,
annál rosszabb. Minden odabent töltött másodperc közelebb
viszi őket a tragédiához. Nincs is semmi idebent, amivel
leköthették volna magukat. Mit mondhatnának, mit csináltak itt?
Egy hosszú percig csend volt. Grace arra gondolt: Nyisd ki az
ajtót! Nem, maradjon csukva és kulcsra zárva! Talán Eddie
visszamegy dolgozni. Különben is, mit keres itt? Bentonról
patakokban folyt a víz, elsápadt, láthatóan rosszul lett, Grace
már attól tartott, hogy bele fog hányni a rézmosogatóba. Pedig
most meg kellene őriznie a hidegvérét, át kellene vennie az
irányítást, meg kellene mondania Grace-nek, mit csináljanak.

Aztán éles kopogás hallatszott a fészer ajtajáról, és
mindketten megriadtak.
Kérlek, Uram! – gondolta Grace. Házasságtörő, mindjárt
rajtakapják, így nem igazán bízhatta magát az imára, mégis ezt
tette. Elsuttogott egy üdvözlégyet.
– Benton, mostantól semmi keresnivalód itt – hallotta Eddie
hangját. – Végeztél, és nem fogom kifizetni a számládat. Már így
is többet vettél el tőlem, mint amennyivel tartozom. Most
elmegyek, te pedig rögtön utánam távozol, és soha többé nem
jössz vissza.
Benton hevesen bólintott. Remegett. Miért nem nyitotta ki az
ajtót, és nézett szembe Eddie-vel? Miért nem mondta, hogy: Nem
rúghatsz ki, semmi rosszat nem tettem! Vagy mivel ez nem túl
hihető, az igazat is megmondhatta volna: Szeretem a feleségedet!
Feleségül fogom venni!
Benton arca azonban megrándult, Grace azt hitte, sírni fog.
Aztán hallotta, hogy Eddie visszavonul, és beindítja a kocsiját.
Tényleg elmegy, ahogy mondta.
Benton Grace-re pillantott.
– Megyek.
– De… Azt hittem…
– Ha ennek híre megy, az kész katasztrófa, Grace. Neked is,
de pláne nekem. Elveszíthetem az üzletem. Biztosan el fogom
veszíteni. Nem maradhatok. – Belemarkolt a vörösesszőke
hajába. – Nem hiszem el, hogy ilyen ostoba voltam! Jézusom!
Grace-nek nem tetszett, ahogy Benton beszélt.
– Tíz perce még azt mondtad, tetszik a gondolat, hogy
mindent feladnék érted.

– Tíz perce még nem kaptak rajta! – felelte Benton. – És
mikor azt mondtam, hogy őrültségeket beszélsz, komolyan
gondoltam. Ez csak játék, Grace. Nem mondom, hogy nem volt
csodás. Szórakoztató volt, izgalmas, szexi: amilyennek egy nyári
románcnak lennie kell.
– Ez nem csak egy nyári románc – tiltakozott Grace. –
Eldöntöttem, hogy elmegyek.
– Nem, azt ne! Kérlek. – Benton kinyitotta a fészer ajtaját, a
helyiséget édes, hűvös levegő töltötte be, Grace mégsem kapott
levegőt. – Ki kell jutnom innen – mondta Benton, és sietve
elvonult, eltűnt a ház mögött, vissza sem pillantott Grace-re. Pár
másodperccel később felbőgött a furgonja motorja.
Elmegy, gondolta Grace. Elhagy engem.
A következő percekben Grace hétszer próbálta felhívni Benton
mobilját, és öt üzenetet hagyott neki. Négy hosszú SMS-t írt.
Nem jött válasz.
Aztán felhívta Eddie irodáját. Közölnie kell vele, hogy
akármilyen dühös is, senkinek nem mondhatja el, mit tudott
meg. Ha mégis, azzal mindnyájuk életét tönkreteszi: Eddie-ét,
Grace-ét, Bentonét és az ikrekét! Ám a telefont Eloise vette fel, és
Eddie hangpostáját kapcsolta. Grace félt, hogy Eloise vagy
Barbie lehallgatja az üzenetet, így a vacsoráról beszélt. Steak,
krumpli, kukorica. Aztán elsírta magát, és letette.
Eddie nem akar beszélni vele, de nem hibáztathatja érte.
Abban

a

pillanatban

SMS-t

kapott

Megkönnyebbülés töltötte el – amíg el nem olvasta.

Bentontól.

Az állt benne: „Holnap elmegyek a szigetről. Detroitban van egy állás,
amin már gondolkodom egy ideje. El fogom vállalni, az itteni munkákat pedig
Donovanre bízom. Felelőtlenek és meggondolatlanok voltunk, Grace, és
elismerem, hogy félig az én hibám. Minden jót kívánok neked. Mindig te leszel
az én királynőm. Puszi, B.”
Grace-t magát is meglepte, mennyire fájt neki ez a
szóválasztás. Minden jót kíván neki? Detroitba költözik? Felelőtlenek
és meggondolatlanok voltak? Puszi?
Szerelmesek voltak – kit érdekelt Benton karrierje vagy
Grace hírneve? Mit számítottak ezek a dolgok?
Elismeri, hogy félig az ő hibája. Szép tőle. Detroit? És tényleg
gondolkodott rajta egy ideje? De Grace csak most hallott róla
először! Ott találkozik majd McGuwyval? McGuwy ohiói, nem
igaz? Ohio pedig szomszédos Michigannel, tehát McGuwy nagy
valószínűséggel átköltözik Detroitiba, és a tavon fog vitorlázást
oktatni. Benton valószínűleg egy ideje gondolkodik már azon,
hogy visszamenjen McGuwyhoz!
Mindig Grace lesz az ő királynője, de mit számít ez, ha
szakítanak?
Felelőtlen? Ez úgy hangzott, mintha elfelejtették volna
feltekerni a kerti slagot, vagy ellenőrizni a medence szűrőit.
Meggondolatlan? Grace tudta, mit jelent a szó, mégis kikereste
a szótárban. „Gyorsan, gondolkodás nélkül cselekszik."
Benton semmit nem mondhatott volna, amitől rosszabbul
érezte volna magát. Nem is szerette őt, az az elüvöltött vallomás
a Lucretia Mott közben részeg hazugság volt, a további
megjegyzések pedig újabb hazugságok. Nem állt ki Eddie elé.

Félt Eddie-től, pedig könnyedén a térdére fektethette és
elfenekelhette volna.
Minden jót kívánt neki.
Ezek után Grace végképp összeomlott. Nem bírt a fészerre
nézni.

Boldogan

Legszívesebben

felvett

volna

lelocsolta

valakit,

volna

a

hogy

rózsáit

lerombolja.

benzinnel,

és

felgyújtotta volna őket. Az egész kertet le akarta égetni.
Beült a Range Roverbe, és padlógázzal kiszáguldott Benton
irodájához. Még nem volt dél, és egy pick-up sem volt benn,
köztük Bentoné sem. Hol lehet? Egyszerűen látnia kellett,
szüksége volt pár nyugodt percre, hogy átbeszélhessék a
dolgokat! Eddie semmit nem fog mondani; nem szeretett olyan
híreket terjeszteni, amelyek rossz fényben tüntetik fel. Soha senki
nem fogja megtudni, mi történt. Benton Nantuclceten maradhat.
Vagy… Grace vele mehet Detroitba.
De nem, gondolta azonnal. Nem hagyhatja itt csak így az
ikreket. Lehetetlen.
Gyorsan

leparkolt,

és

felrohant

a

lépcsőn

Benton

apartmanjához. Abban a pillanatban kinyílt a lakás ajtaja, és
kilépett rajta egy fiatal, szakállas, szemüveges férfi kerek
nemezkalapban.
– Jó napot – mondta. – Segíthetek?
– Bentont keresem – felelte Grace. – Itt van?
– Azt

hiszem,

kiment

terepre.

Donovan

vagyok,

a

menedzsere. Kérdése vagy problémája lenne?
– Mindkettő – közölte Grace őszintén. De aztán idiótának
érezte magát. – Grace Pancik vagyok.

– Hát persze! Gondoltam is, hogy ismerősnek tűnik. Láttam a
cikket a Globe-ban. Kiváló anyag! Máris három új ügyfelet
szerzett nekünk.
– Az remek – mondta Grace. Próbált mosolyogni, de az
arcizmai nem akartak engedelmeskedni. – Figyeljen, tényleg
mindenképpen el kell érnem Bentont...
– Próbálta a mobilján? – kérdezte Donovan.
– Igen – felelte Grace. Meg akarta kérdezni, hogy bemehet-e
a lakásba, hogy megvárja Bentont, de Donovan és Leslie is itt
lakott, és Grace rájött, hogy a viselkedése már szinte beteges. –
Nem tudja, melyik helyszínen van? Tényleg muszáj személyesen
beszélnem vele.
Donovan széttárta a karját, mintha ellenőrizni akarná, hogy
esik-e.
– Benton a maga ura. Nem osztja meg a napirendjét sem
velem, sem senki mással.
Grace nagy levegőt vett.
– Rendben.
– Talán megnézhetné Edith Allemand házánál! – javasolta
Donovan. – Hétfőn és pénteken általában ott van.
Edith Allemand háza a Main Streeten.
– Köszönöm – mondta Grace. Lerohant a lépcsőn, aztán
vissza-fordult. – Donovan? – kérdezte. – Tud valamit arról, hogy
Benton Detroitba akar menni?
– Tudom, hogy gondolkodott rajta, de mikor legutóbb
beszéltünk róla, még nem döntötte el.
Grace visszamászott a Range Roverbe, és megindult a Main
Street felé. És csakugyan, a 808-as szám előtt meglátta a fekete

pick-upot a kocsibehajtón. Az előkertben pedig ott állt Benton és
a legendás Mrs. Allemand. Benton megfogta az asszony mindkét
kezét, ő pedig beszélt. Ha nem egy nyolcvanöt éves néniről lett
volna szó, Grace biztosan féltékeny lett volna.
Megállt a ház előtt, kínozta a saját vakmerősége (Sabine
nagyi hangja könyörgött neki a fejében, hogy ne rendezzen
jelenetet) de nem volt mit tennie. Beszélnie kellett Bentonnal.
A férfi észrevette a kocsit, az arcára aggodalom ült ki.
Mondott valamit Mrs. Allemandnak, aztán megindult a Rangé
Rover felé. Grace imádta nézni a járását. Mindent imádott benne.
Benton bedugta a fejét a lehúzott, anyósülés oldali ablakon.
– Grace – suttogta –, te meg mit keresel itt?
– Beszélnem kell veled.
– Nem érted, mennyire illetlen ez az egész? Nem érzed,
milyen benyomást kelt?
– Nem érdekel, milyen benyomást kelt – tiltakozott Grace. –
És régen téged sem érdekelt. Mikor megcsókoltál a Lucretia Mott
közben!
– Gondolnom kell a cégemre – felelte Benton. – Neked pedig
ott a családod. Menj vissza a családodhoz, Grace! Gondoskodj a
lányaidról! Hozd helyre a dolgokat Eddie-vel! És kérlek, kérlek,
ne nehezítsd meg még jobban a dolgokat. Kérlek, ne zaklass
többé, rendben? Kicsit idegesít.
Zaklatom? – gondolta Grace ingerülten. Nem is zaklatta!
Pedig itt állt, Mrs. Allemand háza előtt, és Donovan biztosan
el fogja mondani neki, hogy berohant a lakásukba.
Zaklatás.

– Még mindig tartozol Hope-nak a százkönyves listával –
mondta Grace. – Az én szívem összetörheted, nem probléma, de
ne okozz csalódást egy tizenhat éves lánynak!
Mrs. Allemand odacsiripelt a kertből.
– Minden rendben, Benton?
Benton intett neki, aztán még egyszer Grace-re pillantott.
– Kérlek, Grace. Húzz egy vonalat, jó?! Rendben leszel. Most
pedig… viszlát.
Viszlát.
Grace elhajtott.
Madeline-t

akarta. Madeline az egyetlen ember, aki

megértené.
Mikor Grace hazaért, első dolga az volt, hogy kilépett a
Nantucket Garden Clubból. A Jean Burtonnek írt e-mailben
„személyes okokra” hivatkozott. Nem érdekelte, hogyan fogják
értelmezni ezeket a személyes okokat. Semmi nem érdekelte.
Kinyitotta

a

gyógyszeres

szekrényét.

Bevett

egy

fájdalomcsillapítót, és koncentrálni próbált. Benton elment, de
mi lesz Eddie-vel? Megmentheti még a házasságát? Meg akarja
menteni egyáltalán?
Bemegy a városba, és megveszi azokat a steakeket, döntötte
el. Gyertyát gyújt, szed egy csokor virágot, és megpróbálja
helyrehozni a dolgokat. Közben pedig talán Benton is észhez tér.
„Huszárvágás, jó?” Ez meg mit jelent? Úgy kellene tennie,
mintha sosem lett volna marokkói képeslap, mentatea és
pisztáciás makaron, angol parasztebéd, lassúzás a teraszon,

fotózás a Boston Globe-bal, meg az a rengeteg szenvedélyes
szeretkezés a fészerben?
Detroit?
Eddie nem jött haza vacsorára. Csak egy rövid SMS-ben
tudatta, hogy el kell mennie a Low Beach utcába a bérlet
ügyében. Grace csendben megette a vacsorát a lányokkal, akik
közben egymással beszélgettek a könyvekről, amit épp olvastak.
Az étel finom volt, Grace azonban csak néhány falatot tudott
legyűrni. Mindent tönkretett. A szeretője elment, gyávának
bizonyult – egy ideje már gondolkodik Detroiton? –, ő pedig
tönkretette a házasságát. Épp ahogy Madeline megjósolta.
Szerinted milyen vége lesz?
Grace négy pohár bort ivott meg a vacsorához, aztán még
egyet, mert a lányok elmentek együtt moziba. Grace kábultan
ment fel az emeletre. Megtalálta a mobilját, megint elolvasta
Benton SMS-ét. Madeline-re volt szüksége. Felhívja?
„Allegra csapodár, és te, Grace, te is az vagy?
Nem, nem hívhatja fel.
Miközben elaludt, próbált keresni valamit, amiért hálás lehet.
A lányai egészségesek, és jól kijönnek egymással. És még mindig
övé a sziget legpompásabb birtoka. Nem beszélve az Araucana
tyúkokról és a virágzó biotojásüzletről. Az egzotikus csirke meg
a halványkék tojás azonban mind szép és jó, de nem
helyettesíthetik a szerelmet.
Amikor Grace éjfélkor felébredt, Eddie nem volt otthon. Még
mindig a Low Beach utcai bérleményben lenne? Vagy leissza magát

valamelyik bárban? Grace úgy érezte, még SMS-t sem írhat, hogy
rákérdezzen.
Végigosont a folyosón a dolgozószobájába, és megint
megnézte a cikket a Boston Globe vasárnapi mellékletében. Ott
voltak benne a hortenziák és a rózsák, az Adirondack székek:
minden tőkéletesnek és profi módon megtervezettnek tűnt. A kis
híd, a patak, mögöttük a Polpis-kikötő. A kerti fészer és a
hatalmas rézmosogató, melyet most legszívesebben kitépett
volna a helyéről, és lerakta volna a szabadon elvihető holmik
kupacába, a szeméttelep mellé. És ott voltak ők ketten: Grace és
Benton, a tölgyfa asztalnál ültek, mint mindig, megemelték a
pezsgőspoharukat, és mosolyogtak a rengeteg szépségre, amit ők
teremtettek meg.
Küldött egy SMS-t Bentonnak: „Hiányzol.
Semmi.
Tizenegy perccel később (tizenötöt akart várni, de nem bírta
ki), még egyet írt: „Tudom, hogy én is hiányzom neked”
Semmi.
A semmi bántja az embert a világon a legjobban, gondolta.
A szeánsz óta Grace vegyes érzelmekkel viseltetett a sógornője,
Barbie iránt.
„Két nő ennél az asztalnál el fogja árulni a balján ülő
személyt.”
Eddie ült Grace balján, Grace Madeline balján, Trevor pedig
Barbie balján. Barbie-nak sosem lenne módja elárulni Trevort,
egyébként is teljesen nyilvánvaló volt, hogy nem magáról beszél.
Azt akarta mondani, hogy Grace elárulja Eddie-t.

Madeline pedig Grace-t.
Barbie-nak igaza volt: Grace fél év múlva viszonyt kezdett
Benton Coe-val. Barbie vajon tényleg a jövőbe lát? Vagy a szavai
befolyásolták Grace viselkedését?
Grace rengeteget töprengett a dolgon, de Barbie-ra már nem
tudott ugyanúgy gondolni. Barbie sem kísérte el a szeánsz óta
Grace-t, Eddie-1 és az ikreket üdülni. Azt mondta, azért nem
megy velük, mert most már a titokzatos hódolójával szeretne
utazgatni, Grace azonban úgy érezte, hogy Barbie meglátott
benne valami borzalmasat, és el akart távolodni tőle.
Barbie Pancik egyébként is magának való ember volt, nem
nagyon engedett közel magához senkit. Végletekig hűséges volt
Eddie-hez meg az üzlethez, azon túl pedig önmagához.
Ezek után el lehet képzelni, mennyire meglepődött Grace, mikor
az éjszaka közepén azt látta, hogy Barbie Pancik az ágya mellett
áll, és próbálja őt felrázni. Grace felkiáltott. Csak egy rossz álom:
Barbie fölé hajol, a fekete gyöngyszem a nyakában úgy leng,
mint az inga, a parfümje betölti a szoba levegőjét.
– Grace, fel kell kelned – mondta Barbie.
Rémálom, de nem, mégsem álmodik. Valami felfoghatatlan
okból kifolyólag Barbie Pancik tényleg a hálószobájában áll.
Valami baj van, nagy baj. Grace a jobb oldalára pillantott: Eddie
nem volt ott. Meghalt Mi más okból lenne itt Barbie Pancik? Eddie
tudomást szerzett a viszonyáról, és megölte magát.
Grace a szájára tapasztotta a kezét, és megrázta a fejét.
Barbie leereszkedett a matracra Grace mellé.
– Most nagyon kell figyelned.

– Ne! – suttogta Grace. – Nenenenenene!
– Eddie bajban van. Félreértés történt a Low Beach utcai
házban, és az FBI őrizetbe vette.
Grace megint arra gondolt: Csak egy rossz álom. Ennek az
egésznek ugyanis semmi értelme – még akkor sem, ha Barbie
ténylegesen itt van, ami nem tűnt valószínűnek. FBI? Miféle
félreértés miatt megy ki az FBI?
Barbie odaadta Grace-nek az éjjeliszekrényen álló, vízzel teli
poharat
– Szeretném, ha ezt meginnád, aztán mondok pár dolgot,
amit soha-soha nem szabad elismételned. Megértettél?
Grace elvette a vizet, aztán bólintott. Barbie-ból jó anya lett
volna, gondolta.
– Az FBI azért tartóztatta le Eddie-t, mert azzal gyanúsítják,
hogy prostitúciós hálózatot futtat a LowBeach utcában – mondta
Barbie.
Grace pislantott egyet, aztán óvatosan letette a vizet.
– Valószínűleg beismerte. Ezt nem igazán mondta el nekem –
folytatta Barbie.
– Beismerte – ismételte Grace.
– Ben Winford vele van, de szerintem beszélni kezdett,
mielőtt Ben megérkezett. Úgy tűnik, Eddie nem nézett annyi
Esküdt ellenségeket, mint én.
– Esküdt ellenségeket?
– Most fel kell öltöznöd. Elmész a rendőrőrsre, és leteszed
érte az óvadékot.
– Én? Na és te? Te is jössz?

– Nem – felelte Barbie. – Nem szabad belekeverednem.
Üzleti okokból.
– És igaz a vád?
– Az nem számít. Amíg rá nem tudják bizonyítani.
Valamiért Nágya, Eddie egyik takarítónője is ott volt az őrsön.
Grace pislantott egyet, megint arra gondolt, hogy ez csak valami
rossz álom, az a fajta rémálom, amiben az ember életének
résztvevői teljesen abszurd helyszíneken bukkannak fel. Miért
lenne itt Nágya? Ez csak valami tévedés lehet. Pedig amikor
átkísérték Grace-t az őrs végébe, hogy letegye Eddie-ért az
óvadékot, Nágyát vagy egy Nágyára nagyon hasonlító lányt
látott az egyik kihallgatószobában. Grace annyira megdöbbent,
hogy hátralépett egyet, és bekukucskált a szobába, hogy még
egyszer megnézze. Határozottan Nágya volt. Grace hallotta,
amint azt mondta:
– Csak takarítok a házat… – Aztán valaki, aki szintén abban
a teremben tartózkodott, bölcs módon bezárta az ajtót.
Aztán Grace meglátta Eddie másik négy takarítóját, akik
összecsukható székeken ücsörögtek az ügyeletes tiszt előtt.
Grace egyszer már találkozott velük így együtt, de nem
emlékezett a nevükre, csak Nágyáéra. A lányok miniszoknyát
viseltek, és mind levették a tűsarkújukat. Az egyikük a lábát
dörzsölgette, egy másik halkan sírdogált. Fertőtlenítő, hajlakk és
olcsó parfüm erős szaga áradt belőlük. Úgy néztek ki… hááát,
Grace felsóhajtott. Úgy néztek ki, mint a prostik. Eddie
prostituáltakat csinált a takarítóiból. Felfordult a gyomra.

Megszólította a tisztet, a kitűzője szerint Peterst, a gyönyörű
fekete nőt, aki akár szupermodell is lehetett volna.
– Azért jöttem, hogy letegyem az óvadékot Eddie Pancikért.
A lányok sugdosni kezdtek. Az egyik megkérdezte:
– Maga Eddie felesége, igen?
– Nincs beszélgetés! – förmedt rá Peters.
Grace a lányok felé fordult.
– Igen.
Abban a pillanatban kinyílt a folyosó ajtaja, és kilépett rajta
Nágya egy ősz, kefefrizurás, inget és sötétkék FBI-os széldzsekit
viselő férfival.
– Jó estét, Mrs. Pancik! – mondta Nágya.
– Mi történj Nágya? – kérdezte Grace. Tévedés, ugye? Biztosan
tévedés. Grace nem tudta elhinni; hogy Eddie egyszerűen áruba
bocsátotta ezeket a fiatal lányokat; még egyikük sem múlt el
huszonöt.
Nágya azonban úgy tűnt, nem tudja elmagyarázni a dolgot.
A többiekhez fordult; és mondott valamit oroszul.
– Elég! – vakkantott az ősz kefefrizurás. – Kat, be tudod tenni
valahová Miss Nágyát; amíg beszélek a többiekkel? El kellene
zárni a többiektől. Igazából mindnyájukat külön kellene zárni.
– Amit nem lehet; azt nem lehet – felelte Peters rendőrbiztos.
Bocsánatkérően mosolygott Grace-re. – Egyszerűen nincs elég
emberünk az ilyen esetekre.
Grace bólintott; mintha értené, mit jelent az „ilyen" szó.
Peters rendőrbiztos úgy beszélt Grace-hez, mintha szövetségesek
lennének, ő pedig úgy döntött, megpróbálja ezt kihasználni.

– Nagyon szeretném látni a férjemet. Találkozhatok vele? –
kérdezte.
– Ki a férje? – kérdezte az ősz kefefr izurás.
– Edward Pancik.
– Ha! Akkor jobb lesz, ha leül. El fog tartani egy ideig.
– Megnézem, találok-e szobát Miss Nágyának – mondta
Peters rendőrbiztos.
Nágya mondott valamit a többieknek oroszul.
Grace azt kívánta, bár megértené.
– Nágya… bajban vagytok? '
– Asszonyom, kérem – szólt közbe a kefefrizurás. – El kell őt
zárnom!
Peters rendőrbiztos eltűnt a folyosón. Az ősz hajú az öt lányt
figyelte. Sorban felolvasta a nevüket a tábláról: Elise Anyoskin,
Julija Vlasics, Gabrielle Bilinykin, Nágya Roszkilov, Tánya
Jedemeszkij.
A lányok egyenként felemelték a kezüket.
Az volt az egyetlen jó ebben a borzalmas kalamajkában,,
amibe Eddie belekeveredett, hogy Grace-t kirángatta a Bentonkábulatából.
Priorizálnia kellett.
És egyértelműen ez a helyzet volt a rosszabb.
Eddie általában kifogástalan öltözetű, most azonban hullafáradt
ügyvédje, Ben Winford reggel hétkor megrázta Grace-t a
székében, hogy felébressze.
– Eddie ezúttal nagyon beletrafált. – Ben a mennyezetet
bámulta, amitől Grace is elkezdte a mennyezetet bámulni. –

Miért nem az előtt hívnak az ügyfeleim, hogy megszegik a
törvényt? Megmondanám nekik, hogy az ilyesmi tízből tízszer
bukta. Mire tanított minket Richard Nixon? Vagy a bostoni
robbantó? Hogy mindig elfogják a bűnöst.
– Börtönbe kerül? – kérdezte Grace. A hangja reszelős lett a
fájdalomcsillapító, bor és virrasztás után. Eszébe jutott az utolsó
együttlétük Bentonnal a fészerben. Csak előző reggel történt,
kevesebb mint huszonnégy órája, de mintha egy hete lett volna.
– Hát, valószínűleg – felelte Ben fáradtan. Grace rájött, hogy
pizsamafelsőt visel a farmerhez. – Ez nem kifejezetten az én
területem, de ismerek egy fickót Bostonban, aki zsarolással,
prostitúcióval meg más ilyen maffiás dolgokkal foglalkozik.
Tudod, én gyakorlatilag csak ingatlanügyeket intézek.
– Maffiás dolgokkal? – Grace úgy érezte, el fog ájulni.
Ben megérintette a térdét.
– A jó hír az, hogy ma kihozhatod.
Eddie-t három órával később, tízkor engedték ki. Az óvadék
tizenötezer dollár volt. Grace megpróbálta az American Express
Platinum kártyájukkal kifizetni, de nem sikerült, így végül
csekket írt. Mikor kiértek a kocsihoz, elmondta mindezt Eddienek, mire ő úgy nevetett, mintha elmegyógyintézetből szabadult
volna.
– A csekket nem fogják tudni beváltani, Grace. Leégtünk.
– Ezt meg hogy érted?
Eddie vállat vont.
– Gondolom, mihelyst rájönnek, hogy a csekknek nincs
fedezete, értem jönnek.

– Nem, azt hogy érted, hogy leégtünk? Hogy éghettünk le?
Némán hallgatta, míg Eddie elmesélte: az összes pénzük
elfogyott. A luxusházak tönkretették anyagilag. A háromból
kettőt eladott Glenn Daley-nek, épp neki, de ez csak arra volt
elég, hogy kifizesse a felhalmozódott tartozásokat. Az Eagle
Wing köz 13. befejezéséhez még mindig százötven-kétszázezer
dollár kellett volna, és Eddie minden lehetőséget kiaknázott.
Kilenc hónapja nem adott el semmit, a piac pangott. Sikerült a
Low Beach utcai házba vállalati csapatokat hoznia, de épp az
hozta rá ezt a kalamajkát.
– Igen – felelte Grace. – Beszéljünk erről a kalamajkáról! Mi a
fene folyik itt, Eddie? Mit követtél el?
– Nem mondhatom meg – közölte Eddie. – Ha elmondom,
még téged is lecsuknak bűnrészességért.
– Nem fognak lecsukni bűnrészességért, mert nem tudtam
róla. Úgyhogy mindent el kell mondanod!
– Nem lehet.
– Mondd el! – visította Grace.
Eddie a tenyerébe hajtotta a fejét. Grace azt hitte, talán sírni
fog; az pedig megijesztette volna, mert Eddie sosem sírt. Nem
sírt, mikor a szülei meghaltak, vagy mikor Hope elkékülve jött
világra. Nem sírt tegnap reggel sem, mikor rajtakapta Grace-t és
Bentont a kerti fészerben. Most vajon sírva fakad a saját bukása
miatt?
Nem. Felemelte a fejét.
– Pénzre volt szükségem. Tavaly az egyik ügyfél rákérdezett
a lányokra, hogy átmennének-e a fiúkhoz kicsit, és akkor nemet
mondtam rá.

– De aztán…?
– Aztán az idén nehéz helyzetbe kerültem, Grace. El sem
tudom mondani, mennyire megromlottak a dolgok, mármint
pénzügyileg, és készpénzre volt szükségem, ezek az ürgék meg,
akik kivették a házat, tele voltak lével, annyira tele, hogy tíz
lepedőt fizettek éjszakánként.
Grace-nek a szája is tátva maradt.
– Rengeteg pénz, mi? Nagy szükségem volt rá, de nem
kényszerítettem volna a lányokat. Megkérdeztem őket, mi lenne,
ha. És hát nagyon örültek. Ez nekik is hatalmas összeg.
– Emigránsok, nem zsákmányolhatod ki őket. Mégis, mire
számítottál? Felfordul a gyomrom.
– Sosem panaszkodtak – folytatta Eddie. – Szerintem úgy
gondoltak magukra, mintha ők lennének Julia Roberts a Micsoda
nőben. Imádták a pénzt. És hát mind óriási összegeket
kaszáltunk, én meg Barbie is.
– Tehát Barbie is benne volt? – kérdezte Grace.
– Nem.
– Eddie.
– Igen. Igen, benne volt. De a hatóságok nem tudják, és nem
is fogják megtudni. Barbie-nak vinnie kell az üzletet, amíg én…
– Börtönben vagy – fejezte be Grace. Felfoghatatlan szavak,
mégis el kell fogadnia, hogy talán ez az igazság. Eddie talán
börtönbe megy. Ben Winford azt mondta: „Hát, valószínűleg."
Grace nagyot nyelt. Valami más is bántotta. – És te… úgy értem,
Eddie, te… lefeküdtél valamelyikükkel?
– Nem! Istenem, dehogy! Sosem csaltalak meg.
Grace bólintott. Hitt neki.

– Te csaltál meg engem! Viszonyt folytattál Benton Coe-val
az orrom előtt, a saját házamban!
Grace sokáig hallgatott.
– Nos, ő már elment. Vége.
– Mintha ez elszomorítana. Szomorú vagy? Szereted őt,
Grace?
Azt akarta visítani, hogy „Igen, szeretem! Jobban szeretem, mint
az életemet!”
Ennek ellenére csak annyit mondott:
– Most nem tudok erre gondolni, Eddie! Sokkal komolyabb
gondunk van! Bűnügyi vádak!
– Mit mondjunk a lányoknak? – kérdezte Eddie.
– Semmit – felelte Grace. – Még gyerekek, Eddie. Nem kell
tudniuk a szüleik gyalázatos tetteiről.
– Pedig meg fogják tudni, ezen a szigeten rengeteget
beszélnek.
– Megvédjük őket, ameddig lehet – mondta Grace. –
Rendben?
– Rendben.
Mikor

hazaértek,

a

lányok

egymás

mellett

olvastak

a

nyugágyban a medence mellett, mindketten bájos bikinit
viseltek, Allegra pirosat, Hope feketét – nem, egy pillanat,
fordítva. Grace megrázta a fejét. Gyakorlatilag csecsemőkoruk
óta először fordult elő, hogy összekeverte őket. Mindketten
leengedték a hajukat. Hope úgy állította be a sajátját, mint
Allegra, és nagyon jól állt neki. íme, a családi idill, amire Grace
mindig is vágyott, és amit sosem kapott meg Allegra szilaj

természete miatt, a saját vad és kóborló szíve miatt, és mert
Eddie mindig csak dolgozott.
– Lányok, éhesek vagytok? – kiáltott oda Grace.
– Mindjárt éhen halunk – felelte Allegra. – Ti meg merre
jártatok?
– Csak elmentünk.
– Hova el? – kérdezte Hope.
– Csak el – mondta Grace.
– Hű – jegyezte meg Allegra. – Pont úgy beszélsz, mint én.
Grace csirkesalátás szendvicset készített, és hideg szőlőt
hozott a hűtőből. Felszeletelte a melegházi paradicsomokat,
megkente őket friss pestóval, aztán apró mozzarellagolyókat
szórt rájuk. Leült a lányokkal a teraszasztalhoz, de Eddie
kimentette magát, azt mondta, aludnia kell. Felment a
hálószobába.
– Apa jól van? – kérdezte Hope.
– Nem igazán – felelte Grace.
Összeszedte a lányok tányérját, és felállt, nem akart többet
mondani a történtekről. Eddie-nek igaza volt: a szüleiktől kell
megtudniuk, mielőtt más mondja el nekik – de a mai napot még
nem rontja el nekik.

MADELINE
Madeline háromszor is elolvasta a B/G teljes első verzióját. Jó
volt, le sem lehetett tenni. A lázas, mohó szerelmi viszony, a

tiltott gyümölcs élménye ellenállhatatlanná tette, a B és G közötti
őszinte szeretet pedig bűbájossá.
Nem fogja kiadni.
Jaj, de nem akaródzott neki felhívni Angie-t! Mégis muszáj
lesz.
Angie asszisztense, Marlo vette fel.
– Ebédel.
– Tényleg? – kérdezte Madeline. Negyed tizenegy volt. Senki
nem ebédel negyed tizenegykor, még Angié Turner sem. Talán
az „ebéd" azt jelenti, hogy a kivitelezőjével találkozik a Warwick
Hotel egy lakosztályában. Madeline úgy döntött, elmondja
Marlónak, aztán majd Marlo továbbadja a hírt Angie-nek. –
Figyelj, Marlo! Nem fogom kiadni a B/G-t. Le kell venni a
listáról.
– Kérlek, tartsd egy kicsit – felelte Marlo. – Kapcsolom
Angie-t.
– Azt hittem, ebédel.
– Pont most jött be.
– Hogy van a kedvenc szerzőm? – kérdezte Angie, mikor végre
megjelent a vonal túlsó végén. – És hol tart a következő nagy
durranás? Egyszerűen csak „Legjobb"-nak foglak hívni, mert
nemsokára az leszel, Madeline. Egyenesen a csúcsra tartasz. A
New York Times, Wall Street Journal USA Today bestsellerírója
leszel.
Marlo nem mondta el neki.
– Nem mondta Marlo? – kérdezte Madeline.
– Micsodát? – kérdezte Angié.

– Hogy nem engedélyezhetem a könyv kiadását – felelte
Madeline.
Csend támadt.
Madeline várt. Talán ennyi volt. Kimondta. Vajon most le
kellene tennie?
Ekkor azonban Angie üvöltözni kezdett. A nádszálvékony
Angié a ceruzaszoknyájában és elegáns szandáljában olyan
dühvel visított, hogy Madeline telefonja majdnem szétporladt a
kezében. Madeline nem értett meg minden szót, de valami
olyasmi volt a lényege, hogy: Nem teheted… A könyv, Madeline,
nem te hozod ezeket a döntéseket, hanem mi… Gyilkosság, véres
gyilkosság. Ez nagy durranás lesz, nagyon nagy, akkora, fingod nincs
róla, mennyit ártasz ezzel magadnak, mintha fognál egy borotvát, és
felvágnád… Fogalmad sincs, mekkora kárt okozol ezzel nekem…
Eldicsekedtem vele a barátaimnak, de tényleg… jógán… a fiam
focimeccsein…
Aztán nagy levegőt vett.
– A marketing költségvetése négyszerese lesz annak, mint
amit az Islandiára adtam. Teljesen új szintre lépsz vele. Ott leszel
az unokatestvéred, Stephen mellett.
Madeline itt közbeszólt:
– Nem az unokatestvérem.
– Nem tagadhatod meg a kiadását – folytatta Angie. – Ebben
nem te döntesz.
– De, valójában igen – felelte Madeline. – Így döntöttem, és
sajnálom, Angie. Sajnálom, hogy visszaveszem a könyvet,
sajnálom, hogy csalódást okoztam.

– Nem egyszerűen csalódást okoztál, Madeline. Ez nem
olyan, mint mikor dohányzáson kaptam a tizennégy éves
lányomat a Bleecker és a Hatodik sugárút sarkán. Az csalódás
volt. Ez annál sokkal rosszabb.
– Nem engedélyezhetem a kiadást – mondta Madeline. –
Sajnálom; hogy egyáltalán megírtam. Nem lett volna szabad
hagynom, hogy ez a történet napvilágra kerüljön.
Csend. Mintha Angie cigarettára gyújtott volna.
– Ez egy jó könyv, Madeline.
– De én rosszul érezném magam tőle. Figyelj, nem akarlak
feltartani a munkádban. Nem tudsz olyat mondani, amitől
meggondolnám magam.
– Ó, tényleg? – kérdezte Angie. – És ehhez mit szólsz? A jogi
osztályunk keresni fog.
Azzal letette.
Egy órával később Madeline a bérelt lakás kanapéján feküdt, épp
a New Yorker legújabb kiadását olvasta, hátha eszébe jut róla
valami fantasztikus ötlet, mikor megszólalt a telefon.
Redd Dreyfus volt az.
Madeline felsóhajtott. Azért hívja, hogy megmondja…
Madeline-nek vissza kell fizetnie az előleget? Vagy, hogy
keressen magának másik

ügynököt? Hogy

a regényírói

karrierjének ezzel vége, és többé nem kell Manhattanbe utaznia,
mert a kiadók számára ő már halott?
Madeline megacélozta magát, felkészült a legrosszabbra.
– Halló?
– Madeline King – mondta Redd. – Hogy vagy, kedvesem?

Redd hangja nyugodtnak tűnt, de valahogy furcsának is.
Amikor Madeline ügynöke lett, az ötvenes éveiben járt, ami azt
jelenti, hogy most a hetvenes éveiben lehet.
– Annyira sajnálom, Redd. – Madeline nagyot nyelt. –
Képtelen vagyok rá. Az az igazság, hogy egyszerűen elloptam a
legjobb barátnőm románcát, és regényt írtam belőle. Nem
minden ugyanolyan, de ez akkor is ő története, nem az enyém,
és nem engedhetem, hogy napvilágot lásson.
– Aha – felelte Redd. – Ugye tudod, hogy nem törvényellenes
valódi eseményekre alapozni a regényedet, még ha valaki
mással történt is meg? Úgy értem, mondjuk, a barátnőd
elolvassa a könyvet, és úgy érzi, hogy fikcióként próbálsz eladni
egy valós eseményt. Tegyük fel, hogy ügyvédet vesz fel! Az
ilyen esetekből ritkán lesz valami.
– Talán nem ellenkezik az írott törvényekkel, de az én saját
törvényeimmel igen. Amiket én találtam ki magamnak. Ezt a
könyvet azért írtam meg, mert kétségbeesetten kerestem valami
ötletet, ez pedig az ölembe hullott. Kísérteties volt az időzítés.
Meggyőztem

magam,

hogy

nem

lesz

gond,

és

ha

megváltoztatom a részleteket, senki nem fog ráismerni.
Csakhogy Grace történetének a veleje az én könyvem veleje is, és
nem lenne tisztességes felhasználni. Etikátlan.
– Nos – mondta Redd. Hosszú szünetet tartott. – Úgy tűnik,
ez a jó döntés a lelkednek. Minden elismerésem érte.
– Komolyan mondod?
– Igen. Tudom, hogy Angie leszedte rólad a keresztvizet is,
de én lenyugtattam.
– Azt mondta, hogy meg fog keresni a jogi osztályuk.

– Csak meg akart ijeszteni. Megőrül érte, hogy kiadhassa azt
a könyvet, valamiféle küldetésének tekinti, de valójában a te
szellemi tulajdonod. Az a lényeg, hogy nagyon jó könyvet írtál.
És ez tudod, mit jelent?
– Mit? – kérdezte Madeline.
– Hogy meg fogod tudni ismételni – felelte Redd. – Eszedbe
fog jutni másik ötlet, bízz bennem!
– De mi lesz, ha Angie-nek az nem tetszik annyira? Vissza
kell fizetnem az előleget?
– Dehogyis! És Angie kénytelen lesz elfogadni? Hát persze!
De én száz százalékig bízom benne, hogy valami mégj óbbat
fogsz alkotni, Madeline. Ha nem is a következő próbálkozással,
akkor utána. De ha többé nem is írsz semmit, a kiadók nagyon
nehezen szerzik vissza a már kifizetett előlegeket. Vannak olyan
szerzőim, akik már tíz éve nem adtak le semmit! Akik eltűntek
Dél-Amerikában! Olyan is volt, aki lekoppintotta a tinédzser
gyerekei munkáját! – Redd hangja egyre lelkesebb lett. Madeline
tudta, hogy az ügynöke meghízott az elmúlt években, és attól
félt, hogy ott fog szívinfarktust kapni az asztalánál. De
szerencsére lehiggadt. – Kedves, én már mindent láttam. Tudom,
hogy úgy érzed, te vagy az egyetlen szerző, aki egy jó barát
verejtékéből írt fikciót, de megnyugtatlak, hogy ez nem igaz.
Hisz ismered a mondást: Arról írj, amit ismersz! Mindenkivel
megtörténik, nem is egyszer. És tudom, hogy úgy érzed, nem
leszel képes semmi mást írni, de Madeline, én mondom neked,
hogy képes leszel. Még csak hinned sem kell magadban. Én
vagyok az ügynököd. Én majd hiszek helyetted is.
– Köszönöm – suttogta Madeline.

– Elintézem Angie-t. Végtére is, nem a szépségemért fizetsz!
– Szívből jövő nevetést hallatott. – Most pedig, kedves, munkára
fel!
Madeline letette a telefont, és arra gondolt: Igen! Elég már
abból, hogy Eddie meg az ötvenezer dollár miatt aggódik, és
Allegrát pocskondiázza – nárcisztikus, tizenhat éves lány, és
akkor mi van? Brick tovább fog lépni, az összetört szíve
meggyógyul, és erősebb lesz. De elsősorban abból volt elege,
hogy folyton hiányolja Grace-t.
Ez volt a legkeményebb. Folyamatosan hiányzott neki a
barátnője.
Talán írhatna egy regényt, aminek az lenne a címe: Hiányzol,
Grace! Egy regényíróról szólna, aki könyvet írt a legjobb
barátnője viszonyáról, aztán megbánta. Kicsit olyan lenne, mint
az a nő a müzlis dobozon, aki müzlit eszik egy dobozból, amin a
saját képe látható, és így tovább a végtelenségig.
Fájt a feje, ha csak rágondolt.
Felkapta a tollát, és elővett egy új jegyzettömböt.
Munkára fel!
Nem sokkal később Madeline-t felhívta Rachel McMann.
Madeline csak nézte a kijelzőt, de nem vette fel.
Úgy döntött, hogy nem folytatást ír az Islandiához, hanem
előzményt. Elmondja Nantucket történetét a vízbe merülést
megelőzően. A vég kezdetéről fog írni, amikor a főszereplői, Jack
és Diana még az anyjuk méhében vannak. Mindenre baljós árny
vetül majd; pszichésen rémisztő lesz, mert az olvasók tudni
fogják, hogy jön a víz.

Zseniális?

Vagy

potenciálisan

zseniális?

A

folytatásnál

mindenképp jobb, gondolta Madeline.
Rachel McMann. Most mi legyen?
Már kétszer hosszasan elbeszélgetett vele az Allegra-Ian
Coburn-Brick helyzetről, ezt a témát kimerítették. A második
beszélgetés

végén

hazaköltözött.

Ő

Madeline
meg

azt

Trevor

is

közölte

mindent

vele,

hogy

megbeszéltek.

Továbbléptek.
Madeline hagyta, hogy bekapcsoljon az üzenetrögzítő. Két
óra volt – Madeline-nek csak négy órája maradt, és még mindig a
vázlaton dolgozott.
Rachel megint felhívta, Madeline pedig dühös sóhajjal
felvette.
– Halló? – Engedte, hogy bekússzon a hangjába egy cseppnyi
türelmetlenség.
– Le kell ülnöd – mondta Rachel.
– Ülök – felelte Madeline. – Dolgozom, Rachel.
– Nem fogod elhinni!
Madeline felsóhajtott. Pletyka, pletyka, pletyka. Ha lenne esze,
azonnal letenné. De nem volt hozzá ereje.
– Mit?
– Grace Panciknek tényleg viszonya volt Benton Coe-val.
Épp ahogy sejtettük.
– Nem hiszem, hogy bármit is sejtettünk – mondta Madeline
feszengve. – Én nem tudom, miből gondolod, hogy igaz.
– Jaj, ugyan már! Mikor megláttuk a cikket, már tudtuk.
– Az a cikk semmit nem bizonyít.

– Jó, tegyük fel, hogy gyakorlatilag semmit nem bizonyít.
De…
– De mi? – kérdezte Madeline. Legszívesebben letette volna a
telefont, és soha többé nem beszélt volna Rachellel, de tudnia
kellett, mit akar mondani ez a nő. Ki szerzett biztos
információkat Grace-ről és Bentonról?
– Bernie Wu vitte el a házhoz kocsival a cikkírót és a
fényképészt. Ő mondta, hogy korán érkeztek, és teljesen
egyértelmű volt, hogy félbeszakítottak valamit. Grace és Benton
bezárkózott a fészerbe, és mikor előjöttek, elég zilált volt a
külsejük.
Jaj, ne! – gondolta Madeline.
– Pletykálsz, Rachel – mondta. – Ez csak szóbeszéd, és
szégyellhetnéd magad, hogy továbbadod. Semmi közöd hozzá.
– Mintha valami erkölcsi magaslatról próbálnál itt prédikálni
nekem. Ami ironikus, mert mindnyájan tudjuk, hogy könyvet
írsz róla.
– Nem írok könyvet róla. Azt a könyvet kidobtam.
Rachel levegő után kapott.
– Ne! Ó, Madeline. – Őszintén felháborodottnak tűnt, mintha
Madeline azt közölte volna vele, hogy elaltatta a kutyáját. –
Annyira jó volt! Alig vártam, hogy elolvassam! Igazából még egy
posztot is írtam róla a Goodreads profilomon.
– Kidobtam, kitöröltem a fájlt. Semmit nem ért.
Nehéz csend ereszkedett a telefonvonalra, aztán újra
felszikráztak Rachel szokásos izzó energiái.

– Nos, nem is Grace és Benton ügye a legbotrányosabb,
amiről be akartam számolni. Hallottad, hogy mi történt Eddie
Pancikkel?
– Nem – felelte Madeline dühösen. – Nem hallottam, mi
történt Eddie Pancikkel, és nem is akarom hallani. – Kivéve, ha
nyert a lottón, gondolta Madeline. Vagy ha talált egy fazék aranyat a
Miacomet-tó alján.
– Tegnap éjjel letartóztatta az FBI – mondta Rachel. –
Prostitúciós hálózatot működtetett a Low Beach utcában.
Madeline behunyta a szemét. Egyszerre több gondolat
rohanta meg.
Szegény Grace.
Eddie sokkal elkeseredettebb volt, mint gondoltam.
Szegény Grace!
Madeline azonban semmit nem tudott elhinni, amit Rachel
McMann mondott.
– Marhaság – felelte.
– Pedig igaz. Nem mondhatom el, honnan tudom, de tudom.
Eddie Pancik nyáron öt orosz takarítónőt futtatott. A titkárnője
kihallgatott egy-két beszélgetést, azt hiszem, Eddie és a húga
között, és levonta a következtetéseket. Felvette a kapcsolatot az
FBI-jal.
– A titkárnője? Úgy érted, Eloise?
– Igen, Eloise – felelte Rachel.
Maga a gondolat is nevetséges, hogy a hetvenöt éves Eloise
felfedte az Eddie és Barbie által működtetett prostitúciós
hálózatot. Mégis el tudta képzelni, hogy megtörtént.
– Grace benne volt? – kérdezte.

Rachel felnevetett, Madeline pedig megesküdött, hogy ez az
utolsó beszélgetés – az udvarias üdvözléseken kívül –, amit
Rachellel valaha is folytatni fog. Ez a nő egy gonosz kígyó.
– Persze hogy nem! – mondta Rachel. – Túlságosan lefoglalta,
hogy a kertésszel dugott!
– Tehát Eddie börtönben van? – kérdezte Madeline.
– Óvadékkal szabadlábon. Gondolom, a csekket, amit Grace
írt, visszautasították fedezetlenség miatt, úgyhogy a húgának
meg

Glenn

Daley-nek

kellett

megmentenie.

Tudod,

találkozgatnak.
– Barbie és Glenn? – kérdezte Madeline. Ő azt hitte, halálos
ellenségek! – Ezt meg honnan tudod?
– Honnan tud az ember bármit is? Az utcán hallottam. Az
emberek beszélnek.
Madeline letette a telefont, vett tíz mély levegőt, aztán odasétált
az ablakhoz, és lenézett a Centre utcára. Az emberek beszélnek. És
csakugyan, az India és Centre utca sarkán Szőke Sharon és Susan
Prendergast locsogott.
Madeline szerette volna felhívni Trevort, de ő most biztosan
repül.
Az én ötvenezer dolláromnak annyi, gondolta. Tényleg annyi.
Madeline azt hitte, teljesen össze fogja törni a hír, de ehelyett
megkönnyebbülést érzett. A pénze eltűnt, így már nem kell
aggódni miatta.
Csak Grace-re tudott gondolni. Szegény Grace! Úgy döntött,
ideje félretenni a félelmeit és a büszkeségét.

Felhívta Grace mobilját. Senki nem vette fel, de Madeline
nem lepődött meg. Letette, nem hagyott üzenetet.
Következőnek a vonalason hívta. Kalapált a szíve, a
halántéka lüktetett. Nem volt ilyen ideges, mióta… nem is
emlékszik, mióta. Talán még sosem volt ilyen ideges.
Az egyik lánya vette fel.
– Halló? – Nagyon kíváncsian csengett a hangja, Madeline
neve nyilván megjelent a hívásazonosítón.
Madeline kifújta a levegőt. Hope volt az.
– Szia, Hope. – Gondolta, hogy bemutatkozik, de az olyan
kényszeredett és fölösleges lenne. Hope tudja, ki ő. – Anyukád
ott van?
– Igen. De senkivel nem akar beszélni.
– Jó – felelte Madeline. – Mondd meg neki, hogy máris ott
vagyok!
Grace az első lépcsőn ült, mikor Madeline megérkezett.
Madeline arra gondolt, talán vadászpuska van nála, azzal fogja
elkergetni őt, de valami sokkal meglepőbbet tartott a kezében.
Cigarettát. Grace dohányzott.
– Ne nézz ilyen döbbenten! – mondta Grace. – A főiskolán
régen dohányoztam.
– Ezt nem is tudtam.
– Látod? Az ember mindig tudhat meg újat a legjobb
barátjáról.
A „legjobb barát” kifejezés ott lebegett köztük, mint valami
békejobb. Madeline megfogta Grace mindkét kezét.
– Mi történt? – kérdezte.

Grace elnyomta a cigarettát a lépcsőn.
– Menjünk fel az emeletre!
Pont ugyanúgy helyezkedtek el, mint hetekkel ezelőtt, mikor
Grace és Benton először csókolóztak. Madeline a zöld borszéken
ült, Grace hasra vágta magát a bársonykanapén. Madeline-nek
eszébe jutott, mit mondott neki akkor este.
„Grace, mivel én vagyok a legjobb barátnőd, és ez a
feladatom, meg kell mondjam, hogy ebből semmi jó nem fog
kisülni."
Semmi jó.
Madeline arra gondolt, Grace talán az Eddie-vel történtekkel
akarja kezdeni, neki azonban megremegett az alsó ajka, és elsírta
magát.
– Azt hittem, Bentonnal szerelmesek vagyunk egymásba; azt
terveztem, hogy nyár végén elhagyom Eddie-t. De aztán
Bentonnal a fészerben szeretkeztünk, Eddie pedig hazajött, és
ránk talált. Nem látott semmit, de nyilván rájött, mit csinálunk,
és azt mondta Bentonnak, hogy menjen el, és többé ne jöjjön
vissza. – Grace nagyot nyelt. – Benton elment. Próbáltam elérni,
de nem enged közel magához. SMS-t küldött, hogy elköltözik
Detroitba!
Madeline a padlón ült a kanapé mellett, és Grace hátát
simogatta, miközben ő zokogott. Madeline sosem mondta volna
ki hangosan, de talán így a legjobb mindenkinek.
Vagy talán mégsem. Talán az lett volna a legjobb befejezés,
amit Angié szabott meg, Madeline pedig megírt. Olyan lezárást
akarok, ahol a nő boldog, nem pedig rendes.

Madeline a táskájába nyúlt, és kivette a kéziratot. Úgy
tervezte, hogy szimbolikus gesztusként átnyújtja Grace-nek – ő
pedig kedvére széttépheti vagy elégetheti. Madeline-t nem
érdekelte.
Most azonban más ötlete támadt.
– Figyelj! Tényleg írtam egy regényt, ami a kettőtök
kapcsolatán alapult.
Grace felemelte a fejét.
– Nem igaz! Azt hittem, ostoba pletyka az egész. Nem
gondoltam, hogy képes lennél…
– Megtettem. És itt van. – Lecsapta a kéziratot a kisasztalra. –
De ne aggódj, nem fogom kiadni!
– Nem adhatod ki, Madeline! Pláne nem most!
– Tudom, Grace, tudom. Már megmondtam a kiadómnak,
hogy vegye le a listáról.
Grace felült, az arcáról sütött a harag.
– Nem hiszem el! Azért beszéltem neked Bentonról, mert a
barátnőm vagy. A legjobb barátnőm! És erre mit csinálsz?
Mindent felhasználtál, amit elmondtam! Megígérted, hogy
sosem fogsz elárulni, mégis megtetted! Elárultál!
– Sajnálom, Grace – mondta Madeline. – Kétségbeestem.
Leblokkoltam. Elköltöttem a pénzt erre az idétlen lakásra, aztán
mikor leültem írni, csak a te történetedre tudtam gondolni. Egy
ideig próbáltam ellenállni a késztetésnek, csak hát nagyon
aggasztott a pénz. Próbáltam visszaszerezni az ötvenezremet
Eddie-től, de nem tudtam, és annyira dühös meg csalódott
lettem, megrémültem. De igazad van. Nem volt jogom
felhasználni

a

történetedet.

Ezért

megmondtam

a

szerkesztőmnek, hogy nem adhatja ki. Nagyon dühös lett.
Imádta ezt a könyvet.
– Tényleg?
– Jó lett, Grace. Igazi szerelmes regény. Talán el kellene
olvasnod.
Grace szkeptikusan méregette a kéziratot.
– Nem is tudom.
– Annyira hiányoztál! – mondta Madeline. – És annak
ellenére, hogy haragszol rám a könyv miatt, én pedig haragszom
azért, amit Allegra Brickkel tett, itt vagyok a dolgozószobádban.
Itt vagyok, Grace.
Grace felnézett Madeline-re, és újból könnyekben tört ki.
– Most mihez kezdjek? – kérdezte.
– Vegyél egy nagy levegőt! És mesélj Eddie-ről!
– Mesélek Eddie-ről. De már nem bízom benned! Meg kell
ígérned, hogy nem fogod…
– Grace. Nem fogom.

EDDIE
Eddie életében most az új ügyvédje, Bridger Cleburne lett a
legfontosabb ember. Bridger egy hatalmas, jó nevű bostoni
cégnek dolgozott, de a texasi Lubbockban nőtt fel, ő volt a
sztárdobója

annak

a

baseballcsapatnak,

mely

1984-ben

megnyerte a gyerekliga döntőjét. Bridger úgy vélte, ez a
gyerekkori dicsőség összekötötte őket Eddie-vel, azaz „Sebes

Eddie”-vel, aki annyi rekordot tartott a New Bedford-i
gimnáziumban.
Eddie-t azonban cseppet sem érdekelték sem a saját
rekordjai, sem Bridger szerepe a gyerekliga döntőjében. Ő csak
azt akarta, hogy Bridger kihúzza őt a csávából.
Eddie „helyzetét” azonban, ahogy Bridger nevezte – ez elég
hosszú szónak számított az elnyújtott déli akcentusában –, nem
lehetett egykönnyen helyrehozni. Mint kiderült, az egyik
takarító, az icipici Elise Anyoskin még csak pár hónap múlva
tölti be a tizennyolcat! Kiskorú, illegális kiskorú! Ez nem sok jót
jósolt Eddie-nek. Az FBI a „cselszövés” – újabb hosszú szó –
második hete óta szemmel tartotta a házat, és bedrótozták.
Minden bizonyíték ellene szólt.
Eddie először azt hitte, hogy Glenn Daley nyomta fel.
Biztosra vette, hogy Barbie vagy tudatosan avatta bizalmába,
vagy a szenvedély pillanatában elejtett pár megjegyzést vagy
utalást. Aztán ostoba módon azon töprengett, nem Benton Coe
hibája-e. Benton valószínűleg megpróbált megszabadulni Eddietől, hogy elvehesse Grace-t. Bridger szerint azonban bár két
informátor is jelentkezett, egyik sem Glenn vagy Benton. Az
egyik Eloise volt, Eddie titkárnője! Úgy tűnik, azért kérte el
sürgősen a fizetését, mert ő dobta fel Eddie-t: hallotta, mikor
Barbie még az elején egy potenciális ügyféllel beszélt telefonon.
Aztán megkereste a vejét, Dixon rendőrbiztost a nantucketi
rendőrségen, és a rendőrök figyelni kezdték a házat.
A másik, sokkal veszélyesebb informátor a ház harminckét
éves, milliárdos tulajdonosa volt. Ő engedélyezte az FBI-nak,
hogy megfigyelőrendszert telepítsenek a házba.

Honnan tudta meg? Las Vegasban, a Bellagio bárjában
összefutott T-Cs Ronannel. Ronan épp a nantucketi Chicken Box
reklámsapkáját viselte, és mikor a tulaj megkérdezte tőle, járt-e a
szigeten, Ronan elmesélte, milyen fantasztikus házat bérelt
Sconsetben, a Low Beach utcában. El lehet képzelni a tulajdonos
boldogságát és meglepetését, mikor kiderült, hogy épp az ő
házát vette ki. Menynyi esély volt rá? A tulajdonos vett
Ronannek egy huszonöt éves ír whiskyt, ő pedig attól kezdve
mindent készségesen elmondott arról, milyen remekül mulatott
a házban.
A tulajdonost nem a helyzet erkölcstelensége dühítette fel.
Könyörtelen üzletember volt, és igazából azért haragudott meg,
mert Eddie nem osztozott vele a bevételen.
Most pedig akárhogy nézi is az ember a dolgot, Eddie
börtönbe megy. A szövetségieknek Barbie ellen is volt
bizonyítékuk, de Eddie megállapodást kötött velük, ezért őt
futni hagyták.
Így hát Eddie háromtól öt évig terjedő börtönbüntetést
kapott az MCI-Plymouthban. Az Eagle Wing köz 13.-at elvette a
bank, ahogy Eddie többi üzleti ingatlanját, beleértve dr. Andrew
McMann rendelőjét is.
A házon a hónap végéig rendezte a tartozást, Eddie azonban
azt fogja javasolni Grace-nek, hogy adja el. Vegyen egy kisebb
ingatlant, a különbözetből pedig küldje a lányokat főiskolára, és
fizesse vissza a kölcsönt Madeline-nek és Trevornak.
Ezek a döntések nagyon gyorsan születtek meg, napok
leforgása alatt.
Nágya és a többi lány közben már Kirgizisztán felé tartott.

Rosszabb is lehetett volna. A három-öt év büntetés jó
magaviselettel akár kettőre is lecsökkenthető. Az MCI-Plymouth
messze nem volt olyan vészes, mint a Plymouth megyei
büntetőintézet. Saját tévéje lesz a cellájában, ahol egyedül fog
lakni, az ételt pedig állítólag egy közeli farmról szerzik be, és az
állami erdőben havonta egyszer barbecue-t tartanak. Van
edzőtermük is, így Eddie elkezdhet edzeni, a gyengélkedőben
pedig állandó orvosi szolgálatot tartanak, ott valószínűleg
kitalálnak majd valamit az állandó gyomorégésére. Ami a
legfontosabb:

más,

nem

erőszakos

bűncselekmények

elkövetőivel fog megismerkedni, akiknek egy nap talán házakat
adhat el.
Mindez persze alig enyhítette a börtönbe vonulás kínját. Már
maga a szégyen teljesen összetörte. Most mindenki megtudja,
hogy Eddie Pancik az alvilág királya. Strici. Alig bírt az ikrek
szemébe nézni. Milyen lesz az életük az iskolában? Mit mond majd a
többi gyerek? Tönkretette az utolsó gimis évüket, mikor ez
kellene, hogy legyen életük legszebb időszaka! Eddie úgy
döntött, az lesz a legjobb, amit apaként és férfiként tehet, ha
hivatalosan bocsánatot kér tőlük. Meg is tette az ítélethirdetés
reggelén, pár órával az előtt, hogy bűnösnek vallotta magát
tizenhét vádpontban, ideértve a szexkereskedelmet, illegális
bevándorlók befogadását, adócsalást és kiskorú megrontását.
A lányok a medencénél feküdtek, egymás mellett olvastak,
mint mostanában oly gyakran, dacára annak, hogy Eddie már

visszaadta Allegrának a telefonját, így újra élhetett volna
társasági életet.
Eddie mezítláb gyalogolt át a füvön, sütötte a fejét a nap,
mivel mindhárom panamakalapja odalett. Július végén jártak,
ennél pompásabb nyári napot nem is ajándékozhatott volna
nekik az Úr. Negyvenféle virág nyílt a kertben. Olyan buja volt,
olyan színes, esztétikailag annyira tetszetős, hogy Eddie-re rátört
a kényszerítő vágy, hogy térdre hulljon, és imádkozzon –
bocsánatért és hálából is, amiért ennyire szép ez a világ, amit
eddig biztosra vett, és amit most el fog hagyni.
Megállt egyenlő távolságra a lányok nyugágyának lábaitól.
Az ő apja a Ramos tisztítót vezette, és nem keresett többet évi
huszonötezer dollárnál, Charles Panciknek azonban sosem
kellett megalázkodnia a gyerekei előtt. Becsületes ember volt.
Eddie és Barbie még mindig tisztelettel beszéltek róla.
– Lányok – kezdte Eddie.
Az ikrek letették a könyvüket, és ránéztek. Napszemüveget
viseltek, így nehéz volt olvasni az arcukból. Mióta megtudták,
mi történt, sajnálkozva beszéltek vele, mintha halálos beteg
lenne. De biztosan haragudtak is, és undorodtak tőle. Nyilván.
– Mindkettőtöknek bocsánatkéréssel tartozom.
Rábámultak.
– Megbocsáthatatlan dolgot tettem. Megszegtem a törvényt,
olyan üzleti vállalkozásba kezdtem, mely lealacsonyított öt fiatal
nőt, az egyikük csak egy évvel idősebb nálatok. Arra használtam
a befolyásomat, hogy pénzt szerezzek a lányok testének áruba
bocsátásából. Tévedtem, és szeretném, ha tudnátok, hogy
nagyon sajnálom.

– Semmi baj, apa – biztatta Hope.
– De igen. Van baj.
– Üzlet volt – jegyezte meg Allegra. – Pénzt kaptál érte, a
lányok is kaptak pénzt, a férfiak pedig azt kapták, amit akartak.
Senkinek nem esett bántódása.
– Nem öltél meg senkit – mondta Hope.
– Ettől még nem cselekedtem helyesen – felelte Eddie,
miközben arra gondolt, hogy egész hátralévő életében végig
fogják

kísérni

az

adócsalás,

kiskorú

megrontása,

szexkereskedelem szavak. – Rossz példát mutattam, a tetteim
eredményeképp börtönbe megyek, az anyukátok pedig eladja a
házat.
Hope vállat vont.
– Csak egy ház.
– Én egyébként is szívesebben laknék a városban – tette
hozzá Allegra.
– Jól van. – Eddie nem értette, miért ilyen kedvesek vele a
lányok.
– Eddie! – kiáltotta Grace a teraszról. – Mennünk kell!
A lányok felálltak, hogy megölelhessék.
– Szeretünk, apu – mondta Allegra.
– Tényleg szeretünk – erősítette meg Hope.
– Én is szeretlek mindkettőtöket. Nagyon. – Eddie-n teljesen
úrrá lettek az érzelmek. – Vigyázzatok anyukátokra! Kérlek.
– Úgy lesz – felelte Hope.

A Polpis úttól a bíróságig húsz percig tartott az út, ezek voltak
Eddie régi életének utolsó szabad percei.
– Van valami, amit szeretnék elmondani neked – mondta
Grace-nek.
– Lefeküdtél Nágyával? – Grace egyenesen előrenézett, de a
szája komor, keskeny vonalba rándult. – Nem igazán számít a
jelenlegi helyzetünkben, de ha megtetted, szeretném, ha
bevallanád.
– Nem feküdtem le Nágyával. Amit mondani akarok, annak
nem hozzám van köze. Hanem hozzád.
– Rólam akarsz mondani valamit? – kérdezte Grace.
– Bentonról – felelte Eddie.
Grace félrerántotta a kormányt a név hallatán. Valószínűleg
legkevésbé sem számított rá, hogy Bentonról fognak beszélgetni,
de Eddie meg akart szabadulni ettől a tehertől, mielőtt elmegy.
– Mi lenne az?
– Azon az estén felhívtam – mondta Eddie. – Mielőtt
kimentem a Low Beach utcába, felhívtam, és megkértem, hogy
ugorjon be az irodába, hogy beszélhessünk, mint férfi a férfival.
Grace elámult.
– És odament?
– Igen. Megkérdeztem, mi történt, ő pedig azt felelte, hogy
szeret téged. Őszintén azt hiszem, hogy arra kért: álljak félre
méltóságteljesen,

hogy

közös

életetek

lehessen.

–

Eddie

megköszörülte a torkát. – Ugyanakkor össze is zavarodott, talán
mégsem volt annyira biztos a dolgában, mint hitte. Aggódott,
hogy milyen hatással lesz a botrány az üzletére. Senki nem akar
olyan embert felvenni, aki tönkretett egy családot. Féltett téged

és a lányokat. Szeretett Hope-pal beszélgetni, remek gyereknek
tartotta, de Allegrával még csak nem is találkozott. A kerti
fészerben történtek kicsit talán más fényt kaptak, mikor minden
kiderült. – Ennek ellenére Eddie megdöbbent, látva, mennyire
csodálja Benton Coe az ő feleségét. Amikor Grace-ről beszélt,
hullámokban áradt róla a szerelem. Ezen elgondolkodott. –
Szerintem hajlandó lett volna vállalni a kockázatot, ha áldásomat
adom. Az engedélyemet. – Eddie biztosra vette, hogy Benton
azért egyezett bele ebbe a találkozóba, mert azt hitte, Eddie meg
fogja adni magát. – De én nem akartam lemondani rólad. Te
vagy a feleségem, az életem, a gyermekeim anyja. Tisztában
vagyok vele, Grace, hogy nem én voltam a legfigyelmesebb és
legszeretőbb férj a világon. Tudom, hogy nem törődtem veled
eleget. Gyakran egész nap meg sem kérdeztem, hogy érzed
magad. Nem tudtam kielégíteni az érzelmi igényeidet, ezért
örültem, hogy ott van neked Madeline. És egy ideig még
Bentonnak is örültem. Tudtam, hogy kedveled őt, és nagyon
fontos neked a barátsága. Hogy szeretsz virágokról beszélgetni
vele. De nem foglak átengedni neki. Megmondtam neki, Grace,
hogy ha még egyszer megkeres téged, vagy válaszol egyetlen
SMS-edre vagy hívásodra, megöletem.
– Megöleted? Tényleg?
– Tényleg. Kerestem volna valakit, aki pénzért megteszi.
Megtettem volna, Grace, ő pedig tudta. Talán nem öltem volna
meg igazából. De tönkretettem volna az életét. Leromboltam
volna az üzletét, bemocskoltam volna a nevét.
– Azt mondta neked, hogy szeret engem? – kérdezte Grace.

– Igen – felelte Eddie. – És most azt hiszem, vele kellene
menned, ha ezt akarod. Mert én kudarcot vallottam. Elkövettem
ezt a borzalmas dolgot, és cserbenhagytalak.
Grace nem felelt.
Eddie sosem tudta igazán jól megfejteni a felesége érzéseit,
de

ha

most

megpróbálta

volna,

azt

mondaná,

hogy…

megsemmisültnek tűnt. Ez azért elég sok feldolgoznivaló –
végtére is Eddie pár perc múlva ott fog állni a bíró előtt,
bűnösnek vallja magát, elítélik, aztán őrizetbe veszik. Két rendőr
átkíséri a kontinensre kompon, ott egy furgon fogja várni, hogy
elvigye az MCI-Plymouthba. A kocsi végében ott hevert a táskája
a bevihető holmikkal. Grace harmincnaponként meglátogathatja.
Megpróbált úgy gondolni rá, mintha főiskolára menne, amire
sosem volt módja. Eljátszott a gondolattal, hogy a börtönben
magasabb tanulmányokat folytat majd – legalábbis addig, amíg
meg nem álltak a városháza előtt. Ott már FBI-osok várták, az
ügyvédje, Bridger Cleburne, a Nantucket Standard fényképésze
és… a rendőrfőnök.
Eddie felnyögött.
– Jaj, Eddie – mondta Grace.
Eddie vegyes érzelmekkel fogadta a Főnök szerepét ebben az
egészben. A Vazagányos hétvégén a Főnök még semmit sem
tudott a prostitúciós üzletéről, ki van zárva, ahogy akkor sem,
mikor horgászni mentek. De aztán valamikor rájött, miben
utazik Eddie, és nem figyelmeztette őt. Addigra valószínűleg
már benne volt az FBI, és a Főnöknek meg volt kötve a keze.
Eddie tudta, hogy nem várhatja el a rendőrfőnöktől, hogy

törvénysértő ügyben segítsen, még akkor sem, ha barátok. Eddie
lehajtott fejjel ment oda hozzá.
– Nagyon sajnálom, Ed…
A Főnök felemelte a kezét.
– Tőlem nem kell bocsánatot kérned. Mondtam, hogy én nem
ítélek. A bíróság viszont igen, és szomorúan látom, hogy idáig
jutott a dolog.
Eddie megrázta a fejét, közben végig a lábát bámulta.
– Mindig olyan ürgének tartottalak – folytatta a Főnök –, aki
mindenhonnan visszapattan. Légy odabent óvatos, Eddie! Ne
keveredj bajba, töltsd le az idődet! Aztán ha visszajöttél,
megisszuk azt az italt.
– Tényleg? – kérdezte Eddie. Úgy érezte, végtelenül hosszú
és fárasztó utat kell még megtennie, mielőtt ténylegesen szabad
lesz, és leülhet egy bárszékre a Főnök mellé, de erőt adott neki a
gondolat, hogy a Főnök képesnek tartja rá.
– Tényleg – felelte a Főnök.

HOPE
Bár minden megváltozott, mégsem változott semmi. Az apja
börtönbe került, elment, de régen sem volt jelen túl sokat. Grace
elég nyomorultul festett, de ez korábban is előfordult,
különösen, ha migrénje volt. Még mindig kertészkedett, és
gondozta a tyúkjait, de közben feladatokat adott Allegrának és
Hope-nak. A füvet Allegrának kellett lenyírnia négynaponta,
Hope-nak pedig minden reggel le kellett szednie a medence
tetejéről a belehullott leveleket és bogarakat, és le kellett vágnia
az elszáradt liliomok virágait.
Egyik reggel Allegra megkérdezte, lenne-e kedve Hope-nak
kimenni a partra.
Hope átgondolta a dolgot. A tengerpart. Lehetséges volna,
hogy ők ketten csak úgy kimenjenek strandolni, mint mindenki
más, amikor az apjukat épp most zárták börtönbe?
– Biztos vagy benne, hogy le akarsz menni a partra? –
kérdezte Hope. Ő már elképzelte, hogy egész nyáron a medence
mellett ücsörögnek a bánatuk magányos burkában. Remélte,
hogy a kollektív emlékezet rövid távú, és mire kezdődik az
iskola, mindenki elfeledkezik Allegra és Ian Coburn esetéről meg
a strici apjukról.
– Igen – felelte Allegra. – Csomagolunk szendvicset, fogjuk a
könyvünket, és leugrunk az óceánhoz!
Tényleg vonzónak hangzott. Eddie börtönben volt, ők
viszont nem.
– Melyik strandra gondolsz? A Stepsre? Dionisra? Sconsetre?

– A Nobadeerre gondoltam.
– A Nobadeerre? – kérdezte Hope. Az egész gimi a
Nobadeeren strandolt. Allegra korábbi barátai is ott lesznek. –
Tehát kibékültél Hollisszal?
– Dehogy is! De attól még, hogy talán ott lesz, én is
kimehetek. Szeretem a Nobadeert. Az az én strandom.
Csak volt a te strandod, gondolta Hope. Az a fehérneműs fotó
lehúzta Allegra nevét Nobadeer listájának a tetejéről. Hope
sosem strandolt a Nobadeeren – nem mintha nem szerette volna,
de ott volt a nővére, Hollis meg az összes barátjuk.
– Kezdetnek próbálkozzunk egy másik stranddal! – javasolta
Hope.
– Kezdetnek próbálkozzunk Nobadeerrel! – felelte Allegra.
Hope felsóhajtott. Még mindig ők Alice és a Mormota. Neki
nincs ereje harcolni. Eltöprengett, hogy Allegra vajon valamiféle
társasági valutaként akarja-e felhasználni Eddie bebörtönzését.
Talán úgy vélte, a régi barátai menőnek találják az illegális női
bevándorlók futtatását, vagy talán azt remélte, hogy majd
megsajnálják. Hope nem tudta, mit gondoljon. Annak ellenére,
hogy ő is ebbe a korcsoportba tartozott, nem értette a
tinédzsereket.
Grace szendvicseket csomagolt nekik. Úgy tűnt, örül, hogy a
lányok lemennek a partra.
– Nincs okunk bujkálni – mondta. – Az apátok rossz döntést
hozott, és most megfizet érte. Ránk ez nem vet rossz fényt.
Ez úgy hangzott, mintha hazudna. Mivel hazudott is. Eddie
bukása mindnyájukra rossz fényt vetett. Az életüket – Allegra
olasz bőrkabátját, a piros Jeep Wranglert, a medencéhez használt

vegyszereket, az ételeket, melyeket Grace most a szendvicshez
használt – prostitúcióból finanszírozták. Legalábbis részben.
Ez elég rossz fényt vet rájuk.
Ettől függetlenül Allegra és Hope felvette a bikinijét és a
strandruháját, bepakolták a törülközőket, naptejet, hideg vizet,
Cola Lightot meg a legdrágább kincsüket: az éppen olvasott
regényeket a táskájukba, aztán elvették a piknikes kosarat,
melyet Grace ajánlott fel nekik.
És már ott sem voltak.
Ragyogott a nap a kék égbolton. Allegra ragaszkodott hozzá,
hogy lehúzzák a Jeep napfénytetőjét, és fényárban fürösszék az
első üléseket, miközben végighajtanak Nobadeer homokútjain a
dűnék felé.
– Örülök, hogy kimegyünk – mondta Allegra. – Strandidő
van. Ez Isten ajándéka, úgy értem, nézz csak szét!
Átsétáltak a buckákon Nobadeer aranyló homokjára. Az
óceán innen nagyobbnak tűnt, mint a sziget bármely más
pontjáról. Nézték a megtörő hullámokat, a víz zöldeskéken
csillogott. Rengeteg gyerek szörfözött, különféle deszkákkal
lovagolták meg a hullámokat. Gyönyörű jelenet volt, és Hope
egy pillanatig úgy gondolta: jól tették, hogy idejöttek.
Aztán meglátta Blutót.
Blutót nem lehetett nem észrevenni. Száztíz kiló volt, és
szinte világítóan fehér. Nem volt csúnya a bájos kerek
babaarcával, kék szemével és szép, dús világosbarna hajával.
Csak épp a természetével voltak gondok: mások legrosszabb
tulajdonságainak kritizálására specializálódott, így próbálta

elterelni a figyelmet a sajátjairól. Most Hollis, Kenzie és Calgary
mellett feküdt a törülközőjén, tőlük nem sokkal távolabb
Hannah és Brick hevert. Felsorakoztak Allegra legnagyobb
ellenségei.
Hope a testvére felé fordult. Allegra egyenesen a korábbi
legjobb barátai felé tartott ragyogó mosollyal az arcán. A
szalmakalapja, a Tom Ford napszemüvege és a fekete bikinije
volt

rajta,

meg

egy

fekete

strandszoknya

a

csípőjén.

Káprázatosan nézett ki.
– Sziasztok! – köszönt.
Hollis felhorkantott.
– Húzz el innen, kertészlány! – mondta Bluto a magas, tenor
hangján.
– Kertészlány?
– Mert füvel-fával lefekszel.
Calgary

McMann

hisztérikusan

nevetett.

Hope

legszívesebben homokot rúgott volna a képébe. A papucsa egy
méternyire sem volt a fiú törülközőjétől. Aztán észrevette, hogy
Calgary és Kenzie összefonták a lábukat. Pfuj!
– Ezt viccesnek találod, Calgary? – kérdezte Allegra. –
Elmondtad Kenzie-nek, hányszor próbáltál megcsókolni?
– Ez nem igaz! – tiltakozott Calgary.
Allegra a mutatóujjával lejjebb húzta a napszemüvegét.
– Legutóbb most nyáron, mikor a fürdőszobátok előtt vártál
rám. Amikor majdnem tökön rúgtalak.
Kenzie Calgaryra bámult. Igen, gondolta Hope. Calgary úgy
tett, mintha tetszene neki Hope, de csak azért, mert hasonlított
Allegrára. Hope arra gondolt, Bricket talán érdekli a dolog, de ő

meg Hannah elmerültek a saját világukban, mintha észre sem
vették volna az ikrek megérkezését. Brick most is éppolyan
izmos és barna volt, mint mindig, a haja még jobban kiszőkült.
Hope szeretett volna odamenni hozzá, pedig ő is látta, hogy
szerelmesen sugdolóznak Hannah-val, és azt is megértette, hogy
ez jó. Hannah és Brick összeillettek. Ez a lány kitűnő tanuló,
jéghokizik, és vannak tervei: az egyetemen be akart kerülni a
Nemzeti Egyetemi Atlétikai Szövetség első osztályába, aztán
pedig az olimpiai csapatba. Nem nézett ki olyan káprázatosan,
mint Allegra, de Brick valószínűleg egy életre végzett a
káprázatos lányokkal.
Hope épp akkor szakította el a tekintetét Brickről, mikor
Kenzie felugrott a törülközőjéről, és püfölni kezdte Calgaryt.
– Megpróbáltad megcsókolni ezt a ringyót? Megpróbáltad?
– Ugyan már! – felelte Hollis olyan sunyi hangon, ami Hopeot mindig A dzsungel könyve kobrájára, Nagra emlékeztette. – Ez
kinek újdonság? Mindenki tudja, hogy Calgarynak hatodik óta
feláll Allegrára.
– Fogd be, Hollis! – kiabált Kenzie.
Hollis lustán visszafordult a hátára.
– Velem így nem beszélhetsz.
– Allegra aztán fel tudja kavarni az állóvizet – mondta Bluto.
Felnézett az ikrekre. – Csakhogy tudd, én nem rágtam be, amiért
Ian Coburnnel dugtál. Szerintem helyes srác. Csak azért rágtam
be, mert nem mondtad el.
– Hát én berágtam, amiért dugtál vele! – mondta Hollis.
– Mert te akartál dugni vele – vágta rá Bluto. – Valld be!
Hollis megsemmisítő pillantást vetett Blutóra.

– Kövér vagy.
– Te meg egy szemétláda – felelte Bluto. – Én sajnálom, hogy
már nem barátkozunk Allegrával, sokkal jobban bírtam, mint
téged.
– Nem hiszem el, hogy ezt mondod! – sápítozott Hollis.
– És tudod, elég mocskos dolog volt továbbítani azt a képet –
folytatta Bluto. – Bárkit hátba szúrnál, Hollis Brancato. Tuti,
hogy velem is megteszed egyszer.
Allegra finoman megfogta Hope karját, és elvezette a
veszekedésből, amit ő robbantott ki. Eddie-t senki sem említette.
Talán nem hallották, mi történt. Vagy nem érdekelte őket. A
tinédzsereket nem érdekelték a szüleik, még kevésbé mások
szülei.
Allegra és Hope elhaladt Brick és Hannah törülközője
mellett.
– Szia, Hannah. Szia, Brick – mondta Allegra. Kedves,
őszinte mosolyt vetett rájuk, de nem lassított le.
Felnéztek.
– Szia, Allegra – köszönt vissza Hannah. – Szia, Hope.
– Helló, Hope – mondta Brick. Aztán hallgatott. – Helló,
Allegra.
Hope túlságosan megdöbbent ahhoz, hogy válaszoljon. Azt
azonban nem tudta megmondani, mi döbbentette így meg. Talán
az emberek azon képessége, hogy normálisan viselkedjenek
minden körülmények között. Hogy megőrizzék a nyugalmukat,
és továbblépjenek, ahogy a népszerű tanács mondja.
Amikor hallótávolságon kívül kerültek, Allegra megszólalt:

– Szerintem tök aranyosak együtt. – A szabad karjával
belekarolt Hope-ba, és bár neki azt súgták az ösztönei, hogy ne
bízzon a nővére baráti közeledésében, kellemes érzések töltötték
el,

nemcsak

barátság,

de

a

testvéri kapcsolat,

sőt,

az

ikerkapcsolat érzése. Ő és Allegra ketten együtt a világ ellen
születésüktől a halálukig.
– Gondolod? – kérdezte Hope.
– Hát – tette hozzá Allegra –, azért nem olyan aranyosak,
mint mi.

MADELINE
Reggel tízkor kopogtak a bérelt lakás ajtaján. Madeline épp
megírta az új regénye, az Azelőtt első oldalát. Angie-nek tetszett
az új cím és az Islandia előzményének ötlete, bár annyira nem
rajongott érte, mint a B/G szertefoszlott légváráért. Ha lehet ilyet
mondani, úgy tűnt, az lelkesíti legjobban, hogy sakkban tarthatja
valamivel Redd Dreyfust.
– Olyan sokáig tartoztam neki – mesélte –, ideje volt már,
hogy forduljon a kocka.
– Ha megkérdezhetem, mi történt kettőtök között? –
érdeklődött Madeline.
– Egyszer majd elmesélem – mondta Angie.
Nem akart felállni, hogy kinyissa az ajtót. A lakásbérlésnek épp
az volt a célja, hogy ne szakítsák félbe. A kopogás azonban nem
maradt abba.

Ki lehet az? – gondolta.
Ha Rachel McMann „csak

beugrott" hogy meghívja

Madeline-t egy kávéra, nem áll jót magáért.
Talán Trevor lesz az. Ma szabadnapja volt, a ház körül és az
udvarban tevékenykedett. Azzal fenyegetőzött, hogy beugrik, és
elrabolja Madeline't egy nyári kalandra: elmennek a Great
Pointba, megebédelnek a Cru teraszán, aztán hajókáznak egyet.
„Száll a korom, száll a korom, száll szerteszét!" Madeline-nek
nehezére esne visszautasítani a férjét.
Vagy talán Brick az Hannah Dromaniannal. Brick és Hannah
Allegra

félrelépése

után

kezdtek

találkozgatni.

Madeline

aggódott, hogy Brick egyből belezuhan egy újabb mindent
felemésztő kap' csolatba, de úgy tűnt, hogy ők ketten elsősorban
barátok. Madeline olyan embernek tartotta ezt a lányt, aki
mindig mindenben kiválóan fog teljesíteni. Sikeres akart lenni,
utazni akart, mindenféle tervei voltak, Madeline pedig úgy
gondolta, jó hatással lesz Brickre.
Megkönnyebbülve konstatálta, hogy Eddie Pancik biztosan
nem áll az ajtó mögött.
Folytatódott a kopogás. Madeline kocsija a parkolóban állt.
Akárki is az, valószínűleg tudja, hogy ír, és nem törődik vele.
Talán Grace az?
Ez a gondolat csak akkor merült fel benne, mikor már
nyitotta az ajtót. Mindennap felhívta Grace-t, és vagy tízszerhússzor megkérte már, hogy jöjjön el, nézze meg a lakást. Grace
azonban azt felelte, hogy otthon nagyobb biztonságban érzi
magát. Nem akart senkivel összefutni a városban, Madeline
pedig nem tudta hibáztatni érte.

Arra számított, hogy azok után, amiken Grace átment,
elnyűttnek, kifacsartnak fog tűnni, mint a háromnapos migrének
után. Grace azonban ragyogott. Ő volt a megtestesült nyár a
fehér rövidnadrágjában és a kék, anyagában mintás, nyakba
kötős felsőjében. A szeme csillogott, a bőre sugárzott, a
mosolyából kedvesség és béke áradt.
Béke? – gondolta Madeline. Az meg hogy lehetséges?
– Szia! – mondta.
– Megtetted.
– Mit?
– Megírtad ezt a könyvet rólam és Bentonról! Minden benne
van: a mentatea, a pisztáciás makaron, a Rolling Stones Loving
Cupj a.
– Tudom, Grace. Annyira sajnálom. Mondtam már, hogy
nem fogom kiadatni…
Grace remegni kezdett, és sírva fakadt, Madeline pedig arra
gondolt: Akkor is be fog perelni. Rágalmazásért. Becsületsértésért. De
aztán Grace előrelépett, és átkarolta Madeline-t.
– Épp ilyen befejezést akartam – mondta Grace.
–A

Virgin-szigeteken

foglalkozni?
– Boldogan élni. Békében.

élni?

Madármegfigyeléssel

EDDIE
Arra gondolt, hogy sajnálni fogja magát. Kétségbeesik. Még az is
eszébe jutott, hogy sírni fog. Vagy listát készít mindarról, ami
hiányozni fog a szabad életből.
Az MCI-Plymouthba vezető úton azonban, mely az ő
véleménye szerint nem tarthatott elég sokáig, Eddie végül arra a
napra gondolt, amikor az ikrek megszülettek.
Allegra könnyen kiugrott, mint automatából a pénz. Tessék,
itt van minden, amire vágytál!
Hope-nak azonban a nyaka köré csavarodott a köldökzsinór,
és mielőtt Eddie feldolgozhatta volna az első gyermeke
születését, Grace-t elvitték a sürgősségire császármetszésre.
Eddie otthagyta Allegrát a nővérekkel, és rohant a felesége után,
miközben az utasításoknak megfelelően magára rángatott egy
műtősruhát.
Képtelen volt nézni a műtétet, nem bírta a gyomra, a fejét a
lába közé dugta, hogy ne ájuljon el, de így is emlékezett Hope
pici, világoskék, vérrel borított teltére, meg a rémületére, a
vérfagyasztó rémületre.
Arra gondolt: Meghalt.
Grace olyan hangon kiáltott fel, amit még felidézni is alig
bírt: „Meghalt, Eddie, meghalt!” Közben pedig Eddie ujjait
markolta olyan erővel, hogy kis híján kettétörte mindet – de őt ez
nem érdekelte.
Rájött, hogy soha többé nem fogja érdekelni a saját személye,
sem az, ami vele történik.

Kiderült, hogy a baba nem halt meg. A doktor, nővérek,
varázslók és angyalok valahogy rávették Hope-ot, hogy
lélegezzen

–

de

nem

maradhatott

Nantucketen.

Orvosi

helikopterrel Bostonba vitték, Eddie pedig vele tartott. Ő
vigyázott rá. Az apja.
Minden nagyon gyorsan zajlott le. A kék kezeslábast viselő
mentősök, akiket Eddie nevetségesen nyugodtnak és profinak Iátott, egy apró hordágyra szíjazták Hope-ot. Akkora szívmonitort
tettek fel rá, mint egy tízcentes, az oxigénmaszkja pedig nem volt
nagyobb egy tojásnál. Eddie a helikopter hátuljába ment egy
olyan

apró

emberi

lénnyel,

hogy

belefért

volna

a

panamakalapjába.
Az egyik mentős nő volt, rézszínű loknis hajjal. Kristinnek
hívták, velük maradt, hogy figyelje Hope életjeleit. Átadott
Eddie-nek egy hatalmas, egész fület letakaró fülhallgatót, hogy
eltompítsa a helikopter zajait, Hope gyenge kis füleire pedig egy
hasonló, de icipici szerkezetet tett.
Mielőtt kitörtek a fülsüketítő zajok, és közben elnémult a
világ, Eddie még megkérdezte Kristintől:
– Halnak meg emberek ezen a helikopteren?
– Hát persze. Rengetegen. – Kristin Eddie-re mosolygott. –
De az ön lánya rendben lesz.
A helikopter pár másodperccel később felemelkedett, Eddie
pedigjobb kedvre derült.
Kristinnek, a mentőhelikopter orvosának igaza volt: Hope
„rendben lett" még annál is jobban. Az évek során Eddie néha
ránézett a icipicit fiatalabb ikerlányára – mikor megnyalta az

ujját, és lapozott a könyvben, amit épp olvasott (ebben Grace-re
ütött), amikor fuvolázott (hogy csinálta? Eddie egyszer felvette a
hangszert, és belefújt a szájrészbe, de semmi mást nem hallott,
csak a saját forró lélegzetét) –, és elámult, mennyire rendbejött az
a halványkék kisbaba.
Utoljára akkor érzett így mikor Hope-pal kettesben elmentek
vacsorázni a Summer House-ba. Épp kijött a vécéből, és az asztal
felé indult, mikor meglátta, hogy Hope előrehajol, és belekóstol a
martinijába. Rá akart kiabálni, hogy: Hé, te meg mit csinálsz,
Hope? Ugyan már! De aztán meggondolta magát. Felismerte
Hope-ban a felnőttek világa iránti természetes kíváncsiságot,
hogy túl akart lépni a saját határain, és elismerte a bátorságát,
amiért ilyen biztonságos módon próbálkozott. Akkor arra
gondolt: Hajrá, Hope! Hajrá!
Ezek az emlékek tartották Eddie-ben a lelket a 3-as út 6-os
kijárójáig, ami sajnos az övé volt.
Eddie Pancik nem volt az a befelé forduló típus, de mikor a
furgon megállt az MCI-Plymouth előtt, az egyenruhás őrök
megállították őket a kapunál, és kipipálták Eddie nevét a
listájukon, ő megpróbálta beazonosítani, hogyan is érez.
Ha egy szóval le kellene írni, azt mondaná: boldog volt.

NANTUCKET
Amennyit Nantucketen beszéltünk, csoda, hogy nem hallatszott
el Marthas Vineyardig.

Orosz prostitúciós hálózat, Low Beach utca, Edward Pancik
letartóztatása: ezek a hírek eljutottak a bostoni újságokba és azon
túl is. Mindannyian azt hallgattuk a nem itteni lakosoktól:
„Hogy történhetett ez meg Nantucketen?"
Nantucketen is élnek férfiak és nők, működik a tiltott üzlet,
mint mindenhol. Közülünk a keményebb szívűek, dörzsöltebbek
azt felelték erre:
„Szerinted nem voltak prostituáltak Nantucketen a bálnávádászok idejében? Ez a világ legrégibb hivatása. Nem mintha
Eddie Pancik találta volna fel.”
Bizonyos

emberek

megpróbáltak

előnyt

kovácsolni

a

botrányból. Egyikük Eloise Coffin volt, Eddie titkárnője.
Otthagyta az állását az Island Fog Realtynél – nyilván –, és
titokban azt remélte, hogy meg fogják keresni a helyi hírközlő
szervek. Az egyik internetes blog, a Jareds Apartment
„nyomozóriportere” felhívta, és megkérte, hogy mesélje el a
történetét. Így hát Eloise elmondta ennek a riporternek,
Jarednek, hogy épp az organikus görög joghurtját tette be a
hűtőbe, mikor meghallotta, hogy Barbara Pancik telefonon
felfoghatatlan

ajánlatot

tesz

az

öt

orosz

takarítónővel

kapcsolatban. Eloise teljesen megrendült – aztán meghallotta,
mennyit kap ezért Eddie, Barbie és a lányok.
Eloise azt azonban nem mondta el ennek a Jared pasasnak,
hogy egy-két hétig próbált akcióba lendülni. Édesen, bűbájosan
viselkedett, Eddie-nek cserepes tátikát vett a saját pénzén,
megdicsérte Barbie zöld és fehér mintás burokruháját, bár
szerinte még valamikor a hetvenes években kiment a divatból.

Próbált beépülni a csapatba, remélve, hogy Eddie vagy Barbie
beavatja, és neki is leesik valami.
Ők azonban önző módon viselkedtek – azok az önző, kapzsi
Pancikek –, így Eloise-nak nem volt más választása, fel kellett
hívnia a nantucketi rendőrségen dolgozó vejét, és elmondta neki,
amit hallott.
A „nyomozóriporter” Jared semmi olyan helyen nem hozta
le a történetet, ahol Eloise rátalálhatott volna. Megkérte a
menyét, Patrice-t, hogy keressen rá a neten, Patrice azonban nem
talált
Jareds Apartment nevű blogot. Eloise majd elepedt a vágytól,
hogy a jótéteménye nyilvános elismerést kapjon, és mivel nem
járt sikerrel, egyszerűen mindenkinek elmesélte az esetet, aki
csak meghallgatta: barátoknak, szomszédoknak, a gyerekeinek,
az unokáinak és a férjének, Clarence-nek.
Clarence azonban hat évvel idősebb volt Eloise-nál, és olyan
hallókészüléket viselt, ami, úgy tűnik, csak a tévéből érkező
zajokat tudta fogadni. Clarence a nyugdíjas évei nagy részét
tévézéssel töltötte, általában meccseket nézett, vagy főzős
műsorokat. Eloise tudta, hogy titokban szerelmes a főzőcsatorna
egyik műsorvezetőjébe: Giada De Laurentiisbe.
– Csodálkozom, hogy nem keres több riporter – jegyezte meg
Eloise a férjének.
– Az FBI kapta el a fickót, El, nem te – felelte Clarence.
– Ó, tudom – felelte Eloise. Kicsit csalódott volt, mikor
megtudta, hogy másik informátor is jelentkezett, aki több
segítséget adott. – De azt hinné az ember, hát nem is tudom,
hogy valamiféle jutalmat adnak.

– Jutalmat?
– Igen, tudod, mondjuk pénzt. Vagy egy érmet. – Még egy
éremnek is örült volna, amennyiben színpadon, közönség előtt
adják át. Eloise megállna a fényképészek előtt a nantucketi
rendőrfőnök mellett, mindketten fognák az érem egyik felét, és
belemosolyognának a kamerába.
Az biztos belekerülne az esti hírekbe:
ALKALMAZOTT LEPLEZTE LE A PROSTITÚCIÓS HÁLÓZATOT
Clarence azonban már nem is figyelt rá, és nem sok esélye volt,
hogy megint magára tudja vonni a figyelmét. Giada De
Laurentiis jelent meg a képernyőn, házi gnocchit készített
zsályával és barna-mártással.
Eloise felsóhajtott. Megint a jutalomra gondolt. Aztán
visszatért

a

konyhaasztalhoz,

és

böngészni

kezdte

az

apróhirdetéseket. Másik munkát kellett találnia.
A harmadik házat, amit Eddie Pancik az Eagle Wing közben
épített, azonnal megvette Glenn Daley, a Bayberry Properties
tulaja, aki – mint később megtudtuk – a másik kettőt már
korábban átvette. Rachel McMann könyörgött Glenn-nek, hogy
bízza rá a három ház eladását, ha befejezték az építésüket. Glenn
Daley-nek azonban más ötlete támadt. Új ingatlanügynököt vett
fel a céghez – méghozzá Barbie Panciket! És rögtön aznap, mikor
Barbie elfoglalta az új asztalát, mely történetesen épp Glenné
mellett állt, Glenn kihúzott a fiókjából egy gyémántgyűrűt, és
megkérte a kezét.

– Hozzám jössz feleségül? – kérdezte.
Barbie Pancik szóhoz sem jutott, a tökéletesen manikűrözött
ujját a szája elé kapta, és nyomatékos igent bólintott. A többi
ügynök és munkatárs az irodában tapsolt és ujjongott, Rachel
McMann kicsit kevésbé lelkesen, mint a többiek.
Grace Pancik hárommillió-ötszázezer dollárért kínálta a Wauwinet utcai házát, melynek „egyhektáros kertjét a híres tájépítész,
Benton Coe alakította ki”
Barbie Pancik (nemsokára Barbie Pancik-Daley) egy héten
belül el is adta listaáron. Grace a lányaival egy icipici kertes,
bűbájos kis házikóba költözött a Lily utcában. Grace azt mondta,
hogy nehéz volt lemondani a tyúkokról, de jó érzés a városban
lakni, besétálni a kávézóba vagy a postára, ahol Eddie-nek
csomagokat adott fel.
Jean Burton látta Grace-t a Federal utcai postán, a kezében
egy vadonatúj panamakalapot, három cseresznyés Tumsot és
egy rúzsfoltos papírt tartott.
– Kiáll a férje mellett – mondta Jean. – Én ezt csodálom
benne.
Mindannyian egyetértettünk abban, hogy ez dicséretes.
Végül is, mi tartotta vissza, hogy Benton Coe után menjen
Detroitba? Ők ketten őrülten szerelmesek voltak egymásba.
Ebben NEM tévedtünk.
Jody Rouisse azt mondta Susan Prendergastnak:
– Hát ha ő nem megy Benton után Detroitba, majd megyek
én!

De mindnyájan tudjuk, hogy Jodynak csak a szája jár.
Maximum annyit tesz meg, hogy követi Bentont a Twitteren a
#belleislepark hashtaggel.
Ha már szóba kerültek a panamakalapok, azt beszélik, hogy
Philip Meier, a Nantucket Bank kölcsönügyintézője rendelt a
netről egy panamakalapot, pontosabban egy olcsó utánzatot alig
húsz dollárért. Aztán odament a bank pénztárosaihoz, akik mind
nők voltak.
– Tudom, hogy még csak augusztus van, de ki akar prostinak
öltözni halloweenkor, és eljönni velem a Chicken Boxba?
Biztosan megnyerjük az első díjat. Én Eddie Pancik leszek.
A pénztárosok idegesen nevettek. Egyikük sem akart
elmenni sehová Philippel halloweenkor. Tapizós pasas, az iroda
karácsonyi buliját is elég nehezen bírták ki mellette.
Mikor Philip Meyer rájött, hogy egyedül maradt, visszament
a számítógépéhez, és rendelt egy narancssárga rabruhát. Nincs
szüksége öt lányra, egyedül is megnyeri a legjobb kosztümért
járó díjat.
De azért jobb lenne lányokkal.
Majd meggyőzi őket, gondolta. Rengeteg ideje van még.
Madeline King és Grace Pancik újra barátok lettek. Láttuk őket
együtt a Steps Beachen, meg amikor ők ketten és Trevor
Llewellyn vacsorázni mentek a Le Languedocba vagy a Straight
Wharfba szombat esténként. Addigra rájöttünk, hogy Eddie és
Madeline „viszonya" anyagi jellegű volt, nem szexuális, és azt is

megtudtuk, hogy Grace visszafizette Madeline-nek és Trevornak
az ötvenezer dollárt, mihelyst eladta a házát.
Híre ment, hogy Allegra Pancik és Ian Coburn fényképe, melyen
Ian piros Camaróján ültek fehérneműben, mindenhová eljutott,
és mindkét tinédzsernek modellszerződést ajánlottak New Yorki, londoni és hongkongi fotózásokra.
A pletyka akkor halt el, mikor Szőke Sharon elvitte a
gyerekeit a Weezie könyvtárba, és ott találta Allegrát, aki épp
könyveket tett vissza a polcokra egy kosárból, miközben
körülötte gügyögő gyerekek játszottak fa teherautókkal a fonott
szőnyegen, az anyák és gondozók pedig halkan felolvastak.
Allegra tényleg elég szép ahhoz, hogy modell legyen, gondolta Szőke
Sharon. Hosszú, sötét haja a vállára lógott, fehér ruhája kiemelte
aranybarna bőrének ragyogását. Szőke Sharon emlékezete
szerint még sosem látta őt ilyen visszafogott öltözékben.
– Allegra! – kiáltott fel meglepetten és jó pár decibellel
hangosabban, mint ahogy illett volna. – Te meg mit csinálsz itt?
Azt hittem, elindultál a hírnév és dicsőség felé!
– Hírnév?

–

ismételte

Allegra

gúnyosan,

miközben

visszatette a polcra a Maci tovább alszik című mesekönyvet. –
Dicsőség?
Szőke Sharon pislantott. Ki is mondta, hogy Allegra Pancik
leváltja Gisele Bündchent, és ő lesz a Luchyfarmer modellje? Már nem
is emlékezett rá.
Kéz a kézben eljött a könyvtárból a gyerekeivel, Sterlinggel
és Colbyvel, már úgyis késésben voltak a vitorlázásoktatásról.
Kicsit letörte, hogy nem igaz az a bűbájos történet, amit hallott.

De aztán felszegte a fejét. Hiszen ez egy újabb szép délután
Nantucketen, süt a nap, Szőke Sharon pedig tudta, hogy csak idő
kérdése, míg a sziget megint előáll valamivel, amiről lehet
beszélni.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Mint sokan tudják, a könyv írása közben mellrákkal küzdöttem.
A regényt a sebészeimnek ajánlottam, a legzseniálisabb,
legtehetségesebb orvosoknak, akikkel valaha is találkoztam.
Ezenkívül

szeretnék

még

köszönetét

mondani

az

onkológusomnak, Steven Isakoffnak, amiért továbbra is jó
egészségben tart, és mindenki másnak, akik kezeltek a
massachusettsi közkórházban. Külön köszönet illeti a dr. Colwell
rendelőjében dolgozó hölgyeket, elsősorban Agnes Santomarcót,
Heather Parkért, Amy Israeliant, Kelly Hurley-t és Mary Joyceot.
Sokat segítettek azok az olvasóim is, akik megkerestek a
Facebookon vagy más módon – és akik közül sokan szintén
megvívták vagy épp most vívják ezt a csatát. Minden szót,
gondolatot és imát nagyra értékeltem.
Köszönettel tartozom a családomnak, barátaimnak, a hazai
csapatomnak – túl sok név lenne ez ahhoz, hogy mind
felsoroljam –, akik ételt hoztak, és virágot küldtek, megállítottak
az utcán vagy a boltban, és elmondták, hogy gondolnak rám.
Különösen a Johns Hopkins Egyetem Phi Mu leányközösség
tagjainak – elképesztő megkeresés volt! –, Sue Planóval az
élükön. És különösebb sorrend nélkül: a testvéremnek, Heather
Osteen Thorpe-nak, az „emberemnek” Debbie Briggsnek,
Charles és Margaret Marinónak, Rebecca Bar tlett nek, Wendy
Rouillardnak (ajegeáteákért), Evelyn MacEachernnek (a csodás

makar önökért), Mary Haftnek (a rengeteg imáért), Wendy
Hudsonnak, Elizabeth Almodobarnak, Jill Roethkenek, Jill
Surprenantnak,

Anne

Giffordnak,

Manda

Riggsnek,

a

sógornőmnek és túlélőtársamnak, Lisa Hilderbrandnak, Helaina
Jonesnak, Heidi Holdgate-nek (a medencében vagyok a
legboldogabb), Shelly Weedonnak, Holly McGowannek, Melissa
MacVicarnelc, Stephanie McGrathnek, Laurie Richardsnak, Mark
és Eithne Yelle-nek, Lori Snellnek, Logan O'Connornak, Sheila
Carrollnak, Jeanne and Richard Diamondnak, John és Martha
Sargentnek – valamint a dadámnak, Erin Frawley-nek, aki az
óriási pofon

ellenére

normális,

gondtalan

nyarat

tudott

biztosítani a gyerekeimnek a Nobadeer Beachen.
Mark és Gwen Snidernek a Nantucket Hotelben – az a klub volt
az én menedékem, és ennek a regénynek a nagy része az ottani
medence mellett íródott. Köszönöm!
Michael Carlisle és Dávid Forrer: nincsenek szavaim. Ti
egyszerűen a mennyből pottyantatok le nekem.
Reagan Arthur: tényleg nincsenek szavaim. Az vagy te a
szerkesztésnek, ami Bruce Springsteen a rockzenének, ami Mr.
Blahnik a tűsarkúaknak, vagy Bobby Flay a grillnek. Te vagy a
szakma legjobbja, és minden évben egyre nagyobb bámulattal
állok a tehetséged és hozzáértésed előtt.
Végül szeretnék köszönetet mondani a gyerekeimnek, Maxwell,
Dawson és Shelby Cunninghamnek. Az az anya, aki évente két

regényt ír, és közben rákkal küzd, olyan, mintha nem is lenne, de
ti hármán elértétek, hogy minden egyes nap, mikor hallom a
hangotokat, és látom, ahogyan növekedtek, úgy érezzem:
valamit nagyon jól csinálok. Miattatok harcolok, miattatok írok,
ti teszitek teljessé és egésszé az életemet, szeretlek titeket.

