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„A	Sors	könyve	soha	nem	tárja	fel	titkait	Isten	teremtményei	előtt.”
Alexander	Pope
„Mindenkinek	az	életében	vannak	olyan	események	és
fordulatok,	amelyeket	a	Véletlen	kategóriájába	sorolunk
be,	ám	ha	alaposabban	megvizsgáljuk	őket,	kiderül,
hogy	Isten	akarata	nyilvánult	meg	bennük.	„
Sir	Thomas	Browne:	Religio	Medici



A	férfi	szőke	volt,	magas	és	határozottan	jóképű,	az	a	kisportolt,	izmos	alkat,
aki	 ugyanolyan	 jól	 néz	 ki	 ruhában,	mint	 anélkül.	 Leparkolt	 bérelt	 kocsijával	 –
egy	fehér	Lincoln	Town	Car	volt	az,	és	nem	Ferrari	vagy	mondjuk	egy	sportos
Jeep	 Cherokee,	 ami	 talán	 jobban	 illett	 volna	 kimért,	 kissé	 arrogáns
viselkedéséhez	 –	 a	 San	 Franciscó-i	 repülőtér	 érkezési	 oldalán,	 majd
türelmetlenül	 az	 órájára	 pillantott.	Az	 esti	 járat	Honolulu	 felől,	 késett,	 és	 –	 jól
tudta	–	ha	néhány	percnél	tovább	kell	ott	állnia,	az	kockázatos	lehet.	Észrevehetik,
a	rendőrök	elvontatják	a	kocsiját	és	meg	is	büntetik.	Határozott	léptekkel	besietett
az	épületbe,	és	megnézte	az	érkező	járatokról	tájékoztató	táblát.	A	gép	öt	perccel
azelőtt	ért	földet.
Ismét	 kint	 volt	 a	 kocsinál,	 lazán	 nekidőlt,	 és	 zsebre	 dugott	 kézzel	 a	 kijáratot

figyelte.	 Elmosolyodott,	 amikor	 végre	 megpillantotta	 a	 lányt,	 akinek	 puha,
rozsdavörös	 haja	 a	 válla	 körül	 repkedett,	 ahogy	 sietett	 a	 várakozó	 taxik	 felé.
Nem	vette	 észre	 a	 férfit,	mint	 ahogy	nem	hallotta	meg	 a	 lépteit	 sem,	 ahogy	 az
hátulról	 beérte.	 A	 férfi	 észlelte,	 ahogy	 felszisszen,	 amikor	 villámgyorsan
beleszúrta	a	tűt.	Aztán	hang	nélkül	a	férfi	karjába	omlott,	aki	könnyedén	beemelte
várakozó	autója	hátsó	ülésére.
Gyorsan	egy	takarót	 terített	rá,	majd	beült	a	volán	mögé,	és	besorolt	a	város

felé	 kanyargó	 kocsisorba.	 Megvonta	 a	 vállát,	 aztán	 rágyújtott	 egy	 cigarettára.
Nem	kellett	sietnie,	rengeteg	ideje	volt.
Negyven	 perccel	 később	 leállította	 a	 kocsit	 a	 Batteryn,	 kiszállt,	 kinyitotta	 a

hátsó	 ajtót	 és	megnézte	 a	 lányt.	Megtapintotta	 a	 pulzusát,	 felhúzta	 a	 szemhéját.
Eszméletlen	volt.	Semmi	kellemetlenséget	nem	fog	okozni.	De	azért	a	biztonság
kedvéért	lehúzta	az	első	ülések	mögé	a	padlóra,	majd	ismét	letakarta	és	bezárta	a
kocsit.	 Újból	 cigarettára	 gyújtott,	 és	 laza	 léptekkel	 megindult	 a	 sarkon	 lévő	 II
Fornaio	felé.
A	 söröző	 zsúfolva	 volt	 vendégekkel.	 A	 hangzavar	 dübörögve	 zúdult	 rá	 a

falakról,	miközben	átverekedte	magát	a	tömegen	a	pulthoz,	felült	az	egyik	szabad
székre,	 rendelt	 egy	Carta	Blancát	 és	 egy	kis	 adag	 ringlis	 pizzát	mozzarellával,
olívabogyóval.	 Miközben	 várt,	 átfutotta	 az	 Examinerben	 a	 kosárlabda-
eredményeket.	 A	 pizza	 után	 kért	 még	 egy	 sört.	 Végül	 nem	 tudott	 ellenállni	 a
csábításnak,	édesség	gyanánt	rendelt	egy	tiramisut	is.
–	Ennél	mennyeibb	édesség	talán	nincs	is.	–	A	szomszédos	széken	ülő	fiatal	nő

rámosolygott.	–	Én	sem	tudok	ellenállni	neki	soha.
A	nő	belekortyolt	a	koktéljába.	A	haja	vörös	volt,	a	vállára	omlott;	nagyjából

annyi	 idős	 lehetett,	mint	a	másik	 lány,	 akit	 eszméletlenül	a	kocsiban	hagyott.	A
férfi	 megvonta	 a	 vállát	 és	 intett,	 hogy	 kéri	 a	 számláját.	 –	 Néha	 megengedhet



ennyit	magának	az	ember.
A	nő	kezdeményezett,	a	férfi	érezte	is,	hogy	várja	a	folytatást,	de	hátat	fordított

neki,	 és	 elindult	 az	 ajtó	 felé,	 ahol	 a	 kassza	 volt.	 Érezte	magán	 a	 nő	meglepett
tekintetét,	majd	hallotta	felnevetni,	és	lelki	szemeivel	látta,	ahogy	közben	meg	is
rántja	kissé	a	vállát.	Csinos	lány	volt,	nem	lehetett	hozzászokva	az	elutasításhoz.
De	ma	este	nem	a	megfelelő	pasast	szemelte	ki.
A	férfi	kinyitotta	a	kocsit,	felemelte	a	takarót	és	megnézte	a	lányt.	Még	mindig

eszméletlen	volt,	tehát	nyugodtan	beült	a	volán	mögé	és	kényelmesen	besorolt	az
Embarcadero	kocsifolyamába.	Még	mindig	túlságosan	korán	volt	–	túl	nagy	volt
a	forgalom,	túl	sok	az	ember,	túl	sok	a	fény.
Lassan	 cirkálgatott	 a	 városban,	 több	 kitérőt	 is	 tett,	 majd	 a	 mellékutcákon

keresztül	 észak	 felé	 indult,	 elhajtott	 egy	 elegáns	 lakónegyed,	 egy	 golfpálya
mellett,	 fel	 egészen	 odáig,	 ahol	 az	 út	 egy	 fákkal	 benőtt	 mély	 hasadék	 mentén
haladt.
Megállította	 a	 kocsit,	 és	 kihúzta	 a	 lányt	 a	 padlóról.	 A	 lány	 rádőlt,	 ő	 pedig

szitkozódott,	ahogy	a	tehetetlen	testet	a	fák	közé	vonszolta,	aztán	megállt	egy	kis
tisztáson	 a	 hasadék	 szélén.	 A	 köd	 felszállt.	 A	 hold	 sarlója	 megvilágította	 a
sziklákat,	a	bokrokat	és	a	fákat,	majd	megcsillant	a	mélyben	kanyargó	kis	patak
vizében.	A	férfi	egy	darabig	habozott,	vágyakozva	gondolt	a	zsebében	megbújó
pisztolyra.	De	balesetnek	kellett	beállítania	a	dolgot.	Más	megoldás	nem	volt.
Felemelte	a	lányt,	mintha	állna.	Egy	másodpercig	magához	ölelte,	míg	vissza

nem	nyerte	az	egyensúlyát.	Aztán	minden	erejét	beleadva	letaszította	a	mélybe.
A	lány	hangtalanul	zuhant	alá,	nem	tudta,	mi	történik	vele.
A	hold	eltűnt	a	felhők	mögött,	a	köd	ismét	gomolyogni	kezdett	körülötte,	mint

megannyi	táncoló	szellemalak,	miközben	a	férfi	feszülten	figyelte,	mikor	hallja
meg	a	test	tompa	puffanását.	Elégedetten	felsóhajtott,	megfordult	és	elindult	a	fák
között	vissza	a	kocsihoz,	majd	lassan	visszahajtott	a	sűrű	ködben	a	város	egyik
legelőkelőbb	szállodájához,	ahol	pazar	lakosztályának	névtelensége	várta.
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Franco	 Mahoney,	 a	 San	 Franciscó-i	 rendőrség	 gyilkossági	 csoportjának

nyomozója	közömbös	 tekintettel	 figyelte,	 ahogy	a	 tűzoltók	 lefelé	botladoztak	a
Mitchell-hasadék	 oldalán	 a	 lány	 teteme	 felé.	 Nem	 mintha	 olyan	 sokat	 lehetett
volna	látni	az	áldozatból	a	vörös	szandálos	lábán	és	a	bokrok	alól	kinyúló	karján
kívül,	amely	megakadályozta	ugyan,	hogy	mélyebbre	zuhanjon,	de	az	életét	nem
mentette	 meg.	 Így	 csak	 újabb	 statisztikai	 adat	 lesz	 belőle	 a	 megoldatlan
bűncselekmények	hosszú	listáján.	Sok	ilyennel	találkozott	már,	de	Mahoney-nak
ilyenkor	kezdődött	meg	a	munkája.	Meg	kellett	találnia	a	gyilkost.
Az	órájára	pillantott.	Reggel	nyolc	óra	volt.	Épp	most	ért	véget	a	szolgálata,

vágyakozva	 gondolt	 a	 többi,	 szerencsésebb	 kollégára,	 akik	 most	 indulnak
reggelizni,	 vagy	 haza,	 vagy	 a	Brannanon	 lévő	 kocsmába,	 ahol	megbeszélik	 az
éjszakát,	 de	 lehet,	 hogy	 csak	 elviccelődnek	 egymással,	 hogy	 levezessék	 a
feszültséget.	 Hosszú	 éjszakájuk	 volt:	 a	 szokásos	 kábítószeres	 gyilkosság	 egy
elhagyott	 sikátorban;	 késelés	 egy	 lepusztult	 bérlakásban,	 ahol	 az	 apró	 kínai
áldozatból	annyi	vér	folyt	ki,	amennyit	csak	mészárszéken	látott	eddig;	aztán	egy
férfi	 tetemére	 bukkantak	 az	 egyik	 sztrádán,	 akin	 több	 kocsi	 is	 áthajtott	 és	 akit,
mint	 kiderült,	 előzőleg	 lelőttek.	 A	 Mitchell-hasadékban	 talált	 lányról	 7.23-kor
érkezett	 a	 bejelentés.	 Pechjére	 épp	 rá	 került	 a	 sor	 –	 fél	 órával	 a	 szolgálatának
lejárta	előtt.	Voltak	éjszakák,	amikor	feltette	magának	a	kérdést:	vajon	helyesen
tette-e,	hogy	rendőrnek	ment.
Felsóhajtott,	miközben	szemügyre	vette	a	tisztást	a	hasadék	szélén.	Nyüzsögtek

rajta	a	tűzoltók	és	a	mentők,	de	ott	voltak	a	halottkém	emberei,	a	nyombiztosítók
és	 persze	 több	 helyi	 tévéstáb	 is,	 nem	 beszélve	 a	 rengeteg	 felszerelésről:	 a
kábelekről,	 létrákról,	 hordágyakról,	 oxigénpalackokról	 és	 kamerákról.	 A
nyirkos,	füves	tisztás	szabályos	sártengerré	alakult.
Épp	csak	annyi	ideje	volt,	hogy	megállapítsa:	küzdelemnek	semmi	jele,	és	ha

voltak	is	árulkodó	nyomok,	azokat	azóta	már	elnyelte	a	sár.
Több	egyenruhás	rendőr	is	kutatott	az	aljnövényzetben,	de	Mahoney	ösztönei

azt	súgták,	hogy	úgysem	találnak	semmit.	Ma	nem	találnak	letépett	gombot,	sem
ágakon	fennakadt	elemi	szálat,	sem	töltényhüvelyt,	szóval	semmi	kézzelfogható
bizonyítékot.
A	 bűncselekmény	 helyszíne	 néma	 maradt.	 Mahoney	 elmosolyodott,	 mert

eszébe	 jutott	 egy	 gyengécske	 poén.	 Agatha	 Christie-nek	 elég	 egy	 jó	 lábnyom,
nekem	viszont	be	kell	érnem	egy	hullával.



És	amint	a	mentők	megérkeztek,	a	 tetem	került	az	érdeklődés	középpontjába.
Minden	 mással	 várni	 kellett,	 míg	 fel	 nem	 hozták,	 még	 akkor	 is,	 ha	 közben
megsemmisül	minden	bizonyíték.	A	hasadékban	lévő	nőnek	még	mindig	voltak
emberi	jogai,	bár	minden	bizonnyal	utoljára	érvényesültek.	Ezután	besorol	ő	is	a
nagy	lábujjukon	cédulát	viselő	ismeretlen	áldozatok	közé	a	városi	hullaház	egyik
hideg	 acéltepsijében,	 míg	 végül	 az	 egyik	 törvényszéki	 szakértő	 neki	 nem	 áll,
hogy	 bizonyítékokat	 keresve	 felboncolja.	 Vagy	 amíg	 egy	 kétségbeesett	 szülő
vagy	rokon	észbe	nem	kap,	hogy	milyen	régóta	nem	látta	a	 lányát,	unokahúgát
vagy	unokatestvérét,	és	bejelentést	tesz	a	rendőrségen.
Mahoney	kedvetlenül	állt	a	kamerák	elé,	és	röviden	összefoglalta,	amit	eddig

tudtak:	hogy	ma	hajnalban	egy	női	holttestet	talált	egy	kutyáit	sétáltató	férfi.	Nem,
a	 férfi	 nem	 gyanúsított.	 Nem,	 egyelőre	 más	 gyanúsítottjuk	 sincs.	 Köszönöm,
viszontlátásra.
Franco	 Mahoney	 tizennégy	 éve	 volt	 rendőr,	 ebből	 hét	 évet	 a	 gyilkossági

csoportban	szolgált	nyomozóként,	öt	tartották	az	egyik	legjobbnak,	mivel	olyan
rendőr	volt,	 aki	 soha	nem	ejtett	 el	 ügyet.	Évek	 telhettek	 el	 közben,	 de	ő	 fejben
tartott	 minden	 megoldatlan	 bűncselekményt.	 A	 tények	 és	 a	 bizonyítékok	 ott
kavarogtak	a	fejében,	amikor	éjjel	ágyba	került,	és	nemegyszer	előfordult,	hogy
valami	 be-bekattant:	 Több	 olyan	 gyilkossági	 ügyet	 sikerült	 lezárnia	 kemény
munkával,	 megérzéssel	 vagy	 csupán	 állhatatossággal,	 amelyeket	 kollégái	 már
rég	megoldatlanként	ad	acta	tettek.
Különleges	 „orra”	 volt	 a	 gyilkosokhoz.	 Szinte	 érzem	 a	 szagukon.	 Tudják,

olyan	 büdösek,	 mint	 a	 romlott	 hús.	 Ez	 a	 nagy	 titok	 –	 mondta	 egyszer	 a
tévériportereknek,	 akiknek	 a	 kedvence	 volt,	 mert	 soha	 nem	 hagyta	 cserben	 a
humora,	mindig	volt	egy	jó	sztorija	a	számukra,	és	jól	is	mutatott	a	képernyőn.	Ő
volt	a	tipikus	„kemény	legény”	zsaru.
–	Megy	a	nő	–	kiabálta	fel	a	tűzoltók	parancsnoka.
Franco	 figyelte,	 ahogy	 óvatosan	 felcsörlőzik	 a	 hordágyat.	 Annyi	 áldozatot

látott	már,	hogy	nem	is	tudta	volna	összeszámolni	őket.	Mint	minden	rendőr,	ő	is
pontosan	tudta,	hogy	ha	nem	akar	megbolondulni,	akkor	távolságot	kell	tartania
közte	 és	 az	 áldozat	 között.	 Ha	 az	 áldozat	 gyerek	 volt,	 akkor	 ez	 emberileg
képtelenség,	ha	pedig	fiatal	nő,	mint	most	is,	akkor	igen	nehéz.
A	nő	huszonnégy	év	körülinek	 látszott;	arca	groteszk	módon	feldagadt,	bőre

sok	 helyen	 lehorzsolódott.	 Orránál,	 fülénél	 beszáradt	 vért	 látott,	 ami
koponyatörésre	 utalt,	 rozsdavörös	 haját	 szinte	 feketére	 festette	 az	 alvadt	 vér.
Talán	 szép	 lány	 volt,	 gondolta	 Mahoney	 keserűen.	 Élvezte	 az	 életet,	 a
szabadságot.	 Egészen	 tegnap	 éjjelig,	 amikor	 valami	 ocsmány	 szemétláda	 úgy
döntött,	nem	engedi	tovább	élni.



Félreállt,	 hogy	 a	 mentők	 munkához	 láthassanak	 a	 hordágy	 körül.
Megköszörülte	 a	 torkát	 és	 bekapcsolta	 a	 diktafonját:	 Az	 áldozat	 fehér	 nő,
mintegy	huszonnégy	éves,	becsült	testmagassága	5	láb	7	hüvelyk.	Súlya	ötvenöt-
hatvan	kiló,	haja	színe	vörös…
–	Jézus,	emberek,	ennek	még	pulzusa	van!	Ez	még	él!	A	mentők	ott	térdeltek	a

hordágy	mellett,	villámgyorsan	a	karjába	kötötték	az	infúziót,	arcára	tapasztották
az	oxigénmaszkot,	 rögzítették	repedt	koponyáját.	Gyorsan	szorítókötést	 tettek	a
lábaira,	 hogy	 a	 vér	 inkább	 a	 törzs	 és	 a	 fej	 felé	 áramoljon,	 aztán	 csillogó
alumíniumfóliába	tekerték.
–	Várjanak!	–	Franco	a	nő	jobb	alkarján	két	sorban	virító	sebhelyekre	meredt.

–	Ez	mi?
A	mentős	 szemügyre	 vette	 a	 sérülést.	 –	Vesszek	meg,	 ha	 nem	 harapásnyom,

Mahoney.	Szerintem	kutya	volt,	és	jó	nagy.
Mahoney	 együtt	 futott	 a	 mentőkkel	 a	 mentőautóig,	 ahová	 egy	 szempillantás

alatt	berakták	a	nőt.	–	Mit	gondol,	megússza?	–	kérdezte	a	mentőst.
Az	ápoló	rántott	egyet	a	vállán.	–	Abban	sem	vagyok	biztos,	hogy	stabilizálni

tudjuk	az	állapotát,	amíg	a	traumatológiára	nem	érünk	vele.
Mahoney	 felsóhajtotta,	 majd	 odaintett	 egy	 egyenruhás	 rendőrt.	 –	 Várjon	 a

műtő	előtt	–	utasította.	–	És	ha	a	nő	magához	tér,	azonnal	telefonáljon.	–	Innentől
kezdve	 nem	 az	 ő	 hatáskörébe	 tartozott	 a	 dolog.	 Hisz	 ő	 gyilkossági	 ügyekben
nyomozott,	ő	csak	akkor	lép	a	képbe,	ha	már	hulla	van.
–	 Egyelőre	 ránk	 sincs	 szükség,	 Mahoney	 –	 jegyezte	 meg	 Pete	 Preston,	 a

törvényszéki	orvos	szakértő,	miközben	beült	a	kocsijába.	Az	ő	munkája	is	csak	a
halál	után	kezdődött.
–	 Nincs,	 Pete	 –	 felelte	 Mahoney.	 –	 De	 van	 egy	 megérzésem,	 hogy	 ez

gyilkossági	 ügy	 lesz.	 –	Nagyot	 sóhajtott,	 aztán	megrázta	 a	 fejét.	 –	Mit	 szólnál
hozzá,	ha	meghívnálak	egy	kávéra?
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Pacific	Heights-i	lakásában,	ahol	egyedül	élt,	Phyl	Forster	mint	mindig,	most

is	 fél	 nyolckor	 ébredt.	 Nem	 kellett	 lenyomnia	 a	 vekkert,	 nem	 volt	 szüksége
ébresztőórára.	Ez	az	orvosi	praxisával	járt.	Megtanult	bármikor	elaludni	és	akár
tíz	perc	után	is	automatikusan	felébredni.
Ma	vagyok	harminchét,	gondolta,	miközben	 a	 fürdőszobába	 indult.	Meglepő,

milyen	gyorsan	múlik	az	idő,	viszont	vicces,	hogy	még	mindig	harminchat	évesnek
érzem	magam.	Egy	 pillanatra	megállt	 és	 körülnézett	 a	 luxuslakásban.	 Tekintete
megpihent	 a	 széles	 ablakokon,	 amelyek	 a	 San	 Fran-cisco-öbölre	 néztek,	 a
könyvespolcon,	 majd	 a	 fiatal	 amerikai	 művészek	 festményein	 és	 szobrain.
Megcsodálta	 a	 patinás	 selyem	 perzsaszőnyegeket	 a	 világos	 fapadlón,	 a
csúcstechnikájú	 fürdőszobát	 és	 konyhát,	 ahol	 minden	 acél	 volt,	 és	 mindent	 a
fehér,	a	szürke	és	a	fekete	uralt.
Voltak	néhányan,	akik	ezt	a	szándékos	színtelenséget	lélektelennek	találták,	de

Phyl	szerint	a	szőnyegek,	a	képzőművészeti	alkotások	és	a	könyvek	vittek	életet
az	otthonába.	Minden	más	csak	háttérként	viselkedett:	feladata	a	szolgálat	volt	és
nem	 a	 látvány.	 Egyszerű,	 de	 jó,	 ahogy	 a	 nagymamák	 szokták	 mondogatni,	 ha
dicsérnek.	És	mindent	ő	vásárolt,	mindenért	ő	fizetett.
Ugyanilyen	 visszafogott	 volt	 Phyl	 öltözködése	 is:	 az	 egyszerű	 holmikat

szerette,	 leginkább	 japán	 kreátoroktól.	 Kontyba	 fésült	 csillogó,	 fekete	 hajával,
fehér	 bőrével,	 vörösre	 rúzsozott	 szájával	 és	 rémült	mélykék	 szemével	milliók
ismerték	a	 tévéből	és	az	egész	országban	megrendezett	dedikálásokról.	Sikeres
pszichiáteri	 praxisa	 mellett	 lélektani	 ismeretterjesztő	 könyveket	 írt;	 melyek
milliós	példányszámban	 jelentek	meg.	Dr.	Phyl	beszél:	a	házasságról;	Dr.	Phyl
beszél:	 a	 klimaxról;	 A	 testvérek	 rivalizálásáról;	 A	 válásról;	 A	 kábítószerről,
alkoholról	és	családon	belüli	erőszakról	Nem	volt	az	a	trauma,	amelyről	dr.	Phyl
ne	tudott	volna	érthetően	beszélni,	tanácsot	adni.	_
Lezuhanyzott,	miközben	már	az	előtte	álló	napra	gondolt:	délelőtt	 rendelés	a

San	 Francisco	 General-Hospital-ben,	 közgyógyellátottaknak,	 tehát	 ingyen;
délután	a	University	of	California	Orvosi	Központja	következik,	ahol	konziliáns;
majd	jönnek	a	magánbetegek	fél	öttől	fél	nyolcig.	Ezután	jöhet	a	csúcsforgalom,
irány	haza.	Gyors	zuhany	és	egy	pohár	vörösbor.
Ezután	 immár	 kifésült	 hajjal,	 lesminkelve,	 fürdőköpenyében	 a

konyhaasztalhoz	ül	és	megvacsorázik.	Egyedül.	Mint	mindig.
Most	 azonban	 éppen	 a	 haját	 szárítgatta	 és	 közben	 nézte	 a	 reggeli	 híradót	 a



tévében.	 Újabb	 gyilkosság.	 Egy	 nagydarab	 nyomozó	 azt	 magyarázta,	 hogy	 az
áldozat	egy	fiatal	nő,	akit	egy	hasadékban	fedezett	fel	egy	kutyáit	sétáltató	férfi.
Phyl	 megbabonázva	 nézte,	 ahogy	 a	 kamera	 gumioptikája	 behozta	 a	 lejtőn

leereszkedő	mentőosztagot,	akik	a	nő	teteme	felé	haladtak,	amelyet	félig	eltakart
egy	nagy	bokor.	Aztán	ahogy	hordágyra	emelték,	rászíjazták	és	kezdték	felhúzni.
Egy	 pillanatra	 látta	 az	 áldozat	 rozsdavörös	 haját,	 tehetetlenül	 csüngő	 vértelen
karját,	a	lábát	és	a	vörös	szandált,	amely	még	mindig	ott	fityegett	a	nagy	lábujján.
Megborzongott	és	kikapcsolta	a	tévét,	megrémült	a	saját	kíváncsiságától.	Elég

halottat	 látott	gyakornokévei	alatt	 a	kórházban,	de	ezt	a	kíváncsiságot	már-már
obszcénnak	 találta.	A	 lány	 rettenetesen	 kiszolgáltatott	 volt,	 ahogy	 a	 kukucskáló
kamerák	 még	 az	 utolsó	 pillanatait	 sem	 kímélték.	 Tegnap	 még	 élt,	 talán	 egy
barátjával	 volt	 szórakozni,	 sétált,	 beszélgetett,	 talán	 még	 táncolt	 is.	 Szegény
teremtés.	Valakinek	 bizonyosan	 a	 kislánya	volt.	 És	 ez	 az	 édesanya	ma	minden
bizonnyal	megtudja	a	szörnyű	igazságot.
–	 A	 fenébe!	 –	 robbant	 ki	 dühösen	 Phylből.	 Kikapcsolta	 a	 hajszárítót	 és

megnézte	magát	a	fürdőszobatükörben.	Milyen	rohadt	 is	 tud	lenni	az	élet,	erről
sok	betege	tudna	mesélni,	de	ez	mind	semmi	ahhoz	képest,	ami	ezzel	a	szegény
lánnyal	történt.
Haját	feszesen	hátrafésülte,	majd	szoros	kontyba	csavarra	a	tarkóján.	Gyorsan

felöltözött.	Selyem	fehérneműt	hordott,	abból	is	minimálisát,	hiszen	vékony	volt,
vonalait	nem	kellett	melltartóval	hangsúlyoznia,	és	különben	is	a	selyem	volt	az
egyetlen	 luxus,	 amit	 megengedett	 magának	 a	 komor	 fekete-fehér	 külső	 alatt,
amelyet	a	világ	felé	mutatott.	Néha	felfedte	valakinek	ezt	a	titkot,	de	mostanában
nagyon	 ritkán.	 Megvonta	 a	 vállát,	 miközben	 begombolta	 fekete
nadrágkosztümjének	 blézerét.	 Kit	 érdekel,	 a	 munka	 az	 első.	 Különben	 is
manapság	divat	egyedül	élni.
Közel	 hajolt	 a	 tükörhöz	 és	 óvatos	 mozdulatokkal	 kifestette	 a	 száját	 Paloma

Picasso	 rúzzsal.	 Az	 erős	 rúzs	 nélkül	 a	 szája	 puhának,	 sérülékenynek	 tűnt.	 Az
élénkvörös	 azt	mutatta:	 olyan	nő,	 akivel	 számolni	 kell.	Aki	 szakmájának	 egyik
legkiválóbbja.	Olyan	nő,	akinek	minden	perce	be	van	táblázva.	Még	akkor	is,	ha
néha	–	gondolta	elszorult	szívvel	–	az	éjszakái	kissé	magányosak.
Arany-Ónix	klipszeket	 csatolt	 a	 fülcimpájára,	más	 ékszert	 nem	viselt,	 csak	 a

férfikarórát,	amelyen	úgy	is	láthatta	az	időt,	hogy	nem	kellett	felemelnie	a	karját
–	 betegei	 így	 nem	 gondolhatták,	 hogy	 fél	 szemmel	 mindig	 az	 óráját	 nézi
rendelés	közben.
Magához	 vette	 fekete	 szarvasbőr	 táskáját,	 kitapogatta	 a	 kulcscsomóját,	 majd

még	egyszer	ellenőrizte	munkaruháját.
Felkapta	nagy	fekete	aktatáskáját	az	aznapi	dossziékkal,	 lement	a	 lifttel,	majd



beült	 a	 kocsijába,	 a	 kis	 fekete	 Lexus-ba,	 amely	 ugyanúgy	 nem	 volt	 hivalkodó,
mint	 a	 gazdája.	 Végül	 elhajtott	 a	 való	 világ	 felé:	 a	 Potrero	 Hillre,	 a	 San
Francisco	General	Hospitalbe.
Még	csak	8	óra	20	volt,	első	betege	9-re,volt	esedékes,	így	elindult	a	büfé	felé,

hagy	megigya	azt	a	kávét,	amelyet	korábban	nem	vett	volna	be	a	gyomra,	azután,
hogy	látta	azt	a	halott	nőt	a	tévében.	A	folyosón	azonban	meggondolta	magát.	Az
utcán	 az	 olasz	 kávézóban	 erősebb	 kávét	 csináltak,	 és	 frissebb	 volt	 a
péksüteményük	is.
Alig	 lépett	 ki	 az	 ajtón,	meghallotta	 a	 szirénát.	Arra	 fordult.	A	mentősök	 egy

szempillantás	alatt	kiugráltak,	majd	egy	másodperccel	később	már	rá	is	emelték
a	kocsira	a	hordágyat,	és	futva	elindultak	vele	a	bejárat	felé,	ahol	már	várakoztak
az	orvosok	és	az	ápolók.	A	beteg	 teste	csillogó	alumíniumfóliába	volt	 tekerve,
fejét	rögzítőbe	szíjazták.	Phyl	épp	csak	egy	futó	pillanatra	látta	a	horzsolásokkal
teli	szürke	arcot,	a	szorosan	összecsukott	szemet	és	a	véráztatta	vörös	hajat.	Ez	a
lány	az	a	hasadékból!
De	 legalább	 nem	 halt	 meg,	 gondolta	 meglepetten.	 Aztán	 eszébe	 jutott	 a

viaszszínű	arc,	és	komoran	hozzátette	magában:	Még	nem.
Valahogy	 most	 már	 nem	 tűnt	 annyira	 hívogatónak	 az	 a	 kávé	 meg	 a

péksütemény.	Sarkon	fordult	és	lehajtott	fejjel	visszaindult	a	kórházba,	miközben
a	 fiatal	 nőn	 törte	 a	 fejét;	 a	 szülőkön,	 akiket	 odahívnak	 a	 betegágyához,	meg	 a
lány	életben	maradásának	esélyein.	Az	biztos,	hogy	súlyosan	megsérült	a	feje,	és
csak	a	Jóisten	tudja,	milyen	más	sérülései	voltak	még,	belsők	és	külsők	egyaránt.
Szegény	lány,	gondolta	szomorúan.
Megrázta	a	fejét,	kivette	az	automatából	a	kávéját	és	elindult	vele	a	folyosón	a

rendelője	felé.
Fél	 egyre	 már	 ellátott	 nyolc	 beteget,	 és	 majdnem	 összeesett	 az	 éhségtől.

Összeszedte	a	feljegyzéseit,	a	dossziékat	beletette	a	fekete	aktatáskába,	de	az	esze
már	 a	 csirkén,	 paradicsomon	és	 a	 friss	 bazsalikomon	 járt.	Az	 ajtóban	 azonban
megtorpant	 és	 a	 telefonra	 meredt.	 Még	 mindig	 nem	 tudott	 szabadulni	 a
hasadékból	 kiemelt	 fiatal	 nő	 képétől.	 Délelőtt	 is	 folyton	 felvillantak	 benne	 a
képek:	 a	 nagy	 lábujjon	 fityegő	 vörös	 szandál,	 a	 hamuszürke	 arc,	 a	 véres	 haj.
Újból	 megborzongott,	 majd	 gyorsan	 feltépte	 az	 ajtót,	 és	 határozott	 léptekkel
végigment	a	folyosón	a	baleseti	sebészet	felé.
Az	 ügyeletes	 nővér	 megismerte,	 rámosolygott.	 –	 Arra	 az	 ismeretlen	 nőre

gondol,	akit	ma	reggel	nyolc-huszonkettőkor	hoztak	be?	–	felelte	Phyl	kérdésére.
–	Amikor	meglátták	odalent	a	hasadékban,	azt	hitték,	halott,	de	amikor	felhozták,
tapintani	lehetett	a	pulzusát.	Több	bordája	eltört,	belső	vérzésre	is	gyanakodtak,
két	helyen	betört	a	koponyája	a	bal	halántékánál.	Azonnal	bevitték	a	műtőbe,	és



még	 mostanáig	 sem	 végeztek	 vele.	 –	 A	 jegyzeteibe	 pillantott.	 –	 Biztos,	 hogy
minden	tőlük	telhetőt	elkövetnek	érte	–	mondta	bátorítóan,	majd	hirtelen	nagyon
felélénkült:	–	Csak	nem	ismeri?
Phyl	megrázta	a	fejér.	–	Láttam	reggel	a	tévében.	És	valahogy	kíváncsi	lettem

rá.
–	El	tudom	képzelni	–	felelte	együtt	érzően	a	nő.	–	Kár,	hogy	nem	ismeri,	mert

fogalmunk	sincs,	hogy	ki	lehet.
A	rendőrök	átkutatták	a	hasadékot	a	táskája	után,	de	egyelőre	csak	az	ilyenkor

szokásos	Jane	Doe	néven	tartjuk	nyilván	mi	is,	ahogy	a	rendőrök.
–	Esetleg	 közzé	 kéne	 tenni	 a	 képét	 a	 lapokban	 –	 javasolta	 Phyl,	 akinek	még

mindig	 az	 anya	 járt	 az	 eszében,	 aki	 nem	 tudja,	 hogy	 a	 lánya	 a	 halálán	van.	Az
anya	simogatása,	a	hangja,	de	pusztán	a	 jelenléte	 is	segíthetne.	Hirtelen	nagyon
fontosnak	érezte,	hogy	megtalálják	és	idehozzák	a	lányhoz.
–	Nem	lesz	fotó	–	felelte	az	ápolónő.	–	Felesleges	volna,	ahogy	kinéz.	A	saját

édesanyja	sem	ismerné	meg.
Phyl	 szomorúan	 felsóhajtott,	majd	 elköszönt.	 Butaság	 volt	 ennyire	 a	 szívére

venni	a	dolgot,	hiszen	még	csak	nem	is	 ismeri	azt	a	nőt.	Ezzel	együtt	szorított,
hogy	 sikerüljön	megmenteni.	 Ismét	megfeledkezett	 a	 csirkehúsos	 szendvicsről,
miközben	lassan	az	egyetemi	orvosi	központ	felé	araszolt.
Ezután	a	magánrendelése	következett,	amikor	hirtelen	azon	kapta	magát,	hogy

alig	bír	koncentrálni.	Megkönnyebbülten	vette	tudomásul,	hogy	az	utolsó	páciens
nem	jelent	meg	a	hét	órára	kijelölt	időpontban.	De	már	csak	hazafelé	a	kocsiban
jutott	megint	az	eszébe,	hogy	egész	nap	egy	falatot	sem	evett.
Nem	 csoda,	 ha	 kikészülsz,	 szidta	 magát,	 de	 hirtelen	 bűntudatot	 érzett,	 hogy

nem	 szán	még	 több	 időt	 a	 betegeire.	 Lekanyarodott	 a	 Sansome,	majd	 ismét	 az
Embarcadero	 felé,	 aztán	 talált	 egy	 üres	 parkolóhelyet	 pontosan	 az	 II	 Fornaio
előtt.
Mint	 általában,	 az	 étterem	 most	 is	 zsúfolva	 volt.	 –A	 pultnál	 tudom	 csak

leültetni,	doki	–	mondta	neki	a	pincérlány.	Phyl	gyakran	beugrott	ide	munka	után,
amikor	nagyon	fáradt	volt,	és	nem	akart	otthon	a	főzéssel	pepecselni.	–	Ott	belül
van	egy	csendes	sarok,	ahol	senki	nem	zavarja.
A	pincérlány	odakísérte	a	bárszékhez,	 és	átnyújtotta	 az	étlapot.	Phyl	kért	 egy

pohár	 vörösbort.	 A	Chronicle	 egy	 példánya	 ott	 hevert	 a	 pulton.	 A	 címoldalán
hozta	a	képet	a	Mitchell-hasadékban	készült	mentőakcióról.	NŐI	HOLTTESTET
TALÁLTAK	A	HASADÉKBAN,	harsogta	a	szalagcím.	Meglepetten	olvasta	el,	de
aztán	 eszébe	 jutott,	 hogy	 először	 mindenki	 azt	 hitte:	 a	 nő	 halott.	 Talán	 majd
holnap;	persze	csak	ha	nem	 történik	valami	 fontosabb,	visszaiktatják	a	 lányt	az
élők	sorába.	Hacsak	addigra	valóban	meg	nem	hal.



Kedvetlenül	tologatta	tányérjában	a	tésztát,	eszébe	jutott,	hogy	megint	az	üres
lakás	 várja,	 hiába	 volt	 aznap	 a	 harminchetedik	 születésnapja.	 Hirtelen	 kedve
szottyant	 egy	 pezsgőre,	 rendelt	 egy	 üveggel.	 Aztán	 azonnal	 meg	 is	 bánta.	 Ha
egyedül	ünnepel,	az	nem	igazi	születésnap.
Átlapozta	az	újságot,	elidőzött	egy	Párizsról	„szóló	utazási	cikknél.	„Párizs.”

Már	a	szó	is	tele	volt	igézettel:	tavasz,	virágzó	gesztenyefák,	kávéházi	asztalok	a
lombok	 alatt,	 Szajna	 parti	 séták.	 Az	 ágyadban	 egy	 jóképű	 fiatal	 férfi,	 akivel
másnap	reggel	együtt	isszátok	a	méregerős,	forró	kávét…	Mindez	csak	álom	egy
fülledt,	esős	San	Franciscó-i	estén.
Megint	 nagyot	 sóhajtott.	 Úgy	 rémlett,	 mintha	 valamikor	 a	 közeljövőben

pszichiátriai	 kongresszust	 rendeznének	Párizsban.	Talán	bele	kellene	 szorítania
az	idejébe,	hogy	oda	utazzon.	Mindjárt	jobban	is	érezte	magát,	kérte	a	számláját,
aztán	bepúderezte	az	orrát	és	kiigazította	a	rúzst	a	száján.
Amikor	kifelé	indult,	a	mellette	ülő	nő	mosolyogva	feléje	fordult.	Vörös	haja

hullámozva	 terült	 szét	a	vállán,	és	Phylnek	önkéntelenül	 is	a	 lány	 jutott	eszébe,
aki	élet	és	halál	közt	lebegett	a	San	Francisco	General	intenzív	osztályán.
A	 kocsijából	 mobiltelefonján	 felhívta	 a	 kórházat.	 Az	 idegsebészeti	 műtét

sikeres	volt,	de	a	lány	kómában	maradt.
Az	orvosok	még	nem	tudják,	milyen	sérülések	érték	az	agyát.	Időbe	telik,	míg

kiderül,	így	vagy	úgy.
Végigcsordulta	 a	 könny	 Phyl	 arcán,	 miközben:	 hazafelé	 araszolt.	 Olyan

dolgok	jutottak	az	eszébe,	amikre	nem	akart	emlékezni,	olyasmik,	amelyeket	egy
jó	pszichiáternek	le	kell	tudnia	küzdeni:	a	félelmeit,	bűntudatát	és	fájdalmát…	És
most	a	kórházban	fekvő	szenvedő	lány	miatt	ismét	elárasztották	az	emlékei.
Bolond	 vagy,	 mondta	 magának	 szigorúan.	 Átkozott	 egy	 bolond	 vagy,	 Phyl

Forster.
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Egyre	 gyorsabban	 zuhant	 a	 sötét	 kútban	 a	 mélyben	 pislákoló	 fény	 felé.

Szüksége	volt	 erre	a	 fényre,	mintha	az	élete	 függött	 volna	 tőle,	de	hiába	zuhant
mind	nagyobb	sebességgel,	a	fényforrás	mintha	ugyanolyan	távolságra	lett	volna
tőle.	Tudta,	hogy	nem	szabad,	hagynia	eltűnni;	utol	kell	érnie;	mert	ez	a	fény	az	ő
világába	 vezeti.	Gyorsabban,	mondta	magának,	 gyorsabban,	 repülj	 felé…	aztán
csak	 zuhant.	 Ó,	 édes	 istenem,	 csak	 zuhant	 lefelé	 kiterjesztett	 kézzel.	 A	 fülében
hallotta	a	szél	süvítését,	ahogy	zuhant	a	mélységes	hasadékba,	ahonnét,	jól	tudta:
nincs	visszatérés.
–	Neem!	–	sikított	föl.	–	Neee!	Neee!…
–	Nincs	semmi	baj,	kedves,	nincs	semmi	baj.	Ne	féljen	semmitől.
Próbálta	 kinyitni	 a	 szemét,	 de	a	 szemhéja	mintha	ólomból	 lett	 volna.	És	nem

tudott	megmozdulni,	 nem	 érzett	 semmit.	Felesleges	 volt	 repülnie	 a	 fény	 után	 az
alagútban.	 Hiszen	 most	 már	 biztos,	 hogy	 meghalt.	 –	Nem	 akarok	 meghalni!	 –
kiáltott	föl	kétségbeesetten.	–	Nem	akarok…
–	Nem	is	fog,	drága	–	csitította	az	ápolónő.	–	Itt	van	a	kórházban.	Baleset	érte,

de	rendbe	jön.	Ne	féljen	semmitől.
A	lány	nem	hitt	neki.	Tudta,	hogy	vár	rá	a	mélység.	–Akkor	miért	nem	tudom

kinyitni	a	szemem?	–	suttogta	rekedten.
–	Ki	 fogja	nyitni,	 drága.	Ki	 fogja	nyitni.	De	 legyen	 türelmes!	Feküdjön	csak

nyugodtan!	Pihenjen!	Az	orvos	mindjárt	itt	lesz.
Mozdulatlanul	feküdt,	és	a	hangokat	figyelte:	valami	gép	zümmögött	mellette

csendesen,	 kikeményített	 vászon	 suhogott,	 gumitalpak	 surrogtak	 a	 padlón.
Szagokat	is	érzett:	szappan	és	fertőtlenítőszer	kórházi	illatát.	És	valami	édeskéset
is,	valami	kellemes	virágillatot,	ami	annyira	ismerősnek	tűnt.	Olyan	finom	volt,
kellemes…	és	annyira	ismerős.	De	pontosan	nem	emlékezett	rá,	mi	lehetett.
Csalódottan	 dobálta	 a	 fejét	 a	 párnán,	 aztán	 fájdalmasan	 felszisszent,	 mert

mintha	 forró	 szikét	 szúrtak	 volna	 a	 tarkójába,	 amely	 aztán	mintha	 szétrobbant
volna	az	agyában.
–	Feküdjön	nyugodtan,	drága!	–	Az	ápolónő	lenyomta	a	párnára.	–	Már	 itt	 is

van	a	doktor	úr	–	tette	hozzá	hallható	megkönnyebbüléssel.
Fürge	 lépteket	 hallott,	 majd	 egy	 hűvös	 kezet	 érzett	 a	 kezén,	 ahogy	 az	 ujjak

kitapintották	 a	 pulzusát.	 –	 Nos,	 ifjú	 hölgy,	 örömmel	 üdvözöljük	 ismét	 a
köreinkben.	–	Az	orvos	hangja	vidáman,	bátorítóan	csengett.
–	Miért?	–	kérdezte	számára	új,	furcsa,	rekedt	hangján.	–	Azt	hitték,	meghalok?



A	férfi	 felnevetett,	olyan	kellemes	volt	ez	a	vidám	nevetés,	hogy	érezte,	az	ő
szája	is	mosolyra	húzódik.	–	Nem	hagyhatjuk,	hogy	a	csinos	betegeink	a	kezeink
között	haljanak	meg	–	tréfálkozott	az	orvos.
–	Az	 igazat	 –	kérte.	 –	Kérem,	mondja	meg	az	 igazat!	Érezte,	 hogy	az	orvos

habozik.	Aztán:	–	Baleset	történt.
Ön	megsérült.	Eltört	néhány	bordája,	megsérült	a	lépe,	ki	is	kellett	vennünk…
–	És	a	fejem?	–	kérdezte	idegesen.	–	A	fejemmel	mi	történt?
–	 Két	 helyen	 megrepedt	 a	 koponyája.	 Megoperáltuk,	 rendbe	 hoztuk.	 Most

olyan,	mintha	új	lenne.
–	Akkor	miért…?	–	kérdezte	félénken	–,	miért	nem	tudom	kinyitni	a	szemem?
Az	 orvos	 felhúzta	 a	 szemhéját,	 és	 hirtelen	 berobbant	 a	 fény,	 aztán	 mintha

nekiütközött	volna	valaminek	az	agya	hátsó	részében,	mert	azonnal	eszébe	jutott
a	 fény,	 a	 napsütés.	 Talán	 tényleg	 ki	 tud	 jönni	 abból	 a	 sötét	 alagútból.	 –Maga
tényleg	 hús-vér	 ember?	 –	 suttogta,	mint	 aki	még	mindig	 nem	hisz	 a	 dologban
teljesen.
Az	 orvos	 két	 keze	 közé	 fogta	 a	 kezét.	 Erősnek,	 megnyugtatónak,	 nagyon

emberinek	 érezte.	 –	 Itt	 van	 a	 San	 Franciscó-i	 General	 Hospitalben.	 Majdnem
három	hétig	volt	kómában.	Maga	nagyon	is	él.	Most	már	csak	az	a	dolga,	hogy
szépen	felépüljön.	És	ne	zavarja,	hogy	nem	tudja	kinyitni	a	szemét.	Hamarosan	ki
fogja	 tudni	 nyitni,	 és	 akkor	 majd	 jól	 megnézhet	 minket	 magának.	Most	 pedig
pihenjen.	 Később	majd	 beszélgetünk.	 És	 akkor	 majd	 szépen	 elmondja	 nekünk,
hogy	ki	maga.
–	Miért?	Ki	vagyok?
–	Ne	most	–	felelte	az	orvos.	–	Most	ne	aggódjon	emiatt.
Hallotta	 az	 orvos	 távolodó	 lépteit,	 ahogy	 suttogva	 néhány	 szót	 vált	 az

ápolónővel,	majd	becsukódik	az	ajtó.	A	csendből	tudta,	hogy	egyedül	van.
Baleset	érte,	az	orvos	ezt	mondta.	Három	hétig	kómában	volt.	San	Francisco.

Szóval	 San	 Franciscóban	 élne?	 Egy	 percig	 törte	 a	 fejét.	 Bizonytalan	 emlékei
voltak	aTelegraph-hegyről,	 a	Transamerica	Buildingről,	 a	Golden	Gate	hídról:
Te	 tényleg	 emlékszel,	 mondta	 magának	 büszkén.	 De	 erre	 a	 kórházra	 nem
emlékezett;	nem	tudta,	hol	van,	vagy	hogy	miért	hozták	ide.
Szóval	 baleset.	 Ízlelgette	 a	 szót,	maga	 elé	 képzelt	 egy	 közlekedési	 balesetet,

ahogy	csikorogva	összecsattan	a	két	fémtest,	ahogy	recseg	a	törött	üveg,	ahogy
füstöl	a	gumi,	de	az	egész	olyan	volt,	mint	egy	szereplők	nélküli	film.	Mert	nem
emlékezett	ilyenre.	Megborzongott.	Talán	jobb	is,	ha	nem	emlékezik.
A	doktor	fejsérülésről	is	beszélt,	agyműtétről…	A	fájdalom	megint	a	tarkójába

hasított,	 amikor	 nyugtalanul	 elfordította	 a	 fejét.	 Felnyögött.	 Aztán	 hirtelen
megvilágosodott	minden.	Azért	 nem	 tudja	 kinyitni	 a	 szemét,	mert	 összetört	 az



arca.	 Telenyomták	 nyugtatókkal,	 hogy	 ne	 lássa,	 milyen	 arc	 nélküli	 szörnyeteg
lett	belőle…
Megpróbálta	 felemelni	 a	 kezét,	 meg	 akarta	 tapogatni	 az	 arcát,	 hogy	 ujjait

végighúzza	a	sebein,	de	a	karja	tele	volt	tűkkel,	amelyekhez	csöveket	kötöttek.
Keserű	 könnyek	 csordultak	 ki	 zárt	 szemhéja	 alól,	 a	 forró,	 sós	 patakocska

végigfolyt	az	arcán,	bele	a	fülébe.	Mint	egy	gyerek,	gondolta,	aki	sír	az	ágyában
a	sötétben	és	az	anyukáját	hívja;	csakhogy	itt	nem	volt	semmiféle	anyuka.
–	 Anya?	 –	 szólalt	 meg	 bizonytalanul,	 de	 fennhangon,	 pedig	 tudta,	 hogy	 az

anyja	nincs	ott	vele.	Próbálta	felidézni	az	arcát,	de	nem	látott	semmit	maga	előtt.
Ez	furcsa,	gondolta	meglepetten.	Emlékszem,	hogy	néz	ki	a	Transam	Building,	a
Golden	Gate	híd,	de	nem	emlékszem	a	saját	anyám	arcára.	Sőt	még	a	nevére	sem
emlékszem.
És	a	saját	nevemre?	Beletúrt	az	agyán	szétterjedő	sötétségbe	a	válasz	után.	De

nem	 talált	 semmit.	 Csak	 a	 semmit	 és	 a	 kutat,	 amely	 fenyegetően	 tátongott	 rá,
mintha	vissza	akarná	rántani	magába,	el	a	fénytől,	el	az	emlékeitől.	El	az	élettől.
–	Rendbe	jön,	drága.	–	Az	ápolónő	hangja	mintha	mosolygott	volna.	–	Talán

holnap	már	le	is	vehetjük	a	gépekről.	És	ha	jól	viseli	magát,	esetleg	kaphat	egy
kis	fagylaltot	vacsora	után.
–	Nem	szeretem	a	fagylaltot	–	felelte	automatikusan
–	Akkor	fagyasztott	joghurtot.	Azt	csak	szereti,	nem?	Vajon	tényleg	szereti-e?

Erre	 nem	 emlékezett,	 holott	 épp	 az	 előbb	 emlékezett	 arra,	 hogy	 nem	 szereti	 a
fagylaltot.
Pánikba	 esve	 akarta	 kinyitni	 a	 szemét.	 Lassan	 fel	 is	 emelkedett	 a	 szemhéja,

mint	 a	 függöny	 a	 színházban.	 Lassan	 kiélesedett	 a	 kórterem	 képe.	 Valaki	 fölé
hajolt;	a	fény	a	feje	mögött	olyan	volt,	mint	egy	glória.
Igazi	madonnaarcot	 látott	maga	 előtt.	Világos	 bőr,	 fekete	 haj,	 vörös	 ajkak	 –

mosolyra	nyíló	vörös	ajkak.	Hűvös	ujjakat	érzett	a	homlokán,	amikor	a	madonna
megszólalt.	–Hello.	Boldog	vagyok,	hogy	végre	felébredt.	Phyl	Forster	vagyok
A	lány	úgy	kapaszkodott	a	kezébe,	mintha	mentőöv	lett	volna.	–	Phyl	–	suttogta

–,	maga	biztosan	ismer.	Mondja	meg,	ki	vagyok!



4
Mahoney	 hátradőlt	 forgószékében	 –	 a	 kerületi	 kapitányság	 gyilkossági

csoportjának	 irodájában,	 és	 azon	 gondolkodott,	 amit	 pár	 perccel	 korábban	 a
Mitchell-hasadékban	talált	ismeretlen	nőről	olvasott.	Nem	volt	valami	sok,	annyi
bizonyos.	Számos	sérülés,	két	helyen	is	súlyos	zúzódás	a	koponyán,	ezeket	akár
okozhatta	tompa	tárgy	is.	Viszont	szerezhette	a	szikláknak	ütközve	is.
Aztán	az	a	kutyaharapás.	Tiszta	sor,	hogy	védekezőn	maga	elé	kapta	a	karját.

Az	 állat	 nagy	 testű	 kutya	 lehetett,	 az	 kétségtelen.	 –	 Rottweilerről	 vagy
dobermannról	 lehet	 szó	 –	mondták	 a	 szakértők.	 –	A	pitbullt	 kizárhatjuk,	 annak
másféle	harapása	van.	És	egy	pitbull	soha	nem	engedte	volna	el.
Vajon	valami	elkóborolt	 rottweiler	 támadhatott	 rá?	Az	üldözhette	 a	 szakadék

szélére?	Vajon	 ijedtében	 saját	maga	 hátrált	 volna	 bele	 a	 szakadékba?	Mahoney
megrázta	 a	 fejét;	 nem	 tudta	 elhinni.	 Ahol	 ilyen	 kutya	 van,	 ott	 kell	 lennie	 egy
férfinak	 is.	 Vajon	 az	 uszította	 rá	 a	 kutyát?	Azt	 tervezte,	 hogy	megerőszakolja,
aztán	 végez	 vele?	 Mahoney	 kimerülten	 vonta	 meg	 a	 vállát.	 A	 világ	 tele	 van
őrültekkel.	Minden	lehetséges.
Újból	 átfutott	 a	 részleteken.	 Még	 mindig	 nem	 ismerik	 az	 áldozat

személyazonosságát.	Egyenruhás	rendőr	őrzi	a	nőt	a	nap	huszonnégy	órájában,
és	mivel	ma	sem	hallott	hírt	felőle,	feltételezte,	hogy	a	nő	még	mindig	kómában
van.	Még	mindig	kétesélyes	a	dolog:	vagy	életben	marad	a	nő,	vagy	sem.
Eszébe	 jutott	 az	 öngyilkosság	 lehetősége,	 de	 ezt	 kizárta.	 Ha	 valami	 magas

helyről	 akarja	 levetni	 magát	 az	 ember	 San	 Franciscóban,	 akkor	 az	 nem	 a
Mitchell-hasadék.
Nem,	 ez	 gyilkossági	 kísérlet	 lehetett	 csak,	 ennyi	 bizonyos,	 és	 ha	 nincs	 az

aljnövényzet,	amelyben	fennakadt,	és	ha	nincsenek	a	mindenféle	csodákra	képes
idegsebészek,	 akkor	 gyilkosság	 is	 lett	 volna,	 nem	 csupán	 kísérlet.	 Mahoney
hátratolta	 a	 székét	 és	 odaballagott	 a	 kávéautomatához.	 Tej	 és	 cukor	 nélkül
szerette	 a	 kávét.	 Amikor	 belenyalt,	 arra	 gondolt,	 hogy	 lehetne	 erősebb	 is,	 de
rájött,	ha	az	a	 rengeteg	kávé,	amit	naponta	megivott,	mind	erős	 lett	volna,	már
rég	elvitte	volna	az	infarktus.
Mahoney	megtermett	 férfi	 volt,	 harminckilenc	 éves	 fitnesz-őrült,	 aki	minden

szabadidejét	vagy	az	edzőteremben	töltötte,	vagy	a	hegyek	között	futott.	Kétszer
teljesítette	a	távot	a	San	Franciscó-i	maratonon,	és	úgy	tervezte,	egyszer	elindul	a
New	York-in	is.	Talán	majd	jövőre,	ha	lesz	ideje	eleget	edzeni	rá	–	és	ha	sikerül
leszoknia	addig	a	kávéról.	Ezzel	együtt	ez	a	kávészenvedély	valamivel	jobb	volt,



mint	 a	 családjában	 anyai	 ágon	 az	 olaszok	 szenvedélye,	 akik	 hihetetlen
mennyiségű	grappát	voltak	képesek	magukba	tölteni,	és	mégsem	estek	össze.	Az
apai	 oldalon	 sorakozó	 írek	 sem	 panaszkodhattak,	 ők	 végigsöröztek,
végigwhiskyztek	minden	családi	ünnepet,	és	még	késő	éjszaka	sem	akadozott	a
nyelvük.
Izmos	testével	a	falnak	támaszkodott,	kortyolta	a	kávéját,	és	figyelte	a	péntek

kora	 esti	 káoszt:	 legalább	 egy	 tucat	 telefon	 csengett	 egyszerre;	 egy	 részeg
trágárságokat	 kiabált	 a	 rács	mögül;	 egy	 elkékült	 szemű	 férfit	 épp	 kihallgattak;
egy	kétségbeesett	házaspár	bejelentette	kamasz	fiuk	eltűnését;	emitt	egy	férfi,	akit
gyújtogatással	vádoltak;	amott	egy	 fiatal	 fickó,	aki	megkéselt	valakit.	Mahoney
arra	gondolt,	hogy	egy	szent	türelmére	van	az	embernek	szüksége,	ha	rendőrnek
áll,	erre	pedig	nem	tanítanak	meg	senkit	a	rendőriskolán.	Se	erre,	se	arra,	hogy
az	 ember	 soha	 ne	 a	 feltételezéseire	 hagyatkozzék.	 Nem	 is	 tudta	 volna
összeszámolni,	hányszor	igazolta	ezt	az	igazságot	az	élet.
Mert	 bizony,	 emberek,	 gondolta,	 miközben	 visszament	 asztalához,	 hogy

fölvegye	a	telefont,	a	valóságban	szinte	semmi	sem	olyan,	aminek	kinéz.
–	Tessék?	–	Hátradőlt,	lábát	föltette	az	asztalra,	a	kagylót	a	vállával	szorította	a

füléhez	és	a	kávéjába	kortyolt.	–Doktor	kicsoda?	Hogy	itt	 is	van	a	hölgy?	Oké,
mondd	meg	neki,	hogy	azonnal	lemegyek	hozzá.
Belenézett	 a	 jegyzeteibe.	 Valóban,	 egy	 bizonyos	 dr.	 Forstert	 bízott	 meg	 az

idegsebész	 az	 ismeretlen	 nő	 rehabilitációjával.	 Azt	 viszont	 nem	 tudta,	 hogy	 a
doktor	 nő.	 Mahoney	 felsóhajtott,	 mert	 hirtelen	 rájött,	 hogy	 kiről	 van	 szó.
Nemcsak	hogy	nő,	de	még	híres	 is.	Nagyszerű.	Épp	erre	volt	 szükség	egy	sűrű
péntek	 estén	 egy	 olyan	 gyilkossági	 ügy	 nyomozása	 közben,	 amelyhez
gyakorlatilag	nem	volt	semmilyen	fogódzója.	Úgy	sejtette,	minden	bizonnyal	ő
az	egyetlen,	aki	soha	nem	látta	a	nőt	a	tévében,	és	nem	olvasott	tőle	egy	sort	sem.
És	azt	sem	nagyon	értette,	miben	tudna	segíteni	a	nő.	Azzal	tisztában	volt,	hogy
ha	 a	 lány	 magához	 tér	 a	 kómából,	 akkor	 dr.	 Phyl	 Forster	 megpróbálja	 majd
megvédeni,	 nehogy	 ő	 kihallgathassa.	De	Mahoney	 tudta,	 hogy	 ezt	 a	munkát	 el
kell	végeznie.	Ki	kell	hallgatnia	a	lányt,	amilyen	gyorsan	csak	lehet,	mielőtt	azt	is
elfelejtené,	amire	esetleg	még	emlékszik.
Úgy	 döntött,	 hogy	 dr.	 Forster	 még	 várhat	 egy	 darabig.	 Tegyük	 egy	 kicsit

próbára	 a	 pszichiáter	 hölgyet.	 Nézzük	 meg,	 megőrzi-e	 a	 hidegvérét,	 és	 képes
lesz	eljátszani	a	híres	és	nevezetes	dokinő	magánszámát	a	bunkó	zsaruval.
Phyl	 a	 kórházból	 egyenesen	 a	 kapitányságra	 hajtott.	 Az	 idegsebésztől	 tudta,

hogy	Mahoney	 azonnal	 ki	 akarja	 hallgatni	 a	 lányt,	 amint	 kijött	 a	 kómából,	 és
most	 azt	 akarta	 neki	 elmagyarázni,	 hogy	 miért	 nem	 szabad	 ezt	 megtenni.
Legalábbis	egyelőre	nem.	Fel-alá	járkált	a	folyosón,	türelmetlenül	be-bepillantott
az	üvegajtón,	figyelte	az	odabent	uralkodó	szervezett	fejetlenséget.	Arra	gondolt,



hogy	a	dolog	egy	kicsit	olyan,	mint	a	kórházban:	amikor	a	valóság	egy	szelete
hirtelen	kirángatja	az	embert	aprólékosan	tervezett	környezetéből,	amelyet	addig
uralt.
Türelmetlenül	az	órájára	pillantott.	A	csudába,	hol	van	már	ez	a	zsaru?	Már	tíz

perce	várt,	és	nagyon	kimerültnek	érezte	magát.	Úgy	reagálta	le	a	lány	magához
térését,	 mint	 amikor	 az	 úszó	 nagyon	 mélyről	 érkezik	 a	 felszínre.	 Istenem,
micsoda	 megkönnyebbülés	 volt!	 Igaz,	 futó	 csalódást	 érzett,	 amikor	 kiderült,
hogy	 a	 lány	 még	 a	 nevére	 sem	 emlékszik.	 De	 akárhogy	 is,	 istennek	 hála,	 él,
mozog,	normálisan	működik	az	agya,	még	ha	érthetően	kétségbe	is	van	esve.
–	Ms.	Forster?
Megpördült	 és	 egyenesen	 Franco	 Mahoney	 kék	 ír	 szemével	 találta	 magát

szemközt.	Nem	mosolyog	a	szeme,	állapította	meg	azonnal.	A	kezét	nyújtotta	a
férfinak.	–	Remélem,	nem	zavarom,	de	szerettem	volna	a	maguk	Jane	Doe-járól
beszélni	magával.	Tudja,	a	nőről	a	hasadékban.
A	 nyomozó	 tekintete	 megkeményedett.	 –	 Magához	 tért?	 Megkértem,	 hogy

azonnal	szóljanak,	ha	felébred…
–	És	én	pontosan	emiatt	kerestem	fel,	Mr.	Mahoney.
–	Mahoney	nyomozó	–	javította	ki	a	férfi.
–	 Bocsásson	 meg,	 nyomozó	 úr.	 –	 Phyl	 felsóhajtott.	 Már-látta,	 hogy	 nehéz

dolga	 lesz.	 A	 férfi	 persze	 jóvágású	 is	 volt,	 feltéve,	 ha	 az	 ember	 kedveli	 a
nagydarab,	 komor	 pasasokat	 félnapos	 borostával.	 Lehetett	 vagy	 százkilencven
centi	magas,	a	válla	széles,	a	csípője	keskeny,	és	nagyon	vagány	látványt	nyújtott
a	 pisztolyával	 a	 hóna	 alatt.	Sűrű	 fekete	hajában	volt	 egy	hullám,	pedig	 szinte	 a
fejéhez	tapadt,	ahogy	hátrafésülte.	Az	orra	széles	volt,	az	álla	megfeszült,	a	szája
nagy	volt	és	érzéki,	 tengerkék	szeme	sarkában	apró	szarkalábak,	mint	az	olyan
embereknek,	akik	sokat	mosolyognak.	Bár	ez	most	nem	látszott	a	férfin.
–	 A	 nő	 nem	 egészen	 egy	 órával	 ezelőtt	 t,ért	 magához.	 Beszéltem	 az

idegsebésszel,	és	neki	is	az	a	véleménye,	hogy	túl	korai	volna	most	kihallgatni.
Még	mindig	súlyos	az	állapota.	És	nagyon	levert.
Mahoney	bosszúsan	felsóhajtott.	–	Nézze,	Miss	Forster…
–	Dr.	Forster.
A	 férfi	 kék	 szeme	pajkosan	 felcsillant.	 –	Rendben	 van,	dr.	Forster.	Meg	 kell

értenie,	hogy	egy	gyilkossági	kísérlet	után	nyomozunk.	Az	én	munkám	elfogni
az	elkövetőt.	Hétköznapi	nyelvre	lefordítva,	a	gyilkost.
–	A	lány	nem	halt	meg.
–	Akkor	azt,	aki	meg	akarta	ölni	–	javította	ki	önmagát	türelmetlenül	a	férfi.
–	 Az	 én	 munkám	 meg	 az,	 hogy	 visszaállítsam	 az	 egészségét.	 A	 mentális

egészségét,	Mahoney	nyomozó.	Ugyanis	a	súlyos	testi	sérülések	mellett	komoly



lelki	 trauma	 is	 érte	 a	 beteget.	Ha	nem	baleset	 történt,	 ahogyan	ön	gondolja,	 és
valaki	 tényleg	 meg	 akarta	 ölni,	 akkor	 biztos	 el	 tudja	 képzelni,	 mi	 mindenen
mehet	most	keresztül,	ahogy	megpróbál	visszaemlékezni.
–	Hogyhogy	megpróbál	visszaemlékezni?
–	 Nos,	 nyomozó,	 a	 maga	 Jane	 Doe-ja	 egyelőre	 még	 a	 saját	 nevére	 sem

emlékszik.
–	Jézusom!
Mahoney	 belerogyott	 a	 székébe,	 és	 ügyet	 sem	 vetett	 a	 nőre.	Az	 csak	 állt,	 és

nézte	merev	arccal.
Majd	előrehajolt,	és	magára	öltötte	legnőiesebb,	esdeklő	mosolyát.	–	Nagyon

sajnálom,	 Mahoney	 nyomozó,	 de	 a	 lány	 érdekeit	 kell	 szem	 előtt	 tartanom.
Képzelje	el,	ha	a	maga	félesége	vagy	a	maga	lánya	volna.	Nyilván	nem	akarná,
hogy	 azonnal	 szembesítsék	 a	 tényekkel,	 míg	 nincs	 olyan	 állapotban,	 hogy
kibírjon	 egy	 ekkora	 sokkot.	 –	Phyl	 szomorúan	 rándított	 egyet	 a	 vállán.	 –	Ez	 a
fiatal	 nő	 retrográd	 amnéziában	 szenved,	 még	 azokra	 az	 eseményekre	 sem
emlékszik,	 amelyek	 a	 trauma	 előtt	 történtek	 vele.	 Minden	 bizonnyal	 a
koponyasérülései	 okozzák,	 de	 úgy	 érzem,	 hogy	 a	 támadás	 lelki	 traumát	 is
okozott	 neki.	Az	 ilyen	 esetekben	 gyakran	 a	memória	magától	 visszatér.	 Lehet,
hogy	 holnap	minden	 az	 eszébe	 jut;	 nem	 kizárt,	 hogy	 szívesen	 akar	 is	 beszélni
róla,	hogy	végre	kiderüljön	az	igazság.	Ha	nem,	akkor	én	megpróbálok	segíteni
neki.	Addig,	nagyon	kérem,	legyen	türelemmel.
A	 nyomozó	 felsóhajtott.	 –	 Rendben,	 ha	 maga	 mondja.	 Lehet,	 hogy	 az	 idők

változnak,	 gondolta	 bosszúsan	 a	 nő,	 de	 a	 férfiak	 nem.	 Legalábbis	 nem
mindegyikük.
–	Azt	hiszem,	igaza	van	–	ismerte	el	kelletlenül	a	férfi.	–De	értse	meg,	hogy	én

is	 ugyanúgy	 aggódom,	mint	 ön,	 dr.	 Forster.	Valaki	megpróbálta	megölni	 azt	 a
nőt.	Ha	meghal,	 az	 én	 feladatom	a	 tettest	 bíróság	 elé	 állítani,	 de	 hogy	 ezt	meg
tudjam	tenni,	a	nő	segítségére	is	szükségem	van.
–	Maga	mennyit	tud	róla?	Azon	kívül,	hogy	mennyi	idős	lehet	és	hogy	néz	ki.
–	Ezt	két	szóban	meg	tudom	válaszolni.	Nem	sokat.
Amikor	 megtaláltuk,	 egy	 Levi's	 volt	 rajta	 és	 egy	 fehér	 póló.	 A	 közelben

találtunk	egy	kék	kasmírpulóvert,	és	tudjuk,	hogy	szandált	viselt.
Phylnek	eszébe	jutott,	milyen	szánalmasan	csüngött	az	a	piros	szandál	a	nagy

lábujján.	Megborzongott.	–	Ékszer	semmi?	Karóra	vagy	jegygyűrű?
–	Csak	két	gyöngy	fülbevaló.
–	Igazgyöngy,	nem?
A	 férfi	 bólintott.	 –	 Kicsi,	 de	 értékes,	 ezt	 mondták	 a	 kollégák.	 Ezzel	 együtt

bárhol	 vehette	 őket:	 Ugyanez	 érvényes	 a	 farmerre	 és	 a	 pólóra.	 A



kasmírpulóverben	 nem	 találtunk	 márkajelzést,	 a	 szandál	 pedig	 francia.	 Drága
holmi,	 akárcsak	 a	 fülbevaló	 és	 a	 pulóver,	 de	 gyakorlatilag	 bárhol	 meg	 lehet
venni	 az	 egész	 országban.	Vagy	mondjuk	Franciaországban.	Táskája	 nem	volt.
Pedig	tűvé	tettük	érte	a	hasadékot.	Semmi	mást	nem	találtunk.	Nem	jelentettek	be
olyan	 eltűnt	 személyt,	 akire	 ráillene	 a	 személyleírása.	 Az	 ujjlenyomata	 nem
szerepel	a	nyilvántartásban.	És	senkit	nem	találtunk,	aki	ismerte	volna.
–	 Akkor	 mondja	 meg	 nekem,	 Mahoney,	 miből	 gondolja,	 hogy	 valaki

megpróbálta	megölni?
A	 férfi	 bosszúsan	 végigmérte	 a	 pszichiáternőt,	 aztán	 nagyon	 lassan	 beszélni

kezdett,	mint	 aki	 egy	 gyereknek	magyaráz.	 –	A	 hasadék	 elég	messze	 van,	 oda
csak	kocsival	lehet	eljutni.	Kocsit	nem	találtunk	a	helyszín	közelében.	A	nő	nem
is	arrafelé	lakik,	tehát	kutyát	sem	sétáltathatott.	Tehát	minden	bizonnyal	odavitték
és	ledobták.	Vagy	ami	még	valószínűbb,	lelökték.
–	 De	 nem	 erőszakolták	 meg.	 –	 Phyl	 ezt	 a	 leletekből	 tudta.	 A	 nyomozó

megrántotta	a	vállát.	–	Talán	nem	hagyta	magát,	és	a	fickó	begorombult.	Gyakran
előfordul.	Sokkal	többször,	mint	hinné	–	tette	hozzá	komoran.
–	Tehát	nincs	semmilyen	bizonyítékuk?
–	Nincs,	 leszámítva	a	kutyaharapást.	És	amit	a	nő	saját	maga	el	 tud	mondani

nekünk.
–	És	 ezzel	 visszatértünk	oda,	 hogy	miért	 vagyok	 itt.	 –Phyl	megint	 bedobta	 a

nőies	mosolyt,	de	nőies	volt	az	is,	ahogy	finoman	rántott	egyet	a	vállán.
–	 Visszatértünk,	 bizony	 –	 szólalt	 meg	 a	 nyomozó	 és	 felállt,	 jelezve,	 hogy

részéről	befejezte.	–	Kap	negyvennyolc	órát.	Aztán	újból	tárgyalunk.
Kikísérte	a	nőt	az	ajtóig.	–	Köszönöm	–	jegyezte	meg	Phyl	gúnyosan,	amikor

Mahoney	kinyitotta	neki	az	ajtót	–	a	szíves	együttműködést.
A	férfi	nézte,	ahogy	a	nő	végigmegy	a	folyosón,	nem	kerülték	el	a	figyelmét

hosszú,	karcsú	lábai	és	finoman	himbálózó	csípője	a	fekete	nadrágkosztüm	alatt.
–	Várjon	csak,	Forster!	–	kiáltott	utána.	A	nő	habozott,	aztán	lassan	megfordult.
–	Doktor	Forster	–	jegyezte	meg	fagyosan.
–	Oké,	 doki.	Van	 egy	 jó	 kis	 olasz	 étterem,	 nem	messze	 a	 kórháztól.	 Esetleg

elmehetnénk	 oda,	 miután	 kihallgattam	 azt	 a	 lányt.	 Mondjuk	 harapni	 valamit?
Vagy	összehasonlítjuk	a	jegyzeteinket,	nem	tudom.
Phyl	 elnevette	 magát.	 –	 Miért	 is	 ne,	 köszönöm	 a	 meghívást,	 Mahoney

nyomozó	–	riposztozott	kedvesen.	–	De	még	meg	kell	gondolnom	a	dolgot,	aztán
„újból	tárgyalunk”,	jó?
Phyl	másnap	reggel	egy	csokorral	érkezett	a	kórházba.	Egész	éjjel	azon	törte	a

fejét,	vajon	mi	történhetett	a	lánnyal,	hogy	ki	lehet	–	és	aggasztotta	a	dolog,	hogy
eddig	nem	kereste	senki.	Sem	a	kétségbeesett	anya,	sem	szerető,	sem	férj.	Se	egy



munkatárs,	se	egy	barátnő.	Olyannak	érezte,	mintha	ő	volna	a	láthatatlan	ember:
ott	van,	de	igazából	senki	sem	látja.
Most	 szombat	 reggel	 is	 ott	 volt.	 Személyesen.	 Ült	 az	 ágyban	 és	 evett.

Döbbenetes	látványt	nyújtott	leborotvált	fejével,	a	fejbőrén	húzódó	vörös	heggel,
horzsolásokkal	teli,	feldagadt,	de	tagadhatatlanul	csinos	arcával.
–	 Nahát,	 nahát	 –	 szólalt	 meg	 Phyl	 őszinte	 örömében	 mosolyogva.	 –	 Hogy

maga	 milyen	 élénk	 lett	 hirtelen!	 –	 Lehajolt	 és	 megcsókolta	 a	 lány	 arcát,	 és
odatette	az	ölébe	a	csokrot.	–	Ezt	magának	hoztam.
A	lány	szeme	vidáman	elkerekedett.	Felemelte	a	csokrot	és	orra	azonnal	el	is

tűnt	a	virágok	között.	–	Mimóza	–	suttogta.	–	Micsoda	mennyei	illat!	Ezt	az	illatot
éreztem,	amikor	magamhoz	tértem.	Azt	is	biztosan	maga	hozta.
Phyl	 elraktározta	 magában,	 hogy	 a	 lány	 felismerte	 a	 virágot,	 de	 nem	 szólt

semmit.	 Leült	 a	 székre	 az	 ágy	 mellé,	 és	 elfogadott	 ő	 is	 egy	 pohár	 teát	 az
ápolónőtől.	 –	 És	 hogy	 van	 a	 betegünk?	 –	 kérdezte	 tőle	 mosolyogva,	 miután
megköszönte	a	teát.
–	 Jobban,	 mint	 tegnap	 számítottunk	 rá,	 doktornő.	 A	 saját	 szemével	 láthatja,

hogy	milyen	gyorsan	javul.
–	Tegnap	éjjel	egy	alagútban	vagy	kútban	voltam.	–A	lány	kétségbeesett	arccal

nézett	Phylre.	–	Azt	hittem,	meghaltam.	Nagyon	 sötét	volt,	 ijesztő.	Nem	 tudtam
kimenekülni	 belőle.	 Aztán	 csak	 zuhantam,	 zuhantam	 valami	 szakadékba,	 és
tudtam,	hogy	onnan	soha	nem	térek	vissza…
–	De	most	mégis	itt	van,	tehát	az	egész	csak	egy	rossz	álom	volt.
–	Phyl?	–	A	lány	mélyen	belenézett	a	szemébe.	–	Mi	történt	velem?
Phyl	 habozott,	 de	 tudta,	 hogy	 meg	 kell	 mondania	 az	 igazat.	 –	 Nem	 csupán

álmot	 látott.	 Maga	 valóban	 lezuhant	 egy	 sziklás	 hasadékba.	 Szerencsére
fennakadt	az	aljnövényzetben.	A	bokrok	megmentették	az	életét.
A	lány	értetlen	arccal	sütötte	le	a	szemét.	–	Akkor	biztosan	erre	emlékszem,	a

zuhanásra…	egyfolytában	töröm	a	fejem,	próbálok	visszaemlékezni.	És	megy	is.
Úgy	 értem,	 emlékszem	 bizonyos	 dolgokra	 San	 Franciscóban	 –	 bizonyos
épületekre,	a	hídra.	De	nem	emlékszem	arra,	hogy	hol	élek.	Emlékszem	a	fagyott
joghurt	 ízére,	 és	 arra,	 hogy	 nem	 szeretem	 a	 fagylaltot.	 Emlékszem,	 hogy
szeretem	a	vörös	színt,	de	arra	nem,	hogy	vajon	volt-e	vörös	ruhám.	Emlékszem
a	 mimóza	 illatára,	 de	 arra	 nem,	 hol	 éreztem	 utoljára.	 Emlékszem	 magára
tegnapról,	 emlékszem	a	nővérekre,	 az	orvosokra,	 de	képtelen	vagyok	 egyetlen
embert	 is	 felidézni	 a	 saját	múltamból.	–	Felemelte	hatalmas,	 rémült	 szemeit,	 és
így	szólt:	–	Mi	lesz	most	velem?
Phyl	bátorítóan	paskolta	meg	a	kezét.	–	Oké,	most	maga	hallgat	szépen	végig.

Néhány	 órája	 tért	 csak	magához	 a	 kómából,	 és	 csupán	 három	 hete	 volt,	 hogy



súlyos	trauma	érte	és	komoly	műtéten	esett	át.	Semmi	szüksége,	hogy	akármire	is
emlékezzék	 egyelőre,	 szóval	 ne	 aggódjon.	 Hamarosan	 majd	 visszatér	 a
memóriája.	 Addig	 pedig	 koncentráljon	 az	 apró	 dolgokra,	 gondoljon	 a
könyvekre,	hogy	mik	a	kedvenc	festményei,	hogy	milyen	ruhákban	szeret	járni.
–	Tetszik,	ahogy	maga	öltözködik.
Phyl	 elnevette	 magát.	 Szombat	 volt,	 ilyenkor	 szabadidős	 uniformist	 öltött:

fekete	farmert,	fekete	hasított	bőr	edzőcipőt,	fehér	inget	és	fekete	bőrdzsekit.
–	Különösen	az	öve	tetszik.	Tucsonból	való?
Phyl	 a	 lányra	 meredt.	 Az	 övét	 indiánoktól	 vette,	 fekete	 bőröv	 volt,

teknőcberakásos	ezüst	csattal.	–	Santa	Féből	–	felelte	boldogan.	–	Megismerte.
–	Azt	hiszem,	tényleg.	–	A	lány	meglepetten	nézett	rá,	aztán	elnevette	magát.
–	Látja,	máris	működik	a	memóriája	–	szólalt	meg	Phyl	vigasztalóan.
–	 Mintha	 semmi	 sem	 volna	 a	 helyén	 –	 felelte	 a	 lány.	 –Aztán	 be-beugranak

dolgok.	Mint	a	mimóza,	vagy	most	az	öv.
–	 Ez	 pontosan	 így	 megy.	 De	 jut	 eszembe,	 hogy	 lassan	 mennem	 kell.	 Nem

akarom	kifárasztani	és	tönkretenni	az	eddigi	remek	eredményt.
–	Phyl?
Phyl	kíváncsian	nézett	a	lányra.
–	Miért	jött	el	meglátogatni?	Ha	nem	is	ismer?
Phyl	habozott.	Nem	akarta	elmondani,	hogy	látta	a	tévében.	De	volt	más	oka	is

rá,	 ezekről	 inkább	 nem	 beszélt	 volna	 senkinek.	 Így	 felelt	 hát:	 –	 Itt	 voltam	 a
kórházban,	 amikor	 behozták.	 Aggódtam	 magáért.	 Pszichiáter	 vagyok,	 itt
dolgozom	a	kórházban	hetente	három	nap.
A	lány	arcára	kiült	a	gúnyos	mosoly.	–	Szóval	pszichiáter.	Akkor	ezek	szerint

jó	kezekben	vagyok.	Szóval	csak	egy	gyagyás	vagyok,	doktornő,	akit	rendbe	kell
hozni?	–	Hirtelen	elkerekedett	a	szeme	a	döbbenettől.	–	Maga	dr.	Phyl	Forster?	A
híres	dr.	Phyl?
–	Nézze	meg	az	ember,	erre	is	emlékszik!
–	Igen,	tényleg	–	felelte	a	lány,	mint	aki	büszke	magára.	–	És	van	még	valami,

amit	 biztos,	 hogy	 soha	 az	 életben	 nem	 fogok	 elfelejteni:	 az	 arcát,	 ahogy	 rám
mosolygott,	amikor	kijutottam	abból	a	kétségbeejtő	alagútból.
Hálásan	 csillogtak	 a	 rézbarna	 szemek,	 és	 Phylnek	 is	 elszorult	 a	 torka	 a

meghatódottságtól.	–	Örülök,	hogy	pont	akkor	lehettem	itt	–	mondta	csendesen.	–
Viszlát,	ifjú	hölgy.
–	Phyl?	–	A	lány	akkor	szólt	utána,	amikor	már	majdnem	az	ajtónál	járt.	–	Még

valamit.	Nincs	 véletlenül	 egy	 tükre?	 Szeretném	megnézni,	 hogy	 nézek	 ki.	Még
mindig	nem	engednek	felkelni,	és	a	jelek	arra	utalnak,	hogy	senkinek	nincs	egy
kézitükre	ebben	a	kórházban.



Phyl	habozott:	tisztában	volt	a	dolog	veszélyével.	Először	is,	mert	a	lány	csak
nemrég	 tért	 magához	 a	 kómából.	Másodszor,	mert	 valóban	 pokolian	 nézett	 ki
dagadt,	 sebekkel	 borított	 arccal,	 leborotvált	 fejjel.	 És	 harmadszor	 azért,	 mert
esetleg	hirtelen	megismeri	saját	magát,	és	eszébe	jut,	mi	történt	vele.	És	ez	még
korai,	mert	túlságosan	erős	sokkot	okozhat.
–	Talán	majd	holnap	–	ígérte,	aztán	búcsút	intett.	–Hozok	magának	egy	tükröt.
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–	Maga	fiatal	–	magyarázta	dr.	Niedman	a	lánynak	másnap	reggel	–	és	erős,

mint	a	ló.	Egy	koponyatörés	nem	fogja	megölni.
–	De	a	lovakat	lelövik,	ha	végezni	akarnak	velük,	nem	igaz?	–	nyafogta	a	lány

rá	egyáltalán	nem	jellemző	módon.
–	Engem	pedig	letaszítottak	egy	szikláról.
Niedman	felsóhajtott.	Mahoney	nyomozó	még	délelőtt	felhívta	és	ragaszkodott

hozzá,	hogy	kihallgathassa	az	áldozatot.	Ezért	volt	a	lány	olyan	izgatott.
–	 Ne	 higgyen	 el	 mindent,	 amit	 egy	 rendőr	 mond	 –	 mosolygott	 vidáman	 az

orvos.	 –	Az	 is	 lehet,	 hogy	 csak	 sétálgatni	 volt,	 és	 lezuhant.	Végül	 is	 ki	 akarna
bántani	egy	ilyen	szép	lányt,	mint	maga?
–	 Nem	 tudom	 –	 felelte	 tompán	 a	 lány.	 –	 De	 azt	 sem	 tudom,	 ki	 vagyok.	 Ha

tudnám,	talán	azt	is	tudnám,	miért	akartak	megölni.
Kopogtak,	 Phyl	 Forster	 lépett	 be	 az	 ajtón.	 Kék	 szeme	 villogva	 meredt

Niedmanre.	 –	 Hallom,	 Mahoney	 itt	 járt	 –	 sziszegte	 dühösen.	 –	 Kért	 magától
engedélyt,	hogy	kihallgathassa	a	beteget?
–	 Sajnos,	 igen.	 Azt	 mondta,	 hogy	 maga	 negyvennyolc	 órát	 adott	 neki,	 meg

hogy	minden	elvesztegetett	óra	csak	nehezíti	a	munkáját.	Most,	hogy	már	a	beteg
magához	tért,	és	 lényegesen	jobban	van,,	úgy	látta,	esetleg	akadályozni	akarjuk
az	igazságszolgáltatás	munkáját.	El	kellett	fogadnom	az	érveit,	bár	természetesen
nem	értettem	vele	egyet.
Phyl	 dühösen	 felhorkant.	 Odalökött	 a	 lánynak	 egy	 reklámszatyrot,	 és	 egy

gyors	 csókot	 nyomott	 az	 arcára.	 –	 Ezt	 magának	 hoztam	 –	 mondta.	 –	 Hogy
megtörténhessen	 a	 nagy	 leleplezés.	 –	 Niedmanhez	 fordult.	 –	 Ma	 lesz	 a	 napja,
hogy	betegünk	szemügyre	vegye	a	maga	keze	munkáját.
Niedman	 elnevette	 magát,	 miközben	 felállt.	 –	 Bocsánat	 a	 frizurája

elrondításáért	 –	 szólt	 oda	 a	 betegnek.	 –	 Viszont	 megnyugtatom,	 én	 vagyok	 a
legjobb	szabász	a	szakmában.	Néhány	hónap	múlva	már	emlékezni	sem	fog	rá,
hogy	össze	kellett	foldozni.
–	 Én	 viszont	 remélem,	 hogy	 igen	 –	 szólalt	 meg	 rémülten	 a	 lány,	 mire

mindenki	elnevette	magát.
–	Először	is	jobb,	ha	most	kihámozzuk	magát	ebből	a	kórházi	hálóingből,	és

valami	kellemesebb	öltözékbe	bugyoláljuk	–	közölte	Phyl.	–	A	nővér	majd	segít
magának	átöltözni,	én	meg	egy	perc	múlva	visszajövök.
A	 lány	 értetlenül	 nézett	 a	 távozó	 Phyl	 után.	 Aztán	 kinyitotta	 a	 szatyrot,



kibontogatta	 a	 több	 réteg	 selyempapírt.	 Boldogan	 elmosolyodott	 a	 halvány
rózsaszín	 csipkés	 selyem	 hálóing	 láttán.	 –	 Milyen	 szép	 –	 mondta,	 és
végigsimított	ujjaival	a	hűvös	anyagon.
Phyl	a	nyilvános	telefonnál	állt	a	folyosón,	türelmetlenül	dobolt	a	lábával,	míg

várta,	 hogy	 Franco	 Mahoney	 végre	 méltóztasson	 fölvenni	 a	 kagylót.	 –	 Kissé
elsiette	 a	 dolgot,	Mahoney	 –	mondta,	 amikor	 a	 rendőr	 a	 kagylóba	 szólt.	 –Hét
órácskával	 korábban	 jött,	 nem	 is	 beszélve	 arról,	 hogy	 átugrotta	 az	 „újból
tárgyalunk”	fázist,	amit	pedig	megbeszéltünk.
–	Megbeszéltem	a	dolgot	az	ügyeletes	sebésszel	–	felelte	a	férfi	hűvösen.	–	Ő

megadta	az	engedélyt.	Ha	nem	így	lett	volna,	akkor	természetesen	nem	teszem.
Phyl	 a	 fogát	 csikorgatta.	 Ezt	 az	 arrogáns,	 szemét	 állatot;	 ki	 tudja,	 milyen

károkat	 okozhatott	 a	 szegény	 lánynak.	 –	 Az	 istenit	 a	 fejének,	 ember,	 miket
kérdezett	tőle?	Legalább	azt	megengedhette	volna,	hogy	én	is	ott	legyek!
–	Nézze,	nem	vagyok	én	egy	rém!	Kedves	voltam.	Nem	forszíroztam	semmit,

minek	néz	engem?	Megkérdeztem	tőle,	mit	tud	nekem	mondani,	mire	azt	felelte:
semmit.	 Megkérdeztem,	 hogy	 hívják,	 azt	 mondta,	 fogalma	 sincs.	 Nem	 tudtam
eldönteni,	 igazat	mond-e,	 vagy	 csak	 köntörfalaz.	Maga	 szakértő,	maga	mit	 tud
nekem	erről	mondani?
–	Hogy	 köntörfalazna,	maga	 őrült?!	 A	 lányt	 súlyos	 trauma	 érte.	 Nem	 képes

semmire	sem	visszaemlékezni,	mert	a	tudattalanja	nem	akar	emlékezni.	Mindent
visszaszorított	 a	 tudata	 legmélyére,	 és	 kitette	 a	 kisajtóra	 a	 táblácskát:	 „Ne
zavarjanak!”	És	az	az	érzésem,	nem	is	fog	semmire	emlékezni,	hiába	is	akarja.
Egészen	addig,	amíg	valami	meg	nem	rázza	és	fel	nem	bolygatja	a	memóriáját.
–	És	akkor	mi	lesz?
–	Hogy	akkor	mi	 lesz?	–	Phyl	maga	 is	 elgondolkodott.	 –	Nos,	 szerintem	ott

kell	 legyen	mellette	valaki,	 aki	 fölszedegeti	 a	morzsákat.	Ennyi.	–	És	amint	ezt
kimondta,	azonnal	tudta,	hogy	ő	lesz	az	a	valaki.
Letette	a	kagylót,	és	lassan	visszaballagott	a	beteg	szobájába.
A	lány	mosolyogva	ült	fel,	büszkén	húzta	ki	magát	új	hálóingében.	Fürkészte

Phyl	arcár,	vajon	mit	szól	hozzá.
–	Na	most	már	 jobban	 néz	 ki	 –	mondta	Phyl	 elismerően.	 –	Úgy	gondoltam,

életében	 ez	 az	 egyetlen	 időszak,	 amikor	 nyugodtan	 viselhet	 rózsaszínt.	 –
Elmosolyodott.	–	Ha	majd	kinő	a	haja,	visszatérhet	a	kékhez.
–	Olyan	 szép!	Köszönöm.	De	 nem	kellett	 volna…	úgy	 értem,	mi	 vagyok	 én

magának?
–	Hogyhogy	mi?	Fontos.	Maga	itt	mindenki	számára	fontos.	Mi	raktuk	magát

össze.	És	ha	már	szóba	került,	felkészült	a	nagy	leleplezésre?
A	 lány	 ijedt	 szemmel	nézett	 rá.	–	Tényleg	olyan	 szörnyű?	–	 suttogta	hirtelen



riadtan.
–	Hát,	nem	valami	csodálatos	látvány	–	ismerte	el	Phyl.
–	Az	az	igazság,	hogy	az	arca	meg	van	dagadva	és	tele	van	kék	foltokkal,	de

komolyan	 nem	 sérült	 meg.	 Az	 orra	 ugyanolyan,	 amilyen	 volt,	 a	 szeme	 is	 a
helyén	van,	és	egyik	 foga	sem	 tört	ki.	Más	 szóval,	nincs	 semmi	olyan,	amit	az
idő	és	a	kinövő	haj	ne	hozna	helyre.	Készítse	föl	magát	viszont	a	feje	búbján	lévő
sebhelyekre.	És	arra…	hogy	kopasz.
Phyl	a	 lány	elé	 tartotta	a	 tükröt.	A	lány	hosszan	nézte	magát,	aztán	kicsordult

szeméből	a	könny.
–	Nyugi	–	szólalt	meg	Phyl	csendesen.
–	De	nem	is	 ismerem	ezt	az	embert	–	suttogta	a	 lány	kétségbeesetten.	–	Nem

tudom,	ki	ez	a	lány.
Phyl	 elővett	 egy	 papír	 zsebkendőt,	 és	 letörölgette	 a	 betege	 szemét.	 –

Hamarosan	majd	megismeri.	Én	majd	segítek,	 ígérem.	–	Olyan	ez,	mint	ha	egy
gyerekhez	 beszélnék,	 gondolta.	 És	 hirtelen	 neki	 is	 fojtogatni	 kezdte	 a	 torkát	 a
sírás.
–	Miért	 ilyen	 jó	hozzám?	–	kérdezte	a	 lány,	és	 fejét	hozzászorította	Phyl	hűs

kezéhez.	 –	 Hisz	 én	 egy	 senki	 vagyok.	 És	 semmi.	 Egy	 nagy	 nulla.	 Felesleges
ennyire	 kedvesnek	 lennie	 velem;	 maga	 elfoglalt,	 sikeres,	 híres	 ember.	 Miért
törődik	velem?
–	Mert	aranyból	van	a	szívem	–	felelte	Phyl	könnyedén.
–	Nem,	nem	igaz.	Valami	más	miatt	is,	ugye?
Phyl	bólintott.
–	Miért	nem	mondja	el,	mi	az?
Most	 a	 lány	 fogta	 az	 ő	 kezét,	 mintha	 szerepet	 cseréltek	 volna.	 Phyl	 melle

összeszorult,	minden	izma	megfeszült	a	hátán,	a	nyakán.
A	 hangja	 remegett,	 amikor	 megszólalt:	 –	 Talán	 majd	 egyszer.	 Amikor	 már

jobban	lesz.	–	Gyorsan	összeszedte	magát,	és	fürgén	hozzátette:	–	Egy	pillanatra
kiestünk	a	szerepünkből.	Maga	a	beteg.	Én	vagyok	az	analitikus,	akinek	segítenie
kell	magán.	És	nem	megfordítva.
Nézték	egymást,	Phyl	az	orrát	szívta,	és	a	könnyeivel	küszködött.	Elővett	egy

újabb	papír	zsebkendőt.	–	Ha	még	mindig	azt	akarja,	hogy	én	legyek	az	orvosa,
akkor	szerintem	maga	őrült.
–	Folyik	a	szemfestéke	–	szólalt	meg	csendesen	a	lány.
–	Na	ennyit	a	könnyállóságról!
Egymásra	 mosolyogtak,	 majd	 Phyl	 magához	 ölelte	 a	 lányt.	 –	 Én	 csak	 úgy

éreztem,	 hogy	 szüksége	 lehet	 valakire,	 aki	 maga	 mellett	 van	 –	 mondta.	 –	 És
akkor	már	miért	ne	lehetnék	én	az	a	valaki?



–	Nem	is	tudnék	jobbat	elképzelni.
A	 tekintetük	 ismét	 találkozott.	 –	Leszámítva	 talán	 a	mamámat	 –	 tette	 hozzá	 a

lány	sóvárogva.
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Furcsa	érzés,	ha	az	embernek	nincs	neve,	gondolta	a	lány,	miközben	az	arcát

nézegette	a	tükörben	egy	jó	héttel	később.	Furcsa,	de	békés,	megnyugtató	érzés.
Végül	 is,	 ha	 senki	 sem	 tudja,	 hogy	 ki	 vagy,	 akkor	 senki	 nem	 próbál	 meg
megölni.	 És	 különben	 is,	 miért	 akarná	 őt	 megölni	 valaki?	 Vajon	 mit	 tehetett,
hogy	ilyen	erőszakos	cselekedetre	késztetett	valakit?
Lepillantott	 a	 karján	 sorakozó	 sebhelyekre,	 amelyeket	 az	 orvosok

kutyaharapásnak	 gondoltak.	 Erre	 mindenképpen	 emlékeznie	 kéne.	 Nagy	 kutya
volt,	 ezt	 Mahoney	 nyomozó	 mondta	 neki.	 Rottweiler	 vagy	 dobermann.	 Ismer
valakit,	 akinek	 ilyen	 kutyája	 van?	 Ezt	 is	 megkérdezte.	 Csak	 a	 fejét	 tudta	 rázni
erre,	aztán	fájdalmasan	felsóhajtott	és	tehetetlenül	felemelte	a	kezét.
–	Ne	haragudjon	–	mondta	Mahoney,	és	a	lány	együttérzést	látott	megcsillanni

a	férfi	kék	szemében.	–	Nem	akartam	fájdalmat	okozni	magának.	De	kettőnk	közt
szólva,	 a	 dokival	 együtt	 próbáljuk	 megfejteni	 magát.	 Én	 a	 múltját	 próbálom
rekonstruálni,	 ő	 meg	 a	 jövőjén	 dolgozik.	 Mindössze	 csak	 valami	 fogódzót
várunk	magától.
–	Igyekszem	–	felelte	a	lány,	és	kétségbeesetten	kutatott	a	memóriájában	kósza

emlékek	után.	–	De	folyton	csak	az	jár	a	fejemben,	hogy	maga	egy	cseppet	sem
néz	ki	nyomozónak.
Mosolygós	 ráncok	 támadtak	a	 férfi	 szeme	sarkában.	–A	bőrdzseki	 csak	álca,

hogy	megtévessze	a	bűnözőket.	Hogy	azt	higgyék,	közéjük	való	vagyok.
–	Sose	 fognak	bedőlni	magának.	–	A	 lány	 is	mosolygott.	 –	Maga	 túlságosan

kedves	ahhoz,	hogy	bűnöző	legyen.
–	Nagyon	meglepődne,	 ha	 látná,	milyen	 „kedvesen”	 tud	 egyik-másik	bűnöző

kinézni.	 Így	 csavarják	 el	 a	 magához	 hasonló	 aranyos	 lányok	 fejét,	 hogy
felengedjék	őket	a	lakásukba.	Vagy	hogy	elmenjenek	velük	randevúra.
A	lány	tisztában	volt	vele,	hogy	a	nyomozó	így	akar	választ	kicsikarni	tőle,	és

arra	gondolt,	bárcsak	tudna	neki	segíteni.
–	De	talán	nem	is	az	a	fajta	lány	voltam,	aki	hagyja	magát	felcsípni	egy	bárban,

és	mindjárt	haza	is	viszi	magához	a	fickót	–	jegyezte	meg	kétkedve.	–	Komolyan
azt	hiszi,	hogy	ennyire	ostoba	vagyok?
–	Ugyan,	dehogy.	Az	viszont	hétszentség,	hogy	maga	nagyon	csinos.	Ki	tudja,

lehet,	hogy	valaki	követte	magát.
A	 férfi	 sötétben	 tapogatózott,	 a	 lány	 hallotta,	 ahogy	 felsóhajt,	 miközben

belelapozott	a	jegyzetfüzetébe.



–	Nagyon	sajnálom	–	mondta	neki.	–	Én	tényleg	nagyon	szeretnék	segíteni.	Én
is	kíváncsi	vagyok	arra,	hogy	ki	vagyok.	Talán	azért	nem	emlékszem,	mert	így
nagyobb	biztonságban	érzem	magam.	Ha	nem	tudja	senki,	hogy	ki	vagyok,	senki
nem	akar	megölni.
A	 férfi	 rántott	 egyet	 a	 vállán,	 aztán	 felállt.	 –	Ezt	 inkább	dr.	Phyllel	 beszéljék

meg.	Ez	 inkább	az	ő	 reszortja,	 nem	az	 enyém.	De	van	 itt	még	valami.	Amikor
magára	 találtunk,	 könnyű	 öltözék	 volt	 magán	 –	 túlságosan	 is	 könnyű	 a	 kora
márciusi	 San	 Franciscóhoz	 képest.	 Az	 ország	 más	 vidékén	 még	 hó	 van,
leszámítva	 egy-két	 meleg	 éghajlatú	 helyet.	 Elképzelhető,	 hogy	 valami	 ilyen
vidékről	 érkezett.	 Esetleg	 Mexikóból?	 Floridából?	 Hawaiiról?	 Vagy	 a	 Távol-
Keletről?	Ellenőriztem	a	repülőjáratokat,	de	el	se	hinné,	hány	nő	utazik	egyedül
ezekre	 az	 üdülőhelyekre,	 és	 hogy	 hány	 járat	 van	 manapság!	 Kivétel	 nélkül
mindet	 ellenőrizzük,	 de	 ha	 történetesen	ma	 éjjel	 arról	 álmodna,	 hogy	 repülőn
utazik,	tudassa,	melyik	járaton	ült.	Baromi	sok	időt	megspórolna	nekünk.
Vidáman	a	lányra	kacsintott,	mielőtt	kilépett	volna	az	ajtón,	a	lány	felnevetett,

holott	élesen	a	fejébe	hasított	a	fájdalom.
De	még	mindig	nem	volt	ismerős	az	az	arc	neki	a	tükörben.	És	nem	emlékezett

rá,	 hogy	 repülőre	 szállt	 volna.	 És	 a	 ruhákat	 sem	 találta	 ismerősnek,	 amikor
megmutatták	neki	őket.
Rémülten	 összerándult	 a	 véres	 pulóver	 láttán,	 de	 végigsimított	 az	 ujjával	 a

piros	 szandálon	 és	 a	 sarka	 belsejében	 a	 feliraton:	 „Stéphanie	 Kelian,	 Paris”.
Magán	érezte	Mahoney	 tekintetét,	ahogy	hirtelen	elbizonytalanodva	megtorpant
az	ujja.
–	Párizs?	–	kérdezte	fennhangon	a	lány,	és	kétségbeesetten	kutatott	az	agyában:

próbált	magyarázatot	 találni	a	hirtelen	 feltámadt	érzésre.	De	nem	talált	 semmit,
mire	elsírta	magát.
Phyl	ekkor	lépett	be,	és	a	szó	szoros	értelmében	kihajította	Mahoney-t.
–	Érzéketlen	fajankó!	–	kiabált	utána	a	folyosóra.
–	Hagyjon	már	békén,	doki	–	szólt	vissza	a	nyomozó,	és	védekezőn	maga	elé

tartotta	a	kezét.	–	Én	csak	a	munkámat	végzem.
–	Na,	 neee!	 –	 Phyl	 annyira	 dühös	 volt,	 hogy	 a	 lány	 a	 könnyein	 át	 elnevette

magát.	Ekkor	történt,	hogy	Phyl	felajánlotta	neki:	hipnotizálná.
–	Megcsináltuk	 az	 összes	 létező	 tesztet,	 kipróbáltunk	 mindent	 –	 magyarázta

Phyl	 –,	 és	 őszintén	 szólva,	 nem	 jutottunk	 semmire.	 A	 magáéhoz	 hasonló
retrográd	amnézia	gyakran	jól	reagál	a	hipnózisra.	Gondolja,	kész	volna	rá?
–	Hogy	megtudjam	az	igazat,	erre	gondol?	Akár	jó	lesz,	akár	rossz?
Phyl	 együtt	 érzően	bólintott.	 –	Akár	 jó	 lesz,	 akár	 rossz.	Akárhogy	 is	 alakul,

szeretném,	ha	tudná,	én	segíteni	fogok.	Akármi	is	történik.



–	Tudom.	–	Kettejük	kapcsolata	igen	gyorsan	barátsággá	alakult.	Az	egyik	nő	a
múltjától	akar	szabadulni,	a	másik	azt	keresi.
Phyl	 másnap	 szabályosan	 beesett	 az	 ajtón,	 kezében	 egy	 nagy	 csokor

mimózával.	 –	 Ez	 volt	 az,	 ami	 elsőként	 meglódította	 az	 emlékeit	 –	 mondta,
miközben	az	asztalra	tette	a	virágot.	–	Talán	most	is	segít.
Elhúzta	 a	 függönyt,	 aztán	 leült	 az	 ággyal	 szemközt	 a	 besötétített	 szobában.	 –

Ideges?	–	kérdezte,	és	bátorítóan	megpaskolta	a	lány	kezét.	A	lány	csak	bólintott.
–	 Felesleges.	 Csak	 engedje	 el	 magát.	 Ne	 gondoljon	 semmire,	 és	 figyeljen	 a
hangomra.
A	 lány	 engedelmeskedett	 Phyl	 mély,	 megnyugtató,	 kissé	 monoton	 hangon

beszélt.	 A	 lány	 engedelmesen	 becsukta	 a	 szemét	 és	 visszautazott	 az	 időben,
messzire,	nagyon	messzire…
–	Most	hol	van?	–	kérdezte	tőle	Phyl	csendesen.
A	lány	meglepetten	felsóhajtott.	–	Egy	csodálatos	helyen,	minden	olyan	szép!

Ezt	a	helyet	szerettem	a	legjobban	a	világon.	–	A	lány	hangja	vékony	volt,	szinte
gyerekes.
–	És	hol	van	ez	a	hely?
–	 Messze,	 nagyon	 messze.	 Ó,	 igen,	 nagyon	 messze	 innen.	 Minden	 olyan

békés…
–	És	azt	tudja,	hol	van?
A	 lány	 hangja	 elbizonytalanodott.	 –	 Hogy	 hol?…	 Nem	 tudom…	 legalábbis

nem	vagyok	egészen	biztos…
Phyl	 látta,	 hogy	 a	 betege	 dezorientált	 lett,	 ezért	 gyorsan	megkérdezte	 tőle:	 –

Mondja	el,	mit	lát	ezen	a	csodálatos	helyen!
–	Egy	gyereket	látok,	ott	ül	egy	csodaszép	rózsaszínű	villa	lépcsőjén.	Hallom

legalább	száz	énekesmadár	trilláját.	Érzem,	milyen	hűvös	a	márvány,	hogy	a	nap
melegen	süti	az	arcomat.	És	igen…	Érzem	a	mimóza	illatát…	Csak	a	madárdalt
hallani	és	a	lombok	susogását…	és	valami	mást	is.
Phyl	 közelebb	 hajolt.	 A	 lány	 arckifejezése	 megváltozott,	 az	 ártatlan	 öröm

helyére	 a	 jeges	 félelem	 lépett.	 –	 Mi	 az?	 –kérdezte	 tőle	 sürgetően.	 –	 Nekem
elmondhatja,	nyugodtan	rám	bízhatja	a	titkot…
–	Lépteket	 hallok	 a	 kavicson.	Valaki	 jön	 a	 kocsifeljárón.	 Egyre	 közeledik…

közeledik…	Fekete	árnyék	borul	fölém,	elzárja	előlem	a	szép	rózsaszínű	villát	és
a	fényt…	Csak	a	mimózák	illatát	érzem…
Könnyek	folytak	végig	a	lány	arcán,	Phyl	egy	darabig	némán	nézte.	–	Szegény

gyerek	–	suttogta.	–	És	azt	tudja,	ki	jött	fölfelé	az	úton?
A	lány	a	fejét	rázta,	és	csendesen	sírt.
–	Ez	a	gyerek	maga?



A	 lány	 megint	 csak	 a	 fejét	 rázta.	 –	 Nem	 tudom.	 Egyszerűen	 nem	 tudom,
kicsoda.
–	És	azt	tudja,	hány	éves	ez	a	gyerek?
–	Non,je	ne	connais	pas.	(Nem,	nem	tudom.)
Phyl	meglepetten	 pislogott.	 –	 Franciául	 válaszolt.	 Folyékonyan	 beszéli	 ezt	 a

nyelvet?
–	Oui.	C'est	le	même	pour	moi,	français	ou	anglais.	(Igen.	Mindegy	számomra,

francia	vagy	angol.)
–	És	meg	tudná	nekem	mondani,	hol	tanult	meg	ilyen	jól	franciául?
–	Nem	is	tudom…
A	lány	megint	gyötrődött.	Phyl	azért	feltett	még	egy	utolsó	kérdést:	–	Magának

francia	neve	van?
–	Nekem?	Nekem	nincs	nevem…	Nem	tudom…
–	Semmi	baj,	ne	gyötörje	magát.	De	azt	akarom,	hogy	mindenre	emlékezzen,

amit	nekem	elmondott	a	rózsaszínű	villáról.	Most	pedig	ébredjen.	Rajta,	nyissa	ki
a	szemét!	Nézzen	rám!
A	lány	szeme	megrebbent,	aztán	kinyílt.	Arcához	emelte	a	kezét	és	megérezte	a

nedvességet.	–	Könnyek?	–	kérdezte	értetlenül.	–	Miért	sírtam?
–	Peut-être	vos	mémoires	sont	tristes?	(Talán	szomorúak	az	emlékei?)
–	Tristes?	(Szomorúak?)	–	A	lány	döbbenten	meredt	Phylre.	Aztán	megszólalt:

–	Jézus	Isten,	franciául	válaszoltam	magának.	Mit	jelentsen	ez,	Phyl?	–	Esdeklően
nézett	az	orvosára.	–	Kérem,	mondja	meg!
Phyl	átismételte	vele,	mit	mondott	neki	a	villáról.	–	Emlékszik	rá,	hogy	ilyen

történt	volna	magával?
A	lány	dühösen	rázta	meg	a	fejét.	–	Édes	Istenem,	bárcsak	emlékeznék!
–	Ne	izgassa	fel	magát.	Ez	haladás.	Azt	is	mondhatnám,	hogy	áttörés.
–	Tényleg?	Komolyan	mondja?	–	Fájdalmas	örömmel	kapaszkodott	a	remény

szalmaszálába,	 amelyet	 Phyl	 nyújtott	 oda	 neki.	 –	 És	 megmondtam	 magának	 a
nevemet	is?
Phyl	felnevetett.	–	Nem,	azt	még	nem.	De	nem	hagyhatjuk,	hogy	örökké	Jane

Doe-ként	emlegessék.	Miért	nem	választ	inkább	egy	nevet	magának?	Bármit,	ami
csak	tetszik.	Gondoljon	a	történelem	híres	vörös	nőire!
–	Beatrice	–	szólalt	meg	a	 lány	elgondolkodva.	–	Tudja.	Dante	szerelmese,	ő

elég	 híres.	 És	 különben	 sem	 érzem	 magam	 Rita	 Hayworthnek	 vagy	 Angliai
Erzsébetnek.
–	Beatrice.	Hmm…	Egészen	jól	hangzik.	És	mit	szólna	a	Frenchhez?	Ha	már

úgyis	a	francia	nyelv	jutott	az	eszébe	elsőnek?
–	Bea	French,	Francia	Bea…	Remekül	hangzik.	–	A	lány	elnevette	magát,	mint



aki	örül,	hogy	egy	ideig	megszabadulhat	a	rémületes	érzéstől,	hogy	nem	tudja,
kicsoda.	 –Most	 talán	 megint	 lehetek	 valaki,	 és	 végre	 nem	 kell	 híres	 senkinek
lennem.
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Este	hét	óra	volt	–	két	héttel	később	–	és	Mahoney	épp	letette	szolgálatát.	Mint

rendesen,	most	is	három	órát	ráhúzott.
–	Tudod,	szerintem	azért	csinálod,	hogy	a	többi	fickónak	lelkifurdalása	legyen

–	 panaszkodott	 Benedetti	 nyomozó.	 –	 Miért	 nem	 tudod	 befejezni	 te	 is	 velünk
együtt?
Magas,	vörös	arcú	férfi	volt,	sörhassal,	életét	megkeserítő	lúdtalppal,	és	olyan

terjedelmes	üleppel,	 amin	minden	zsaru	 szívesen	élcelődött	 a	kapitányságon.	A
fickó	 arról	 volt	 híres,	 hogy	 ő	 dolgozott	 a	 legkevesebbet.	 Valahogy	 mégis
megúszta.	Természetesen	más	volt	a	helyzet,	ha	fizetett	túlóráról	volt	szó.
Hanran	bárjában	üldögéltek,	és	megpróbálták	megoldani	a	napi	gondokat	egy

sör	mellett.
–	Miért	 iszod	 folyton	 ezeket	 a	 könnyű	 löttyöket,	miért	 nem	 igazi	 sört	 iszol,

mint	mondjuk	a	Budweiser?	Egyébként	is,	miféle	zsaru	vagy	te,	Mahoney?
–	 Fáradt	 zsaru,	 Benedetti,	 az	 vagyok.	 Négy	 órámat	 vesztegettem	 el	 a

bíróságon,	 megpróbáltam	 elintézni,	 hogy	 kiiktassak	 a	 forgalomból	 egy	 buta
állatot,	 aki	kirabolta	a	 saját	nagyanyját,	 aztán	az	ágyhoz	kötözte	az	öreglányt	a
saját	 harisnyájával.	Meg	 fogsz	 lepődni,	 a	 hölgy	 elpatkolt.	A	 fickó	nem	vallotta
magát	 bűnösnek.	 Azt	 mondta,	 csak	 viccből	 kötözte	 meg.	 Az	 a	 tény	 hidegen
hagyta,	hogy	a	harisnyát	az	öreglány	nyaka	köré	tekerte,	és	hogy	a	nagyanyja	ott
fulladt	meg	a	szeme	előtt.	Szóval	a	fickó	előadta	élete	nagy	alakítását.	Közölte,
hogy	 még	 csak	 tizenkilenc	 éves,	 hogy	 szerette	 a	 nagyanyját,	 aki	 anyja	 helyett
anyja	volt.	Gyerekes	csíny	volt	az	egész;	ő	különben	rendes	fiú.	És	felsorakozott
az	egész	környék	mellette,	a	szégyentelen	hazudozók.	A	kölyök	a	végén	két	évet
kapott	felfüggesztve,	és	ötven	óra	közmunkát.	Jézusom,	Benedetti,	gondolkoztál
már	azon,	hogy	miért	is	mentél	rendőrnek?
Némán	 itták	ki	 söreiket,	miközben	 az	 amerikai	 igazságszolgáltatási	 rendszer

igazságtalanságain	 merengtek.	 Benedetti	 kért	 még	 két	 sört,	 a	 bárpincér
odacsúsztatta	a	korsókat	eléjük	egy	tálka	sörkorcsolya	kíséretében.
–	 Nem	 tudod,	 mi	 lett	 azzal	 a	 csajjal	 a	 Mitchell-hasadékból?	 –	 kérdezte

Benedetti,	miután	nagyot	húzott	a	Budweiserből.	–	Úgy	értem,	tudom,	hogy	nem
halt	 meg,	 szóval	 technikailag	 nem	 a	 mi	 dolgunk.	 Csak	 kíváncsi	 vagyok,	 nem
bukkant-e	 föl	 a	 támadója.	 Szóval,	 hogy	 nem	 próbálkozott-e	 megint,	 nehogy	 a
lány	énekelhessen	a	zsaruknak,	ha	visszatér	a	memóriája.
Mahoney	megrázta	 a	 fejét.	 –	Az	 elmúlt	 két	 hétben	 nem	 jutottam	 semmire.	A



repülőjáratok	 ellenőrzése	 nem	 vezetett	 eredményre,	 sem	 az	 eltűnt	 személyek
listájáé,	 sem	 az	 ujjlenyomatosoké.	 Senki	 nem	 jelentette	 be	 a	 rendőrségen	 az
eltűnését,	 és	amennyire	 tudom,	még	mindig	a	kórházban	 lábadozik.	Mégis	az	a
kutyaharapás	a	legérdekesebb.
A	 környéken	 sok	 a	 nagy	 ház,	 a	 legtöbbjükben	 vannak	 őrkutyák.	 Amikor

leellenőriztem	 őket,	 hirtelen	 mind	 átlényegült	 a	 család	 aranyos	 kedvencévé.
Mindegyikük	otthon	volt,	némelyük	egyenesen	bent	a	házban,	amikor	a	támadás
történhetett.	 Legalábbis	 ezt	 mondják	 a	 gazdáik,	 és	 nem	 tudjuk	 bizonyítani	 az
ellenkezőjét.	 Ezek	 mind	 tisztes	 polgárok,	 tehetős	 családok,	 a	 társadalom
oszlopos	tagjai.
Keserűen	 elmosolyodott.	 –	De	 te	meg	 én	mindent	 tudunk	 a	 társadalom	 ezen

oszlopos	 tagjairól,	 nem	 igaz,	 Benedetti?	 Mi	 tudjuk,	 hogy	 soha	 ne	 az	 öltönye
szabása	 alapján	 ítéljünk	 meg	 valakit,	 vagy	 hogy	 mennyi	 pénze	 van	 a
folyószámláján.	Mert	ha	megkaparjuk,	azért	ő	is	csak	ember.
–	 Akárcsak	 te	 vagy	 én	 –	 bólintott	 sötét	 arccal	 Benedetti,	 és	 újabb	 két	 sört

rendelt.	–	Csak	nekünk	nincs	zsíros	folyószámlánk.
Mahoney	 felemelte	 a	 kezét.	 –	 Nekem	 már	 ne,	 haver!	 Megyek,	 felhívom	 a

kórházat,	 megnézem,	 beugorhatok-e	 a	 mi	 kis	 névtelen	 Jane-ünkhöz,	 mielőtt
bezárják	a	boltot.	Egyébként	kösz	a	sört.
Átverekedte	 magát	 a	 zsúfolt	 helyiségen	 a	 telefonhoz,	 tárcsázta	 a	 kórház

számát,	bemutatkozott	és	a	lány	osztályának	nővérszobáját	kérte.
–	A	beteg	alszik,	Mahoney	nyomozó	–	közölte	az	ápolónő.	–	De	dr.	Niedman

épp	most	fejezte	be	a	vizitelést.	Akar	vele	beszélni?
–	Persze,	és	köszönöm.
A	hangja	után	ítélve	Niedman	dühösnek	tűnt.
–	Nem	akarom	sokáig	zavarni,	uram	–	szabadkozott	gyorsan	Mahoney.	–	Csak

arra	 gondoltam,	 nem	 tudna-e	mondani	 valamit	 a	Mitchell-hasadékból	 kiszedett
Jane	Doe-nkról.
–	Bea	Frenchre	gondol?	–	kérdezte	fáradtan	Niedman.
–	 Hogy	 mondta?	 Bea	 French?	 –	 Mahoney	 a	 legszívesebben	 káromkodott

volna.	 Senkinek	 sem	 jutott	 az	 eszébe,	 hogy	 közölje:	 a	 lány	 végre	 emlékszik	 a
nevére.	–	Szóval	ez	a	neve?
–	Nem	egészen.	Phyl	Forsterrel	együtt	találták	ki.	Dr.
Forster	 ugyanis	 hipnotizálta,	 és	 kiderült,	 hogy	 a	 lány	 folyékonyan	 beszél

franciául,	emiatt	találták	megfelelőnek	ezt	a	nevet.
Mahoney	érezte,	hogy	emelkedik	a	vérnyomása.	A	szentségit,	a	jó	öreg	Forster

doki	 hipnotizálja	 a	 lányt,	 és	 esze	 ágában	 sincs	 szólni	 neki	 róla.	Csak	 a	 Jóisten
tudja,	 mi	 egyebet	 ki	 nem	 derített	 azon	 kívül,	 hogy	 a	 lány	 tud	 franciául.	 Majd



szétvetette	a	düh.	Ez	volt	az	első	kézzelfogható	támpont,	és	neki	kell	megtudnia
utolsónak.
Elköszönt	Niedmantől,	letette	a	kagylót	és	az	órájára	pillantott.	Már	majdnem

fél	kilenc	volt.
Kisétált	a	parkolóba,	szeme	ösztönösen	a	járdán	ácsorgó	kölyköket	kereste.	De

azok	gyorsan	beleolvadtak	a	sötétségbe.	Arcról	ismert	egy-két	gyereket,	sejtette,
hogy	 rosszban	 sántikálnak,	 ha	 itt	 ácsorognak	 az	 esőben,	 de	 nem	 volt
szolgálatban,	és	különben	is	sietett.
1969-es	 évjáratú	 fekete	Mustangja	 azonnal	 indult,	Mahoney	 két	másodpercig

élvezte	 a	 finoman	 beállított	 motor	 brummogását,	 majd	 csikorgó	 gumikkal	 és
felpörgő	adrenalinnal	elindult.
Phyl	Forster	egy	nagyon	kedves	utca	nagyon	kedves	házában	lakott	a	Pacific

Heighston.	Leparkolt,	 a	volán	mögül	vette	 szemügyre	a	 lombok	közt	megbúvó
bejáratot,	 az	 egyenruhás	 kapust,	 a	 makulátlanul	 tiszta	 homlokzatot.	 Csendesen
füttyentett.	Jól	megy	Forster	dokinak.
Kezét	farmernadrágja	zsebébe	dugva	indult	el	a	bejárat	felé.	A	kapus	gyanakvó

pillantása	 kísérte,	 míg	 föl	 nem	 villantotta	 jelvényét,	 ekkor	 sietve	 beengedte.
Mahoney	 belépett	 a	 márványpadlós	 előcsarnokba,	 amelyet	 egy	 majd	 egy-
hektáros	 perzsaszőnyeg	 borított.	 Az	 aranykeretes	 tükrök	 megsokszorozták	 a
friss	csokrokkal	teli	kristályvázákat,	az	antik	oszlopokat	és	a	süppedős	foteleket.
Mahoney	próbálta	megsaccolni,	vajon	mekkora	lehet	a	doki	havi	közös	költsége.
Megvárta,	 míg	 a	 kapus	 felszól,	 és	 megtudakolja,	 dr.	 Forster	 hajlandó-e

fogadni.	–	Felmehet	–	mondta	végül	némi	habozás	után	Mahoney-nak.	Láthatóan
nem	volt	hozzászokva	a	rendőrökhöz	ebben	a	csendes	és	gazdag	közegben.
Mahoney	óvatosan	lépdelt	keresztül	a	perzsaszőnyegen	a	fával	borított	lifthez.

Megnézte	 magát	 a	 tükörben,	 míg	 a	 lift	 hangtalanul	 suhant	 vele	 fölfelé.
Megigazította	 fekete	 haját,	 leverte	 az	 esőt	 bőrdzsekijéről,	 és	 közben	 azon
gondolkozott,	 mit	 fog	 mondani	 Forster	 dokinak	 Bea	 Frenchről.	 Még	 mindig
fortyogott	benne	a	düh.
A	 10B	 apartman	 ajtaja	 nyitva	 állt,	 a	 nyomozó	 belépett.	 Phyl	 egy	 jó	 néhány

számmal	 nagyobb	 méretű	 fehér	 fürdőköpenybe	 volt	 burkolózva,	 arcán	 semmi
smink,	haja	a	vállára	 leengedve.	Lábát	maga	alá	húzva	ült	a	 fekete	díványon	és
iszonyatosan	nyúzottnak	tűnt.	Vendégére	meredt,	és	nem	állt	föl.
–	 Minek	 köszönhetem	 a	 megtiszteltetést,	 Mahoney?	 –kérdezte	 fáradtan.	 –

Nincsen	már	kicsit	késő	egy	hivatalos	látogatáshoz?
Mahoney	mosolytalanul,	dühét	visszafojtva	nézett	vissza	rá.	–	Miért	nem	szólt,

hogy	 hipnotizálta	 a	 lányt?	 És	miért	 nem	 tudatta	 velem	 is	 az	 eredményt?	Miért
nekem	kell	megtudni	utolsónak,	mi	újság	Bea	Frenchcsel?



A	nő	türkizkék	szeme	szinte	feketébe	váltott	a	hirtelen	támadt	dühtől.	–	Hogy
mer	maga	kiabálni	velem?	–	rivallt	rá	a	nyomozóra.	–	Nem	maga	mondta,	hogy
a	lány	most	már	nem	a	maga	ügye?	Hacsak	meg	nem	hal,	természetesen.	Akkor	a
magáé	 a	 terep.	 A	 dörzsölt	 zsaru,	 a	 média	 kedvence	 megoldhat	 egy	 újabb
gyilkossági	ügyet.	Hát,	sajnálattal	kell	közölnöm,	Mahoney,	a	lány	nem	halt	meg,
Sőt	nagyon	is	életben	van,	és	én	tartozom	érte	felelősséggel.	Nem	maga!
Mahoney	 odaállt	 a	 nő	 fölé,	 kezét	 még	 mindig	 nem	 vette	 elő	 a	 zsebéből.

Amikor	a	tekintetük	összeakadt,	a	férfi	csendesen	így	szólt:	–	És	mit	gondol,	mit
fog	csinálni	a	mi	gyilkosunk,	ha	megtudja,	hogy	Bea	még	él?	Hogy	nem	sikerült
megölnie?	Maga	az	okostojás,	doki,	maga	mondja	meg.	Akárki	is	az,	azt	akarta,
hogy	meghaljon,	 Hogy	 is	 szól	 a	mondás?	 „A	 postás	mindig	 kétszer	 csenget”,
vagy	 „Ha	 elsőre	 nem	megy,	 próbáld	meg	még	 egyszer!”	És	 higgye	 el	 nekem,
doki,	az	a	pasas	még	egyszer	megpróbálja.
A	nő	szólni	sem	tudott	döbbenetében,	csak	nézett	a	nyomozóra.	Mahoney	úgy

érezte,	Phyl	egy	szempillantás	alatt	sérülékeny	kislánnyá	alakult,	arca	megnyúlt,
minden	szín	kiszaladt	belőle.
Hátat	 fordított	 neki	 és	 körbepillantott	 a	 hivalkodóan	 egyszerű,	 makulátlanul

tiszta	 lakásban.	 Minden	 ragyogott,	 minden	 a	 helyén	 volt.	 Levette	 fekete
bőrdzsekijét	 és	 a	 székre	 hajította,	 amely	 úgy	 nézett	 ki,	 mintha	 még	 soha	 nem
ültek	volna	rajta,	majd	kisétált	a	csupa	acél	konyhába.
Kinyitotta	 a	 hűtőt,	 megnézte,	 mi	 van	 benne,	 majd	 nekilátott	 kipakolni	 a

szekrényből.
–	Ezt	hogy	az	istenbe	képzeli,	ember?	Mit	csinál	maga?	–	A	doktornő	hangja

remegett	a	dühtől	és	a	fáradtságtól.
–	Miért,	minek	 látszik,	 amit	 csinálok?	Készítek	valami	vacsorát,	mert	 látom,

hogy	magának	nincs	már	egy	csepp	energiája	sem.
–	 Vacsorát	 főz!	 Én	 nem	 hívtam	 magát	 vacsorára.	 És	 még	 egy	 itallal	 sem

kínáltam!
A	férfi	felvillantott	felé	egy	jókedvű	mosolyt.	–	Tudja,	mi	baja	van	magának,

Forster?	Egész	nap	csücsül	az	ülepén.	Vagy	az	is	lehet,	hogy	a	díványon	heverés
teszi.	 Magának	 gyúrnia	 kéne,	 edzeni	 és	 futni.	 Hogy	 az	 összes	 endorfinja
sisteregjen	magában.	Így	lesznek	pengeélesek	az	agysejtek.
–	Gondolom,	most	a	saját	agysejtjeiről	beszél.	–	Forster	felpattant	a	díványról,

és	fenyegetően	a	fekete	pultra	könyökölt,	mely	elválasztotta	a	konyhát	a	szobától.
A	 férfi	 éppen	 paradicsomot	 szeletelt.	 –	 Azt	 hiszi,	 hogy	 valami	 tudatlan

utcagyerek	 voltam,	 nem	 igaz?	 Aki	 keményen	 megdolgozott	 azért,	 hogy
nyomozó	lehessen.	És	tudja	mit?	Igaza	is	van.	Valóban	keményen	megdolgoztam.
–	Sokatmondóan	megvonta	széles	vállát.	–	Ösztöndíjjal	 jutottam	be	a	Berkeley-



re,	 miközben	 minden	 munkát	 elvállaltam,	 hogy	 enni	 is	 tudjak	 valamiből.
Kitüntetéssel”	diplomáztam	angol	 irodalomból.	A	szakdolgozatomat	az	európai
romantika	 hatásáról	 írtam	 az	 amerikai	 emberi	 kapcsolatok	 fejlődésére.
Másodéves	 posztgraduális	 hallgató	 voltam	 a	 Stanfordon,	 amikor	 hirtelen
eldöntöttem,	inkább	zsaru	leszek	és	nem	egyetemi	professzor.	–	Hűvös	tekintettel
nézett	a	nőre.	–	Csak	hogy	tudja,	kivel	áll	szemben,	doki.
A	 doktornő	 némán	 nézett	 rá.	A	 férfi	 felgyűrt	 ingujjal	 vágta	 a	 paradicsomot,

miközben	halkan	egy	áriát	fütyült	a	Traviatából,	de	a	címére	nem	emlékezett.	A
nő	lerogyott	a	székre,	arcát	a	kezébe	temette	és	iszonyatosan	elszégyellte	magát.
–	 Ne	 haragudjon	 –	 mondta.	 –	 De	 olyan	 átkozottul	 fáradt	 vagyok.	 Hosszú

napom	volt,	de	már	hetek,	hónapok,	évek	óta…	És	különben	is	téved.	Én	voltam
az	utcagyerek.
A	 férfi	 a	 serpenyőbe	 söpörte	 a	 paradicsomot,	 olívaolajat	 löttyintett	 rá,	majd

karját	összefonta	a	mellén,	és	komor	arccal	várta	a	nő	történetét.	De	a	nő	sápadt
arca	hirtelen	bezárult	és	megfeszült,	ahogy	eszébe	jutott	a	fájdalom,	amiről	nem
akart	a	férfinak	beszélni.	Legalábbis	most	nem.
–	Annyira	lekötnek	más	emberek	problémái,	hogy	semmi	időm	nem	marad	–

szólalt	meg	végül,	és	megrázta	a	fejét.	–	Semmi	időm	nem	marad	magamra.	És
még	haza	is	hozok	munkát.
A	 férfi	körbepillantott	 a	csaknem	ridegen,	de	 szépen	berendezett	 szobában.	–

Igen,	látom.	Úgy	néz	ki	ez	a	lakás,	mintha	nem	is	élnének	benne.
Levett	egy	palack	vörösbort	az	állványról	és	megnézte	a	címkét.	–	 Jó	márka

jegyezte	meg	elismerően,	miközben	töltött	a	nőnek	egy	nagy	pohárral.	–	Az	én
olasz	mamám	mondta	mindig,	hogy	egy	pohár	vörös	színt	visz	a	lányok	arcára
és	csillogást	a	szívébe.	Mindig	reméltem,	hogy	igaza	van.
A	nő	mosolyogva	kortyolt	egyet,	aztán	fáradtan	a	poharába	révedt.
A	 férfi	 átballagott	 a	 szoba	 másik	 végébe,	 és	 szemügyre	 vette	 a	 nő	 CD-

gyűjteményét.	Callas	hangja	úgy	áradt	szét	a	szobában,	mint	a	friss	tavaszi	szél;
egy	ária	volt	a	Normából.
Negyedórával	 később	 a	 nő	 ott	 ült	 a	 férfival	 szemben	 a	 konyhaasztalnál,

amelyen	ott	gőzölgött	a	frissen	kifőtt	tészta	és	az	illatos	paradicsomszósz.
–	Ne	 haragudjon,	 de	 nem	 találtam	kenyeret	 –	 jegyezte	meg	 a	 férfi,	 és	 újabb

pohár	bort	töltött	vendéglátójának.	–Pontosabban	volt	egy	összeszáradt	darabka,
de	 az	 megvolt	 már	 egy-két	 hetes.	 Gondolom,	 maga	 nem	 pusztít	 valami	 sok
kenyeret.	Vigyáz	a	kilóira,	nem	igaz?
–	 Egy	 fenét	 –	 csattant	 fel	 a	 nő	 dühösen.	 –	 Szeretem	 a	 kenyeret,	 a	 tésztát,	 a

fánkot.	 És	 nem	 kell	 a	 kilóimra	 figyelnem.	 Legalábbis	 egyelőre	 nem,	 hála
Istennek.



A	férfi	vigyorogva	figyelte,	ahogy	a	villájára	csavarja	a	tésztát.
–	Az	 a	 helyzet,	 hogy	 ritkán	 eszem	 itthon	–	 folytatta	Phyl,	mint	 aki	 úgy	 érzi,

magyarázattal	 tartozik.	 –	 Rendszerint	 későn	 érek	 haza,	 így	 aztán	 útközben
bekapok	valamit.
–	Akkor	ma	este	miért	hagyta	ki?
–	Annyira	fáradt	voltam,	hogy	nem	érdekelt	–	vallotta	be	a	nő	őszintén.
–	Vagy	inkább	magányos	–	jegyezte	meg	a	férfi,	majd	belekortyolt	a	borába,

és	figyelte,	hogy	eszik	a	nő.
A	 nő	 egy	 pillanatra	 a	 férfira	 emelte	 a	 szemét,	 de	 nem	 szólt	 semmit.	Némán

figyelte,	ahogy	átsétál	a	szobán,	hogy	másik	CD-t	tegyen	föl.	Arra	gondolt,	hogy
ő	is	biztosan	a	lába	külső	élén	jár,	mint	az	atléták.	Ruganyosan	lépdelt,	mint	egy
párduc.	Csak	ez	a	párduc	az	aszfaltdzsungelben	cserkészik.	Aztán	hirtelen	eszébe
jutott,	mit	mondott	a	férfi	a	gyilkosról,	és	hirtelen	aggódni	kezdett	Beáért.
A	 férfi	 visszajött	 és	 leült,	 az	 asztalra	 könyökölt,	 itta	 a	 bort	 és	 nézte,	 ahogy

eszik.
Amikor	a	nő	végzett	a	tésztával,	elégedetten	felsóhajtott.	–	Ez	csodás	volt.	Évek

óta	ez	az	első	házi	koszt,	amit	ettem.
Hátradőlt	a	széken,	és	nézték	egymást.	–	Mit	vár	maga	az	élettől,	Mahoney?	–

kérdezte,	mert	hirtelen	feltámadt	benne	a	kíváncsiság.
A	 férfi	 nevetéssel	 ütötte	 el	 a	 választ.	 –	 Ó,	 hogy	 mondjuk	 egy	 szép	 napon

rendőrfőnök	leszek.	Vagy	elindulok	a	polgármester-választáson.	Mint	bármelyik
rendőr.	És?
–	És	micsoda?
–	És	maga	mit	vár	az	élettől,	doki?
A	nő	szélesre	tárta	a	karját,	a	lakásra,	az	értékes	szőnyegekre	és	a	műtárgyakra

mutatott.	 –	 Akarhat	 ennél	 többet	 egy	 nő?	 –	 kérdezte	 védekezően.	 –	 Megvan
mindenem.
–	 Ez	 látszik	 is,	 doki	 –	 felelte	 a	 nyomozó,	majd	 hirtelen	 felállt	 és	 felkapta	 a

székről	a	dzsekijét.
A	 nő	 dühösen	meredt	 rá.	A	 férfi	 nem	mondta	 ki,	 de	 tudta,	mi	 jár	 a	 fejében.

Hogy	 talán	 egy	 férfira	 is	 szüksége	 volna,	 akit	 szeret;	 gyerekekre,	 boldog
otthonra,	és	egy	vagy	két	kutya	is	szóba	jöhet…
Az	 istenit,	 mit	 csinálok	 én,	 gondolta,	 hagyom,	 hogy	 ez	 a	 vagány,

férfisoviniszta,	 opera-	 és	 költészetkedvelő,	 fitnesz-őrült	 zsaru	 sínre	 tegye
helyettem	 az	 életemet?	Hisz	minden	meg	 van	 szervezve,	minden	 a	 helyén	 van.
Nem	igaz?
–	Látom,	 nagyon	 fáradt	 –	 szólalt	meg	 a	 férfi,	 és	 a	 kezét	 nyújtotta.	 –	Kösz	 a

vacsorát.	És	a	társaságot.	És	azért	majd	tájékoztasson,	mi	van	Beával.



Furcsa	 volt	 a	 lány	 új	 nevét	 Mahoney	 szájából	 hallani,	 mintha	 már	 attól
megelevenedett	volna,	ahogy	kimondta.
Feltámadás,	ez	járt	az	eszében,	amikor	becsukta	a	férfi	után	az	ajtót.
Dr.	 Niedman	másnap	 reggel	 már	 várta.	 –	 A	 betegünk	 jól	 van,	 dr.	 Forster	 –

közölte.	 –	 Sőt	 olyan	 jól,	 hogy	 akár	 el	 is	 bocsáthatnánk.	 –	 Felpillantott	 a
jegyzeteiből.	 –	 A	 kérdés	 csak	 az,	 természetesen,	 hogy	 hová?	 Mahoney
nyomozótól	 hallottam,	 hogy	 a	 nyomozás	 nem	 vezetett	 semmire,	 és	maga	 sem
jutott	 valami	 sokra.	 Jómagam	 teljesen	 tanácstalan	 vagyok,	 mi	 volna	 a	 teendő
vele.	Nem	látom	értelmét,	hogy	pszichiátriai	osztályra	küldjük,	hisz	semmi	baja
azon	kívül,	hogy	elvesztette	az	emlékezőtehetségét.	Másfelől	viszont,	hogy	tudna
megbirkózni	 a	 dologgal,	 ha	 egyszerűen	 a	 társadalombiztosítás	 gondjaira
bíznánk?
Phylnek	 eszébe	 jutott	 Bea,	 leborotvált	 fejével,	 szörnyű	 sebhelyeivel,	 és

mindezek	 felett	 nem	 tud	 magáról	 semmit,	 még	 azt	 sem,	 mi	 történt	 vele.
Belegondolt,	 mit	 fog	 csinálni	 majd	 egyedül	 az	 utcán,	 és	 eszébe	 villant,	 mit
mondott	neki	Mahoney	az	éjjel:	hogy	ha	a	gyilkos	megtudja,	hogy	életben	van,
újra	próbálkozni	fog.	Talán	már	a	 lapokból	 tudja	 is.	Lehet,	csak	arra	vár,	hogy
kiengedjék	a	kórházból…
–	Bea	maradhatna	nálam	–	mondta	gyorsan.	–	Végül	is,	én	vagyok	a	felelős	a

rehabilitációjáért.
Niedman	 busa	 szemöldöke	 meglepetten	 szaladt	 fel	 szemüvege	 fölé.	 –	 Nem

viszi	túlzásba	a	kötelességtudatot,	dr.	Forster?
–	Kedvelem	a	lányt	–	felelte	védekezve	Phyl.	–	Az	orvos-beteg	kapcsolaton	túl

barátok	is	lettünk.
–	Értem.	Nos,	valóban	nagyon	kedves	nő,	és	részemről	örülök	az	ajánlatának.

Legalább	 segít	 megoldani	 a	 dilemmát.	 Azt	 hiszem,	 a	 jövő	 hét	 végén	 lenne	 a
legjobb,	ha	magának	is	jó.
Phyl	személyesen	közölte	a	jó	hírt	Beával.	–	Hat	hete	itt	vagy	már	–	mondta.	–

Gondolom,	 nagyon	 unod	 már	 a	 négy-falat	 bámulni,	 szóval	 a	 változatosság
kedvéért	 bámulhatnád	 nálam	 is.	 A	 kilátás	 jobb,	 bár	 az	 ennivalóért-	 nem
kezeskedem.	–	Eszébe	jutott	Mahoney	ízletes	tésztája	és	elmosolyodott.
Bea	boldogan	felkacagott.	–	Hidd	el,	bármi	jobb	a	kórházi	kosztnál.	De	biztos,

hogy	ezt	akarod,	Phyl?	Úgy	értem,	vadidegent	vinni	a	házba…
–	 Hé,	 miket	 beszélsz?	 Hogyhogy	 vadidegent?	 Ne	 felejtsük	 el,	 hogy

pillanatnyilag	 mindenkinél	 jobban	 ismerlek.	 Aztán	 kedvellek	 is.	 És	 jó,	 ha	 az
embernek	 van	 végre	 egy	 lakótársa.	 Egyetem	 óta	 nem	 volt	 részem	 ebben	 az
örömben.	 –Nevetve	 nézett	 körül	 a	 kórházi	 szobában.	 –	 És	 nem	 fogunk
összeveszni,	hová	tegyük	a	rengeteg	cuccodat.



Aznap	 este,	 Phyl	 nem	kis	meglepetésére,	Mahoney	 ismét	megjelent.	És	most
ajándékot	 is	 hozott:	 egy	 bűbájos	 krémes	 csokoládébarna	 sziámi	 cicát.	 Szinte
elveszett	a	férfi	hatalmas	kezében,	önfeledten	dorombolt,	mint	aki	biztos	benne,
hogy	szeretik.
–	Úgy	gondoltam,	túlságosan	magányos	a	lakása	–	magyarázta	a	nyomozó.	–

Egy	macska	leköti	és	megakadályozza,	hogy	teljesen	befelé	forduljon.	Tekintse	a
terápia	 részének.	És	 ne	 tiltakozzék,	 ez	 a	 fajta	macska	 embernek	 képzeli	magát.
Majd	megmondja,	mit	akar	magától.	Ha	játszani	akar,	maga	játszik	vele.	Ha	éhes,
megeteti.	Ha	meg	akarja	magát	cirógattatni,	akkor	maga	meg	is	cirógatja.	Szóval
most	 mondja	 meg,	 doki,	 ha	 nem	 akarja,	 mert	 azonnal	 visszaviszem	 a
tenyésztőhöz.
–	Ki	az?	–	A	kis	macska	elkerekedett	kék	szemekkel	bámult	a	szemébe.
–	Sophia	néném	Sacramentóban.
–	Képes	volt	elkocsikázni	Sacramentóba,	hogy	elhozza	nekem	ezt	a	cicát?
A	 férfi	 csak	 legyintett.	 –	 Úgy	 gondoltam,	 szüksége	 van	 valakire,	 akivel

törődhet.	Így	nemcsak	magával	foglalkozik,	gondolnia	kell	valaki	másra	is.	Még
ha	az	egy	kismacska	is	csupán.
A	 nő	 vádló	 tekintettel	 meredt	 a	 férfira.	 –	 Szóval	 azt	 akarja,	 hogy	 emberibb

legyek.
A	férfi	elmosolyodott.	–	Azt	hiszem,	 így	 is	mondhatjuk.	A	lényeg	az,	hogy	a

kislányt	Cocónak	hívják.	Kis	csinos,	gondoltam.	Akárcsak	maga.
–	Ez	nagyon	intim	ajándék,	Mahoney	–	jegyezte	meg	tartózkodva	Phyl.	A	cica

már	 ott	 volt	 az	 ölében,	 nyirkos	 kis	 orrát	 beledugta	 a	 nyakába.	 A	 nő	 elnevette
magát.	–	Hát	a	maga	Sophia	nénikéje	aztán	tudja,	mit	akar.
–	 Akkor	 megtartja?	 –	 A	 férfi	 feszültnek	 tűnt.	 –	 Ne	 feledje,	 szeretetre	 van

szüksége.
A	nő	gyanakvóan	nézett	rá.	–	Azt	hiszem,	van	bennem	annyi,	hogy	még	adni	is

tudok	belőle,	akármit	is	gondol.	És	én	mit	adjak	magának	viszonzásként?
–	Meghív	valamikor	vacsorára?
A	 nő	 nevetve	 ölelte	 a	 kismacskát	 a	 melléhez.	 –	 Maga	 aztán	 tud	 alkudozni,

Mahoney	nyomozó.	Jut	eszembe,	hamarosan	lakótársam	lesz.
–	Tudom,	mert	beszéltem	Niedmannel.	És	mikor?
–	A	hétvégén.	Arra	gondoltam,	ha	itt	van,	akkor	folytatni	tudom	vele	a	munkát.

És	az	is	eszembe	jutott,	amit	a	gyilkosról	mondott;	úgy	találtam,	itt	biztonságban
lesz.	 Úgy	 értem,	 addig,	 míg	 vissza	 nem	 emlékszik	 rá,	 hogy	 ki	 is	 valójában.
Különben	sincs	pénze,	bár	az	is	kiderülhet,	hogy	milliós	örökség	várja.
–	Ennek	nulla	az	esélye,	de	az	évek	során	megtanultam,	hogy	soha	ne	zárjak	ki

semmilyen	lehetőséget.	Ennek	a	macskának	almos	tálra	is	szüksége	lesz,	doki.	És



minél	 hamarabb,	 annál	 jobb,	 mert	 akkor	 tudja,	 hová	 kell	 járnia.	 Egyébként
semmi	gondja	nem	lesz	vele.
–	Úgy	beszél,	mint	egy	macskaszakértő.
–	Még	szép,	nekem	három	van.	A	macskák,	az	opera	és	a	főzés,	nekem	ezek	az

ellenszereim	a	begubódzás	ellen.	Nos,	nekem	most	mennem	kell.	Fél	órán	belül	a
bíróságon	 kell	 lennem.	 Viszlát,	 doki.	 –	 Mahoney	 megtorpant	 az	 ajtóban.	 –
Apropó,	 most	 épp	 a	 francia	 vonalon	 dolgozom	 a	 bevándorlásiakkal.	 Ha	 Bea
tényleg	francia,	akkor	hamarosan	megtudjuk	azt	is,	hogy	kicsoda.
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–	Bea	 úgy	 érezte	magát,	mint	 egy	 amatőr,	 aki	 belecseppen	 az	 élet	 játékába.

Ismerte	 a	 hétköznapi	 tennivalókat,	 tudta,	milyen	 zenéket	 szeret,	 és	 tudott	 főzni.
Nem	 mesterszakács	 módjára,	 de	 elég	 ügyesen,	 eszébe	 jutott	 néhány	 recept	 is,
ezek	közül	sok	francia	volt.	Megismerte	a	fontosabb	tévés	műsorvezetőket,	tudta,
kik	 a	 kedvenc	 írói,	 melyek	 a	 kedvenc	 filmjei.	 Azt	 viszont	 nem	 tudta,	 hol	 látta
ezeket	az	arcokat,	hol	olvasta	ezeket	a	könyveket,	mely	város	mely	mozijaiban
látta	a	filmeket.
–	 Ez	 ne	 aggasszon	 –	 mondta	 neki	 Phyl.	 –	 Lassacskán	 visszajön	 az	 egész.

Gondold	azt,	hogy	szanatóriumban	vagy.	Szeretném,	ha	gyorsan	megerősödnél
és	újra	élveznéd	az	életet.
Hiába	tűnt	azonban	Phyl	magabiztosnak,	Bea	már	nem	volt	ennyire	optimista,

hogy	a	memóriája	visszatér,	mert	akárhányszor	csak	az	emlékei	mélyére	kotort,
mindig	üres	sötétségbe	botlott.	Mintha	az	agyára	is	ugyanaz	a	fekete	felhő	borult
volna,	 amely	 a	 rózsaszín	 villa	 lépcsőjén	 üldögélő	 gyerekre,	 akiről	 álmodott.
Merthogy	meggyőződése	volt,	hogy	ez	csak	valami	álom	lehetett.	Ha	ez	a	villa
valóban	 létezett	 volna,	 akkor	 ő	 biztosan	 emlékezne	 rá.	 És	 ha	 ő	 lett	 volna	 a
gyerek,	akkor	már	tudná	magáról,	hogy	kicsoda.
Erről	azonban	nem	beszélt	Phylnek.	Phyl	még	mindig	azt	hitte,	hogy	áttörést

értek	el.	És	valóban,	 az	 a	 tény,	hogy	ugyanolyan	 folyékonyan	beszél	 franciául,
mint	angolul,	figyelemre	méltó	felfedezést	jelentett.	És	párizsi	dialektust	beszélt,
erre	 a	 szakértők	 következtettek	 az	 akcentusából,	 bár	 Bea	 egyáltalán	 nem
emlékezett	 rá,	 hogy	 járt	 volna	 valaha	 is	 Párizsban.	 Pedig	 ez	 volt	 az	 egyetlen
határozott	kapcsolat	a	múltjával,	feltéve,	ha	nem	álom	volt.	Hanem	valami,	ami
emlékezetének	mechanikus	részébe	záródott,	mint	az	is,	hogyan	kell	főzni.
Phyl	azt	mondta	erre,	hogy	pozitív	dolog	 lehet,	 aminek	később	hasznát	 lehet

venni,	 azt	 viszont	 nem	volt	 hajlandó	 elárulni,	miért.	Bea	különben	 sem	akart	 a
jövőre	gondolni.	Nem	volt	hajlandó	tovább	gondolkozni	az	adott	pillanatnál.
Már	 egy	 hónapja	 Phylnél	 lakott,	 és	 alig	 mozdult	 ki	 a	 lakásból,	 ma	 délután

azonban	 Phyl	 azt	 mondta,	 elviszi	 vásárolni.	 Bea	 azt	 sem	 tudta,	 örüljön-e	 a
dolognak	vagy	sem.	A	gondolat,	hogy	a	zsúfolt	üzletekben	mindenki	a	tüskehaját
nézi,	hogy	válogatni	kell,	hogy	ki	kell	mennie	az	utcára,	ne	adja	isten,	beülni	egy
étterembe,	megrémisztette.	Maga	 a	 valóságos	 élet	 rémisztette.	 Jól	 érezte	magát
Phylnél,	a	csodálatos	lakásban.	Nagy	volt,	világos	és	háborítatlan.	Biztonságos.
Mahoney	már	 lentről	 felszólt,	 hogy	 jelezze	 érzekését.	 Szokásává	 vált,	 hogy



időről	időre	beugorjon.	–	Csak	megnézem	a	macskát	–	szokta	ilyenkor	mondani.
–	Gondolom,	inkább	Phylt	–	cukkolta	Bea,	aki	nagyon	nevetett	a	férfi	zavarán.

–	 Rajta,	 ismerje	 csak	 el,	 Mahoney	 nyomozó.	 És	 nem	 tehetek	 magának
szemrehányást,	mert	valóban	szép	nő.	Csodálatos	és	nagylelkű.
–	És	nemritkán	baromian	idegesítő.	–	Mahoney	nevetett,	miközben	a	macska	a

farmerje	 szárán	 a	 körmeit	 élesítette.	 Felkapta	 és	 hatalmas	 tenyerére	 ültette,
ahonnét	a	macska	győzedelmes	pofával	körülnézett.
–	 Egyébként	 honnan	 tudja,	 hogy	 Coco	 nem	 csak	 ürügy,	 és	 valójában	magát

jöttem	leellenőrizni?	Hogy	nem	csak	az	orromnál	fogva	vezet,	és	tulajdonképpen
már	mindenre	emlékszik?
–	 Dehogy	 vezetem	 én	 az	 orránál	 fogva	 –	 felelte	 komolyan	 Bea.	 –	 Tényleg

semmire	nem	emlékszem	a	múltamból.	Még	arra	sem	–	egy	pillanatig	habozott,
arcán	átvillant	a	félelem	–,	még	arra	sem,	hogy	ki	akart	megölni.
Csapódott	 az	 ajtó,	 Phyl	 száguldott	 be	 rajta.	 Korábban	 jött	 haza,	 hogy	 Beát

vásárolni	 vigye.	Mióta	 Bea	 ideköltözött,	 Phyl	 élete	megváltozott.	 Az	 elszántan
magányos	 nő,	 aki	mindennél	 jobban	 védte	 a	 privát	 szféráját,	 a	 függetlenségét,
most	egyszerre	megosztja	a	 lakását	egy	gyilkossági	kísérlet	áldozatával	és	egy
sziámi	macskával.	És	ez	tetszett	neki.	Örült,	hogy	valakit	harsányan	üdvözölhet,
amikor	 hazatér,	 élvezte	 a	 konyhából	 áradó	 ínycsiklandó	 illatokat,	 boldog	 volt,
amikor	Coco	elé	futott,	hogy	üdvözölje.	És	azt	sem	bánta,	ha	néha	macskaszőrt
talál	fekete	blézerén.
Az	 együtt	 töltött	 hetek	 során	 valahogy	 segítettek	 egymásnak.	 Phyl,	 az	 okos

pszichiáter,	 aki	 mások	 elől	 titkolja	 érzéseit,	 a	 múltját,	 és	 aki	 ezek	 elől	 a
munkájába	menekül,	és	Bea,	a	múlt	nélküli	lány,	akinek	a	feje	fölött	fenyegetően
ott	lóg	Damoklesz	kardjaként	a	jövő.
Phyl	 hangosan	 köszönt,	 majd	 lehajította	 esőkabátját	 a	 heverőre	 –	 és	 nem

azonnal	beakasztotta	a	szekrénybe,	ahogy	még	néhány	héttel	ezelőtt	is	tette	volna.
Ma	 kezdi	 el	 Bea	 rehabilitációját.	 Tervei	 voltak	 a	 lány	 számára.	 És	 vacsoránál,
miután	végeztek	a	bevásárlással,	fel	is	akarta	fedni	a	lánynak	ezeket	a	terveket.
Felsóhajtott,	amikor	megpillantotta	Mahoney-t	Beával.
–	Már	megint	itt	van,	Mahoney	–	szólalt	meg	élesen.	–Hogy	boldogulnak	maga

nélkül	 a	 kapitányságon?	Vagy	most	 épp	 úton	 van,	 hogy	megoldja	 az	 évszázad
bűntényét?
Mahoney	 színpadiasan	 felsóhajtott,	 Bea	 mosolygott,	 ahogy	 figyelte	 a	 két

ember	 játékos	 civakodását.	 A	 férfi	 karba	 tette	 a	 kezét,	 és	 komoly	 arccal
megjegyezte:	–	Doki,	valakinek	végre	meg	kéne	mondania,	hogy	az	agresszivitás
rosszul	áll	magának.
–	 Ha	 most	 azért	 jött,	 hogy	 behajtsa	 a	 vacsoraígéretemet,	 akkor	 sajnálattal



közlöm,	már	foglalt	vagyok.
Mahoney	elvigyorodott.	–	Igen,	Bea	már	beszámolt	róla.	Vásárlás	és	vacsora

szerepel	 a	 programon.	 Csak	 beugrottam,	 hogy	 megnézzem,	 jó	 sora	 van-e
Cocónak.	És	hogy	közöljem,	nem	 jutottunk	 semmire	 a	bevándorlási	 hivatalnál.
Minden	Bea	korcsoportjába	illő	francia	nő	Bea	előtt	érkezett	az	országba.	Most
már	 kiterjesztettük	 a	 nyomozást	 a	 bűntényt	 megelőző	 hétre	 is.	 Szóval	 nevek
ezreit	 kell	 leellenőriznünk.	 De	 már	 vizsgáljuk	 a	 magángépeket	 is.	 Aznap	 este
elég	 sok	 érkezett.	Mexikóból,	Dél-Kaliforniából,	Palm	Desertből	 és	Hawaiiról.
Mindegyiküket	a	tulajdonosa	vezette,	és	egyik	sem	szállított	nőutasokat.
Bea	 levertnek	 látszott;	vérmes	 reményeket	 táplált,	hogy	végre	 rábukkannak	a

nevére	valamelyik	utas	listán.
Mahoney	 vigasztalóan	 veregette	 meg	 a	 lány	 vállát.	 –Most	 mennem	 kell,

különben	lekések	az	évszázad	bűntényének	megoldásáról,	és	elúszik	az	esélyem,
hogy	valaha	polgármester	lehessek!
Phyl	a	karjában	tartotta	a	macskát,	a	férfi	odalépett	és	megcirógatta	az	állatot	a

füle	mögött.	–	Remekül	néz	ki,	doki	–	jegyezte	meg	elismerő	mosollyal.
–	 Ó,	 kösz,	 Mahoney	 –	 jegyezte	 meg	 a	 nő	 ismét	 csak	 gúnyosan.	 –	 De	 nem

tudom,	szükségem	van-e	az	ilyen	fonákból	lecsapott	bókokra.
A	 férfi	 elnevette	 magát	 és	 az	 ajtóhoz	 ment.	 A	 nő	 elfordította	 a	 fejét,	 amint

megérezte	magán	a	férfi	tekintetét.
–	Nem	is	tudom	–	jegyezte	meg	elgondolkodva	Mahoney.	–	Meglehet,	hogy	az

ülőmunka	 teszi,	 amire	 figyelmeztettem,	 ám	 az	 sem	 kizárt,	 hogy	 a	 jóféle	 házi
koszt,	de	merem	állítani,	mintha	megnőtt	volna	kissé	a	feneke.
–	 Szemét!	 –	 kiabálta	 Phyl,	 miután	 a	 férfi	 nevetve	 becsukta	 maga	 mögött	 az

ajtót.	–	Vadállat!	Seggfej!
Az	 ajtó	 ismét	 kinyílt,	 a	 férfi	 bedugta	 a	 fejét,	 és	 döbbent	 arccal	 így	 szólt:	 –

Nahát,	 doki,	 ha	 már	 ilyen	 durvaságokat	 mond,	 legalább	 legyen	 tisztában	 a
jelentésükkel…
–	Menjen	 már,	 maga…	 zsaru!	 –	 rivallt	 rá	 a	 nő,	 mire	 a	 férfi	 nevetve	 ismét

behúzta	maga	után	az	ajtót.
Bea	 is	 nevetett,	 majd	 akarata	 ellenére	 Phyl	 is	 csatlakozott	 hozzá.	 –	 Miért

kedvelem	ezt	a	pasast	annyira?	–	kérdezte	félig-meddig	önmagától.	–	Hiszen	egy
öntelt,	férfisoviniszta	disznó?
De	 megnevettette	 Beát,	 és	 ez	 tetszett	 neki.	 A	 betege	 fölkészült	 az	 első

kiruccanásra.	Szemügyre	vette	a	lányt,	és	elégedett	volt	a	látvánnyal.
Bea	puha	bronzvörös	haja	már	kinőtt,	elfedte	a	csúnya	sebhelyeket.	Úgy	nézett

ki,	 mint	 a	 fiatal	 Audrey	 Hepburn.	 Bársonyos	 vörösbarna	 szeme	 két
árnyalatnyival	 világosabb	 volt,	 mint	 a	 haja,	 a	 bőre	 már	 nem	 volt	 hamuszínű,



hanem	mint	a	friss	tejszín.	Igaz,	még	mindig	nagyon	soványnak	tűnt.	A	csigolyáit
meg	lehetett	számolni,	az	összes	inat	a	nyakán,	a	csukló-	és	bokacsontja	nagyon
nagynak	látszott.	De	az	egy	hónappal	azelőtti	állapotához	képest	csodaszép	volt.
Farmer	 és	 póló	 volt	 rajta,	 amiket	 Phyltől	 kapott,	 aki	 tudta,	 hogy	 a	 lány

örömmel	jár	ilyenben.	És	valóban.	Minden	remekül	állt	a	lány	törékeny	alakján.
Végigjárták	 a	 divatos	 üzleteket,	 butikokat,	 és	Bea	 hiába	 tiltakozott,	 Phyl	 egy

egész	ruhatárat	vett	neki,	a	lezser	otthoni	viselettől	a	kisestélyiig.
–	De	hová	vegyem	föl	ezt	a	sok	ruhát?	–	kérdezte	Bea,	miközben	felpakolva

mentek	vissza	a	kocsihoz	az	egyik	butikból.
–	Ezt	majd	vacsora	közben	 elmondom	–	 felelte	Phyl.	 –És	ha	van	két	 nő,	 aki

megdolgozott	 a	 vacsoráért,	 akkor	 azok	 mi	 vagyunk.	 Bátran	 meghódítottuk	 az
üzleteket,	de	különösen	 te,	 és	mindenhonnan	 trófeákkal	 tértünk	vissza.	Ezt	meg
kell	ünnepelni.
A	 Starsban	 foglaltatott	 asztalt.	 Bea	 csak	 belebújt	 új	 bronzvörös	 bársony

blézerébe,	és	mintha	átváltozott	volna.	Igaz,	borostyán	fülbevaló	lógott	a	füléből,
és	 ajkát	 kifestette	 a	 Prescriptives	 Havana	 rúzzsal,	 amire	 az	 egyik	 eladónő
beszélte	rá.
–	Hát,	nézd	csak	meg	–	csodálta	meg	Phyl,	amikor	az	asztalhoz	ültek.	–	Minden

férfi	feléd	fordul.
–	Én	azt	hittem,	téged	néznek.	–	Bea	óvatosan	körbehordozta	a	tekintetét.	–	Ez

csodálatos	 –	 szólalt	meg	 boldogan.	 –	De	 bárcsak	 ne	 költöttél	 volna	 rám	 ennyi
pénzt,	Phyl!	Ígérem,	visszafizetem.	Majd	ha	lesz	állásom.
–	Ha	már	szóba	hoztad,	éppen	egy	állásról	szeretnék	veled	beszélni.
Bea	döbbenten	meredt	Phylre,	miközben	barátnője	egy	üveg	bort	rendelt,	majd

elmélyedt	az	étlap	tanulmányozásában.
–	 Egészségedre,	 drága	 Bea	 –	 szólalt	 meg	 Phyl,	 és	 felemelte	 a	 poharát.	 –	 A

felépülésedre	és	a	barátságunkra.
–	Én	vagyok	az,	akinek	hálásnak	kell	lennie.	Mindent	köszönök.	Azt,	hogy	van

fedél	a	fejem	fölött,	hogy	ilyen	csodálatos	ruhákat	kaptam.	–	Hálatelt	szemekkel
nézett	 Phylre,	majd	 csendesen	 hozzátette:	 –	És	 hogy	nem	vesztettem	 el	 a	 józan
eszem.
–	 Ideje	 elkezdeni	 a	 rehabilitáció	 kettes	 számú	 fázisát	 –	 szólalt	 meg	 Phyl.	 –

Lehet,	hogy	egy	kicsit	ijesztőnek	fogod	találni,	viszont	két	dolgot	is	el	lehet	vele
érni.	És	mindkettő	fontos	lehet	számodra.
Bea	izgatottan	nézett	Phylre.	Nem	akart	semmilyen	változást;	ugyanezt	az	életet

szerette	volna	folytatni.
Phyl	magyarázni	kezdett:	–	Van	egy	barátnőm,	Millie	Renwick.	Gazdag,	mint

Rockefeller,	és	őrült,	mint	egy	csepűrágó,	nála	rapszodikusabb	nővel	az	életben



nem	találkoztam.	New	Yorkban	él,	és	most	épp	társasági	titkárt	keres,	aki	számon
tartja	 a	 meghívásokat,	 elintézi	 a	 telefonjait,	 és	 afféle	 társalkodónőként	 vele
utazgat.	 –	 Elnevette	magát,	mint	 akinek	 eszébe	 jut	 valami.	 –	 Persze,	 pontosabb
volna	 ha	 küldd-ide-küldd-odának	 neveznénk,	már	 amennyire	 ismerem	Millie-t.
Igazi	sárkány,	de	ez	csak	a	felszín.	A	lényeg	az,	most	épp	Párizsba	készül.	Mivel
te	 perfekt	 beszélsz	 franciául,	Millie	 pedig	 egy	 szót	 sem,	 ki	 volna	 alkalmasabb
nálad	a	munkára?
Bea	gyomra	hirtelen	összeszorult	a	félelemtől.	Nem	akart	New	Yorkba	menni,

Párizstól	pedig	szinte	rettegett.
–	 Jól	 ismerem	Millie-t	 –	 folytatta	 Phyl.	 –	 Én	 segítettem	 át	 néhány	 krízisen,

próbáltam	 feldolgoztatni	 vele	 a	 bűntudatát,	 amit	 a	 gazdagsága	 miatt	 érez.	 Én
mondom	 neked,	 ugyanannyit	 jótékonykodik,	 mint	 amennyit	 költ.	 Nincs	 Millie
Renwicknél	 bőkezűbb	 lélek	 ezen	 a	 világon.	De	 figyelmeztetlek,	 nagyon	 eredeti
személyiség.	Manapság	nem	születnek	olyan	emberek,	mint	ő.
Szeretném,	ha	egyedül	utaznál	hozzá	New	Yorkba.	Ezt	a	nagy	 lépést	egyedül

kell	megtenned.	Itt	a	soha	vissza	nem	térő	alkalom,	hogy	visszatérhess	a	világba.
–	Phyl	fürkész	tekintettel	nézett	Beára.	–	Nos,	mit	szólsz	hozzá?
Minden	 félelme	 ellenére	 Bea	 tisztában	 volt	 azzal,	 hogy	 Phylnek	 igaza	 van.

Némi	 szomorúság	 vegyült	 a	 mosolyába,	 amikor	 megszólalt:	 –	 Szóval,	 ezért
vetted	ezt	a	sok	ruhát	nekem?
–	 Millie	 ruhaőrült,	 és	 csak	 a	 legjobb	 helyekre	 jár:	 a	 legjobb	 éttermekbe,	 a

legjobb	 szállodákba,	 a	 legjobb	 üdülőhelyekre.	 Ez	 azért	 nem	 lehet	 olyan	 rossz,
nem	igaz,	Bea?
Mind	 a	 ketten	 nagyot	 nevettek,	 majd	 Bea	 szólalt	 meg	 elsőként:	 –	 Két	 okot

említettél	 az	 előbb	 azzal	 kapcsolatban,	 hogy	 jó,	 ha	 Millie-nek	 dolgozom.	 Mi
volna	a	másik?
Tekintetük	 összekapcsolódott	 az	 asztal	 fölött.	 –	 Nem	 akarom,	 hogy	 San

Franciscóban	maradj.	Biztonságban	szeretnélek	tudni.
Bea	szeme	elsötétedett	 félelmében.	–	Arra	gondolsz,	hogy	visszajöhet?	Hogy

újra	próbálkozik?	–	Ez	a	gondolat	többször	is	kísértette	az	elmúlt	hónapokban.
–	Millie-vel	 biztonságban	 tudlak	 –	 nyugtatta	 meg	 Phyl.	 –	 Senki	 nem	 ismer,

senki	nem	tudja,	mi	 történt	veled.	Hamarosan	pedig	már	Párizsban	leszel.	 Igen,
és	még	valami.	Azt	hiszem,	Párizsban	talán	elkezdesz	emlékezni.
–	 És	 akkor	 mi	 van?	 –	 suttogta	 rémülten	 Bea.	 –	 Mi	 van,	 ha	 eszembe	 jut,	 ki

vagyok?	És	hogy	ki	akart	megölni?
–	 Akkor	 fogod	 a	 telefont	 és	 felhívsz.	 Én	 meg	 azonnal	 odarepülök	 –	 ígérte

Phyl.	 –	 Számíthatsz	 rám.	 Különben	 is	 meghívtak	 Párizsba	 egy	 orvos
kongresszusra	 a	 jövő	 hónapban.	 Nem	 kell	 sokáig	 várnod.	 És	 ez	 nekem	 is



fogódzó	a	közeljövőre.	Hogy	láthatom	Párizst	és	találkozhatom	veled.
Ezután	 megmondta	 Beának,	 hogy	 már	 csütörtökre	 meg	 is	 vette	 neki	 a

repülőjegyet	New	Yorkba.	Tehát	két	nap	múlva	 indulnia	kell.	–	Most	már	nincs
idő	 visszakozni	 –	 jegyezte	 meg	 határozott	 hangon,	 mert	 tudta,	 hogy	 Bea	 nem
akar	utazni,	ő	is	tisztában	volt,	mennyire	üres	lesz	ezután	a	lakása	a	lány	nélkül.
Nem	örült	ennek,	még	akkor	sem,	ha	tudta,	hogy	helyesen	cselekszik.
Indulás	előtt	lefényképezte	Beát	vadonatúj	mentazöld	nadrágkosztümjében	és	a

cicával,	 akit	 úgy	 szorított	 a	melléhez,	mint	 egy	 kislány.	Bea	 arcán	 bizonytalan
mosoly	ült,	 tekintetében	aggodalom	tükröződött,	de	Phyl	úgy	találta,	hogy	ettől
csak	még	csinosabb.	A	képet	ezüst	keretben	az	éjjeliszekrényére	tette.	Ahogy	az
emberek	a	saját	gyerekeik	képével	teszik.
–	Ne	a	külső	alapján	ítéld	meg	Millie-t,	különben	egyetlen	napig	sem	maradsz

–	 ezekkel	 a	 szavakkal	 búcsúztatta	 a	 lányt,	 mielőtt	 feltette	 volna	 a	 New	 York-i
gépre.	És	Bea	hamarosan	rájött,	miért.
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Manhattant	megbénította	a	felhőszakadás,	amelyet	hurrikánerejű	szélrohamok

kísértek.	 A	 buszok	 és	 a	 kocsik	 összetorlódtak	 a	 közlekedési	 lámpáknál,	 taxit
kapni	 képtelenség	 volt,	 Bea	 kénytelen	 volt	 tíz	 utcasarkot	 gyalogolni	 jövőbeni
munkaadója	Ötödik	sugárúton	lévő	apartmanházáig.	Bőrig	ázva,	széltől	tépetten
sikerült	a	megbeszélt	időre	megérkeznie.
A	 Renwick-lakosztály	 egy	 egész	 szintet	 elfoglalt,	 és	 amint	 Bea	 kilépett	 a

liftből,	maga	Millie	tépte	föl	előtte	az	ajtót.
–	 Feltartottak?	 –	 kérdezte,	 de	 már	 be	 is	 száguldott	 a	 gazdagon	 aranyozott

hallból	 az	 aranybrokáttal	 borított	 falú	 nappaliba.	 Királynői	 gesztussal	 intett
Beának,	 hogy	 kövesse.	 –	 Elkéstél.	 Remélem,	 ez	 nem	 valami	 rossz	 szokás.	 A
nyomorult	 komornyikom	 most	 lépett	 ki,	 a	 házvezetőnőm	 pedig	 a	 múlt	 héten
lógott	 meg	 néhány	 kedves	 ékszerem	 társaságában,	 a	 konyhában	 pedig	 egy
filippínó	szakácsnő	ténykedik,	aki	viszont	alig	beszél	angolul.	Merem	állítani,	ha
ez	így	megy	tovább,	én	megőrülök.
A	nő	alacsony	volt,	molett,	 kislányos	 aranyszőke	 fürtökkel,	 cseresznyepiros,

fodros	 ruhában,	 és	 legalább	 tízcentis	 tűsarkokon	 billegett.	 Széles	 ajkaitól	 nem
tagadta	 meg	 a	 rúzst,	 ahogy	 a	 szempillafestékkel	 sem	 takarékoskodott,	 kezén
csillogó	gyűrűk.	A	szivárvány	ezer	színében	pompázó	nőnek	azonban	mégis	volt
stílusa.
Phyl	jó	előre	figyelmeztette	Beát,	hogy	Millie	Renwick	gazdag,	elkényeztetett

és	 bizonytalan	 korú	 nő.	 Egy	 dolog	 volt	 csak	 bizonyos	 vele	 kapcsolatban,
nevezetesen,	 hogy	 éveinek	 száma	 jóval	 több,	 mint	 amennyit	 hajlandó	 volt
elismerni.	 Múltjának	 momentumai	 a	 hallgatóság	 igényei	 szerint	 változtak	 –	 a
nagynevű	 család	 elárvult	 örökösnőjétől	 a	 ravasz	 üzletasszonyig;	 a	 mázlista
szerencsejátékostól	a	szegény	kislányig.
Millie	ravasz	kék	szemei	nem	egészen	egy	percig	Bea	arcvonásain	időztek.	–

Nos	 –	 szólalt	 meg	 csikorgó	 hangján	 –,	 ha	 valakinek,	 akkor	 neked	 nagy
szükséged	van	állásra.	Úgy	nézel	ki,	mint	akire	ráfér	egy	kiadós	evés.	–	Előrázott
egy	 Marlborót	 a	 gyűrött	 dobozból.	 Ügyet	 sem	 vetve	 az	 arany	 öngyújtóra	 az
asztalon,	 előhúzott	 egy	 gyűrött	 gyufásdobozt	 a	 zsebéből,	 és	 azzal	 gyújtott	 rá.
Miközben	elrázogatta	a	gyufaszálat,	olyan	élvezettel	szívta	le	a	füstöt,	ahogy	csak
a	vérbeli	nikotinista	képes.
Szemügyre	 vette	 a	 bőrig	 ázott	 fiatal	 lányt,	 aki	 a	 kínai	 selyemszőnyegre

csepegett.	 A	 rátörő	 köhögésroham	 után	 szarkasztikusan	 megjegyezte:	 –	 És



kiknek	 dolgozik	 Phyl,	 amikor	 nem	 pszichiáterkedik?	 Netán	 az	 Állatmentő
Szolgálatnak?
Bea	 dacosan	 fölszegte	 az	 állát,	 sarkon	 fordult,	 és	 elindult	 az	 ajtó	 felé.	 –	Azt

hiszem,	jobb	ha	én	most	megyek.
–	Ó,	 az	 isten	 szerelmére!	 –	Millie	 belepöckölte	 a	 hamut	 a	 hatalmas	 kristály

hamutartóba,	amely	már	így	is	csordultig	volt	szűrőig	szívott,	rúzsos	csikkekkel.
–	Ha	velem	élsz,	nem	lehetsz	ennyire	sértődékeny.	Vedd	le	a	kabátod,	és	bújj	ki
abból	a	vizes	cipődből.	Gyere,	ülj	le!	A	kandallóhoz.	És	mesélj!
Rávillantott	 Beára	 egy	 őszintén	 meleg,	 de	 hamiskás,	 félig-meddig

bocsánatkérő	 mosolyt,	 mire	 Bea	 azon	 kapta	 magát,	 hogy	 engedelmesen
megteszi,	 amit	 mondanak	 neki.	Millicent	 Renwick	 már	 csak	 ilyen	 ember	 volt,
erről	 maga	 is	 hamarosan	 meggyőződhetett.	 Az	 egyik	 pillanatban	 imádattal
csünggesz	 rajta,	 a	 következőben	 látni	 sem	bírod.	Az	 egyik	 pillanatban	 aranyos
öregasszony	volt,	a	következőben	szörnyeteg.
Bea	 kilépett	 vizes	 cipőjéből,	 levette	 a	 kabátját,	 amelyet	 a	 hall

márványpadlójára	hajított,	ahol	nem	tudott	semmiben	kárt	tenni.	Ezután	bement	a
könyvtárszobába,	és	óvatosan	leült	az	aranybrokát	heverő	szélére.
Millicent	kíváncsi,	fekete	szemei	mélyen	a	szemébe	fúródtak.	–	Nos?	–	szólalt

meg	 várakozóan.	 –	 Phyl	 nagy	 vonalakban	 elmesélte	 a	 történetedet,	 de	 nem
mindent.
–	 Nem	 sokat	 mondhatok.	 Volt	 egy	 balesetem,	 bár	 a	 rendőrségnek	 más	 a

véleménye.	 Szerintük	 valaki	 meg	 akart	 ölni.	 –	 Bea	 félresöpörte	 a	 haját	 a
homlokából	és	megmutatta	a	mély	sebet,	amely	behúzódott	a	haja	alá,	miközben
elmondta	a	történetet	Millie-nek.
–	Most	már	egészséges	vagyok	–	mondta	határozottan,	hiszen	nagy	szüksége

volt	az	állásra.	–	Csak	egy	baj	van…	semmire	sem	emlékszem.	Még	arra	sem,	ki
vagyok.
–	És	a	rendőrök	nem	segítenek?
–	 Senkinek	 nem	 jelentették	 be	 az	 eltűnését,	 akire	 ráillett	 volna	 a

személyleírásom.	Engem	sem	keresett	senki.	Mintha	senkit	nem	érdekelne,	élek-e
vagy	meghaltam.	Leszámítva	Phylt…	és	természetesen	Mahoney	nyomozót.
Millie	elgondolkozva	szívott	még	egy	utolsót	a	cigarettából,	majd	elnyomta	a

kristály	 hamutartó	 csikktengerében.	 –Nocsak,	 nocsak,	 egy	 nő,	 akinek	 nincs
múltja.	 –	 Beára	 meredt,	 elmosolyodott,	 majd	 titokzatosan	 megjegyezte.	 –
Tökéletes	útitárs	a	nő	mellett,	akinek	nincs	jövője.
Mindjárt	 hozzá	 is	 kezdhetsz	 a	 munkához.	 Hozz	 nekem	 egy	 csomag	 cigit	 a

szobámból.	Aztán	megteázunk.	Szólj	a	 filippínó	nőnek	a	konyhában,	hogy	Earl
Greyt	kérünk	két	 személyre.	De	most	ne	 legyen	méregerős,	mert	megölöm.	És



hozzon	szendvicset.	Füstölt	lazacost	és	tojássalátást.	Vágja	föl	csíkokra,	nehogy
szeleteket	hozzon;	egyébként	tudja,	hogyan	szeretem.	Aztán	ülj	bele	a	telefonba,
és	keríts	nekem	egy	új	komornyikot.	Nem	szeretem	magam	nyitogatni	az	ajtót.
Hatalmas	gyémántokkal	díszített	órájára	pillantott.	–Aztán	már	majdnem	annyi

idő	lesz,	hogy	jöhet	az	első	pohár	pezsgő.	–	Égnek	emelte	a	szemét	és	vágott	egy
grimaszt.	 –	 Édes	 Istenem,	 miért	 is	 hiszem,	 hogy	 az	 én	 koromban	 egy	 pohár
pezsgő	naplemente	előtt	maga	a	legédesebb	dekadencia?	Amikor	nem	is	érdekel
a	 dekadencia.	 És	 különben	 is,	 nem	 az	 alkohol	 fog	 végezni	 velem,	 hanem	 ez	 a
kurva	cigaretta…
Bea	beköltözött	 a	Central	 Parkra	 néző	 tizennégy	 szobás	 apartmanba.	Csinos,

kék-fehér	 szobája	 pontosan	 Millie	 fejedelmi	 lakosztályának	 szomszédságában
volt.	 –	 így	 elég	 csak	 kiabálnom,	 ha	 szükségem	 van	 rád	 –	 jelentette	 ki	 a	 nő
vidáman.	 Ott	 ült	 Bea	 ágyán,	 figyelte,	 ahogy	 kicsomagol,	 és	 minden	 egyes
ruhadarabot	kritikus	megjegyzésekkel	kommentált,	ahogy	a	szekrénybe	került.
–	Mmm,	nem	vagy	nagy	színpárti,	te	lány	–	mondta,	és	lesújtó	pillantást	vetett	a

soron	következő	semleges	színű	ruhára.	–	Hogy	képzeled,	hogy	felfigyelnek	rád,
ha	bézsben	jársz?	Látom,	hatott	rád	Phyl.	Én	azt	a	nőt	soha	nem	láttam	másban,
csak	fekete-fehérben.	Mondhatom,	zsibbasztó.
Elmosolyodott,	elhessegette	a	cigarettafüstöt,	majd	hamiskásan	megjegyezte:	–

Én	mindig	 úgy	 láttam,	 hogy	 a	 férfiak	 az	 élénk	 színekre	 reagálnak.	Mondjuk	 a
rózsaszínre.	És	persze	legyen	az	emberen	néhány	gyémánt.	De	megértem,	hogy
azok	után,	amiken	keresztülmentél,	nem	nagyon	akarod,	hogy	észrevegyenek.	–
Együtt	érzően	megpaskolta	Bea	kezét.	–	Ne	aggódj,	 lányka,	Millie	majd	vigyáz
rád.
Bea	 hálásan	 mosolygott.	 Előre	 látta,	 hogy	 Millie	 mellett	 tele	 lesz	 az	 élete

hullámhegyekkel	 és	–	völgyekkel,	de	 tudta,	hogy	Millie-ben	egy	kedves	ember
bújik	meg	a	rapszodikus	külső	alatt.
–	 Különben	 is,	 kinek	 kellenek	 a	 férfiak?	 –	 kérdezte	Millie,	 és	 felemelt	 egy

rézvörös	 pulóvert,	 amely	 majdnem	 ugyanolyan	 árnyalatú	 volt,	 mint	 Bea	 haja,
aztán	rosszallóan	megcsóválta	a	fejét.	–	Én	háromszor	voltam	férjnél,	drágám.
Az	 első	 egy	 lovaspólós	 volt.	 Aztán	 következett	 a	 lóversenyes	 korszakom,

ahhoz	 egy	 zsoké	 illett.	 Az	 utolsó	 pedig	 egy	 nemzetközi	 hírű	 playboy	 volt.	 És
hadd	áruljam	el,	nincs	unalmasabb	figura	egy	playboynál.	Utána	úgy	döntöttem,
három	 tökéletesen	 elég	 volt.	A	 házasságot	 nem	 nekem	 találták	 ki.	Nem	mintha
nem	lettek	volna	futó	kalandjaim	–	hamiskásan	kacsintott	 fekete	szemével	–,	de
azokhoz	legalább	nem	kellett	hozzámennem.
Bea	együtt	 nevetett	 vele,	majd	Millie	 türelmetlenül	 felcsattant:	 –	Na,	gyorsan

öltözz	 át,	 lányom.	 Megyünk	 ebédelni	 a	 Le	 Cirque-be.	 Vedd	 fel	 a	 legszebbik



szörnyűséges	bézs	ruhád,	ölts	magadra	egy	csábos	mosolyt,	és	készülj	fel	arra,
hogy	 New	 York	 legjobb	 ételeit	 fogod	 megkóstolni.	 És	 csak	 a	 leghizlalóbb
kajákat	 szabad	 rendelned,	 sürgősen	 ki	 kell	 párnásodnod	 egy	 kicsit.	 Este	 pedig
jótékonysági	 vacsora	 lesz	 a	 Waldorfban.	 Ott	 lesz	 az	 elnök	 is.	 Gondoltam,
érdekel,	 ezért	 vettem	 egy	 asztalt.	 Ott	 lesz	 egy	 csomó	 ember,	 akiknek	 majd
bemutatlak.
Bea	menten	letört,	Millie	azonnal	elkapta	a	pillantását.	–	Ne	félj,	tarolni	fogsz.

Csak	annyit	mondok	majd	nekik,	hogy	baleseted	volt,	és	a	memóriád	egy	kicsit
ködös	 lett.	 –A	 nevetése	 ugatásra	 emlékeztetett,	 amikor	 hozzátette:	 –	 Ezt
leszámítva	magad	vagy	a	tökély.
Bea	azon	kapta	magát,	hogy	két	héten	át	más	programja	sem	volt,	egyik	ebédet

követte	 a	 másik,	 aztán	 jótékonysági	 vacsora	 vagy	 bál.	 Még	 ahhoz	 is
hozzászokott,	hogy	Millie	folyton	leszólja	a	ruháit,	hogy	alig	használt	sminket,
és	hogy	nem	vonzzák	a	bőséges	reggelik.
–	 Maga	 olyan,	 mint	 az	 anyám	 –	 csattant	 fel	 Bea	 egy	 nap,	 amikor

visszautasította	a	desszertet	az	újabb	kiadós	ebéd	után.
–	Gondolom,	az	anyád	se	utasított	volna	vissza	egy	desszertet	a	Lutéce-ben.	–

Millie	 tettetett	 közönnyel	 pillantott	 rá,	majd	megkérdezte:	 –	 És	mondd,	milyen
volt	az	anyád?
Bea	pánikba	esett,	a	hideg	futkosott	a	hátán.	Üres	tekintettel	meredt	Millie-re.	–

Épp	most	mondtam,	nem?	De	hiába	próbálom	magam	elé	képzelni,	hiába	akarom
hallani,	 ahogy	mondja:	 „Edd	meg	 szépen	 a	 reggelid,	 hogy	 nagy	 és	 erős	 légy
nekem”,	csak	egy	nagy	űrt	érzek	az	agyamban.	Egyszerűen	nincs	benne	semmi.
A	hangja	 hisztérikusan	 felszaladt,	mire	Millie	megnyugtatóan	megpaskolta	 a

kezét,	 Phyl	 ugyanis	 megkérte,	 figyeljen	 az	 ébredező	 memória	 jeleire.	 Arra
azonban	nem	gondolt,	hogy	Bea	ilyen	hevesen	fog	reagálni.
–	 Szegény	 gyerek	 –	 jegyezte	 meg	 csendesen,	 ami	 szokatlan	 volt	 harsány

csevegéséhez	képest.	–	Kétségbeejtően	magányos	lehetsz.	Én	pedig	tudok	ezt-azt
a	magányosságról.	Szóval	akkor	muszáj	egy	kicsit	 felvidítanunk	egymást,	nem
igaz?	 Különben	 is,	 egy	 hét	 múlva	 Párizsba	 utazunk,	 és	 mi	 dobogtatna	 meg
jobban	egy	lányszívet,	ha	nem	Franciaország?
Bea	nagyon	remélte,	hogy	Millie-nek	igaza	lesz.
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Néhány	nappal	később	Mahoney	felhívta	Phylt.	–	Most	behajtanám	a	tartozását

–	jegyezte	meg	tele	önbizalommal.	–	Emlékszik?	Ígért	nekem	egy	vacsorát.
–	Cocóért	 cserébe,	 igen,	 emlékszem.	És	mivel	 én	olyan	nő	vagyok,	 aki	meg

szokta	adni	a	tartozását,	mondja	meg	a	helyet	és	az	időt,	Mahoney.
A	férfi	érezte,	hogy	a	nő	mosolyog.	–	Holnap	–	mondta.	–	És	bármi	jó,	amit

nem	McDonaldsnek	hívnak.
A	nő	elnevette	magát.	–	Akkor	holnap	–	nyugtázta.	–Jöjjön	értem	fél	nyolcra.
–	Fél	nyolcra	–	 ismételte	meg	a	 férfi	 és	megcsóválta	 a	 fejét,	mert	 soha	nem

hitte	volna,	hogy	a	doktornő	valaha	igent	mond.
–	 És	 Mahoney…	 egészen	 biztosan	 nem	 McDonald'sbe	 megyünk,	 szóval

próbáljon	meg	egy	kicsit	normálisabban	kinézni,	jó?
A	férfi	hangosan	fölnevetett	és	letette	a	kagylót.
Másnap	 este	 pontban	 fél	 nyolckor	 a	 nő	 ajtaja	 előtt	 állt	 és	 becsengetett.	 Phyl

ajtót	nyitott,	majd	szótlanul	szemügyre	vette	a	férfi	elegáns	sötét	öltönyét,	fehér
ingét	 és	 tűzpiros	 virágokkal	 ékesített	 selyem	 nyakkendőjét.	Mahoney	 haja	még
vizes	volt,	a	fésű	jól	látható	barázdákat	húzott	belé.	A	cipője	úgy	ragyogott,	hogy
akár	 meg	 is	 nézhette	 volna	 magát	 benne.	 A	 férfi	 egyik	 kezében	 csokrot
szorongatott,	a	másikban	barna	papírzacskót.
–	Úgy	néz	ki,	mint	egy	zsaru,	aki	 tisztes	polgárnak	adja	ki	magát	–	 jegyezte

meg	Phyl	mosolyogva.
–	Sebaj,	de	látom,	maga	is	megnyugodott	–	felelte	a	férfi	vigyorogva,	amikor

észrevette,	hogy	a	nő	elpirul.	Phyl	ma	este	 leengedte	 a	haját,	 nem	a	 szoros	kis
kontyban	 viselte.	 Mint	 mindig,	 most	 is	 feketében	 volt,	 de	 most	 egy	 mélyen
kivágott	 gézszerű	 anyagból,	 amelyhez	 feszes	 szoknya	 járt.	 És	 mindeközben
liliom-	és	gardénia	illat	lebegte	körül.
A	 férfi	 elismerően	végigmérte,	miközben	átadta	neki	 a	virágot.	 –	 Jobb	 illata

van,	mint	a	rózsáimnak	–	jegyezte	meg.
–	 Bellodgia	 –	 felelte	 a	 nő	 hűvösen.	 –	 Kissé	 régimódi,	 de	 ez	 illik	 a	 ma	 esti

hangulatomhoz.	És	köszönöm	a	szép	rózsákat.
A	virágok	rózsaszínjébe	egy	árnyalatnyi	krémszín	vegyült,	a	selymes	szirmok

épp	kezdtek	kinyílni.
–	 Oceanának	 hívják	 őket	 –	magyarázta	 a	 férfi.	 –	 Azt	 hiszem,	 kerti	 virágok,

szóval	 kissé	 régimódiak.	 Akárcsak	 a	 maga	 parfümje.	 A	 jelek	 szerint	 én	 is	 az
esthez	illő	hangulatban	vagyok.



A	 papírzacskót	 a	 macskának	 adta,	 amely	 a	 lábaihoz	 dörgölődzött	 és	 vadul
dorombolt.	–	Ez	pedig	Coco	cicáé,	hogy	elfoglalja	magát,	míg	a	gazdi	távol	van.
Együtt	 nevettek,	 amikor	 a	 macska	 kibányászta	 a	 játékegeret	 a	 papírból,

felhajította	a	levegőbe,	majd	utána	vetette	magát.
Phyl	pezsgővel	kínálta	Mahoney-t.
–	Remek	választás	–	jegyezte	meg	elismerően	a	férfi,	miután	belekortyolt.	–	És

korántsem	nyilvánvaló.	Kevesen	ismerik,	pedig	a	Laurent	Perrier	patinás	márka,
a	Grand	Siécle	az	egyik	legjobb	pezsgőjük.
Phyl	 döbbenten	 meredt	 a	 férfira.	 –	 Milyen	 meglepetést	 tartogat	 még

számomra,	 Mahoney?	 –	 kérdezte.	 –	 Én	 egy	 korty	 után	 nem	 tudtam	 volna
megmondani,	hogy	ez	Grand	Siécle.	Hogy	a	csudába	jött	rá?
A	 férfi	 lazán	 megrántotta	 a	 vállát.	 –	 Ez	 is	 csak	 egy	 dolog,	 amire	 a

zsaruiskolában	 megtanítják	 az	 embert.	 –	 Kihívóan	 mosolygott.	 –	 Nehogy
elhiggye.	Egyetem	után	egy	évig	Franciaországban	éltem,	ősszel	pedig	Épernay-
ben	 szüreteltem.	 Minden	 kis	 bárban	 vagy	 kávéházban	 pezsgőt	 is	 mérnek,	 így
aztán	 minden	 kistermelőét	 végig	 tudtam	 kóstolni.	 Annyira	 megkedveltem	 a
dolgot,	 hogy	 aztán	 módszeresen	 végigittam	 a	 nagy	 márkákat	 is.	 Eléggé
válogatós	vagyok,	de	történetesen	ez	a	fajta	volt	az	egyik	kedvencem.	–	Megint
rántott	 egyet	 a	 vállán.	 –	 Szóval	 látja,	 nincs	 bene	 semmi	 rejtély.	Merő	 véletlen,
hogy	a	kedvencemet	választotta.
–	Azt	sem	bánnám,	ha	most	is	maga	főzne	–	jegyezte	meg	a	nő	mosolyogva.	–

Maga	ebben	verhetetlen.
–	Amikor	 csak	 óhajtja,	 doki.	Csak	 füttyentsen,	 és	 jövök,	 elkészítek	magának

bármilyen	 olasz	 különlegességet,	 legyen	 az	 Marcelle	 Hazán	 gombarizottója,
Roger	Vergé	csirkelevese	vagy	a	mamám	régimódi	vegetáriánus	lasagná-ja.	És	a
legjobb	édességet	kapja,	amit	csak	Rómától	innen	adnak.
–	Tiramisut?
–	Én	utálom,	de	ha	maga	azt	kívánja,	doki,	akkor	megcsinálom.
–	De	ne	ma	–	jegyezte	meg	a	nő	és	felkapta	a	blézerét.	–	Későre	jár.
Mahoney	 kérdően	 húzta	 föl	 a	 szemöldökét,	 amikor	meglátta	 a	 járda	mellett

várakozó	hosszú,	fekete	limuzint.	A	nő	kihívó	mosolyt	villantott	rá,	miközben	a
sofőr	 kitárta	 előttük	 az	 ajtót.	 –	 Csak	 nem	 hitte,	 hogy	 hagyom	 inni,	 aztán	meg
vezetni?	Nem	szeretném,	ha	miattam	nem	lehetne	magából	polgármester.
Mahoney	 idegesen	körülnézett,	amikor	beült	Phyl	mellé.	–	Legalább	 fekete	–

jegyezte	meg.	–	Ha	kiszúrnak	a	kollégák,	azt	hihetik,	hogy	temetésről	jövök,	és
nem	striciként	teszek	szert	egy	kis	mellékesre.	Doki,	 limuzinról	nem	volt	szó	a
megegyezésben.	Én	csak	egy	szimpla	vacsorát	kértem.
–	És	pontosan	ezt	is	fogja	kapni	–	felelte	komoly	arccal	a	nő.	–	A	legfinomabb



szimpla	 vacsorát,	 ezt	 garantálhatom	 magának.	 Bár	 lehet,	 hogy	 nem	 is	 –	 tette
hozzá,	 mert	 eszébe	 jutott	 az	 a	 spagetti.	 –	 És	megtenné,	 hogy	ma	 este	 Phylnek
szólít	és	nem	dokinak?	Valahogy	jobban	illik	az	alkalomhoz.
A	 férfi	bólintott,	miközben	kihajtottak	észak	 felé	a	városból.	–	Rendben	van,

Phyl.	–	Kezet	rázott	a	nővel.	–Hadd	mutassam	be	magának	Francot.	Hanem	tudja
mit?	 Ez	 a	 Franco	 nagyon	 hamar	 megszokja	 ám	 ezt	 a	 fajta	 életet.	 Szép	 nők,
limuzin,	 kiváló	 ételek…	 Lehet,	 hogy	 már	 meg	 is	 haltam,	 és	 most	 a
paradicsomban	vagyok?
–	 Azért	 mérget	 ne	 vegyen	 rá	 –	 figyelmeztette	 a	 nő.	 Szokatlanul	 meleg	 volt

ezen	a	májusi	estén,	a	Lark	Creek	Inn	nyitott	ablakain	beáradt	a	balzsamosan	lágy
levegő.	 Az	 asztalon	 álló	 gyertyák	 lángja	 meg-megrebbent,	 miközben
kortyolgatták	 a	 testes	 kaliforniai	 merlot-t.	 –	 Kicsit	 karcos,	 de	 csodálatos	 –
jegyezte	meg	Mahoney.	–	Akárcsak	maga.
–	 Köszönöm,	 Franco.	 De	 mondja	 csak,	 miért	 helyez	 el	 mindig	 valami	 kis

döfést	a	bókjaiban?
A	 férfi	 színpadiasan	 felsóhajtott.	 –	Nem	 tudom,	Phyl.	Talán	analizálnia	kéne,

mi	baj	a	pszichémmel.
–	Nincs	 a	 pszichéjének	 semmi	 baja	 –	 vágott	 vissza	 a	 nő.	 –A	 fejének	 viszont

annál	több.	Teljesen	el	van	szállva,	hogy	ennyi	figyelmet	szentel	magának	a	sajtó.
–	Kíváncsian	 közelebb	 hajolt.	 –	Mondja	 csak,	 hogy	 csinálja?	Hogyhogy	maga
megold	minden	megoldatlan	bűntényt?
–	Kemény	munkával.	Intuícióval.	A	tények	alapos	át-meg	átrostálásával.	És	jó	a

szemem	is	–	erre	szükség	van	a	helyszín	átvizsgálásakor.	És	szerencsére	pocsék
a	 memóriám,	 el	 tudom	 felejteni	 a	 mindennapos	 szörnyűségeket.	 –	 Grimaszba
rándult	az	arca.	–	Nincs	abban	semmi	csillogás,	ha	az	ember	gyilkossági	zsaru,
doki.	Az	egészet	csak	a	sajtó	fújja	föl.
–	Akkor	miért	ezt	választotta?	Miért	nem	ment	el	tanítani?
–	Az	ír	nagyapám	zsaru	volt,	akárcsak	az	olasz	nagyapám	és	apám	is.	A	jelek

szerint	nem	tudtam	legyőzni	a	géneket.
–	 Vagy	 csak	 jót	 akart	 tenni	 –	 szólalt	 meg	 a	 nő	 csendesen.	 –	 Segíteni	 az

embertársain.
Mahoney	 elnevette	 magát.	 –	 Hát	 persze,	 pontosan.	 Íme	 Szent	 Franco.	 Jól	 is

hangzana	 a	 kapitányságon.	 Phyl,	 az	 az	 igazság,	 hogy	 én	 egy	munkáját	 szerető
zsaru	 vagyok,	 akinek,	 hogy	 mi	 okból,	 nem	 tudom,	 elégedettséget	 okoz,	 hogy
elkapja	a	gyilkosokat	és	az	őrülteket,	akik	istennek	képzelik	magukat	és	képesek
azért	is	ölni,	hogy	belőhessek	magukat.	Vagy	mondjuk	öt	dollárért.	Vagy	pusztán
azért,	mert	 ferde	 szemmel	 néztek	 rájuk.	Aztán	 itt	 vannak	 azok,	 akik	megölik	 a
nőt,	 miután	megerőszakolták	 őket,	 csak	 hogy	 ne	 vallhassanak	 ellenük.	 Vagy	 a



kölykök,	akik	a	nagyanyjuk	torkára	tekerik	a	harisnyáját,	hogy	elszedhessék	tőle
összekuporgatott	pénzét,	azt	a	százötven	dollárt,	amit	a	matrac	alá	rejtett.	És	mit
vesz	belőle	a	srác?	Egy	Nike	cipőt	és	egy	olcsó	bőrdzsekit,	hogy	elkápráztassa	a
kiscsajt,	akivel	jár.	Esetleg	még	vesz	is	a	lánynak	egy	kólát,	aki	hálából	talán	le	is
fekszik	neki.
Franco	 kellemes	 arca	 elborult,	 Phyl	 rémülten	 fürkészte	 a	 tekintetét.	 –	 Ne

haragudjon	–	szólalt	meg	csendesen	a	férfi.
–	De	maga	kérdezte.
–	Igen.
A	 férfi	 megcsodálta	 partnernőjét.	 A	 szellőtől	 megremegett	 a	 gyertyaláng,

amely	 alulról	 vetett	 fényt	 az	 arcára.	 Válla,	 feszes	melle	 krémszínűnek	 hatott	 a
fekete	sifonruhában.
–	Vöröset	kéne	hordania	–	jegyezte	meg	Mahoney	könnyedén,	hogy	fordítson

a	 beszélgetés	 menetén	 és	 a	 rájuk	 telepedő	 hangulaton.	 –	 Remekül	 állna	 a
sminkjéhez.
A	 nő	 zavartan	 sütötte	 le	 a	 szemét;	 a	 beszélgetés	 hirtelen	 személyes	 témákat

érintett.	 –	 Járjanak	 vörösben	 a	 vegasi	 prostik	 –	 felelte	 hűvösen.	 –	 Vagy	 a
túlöltözött	öreg	hölgyek,	mondjuk	egy	hajókiránduláson.
–	Tényleg?	–	A	férfi	szeme	hamiskásan	megvillant.	–Sokunk	azt	hiszi,	hogy	a

vörös	a	 rózsa	és	a	 szerelmi	üzenetek	 színe.	Kíváncsi	vagyok,	ebből	mit	hoz	ki
egy	jó	nevű	pszichiáter?
–	 Minden	 bizonnyal	 azt	 mondaná,	 hogy	 a	 kora	 ellenére	 maga	 még	 mindig

javíthatatlanul	romantikus,	Franco	Mahoney.
Mindketten	nagyot	nevettek	ezen,	s	a	férfi	arra	gondolt,	mennyire	tetszik	neki	a

nő	 hűvös	 távolságtartása.	 Beszélgettek,	 szinte	 szikrázott	 körülöttük	 a	 levegő,
miközben	 egyszerű	 sült	 csirkét	 ettek,	 ami	 olyan	 finom	 volt,	 hogy	 Mahoney
mérget	 vett	 volna	 rá:	 valami	 különleges	 farmon	 tenyésztették,	 elkészíteni	meg
csak	egy	igazi	nagymama	tudta	volna	így.
–	Magam	sem	tudtam	volna	jobban	megcsinálni	–	jelentette	ki	elégedett	sóhaj

kíséretében.	–	Jó	választás	volt	dr.	Phyl.	Jobban	ismer,	mint	gondoltam	volna.
–	Ez	 a	munkám	–	 felelte	 a	 nő	mosolyogva.	 –	De	 ragaszkodom	hozzá,	 hogy

kóstolja	meg	a	kenyérpudingot	is.	Ennél	ugyanis	nincs	fantasztikusabb.
–	Ha	maga	mondja,	hölgyem.	Látja,	milyen	kezes	bárány	 lettem!	–	Mahoney

nevetett,	 roppant	 jól	 érezte	magát.	 –	Nagyon	meg	 tudnám	 szokni	 ezt	 az	 életet:
limuzin,	 vacsora	 és	 egy	 szépséges	 kísérő,	 aki	 fizet	 mindent.	 Bár	 egy	 kicsit
túlzásnak	érzem	egy	kismacska	fejében.
–	De	nem	akármilyen	kismacskáról	van	szó.	–	A	nő	átnyúlt	az	asztal	fölött	és

megfogta	 a	 férfi	 kezét,	 aki	 meglepődve	 nézett	 rá.	 –	 Természetesen	 akkor	 este



igaza	 volt.	 Pontosan	 kielemezte	 az	 én	 ostoba,	 önző,	 skatulyákba	 gyömöszölt
életemet.	Én	nem	mertem	volna	ennyire	őszinte	lenni	magamhoz.	Képtelen	lettem
volna	elfelejteni	a	múltam	és	kibékülni	a	jelennel.	Ám	hála	magának,	Cocónak	és
Beának,	az	egész	életem	megváltozott.
A	férfi	szemei	a	nőt	fürkészték.	–	Nem	akar	mesélni	nekem	a	múltjáról?
Phyl	 lesütötte	 a	 szemét,	 ujjával	 a	 kés	 alakját	 rajzolta	 körül.	 Olyan	 halkan

beszélt,	 hogy	 a	 férfinak	 közelebb	 kellett	 hajolni,	 hogy	 értse.	 –	 Valaha	 férjnél
voltam.	 Persze	 túlságosan	 fiatalok	 voltunk.	 Mindketten	 a	 Chicago	 Generálban
gyakornokoskodtunk.	 Azt	 hiszem,	 ebben	 a	 kórházban	 van	 a	 legnagyobb
nyüzsgés	 az	 egész	 országban,	 különösen	 hétvégén.	 Szombat	 esti	 láznak
emlegették,	 bár	 a	 péntek	 is	 legalább	 olyan	 pocsék	 volt.	 Az	 emberek	 leisszák
magukat,	 verekszenek,	 egymás	 vérét	 ontják.	 Mi	 is	 a	 felvételes	 osztályon
ismerkedtünk	 meg,	 egy	 összeszurkált	 fickót	 kellett	 ellátnunk,	 ő	 a	 Stanfordról
jött,	 én	 a	 Yale-ről,	 szóval	 első	 látásra	 utáltuk	 egymást,	 így	 természetesen
egymásba	szerettünk.
Phyl	 szomorúan	 mosolygott,	 ahogy	 felidézte	 magában	 az	 ifjúságot,	 a

szerelmet.	 –	 Hagyománytisztelő	 fiú	 volt,	 ragaszkodott	 a	 házassághoz.	 Olyan
feleséget	akart,	aki	otthon	marad	és	csak	a	családnak	él.	A	gyerek	szinte	azonnal
meg	 is	 született.	Kislány	volt,	 egy	édes,	aranyos	kislány.	–	A	nő	 felpillantott	és
arca	 elérzékenyült.	 –	 Ugye	 tudja,	 Franco,	 mennyit	 képes	 sírni	 egy	 csecsemő?
Nos,	 a	 miénk	 nem	 sírt.	 Álomjó	 baba	 volt	 az	 első	 pillanattól	 fogva.	 A	 férjem
tehetős	családból	származott;	ők	fizették	a	fiuk	tanulmányi	költségeit.	Nálam	ez
máshogy	ment.	Engem	kisgyerek	koromban	elhagytak.	Nem	is	ismertem	igazán
az	 anyámat,	 apa	meg	 soha	 nem	 volt	 a	 láthatáron.	Amikor	 az	 anyám	 lelépett,	 a
bíróság	nevelőszülőknél	helyezett	el.	Három	és	tizenhét	éves	korom	között	volt
belőlük	 jó	 pár.	 Jézusom,	 mennyire	 hiányzott	 nekem	 az	 anyám	 akkoriban!	 Sőt
még	néha	most	is…	nehéz	megszokni,	hogy	az	embert	eltaszítja	a	saját	anyja.
Szóval	elhatároztam,	hogy	ez	nem	történhet	meg	az	én	kislányommal.	Szögre

akasztottam	 az	 ambíciómat,	 és	 át-vedlettem	 főállású	 anyává	 a	 dearboni	 kis
házban.	A	férjem	napi	tizennyolc	órákat	dolgozott,	folyton	kimerült	volt.	Én	ezt
megértettem,	 hiszen	 azelőtt	 én	 is	 ugyanazt	 csináltam.	 Azt	 mondtam,	 el	 kell
mennünk	 szabadságra,	 de	 csak	 kettesben.	 –	 Végtelennek	 tűnő	 hallgatás
következett,	 Phyl	 némán	 az	 asztalra	 meredt.	 Franco	 csak	 várt,	 nem	 mert
megszólalni.
Aztán	 a	 nő	 fojtott	 hangon,	 suttogva	 folytatta:	 –	 Letettük	 a	 gyereket	 a

nagyszülőknél	 San	Diegóban	 és	 elbúcsúztunk	 tőle.	 Integetett	 nekünk	 a	 duci	 kis
kezével,	még	 csókot	 is	 dobott	 utánunk,	mi	meg	 továbbutaztunk	Mexikóba.	Kék
ég,	tenger,	tökéletes	nyugalom	édes	kettesben.
Franco	 szinte	 látta	 a	 nyílt	 sebet	 a	 nő	 lelkén,	 ahogy	 az	 felpillantott	 semmibe



meredő	 kék	 szemével.	 Átnyúlt	 az	 asztal	 fölött,	 és	 két	 keze	 közé	 fogta	 a	 kezét.
Legszívesebben	magához	húzta	volna,	hogy	megvigasztalhassa…
–	 Két	 napja	 voltunk	 ott,	 amikor	 felhívtak	 telefonon,	 hogy	 a	 kicsi

megbetegedett.	Az	orvos	agyhártyagyulladásra	gyanakodott.	Csak	másnap	reggel
volt	vissza	gép.	A	charterjáratra	is	órákig	kellett	várnunk…
–	Ne	folytassa	–	szólalt	meg	Franco,	és	megszorította	a	nő	hideg	kezét.	–	Csak

feltépi	a	sebeket,	és	értem…
Phyl	 mintha	 nem	 is	 hallotta	 volna.	 Szemében	 könny	 csillogott.	 –	 Meghalt,

mielőtt	 hazaértünk	 volna.	 És	 csupán	 kétéves	 volt.	 Én	 meg	 csak	 arra	 tudtam
gondolni,	 hogy	 végig	 engem	 szólongatott:	 mami,	 mami…	 És	 én	 nem	 voltam
mellette.	A	saját	anyja	cserbenhagyta…
–	Ó,	istenem	–	sóhajtott	föl	együtt	érzően	Franco.
Látta,	 hogy	 Phyl	 nagyon	 uralkodni	 akar	 magán.	 –”Évekig	 tartott,	 míg	 meg

tudtam	 emészteni.	Néha	 arra	 gondolok,	 nem	 emiatt	 lettem-e	 jobb	 orvos.	Hogy
magam	 is	 megéltem	 egy	 ekkora	 fájdalmat…	 Próbálok	 nem	 gondolni	 rá,	 de
valahogy,	amikor	megpillantottam	Beát	a	tévében,	amikor	még	halottnak	hitték,
hirtelen	 megint	 mindent	 újraéltem.	 Az	 anyjára	 gondoltam,	 hogy	 most	 nincs
mellette,	hogy	majd	telefonon	közlik	vele…	hogy	a	lánya	meghalt…
–	Köszönöm,	hogy	beavatott	–	jegyezte	meg	csendesen	Franco.
Phyl	 csak	 bólintott.	 –	 A	 férjem	 ugyanígy	 megszenvedett.	 Ö	 azonnal	 újabb

gyereket	 akart,	 én	 viszont	 nem	 bírtam	 volna	 elviselni.	 Visszamentem	 az
egyetemre,	beálltam	megint	a	kórházi	taposómalomba…	Aztán	két	évvel	később
elváltunk,	 ő	 most	 sikeres	 belgyógyász	 San	 Diegóban,	 megnősült,	 van	 négy
gyereke.	 Én	 meg	 dr.	 Phyl	 lettem,	 aki	 majdnem	mindenre	 képes	 figyelni,	 csak
saját	magára	nem.
–	Pedig	talán	éppen	ezt	kéne	tennie.	Többet	kéne	gondolnia	magára	és	Beára.

Az	életet	élni	kell,	Phyl,	és	maga	olyan	nő,	akinek	sokkal	több	járna.	Legyen	egy
kicsit	önzőbb,	és	szeresse	jobban	saját	magát.
–	 És	 akkor	 talán	 majd	 más	 is	 meg	 fog	 szeretni?	 –	 A	 nő	 megpróbált

mosolyogni.	–	Ugye	tudja,	ki	vagyok?	A	jégkirálynő?	Nem,	nem	hiszem,	Franco.
Magam	választottam	ezt	az	utat	magamnak.
A	 férfi	 csak	 nézte	 a	 nőt,	 hogy	milyen	 szép,	 ahogy	 a	 könnyek	 ott	 csillognak

hosszú,	 fekete	pilláin,	ahogy	a	 fájdalmas	emléktől,	a	 feldolgozatlan	bűntudattól
meg-megremeg	 a	 szája.	Arra	 gondolt,	 hogy	 a	 talpraesett,	 erős	 nő	 külseje	 alatt
Phyl	 Forster	 talán	 a	 legsebzettebb	 nő,	 akivel	 eddig	 találkozott.	 Az	 egyik
legbátrabb	és	az	egyik	legmagányosabb.	Sejtette,	hogy	egy	nap	összeroppan.
Megszorította	a	kezét,	aztán	lehajolt	és	megcsókolta	az	ujjait.	Valahogy	bízott

benne,	hogy	a	nő	mellett	lesz,	amikor	ez	bekövetkezik.



–	 Na,	 most	 már	 ismer,	 elég	 is	 a	 múltból	 –	 szólalt	 meg	 Phyl,	 miközben
kipislogta	a	könnyeit	és	ragyogó	mosollyal	a	férfira	nézett.	–	Beszéljünk	inkább
Beáról.
Kihúzta	a	kezét	a	férfi	kezei	közül,	végigsimított	hollófekete	haját.	–	Rendeljük

meg	 azt	 a	 kenyérpudingot	 –	 szólalt	 meg	 vidáman,	 és	 a	 férfi	 önkéntelenül	 is
csodálta	a	lelkierejét.
Phyl	 elmesélte,	 hogy	Millie	 magának	 követeli	 Bea	minden	 idejét,	 akinek	 ez

tökéletesen	 megfelel,	 mert	 még	 mindig	 fogalma	 sincs	 róla,	 hogy	 kicsoda	 is
valójában.
–	 Döbbenetesen	 nagy	 szakadék	 tátong	 az	 életében	 –	 magyarázta	 –,	 és	 ez

elrémíti.	 Fogalma	 sincs	 a	 múltjáról.	 Hiányoznak	 azok	 a	 részletek,	 amelyektől
ember	az	ember:	a	szülők,	a	testvérek	és	a	rokonok.	Az	iskola,	az	egyetem,	a	régi
barátok.	Nem	tudja,	milyen	volt	az	élete.	Azt	mondja,	már	kezd	beleőrülni,	ezért
igyekszik	 a	 dolgot	 félretolni	 és	 a	 jelennek	 élni.	 Egyébként	 holnap	 Párizsba
repülnek.
–	Én	ezt	jónak	találom.	Jobb,	mintha	a	maga	lakásában	szöszmötöl	és	arra	vár,

hogy	a	memóriája	magától	visszatér.	Vagy	hogy	a	gyilkosa	rátaláljon.
Phyl	 szeme	 elkerekedett.	 A	 hangja	 rémülten	 csengett,	 amikor	 megszólalt:	 –

Gondolja,	hogy	újra	próbálkozik?
–	Mit	mondjak	 erre	magának?	 –	Mahoney	 tehetetlenül	 emelte	 föl	 a	 kezét.	 –

Hogy	 holtpontra	 jutott	 minden	 próbálkozásunk,	 hogy	 hivatalosan
felfüggesztettük	 a	 nyomozást?	 Hogy	 az	 aktát	 besuvasztottuk	 a	 megoldatlan
bűncselekmények	 közé?	 Az	 a	 rendőrségi	 vélemény,	 hogy	 a	 gyilkos	 találomra
választotta	 ki	 magának.	 Úgy	 gondolják,	 bárki	 a	 potenciális	 áldozata	 lehetett
volna.	És	Beára	véletlenül	esett	a	választás.
–	Maga	is	ezt	gondolja?
Phyl	 olyan	 rémülten	 nézett	 rá,	 hogy	 Mahoney	 legszívesebben	 magához

szorította	 volna,	 hogy	 megnyugtassa,	 minden	 rendben	 van,	 el	 fogja	 kapni	 a
gyilkost;	 hogy	 mindent	 megold,	 csak	 Phyl	 ne	 féljen	 többé.	 De	 nem	 tudott
ilyeneket	ígérni.
Így	felelt:	–	Nem,	nekem	más	a	véleményem.	Szerintem	szándékosan	kitervelt

gyilkossági	 kísérletről	 van	 szó.	 A	 fickó	 ismerte	 Beát,	 és	 valamiért	 el	 akarta
takarítani	az	útból.	Azt	kell	kiderítenem,	hogy	miért.	És	hacsak	Bea	vissza	nem
nyeri	 az	 emlékezetét,	 attól	 félek,	 nincs	 sok	 remény.	A	 nyomozói	munka	 ötven
százalékban	robot,	ötven	százalékban	megérzés	–	tette	hozzá	keserűen.	–	Rá	kell
érezni,	kik	a	bűnözők,	még	ha	normális	embernek	adják	is	ki	magukat.	Egyenes,
látszólag	 tisztességes	 embernek,	 mint	 maga	 vagy	 én.	 De	 a	 híres	 dr.	 Phyl
mindenkinél	 jobban	 tudja,	mi	van	 egy	 ember	 fejében.	Azokban	a	mély	 és	 sötét



bugyrokban.	 Olyasmik,	 amiket	 a	 bizalomgerjesztő	 külső,	 a	 kellem	 és	 a	 drága
ruhák	mögé	rejtenek.	Ezek	verik	a	feleségüket,	 rontják	meg	a	saját	gyereküket,
ezek	gyilkolnak.	És	közben	ugyanolyan	emberek,	mint	maga	vagy	én.
–	Beszéljen	csak	a	maga	nevében!	–	vágott	vissza	a	nő.	–És	derítse	ki,	melyik

kedves,	jóvágású	és	elbűvölő	fiatalember	próbálta	megölni	Beát.	És	hogy	miért.
–	Nem	adom	föl	–	felelte	a	férfi.	–	Ezt	megígérhetem	magának.
A	 pára	 mintha	 szellemalakokat	 öltött	 volna	 az	 út	 fölött,	 ahogy	 hajtottak

hazafelé.	Phyl	behunyta	a	szemét,	és	fáradtan	az	ülés	támlájára	hajtotta	a	fejét.	–
Most	mondja	nekem,	Mahoney,	hogy	rossz	ötlet	volt	ez	a	limuzin	–	morogta.
–	 Jó	 ötlet	 volt,	 doki	 –	 mondta	 engedelmesen	 a	 férfi,	 mire	 a	 nő	 kéjesen

fölsóhajtott.
–	Még	mindig	várok	–	szólalt	meg	utána.
–	Mire?
A	 nő	 a	 férfi	 vállára	 hajtotta	 a	 fejét,	 lágyan	 elmosolyodott,	 és	 a	 város

kivilágított	felhőkarcolóit	nézte.
–	 A	 versidézetre,	 vagy	 nem	 irodalmárnak	 készült?	 Gondolom,	 egyetlen

alkalmat	sem	hagy	ki.
–	 Igaza	 van.	 –	Mahoney	 gondolkozott	 egy	 darabig,	 aztán	megszólalt:	 –	Mit

szól	ehhez?
Csak	torna	ez,
ideget	edzeni!
Szárítsd	fel	könnyed,	ugorj,	kacagj,
Ha	elestél,	újrakezdeni:
E	hajsza	az	Élet,	ennyi	csak!

–	Robert	Browning	–	tette	hozzá.
–	Tudom.	–	Phyl	a	férfira	emelte	a	szemét.
–	 Ne	 haragudjon,	 nem	 akartam	 ennyire	 célzatos	 lenni.	 Egyébként	 bóknak

szántam.
A	 nő	 mosolygó	 szeme	 megcsillant	 a	 sötétben.	 –	 Köszönöm,	 Mahoney	 –

suttogta.
–	 Franco,	 ha	 kérhetném.	 –	 A	 férfi	 mélyen	 Phyl	 szemébe	 nézett	 és	 finoman

megpaskolta	a	kezét.
A	limuzin	megállt	a	nő	lakása	előtt,	Mahoney	kipattant	átsietett	a	másik	oldalra,

hogy	 a	 sofőrt	 megelőzve	 kinyissa	 a	 nőnek	 az	 ajtót.	 Lepillantott	 rá,	 ahogy
hátravetett	 fejjel	 ült	 az	 ülésen.	 Szeme	 alatt	 vörös	 karikák	 éktelenkedtek,	 rúzsa
lekopott.	 A	 férfi	 úgy	 érezte,	 hogy	 egy	 fáradt	 kislányt	 lát.	Megfogta	 a	 kezét	 és
felvezette	a	lépcsőn	a	kapuhoz.	–	Menjen,	aludja	ki	magát.
Lehajolt	 és	 finoman	 megcsókolta	 a	 nő	 arcát,	 miközben	 mélyen	 beszívta



parfümje	 illatát.	 –	 Köszönöm	 az	 emlékezetes	 estét,	 doki.	 Nagyon	 jól	 éreztem
magam.
Phyl	bólintott.	–	Sikerült	megnevettetnie,	Mahoney.	Nagyon	jólesett.
A	férfi	elvigyorodott.	–	Ez	a	munkámmal	jár,	hölgyem.	Szolgálati	kötelesség.
–	Akkor	legközelebb	szolgáljon	föl	nekem	egy	vacsorát.
–	Igenis,	hölgyem.	Amikor	csak	kívánja,	doki.
A	nő	figyelte,	ahogy	a	férfi	odamegy	a	kocsihoz.	Amikor	megfordult	és	még

egyszer	 ránézett,	odaszólt	neki:	–	És	köszönöm,	Mahoney,	hogy	meghallgatott.
És	hogy	mindent	elkövet	Beáért.	Tudom,	hogy	ha	valaki,	akkor	maga	meg	fogja
találni	a	gyilkost.
A	férfi	vigyázzba	vágta	magát	és	szalutált.
A	nő	megjátszott	kétségbeeséssel	égnek	emelte	a	szemét,	ahogy	búcsút	 intett,

de	a	férfi	látta,	hogy	mosolyog,	miközben	becsukta	maga	mögött	a	kaput.
A	 limuzin	 sofőrje	összerezzent,	 amikor	közölte	vele,	hogy	 tegye	ki	 a	városi

börtönnél.
–	 Csak	 látni	 akartam,	 nem	 alszik-e	 –	 szólalt	 meg	 mosolyogva	 Mahoney.	 –

Legyen	a	rendőrkapitányság.
–	Ez	Ugyanaz	az	épület,	nem?
–	Sőt	akár	ugyanaz	a	hely	is	lehet!
Csupán	újra	bele	akart	kukkantani	Bea	aktájába.	Biztos	volt	benne,	hogy	talál

valamit,	ami	megoldja	a	rejtélyt.
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Millie	 és	 Bea	 a	 párizsi	 Ritz	 Chanel	 lakosztályában	 szállt	 meg,	 az	 előző

néhány	 napot	 a	 Montaigne	 sugárút	 divatszalonjaiban	 töltötték,	 megrendelték
Millie	őszi	ruhatárát,	aztán	bejárták	a	bal	part	régiségboltjait	–	úgy	száguldottak
végig	 rajtuk,	 mint	 a	 forgószél.	 Millie	 megvett	 mindent,	 ami	 megtetszett	 neki,
aztán	utólag	rendszerint	meg	is	bánta.
–	 Az	 az	 igazság,	 lányom,	 hogy	 az	 apám	 vízvezetékhez	 való	 szerelékeket

gyártott	Pittsburghben,	akárcsak	azelőtt	az	apja	–	mondta.	A	Ritz	bárjában	ültek
néhány	nappal	később,	vacsora	előtti	koktéljukat	fogyasztották,	miközben	Millie
szemrevételezte	 a	 vendégeket,	 kit	 ismer	 közülük.	 –Ezért	 engedhetem	 meg
magamnak	mindezt	–	vallotta	meg	Millie.	–	A	papa	csinos	kis	vagyont	gyűjtött
össze,	 mielőtt	 megölte	 volna	 az	 a	 robbanás	 a	 gyárban.	 Fiatal	 ember	 volt,	 az
anyám	pedig	még	nála	is	fiatalabb	özvegy	lett,	aki	magára	maradt	egy	négyéves
kislánnyal	és	egy	halom	pénzzel.	A	mama	félénk	ember	volt,	nem	voltak	barátai,
a	gyerekeknek	ez	nagyon	magányos	élet	volt.	–	Felsóhajtott,	majd	belekortyolt	a
szódával	 hígított	 Campariba.	 –	 Talán	 jobb	 is,	 hogy	 nem	 emlékszel	 a
gyerekkorodra,	–	Bea.	Még	kiderül,	hogy	ugyanolyan	sivár	volt,	mint	az	enyém.
–	 Nem	 hiszem	 –	 felelte	 Bea.	 –	 Nincsenek	 rossz	 érzéseim	 a	 múltammal

kapcsolatban.	 –	Megszokta	már	Millie	 váratlan,	 de	 annál	 bumfordibb	 rávezető
kérdéseit.	Tudta,	hogy	csak	Phyl	utasításait	követi,	és	hogy	csak	segíteni	akar,	de
minden	 eredmény	 nélkül.	 Ellenben	 Bea	 tökéletesen	 otthonosan	 érezte	 magát
Párizsban.	A	nyelv	ugyanolyan	jól	ment,	mint	az	angol,	a	párizsiaktól	megkapta	a
lehető	legnagyobb	bókot:	mindenki	azt	hitte,	hogy	a	honfitársuk.
Millie	 odaintett	 egy	 ismerősnek	 a	 helyiség	másik	 végében.	Úgy	 tűnt,	mintha

mindenkit	 ismerne,	 akárhová	 is	 mentek.	 –	 Meglehet,	 hogy	 vidéki,	 viktoriánus
neveltetésem	 teszi,	 hogy	 folyton	 izgalomra,	 változásra	 sóvárogtam.	Mindig	 is
imádtam	 a	 társaságot,	 a	 partikat,	 a	 ruhákat	 és	 az	 ékszereket.	 Tudod,	 mennyire
szeretem	a	csillogást.	Amikor	kislány	voltam,	vörös	selyemre	vágytam	borvörös
bársony	 helyért,	 rubinra	 gránát	 helyett,	 és	 gyémántra	 opál	 helyett.	 Szerettem	 a
fényes	 hoteleket,	 ahová	 a	 mama	 néha	 elvitt	 a	 szünidőben,	 imádtam	 a
kristálycsillárokat,	a	pezsgőt	az	öblös	poharakban.	Egész	kislány	voltam,	de	már
akkor	 is	 jobban	 szerettem	 az	 orchideát,	 mint	 a	 rózsát,	 az	 arany	 karperecet	 az
ormótlan	elefántcsont	bizsuk	helyett.
Még	 ma	 is	 hallom	 az	 anyám	 hangját:	 „Edd	 meg	 az	 összes	 krumplit	 és	 a

zöldséget,	 Millicent,	 csak	 utána	 kaphatsz	 édességet”	 –	 horkant	 föl	 az



öregasszony.	 –	 Csoda,	 hogy	 olyan	 voltam,	 mint	 egy	 luftballon?	 Ráadásul
alacsony.	 És	 tudod,	 mi	 történt,	 Bea?	 –	 Közelebb	 hajolt,	 de	 szinte	 harsogott,
amikor	suttogott.	–	Soha	nem	éreztem	selymet	a	bőrömön,	míg	be	nem	töltöttem
a	tizennyolcat.	Amikor	az	anyám	meghalt.
Nem	 volt	 családom,	 leszámítva	 egy	 unokatestvért	 Ohió-ban,	 aki	 soha	 nem

keresett,	csak	egy	lapot	küldött	az	anyám	halálára,	tehát	nem	kellett	senkihez	sem
alkalmazkodnom.	 –	 Intett	 a	 pincérnek	 a	 számláért,	 majd	 színpadiasan
aláfirkantotta.	–	De	nem	féltem,	hogy	a	lovak	közé	csapjak,	hogy
a	 saját	 kezembe	 vegyem	 a	 gyeplőt.	 De	 nem	 ám!	 Millie	 Renwicket	 más	 fából
faragták.
Tudod,	 rengeteget	 örököltem	 –	 folytatta	 már	 a	 sofőr	 által	 vezetett	 bérelt

kocsiban	Robuchon	felé.	–	A	pittsburghi	nagy	házat,	amit	gyűlöltem,	ezt	a	török
szőnyegekkel	 és	 ezüstcsillárokkal	 telezsúfolt	 palotát.	 Aztán	 ott	 volt	 még	 az	 az
ötvenmillió	dollár,	ami	még	vele	járt.	És	hadd	áruljam	el	neked,	Bea,	ötvenmillió
igen	 nagy	 pénz	 volt	 a	 harmincas	 években.	 Különösen	 egy	 fiatal	 lánynak.	 Egy
szempillantás	alatt	gazdag	örökösnő	lettem,	jó	parti.
Ugatáshoz	 hasonlító	 nevetést	 hallatott.	 –	 Kiköltöztem	 a	 házból,	 eljöttem

Pittsburghből,	át	Manhattanbe.	Kivettem	egy	lakosztályt	a	Plazában,	felfogadtam
valakit,	aki	ért	a	vásárláshoz,	és	vettem	magamnak	egy	egész	ruhatárat.	Tetőtől
talpig	felöltöztem.	–	Felsóhajtott,	ahogy	eszébe	 jutottak	a	fiatalkori	hóbortok.	–
És	mindennek	selyemből	kellett	lennie,	bár	a	szaténnel	sem	volt	semmi	bajom.	És
minden	csak	élénk,	rikító	színű	lehetett.
Anyám	 gyémántjait	 átterveztettem,	 és	 vettem	 egy	 sor	 színes	 követ:

fülbevalókat,	 nyakláncokat,	 karkötőket,	 gyűrűket,	 órákat.	Aztán	 elvonultam	egy
fodrászhoz,	és	négy	órával	később	megjelentem	platinaszőkén,	mint	az	új	 Jean
Harlow.	Akkor	ő	volt	a	mérték,	lányom.
Kedvesen	 megpaskolta	 Bea	 térdét.	 –	 Évekig	 nem	 meséltem	 erről	 senkinek.

Csak	 Phylnek.	Azt	mondta,	 hogy	 jó,	 ha	 kibeszélem	magamból,	 így	 aztán	most
mondom	 boldogboldogtalannak,	 aki	 van	 olyan	 bolond,	 hogy	 meghallgassa
rólam	 az	 igazat.	 –	Félrebiccentette	 szőke	 fejét,	mintha	 elgondolkodott	 volna:	 –
Illetve	megközelítően	az	igazat.
–	Aztán,	drága	lányom,	elkezdtem	társat	keresni.	Rá	is	találtam	a	Palm	Beach-i

lovaspólósok	körében.	Vettem	magamnak	egy	csodálatos,	mór	 stílusú	házat,	 és
hozzámentem	 egy	 nálam	 kétszer	 idősebb	 férfihoz,	 az	 odalátogató	 argentin
lovaspóló-válogatott	kapitányához.	Persze	nem	kell	hozzá	Phyl,	hogy	tudjam,	az
apámat	kerestem	benne.	Na	mindegy,	nem	tartott	sokáig	a	dolog.	Nem	volt	jó	az
ágyban,	édes	lányom	–	tette	hozzá	ismét	harsány	suttogással,	mire	Bea	kuncogni
kezdett.	–	Nem	mintha	én	olyan	 remek	 lettem	volna,	hiszen	akkor	még	nagyon



zöldfülű	 voltam,	 de	 annyit	 azért	 tudtam,	 hogy	 ennél	 csak	 jobb	 lehet.	Különben
miért	csinálná	annyi	ember?
Megérkeztek	 az	 étterembe,	 az	 öreg	hölgy	bevonult,	 akár	 egy	királynő,	 kezet

fogott	a	teremfőnökkel,	és	az	összes	pincért	név	szerint	üdvözölte.
–	 Nem	 gondoltam	 volna,	 hogy	 ilyen	 gyakran	 jár	 Párizsban	 –	 jegyezte	 meg

döbbenten	Bea.	–	Akárhová	csak	megyünk,	mindenhol	ismerik.
–	 Ne	 hidd,	 hogy	 a	 sivár	 gyermekkoromat	 kompenzálom.	 Fenomenális

borravalókat	 hagyok	 –	 felelte	 ravasz	 mosollyal	 Millie.	 –	 Megengedhetem
magamnak,	elsimítja	az	ember	előtt	az	utat,	másokat	boldoggá	tesz,	szóval	miért
ne	csinálnám?
–	A	pénz	tényleg	nem	számít	magának?	–	kérdezte	Bea	kíváncsian.
–	Nehogy	azt	hidd,	gyermekem!	A	pénz	minden.	Rengeteg	örömöt	vásároltam

rajta,	és	azzal	hízelgek	magamnak,	hogy	sikerült	ezt	meg	is	osztanom	másokkal.
–	Phyltől	hallottam,	hogy	pártfogol	minden	jó	ügyet.
–	 Ilyeneket	 mondott?	 Hiszen	 mindenki	 tudja,	 hogy	 egy	 frivol,	 vén	 banya

vagyok,	aki	önző	célok	érdekében	szórja	a	pénzét.	És	ezért	vagyunk	itt	ma	este	is
–	mondta	Millie,	majd	 ő	 rendelt	mindkettőjüknek,	mert	 ebben	 is	 a	 legjobbnak
tartotta	magát.
Bea	nevetve	nézett	körül	az	exkluzív	étteremben.	Millie	előre	megmondta	neki,

hogy	ez	a	legjobb	Párizsban,	és	ahogy	megkóstolta	az	ételt,	azonnal	rájött:	Millie
nem	túlzott.	Bár	az	most	sem	fért	a	fejébe,	hogyan	tudott	Millie	úgy	enni,	hogy
közben	egy	percre	sem	állt	be	a	szája.
–	 Palm	 Beach	 után	 Saratoga	 következett,	 a	 lóversenyes	 társaság	 –	 folytatta

Millie.	–	Csábított	a	lóversenyzés.	Egyébként	csábít	még	ma	is.	Ebből	a	csapatból
jött	a	második	férjem.
Elmélyedt	 az	 emlékeiben,	 miközben	 rágta	 a	 töltött	 tengeri	 hínárt.	 –

Természetesen	 apró	 emberke	volt,	 a	 zsokészakmában	 ez	 kell.	Bár	 ott	 nem	volt
kicsi	 neki,	 ahol	 számított.	 Meg	 is	 tanított	 egy-két	 trükkre	 az	 ágyban,	 ezt
elárulhatom	neked	lányom.	Igaz,	úgy	is	bánt	velem,	mint	a	lovakkal.	Mindig	úgy
éreztem,	mintha	fél	akarna	nyergelni	és	sarkantyúba	kapni.	Utána	meg	bevezetni
az	 istállóba,	 lecsutakolni,	meg	 ilyesmi.	Természetesen	ez	sem	tartott	sokáig,	de
nem	is	számítottam	rá.	Nem	voltam	a	tartós	kapcsolatok	híve.	Végül	is	még	csak
huszonkét	éves	voltam,	és	még	mindig	csak	tanultam	az	életet.
Aztán	 jött	 a	 playboy.	 Volt	 neki	 rangja	 is;	 igaz,	 majdnem	 hamis,	 de	 nem

egészen.	 Harmadszülött	 volt,	 a	 legidősebb	 bátyja	 örökölte	 a	 grófi	 címet.	 Nála
jóvágásúbb	pasast	még	soha	nem	láttam.	 Igazi	 társasági	ember	volt;	ott	 lehetett
látni	minden	 jelentősebb	 eseményen	 az	 előző	 húsz	 évben.	Azt	 hittem,	 tökéletes
társ	 lesz,	 olyan,	 amilyenekről	 Scott	 Fitzgerald	 írt.	 Fitzgeraldról	 jut	 eszembe,



természetesen	vele	is	megismerkedtem,	lent	Délen,	ott	élt	az	őrült	feleségével.	És
ott	volt	még	Picasso	is,	ez	a	nagy	kandúr,	meg	Cocteau.
Felsóhajtott,	 egy	 pillanatra	 elmerengett	 a	 Côte	 d'Azur-i	 szép	 napokon.	 –

Akkoriban	 persze	 csak	 egy	 kis	 halászfalu	 volt,	 de	 hét	 ágra	 sütött	 a	 nap,	 a	 kis
Hotel	du	Cap	meg	kicsi	volt,	de	a	legfelkapottabb	az	egész	tengerparton.
Nos,	akármilyen	meglepő,	az	öregedő	playboy	azonnal	elfelejtette	a	playboy

életet,	amint	elvette	az	ifjú	milliomosnőt.	Hirtelen	nem	akart	több	partira	járni.	A
vidéki	nemesember	életét	akarta	élni,	akit	libériás	inasok	nyüzsögnek	körül.	Sőt
azon	 morfondírozott,	 hogy	 megpróbálkozik	 a	 politikával.	 Olyan	 gyorsan
otthagytam,	hogy	szinte	magához	sem	tért.
Nagyot	 nevetett,	 ahogy	 eszébe	 jutott	 a	 dolog.	 –	 Ezután	 hazautaztam	 az

Államokba,	 és	 vettem	 egy	 lakást	 az	 Ötödik	 sugárúton.	 Megtartottam	 a	 Palm
Beach-i	házat,	de	csak	ritkán	jártam	oda.	Nem	bírtam	megmaradni	egy	helyen;	a
fű	 mindig	 zöldebbnek	 tűnt	 máshol,	 ezért	 aztán	 folyton	 utaztam,	 átkeltem	 az
óceánokon	 luxushajón,	 repülőn.	 Azok	 voltak	 a	 szép	 napok!	 –	 sóhajtott	 fel
elmerengve,	amikor	már	kávéztak.	–	Most	már	csak	ezek	a	dögunalom	747-esek
vannak	és	a	Concorde,	meg	a	magán	Gulfstreamek.	Szóval	most	már	tudod,	Bea,
hogy	 miért	 ismernek	 engem	 mindenütt	 az	 egész	 világon.	 Tárt	 karokkal	 és,
remélem,	őszinte	örömmel	várnak,	mert	sokukat	több	mint	negyven	éve	ismerem
már.	 Mindig	 nagyvonalú	 voltam,	 és	 a	 jelek	 szerint	 szórakoztatónak	 találnak,
elfogadják	a	különcségeimet,	a	követelőzésemet.	Akárcsak	 te,	kedves	 lányom	–
tette	hozzá,	és	kedvesen	megpaskolta	Bea	arcát.
Bea	 boldogan	 rámosolygott.	 –	 Hát	 persze	 hogy	 elfogadják	 –	 mondta

engedelmesen.	–	És	köszönöm,	hogy	elmondta	nekem	az	életét.
–	Nem	szívességből	tettem	–	figyelmeztette	a	lányt	Millie,	miközben	rágyújtott

egy	Marlboróra.	–	Egy	nap	majd	én	is	hallani	akarom	a	tiédet.
Bea	mosolyogva	megígérte,	 hogy	 igyekezni	 fog.	Arra	 gondolt,	 hogy	Millie

Renwickkel	semmi	baj.	Megértette,	hogy	a	milliói	segítségével	múló	örömöket
vásárol	 magának	 és	 sok-sok	 magányt,	 hogy	 azért	 vándorolt	 a	 világ	 nagy
szállodái	közt,	mert	vágyott	a	meleg	fogadtatásra,	amit	 reményei	szerint	nem	a
bőkezű	 borravalókkal	 vett	 meg,	 hanem	 mert	 őszintén	 örültek,	 hogy
viszontláthatják.
–	Azt	hiszem,	minden	amiatt	alakult	így,	hogy	az	apám	még	kölyökkoromban

meghalt	–	szólalt	meg	Millie,	és	hirtelen	elfelhősödött	a	tekintete.	–	Azt	hiszem,
egész	életemben	hiányzott.
Most,	 hogy	 beszéltem	neked	 a	Côte	 dAzurről,	 hirtelen	 nosztalgiám	 támadt	 a

hely	után.	–	Letörölte	a	könnyeit,	és	csillogó	szemmel	Beára	nézett.	–	Miért	ne
mennénk	le	holnap?



–	De	Phyl	két	hét	múlva	Párizsba	jön	–	tiltakozott	Bea.
–	És	minden	bizonnyal	egész	nap	az	agyzsugorítók	kongresszusán	lesz.	Utána

pedig	 lerepülhet	 utánunk	 az	 Hotel	 du	 Capba.	 Ott	 is	 jól	 ismernek.	 Úgy	 fognak
bánni	velem,	mint	a	tékozló	leánnyal.
Bea	 már	 tudta,	 hogy	 nincs	 értelme	 a	 vitának.	 Ha	 Millie	 elgondolt	 valamit,

annak	 úgy	 kellett	 lennie.	Ha	 az	Hotel	 du	Cap,	 akkor	Hotel	 du	Cap.	Ha	 holnap,
akkor	holnap.
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Június	eleje	volt,	és	a	Côte	d'Azur	hű	volt	a	nevéhez:	kék	volt	az	ég,	azúrkék	a

tenger,	és	ragyogóan	sütött	a	nap.	És	ahogy	Millie	előre	megmondta,	az	Hotel	du
Cap	személyzete	úgy	 fogadta	az	öreg	hölgyet,	mint	a	 rég	nem	 látott	barátot.	A
délutánjait	bridzseléssel	töltötte	új	ismerőseivel,	ezalatt	Bea	a	Földközi-tengerre
néző	úszómedence	partján	henyélt,	és	már	egészen	aranybarna	lett	a	bőre.
Amikor	egy	héttel	később	megnézte	magát	a	tükörben,	Bea	úgy	érezte:	egy	új

nőt	lát.	Megrázta	a	fejét,	a	haja	úgy	nézett	ki,	mint	egy	rézvörös	krizantém.	Most
már	 belelógott	 a	 szemébe	 és	 a	 nyakán	 is	 apró	 kacsafarokba	 kunkorodott,	 de
eldöntötte,	 hogy	 egyelőre	 nem	 vágatja	 le.	 Nevetve	 csodálta	meg	magát.	 Örült,
hogy	kinőtt	a	haja,	lehet,	hogy	soha	nem	is	fogja	levágatni.
Miközben	 Millie	 a	 luxuslakosztályában	 szundikált,	 Bea	 már	 kora	 reggel

Antibes	és	Nizza	piacait	járta,	álldogált	a	standok	előtt,	mélyen	beszívta	a	rózsák
és	 a	 liliomok	 illatát,	 a	 friss	 őszibarackokét,	 megcsodálta	 a	 padlizsánokat,	 az
olívabogyókat.	Az	elegáns	nőkkel	együtt	válogatott	a	könnyű,	nyári	blézerek	és
szoknyák,	az	olcsó	bizsuk	és	színes	üveggyöngyök	között.
Aztán	 kiült	 egy	 kávéház	 teraszára,	 szélnek	 eresztette	 aggodalmait,	 mint

porszemeket	a	napfényben,	boldogan	figyelte	a	világot,	miközben	tejszínes	kávét
ivott	 és	 vajas	 süteményt	 eszegetett.	Úgy	 érezte,	 egymillió	mérföldre	 van	 tőle	 a
kórház,	 betört	 koponyája	 és	 az	 az	 ember,	 aki	meg	 akarta	 ölni.	Most	már	 csak
emlékezetének	 elvesztése	 kísértette,	 a	 rémület,	 hogy	 zuhan	 a	 végtelen,	 sötét
alagútban…	Néha	éjszakánként	felriadt,	remegve	pattant	ki	az	ágyból,	odarohant
a	 nyitott	 ablakhoz	 és	 felnézett	 az	 éjszakai	 égre.	 Kivárta,	 míg	 a	 szíve	 megint
normálisan	 ver.	 De	 sokszor	 az	 éjszaka	 szépsége	 és	 csendje	 sem	 tudta
megnyugtatni.	 Ilyenkor	 elfogta	 a	 kétségbeesés,	 és	 hajnalig	 zokogott,	 aztán
hajnalban	 végre	 kimerülten	 álomba	 zuhant.	 Ezekről	 a	 szörnyűéjszakákról
sohasem	beszélt	Millie-nek.	Nem	akarta	a	problémáival	terhelni.	És	ha	Millie-nek
fel	is	tűnt	a	sápadtsága	és	bedagadt	szeme,	nem	tette	szóvá.
Bea	még	 Phylt	 sem	 akarta	 terhelni.	 Úgy	 döntött,	 be	 kell	 érnie	 új	 barátaival.

Neki	kell	elboldogulnia	új	életében.
Millie	vásárolt	egy	 fehér	sport	Mercedest,	Bea	ült	a	kormány	mögött,	ahogy

felfedezőútra	 indultak	 a	 parton	 és	 a	 hegyek	 között.	 Millie-ben	 felpezsdültek	 a
régi	 emlékek,	 hogy	 volt	 a	 „régi	 szép	 időkben”,	 amikor	 fiatal	 volt,	 amikor
táncból,	vacsorákból,	flörtökből	és	szerencsejátékból	állt	számára	az	élet.
–	Akkor	még	minden	 szűz	 volt,	 drágám	–	mondta	 telve	 nosztalgiával.	 –	Azt



kellett	volna	látnod,	Bea,	amikor	még	nem	volt	beépítve	a	tengerpart,	nem	voltak
felhőkarcolók,	csak	egy	csomó	kis	halászfalu.	Azt	hiszem,	megvan	a	kárpótlása
az	öregségnek	is.	Az	emlékek,	amit	csináltál,	amit	láttál.	Ezek	az	emlékek	veled
maradnak.
Millie	belevetette	magát	a	Riviéra	pezsgő	társasági	életébe,	meglátogatta	régi

ismerőseit,	új	ismeretségeket	kötött,	ott	volt	minden	kiállítási	megnyitón,	gálán,
díszvacsorán	és	koncerten,	egyszóval	remekül	érezte	magát.	És	mivel	olyan	nő
volt,	aki	kiélhette	minden	szeszélyét,	egyszer	csak	bejelentette,	hogy	házat	akar
venni	a	tengerparton.
Bea	 mindent	 megtett,	 hogy	 lebeszélje,	 mondván,	 úgyis	 csak	 megbánná,	 de

Millie	tántoríthatatlan	volt.	Eldöntötte	magában,	hogy	a	nyarakat	a	Riviérán	tölti.
Mint	a	régi	szép	időkben.
Már	 aznap	 reggel	 házkeresőbe	 indultak,	Millie	 az	 alkalomhoz	 öltözött.	 Úgy

nézett	ki,	mint	egy	pufók	trópusi	madár	citruszöld	és	rózsaszín	ruhájában,	szőke
fürtjeit	egy	rózsaszín	szalmakalap	alá	rejtette.
Kritikus	pillantást	vetett	Beára,	 aki	 tengerészkék	 selyem	sortot	 és	 fehér	blúzt

viselt.
–	Mindig	hordj	kalapot,	Bea	–	mondta	neki	komoly	arccal.	–	Higgyél	nekem,

mert	megbánod,	mire	 negyvenéves	 leszel.	Olyan	 lesz	 az	 arcod,	mint	 a	 cserzett
bőr.	 –	 Elnevette	 magát,	 amikor	 Bea	 engedelmesen	 a	 fejébe	 húzott	 egy
baseballsapkát.	–	Nem	éppen	ilyenre	gondoltam,	lányom.	De	neked	ez	is	jól	áll.
Bea	elhajtott	egy	elegáns	cannes-i	ingatlanügynökséghez,	ahol	Millie	közölte	a

sima	modorú	ügyintézővel,	hogy	„valami	elegánsát”	keres.
–	 De	 nehogy	 olyan	 kis	 fehér	 gipszskatulyákat	 mutasson	 nekem,	 amiket

márvánnyal	javítanak	föl,	meg	csúszó	üvegajtókkal,	hogy	nagyobbnak	tűnjenek	a
postabélyegnyi	 telkeken	 –	 figyelmeztette	 a	 férfit.	 –	 Teraszokat,	 balusztrádokat
akarok,	 igazi	 franciaablakokat,	 boltíveket	 és	 oszlopokat.	 És	 persze	 kilátást	 a
tengerre.	Szóval	minőségit,	 fiatal	 barátom.	Nekem	az	 kell.	 –	Erre	 az	 ügyintéző
felhúzta	a	szemöldökét	és	kijelentette:	ők	csak	minőségi	dolgokkal	foglalkoznak.
Ám	néhány	nappal	 és	 több	 tucat	 felkeresett	 házzal	később	ő	 is,	 az	ügynök	 is

kimerült,	mindketten	kezdték	elveszíteni	a	türelmüket.	–	Rád	bízom,	csináld	te	–
közölte	 Millie	 Beával,	 amikor	 visszavonult	 a	 szálloda	 luxuskényelmébe	 és	 a
bridzsasztalhoz.	–	Pontosan	tudod,	mit	akarok.	Találj	nekünk	valami	szépet.
A	következő	néhány	napban	Bea	boldogan	furikázott	a	parton,	nézte	a	házakat,

de	 ő	 sem	 talált	 olyat,	 ami	 megfelelt	 volna.	 Fent	 járt	 a	 hegyek	 között	 Vence
közelében,	 amikor	 észrevette	 a	hegyek	 fölött	 gyülekező	viharfelhőket.	Hirtelen
felszaladt	a	hőmérséklet	és	a	páratartalom,	úgy	döntött,	iszik	valami	hideget	egy
kávéházban.



A	 kis	 falusi	 főtéren	 teremtett	 lelket	 nem	 látott,	 a	 kávézó	 teraszán	 rajta	 kívül
csak	egy	fiatalember	ült,	aki	elmélyülten	írt	valamit.
Bea	 kortyolta	 az	 italt	 és	 közben	 a	 férfit	 figyelte,	 kíváncsi	 volt,	 vajon	mit	 ír

ilyen	 lelkesen.	Már-már	 jóképűnek	 is	 lehetne	mondani,	 gondolta.	Nem	 volt	 túl
magas,	 göndör,	 barna	 haja	 összeragadt,	 mint	 amit	 túl	 sokszor	 simítanak	 le
nyirkos	 tenyérrel.	 Érdekes,	 csontos	 arca	 volt,	 szája	 olyan	 vonalú,	 amit	 a
romantikus	 regényekben	 „finoman	 metszett”-nek	 írtak	 volna	 le.	 Úgy	 saccolta,
harmincas	 éveinek	 elejét	 taposhatta,	 hogy	 talán	 író	 lehet,	 kíváncsi	 volt,	 vajon
híres-e,	és	hogy	ismerheti-e.
Felpattant,	 amikor	 hirtelen	 villám	 csapott	 le	 az	 elsötétült	 égből,	 hatalmas

csattanás	 követte,	 és	 nagy	 cseppekben	 kezdet	 esni	 az	 eső.	A	 semmiből	 hirtelen
feltámadt	a	szél,	szétfújta	a	férfi	papírjait,	Bea	utánuk	szaladt,	nehogy	elázzanak.
A	férfi	franciául	köszönte	meg,	de	hallotta	a	kiejtésén,	hogy	angol	lehetett.
A	következő	 villám	után	 szabályosan	 leszakadt	 az	 ég,	 futva	menekültek	 be	 a

kávéházba.	 –	 Jobb,	 ha	 itt	 várjuk	 ki,	 míg	 elvonul	 –	 jegyezte	 meg	 a	 férfi
mosolyogva.	 –	 Hadd	 hívjam	 meg	 valamire	 hálából,	 hogy	 megmentette
felbecsülhetetlen	értékű	kéziratomat.
Ültek	 az	 összekaristolt	 asztal	 mellett,	 rosét	 szürcsölgettek,	 a	 férfi

bemutatkozott:	Nick	Lascelles-nek	hívták.	Megkérdezte	Beától,	honnan	jött.
Bea	 üres	 tekintettel	 nézett	 a	 férfira.	 Olyan	 mindennapi	 kérdés	 volt,	 olyan

egyszerű	mindenki	másnak.	–	Azt	hiszem,	San	Franciscóból	–	felelte	végül.
A	férfi	meglepetten	nézett	rá.	–	Nem	hangzik	valami	meggyőzőnek.
–	Jaj,	dehogy	–	mondta	a	lány	zavartan.	–	Onnan	jöttem.
–	Gondolom,	nyaralni	jött.
–	 Részben.	 Igazában	 dolgozom,	 bár	 jobbára	 nyaralásnak	 tűnik.	 –	 Mesélt	 a

férfinak	Millie-ről,	 aki	 végtelen	 bridzs	 partikba	menekül	 az	 Hotel	 du	 Capban,
hogy	Millie	villát	akar	venni,	és	hogy	neki	kéne	megfelelőt	keresnie.
–	És	maga	mit	csinál	itt?	–	kérdezte	aztán	a	férfitól.
–	Adatokat	gyűjtök	a	könyvemhez.	A	Riviérán	elkövetett	bűntényekről	 írok	a

századfordulótól	 napjainkig.	 Féltékenységi	 ügyek,	 erőszak,	 nagy	 lopások,
gyilkosságok.	 Függetlenül	 attól,	 hogy	 megoldották-e	 őket	 vagy	 sem.	 –
Elmosolyodott.	–	Meglepődne,	hány	ilyenre	bukkantam.
Vészjóslóan	 dörgött	 a	 hegyek	 felől,	 a	 férfi	 az	 órájára	 pillantott,	 majd

reménykedő	 arccal	 Beára	 nézett.	 –	 A	 vihar	 eltart	 még	 egy	 darabig.	 Nem	 akar
velem	ebédelni?
A	 kávéház	 lassan	megtelt,	 ők	 ott	 szorongtak	 a	 kis	 asztal	mellett	 az	 ablaknál.

Bea	nézte	a	macskaköveken	pattogó	esőcseppeket,	és	hirtelen	rájött,	hogy	jól	érzi
magát.	 Nick	 Lascelles	 kedves	 ember	 volt,	 fiatal,	 szimpatikus	 és	 szabályosan



végigbeszélte	a	hetvenöt	frankos	menüt.
Miközben	 ette	 az	 omlettet,	 elmesélte,	 hogy	 a	 hajdan	 hatalmas	 családi

vagyonból	 már	 csak	 egy	 öreg	 udvarház	 maradt	 néhány	 hold	 földdel
Gloucestershire-ben,	amit	a	bátyja	örökölt.	Neki	egy	lerobbant	szőlőskert	 jutott
egy	 aranyos	 kis	 kastéllyal	 Bordeaux	 közelében,	 amit	 megpróbál	 a	 huszadik
század	igényeihez	korszerűsíteni.
–	 Igazában	 azonban	 író	 vagyok	 –	 jelentette	 ki	 már	 a	 marhasült	 fogyasztása

közben.	–	Miután	a	helyi	lapnál	rabszolgáskodtam,	bekerültem	az	egyik	országos
napilaphoz.	 Itt	 írtam	az	első	könyvem	a	borokról,	majd	 jött	egy	 franciaországi
útikönyv,	néhány	cikk	az	amerikai	lapokba	az	európai	életről.	Szóval	ilyesmik…
Annyit	 ettek,	 hogy	 Bea	már	 nem	 tudott	megbirkózni	 a	 sajttal	 és	 a	 salátával,

elképedve	 figyelte,	 ahogy	a	 férfi,	 felfal	mindent,	miközben	arról	 beszélt,	 hogy
egész	 jól	megélhetne,	 ha	 nem	 költené	minden	 pénzét	 a	Caritasra	 –	 így	 hívta	 a
férfi	a	birtokát	–,	új	tetőre,	modern	acélhordókra	és	új	borászati	eszközökre.
–	 Akkor	 miért	 csinálja?	 –	 kérdezte	 Bea	 kíváncsian.	 –Miért	 kínlódik	 az

elöregedett	szőlővel,	ha	anyagilag	jobban	járna,	ha	eladná?
A	férfi	tekintete	hirtelen	komoly	lett.	–	Mert	a	kötelességemnek	érzem.	Végül

is	a	családunk	birtokában	van	majd	kétszáz	éve.	Rendbe	kell	hoznom	a	következő
nemzedéknek,	 hogy	 ők	 is	 örököljenek	 valamit.	 –	 A	 férfi	 már	 mosolyogva
hozzátette.	 –	 Természetesen	 rogyadozik	 a	 tető,	 a	 padlódeszkák	 rohadnak,	 és
gyanítom,	tele	van	szúval	az	összes	gerenda.	A	harminchektárnyi	szőlővel	pedig
senki	 nem	 foglalkozott	 az	 elmúlt	 húsz	 évben.	De	 elhatároztam,	 hogy	megint	 a
régi	dicsőségében	fog	virulni.	Márkás	borokat	akarok	termelni,	hogy	hátralévő
éveimet	luxusban	tölthessem.
Újabb	 mosoly	 következett,	 majd	 a	 férfi	 folytatta:	 –	 Úgy	 számolom,	 hogy	 a

következő	 húsz	 évben	 még	 szegény	 leszek,	 ezért	 is	 neveztem	 el	 a	 kastélyt
Caritasnak,	merthogy	jótékonyan	ráköltöm	az	összes	pénzemet.
Bea	együtt	nevetett	vele.	A	férfi	olyan	vidám	volt,	annyira	határozottan	 tudta,

mit	akar,	hogy	szinte	irigyelte	tőle	ezt	az	életerőt.
Megitták	 a	 kávéjukat,	 és	 bár	 már	 későre	 járt,	 Bea	 meginvitálta	 a	 férfit	 a

szállodában	 egy	 italra.	 –	 Meg	 kell	 ismerkednie	 Millie-vel	 –	 mondta.	 –	 Azt
hiszem,	kedvelni	fogják	egymást.
Pontban	 fél	 nyolckor	 Bea	 ott	 virított	 a	 legszebb	 ruhájában,	 a	 rövid

borostyánsárga	 vászonruhában,	 amelynek	 színe	 tökéletesen	 illett	 aranybarna
bőréhez.	 Bronzvörös	 haját	 lazára	 fésülte,	 barna	 szeme	 izgatottan	 megcsillant,
amikor	észrevette	a	férfit,	aki	határozott	léptekkel	elindult	felé.
Nick	 göndör	 haja	 ezúttal	 az	 alkalomhoz	 illően	 le	 volt	 simítva,	 gyűrött

krémszínű	vászonzakót	viselt,	fehér	inget	és	farmert.	Bea	szerint	remekül	nézett



ki,	 de	 észrevette,	 hogy	 Millie	 kritikus	 szemmel	 méregeti	 Nicket,	 amikor
ráparancsolt,	meséljen	neki	az	életéről.
–	Nick	nem	állásra	pályázik,	Millie	–	 tiltakozott	Bea.	–Csak	egy	 italra	ugrott

be.	Nem	beszélhetnénk	inkább	az	időjárásról,	vagy	valami	hasonlóról?
–	Soha	nem	beszélgetek	az	időjárásról	–	jelentett	ki	Millie	türelmetlenül.	–	Az

idő	 vagy	 rossz	 vagy	 jó,	 és	 a	 beszélgetésnek	 ezzel	 be	 is	 fellegzett.	 Engem	 az
emberek	érdekelnek.	Bea	beszélt	nekem	a	könyvéről,	édes	fiam.	És	az	a	szörnyű
gyanúm	támadt,	hogy	esetleg	az	én	barátaimról	is	írni	fog.	Tudja,	mindegyikük
nagy	gazember	volt.	Van	valami	elbűvölő	a	bűnözésben	–	tette	hozzá,	és	nevetve
megborzongott	–,	bár	szegény	Beának	nyilván	más	a	véleménye.
Bea	 figyelmeztető	 pillantást	 küldött	 Millie	 felé;	 nem	 akarta,	 hogy	 Nick

Lascelles	megtudja,	mi	történt	vele.	Legalábbis	nem	most.
Ám	Millie-nek	annyira	megtetszett	Nick,	hogy	vacsorára	 is	ott	marasztalta.	–

Jó,	 hogy	 Beának	 egy	 fiatal	 barátja	 is	 van	 –	 jegyezte	 meg,	 hiába	 emelte	 Bea
zavarában	az	ég	felé	a	szemét.
Millie	 ezt	 véresen	 komolyan	 gondolta.	 Elégedett	 mosollyal	 figyelte	 őket,

miközben	 nem	 kerülte	 el	 a	 figyelmét,	 hogy	 Bea	 szinte	 ragyog	 az	 olcsó
vászonruha	 és	 az	 antibes-i	 bolhapiacon	 néhány	 frankért	 vásárolt	 ezüstlánc
ellenére.	 Egy	 olyan	 lánynak,	 mint	 Bea,	 nincs	 szüksége	 méregdrága	 ruhákra;
ösztönösen	öltözött	ilyen	elegánsan.
–	Hívd	meg	Nicket	máskor	is	–	mennydörögte	az	öregasszony,	amikor	a	férfi

elköszönt.	–	Kellemes	fiú.
Bea	vágott	egy	grimaszt,	majd	ránevetett	Nickre.	–	Attól	tartok,	teljesítenie	kell

a	parancsot	–	mondta	neki	hamiskás	mosollyal,	amikor	lekísérte	a	kocsijához.
–	 Egyáltalán	 nem	 terhes	 feladat	 –	 felelte	 a	 férfi	 boldogan.	 Megálltak	 és

bizonytalanul	néztek	egymásra.	Aztán	a	férfi	előrehajolt	és	finoman	megcsókolta
a	lány	arcát.	–	Holnap	ugyanekkor?
Bea	csak	bólintott,	aztán	integetett	a	férfi	után,	ahogy	elhajtott	kicsi,	vörös	Alfa

cabrióján.	Nagyon	jó	nap	volt,	gondolta	magában,	a	legjobb	a	balesetem	óta.
Másnap	az	ingatlanügynök	szólt	neki,	hogy	van	egy	villa,	igaz,	öreg,	lerobbant

és	 évek	óta	nem	 laknak	benne.	 –	Viszont	megvan	benne	minden,	 amit	Madame
Renwick	kíván	–	mondta.	–	Karakter,	 elegancia	és	kilátás	a	 tengerre.	Évtizedek
óta	nem	lakja	senki,	de	csak	most	hirdették	meg.	Igazi	drágakő,	magányosan	áll
egy	 hegyoldalon.	 De	 figyelmeztetem,	 alaposan	 fel	 kell	 újítani.	 –	 Fölényes
pillantást	vetett	Beára,	majd	hozzátette:	–	Természetesen	az	ár	tükrözi	ezt	a	tényt.
Közölheti	Madame	Renwickkel,	hogy	a	villa	alkalmi	vétel.
A	 térképen	megmutatta	Beának,	 hogyan	 lehet	 odajutni,	 és	megmondta	 azt	 is,

hogy	a	birtokon	él	egy	gondnok,	aki	körül	fogja	vezetni.



A	 reggel	 hűvös	 volt,	 megtelt	 édes	 illatokkal	 az	 előző	 napi	 vihar	 után.	 Bea
leengedte	 a	 Mercedes	 tetejét,	 végighajtott	 a	 tengerparton,	 felkanyarodott	 a
hegyek	 közé,	 miközben	 remek	 hangulatban	 volt,	 igaz,	 inkább	 Nick	 Lascelles,
sem	mint	a	ház	miatt,	amelyet	megnézni	igyekezett.	Nem	voltak	ugyanis	kétségei,
hogy	ismét	hiába	megy.	Különben	sem	értette,	miért	ragaszkodik	annyira	Millie
a	villavásárláshoz;	szinte	reménykedett	benne,	hogy	a	ház	nem	lesz	megfelelő,	és
letudja	 ezt	 a	 napot	 is.	 Az	 egész	 csak	 múló	 szeszély,	 amit	 Millie	 úgyis	 csak
megbánna	később.
Felhajtott	 a	 poros,	 fehér	 úton	 a	 hegytetőre,	 elhaladt	 a	 málladozó,	 rózsaszín

stukkódíszes	fal	mellett,	melyen	futórózsa	és	bougainvillea	virított.	Leállította	a
kocsit	 a	 széles	 vaskapu	 előtt	 és	 megrángatta	 az	 öreg	 bronzcsengőt,	 amelyet	 a
kapu	mellett	 egy	kis	 fülkében	 talált.	Míg	 a	 csengés	hangja	 elhalt,	 nézte	 az	utat,
amely	a	kapu	mögül	a	fák	közé	kanyargott.
Nem	jött	ki	senki,	ezért	újból	csengetett,	aztán	várt	a	forró	csendben.	Teremtett

lélek	nem	volt	a	közelben,	nem	hallott	emberi	hangokat,	kocsikat	vagy	gépeket.
Várakozás	közben	nekitámaszkodott	a	rózsaszín	stukkófalnak.	Behunyta	a	szemét
és	hallgatta	a	ciripelő	kabócákat,	a	szél	susogását	az	öreg	cédrusok	lombjai	közt,
a	méhek	monoton	zümmögését.	A	nap	szinte	égette	csupasz	karjait,	a	vadon	nőtt
rozmaring	illata	csiklandozta	orrlyukait…	Olyan	vad	volt	itt	minden,	nyugodt	és
titokzatos…	Úgy	érezte	magát,	mintha	egyedül	maradt	volna	a	földön…
–	Mademoiselle,	szóltak,	hogy	számítsak	magára.
Bea	 szeme	megrebbent,	majd	kinyílt,	 aztán	 rámeredt	 a	gondnokra.	Törékeny

öregember	 volt,	 patyolattiszta,	 kék	 overallban.	 Kék	 munkásingének	 ujját
felgyűrte,	előbukkant	inas	karja,	a	több	évtizedes	fizikai	munkától	bütykös	keze.
Arcát	 mély	 ráncok	 szántották,	 kék	 szeme,	 ártatlan	 tekintete	 mintha	 egy	másik,
békésebb	 korszakot	 tükrözött	 volna.	 Megemelte	 kopott	 szalmakalapját	 és
finoman	meghajolt.
–	 Örömömre	 szolgál,	 hogy	 újra	 látogatót	 fogadhatok,	 mam'selle	 –	 mondta,

miközben	elindultak	a	kerti	úton	fölfelé.	–	De	rég	nem	járt	erre	senki!	Nagyon
rég!	–	Nagyot	sóhajtott.	–	Én	legalábbis	egy	örökkévalóságnak	éreztem.
Talpuk	 alatt	 csikorgott	 a	 kavics,	 ahogy	befordultak	 a	 kanyarba,	 ahonnét	már

látni	lehetett	a	házat.
Beába	 mintha	 villám	 csapott	 volna,	 megtorpant.	 A	 lába	 felmondta	 a

szolgálatot,	 és	 nem	 akart	 hinni	 a	 szemének,	 a	 szíve	 pedig	 olyan	 hevesen	 vert,
hogy	szinte	fájt.	Csak	bámulta	a	szépséges	rózsaszín	villát,	a	magas	ablakokat,	a
megfakult	 zöld	 zsalugátereket,	 a	 tágas	 kettős	 ajtót,	 amely	 nyitva	 állt	 és
bepillantást	 engedett	 a	 hallba,	 a	 portikuszra	 az	 oszlopokkal,	 amelyhez	 széles
márványlépcső	vezetett.



A	nap	mintha	megszűnt	volna	sütni,	Bea	érezte,	hogy	hirtelen	remegni	kezd.
A	mimóza	 illata	ott	 kísértett	 az	 orrlyukaiban,	 bár	már	 rég	 elmúlt	 a	 szezonja,

nem	virágzott	már.	Fülét	betöltötte	a	madárdal,	pedig	nem	látott	egyet	sem.	Vajon
ez	a	déjà	vu?	Egybekeveredett	az	összes	villa	képe,	melyeket	az	elmúlt	hetekben
megnézett,	 a	 saját	 képzeletével	 és	 vágyaival?	 Vagy	 valóban	 az	 álmaiban
felderengő	házat	látja?
–	 Et	 voilà!A	 Villa	 Mimosa	 –	 jelentette	 ki	 az	 öreg	 büszkén.	 Aggodalmas

pillantást	 vetett	Beára.	 –	Rosszul	van,	mam'selle?	 Jöjjön,	 jöjjön	 csak	be.	A	nap
hevesebben	süt,	mint	gondolná.	Nem	volt	bölcs	dolog	kalap	nélkül	elindulnia..	.	–
Elsietett,	hogy	hoz	egy	pohár	vizet.
Bea	 egyedül	 maradt	 a	 hallban.	 A	 tarkóján	 felmeredtek	 a	 hajszálak,	 karja

libabőrös	lett.
Ismeri	ezt	a	házat.	Pontosan	tudta,	hogy	vannak	elrendezve	a	szobák:	az	ebédlő

balra,	 a	 szalon	 jobbra,	 a	 ház	 hátsó	 részében	 egy	 hosszú	 szoba	 rengeteg
franciaablakkal,	amelyek	a	tágas	teraszra	vezettek,	ahonnét	lelátni	a	tengerre.	A
padló	rózsaszín	erezett	márvány,	az	előtte	álló	kecses	lépcső	egy	tágas	galériára
vezet.
–	A	lépcsőkorlát	igen	ritka	fából	készült	–	magyarázta	a	gondnok,	miközben	a

kezébe	 adta	 a	pohár	vizet.	 –	Valahonnan	a	 trópusokról	hozták.	Külön	 a	házhoz
készítették.
–	 Az	 öreg	 mintha	 a	 szívén	 viselte	 volna,	 hogy	 tetsszen	 a	 ház	 Beának.	 –	 Itt

minden	a	legnemesebb	anyagokból	készült,	mam'selle,	mint	látja.
Bea	lassan	körbesétált	a	villában,	és	úgy	érezte	magát,	mit	aki	álmodik.	Bár	a

vakolat	 mállott,	 a	 tapéta	 kifakult	 és	 elpiszkosodott,	 pontosan	 olyan	 szép	 volt,
amilyennek	álmában	látta.	Megborzongott	és	azt	kérdezte	magától,	vajon	honnan
ismerős	ennyire.	A	sors	milyen	játéka	hozta	őt	 ide?	Vajon	elképzelhető,	hogy	a
jövőt	látta	meg	álmában?
–	Kisfiú	korom	óta	itt	dolgozom	–	magyarázta	az	öreg.
–	Még	madame	Leconte	fogadott	föl.	Nem	sokkal	később	aztán	hozzáment	az

Idegenhez,	 és	 külföldre	 költöztek.	 –Habozott,	 mintha	 az	 emlékeiben	 kutatott
volna.	–	Amikor	az	asszonyunk	hazatért	–	szólalt	meg	aztán	–,	már	 terhes	volt.
Azt	akarta,	hogy	a	gyereke	itt	szülessen	meg,	Franciaországban,	ebben	a	házban,
amelyet	annyira	szeretett.	És	ez	lett	a	végzete.
Az	öreg	nagyot	sóhajtott.	–	Pedig	a	férje	kényeztette.	Úgy	bánt	vele,	mint	egy

értékes	 limoges-i	 porcelánnal.	 De	 hiába.	 Az	 asszonyunk	 két	 héttel	 a	 gyermek
megszületése	után	meghalt.
Bea	gerincén	végigfutott	a	hideg.	–	Meghalt?	Hogyan?
–	 Lezuhant,	 mam'selle,	 lezuhant	 az	 értékes	 lépcsőn,	 amelyet	 az	 ő	 kedvéért



építettek.	 A	 férje,	 az	 Idegen	 a	 temetés	 után	 azonnal	 elment,	 és	 soha	 nem	 tért
vissza.
Bea	 borzadva	 meredt	 a	 végzetes	 lépcsőre.	 Maga	 elé	 képzelte,	 ahogy

végigzuhan	rajta	a	nő.
A	 tragikus	 történet	 ellenére	 nem	 találta	 a	 házat	 ijesztőnek.	 Olyannak	 tűnt

számára,	 mint	 egy	 elvarázsolt,	 mesebeli	 villa	 a	 magas	 kerítésfal	 mögött,	 a
cédrusok	és	a	fenyők	között,	rózsáival	és	mimózáival,	amelyekről	a	nevét	kapta.
Úgy	 érezte,	 mintha	 a	 kastély	 aludna,	 és	 csak	 a	 hercegre	 várna,	 aki	 majd

felébreszti	és	életet	lehel	beléje.
Kisétált	a	ház	elé	és	leült	a	márványlépcsőre,	behunyta	a	szemét,	megpróbálta

felidézni	álmát,	hogy	ő	az	a	kisgyerek…
Hűvösen	 tapadt	 a	márvány	mezítelen	 lábához…	Az	ég	vészjóslóan	elsötétült,

rémülten	 tartotta	 vissza	 a	 levegőt,	 várta	 a	 kavicson	 megcsikorduló	 fenyegető
lépteket.
De	 amikor	 kinyitotta	 a	 szemét,	 csak	 azt	 látta,	 hogy	 a	 nap	 eltűnt	 a	 felhők

mögött;	ismét	viharfelhők	gyülekeztek.	Döbbenten	nézett	föl	a	feje	fölött	vijjogó
sirályokra,	és	eszébe	jutott	az	álmában	hallott	több	száz	énekesmadár	csivitelése.
Izgatottan	pillantott	föl	a	gondnokra.	–	Uram,	hol	vannak	az	énekesmadarak?
Az	öreg	 döbbenten	meredt	 rá:	 –	Honnan	 tud	 róluk,	mam'selle?	A	harmincas

évek	óta	nincsenek	itt	énekesmadarak,	amikor	lerombolták	a	röptetőt.
Bea	bársonyos	barna	szeme	elsötétült	a	rémülettől.	–	De	ha	nincsenek	madarak

–	suttogta	fojtottan	akkor	honnan	emlékszem	rájuk	mégis?



13
–	Persze	hogy	ez	csak	a	véletlen	műve	–	mondta	Millie,	miközben	izgatottan

pislogott	Beára.	Kint	ültek	a	szálloda	kertjében,	és	Bea	éppen	akkor	fejezte	be	a
történetet,	hogy	rábukkant	álmai	házára,	a	Villa	Mimosára.
–	 Annyi	 házat	 néztél	 meg,	 gyermekem,	 hogy	 összemosódtak	 a	 fejedben.

Nekem	 is	 sokszor	 van	 ilyen	 déjà	 vu	 érzésem,	 és	 valójában	 ijesztő,	 amikor	 azt
hiszi	az	ember,	hogy	már	ismeri	a	helyet,	holott	tudja,	soha	nem	járt	ott	azelőtt.
Bea	 ijedten	 nézett	 rá.	 –	 Talán	 valóban	 jártam	 ott	 azelőtt.	 És	 ha	 itt	 éltem	 a

balesetem	előtt?
–	Ne	nevettesd	ki	magad,	Bea.	Az	ingatlanügynök	mondta,	hogy	évtizedek	óta

nem	lakik	ott	senki.	Magad	is	láttad	a	bizonyítékot,	hogy	el	van	hanyagolva,	hogy
hámlik	 a	 tapéta…	 –	 Megborzongott,	 ahogy	 megpróbálta	 elképzelni.	 –	 De	 azt
mondtad,	hogy	megvan	a	maga	bája	–	tette	hozzá	elgondolkodva.
–	Ilyen	gyönyörű	villát	én	még	soha	nem	láttam	–	jegyezte	meg	Bea	komolyan.

–	Olyan,	mint	egy	titkokkal	teli	ház,	amely	csak	arra	vár,	hogy	felfedezze	valaki,
aki	szeretni	fogja	és	nem	sajnálja	rá	az	időt.
–	És	a	pénzt	–	tette	hozzá	Millie.
Bea	szomorúan	bólintott.	–	Sok-sok	pénzt,	attól	félek.
Szótlanul	 nézték	 a	 tengert,	 mely	 mint	 az	 olvadt	 ón,	 szinte	 bugyborékolt	 a

gyülekező	viharfelhők	alatt.
–	Talán	a	jövőt	láttad,	és	nem	a	múltat	–	jegyezte	meg	kis	idő	múltával	Millie.

–	Talán	így	volt,	Bea.	Szerintem	ezért	 ismerted	meg.	Az	asztrológusom	–	híres
nő,	többször	lehet	olvasni	róla	a	lapokban,	sztároknak	és	elnököknek	dolgozik	–,
ő	mondta,	hogy	előfordul	ilyen	néha.	Eddig	mindig	igaza	volt.
Bea	 reménykedve	 pillantott	 rá.	 Millie	 valahogy	 olyan	 logikusan	 érvelt.

Magában	már	el	is	döntötte,	hogy	felhívja	Phylt	és	beszámol	neki	a	történtekről.
Phyl	a	következő	nap	érkezik	Párizsba,	és	néhány	nappal	később	repült	volna	le
Nizzába.	Akkor	majd	elviszi	és	megmutatja	neki	a	villát,	beszámol	neki	a	furcsa
élményekről;	 megkérdezi	 tőle,	 hogy	 ez	 vajon	 szimpla	 vágyálom-e	 a	 részéről,
vagy	valami	más,	valami	rosszat	jelent?
Nick	 éppen	 akkor	 érkezett	 Beáért,	 amikor	 kitört	 a	 vihar.	 A	 kocsival	 Cannes

egyik	régi	kis	sikátorában	parkoltak	 le,	aztán	kézen	fogva	és	nevetve	futottak	a
majdnem	 üres	 kávéház	 felé.	 Leültek	 egy	 ablak	 melletti	 asztalhoz,	 nézték	 a
macskaköveken	pattogó	esőcseppeket	és	az	égbolton	cikázó	villámokat.	A	férfi
nevetve	meg	is	jegyezte.	–	Furcsa	déjà	vu	élményem	van.	Az	az	érzésem,	mintha



már	jártunk	volna	így	máskor	is.
Bea	meglepett	 arccal	nézett	 rá.	–	Ma	már	másodszor	érzek	 ilyet	–	mondta.	–

Csak	 ez	most	 valóságos.	 –	Sóvárogva	nézett	 a	 férfira,	miközben	 arra	 gondolt,
mennyire	 különböző	 az	 életük.	 Nick	 tisztában	 van	 azzal,	 hogy	 kicsoda	 és	 mit
akar.	Arról	viszont	fogalma	sincs,	hogy	Bea	French	látszólag	gondtalan	külseje
mögött	egy	ismeretlen	minőség	bújik	meg:	egy	fiatal	nő,	aki	éjszakánként	a	sötét
alagút	rémképeivel	–	és	egy	arctalan	gyilkossal	–	viaskodik.
A	 férfi	 olyan	 kedves,	 olyan	 megértő	 volt	 ahhoz	 a	 valakihez,	 akit	 Beának

ismert,	hogy	a	lány	arra	vágyott:	örökké	ez	a	valaki	maradhasson.	De	tudta,	hogy
ez	nem	maradhat	így.	Egy	nap	eljön	érte	a	rémülettel	teli	múlt;	ezzel	tökéletesen
tisztában	volt.	Ezért	úgy	érezte,	hogy	megtéveszti	a	férfit.
Hirtelen	azon	kapta	magát,	hogy	részletesen	beszámol	Nicknek,	mi	történt	vele

San	 Franciscóban:	 hogy	 a	 rendőrök	 szerint	 valaki	 meg	 akarta	 ölni,	 hogy
amnéziás	lett,	hogy	milyen	álmot	hívott	elő	belőle	a	hipnózis,	hogy	ma	délelőtt
úgy	érezte,	mintha	valóra	vált	volna	ez	az	álom,	amikor	megpillantotta	a	Villa
Mimosát.
–	Millie	 úgy	gondolja,	 hogy	 a	 jövőt	 láttam	–	 jegyezte	meg	 remegő	hangon,

mint	aki	attól	fél,	hogy	őrültnek	nézik.	–	De	honnan	tudtam	a	dalos	madarakról?
Honnan	a	csudából,	ha	soha	nem	járhattam	itt?
–	 Szegény	 Bea	 –	 szólalt	 meg	 Nick,	 és	 próbálta	 megnyugtatni.	 –	 Szörnyű

dolgokon	 mehettél	 keresztül.	 De	 ne	 aggódj,	 minden	 rendbe	 jön,	 hamarosan
minden	eszedbe	jut.
A	lány	tehetetlenül	rázta	a	fejét.	Más	véleményen	volt.	–Ma	este	felhívom	Phylt

–	 mondta,	 és	 egy	 kis	 remény	 költözött	 a	 hangjába	 a	 gondolattól,	 hogy	 a	 nő
hamarosan	itt	lesz.
–	Phyl	majd	tudja,	mi	a	teendő.
Nick	 érdeklődését	 felkeltette	 a	 história,	 amelyet	 a	 gondnok	 mesélt	 madame

Leconte	végzetes	balesetéről.	–	Pontosan	ilyenekkel	foglalkozom	–	jegyezte	meg
elgondolkodva.
–	 Tragikus	 haláleset	 egy	 tengerparti	 luxusvillában.	 Minden	 bizonnyal	 a

címlapra	került	akkoriban.	Tudod	mit,	Bea?	Holnap	átnézem	a	régi	újságokat	az
archívumokban,	 és	 megnézem,	 mire	 jutok.	 Ha	 találok	 valami	 információt	 a
házról,	talán	eszedbe	jut	valami.
Nick	másnap	reggel	meg	is	 találta,	amit	keresett	a	Nice	Matin	szerkesztőségi

archívumában.	Az	1926.	október	5-ei	szám	az	első	oldalon	számolt	be	madame
Leconte	 halálos	 zuhanásáról.	A	 cikk	 szerint	 a	 nő	 egy	 ismert	marseille-i	 család
leszármazottja	volt,	és	évek	óta	a	Villa	Mimosában	élt.	Két	héttel	a	baleset	előtt
szült,	a	hivatalos	vélemény	szerint	megszédülhetett,	és	emiatt	zuhant	le	a	lépcsőn



a	hall	márványpadlójára.	A	cikkben	nem	említették,	volt-e	hivatalos	vizsgálat,	és
szó	sem	esett	a	férjéről.	Mindössze	annyi,	hogy	a	temetésre	már	másnap	délután
sor	került.
Nick	 fél	 háromkor	 találkozott	 Millie-vel	 és	 Beával	 Antibes-ban.	 Úgy	 volt,

hogy	 együtt	 mennek	 el	 megnézni	 a	 Villa	Mimosát,	 ám	Millie	 hirtelen	 nagyon
fáradtnak	érezte	magát.
–	Több	kedvem	volna	egy	kellemes	bridzspartihoz	–	mondta	a	lánynak.	–	De	ti

csak	menjetek.	Mutasd	meg	Nicknek	 a	 házat.	 Ha	 neki	 is	 tetszik,	 közöld	 velük,
hogy	megvesszük.
Bea	hitetlenkedve	meredt	rá.	–	Ne	csinálja	ezt,	Millie.	Lehet,	hogy	utálni	fogja.

Legalább	nézze	meg	előbb.
–	Ismerlek	már	annyira,	hogy	megbízzam	az	ízlésedben	–	jegyezte	meg	Millie

félvállról.	 –	 És	 különben	 is,	 ott	 vannak	 azok	 a	 remek	 bútorok,	 amelyeket
Párizsban	vettem,	ezek	otthonra	várnak.	Keríts	egy	 jó	építészt,	 édes	 lányom,	és
közöld	vele,	hogy	tegye	rendbe	a	házat.	És	hogy	tegnapra	kell,	különben	ki	van
rúgva,	világos?
–	 Ez	 megint	 csak	 egy	 szeszély,	 Millie	 –	 figyelmeztette	 Bea.	 –	 Később	 meg

fogja	bánni,	mint	mindig.
Millie	 megrázta	 szőke	 fürtjeit.	 –	 Nem,	 nem,	 drága	 lányom.	 Ezt	 most	 biztos

nem	bánom	meg	–	felelte	titokzatos	mosollyal	az	öregasszony,	majd	búcsút	intett
nekik,	és	komoly	arccal	elvonult	a	bridzsasztal	felé.
–	 Ez	 még	 Millie-től	 is	 őrültség	 –	 mondta	 Bea	 idegesen	 Nicknek,	 míg	 a

gondnokot	várták,	hogy	kinyissa	a	kaput.	–	Úgy	értem,	tényleg	nagyon	gazdag,
meg	is	engedheti	magának,	de	–	rándított	egyet	a	vállán	–	hogy	meg	se	nézi!
–	 Akkor	 ez	 most	 egy	 költséges	 szeszély.	 –	 Nick	 kíváncsian	 pislogott	 be	 a

kapun.	 –	 Van	 fogalmad,	 mennyi	 föld	 tartozhat	 ehhez	 a	 birtokhoz?	 És	 hogy
mennyibe	kerülhet	hektárja?
–	Nincs,	de	neki	 sem.	És	 épp	erről	van	 szó,	Nick.	Miért	 akarja	Millie	mégis

megvenni?
–	Talán	azért,	mert	beleszerettél.
Bea	 megrázta	 a	 fejét.	 –	 Kizárt.	 Azért	 veszi	 meg,	 mert	 szerelmes	 a	 múltba.

Nosztalgiát	érez	az	ifjúsága	iránt.
Ahogy	Nick	elnézte	a	fiatal	és	csinos	Beát,	tudta,	hogy	a	lány	téved.	Szerinte	a

magányos	öreg	hölgy	benne	találta	meg	azt	az	unokát,	aki	soha	nem	adatott	meg
neki.	 De	 az	 is	 lehet,	 hogy	 az	 a	 sok	 szörnyűség	 hatott	 rá,	 amiken	 a	 lány
keresztülment.	Olyan	egyedül,	olyan	sérülékenyen	állt	a	világban,	hogy	lefogadta
volna:	Millie	Beának	akart	segíteni,	hogy	visszatérjenek	az	emlékei.	És	ha	ehhez
meg	kell	vennie	a	villát,	kit	érdekel?



Mentek	az	öreg	gondnok	után,	és	amikor	felbukkant	előttük	a	villa,	elismerő
füttyentés	hagyta	el	az	ajkát.	Bea	nem	túlzott.	A	ház	olyan	volt,	mint	egy	esküvői
torta,	 rózsaszín	 falaival,	 hatalmas	 teraszával,	 a	 bejárati	 oszlopcsarnokával	 és
márványerkélyeivel.	Az	 idő	 azonban	 otthagyta	mindenen	 a	 nyomát:	 a	 napszítta
spaletták	 tehetetlenül	 csüngtek,	 sok	 ablak	 betört,	 a	 márvány	 erkélykorlát	 több
helyen	megrepedezett.	A	gondozatlan	gyep	leért	egészen	a	tengerig,	az	elvadult
rózsabokrok	az	 életben	maradásukért	 küzdöttek	 az	 elburjánzott	 bougainvilleák,
tamariszkuszok	és	mimózák	között.
A	 ház	 fölötti	 kis	 barlangból	 patak	 csörgedezett	 alá,	 a	magas	 fűből	 elhagyott

szökőkút	 meredezett	 najádjaival	 és	 delfinszobraival.	 A	 közelében	 olívaliget
hajladozott	az	azúrkék	tenger	felől	fújó	szélben.
Nick	megfogta	Bea	 kezét,	 a	 kilátás	 teljesen	 elvarázsolta	 őket.	Olyan	 volt	 ez,

mint	 a	 szerelem	 első	 látásra.	 A	 férfi	 lelki	 szemeivel	 látta,	 ahogy	 a	 rózsaszín
stukkófalak	ragyognak	majd	az	új	festékréteg	alatt,	a	 tisztára	mosott	ablakokon
ragyogóan	 megcsillan	 a	 lenyugvó	 nap	 fénye,	 és	 a	 vén	 spaletták	 kitámasztva
beengedik	 a	 szellőt	 a	 falak	 közé.	 Orrlyukában	 érezte	 a	 frissen	 lenyírt	 pázsit
illatát,	és	hallotta	a	szökőkút	megnyugtató	neszeit.
Kézen	fogva	ballagtak	be	a	hallba,	és	megálltak	a	márványlépcső	aljában.	Nick

a	fejét	csóválta,	és	értetlen	arccal	megszólalt.	–	Valami	itt	nem	stimmel.	Látod	ott
azt	 a	 széles	 lépcsőfordulót?	Hogy	 a	 csudába	 zuhanhatott	 le	madame	Leconte	 a
lépcső	 legtetejéről	 a	 hall	 padlójáig,	 ahogy	 a	 lap	 írta?	Miért	 nem	maradt	 ott	 a
lépcsőfordulóban?
–	Lehet,	hogy	éppen	onnan	zuhant	le,	és	a	lapok	írták	rosszul.	Tudod,	hogy	van

ez.
–	Hát…	–	szólalt	meg	Nick	elgondolkodva.	–	Az	az	érzésem,	hogy	itt	valami

titok	lappang.	Kérdezzük	meg	a	gondnokot.
Az	 öregember	 odakint	 várakozott	 rájuk.	 Levágott	 egy	 szál	 rózsát	 Beának.

Jókora	 virág	 volt,	 bársonyos,	 mélyvörös	 szirmokkal,	 Bea	 mosolyogva
megköszönte,	és	beszívta	a	jól	ismert	illatot.	–	Ez	volt	madame	Leconte	kedvenc
virága	–	magyarázta	az	öreg	elérzékenyülten.	–	Szerette	a	rózsaillatot.
A	 balesetről	 azonban	 keveset	 tudott.	 –	 Én	 akkor	 nem	 voltam	 itt,	 m'sieur	 –

mondta.	 –	 Ne	 feledje,	 akkor	még	 kisfiú	 voltam,	 iskolás,	 a	 családom	 lent	 élt	 a
faluban.	Nagyon	szegények	voltunk,	azért	kertészkedtem	a	szabadidőmben,	hogy
némi	 pénzzel	 segítsem	 a	 családot.	 –	 Látszott	 rajta,	 hogy	 töri	 a	 fejét,	 aztán
megszólalt	 ismét.	 –	 Egy	 újságíró	 viszont	 itt	 járt.	 Ö	 is	 nagyon	 fiatal	 volt,	 nem
sokkal	lehetett	idősebb	nálam.	Ő	írt	cikket	a	dologról	a	Nice	Matinnek.	De	hogy
él-e	még,	azt	csak	a	Jóisten	tudja…
A	Nice	 Matin	 szerkesztőségi	 titkára	 nagyon	 segítőkész	 volt.	 Közölte,	 hogy



természetesen	ismeri	az	újságírót,	hisz	itt	mindenki	ismeri	monsieur	Marqand-t.
Míg	 nyugdíjba	 nem	 ment,	 ő	 volt	 a	 lap	 sztárriportere.	 Naturellement,
természetesen,	még	mindig	él	az	öreg,	ó,	nagyon	is	él.	A	délelőttjeit	Antibes-ban
tölti,	a	Café	du	Marin	Bleu-ben,	mint	mindig	az	elmúlt	tizenöt	évben.
Rá	 is	 találtak	Aristide	Marquand-ra,	 aki	 kényelmesen	 ült	 a	 törzsasztalánál	 és

pastist	 szopogatott.	 Fürgén	 felpattant,	 úgy	 mutatkozott	 be,	 miközben	 gall
férfihoz	 illően	 egyetlen	 pillantással	 felmérte	 Beát.	 Öreg	 ember	 volt	 ugyan,	 de
még	mindig	 jóvágású,	sőt	szinte	világfi	benyomását	keltette	panamakalapjában,
frissen	vasalt	fehér	vászonnadrágjában	és	sötétkék	vászonzakójában.	Egy	francia
férfi	soha	nem	lehet	ahhoz	túl	öreg,	hogy	értékelje	egy	fiatal	nő	szépségét.
–	 Furcsa,	 hogy	 éppen	most	 érdeklődnek	 –	mondta	Nicknek,	 akitől	 örömmel

elfogadott	egy	újabb	italt.	–	A	napokban	én	is	sokat	 tűnődtem	a	Villa	Mimosán,
amikor	meghallottam,	hogy	el	akarják	adni.
–	 Egy	 barátunk	 gondolkozik	 rajta,	 hogy	 megveszi	 –	 felelte	 Nick	 –,	 de

hallottuk,	 hogy	 valami	 tragikus	 dolog	 történt	 ott	 annak	 idején.	 –	 Elmondta
monsieur	Marquand-nak,	 hogy	maga	 is	 újságíró,	 aki	 véletlenül	 épp	 a	Riviérán
történt	 bűntényekről	 készül	 könyvet	 írni.	 –	 Ezért	 hálás	 lennék	 minden	 apró
információért,	amivel	szolgálna	–	mondta	egy	reménykedő	pillantás	kíséretében.
–	 Furcsa	 történet,	 szent	 igaz	 –	 jegyezte	 meg	 az	 öreg.	 –Furcsább,	 mint	 amit

bárki	 csak	 hallhatott.	 De	 sok	 idő	 eltelt	 azóta,	 ma	 már	 senkit	 nem	 érdekel,
nyugodtan	beszélhetek	róla.
Nick	 és	Bea	 izgatottan	 hajolt	 közelebb,	 az	 öreg	 pedig	 lassan	 belekortyolt	 az

ánizspálinkába,	hogy	összeszedje	a	gondolatait.
–	 Akkoriban	 kezdett	 megváltozni	 az	 élet	 a	 Riviérán	 –	 szólalt	 meg	 végül.	 –

Egyre	 több	 ember	 kezdett	 lejárni,	 és	 nemcsak	 a	 téli	 üdülőhelyekre,	Nizzába	 és
Cannes-ba,	 mint	 annak	 előtte,	 hanem	már	 nyaralni	 is.	 A	 divatot	 természetesen
Chanel	 teremtette	 meg,	 amikor	 olyan	 barnára	 sülve,	 mint	 egy	 matrózfiú,
megérkezett	 ide	 a	 westminsteri	 herceg	 jachtján	 1922-ben.	 Aztán	 jöttek	 az
amerikaiak,	 Colé	 Porter,	 Murphyék	 és	 Fitzgeraldék	 a	 párizsi	 társasági
emberekkel.
Új	korszak	volt	már	 ez,	 divatba	 jött	 a	 napozás,	megjelentek	 a	 strandruhák,	 a

lelógó	karimájú	kalapok	és	a	méregerős	italok.	Itt	akkor	még	csak	az	apró	Hotel
du	Cap	működött,	és	volt	néhány	régi	villa,	amit	kiadtak	Antibes-ban.	De	hirtelen
fiatal	 házaspárok	 bukkantak	 fel,	 hozták	 magukkal	 a	 gyerekeiket,	 a	 nörszöket,
extravagáns	 villákat	 húzattak	 föl,	 fehérre,	 kékre,	 zöldre	 festették	 őket;	 hűvös
márványpadló,	 fekete	 szaténheverők…	 Jókora	 csíkos	 napernyőket	 raktak	 az
úszómedencék	 mellé,	 onnan	 gyönyörködtek	 a	 tengerben.	 Szépséges	 kerteket
vájattak	 a	 sziklás	 hegyoldalba,	 pálmákat	 és	 lombos	 fákat	 ültettek	 beléjük.



Mindennek	 azonnal	 készen	 kellett	 lennie;	 nem	 volt	 idő,	 hogy	 kivárják,	 míg
megnőnek	a	fák.
Maguk,	fiatalok	–	folytatta	kisvártatva	–	el	sem	tudják	képzelni,	milyen	volt	ez

itt,	 milyen	 vad,	 szinte	 pogány	 volt	 itt	 az	 élet.	 Mintha	 a	 nap	 kiszívta	 volna	 az
agyukat	és	felszabadította	a	gátlásokat.	Vad,	nudista	partik	folytak	a	tengerparton,
hajnalig	ment	a	tánc	a	gomba	módra	elszaporodott	lokálokban.	Hatalmas	pénzek
cseréltek	 gazdát	 a	 kaszinókban,	 a	 férfiak	 vedelték	 a	 könnyű	 vörösbort,	 aztán
másnap	ott	kornyadoztak	az	ebédnél	az	Hotel	du	Cap	teraszán.
Aristide	Marquand	 világoskék	 szemében	 szomorú	 fény	 csillant,	 ahogy	 rájuk

nézett.	–	Ó,	uram	–	szólalt	meg	csendesen	–,	ez	volt	a	szerelem	korszaka.	Dúlt	a
szenvedély	a	zöld	spalettás	ablakok	mögött	a	hosszú	nyári	délutánokon.
De	ez	a	nő,	ez	a	madame	Leconte	soha	nem	tartozott	közéjük.	Mindig	kívülálló

maradt.	Testes	 nő	volt,	 nem	 is	 épp	 fiatal,	 ő	mindig	 egyedül	 vacsorázott	 a	 villa
teraszán.	 Meglehet,	 vágyakozva	 nézte	 a	 csillagokat,	 a	 holdat	 a	 bársonyos
égbolton,	 és	 sóvárgott	 a	 szerelemre.	 Bár	 mindenki	 madame	 Leconte-nak
szólította,	ez	a	tisztelet	csak	a	korának	és	a	vagyonának	szólt,	mert	a	háta	mögött
mindenki	csak	úgy	emlegette:	la	célibataire.	Az	aggszűz.
Bea	döbbenten	sóhajtott	föl.	–	Micsoda	kegyetlenség	–	suttogta.
Az	 öreg	 bólintott.	 –	 Az.	 De	 ezek	 az	 emberek	 felszínes,	 csillogó	 élethez

szoktak.	 Csak	 olyanokat	 fogadtak	 be	 a	 köreikbe,	 akiknek	 volt	 stílusuk,
tehetségük,	 arisztokratikusán	 csengő	 nevük,	 írók,	 művészek	 vagy	 zeneszerzők
voltak.	Az	nem	volt	elég,	hogy	valakinek	csak	pénze	volt.
Nick	rendelt	egy	újabb	pastist,	az	öreg	belekortyolt,	és	folytatta	a	történetet.	–

Madame	 Leconte	 egy	 marseille-i	 strici	 lánya	 volt,	 aki	 némi	 ügyeskedéssel
később	vagyonokat	 szerzett	 a	hadiszállításból.	Későn	nősült,	 és	 amikor	a	 lánya
megszületett,	 Marie-Antoinette	 névre	 kereszteltette,	 mert	 ő	 volt	 az	 ő	 kis
királylánya.	 A	 lányt	 nevelőnők	 tanították	 otthon,	 az	 apja	 imádta,	 rettegett	 a
gondolattól,	 hogy	 egy	 férfi	 egyszer	 majd	 elragadja	 tőle.	 A	 felesége	 korán
meghalt,	és	később,	amikor	ő	is	követte	a	sírba,	Marie-Antoinette	már	majdnem
negyvenéves	volt,	és	teljesen	egyedül	maradt.
Soha	 nem	 volt	 szép	 nő	 –	 magyarázta	 monsieur	Marquand.	 –	 Nagydarab	 nő

volt,	 fekete	 haja	 az	 a	 fajta,	 amelyből	 hiányzik	 a	 csillogás.	 Fekete	 szem,	 dús
szemöldök	 és	 hozzá	 hosszú,	 keskeny	 arc,	 ami	 ráadásul	 himlőhelyes	 is	 volt.
Természetesen	 a	 nőnek	 fogalma	 sem	 volt,	 hogy	 nem	 csinos.	 Az	 apja	 annyit
áradozott	 a	 szépségéről,	 hogy	 esküszöm,	 más	 arcot	 látott	 a	 tükörben,	 amikor
belenézett.	Később	kellett	megtudnia	az	igazságot,	azután,	hogy	egyedül	maradt	a
Villa	Mimosában.
Az	apa	1922-ben	építtette	a	lányának	a	házat,	mert	a	lány	szerette	a	napsütést	és



a	 friss	 levegőt,	 és	 nem	 érezte	 jól	 magát	 a	 hatalmas	 párizsi	 lakásban.	 Aztán
egyszerre	minden	az	övé	 lett.	Az	„aggszűz”	negyvenéves	korában	egy	vagyont
örökölt.
Emlékszem	 rá,	 amikor	 először	 láttam.	 Sápadt,	 nagy	 mellű	 asszony	 volt,

azokban	a	húszas	években	divatos	holmikban,	amelyek	egyáltalán	nem	álltak	jól
neki.	–	Az	öreg	Nickre	nézett,	és	sokatmondóan	rándított	egyet	a	vállán.	–Az	az
igazság,	m’sieur,	ha	a	parasztasszonyok	fekete	ruháját	ölti	magára	és	kendőt	köt,
pontosan	úgy	nézett	volna	ki,	mint	ők.	Nem	gondolta	volna	senki,	hogy	gazdag
nő.
Aztán	 egyszer	 csak	 besétált	 a	 szerelem	 az	 életébe,	 egy	 jó	 svádájú,	 szőke

amerikai	 személyében,	 aki	 jóval	 fiatalabb	 volt	 nála.	 Hozományvadász,
mondogatta	mindenki,	de	ha	az	is	volt,	nem	a	megszokott	fajtából.	Mindenesetre
nagyon	ravasz	fiatalember	lehetett.	Amikor	elvitte	valahová	a	nőt,	egy	pillanatra
sem	vette	le	róla	a	tekintetét.	Ügyet	sem	vetett	a	fiatal	lányokra,	akik	ott	illegették
magukat	körülötte.
Mindenhol	együtt	látták	őket,	pedig	végigjárták	az	összes	elegáns	kávéházat	és

lokált.	A	nő	új	hajót	vásárolt,	azzal	száguldoztak	az	öbölben,	időnként	megálltak
úszni,	vagy	beugrottak	valamelyik	kis	tengerparti	vendéglőbe.	A	férfi	elkísérte	a
divatszalonokba	 is,	 tanácsokkal	 látta	 el,	 milyen	 ruhákat	 vegyen;	 átterveztette
ódivatú	 ékszereit.	 Rábeszélte,	 hogy	 vegyenek	 egy	 autót,	 egy	 nyitott	 Bugattit,
természetesen	–	akkoriban	ez	volt	a	divat	–,	vörös	volt,	galambszürke	sevróbőr
üléssel,	és	a	nő	tanult	meg	vezetni.	A	férfit	soha	nem	látta	senki	a	volán	mögött;
mindig	a	nő	vezetett,	 senki	nem	mondhatta,	hogy	a	 férfinak	vette	a	kocsit.	Úgy
tűnt,	a	férfinak	semmi	sem	kell	–	kivéve	a	nő	szívét.
Elutaztak	 Párizsba	 és	 összeházasodtak,	 majd	 a	 férfi	 elvitte	 magával	 oda,

ahonnét	jött.	Hogy	hová,	már	nem	emlékszem.	A	lényeg	az,	hogy	a	nő	egy	évvel
később	 tért	 vissza.	 Egyedül	 és	 sokadik	 hónapos	 terhesen.	 Ne	 feledjék,	 már
jócskán	benne	volt	a	korban,	akkoriban	túl	öregnek	számított	már,	hogy	gyereke
legyen.
Persze	 mindenféle	 pletykákat	 lehetett	 hallani.	 Emlékszem,	 a	 cselédei	 azt

mondták,	 hogy	 a	 nő	 sápadt	 és	 beteg,	 hogy	 a	 tekintete	 olyan,	 mint	 a	 rémült
állatoké,	 amelyeket	 a	 marseille-i	 vágóhídra	 terelnek.	 Azok	 az	 állatok	 tudták,
hogy	halálra	vannak	ítélve,	ezt	mondták.
Egyszer	 én	 is	 találkoztam	 vele,	 épp	 a	 cannes-i	 orvostól	 jött.	 Én	 akkor	 ifjú

voltam	 és	 bohó,	 de	 én	 is	 észrevettem,	 hogy	 a	 nő	 tudja.	 Ott	 volt	 a	 nagy	 fekete
szemekben,	az	üres	tekintetében	a	halál.
Aztán	a	 férj	egyszer	csak	megjelent.	A	cselédek	szerint	úgy	viselkedett,	mint

egy	 szent,	 elárasztotta	 az	 asszonyt	 a	 figyelmével,	 virágokkal,	 ajándékokkal,	 a



szeretetével.	De	a	nő	mintha	nem	is	vett	volna	erről	tudomást.	Egyedül	sétálgatott
a	kertben.	Egyedül	étkezett	a	szobájában.	És	egyedül	aludt.	De	hát	végül	is	terhes
volt;	 természetes,	 hogy	 ilyenkor	 korábban	 elfárad	 az	 ember,	 hogy	 elkóborol	 a
figyelme,	hogy	kicsit	kiegyensúlyozatlan…	különösen	az	ő	korában.
Aztán	megszületett	a	gyerek,	egy	fiú.	És	a	nő	néhány	héttel	később	lezuhant	a

lépcsőről.	Szóval	igazam	volt,	a	halál	megjelölte	az	ujjával.
Monsieur	 Marquand	 alig	 láthatóan	 ismét	 megrándította	 a	 vállát.	 –	 Szomorú

história,	nem	igaz?	–	Elgondolkodva	hörpölt	egyet	az	italából.
Bea	is	felsóhajtott,	a	könnyeivel	küszködött.
–	Van	még	más	is,	ugye?	–	kérdezte	Nick.	–	Valami	más	is	történt…
Marquand	bólintott.	–	Jól	működik	az	újságírói	ösztöne,	fiam.	És	olyan	régen

történt,	mi	bajom	lehet,	ha	elmondom	magának?	Mint	mondottam,	én	akkor	fiatal
gyerek	voltam,	gyakornok.	Későre	járt,	egyedül	voltam	a	szerkesztőségben,	épp
az	anyagaimat	gépeltem:	ki	született,	ki	halt	meg,	ki	kötött	házasságot,	szóval	a
helyi	híreket.	Akkoriban	még	a	nagyobb	szabású	rendezvényekről	sem	írhattam,
nemhogy	 igazi	 riportot,	 igazi	hírt.	Az	volt	 a	 tisztem,	hogy	engem	küldtek	oda,
ahová	 senki	 sem	 akart	 kimenni.	 Valaki	 betelefonált	 a	 Villa	 Mimosából,	 hogy
baleset	történt,	és	hogy	a	célibataire	meghalt.
Itt	volt	 tehát	a	nagy	alkalom!	Felpattantam	a	biciklimre,	és	vadul	 tekertem	az

alvó	városon	keresztül,	fel	a	villához.	A	földszinti	ablakokból	fény	szűrődött	ki	a
pázsitra.	 Mintha	 bál	 lett	 volna,	 olyan	 ünnepi	 volt	 ez	 a	 díszkivilágítás.
Megnyomtam	 a	 csengőt	 és	 vártam,	 de	 senki	 sem	 nyitott	 ajtót.	 Lenyomtam	 a
kilincset,	 az	 ajtó	 kinyílt.	 Beléptem	 a	 hallba	 és	 az	 asszony	 holtteste	 ott	 hevert
előttem.
Arcra	 bukva	 feküdt	 a	 márványpadlón.	 Elég	 távol	 volt	 a	 lépcső	 aljától,

emlékszem,	arra	 is	gondoltam,	hogy	valaki	odébb	húzhatta,	miután	 lezuhant.	A
szívem	a	 torkomban	dobogott,	 ahogy	 lepillantottam	a	véres	 tarkójára.	Ebben	 a
pillanatban	 lépett	 ki	 a	 könyvtárszobából	 a	 férj.	 Selyem	 házikabát	 volt	 rajta,
rágyújtott	egy	hosszú	szivarra,	csak	állt	és	hűvös	tekintettel	szemlélte	a	holttestet.
Én	 csodáltam	 is	 a	 lelkierejét,	mert	 soha	 nem	 tudni,	 hogyan	 reagál	 az	 ember	 a
fájdalomra.	Ez	az	ember	uralkodott	az	érzelmein,	aminek	elismeréssel	adóztam.
Akkor	vett	csak	észre,	és	azonnal	harag	lobbant	a	szemében.	Ki	a	fene	maga?	–

dörrent	 rám.	–	Takarodjon	 innen!	Hogy	merészelt	 rám	törni?	Senki	sem	léphet
be,	míg	meg	nem	érkezik	a	rendőrfőnök!	–	Fenyegetően	megindult	felém,	mire
elrohantam,	futva	kérve	bocsánatot.	–	És	ne	merészeljen	még	egyszer	idejönni!	–
kiabálta	 utánam.	 Elbújtam	 a	 bokrok	 között	 az	 egyik	 ablak	 alatt	 és	 vártam.	 A
rendőrfőnök	hamarosan	megérkezett.	A	saját	kocsijával	jött,	nem	a	hivatalival,	és
látszott,	hogy	sietősen	kapkodta	magára	a	ruháit.	Bement	és	becsukta	maga	után



az	 ajtót.	 Én	 akkor	 bekukucskáltam	 az	 ablakon,	 és	 nagyon	 hegyeztem	 a	 fülem,
hogy	halljak	valamit.
A	férj	 jókedvűen,	mosolyogva	rázott	kezet	a	rendőrfőnökkel,	aztán	konyakot

töltött	neki	és	elmesélte,	mi	történt.	Hogy	ő	nem	volt	 tanúja	a	balesetnek,	mivel
nem	 tudott	 aludni,	 a	 könyvtárszobában	 olvasott.	 Hallotta	 viszont,	 hogy	 az
asszony	fölkiált,	majd	a	zuhanást.	A	sérülések	kétségtelenül	figyelemre	méltóak,
különösen	az	a	vértócsa	a	tarkón,	de	minden	bizonnyal	megvan	rá	a	magyarázat.
De	menjünk	be	inkább	a	könyvtárszobába,	ott	beszéljük	meg	a	dolgot	konyak	és
szivar	mellett,	mondta	aztán.
Aristide	 Marquand	 rövid	 hallgatásba	 burkolózott,	 döbbenettől	 elkerekedett

szeme	 szinte	 belefúródott	 Nick	 tekintetébe.	 –	 És	 ezután,	 uram,	 olyasmit	 tett,
amitől	még	most	 is	a	hideg	 futkározik	a	hátamon.	Sok	áldozatot	 láttam	azóta	a
pályafutásom	alatt,	de	soha	nem	tapasztaltam	még	ilyen	fokú	érzéketlenséget.
Marie-Antoinette	teteme	ott	hevert	közte	és	a	rendőrfőnök	között,	ott	feküdt	a

nő	vérbe	fagyva,	az	agyveleje	kifolyt	a	márványpadlóra,	és	a	férje	úgy	lépte	át
szétzúzott	 fejét,	mintha	csak	egy	 tigrisbőrön	 lépne	keresztül.	Higgye	el	nekem,
monsieur,	 az	 emberek	 normális	 körülmények	 között	 bizonyos	 távolságba
húzódnak	a	halottól,	de	soha	nem	lépik	át!	És	ez	a	nő	a	felesége	volt!
Néztem	 őket	 az	 ablakon	 át,	 ahogy	 beszélgetnek,	 szivaroznak,	 isszák	 a

konyakjukat.	A	holttestet	elszállították	és	a	halottasházban	azonnal	érckoporsóba
került.	 Nem	 volt	 vizsgálat,	 megelégedtek	 a	 rendőrfelügyelő	 beszámolójával	 a
balesetről.	Másnap	már	meg	is	volt	a	temetés,	és	kész.	Én	persze	tudtam,	hogy	a
nőt	megölték,	s	azt	is	gyanítottam,	hogy	a	férj	tette.
Marquand	 megvonta	 a	 vállát	 Nick	 és	 Bea	 döbbent	 szemeit	 látva.	 –	 Azt

gondolják,	hogy	egy	fiatalember	fantáziájának	terméke	mindez!	Akkor	mondják
meg,	 miként	 történhetett,	 hogy	 a	 rendőrfőnök	 –	 helybéli	 ember,	 szerény
házacskával	 –	 hirtelen	 korengedményes	 nyugdíjaztatását	 kéri	 megromlott
egészségi	 állapotára	 való	 hivatkozással?	 Vesz	 magának	 egy	 hatalmas	 villát
Marseille	közelében;	a	garázsban	persze	új	kocsi	áll,	és	még	így	is	marad	annyi
a	bankszámláján,	hogy	élete	végéig	luxusban	éljen?
Nick	fejében	kavarogtak	a	kérdések.	Tudni	akarta,	ki	volt	a	férj,	honnan	jött	és

mi	történt	vele.	És	mi	lett	a	gyerekkel?
Ám	az	öreg	csak	a	fejét	rázta.	–	Valójában	soha	nem	tudtam.	Amikor	szóltam	a

főnökömnek,	azt	mondta,	megőrültem,	és	ha	valakinek	szólni	merek	a	dologról,
kirúg.	 –	 Filozofikus	 mosoly	 ült	 ki	 az	 arcára.	 –	 És	 én	 tartottam	 a	 szám.	 Fiatal
voltam,	épp	csak	elkezdtem	a	pályát…	És	különben	sem	tehettem	volna	semmit,
nem	tudtam	semmit	bizonyítani.	Ma	pedig	már	csak	egy	handabandázó	vénember
vagyok.	Az	azonban	tény,	hogy	a	férj	a	 temetés	utáni	napon	elutazott.	 Itt	hagyta



kéthetes	fiát	az	angol	dadával.	Még	mindig	emlékszem	a	nevére,	Miss	Beale-ként
emlegették.
Egyedül	éltek	a	kísértetvilágban	néhány	szolgálóval.	Megszokott	látvány	volt,

amikor	 madame	 Leconte	 ezüst	 Rollsával	 behajtottak	 Cannes-ba	 vagy	 Nizzába.
Ma	 is	 emlékszem	 a	 dadus	 makulátlan	 öltözetére.	 Télen	 folyton	 szürke
flanelkabátban	 és	 fekete	 cipőben	 járt,	 fején	 pedig	 az	 a	 fura,	 keskeny	 karimás
angol	kalap.	Nyáron	 frissen	vasalt,	 kikeményített	 kötényt	kötött	 sötétkék	 ruhája
elé,	 ugyanolyan	 stílusú	 kalapot	 hordott,	 csak	 persze	 szalmából	 és	 mindig
kényelmes,	magas	szárú,	fehér	cipőt.	Soha	nem	mosolygott	és	köszönés	helyett
is	 csak	 biccentett.	 Szóval	 rejtélyes	 embereknek	 számítottak,	 és	 gondolom,	 a
cselédeik	pletykálgattak	is	róluk,	ahogy	az	már	lenni	szokott.
Annyit	még	elmondhatok,	hogy	Miss	Beale	később	visszatért.	Volt	egy	háza	a

villa	 alatt	 a	 hegy	 tövében,	 ott	 töltötte	 utolsó	 éveit,	 dédelgette	 a	 rózsáit	 és	 azt
hiszem,	az	emlékeit.	Egyébként,	m'sieur,	az	a	ház	még	ma	is	áll.	Senki	nem	jár
oda.	Senki	nem	nyúlt	hozzá.	Tudtommal	minden	úgy	van,	ahogy	a	nő	hagyta.	Ott
talán	választ	kapnak	majd	a	kérdéseikre.
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között,	lejtőnek	föl,	lejtőn	le.	Testes	ember	létére	könnyen	vitte	a	lába,	de	már	a
harmadik	órája	 futott.	Pólóját	 átáztatta	 a	verejték,	 térdei	mintha	ólommá	váltak
volna.	 Dühösen	 szidta	 magát,	 hogy	 ennyire	 nincs	 formában;	 munkája	 miatt
elhanyagolta	az	edzést,	így	a	New	York-i	maraton	merő	ködevés	csupán.
Nagy	sóhaj	kíséretében	lassított,	majd	tízpercnyi	kocogás	után	gyalogtempóra

váltott.	Homlokát	megtörölte	 jókora,	 piros	 pettyes	 zsebkendőjével,	 csak	 ezután
engedte	meg	magának,	hogy	lerogyjon	egy	kőre,	ahol	lassan	mélyeket	lélegzett.
Odalátszottak	 Muir	 Woods	 gigantikus	 mamutfenyői,	 közvetlenül	 alatta	 a
domboldalt	kedves	kis	házak	pöttyözték.	Ezek	alatt	terült	el	Sausalito	és	a	széles
öbölszakasz,	a	távolban	a	Golden	Gate	híd	narancsvörös	körvonalai	derengtek.
Egy	repülőgép	emelkedett	éppen	a	látóhatár	fölé,	alig	érzékelhető	fehér	csíkot

húzva	maga	 után	 a	 kék	 égen,	Mahoney	 pedig	 Phyl	 Forsterre	 gondolt,	 aki	már
úton	volt	Párizs	felé.	Azt	mondta	magának,	hogy	San	Francisco	üresebb	hely	lesz
nélküle,	 aztán	 dühösen	 megkérdezte	 magától:	 hogy	 a	 csudába	 mondhat	 ilyet,
hiszen	alig	találkozott	azzal	a	nővel.
Az,	 hogy	 a	 nő	 tegnap	 este	 felhívta	 a	 kapitányságon	 és	 megkérdezte,	 ráér-e,

mert	 beugrana	 hozzá,	 nem	 jelent	 semmit.	 Megígérne,	 hogy	 gondját	 viseli	 a
macskájának,	a	nő	csak	őt	akarta	áthozni,	ennyi	volt	az	egész.	Aztán	a	nő	Beáról
akart	 beszélni	 vele.	 Ennek	 ellenére,	 a	 fene	 vinné	 el,	 kedvelte	 a	 doktornőt.	 Jól
érezte	 magát	 vele.	 Egyszerre	 hozta	 ki	 belőle	 a	 legjobbat	 és	 a	 legrosszabbat,
ahogy	 játszott	 a	 szavakkal,	 amelyek	 mögött	 mindvégig	 ott	 húzódott	 a	 nő
sérülékenysége.	 Rohadtul	 keménynek	 hitte	 magát	 a	 nő,	 hűvösnek,	 akinek
nincsenek	 problémái.	Mahoney-ból	 tehetetlen	 sóhaj	 szakadt	 ki,	mikor	 az	 előző
estére	gondolt;	lefogadta	volna,	hogy	a	nőt	az	első	fickó	palira	vette	volna.
Mahoney	 lent	 élt	 a	 móló	 közelében,	 a	 lakásában	 tágasak,	 magasak	 voltak	 a

helyiségek,	 a	 ház	 téglából	 épült,	 mindent	 hajópadló	 borított.	 A	 ház	 legfelső
szintjén	lakott,	lift	nem	volt,	ezért	amikor	Phyl	felcsengetett,	lerohant	elé.	–	Hogy
meg	ne	rémüljön	a	rendetlenségtől	–	mondta	nevetve,	kivillantva	tökéletes	fogait.
–	 Elég	 nagy	 kislány	 vagyok	 már,	 Mahoney,	 nem	 jövök	 zavarba	 egy

lépcsőháztól	–	jegyezte	meg	hűvösen	Phyl.
–	 Minden	 nő	 ezt	 mondja,	 hölgyem	 –	 riposztozott	 Mahoney,	 majd	 elvette	 a

macskakosarat	vendégétől	és	követte.
–	 Ha	 megjegyzést	 mer	 tenni	 az	 ülepem	 méretére	 –	 szólt	 hátra	 a	 nő	 –



följelentem	szexuális	zaklatásért.
–	 Ugyan,	 miért	 tennék	 megjegyzést	 a	 fenekére,	 doki?	 –kérdezte	 a	 férfi

csillapítóan.	–	Szerintem	gyönyörű.
–	De	Mahoney!	–	A	nő	villámló	szemekkel	fordult	hátra,	aztán	mind	a	ketten

elnevették	magukat.
–	Maga	bolond	–	jegyezte	meg	Phyl,	amikor	belépett	a	férfi	lakásába.
–	Bizony	–	felelte	Mahoney.	–	Alighanem	igaza	van.	Töltött	a	vendégnek	egy

pohár	 bort	 –	 olasz	 volt	 és	 vörös,	 természetesen	 –,	 miközben	 a	 nő	 kíváncsian
körbejárta	 a	 lakást.	 Az	 ablakok	 sarkig	 voltak	 tárva,	 hogy	 élvezni	 lehessen	 az
alkonyi	nap	utolsó	sugarait	és	az	óceán	felől	lengedező	szelet.	A	hangszórókból
Wagner	zenéje	áradt,	és	a	három	macska	–	két	nyurga	sziámi	és	egy	díszpárnára
emlékeztető	 cirmos,	 sárga	 szemekkel	 –	 a	 konyhai	 pultra	 kuporodott	 és
ellenségesen	 méregette	 a	 jövevény	 cicát,	 amely	 még	 mindig	 a	 kosarából
pislogott	ki.
A	 lakás	 gyakorlatilag	 egyetlen	 helyiségből	 állt,	 amelyet	 ravaszul	 elhelyezett

japán	paravánok	tagoltak;	a	berendezés	meglehetősen	eklektikusnak	tűnt:	volt	itt
régiségboltokból	 származó	 holmi,	 de	 drágább	 darabok	 is.	 Például	 néhány
nagyon	 szép	 használt	 keleti	 szőnyeg,	 antik	 bútordarab,	 két	 falat	 könyvespolc
borított.
Phyl	 felfedezet	 néhány	 szakkönyvet	 a	 bűnözők	 lelkialkatáról	 és	 számtalan

operapartitúrát.	 Bőséges	 válogatás	 volt	 verseskötetekből,	 a	 Gourmet	 magazin
régi	 példányaiból,	 két	 polcon	 macskákról	 szóló	 könyvek	 és	 folyóiratok.	 És
persze	több	száz	detektívregény.
–	Minden	megvan,	amire	egy	kiegyensúlyozott	személyiségnek	szüksége	lehet

–	 jegyezte	 meg	 Phyl	 nevetve,	 amikor	 észrevette	 a	 hatalmas	 macskajátszóteret,
amely	 a	 lakás	 egyik	 sarkát	 töltötte	 ki.	 Megcsodálta	 a	 férfi	 hifitornyát	 és
izgalmasnak	 találta	 a	 festményeket,	melyek	 legtöbbje	 egyszerűen	 csak	 a	 falnak
volt	támasztva.
–	 Sikertelen	 fiatal	művészek	művei.	 Sokuk	 itt	 élt	 a	 közelben,	 de	 nekem	 csak

ezekre	 futotta.	 Ez	 persze	 nem	 jelenti	 azt,	 hogy	 ne	 volnának	 jók	 –	 bólogatott
Mahoney.	–	A	fontos	az,	hogy	nekem	tetszenek.	Mindegyiket	hosszas	mérlegelés
után	vettem	meg.
A	nő	végighúzta	a	kezét	egy	szobron.	A	simára	csiszolt	fa	finom	vonalai	szinte

önkéntelenül	is	erre	csábították.
–	Nos,	a	faszobrokat	–	szólalt	meg	a	férfi	kissé	zavartan	–,	azokat	én	követtem

el.
–	 Maga	 ilyen	 végtelenül	 sokoldalú,	 Mahoney?	 –	 kérdezte	 a	 nő	 és	 felült	 az

egyik	székre	a	konyhai	pult	mellett.



–	 Sőt	 –	 felelte	 a	 férfi	 minden	 szerénykedés	 nélkül.	 –	 És	 hogy	 be	 is
bizonyítsam,	 ez	 a	 konyha,	 amelyet	 ilyen	kritikus	 szemekkel	méreget,	 az	 utolsó
szögig	az	én	művem.
A	nő	megcsodálta	a	vendéglői	acélsütőt,	a	hentesüzletbe	illő	pultot,	a	rézfenekű

edényeket,	 amelyek	 a	 falon	 lógtak,	 akárcsak	 a	 számtalan	 borotvaéles,	 márkás
kés.
–	Miért	ment	maga	zsarunak,	Mahoney?	–	kérdezte	végül.	–	Elmehetett	volna

főszakácsnak,	 vagy	 macskatenyésztőnek,	 szobrásznak,	 költőnek,	 egyetemi
tanárnak,	lehetett	volna	operasztár.
A	férfi	elnevette	magát.	–	Na,	operaénekes	az	nem!	Még	nem	hallott	énekelni!

A	 séf	 az	 stimmel.	 Ez	 például	 itt	 egy	 Roger	 Vergé-recept	 –	 zöldséges
csirkefrikasszé	 –	 és	 nekem	 elhiheti,	 az	 az	 ember	 tudja,	 mit	 csinál.	 Elárulom
magának,	vele	szívesen	cserélnék.
Leseperte	a	macskákat	az	asztalról,	letörölte,	majd	megterített.	–	Vergé	étterme

pontosan	 ott	 van,	 ahová	 most	 készül,	 lent	 Dél-Franciaországban.	 Feltétlenül
próbálja	ki.	Aztán	majd	mondja	meg,	hasonlított-e	az	én	kompozíciómra.
–	Talán	meg	 is	 teszem.	 –	 Phyl	 habozott,	 egy	 percig	 arra	 gondolt,	milyen	 jó

volna,	 ha	 a	 férfi	 is	 vele	 mehetne.	 –	 Mahoney,	 ma	 délután	 felhívott	 Bea.	 Azt
mondta,	megtalálta	 a	villát,	 amelyiket	 álmában	 látott.	Amelyikről	hipnózis	 alatt
beszélt.
A	férfi	komoly	arccal	 figyelt,	míg	Phyl	beszámolt	a	villáról,	a	nőről,	aki	ott

halt	 meg.	 Azt	 is	 elmesélte,	 hogy	 évtizedek	 óta	 lakatlan	 a	 ház,	 és	 hogy	 Bea
rákérdezett	az	énekesmadarakra	 is,	amelyek	pedig	már	nagyon	rég	nem	éltek	a
ház	körül.
–	Ezt	mivel	magyarázza,	Mahoney?	–	kérdezte	meg	a	végén.
–	Két	logikus	magyarázat	van:	vagy	ő	maga	járt	ott	annak	idején,	vagy	valaki

beszélt	neki	a	helyről.
–	Nagyon	 jó	mesélőkéje	 lehetett	 annak	 az	 embernek,	 ha	 ilyen	 jól	 emlékszik

Bea	a	részletekre;	a	mimózaillatra,	a	madarakra.	–	A	nő	Mahoney-ra	pillantott.	–
Én	 nem	 tudtam	 neki	mit	mondani	 –	 vallotta	 be	 őszintén.	 –	 Pedig	 szegény	Bea
annyira	várt,	hogy	segítsek.
Mahoney	együtt	érzően	rántotta	meg	a	vállát.	–	Csodákra	maga	sem	képes.
–	 Ó,	 a	 francba,	 ha	 közhelyeket	 mormolunk,	 attól	 még	 nem	 tér	 vissza	 az

emlékezőképessége	–	csattant	 fel	 a	nő.	Aztán	bocsánatkérően	nézett	 a	 férfira.	–
Ne	 haragudjon.	 Csak	 arra	 gondoltam,	 ha	 megtalálná	 a	 támadóját,	 végre
megtudhatnánk,	kicsoda	is	ő.
–	Ez	a	tyúk	és	a	tojás	dilemmája	–	jegyezte	meg	a	férfi	csendesen.
Felállt,	 új	 lemezt	 tett	 fel	 és	 újra	 megtöltötte	 a	 poharakat.	 –	 Az	 Erőszakos



Bűncselekmények	Országos	Elemző	Központja,	vagyis	az	FBI	viselkedéskutató
csoportja	 elkészítette	Bea	 támadójának	pszichológiai	 profilját.	Nem	volt	 ugyan
túl	 sok	 kiindulópontjuk,	 csupán	 az	 elkövetés	 módja.	 Az,	 hogy	 nem	 használtak
fegyvert,	arra	utal,	hogy	a	tettes	nem	akarta	bemocskolni	a	kezét,	legalábbis	átvitt
értelemben.	Balesetnek	akarta	beállítani,	igaz,	nem	Bea	miatt,	hanem	saját	maga
érdekében.	Ebből	arra	következtethetünk,	hogy	emberünk	törődik	az	 imázsával,
azzal,	hogy	mit	gondolnak	róla	az	emberek.	Lehet,	hogy	ismert	ember.	Tipikus
fehérgalléros	 bűnöző.	 A	 szakértők	 szerint	 harmincas,	 legfeljebb	 negyvenes
fickó,	sikeres,	karizmatikus	és	jóképű.	Az	ismerősei	szerint	kedves,	kiszámítható
ember.
–	De	miért	akarta	megölni	Beát?
Mahoney	 megvonta	 a	 vállát.	 –	 Én	 személy	 szerint	 azt	 hiszem,	 azért,	 mert

fenyegetést	jelentett	rá.	Emiatt	nem	hagyhatta	életben.
–	Bea	lenne	veszélyes	rá?
–	Valamit	tudhat	róla,	és	a	tettes	nem	akarja,	hogy	bárki	is	tudjon	róla.	Mintha

a	létében	érezné	magát	fenyegetve.
–	Akkor	 nem	 találomra	 választotta	 ki	 az	 áldozatot,	 aki	 történetesen	 épp	Bea

volt?
–	Nem,	 nem	 hinném.	 Szerintem	 az	 emberünk	 tökéletesen	 tisztában	 van	 vele,

mit	 csinál.	 Gondolkozott	 már	 azon	 a	 harapásnyomon	 a	 lány	 jobb	 karján?	Mit
szól	ehhez	a	forgatókönyvhöz?	Bea	találkozik	a	tettessel.	A	pasas	kutyája	be	van
tanítva,	 hogy	 támadjon.	 A	 fickó	 ráparancsol	 a	 kutyára,	 az	 nekiugrik	 a	 lány
torkának	 és	 végez	 vele.	 A	 pasas	 lelövi	 a	 kutyát,	 és	 kijelenti,	 hogy	 megvadult.
Majd	megszakad	a	szíve,	annyira	sajnálja	a	lányt.
Mahoney	kék	szeme	hirtelen	hidegen	csillant	meg,	ahogy	Phyl	szemébe	nézett.

–	 Emberölés	 kutyával.	 Nem	 rossz,	 mi,	 doki?	 Nincs	 fegyver,	 semmi	 nyom.	 És
bizonyítani	egyszerűen	lehetetlen.
Phyl	 rámeredt.	 –	Akit	 itt	 leírt,	 súlyos	 pszichopata.	 Racionálisnak	 állítja	 be	 a

tetteit.	 Lelkifurdalást	 nem	 ismer.	 Minden	 logikusnak	 és	 egyszerűnek	 tűnik	 a
számára.	Valamit	tennie	kellett.	De	miért?
–	Ez	az,	amit	még	nem	tudunk,	doki.	Ezt…	és	hogy	kicsoda	is	Bea.
Később	 Mahoney	 hazavitte	 Phylt,	 a	 nő	 szótlanul	 ült	 mellette	 a	 kocsiban,

egyetlen	 szóra	 sem	méltatta	 a	 férfi	 veterán	Mustangját.	Azt	 sejtette,	 hogy	 azon
gondolkozik,	 amit	mondott	 neki,	 és	 amikor	megérkeztek	 a	 nő	 házához,	 együtt
érzően	nézett	rá.	Mutatóujjával	felemelte	Phyl	fejét.
–	Hé,	hé	–	szólalt	meg	–,	nem	úgy	néz	ki,	mint	aki	Párizsba	készül,	az	európai

csillogás	és	a	világ	konyhaművészetének	fővárosába.	Tudja	mit?	Felejtse	el,	amit
mondtam.	Érezze	 jól	magát.	És	üdvözölje	a	nevemben	Beát.	Mondja	meg	neki,



hogy	dolgozom	az	ügyén	és	nem	adom	föl.
Phyl	 odahajolt	 és	 finoman	 megcsókolta	 a	 száját.	 –	 Köszönöm,	 Mahoney	 –

mondta,	aztán	kinyitotta	az	ajtót	és	kiszállt	a	kocsiból.	–	Majd	gondolok	magára
Párizsban.
–	Ezt	el	is	várom,	doki	–	felelte	a	férfi	mosolyogva.	–	És	ki	ne	hagyja	Vergét.

Moulin	de	Mougins.	Gondoljon	majd	rám,	ha	eszi	azt	a	csirkét.
–	Megpróbálom	–	mondta	a	nő	tréfás	mosollyal.
Ez	az	előző	este	történt,	és	Mahoney	nem	tudott	aludni	utána,	fel-alá	járkált	a

lakásban.	Míg	éjfélkor	fel	nem	vette	a	munkát,	egész	idő	alatt	azon	törte	a	fejét,
mi	legyen	a	következő	lépése	a	Bea	French-ügyben.	Merthogy	bizonyítéka	nem
volt.	Pedig	még	a	lány	ruháit	 is	átvizsgálták	lézerrel	az	FBI-nál,	nem	találnak-e
valamilyen	 ujjlenyomatot,	 de	 az	 eredmény	 negatív	 volt.	 Nem	 találtak	 elemi
szálat,	 hajmaradványt,	 semmi	olyan	anyagot,	 amit	bizonyítékként	 lehetett	 volna
felhasználni.
Mahoney	 arra	gondolt,	 hogy	Bea	French	 támadója	megússza	 szárazon.	Csak

úgy	van	esélye	elkapnia,	ha	a	fickó	megint	próbálkozik.
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Phyl	 szinte	 soha	 nem	 késett	 el	 sehonnan.	 Beült	 a	 bérelt	 limuzinba,	 amely

kivitte	a	San	Franciscó-i	nemzetközi	repülőtérre,	miközben	ideges	pillantásokat
vetett	 az	 órájára,	 aggasztotta	 a	 lassan	 araszoló	kocsisor.	A	vörös	helyzetjelzők
végtelen	sort	alkottak	az	úton.	Korábban	kellett	volna	elindulnia,	de	meg	kellett
néznie	 az	 utolsó	 betegét:	 a	 férfi	 kétségbe	 volt	 esve,	 nem	 hagyhatta	 ellátatlanul
egy	hétig.	A	férfinak	szüksége	volt	rá.
Ez	 minden	 baj	 forrása,	 gondolta:	 mindenkinek	 rá	 van	 szüksége.	 Ez	 volt	 az

egyik	 oka,	 amiért	 pszichiáternek	 ment:	 kétségbeesetten	 szerette	 volna,	 hogy
szüksége	legyen	rá	valakinek.	Igaz,	ez	nem	helyettesíthette	egy	gyerek	anya	iránti
vágyát,	 de	 lelkének	 valamely	 rejtett	 zugát	 megnyugtatta.	 Miután	 megpróbált
megbirkózni	 személyes	 kínjaival,	 a	 betegeivel	 való	 empatikus	 kapcsolatban
kérésért	 menedéket.	 Csak	 akkor	 hagyta,	 hogy	 elárasszák	 zavaros	 gondolatai,
amikor	nagyon	fáradt	volt,	mint	ma	is.
Tegnap,	 miután	 becsomagolt,	 törődötten	 leült	 az	 ágyára	 és	 csak	 nézte	 a

bőröndöket.	Ha	nem	gondolt	volna	Beára,	kedves	kis	pofikájára,	 izgatott	barna
szemeire	és	arra,	hogy	mennyire	várja	Nizzában,	legszívesebben	felemelte	volna
a	telefont	és	lemondja	az	utat.	Minden	vágya	az	volt,	hogy	bebújjon	az	ágyba	és
egy	hétig	csak	aludjon.
Természetesen	nem	tehette	meg;	ha	Bea	nem	is	lett	volna	a	barátnője,	akkor	is

a	betege	volt,	tehát	megint	csak	a	kötelesség.
A	 homlokát	 ráncolva	 nézte	 az	 araszoló	 kocsikat.	 –	 Kiérünk?	 –	 kérdezte	 a

sofőrtől,	egyre	jobban	aggasztotta,	hogy	lekési	a	gépet.
–	 Minden	 rendben	 lesz,	 amint	 túljutunk	 a	 stadionon	 –	 felelte	 a	 sofőr.	 –	 Ne

aggódjék,	doktornő,	kijutunk	időben.
Phyl	behunyta	a	szemét	és	arra	gondolt,	hány	betegének	mondta	már,	hogy	ne

aggódjanak	 amiatt,	 ami	 elkerülhetetlen.	 Erre	 nincs	más	megoldás.	 De	 ez	most
nem	 érvényes	 rá,	 sem	 arra,	 ha	 lekési	 a	 gépet,	 gondolta,	 és	 az	 izgalomtól
megfeszült	 a	 gerince.	 Édes	 istenem,	 mennyire	 utál	 elkésni,	 életében	 még	 nem
késett	le	gépet.
A	sofőrnek	igaza	volt;	a	Candlestick	Parknál	elágazott	a	kocsisor	és	a	limuzin

végre	megiramodhatott	 a	 reptér	 felé.	A	 sofőr	 hordárt	 hívott	 és	 sietve	kirakta	 a
csomagtartóból	 a	 két	 bőröndöt,	 Phyl	 pedig	 elrohant	 bejelentkezni	 az	 első
osztályra.	–	Sajnos	elkéstem	–	mondta	lihegve,	amikor	átadta	a	jegyét.
–	Már	befejeződött	a	beszállás,	dr.	Forster	–	válaszolta	a	tisztviselő.	–	De	sebaj,



odaszólok,	 hogy	ne	 zárják	be	 a	 kapukat,	míg	meg	nem	érkezik.	 –	Mosolygott,
amikor	visszaadta	a	jegyet.	–	Azért	csak	siessen.
–	Köszönöm.	–	Phyl	felkapta	a	táskáját,	sarkon	fordult	és	majdnem	egy	magas,

szőke	férfi	karjaiba	esett,	aki	ott	állt	mögötte.
–	 Ó	 –	 szakadt	 ki	 belőle,	 amikor	 a	 férfi	 karjába	 kapaszkodott,	 nehogy

elzuhanjon.	Rápillantott	a	férfira,	s	a	benne	bujkáló	nő	azonnal	észrevette,	hogy
nagyon	 jóképű.	 –	 Késésben	 vagyok	 –	 vetette	 oda	 neki,	 és	 már	 rohant	 is	 a
kapuhoz.	–	Elmegy	a	gépem.
A	háta	mögött	felharsanó	nevetés	sokáig	elkísérte,	Phyl	dühösen	arra	gondolt:

indokolt	 lehet	 a	 pasas	 pimasz	 nyugalma,	 az	 ő	 gépe	 úgysem	 indul	 egy	 órával
korábban.	 Egy	 steward	 várta	 a	 kapuban	 és	 felkísérte	 a	 fedélzetre,	 ahol	 Phyl
elégedetten	 nézett	 körül	 az	 üres	 első	 osztályon.	 Ez	 jó,	 gondolta.	 Az	 egész	 az
enyém.	 Legalább	 kialhatom	 magam.	 Nem	 leszek	 álmos	 a	 kongresszuson.
Megrázta	 a	 fejét,	 dühös	 volt	 magára;	 a	 kongresszuson	 kollégák	 között	 lesz,
inkább	örülnie	kéne,	és	nem	mindjárt	az	unalomra	gondolnia.
Az	órájára	pillantott	 és	meglepte,	hogy	a	kabin	ajtaját	még	nem	zárták	be;	 a

gép	már	tízperces	késésben	volt.	Megkérdezte	az	utaskísérőt,	miért	nem	indulnak.
–	Még	várunk	egy	utast	–	közölte	a	férfi.	–	Nem	kínálhatom	meg	közben	egy

pohár	pezsgővel?
Phyl	megrázta	a	fejét,	dühösen	arra	gondolt;	hogy	feleslegesen	rohant.	Aztán

meghallotta,	 hogy	 az	 utaskísérő	 üdvözli	 az	 új	 utast,	 aztán	 a	 kapitány	 hangját,
hogy	csukják	be	a	kabinajtókat.	Dühösen	nézett	föl	az	utasra,	aki	elsétált	mellette.
A	 szőke,	 magas	 férfi	 volt	 az,	 akinek	 majdnem	 a	 karjaiba	 zuhant	 a
bejelentkezéskor.
A	 férfi	 szeme	 felcsillant,	 amikor	 lenézett	 Phyl	 dühös	 arcára.	 –	 Elnézést	 –

mondta	sajnálkozó	fintorral.	–	Szólni	akartam,	hogy	ne	siessen	annyira,	de	maga
gyorsabb	volt	nálam.	Úgy	elrohant…
–	Mint	egy	őrült	–	fejezte	be	Phyl	a	megkezdett	mondatot,	aztán	megcsóválta	a

fejét,	mert	mulatott	magán.	–Utálok	elkésni.
–	Én	mindig	azt	hittem,	hogy	ez	erény	–	felelte	a	férfi,	miközben	az	utaskísérő

kezébe	 nyomta	 a	 zakóját	 és	 feltette	 a	 csomagtartóba	 a	 táskáját.	 –	 Egyébként
nekem	kell	bocsánatot	kérnem	a	késésért.	Különösen,	ha	maga	ennyire	utál	késni.
De	ne	aggódjék,	a	hátunkba	kapjuk	a	szelet,	be	fogjuk	hozni	a	lemaradást.
Mosolyogva	 pillantott	 le	 Phylre,	 aki	 most	 jobban	 megnézhette	 magának.	 A

férfi	 valóban	 jóképű	volt:	magas	 és	karcsú,	 arca	kissé	 szögletes,	 szemei	kéken
csillogtak	 az	 aranykeretes	 szemüveg	 mögött.	 Kisportolt,	 izmos	 test,	 sűrű,
sötétszőke	haj;	olyan	embernek	tűnt,	akinek	nincs	gondja	magával.	Kíváncsi	lett
volna,	mivel	foglalkozik.



–	Honnan	tudja,	hogy	hátszélben	repülünk?	–	kérdezte	tőle.
–	 Rendszerint	 a	 saját	 gépemmel	 utazom,	 amelyet	magam	 vezetek	 –	 felelte	 a

férfi,	 és	 alig	 észrevehetően	megrántotta	 a	 vállát.	 –	Sajnos	 valami	 gond	volt	 az
elektronikával,	 és	 nekem	 holnap	 reggelre	 Párizsban	 kell	 lennem.	 Ezért	 kellett
menetrendszerű	 járatra	 szállnom,	 és	 ezért	 a	 késés.	 –	 Kellemes,	 mély	 hangján
felnevetett,	 majd	 hozzátette:	 –	 Még-egyszer	 bocsánat.	 –	 Előrement	 és	 leült,
miközben	a	gép	lassan	gurulni	kezdett	a	felszállópálya	felé.
A	 fáradtság	 legyőzte	 a	 férfi	 iránt	 felébredő	 kíváncsiságát.	 Enni	 nem	 kért,

leoltotta	 a	 lámpáját,	 behunyta	 a	 szemét,	 de	 nem	 sikerült	 elaludnia,	 csupán
szundikált.	 A	 gépet	 bosszantóan	 dobálta	 a	 szél,	 így	 folyamatosan	 égett	 a
figyelmeztető	 jelzés,	 hogy	 a	 biztonsági	 öveket	 ne	 kapcsolják	 ki.	 Több	 csésze
forró	teát	megivott,	bevett	egy	tablettát,	mert	görcsösen	fájt	a	feje,	és	ismét	csak
megnézte	 az	 óráját,	 öt	 órája	 voltak	 már	 a	 levegőben,	 de	 még	 egy
örökkévalóságig	tartó	repülőút	állt	előttük.
Fölállt,	 hogy	 levegye	 a	 poggyásztartóból	 fekete	 aktatáskáját,	 amikor

észrevette,	hogy	útitársának	is	ég	a	lámpája.	Lábujjhegyre	állva	látta,	hogy	a	férfi
elmélyülten	 ír	 valamit	 egy	 sárga	 jegyzettömbbe.	 Ez	 a	 fickó	 tényleg	 egy	 kis
energiakoncentrátum,	 gondolta	 vidáman,	 nem	 hagy	 kihasználatlanul	 egy
pillanatot	sem.
Elővette	 az	 előadását,	 amelyet	 a	 kongresszusra	 írt	 és	 nekiállt,	 hogy	 újra

átolvassa.	Már	hajnalodott,	amikor	ismét	fölpillantott;	narancslét	tettek	elé,	majd
hamarosan	 felszolgálták	 a	 reggelit.	 Hála	 istennek,	 gondolta,	 miközben	 elrakta
papírjait,	mindjárt	megérkezünk.
Párizst	grafitszürke	felhőtakaró	borította,	amikor	a	gép	megkezdte	a	leszállást.

Phyl	 búcsúzóul	 odabiccentett	 jóvágású	 útitársának,	 amikor	 elindult	 kifelé	 a
folyosón.	 A	 férfi	 még	 a	 papírjaival	 bajlódott,	 Phyl	 csodálta	 is	 a	 hidegvéréért.
Úgy	viselkedik,	mintha	az	egész	világ	csak	érte	volna.
Talán	 így	 is	 van,	 gondolta,	 amikor	 szemügyre	 vette	 a	 Charles	 de	 Gaulle

repülőtéren	 uralkodó	 szokásos	 káoszt.	 Egy	 örökkévalóságig	 tartott,	 míg
megkapta	 a	 csomagját,	 ám	 addigra	 az	 összes	 taxis	 felszívódott,	 egyedül	 állt	 a
járdán	és	bámulta	a	zuhogó	esőt.
A	térde	remegett	az	idegességtől	és	a	kimerültségtől,	amikor	megpillantotta	a

volán	mögött	ülő	sofőrrel	várakozó	sötétkék	Bentley-t.
–	 Úgy	 tűnik,	 nem	 indul	 valami	 szerencsésen	 a	 napja	 –	 csendült	 fel	 a	 háta

mögött	egy	vidám	hang,	Phyl	megfordult	és	útitársa	nevető	szemébe	nézett.
–	Én	voltam	az	ostoba.	Kérhettem	volna,	hogy	jöjjenek	ki	elém.	–	Megvonta	a

vállát.	–	Hamarosan	csak	befut	egy	taxi.
–	 Párizsban?	 Ekkora	 esőben?	 –	 A	 férfi	 elmosolyodott.	 –Kizárt	 dolog.	 De



örömmel	elviszem,	ha	akarja.
Phyl	előbb	a	férfira	nézett,	majd	a	várakozó	jókora	Bentley-re.	–	Ez	a	magáé?

–	kérdezte	és	állával	a	kocsi	felé	intett.
–	A	társaságé.	Az	én	ízlésem	a	sportosabb	vonalakat	kedveli.
Phyl	elnevette	magát.	–	Nekem	tökéletesen	megfelel.
De	nem	szeretném,	ha	miattam	kerülnének.	A	Raphaelben	lakom.
–	Először	a	Raphaelbe	vigyen,	Adams,	legyen	szíves	–	mondta	a	férfi	az	angol

sofőrnek.	–	Aztán	haza.
Phyl	 belépett	 a	 kocsi	 utasterébe,	 majd	 hálás	 mosollyal	 süllyedt	 bele	 a	 puha

bőrülésbe.	A	férfira	nézett,	akitől	mintha	egy	kilométernyi	ülés	választotta	volna
el,	 de	 olyan	 intenzíven	 érzékelte	 a	 férfi	 jelenlétét,	 mintha	 az	 hozzáért	 volna.
Biztosan	Párizs	részi,	gondolta	jókedvűen.
–	 Fáradtnak	 látszik	 –	 jegyezte	 meg	 együtt	 érzően	 a	 férfi,	 mire	 Phyl	 csak

felmordult.
–	Azt	akarja	mondani,	hogy	úgy	nézek	ki,	mint	egy	roncs.	Hát	annak	is	érzem

magam.	Ebben	 a	 pillanatban	 nem	 vágyom	másra,	 csak	 egy	 forró	 fürdőre,	 egy
pohár	meleg	 italra	és	egy	puha	ágyra.	–	A	 tekintetük	egy	pillanatra	összeakadt,
amikor	 a	 kocsi	 besorolt	 a	 forgalomba.	 –	 Talán	 be	 is	 mutatkozhatnánk	 –
indítványozta	Phyl	és	kezét	a	férfi	felé	nyújtotta.	–	Phyl	Forster	vagyok.
–	Brad	Kane,	örvendek.
A	férfi	keze	erős	volt	és	meglepően	hideg.	–	Egy	pszichiátriai	kongresszusra

jöttem	–	tette	hozzá	a	nő.
–	Hát	persze,	maga	dr.	Phyl!	Ne	haragudjon;	meg	kellett	volna	ismernem.
–	Ugyan	miért?	Különben	 is,	 ahogy	 érzem	most	magam,	 szerintem	 távolról

sem	 hasonlítok	 a	 könyv	 borítóján	 lévő	 fotókra.	 –	 Phyl	 nevetett,	 pedig	 egyre
jobban	 hatalmába	 kerítette	 a	 fáradtság.	 Szimpatikus	 volt	 neki	 a	 jóképű
szamaritánus.
Megszólalt	a	maroktelefon,	Phyl	behunyta	szemét,	míg	a	férfi	hadarva	tárgyalt

valakivel,	 franciául.	 –	 Bocsásson	 meg	 –	 szólt	 oda	 Phylnek	 a	 beszélgetés
végeztével	–,	de	el	kell	intéznem	néhány	fontos	telefont.
Phyl	félálomba	merülve	hallgatta	a	férfi	megnyugtató	duruzsolását,	s	közben

arra	gondolt,	vajon	ki	lehet	ez	az	ember,	mivel	foglalkozik,	és	hogy	vajon	nő-e
az,	 akivel	 ilyen	 csendesen,	 már-már	 erotikus	 töltéssel	 a	 hangjában	 beszél
franciául.	 Azonban	 továbbra	 is	 inkább	 a	 hívogató	 ágyra	 vágyott,	 örült	 tehát,
amikor	végre	megérkeztek	a	szállodájához.
A	 férfi	 kisegítette	 a	 kocsiból	 és	 újfent	 bocsánatot	 kért,	 hogy	 szinte	 végig

telefonált.	 –	 Nem	 tudom,	 mit	 csináltam	 volna,	 ha	 maga	 nem	 ment	 meg	 a
repülőtéren	–	mondta	Phyl	fáradt	mosollyal	a	férfinak.



A	 férfi	 egy	 pillanatra	 mélyen	 a	 szemébe	 nézett,	 majd	 elővett	 egy
névjegykártyát	a	zsebéből	és	a	kezébe	nyomta.	–Hívjon	föl,	elfoglalt	hölgyem	–
mondta	 könnyedén	 –,	 ha	 van	 egy	 szabad	 pillanata	 és	 kíváncsi	 Párizsra.	 –	 Az
ajkához	emelte	Phyl	kezét,	aztán	mosolyogva	búcsút	intett,	visszaült	a	kocsiba,	és
már	ott	sem	volt.
Mint	 a	 férfi,	 akivel	 álmomban	 találkoztam,	 gondolta	 Phyl	 röviddel	 később,

amikor	 belecsusszant	 a	 forró	 vízzel	 teli	 kádba.	 A	Raphael	 azok	 közé	 a	 kisebb
párizsi	 szállodák	 közé	 tartozott,	 amelyek	 büszkék	 voltak	 a	 kiszolgálás
luxusszínvonalára	 és	 a	 diszkréciójukra.	 A	 víz	 forró	 volt,	 a	 szappan	 illatos,	 az
eviani	 ásványvíz	 jéghideg,	 a	 párnák	 puhák,	 az	 ágynemű	 ropogósra	 vasalva
könnyű	és	meleg.	Perceken	belül	mélyen	aludt.
Hat	 órával	 később	 ébredt,	 az	 időzóna-eltéréstől	 összezavarodva,	 az	 első

pillanatban	értetlenül	nézett	körül	a	szobában.	Aztán	eszébe	jutott:	Párizsban	van.
Az	éjjeliszekrényen	álló	óra	este	fél	hetet	mutatott.	Phyl	odasétált	az	ablakhoz

és	 elhúzta	 a	 függönyt.	 Az	 átellenben	 lévő	 szürke	 épületek	 még	 szürkébbnek
tűntek,	a	járda	csillogott.	Felsóhajtott	és	nézte	az	alatta	tomboló	csúcsforgalmat.
Első	estéje	volt	Párizsban,	egyedül	volt	és	ráadásul	esett	is.
Gyorsan	 lezuhanyozott,	 kisminkelte	magát	 és	 egy	 fekete	 ruhába	 bújt.	Miután

beszórta	magát	kedvenc	parfümjével,	elindult	lefelé.
A	bárban	rendelt	magának	egy	pohár	vörösbort,	aztán	merengve	rágcsálta	az

eléje	 tett	 friss	olívabogyókat	és	az	előtte	álló	hosszú	estére	gondolt.	Egy	gyors
körbepillantással	 ellenőrizte,	 hogy	 szinte	 mindenki	 kettesben	 van,	 akik	 pedig
egyedül,	 valószínűleg	 vártak	 valakire.	 Hatalmába	 kerítette	 a	 magány,	 mint	 a
komor,	 szürke	 felhők	 Párizst.	 Elveszettnek	 érezte	 magát	 mindennapos	 teendői
nélkül,	amikor	nem	engedhette	meg	magának;	hogy	olyasmikkel	 foglalkozzék,
mint	a	magány.	Évek	óta	először	nem	érezte	jól	magát	egyedül.
Keresztbe	 tette	 hosszú	 lábát,	 próbált	 olyan	 fesztelen	 nőnek	 tűnni,	 akiért

perceken	 belül	 jön	 a	 barátja.	 Itt	 volt	 a	 világ	 legszebb	 városában,	 az	 ételek,	 a
kultúra	és	a	szerelem	hazájában	–	teljesen	egyedül.
A	pincér	kihozta	a	bort,	és	miközben	azt	kortyolgatta,	egyre	csábítóbbnak	tűnt

a	gondolat,	hogy	Brad	Kane	névkártyája	ott	van	a	táskájában.	Természetesen	nem
hívja	 föl,	 gondolta.	 A	 férfi	 nyilván	 elfoglalt.	 Egy	 ilyen	 embernek	 tucatnyi
barátnője	lehet,	vagy	egy,	de	az	különleges.	Különben	is,	biztos	volt	benne,	hogy
nem	ül	otthon	egyedül	a	lakásában	és	nem	magányosan	költi	el	vacsoráját,	ahogy
ő	lesz	hamarosan	kénytelen.
Sóvárogva	 figyelte,	 ahogy	 a	 bár	 megtelik	 vendégekkel,	 és	 hogy	 mindenki

csókkal	üdvözli	a	másikat,	franciásan,	mindkét	orcára	lehelt	csókkal.	Ettől	és	az
egyre	fokozódó	csevegés	zajától	Phyl	csak	még	magányosabbnak	érezte	magát.



Kétségbeesésében	előhalászta	a	névkártyát	a	táskájából	és	tanulmányozni	kezdte.
Természetesen	nem	telefonálhat.	Letette	a	kártyát	az	asztalra	és	csak	meredt	rá.

Aztán	 gyorsan	 felállt,	 végigsimította	 a	 szoknyáját	 és	 mielőtt	 meggondolhatta
volna	magát,	sietve	keresett	egy	telefont.
Miközben	 a	 francia	 telefon	 idegenes	 csengését	 hallgatta,	 idegesen	 rágta	 az

ajkát,	mint	a	gimnazista	lány,	aki	első	randevújára	készül.	Türelmetlenül	dobolt	a
kártyával	 a	 márványpulton.	 A	 tizedik	 kicsengés	 után	 félig	 csalódottan,	 félig
megkönnyebbülve	 tette	volna	vissza	a	kagylót,	 amikor	a	 férfi	váratlanul	mégis
fölvette.
–	Mr.	Kane?	–	rikoltotta	a	kagylóba	Phyl.	Ostoba	tyúk,	mordult	magára,	hát	ki

volna?	A	római	pápa?
–	Kivel	beszélek?
Brad	Kane	hangja	hűvös	volt,	kimért,	mintha	egész	máson	járt	volna	az	esze.

Vagy	mintha	más	is	volna	a	szobájában.
–	Phyl	Forster	vagyok.	–	Hosszú	hallgatás	volt	 a	válasz,	mire	Phyl	 idegesen

ismét	 az	 ajkába	harapott.	 –	A	gépen	 találkoztunk.	–	Tudta,	hogy	ostobaság	volt
belekezdeni,	de	most	végig	kellett	csinálnia.
A	 hallgatás	 végtelennek	 tűnt.	 Végül	 a	 férfi	 megszólalt,	 és	 mintha	 mosoly

lopakodott	 volna	 a	 hangjába:	 –	 Nagyon	 kedves	 magától,	 hogy	 fölhívott.	 Nem
reméltem,	hogy	megteszi.
–	Tényleg?	 –	 kérdezte	Phyl	 kétkedve.	Aztán	 saját	magára	 dühösen	 kirobbant

belőle:	–	Akkor	miért	bajlódott	vele,	hogy	odaadja	a	névkártyáját	 és	kért	meg,
hogy	hívjam	fel?
–	Mondjuk	azért,	mert	optimista	vagyok	–	vágott	vissza	a	 férfi	nevetve.	–	És

mert	maga	 tetszett	 nekem.	Maga	 szép	 és	 okos,	 szerettem	 volna	 újra	 találkozni
magával.	 Ha	 illendően	 bocsánatot	 kérek,	 hajlandó	 megfontolni,	 hogy	 velem
vacsorázik	ma	este?	Hacsak	nincs	valami	hivatalos	dolga,	 természetesen	–	 tette
hozzá	könnyedén,	mintha	kibúvót	akarna	adni	Phylnek.
Phyl	elmosolyodott,	hirtelen	nagyon	boldognak	étezte	magát.	–	Nos	–	felelte,

mintegy	 jelezve,	 hogy	 belement	 a	 játékba-	 valóban	 a	 kollégáimmal	 kéne
találkoznom…	De	ez	az	első	estém	Párizsban	és	zuhog	az	eső.	Egyszóval	igen.
Szívesen	vacsoráznék	magával.
–	 Nagyszerű,	 fantasztikus!	 Valami	 felkapott	 helyre	 kíváncsi,	 netán	 egy

hamisítatlan	francia	bisztróra?	Ön	dönt.
–	Akkor	inkább	legyen	egy	bisztró.
–	Itt	van	egy,	tőlem	egy	sarokra.	A	kedvenc	helyem,	és	azt	hiszem,	magának	is

tetszeni	fog.	Magáért	mennék,	mondjuk	fél	kilencre.
Phyl	az	órájára	pillantott.	–	Embertelen	a	forgalom.	Mit	szólna,	ha	beülnék	egy



taxiba	és	ott	találkoznánk?
–	 Ha	 már	 idejön,	 miért	 nem	 ugrik	 be	 előbb	 hozzám	 egy	 italra?	 Tudja	 a

címem?
Phyl	mosolyogva,	és	felszabadultan	bólintott.	–	Igen.
–	Akkor	fél	kilenckor,	dr.	Phyl	Forster.	–	A	férfi	nevetett.	–	És	majd	szóljon,

hogy	ne	 felejtsem	el	megkérdezni,	hogy	ez	a	Phyl	minek	a	 rövidítése.	Phyllis?
Vagy	Philome-na?	Vagy	Philodendron?	Netán	filozófia?…
Inkább	 a	 félkegyelműé,	 mondta	 magának	 a	 nő	 mosolyogva,	 miközben	 a

helyére	akasztotta	a	kagylót.
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A 	 Champs-Élysées-n	 tökéletes	 káosz	 uralkodott,	mindenki	ment	 a	 saját	 feje

után.	A	 taxis	 egyfolytában	 szidta	 az	 időt,	 a	 többi	 sofőrt,	 embertársait,	 a	 francia
közlekedési	szabályokat,	miközben	fél	kerékkel	felkaptatott	a	járdára	és	elhajtott
legalább	 egy	 tucat	 folyamatosan	 tülkölő	 kocsi	mellett,	 aztán	 lehajtott	 egy	 jobb
oldali	mellékutcába.	Újabb	 cikcakkok	 következtek,	 de	 újból	 elakadt,	 amikor	 rá
akart	 fordulni	 a	 MacMahon	 sugárútra,	 ahol	 szintén	 állt	 a	 forgalom.	 Miután
számba	vette	a	lehetőségeket,	rezignáltan	rántott	egyet	a	vállán.
–	Ez	még	legalább	húsz	perc.	Jobban	jár,	ha	gyalog	megy.
Phyl	 lepillantott	elegáns,	 fekete	őzbőr	cipőjére,	majd	ki	az	eső	áztatta	utcára.

Az	eső	már	csak	szemetelt.	Lemondóan	felsóhajtott.	Kit	érdekel,	ez	 is	csak	egy
cipő,	még	ha	egy	kisebb	vagyonba	került	is.
A	 taxis	 elmagyarázta,	 hogyan	 jut	 el	 a	 címre,	 majd	 Phyl	 összehúzta	 selyem

esőkabátja	 övét,	 felhúzta	 az	 esernyőjét	 és	 elindult	 a	 MacMahon	 sugárút	 sarka
felé,	miközben	azon	töprengett,	vajon	pontosan	értette-e,	amit	a	taxis	mondott.
A	 Foch	 sugárút	 széles,	 fákkal	 szegélyezett	 utca	 volt,	 két	 oldalán	 elegáns

házakkal,	 de	 sokkal	 hosszabbnak	 bizonyult,	 mint	 gondolta.	 Jó	 tízperces
gyaloglás	 után	 érkezett	 meg	 a	 kis	 bérházhoz	 lihegve,	 átázva	 és	megkésve.	 Az
egyenruhás	 házmester	 megkérdezte	 tőle	 a	 nevét,	 ellenőrizte	 a	 listán,	 majd	 a
lifthez	kísérte.	A	rézkalitka	nyikorogva	emelkedett	föl	vele,	végül	kilépett	a	tágas
előtérbe	a	tetőlakásnál.
Brad	 Kane	 már	 várta.	 Most	 valahogy	 még	 jóképűbbnek	 találta,	 mint

amilyennek	emlékezett	rá:	magas	volt,	karcsú	és	szőke.	Elegáns	szabású,	sötétkék
kasmírzakót	 viselt,	 kigombolt	 nyakú,	 kék	 inget,	 ropogósra	 vasalt
farmernadrágot	 és	 western	 csizmát.	 Phyl	 mosolyogva	 arra	 gondolt,	 hogy
teljesen	úgy	néz	ki,	mint	az	a	fickó	a	Ralph	Lauren-hirdetése-ken.
Kék	 szemét	 félig	 eltakarta	 az	 aranykeretes	 szemüveg,	 ahogy	 kezét	 nyújtva

elindult	feléje.
–	Ma	pauvre	petite!	Szegény	kicsikém!	–	kiáltott	fel,	ahogy	meglátta,	mennyire

elázott.	–	Párizs	vízbe	akarta	fojtani.	Jöjjön,	mindjárt	rendbe	hozzuk.
Phyl	megilletődve	nézett	körül.	Biztosan	nagyon	gazdag	 lehet.	A	 lakás	olyan

volt,	 mint	 egy	 palota;	 szinte	 több	 hektárnyinak	 érezte	 a	 csillogó	 parkettát,	 a
hatalmas	 Aubusson	 szőnyegeket,	 a	 masszív	 aranyozott	 bútorokat,	 a	 velencei
tükröket	és	a	szikrázó	csillárokat.	Ahogy	ment	a	férfi	után,	hirtelen	egy	hatalmas
Rembrandt-vásznat	 pillantott	 meg,	 az	 meg	 ott	 egy	 Renoir,	 gondolta,	 mellette



talán	egy	Corot?
–	Jöjjön	velem	–	sürgette	a	férfi	–,	majd	kézen	fogta	és	szinte	húzta	maga	után

a	nappaliba,	ki	egy	másik	folyosóra,	egyenesen	a	hálószobájába.
Phyl	hirtelen,	megdermedt.
–	Vegye	le	szépen	a	cipőjét,	húzza	le	a	harisnyáját	–	mondta	a	férfi.
Phyl	bénultan	meredt	rá.	A	férfi	odalépett	az	éjjeliszekrényhez	és	megnyomta	a

csengőt.	 Aztán	 megfordult	 és	 elnevette	 magát.	 –	 Ne	 féljen,	 nem	 akarom
elcsábítani,	 csak	 szólok	 az	 inasnak,	 hogy	 szárogassa	 meg	 őket.	 Végül	 is	 nem
ülhet	itt	nekem	vizes	lábbal.
Phyl	 érezte,	 hogy	 elpirul,	 és	 azzal	 is	 tisztában	 volt,	 hogy	 a	 férfi	 nevet	 rajta.

Dühös	 volt	 magára,	 mert	 ilyen	 ostobán	 utoljára	 tizenhét	 éves	 korában	 érezte
magát.
A	 férfi	 a	 fürdőszoba	 ajtajára	 mutatott.	 –	 Talál	 odabent	 egy	 magának	 való

papucsot	és	törülközőt.
Phyl	 bement	 a	 fürdőszobába	 és	 behúzta	 az	 ajtót.	 Levette	 a	 harisnyáját,

hátrasimította	a	haját	és	a	törülközőt	lángoló	arcához	szorította.	A	szőrmepapucs
túlságosan	 nagy	 volt	 a	 lábára,	 mosolyogva	 konstatálta	 a	 tükörben,	 milyen
nevetséges	látványt	nyújt	a	szexis,	fekete	ruhában	és	az	ormótlan	papucsban.	Vett
egy	mély	lélegzetet,	összeszedte	magát	és	kicsoszogott.
–	 Hello	 –	 szólalt	 meg	 bizonytalan	 mosollyal	 az	 ajtóban.	 –	 Ne	 haragudjon,

hogy	elkéstem,	de	a	forgalom…	meg	az	eső…
–	Nem	számít,	fő,	hogy	itt	van	végre.	–	Összetalálkozott	a	tekintetük.	–	És	hogy

ugyanolyan	szép,	mint	amilyennek	először	láttam.
Egy	fiatal	ázsiai	férfi	jelent	meg	a	férfi	háta	mögött,	fehér	zakóban.	–	Adja	oda

Francois-nak	a	holmiját	–	mondta	Brad.	–	Megszárogatja	magának.
Phyl	 azt	 csinálta,	 amit	 mondtak	 neki,	 mire	 Francois	 eltűnt.	 Brad	 azután

odavezette	 egy	 székhez	 és	 leültette.	 Phyl	 azon	 kapta	 magát,	 hogy
engedelmeskedik,	mint	egy	robot.	Ez	meg	is	döbbentette,	hiszen	mindig	ő	volt	az
irányító.	 Meglepte,	 milyen	 könnyen	 alkalmazkodik	 az	 alávetett	 szerephez.	 És
hogy	 tulajdonképpen	milyen	 jól	 is	esik	neki.	Szótlanul	 figyelte,	hogy	Brad	 fog
egy	 törülközőt	 és	 odatérdel	 eléje.	 Lehúzta	 a	 lábáról	 a	 papucsot	 és	 finoman
dörzsölgetni	kezdte	a	lábát,	aztán	felpillantott	rá	és	elmosolyodott.
–	 Tudja,	 sajnos	 tény,	 hogy	 kevés	 nőnek	 szép	 a	 lába.	 A	 túl	 magas	 sarkak,	 a

túlságosan	 szűk	 cipők	 megteszik	 a	 magukét.	 De	 a	 magáé	 szép.	 Karcsú,	 sima,
gyönyörű	csontozatú.	Kecses,	mint	egy	versenylóé.
Ahogy	 a	 férfi	 térdelt	 előtte	 és	 fogta	 a	 lábát,	 a	 látványtól	 Phyl	 hirtelen	 olyan

erotikus	 töltést	 érzett	 magában	 szétáradni,	 hogy	 beleremegett.	 Ostoba,	 mondta
magában,	 aztán	 gyorsan	 beledugta	 a	 lábát	 a	 papucsba	 és	 elindult	 a	 férfi	 után	 a



tágas	 szalonban.	 Öt	 perce	 vagy	 itt	 és	 másodszor	 hiszed	 azt,	 hogy	 el	 akar
csábítani.
–	Üljön	ide,	drága	dr.	Phyl	–	mondta	a	férfi	és	odavezette	a	brokáttal	borított

pamlaghoz	 a	 meleget	 árasztó	 „kandalló	 előtt.	 –	 Melengesse	 csak	 azokat	 a
szépséges	 lábujjait,	 én	 meg	 töltök	 egy	 italt,	 hogy	 kárpótoljam	 az	 eső	 okozta
kellemetlenségért.
Az	 asztalon	 ezüst	 vödörben	 pezsgő	 állt.	 –	 A	 szerencsés	 véletlenre	 –	 nézett

mélyen	Phyl	szemébe	–,	arra,	hogy	egy	gépen	utaztunk	és	hogy	újra	láthatom.
–	 Sok	 idejét	 töltheti	 repülőgépen	 –	 jegyezte	 meg	 Phyl	 és	 eszébe	 jutott	 a

beszélgetésük.
–	A	munkám	miatt	sokat	utazom.
A	 nő	 szemérmesen	 keresztbe	 rakta	 a	 lábait	 és	 óvatosan	 belekortyolt	 a

pezsgőbe.	–	És	egészen	pontosan	mivel	foglalkozik?
–	Meglepődik,	ha	megmondom.	–	A	férfi	lefegyverzően	Phylre	mosolygott.	–

Az	enyém	az	egyik	legnagyobb	marhatenyésztő	farm	Amerikában.
Phyl	meglepett	nevetést	hallatott.	–	Pedig	nem	úgy	néz	ki,	mint	egy	cowboy.
–	Lehet,	hogy	nem,	de	az	voltam.	Sőt	még	ma	is	az	vagyok,	ha	nagyon	muszáj.

Gyerekkoromban	 imádtam	 a	 nyeregből	 terelni	 az	 állatokat.	 Most	 már	 inkább
csak	számokkal	és	százalékokkal,	adóval	és	állami	támogatással	meg	millió	más
problémával	foglalkozom.	De	azt	hiszem,	még	most	is	imádom.	Illetve	igazából
a	 földet	 szeretem.	 A	 hagyományt.	 A	 Kanoi	 nevű	 farmot	 még	 a	 nagyapánk
alapította.	Amikor	meghalt,	tőle	az	apám	örökölte,	most	meg	az	enyém.	Három
nemzedék;	talán	nem	ez	a	farm	a	legrégebbi	az	Egyesült	Államokban,	de	egyike
azon	keveseknek,	amelyek	még	a	család	birtokában	vannak.
–	Ez	csodálatos.	Hogy	szereti,	amit	csinál.
–	 Valóban	 szeretem,	 szenvedélyesen.	 Azt	 mondhatnám,	 hogy	 ez	 az	 életem

értelme.
A	férfi	tekintete	megkeményedett,	ahogy	a	nőre	nézett.
–	Soha	nem	válok	meg	Kanoitól,	pedig	isten	a	tudója,	hány	ajánlatot	kaptam	rá.

Döbbenetes	pénzeket	kínáltak.	Különösen	a	japánok.	De	soha	nem	engedem	ki	a
család	kezéből	Kanok.	Soha,	inkább	meghalok.
–	És	ha	meghal,	ki	örökli	majd?
A	férfi	arckifejezése	titokzatos	lett.	–	Hogyhogy	ki?	Hát	a	fiam.
Phyl	bánatosan	arra	gondolt,	hogy	megint	álmodozott;	a	férfi	nős.	–	És	hány

éves	 a	 fia?	 –	 kérdezte	 olyan	 közömbösen,	 amilyen	 közömbösen	 csak	 tudta,
miközben	belekortyolt	a	pezsgőbe.
A	férfi	hátravetette	a	fejét	és	nevetett.	–	Nincs	kora.	Vagyis	zéró	éves.	Még	nem

született	meg.	És	feleséget	is	kell	még	találnom.	A	tökéletes	asszonyt.	–	Csillogó



szemmel	 töltötte	 újra	 a	 poharakat.	 A	 hangulata	 olyan	 gyorsan	 változott
komolyról	oldott	flörtölővé,	hogy	Phyl	meglepődött.
–	Meséljen	magáról!	–	rendelkezett	a	férfi.
–	Rendszerint	én	szoktam	föltenni	ezt	a	kérdést.	És	nem	vagyok	biztos	benne,

hogy	szívesen	válaszolnék	–	felelte	Phyl	kelletlenül.
–	De	gondolom,	nincs	rejtegetnivalója.
–	Azt	tapasztalom,	hogy	a	legtöbb	embernek	van.	Talán	még	magának	is,	vagy

nekem	is.
Phyl	elkezdett	mesélni	a	munkájáról,	percnyi	pontossággal	beosztott	életéről.	–

Folyton	 rohanásban	 vagyok	 –	 ismerte	 el	 egy	 fáradt	 sóhaj	 kíséretében	 –	 a
tévéstúdió,	 a	 kórház,	 a	 magánbetegeim,	 a	 készülő	 könyvem	 és	 az	 író-olvasó
találkozók	 között.	 Be	 kell	 vallanom,	 hogy	 ez	 a	 párizsi	 út	 csak	 ürügy,	 hogy
elszabaduljak	egy	hétre.	–	Elnevette	magát.	–	Úgy	érzem	magam,	mint	a	gyerek,
amikor	lóg	az	iskolából.
Ekkor	megjelent	Francois,	kezében	a	holmijával.	Harisnyája	és	cipője	száraz

volt	 és	 úgy	 nézett	 ki,	 mintha	 most	 emelte	 volna	 le	 az	 üzlet	 polcáról.	 Phyl
felöltözött,	ezután	lesétáltak	a	sarokra,	a	Chez	Georges-ba.
Brad	átfogta	a	vállát	 és	magához	húzta,	hogy	beférjenek	mindketten	a	 széles

esernyő	 alá.	Ahogy	 igyekezett	 a	 lépéseit	 a	 férfiéhoz	 igazítani,	 Phyl	 érzékelte	 a
férfi	 testének	 melegét,	 közelségét,	 kezének	 érintését.	 Karjának	 alig	 érezhető
súlya	izgalomba	hozta,	megpróbált	elhúzódni	tőle,	nehogy	a	férfi	megérezze	ezt.
Közben	szünet	nélkül	szidta	magát,	hogy	úgy	viselkedik,	mint	egy	középiskolás,
aki	 először	 jár	 Párizsban,	 de	 aztán	 elmosolyodott,	 hirtelen	 nem	 érdekelte	 a
dolog.	 Jól	 érezte	 magát,	 mint	 már	 évek	 óta	 nem,	 élvezte,	 hogy	 fiatal	 és
gondtalan.
A	bisztró	zsúfolva	volt	emberekkel.	A	lámpák	arany	fényt	árasztottak	a	fehér

abrosszal	 megterített	 asztalokra,	 a	 levegőben	 az	 ételek	 kellemes	 illata	 és	 a
csendes	 francia	 beszélgetés	 mormolása	 áradt,	 amit	 Phyl	 nem	 értett.	 Ez	 csak
fokozta	benne	az	érzést,	hogy	el	vannak	szigetelve	a	többiektől,	hogy	csak	ő	van
és	Brad	Kane,	akivel	ott	ült	a	kis	sarokasztalnál.
Brad	 rendelt	 a	 pincértől,	 majd	 mesélni	 kezdett	 idillikus	 gyerekkoráról

Hawaiin,	mesélt	 a	 szüleiről:	 jóképű	 apjáról	 és	 lélegzetelállítóan	 szép	 anyjáról.
Hogy	mennyit	cserkészett	a	hatalmas	birtokon.	És	természetesen	nem	hagyta	ki	a
nagyszerű	házat	Diamond	Headen	és	körülötte	a	 több	ezer	holdas	állatfarmot	a
nagy	szigeten.
Phylt	elbűvölte	a	férfi	által	 leírt	 ideális	világ;	annyira	különbözött	a	zaklatott

családi	 történetektől,	 amelyeket	munkája	 során	hallott,	 hogy	 irigyelte	 a	 férfit	 a
szerencséje	miatt.



–	Apám	 plántálta	 belém	 a	 Kanoi	 iránti	 mélységes	 tiszteletet	 –	 jegyezte	meg
Brad,	 és	 Phyl	 arra	 gondolt,	 hogy	 a	 hangja	 olyan	 mély	 és	 lágy,	 akárcsak	 a
vörösbor,	amelyet	ittak.	–	Tőle	tanultam	meg	Hawaii	történetét,	elmondta	nekem,
hogy	a	Kane	család	majd	egy	évszázados	munkával	szerezte	meg	azt	a	birtokot,
amely	most	 az	 enyém.	 Elmesélte,	milyen	 verejtékes	munka,	mennyi	 szenvedés
árán	jött	létre	a	mai	Kanoi	farm.
Úgy	 szívtam	 magamba	 az	 apám	 szavait,	 mint	 a	 szivacs.	 Tőle	 kaptam	 az

értékrendemet,	 ő	mondta	mindig,	 hogy	 a	Kane	név,	 a	Kanoi	 farm	és	 a	 vagyon
volt	számunkra	mindig	a	legfontosabb.	Hogy	semmi	más	nem	számít.
Őszintén	 belenézett	 Phyl	 szemébe.	 –	 Ezért	 is	 utazom	 olyan	 sokat.	 Időmet

megosztom	európai	ügyeim	intézése	és	a	hawaii	farm	között.
–	Meséljen	még	az	 apjáról	 –	kérte	Phyl;	 kíváncsi	 volt	Brad	 életének	minden

részletére.	–	Úgy	gondolom,	nagyon	izgalmas	személyiség	lehetett.
A	 férfi	 felnevetett.	 –	Az	 volt.	 Izgalmas,	 de	 kemény	 ember.	És	 nagyivó.	 Soha

nem	 tartott	 senkit	 a	 barátjának,	 mert	 igazából	 soha	 nem	 bízott	 meg	 teljesen
senkiben.	 De	 a	 nők	 izgatónak	 találták.	 Magas	 volt,	 sportos,	 jóképű.	 Jobban
megülte	a	lovat,	mint	bármelyik	cowboy.	Gyerekkoromban	sokszor	elnéztem,	és
emlékszem,	 mindig	 csodáltam,	 milyen	 természetesen	 ül	 a	 nyeregben,	 mintha
összenőtt	volna	az	állattal.	Egész	életét	Kanoinak	szentelte.
–	És	az	anyja?
Brad	tekintete	megkeményedett.	–	Az	anyám	elkényeztetett,	temperamentumos

asszony	volt.	De	 elképzelni	 sem	 lehet	 nála	 szebb	nőt.	Az	 apám	gyűlölt	minden
férfit,	aki	csak	rá	mert	pillantani.	Ennek	ellenére	soha	nem	volt	hű	a	feleségéhez.
–	És	tudott	erről	az	anyja?
–	 Azt	 hiszem,	 igen	 –	 felelte	 a	 férfi	 és	 komoran	 nézte	 a	 poharát,	 majd	 egy

hajtásra	 kiitta	 a	 bort.	 Aztán	 mintha	 ráébredt	 volna,	 hogy	 túl	 őszinte	 volt,
könnyedén	hozzátette:	–	Nem	szabad	elfelejtenem,	hogy	egy	pszichiáterrel	ülök
egy	 asztalnál.	 –	Vidám	mosoly	 suhant	 át	 az	 arcán,	 ez	 a	 hirtelen	 hangulatváltás
megint	 csak	 meglepte	 Phylt.	 –	 Ha	 nem	 figyelek,	 azon	 kapom	 magam,	 hogy
fekszem	 a	 díványán	 és	 olyan	 komplexusokról	 és	 fóbiákról	 számolok	 be
magának,	amelyekről	még	csak	nem	is	gyanítottam,	hogy	léteznek.
Phyl	 gerincében	 szétáradt	 a	 fáradtság,	 végragjai	 hirtelen	 elnehezültek,	 alig

bírta	nyitva	 tartani	a	szemét.	Ásított,	aztán	gyorsan	szabadkozott,	mire	a	 férfi	a
bocsánatát	kérte,	hogy	ennyire,	tapintatlan	volt,	hisz	mindkettőjük	mögött	hosszú
út	állt.
Visszasétáltak	 a	 férfi	 házához,	 ahol	 beültek	 a	 férfi	 kocsijába,	 egy	 fekete

Ferrariba.	Milyen	kocsija	 is	 lehetne	egy	olyan	 férfinak,	mint	ő?,	gondolta	 Phyl,
miközben	 álmosan	 hátradőlt	 a	 puha	 bőrülésen.	A	 szállodánál	Brad	 leállította	 a



kocsit,	majd	Phyl	felé	fordult.	–	Nem	is	tudom,	mikor	élveztem	ennyire	egy	estét
–	mondta	csendesen.	–	Köszönöm,	dr.	Phyl.	–	A	nő	már	szinte	az	ajkán	érezte	a
férfiét,	amikor	a	szemébe	nézett.	–	Ezt	feltétlenül	meg	kell	ismételnünk	–	folytatta
a	 férfi,	majd	 a	 kezébe	 fogta	 a	 nő	 kezét	 és	 az	 ajka	 helyett	 azt	 csókolta	meg.	 –
Felhívhatom?
–	 Itt	 van	 ez	 a	 kongresszus	 –	 jegyezte	 meg	 sajnálkozva	 Phyl.	 –	 És	 kedden

leutazom	a	Riviérára.
–	Igyekszem	észben	tartani	–	jegyezte	meg	a	férfi.	A	nő	intett,	a	férfi	gázt	adott

és	elhajtott.
Másnap	 este,	 amikor	 visszatért	 a	 szállóba	 a	 kongresszusról,	 egy	 hatalmas

csokor	fehér	tulipán	és	frézia	várta	és	egy	kártya	a	férfitól.	„	Velem	vacsorázik?
Kérem,	mondjon	igent.	„
Phyl	nem	habozott	sokáig;	lemondta	a	szakmai	fogadást	és	felhívta	a	férfit.
–	Elviszem	Párizs	egyik	legpatinásabb	és	legjobb	éttermébe	–	ígérte	a	férfi.
Egy	 örökkévalóságig	 tartott,	 míg	 Phyl	 eldöntötte,	 mit	 vegyen	 föl,	 végül	 a

nagyon	nőies,	rövid	csipkeruha	mellett	szavazott.	Elmosolyodott,	amikor	eszébe
jutott	Mahoney	megjegyzése,	hogy	vöröset	kéne	hordania,	 és	egy	vörös	 rózsát
tűzött	a	hajába,	fülébe	pedig	rubin	és	gyémánt	fülbevaló	került.	Amikor	megnézte
magát	 a	 tükörben,	mintha	 egy	 egészen	más	 nőt	 látott	 volna	 viszont,	 egy	 lágy,
vibráló	 nőt.	 Egy	 szexi	 nőt,	 ismerte	 el	 magában	 egy	 sóhaj	 kíséretében,	 ennek
azonban	semmi	köze	nem	volt	a	fáradtsághoz	vagy	a	szomorúsághoz.	Ezt	a	nőt
nagyon	hosszú	ideje	nem	engedte	felszínre	jutni	magában.
A	földszinti	bárban	Brad	mosolyogva	csodálta	meg.	–	Az	amerikai	azt	mondja

bennem,	 hogy	 úgy	 néz	 ki,	 mint	 egy	 egymillió	 dolláros	 nő	 –	 jegyezte	 meg,
amikor	megcsókolta	a	kezét.	–	De	ma	este	francia	vagyok,	így	azt	kell	mondjam:
ravissante!	Elragadó!
A	férfi	a	Le	Grand	Véfourba	vitte,	Phylnek	nagyon	tetszett	a	rokokó	étterem,

az	aranykeretes	tükrök	és	a	rengeteg	virág.	Az	étel	és	a	bor	valóban	isteni	volt:
Brad	Kane	olyan	féltő	gonddal	vette	körül,	mintha	egy	értékes	melegházi	virág
lett	volna.	Phyl	érezte,	hogy	szabályosan	kivirul	a	férfi	bókjaitól,	elmosolyodott,
amikor	 eszébe	 jutott,	 hogy	 azt	 mondta	 Mahoney-nak:	 ő	 egy	 jégkirálynő.
Mahoney	 ezt	 nem	 hitte	 el,	 és	most	 be	 kellett	 látnia,	 a	 férfinak	 igaza	 volt.	 Úgy
érezte,	elolvad	Brad	forró	tekintetétől.
A	 férfi	maga	 volt	 a	 tökéletes	 házigazda	 és	 a	 tökéletes	 kísérő.	Olyan	 ételeket

ajánlott,	amelyekről	azt	gondolta,	ízleni	fognak	Phylnek,	vörösbort	rendelt	neki,
mert	 tudta,	 hogy	 az	 a	 kedvence,	 aztán	 megmutatta	 neki,	 milyen	 hírességek
vacsoráztak	 a	 helyiségben.	 Elmesélte	 az	 étterem	 történetét,	 bevezette	 a	 párizsi
pletykákba.	Kitett	magáért,	hogy	vendége	jól	érezze	magát,	ami	sikerült	is;	Phyl



el	volt	bájolva.
Amikor	kihozták	a	kávét,	a	férfi	elmosolyodott	és	csendesen	így	szólt:	–	Eddig

csak	 én	 beszéltem,	 most	 maga	 jön.	 Meséljen	 nekem	 az	 életéről,	 Phyl	 Forster,
meséljen	a	munkájáról!
A	nő	csalódottan	tért	vissza	a	valóságba.	–	Hát,	meglehetősen	izgalmas	dolog

–	mondta	 –,	 ha	 az	 ember	mások	 gondolataiban	 kutat.	 Nagyon	meglepődne,	 ha
tudná,	hogy	egy	látszólag	hétköznapi	ember	milyen	fantáziavilágot	képes	maga
köré	építeni.	És	vannak	elképesztően	sikeres	emberek,	akik	arról	panaszkodnak,
hogy	 tele	 vannak	 szorongással,	 önbizalomhiánnyal.	 Kezelek	 mániás
depressziósokat,	 akik	 nem	 látják	 értelmét	 az	 életnek,	 pszichopatákat,	 akik
szörnyű	 dolgokat	 követnek	 el	 és	 nem	 tudják	 mi	 az	 a	 lelkifurdalás.	 Látok
megkínzott	gyerekeket,	zavart	kamaszokat,	kétségbeesett	anyákat,	akik	végeznek
újszülöttjeikkel.	–Megcsóválta	a	fejét	és	szomorúan	nézett	borospoharába.	–Néha
kétlem,	 hogy	 létezik-e	 egyáltalán,	 épelméjű	 ember	 az	 egész	 világon.	Beleértve
magamat	is.
–	 De	maga	magára	 veszi	mások	 gondjait	 –	 jegyezte	meg	 a	 férfi.	 –	 Ez	 nem

hiba?
–	 De	 az.	 Próbálom,	 is,	 hogy	 ne	 így	 legyen.	 Este	 igyekszem	 ellazulni,	 nem

gondolni	rá.	Megiszom	egy	pohár	bort,	zenét	hallgatok,	olvasok.	Csak	egy	olyan
esetem	 van,	 amibe	 személyesen	 is	 belebonyolódtam,	 de	 csak	 azért,	 mert	 erre
nekem	is	és	a	betegemnek	is	szüksége	volt.	Egy	amnéziás	nő.
–	 Miért,	 olyan	 nehéz	 talán	 visszahozni	 valakinek	 az	 emlékezőképességét?

Jönnek	a	rokonok,	a	testvérek,	vagy	a	férj,	az	anya,	és	segítenek.
–	Itt	nem.	Ez	a	lány	egy	baleset	következtében	lett	amnéziás,	és	mostanáig	senki

se	kereste.	–	Phyl	elmosolyodott.	–	Nyilván	úgy	hangzik,	mintha	egy	talált	tárgy
volna.
–	Bizonyos	szempontból	az	is.
–	 Azt	 hiszem,	 igen.	 Sajnos,	 nem	 tudtam	 rajta	 segíteni.	 Egyelőre	 igyekszem

annyira	rehabilitálni;	hogy	képes	legyen	a	normális	életre.	Találtam	neki	munkát
az	 egyik	 barátnőm	mellett.	 Ezért	 is	 kell	 lemennem	Antibes-ba	 a	 jövő	 héten,	 őt
akarom	meglátogatni.
–	 Megnézni,	 hogy	 történt-e	 valami	 előrehaladás?	 –	 kérdezte	 a	 férfi	 kicsit

cinikusan,	legalábbis	Phyl	így	érezte.
–	Én	nem	 fogalmaznék	 ennyire	 szakmaian	–	 felelte	 a	 nő,	 némiképp	kioktató

hangon.	–	Ez	a	betegem	egy	 fiatal	 nő,	 és	nagyon	 sokat	 jelent	 számomra,	hogy
segítsek	neki.
–	Megadom	magam,	 doktornő.	 –	 A	 férfi	 bocsánatkérően	 mosolygott.	 –	 Azt

hiszem,	 nem	 is	 értem	 az	 elme	 betegségeit.	 Egy	 törött	 láb	 –	 vonta	 meg



sokatmondóan	a	vállát	–,	az	egyértelmű,	azt	értem.	De	az	őrület?	Az	számomra
felfoghatatlan.
–	A	betegeim	nem	őrültek	–	tiltakozott	Phyl.	–	Csak	zavartak.
A	férfi	elnevette	magát	és	megfogta	partnere	kezét.	Tenyérrel	felfelé	fordította

és	 lágyan	belecsókolt.	Amikor	 fölnézett,	 így	szólt:	–	Azt	hiszem,	maga	nagyon
kedves	hölgy,	dr.	Phyl	Forster,	ugyanolyan	kedves,	mint	amilyen	szép.
Megcsillant	a	vágy	a	férfi	halványkék	szemében.	Phyl	egy	szempillantás	alatt

elfeledkezett	 a	 munkájáról,	 a	 gyilkosságokról	 és	 Beáról.	 Csak	 a	 férfi	 szemét
látta,	csak	az	érintését	érezte.	Hirtelen	a	lélegzete	is	elakadt	a	rátörő	vágytól.
A	 férfi	 karjába	 bújva	 vonult	 ki	 az	 étteremből,	 alig	 hallotta	 a	 személyzet

búcsúzkodását.	 Szótlanul	 hajtottak	 vissza	 Brad	 lakására,	 nem	 értek	 ugyan
egymáshoz,	de	nagyon	 is	érzékelték	egymás	 jelenlétét.	Beparkoltak	a	 földszinti
garázsba,	majd	kézen	fogva	mentek	a	lifthez.
A	 férfi	 a	 vállára	 tette	 a	 karját,	 míg	 vártak.	 Elkezdte	 csókolgatni,	 nagyon

finoman.	Apró	csókokkal	borította	el	az	arcát,	a	szemét	és	a	nyakát.	A	lift	hirtelen
csengéssel	megérkezett	és	egy	szimpatikus,	idős	pár	szállt	ki	belőle.	Mosolyogva
biccentettek	feléjük,	majd	egymásba	karolva	elvonultak,	de	ezt	Phyl	szinte	észre
sem	vette.
A	liftben	Brad	Phyl	blézere	alá	csúsztatta	a	kezét	és	szorosan	magához	húzta.

Az	ajkuk	összetapadt.	Borzongató	gyönyör	villámlott	át	Phyl	 testén;	azt	akarta,
hogy	 sose	 érjen	 véget	 ez	 a	 csók.	 Amikor	 a	 lift	megállt	 a	 tetőlakásnál,	 Brad	 a
karjába	 kapta	 és	 úgy	 vitte	 be	 a	 lakásba,	 miközben	 egy	 pillanatra	 sem	 vált	 el
egymástól	az	ajkuk.
Együtt	 süllyedtek	 bele	 a	 nagy	 pamlag	 brokátjába.	 Végül	 a	 férfi	 abbahagyta.

Hátrasimította	Phyl	haját	és	kérdőn	nézett	a	szemébe;	kiolvasta	belőle	a	vágytól
irányított	választ.	Megfogta	az	állát	és	odahúzta	ismét	az	ajkához	az	ajkát	és	úgy
csókolta,	mintha	itta	volna.	Borzongáshullám	indult	el	Phyl	ajkaitól	a	melle	felé,
onnan	le	a	hasába,	egészen	le	a	lábujjáig,	mire	boldogan	felnyögött.	Brad	kézen
fogva	vezette	be	a	hálószobába.	A	sötét	ernyős	lámpák	tompított	fényt	vetettek	a
hatalmas	ágyra,	a	 tűz	 lágyan	pattogott	a	kandallóban.	Selymes,	puha	szőnyegek
borították	 a	 parkettát,	 a	 zsaluk	 elrekesztették	 őket	 a	 kinti	 éjszakától.	 A	 saját
világukban	 voltak,	 ott,	 ahol	 Phyl	már	 nagyon	 régen	 nem	 járt.	 Vagy	 talán	még
sohasem.
A	 férfi	 megfordította	 és	 lehúzta	 fekete	 ruhájának	 cipzárját.	 Miután	 Phyl

kiszabadította	a	karjait,	a	ruha	a	padlóra	hullt.	Egy	perc	és	mindketten	meztelenek
voltak.
Álltak	egymással	szemben	és	nézték	egymást.	A	férfi	a	kezét	nyújtotta.	Phyl	is

odanyújtotta	 az	 övét.	 Brad	magához	 húzta,	 így	 álltak,	 remegő,	meztelen	 testük



egymáshoz	tapadt.	Phyl	eksztatikus	örömmel	vetette	hátra	a	fejét,	amikor	a	férfi
csókolgatni	kezdte,	előbb	a	nyakát,	aztán	a	mellét,	majd	mindketten	rárogytak	az
ágyra.	 A	 férfi	 Phyl	 alá	 nyúlt,	 a	 szájához	 emelte	 a	 testét	 és	 csókolta,	míg	 a	 nő
remegve,	nyöszörögve	könyörgött	kegyelemért.	A	férfi	csak	ekkor	hatolt	belé.
Jó	 szerető	 volt,	 többet	 követelt	 Phyltől,	 mint	 amennyit	 a	 nő	 gondolt,	 hogy

nyújtani	 képes,	 miközben	 a	 vágy	 eddig	 elérhetetlennek	 tartott	 csúcsaira	 jutott.
Újra	meg	újra.
Hosszú	 idővel	 később	 némán	 hevertek	 egymás	 mellett;	 testük	 meg-

megremegett.
A	 férfi	 feje	 a	 párnán,	 keze	 a	 nő	 feje	 alatt.	 Phylre	 pillantott	 és	 csendesen	 így

szólt:	–	Soha	nem	éreztem	ilyet	tizennégy,	éves	korom	óta.
Phyl	 bágyadt	 örömmel	mosolygott	 vissza	 rá.	 Várta,	 hogy	 Brad	meséljen	 az

első	szerelméről,	aki	nyilván	valami	iskolás	lány	lehetett,	az	első	csókról,	amely
visszaidézte	kamaszkorát.
Brad	 hangja	 hirtelen	 bántóan	 éles	 lett,	 ahogy	 megszólalt:	 –	 Tizennégy	 éves

voltam,	 tele	 a	 szex	 iránti	 kíváncsisággal,	 bár	 gyakorlati	 ismereteim	 egyáltalán
nem	 voltak.	 Egy	 délután	 épp	 bicikliztem	 és	 defektet	 kaptam.	A	 dolog	 az	 apám
egyik	 barátjának	 háza	 előtt	 történt	 ezért	 aztán	 betoltam	 a	 kocsi	 feljárón	 a
biciklimet,	arra	gondoltam,	hogy	hátha	tudnak	segíteni.
Az	 ajtó	 nyitva	 állt,	 de	 sehol	 senki.	 Bekukkantottam	 a	 hallba,	 az	 is	 üres	 volt.

Körbejártam	 a	 házat,	 arra	 gondoltam,	 hogy	 hátul	 találom	 meg	 őket	 a
teniszpályán	vagy	az	úszómedencénél.	Az	egyik	ablak	nyitva	volt,	azé	a	szobáé,
amelyet	 a	 férfi	 hobbiszobának	 hívott,	 onnan	 hangokat	 hallottam.	Megálltam	 és
figyeltem.	Mintha	 sírás	 lett	 volna,	 csak	más;	 furcsa,	 hátborzongató.	Valami	 azt
súgta,	 legyek	 óvatos,	 lábujjhegyen	 odaosontam	 és	 bekukucskáltam.	 Egy	 nőt
láttam	meztelenül	 az	 aranyszínű	 szőrmeszőnyegen	 feküdni.	Ő	 hallatta	 azokat	 a
furcsa	 hangokat.	 A	 lábait	 a	 férfi	 nyaka	 köré	 fonta;	 a	 férfi	 kezei	 az	 ülepe	 alatt
magasba	emelték.	És	a	férfi	szabályosan	felfalta.	A	nő	nyögött,	kiabált.	A	szemét
behunyta,	arcát	eltorzította	a	szenvedély.
Brad	 némán	 a	 mennyezetre	 meredt,	 Phyl	 várta	 a	 folytatást.	 Egy	 pillanattal

később	 a	 férfi	 ismét	 megszólalt:	 –	 Ez	 volt	 az	 első	 találkozásom	 a	 szexszel,	 a
hatása	 azonnali	 volt.	 Égő	 arccal,	 szégyenkezve	 elrohantam.	 De	 azt	 a	 jelenetet
soha	 nem	 felejtem	 el.	 Kitörölhetetlenül	 beleégett	 az	 emlékezetembe,	 és
esküszöm,	 soha	 nem	 szeretkeztem	 úgy	 életem	 során,	 hogy	 ne	 jutott	 volna	 az
eszembe.
–	El	tudom	képzelni	–	szólalt	meg	megértően	Phyl.	–Ez	volt	az	első	pornográf

élményed.
–	Több	volt	annál.	–	Brad	felállt	és	meztelenül	az	ablakhoz	ment.	Felemelte	az



asztalról	a	csomag	Gitanes-t,	kirázott	belőle	egy	szálat	és	meggyújtotta.	Mélyen
leszívta,	majd,	kifújta	a	torokkaparó	füstöt	és	üres	tekintettel	lebámult	az	udvarra.
A	 hangja	 jegesen	 csengett,	 amikor	 végül	 megszólalt:	 –	 Erről	 az	 emberről	 azt
hittem;	hogy	a	barátunk.	És	az	a	nő,	akit	oly	átszellemülten	zabált,	az	anyám	volt.
Brad	 tekintete	 ijesztően	 üres	 volt.	 Phyl	 tudta,	 hogy	 bele	 akar	 látni	 a	 férfi

szívébe,	 de	 szavak	 nem	 jutottak	 az	 eszébe,	 hogy	megvigasztalja:	Képtelen	 volt
bármit	 mondani.	 Szakemberként,	 amikor	 megvan	 a	 kellő	 távolság	 közte	 és	 a
beteg	 között,	 minden	 bizonnyal	 talált	 volna	 megoldást,	 talán	 meg	 tudta	 volna
szabadítani	 a	 férfit	 a	 keserű	 emléktől.	 De	 ez	 most	 más	 helyzet	 volt.	 Feküdt
meztelenül	az	ágyon,	a	szeretkezésük	bizsergető	érzéseitől	eltelve,	és	csak	ennyit
tudott	mondani:	–	Te	szegény!…
A	férfi	 rosszkedvűen	megvonta	a	vállát.	–	Rebecca	már	csak	 ilyen	volt.	Soha

nem	értettem	meg,	hogy	bírta	az	apám	olyan	sokáig	vele.	És	hogy	miért	tűrte?	Az
apám	 jóképű	 ember	 volt	 –	 gazdag	 és	 sikeres.	 Az	 anyám	 arisztokrata	 volt,
társasági	 ember,	 az	 apám	 viszont	 csak	 egy	 farmer	 fia.	 –	 Brad	 megint	 csak
megrántotta	a	vállát.	–	Azt	hiszem,	illettek	egymáshoz.	Soha	nem	beszéltem	erről
az	apámmal.	És	soha	nem	mondtam	el	senkinek,	hogy	mit	láttam.	–	Odalépett	az
ágyhoz,	 lehajolt	 és	 gyengéden,	 megcsókolta	 Phylt	 az	 arcán.	 –	 Neked	 sem	 lett
volna	szabad	elmondanom.	Bocsáss	meg.
Phyl	 természetesen	 megbocsátott,	 de	 azért	 megdöbbent.	 Nyugtalanítónak

találta,	milyen	hirtelen	váltott	Brad	Kane	hangulata	komorról	vidámra.
A	 férfi	 szabályosan	 lerázta	magáról	 a	 sötét	 gondolatokat,	 mire	 elvitte	 Phylt

reggelizni	a	Café	Flore-ba.	Aztán	vásárolni	mentek	a	rue	du	Cherche-Midire	és
böngészgették	az	antikvár	könyveket	a	Szajna-parti	standokon.	Phyl	teljesen	el	is
felejtkezett,	 hogy	 kongresszusra	 jött	 Párizsba.	 Brad	 jóképű	 volt,	 elbűvölő	 és
szórakoztató	ember.	És	most	már	őrülten	kívánta	is	a	férfit,	ahogy	ő	is	őt.	Phyl
arra	gondolt,	hogy	az	emberek	érzékelik	a	belőlük	áradó	vágyat,	ahogy	minden
szégyenkezés	nélkül	leálltak	az	üzletek	ajtajában	csókolózni,	vagy	ahogy	mélyen
egymás	szemébe	néztek.	Olyan	forró	vágy	hevítette	őket	egymás	iránt,	hogy	nem
érdekelte	 őket	 senki.	 Phylnek	 eszébe	 se	 jutott	 Bea	 vagy	 Millie.	 Vagy	 Franco
Mahoney.	Minden	gondolatát	Brad	töltötte	ki.
Hosszú,	 érzéki	 délutánokat	 töltöttek	 a	 zárt	 zsalugáterek	 mögött	 a

hálószobában,	romantikus	estéket	a	bisztrók	diszkrét	félhomályában,	majd	ismét
csodálatos	éjszakák	következtek	a	férfi	lakásán.	Azonnal	ledobálták	magukról	a
ruhát,	 amint	 átlépték	 a	 küszöböt,	 csókolták,	 falták	 egymást.	 Egyik	 este	 Brad
képtelen	 volt	 kivárni,	 míg	 Phyl	 levetkőzik,	 nekiszorította	 a	 falnak,	 felkapta	 és
vadul	beléje	hatolt.	Phyl	fájdalmasan	felkiáltott,	de	ez	nem	hatott	a	 férfira,	nem
hagyta	abba,	míg	le	nem	csúsztak,	még	mindig	összeölelkezve,	zokogva-nevetve,
a	padlóra.	Mindenütt	szeretkeztek,	az	ágyban,	a	felbecsülhetetlen	értékű	Aubusson



szőnyegen	 a	 kandalló	 előtt,	 a	 zuhany	 alatt,	 sikamlósán	 a	 szappantól	 és	 saját
testnedveiktől.
Hétfő	 este	 volt,	 amikor	 Phylben	 győzött	 a	 józan	 ész	 és	 eszébe	 jutott,	 hogy

másnap	reggel	Nizzába	kell	repülnie.	Brad	lakásán	voltak,	épp	szeretkezés	után.
A	férfi	az	ablakban	állt,	lustán	szívta	a	Gitanes-t,	amikor	Phyl	ezt	közölte	vele.
Csak	szótlanul	rámeredt,	majd	megfordult	és	kinézett	a	háztetőkre.	–	Mondd	le

–	jegyezte	meg	hűvösen.
–	Nem	tehetem,	megígértem.
–	És	az	ígéreted	többet	ér,	mint	én?
–	Ugyan	már,	Brad,	 ne	 légy	 gyerek!	Te	 is	 tudod,	 hogy	 ez	 nem	 igaz.	 Sokkal

szívesebben	maradnék	veled.
–	Akkor	miért	nem	mondod	le?	Miért	nem	teszed	át	máskorra?
Phyl	megrázta	a	fejét,	mosolygott	a	férfi	durcáskodásán,	persze	titokban	örült,

hogy	 Brad	 ennyire	 kívánja.	 Felült	 az	 ágyban,	 felhúzta	 a	 takarót	 az	 álláig,
végigsimított	 fekete	 haján,	 teste	még	 nyirkos	 volt	 a	 szeretkezés	 verejtékétől.	 –
Kérlek,	Brad	–	szólalt	meg	kedvesen.	–	A	betegemről	van	szó,	aki	elvesztette	az
emlékezőképességét.	 Komoly	 dolog,	 nem	 tehetem	 meg,	 hogy	 nem	 tartom	 be,
amit	ígértem.
–	 Ahogy	 óhajtod	 –	 szólalt	 meg	 hirtelen	 Brad,	 és	 Phyl	 értetlen,	 döbbent

szemekkel	 nézte,	 ahogy	 kisiet	 a	 szobából	 a	 fürdőszobába	 és	 magára	 zárja	 az
ajtót.
Phyl	 hallotta	 a	 víz	 csobogását	 és	 nem	 értette,	 miért	 nem	 képes	 elfogadni	 a

férfi,	hogy	muszáj	elmennie.	Hiszen	tudhatná,	hogy	legszívesebben	itt	maradna.
Felsóhajtott	 és	 arra	 gondolt,	 hogy	 felelőtlenül	 viselkedett.	 Brad	 nyilván
beletörődik	a	dologba,	ha	megtudja,	hogy	csak	néhány	napról	van	szó.
De	 a	 férfi	 nem	 szólt	 egy	 szót	 sem,	 amikor	 lementek	 a	 lifttel	 a	 garázsba.	 –

Pénteken	már	itt	is	vagyok	–	mondta	Phyl,	amikor	Brad	kitette	a	szállodánál.
A	 férfi	 tekintete	 elárulta,	 hogy	 gondolatban	 messze	 jár.	 Phyl	 csak	 állt,

mosolygott	rá,	de	a	férfi	szó	nélkül	hajtott	el.
Könnyek	 gyűltek	 Phyl	 szemébe,	 amikor	 belépett	 a	 szállodába.	 A	 szobájában

megszólalt	a	 telefon.	A	szíve	vadul	kalapált,	amikor	odarohant,	hogy	 fölvegye.
Azt	hitte,	Brad	az,	amikor	vidáman	a	kagylóba	szólt:	–	Tessék?
–	 Csak	 jelentkezem,	 doki	 –	 csendült	 a	 kagylóból	Mahoney	 vidám	 hangja.	 –

Kíváncsi	 vagyok,	 féken	 tudja-e	 tartani	 a	 francia	 pasasokat.	 Különben	 Coco
remekül	 alkalmazkodik,	 nagyon	 jól	 kijön	 a	 rokonsággal.	 Figyelmeztetem,	 ha
nem	jön	haza	hamarosan,	a	macskája	nem	lesz	hajlandó	hazamenni	magával.
Franco	 Mahoney	 hangja	 erős	 volt	 és	 őszintén	 csengett.	 Fényévekre	 volt

Párizstól	 és	Brad	Kane	kiszámíthatatlan	hangulatváltásaitól.	–	Köszönöm,	hogy



gondját	viseli	a	cicámnak,	Franco	–	szólalt	meg	Phyl	szomorúan.
–	Nem	gond,	doki.	 –	Hosszú	hallgatás	következett	 a	kagylóban,	majd	 a	 férfi

csendesen	megszólalt:	–	Mondja	csak,	minden	rendben	van?	Nehogy	azt	mondja,
hogy	a	békazabálók	kikészítették.
–	Nem	békazabálók,	hanem	franciák	–	 javította	ki	önkéntelenül	Phyl.	–	Nem,

semmi	 bajom.	Azt	 hiszem,	 csak	 fáradt	 vagyok.	 Tudja,	 az	 időzóna-eltérés,	meg
minden.
–	Úgy	tudom,	holnap	találkozik	Beával.	Csak	azért	hívtam,	hogy	üdvözölje	a

nevemben	 és	 mondja	 meg	 neki,	 hogy	 még	 mindig	 dolgozom	 az	 ügyén.	 És
remélem,	 ő	 is.	 Ha	 esetleg	 eszébe	 jutna	 valami,	 felpattanok	 egy	 gépre	 és
odarepülök	–	tette	hozzá	félig	tréfásan.
–	Majd	 felhívom	és	 szólok,	Mahoney	–	 felelte	Phyl	kimerülten.	–	De	 itt	már

késő	van,	aludnom	kéne	valamit.
–	 Hát	 persze,	 épp	 kérdezni	 is	 akartam.	 Mi	 a	 csudát	 csinált	 hajnali	 négyig?

Halálra	dolgoztatják	azon	a	kongresszuson,	vagy	mi?	–	A	férfi	már	hosszú	ideje
hívta	és	kezdett	aggódni.
–	 Így	 van,	 Mahoney	 –	 válaszolta	 a	 nő.	 –	 Jó	 éjszakát!	 Csókolja	 meg	 Cocót

helyettem
–	Jól	van,	megteszem	–	felelte	a	nyomozó	lakonikusan.
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Az	építész,	akit	Millie	fogadott	föl	Cannes-ban,	épp	a	Villa	Mimosát	szemlélte

meg,	 hogy	 felbecsülje,	milyen	munkákra	 lesz	 szükség,	 hogy	 az	 épület	 lakható
legyen.	Bea	a	gondolataiba	mélyedve	bámult	maga	elé	a	ház	előtt,	a	lépcsőn.
Azonnal	 megismerte	 Nick	 kis	 piros	 sportkocsiját,	 amikor	 feltűnt	 a	 kocsi

feljárón	a	kanyarban.	–	Millie	mondta,	hogy	itt	vagy	–	mondta	vidáman	a	férfi.	–
Pattanj	be!	Lemegyünk,	körülnézünk	Miss	Beale,	a	dada	házában.
Bea	szeme	elkerekedett.	–	Tényleg?	De	honnan	tudod,	melyik	az?
–	Megolajoztam	az	öreg	Marquand	memóriáját	egy	potya,	pastisszal	a	Café	du

Marin	Bleu-ben.	Annyit	tudott,	hogy	nem	volt	túl	messze	a	villától.	Valahol	lent
az	út	mentén	van	egy	kis	beszögellés,	már	majdnem	a	domb	tövében	és	van	ott
néhány	ház.	Azt	mondta,	meg	fogjuk	ismerni,	mert	nagyon	angol,	ahogy	kinéz.
Lehajtottak	a	keskeny,	kanyargós	úton,	míg	meg	nem	pillantották	a	házakat	a

domboldalon.	A	kérdéses	ház	apró	volt,	sövénykerítéssel,	a	kert	tele	rózsákkal	és
százszorszéppel.
–	Ez	tényleg	angolkert	–	 jegyezte	meg	Nick	nevetve.	Bár	a	házat	nem	lakták,

nem	tűnt	gondozatlannak.	A	kert	ki	volt	gyomlálva,	a	festés	újnak	tűnt,	a	rózsákat
szépen	 megmetszették.	 Benéztek	 a	 ragyogóan	 tiszta	 ablakon,	 és	 elég	 volt	 egy
pillantás	 az	 odabent	 uralkodó	 tisztaságra,	 hogy	 tudják:	 valaki	 gondját	 viseli	 a
háznak.
Nick	beugrott	az	egyik	szomszédhoz,	Bea	addig	kint	várt.	Leült	a	szúette	padra

a	 szőlőlugas	 árnyékában,	 maga	 elé	 képzelte	 az	 idős	 angol	 hölgyet,	 ahogy	 a
kertjében	szöszmötöl,	esténként	talán	épp	itt	üldögélt	és	gyönyörködött	a	lemenő
nap	változó	 színeiben.	Talán	a	múlton	merengett,	 a	kisfiún,	 akit	 egyedül	nevelt
föl.
Nick	annyit	tudott	meg,	hogy	valaki	idejár	minden	héten,	rendbe	teszi	a	kertet

és	kitakarít	a	házban.	Megadták	az	ügynökség	címét	is,	akik	intézik	a	dolgot,	és
megmondták,	 ha	 sietnek,	 talán	 még	 ott	 találnak	 valakit	 a	 mediterrán	 világban
megszokott	kétórás	szieszta	előtt.
Gyorsan	 áthajtottak	 a	 szomszéd	 faluba,	 Bea	 a	 kocsiban	 várta	Nicket.	A	 férfi

mintha	egy	örökkévalóságig	lett	volna	távol,	a	lány	egyfolytában	az	óráját	nézte.
Amikor	Nick	visszatért,	győzelmesen	mutatta	fel	a	kulcsot.
–	Bedobtam	minden	 bájamat	 –	mondta	 a	 férfi	 nevetve.	 –	De	 gyakorlatilag	 a

folyószámlámmal	 kellett	 garanciát	 vállalnom,	 sőt	 szerintem	 az	 életemmel	 is,
mielőtt	ez	a	sárkány-fajzat	ügynök	belement	volna	a	dologba.	A	nő	végül	azt	is



hajlandó	 volt	 elárulni,	 hogy	 ki	 fizeti	 a	 kertészt.	Állítólag	 van	 egy	 Flora	Beale
Alapítvány	 Londonban.	 Negyedévente	 és	 halálos	 pontossággal	 fizetnek,	 és	 a
hölgy	 nem	 örült	 volna,	 ha	 valaki	 megbolygatja	 a	 megállapodást.	 De	 amikor
közöltem	vele,	hogy	író	vagyok	és	esetleg	róla	is	írnék	néhány	szót	a	Riviéráról
szóló	 könyvemben,	 szabályosan	 a	 tenyeremből	 evett.	 Egy	 szempillantás	 alatt	 a
kezemben	volt	a	kulcs…
Ennek	ellenére	úgy	érezték	magukat,	mint	a	betörők,	amikor	kinyitották	a	ház

ajtaját,	és	körülnéztek	odabent.	Valahogy	az	volt	az	érzésük,	mintha	Miss	Beale
még	mindig	ott	élne	a	falak	között:	A	berendezés	olyan	volt,	mint	egy	régi	angol
filmben.	 Egy	 masszív	 Windsor	 hintaszék	 állt	 a	 kandalló	 előtt,	 mellette	 egy
virágmintás	heverő,	hímzett	párnákkal.	A	szőnyeg	vidám	piros	volt,	az	asztalon
egy	 kisfiú	 ezüstkeretbe	 foglalt	 fényképei.	Miss	Beale	 teknőckeretes	 szemüvege
ott	feküdt	Dickens	Copperfield	Dávidjának	kinyitott	példányán,	minden	bizonnyal
úgy,	 ahogy	 a	 dadus	 hagyta.	 A	 szekrényben	 szürke	 flanelkabát	 lógott	 néhány
egyszerű	 ruha	 társaságában.	Kényelmes	 cipői	 –	 télre	 fekete,	 nyárra	 fehér	 –	 ott
sorakoztak	 a	 ruhák	 alatt.	A	 polcon	 ott	 állt	 a	 két	 karimás	 kalap,	 a	 tengerészkék
posztó	és	a	szalmakalap,	pontosan	ahogy	monsieur	Marquand	leírta	őket.
Bea	 elégedett	 sóhajjal	 nézett	 körül.	 A	 ház	 egyszerű	 volt	 ugyan,	 de	 a	 célnak

megfelelt.	 A	 keskeny	 cseresznyefa	 ágy	 a	 vasrag	 gyapjútakaróval,	 az	 egyszerű
edények	a	konyhában,	az	üres	kristályvázák	jó	minőségűek	voltak,	de	lerítt	róluk,
hogy	 egy	 olyan	 nő	 választotta	 ki	 őket,	 aki	 a	munkája	miatt	mindig	másokhoz
alkalmazkodott,	és	kevés	ideje	jutott	saját	ízlésvilága	megteremtésére.	Miss	Beale
háza	 elárulta,	 hogy	 a	 dadus	 olyan	 nő	 volt,	 akinek	 csak	 annyi	 holmija	 volt,
amennyi	feltétlen	szükséges,	egy	darabbal	sem	több.
Bea	 óvatosan	 leült	 a	 dadus	 székébe.	 –	 Dadus,	 dadus	 –	 suttogta	 reményteli

hangon	 és	 előre-hátra	 hintázott	 a	 szék	 hátsó	 lábain.	 Megérintette	 a	 nyitott
könyvet,	 végigfuttatta	 ujjait	 a	 szemüvegen,	 mintha	 ezzel	 az	 érintéssel
megidézhette	volna	a	nőt.	–	Biztos	vagyok	benne,	hogy	ismertelek.
Alaposan	 szemügyre	 vette	 a	 bekeretezett	 fényképeken	 az	 arcokat,	 remélte,

hogy	feltámad	benne	néhány	emlék,	de	sok	évvel	a	születése	előtt	készültek,	és	a
gyerekek	is	nagyon	angolnak	tűntek	a	matrózruhában,	vagy	épp	egy	pónin	ültek
egy	jellegzetes	angol	udvarház	előtt.
Bea	nem	nagyon	akart	kutatni	Flora	Beale	személyes	holmija	között,	de	Nick

azt	mondta,	ne	legyen	olyan	félénk.	–	Ha	van	valaki,	aki	tud	valamit	a	célibataire-
ről	 és	 a	 férjéről,	 akkor	 az	 ő	 –	 mondta,	 miközben	 belenézett	 a	 szekrényekbe,
kihúzogatta	 a	 fiókokat,	 amelyek	 tele	 voltak	 zsebkendőkkel,	 csipkegallérokkal,
kötényekkel	 és	 ágyneművel.	Miss	 Beale	 mindent	 a	 megfelelő	 helyen	 tartott.	 A
férfi	 elmosolyodott,	 ahogy	 elképzelte:	 miként	 nevelte	 a	 rábízott	 gyerekeket,
rávezetve	őket	a	rend	és	a	tisztaság	szeretetére,	ahogy	lefekvés	előtt	kiküldte	őket



fogat	mosni,	és	figyelmeztette	őket,	hogy	mindig	legyen	náluk	tiszta	zsebkendő.
Bea	 reménykedve	 figyelte	 a	 kutakodó	 férfit,	 aki	mindössze	 néhány	 számlára

bukkant	 a	 fűszerestől	 vagy	 a	 tisztítótól.	 Érdektelen	 apróságok	 voltak,	 pedig	 a
férfi	mindenhová	benézett,	még	a	padláson	álló	bádogládába	is.
A	 férfi	 ezután	 összefont	 karral	 nekitámaszkodott	 a	 hálószoba	 ajtajának.	 –

Vajon	hol	tarthatta	egy	ilyen	öreg	hölgy	a	titkos	dolgait?	–	kérdezte.	Aztán	Bea
szemébe	 nézett	 és	 elmosolyodott.	 Bement	 a	 hálószobába	 és	 fölemelte	 az
ágybetétet.	 Aládugta	 a	 kezét	 és	 körbetapogatott.	 Ujjai	 beleakadtak	 valamibe,
megfogta	és	kihúzta.
–	Megvan	–	közölte	győzelmesen	Beával.
Egy	 jókora	 boríték	 volt,	 tele	 papírokkal.	 A	 tartalmát	 kiborították	 a

konyhaasztalra	és	csak	bámulták	a	különböző	dokumentumokat,	leveleket	és	egy
kis	ezüstkulcsot.	Több	levélen	angol	cím	volt,	ilyen	„birtok”,	olyan	„udvarház”,
ezeknek	 írói	 dicsérték	 Miss	 Flora	 Beale	 kiváló	 természetét,	 józanságát	 és	 a
gyerekek,	 valamint	 munkaadói	 iránti	 teljes	 odaadását.	 Egy	 levelet	 franciás
betűkkel	 írtak,	nagyon	határozott	vonalvezetéssel.	Marie-Antoinette	 írta	és	Miss
Flora	Beale	alkalmazásával	foglalkozott.
Flora	Beale	 akkor	 jelentkezett	 a	munkára,	 amikor	madame	Leconte	 gyereke

még	meg	sem	született.
„Nagyon	boldog	volnék,	ha	külföldön	dolgozhatnék,	írta,	annak	a	nőnek	a	kerek

betűivel,	akinek	iskolázottsága,	mint	azt	a	madame-mal	közölte,	az	egyházközségi
iskolára	 korlátozódott	 és	 tizenhárom	éves	 koromban	be	 is	 fejeződött;	 amikor	az
oxfordshire-i	birtokon	szolgálatba	álltam.
Ám	 a	 gyerekekkel	 sokéves	 tapasztalatom	 van,	 Madame	 Leconte,	 írta	 a	 levél

végén.	Gondolom,	 Ön	 is	 egyetért	 azzal,	 hogy	 nem	 lehet	 jobban	 megtanulni	 a
gyerekgondozást,	 mint	 a	 gyakorlatban.”	 Madame	 Leconte	 azonnal	 válaszolt,
angolul,	és	elfogadta	a	dada	jelentkezését.	Közölte	vele,	hogy	a	gyerek,	akit	vár,
mindennél	fontosabb	a	számára…	„	Többet	jelent,	mint	a	saját	életem”,	írta.
Bea	 felpillantott	 a	 szomorú	 levélből.	 –	 Az	 öreg	Marquand-nak	 igaza	 volt	 –

jegyezte	meg	borzongva.	–	Marie	Leconte	tudta,	hogy	rajta	a	halál	ujja.
–	Kíváncsi	volnék	–	szólalt	meg	Nick	–,	vajon	már	akkor	képesnek	érezte	arra

a	férjét,	hogy	megölje?	Ha	igen,	akkor	miért	nem	tett	ellene	semmit?
–	 Lefogadom,	 hogy	 a	 női	 büszkesége	 tartotta	 vissza.	 Ne	 feledd,	 ő	 volt	 az

„aggszűz”,	 a	 meglehetősen	 csúnya,	 korosodó	 nő,	 aki	 mindig	 magányos	 volt,
hiába	volt	 temérdek	pénze.	Évekig	gúnyolták,	még	az	utcagyerekek	is.	Erre	jön
egy	jóképű,	fiatal	férfi,	aki	mindenki	előtt	eljátssza	a	szererő	férjet…
–	 Van	 itt	 még	 valami	 –	 jegyezte	 meg	 Nick	 és	 felemelt	 egy	 iratot,	 amelyet

rózsaszín	 szalaggal	 kötöttek	 át,	 és	 amelyen	 rajta	 volt	 egy	 viaszpecsét.	 –	 Miss



Beale	vette	a	fáradságot	és	elment	vele	a	közjegyzőhöz	is.
Fölbontották	 és	 izgatottan	 az	 írás	 fölé	 hajoltak.	 „Feltétlenül	 írásban	 is

rögzítenem	kellett,	 írta	Miss	Beale,	hogy	egy	nap,	ha	valakit	érdekel,	megtudják
az	igazságot.
A	 dolog	 egyszerű,	 folytatódott	 az	 írás.	Azonnal	 megértettem	mindent,	 amikor

megláttam	a	 férjet.	Szegény	Marie-Antoinette	Leconte-ot	a	pénzéért	vette	el.	Mi
másért	volna	szüksége	egy	jóképű	és	kegyetlen	férfinak	egy	ilyen	nőre?
Madame	 Leconte	 három	 hónappal	 a	 gyerek	 születése	 előtt	 magukhoz	 hívott,

hogy	 akklimatizálódjam	 az	 idegen	 országhoz	 és	 szokásaihoz,	 így	 mondta.	 De
mindvégig	 gyanítottam,	 hogy	 társaságra	 volt	 szüksége.	 Kétségkívül,	 nála
magányosabb	nővel	én	még	nem	találkoztam.
Csak	 rövid	 ideig	 volt	 szerencsém	 ismerni	 Madame	 Leconte-ot,	 de	 kedves	 és

intelligens	nőnek	találtam,	bár	nem	volt	jó	családból	való	és	hiányzott	belőle	a	jó
ízlés,	 amelyet	 korábbi	munkaadóimnál	 tapasztaltam.	De	 egy	pillanatig	 sem	volt
kétségem	arról,	hogy	a	gyerek	mindennél	fontosabb	a	számára.	Mint	ahogy	arról
sem,	hogy	a	Madame	nem	bízott	a	férjében.
A	Madame	rám	bízott	egy	levelet,	amelyet	még	meg	sem	született	gyermekéhez

írt.	Megkért,	hogy	vigyázzak	rá.	Akkor	kellett	odaadnom	a	gyereknek,	ha	történne
velem	 valami,	 és	 ha	 a	 gyermekem	 felnőtté	 válása	 előtt	 meghalnék,	 mondta,	 és
közben	 szomorú	 fény	 villant	 fekete	 szemében,	 mintha	 csak	 tudta	 volna,	 mi	 fog
történni	néhány	héttel	később.
Madame	 Leconte	 megbízott	 bennem,	 és	 rám	 bízta	 a	 legértékesebbet,	 a

gyermekét,	 aki	 többet	 ért	 neki	minden	pénznél.	Megígértette	 velem,	 ha	 történne
vele	valami,	gondját	viselem	a	kicsinek.	Én	ezt	természetesen	megígértem.	Van	nő,
aki	nem	ezt	tette	volna?
Viszonzásképpen	nagyon	nagylelkű	volt	velem.	Közölte,	hogy	pénzre	soha	nem

lesz	 gondom.	 Vett	 egy	 házat	 nekem,	 és	 alapítványt	 hozott	 létre,	 amely	 egész
életemre	életjáradékot	folyósít	nekem.
Az	 emeleti	 gyerekszobában	 voltam,	 amikor	 a	 baleset	 történt.	 Előbb	 hangos

veszekedést	hallottam,	aztán	egy	nagy	csattanást,	mint	egy	pisztolylövés.	Féltem,
hogy	a	baba	is	 felébred	a	zajra.	A	 fiúcska	valóban	 fel	 is	sírt,	és	néhány	perccel
később	kirohantam	vele	a	galériára.
Szörnyű	 látvány	 fogadott	 a	 hallban.	Madame	Leconte	 arcra	 borulva	 hevert	 a

márványpadlón,	rémülten	láttam,	hogy	vér	borít	el	mindent.
A	férj	ekkor	jelent	meg	a	könyvtárszoba	felől.	–	Jézusom,	baleset	érte!	–	kiáltott

fel,	bár	azt	hiszem,	kissé	színpadiasan.	Az	összes	szolgáló	összefutott	és	mindenki
a	Madame	mozdulatlan	alakjára	meredt.	 –	Menjenek,	menjenek	 innen!	 –	 rivallt
ránk	dühösen,	mire	mindenki	szétfutott.



Az	 a	 valami	 szörnyűség,	 amitől	 Madame	 Leconte	 tartott,	 végül	 tehát
bekövetkezett.	Bár	 a	 férfi	 váltig	 állította,	 hogy	baleset	 történt,	 a	 lelkem	mélyén
tudtam,	hogy	ő	ölte	meg.
A	szegény	Madame-ot	már	másnap	eltemették,	a	férje	pedig	elutazott	Párizsba;

hogy	az	ügyvédjeivel	tárgyaljon.	Vissza	se	tért.	Így	lettem	én	a	gyámja	a	kis	Jean
Leconte	úrfinak,	akit	a	legnagyobb	szeretettel	mindig	csak	Johnnynak	hívtam.
Megígértem	a	Madame-nak,	hogy	megvédem	a	fiát.	Öt	éven	keresztül	tartottam

is	 magam	 az	 ígéretemhez,	 békében	 éltünk	 a	 Villa	 Mimosában.	 De	 aztán
bekövetkezett	 az	 az	 esemény,	 amelytől	 mindvégig	 rettegtem,	 és	 nem	 volt	 erőm,
hogy	szembeszálljak	az	ellenséggel.”
Bea	 tudta,	 miről	 írt	 Miss	 Beale,	 még	 mielőtt	 elolvasta	 volna.	 Szinte	 látta

agyának	 sötét	 bugyraiban,	 érezte,	 hogy	 pontosan	 az	 következik,	 amiről
álmodott…
…Fél	nyolc	volt	azon	a	júniusi	reggelen.	A	madarak	már	köszöntötték	a	reggelt,

most	elhallgattak,	a	szél	sem	rebbent,	hogy	megfodrozza	a	szökőkút	vizét.	Semmi
sem	zavarta	a	csendet,	amikor	a	komornyik	kinyitotta	az	ajtót	és	 tisztelettudóan
fejet	hajtott	a	fekete	hajú	kisfiú	előtt,	aki	szó	nélkül	elrohant	mellette,	miközben
úgy	szimatolt	a	levegőbe,	mint	egy	szabadon	eresztett	kutyakölyök.
Alacsony	 volt,	 fekete	 hajú	 a	 kisgyerek,	 ötéves,	 sovány,	 izmos,	 értelemről

árulkodó	 sötétbarna	 szemekkel.	 Nem	 hasonlított	 semmiben	 szőke,	 kék	 szemű,
jóképű	apjára	és	nem	is	volt	olyan	keménykötésű.	Miss	Beale	nem	felejtette	el,	mit
fogadott	 meg	 halott	 anyjának,	 a	 széltől	 is	 óvta	 a	 kisfiút,	 nem	 engedte	 a	 többi
gyerek	 közé,	 nehogy	 valami	 fertőzést	 kapjon	 tőlük.	 Tisztában	 volt	 a	 fiú
gazdagságával	és	társadalmi	állásával	 is,	ezért	 tetőtől	 talpig	selyemben	járatta,
mint	egy	kis	lordot.
A	dadus	 volt	 a	 barátja,	 a	 komornyik,	 a	 sofőr,	 a	 szobalányok	 és	 a	 kertészek	a

játszótársai.	 A	 gyerekszoba	 szekrényei	 tele	 voltak	 játékokkal,	 bár	 nem	 volt
barátja,	 akivel	 együtt	 játszhatott	 volna	 velük.	 Legdrágább	 kincse,	 igaz	 barátja
egy	Fido	nevű	játék	kutya	volt,	ugyanis	a	dadus	szerint	egy	igazi	kutya	túlságosan
piszkos	és	bolhás,	a	melegágya	minden	fertőzésnek.
Így	éltek,	mióta	a	kisfiú	az	eszét	tudta,	boldog	gyerek	volt,	elégedett	az	életével,

mert	mást	nem	is	ismert.	Saját	kis	világegyetemének	ő	volt	a	középpontjában.
Leült	a	márványlépcsőre,	kis,	kék	selyem	rövidnadrágján	át	érezte,	hogy	hideg,

és	 boldogan	 szemlélte	 birodalmát.	 A	 reggeli	 levegő	 friss	 volt,	 mint	 őbenne	 a
remény,	 hogy	 a	 mai	 nap	 sokkal	 különlegesebb	 lesz,	 mint	 az	 előző	 volt,	 mert
minden	 napja	 egyformán	 telt.	 Lenézett	 a	 pázsiton,	 a	 hatalmas	 cédrusokon	 túl
elterülő	 azúrkék	 tengerre.	 Hallotta,	 hogy	 a	 pávák	 rikácsolnak	 a	 rózsakertben,
orrában	 érezte	 a	 virágok	 illatát,	 amelyeknek	 a	 nevét	 is	 tudta,	 mert	 a	 kertész



megtanította	neki.	A	kedvence	a	mimóza	volt,	mert	erről	kapta	a	villa	is	a	nevét,
de	ez	csak	kora	tavasszal	virágzott.
A	 kék	 és	 sárga	 kanárik,	 a	 vidám	 papagájok	 csivitelése	 odahallatszott	 a

madárröptetőből,	amelyet	a	dadus	elmondása	szerint	még	a	nagyapja	épített	sok-
sok	éve	a	mamája	születésnapjára,	a	víz	csobogott	az	udvari	szökőkútban,	hangja
elvegyült	a	ház	fölött	eredő	patak	csörgedezésével.
Ez	volt	a	birodalma,	sőt	számára	az	egész	világ.
Hirtelen	új	hangot	hallott,	amikor	megszólalt	a	bronzcsengő	odalent	a	kapunál.

A	fiú	érdeklődéssel	emelte	fel	a	fejét,	kezéből	ernyőt	formált	a	szeme	elé.
Lépteket	hallott	a	kavicson.	Egy	férfi	sétált	felé,	egy	magas,	jóképű	férfi.	A	nap

megcsillant	 szőke	 haján.	 A	 férfi	 megállt	 a	 lépcső	 tövében	 és	 rámeredt.	 A	 fiú
hallotta,	hogy	a	dadus	futva	érkezik	a	háta	mögül.	Ez	 furcsa,	gondolta.	A	dadus
soha	nem	szalad,	mert	nem	tartja	illendőnek.
Megmondták	 ugyan	 neki,	 hogy	 ne	 álljon	 szóba	 idegenekkel,	 most	 mégis

megszólalt:	 –	 Engem	 Johnny	 Leconte-nak	 hívnak.	 –	 Teljes	 bizalommal
elmosolyodott.	–	És	a	bácsi	kicsoda?
A	férfi	hideg	szemekkel	nézett	rá,	szemügyre	véve	 törékeny	 fizikumát,	a	drága

selyemruhákat,	végül	valami	zsibbasztó	közönnyel	mégis	válaszolt:	–	Az	apád.	–
Majd	 odavetette	 Miss	 Beale-nek:	 –	 Csomagolják	 össze.	 Magammal	 viszem.	 –
Mintha	csak	egy	csomag	lett	volna.
A	gyerek	rémülten	nézett	föl	a	dadusra.	–	Hova	megyünk,	dadus?	Hová?
A	nő	rémült	tekintete	összeforrt	a	kisfiúéval.	–	A	pogányok	földjére	–	válaszolta

elcsukló	hangon.	–	A	világ	végére.
Megfoghatatlan	rémület	kerítette	hatalmába	a	fiút,	sötét	köd	ereszkedett	le	rá,

elvágta	 tőle	 a	 csodaszép	 reggelt,	 a	 madárdalt,	 a	 selymes	 levegőt,	 a	 napfényt.
Elvágta	tőle	a	világot.
„Szerettem	azt	a	gyereket(írta	ismét	a	dadus).	Állni	akartam	a	szavamat,	amit	a

Madame-nak	 ígértem,	mint	 ahogy	 ő	 is	megtartotta,	 amit	 nekem	 ígért.	 A	 szívem
sírt,	 de	 nem	 engedhettem	 el	 egyedül	 a	 kisfiút	 ezzel	 a	 gonosz	 emberrel.	 A
kötelesség	az	kötelesség,	de	azért	magam	is	kíváncsi	voltam,	vajon	miért	kell	neki
a	fia	ennyi	év	után.
Ezután	 következett	 életem	 legszörnyűbb	 utazási	 élménye.	 Egy	 olasz	 hajón

utaztunk	 Marseille-ból	 Amerikába,	 Johnnyval	 osztoztunk	 egy	 szegényes
harmadosztályú	kabinon,	míg	az	apja	az	első	osztályon	uraskodott,	tudomást	sem
véve	 a	 kisfiáról.	 Az	 Atlanti-óceán	 közepén	 viharba	 kerültünk,	 én	 olyan	 beteg
lettem,	 hogy	 nem	 bírtam	 kijönni	 a	 kabinból,	 így	 szegény	 kis	 Johnny	 teljesen
magára	volt	utalva.	New	Yorkban	aztán	vonatra	szálltunk	és	keresztülutaztuk	azt
az	elvadult	világot,	Amerikát.	A	fülkében	ülve	kellett	aludnunk,	míg	az	apa	megint



csak	valami	luxus	hálókocsiban	utazott:
Amikor	megérkeztünk	San	Franciscóba,	egy	csodálatos	szállodához	hajtottunk.

Monsieur	Leconte	villámgyorsan	kiszállt,	de	amikor	követni	akartam,	durván	rám
csapta	 az	 ajtót,	 mondván,	 hogy	 számunkra	 más	 megoldást	 talált.	 A	 következő
hajóval	utazunk	tovább	Honoluluba.	Teljesen	egyedül.
A	 kikötő	 tele	 volt	 durva,	 gonosztevő	 külsejű	 emberekkel,	 de	 Johnny	 előtt	 nem

mutathattam	ki,	hogy	félek,	és	hála	istennek	a	kisfiút	jobban	érdekelte,	amit	látott,
semhogy	a	 félelemre	gondolt	volna.	A	hajónk	ósdi	volt	és	rozsdás,	pogány	kínai
matrózokkal,	akik	egy	 szót	 sem	beszéltek	angolul,	 így	az	út	 végtelennek	 tűnt,	 és
közben	 olyan	 vihart	 kaptunk,	 hogy	 azt	 hittem,	 a	 hatalmas	 zöld	 hullámok	 közt
leljük	 halálunkat.	 Az	 étel,	 amit	 kaptunk,	 idegen,	 pogány	 étel	 volt	 és	 ehetetlen.
Hogy	életben	maradjunk,	kénytelenek	voltunk	Johnnyval	főtt	rizzsel	beérni.
Amint	 Honoluluba	 értünk,	 azonnal	 átraktak	 minket	 egy	 kisebb	 hajóra,	 az

szállított	el	minket	Johnny	apjának	saját	szigetére,	a	saját	birodalmába…”
Flora	 Beale	 feljegyzése	 ezekkel	 a	 szavakkal	 hirtelen	 véget	 ért.	 Bea	 és	 Nick

egymásra	 nézett,	 szerették	 volna	 megtudni,	 mi	 történt	 ezután.	 Alaposan
átvizsgálták	a	többi	papírt	is,	de	a	történet	folytatását	nem	találták.
Bea	hirtelen	elsírta	magát,	sokáig	rázta	némán	a	zokogás.	Nick	bátorítóan	tette

a	 vállára	 a	 karját.	 –	 Szegény	 kis	 Bea.	 De	 legalább	 előrehaladtunk.	 Most	 már
tudjuk,	 mit	 jelent	 az	 álmod.	 –	 Kisimította	 a	 lány	 homlokából	 a	 haját,	 majd
folytatta:	–	De	hogy	erről	hogyan	tudhattál,	fogalmam	sincs.
–	Én	sem	értem	–	zokogta	Bea.	–	Nick,	ezek	nem	egyszerűen	a	dadus	szavai.

Ezek	a	szavak	ott	vannak	a	fejemben,	a	kisfiú	rettegése	ott	van	a	szívemben.	Úgy
érzem,	 hogy	 amin	 keresztülment,	 az	 velem	 történt	 meg.	 Nem	 bírom	 elviselni,
Nick.	Nagyon	félek.
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Millie	szőke	fürtjeit	most	tette	rendbe	a	fodrász.	A	hajához	illő	virágos,	sárga

ruhán	sárga	gyémánt	virított,	az	ajkát	frissen	kente	be	rózsaszín	rúzzsal.	Az	Hotel
du	Cap	teraszán	ült	egy	asztalnál,	várta,	mikor	érkezik	meg	végre	Bea	Phyllel	a
repülőtérről.	De	nem	a	barátai	 jártak	az	eszében,	hanem	egy	 telefonhívás,	 amit
még	az	éjjel	egy	ohiói	ügyvédtől	kapott.
–	 Ki	 az	 isten	 hív	 engem	 éjjel	 fél	 háromkor?	 –	 kérdezte	 álomittasan,	 aztán

kitapogatta	a	szemüvegét,	föltette,	mintha	ettől	jobban	értené,	amit	a	férfi	mond:
Az	ügyvéd	közölte,	hogy	a	Renwick	ágon	lévő	egyetlen	rokona,	egy	soha	nem

látott	 unokaöcs,	 a	 feleségével	 együtt	 tragikus	 közúti	 baleset	 áldozata	 lett,	 két
kiskorú	 gyerekük	 elárvult.	 A	 férfi	 a	 végrendeletében	 Millie-t	 jelölte	 ki
gyermekei	gyámjául.
Az	ügyvéd	azt	is	közölte,	hogy	a	gyerekeket	már	állami	gondozásba	vették.	Ha

Millie	nem	fogadja	el	a	neki	szánt	szerepet,	akkor	nevelőszülőkhöz	kerülnek,	és
esetleg	végül	valaki	örökbe	fogadja	őket.
–	Hogy	 képzeli?!	 –	 tiltakozott	Millie	 döbbenten.	 –	A	 rokonság	 az	 rokonság,

még	ha	nem	is	hallottam	róluk	mostanáig.
–	A	 gyerekeknek	 otthonra	 van	 szükségük	 –	 közölte	 az	 ügyvéddel.	 –	Vegyen

meg	nekik	mindent,	aztán	terhelje	a	számlámra.	De	kell	egy	kis	idő,	míg	kiötlők
valamit.	 És	 mondja	 meg	 nekik,	 hogy	 Millie	 néni	 alig	 várja	 már,	 hogy
megismerhesse	őket	és	elárassza	őket	ajándékokkal	és	a	szeretetével.
Amikor	 letette	 a	 kagylót,	 megdöbbentette,	 de	 egyszersmind	 vonzotta	 is	 a

gondolat,	hogy	a	maga	korában	hirtelen	„anya”	 lehet.	Ösztönösen	érezte,	hogy
helyesen	cselekszik.
–	Persze	mindenki	azt	fogja	hinni,	hogy	ez	egy	újabb	szeszély	csak	–	mondta

magában	fennhangon,	mielőtt	órákkal	később	végre	el	tudott	aludni.	–	De	nálam
is	rendszer	van	az	őrült	beszédben.
Ismét	kint	ült	a	teraszon	és	álmosan	nézte	a	tengert,	amikor	meghallotta,	hogy

valaki	a	nevén	szólítja.	Régi	és	új	barátnőire,	Phylre	és	Beára	mosolygott,	akik
lassan	közeledtek	felé.
–	 Csakhogy	 megjöttél,	 drága	 Phyl	 –	 mondta	 nagy	 hangon,	 miközben	 puha

mellére	 vonta	 barátnőjét.	 –	 Gyönyörű	 vagy,	 mint	 mindig,	 még	 ha	 most	 is
feketébe	 csomagolod	 magad,	 mint	 egy	 özvegyasszony.	 Ideje	 volna	 változtatni
már.
–	Nem	 te	vagy	az	 első,	 aki	 ezzel	 nyaggat.	 –	Phyl	nevetett,	mert	 eszébe	 jutott



Mahoney.
Millie	 kartávolságra	 tolta	magától	 és	 kritikus	 szemmel	méregette.	 –	Mmm	–

jegyezte	meg	 –,	 nem	 tudom,	 tetszenek-e	 azok	 a	 fekete	 karikák	 a	 szemed	 alatt.
Vagy	 a	 kongresszus	 miatt	 nem	 aludtál,	 vagy	 férfi	 van	 a	 dologban.	 Remélem,
hogy	az	utóbbi.	Rád	férne	már!
Mind	a	ketten	mosolyogtak;	nem	voltak	titkaik	egymás	előtt.
–	 Gondolom,	 Bea	 már	 beszámolt	 a	 legutóbb	 történtekről	 –	 mondta	 Millie,

miközben	 asztalához	 terelte	 vendégeit.	 –	A	 jelek	 szerint	 elindultunk	valamerre,
bár	 nem	 tudom	 pontosan,	 merre.	 Ez	 a	 te	 reszortod,	 Phyl	 –	 nevetett,	 majd	 teát
rendelt.	–	Viszont	nekem	is	van	egy	kis	meglepetésem.
–	Vendégei	 várakozással	 tekintettek	 rá,	 ő	 pedig	 élvezte	 a	 feszült	 pillanatot.	 –

Soha	nem	találjátok	ki	–	tette	hozzá	hamiskás	mosollyal.
–	Csak	nem	vett	Monte-Carlóban	is	egy	házat?	–	kérdezte	Bea	gyanakodva.
–	Minek	 vettem	 volna?	 Hisz	 már	 úgyis	 a	 Villa	 Mimosa	 büszke	 tulajdonosa

vagyok.	Ki	akar	ennél	többet?
–	 Na	 ki	 vele,	 Millie	 –	 sürgette	 Phyl.	 –	 Ne	 hagyj	 itt	 a	 nagy	 fene

bizonytalanságban!
–	Anya	leszek!	–	Nyerítve	nevetett	föl,	ahogy	hitetlen	arccal	meredtek	rá.	Majd

beszámolt	az	Ohióból	érkezett	hívásról.
–	 Scott	 és	 Julie	 Renwicknek	 hívják	 őket,	 kilenc-	 és	 hétévesek.	 Nem

gondoljátok,	hogy	jól	csengő	nevű	kis	páros?	Az	a	mocsok	ügyvéd	megkérdezte,
mikor	leszek	otthon,	hogy	mikor	ültetheti	fel	őket	a	New	York-i	gépre.	Szerettem
volna	 látni,	 milyen	 pofát	 vág,	 amikor	 közöltem	 vele,	 hogy	 én	 itt	 a	 Riviérán
vagyok	otthon.	Nyugodtan	idejöhetnek,	itt	is	van	iskola,	mondtam	a	pasasnak.	Ha
Caroline	hercegnőnek	nem	volt	snassz	idejárni,	akkor	nekik	is	jó	lesz.	Különben
is	 –	 tette	 hozzá	 Millie	 szomorúan	 és	 kezét	 a	 szívéhez	 szorította	 –,	 szegény
kicsikre	 ráfér	 egy	 kis	 környezetváltozás	 az	 után	 a	 tragédia	 után.	 Viszont
közöltem	az	ügyvéddel,	hogy	várniuk	kell	egy	vagy	két	hetet,	míg	a	villa	el	nem
készül.
–	Egy	vagy	két	 hét?	–	kérdezte	Bea	 elhaló	hangon,	 hiszen	 jól	 emlékezett	 rá,

hogy	 a	 háznak	 szinte	 csak	 a	 váza	maradt	meg,	 ácsok,	 tetőfedők	 és	 kőművesek
nyüzsögtek	 rajta.	 Az	 udvar	 közepén	 egy	 hatalmas	 lyuk	 tátongott	 az
úszómedencének,	és	a	kertészek	is	még	csak	az	aljnövényzetet	vágták	vissza.
–	 Hát,	 lehet,	 hogy	 egy	 kicsit	 tovább	 tart	 –	 vonta	 meg	 a	 vállát	 Millie.	 –	 De

felhívtam	a	vállalkozót	 és	kértem,	hogy	csipkedjék	magukat.	Egy	hónapot	kap,
egy	nappal	sem	többet.	Végül	 is	–	 jegyezte	meg	és	kérdően	Phylre	pillantott	–,
hogy	nézne	ki,	hogy	a	gyerekeknek	szállodában	kell	megszállniuk?	Azok	után,
amiken	keresztülmentek!	Igazi	otthonra	van	szükségük,	és	én	biztosítom	is	nekik.



Képzeljetek	 el	 engem,	Millie	Renwicket,	 aki	 annyi	 év	 után	 végre,	 anya	 lesz!	 –
Ismét	nyerítve	nevetett	már	a	gondolattól	is.	–	Egyik	haszontalan	férjem	sem	volt
képes	anyává	tenni.	Mondtam	is	nekik,	hogy	ez	az	ő	hibájuk.
Scott	és	Julie	Renwick	sorsa	volt	a	beszélgetés	 fő	 témája	vacsora	közben,	és

Bea	csak	akkor	tudta	megmutatni	Miss	Beale	dokumentumait	és	leveleit	Phylnek,
amikor	már	egyedül	maradtak	a	szállodai	szobában.
Phyl	 beszámolt	 a	 lánynak	 arról,	 hogy	 Mahoney	 szerint	 valaki	 részletesen

leírhatta	neki	 ezt	 a	házat.	–	Csak	ez	 lehet	 a	 logikus	magyarázat	–	 tette	hozzá.	–
Ugyanez	 az	 ember	mesélt	 neked	 az	 apáról	 is,	 aki	 a	 gyerekért	ment.	Csak	 azért
emlékszel	a	dologra.
–	 De	 akkor	 miért	 olyan	 erős	 bennem	 ez	 az	 érzés?	 Miért	 van	 bennem	 az	 a

baljós	 érzés,	 mintha	 én	 ültem	 volna	 ott	 a	 lépcsőn,	 mintha	 az	 én	 kis	 világom
omlana	össze?
–	Talán	nagyon	közel	volt	hozzád	az	az	ember.
–	Arra	gondolsz,	hogy	szerettem?	De	hogy	tudtam	elfelejteni	ezt	a	valakit,	ha

ennyire	szerettem?
Phyl	megrázta	 a	 fejét.	 –	Bea,	 azt	 tanácsolom,	 hogy	 előrenézz	 és	 ne	 hátra.	A

múlt	majd	elrendeződik	magától.	Egy	nap	majd	beugrik	minden,	mint	 ahogy	a
mimózaillat	is	akkor	a	kórházban,	és	mindenre	emlékezni	fogsz.	Arra	is,	hogy	ki
vagy.
Bea	vörösesbarna	szeme	kétségbeesetten	csüngött	barátnőjén.	Csak	Phyl	tudja,

milyen	mélységes	mély	az	a	rémület,	amikor	az	embernek	fogalma	sincs	arról,
hogy	kicsoda	és	hogy	ki	akarta	megölni.	De	még	ha	Bea	tudta	is,	hogy	Phylnek
igaza	 van,	 akkor	 is	meg	 kell	 tudnia,	mi	 történt	Miss	Beale-lel	 és	 a	 kis	 Johnny
Leconte-tal,	akik	ott	maradtak	egyedül	a	szigeten	a	gonosz	apával.
Nicknek	 feltűnt,	 hogy	 Marie-Antoinette	 férjét	 az	 újság	 végig	 monsieur

Leconte-ként	 emlegette,	 ezért	 elment	 a	 Café	 du	 Marin	 Bleu-be	 az	 öreg
Marquand-hoz,	hátha	tudja,	miért	viselte	a	férfi	a	felesége	nevét.
–	Az	 idegen	 azért	 vette	 föl	Marie-Antoinette	 családnevét,	mert	 a	 nő	 apja	 ezt

kikötötte	a	végrendeletében	–	felelte	Marquand.	–	Az	apa	kijelentette,	ha	Marie-
Antoinette	megváltoztatja	a	nevét,	elveszti	az	örökségét.	Természetesen	azt	akarta
elérni,	 hogy	 a	 lánya	 soha	 ne	 menjen	 férjhez.	 Irtózott	 a	 gondolattól,	 hogy
elveszítheti	a	lányát	még	a	halálában	is,	ragaszkodott	hozzá,	hogy	a	lány	legalább
az	ő	nevét	viselve	szálljon	majd	sírba.	Szóval	az	örökség	miatt	volt	az	egész	–
tette	hozzá	monsieur	Marquand.	–	Biztos	vagyok	benne,	hogy	az	 idegen	ugyan
emiatt	jött	vissza	a	fiáért:	kellett	neki	az	örökség.
Tudnia	kell,	 fiatal	barátom,	hogy	Franciaországban	még	mindig	a	napóleoni

örökösödési	 törvények	 vannak	 érvényben.	 Ennek	 értelmében	 egy	 férfi	 nem



örökölheti	 a	 felesége	 egész	 vagyonát.	 A	 gyerekeké	 az	 elsőbbség.	 Leconte-ék
esetében	 csak	 egy	 gyerek	 volt,	 a	 kis	 Jean,	 automatikusan	 ő	 örökölte	 az	 anyja
birtokát.	Az	idegené	lett	a	másik	fele,	amire	adót	kellett	fizetnie.	A	Villa	Mimosa
és	a	párizsi	 lakás	csak	 töredéke	volt	a	nő	vagyonának,	 rengeteg	pénz	volt	még
ugyanígy	lekötve.	A	törvény	szerint	a	férfi	nem	adhatott	el	mindent	azonnal.	Ki
kellett	várnia,	míg	a	fia	tizennyolc	éves	nem	lesz.	Akkor	el	lehetett	adni	mindent
és	osztozkodni	a	pénzen.
Szerintem	az	történhetett,	hogy	amikor	az	idegen	ráébredt,	hogy	nem	játszhatja

ki	a	francia	örökösödési	 törvényeket,	visszajött	a	pénze	biztosítékáért:	vagyis	a
fiáért.	 A	 férfi	 szórta	 a	 pénzt	 –	 tette	 hozzá	 Marquand	 elgondolkodva.	 –
Lefogadom,	 hogy	 az	 alatt	 az	 öt	 év	 alatt	 elverte	 a	 felesége	 után	 megörökölt
vagyont,	 amely	 ráadásul	 kevesebb	 lehetett,	 mint	 amire	 számított.	 Ezért	 lett
szüksége	a	gyerek	pénzére.
Nick	felhívta	a	 londoni	bankot	és	megállapodott	velük,	hogy	másnap	délelőtt

fogadják	őt	a	Flora	Beale	Alapítvány	kurátorai.	–	Most	talán	majd	kiderítem,	mi
történt	 a	 kis	 Johnny	Leconte-tal	 azon	 a	 távoli	 szigeten	 –	mondta	 reménykedve
Beának,	aki	kikísérte	a	repülőtérre.
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Néhány	 nap	 múlva,	 amikor	 Phyl	 visszaérkezett	 Párizsba,	 úgy	 nézett	 ki	 a

szállodai	 szobája,	mintha	 egy	 virágüzlet	 költözött	 volna	 bele.	Minden	 asztalon
csokrok	illatoztak,	sőt	még	a	párnáján	is	ott	talált	egy	hawaii	stílusú	virágfüzért
fehér	orchideákból.	És	ott	volt	egy	kártya	is.	„Nagyon	hiányzol.	Kérlek,	bocsáss
meg	nekem!	Brad.	„
Phyl	kilépett	 a	 ruhájából,	 lezuhanyozott	 hideg	vízben,	 a	nyakába	 akasztotta	 a

füzért	 és	 felhívta	 a	 férfit.	 –	Köszönöm	ezt	 a	 fantasztikus	 fogadtatást	 –	mondta,
miközben	mosoly	bujkált	a	hangjában.
–	Bocsánatkérésnek	 is	 szántam.	Nem	 is	mertem	 remélni,	 hogy	 felhívsz,	 nem

érdemeltem	ki.	Azt	hiszem,	a	hatalmába	kerített	a	féltékenység.
A	 nő	 a	 fejét	 rázta	 és	 felsóhajtott.	 –	De	Brad,	 tudtad,	 hogy	 nem	 egy	 férfihoz

utazom.
–	Mindenkire	féltékeny	vagyok,	aki	elszakít	tőled.	Phyl	hangja	hirtelen	nagyon

hűvösen,	csengett.	–	Nem	logikátlan	ez	egy	kicsit?
–	De	 az.	De	 én	már	 csak	 ilyen	vagyok…	ha	 rólad	van	 szó.	A	nő	 felnevetett,

megérintette	 az	 orchideákat	 a	 mellén	 és	 hallotta,	 hogy	 a	 férfi	 felszabadultan
felsóhajt,	amikor	szólt	neki,	hogy	jöjjön	át.
Egy	 órával	 később	 nyitott	 ajtót	 a	 férfinak	meztelenül,	 csak	 az	 orchideafüzér

volt	 a	 nyakában,	 fekete	 haja	 a	 vállára	 omlott,	 miközben	 kíváncsian	 figyelte
magát:	 változtak-e	 az	 érzései	 a	 férfi	 iránt,	 míg	 távol	 volt.	 De	 a	 férfi	 most	 is
vonzó	 volt,	 sármos	 és	 ugyanolyan	 magabiztos,	 mint	 korábban.	 Brad	 lassan
végigmérte.	Hitetlenkedve	csóválta	a	 fejét,	milyen	 szép,	 aztán	meg	 is	mondta	a
nőnek,	milyen	 szerencsésnek	 érzi	magát.	 Ezután	 a	 karjába	 kapta	 és	 az	 ágyhoz
vitte.
Másnap	 Phyl	 lemondta	 a	 helyfoglalását	 hazafelé	 és	 minden	 találkozóját	 egy

további	hétre.	Kijelentkezett	a	szállodából	és	átköltözött	a	férfihoz.
Alig	mozdultak	ki	otthonról	ez	alatt	a	hét	alatt.	Ha	mégis,	csak	a	sarki	bisztróig

sétáltak	el,	vagy	a	sugárutakon	sétálgattak	kézen	fogva,	időnként	egymás	szemét
kutatták,	hogy	vágyaik	üzenetét	elküldjék	a	másiknak.
Phyl	minden	gondolata	a	férfi	körül	forgott.	Tisztában	volt	vele,	hogy	életében

először	 felelőtlenül	 viselkedik,	 de	 nem	 tehetett	 ellene	 semmit.	 Évekig	 ő	 volt	 a
„jégkirálynő”,	 s	 most	 hirtelen	 érzéki	 nővé	 vált	 és	 Brad	 legapróbb	 szerelmi
trükkjére	azonnal	reagált.
Mégis	 időről	 időre	 tudatosult	 benne,	 hogy	 bár	 a	 férfi	 testének	 minden



porcikáját	jól	ismeri,	valójában	nagyon	keveset	tud	róla.	Brad	Kane	idegen	volt,
akivel	nemrég	ismerkedett	meg.
Néha	 úgy	 érezte,	 hogy	 a	 férfi	 nem	 tud	 betelni	 a	 szeretkezéssel,	 tovább	 akar

menni,	 veszélyesebb	 játékokba	 kezdeni,	 amelyekben	 Phyl	már	 nem	 akart	 részt
venni.	Nem	tudta	 figyelmen	kívül	hagyni	a	 tényt,	hogy	végül	 is	pszichiáter,	aki
jól	 tudja,	 hogy	 a	 férfi	 személyiségének	 vannak	 rejtett	 mélységei.	 Erről
árulkodott	 az	 a	 féltékenységi	 roham	 az	 utazása	 előtt.	De	 Phyl	 azzal	 vigasztalta
magát,	hogy	nem	kell	analizálnia	a	szerelmesét;	ki	akarta	élvezni	a	kapcsolatuk
minden	pillanatát.
Aztán	egy	éjjel	a	szeretkezés	után,	amikor	kimerülten	hevertek	egymás	mellett

az	ágyon,	Brad	váratlanul	beszélni	kezdett	a	családjáról.
Elmondta,	 hogy	 a	 nagyapja,	 Archer	 Kane	 jenki	 szerencsevadász	 volt.

Tizenhárom	 évesen	 megszökött	 otthonról	 és	 a	 nyugati	 partvidéken	 próbált
szerencsét.	 –	 Volt	 aranyásó,	 bányász,	 mezőgazdasági	 idénymunkás,	 dolgozott
állatfarmon.	 Az	 öreg	 Archer	 a	 legképtelenebb	 dolgokkal	 próbálkozott	 –
jelentette	 ki	 Brad	 büszkén	 mosolyogva.	 –	 Aztán	 San	 Franciscóban	 kötött	 ki,
onnan	 egy	 teherhajón,	 amely	 lovakat	 és	 szarvasmarhákat	 szállított,	 Hawaiira
utazott.	Tizenkilenc	éves	volt,	amikor	megismerkedett	jövendőbeli	feleségével.
Phyl	oldalra	fordult,	felkönyökölt	és	kíváncsian	hallgatta,	ahogy	a	férfi	Archer

kedveséről	beszélt.
A	 nőt	 Lahilahinak	 hívták.	 Hawaii	 nyelven	 ez	 azt	 jelenti:	 törékeny	 lány,	 és

valóban,	 a	 szülei,	 akik	 hawaii	 előkelőségek	 voltak,	 a	 széltől	 is	 óvták.	De	 csak
akkor	engedték	meg	neki,	hogy	hozzámenjen	a	sárga	hajú	idegenhez,	amikor	a
tizenhét	éves	szépség	bejelentette,	ha	ellenkeznek,	megszakad	a	szíve.
Brad	így	folytatta:	–	A	nagyapám	elmesélte,	hogy	hatalmas	lakodalmat	csaptak,

ahogy	Lahilahi	vagyonához	és	 társadalmi	állásához	 illett.	Négy	napig	 tartott	az
ünnep,	 a	 tánc,	 több	 tucat	 disznót	 sütöttek	 meg,	 hihetetlen	 mennyiségű	 halat	 és
rákot	 tálaltak	 föl.	 A	 menyasszony	 kék	 szoknyát	 viselt,	 a	 nyakában	 több	 füzért
tollakból	 és	 orchideákból,	 illatos	 pakalana	 virág	 koszorúzta	 ébenfekete	 haját,
amely	a	nagyapám	szerint	úgy	omlott	a	térdéig,	mint	egy	vízesés.
Archer	 nagyon	 jóképű	 fiatalember	 volt,	 virágmintás	 tarka	 inget	 viselt,	 az	 ő

nyakában	is	több	virágfüzér.	Nászajándékul	egy	igazgyöngy	nyakláncot	adott	ifjú
feleségének.	Ez	kicsi	volt	ugyan,	de	szép	és	értékes.
Brad	 elnevette	 magát	 és	 ezzel	 megtört	 a	 történet	 varázsa,	 majd	 cinikusan

hozzátette:	 –	 Senki	 sem	 tudta	 elképzelni,	 hol	 tett	 szert	 Archer	 pénzre,	 hogy
megvehesse	ezt	az	értékes	ajándékot.	De	a	hawaiiak	egyszerű	emberek	voltak,	ők
nem	jártak	azokba	a	sikátorokban	megbúvó	lebujokba,	ahol	Archer	rendszeresen
megfordult	és	ahol	az	ember	néhány	száz	dollár	kölcsönért	a	 jövőjét,	olykor	a



saját	életét	adta	zálogul.	Archer	azonban	ravaszabb	volt	ezeknél	az	embereknél:	a
gyöngysor	fejében	megkapott	egy	szigetet.	Tény,	kicsi	volt,	de	nem	volt	messze
Maui	 partjaitól,	 és	 a	 felesége	 családjának	 birtokában	 volt	 egészen	 Nagy
Kamehameha	 király	 uralkodása,	 vagyis	 a	 XIX.	 század	 eleje	 óta.	 Ez	 volt	 az	 ő
nászajándékuk	az	ifjú	párnak.	Azt	remélték,	Archer	majd	cukornádat	és	ananászt
termeszt	rajta,	és	ebből	szerez	vagyont.
Miután	véget	ért	a	négynapos	menyegző,	az	ifjú	feleség	és	a	férj	egy	kenuval

átevezett	a	szigetre.	Az	út	egy	részén	elkísérte	őket	 több	száz,	virággal	díszített
kenu;	a	bennük	ülők	a	hagyományos	alohát,	a	búcsúdalt	énekelték.	A	nagyapám
szerint	fantasztikus	látvány	volt.	Úgy	érezte	magát,	mint	egy	király.
Hamarosan	elnyomta	a	virágillatot	a	Csendes-óceán	sós	szaga.	Amikor	a	többi

kenu	 visszafordult	 és	 az	 asszonyka	 búcsút	 intett,	 Archer	 látta,	 hogy	 egy
könnycsepp	 gördül	 végig	 az	 arcán.	 Türelmetlenül	 a	 sziget	 és	 a	 jövőjük	 felé
fordította	 a	 nő	 fejét.	 Elege	 volt	 már	 a	 hawaii	 esküvőből,	 már	 azt	 számolgatta
magában,	 mekkora	 hasznot	 fog	 bezsebelni	 a	 termésből,	 amelyet	 még	 el	 sem
vetett.
Brad	mosolyogva	merengett.	–	Hát	ilyen	ember	volt	a	nagyapám.	Azt	hiszem,

nagyon	gyakorlatias	ember	lehetett.
–	Én	 inkább	kemény	embernek	mondanám	–	 jegyezte	meg	Phyl,	és	közben	a

romantikus	 kis	 hawaii	 lányra	 gondolt,	 aki	 szomorúan	 vett	 búcsút	 szerető
családjától.
–	 Így	 van	 –	 bólintott	 Brad.	 Mosolyogva	 nézett	 Phylre.	 –	 Untatlak?	 Én

számtalanszor	 hallottam	 ezt	 a	 történetet.	 A	 Kane	 családban	 úgy	 mesélték
nemzedékről	nemzedékre,	mint	egy	népmesét.
–	Dehogy	 untatsz,	mesélj	 csak!	 –	 kérte	 a	 nő,	 és	 a	 férfi	 vállába	 fúrta	 a	 fejét,

mélyen	 beszívta	 testének	 illatát,	 izmos	 mellkasán	 keresztül	 hallgatta	 selymes,
mély	hangját.
–	Akkor	mesélek	neked	a	szigetünkről.	Ez	a	mi	családunk	szíve	és	lelke.	Már

ha	egyáltalán	van	nekünk	 ilyen	–	 tette	hozzá	a	 férfi,	 és	hirtelen	cinikus	nevetés
robbant	ki	belőle.	–	Látom	magam	előtt	Lahilahit,	aki	izgatottan	figyeli,	ahogy	a
szigetük	sziklás	körvonalai	előbukkannak	az	óceánból.	Látta,	hogy	kicsi,	tizenkét
mérföld	 széles	 és	 legfeljebb	 tizenhét	mérföld	hosszú.	Az	északkeleti	 csúcson	a
sziklákat	vad	hullámok	ostromolták,	innen	a	veszélyes	áramlatok	másodperceken
belül	 elragadhatták	 és	 kisodorhatták	 a	 kenut	 a	 nyílt	 óceánra.	A	 délkeleti	 partot
azonban	puha,	púderszerű	homok	borította,	pálmafák	és	virágok.
Egy	 sor	 süvegcukor	 formájú,	 apró	 vulkanikus	 hegy	 futott	 végig	 a	 sziget

gerincén,	szinte	két	egyenlő	részre,	keletire	és	nyugatira	osztva	a	szigetet,	ezek
felfogták	 a	 Csendes	 óceán	 felől	 lecsapó	 viharokat,	 és	 az	 eső	 legtöbbször	 a



nyugati	 oldalon	 hullott	 le.	 Az	 alacsonyabb	 lankákon	 hibiszkusz	 virágzott
vörösen,	 sárgán,	 narancsszínűén:	 Lahilahi	 mindig	 azt	 mondta,	 hogy	 olyan,
mintha	egy	virágfüzér	volna	Pele,	a	vulkánistennő	nyakán,	akinek	szerinte	ott	élt
a	 lelke	 és	 csak	 arra	 várt,	 hogy	 ismét	 életre	 keljen.	A	 hegyek	 nyugati	 lejtőjébe
mély	 szurdokokat	 vájt	 a	 víz,	 rengeteg	 volt	 a	 kisebb-nagyobb	 vízesés.	 Mindig
szivárvány	 ívelt	 a	 sűrű	 páfrányok,	 a	 sűrűn	 nőtt	 fák	 és	 futónövények	 között.
Közöttük	tágas	füves	mező	terült	el	a	megkövesedett	láván,	amely	kőfolyam-ként
zuhogott	alá	a	tengerig.	A	lankásabb	keleti	oldal	pusztaság	lett	volna,	ha	nem	jár
arra	 nagyon	 rég	 egy	 utazó.	Miközben	 lova	 hátán	 bebarangolta	 a	 hegyoldalt,	 a
szülőföldjéről	magával	hozott	fenyőmagokat	elszórta.	A	magok	megeredtek,	és
a	 kisarjadó	 fenyők	megóvták	 a	 földet	 az	 eróziótól.	 A	magas	 fák	megvédték	 a
völgyeket	a	nap	hevétől	és	a	tájon	megtelepedett	a	fű,	gyümölcsfák	nőttek.
Amikor	Lahilahi	kilépett	a	kenuból	a	szigetre,	belekapaszkodott	jóképű,	sárga

hajú	 férje	 kezébe:	 Végighordozta	 tekintetét	 a	 kanyargó,	 rikítóan	 fehér
tengerparton,	 a	 pálmákon,	 a	 tarka	 virágokon,	 a	 lankás	 hegyoldalon	 és	 a	 kopár
vulkáni	csúcsokon,	amelyek	olyanok	voltak,	mintha	Pele	istennő	melle	meredne
az	ég	felé:	Az	újdonsült	asszonyka	boldogan	sóhajtott	föl.
Ó,	 én	 férjem,	 mondta	 csendesen,	 nevezzük	 el	 a	 szigetet	 Kalaninak,

mennyországnak,	mert	ez	valóban	a	mennyország.
Könnyek	csillantak	meg	Phyl	szemében,	ahogy	Bradre	nézett.	A	férfi	a	hátán

hevert,	kezét	összekulcsolta	a	tarkója	alatt,	bámulta	a	mennyezetet,	mintha	maga
előtt	 látná	 a	 mennyei	 szigetet.	 –	 Ennél	 romantikusabb	 történetet	 még	 nem
hallottam	–	suttogta	Phyl.
A	 férfi	 unott	 pillantást	 vetett	 rá,	 amikor	 felállt,	 hogy	 töltsön	 magának	 egy

pohár	konyakot.	Phyl	felé	mutatta	az	üveget,	őt	is	kínálta,	de	a	nő	a	fejét	rázta.
–	 Nem	 gondoltam	 volna,	 hogy	 egy	 olyan	 racionális	 agyberendezkedésű	 nő,

mint	 te,	 ennyire	 izgalomba	 jön	 egy	 szappanoperától	 –	 jegyezte	 meg	 enyhe
gúnnyal	 a	 férfi.	 –	Az	 az	 igazság,	 hogy	 a	 románc	 akkor	már	 véget	 ért.	Archer
Kane	megkapta,	 amit	 akart.	 Büszke	 volt	 rá,	 hogy	megszerezte	 a	 szigetet.	 Első
dolga	 volt	 megszervezni	 a	 szigetlakókat,	 akik	 hawaii	 és	 kínai	 származékok
voltak.	Segített	nekik	koa	fából	és	kőből	pálmatetős	házat	építeni.
Az	 első	 évben	 keményen	 dolgozott	 a	 nagyapám,	 de	 nem	volt	 jó	 a	 termés,	 ő

pedig	türelmetlen	volt	és	dühös.	Úgy	gondolta,	hogy	a	sziget	lesz	az	ugródeszka
a	 gazdagsághoz,	 erre	 minden	 rosszul	 alakult.	 Elutazott	 Honoluluba	 a	 kikötői
kurvákhoz,	 hogy	 elfeledje	 a	 gondjait.	 Itt	 élt	 akkor	 is,	 amikor	 valamivel	 több,
mint	 egy	 évvel	 később	 hírt	 kapott	 a	 feleségéről.	 A	 szolgák	 elmesélték,	 hogy
Lahilahi	magára	öltötte	esküvői	 ruháját,	virágfüzéreket	 tett	a	nyakába	és	 illatos
virágokat	 a	 hajába.	Vad	 vihar	 volt,	 hatalmas	 hullámokat	 kavart	 a	 roppant	 szél,
Lahilahi	pedig	kihajózott	az	éjszakába.



Brad	 halványkék	 szeme	 titokzatosan	 csillant	meg.	 –Soha	 nem	 látták	 többé	 –
jegyezte	meg	csendesen.
–	Uramisten	–	suttogta	Phyl.	–	Szegény	fiatal	nő!	Öngyilkos	lett?
Brad	unottan	vonta	meg	a	vállát.	–	A	nagyapám	azt	mondta,	nem	tudja.	Lahilahi

családja	természetesen	őt	okolta.	Azt	mondták,	ő	törte	össze	a	szívét.	Archer	nem
ment	el	a	 temetésre,	de	hallotta,	hogy	a	család	örökre	megátkozta	őt	és	utódait.
Csak	nevetett,	és	azt	mondta,	hogy	fontosabb	minden	átoknál,	hogy	Kalani	most
már	csak	az	övé.
Brad	belekortyolt	a	konyakjába,	aztán	fagyos	pillantást	vetett	Phylre.	–	Hát,	így

lett	Kalani	a	Kane	család	vagyonának	sarokköve.
Végigfutott	 a	 hideg	 Phyl	 gerincén,	 miközben	 figyelte,	 ahogy	 a	 férfi

nyugtalanul	 járkál	 a	 szobában,	 mint	 egy	 nagy	 macska.	 Megdöbbentette,	 hogy
látszólag	 semmi	 rosszat	 nem	 látott	 a	 nagyapja	 tetteiben.	Mintha	neki	 is	 csak	 az
számított	 volna,	 ami	 az	 öreg	 Archernek:	 a	 sziget,	 és	 hogy	 ez	 alapozta	 meg	 a
későbbi	vagyont.
–	Nem	sajnálod	azt	a	szerencsétlen	lányt?	–	kiabált	rá	dühösen.
A	férfi	meglepetten	nézett	rá.	–	Az	egész	nagyon	rosszul	sült	el	–	jegyezte	meg

csendesen.	–	Fogalmazzunk	inkább	úgy,	hogy	ha	Lahilahi	nem	hal	meg,	akkor	a
nagyapám	 nem	 éri	 el,	 amit	 akart.	 Egész	 életében	 szegény	 cukornádtermelő
paraszt	maradt	volna.
Brad	nevetve	emelte	föl	a	poharát.	–	Akkor	mi	lett	volna	belőlem?	–	kérdezte.

–	Ott	nyomorognék	azon	a	szigeten,	és	már	rég	rákaptam	volna	az	ivásra,	merő
csalódottságból,	 mint	 az	 a	 hogyishívják	 figura,	 Somerset	 Maugham
novellájában.	 Ugyan	 már,	 Phyl,	 régi	 történet	 ez.	 Nem	 engedhetem	 meg
magamnak,	hogy	érzelegjek	rajta.
–	 Mint	 ahogy	 a	 nagyapádat	 is	 teljesen	 hidegen	 hagyta	 –	 riposztozott	 Phyl

dühösen.
–	Te	nem	vagy	észnél.	Nem	kellett	volna	elmesélnem.	Azt	hittem,	tetszeni	fog	a

mese.
Phyl	emlékezett,	milyen	szavakkal	írta	le	a	férfi	a	szigetet,	megértette,	milyen

sokat	 jelent	neki.	–	Élvezni	élveztem	–	ismerte	el.	–	És	azt	 is	 tudom,	hogy	csak
cinizmus	beszél	belőled.	Ugye	nagyon	szereted	Kalanit?
A	férfi	leült	mellé	az	ágyra	és	gyengéden	megsimogatta	a	haját.	–	Ott	vagyok	a

legboldogabb	 az	 egész	 világon	 –	 ismerte	 el,	 majd	 finoman	megcsókolta	 Phyl
ajkát.	 –	Egy	nap	majd	 elviszlek	oda	 és	 a	 saját	 szemeddel	 láthatod,	 hogy	 igazat
mondtam.
Phyl	már	ismét	mosolygott,	amikor	a	férfi	átölelte.	Arcát	belefúrta	a	nyakába,

apró	csókokkal	árasztotta	el	a	bőrét,	nyelvével	érezte,	milyen	érdes.	Közben	arra



gondolt,	 hogy	 minden	 családban	 van	 egy	 fekete	 bárány.	 A	 férfiéban	 minden
bizonnyal	Archer	Kane	volt	az.
Aztán	a	következő	éjjel,	Brad	egy	másik	családi	történetet	mondott	el	neki,	ami

még	jobban	megdöbbentette	Phylt.
A	 férfi	 a	 gyerekkoráról	 mesélt,	 hogy	 a	 szünidőben	 mindig	 a	 szigeten

barangolt.	Az	eredeti	házat,	amelyet	még	a	nagyapja	épített,	kényelmes	nyaralóvá
bővítették,	 a	 mennyezeten	 ventilátor	 forgott,	 a	 pálmafák	 közé	 függőágyat
feszítettek.	Arról	is	beszélt,	hogy	a	tenger	zöld	színéhez	csak	a	páfrányok	zöldjét
és	 a	 kis	 smaragdzöld	 szalamandrák	 színét	 lehetett	 hasonlítani.	 Beszámolt	 a
skarlátvörös	 madarakról,	 a	 tenger	 alatti	 akvamarinkék	 világról,	 ahol	 a	 tarka
halak	a	karácsonyfadíszekre	emlékeztettek.
Bradnek	 szinte	 mosolygott	 a	 hangja,	 ahogy	 felidézte	 az	 emlékeket.	 Aztán

hirtelen	ismét	megváltozott	a	hangulata,	hirtelen	nagyon	feszült	lett.
–	Az	anyám	gyűlölte	 a	 szigetet	–	 szólalt	meg	hirtelen.	–Soha	nem	ment	oda.

Csak	Diamond	Headet	kedvelte	és	San	Franciscót,	ahol	lakást	tartott	fenn.	Imádott
vásárolni,	több	szekrényben	csak	az	ő	ruhái	sorakoztak.	Engem	csak	nagy	ritkán
engedett	be	a	szobájába,	azt	mondta,	ne	lábatlankodjak	ott.	Nevetve	küldött	el,	de
tudtam,	hogy	komolyan	gondolja.	Én	viszont	érthető	módon	szerettem	volna	vele
lenni.	Imádtam	az	anyámat,	hiszen	szép	volt,	teleaggatva	ékszerekkel…	és	végül
is	csak	hatéves	voltam.
Brad	Phylre	pillantott	és	ismét	lágyabb	lett	a	hangja.	–Az	anyám	mindig	sokáig

aludt,	 reggelenként	 beosontam	 a	 szobájába	 és	 néztem,	 ahogy	 alszik.	 A
szemfestéke	elmaszatolódott,	a	száján	is	ott	voltak	a	rúzs	maradványai,	de	ahogy
aludt,	mindig	olyan	békésnek	és	ártatlannak	látszott.
Néha	 bebújtam	 a	 szekrénybe	 a	 selyempapírral	 borított	 ruhák	 közé,	 vártam,

hogy	fölébredjen	és	meglephessem.	Ültem	a	szekrény	aljában,	bámultam	a	színes
fantáziavilágot,	a	 tüll-	és	a	selyemruhákat	és	azon	törtem	a	fejem,	hogy	fogom
majd	 az	 anyámat	 megnevettetni.	 Egy	 reggel	 megint	 elbújtam	 a	 szekrényben,
szokás	 szerint	 bámultam	 a	 ruhákat,	 aztán	 hirtelen	 megpillantottam	 egy	 cipőt.
Nagy	 volt,	 gesztenyebarna	 és	 csillogóra	 fényezve.	 Azonnal	 tudtam,	 hogy	 nem
lehet	az	anyámé.	A	talpa	fehéren	csillogott	a	fejem	fölött.
A	 tekintetem	 följebb	 kalandozott	 a	 zoknira.	 Harsány	 vörös	 volt.

Elmosolyodtam,	mert	tudtam,	hogy	csak	egyetlen	ember	hord	ilyen	piros	zoknit,
aki	gyakran	meglátogatta	az	anyámat,	és	akit	Wahoe	bácsinak	kellett	szólítanom.
Felpillantottam	a	szürke	flanel	nadrágra	és	előbújtam	a	rejtekhelyemről.
Wahoe	bácsi,	kérdeztem	tőle,	te	is	bújócskázni	akarsz?
Brad	hangja	megkeményedett.	–	Félrehúztam	az	anyám	ruháit	és	felnéztem	rá.

Kötelet	 láttam	a	nyaka	körül,	azon	 lógott	a	 ruhaakasztó	rúdról.	A	feje	groteszk



szögben	félrebillent,	az	arca	lila	volt.	A	szája	nyitva,	megdagadt	nyelve	kilógott
és	a	szeme	is	úgy	kiguvadt,	mint	egy	békáé.
Brad	 a	 kezei	 közé	 fogta	 a	 fejét.	Az	 egész	 tartása	 kétségbeesésről	 árulkodott,

Phyl	rémülten	nézte.	De	nem	mert	megszólalni.
Kis	idő	elteltével	Brad	felemelte	a	fejét.	Rágyújtott	és	csendesen	így	folytatta.	–

Döbbenten	 álltam	 egy	 darabig,	 aztán	 kirohantam	az	 anyámhoz,	 aki	 az	 ágyában
ülve	éppen	reggelizett.	Hát	te	mit	csinálsz	itt?,	kérdezte	dühösen.	Nem	mondtam,
hogy	soha	ne	gyere	be	az	engedélyem	nélkül?
Csak	 néztem	 az	 anyámat.	Meg	 voltam	 ijedve,	 de	még	 így	 is	 szépnek	 láttam.

Magas	 volt,	 sötét	 hajú,	 a	 szeme,	 mint	 a	 borostyán.	 Izmos	 teste	 volt	 és
szándékosan	 szexisen	 mozgott,	 úgy	 riszálta	 a	 csípőjét,	 hogy	 érvényesüljön
minden	 vonala.	 Miért,	 van	 Wahoe	 bácsi	 a	 szekrényben?	 kérdeztem	 tőle	 és
megfogtam	a	kezét.
Kitépte	 a	 kezét	 a	 kezemből;	 épp	 egy	 levelet	 olvasott,	 alig	 hallotta,	 mit

kérdeztem	tőle.	A	szekrényben?,	kérdezte	közömbösen.	Olyan	furcsán	lóg	arról	a
rúdról,	folytattam.	Nagyon	megijesztett.
Az	 anyám	 felnézett	 a	 levélből.	Wahoe	 bácsi	 írta	 neki,	 hogy	 végez	magával,

mert	 az	 anyám	 szakított	 vele	 és	 ezt	 nem	 bírja	 elviselni.	 Az	 anyám	 elsápadt,
sikoltozni	kezdett,	mire	berontottak	a	szolgák.	Szörnyű	kölyök	vagy!	Mit	tettél?,
sikoltozta	nekem.	Mindenért	te	vagy	a	hibás!
Brad	komoran	nézett	Phylre.	–	Hatéves	voltam,	mégis	azóta	úgy	érzem,	hogy

én	voltam	a	felelős	Wahoe	bácsi	öngyilkosságáért.
Mélyet	szívott	a	cigarettából,	majd	dühösen	elnyomta	a	hamutartóban,	aztán	a

karjába	 vette	 Phylt	 és	 .szeretkeztek.	Már	 amennyire	 ezt	 szeretkezésnek	 lehetett
nevezni.	Phyl	úgy	érezte:	a	férfi	talán	azt	sem	tudja,	kit	tart	a	karjában.	Behunyta	a
szemét,	hogy	ne	lássa	a	férfi	arcát,	rajta	a	fájdalmat.	Néhány	perc	alatt	véget	is	ért
az	egész.
–	Nem	kellett	volna	erről	sem	beszélnem	–	mondta	később	a	férfi	dühösen.	–

De	 van	 benned	 valami,	 Phyl	 Forster,	 ami	 arra	 kényszeríti	 az	 embert,	 hogy
felfedje	előtted	a	titkait.
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Mahoney	 karba	 tett	 kézzel	 támaszkodott	 a	 kihallgató	 szoba	 falának	 és

partnerét,	 Benedettit	 figyelte,	 aki	 egy	 gyilkossággal	 vádolt	 férfit	 kérdezett.	 A
fickót	hajnali	négykor	hozták	be,	most	már	délelőtt	tíz	körül	járt,	Benedetti	pedig
elemében	 volt,	 egyrészt	 mert	 már	 járt	 neki	 a	 túlórapénz,	 és	 egy	 olyan	 pasast
puhított,	 akiről	az	ösztöne	azt	 súgta,	hogy	ő	ölte	meg	a	barátnőjét,	ő	nyomta	a
falhoz	a	kocsijával.
A	 gyanúsított	 menyétszerű	 kis	 ember	 volt,	 harmincas	 éveinek	 elejét	 taposta,

haja	megritkult,	alacsony	homloka	nem	sok	helyet	hagyott	az	agyának.	A	fickó
egyfolytában	azt	hajtogatta,	hogy	a	sikátor	közelében	sem	járt,	ahol	a	gyilkosság
történt.	 Egy	 klubban	 volt	 a	 North	 Beachen	 a	 barátaival.	 –	 Melyik	 klubban?	 –
kérdezte	 tőle	 Benedetti	 megint.	 –	 És	 miféle	 hátatokkal?	 Hagyja	 abba	 ezt	 a
hülyeséget,	ember!	Tudjuk,	hogy	a	maga	kocsijával	ölték	meg	a	lányt.	Ott	volt	a
barátnője,	ott	volt	 a	kocsija,	maga	meg	azt	próbálja	meg	velem	elhitetni,	hogy
egy	 klubban	 volt,	 aminek	még	 a	 nevét	 se	 tudja,	 és	 olyan	 haverokkal,	 akiknek
szintén	nem	jut	eszébe	a	nevük.	Miféle	haverok,	ha	még	a	nevüket	se	tudja!
A	 gyanúsított	makacsul	 rázta	 a	 fejét,	 a	 tekintetét	 egy	 pontra	 összpontosította

kihallgatójától	 jobbra.	 –	Mondtam	már	magának,	 hogy	 biztos	 ellopta	 valaki	 a
kocsit.
Benedetti	 fáradtan	 pillantott	 Mahoney-ra.	 Már	 két	 és	 fél	 órája	 gyúrta	 ezt	 az

embert,	 de	 nem	 jutott	 semmire.	 Úgy	 bukkantak	 rá	 a	 lányra,	 hogy	 neki	 volt
nyomva	 a	 falnak	 egy	 sikátorban,	 a	 hasa	 szétpasszírozva;	 ha	 nem	 tudják
vallomásra	bírni	a	pasast,	még	megússza.	Mert	nem	volt	tanú,	és	mert	borsónyi
agya	ellenére	a	fickó	ezt	pontosan	tudta.	Igaza	volt:	valóban	bárki	elvihette	azt	a
kocsit.	Csakhogy	ők	tudták,	hogy	ő	tette.
–	Miért	 nem	 pihensz	 egy	 kicsit?	 –	 kérdezte	Mahoney	 a	 partnerétől.	 –	 Hadd

beszélgessek	egy	kicsit	én	Mr.	Zachariasszal.
Benedetti	bólintott.	Fáradtan	tolta	hátra	a	széket.	–	Átadom	neked,	Mahoney	–

mondta,	és	az	ajtóhoz	ballagott.
Jól	bevált	trükk	volt	ez:	először	jött	a	kemény	változat,	szavakkal	agyonverni	a

gyanúsítottat,	 míg	 meg	 nem	 törik	 és	 vallomást	 tesz,	 vagy	 míg	 bele	 nem
bonyolódik	a	hazugságaiba	és	egyre	mélyebbre	süllyed	a	slamasztikába.	Ez	a	kis
fickó	azonban	keményen	állta	a	sarat,	nem	tört	meg.	Most	tehát	Mahoney-n	volt	a
sor:	bedobni	a	megértő	figurát.
–	Azt	hiszem,	 fáradt	 lehet,	Mr.	Zacharias	–	mondta	neki.	–	Miért	nem	 iszunk



egy	 csésze	 forró	 kávét?	 –	 Zacharias	 szótlanul	 bólintott.	 Mahoney	 kiment	 az
előcsarnokba,	 majd	 két	 műanyag	 pohárral	 tért	 vissza,	 bennük	 valami	 kávéra
emlékeztető	mocskos	 löttyel.	 Letette	 az	 egyiket	 a	 férfi	 elé.	 –	 Kér	 cigarettát?	 –
Odakínálta	neki	a	frissen	bontott	Marlborót.
Zacharias	 még	 mindig	 kerülte	 a	 tekintetét,	 úgy	 gyújtott	 rá,	 és	 Mahoney

elégedetten	látta,	hogy	a	férfi	keze	remeg.	Mahoney	nem	dohányzott	ugyan,	de	ő
is	 rágyújtott,	 hogy	 megnyerje	 a	 gyanúsított	 bizalmát.	 Néhány	 percig	 szótlanul
üldögéltek.	 –	 Igya	 meg	 a	 kávéját,	 mert	 kihűl,	 Mr.	 Zacharias	 –	 szólalt	 meg
Mahoney	kedvesen.	–	Hosszúra	nyúlt	az	éjszaka,	nem	igaz?
Zacharias	csak	bólintott,	aztán	belekortyolt	a	kávéjába.
–	 Ide	 hallgasson,	 haver	 –	 szólalt	meg	pár	 perc	múlva	Mahoney.	 –	Nekem	 is

volt	elég	bajom	a	nőkkel.	Tudom,	hogy	megy	ez.	Szarakodnak	az	emberrel,	míg
ki	nem	hozzák	a	sodrából.	–	Nagyot	sóhajtott.	–	Nekem	is	volt	egy	nőm,	istenem,
az	volt	ám	csak	a	bombázó!	Tudja,	hogy	van	ez	a	zsaruknál,	hülye	beosztásban
dolgozunk,	három	műszakban,	mint	a	gyárban.	Kiderült,	hogy	amikor	éjszakás
voltam,	ő	is	eljárt	dolgozni.	A	legjobb	barátnője	férjével.	Tudja,	mire	gondolok?
Ezt	 nem	hagyhatjuk	 szó	 nélkül,	 nem	 igaz,	Zacharias?	Úgy	 értem,	 egy	 férfiban
legyen	büszkeség.
Zacharias	nem	felelt,	megint	csak	szótlanul	szívták	a	cigarettájukat.
–	Tudja	mit,	Zacharias?	–	szólalt	meg	könnyedén	Mahoney.	–	Gondolom,	már

nagyon	 éhes	 lehet.	 Mit	 szólna,	 ha	 elküldetnék	 valami	 harapnivalóért?	 Aztán
beszélgetünk.	 Maga	 mesél	 a	 nőről:	 –	 Nagyot	 sóhajtott.	 –	 Gondolom,	 sokat
gyötörte	magát,	jó	kis	bombázó	volt.	Ezek	nem	is	veszik	észre,	ha	valaki	törődik
velük.
Zacharias	gyanakvó	tekintettel	nézett	föl,	aztán	bólintott.	–	Büdös	ribanc	volt	–

mondta	dühösen.
Mahoney	 együtt	 érzően	 elmosolyodott.	 –	 Félredugott,	 mi,	 haver?	 Ugye

eltaláltam?
Zacharias	megint	csak	bólintott.	A	keze	már	annyira	remegett,	hogy	alig	bírta

a	 kezében	 tartani	 a	 poharat.	Mahoney	 leült	 vele	 szemben,	 és	 csak	 nézte,	 várta,
mikor	tör	meg.	Már	tudta,	hogy	csak	idő	kérdése;	elkapta	a	pasast.
Megérkezett	 a	 reggeli.	 Zacharias	 szótlanul	 befalta	 az	 egyik	 péksüteményt,

közben	még	csak	föl	sem	pillantott.	–Egye	meg	a	másikat	is	–	biztatta	Mahoney.	–
Legalább	olyan	jó,	mintha	az	anyám	sütötte	volna.
Zacharias	 elvette	 és	 két	 harapás	 között	 elmondta	 az	 igazságot,	 illetve	 annak

saját	változatát:	hogy	a	nő	nagy	ribanc	volt,	de	ő	jól	tartotta,	elvitte	vacsorázni,
ruhákat	vett	neki.
–	És	heroint	is?	–	kérdezte	Mahoney,	mert	jól	emlékezett	a	tűszúrásokra	a	lány



karján.	 Tudta,	 hogy	 a	 lányt	 előbb-utóbb	 elvitte	 volna	 úgyis	 a	 túladagolás,	 a
vérmérgezés,	esetleg	az	AIDS.	Pedig	csak	tizenkilenc	éves	volt.	Annyira	gyűlölte
ezt	 a	 kis	 patkányt,	 aki	 itt	 ült	 vele	 szemben,	meg	 is	 lepte,	 hogy	 Zacharias	 nem
érzékeli	a	belőle	áradó	hullámokat.
–	Folyton	be	volt	lőve	–	ismerte	el	Zacharias.
–	 És	 honnan	 szerezte	 rá	 a	 pénzt,	 barátom?	 –	 kérdezte	Mahoney	 együtt	 érző

mosollyal.	Zacharias	közönyösen	megrántotta	a	vállát.	–	Összekurválkodta,	mint
mindegyik.
–	 Ismerem	 én	 a	 rajtájukat,	 ember	 –	 jegyezte	 meg	 Mahoney.	 –	 Lefogadom,

hogy	nem	adta	oda	magának	a	zsugát,	mi?
–	 A	 kis	 ribanc	 a	 saját	 zsebére	 dolgozott!	 –	 robbant	 ki	 hirtelen	 a	 düh	 a	 kis

patkányból.
–	Idehallgasson,	Zacharias	–	szólalt	meg	Mahoney	és	az	asztal	fölé	hajolt,	arca

egészen	közel	volt	a	gyanúsítottéhoz	és	belebámult	a	szemébe.	–	Gondolom,	jó
oka	 volt	 rá,	 hogy	 kinyírja.	 Úgy	 gondolta,	 hogy	 megérdemli.	 Megegyezést
ajánlok,	haver.	Maga	is	tudja,	hogy	maga	tette,	mi	is.	Nincs	az	a	logika,	amivel
kivághatná	 magát	 a	 csávából.	 De	 ha	 elmondja	 szépen,	 hogy	 történt,	 akkor
mindent	elkövetek,	hogy	segítsek	magának.	Talán	még	vádalkuba	is	belemennek.
Végül	is	a	csaj	provokálta,	nem?	Úgy	értem,	magának	dolgozott,	de	nem	adta	le
a	lét.	Tudta	a	törvényt,	mégis	minden	pénzét	heroinra	költötte.
–	Jó	–	felelte	Zacharias	kimerülten.	Lesunyt	fejjel	ült,	Mahoney	tudta,	hogy	az

agya	 dolgozik.	 A	 szeme	 sarkából	 látta,	 hogy	 Benedetti	 figyeli	 őket	 az	 ablak
mögül,	de	nem	jelzett	neki.	Várta,	hogy	Zacharias	beszélni	kezdjen.
–	Megígéri,	hogy	kihúz	belőle?	–	szólalt	meg	Zacharias	végül.
Mahoney	széttárta	a	kezét,	majd	csendesen	így	szólt:	–	Maga	is	tudja,	hogy	ezt

nem	ígérhetem	meg	magának,	Zacharias.	De	ha	elmondja	az	igazat,	megígérem,
hogy	tisztességes	elbánásban	részesül,	és	megteszek	mindent,	amit	tudok.	Lehet,
hogy	belemennek	a	vádalkuba,	vagy	enyhébb	büntetést	kap.
–	 Aha,	 hisz	 végül	 is	 a	 csaj	 magának	 kereste	 a	 bajt,	 nem	 igaz?	 –	 kérdezte

Zacharias	váratlanul	harciasan.	–	Magának	kereste,	ember!	Tudja,	hogy	van	ez…
Mahoney	 kiintett	Benedettinek,	 két	 perccel	 később	megjelent	 a	 gyorsíró	 is	 a

mappájával.	Benedetti	letett	még	egy	pohár	kávét	Zacharias	elé,	aztán	bekapcsolta
a	magnót,	Mahoney	pedig	odatolta	a	pasas	elé	a	Marlborót.
–	 Na,	 meséljen,	 ember!	 –	 szólalt	 meg	 Mahoney	 kimerülten.	 –	 Hogy

elmehessünk	végre	aludni.
Mahoney-nak	kettőre	kellett	mennie	 a	bíróságra;	 az	ügy	 tipikus	 szombat	 esti

családi	 gyilkosság:	 néhány	 hónapja	 egy	 asszony	 fejbe	 lőtte	 részegen	 hortyogó
férjét	 abban	 a	 lerobbant	 lakásban,	 amelyet	 csak	 a	 legjobb	 indulattal	 lehetett



otthonnak	nevezni.	Amikor	Mahoney	kiérkezett,	a	három	gyerek	–	a	legidősebb
hétéves	volt	–	a	másik	szoba	sarkában	kuporgott.	Egy	mocskos	takarót	borítottak
a	 fejükre,	 hogy	 ne	 kelljen	 látniuk	 a	 jelenetet.	 Kezük,	 lábuk,	 hátuk	 tele	 volt
verésnyomokkal,	 anyjuk	 csak	ült	 tehetetlenül	 a	 hintaszékben,	 csendesen	 sírt,	 de
még	 mindig	 ott	 szorongatta	 a	 pisztolyt	 az	 ölében.	 A	 szomszédok	 szóltak	 a
rendőröknek,	Mahoney	ért	oda	elsőként.
A	 férj	 nagyon	 verte	 a	 gyerekeket,	 közölte	 vele	 komor	 arccal	 az	 asszony,	 az

utolsó	 cseppet	 a	 pohárban	 az	 jelentette,	 amikor	 megtudta,	 hogy	 szexuálisan
zaklatja	a	kicsiket.
A	nő	arca	 is	 szörnyű	volt,	ahogy	Mahoney-ra	pillantott:	egyik	szemén	fekete

monokli,	 a	 szája	 felrepedt,	 több	 foga	 is	 kitört.	Már	 évek	 óta	 verte	 a	 férje,	 de
amikor	 elkezdte	 a	 gyerekeket	 zaklatni,	 betelt	 a	 pohár.	 A	 szomszédok
megerősítették	 a	 nő	 vallomását,	 és	 ahogy	 Mahoney	 a	 rémült	 gyerekekre
pillantott,	 nagyon	 együtt	 érzett	 az	 asszonnyal.	 Biztos	 volt	 benne,	 hogy	 az
esküdtek	is	ugyanezt	teszik.	Csak	azt	remélte,	hogy	a	bíró	is	könnyű	kézzel	méri
ki	az	ítéletet.
Mahoney	 utált	 tárgyalásra	 járni,	 utált	 várni,	 míg	 beszólítják.	 Miután

tanúvallomást	 tett,	 még	 ott	 maradt	 egy	 kicsit.	 Később	 beugrott	 a	 törvényszéki
orvos	szakértőhöz	a	városi	hullaházba,	megnézni,	nem	talált-e	golyónyomokat	a
tetemen,	amelyet	az	előző	éjjel	halásztak	ki	az	öbölből,	vagy	a	fickó	csak	részeg
volt,	amikor	a	vízbe	zuhant.	Vagy	nem	verték-e	fejbe,	és	már	akkor	halott	volt,
amikor	a	vízbe	hajították.
Innen	a	Hanran-féle	bárba	ment	és	ott	talált	néhány	kollégát,	akik	akkor	tették

le	a	szolgálatot	és	az	aznap	 történtekről	csevegtek.	Leült	melléjük	a	pulthoz,	és
rendelt	 egy	 italt.	 –	 Gondolkoztatok	 már,	 hogy	 miért	 csináljuk	 ezt?	 –kérdezte
kimerülten.	–	Mazochisták	vagyunk,	vagy	mi?
–	Szerintem	maradjunk	az	elsőnél.	–	felelte	valaki	komoran.	–	Csak	őrült	lehet,

aki	hajlandó	ezt	 a	melót	 csinálni.	A	 feleségem	panaszkodik	 is,	 hogy	már	hetek
óta	 nem	 látott.	 Amikor	 hazamegyek,	 a	 kölykök	 csak	 néznek,	 mintha	 nem	 is
ismernének.	Én	meg,	mondom	nekik:	Sziasztok,	én	vagyok	a	papátok.	Tudjátok,
az	a	pasi,	aki	eljár	melózni	és	hazahozza	a	zsozsót.	Úgy	van,	picinyem,	mondja
erre	az	asszony,	alig	bírjuk	elkölteni.	Jézusom,	Mahoney,	mondd	csak,	megéri?
Mahoney-nak	 Zacharias	 jutott	 az	 eszébe,	 aki	 kétsaroknyira	 ott	 ült	 a	 rácsa

mögött;	megbosszulták	 a	 tizenkilenc	 éves	 lány	 halálát,	mert	Benedettivel	 profi
munkát	 végeztek.	 Megkönnyebbülten	 idézte	 maga	 elé	 aztán	 a	 nő	 arcát	 a
bíróságon,	 amikor	 a	 bíró	 beszámította	 neki,	 hogy,	megfélemlítés	 hatására	 és	 a
gyerekei	védelmében	cselekedett.
Egy	 évre	 ítélte	 felfüggesztve,	 a	 nő,	 szabadlábon	 sétált	 el	 három	 gyerekével.



Mahoney	lefogadta	volna,	hogy	hosszú	évek	óta	most	először	közlekedett	emelt
fővel	és	nem	kellett	attól	félnie,	hogy	valaki	az	arcába	vág.
–	Szerintem	jó	kis	meló	ez	–	jegyezte	meg	elégedett	mosollyal.	–	Úgy	értem,

ha	jó	napunk	van.
–	 Úgy	 nézel	 ki,	 mintha	 hosszúnapoztál	 volna,	 Mahoney.	 Mit	 csinálsz	 itt

ilyenkor?	Azt	hittem,	ezen	a	héten	éjszakás	vagy.
–	 Azt	 hiszem,	 elfelejtettem	 hazamenni.	 –	 Olyan	 váratlanul	 áradt	 szét	 a

csontjaiban	 a	 fáradtság,	 hogy	 önkéntelenül	 is	 eszébe	 jutott,	 hogy	 több	 mint
huszonnégy	órája	nem	aludt.	Elköszönt	a	kollégáktól	és	lassan	hazahajtott,	hogy
aludjon	néhány	órát,	míg	meg	nem	kezdődik	a	szolgálat.
Állt	 a	 zuhany	 alatt,	 előbb	 forró,	 majd	 jéghideg	 vizet	 folyatott	 magára,	 így

próbált	meg	magához	térni,	amikor	megszólalt	a	kaputelefon.	Kilépett	a	zuhany
alól,	a	derekára	tekerte	a	törülközőt	és	a	készülékhez	ment.
–	Tessék	–	szólt	bele	a	kagylóba.
–	Mahoney,	maga	az?	Phyl	Forster	vagyok.
A	 férfinak	 teljesen	 kiment	 a	 fejéből,	 hogy	 a	 nő	 üzenetet	 hagyott	 neki	 a

rögzítőn,	hogy	úton	van	hazafelé	Párizsból,	és	beugrana	a	macskájáért,	ha	nem
zavarná.
–	Jöjjön	csak	föl,	doki	–	mondta.	–	De	figyelmeztetem,	meglehetősen	hiányos

az	öltözékem.	Gondolja,	hogy	el	tudja	viselni?
–	Megpróbálom,	Mahoney	–	felelte	fagyosan	a	nő.
–	 Már	 hiányoltam	 –	 jegyezte	 meg	 a	 férfi,	 amikor	 a	 nő	 belépett	 az	 ajtón

ugyanolyan	szépen,	amilyennek	a	férfi	utoljára	látta.	Sőt	talán	még	szebben	is.	–
Ez	új?	–	kérdezte	a	férfi,	miután	megcsodálta	a	piros	kasmír	blézert,	amelyet	a
nő	a	fehér	pólójához	viselt.
–	Párizsban	vettem.
–	Látom,	megfogadta	a	tanácsomat.	Már	ami	a	színváltozást	illeti.
–	Miből	gondolja,	hogy	éppen	a	maga	 tanácsát	 fogadtam	meg	és	nem	valaki

másét?	 –	 mosolygott	 szemtelenül	 Phyl	 a	 férfira.	 Coco	 hatalmas	 nyávogással
üdvözölte	a	gazdáját.	Phyl	felkapta	az	ölébe	és	megcirógatta.
–	Vigyázzon,	mert	szőrös	lesz	–	figyelmeztette	a	férfi.	–Őrülten	vedlik.
–	Nem	érdekel,	már	nagyon	hiányzott.
–	És	én?	Én	nem	hiányoztam	magának,	doki?	–	kérdezte	mosolyogva	a	férfi	és

megigazgatta	a	törülközőjét.
–	Látom,	nem	javult	az	ízlése,	Mahoney	–	jegyezte	meg	a	nő	metszően.	–	Még

mindig	nem	tudja,	milyen	öltözékben	kell	fogadni	egy	hölgyet.
–	Mázli	volt,	doki,	hogy	egyáltalán	itthon	talált.	Sokáig	dolgoztam	és	teljesen

elfelejtettem	az	üzenetét.	–	Meghajolt	a	nő	előtt	és	a	szoba	felé	mutatott.	–	Meg



tud	 nekem	 bocsátani,	 dr.	 Forster?	 Kérem,	 érezze	 otthon	magát,	 míg	 magamra
kapok	valamit.
Phyl	 odasétált	 az	 ablakokhoz,	 sarkig	 voltak	 tárva,	 az	 éjszakai	 szellő

megmozgatta	 a	 függönyt.	 Kikönyökölt	 és	 nézte,	 amint	 egy	 hajó,	 minden
bizonnyal	utasszállító,	lustán	átszeli	az	öblöt,	fényei	ragyognak,	mint	a	csillagok.
Mahoney	két	titokzatos	sziámi	macskája	az	ablak	két	sarkában	ül,	mozdulatlanul,
mint	 valami	 szobor.	 A	 kövér	 cirmos	 elégedetten	 szundikált	 az	 egyik	 fotelben,
úgy	 lógatta	 a	 lábait,	mint	 a	 jóllakott	 leopárd	az	ágról.	Pavarotti	 egy	 régi	olasz
dalt	 énekelt,	 miközben	 valami	 illatos	 étel	 készült	 a	 nagy	 tűzhelyen.	 Phyl
mosolyogva	fordult	Mahoney	felé.	Tetszett	neki	itt.	Mintha	otthon	lett	volna.
A	 férfi	 kék	 tornanadrágot	 húzott,	 pólója	 a	 Machonachies	 tornatermet

reklámozta,	öreg	edzőcipője	elkéredzkedett	 a	 talpától.	–	Kéket	vettem,	mert	 jól
megy	a	szememhez	–	jegyezte	meg	vidáman.	–	Ne	panaszkodjon,	Forster.	Meleg
van	ma	este	és,	különben	is	fáradt	vagyok.	–	Odasétált	a	tűzhelyhez	és	megnézte	a
tésztát.	 –	A	 fáradtságról	 jut	 eszembe,	 karikákat	 látok	 a	 szeme	 alatt,	 doki,	 vagy
manapság	ez	a	smink	a	divat	Párizsban?
–	 Semmivel	 nem	 csúnyábbak	 a	 karikáim,	 mint	 a	 magáéi	 –	 felelte	 Phyl	 és

sértetten	felszegte	az	állát.	–	Tizenegy	órás	repülőút	van	mögöttem.	Mit	képzel,
hogy	kéne	kinéznem?	De	nekem	legalább	van	elfogadható	magyarázatom.
–	Nekem	is	–	riposztozott	a	férfi	–,	de	inkább	ne	menjünk	bele.	Egy	pillanatra

azt	hittem,	féltékenykedhetek.	Azt	hittem,	megismerkedett	valami	pasassal.
Phyl	felsóhajtott,	nem	akart	belemenni	a	 játékba.	–Kösz,	hogy	gondját	viselte

Cocónak,	Mahoney.	Nem	baj,	ha	néhány	napra	visszahozom	a	hét	végén?
–	Miért	bánnám?	–	A	férfi	nem	tett	föl	kérdéseket,	bort	töltött	a	poharakba	és

elkezdte	 kirakni	 a	 tésztát.	 Leültek	 az	 asztalhoz,	 a	 férfi	 odaadta	 Phylnek	 a
parmezánt	és	a	sajtreszelőt.
–	Nem	is	kíváncsi,	hová	megyek?
–	Dehogynem.	Hova	készül,	doki?
–	Jó	a	tészta	–	jegyezte	meg	a	nő	pár	perccel	később.
–	Semmi	különös,	csak	fokhagyma	van	benne	meg	a	parmezán.
–	És	házi	gyúrása	tészta.
A	férfi	megrázta	a	fejét.	–	A	Forneau-féle	delikáteszben	vettem.	Jobb,	mint	az

enyém.	 Hanem	 meséljen	 Beáról!	 Fantasztikus	 véletlen,	 hogy	 rálelt	 a	 Villa
Mimosára.
–	Maga	nem	hisz	a	végzetben,	Mahoney?	–	érdeklődött	Phyl.
–	 De	 igen.	 És	 a	 véletlenben	 is.	 Nem	 kapnék	 el	 annyi	 gyilkost,	 ha	 nem

történnének	véletlenek.	El	 lenne	képedve,	hány	 ilyen	véletlen	egybeesés	bukkan
föl	 a	 komputerben,	 amikor	 lefuttatok	 egy	 bizonyítékot.	 Ahogy	 Sir	 Thomas



Browne	 írja	 a	 Religio	 Mediciben:	 „Mindenkinek	 az	 életében	 vannak	 olyan
események	és	fordulatok,	amelyeket	a	Véletlen	kategóriájába	sorolunk	be,	ám	ha
alaposabban	 megvizsgáljuk	 őket,	 kiderül,	 hogy	 Isten	 akarata	 nyilvánult	 meg
bennük.”	Rámosolygott	a	nőre.	–	Úgy	is	mondhatnánk,	hogy	a	véletlen	egybeesés
egyfajta	életforma.
–	 Jobb	 szeretem,	 ha	 a	 végzet	 művét	 látom	 benne.	 Egyébként	 van	 még	 egy

másik	gyilkosság	is,	amin	törheti	a	fejét.	–	Elmesélte	a	férfinak	Marie-Antoinette
Leconte	és	a	férje	történetét	és	amit	a	francia	újságíró	látott.
Mahoney	kitörölte	 a	 tányérját,	 hátradőlt	 a	 széken	 és	belekortyolt	 a	 borába.	 –

Tudja,	maga	nagyon	csinos	nő	–	jegyezte	meg	oda	nem	illően.
–	 Mahoney!	 –	 A	 nő	 zafír	 szemei	 dühösen	 a	 férfira	 villogtak,	 de	 az	 csak

mosolygott.	–	Az	istenit	a	fejének,	Mahoney,	fontos	dologról	beszélek	magának!
Egy	gyilkosságról!
–	 Aha	 –	 sóhajtott	 föl	 fáradtan	 a	 férfi.	 –	 De	 most	 már	 nem	 sokat	 tehetek.

Túlságosan	régen	történt	és	különben	sem	a	körzetemben.	Sokkal	 izgalmasabb,
hogy	mi	történt	a	fiúval.	Johnnynak	hívták?
–	Az	apja	öt	évvel	később	visszajött	érte.	Úgy	gondoljuk,	azért,	hogy	rátegye	a

kezét	 az	 örökségére.	 Bár	 az	 csak	 azután	 történhetett	 meg,	 hogy	 a	 gyerek
betöltötte	a	tizennyolcat.
–	Vagy	akkor,	ha	a	fiú	még	előbb	meghal.
A	nő	meglepetten	nézett	rá.	–	Erre	nem	is	gondoltam.
–	És	hova	vitte?
–	Hawaiira,	de	nem	tudom,	melyik	szigetre.
Mahoney	rándított	egyet	a	vállán.	–	Ez	még	azelőtt	történhetett,	hogy	Hawaii	az

USA	tagállama	lett.	Akkor	még	külön	törvényeik	voltak.	Bármi	megtörténhetett.
Hogy	hívták	azt	az	embert?
–	Felvette	 a	 felesége	nevét,	mert	 csak	 így	kaphatták	meg	 az	örökséget.	A	nő

apja	kikötötte	a	végrendeletében.	Általában	csak	 Idegenként	emlegették.	A	 jelek
szerint	senki	nem	tudja	az	igazi	nevét.
Mahoney	 felsóhajtott.	 –	 Név	 nélkül	 nem	 tudok	 elindulni.	 Több	 száz	 sziget

tartozik	 Hawaiihoz.	 Nagyon	 könnyen	 eltűnhetett,	 különösen	 akkoriban.	 Sokan
meg	is	tették.	De	mondja	csak,	az	Idegen	jelentkezett	valaha	is	az	örökség	többi
részéért?
–	Még	nem	tudjuk.	Nick	már	dolgozik	rajta.
–	 Ki	 az	 a	 Nick?	 –	 Mahoney	 szemöldöke	 kérdően	 szaladt	 fel,	 mire	 Phyl

elnevette	magát.
–	El	is	felejtettem	mondani,	hogy	Beának	barátja	van.	Elmondta,	amit	Nickről

tudott,	 hogy	milyen	 boldog	 vele	 Bea,	 bár	 a	 villa	 rejtélye	 egy	 kicsit	 feldúlta	 a



lányt.
–	 Biztos	 szimpatikus	 az	 a	 fickó	 –	 jegyezte	 meg	 végül	Mahoney.	 –	 És	 az	 is

megnyugtató,	hogy	a	gyilkos	nincs	Bea	nyomában.
–	 Gondolja,	 hogy	 a	 két	 gyilkosság	 összefügg,	 Franco?	 –kérdezte	 Phyl	 és

aggodalmasan	ráncolta	a	homlokát.
–	 Doki,	 nekem	 nincsenek	 természetfeletti	 képességeim.	 Egyetlen	 bizonyíték

sincs	 a	 kezemben,	 amelyen	 elindulhatnék,	 még	 egy	 név	 sem.	 Elméletileg,	 a
véletlen	 egybeesés	 törvényei	 alapján,	 igen,	 lehet	 kapcsolat	 közöttük,	 valójában
azonban	 nem	 tudom.	De	 jó	 volna,	 ha	 tájékoztatna,	mire	 jut	Nick	 és	Bea.	Talán
találok	valamit	ebben	a	zűrzavarban,	amitől	összeáll	a	kép.	De	bárcsak	ne	történt
volna	ilyen	régen	ez	a	dolog!	Én	a	jelen	rejtélyeivel	foglalkozom,	doki.	Nem	a
múlttal.
A	 nő	 bólintott.	 –	 Furcsa	 ez	 a	 dolog	Hawaiijai	 –	mondta.	 –	Hosszú	 évek	 óta

eszembe	sem	jutott,	hogy	létezik.	Erre	két	különböző	dolog	kapcsán	is	felmerül
egy	 hónapon	 belül.	 Megismerkedtem	 egy	 fickóval,	 aki	 ott	 lakik	 –	 mondta	 és
félénk	mosolyt	küldött	Mahoney	felé.	–	Odamegyek	a	jövő	héten.	Meghívott	egy
kis	vakációzásra.
–	 Egy	 fickó?	 Nocsak?	 Mégis	 féltékeny	 leszek,	 Forster?	 Phylnek	 hirtelen

eszébe	 jutott,	 milyen	 őrülten	 féltékeny	 volt	 Brad.	 Mahoney	 viszont	 egyenesen
kirakott	 mindent	 az	 asztalra	 a	 tészta	 mellé,	 mindenről	 nyíltan	 és	 egyenesen
beszélt.	 Nem	 úgy,	 mint	 Brad,	 akinél	 gyanította,	 hogy	 más	 is	 meghúzódik	 a
háttérben.
–	Párizsban	találkoztak,	nem	igaz?	–	érdeklődött	Mahoney.
–	Nem,	még	a	repülőgépen.
–	 Szóval	 egy	 franciának	 sikerült	 ledöntenie	 a	 lábáról?	 –Gúnyos	 mosollyal

nézett	a	nőre,	aki	elpirult.	–	Ne	aggódjék,	doki	–	jegyezte	meg	szárazon	a	férfi.	–
Nem	akarok	rendőrködni,	nem	teszek	föl	kérdéseket.
–	 Nincs	 titkolnivalóm	 –	 vágott	 vissza	 a	 nő	 védekezően.	 –	 Különben	 is

amerikai.	Párizsban	is	fenntart	egy	lakást.	Brad	Kane-nek	hívják.
–	Brad	Kane-nek?	–	Mahoney	elgondolkodott.	–	Hol	is	hallhattam	ezt	a	nevet?
–	Nyilván	hallott	már	a	Kanoi	farmról,	az	egyik	legnagyobb	az	egész	Egyesült

Államokban.
–	És	az	övé?
Phyl	bólintott.	–	A	jövő	héten	megnézem.
–	Micsoda	mázlista	–	jegyezte	meg	Mahoney	és	a	kék	égre,	a	tengerpartra	és	a

parton	napozó	Phyl	csodálatos	alakjára	gondolt.	–	Lehet,	hogy	mégis	 féltékeny
leszek.
–	Majd	küldök	magának	egy	képeslapot	–	ígérte	a	nő	és	fogta	a	táskáját,	majd



felnyalábolta	 a	 cicát.	 –	 Ó,	 majdnem	 elfelejtettem,	 hoztam	 magának	 egy	 kis
ajándékot.	 –	 Átadta	 a	 férfinak	 a	 jókora	 szatyrot,	 amely	 tele	 volt	 mindenféle
fűszerszámmal,	 köztük	 provence-i	 keverékkel.	 –	 A	 Moulin	 de	 Mougins
butikjában	 vettem	mondta.	 –	 Oda	 eljutottam,	 magába	 az	 étterembe	 nem.	 És	 ne
kérdezze,	 hogy	 reagáltak,	 a	 kábítószer-kereső	 kutyák.	 Attól	 féltem,	 hogy
letartóztatnak	illegális	anyagok	csempészéséért.
–	Tudják	ők	a	különbséget	–	mondta	a	Férfi	és	maga	is	beleszagolt	az	illatos

szatyorba,	és	örült,	hogy	a	nő	nem	feledkezett	el	róla.	–	Nem	baj,	majd	elviszem
én	a	Moulinbe	enni	–	ígérte.	–	És	én	fizetek.
Phyl	 nevetett,	 miközben	 a	 férfi	 lekísérte	 a	 kocsijához.	 –Ez	 igen	 nagylelkű

ajánlat,	Mahoney,	de	a	szaván	fogom.
–	 Nem	 tanulta	 még	 meg,	 hogy	 nagyvonalú	 vagyok?	 –kérdezte	 a	 férfi	 és

behajolt	a	nőhöz	a	kocsi	ablakán.
A	nő	csókot	nyomott	az	arcára.	–	Mahoney,	Mahoney,	kedves	ember	maga	–

mondta.
Mahoney	 hallotta,	 hogy	 a	 nő	 nevet,	 miközben	 elhajt.	 Felsóhajtott,	 aztán	 az

órájára	pillantott.	Már	fél	tizenegy	volt.	Na,	ennyit	az	alvásról.	De	kit	érdekel?	Mi
van,	ha	korábban	veszi	föl	a	szolgálatot,	nem	igaz?
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Brad	 gépe,	 egy	 karcsú	 Gulfstream	 IV,	 ott	 várakozott	 a	 San	 Franciscó-i

nemzetközi	 repülőtér	kifutópályáján,	a	motorját	be	 is	melegítették.	Phyl	volt	az
egyetlen	utas,	a	négytagú	személyzet	üdvözölte	a	fedélzeten.
–	Mr.	Kane	 az	 elnézését	 kéri,	 hogy	nem,	 lehet	 itt,	 hölgyem	–	 szólalt	meg	 az

utaskísérő.	 –	Rendszerint	 ő	 szokta	 vezetni	 a	 gépet,	ma	 azonban	 túlságosan	 sok
megbeszélésen	kell	részt	vennie,	nem	tudott	eljönni	ön	elé.
A	 gép	 tágas	 volt,	 kényelmes	 ülésekkel,	 a	 kis	 asztalok	 körül.	 A	 kabin	 végét

széles	 ággyal	 felszerelt	 hálószobává	 és	 egy	 kicsi,	 de	 annál	 tökéletesebb
fürdőszobává	 alakították	 át.	 A	 steward	 felajánlotta	 Phylnek	 a	 legújabb	 képes
magazinokat,	 valamint	 a	 legújabb	 regényekből	 egy	 válogatást.	Megkínálta	 egy
pohár	 pezsgővel	 és	 jelezte,	 hogy	ötórás	 út	 áll	 előttük	Honoluluig.	 –	Remélem,
kényelmesnek	 fogja	 találni	 az	 utazást,	 hölgyem	 –	 mondta	 mosolyogva.	 Phyl
ebben	egészen	biztos	volt.
Honoluluban	egy	helikopter	várta,	ez	szállította	tovább	a	Kanoi	birtokra,	Brad

otthonába.	Végigszálltak	a	Waikiki	Beach	felett,	majd	fel	a	meredek	sziklák	fölé,
ahonnan	 lélegzetelállító	 kilátás	 nyílt	 a	 smaragdzöld	 óceánra.	 Körülrepülték	 az
exkluzív	Diamond	Headet	és	leereszkedtek	a	ház	fölé.	Phyl	elkerekedett	szemmel
bámult.	Most	kezdte	csak	felfogni,	milyen	fantasztikusan	gazdag	is	Brad.	A	Kane
birtok	 hatalmasnak	 tűnt	 a	 levegőből;	 a	 pálmákkal	 teli	 többhektáros	 kert	 elért
egészen	a	sziklákig.
Brad	a	gyepen	várta,	futva	indult	feléjük,	amikor	a	helikopter	leszállt.	Vonásai

szinte	kivirultak,	amikor	hálás	mosollyal	karjába	zárta	a	nőt.
–	 Istenem,	 mennyire	 hiányoztál!	 –	 mondta,	 miközben	 szinte	 szétroppantotta

vendége	csontjait.
–	 Tessék,	 ez	 az	 –	 mondta	 aztán	 és	 büszkén	 a	 hosszú,	 alacsony	 házra	 és	 a

körülötte	sorakozó	hawaii	stílusú	pavilonokra	mutatott.	–	Majdnem	ugyanolyan,
mint	Archer	nagyapám	idejében	–	tette	hozzá	–,	talán	csak	bővült	egy	kicsit.
A	perzselő	nap	 elől	 bementek	 a	hűvös,	 besötétített	 házba,	 ahol	 az	uborka-	 és

mentazöld	 halvány	 árnyalatai	 uralkodtak,	 az	 ablakokon	 fehér	 függöny,	 a	 padló
világos	márvány.	A	régi	hawaii	 ládák	és	masszív	asztalok	 jól	 illettek	a	modern
bútorokhoz	és	a	falakat	díszítő	absztrakt	festményekhez.
A	szolgák	mind	kínaiak	voltak;	fehér	vászonkabátjukban,	fekete	papucsukban

nesztelenül	 suhantak	 a	 márványpadlón,	 de	 míg	 Brad	 körbevezette	 a	 házban,
Phylnek	 feltűnt,	 hogy	 egyikük	 sem	 mosolyog,	 szemüket	 lesütve	 rakták	 le	 az



asztalra	az	 italt.	Brad	végül	bevezette	az	étkezőbe	és	megmutatta	neki	a	családi
portrékat.
–	Ez	itt	Archer	–	szólalt	meg	és	megállt	egy	nagyon	jóképű,	sárgásszőke	hajú,

kemény	 kék	 szemű	 férfi	 portréja	 előtt.	 Egy	 magas	 támlájú	 széken	 ült,	 kezét
összekulcsolva	pihentette	az	ölében.	Phyl	úgy	érezte,	hogy	a	kép	szinte	szét	akart
robbanni	a	valaha	élt	férfiban	uralkodó	feszültségtől.
–	Ez	pedig	Chantal,	a	nagyanyám	–	mutatott	egy	másik	képre.
Phyl	megnézte	az	arcképet.	–	Róla	még	nem	hallottam.
–	Ő	 volt	 Chantal	 O'Higgins	 –	 jegyezte	meg	 keserűen	 Brad.	 –	 Félig	 francia,

félig	ír.	És	hall	még	róla	eleget.
Phyl	 szépnek	 találta	 Chantalt,	 ezüstös	 szőke	 hajával,	makacsul	 összeszorított

ajkaival,	a	szeméből	áradó	elégedetlen	pillantással.
–	Ez	pedig	Jack,	az	apám	–	folytatta	Brad.
Jack	 portréja	 nem	 volt	 olyan	 merev,	 mint	 a	 többi.	 Egy	 csodálatos	 fekete

csődörön	ülve	örökítették	meg.	Hetyke	mosoly	uralta	 kellemes	vonásait,	 a	 kép
tökéletesen	 visszaadta,	 milyen	 is	 egy	 gazdag,	 fiatal	 és	 pökhendien	magabiztos
farmer.
–	 Nem	 volt	 hajlandó	 modellt	 ülni,	 a	 festőnek	 mozgás	 közben	 kellett

megörökítenie	–	magyarázta	Brad.	–	Ez	volt	a	kedvenc	lova,	vulkán.	–	Telitalálat
volt	a	név.	Minimum	egy	embert	megölt,	akiről	tudok.
–	Hogyhogy	megölte?
–	 Ledobta	 magáról.	 Egy	 parti	 volt	 nálunk,	 a	 fickó	 azzal	 dicsekedett,	 hogy

megül	ő	akármilyen	lovat,	erre	Jack	elővezette	vulkánt	–	mondta	nevetve	Brad.
Phyl	megborzongott	 és	 arra	 gondolt,	 vajon	milyen	 ember	 lehetett	 ez	 a	 Jack,

hiszen	jól	tudta,	hogy	a	ló	veszélyes.
–	És	ez	itt	az	anyám,	Rebecca	–	jegyezte	meg	Brad	csendesen.
Ez	egy	teljes	alakú	kép	volt,	Rebecca	pedig	ugyanolyan	szép,	amilyennek	Brad

leírta:	sima,	ovális	arc,	mandulavágású	kék	szemek,	csillogó	fekete	haj.	Az	arcán
kellemes	 mosoly,	 zöld	 ruháját	 empire	 stílusban	 szatén	 szalaggal	 kötötte	 össze
kacéran	 kivillanó	 melle	 alatt.	 Egyik	 kezében	 egy	 csokor	 liliom,	 a	 másikat
kecsesen	 a	 brokát	 kárpitú	 szék	 támláján	 nyugtatta.	 Valami	 megfoghatatlan,
túláradó	érzékiség	volt	ebben	a	portréban:	a	leomló	ruha,	a	szatén	és	a	brokát,	a
csillogó	smaragdok,	gyémántok,	az	asszony	bőrének	sajátos	ragyogása.	Mintha
a	festő	nagyon	közelről	ismerte	volna,	mintha	titokban	szeretők	lettek	volna.
–	Nagyon	szép	asszony	–	jegyezte	meg	Phyl.
Brad	 megrántotta	 a	 vállát	 és	 elfordult.	 –	 Nos,	 láttál	 mindenkit.	 Az	 egész

családot.
–	 Hogyhogy?	 Nem	 voltak	 testvérek?	 –	 kérdezte	 Phyl.	 A	 férfi	 a	 homlokát



ráncolta.	–	Olyan	nem,	aki	számítana	–	felelte	kurtán,	aztán	kisétált	a	napsütésbe.
Perzselt	 a	hőség,	nagyon	magas	volt	 a	páratartalom.	Phyl	 arra	panaszkodott,

hogy	mindjárt	elolvad,	mire	elmentek	úszni.
A	medence	húsz	méter	hosszú	volt,	a	vize	tengerkék	és	mintha	a	végtelenségbe

hullott	volna	alá	a	sziklaszirt	csúcsáról.	Phyl	beugrott	a	vízbe,	elúszott	a	medence
végéig,	majd	háton	vissza,	miközben	nézte	a	kék	égen	úszó	felhőket.
–	Viharfelhők	–	jegyezte	meg	Brad	a	homlokát	ráncolva.	–	Remélem,	holnapra

kiderül.	Azt	terveztem,	hogy	körbeviszlek	a	birtokon.
A	férfinak	igaza	volt,	hat	órakor	már	villámok	csapkodtak	az	óceánba	és	eső

zúdult	a	 szigetre.	Összeölelkezve	hevertek	a	hatalmas	ágyban,	amelyet	csillogó
hawaii	koa	 fából	készítettek	negyven	évvel	ezelőtt	a	 férfi	édesanyja	számára.	A
vászon	 érzékien	 simult	 Phyl	 bőréhez,	 ám	 Brad	 ajka	 még	 ennél	 is	 érzékibben
kutatta	 a	 jól	 ismert	 tájékokat.	 Ismeretlen	 virágok	 eddig	 soha	 nem	 érzett	 illata
áradt	 be	 a	 nyitott	 ablakon,	 az	 eső	 makacsul	 dobolt	 a	 háztetőn.	 Minden	 olyan
békésnek	 tűnt.	 Most	 azonban	 Phyl	 szeretkezés	 közben	 ugyanazt	 a	 feszültséget
érezte,	mint	amelyet	a	férfi	apjának	arcképén	tapasztalt.	De	nem	tudta,	miért.
Másnap	 hajnalban	 keltek,	 az	 égen	 sehol	 egy	 felhő.	 Brad	maga	 vezette	 a	 kis

Cessnát,	 amellyel	 átrepültek	 a	 nagy	 szigetre,	 Phyl	 a	 férfi	 melletti	 ülésről
gyönyörködött	 a	 látványban.	 A	 Csendes-óceán	 smaragd-	 és	 akvamarinszínben
ragyogott	a	teknőcsárga	homokos	partok	között.
Elrepültek	 a	 sziget	 közepén	 álló	 vulkán,	 majd	 az	 erdő,	 a	 kanyonok	 és	 a

végtelen	síkság	 felett,	 ahol	Phyl	 látta	a	paniolókat,	a	cowboyokat,	 akik	 lóhátról
terelték	a	Hereford	marhákat	–	 több	mint	hatvanezer	van	belőlük,	közölte	Brad
büszkén.	 Szálltak	 a	 füves	 legelő	 felett	 a	 tengerparton,	 amelyet	 banán-	 és
kókuszpálmaligetek	 tagoltak.	 Végül	 elrepültek,	 a	 smaragdzöld	 golfpályák	 és	 a
rózsaszín	tengerparti	szállodák	felett.
Brad	 letette	 a	 kis	 gépet,	 aztán	 míg	 a	 kis	 kifutópályán	 gurultak,	 odafordult

vendégéhez.	–	Isten	hozott	a	Kanoi	farmon	–	mondta	büszkén	mosolyogva.
Egy	dzsip	állt	meg	a	gép	mellett,	amikor	kiszálltak,	egy	nagy	karimás,	 fehér

Stetson	kalapos	hawaii	férfi	rájuk	kiáltott:	–	Isten	hozta	itthon,	Mr.	Kane!
–	Köszönöm,	Charlie.	–	Brad	kezet	fogott	a	férfival.	–Dr.	Forster,	bemutatom

Charlie	Kalapanit,	ő	irányítja	a	farmot.	Körbekalauzolom	dr.	Forstert,	Charlie	–
mondta,	miután	beszálltak	a	kocsiba.
A	leszállópályától	jó	tíz	percig	haladtak	az	egyenes	úton,	aztán	ráfordultak	egy

hosszú,	 indiai	 fügefákkal	 szegélyezett	 sugárútra.	 –	 A	 nagyapám	 ültette	 őket
hatvan	 évvel	 ezelőtt	 –	 jegyezte	meg	 Brad,	miközben	 száguldottak	 az	 egyszerű
faház	 felé,	a	 farm	közepén.	Fehérre	volt	meszelve,	mind	a	négy	oldalról	 fedett
veranda	 vette	 körül.	Odabent	 sötét	 volt	 a	 csillogó	 koafa	gerendáktól,	 ez	 volt	 a



Kanoi	 farm	 múltjának	 kincsesbányája,	 a	 régi	 mesterek	 keze	 munkáját	 dicsérő
bútorokkal,	 műtárgyaival	 és	 több	 tucat	 fényképpel,	 amelyek	 a	 kezdeti	 időszak
munkásairól	készültek	a	birtokon.
–	 Archer	 a	 legrosszabb	 minőségű	 ötven	 holdon	 kezdte,	 tele	 volt	 meredek

szakadékokkal,	 ahol	 könnyen	 lezuhant	 az	 állat,	 de	 három	 év	 múlva	 már
háromezer	 hold	 elsőrangú	 földet	 birtokolt	 –	 közölte	 Brad	 büszkén.	 –	Minden
évben	 növelte	 a	 területet,	 akárcsak	 az	 apám.	 A	 farm	 területe	 ma	 már
háromszázezer	hold.	Nem	számítva	a	texasi	és	a	wyomingi	részeket.
Phyl	szemügyre	vette	a	térképet	a	birtokrészekkel	és	megjegyezte:	–	Nincs	egy

talpalatnyi	terület,	amit	még	megvehetsz.
–	 Ó,	 azt	 hiszem	 kivettem	 a	 részem	 a	 Kane-örökség	 bővítéséből,	 bár	 nem

egészen	a	megszokott	módon.	Azok	a	szállodák	és	golfpályák	is	a	birtok	földjén
állnak,	szóval	a	turizmus	is	a	család	jövedelmét	gyarapítja.
Phyl	 kicsit	 provokatív	 mosolyt	 villantott	 a	 férfira.	 –	 Szóval	 semmi

emberszeretet,	mi?
–	Hülye	is	volnék,	ha	az	vezetne	–	jegyezte	meg	a	férfi	hirtelen	ridegen.	–	A

munkám	az	életem.
Kilépett	a	verandára,	kezét	a	szeméhez	emelte	s	elnézett	a	bekerített	karám	felé.

–	Tudsz	lovagolni?	–	kérdezte	a	nőt.
Phyl	elnevette	magát.	–	Brad,	én	városi	 lány	vagyok.	Chicagóban	nem	voltak

lovak,	talán	csak	a	rendőröknek.
A	férfi	elmosolyodott.	–	Akkor	dzsippel	megyünk.
Brad	 jókedve	 visszatért,	 amint	 a	 poros	 úton	 hajtottak.	 Elmondta,	 hogy	 több

mint	ezer	lovat	tartanak,	hogy	több	száz	mérföldes	vezeték	szállítja	számunkra	a
vizet	 a	 tartályokba	 és	 a	 tározókba,	 a	 mélyebben	 fekvő	 földeken	 zöldséget
termesztenek,	a	magasabb	 lankákon	már	 sokkal	 több	a	csapadék,	 itt	buján	nő	a
lóhere	és	a	fű.
Nézték,	ahogy	feljebb	terelik	a	csordát	az	új	legelőre,	közben	Brad	elmondta,

hogy	a	 földet	 időről	 időre	pihentetik,	 és	 emiatt	 olyan	 jó	minőségű	a	Kanoiban
tenyésztett	marhák	húsa.
Brad	 bemutatta	 Phylnek	 néhány	 emberét	 a	 sok	 száz	 közül,	 állatgondozókat,

cowboyokat.	 –	De	 a	 főnök	 én	vagyok	–	mondta	határozottan.	 –	És	 teszek	 róla,
hogy	ezt	egy	pillanatra	se	felejtsék	el.
Phyl	erre	azt	mondta,	hogy	ez	úgy	hangzott,	mintha	a	nagyapját	hallotta	volna.
–	Neki	 is	ez	volt	az	elve,	és	az	apámnak	 is.	Te	vagy	a	 főnök,	magyarázta	az

apám.	Ezt	nap	mint	nap	 tudatosítanod	kell	az	embereidben.	Emlékeztesd	őket,	a
lóvakarótól	a	legmagasabb	beosztású	vezetőig,	hogy	ez	a	föld	a	tiéd.	Ha	valaki
kilép	a	sorból,	azonnal	repül.



Késő	délután	volt	már,	amikor	ismét	gépre	szálltak,	Bradnek	szinte	szárnyalt	a
lelke,	ahogy	elhúztak	a	tengerpart	és	az	óceán	fölött.
A	 nap	 már	 narancsszínben	 izzott,	 amikor	 feltűnt	 a	 látóhatáron	 Kalani,	 a	 két

vulkanikus	csúcs,	a	tengerpartot	szegélyező	kókuszpálmák.
Egy	 kínai	 szolga	 várta	 őket	 a	 nyitott	 terepjáróval,	 és	 miközben	 a	 ház	 felé

hajtottak,	Brad	büszkén	mutogatta	a	látnivalókat	szeretett	szigetén.
Elvitte	a	makulátlan	fehér	istállókhoz,	ahol	arabs	lovakat	tartott,	megmutatta	a

legelőn	 kószáló	 díjnyertes	 marhákat,	 a	 buja	 trópusi	 kertet	 a	 ház	 körül.	 Phyl
megcsodálta	a	tökéletes	rendet	és	végre	megértette,	miért	ez	a	szenvedély	Brad-
ben	Kalani	iránt.	A	sziget	valóban	maga	volt	a	paradicsom.
A	ház	egyszerű	volt,	bár	az	évek	során	bővítettek	rajta.	A	padló	sima,	sötét	fa,	a

fal	egyszerű	fehér.	A	berendezés	a	szigeten	készült	bútorzat,	kényelmes	heverők
homokszínű	vászonnal	letakarva.
Brad	szobája	olyan	puritán	volt,	mint	egy	szerzetes	cellája,	még	egy	szőnyege

sem	volt	a	 fapadlón.	A	széles	ágy	koafából	készült,	 felette	moszkitóhálóval.	Az
egyetlen	 berendezési	 tárgy	 egy	 kínai	 szék	 volt	 és	 egy	 alacsony	 ébenfa	 láda,
amelyen	 Rebecca	 bekeretezett	 fényképe	 mosolygott	 kihívóan	 a	 vendégre.
Hosszú,	 fekete	 haját	 a	 tarkóján	 összecsomózta,	 virágot	 dugott	 belé	 és	 fekete
bársony	estélyi	ruhát	viselt.
–	Harmincéves	lehetett	akkoriban,	azt	hiszem	–	jegyezte	meg	Brad.	–	A	válás

idején	készülhetett.
Phyl	meglepetten	pillantott	a	férfira;	eddig	még	nem	volt	szó	válásról.	De	épp

ekkor	érkezett	meg	az	inas	a	csomagjaikkal	és	Brad	nem	ment	bele	a	részletekbe.
Hirtelen	 egy	 izzó	 vörösesbarna	 szemű,	 csillogóan	 fekete	 szőrű,	 hatalmas

dobermann	futott	be	a	szobába.	Phyl	rémült	sikollyal	hátrált	előle,	de	a	kutya	nem
vett	róla	tudomást,	vidám	ugatással	ugrálta	körül	Bradet.	Brad	nevetve	simogatta
meg	 az	 állat	 füle	 tövét,	 miközben	 csendesen	 mondott	 valamit	 hawaii	 nyelven.
Aztán	közölte	Phyllel,	hogy	a	kutyát	Kanoinak	hívják,	ahogy	a	farmot.
Látta,	hogy	a	nő	fél,	ezért	így	szólt:	–	A	dobermannak	indokolatlanul	rossz	a

híre.	 A	 dolog	 pedig	 nagyon	 egyszerű.	 Egy	 ember,	 egy	 kutya.	 Nem
engedelmeskednek	másnak,	csak	a	gazdájuknak.	–	Megint	megsimogatta	a	kutya
fejét;	az	állat	lelkesen	nézett	föl	rá.	–	Látja,	milyen	engedelmes?	Olyan,	mint	egy
kezes	bárány.
Phyl	 borzongva	 nézte	 az	 izmos	 állatot.	 Brad	 átkarolta	 a	 vállát,	mire	 a	 kutya

azonnal	 felpattant.	 Gyanakvóan	 nézte	 a	 nőt,	 izmai	 megfeszültek,	 mint	 az
acélrugó.	 Phylnek	 hirtelen	 eszébe	 villant	 a	 szörnyű	 sebhely	 Bea	 karján	 és
végigfutott	a	hátán	a	hideg;	tisztában	volt	vele,	hogy	egy	ilyen	állat	képes	percek
alatt	 széttépni	 egy	 embert,	 de	 hála	 istennek,	 amikor	 Brad	 elengedte	 a	 vállát,	 a



kutya	egy	másodperc	alatt	közömbös	lett	iránta.
Brad	elment,	 hogy	az	 istállómesterrel	 tárgyaljon,	Phyl	közben	 lezuhanyozott

és	átöltözött	egy	egyszerű,	fekete	selyem	dzsörzé	köntösbe.	Haját	a	meleg	miatt
feltornyozta,	hogy	a	nyaka	 szabadon	maradjon,	 és	 egy	vörös	hibiszkuszt	 tűzött
belé.	Hosszúkás,	kristály	fülbevalót	tett	a	fülébe,	leheletnyi	bellodgia	parfümmel
illatosította	magát	és	kiballagott	a	verandára,	ott	várt	a	férfira.
A	 párás	 esti	 levegő	 simogatta	 a	 bőrét,	 a	 mennyezeti	 ventilátor	 hűs

légáramlatokat	kavart	a	feje	fölött,	hallgatta	a	brekegő	békákat,	a	tücsköket	és	az
ágak	susogását.	Nem	hallotta,	hogy	Brad	közben	odajött,	nem	is	érzékelte,	hogy
a	 férfi	 őt	 figyeli,	 csak	 amikor	 megszólalt:	 –	 Van	 fogalmad	 róla,	 mennyire
emlékeztetsz	az	anyámra?	A	feltornyozott	haj,	a	virág;	pontosan	így	hordta	ő	is.
Volt	valami	különös	a	férfi	hangjában,	Phyl	kíváncsian	fordult	felé.	–	Az	anyád

nagyom	szép	volt,	ezt	én	bóknak	veszem.
–	Már	a	 repülőgépen	 feltűnt	a	hasonlóság,	 sőt	még	előtte	a	bejelentkezéskor.

Úgy	is	jársz,	mint	Rebecca,	ugyanazokkal	a	könnyű	elnyújtott	léptekkel.
Phyl	elmosolyodott.	–	Ezért	akartál	újra	látni?	Mert	rá	emlékeztetlek?
Brad	elnevette	magát,	a	nő	vállára	tette	a	karját.	–	Istenem,	dehogy.	Soha	nem

akartam	azt	a	nőt	viszontlátni.	Téged	akartalak	látni,	saját	magadért.	A	ragyogóan
okos	dr.	Phylt,	 akinek	 akkora	hatalma	van	 a	 férfiak	 fölött,	 hogy	 egy	királyt	 rá
tudna	beszélni:	ossza	meg	vele	a	legféltettebb	titkait.
A	 férfi	 szorosan	 a	 karjába	 zárta,	 mélyen	 beszívta	 illatát.	 –Milyen	 titkokat

osszak	meg	veled	ma	éjjel?	–	morogta	két	csók	között.
–	Rebeccáról?	–	kérdezte	Phyl,	mert	még	mindig	kíváncsi	volt.
A	férfi	megrázta	a	fejét.	–	Először	mesélek	neked	a	nagyanyámról,	az	egyszeri

és	megismételhetetlen	Chantalról.	–Keserű	nevetés	robbant	ki	belőle.	–	Istenkém,
nálunk	 aztán	 tudták	 a	 férfiak,	 hogy	 kell	 nőt	 választani!	 Mindegyik	 nő	 első
osztályú	ribanc	volt.
Elengedte	a	nőt	és	járkálni	kezdett	a	csempézett	padlón,	miközben	a	kutya	egy

pillanatra	 sem	maradt	 el	 mellőle.	 Phyl	 a	 rácsnak	 dőlt,	 figyelte	 a	 férfit,	 ahogy
beszélt.
–	 A	 húszas	 években	 –	 kezdte	 –	 Archer	 még	 nagyon	 fiatal	 volt,	 amikor

összeismerkedtek	 Chantallal.	 A	 nő	 még	 nála	 is	 fiatalabb	 volt,	 ráadásul	 ezt	 a
képtelen,	de	annál	jobban	csengő	O'Higgins	nevet	viselte.	Az	O'Higgins	név	nagy
pénzt	 jelentett	 két	 földrészen	 is.	 Chantal	 félig	 ír	 volt,	 félig	 francia,	 ő	 volt	 az
elkényeztetett	és	akaratos	örökösnője	az	O'Higgins	whiskybirodalomnak.	–	Brad
hirtelen	 dühösen	 pillantott	 Phylre.	 –	 Láttad	 a	 képét,	 láttad,	 milyen	 szép	 volt.
Halvány	szőke,	makacs	kék	szemekkel.	A	bőre	mint	a	tej,	a	szája	csábító,	Archer
azonnal	 szerelemre	 gyulladt.	 Szerintem	 a	 lány	 is.	Végül	 is	 a	 nagyapám	 jóképű



ember	volt	és	ugyanolyan	hevesen	vágyott	rá,	mint	ahogy	a	lány.
Chantal	 elszökött	 vele	Honoluluba,	 aztán	Archer	 elhozta	 ide,	Kalanira.	De	 a

lány	 gyűlölte	 a	 szigetet.	 Jézus	 isten,	 hogy	 mennyire	 gyűlölte!	 Taszította	 a
kezdetleges	 ház;	 gyűlölte	 a	 bogarakat,	 a	 gyíkokat,	 az	 óceán	 felől	 fújó	 szelet.
Panaszkodott,	 hogy	 a	 hőség	 és	 a	 nyirkos	 levegő	 miatt	 olyan	 a	 bőre,	 mint	 az
itatós.	Lustának	és	ügyetlennek	találta	a	szolgákat,	és	úgy	érezte,	hogy	a	lányok
nem	 csupán	 úr-szolga	 viszonyban	 vannak	 a	 férjével.	 Minden	 bizonnyal	 igaza
lehetett,	 de	 a	 panaszkodás	 ellenére	 azt	 hiszem,	 szerette	 Archert,	 de	 legalábbis
kívánta	annyira,	hogy	mellette	maradjon.
Archernek	 nem	 volt	 szerencséje	 a	 terméssel.	 Az	 ananász	 elfonnyadt,	 a

cukornád	 gyéren	 nőtt,	 leginkább	 a	 gaz	 burjánzott	 a	 megműveletlen	 földeken.
Ekkor	Hereford	marhákat	 vásárolt	 és	 néhány	 jobb	 fajta	 lovat.	A	 sziget	 nyugati
felén	 terelgették	 őket	 a	 paniolók.	 Nehezen	 indult	 a	 tenyésztés,	 de	 az	 állatok
szívósak	voltak,	Archer	 rájött,	milyen	perspektívák	nyíltak	meg	 előtte	 hirtelen.
Közölte	 Chantallal,	 hogy	 terjeszkedni	 akar,	 újabb	 földeket	 vásárolni	 és	 ehhez
szüksége	van	az	asszony	pénzére.	Chantal	nem	volt	könnyű	eset,	akkoriban	volt
terhes.	 Kiszámíthatatlan	 volt	 és	 önfejű.	 De	 hosszú	 veszekedések	 után	 végül
engedett,	 ám	 csak	 csöpögtette	 Archernek	 a	 pénzt,	 aki	 őrjöngött,	 de	 végül	 is
sikerült	megvennie	az	első	ezer	holdját	a	nagy	szigeten.
Chantal	 fiút	 szült,	 ő	 volt	 Jack,	 aztán	 hamarosan	 a	 nő	 elhagyta	 őket,	 elutazott

San	Franciscóba.	Közölte,	hogy	nem	akar	semmit	egyikőjüktől	sem,	soha	többé.
Nem	sokkal	később	Archer	hallotta,	hogy	az	asszony	összeállt	valakivel,	ekkor
elváltak.
Brad	abbahagyta	a	járkálást	és	mosolyogva	Phylre	nézett.	De	a	tekintete	jeges

volt,	amikor	a	vállát	megvonva	hozzátette:	–	Szóval	ez	volt	Chantal,	az	én	drága
nagyanyám.
–	És	mi	lett	a	fiúval,	Jackkel?	Nem	is	találkozott	soha	az	anyjával?
–	 De	 igen	 –	 felelte	 Brad	 komor	 arccal.	 –	 Sok	 évvel	 később	 és	 olyan

körülmények	között,	amelyekről	most	inkább	nem	beszélnék.
–	Egyszóval	Archer	egyedül	nevelte	föl	Jacket	a	szigeten?
–	Nem	egészen.	A	nagyapám	nem	sokkal	később	újra	nősült.	–	Brad	elnevette

magát.	 –	 Mindig	 azt	 mondta,	 hogy	 kényszerből.	 Pénzre	 volt	 szüksége,	 hogy
újabb	földet	vegyen	a	nagy	szigeten.	Újabb,	erősebb	marhákat,	jobb	lovakat	akart
venni.	 Mindig	 azt	 mondta,	 hogy	 a	 szigete,	 a	 farmja	 és	 a	 fia	 az	 ő	 három
szenvedélye.	A	nők	jöttek	a	legvégén.
Egy	olyan	férfi,	mint	Archer,	könnyen	megkap	minden	nőt.	Soha	nem	kellett

futnia	utánuk;	mindig	kéznél	voltak,	ha	szüksége	volt	rájuk.	Azt	mondta,	hogy	a
legszívesebben	 Honolulu	 és	 San	 Francisco	 bordélyaiban	 vette	 meg	 a



szolgálataikat,	ahol	kevesebb	volt	velük	a	baj.
Aztán	Európába	utazott	marhákat	vásárolni,	de	nem	is	ő	lett	volna,	ha	közben

nem	keres	feleséget	is	magának.	Jóképű,	kemény	ember	volt,	de	tudott	elbűvölő
is	 lenni.	Nem	tűrte,	hogy	bármi	akadályozza,	ha	meg	akart	szerezni	valamit.	És
akkor	 a	 vagyont	 akarta	 gyarapítani.	 –	 Brad	 elnevette	 magát.	 –	 így	 aztán
beházasodott	egy	vagyonba.	–	Megvonta	a	vállát.	–	Mi	mást	tehetne	egy	jóképű,
fiatal	fickó	ragyogó	jövővel,	de	pénz	nélkül?
–	És	azzal	a	nővel	mi	történt?	–	kérdezte	Phyl.
–	 Természetesen	 ő	 sem	 bizonyult	 véglegesnek.	 Hazautazott,	 és	 kész.	 Aztán

néhány	 évvel	 később	 Archer	 bemutatta	 Jacknek	 a	 féltestvérét,	 akiről	 az	 apám
addig	nem	is	hallott.
–	És?
Brad	megvonta	a	vállát.	–	Hamarosan	ő	is	elment.	Azt	hiszem,	neki	sem	tetszett

Kalani.
–	Vagy	talán	nem	jött	ki	Jackkel?	Hisz	Jack	volt	az	elsőszülött.	És	ti	Kane-ek

nagyon	ragaszkodtok	a	földhöz.
–	Jack	gyűlölte	–	mondta	a	férfi	kurtán.	–	És	jogosan.	De	ez	hosszú	történet,	és

különben	sem	szívesen	beszélek	róla.
Rosszkedvűen	 hátat	 fordított	 vendégének,	 majd	 szótlanul	 elköltötték	 a

vacsorájukat,	 mintha	 úgy	 érezte	 volna,	 hogy	 megint	 túlságosan	 kitárulkozott.
Vacsora	 után	 csupán	 egy	 gyors	 csókkal	 búcsúzott	 a	 nőtől	 a	 vendégszoba
ajtajában.	–Fáradt	lehetsz	–	mondta	kurtán-furcsán.	–	Aludd	ki	magad.
Végigment	 a	 folyosón,	 Phyl	még	 hallotta,	 hogy	 odaszól	 a	 kutyájának,	majd

kilép	az	éjszakába.
Phyl	néhány	percig	várt,	majd	mezítláb	utána	osont	a	verandára,	de	a	férfi	már

eltűnt.	A	hatalmas	hold	ezüstös	 fényben	fürdette	a	szigetet,	 ilyen	 lélegzetelállító
látványt	 Phyl	még	 soha	 nem	 látott.	 Igaz,	 alig	 figyelt	 erre.	 Arra	 gondolt,	 hogy
Brad	 kellemes,	 elbűvölő	 külseje	 mögött	 egy	 olyan	 bonyolult	 lélek	 lakozik,
amilyennel	még	soha	nem	találkozott.
Visszament	a	néma	házba	és	megállt	Brad	szobája	előtt.	Az	ajtó	nyitva	volt,	a

lámpa	égett,	látta,	hogy	a	szoba	üres.	Hirtelen	kíváncsi	lett,	lábujjhegyen	beosont
az	ébenfa	 ládához	és	 felemelte	Rebecca	 fényképét.	Bradnek	 igaza	volt:	valóban
hasonlított	Rebeccához	a	nagy,	rémült	szemek,	ugyanaz	a	széles	száj,	fehér	bőr
és	 a	 hosszú,	 fekete	 haj.	 Még	 a	 járásod	 is	 olyan,	 mint	 Rebeccáé	 volt;	 valami
ilyesmit	mondott	neki	a	férfi.
Vajon	 ez	 a	 valódi	 oka,	 hogy	 vonzódik	 hozzám?,	 kérdezte	 borzongva	 Phyl

magától.	Vajon	ezért	érzi,	hogy	lemeztelenítheti	előttem	a	lelkét?
Idegesen,	körülpillantott.	Nem	volt	 semmi	személyes	holmi	a	szobában,	még



egy	könyv	sem	az	éjjeliszekrényen.
A	hatalmas,	szobaszerű	szekrény	ugyanolyan	személytelen	volt,	mint	a	szoba

berendezése.	Minden	a	helyén:	a	zakók	szépen	egy	sorban,	az	ingek	a	polcon,	a
cipők	kitisztítva	a	 szekrény,	aljában.	Phyl	végighúzta	a	kezét	a	 ruhaakasztókon,
majd	 arcát	 a	 puha	 tweedzakók	 közé	 temette;	 hirtelen	 nagyon	 vágyott	 a	 férfira,
bőrének	 érintésére,	 testének	 illatára.	Amikor	 a	 zakót	 közelebb	 húzta	magához,
hirtelen	egy	gyűrött	vászontáskát	vett	észre	a	sarokba	gyömöszölve.
Az	egész	valahogy	nem	illett	a	helyhez.	Az	bizonyos,	hogy	Brad	nem	használ

ilyen	 táskát,	 gondolta.	 Phyl	 habozott,	 ahogy	 nézte.	 De	 aztán	 győzött	 benne	 a
kíváncsiság,	 odahúzta	 és	 belepillantott:	 női	 úti	 holmikat	 pillantott	 meg,
rendetlenül	belehányva,	piperetáskát,	hajkefét,	pólókat,	pulóvert…
Hirtelen	bűntudatot	érzett,	gyorsan	visszahúzta	a	cipzárt	és	visszatolta	a	táskát	a

sarokba.	Azt	mondta	magában,	hogy	Brad	miért	ne	hozhatna	 ide	nőket?	Vonzó
férfi,	 sok	 nő	 boldog	 volna,	 ha	 meghívná	 magához.	 De	 valahogy	 a	 zöld
vászontáska	 tartalma	 nem	 olyan	 nőre	 vallott,	 aki	 iránt	 Brad	Kane	 érdeklődhet.
Olcsó,	szedett-vedett	holmik	voltak,	egy	hétköznapi	lány	holmijai.
Végül	 is,	 semmi	 közöm	 hozzá,	 gondolta	 Phyl,	 miközben	 visszasietett	 a

szobájába.	 Jogtalanul	 behatolt	 Brad	 magánéletébe	 és	 szégyellte	 magát	 miatta.
Ennek	 ellenére	 sokáig	 törte	 a	 fejét,	 vajon	 ki	 lehetett	 az	 a	 lány,	 aki	 otthagyta	 a
holmiját.
Levetkőzött	 és	meztelenül	bújt	be	a	 takaró	alá.	Sokáig	nem	aludt	el,	 remélte,

hogy	Brad	 visszajön.	 Nem	 így	 történt,	 és	 amikor	 Phyl	 végül	 álomba	mélyedt,
megint	 eszébe	 jutott	 Rebecca,	 a	 múlt,	 amely	 nem	 hagyja	 a	 férfit	 nyugodni.
Gondolt	 az	 apjára,	 Jackre	 is,	 és	 a	 féltestvérére,	 aki	 egyszer	 csak	 megjelent	 a
semmiből	és	majdnem	tönkretette	az	életét.



22
N ick	 Lascelles	 azzal	 a	 hírrel	 érkezett	 vissza	 Antibes-ba,	 hogy	 semmit	 nem

sikerült	 megtudnia	 a	 Flora	 Beale	 Alapítványról	 azon	 kívül,	 hogy	 Londonban
székel	 egy	 bankban.	 Ragaszkodnak	 hozzá,	 hogy	 a	 ház	 örök	 időkig	 úgy
maradjon,	 ahogy	 van.	 Az	 alapítványnak	 ehhez	 több	 mint	 elegendő	 pénz	 állt	 a
rendelkezésére,	a	bank	szerint	az	adományozónak	az	lehetett	a	szándéka,	hogy	a
házat	múzeumként	tartsák	fenn.	A	bank	igazgatója	közölte,	hogy	az	érintett	nevek
és	a	részletek	bizalmas	természetűek,	természetesen	nem	árulhatja	el	őket,	hacsak
természetesen	nem	hivatalos	dologról	van	szó,	például	rendőrségi	ügyről.
–	Ott	vagyunk,	ahonnan	elindultunk	–	jegyezte	meg	komoran	Nick,	miközben

a	szállodában	ebédelt	Millie-vel	és	Beával.	–	Az	egyetlen	kézzelfogható	dolog	a
kulcs,	amelyet	a	házban	találtunk.
Előhúzta	 az	 ezüstkulcsot	 a	 zsebéből	 és	 kirakta	 az	 asztalra.	 Mindhárman

rámeredtek.	Kicsi,	jellegtejen	tárgy	volt,	akár	egy	hétköznapi	kulcs.	–	Talán	egy
bőrönd	vagy	utazótáska	kulcsa	lehet	–	találgatta	Bea.
–	Egy	utazóládát	találtam	csak	a	padláson,	de	az	nem	volt	bezárva.
–	És	szekrény?
Nick	 lassan	 megcsóválta	 a	 fejét.	 –	 Nem	 volt	 egyik	 sem	 bezárva.	 A	 dadus	 a

matrac	 alatt	 fejtegette	 a	 titkait.	 Hacsak…	 –	 Elhallgatott	 egy	 pillanatra.	 –
Emlékszel,	hogy	milyen	kurtán-furcsán	fejeződött	be	az	az	írás?	Nem	számolt	be
róla,	mi	 történt	a	szigeten,	csak	hogy	megérkeztek.	Nem	fejezte	be	a	 történetet,
nem	írta	oda,	hogy	vége.
–	Vagyis	 úgy	 gondolja,	 hogy	 ez	 a	 kulcs	 nyitja	 azt	 a	 helyet,	 ahol	 a	 nő	 többi

titkos	holmija	van?	–	kérdezte	Millie.
–	A	fejemet	tenném	rá.	–	Nick	alaposabban	is	szemügyre	vette	a	kulcsot.	–	Lám

csak,	belegravíroztak	egy	számot.	–	Hunyorogva	pillantott	Millie-re.	–	Árulja	el
nekem,	legyen	szíves,	hol	tartaná	egy	kedves,	törvénytisztelő	öreg	hölgy	a	titkos
papírjait?
–	A	bankban	–	vágta	rá	azonnal	Millie.
A	 férfi	 bólintott.	 –	 Fogadok,	 hogy	 ez	 egy	 banki	 széfkulcsa.	 Kérdés,	 melyik

bankban?
Bea	szomorúan	felsóhajtott.	–	Több	száz	lehet	belőlük	csak	a	tengerparton.
Nick	bizakodóan	rájuk	mosolygott.	–	Szóval	megint	én	játszom	detektí-vesdit,

hogy	megtaláljam,	melyik	az?
Ebéd	után	Nick	azonnal	el	 is	viharzott,	Bea	pedig	elhatározta,	hogy	megnézi,



miként	halad	a	munka	a	villánál.	A	konyha	és	az	új	fürdőszobák	már	elkészültek,
a	helyiségekben	egymás	 sarkára	 tapostak	 a	burkolók,	 az	 épületszobrászok	és	 a
festők.	 A	 villát	 még	 mindig	 állvány	 borította,	 de	 a	 medence	 már	 majdnem
elkészült,	a	kertben	pedig	már	dolgoztak	a	kertészek,	hogy	helyreállítsák	a	hely
régi	szépségét.
Millie	új	határidőt	szabott	a	vállalkozónak,	aki	ezt	tartani	is	akarta,	elsősorban

a	beígért	bőkezű	prémium	miatt.	Millie	pedig	beletörődött,	hogy	a	ház	egy	kicsit
később	 lesz	kész	 teljesen,	 ám	be	 lehet	hordani	 a	bútorok	egy	 részét,	 és	néhány
helyiség	már	lakható	lesz.
Úgy	 volt,	 hogy	Millie	 is	 elmegy	Beával,	 de	 indulás	 előtt	 a	 váratlanul	 rátört

fáradtságra	panaszkodott.	Menj	el	egyedül,	drágám	–	mondta	neki	egy	búcsúcsók
kíséretében.	–Majd	beszámolsz	róla,	mit	láttál.
Millie	búcsút	intett	Beának	és	boldogan	elsétált	kedvenc	asztalához	a	teraszon,

ahonnan	gyönyörű	kilátás	nyílt	a	tengerre.
Magához	 intette	 a	 pincért	 és	 egy	 pohár	 konyakot	 rendelt,	mondván,	 az	majd

rendbe	hozza.	Elégedetten	felsóhajtott,	nézte	a	fenyőket,	az	olajfákat,	a	rózsaszín
és	vörös	bougainvilleákat,	az	ezüstösen	csillogó,	kék	tengert.	Arra	gondolt,	hogy
szinte	mindenhol	járt	már	a	világon,	de	ezt	a	helyet	szereti	a	legjobban.
Ostoba	nő,	mondta	magának	mosolyogva,	hiszen	minden	helyre	ezt	mondtad,

ahol	csak	megfordultál.	Mostanára	már	meg	kellett	volna	tanulnod,	hogy	nem	a
hely	számít,	hanem	a	társaság.	Régen,	amikor	még	fiatal	voltál,	ez	mindig	valami
férfi	volt.	Most,	hogy	megvénültél,	 ez	a	drága	kislány,	Bea.	Tudnod	kell,	hogy
saját	magadat	 látod	 benne,	 bár	 tény,	 hogy	 te	 sose	mutattad	 ki,	 hogy	magányos
vagy	és	megsebzett.	Túlságosan	is	büszke	voltál	ehhez,	mindig	eltakartad	ezzel	a
ki-ha-én-nem	viselkedéssel.
Elnevette	magát,	mert	tudta,	hogy	most	már	késő.	Hamarosan	megérkeznek	a

gyerekek,	a	Villa	Mimosa	már,	majdnem	kész.	Mindent	eltervezett	előre,	minden
úgy	lesz,	ahogy	kívánja.
Millie	boldogan	kortyolgatta	a	konyakot,	nézte	a	Földközi-tengert.	Hangosan

vijjogtak	a	feje	fölött	köröző	sirályok,	a	nap	sugarai	melengették	a	karját,	enyhe
szellő	lebegett	a	pálmafák	felől.	Elégedett	sóhaj	szakadt	ki	belőle,	amikor	letette
a	poharat	az	asztalra,	kényelmesen	hátradőlt	a	fotelben	és	behunyta	a	szemét.
Mélyen	aludt,	amikor	a	fájdalom	belemarkolt	a	szívébe,	mint	már	annyiszor	az

elmúlt	néhány	évben.	Csakhogy	ezúttal	immár	utoljára.	Arcáról	akkor	sem	tűnt	el
a	mosoly,	amikor	meghalt.
–	Ezt	nem	hiszem	el!	–	sikoltott	föl	Bea,	amikor	közölték	vele	a	hírt.	–	Ez	nem

lehet	 igaz!	Kérem,	mondják,	 hogy	 nem	 igaz.	 –	Azt	 hitte,	megszakad	 a	 szíve	 a
fájdalomtól,	amikor	hamuszín	arccal	Nickhez	fordult.	–	Millie	a	barátom	volt	–



suttogta.	–	Jó	volt	hozzám,	kedves	és	nagylelkű.	Magához	vett,	amikor	el	voltam
veszve	 és	megosztotta	 velem	az	 életét.	 –	Olyan	 erővel	 tört	 rá	 a	 zokogás,	 hogy
szinte	fojtogatta.
–	 Mondd	 meg,	 Nick,	 miért	 pont	 most	 kellett	 meghalnia?	 Miért?	 Ez	 nem

igazság!
A	férfi	csak	fogta	a	lány	remegő	kezét,	ő	is	kedvelte	Millie-t,	látta	a	jóságát	a

harsány	külső	alatt	és	ugyanúgy	megdöbbentette	és	elszomorította	a	halála,	mint
a	lányt.	De	aggódott	Bea	miatt	 is;	 törékeny	személyisége	mintha	szétesett	volna
az	újabb	csapás	alatt.	Szorosan	magához	ölelte,	erőt	akart	adni	neki	és	reményt,
hogy	tá	támaszkodhat	majd.
Bea	összefüggéstelenül	és	zavarodottan	beszélt	Millie-ről,	arról,	hogy	fel	kell

hívnia	Phylt,	mert	Phyl	Millie	barátja	volt.	Nick	megpróbálta	megnyugtatni,	hogy
ő	majd	 beszél	 Phyllel,	 hogy	 felhívja	Millie	 ügyvédjét	 New	Yorkban;	 hogy	 ne
aggódjék,	mindent	elintéz.	Előbb	azonban	Beát	a	szobájába	kísérte	és	felhívta	az
orvost,	hogy	adjon	nyugtatót	neki.
Az	 ügyvéd,	 John	 Hartley	 elintézte,	 hogy	 a	 temetés	 már	 két	 nap	 múlva

megtörténjen.	Közölte	Nickkel,	hogy	részt	venni	sajnos	nem	tud,	de	a	hét	végén
odautazik,	hogy	elrendezze	Mrs.	Renwick	dolgait.
Phylt	azonban	nem	lehetett	elérni.	Nick	legalább	egy	tucatnyi	üzenetet	hagyott

a	 rögzítőjén,	 közölte,	 hogy	Millie	Renwickről	 van	 szó,	 kérte,	 hogy	Phyl	 hívja
vissza,	de	a	telefon	néma	maradt.
A	temetés	napján	felhőtlen,	kék	volt	az	ég,	hétágra	sütött	a	nap.	–	Tökéletes	–

jegyezte	meg	Bea	szomorúan.	–	Mintha	csak	Millie	rendelte	volna	meg.
Csak	ők	 jelentek	meg	 a	 temetésen,	 leszámítva	 a	 fekete	 zakós	pincéreket	 és	 a

szállodai	 személyzetet,	 akik	 diszkréten	 meghúzódtak	 a	 háttérben,	 hogy	 végső
búcsút	 vegyenek	Millie	Renwicktől,	 és	 nemcsak	 azért,	mert	 bőkezű	 volt	 velük,
hanem	mert	őszintén	szerették.
Bea	Millie	kedvenc	rózsaszín	rózsáiból	és	fehér	liliomaiból	köttetett	koszorút.

Amikor	letette	a	sírra,	egy	másodpercre	megállt	és	fejet	hajtott.	Ujjait	az	ajkára
tette	 és	 dobott	 egy	 utolsó	 csókot	 az	 öregasszonynak,	 majd	 Nick	 karján	 lassan
elballagott.
Bea	nem	bírt	egy	nappal	sem	tovább	maradni	a	szállodában,	elhatározta,	hogy

beköltözik	a	villába,	ha	nem	is	készült	el	teljesen.
Nick	 vállára	 hajtotta	 a	 fejét	 a	 fekete	 autóban	 és	 a	 boldog	 napokra	 gondolt,

amelyeket	 Millie-vel	 töltött.	 És	 saját	 magára.	 Itt	 fog	 élni	 álmai	 házában;	 csak
most,	Millie	erőt	kölcsönző	jelenléte	nélkül	az	egészet	értelmetlennek	érezte.	A
kocsi	 befordult	 a	 nagy	 vaskapun,	 Bea	 kinyitotta	 a	 szemét,	 miközben	 szótlanul
felhajtottak	a	kavicsos	kocsi	feljárón	a	Villa	Mimosához.



A	lépcsőn	ott	ült	két,	ijedt	tekintetű,	sápadt	kisgyerek,	akiknek	még	mindig	ott
lógott	a	nyakában	a	repülőgépen	odaakasztott	névcédula.
–	Ez	Scott	és	Julie	Renwick	lesz!	–	kiáltott	föl	rémülten	Bea.	Teljesen	kiment	a

fejéből,	hogy	a	gyerekek	ma	érkeznek.	Sőt	el	is	felejtette,	hogy	léteznek.
Az	 Air	 France	 képviselője	 megkönnyebbülten	 futott	 oda	 hozzájuk.	 Közölte,

hogy	miután	 senki	 nem	 várta	 a	 gyerekeket	 a	 repülőtéren,	 nagyon	 aggódtak.	A
Villa	Mimosa	 címét	 viszont	 tudták,	 így	 idehozta	 őket.	Mivel	megbízatása	 ezzel
véget	ért,	gyorsan	elrohant,	mielőtt	még	meggondolhatták	volna	magukat.
Bea	 szomorúan	 a	 gyerekekre	 nézett,	 aztán	 Nickre.	 –Most	 mit	 csinálunk?	 –

suttogta.
A	 két	 ijedt	 gyerek	 elkerekedett	 szemmel	 nézett	 rájuk.	 Úgy	 hasonlítottak

egymásra,	mint	 két	 tojás:	 ugyanaz	 a	 kerek	 arc,	 szeplők,	 kék	 szemek,	 csillogó,
barna	haj,	a	lányé	lófarokba	fogva.	A	kisfiú	a	húga	kezét	szorongatta,	némán	és
ijedten	várták,	mi	történik	most	velük.
Scotty	 Renwick	 torkában	 megjelent	 a	 gombóc,	 tudta,	 hogy	 mindjárt	 elsírja

magát.	 Nagyokat	 nyelt	 és	 nézte	 a	 nőt	 meg	 a	 férfit,	 akik	 úgy	 bámultak	 rájuk,
mintha	még	soha	nem	láttak	volna	gyereket.	Még	erősebben	megszorította	Julie
kezét,	tudta,	hogy	a	húga	miatt	bátran	kell	viselkednie.	Hiszen	megmondták	neki
a	papa	meg	a	mama	temetése	után,	hogy	most	már	ő	a	férfi,	neki	kell	vigyáznia	a
kishúgára.	 És	 ez	 is	 volt	 az	 igazság.	 Ketten	 maradtak	 a	 világban.	 De	 a	 világ
hirtelen	olyan	nagy	lett,	amikor	elkerültek	abból	a	kisvárosból,	ahol	addig	éltek,
ahol	mindenki	ismert	mindenkit.	Ez	a	két	idegen	úgy	méregeti	őket,	mintha	nem
is	hallottak	volna	róluk	sosem.	És	ez	a	nő	nem	lehet	Millie	néni,	mert	az	biztos
öregebb.
Védelmezőén	 fogta	 át	 Julie	 vállát,	 várta,	 mi	 lesz.	 Mert	 eddig	 mindig	 csak

történtek	 velük	 a	 dolgok.	 Az	 emberek	 mindenféle	 helyekre	 küldték	 őket,	 enni
adtak	 nekik,	 közben	 szomorúan	mosolyogtak	 és	 ilyesmiket	mondtak:	 –	Milyen
szerencsések	vagytok,	hogy	van	egy	gazdag	nagynénitek	Dél-Franciaországban.
Mázlisták,	 egy	nagy	villába	költöztök.	 –	Hát	 persze	–	morogta	 ilyenkor	Scotty
keserűen	–,	tényleg	mázlisták	vagyunk.
A	 vörös	 hajú	 nő	 most	 rámosolygott.	 –	 Isten	 hozott	 benneteket	 a	 Villa

Mimosában,	 Scott	 és	 Julie	 –	 mondta	 meleg	 hangon.	 –	 Nagyon	 örülök,	 hogy
megérkeztetek.	 Biztosan	 fáradtak	 vagytok.	 Gyertek	 be,	 megmutatom	 a
szobáitokat.	Millie	néni	külön	nektek	rendeztette	be.
Scott	 Julie-ra	 pillantott.	 A	 kislány	 tekintete	 üres	 volt,	mint	mindig	 az	 utóbbi

időben.	Mintha	nem	is	lettek	volna	érzelmei.	Julie	egyszer	sem	sírt	a	temetés	óta,
pedig	 előtte	 szinte	 egyfolytában	 bömbölt.	 És	 persze	 ő	 is	 néha	 úgy	 vonított	 a
fájdalomtól,	mint	egy	kutya.	És	a	dühtől,	merthogy	nagyon	dühös	is	volt.	Dühös



volt	arra,	aki	miatt	a	mama	és	a	papa	meghalt,	dühös	volt	magára,	hogy	nem	elég
nagy	és	erős,	hogy	megvédje,	Julie-t.	Dühös,	hogy	nem	tudja	visszaforgatni	az
idő	kerekét,	hogy	minden	olyan	lehessen,	amilyen	volt,	amikor	még	négyesben
éltek	a	kis	sárga	házban,	ahol	a	fákról	mindig,	hullottak	a	levelek.	Meg	is	ígérte
az	Istennek,	hogy	soha	nem	panaszkodik,	ha	gereblyézni	kell,	csak	adja	vissza	a
szüleiket.	De	a	jelek	szerint	az	Istennel	nem	lehet	alkudozni.
És	most	itt	vannak	Julie-val	egy	idegen	országban,	amelyet	Franciaországnak

hívnak,	 ahol	 mindenki	 olyan	 érthetetlenül	 beszél,	 két	 idegennel	 egy	 hatalmas
házban,	 amit	 Villa	Mimosának	 hívnak	 és	 olyan,	 mint	 a	 filmekben.	Mert	 hiába
mosolyognak	 rájuk,	 attól	 még	 idegenek.	 És	 különben	 is,	 meg	 volt	 ijedve.	 És
honvágya	volt.
–	Te	vagy	Millie	néni?	–	szólalt	meg	Julie	hirtelen	és	gyanakvóan	méregette	a

nőt.
Scott	 gyorsan	meglökte	 a	 könyökét;	 nem	megmondta,	 hogy	 ne	 szóljon	 egy

szót	se,	és	ne	 is	kérdezzen?!	Megmondta	neki,	hogy	majd	ő	elintéz	mindent,	és
nem	fognak	ott	maradni.	Bízza	csak	rá,	hamarosan	megint	otthon	lesznek.	–	De
Scottie,	 hol	 vagyunk	 otthon?	 –	 kérdezte	 Julie	 csendesen,	 mire	 Scott	 torkában
megint	megjelent	 az	 átkozott	 gombóc.	Nem	 tudta	 a	 választ,	 fogalma	 sem	 volt.
Most	 már	 semmit	 nem	 tudott.	 Még	 csak	 kilencéves	 volt,	 és	 nem	 akart	 felnőtt
lenni.	Ő	csak	azt	szerette	volna,	ha	olyan	marad	az	életük,	amilyen	azelőtt	volt.
Bea	French	vagyok	–	mondta	a	nő,	lehajolt	és	megpuszilta	Julie	arcát.	Lehajolt

a	fiúhoz	is,	de	az	gyorsan	visszahúzódott.	Nem	akarta,	hogy	megint	megcsókolja
egy	idegen.
–	Én	meg	Nick	Lascelles.	–	A	férfi	a	kezét	nyújtotta,	Scott	bizonytalanul	fogta

meg.	 –	 Millie	 nénétek	 barátai	 vagyunk	 –	 mondta.	 –	 Gyertek	 be	 szépen,	 hadd
vezessünk	titeket	körül.
Scott	megfogta	Julie	kezét,	 így	léptek	be	a	házba.	A	kisfiú	meglepetten	nézett

körül	a	hallban.	Nem	látott	bútort	sehol,	sem	lerúgott	sáros	cipőt	a	sarokban,	és
kabátok	sem	lógtak	az	akasztón,	mint	otthon.
–	Ez	 olyan,	mintha	 nem	 lakna	 itt	 senki	 –	mondta	 érdesen	 csikorgó	 hangján,

amit	a	papája	annyiszor	kinevetett.
–	Millie	 néni	 teljesen	 átépítette	 a	 villát	miattatok	 –	 felelte	Bea.	 –	Azt	 akarta,

hogy	 kész	 legyen,	mire	megjöttök.	Még	 csak	 a	 konyha	 van	 berendezve	meg	 a
hálószobák.
–	És	kész	az	úszómedence	is	–	tette	hozzá	Nick	–,	ezt	el	ne	felejtsd!
–	Van	egy	medence?	–	Scott	fáradt	szemében	érdeklődés	csillant	meg.
–	Hát	persze	hogy	van	–	felelte	gyorsan	Bea.	–	De	közel	van	a	tenger	is,	 tele

halászhajókkal.



–	Aha.	–	Scott	megvonta	a	vállát	és	dühösen	Julie-ra	meredt,	aki	épp	odafutott
Nickhez	és	teljes	bizalommal	megfogta	a	kezét.
A	kislány	felnézett	a	férfira	és	csendesen	megkérdezte:	–	Hol	van	Millie	néni?
Bea	figyelmeztető	pillantást	küldött	Nicknek,	mintha	azt	akarta	volna	mondani,

hogy	túl	kemény	volna	az	igazság	szegény,	érzelmileg	megviselt	gyerekeknek.	–
Millie	néni	most	nem	tud	itt	lenni	–	mondta	gyorsan.
Julie	 felbámult	 rá.	 –	 Meghalt,	 ugye?	 –	 Szomorúan	 pillantott	 fel	 Nickre.	 –

Ugyanezt	 mondták,	 amikor	 a	 mami	 meg	 a	 papi	 meghalt.	 Azt	 mondták,	 hogy
többé	már	nem	lehetnek	velünk.
Atyaúristen,	gondolta	Scotty,	 és	megint	 érezte	a	 torkában	a	gombócot,	 Julie-

nak	igaza	van.	Pontosan	ezt	mondták.	Most	mi	lesz	velünk?	Azt	mondták,	hogy	ő
volt	 az	 egyetlen	 rokonunk…	 most	 meg	 nincs	 senkink…	 árvák	 lettünk…	 egy
idegen	országban…	idegen	emberek	között.
–	Nagyon	 sajnálom,	 Julie	–	 felelte	Nick	–,	 így	van,	de	minden	 rendben	 lesz.

Beával	majd	vigyázunk	rátok.
–	Majd	én	vigyázok	Julie-ra	–	morogta	Scotty.	–	Az	én	húgom.
–	Bea,	kikötődött	a	hajszalagom	–	szólalt	meg	selypegve	Julie.	–	És	pisilni	is

kell.
Nagyot	 ásított,	 miközben	 ment	 Bea	 után	 a	 lépcsőn,	 de	 egy	 pillanatra	 sem

engedte	el	Scott	kezét.	–	Egy	szót	se!	–	figyelmeztette	a	fiú	a	húgát,	amikor	Bea
kinyitotta	az	ajtót	és	megmutatta	a	rózsaszínben	tündöklő	lányszobát,	amely	egy
királylánynak	is	jó	lett	volna.
–	Millie	néni	tudta,	hogy	a	rózsaszín	a	kedvenc	színed,	Julie	–	magyarázta	Bea,

miközben	 a	 kislány	 lelkes	 kiáltással	 a	 játék	 állatok	 felé	 rohant,	 amelyek	 ott
várakoztak	az	ablak	alatt	az	ágyon.	–	És	azt	 is,	hogy	a	 tiéd	meg	a	zöld,	Scott	–
mondta	és	a	kisfiúra	mosolygott.
–	Engem	nem	érdekel	–	morogta	Scott	és	közömbösen	rántott	egyet	a	vállán.

Sarkon	fordult,	ügyet	sem	vetett	a	húgára,	aki	ujjongva	kapta	fel	a	hatalmas	babát
az	ágyról.
Hirtelen	 nem	 bírta	 tovább,	 a	 gombóc	 egyre	 nagyobbra	 nőtt,	 nem	 tudta

visszatartani	a	könnyeit,	kirohant	a	szobából.
Állt	a	folyosón	görnyedt	háttal,	kezét	ökölbe	szorította	a	zsebében.	Nick	így	is

tudta,	hogy	sír,	ő	pedig	nem	akarta,	hogy	akárki	sírni	lássa.
–	Sírd	csak	ki	magad,	Scott	–	szólalt	meg	a	férfi.	–	Nagyon	sok	szomorúság

ért	benneteket.	Először	a	szüleitek,	most	meg	Millie	néni.
–	Mit	 törődött	ő	velünk?	–	kérdezte	a	fiú	sírástól	elfulladó	hangon.	–	Nem	is

ismert	minket.
–	Igaz,	hogy	Millie	néni	soha	nem	találkozott	veletek,	de	mindenről	tudott.	És



akiről	 ő	 tudott,	 azzal	 törődött.	Tudod,	 öreg	 volt	már,	 de	 nekünk	mondta,	 hogy
soha	nem	voltak	gyerekei,	és	nagyon	örült,	hogy	végre	 lesznek.	Hidd	el,	Scott,
hogy	várt	benneteket.	Hogy	vele	lesztek,	hogy	törődhet	veletek.
Nick	 megpaskolta	 Scott	 vállát.	 –	 Hosszú	 út	 van	 mögöttetek,	 fiam.	 Fáradt

lehetsz	 és	 gondolom,	 éhes	 is.	Mit	 szólnál	 hozzá,	 ha	 lemennénk	 a	 konyhába	 és
összeütnénk	valamit	a	lányoknak.	Utána	meg	megnézhetnénk	a	medencét.
Scott	 hangosan	 szipogott.	Még	mindig	 nem	 nézett	 ugyan	Nickre,	 de	 elindult

utána	 a	 lépcsőn.	 Leült	 a	 konyhaasztal	 mellé,	 a	 fejét	 lehajtotta,	 amíg	 Nick,
megnézte,	mit	talál	a	hűtőszekrényekben.
Nick	nagyot	füttyentett,	majd	kitett	két	csomagot	az	asztalra.	–	A	jó	öreg	Millie

néni	 –	 szólalt	 meg	 mosolyogva.	 –	 Tudta,	 mit	 szeret	 egy	 amerikai	 gyerek	 a
legjobban.	Hot	dog	és	sült	krumpli!
Scott	 érdeklődéssel	 pillantott	 fel,	 de	 még	 mindig	 nem	 szólt	 semmit.

Hamarosan	 megjelent	 Julie	 is	 és	 felkapaszkodott	 a	 bátyja	 mellé.	 Egy	 zöld
plüssbékát	dajkálgatott	a	karjában	és	némán	figyelte,	ahogy	Nick	és	Bea	elkészíti
az	ételt.
Aztán	mindenki	fogta	a	tányérját	és	kimentek	a	teraszra,	körülülték	az	asztalt,

de	 valahogy	 mintha	 elment	 volna	 az	 étvágyuk.	 Még	 Nick	 is	 kifogyott	 a
történeteiből.	A	két	gyerek	csak	ült	és	a	tányérjába	meredt.
Nick	 Beára	 pillantott	 és	 látta,	 hogy	 könnyek	 csillognak	 a	 szemében.	 Tudta,

hogy	nem	sok	választja	el	a	hangos	sírástól.	Olyan	hirtelen	jött	minden:	Millie,	a
temetés,	aztán	a	gyerekek.
–	 Nézzetek	 oda!	 –	 kiáltotta	 el	 magát	 Julie	 hirtelen.	 Arra	 fordultak,	 ahová

mutatott.	–	Ott!
Egy	 nagy	 kutya	 bújt	 elő	 a	 bokrok	 alól,	 megállt	 és	 rájuk	 nézett,	 miközben

reménykedve	szimatolta	a	levegőt.
Hosszú	 lábú,	 göndör	 szőrű,	 loncsos	 kutya	 volt,	 és	 nagyon	 éhes.	 Az	 éhség

legyőzte	 benne	 a	 félelmet,	 oldalazva	 elindult	 feléjük,	 közben	 egyre	mélyebbre
kushadt,	 a	 végén	 a	 hasa	 már	 szinte	 a	 földet	 súrolta.	 A	 végén	 odafeküdt	 Scott
lábához,	orrát	 a	mancsai	közé	dugta,	 és	 felnézett	 a	 fiúra	nagy,	barna,	 szomorú
szemével.
Scotty	 csak	 nézte	 a	 kutyát.	 Úgy	 érezte,	 mintha	 csak	 a	 saját	 szemét	 látná	 a

tükörben.	Hirtelen	nagyon	akarta	ezt	a	kutyát,	jobban,	mint	bármit	egész	életében.
Kóbor	 kutya	 volt;	 mintha	 tudta	 volna,	 hogy	 nem	 kell	 ezeknek	 az	 embereknek
ebben	a	flancos	villában.	És	Scott	is	tudta,	hogy	nem	tarthatja	meg,	mert	ezek	az
emberek	nem	engedik	meg,	ezért	nem	is	simogatta	meg.
Bea	 is	nézte	a	kutyát	és	közben	arra	gondolt,	milyen	sok	közös	van	közte	és

Millie	kis	rokonai	között.	És	bár	egy	szó	sem	hangzott	el	közöttük,	látta,	milyen



vágyakozva	 nézik	 az	 állatot,	 és	 megérezte,	 hogy	 ez	 az	 a	 pillanat,	 amikor	 utat
találhat	a	szívük	felé.
–	Jól	van,	kutyus	–	mondta	–,	érezd	magad	otthon.
Scott	diadalordítással	 lökte	hátra	a	 székét	és	karját	 a	kutya	nyaka	köré	 fonta.

Az	 a	 csomó	 a	 torkában	 egy	 varázsütésre	 eltűnt,	 és	 ahogy	 a	 kutya	 a	 kezét
nyalogatta,	 azon	 kapta	 magát,	 hogy	 nevet.	 Nevetek,	 gondolta	 magában
meglepetten,	megint	nevetek!	Megbokszolta	 Julie	karját	 és	kijelentette:	–	Az	én
ágyamban	fog	aludni.
–	Nem,	mert	az	enyémben.
–	Nem.
–	Meg	lehet	osztozni	rajta	–	szólalt	meg	gyorsan	Bea.
–	És	hogy	hívjuk?	–	kérdezte	izgatottan	Julie,	és	nézte,	ahogy	Scott	megeteti	a

kutyával	 az	 ételüket.	 A	 kutya	 egy	 szempillantás	 alatt	 mindent	 eltüntetett,	 aztán
leült	és	fülét	hegyezve	boldogan	várta	a	folytatást.
–	Olyan	aranyos	–	jegyezte	meg	Bea	nevetve.	–	Mit	szóltok	a	Tappancshoz?
A	gyerekek	 végre	megint	 úgy	 viselkedtek,	mint	 a	 gyerekek	 és	 nem	mint	 két

érzelmileg	 kiürült	 kis	 felnőtt.	 Bea	 hálát	 adott	 az	 égnek	 a	 kutyáért.	 Nickre
pillantott,	és	azonnal	látta,	hogy	a	férfi	is	ugyanarra	gondol:	és	most	mi	lesz?	Mi
lesz	Scott	és	Julie	Renwickkel,	hogy	Millie	is	meghalt?
Millie	ügyvédje,	 John	Hartley	két	nappal	később	érkezett	meg	New	Yorkból.

Idősebb	férfi	volt,	a	haja	ősz,	a	viselkedése	ünnepélyes	és	kimért,	évtizedek	óta	ő
látta	el	jogi	tanácsokkal	Millie-t.
–	Mrs.	Renwick	évek	óta	panaszkodott	a	szívére	–	magyarázta	Beának.	–	Amit

meg	 lehetett	 tenni,	 azt	megtették	 az	orvosok.	Tudta,	 hogy	bármikor	meghalhat.
Éppen	ezért	nem	volt	hajlandó	 leszokni	a	dohányzásról,	hiába	 tudta,	hogy	nem
tesz	jót	neki.
Beának	eszébe	jutott	az	első	találkozása	Millie-vel	az	Ötödik	sugárúti	lakásban

azon	az	esős	napon,	„…nem	az	alkohol	 fog	végezni	velem	–	mondta	akkor	az
öregasszony	–,	hanem	ez	a	kurva	cigaretta.”
–	 Ezt	 a	 levelet	 önnek	 írta,	 kisasszony.	 A	 halála	 előtt	 pár	 nappal	 érkezett	 –

közölte	Hartley.	Átadta	Beának	 a	 levelet,	majd	 összekulcsolt	 kézzel	 hátradőlt	 a
székben,	míg	Bea	olvasott.
Tudom,	 hogy	 nem	 lehet	 már	 sok	 időm	 hátra,	 ezért	 is	 igyekeztem	 kipróbálni

mindent,	 drága	 lányom.	Azt	 hiszem,	 szerencsés	 nő	 voltam;	megkaptam	mindent,
amit	csak	akartam.	Aztán,	mint	valami	égi	áldás,	megjelentél	te	az	életemben;	el
nem	tudom	neked	mondani,	hogyan	aranyoztad	be	az	utolsó	napjaimat.	Te	voltál
az	unokám,	aki	nem	adatott	meg	nekem,	a	tökéletes	társ,	aki	velem	nevet,	és	aki	a
barátom.	 És	 akit	 nyugodtan	 kényeztethetek.	 Aki	 meghallgatja	 az	 ostoba



történeteimet	és	velem	együtt	nevet	a	 saját	ostobaságaimon.	Te	 tetted	 teljessé	a
napjaimat,	nélküled	sokkal	magányosabb	lettem	volna.
Szerettem	volna	segíteni	neked,	hogy	megtaláld	önmagad,	pedig	 tudtam,	hogy

ha	ez	bekövetkezik,	akkor	elhagysz.	Magam	mellett	szerettelek	volna	tudni	örökre,
de	 még	 én	 sem	 vagyok	 ám	 ennyire	 önző,	 ezért	 amikor	 rábukkantál	 a	 Villa
Mimosára	 és	 rájöttél,	 hogy	 a	 ház	 kapcsolatban	 van	 a	 múltaddal,	 már	 tudtam,
hogy	tudok	neked	segíteni.	Aztán	megjött	a	hír	a	szegény	elárvult	gyerekekről	és
kikerekedett	a	kép,	mert	tudtam,	hogy	ha	a	múltad	nem	is	tudom	neked	visszaadni;
biztosíthatom	a	jövőd.
Élveztem	az	életet,	Bea,	szóval	ne	gyászolj	sokáig.	Azt	akarom,	hogy	most	már

te	élvezd.	Az	ügyvédem	mindenről	gondoskodik.
Csókol	barátnőd	és	fogadott	nagyanyád:
Millie	Renwick
Bea	 szomorúan	 pillantott	 az	 ügyvédre.	 –	 Nagyon	 jó	 volt	 hozzám	 –	 mondta

csendesen.	–	Mint	egy	igaz	barát.
–	Valóban	jó	ember	volt	–	bólintott	az	ügyvéd.	–	De	ezt	csak	kevesen	látták	a

frivol	 külső	 alatt.	 Nem	 tudták,	 milyen	 bőkezűen	 jótékonykodott,	 és	 közben
mindig	ragaszkodott	a	névtelenséghez.	De	talán	rátérhetnénk,	Miss	French,	Mrs.
Renwick	nemrég	megváltoztatott	végrendeletének	tartalmára.
Az	ügyvéd	megköszörülte	a	torkát,	majd	a	szemüvege	felett	Beára	pillantott.	–

Mrs.	Renwicknek	az	volt	a	szándéka,	hogy	az	öné	legyen	a	Villa	Mimosa.	Nem	a
végrendeletében	 hagyományozza	 önre,	 hanem	 már	 eredetileg	 is	 az	 ön	 nevére
vásárolta.	Az	első	pillanattól	kezdve	nem	hagyott	kétséget	róla,	hogy	a	ház	öné
és	 csak	 az	 öné.	 Azt	 írja,	 reméli,	 megtalál	 benne	 mindent,	 amire	 csak	 vágyik,
beleértve	természetesen	a	boldogságot	is.
Bea	szeme	elkerekedett,	úgy	meglepődött.
–	Mrs.	 Renwick	 önre	 hagyott	 továbbá	 ötmillió	 dollárt	 is,	 mondván,	 ha	 már

múltja	nincs,	legalább	jövője	legyen.
–	Ötmillió	dollárt!
–	 Pontosan,	 de	 egy	 feltétellel:	 Mrs.	 Renwick	 azt	 kívánja,	 hogy	 vállalja	 a

gyerekek	 felnevelését,	 mintha	 az	 önéi	 volnának.	 Azt	 írja,	 reméli,	 ezzel
biztosította	 önnek	 a	 jövőt.	 Lesz	 otthona,	 családja,	 elegendő	 pénze	 a	megfelelő
életre.	 Ezután	 részletezi,	 milyen	 összegeket	 hagyományoz	 különböző
egyetemekre	 és	 kórházakra,	 valamint	 jótékonysági	 pénzalapokra,	 továbbá
rendelkezik	 az	 ékszereiről,	 melyeket	 ön,	 illetve	 dr.	 Forster	 örökölnek.	 A
fennmaradó	 vagyont,	 kétszázötvenmillió	 dollárt	 pedig	 a	 két	 gyerek,	 Scott	 és
Julie	örökli,	számukra	letéti	alapot	hozott	létre.
Még	aznap,	miután	az	ügyvéd	elment,	Bea	közölte	az	újságot	Nickkel.	–	Millie



sajnált,	 hogy	 elveszett	 a	 múltam	 –	mondta	 neki	 könnyek	 között.	 –	 Legalább	 a
jövőmet	 akarta	 biztosítani.	 Úgy	 nézz	 rám,	 hogy,	 én	 vagyok	 a	 Villa	 Mimosa
úrnője	és	két	gyerek	„anyja”,	akik	jószerivel	nem	is	ismernek.
–	 Továbbá	 milliomos!	 –	 tette	 hozzá	 döbbenten	 Nick.	 –Aki	 ráadásul	 két

hihetetlenül	gazdag	kiskölyök	nevelőanyja!
–	Jézusom,	Nick,	most	mit	tegyek?
Nick	felemelte	a	lány	állát	és	biztatóan	rámosolygott.	–Amit	mindig	–	mondta.

–	 Hívd	 föl	 Phylt!	 Most	 már	 a	 rendelőjében	 lesz.	 Aztán	 pedig	 –	 folytatta	 –
javaslom,	 hogy	 nyissunk	 ki	 egy	 palack	 pezsgőt	 és	 igyunk	 drága	 barátnénk,
választott	nagyanyád,	Millie	Renwick	emlékére.
Bea	számtalanszor	próbálkozott	Phyl	munkahelyi	és	otthoni	számával,	de	csak

az	üzenetrögzítők	jelentkeztek.
Annyira	aggódott,	hogy	a	végén	a	San	Franciscó-i	rendőrkapitányság	számát

hívta	és	Mahoney	nyomozót	kérte.
Mahoney	az	első	csengés	után	 felvette	a	kagylót.	–	 Igen?	–	szólt	a	kagylóba,

miközben	 a	 kávéját	 szopogatta.	 A	 lába	 ütött-kopott	 íróasztalának	 peremén
nyugodott,	széke	vészesen	billegett	–	Jézusom,	Bea	French	személyesen?!	Hogy
van,	és	hol?	Olyan	jó	a	vonal,	mintha	innen	hívna,	a	földszintről.
–	Még	mindig	Franciaországban	vagyok	–	felelte	a	lány.
–	A	Villa	Mimosában.	Jaj,	Mr.	Mahoney	–	zokogott	bele	a	kagylóba	–,	Millie

meghalt,	 rám	 hagyott	 egy	 csomó	 pénzt	 meg	 két	 gyereket	 és	 nem	 tudom,	 mit
tegyek…	Hívtam	Phylt,	de	sehol	nem	találom,	annyira	aggódtam…
Mahoney	 letette	 a	 lábait,	 felegyenesedett.	 –	 Jól	 van,	 kedves,	 nyugalom.

Mondjon	el	szépen	mindent,	aztán	majd	kisütjük,	mit	csinálunk.
Bea	elmesélte,	mi	történt,	aztán	befejezésül	ezt	mondta:
–	Nem	értem	el	Phylt	korábban	sem,	nem	is	lehetett	jelen	a	temetésen,	és	most

sem	találom,	jaj,	Mr.	Mahoney,	én	annyira	aggódom…
–	 Jól	 van,	Bea,	 semmi	 baj.	 Phyl	miatt	 pedig	 ne	 aggódjék.	Véletlenül	 tudom,

hogy	 azzal	 a	 fickóval	 van,	 akibe	 belehabarodott.	Ugye	 nem	 tévedek,	 véletlenül
elfelejtett	beszélni	magának	Mr.	Hawaiiról?	Ez	a	kis	kiruccanás	nem	volt	előre
eltervezve,	és	egy	kicsivel	tovább	maradt.	Nyilván	fájni	fog	neki,	hogy	lekésett	a
temetésről.	Magának	sem	lehetett	könnyű,	hogy	nem	volt	ott	maga	mellett.
–	Nick	segített	–	jegyezte	meg	Bea	és	hirtelen	sokkal	nyugodtabban	csengett	a

hangja.	–	Itt	volt	mellettem	végig.
–	Remek	fickó	ez	a	Nick.	Nagyon	kedveli,	Bea?
–	Nagyon	rendes	ember	–	felelte	Bea	némi	szabadkozással.
–	 Kiről	 is	 hallottam	 már	 ezt	 mondani?	 Ide	 hallgasson,	 ifjú	 hölgy.	 Millie

nagyon	 szerethette	magát,	 ha	 ezt	 tette.	Vagyis	 hogy	magára	 bízta	 a	 két	 elárvult



kölyköt.	 Úgy	 gondolta,	 hármasban	 jobban	 elboldogulnak	 a	 világban,	 mint
egyedül.	 Sőt	 valami	 azt	 súgja,	 Nickkel	 együtt	 inkább	 négyesben.	 Szóval	 fel	 a
fejjel,	kislány!	És	örüljön,	hogy	Millie	kitüntette	a	barátságával	és	a	szeretetével.
–	Elmosolyodott.
–	De	azt	hiszem,	ennyi	jó	tanács	után	meg	kéne	adnom	a	doki	számát	Hawaiin.
–	Köszönöm,	Mahoney	nyomozó	–	 jegyezte	meg	Bea	és	a	hangja	hallhatóan

megkönnyebbült.
–	Franco,	 ha	 kérhetném	–	mondta	 a	 férfi	mosolyogva.	 –Azt	 hiszem,	 barátok

vagyunk,	nem	igaz?
–	A	legjobb	barátok	–	felelte	lelkesen	a	lány.
–	Hívjon	 csak,	 ha	 szüksége	 van	 valamire,	 kislány	 –	mondta	 a	 férfi.	 –	Lehet,

hogy	átruccanok	és	meglátogatom	magát.
Mahoney	 letette	 a	 kagylót	 és	 az	 órájára	 pillantott.	 Pontosan	 hét	 óra	 volt.

Felvette	a	kagylót	és	a	hawaii	számot	tárcsázta.	–	Kalani,	jó	estét	kívánok	–	szólt
a	kagylóba	azonnal	egy	erős	ázsiai	akcentusa	hang.
–	Jó	estét	önnek	is.	Dr.	Phyl	Forsterrel	szeretnék	beszélni.
–	Igen,	uram.	Mit	mondhatok,	ki	keresi?
–	Franco	Mahoney.
Visszarakta	 a	 lábát	 az	 asztalra,	 hátradőlt	 és	 várta,	 hogy	 meghallja	 a	 nő

meglepett	hangját.
–	Kivel	beszélek?	–	reccsent	a	kagylóba	egy	férfihang.	Mahoney	sejtette,	hogy

Mr.	 Hawaii	 az	 személyesen,	 azonnal	 fölegyenesedett.	 –	 A	 nevem	 Franco
Mahoney.	Dr.	Forsterrel	szeretnék	beszélni.
–	 A	 doktornő	 pillanatnyilag	 nincs	 telefonközelben.	 Kíván	 neki	 üzenetet

hagyni?
–	Igen,	kívánok.	–	Franco	értetlenül	húzta	fel	a	szemöldökét.	A	hangjáról	ítélve

Mr.	Hawaii	arrogáns	egy	fickó	lehet.	–	Mondja	meg	neki,	hogy	Mahoney	kereste.
M,	A,	H,	O,	N,	E,	Y	–	betűzte	lassan	a	nevét.
–	Hétköznapi	név,	tudom,	hogy	kell	leírni.
Maró	gúny	volt	ebben	a	sima	hangban,	Franco	a	homlokát	ráncolta.	Ez	a	fickó

nem	egyszerűen	arrogáns;	ez	egy	főfoglalkozású	szemétláda.	–	Remek	–	mondta
fürgén.	 –Szóval	 ha	 megkérhetném,	 hogy	 a	 hölgy	 hívjon	 föl	 bármikor,	 akár
éjszaka	is.	Nagyon	fontos	volna.	A	számomat	tudja.
–	Átadom	neki	az	üzenetet	–	felelte	a	férfi	fagyosan,	majd	a	vonal	megszakadt.
Mahoney	 lecsapta	 a	 kagylót	 –	 Atyavilág!	 –	 sóhajtott	 föl	 döbbenten.	 –	 Na,	 a

doki	jól	bevásárolt	magának!
Kiment	a	folyósóra	a	kávéautomatához,	keze	a	zsebében,	a	tekintetét	a	padlóra

szegezte,	 miközben	 még	 mindig	 ez	 a	 beszélgetés	 járt	 a	 fejében.	 Ez	 aztán	 a



féltékeny	 pasas,	 mondta	magában,	 majd	 kivette	 a	 negyedik	 kávéját	 negyed	 hét
óta.	Pedig	még	csak	tíz	perccel	múlt	hét.	Valami	azt	súgta	neki,	hogy	hosszú	lesz
az	éjszaka.
Igaza	lett.	Az	első	hívás	szinte	azonnal	befutott:	gyújtogatás	a	Tenderloinban,

eddig	két	halottat	találtak,	pedig	a	tűz	még	javában	tombolt.
Bevágták	magukat	a	kocsiba,	Benedetti	ült	a	volán	mögé	és	villogó	lámpával,

szirénázva	 elhajtottak.	 –	Nem	 is	 tudom	–	 jegyezte	meg	Benedetti	mosolyogva,
ahogy	a	forgalom	szinte	kettévált	előttük	–,	néha	egész	jó	zsarunak	lenni.
Mahoney	 idegesen	 felszisszent,	 amikor	 már	 a	 második	 vörös	 lámpán

száguldottak	keresztül	 és	 csikorgó	kerekekkel	 befordultak	 a	 sarkon.	 –	 így	van.
Bár	 ami	 téged	 illet,	 nem	 ártana,	 ha	 visszamennél	 az	 autósiskolába.	 Jézusom,
ember,	óvatosabban!
Benedetti	 vigyorogva	 pillantott	 partnerére.	 –	 Na	 mi	 van?	 Begyulladtál,

nyomozó?
–	Azt	meghiszem,	 egy	 ilyen	 őrülttel	 a	 volán	mögött!	Majd	 szólj,	 hogy	más

partnert	keressek.	Úgy	talán	tovább	élek.
Négy	 sarokról	 már	 látták	 a	 lángokat,	 és	 amikor	 lefékeztek	 a	 ház	 előtt,	 épp

akkor	 omlott	 be	 a	 tető.	 Kavarogtak	 a	 szikrák	 és	 még	 magasabbra	 csaptak	 a
lángok.	 –	 Isten	 legyen	 hozzájuk	 irgalmas,	 remélem,	 már	 nem	 voltak	 bent
tűzoltók.
–	Most	 már	 nem	 sokat	 tehetünk	 –	 mondta	 a	 tűzoltóparancsnok.	 –	 Eddig	 két

halott	 van,	 az	 embereim	 nem	 sérültek	 meg.	 Biztos,	 hogy	 gyújtogatás	 volt;	 az
egész	 hely	 tele	 volt	 benzinbe	 áztatott	 rongyokkal.	 –	 Odatartott	 egyet	Mahoney
orra	alá.
–	Tedd	bele	 egy	műanyag	zacskóba,	Benedetti!	Megvizsgáltatjuk.	–	Mahoney

hunyorogva	figyelte	a	tömeget;	a	piromániás	gyújtogató	szinte	mindig	kíváncsi
az	eredményre.	Ettől	jön	izgalomba.	Nem	tudta	elképzelni,	mit	gondolhatnak	az
áldozatokról,	 de	 nem	 is	 érdekelte.	 Lecsukni	 őket,	 amilyen	 hosszú	 időre	 csak
lehet,	csak	ez	volt	a	fontos.	De	ma	este	pechje	volt.	Híres	hatodik	érzéke	a	jelek
szerint	cserbenhagyta.	A	nézelődők	között	senki	sem	viselkedett	gyanúsan.
–	 Na	 menjünk	 innen	 –	 vetette	 oda	 Benedettinek.	 Épp	 elindultak	 hazafelé,

amikor	megszólalt	 a	 rádió:	 késelés	 egy	 bár	 előtt.	 –	Hé,	 nem	 keresett	 senki?	 –
kérdezte,Mahoney	az	ügyeletestől,	amikor	megfordultak.
–	Nem	–	recsegett	a	rádió.
–	 Azonnal	 szóljatok,	 ha	 dr.	 Phyl	 Forster	 keresne,	 oké?	 –kérte	 Mahoney.	 –

Fontos!
–	Rendben.	Vége.	–	Az	ügyeletes	kiszállt	a	vonalból.
–	Új	barátnőd	van?	–	kérdezte	Benedetti	kíváncsian.	–Azt	hittem,	komoly	az	a



kis	olasz	csaj	–	hogy	is	hívják?
Mahoney	 felsóhajtott.	 –	 Csak	 hogy	 tudd,	 a	 nőket	 már	 legalább	 tíz	 éve	 nem

hívják	csajnak.	Egyébként	az	ifjú	hölggyel,	akire	gondolsz,	időnként	találkozunk.
Ha	van	szabadidőm.
–	Igazad	van,	ez	a	nagy	gond.	Az	idő.	Elunják,	hogy	folyton	várniuk	kell,	így

aztán	 előbb-utóbb	 találnak	 maguknak	 valakit,	 aki	 normálisabb	 beosztásban
dolgozik.	 Bár	 van	 olyan	 is,	 hogy	 egy	 kolléga	 eljut	 az	 oltárig:	 Ott	 leszel
szombaton	Connorsék	esküvőjén?
–	 Nincs	 az	 a	 pénz,	 hogy	 kihagyjam	 –	 felelte	 Mahoney,	 amikor	 csikorogva

lefékeztek	a	Hot	Trash	bár	előtt.
A	 bár	 melletti	 sikátorban	 az	 arcára	 borulva	 feküdt	 az	 áldozat,	 a

kíváncsiskodókat	 két	 rendőr	 igyekezett	 távol	 tartani.	 A	 férfi	 kilépett	 a	 bárból,
akkor	 támadtak	 rá,	 berángatták	 a	 sikátorba,	 leszúrták	 és	 elvették	 a	 tárcáját.
Többen	is	látták	elrohanni	a	tettest,	de	olyan	szemtanú	nem	akadt,	aki	látta	volna
a	gyilkosságot.	Vagy	csak	nem	akartak	belekeveredni.
–	 Megint	 egy	 mínuszos	 hír.	 –	 Mahoney	 felsóhajtott.	 Éjfélre	 már	 a	 halottak

száma,	 a	 gyújtogatást,	 a	 késelést	 és	 az	 újabb	 gyilkosságokat	 beleértve,	 négyre
rúgott,	plusz	egy	kritikus	állapotban	lévő	áldozatra,	aki	a	San	Francisco	General
intenzív	 osztályán	 lebegett	 élet	 és	 halál	 között.	 A	 rács	 mögött	 várakozó
gyanúsítottak	mérlege	pedig	zéró.
Mahoney	morcos	hangulatban	gépelte	a	jelentéseket,	kávét	szürcsölt	és	fahéjas

fánkot	 eszegetett,	 amikor	 megszólalt	 a	 telefon.	 –	 Tess'	 –	 dörrent	 a	 kagylóba
dühösen.
–	Mahoney,	maga	az?
–	Doki!	–	Lerakta	a	süteményt	és	az	állához	szorította	a	kagylót.	Mosolyogva

hátradőlt.	–	Hát	persze	hogy	én.	Miért,	kire	számított?
–	Olyan	fáradtnak	tűnik	a	hangja.
–	 A	 magáé	 sem	 repes	 a	 boldogságtól.	 Miféle	 vakáció	 ez?	 –	 Olyan

visszafogottnak	érezte	a	nőt.	Mahoney	kíváncsi	volt,	vajon	ott	van-e	a	szobában
Mr.	Hawaii	is.
–	Jól	vagyok	–	felelte	fürgén	a	nő.	–	Megkaptam	az	üzenetét.
–	Meglep.	A	barátjának	nem	tetszett	a	dolog,	hogy	egy	pasas	keresi.
–	 Azt	 mondta,	 sürgős	 –	 felelte	 a	 nő,	 mintha	 nem	 is	 hallotta	 volna	 a	 csípős

megjegyzést.
–	Az.	Nézze,	 jobban	 teszi,	 ha	most	 leül,	 doki:	A	barátnőjéről,	Millie-ről	 van

szó.	–	Elmondta,	miket	hallott	Beától.
Úgy	 érezte,	 hogy	 Phyl	 könnyezik,	 ahogy	 azt	 mondta:	 sose	 bocsátja	 meg

magának,	hogy	nem	volt	ott	a	temetésén.



Azzal	búcsúzott,	hogy	másnap	hazarepül	és	felhívja,	ha	megérkezett.
Mahoney	elgondolkodva	tette	le	a	kagylót.	A	hűvös,	összeszedett	hölgy	nagyon

feszültnek	tűnt,	gondolta.	Akárcsak	Mr.	Hawaii.



23
Phyl	letette	a	kagylót	és	Bradre	pillantott,	aki	ott	ült	a	szoba	másik	végében.	A

férfi	 unottan	 cigarettázott	 és	 kortyolta	 a	 konyakot.	A	dobermann,	mint	mindig,
most	is	ott	feküdt	ugrásra	készen	a	lábánál.
–	 Valami	 baj	 van?	 –	 kérdezte	 könnyedén,	 amikor	 észrevette	 a	 nő	 vádló

tekintetét.
–	Miért	 nem	 szóltál,	 hogy	Mahoney'keresett?	Ha	 nem	 látom	meg	 a	 nevét	 az

üzenettömbön,	nem	is	tudtam	volna	meg,	hogy	hívott.
Brad	megvonta	a	vállát.	–	Azt	hiszem,	kimehetett	a	fejemből.
–	Annyira	azért	már	 ismerlek.	Soha	semmi	nem	megy	ki	a	 fejedből.	Minden

apró	részletre	emlékszel	a	családod	történetéből.
–	Az	más	–	felelte	kurtán	a	férfi.	–	Az	fontos.
–	Az	nem,	hogy	megmondd,	valaki	fontos	ügyben	keresett?
–	Miért,	az	volt?
–	Azért	nem	adtad	át,	mert	egy	férfi	keresett.
–	 Nem	 örülök,	 ha	 akárki	 itt	 keres.	 Tiszteletben	 kellett	 volna	 tartanod	 a

nyugalmamat	és	nem	megadni	a	számomat	mindenféle	pasasoknak.
Phyl	értetlenül	nézett	a	férfira.	–	Nem	tűnhetek	el	csak	úgy.	Betegeim	vannak,

történhet	bármi…
Brad	 hirtelen	 elnyomta	 a	 cigarettáját	 és	 fölpattant.	 Elkapta	 a	 nő	 vállát	 és	 az

arcába	meredt.	–	Megmondtam	már,	hogy	semmi	sem	számít,	csak	te	meg	én.	De
te	nem	figyelsz!
–	Phyl	hallotta,	hogy	a	kutya	alig	hallhatóan	morogni	kezd.
–	Ha	 velem	 vagy,	 Phyl,	 teljes	 odaadást	 várok.	 Senki	más	 nem	 számít.	Miért

nem	érted	meg	végre?
–	Őrült	vagy	–	jegyezte	meg	Phyl	és	ellökte	magától	a	férfit.
Brad	 elkapta	 a	 karját	 és	maga	 elé	 penderítette.	 –	 Ezt	 gondolod?	Hogy	 őrült

vagyok?	 –	 Keserűen	 felnevetett.	 –	 Pedig	 talán	 én	 vagyok	 a	 legracionálisabb
ember,	 akivel	 eddig	 találkoztál,	 dokikám.	 Én	 legalább	 tudom,	 mit	 akarok	 az
élettől,	 és	meg	 is	 teszek	mindent,	hogy	megkapjam.	–	Hirtelen	megváltozott	az
arckifejezése,	 elmosolyodott	 és	 megsimogatta	 a	 nő	 arcát.	 –	 Én	 téged	 akarlak,
szépséges	Phyl	–	morogta	én	múzsám,	gyóntatom.	Csak	és	kizárólag	téged.
Phyl	bizalmatlanul	pillantott	rá.	Nem	így	hangzik	egy	szerelmi	vallomás;	Brad

őrülten	 féltékeny.	 –	 Holnap	 reggel	 mennem	 kell	 –	 mondta	 hűvösen	 és	 megint
elhúzódott.



–	De	miért,	 Phyl?	 –	A	 férfi	 kisfiúsán	 ijedt	 volt.	 –	Olyan	 boldogok	 vagyunk.
Kérlek,	ne	tedd	tönkre.	Ne	hagyj	el.	Hát	nem	látod	–	kérdezte	szinte	fájdalmasan
–,	hogy	szükségem	van	rád?
Phyl	 habozott;	 megint	 az	 a	 hirtelen	 váltás,	 a	 férfi	 most	megint	maga	 volt	 a

bűbáj.	De	 eszébe	 jutott	Millie.	 –	Hirtelen	meghalt	 az	 egyik	barátnőm	–	mondta
remegő	hangon.
–	Vissza	kell	mennem.
–	Őszinte	részvétem,	Phyl.	Nem	tudtam.
–	Hát	most	már	tudod.
Ezzel	Phyl	kisétált	a	szobából	és	átment	a	sajátjába.	Hallotta,	hogy	a	férfi	utána

indul,	a	nyomában	a	dobermannal.	Brad	megállt	az	ajtóban,	a	kutya	lekuporodott
a	 lábához,	 így	 figyelték,	 ahogy	a	nő	csomagol.	Phylnek	végigfolyt	 a	könny	az
arcán.	–	Én	foglak	visszavinni	–	szólalt	meg	bűnbánóan	a	férfi.	–	És	elkísérlek	a
temetésre.	Utána	pedig	visszahozlak.
–	Már	késő,	Brad.	A	temetés	már	megvolt.
–	Akkor	minek	kell	elmenned?
A	nő	 kétségbeesetten	 felsóhajtott.	 –	Bonyolult.	 Egy	 betegem	 is	 érintve	 van	 a

dologban.	Beszélnem	kell	vele.	Szüksége	van	rám	annak	a	lánynak.
–	Mondtam	már,	hogy	nekem	is	szükségem	van	rád.
Phyl	abbahagyta,	a	ruhák	hajtogatását	és	a	férfira	nézett.
Kétségbeesés	 tükröződött	 a	 tekintetében.	 Phyl	 tudta,	 hogy	 komolyan	 beszél.

Tetszett	is	volna	neki,	hogy	féltékeny,	de	ez	a	féltékenység	teljesen	indokolatlan
volt.	Odament	hozzá	és	a	vállára	 tette	a	kezét.	–	Olyan	buta	vagy,	hogy	ennyire
féltékenykedsz	–	mondta	csendesen.	–	Te	is	tudod,	hogy	maradnék,	ha	tudnék.
–	Azt	hiszem,	tudom	–	felelte	bizonytalanul	a	férfi.	Magához	szorította	a	nőt.	–

Ki	ez	a	Mahoney,	akinek	még	a	telefonszámát	is	fejből	tudod?
–	Csak	egy	barát	–	felelte	Phyl.
Brad	még	erősebben	magához	húzta.	–	Nem	akarom,	hogy	barátaid	legyenek	–

suttogta	a	fülébe.	–	Nem	akarom,	hogy	bárki	is	legyen	az	életedben	rajtam	kívül.
–	A	férfi	hangja	olyan	fagyos	volt,	hogy	Phyl	gerincén	végigfutott	a	hideg.
Az	 ágyban	 sokáig	 nézte,	 ahogy	 a	 férfi	 alszik.	 Hanyatt	 feküdt,	 karjait,	 lábait

szétvetette.	 Arra	 gondolt,	 hogy	 bronzbarna	 bőrével,	 szőke	 hajával	 úgy	 néz	 ki,
mint	 egy	 fiatal	 görög	 isten.	 Szép,	 de	 valahogy	mégis	 védtelen.	 Eszébe	 jutott	 a
veszekedésük,	 a	 férfi	 fenyegető	 arckifejezése;	 mennyire	 más	 volt	 akkor,	 mint
most,	 amikor	 alszik.	 Ahogy	 erre	 gondolt,	 megijedt.	 Kapcsolatuk	 során	 most
először	 gondolkodott	 pszichiáterfejjel	 arról,	 hogy	 milyen	 labilisak	 is	 a	 férfi
idegei.
Phyl	kinyitotta	a	lakását,	majd	csomagját	a	padlóra	dobta,	ledőlt	a	heverőre	és



fáradtan	nyújtózkodott.
Néhány	 hónapja	 még	 úgy	 érezte,	 hogy	 ez	 a	 lakás	 egy	 erőd,	 ahová

elmenekülhet	 a	 világ	 elől.	 Nyugalom	 volt	 itt,	 csend	 és	 rend.	 Élete	 nyugodtan,
rutinszerűen	telt,	amit	élvezett.	Illetve	lehet,	hogy	nem	ez	a	leghelyesebb	szó	rá,
de	 legalább	 ura	 volt	 az	 érzelmeinek,	 még	 ha	 nem	 is	 engedte	 őket	 a	 felszínre
kerülni.
Aztán	egy	pillanatig	nem	figyelt	és	most	belehabarodott	egy	őrülten	féltékeny

férfiba,	 akiről	 gyanította,	 hogy	 súlyosabb	 baja	 is	 van,	 mint	 a	 szimpla
féltékenység.	A	barátnője	pedig	meghalt,	és	ő	ott	sem	volt	a	temetésén.	A	másik
barátnője	és	egyben	betege	pedig	kénytelen	volt	egyedül	szembenézni	a	válságos
helyzettel,	holott	neki	ott	kellett	volna	lennie	mellette.
Fölemelte	 a	 telefont	 és	Bea	 számát	 tárcsázta.	A	 legnagyobb	meglepetésére	 a

lány	hangja	jókedvűnek	és	nyugodtnak	tűnt.
–	 Kerestelek	 Hawaiin,	 de	 nem	 értelek	 el	 –	 mondta	 Bea.	 –	 Beszéltem

Mahoneyval	 is,	 sokat	 segített.	 Nagyon	 rendes	 ez	 a	 fickó,	 Phyl,	 olyan	 egyenes.
Segített	összeszednem	magam.
–	 Nagyon	 sajnálom,	 hogy	 cserbenhagytalak	 –	 jegyezte	 meg	 Phyl.	 –	 És

borzasztóan	szégyellem	magam,	hogy	nem	tudtam	ott	lenni	Millie	búcsúztatásán.
Hogy	lehettem	olyan	ostoba,	hogy	nem	szóltam,	hol	találsz	meg…
–	 Semmi	 baj,	 én	 megértelek,	 és	 azt	 hiszem,	 Millie	 is	 megértett	 volna.

Egyébként	 itt	 volt	 mellettem	 Nick.	 Olyan,	 mint	 egy	 kőszikla,	 Phyl,	 lehet
támaszkodni	 rá.	 Nem	 tudom,	mire	 mentem	 volna	 nélküle.	 Most	 is	 velem	 van,
segít	 meg	 birkózni	 a	 gyerekekkel,	 Scott-tal	 és	 Julie-val	 –	 tette	 hozzá,
Kitárgyalták	a	végrendeletet,	a	gyerekeket.	Phyl	megjegyezte,	hogy	ez	jellemző
Millie-re.	 Megígérte,	 hogy	 odarepül,	 de	 Bea	 azt	 mondta,	 ott	 van	 vele	 Nick,
egyelőre	elboldogul.
–	Ne	felejtsd	el,	mit	ígértem	–	mondta	Phyl,	amikor	elköszöntek	egymástól.	–

Ha	szükséged	van	rám,	csak	hívj	és	megyek.	Számíthatsz	rám.
Kicsit	máris	 jobban	érezte	magát,	 amikor	besétált	 a	hálószobába,	útközben	a

földre	hajigálta	a	 ruháit.	Beállt	a	zuhany	alá,	hagyta,	hogy	a	 forró	víz	 lemossa
róla	 a	 fáradtságát	 –	 és	 a	 bűneit.	 Közben	 arra	 gondolt,	 vajon	 mit	 tesz	 majd
Braddel.
A	 férfi	 szótlanul	 és	 komoran	 repült	 be	 vele	 Kalaniról	 Honoluluba,	 de	 Phyl

ragaszkodott	 hozzá,	 hogy	 menetrendszerű	 járattal	 menjen	 vissza	 San
Franciscóba.
–	Miért?	–	kérdezte	Brad	dühösen.	Nem	mondta	meg	neki,	pedig	 tökéletesen

tudta	 az	 okát;	 úgy	 érezte,	 itt	 az	 ideje	 visszaszereznie	 a	 függetlenségét,	 míg	 a
dolgok	 el	 nem	 fajulnak	 és	 kicsúszik	 a	 kezéből	 az	 irányítás.	 Nem	 engedhette,



hogy	Brad	Kane	uralja	az	életét.
A	 repülőtéren	 lábujjhegyre	 állt,	 hogy	 megcsókolja,	 de	 a	 férfi	 dühösen

hátrahúzódott.	 Erre	 Phyl	 gyorsan	 sarkon	 fordult	 s	 elsietett	 a	 kapu	 felé.	 Hátán
érezte	a	férfi	lángoló	tekintetét,	de	nem	nézett	vissza	rá.	Ha	Brad	ilyen	játékokat
akar	játszani,	akkor	benne	nem	lel	társra.	Kilépett	a	zuhany	alól	és	belebújt	a	több
számmal	nagyobb	fürdőköpenybe,	aztán	kiment	a	konyhába	és	azon	törte	a	fejét,
vajon	miért	 tűnik	 ilyen	 üresnek	 a	 lakás.	 Elmosolyodott.	Hogy	 is	 felejthette	 el?
Hát	persze,	a	macska	miatt.
Mahoney	 otthoni	 számát	 tárcsázta,	 de	 nem	 vették	 föl,	 erre	 a	 munkahelyén

kereste.	–	Hazajöttem	–	mondta	és	számára	is	váratlanul	hirtelen	vágyott	rá,	hogy
hallja	a	férfi	megnyugtató	hangját.
–	Szóval	haza	–	mosolygott	a	férfi.
–	 Beszéltem	Beával	 –	mondta	 Phyl.	 –	Azt	 hiszem,	 sikerült	 kiköszörülnöm	 a

csorbát,	hogy	nem	voltam	vele,	amikor	mellette	lett	volna	a	helyem.
–	Úgy	van	–	jegyezte	meg	a	férfi	hűvösen.
Eltartotta	 a	 fülétől	 a	hallgatót	 és	 a	homlokát	 ráncolva	 rámeredt.	Mi	baja	van

ennek	a	Mahoney-nak?	–	Jól	van?	–kérdezte	tőle.
–	Persze.	Csak	nehéz	hetem	volt.	Akarja,	hogy	beugorjak	Cocóval?	Vagy	netán

újabb	vakációt	tervez?
–	 Hé,	Mahoney	 –	 vágott	 közbe	 Phyl	 döbbenten	 –,	 mi	 baja	 van?	 Azt	 hittem,

barátok	vagyunk.
Hosszú	csend	volt	a	válasz	a	kagylóban.	–	Csak	azt	hittem,	Mr.	Hawaii	most	is

magával	van,	ennyi	az	egész.
Phyl	megkönnyebbülten	felnevetett.	–	Dehogy	van.	Otthon	maradt.	A	saját	kis

szigetén.
–	Nagyszerű.	Nos,	akkor	mit	csinál	ma	este?	Valakivel	randevúja	van?
–	Nem,	nincs	senkivel.	És	nem	csinálok	semmit.	Hacsak	nem	áll	szándékában

meginvitálni	valahová.	–	Hirtelen	nagyon	szeretett	volna	találkozni	a	férfival.	–
Mahoney	–	szólt	bele	a	makacs	hallgatásba	–,	én	állom	a	cechet.	A	maga	dolga,
csak	annyi,	hogy	megmondja	a	helyet	és	az	időt.
–	 A	 lakásomon	 –	 szólalt	 meg	 a	 férfi.	 –	 Nyolckor.	 És	 vegyen	 föl	 valami

vidámat.	Esküvőre	megyünk.
–	Maga	nősül?
–	 Hacsak	 meg	 nem	 kéri	 a	 kezemet,	 doki.	 Egyébként	 egy	 kollégám.	 A

ceremónián	nem	 tudtam	ott	 lenni,	 de	 ez	 egy	 ír-olasz	 esküvő,	 lesz	nagy	 tánc	 és
ivászat	egész	éjjel.	Akkor	viszlát	nyolckor.
Phyl	 vörös	 csipkeruhát	 vett	 föl,	 rövidet	 és	 feszeset,	 mélyen	 kivágva,	 vállát

pedig	fedetlenül	hagyta.	Haját	feltűzte,	és	mivel	nem	volt	otthon	friss	virág,	egy



selyemrózsát	tűzött	belé.	Lebarnult	lábaira	magas	sarkú,	vörös	szandált	húzott,	a
vállára	 egy	 fekete	 selyemsálat	 kanyarított.	 Elégedetten	 szemlélte	 meg	 magát	 a
tükörben.	 Hirtelen	 nagyon	 jó	 kedve	 támadt.	Most	 nem	 érdekelte	 Brad,	 sem	 az
őrült	 féltékenysége.	Azt	viszont	 tudta,	 hogy	örül:	 örül,	mert	Mahoney	kedvéért
öltözött	ki.
–	 Na	 nézd	 csak	 –	 szólalt	 meg	 Mahoney,	 amikor	 ajtót	 nyitott	 neki.	 –	 Úgy

kiöltözött,	mint	egy	gimnazista	lány	az	első	randevúra.
–	Több	eszem	is	lehetett	volna.	Minek	is	akartam	tetszeni	magának?	–	sóhajtott

föl	Phyl	rezignáltan.
–	Látom,	megfogadta	a	 tanácsomat	a	színeket	 illetően	–	 jegyezte	meg	a	 férfi

tréfásan.	 –	 Jól	 áll,	magának	 a	 piros.	 Sőt	 –	 tette	 hozzá,	miközben	 végigfutott	 a
tekintete	 a	 nő	 lábán,	 sima	 vállán,	 amely	 épp	 akkor	 bukkant	 elő,	 ahogy	 a	 nő
lecsúsztatta	a	sálat	magáról	–,	fantasztikusan	áll	magénak.
A	 nő	 mosolyogva	 fordult	 a	 férfi	 felé.	 –	 Szóval	 elfogadható?	 Azt	 mondta,

öltözzek	ki,	de	nem	voltam	egész	biztos	a	dologban.
A	 férfi	 csodálkozva	 csóválta	 meg	 a	 fejét.	 –	 Doki,	 hadd	 közöljem,	 hogy

Connors	ma	 délelőtt	 nősült.	 De	 amint	 ez	 a	 forrófejű	 ír	 meglátja	 az	 én	 skarlát
hölgyemet,	könnyen	lehet,	hogy	tanúja	leszek	a	világ	leggyorsabb	válásának.
A	 nő	 elnevette	 magát.	 –	 Maga	 is	 kicsípte	 magát,	 Mahoney.	 –	 Mutatóujjával

végigsimított	a	férfi	szmokingjának	selyemreverjén.	–	Mint	egy	tévésztár.	Vagy
szenátorjelölt.	Esetleg	az	új	polgármester?
–	 Ezen	 a	 héten	 még	 semmiképp,	 hölgyem.	 Kemény	 egy	 hetem	 volt.	 Mintha

megőrültek	volna	az	emberek.	Minden	nyáron	ez	van.	Ha	jön	egy	hőhullám,	az
emberek	elkezdik	gyilkolni	egymást.	Több	a	halott	a	hullaházban,	mint	amennyit
el	tud	képzelni.	És	egyik	sincs	a	megoldott	bűnügyek	rubrikájában.
A	férfi	két	poharat	vett	elő	a	szekrényből,	majd	előkerült	a	pezsgő	is	a	hűtőből.

A	nő	közben	alaposan	megnézte	magának	a	férfit.
–	Tudja,	hogy	jó	feneke	van,	Mahoney?	–	kérdezte	szemtelen	mosollyal.
–	Mondták	már	mások	is	–	jegyezte	meg	hűvösen	a	férfi,	miközben	töltött.
Phyl	észrevette	az	üvegen	a	címkét	és	megjegyezte:	–	Ennyire	kiköltekezett	a

kedvemért?
–	Az	ember	vegye	mindenből	a	legjobbat	–	felelte	Mahoney	és	tréfásan	a	nőre

emelte	a	poharát.	–	Erről	jut	eszembe,	hogy	Coco	bent	alszik	az	ágyamon.	Olyan
sokáig	távol	volt,	hogy	szinte	már	el	is	felejtette	magát.
–	Én	viszont	nem	felejtettem	el	őt	–	felelte	sértetten	Phyl.
–	És	mi	újság	Mr.	Hawaiinál?
A	 nő	 zavartan	 lesütötte	 a	 szemét.	 –	 Nem	 azért	 jöttem,	 hogy	 kitárgyaljuk	 a

magánéletemet.



–	Miért	nem?	Van	valami	takargatnivalója?
–	De	Mahoney!	–	Phyl	dühösen	meredt	a	vendéglátójára.
–	 Akarja,	 hogy	 én	 beszéljek	 róla?	 Rendkívül	 hűvös,	 volt…	 sőt	 egyenesen

fagyos.	 Továbbá	 durva,	 arrogáns,	 és	 mintha	 birtokolni	 akarná	 magát.	 Azt
hiszem,	túlságosan	féltékeny…
–	Mahoney!	–	csattant	fel	lángoló	tekintettel	Phyl.
A	férfi	megrántotta	a	vállát.	–	Maga	kérdezte…
–	Ez	nem	igaz!	–	Összetalálkozott	a	tekintetük,	mire	a	nő	elnevette	magát.	–	A

fenébe,	jól	látja	–	ismerte	be	végül.	–	Ki	akar	sajátítani	és	nagyon	féltékeny.	–	A
mosoly	 helyére	 ezúttal	 kiült	 az	 aggodalom.	 –	 Sőt	 előfordult,	 hogy	 félek	 tőle,
Mahoney,	annyira	féltékeny.
–	Van	valami	oka	rá?
Phyl	 a	 fejét	 rázta.	 –	 Tudja,	 mi	 aggaszt	 a	 legjobban?	 Hogy	 az	 anyjára

emlékeztetem.	És	tényleg	hasonlítok	is	hozzá.
Mahoney	értetlenül	vonta	meg	a	vállát.	–	És	mi	ebben	a	baj?
–	Hogy	egy	kicsit	hátborzongató,	ennyi	az	egész.	Gyűlölte	az	anyját.	Elmesélt

mindenféle	rémes	történetet,	hogy	hányszor	megcsalta	az	apját.	Hogy	mindenki
ismerte	a	kalandjait.	Egy	pasasa	meg	is	ölte	magát	miatta…
Mahoney	elismerően	füttyentett.	–	Nem	kell	ehhez	pszichiáternek	 lenni,	hogy

az	ember	megértse,	doki.
–	 Nem	 erről	 van	 szó	 –	 védekezett	 a	 nő.	 –	 Legtöbbször	 elbűvölő,	 kedves,

érzékeny.	 Jóképű,	 köztiszteletben	 álló	 üzletember.	 A	 farm	 az	 életet	 jelenti
számára.
–	 Csak	 épp	 gyűlöli	 az	 anyját,	 annyi	 az	 egész.	 –	 Mahoney	 most	 már	 nem

mosolygott.	–	Nézze,	Phyl,	ha	úgy	érzi,	hogy	valami	baj	van,	akkor	higgye	el,
van	is.	Bízza	magát	a	jó	öreg	megérzéseire.
–	Arra	 gondol,	 hogy	 az	 anyja	 jár	 a	 fejében,	miközben	 velem	 szeretkezik?	 –

kérdezte	a	nő	ijedt	hangon.
–	Miért	nem	kérdezte	meg	tőle?
–	Meg	is	tettem…	majdnem.	Megkérdeztem,	hogy	azért	tetszem	neki,	mert	úgy

nézek	 ki,	 mint	 Rebecca?	 De	 csak	 nevetett	 és	 azt	 mondta,	 hogy	 ez	 nem	 igaz.
Hinnem	kellett	neki,	Mahoney.
A	férfi	bólintott.	Phyl	az	a	fajta	nő,	aki	nem	osztogatja	könnyedén	a	kegyeit.	Ha

pszichiáter	 is,	akkor	 is	csak	nő,	és	képtelen	elfogadni	a	 lehetőséget,	hogy	Brad
valami	perverz	okból	akar	vele	ágyba	bújni.
–	 A	 lényeg	 az,	 hogy	 vége.	 Még	 a	 reptéren	 elváltunk.	 –Phyl	 rántott	 egyet	 a

vállán.	–	Dühös	volt,	hogy	nem	engedtem,	hogy	hazahozzon.	Szóval	 szerintem
befejeztük.



Mahoney	elmosolyodott.	–	Akkor	nincs	miért	aggódni.
–	A	nő	azonban	még	a	homlokát	ráncolta.
–	Oké,	jöhet	a	következő	probléma	–	mondta	a	férfi.
–	Hogy	nem	voltam	Bea	mellett,	Mahoney…
–	Tény.	De	megbirkózott	a	helyzettel.	Így	alakultak	a	körülmények.
–	 Akkor	 is	 megbocsáthatatlan.	 Nem	 beszélve	 arról,	 hogy	 a	 barátnőm,	 a

betegem.	Felelőtlen	voltam.
–	Hé,	emberek	vagyunk.
–	Én	orvos	vagyok!	–	kiabálta	Phyl,	aki	még	mindig	dühös	volt	magára.	–	Ott

lett	volna	mellette	a	helyem!
–	Idehallgasson,	a	dolog	rendbe	jött	–	mondta	Mahoney	csillapítóan.	–	Minden

rendben	van.	Már	csak	az	hiányzik,	hogy	megszaggassa	nekem	a	ruháit.
Phyl	 a	 férfira	 emelte	 könnyekkel	 teli	 kék	 szemét.	 –	 Nem	 voltam	 ott	 Millie

temetésén.
Mahoney	 leült	 mellé	 és	 átölelte	 a	 vállát.	 A	 nő	 a	 vállába	 fúrta	 a	 fejét	 és

szipogott.	 –	 Rajta,	 kislány	 –	 mondta	 neki	 és	 nagyot	 sóhajtott.	 –	 Sírja	 csak	 ki
magát,	attól	megkönnyebbül.
Hirtelen	meghallotta,	hogy	a	nő	kuncog	a	könnyein	át.
–	Hagyja	már	abba,	Mahoney!
–	Elfolyt	a	szemfestéke	–	nézett	rá	kritikus	szemekkel	a	férfi.
–	Ó!	A	franc	vinné	el!
–	Úgy	van,	átkozódjon	csak,	mindjárt	megkönnyebbül	–	mondta	neki	tréfásan.
–	Seggfej	–	vágott	vissza	a	nő	és	eltaszította	magától	Mahoneyt.
A	 férfi	 elnevette	magát.	 –	 Ez	 az,	 kislány,	 csak	 így	 tovább.	 Hozza	 rendbe	 az

arcát,	doki,	várnak	a	lakodalomban.
Az	ünneplés	fél	ötkor	kezdődött	az	ír	klub	báltermében,	és	mire	Mahoney	úgy

kilenc	körül	megérkezett	Phyllel,	mái-emelkedett	volt	a	hangulat.	A	rendőrökkel
kiegészült	 zenekar	 Beach	 Boys-slágereket	 énekelt,	 és	 a	 vendégek	 fele	 velük
üvöltött.	 A	 táncparkett	 zsúfolva	 volt,	 a	 bárpultnál	 tolongott	 a	 tömeg,	 és	 a	 fal
mellett	 felállított	 svédasztalra	 egyfolytában	 hordták	 az	 olasz	 ínyencségeket.	 A
menyasszony	 gyönyörű	 fehér	 selyemruhájában	 és	 tízméteres	 fátylával	 az
asztalfőn	 ült	 a	 férje	 mellett.	 Mahoney	 átverekedte	 magát	 Phyllel	 a	 tömegen,
odamentek	hozzájuk	gratulálni.
–	Connors,	te	gazfickó,	ez	a	nő	végre	rendes	embert	farag	belőled	–	mondta,

és	megölelte	a	férjet.	Aztán	alaposan	szemügyre	vette	az	újdonsült	asszonykát.	–
Mindig	 mondtam	 Connorsnak,	 hogy	 maga	 túl	 szép	 egy	 olyan	 vén	 szivarhoz,
mint	ő.	Csodálatosan	néz	ki,	kislány.	Gyönyörű	menyasszony.
Nagyot	nevettek.	Mahoney	ezután	megfogta	Phyl	kezét	és	bemutatta.	–	A	hölgy



Phyllida	Forster,	röviden	Phyl	–	mondta.	A	nő	meglepett	pillantást	vetett	a	férfira,
honnan	 tudja	 a	 rendes	 nevét,	 de	 hirtelen	 úgy	 érezte	magát,	 mintha	 egy	medve
vetette	volna	rá	magát,	amikor	a	vőlegény	magához	ölelte.
–	 Ez	 igen,	Mahoney	 –	mondta	 a	 férfi	 elismerően.	 –	Hol	 találtad?	 Szerintem

túlságosan	is	előkelő	egy	olyan	vén	csatalónak,	mint	te.
–	De	hisz	maga	dr.	Phyl!	–	kiáltott	föl	izgatottan	Sandra,	a	menyasszony.
–	Ma	 semmiképpen	 –	 nyugtatta	meg	Phyl.	 –	Ma	 este	 ennek	 a	 vén	 csatalónak

vagyok	a	barátnője.
Mindnyájan	elnevették	magukat,	aztán	Conors	szólalt	meg:	–	Azért	szabad	lesz

majd	egy	táncra,	dr.	Phyl?	Közben	nyugodtan	analizálhat…
Mahoney	kollégáinak	 legtöbbje	ott	 szorongott	 a	bárnál.	Benedetti	 vette	 észre

őket	 először.	Megbökte	 a	mellette	 álló	 fickót	 a	 könyökével.	 –	 Nézd,	mit	 talált
Mahoney	magának!	–	Mindenki	egy	emberként	 fordult	 feléjük,	egyszerre	ült	ki
az	arcokra	az	elismerő	mosoly.
–	Hogy	 érted	 el,	 hogy	 idejöjjön	veled,	Mahoney?	–	 kiabálta	 oda	 az	 egyik.	 –

Megbilincselted?
–	 Jól	 van,	 okostóni	 –	 szólt	 oda	 neki	Mahoney	 –,	mindenki	 tudja,	 hogy	 nem

tudsz	 egy	 hölgy	 jelenlétében	 viselkedni,	 de	 azért	 legalább	 megpróbálhatnád.
Engedjétek	meg,	hogy	bemutassam	nektek	Phyl	Forstert.
–	A	dokinőt	–	tette	hozzá	tisztelettel	Benedetti.	–Kérdezhetnék	magától	valamit,

hölgyem?	 Mi	 az	 istent	 keres	 maga	 ezzel	 a	 senkiházi	 Mahoney-val?	 Az	 egész
kapitányság	boldogan	áll	a	rendelkezésére,	ha	esetleg	le	akarná	cserélni.
–	 Köszönöm,	 fiúk	 –	 felelte	 mosolyogva	 Phyl.	 Majd	 Mahoney	 kollégáinak

bókjai	és	szellemeskedései	közepette	helyet	foglalt	az	egyik	bárszéken.
–	 Ma	 ő	 is	 zsaru	 lesz	 –	 szólalt	 meg	 valaki	 és	 az	 asztalokat	 díszítő

papírjelvények	egyikét	Phyl	ruhájára	tűzte.	–	Clinton	–	kiabált	oda	a	bárpincérnek
egy	italt	a	hölgynek!
–	Nos	–	szólalt	meg	Benedetti	és	sörpocakját	közelebb	tolta	–,	mesélje	el,	hogy

ismerkedett	meg	Mahoney-val.
–	 Hosszú	 történet	 –	 felelte	 Mahoney	 –,	 és	 túl	 sikamlós	 volna	 a	 kényes

füleiteknek.
–	Nem	jön	táncolni,	doki?	–	kérdezte	valaki	és	már	oda	is	penderítette	Phylt	a

parkettre	és	jól	megforgatta,	míg	valaki	le	nem	kérte	tőle.
A	nő	csak	bő	 félóra	 elteltével	 jutott	vissza	a	bárpulthoz.	Megivott	 egy	pohár

ásványvizet,	majd	az	arcát	legyezgette	a	kezével.
–	Rendben	van,	fiúk,	elég	volt	–	jelentette	ki	Mahoney.
–	A	hölgy	enni	kíván.
Megfogta	 Phyl	 kezét	 és	 elindult	 vele	 a	 tömegen	 át,	 meg-megállva,	 hogy



bemutassa	a	barátainak.
A	 svédasztal	 tele	 volt	 mindenféle	 tengeri	 herkentyűkkel,	 de	 volt	 a	 hatalmas

tálakon	 lasagna,	 sajtos	 gnocchi,	 pástétommal	 töltött	 ravioli,	 parmezános
padlizsán,	 töltött	 paradicsom,	 mindenféle	 saláta,	 egy	 tucat	 különböző
péksütemény	és	többfajta	vörösbor.	Ez	volt	az	olasz	oldal.	Az	ír	konyhát	a	lazac,
a	galway-i	osztriga,	a	calcannoni	kenyér	és	természetesen	a	sörök	reprezentálták.
Az	asztalt	is	zászlók	díszítették,	és	mindenki	túláradóan	szívélyes	volt,
Mahoney	megpakolta	mindenféle	jóval	Phyl	tányérját,	felkapott	egy	üveg	bort,

és	elvonultak	egy	csendes	sarokba.
–	Fogadok,	hogy	ma	még	nem	is	evett	–	mondta,	majd	egy	osztrigát	csúsztatott

a	szájába.
–	Eltalálta	 –	 felelte	 a	 nő,	majd	 ő	 is	 elnyelt	 egy	 osztrigát.	 Percekig	 szótlanul

ettek,	majd	a	nő	megszólalt:	–	Kedvesek	a	barátai.
–	Igen,	jó	srácok.	–	Mahoney	a	nőre	mosolygott.	–	De	azt	hiszem,	igazuk	van.

Mit	keres	ez	a	szép	nő	egy	ilyen	ronda,	viharvert	zsaruval,	mint	én?
Összetalálkozott	a	tekintetük,	aztán	Phyl	így	felelt:	–	Először	is,	maga	nem	is

viharvert.	 Vagy	 ha	 az,	 akkor	 én	 is	 az	 vagyok,	 de	 ezt	 nem	 vagyok	 hajlandó
elfogadni.	Másodszor	 pedig	maga	 egyáltalán	 nem	 ronda,	Mahoney.	 –	Keskeny
ujjait	finoman	végigsimította	a	férfi	arcvonásain.	–	Szerintem	magasan	nyerné	a
rendőrségi	szépségversenyt.
–	Ott	bárkinek	esélye	van,	csak	ne	legyen	olyan	sörhasa,	mint	Benedettinek.
–	Harmadszor	pedig,	maga	jó	rendőr,	Mahoney.	Tudom,	hogy	az.
–	Kösz	a	bókot,	hölgyem.	–	A	tekintetük	összekapcsolódott.	–	Várjon	csak	egy

kicsit!	–	Mahoney	felállt,	átvágott	a	táncoló	tömegen	a	zenekarig.
Amikor	visszatért,	felhangzottak	a	The	Lady	in	Red	romantikus	akkordjai.
–	 A	 mi	 számunkat	 játsszák.	 A	 Vörösruhás	 Hölgyet	 –	 mondta,	 és	 Phyl	 felé

nyújtotta	a	kezét.
A	 terem	 diszkrét	 félhomályba	 burkolózott,	 a	 párok	 összeölelkeztek	 a

mennyezetről	 csüngő	 ódivatú	 tükörgömb	 alatt.	 Mahoney	 karja	 szorosan	 Phyl
derekára	 tapadt,	mire	a	nő	boldogan	 felsóhajtott.	–	 Igaza	volt	–	 suttogta	a	 férfi
fülébe	 –,	 ez	 tényleg	 olyan,	 mint	 egy	 középiskolai	 teadélután.	 Nem	 is	 tudom,
mikor	táncoltam	már	lassút.
–	Akkor	maga	nem	tudja,	miről	maradt	le	–	suttogta	vissza	a	férfi.
–	Minket	néznek	a	barátai	–	jegyezte	meg	Phyl.
–	Hadd	 legyen	 a	 vén	 kéjenceknek	miről	 beszélni.	 –A	 férfi	még	 szorosabban

magához	húzta	a	nőt,	aki	hátravetette	a	fejét	és	a	férfi	szemébe	nézett.
–	Mahoney…
–	Mi	volna,	ha	tegeződnénk?	Végül	is	ez	egy	meglehetősen	intim	pillanat…



–	Én	is	épp	ezt	akartam	volna	javasolni…	Úgy	értem,	eszembe	jutott	egy	híres
Mae	 West-mondat,	 ezt	 csak	 tegeződve	 lehet	 feltenni:	 „Mondd	 csak,	 ez	 a
kulcscsomód	 itt	 a	 zsebedben,	 vagy	 egyszerűen	 csak	 örülsz,	 hogy
viszontláthatsz?”
Mahoney	 levette	 az	 egyik	 karját	 a	 nő	 válláról,	 aztán	mosolyogva	 előhúzta	 a

bilincset	a	nadrágzsebéből.	–	Bocsánat,	hogy	csalódást	okoztam,	doki,	de	ha	ezt
akarod,	boldogan	állok	a	rendelkezésedre.
–	Ó,	Mahoney	 –	 szólalt	meg	 a	 nő	 nevetve	 és	 a	 férfi	 nyaka	 köré	 kulcsolta	 a

karját.	–	Nem	is	tudom,	mikor	éreztem	magam	ilyen	jól…	olyan	régen	lehetett,
hogy	már	nem	is	emlékszem.
–	 Én	 is	 így	 vagyok	 –	 felelte	 a	 férfi	 és	 lenézett	 a	 nő	 sima,	 fekete	 hajára.	 –

Mondták	már	neked,	Phyllida	Forster,	hogy	átkozottul	csinos	nő	vagy?
–	 Honnan	 tudtad	 meg	 a	 nevem?	 –	 kérdezte	 kíváncsian	 a	 nő.	 –	 Soha	 nem

mondtam	meg	senkinek.
–	Erre	jó,	ha	valaki	zsaru.	Hozzáférek	olyan	adatokhoz,	mint	mondjuk	a	név,

születési	 év,	 cím,	 telefonszám.	 –	 Mahoney	 elmosolyodott.	 –	 Ez	 a	 név	 van	 a
jogosítványodban.
Sokáig	táncoltak,	aztán	valaki	megveregette	Mahoney	vállát.	Connors	volt	az,

a	vőlegény.	Mahoney	derékon	kapta	a	menyasszonyt	és	Phyl	nem	is	látta	egy	jó
óráig,	miközben	fiatal	ír	zsarukkal	táncolt	kopogóst,	vagy	tarantellázott	az	olasz
öregurakkal.	A	bárpultnál	aztán	hatalmasakat	nevetett	a	vicceken	és	a	sztorikon,
úgy	uralkodott	csodálói	felett	bárszékéről,	mint	egy	királynő.	Annyira	jól	érezte
magát,	hogy	el	is	felejtkezett	Brad	Kane-ről.
Nem	 sokkal	 éjfél	 előtt	 a	 zsaruk	 úgy	 döntöttek,	 hogy	 átteszik	 a

főhadiszállásukat	a	 törzshelyükre,	a	Hanran's-be.	Phyl	San	Francisco	legjobbjai
kíséretében	 vonult	 be	 a	 bárba,	 ahol	 a	 vendégek	 füttykoncerttel	 fogadták.	 –	Hé,
kislány,	ide	ülj	mellém!	Ide	gyere,	drága,	nem	tudod,	miről	maradsz	le.	Hagyd	a
csudába	Mahoney-t,	én	sokkal	jobb	vagyok	–	kiabálták,	és	többen	meg	is	indultak
feléje.
–	Normális	körülmények	között	–	szólalt	meg	Phyl	és	állát	felvetve	nevetett	–,

szóval	 normális	 körülmények	 között	 azt	 mondanám,	 fiúk,	 hogy	 maguknál
szexistább	 disznókat	 nem	 hordoz	 a	 hátán	 a	 föld.	 –	 Erre	 a	 rendőrök	 még
hangosabban	füttyögtek	és	dobogtak,	Phyl	felemelte	a	kezét,	hogy	elhallgattassa
őket.	–	De	–	folytatta	mosolyogva	–	ma	este	úgy	érzem,	hogy	a	lehető	legszebb
bókokkal	halmoznak	el,	amilyeneket	egy	nő	egy	férfitól	csak	kaphat.	Szeretném,
ha	tudnák,	én	ezt	nagyon	nagyra	értékelem.
Hajnali	 három	 volt,	 amikor	Mahoney	 végre	 hazafuvarozta	 Phylt,	 aki	 a	 férfi

vállára	 hajtotta	 a	 fejét	 és	 elégedett	 hangon	 ugyan,	 de	 panaszkodott,	 hogy	 ez	 a



testtartás	nagyon	kényelmetlen	 a	Mustangban.	 –	Az	 isten	 szerelmére,	Mahoney,
miért	nem	veszel	már	egy	rendes	kocsit?	–	kérdezte	álmosan.
–	Ez	a	kocsi	a	büszkeségem	–	felelte	a	férfi	sértetten.
–	Tudom	én,	hogy	mi	a	te	büszkeséged	–	morogta	Phyl.	–	Nehogy	megpróbáld

nekem	beadni,	hogy	csak	a	bilincs	volt	az,	Mahoney.
A	 férfi	 nevetve	 állította	 le	 a	 kocsit	 a	 nő	 háza	 előtt.	 –	Nem	 lett	 volna	 szabad,

ezek	közé	a	fickók	közé	engedjelek	–	jegyezte	meg.	–	Egészen	eldurvultál.
–	Lehet,	hogy	épp	erre	van	szükségem.	–	Phyl	felsóhajtott	és	fölegyenesedett.	–

Egy	kis	durvaságra.
–	Épp	csak	egy	csipetnyire	–	bólintott	a	férfi.
–	Mint	 az	 oregánóból	 vagy	 a	 rozmaringból…	–	 jegyezte	meg	 Phyl,	 amikor

Mahoney	kinyitotta	neki	a	kocsi	ajtaját.	Kilendítette	a	 lábait,	előredőlt	és	a	férfi
felé	nyújtotta	a	karjait.	–	Segítesz?	–	kérdezte	és	Mahoney-re	mosolygott.
A	 férfi	 megfogta	 a	 kezét,	 majd	 amikor	 elindultak	 a	 bejárat	 felé,	 átkarolta	 a

derekát.	 Phyl	 felé	 fordította	 az……	 lehunyt	 szemmel	 megkérdezte:	 –	 Kapok
búcsúcsókot.	Mahoney?	–	A	férfi	elnevette	magát,	majd	a	nő	ajkára	tapasztotta	az
ajkát.	–	Mmm	–	sóhajtott	föl	Phyl	–,	ez	igen,	nagyon	finom	volt.
–	 Jobb,	 ha	 felkísérlek	 a	 lakásodig,	 doki	 –	 mondta	 Mahoney,	 amikor	 Phyl

hatalmasat	ásított.	–	Hosszú	volt	ez	u	éjszaka.
–	 Tényleg	 az	 –	 felelte	 a	 nő.	 Majd	 mosolyogva	 hozzátette:	 –	 És	 nagyon

kellemes.	Évek	óta	nem	éreztem	ilyen	jól	magam.
–	Örülök	neki	–	mondta	a	férfi,	majd	elvette	a	nőtől	a	kulcsot	és	kinyitotta	az

ajtót.
Brad	 Kane	 Porschéja	 fél	 háztömbnyire	 parkolt	 a	 háztól.	 A	 férfi	 előrehajolt,

egy	pillanattá	sem	vette	le	a	szemét	róluk,	még	be	nem	mentek	a	házba.
Kihalászott	 egy	 Gitanes-t	 a	 majdnem	 üres	 dobozból,	 rágyújtott	 és	 mélyen

leszívta	 a	 füstöt.	 Tudta,	melyik	 Phyl	 lakása,	 figyelte	 az	 ablakát	 és	 fájdalmasan
felnyögött,	 amikor	 látta,	 hogy	 felgyullad	 a	 villany.	 Dühösen	 elnyomta	 a
cigarettát.	 Hányszor	 látta	 Rebeccát	 ugyanígy	 viselkedni:	 folyton	 flörtölt,
kikezdett	bármelyik	férfival.	Phyl	ebben	is	pontosan	olyan	volt,	mint	az	anyja.
Szeme	az	ablakra	tapadt,	teste	megfeszült	és	csak	bámult,	bámult…
Phyl	lerúgta	a	szandálját	és	kiment	a	konyhába.	–	Kérsz	kávét?
Mahoney	 a	 fejét	 rázta.	 –	 Inkább	 igyál	 egy	 pohár	 vizet,	 doki,	 mielőtt	 ágyba

bújsz.	Reggelre	más	embernek	érzed	magad.
Phyl	 boldogan	 felsóhajtott.	 –	 Valahogy	 tetszik	 nekem	 az	 a	 nő,	 aki	 most

vagyok,	Mahoney.
–	 Akkor	 jó.	 –	Mahoney	 odament	 hozzá	 és	 egy	 csókot	 nyomott	 az	 arcára.	 –

Tudod	mit?	–	kérdezte	komolyan.



–	Mit?	–	A	nő	kék	szeme	ártatlanul	nézett	föl	a	férfira.
–	Tényleg	nagyon	csinos	nő	vagy	–	mondta	a	férfi	mosolyogva,	majd	sarkon

fordult	és	elindult	az	ajtó	felé.
–	 Kösz,	 Mahoney	 –	 szólt	 utána	 Phyl.	 –	 Mármint	 az	 estét.	 –	 A	 férfi	 csak

felemelte	a	kezét,	majd	behúzta	maga	mögött	az	ajtót.
Phyl	mosolyogva	indult	meg	a	hálószoba	felé	és	közben	dobálta	le	magáról	a

ruháit.	 Akkor	 is	 az	 arcán	 volt	 még	 a	 mosoly,	 amikor	 szinte	 azonnal	 álomba
zuhant.	Még	a	sminket	se	mosta	le	magáról.	Ilyesmit	évek	óta	nem	csinált.
Mahoney-nak	már	akkor	feltűnt	a	félsaroknyira	parkoló	fekete	Porsche	938-as,

amikor	megérkeztek.	Zsarureflexe	azonnal	kiszúrta,	hiszen	más	kocsi	nem	állt	az
utcán,	észrevette,	hogy	valaki	ül	benne,	s	automatikusan	arra	gondolt,	vajon	mire
készülhet.	 A	 kocsi	 még	 most	 is	 ott	 állt,	 és	 amikor	 beszállt	 a	 Mustangjába	 és
beindította	a	motort,	látta,	hogy	a	Porsche	lámpája	is	felgyullad.	Megvárta,	hogy
a	fickó	elhajt	mellette,	hogy	megnézze	a	rendszámát,	ám	a	kocsi	villámgyorsan
elfarolt	a	sarokig	és	ott	lekanyarodott	a	mellékutcába.
Mahoney	megvonta	a	vállát:	végül	is	nem	volt	szolgálatban,	és	különben	sem

érdekelték	 ma	 este	 a	 porschés	 gonosztevők.	 A	 fickó	 nyilván	 valami	 menő
magándetektív	 lehetett,	 aki	 hatalmas	 pénzeket	 szakít	 le	 a	 féltékeny	 férjektől	 és
feleségektől.	A	pokolba	vele,	mi	köze	hozzá?



24
Julie	 belevetette	 magát	 a	 medencébe	 Scott	 után	 és	 közben	 alaposan

lefröcskölte	 Tappancsot,	 aki	 ott	 toporgott	 a	 medence	 szélén	 és	 ijedten	 ugatott
utánuk.
–	 Buta,	 öreg	 kutya!	 –	 kiabált	 ki	 a	 vízből	 a	 kislány	 és	megint	 lefröcskölte	 a

kutyát,	 majd	 boldogan	 sikoltozott,	 amikor	 Tappancs	 megrázta	 bundáját	 és
beterítette	vízzel.	Aztán	megint	felsikított,	amikor	Scotty,	aki	közben	kimászott	a
medencéből,	majdnem	a	nyakába	ugrott.
Nevetve,	köhögve	 jött	 fel	 a	víz	 alól,	 a	 szeme	a	bátyját	kereste,	 hogy	bosszút

álljon	 rajta.	 Lelkesen	 kiintegetett	Beának,	 aki	 ott	 ült	 a	medence	mellett	 és	 őket
figyelte.	Arra	 gondolt,	 hogy	Bea	 a	 legcsinosabb	 nő,	 akit	 valaha	 látott,	 és	 el	 is
határozta	már,	hogy	ő	is	ilyen	szép	akar	lenni,	amikor	felnő.
Bea	nagyot	nevetett,	amikor	ezt	a	kislány	meg	is	mondta	neki.	–	Nem	tudom,

hogy	ez	megoldható-e,	kicsim	–	 felelte.	Mindig	kicsimnek	szólította	a	kislányt,
akinek	 ez	 nagyon	 tetszett.	 Nick	 pedig	 Jules-nak	 hívta,	 amit	 szintén	 nagyon
élvezett.	 –	 A	 fényképek	 alapján	 azt	 hiszem,	 hogy	 pont	 olyan	 leszel,	 mint	 a
mamád.	 Ez	 pedig	 bók	 ám,	 Julie	 kisasszony,	 mert	 a	 mamád	 nagyon	 csinos
asszony	volt.
Julie	szeme	szinte	rátapadt	Beára;	azt	akarta,	hogy	soha	ne	váljanak	el	tőle.
Bea	 arra	 gondolt,	 hogy	 Millie	 nyilván	 jobban	 ismerhette	 őt,	 mint	 ő	 saját

magát,	 mert	 olyan	 könnyen	 alkalmazkodott	 új	 szerepéhez.	 Elnézte,	 ahogy	 a
gyerekek	fáradhatatlanul	ugrálnak	a	vízbe	már	órák	óta.	 Időnként	 lefröcskölték
Tappancsot,	a	kutya	ilyenkor	hátsó	lábára	állva	ugatott	izgalmában.
A	 villa	 előkertje	 felől	 a	 fűnyíró	 hangja	 hallatszott,	 és	 az	 új	 portugál

házvezetőnő	 perlekedése	 a	 zöld	 afrikai	 papagájjal,	 amit	 Scotty	 könyörgött	 ki
Nicktől,	amikor	bent	jártak	az	állatkereskedésben	papagájnézőben.	A	tulajdonos
elárulta,	 hogy	 az	 állat	 beszél,	 és	 tud	 egy	 tucat	 dalt	 is,	 ám	 a	 papagáj	 öt	 napig
makacsul	 hallgatott,	 de	 Tappancs	 addig	 ugatta,	 míg	 egy	 kacskaringós	 francia
káromkodás	tört	ki	belőle.
A	 Villa	 Mimosába	 visszaköltözött	 az	 élet,	 Beának	 csak	 Millie	 hiányzott

nagyon.	 A	 komor	 hangulat	 eltűnt	 a	 házból,	 amely	 megtelt	 fénnyel,	 nevetéssel,
zenével,	 papagáj	 rikoltozással	 és	 kutyaugatással.	 A	 teraszon	 ott	 álltak	 a
gördeszkák,	a	hallban	a	kerékpárok,	a	szétszórt	 játékok,	a	színes	fürdőlepedők,
miközben	ínycsiklandozó	illatok	terjengtek	a	konyha	felől.
Scotty	és	Julie	egyre	inkább	kezdett	úgy	viselkedni,	mint	a	normális	gyerekek,



bár	 előfordult	 néha,	 hogy	 amikor	 éjszaka	 bement	 megnézni	 őket,	 összebújva
találta	 őket	 Scott	 ágyában,	 és	 arcuk	 maszatos	 volt	 a	 könnyektől.	 Ilyenkor
visszavitte	 Julie-t	 a	 saját	 ágyába,	 a	 kislány	 résnyire	 nyitotta	 álmos	 szemét,	 ami
mindig	Bea	 szívébe	markolt,	mert	 tudta,	 hogy	 Julie	 az	 anyjára	 számított,	 hogy
tőle	várta	a	puszit.
–	Csak	én	vagyok	–	suttogta	 ilyenkor,	a	kislány	nagyot	sóhajtott,	ami	sírásra

emlékeztetett,	 majd	 hüvelykujját	 a	 szájába	 dugta.	 Olyan	 erővel	 kapaszkodott
Beába,	hogy	a	 lánynak	sokáig	ott	kellett	ülnie	az	ágyán,	simogatni	a	haját,	míg
ismét	el	nem	alszik.
Scott	soha	nem	sírt	Bea	szeme	láttára,	de	néha	látta,	hogy	a	fiú	elvonul	a	ház

mögé	 a	 kis	 barlanghoz,	 ahol	 leült	 egy	 köre	 és	 bámulta	 a	 tengert.	 Bea	 sejtette,
hogy	ilyenkor	sír	is.
Bea	 és	 Nick	 mindent	 elkövetett,	 hogy	 a	 gyerekek	 megint	 normális	 életet

élhessenek.	 Minden	 reggel	 egy	 tanár	 jött,	 aki	 franciául	 tanította	 őket.	 Aztán
lementek	 a	 piacra	 Cannes-ba,	 Nizzába	 vagy	 Antibes-ba,	 ahol	 az	 egyik
kávéházban	meg	 is	 ebédeltek.	 Délután	 a	 szieszta	 után	 lementek	 a	 tengerpartra,
vagy	úsztak	a	ház	előtti	medencében,	néha	elmentek	motorcsónakozni	az	öbölbe
a	kis	hajóval,	amelyet	Nick	vásárolt.
Ősszel	 a	 gyerekek	 iskolába	 mennek,	 Bea	 bízott	 benne,	 hogy	 addigra

megbékélnek	 a	 sorssal	 és	 megint	 átlagos	 gyerekek	 lesznek.	 De	 most	 még
érzékenyek	voltak	és	bizonytalanok	új	életükkel	kapcsolatban.
Bea	 is	 úgy	 érezte,	 hogy	 egy	 világ	 választja	 el	 a	 halálközeli	 élménytől	 a

hasadékban,	a	múlt	nélküli	lány	új	identitásra	lelt.	Mindennap	hálát	adott	Millie-
nek	 az	 új	 életéért.	 De	még	mindig	 kísértette	 a	 tudat,	 hogy	 nem	 tudja,	 kicsoda,
hogy	 miért	 akarta	 valaki	 megölni.	 Álmában	 néha	 most	 is	 zuhant	 abban	 az
alagútban	 és	már-már	 úgy	 érezte,	megtalálta	 a	 választ.	 De	 amikor	 verejtékben
úszva	felriadt,	ez	az	érzés	eltűnt.
Tappancs	 a	 farkát	 csóválva	 ballagott	 oda	 hozzá.	 Tappancsot	 az	 ég	 küldte.	 A

gyerekek	imádták.	A	kutya	felpillantott	tá	intelligens,	barna	szemével.	–	Úgy	van,
öregfiú,	 te	 is	 túlélő	 vagy,	 akárcsak	 én	–	mondta	 neki	 és	megsimogatta	 a	 kutya
busa	fejét.
Eszébe	jutott	Nick,	aki	azt	a	széfkazettát	kereste,	amely	Miss	Beale	titkos	iratait

rejti,	 és	 szinte	 reménykedett	 benne,	 hogy	 nem	 találja	 meg.	 Ebben	 a	 békés
pillanatban	az	élet	úgy	tűnt	tökéletesnek,	ahogy	volt.	Ismét	volt	otthona,	gyerekei,
társa.	Bea	félt	a	múltjától.	Nem	akarta	megismerni	azt	a	nőt,	aki	valaha	volt.	Bea
Frenchként	biztonságban	érezte	magát.	Támadója	 így	 soha	nem	 talál	 tá	 és	nem
tudja	 véghezvinni,	 amibe	 belekezdett.	 Csak	 a	 hosszú,	 nyugtalan	 és	 magányos
éjszakákon	érezte,	hogy	ebben	azért	nem	olyan	biztos.



A	gyerekek	kikiabáltak	neki,	hogy	jöjjön	a	vízbe,	aztán	boldogan	sikoltoztak,
amikor	 Tappancs	 is	 merészen	 utána	 vetette	 magát	 a	 medencébe,	 bár	 pofájára
azért	kiült	a	rémület.
Labdáztak,	 hatalmasakat	 nevettek,	 amikor	 hirtelen	 megszólalt	 a	 telefon	 a

hallban.	Bea	kimászott	a	vízből	és	fölvette	a	kagylót.
–	Nick?	–	kérdezte	mosolyogva.
–	Honnan	tudtad,	hogy	én	vagyok?
–	 Egyszerű.	Más	 nem	 szokott	 hívni.	 Legalábbis	 a	 napnak	 ebben	 a	 szakában.

Átjössz	vacsorázni?
–	Hét	körül	ott	leszek.	Nem	vacsorázhatnánk	kettesben?	Úgy	értem,	a	gyerekek

nélkül.	Beszédem	volna	veled.
–	 Persze.	 A	 srácok	 különben	 is	 hatkor	 ülnek	 asztalhoz,	 addigra	 már

farkaséhesek.	De	miről	akarsz	velem	beszélni?
–	Megtaláltam,	Bea.	Mármint	a	bankot	és	a	kazettát.	Igazunk	volt.	Voltak	még

papírok.	Magammal	viszem	őket,	hogy	te	is	el	tudd	őket	olvasni.
Amikor	letette	a	kagylót,	Bea	úgy	érezte,	hogy	vészjóslóan	nyugodt	volt	Nick

hangja,	nem	volt	benne	semmi	győzedelmes	öröm.	Kíváncsi	volt,	mi	baj	van.
Amikor	Nick	megérkezett,	a	gyerekek	lerohanták,	az	egyik	biciklizni	hívta,	a

másik	gördeszkázni,	de	azzal	is	beérték	volna,	ha	lefutnak	a	tengerhez.
–	Ma	 este	 nem	megy,	 srácok.	 –	 Nick	 beletúrt	 Scott	 hajába,	 Julie	 egy	 puszit

kapott,	 majd	 kedvesen	 kiterelte	 a	 gyerekeket	 a	 szobából.	 –	 Muszáj	 Beával
megbeszélnem	valamit.
A	gyerekek	kirohantak	Jacintához	a	konyhába.	Nick	Bea	felé	fordult.
–	 Nem	 volt	 egyszerű	megszereznem	 őket	 –	mondta,	 ml	 közben	 több	 vastag

borítékot	húzott	 elő	 az	 aktatáskájából	–	Legalább	ötven	bankot	végigjártam,	 és
elő	 kellett	 adnom,	 hogy	milyen	 hülye	 vagyok:	 rengeteg	 ilyen	 kulcsom	 van	 és
folyton	összekeverem	őket.
Bea	elmosolyodott.	–	Míg	rá	nem	találtál	az	utolsóra.
–	Aztán	megtaláltam,	amit	kerestünk.	–	Lerakta	a	papírokat	a	lány	elé.	–	Ezt	a

levelet	 írta	Marie-Antoinette	 a	 fiának,	 Johnnynak.	Elárulhatom,	hogy	 felkavaró
olvasmány.
Bea	kétkedő	tekintettel	nézett	vissza	rá.	–	Komolyan	gondolod,	hogy	el	szabad

olvasnunk?	 –	Úgy	 érezte,	 hogy	 vájkálnak	 a	 halott	 nő	 titkaiban,	 amelyeket	 nem
idegeneknek	szánt.
–	Halálosan	komolyan.	A	te	érdekedben	és	az	enyémben.	Te	úgy	érzed,	hogy

létezik	valami	kapcsolat	 e	 hely	 és	 a	múltad	között.	Én	meg	be	 akarom	venni	 a
sztorit	 a	 könyvembe.	 A	 dolog	 régen	 történt,	 Bea.	 Nem	 sértünk	meg	 senkit,	 ha
elolvassuk.



–	Lehet,	hogy	igazad	van	–	bólintotta	a	 lány,	de	 ijedtsége	nem	csillapodott.	–
Csak	az	a	helyzet,	Nick,	hogy	most	már	nem	érdekel	a	múltam.	Felejtsük	el,	ne
háborgassuk.	Boldog	vagyok	így,	ahogy	vannak	a	dolgok.
Nick	megszorította	Bea	kezét.	–	Valahol	van	egy	családod,	Bea.	Rokonok,	akik

keresnek	téged,	mert	nem	tudják,	hol	lehetsz.	Eddig	is	volt	életed,	meg	kell	azt	is
találnod,	még	ha	nem	is	akarsz	oda	visszatérni.	Ennyivel	tartozol	magadnak	és	a
családodnak.
Bea	 felsóhajtott,	 aztán	 bizonytalanul	 olvasni	 kezdte	Marie-Antoinette	 levelét.

Tisztában	volt	vele,	hogy	Nicknek	igaza	van.
„Szeretett	fiam,	Jean!
Minden	 vágyam,	 hogy	 soha	 ne	 kelljen	 elolvasnod	 ezt	 a	 levelet,	 mert	 ha	 nem

kerül	 a	 kezedbe,	 ez	 azt	 jelenti,	 hogy	 ismerhettelek,	 karjaimban	 tarthattalak,
láthattam,	ahogy	 felnősz,	 segíthettelek	az	élet	 rögös	útján	elindulni.	De	ha	nem
lehettem	melletted,	 akkor,	 ha	már	 elég	 idős	 vagy,	 azt	 akarom,	 hogy	megtudd	 az
igazságot	rólam	és	az	apádról,	Archer	Kane-ről.
Először	magamról,	hogy	egy	kicsit	többet	tudj	az	anyádról.	A	pletykákból	már

sejted,	hogy	nem	voltam	szép	nő.	Azt	is	tudom,	hogy	gúnyoltak	–	célibaraire-nek
aggszűznek	hívtak	a	hátam	mögött	–,	de	úgy	tettem,	mintha	nem	érdekelne,	pedig
bántott.	 Én	 is	 szerettem	 volna	 szép	 lány	 lenni,-	 mint	 azok	 a	 nők,	 akik	 ott
vacsoráztak	a	kaszinókban	és	a	kávéházakban,	de	ők	még	csak	szóba	sem	álltak
velem.	Hogy	magyarázzam	el,	hogy	én	belül	szépnek	éreztem	magam?	Számukra
én	egy	 csúnya,	de	gazdag	nő	voltam,	aki	nem	 tartozik	 közéjük.	És	 ezért	 nagyon
magányos	voltam.
Archer	 Kane	 észrevette	 a	 magányomat.	 Jóképű,	 szőke	 férfi	 volt,	 én	 viszont

fekete	 és	 csúnya.	 Számomra,	 a	 célibataire	 számára	 olyan	 volt,	 mint	 egy	 görög
isten.
Az	 a	 fajta	 férfi	 volt,	 aki	 tökéletesen	 otthonosan	 mozgott	 a	 Riviéra	 szabados

világában;	élvezte	az	életet,	a	könnyen	megkapható	nőket,	az	ivászatokat,	a	pénzt.
De	még	én	 is	 jól	 tudtam,	hogy	ugyanannyi	 szerencselovag	van	a	 férfiak,	mint	a
nők	között,	akik	jó	partit	akartak	csinálni.	De	megszerezni	egy	gazdag	és	szép	nőt
igen	nehéz	volt.	Ezek	a	nők	idősebbek	voltak,	jól	ismerték	már	az	életet	és	azonnal
felismerték,	ha	valaki	a	vagyonukra	pályázott.	Számukra	egy	ilyen	futó	kapcsolat
futó	kaland	volt,	olcsó	ajándék,	múló	szenvedély.
Én	is	észrevettem	a	férfit	 természetesen.	Nem	lehetett	nem	észrevenni.	Jóképű,

fiatal	amerikai	volt,	a	társaság	központja,	akik	mindig	ott	ebédeltek	az	Hotel	de
Cap	 teraszán,	 vagy	 a	 kaszinóban.	 Láttam,	 hogy	 ő	 is	 néz,	 időnként	 elkaptam	 a
tekintetét,	ilyenkor	mindig	udvariasan	elmosolyodott	és	felém	biccentett.
Most	már	tudom,	hogy	már	akkor	kinézett	magának	mint	a	következő	áldozatát.



Huszonhét	éves	volt,	én	már	negyvenegy.	Nem	tudtam	feloldódni	a	társaságában,
félénk	voltam	és	csúnya,	ő	viszont	jóképű	volt,	társasági	ember	és	azt	mondta,	van
egy	nagy	állattenyésztő	farmja	Hawaiin.
Már	 mindent	 tudtam	 róla,	 de	 nem	 találkoztam	 sem	 vele,	 sem	 senkivel	 a

társaságából,	míg	egy	nap	meg	nem	szólított.	Ültem	egy	kávéházban	Cannes-ban,
egyedül,	mint	rendesen.	Széles	karimájú	kalap	volt	rajtam,	hogy	ne	érjen	a	nap,	és
hogy	minél	 kevesebbet	 láthassanak	 belőlem.	Hogy	magyarázzam	 el	 neked,	 hogy
szégyelltem,	 ahogy	 kinézek?	 A	 Riviérán	 tolongtak	 a	 szép	 emberek,	 mindegyik
karcsú	volt,	 fiatal	és	elegáns,	divatos	holmikban,	amikben	én	egyszerűen	hülyén
néztem	volna	ki.
Emlékszem,	még	csodálkoztam	is,	hogy	Archer	megismert	ebben	a	kalapban,	de

be	kell	vallanom,	akkor	nagyon	jólesett.	Sőt	izgatott	lettem,	amikor	bemutatkozott
és	megkérdezte,	odaülhet-e	egy	kicsit	az	asztalomhoz.	Limonádét	ittunk,	ő	meg	a
farmjáról	 és	 mindenféle	 szórakoztató	 dolgokról	 mesélt.	 Észrevettem,	 hogy	 az
emberek	megbámulnak,	el	is	pirultam	a	büszkeségtől,	hogy	ő	engem	tüntetett	ki	a
figyelmével.
Azt	hiszem,	ebből	az	elpirulásból	tudhatta,	hogy	nyert,	ennek	ellenére	lelkesen

udvarolt	 tovább.	 Vacsorázni	 hívott	 a	 legjobb	 szállodákba,	 lent	 ebédeltünk	 a
tengerparton,	 és	 táncolni	 vitt	 az	Hotel	 du	Capba.	Bár	már	 akkor	 is	megvolt	 az
ezüst	 Rollsom,	 rábeszélt,	 hogy	 vegyem	 meg	 a	 legdivatosabb	 kocsit,	 egy
skarlátvörös,	 nyitott	 Bugattit,	 galambszürke	 sevróbőr	 üléssel,	 amit	 aztán
mindenki	irigykedve	bámult	meg.
Elkísért	 divatszalonokba,	 ahová	 soha	 nem	 mertem	 egyedül	 bemenni,	 féltem,

hogy	 gúnyt	 űznek	 belőlem,	 mert	 kövér	 vagyok,	 nagy	 a	 mellem,	 mert	 akkor	 a
sovány,	 lapos	 nők	 számítottak	 divatosnak.	 Elvitt	 fodrászhoz	 is,	 divatos	 rövidre
vágattam	a	hajam,	rábeszélt,	hogy	sminkeljem	magam,	járjak	masszázsra.	Archer
Kane	mellett	életemben	először	jól	éreztem	magam	a	bőrömben.	Nagyon	jól	tudta,
mivel	lehet	levenni	a	lábáról	egy	nőt.
Bűbájos	 volt,	 udvarias,	 de	 legfőképpen	 jóképű.	 A	 tökéletes	 udvarló.	 Amikor

néhány	 hét	 elteltével	 összeházasodtunk,	 kilenc	 napig	 nem	 csillapult	 a	 botrány.
Tudtam,	miket	pletykálnak	–	hogy	hozományvadász,	hogy	ki	 tudja,	mivel	vette	 le
az	aggszüzet	a	lábáról.	–	De	engem	nem	érdekelt.	Szerelmes	voltam	és	azt	hittem,
ő	is	szeret	engem.
Arra	 készültem,	 hogy	 boldog	 leszek	 vele	 bárhol	 is,	 akár	 azon	 a	 primitív	 kis

szigeten,	ahová	magával	vitt.	Még	akkor	is,	amikor	megláttam,	hogy	a	híres	farm
nem	egyéb,	mint	néhány	hold	elárvult	föld.	De	most	ez	lesz	az	otthonom,	itt	töltöm
az	életem	jóképű	szerető	férjem	mellett,	és	boldogan	adtam	neki	pénzt,	hogy	földet
és	állatokat	vehessen,	hogy	kibővíthesse	a	házat.	És	persze	–	igaz,	ezt	akkor	még
nem	 tudtam	–	hogy	kielégíthesse	buja	vágyait	Honoluluban.	Mert	 természetesen



megtudtam,	 ugyanis	 kegyetlenül	 a	 szemembe	 vágta,	 hogy	 azért	 jár	 oda,	 mert
csúnya	és	öreg	a	felesége.	Azok	a	kék	szemek,	amelyek	olyan	csodálattal	csüngtek
rajtam	 egykor,	 egyszerre	 megteltek	 megvetéssel;	 a	 simogatás	 helyett	 kegyetlen
ütéseket	kaptam,	egyszóval	igen	gyorsan	rájöttem,	hogy	csak	a	pénzem	miatt	volt
hozzám	kedves.	Ekkor	fedeztem	föl,	hogy	terhes	vagyok.
Olyan	 volt	 ez,	mint	 egy	 csoda	 –	 egy	 nő	 negyvenegy	 évesen	 szüli	meg	 az	 első

gyerekét,	és	ettől	ugyanolyan	boldogságot	éreztem,	mint	amikor	először	tettem	a
lábam	Kalanira.	Archernek	nem	szóltam	a	dologról.	Vártam,	mi	fog	történni.
Végül	odajött	hozzám	és	alá	akart	íratni	egy	csomó	papírt.	Azt	mondta,	hogy	a

farm	 fele	 az	 enyém,	 de	 láttam,	 hogy	 valójában	 rá	 akarja	 tenni	 a	 kezét	 a
vagyonomra.	 Nem	 voltam	 hajlandó	 aláírni,	 kénytelen	 voltam	 szembenézni	 az
igazsággal.
Betegen,	 illúziómtól	 megfosztva	 és	 a	 gyerekemmel	 a	 szívem	 alatt	 elhagytam.

Visszatértem	 ide,	 a	 régi	 otthonomba,	 a	 Villa	 Mimosába,	 amelyet	 szerető	 apám
építtetett	nekem,	amikor	még	a	„kis	hercegnője”	voltam,	amikor	még	elhittem	–
mert	annyiszor	mondta	nekem	–,	hogy	szép	lány	vagyok	és	hogy	enyém	a	világ.	Ő
építette	a	madárröptetőt	is,	hogy	mindig	hallhassam	a	madárdalt,	a	grottót	a	kis
patakkal,	 a	 szökőkutat,	 hogy	 halljam	 a	 víz	 csobogását.	 Teleültette	 a	 kertet	 a
kedvenc	 virágommal,	 a	 mimózával,	 amelyek	 éppen	 a	 születésnapom	 idején
árasztották	illatukat.	Ez	volt	az	otthonom	és	most	ez	lett	a	menedékem.	Itt	szülöm
meg	 a	 gyermekem,	 itt	 nevelem	 föl	 békében	 és	 biztonságban.	 Soha	 nem	 akartam
Archer	Kane-t	viszontlátni.
Aztán	 hirtelen	megjelent.	 Azt	mondta,	 hogy	 súlyosan	 eladósodott	miattam,	 el

kellett	zálogosítania	a	farmot.	Elveszti	mindenét,	mondta	–	az	állatait,	a	farmot,
sőt	 az	 egész	 szigetet	 –,	 ha	 nem	 adok	 neki	 pénzt.	Megígérte,	 hogy	 elmegy,	 ezért
pénzt	adtam	neki,	de	akkor	már	látszott,	hogy	gyereket	várok.	Archer	kijelentette,
hogy	marad.	Azt	mondta,	azért,	hogy	mellettem	legyen,	hogy	segítsen.	Végül	is,	a
gyerek	az	övé	is.
Szégyellem	bevallani,	de	először	hinni	akartam	neki.	De	nem	engedhettem	meg

magamnak,	 hogy	 megbízzam	 benne.	 Nem	 akartam,	 hogy	 bármi	 közöm	 legyen
hozzá,	de	végül	 is	a	 férjem	volt,	nem	 tehettem	semmit.	Nem	engedtem	közeledni
hozzám,	 nem	mentem	 vele	 sehová,	 bár	 nagyon	 könyörgött,	 és	 most	 már	 tudom,
azért,	hogy	mindenki	boldog	párnak	lásson.	A	villában	úgy	viselkedett,	mint	egy
tökéletes	úriember,	aki	csodálattal	csüng	terhes	feleségén.	Jól	keverte	a	kártyát;
egész	idő	alatt	még	csak	rá	se	nézett	más	nőre.	És	ezután	születtél	meg	te,	kisfiam.
Olyan	törékeny	vagy	és	kicsi,	ahogy	itt	fekszel	a	bölcsőben,	amit	saját	kezűleg

szépítettem	 ki	 neked	 selyemmel	 és	 színes	 szalagokkal.	 Annyira	 vártalak	már,	 és
végre	itt	vagy	nekem.	Úgy	szeretlek,	ahogy	csak	anya	szerethet.



Nem	volt	könnyű	szülés,	hiszen	nem	voltam	már	fiatal,	és	még	akkor	is	nagyon
rosszul	voltam,	amikor	az	apád	másnap	meglátogatott.	Megnézett	a	bölcsőben	és
egy	futó	pillanatig	abban	reménykedtem,	hogy	hátha	téged	szeretni	fog	és	esetleg
ismét	boldogok	lehetünk.	De	aztán	láttam	az	arcán,	hogy	semmit	sem	érez	irántad.
Azt	mondta,	hogy	még	csak	nem	is	hasonlítasz	hozzá,	hogy	Leconte	vagy	és	nem
Kane.
Édes	 fiam,	 amikor	 ezeket	 a	 sorokat	 írom,	 te,	 egyhetes	 vagy.	 Azt	 hiszem,	 ma

mosolyogtál	rám	először,	bár	Miss	Beale,	a	dadus	azt	mondja,	hogy	ez	még	nem
igazi	mosoly.	Te	vagy	a	mindenem	és	ezzel	Archer	is	tisztában	van.	Valami	van	a
levegőben,	 valami	 feszültség	 uralkodik	 a	 házban,	 bár	 az	 apád	 még	 mindig
tökéletesen	 alakítja	 a	 szerető	 férj	 szerepét.	 Nem	 bízom	 benne	 és	 elhatároztam,
hogy	a	jövő	héten,	amikor	már	erősebb	leszek,	lemegyek	és	beszélek	vele.	Közlöm,
hogy	el	akarok	válni	a	hűtlenkedései	miatt,	és	hogy	nem	vagyok	hajlandó	egy	sout
sem	adni	neki.	Mindenemet	te	örökölsz,	drága	Jean.
Éppen	 emiatt	 írom	 neked	 ezt	 a	 levelet,	 amelyet	 remélem,	 soha	 nem	 kell

megkapnod	Miss	Beale-től.
Archer	 veszélyes	 ember,	 kegyetlen	 és	 nem	 törődik	 senkivel.	 Azt	 akarom,	 hogy

tudd:	ha	engem	valami	baj	 érne,	az	nem	baleset	 lesz,	mondjon	bármit	 is	neked.
Öngyilkos	sem	leszek,	annál	te	fontosabb	vagy	nekem.	Remélem,	kisfiam,	nagyon
remélem,	hogy	láthatlak	felnőni	és	szeretném,	ha	tudnád,	hogy	szeretlek.
Szerető	anyád”
–	Szóval	mégis	az	Idegen	ölte	meg	–	 jegyezte	meg	Bea	és	döbbenten	Nickre

meredt.
–	És	a	pasas	megúszta	szárazon.	De	most	már	tudjuk	a	nevét:	Archer	Kane.	Bár

már	 olyan	 régen	 történt,	 hogy	 nem	 lehetne	megbüntetni.	 –	Nick	 belelapozott	 a
többi	 papírba,	 majd	 Beára	 nézett.	 –	 Szeretném,	 ha	 elolvasnád	 ezt	 a	 levelet	 is.
Johnny	Leconte	írta.	Ebben	írja	le,	mi	történt	vele.	–Nick	egy	pillanatig	habozott.
–	 Arra	 gondoltam,	 hogy	 szívesebben	 olvasod	 el	 egyedül,	 ha	 nem	 zavarnak	 a
gyerekek	és	az	állatok.
Visszatette	a	papírokat	a	borítékba,	majd	megfogta	a	lány	kezét.	–	Vigyük	el	a

gyerekeket	 sétálni	 –	 javasolta,	 hogy	 megpróbálja	 fölvidítani.	 –	 Eszünk	 egy
fagylaltot.
–	Menjünk	fagyizni!	–	zúdult	be	a	szobába	a	két	gyerek,	Bea	azonnal	nevetni

kezdett.
–	 Mi	 az?	 Láthatatlan	 antennáitok	 vannak,	 hogy	 azonnal	 meghalljátok	 a

„fagylalt”	szót?
–	Ugye	Tappancs	is	jöhet?	–	kérdezte	Julie.
–	Hát	 persze.	 –	Bea	 a	 két	 gyerekre	 nézett,	 ahogy	 ott	 álltak	 piszkos	 pólóban,



sortban,	 de	 ragyogó	 arccal,	 és	 nagyon	 sajnálta	 Marie-Antoinette	 Leconte-ot,
akinek	 nem	 adatott	 meg,	 hogy	 együtt	 fagylaltozzon	 a	 fiával,	 Johnnyval,	 vagy
hogy	 kutyát	 vehessen	 neki.	 –	 Menjetek	 mosakodni	 és	 vegyetek	 tiszta	 ruhát!	 –
mondta	 mosolyogva,	 pedig	 sejtette,	 hogy	 a	 tiszta	 pólókon	 hamarosan
fagylaltfoltok	fognak	éktelenkedni.
–	Tudod	mit?	–	kérdezte	tőle	Nick	mosolyogva.	–	Egészen	kiváló	anya	vagy.
Bea	 a	 férfira	 nézett,	 szemügyre	 vette	 kellemes	 arcát,	 kedves,	 szürke	 szemét,

amelyben	mintha	 folyton	mosoly	bujkált	volna,	 izmos,	karcsú	 testét.	Nick	 társa
volt	 minden	 bajában,	 osztozott	 hiányzó	 múltja	 miatti	 fájdalmában,	 Millie
elvesztése	 miatti	 szomorúságában,	 segített	 neki	 a	 gyerekeket	 ráncba	 szedni.	 A
barátságuk	 közben	 elmélyült,	 és	 azzal	 is	 tisztában	 volt,	 miért	 akarja	 a	 férfi
annyira	 felkutatni	 a	múltját:	 tudni	 szeretné,	 nincs-e	másvalaki	 az	 életében,	 egy
szerelem,	egy	férj,	valaki,	aki	sokat	jelentett	annak,	aki	valaha	volt.
Elmosolyodott	 és	megcsókolta	 a	 férfit.	 –	 Ezt	 hálából	 –	mondta,	miközben	 a

férfi	átölelte	–	mindenért.
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Phyl	kinyitotta	a	csomagot,	amelyet	egy	küldönc	hozott,	és	elképedve	meredt

a	tartalmára.	Egy	nyaklánc	volt	benne	igazgyöngyökből,	gyémántfüggővel,	meg
egy	pár	gyönggyel	és	gyémánttal	díszített	fülbevaló	és	egy	hozzájuk	való	gyűrű.
A	kártyán	ez	állt	Millie	keze	írásával:	„Hogy	néha	eszedbe	jussak.”
Az	 arcához	 szorította	 a	 kártyát	 és	 mosolygott,	 amikor	 eszébe	 jutott,	 hogy

Millie	ugyanezeket	a	gyöngyöket	tavaly	egy	rózsaszín	ruhakölteményhez	viselte
az	operában.	Hogy	is	felejthetné	el	valaha?
Megszólalt	a	telefon,	szórakozott	mozdulattal	felvette	a	kagylót.
–	Találkoznunk	kell	–	hallotta	Brad	hangját.
A	férfi	hangja	feszült	volt,	mire	Phyl	habozva	az	ajkába	harapott.	–	Brad,	azt

hiszem	jobb,	ha	nem	találkozunk	többet	–	szólalt	meg	végül.
–	Kérlek,	Phyl,	nagyon	kérlek!	Nem	fejezhetjük	be	csak	úgy,	egy	ostoba	vita

miatt.	Legalább	beszéljük	meg.	Adj	rá	lehetőséget,	hogy	bocsánatot	kérjek!
–	Hol	vagy	most?
–	Itt,	San	Franciscóban.
Phyl	sokáig	vívódott	magában.	Jól	tudta,	hogy	nem	egyszerű	vitáról	van	szó,

de	még	mindig	élt	benne	a	vágy.	Brad	olyan	elbűvölő,	olyan	kedves	tudott	lenni;
meglehet,	 hogy	 akkor	 túl	 kemény	 volt	 hozzá.	 Felsóhajtott	 és	 megpillantotta
magát	a	 tükörben.	Úgy	nézett	ki,	mint	egy	roncs	az	előző	esti	mulatás	után.	De
úgy	 érezte,	 hogy	 Bradnek	 igaza	 van;	 tartozik	 a	 férfinak	 annyival,	 hogy
meghallgatja	a	magyarázatát.
–	 Adj	 nekem	 egy	 órát	 –	 szólt	 végül	 a	 kagylóba.	 –	 Aztán	 jobb,	 ha	 feljössz

hozzám.
–	Tudom,	hol	laksz,	ott	leszek.	–	A	férfi	hangja	boldogan	csengett.
Phyl	 zuhanyozás	közben	mosolygott,	Mahoney	 és	 az	 esküvő	 járt	 az	 eszében.

Évek	 óta	 nem	 érezte	 magát	 ilyen	 felszabadultan	 boldognak,	 minden	 kötöttség,
minden	 felelősség	 nélkül.	 Egyszerűen	 csak	 jól	 érezte	 magát	 kedves	 emberek
társaságában.	 Most	 már	 szembe	 tud	 nézni	 a	 dologgal,	 gondolta	 határozottan.
Gyorsan	magára	húzta	 fekete	 farmerét,	 fehér	vászoninget	vett	és	a	Santa	Fében
vásárolt	 ezüstcsatos	 övvel	 összehúzta	 a	 derekán.	Megfésülködött,	 jelzésszerűen
rúzst	 kent	 az	 ajkára,	 majd	 Millie-re	 emlékeztetőül	 felvette	 a	 fantasztikus
gyöngysort	is.
Idegesen	 járkált	 a	 szobában,	 várta	 a	 férfit.	 A	 léptei	 mintha	 visszhangoztak

volna	a	csendben,	arra	gondolt,	bárcsak	itt	lenne	vele	a	macskája,	de	az	még	ott



volt	Mahoney-nál.	Majd	később	felhívja	és	megbeszélik,	hogyan	jut	haza.
Épp	 az	 járt	 a	 fejében,	 milyen	 jó	 volt	 az	 a	 lassú	 tánc	 Mahoney-val,	 amikor

megszólalt	 a	 csengő.	 Amikor	 kinyitotta	 az	 ajtót,	 Brad	 egy	 hatalmas	 csokrot
nyomott	a	kezébe.
–	Neked	hoztam	–	mondta	a	férfi	bűntudatos	arccal.
A	nő	elmosolyodott.	–	Te	aztán	nem	aprózod	el	a	dolgokat,	Brad,	nem	igaz?	–

mondta,	miközben	kivitte	a	virágot	a	konyhába.
A	 férfi	 kíváncsian	 nézett	 körül.	 –	Szóval	 ez	 a	 búvóhelyed	 –	 jegyezte	meg.	 –

Mindig	megpróbáltam	elképzelni.
–	És?	–	Phyl	szembefordult	vele,	és	védekezően	karba	tette	a	kezét	a	mellén.
–	Pontosan	olyan,	mint	te:	hűvös,	okos,	kulturált.	És	szép.
–	Köszönöm.	–	Figyelte	a	férfit,	aki	becserkészte	az	otthonát.	Farmer	volt	rajta

is	 és	 kék	 munkásing.	 Napszítta	 bőrével,	 ruganyos	 lépteivel	 éppúgy	 nem	 illett
ehhez	a	városi	lakáshoz,	mint	egy	telivér	versenyló	a	megyei	lóvásárhoz.
–	Tisztára	úgy	nézel	ki,	mint	egy	cowboy	–	jegyezte	meg.
–	Végül	is	az	vagyok	–	felelte	a	férfi,	miközben	a	festményeket	tanulmányozta.

–	Farmer.
–	És	büszke	rá.	Talán	túlságosan	is	büszke,	Brad.
–	Ezt	hogy	érted?	–	kérdezte	a	férfi,	és	látszott,	hogy	őszintén	meglepődött.	–

Nincs	jogom	büszkének	lenni	a	családomra,	a	teljesítményünkre?
Phyl	 elgondolkozott;	 végül	 is	 a	 legnagyobb	 vagyonokat	 nem	 a	 rablók,	 a

szerencselovagok	 alapozták	 meg	 Amerikában	 is?	 Akik	 mára	 legendává
nemesültek?	–	Azt	hiszem,	igazad	van	–	ismerte	el.	–	Bizonyos	éttelemben.
A	 férfi	 feléje	 fordult.	 –	 Nem	 vagyok	 hozzászokva,	 hogy	 bocsánatot	 kelljen

kérnem	 –	 szólalt	 meg	 mereven.	 –	 Azt	 kívánod,	 hogy	 ereszkedjek	 térdre?	 –
kérdezte.	–	A	virág	nem	volt	elég?
–	 A	 csokor	 csodálatos,	 Brad.	 Kedves	 gondolat	 volt.	 De	 komolyan	 azt

gondolod,	 hogy	 ezzel	 el	 is	 van	 intézve	 az,	 ahogy	 viselkedtél	 velem?	 Még
bocsánatot	sem	kérsz?
–	 Igazad	 van,	 ez	megbocsáthatatlan.	 –	Megszorította	 a	 nő	 vállát	 és	 közelebb

húzta	magához.	–	Az	az	igazság,	Phyl,	hogy	azért	tettem,	mert	szerelmes	vagyok
beléd.	Annyira	beléd	habarodtam,	hogy	még	a	gondolatát	 sem	bírom	elviselni,
hogy	valaki	elvegyen	tőlem.
–	De	nem	vesz	el	tőled	senki.	Sürgős	hívást	kaptam	egy	barátomtól…
–	Ugyanezzel	a	baráttal	voltál	tegnap	este	is?
Phyl	ellökte	magától	a	férfit	és	megdöbbenten	rámeredt.	–	Honnan	tudod,	hogy

kivel	voltam	tegnap	este?
–	 Órákon	 keresztül	 próbáltam	 hívni	 a	 számodat,	 de	 nem	 voltál	 itthon.	 Csak



feltételezem,	hogy	valakivel	elmentél	valahova…
–	Semmi	közöd	hozzá,	hogy	kivel	voltam,	Brad	Kane!	Soha	többé.
–	Ne	mondj	ilyet,	nagyon	kérlek.
–	Ó,	Brad	–	szólalt	meg	fáradtan	Phyl	–,	olyan	szép	volt,	olyan	különleges.
–	 Megint	 az	 lehet.	 –	 A	 férfi	 megfogta	 a	 nő	 karját	 és	 olyan	 közel	 húzta

magához,	hogy	érezte	 a	mellével,	 ahogy	az	 izmai	megfeszültek	a	mellkasán.	–
Nagyon	sajnálom,	Phyl,	nagyon	sajnálom.	–	Olyan	kétségbeesett	volt,	mint	egy
fuldokló.	–	Tessék,	kimondtam.	Kérlek,	mondd,	hogy	megbocsátasz.
Phyl	 érezte,	 hogy	 megadja	 magát,	 hogy	 ismét	 a	 férfi	 szexuális	 varázsa	 alá

került.	 –	 Elfoglalt	 nő	 vagyok	 –	 mondta	 gyorsan.	 –	 Az	 időm	 nagy	 részét	 a
munkám	tölti	ki.	Felelőtlen	voltam,	mint	egy	gyerek,	amikor	ott	maradtam	nálad,
mert	dolgoznom	kellett	volna.	Vissza	kell	térnem	a	saját	életemhez,	Brad.
–	Ne	 hagyj	 el!	 –	Mintha	 a	 férfi	 szívéből	 szakadt	 volna	 fel	 a	 sikoly.	Hirtelen

maga	elé	idézte	Mahoney	kedvesen	mosolygó	arcát.	A	teste	emlékezett,	ahogy	a
karja	 a	 derekára	 fonódik,	 ahogy	 a	 lépteik	 összesimultak	 a	 lassú	 tánc	 alatt.
Mahoney,	 a	 tréfamester,	 a	 jó	 barát,	 a	 munkájának	 élő	 zsaru,	 a	 költő,	 az
operabarát.	 És	 a	 gazdag,	 jóképű,	 de	 mérhetetlenül	 fennhéjázó	 Brad	 Kane	 az
összes	problémájával	együtt	hirtelen	már	egyáltalán	nem	tűnt	olyan	vonzónak.
Megkönnyebbültem	 felsóhajtott.	 Végre	 kiszabadult	 Brad	 Kane	 életveszélyes

varázsa	 alól.	De	 ahogy	 a	 férfi	 kétségbeesett	 arcára	 nézett,	 tudta,	 hogy	 finoman
kell	tőle	búcsút	vennie.
–	Ígérem,	hogy	találkozhatunk,	ha	van	időm.	De	az	én	feltételeim	szerint.
–	Mindent	megteszek,	amit	csak	kérsz	–	morogta	a	 férfi.	–	Beérem	a	 lehulló

morzsákkal,	elég	egy	pillantás	a	csodaszép	szemedből…	–	Leheletfinom	csókot
nyomott	a	nő	homlokára,	aki	felnevetett,	mert	eszébe	jutott,	mennyire	élvezte	ezt.
Talán	igaza	van	a	férfinak;	talán	mégis	barátok	lehetnek.
–	Akkor	esetleg	elvihetsz	ebédelni	–	javasolta	fürgén.
–	Bárhova	–	felelte	lelkesen	a	férfi	és	azonnal	eltűnt	a	tekintetéből	a	szorongás.

–	A	Holdba,	a	Marsra,	a	Vénuszra.
–	 Legyen	 az	 II	 Fornaio,	 lent	 a	 sarkon	 –	 felelte	 a	 nő	 és	 önkéntelenül	 együtt

nevetett	a	férfival.	–	Azonnal	egy	pizzát,	különben	éhen	veszek.
Leültek	 egy	 sarokasztalhoz	 a	 széles	 ablak	 mellett.	 Miután	 rendeltek,	 Brad

alaposabban	 szemügyre	 vette	 a	 nyakláncot	 és	 fagyos	 hangon	 megkérdezte:	 –
Kitől	kaptad	a	gyöngysort?
Phyl	 azonnal	 kihallotta	 a	 féltékeny	 felhangot	 a	 kérdésből.	 –	 Brad,	 az	 a

barátnőm	hagyta	rám,	akinek	lekéstem	a	temetéséről.
A	 férfi	 az	 evőeszközökkel	 játszadozott,	 nem	 nézett	 föl	 rá.	 –	 Nagyon

szerethetett,	ha	ilyen	drága	nyakláncot	hagyott	rád.



–	 Millie	 rám	 hagyott	 még	 egy	 hozzá	 illő	 fülbevalót	 és	 egy	 gyűrűt	 is.
Napközben	 túlzottan	hivalkodónak	 tűnnének,	 de	 a	 gyöngyöket	 nagyon	 szívesen
viselem.	Valahogy	úgy	 érzem,	mintha	Millie	most	 is	 velem	 lenne.	Emlékszem,
mikor	láttam	utoljára.	Tavaly	az	operában.	A	Carment	néztük	meg,	Millie	szinte	a
darabhoz	öltözött:	halvány	rózsaszín	ruhát	vett	föl.
–	Ez	a	nyakék	egy	vagyont	érhet	–	ragaszkodott	a	témához	makacsul	Brad.
–	Millie	nagyon	gazdag	nő	volt,	bár	talán	annyira	nem	gazdag,	mint	te	–	tette

hozzá	kihívó	mosollyal.	–	És	nagyon	felszabadultan	bánt	a	pénzzel.	Költekezett.
Állandóan	 segíteni	 akart,	 meghatotta	 minden	 szomorú	 történet.	 Ezért	 is	 vette
maga	mellé	 titkárnak	a	betegemet,	 akiről	meséltem,	hogy	amnéziás.	Egyébként
rá	 is	milliókat	 hagyott	 a	 végrendeletében,	 plusz	 két	 elárvult	 gyereket,	 akiknek
gondját	 kell	 viselnie.	 Azt	 mondta,	 legalább	 a	 jövőjét	 biztosítja	 a	 múlt	 nélküli
lánynak.	S	azt	hiszem	igaza	volt,	mert	Bea	boldognak	látszik.
–	 Annak	 alapján,	 amit	 elmondtál,	 ez	 a	 nő	 tipikus	 ostoba	 filantróp	 lehetett.

Mondhatom	nagy	mázlija	volt	annak	a	lánynak!	–	jelentette	ki	Brad	gonoszul.
–	Millie	Renwick	nem	volt	ostoba	–	felelte	dühösen	Phyl.	–	Pontosan	tudta,	mit

akar,	és	ehhez	megvoltak	az	eszközei	is.
A	 férfi	 felpillantott	 a	 tányérjából,	 tekintete	 hirtelen	 felélénkült.	 –	 Renwicket

mondtál?
–	Igen,	Millicent	Renwickről	van	szó,
–	Nemrég	hallottam	ezt	a	nevet	emlegetni.
–	 Nyilván	 a	 társasági	 rovatban	 olvashattál	 róla.	 Vagy	 a	 halálozások	 között.

Egyébként	megvásárolt	egy	villát	Dél-Franciaországban	és	Beának	ajándékozta.
Úgy	hívják,	Villa	Mimosa.
–	Villa	Mimosa?
–	 Igen.	 Szép	 hely,	 bár	 Beának	 meggyőződése,	 hogy	 van	 valami	 rejtélyes	 a

múltjában.	Most	ott	él	a	két	gyerekkel,	Scott	és	Julie	Renwickkel,	akik	kilenc-	és
hétévesek.	Azt	hiszem,	van	elég	dolga	velük.
–	Szóval	ez	a	Bea	volt	a	beteged?	Pontosan	mi	baja	volt?
–	Brad	ivott	egy	kortyot	a	vörösborból,	majd	a	nőre	emelte	kék	szemét.
–	 Meséltem	 neked,	 hogy	 baleset	 érte	 és	 elvesztette	 az	 emlékezőképességét.

Totális	amnézia.	Előfordul	néha	a	ilyesmi.
–	És	visszatérhet	valamikot	az	emlékezete?
Phyl	szomorúan	felsóhajtott.	–	Ki	tudja?	De	reménykedem	…
–	 Túlságosan	 foglalkoztatnak	 a	 betegeid	 dolgai	 –	 jegyezte	 meg	 Brad

mosolyogva.	–	Magadra	veszed	az	összes	problémájukat.
Phyl	elnevette	magát.	–	Beleértve	a	tieidet	is?
–	Zavar,	ha	a	családomról	beszélek?



–	Azt	hiszem,	valószínűleg	jót	tesz	neked.
A	férfi	az	asztal	fölé	hajolt	és	megfogta	a	nő	kezét.	–Phyl,	gyere	velem	vissza

Hawaiira.	 Kérlek,	 csak	 egyetlen	 hétvégére.	 Ott	 van	 rád	 szükségem.	 Beszélnem
kell	veled.
Kétségbeesés	csendült	ki	a	hangjából.	Phyl	már-már	pánikba	esett,	mit	 tesz	a

férfi	 magával,	 ha	 nemet	mond.	 De	 valahogy	mégis	 érezte,	 hogy	 nem	 egészen
tisztességes	a	férfitól,	hogy	ilyen	helyzet	elé	állítja.	–	Nem	tudom,	menni	fog-e…
Rengeteg	a	dolgom…
–	 Semmi	 az	 egész	 –	 könyörgött	 a	 férfi.	 –	 Magam	 viszlek	 el	 Honoluluba.

Kérlek,	 Phyl,	 szükségem	 van	 rád.	 –	 Erősen	 megszorította	 a	 nő	 kezét.	 –	 Soha
senkinek	 nem	 mondtam	 még	 ilyet	 egész	 életemben.	 Most	 mondom	 először.
Gyere	velem,	Phyl!	Ígérem,	hogy	hétfő	reggelre	visszahozlak	San	Franciscóba.
Hogy	mondhatnék	nemet	egy	ilyen	segélykiáltásra,	kérdezte	magától	Phyl.	Ha

valaki,	 hát	 ő	 nagyon	 is	 jól	 tudta,	 milyen	 érzés	 magányosnak	 lenni.	 –	 Jó…
rendben	 van,	 de	minden	 kötelezettség	 nélkül	 –	 felelte	 és	 közben	 arra	 gondolt,
vajon	helyesen	tette-e.
Mérget	 mert	 volna	 venni	 rá,	 hogy	Mahoney-nak	 nem	 fog	 tetszeni	 a	 dolog,

amikor	felhívta	és	közölte	vele,	hogy	a	hétvégén	megint	elutazik	Hawaii-ra.
–	Biztos,	hogy	jól	teszed?	–	kérdezte	a	férfi,	tele	aggodalommal.	–	Azok	után

is,	amiket	róla	meséltél?
–	 Mit	 tehetnék	 mást?	 Tényleg	 érzem,	 hogy	 nagyon	 fontos	 neki,	 kizárólag

emiatt	megyek	el.	Bradnek	valóban	szüksége	van	rám.
Mahoney	felsóhajtott.	–	Én	mégis	csapdára	gyanakszom.
–	 Remekül	 éreztem	 magam	 tegnap,	 Franco	 –	 mondta	 a	 nő	 csendesen.	 –

Fantasztikusan	táncolsz.
–	 Ez	 az	 egyetlen	 dolog,	 amihez	 tehetségem	 van	 –	 jegyezte	 meg	 a	 férfi

komoran.	–	Nem	is	tudtam	megmutatni,	mi	mindent	tudok	még.
Phyl	elnevette	magát.	–	Csak	nem	hiányzom	neked?
–	 Ki	 a	 franc	 mondta,	 hogy	 igen?	 –	 kérdezte	 a	 férfi	 nevetve,	 majd	 megint

komoran	hozzátette:	–	Ide	figyelj,	Phyl,	légy	óvatos,	jó?	Szerintem	ez	a	fickó	egy
kissé	labilis.
–	 Ne	 aggódj.	 Ugyanolyan	 épelméjű,	 mint	 te	 vagy	 én.	 Nálad	 maradhat	 még

Coco?	Hétfőn	majd	felhívlak,	ha	hazaértem.
–	 Persze.	 –	 Mahoney	 már	 majdnem	 letette	 a	 kagylót,	 amikor	 eszébe	 jutott

valami.	–	Doki	–	szólt	be	gyorsan	a	kagylóba	–,	milyen	típusú	kocsija	van	ennek
a	Mr.	Hawaiinak?
–	Egy	Porsche	kilenc-harmincnyolcasa,	fekete.	Miért	kérdezed?
–	Csak	kíváncsi	voltam	–	felelte	a	férfi.



Nahát,	 nahát,	 mondta	 magában	 Mahoney,	 miközben	 kifelé	 indult	 a
kávéautomatához,	bejött	a	megérzésem.	Mr.
Hawaii	 kémkedett	 Phyl	 után	 tegnap	 éjjel.	 Eszébe	 jutott,	 hogy	 Phyl	 milyen

odaadóan	bújt	oda	hozzá,	ő	meg	átkarolta,	így	mentek	fel	a	lépcsőn,	ahol	meg	is
csókolta.	Komor	arccal	füttyentett	egyet	és	arra	gondolt,	valóban	alaptalan-e	Mr.
Hawaii	féltékenysége.	De	bízott	benne,	hogy	Phyl	tudja,	mit	csinál,	ő	meg	közben
esetleg	utánanézhetne	ennek	a	Brad	Kane-nek.



26
A 	 gyerekek	 megfürödtek	 és	 ágyba	 bújtak.	 Jó	 félórája	 már	 hang	 sem

hallatszott	 a	 szobájukból,	 és	Bea	 ugyanolyan	megkönnyebbülten,	mint	 egy	 vér
szerinti	anya,	.arra	gondolt,	hogy	végre	elaludtak.
Tíz	 óra	 elmúlt,	 egyedül	 volt	 a	 szobájában.	 Letakarta	 a	 papagáj	 ketrecet,

hallotta,	 hogy	 a	 madár	 milyen	 gyorsan	 elcsendesedik.	 Aztán	 elővette	 azt	 a
borítékot,	amely	a	Leconte	család	titkait	őrizte,	és	magával	vitte	a	konyhába,	ahol
készített	 magának	 egy	 csésze	 teát,	 majd	 leült	 az	 asztalhoz.	 Hosszú	 ideig	 csak
szemezett	 a	 borítékkal.	 Valami	 miatt	 bizonytalanságot	 érzett,	 nem	 akart
szembenézni	a	tartalmával.
Tappancs	hangosan	 lefetyelt	a	 tálkájából,	majd	 lekuporodott	Bea	 lábához.	Az

óra	 a	 falon	 lassan	 ketyegett.	 Langyos	 éjszakai	 szellő	 mozgatta	 meg	 a
függönyöket	a	nyitott	ablakban,	valahol	a	távolban	lágyan	dalolt	egy	madár.
Amikor	már	nem	halogathatta	tovább,	Bea	kivette	a	papírcsomót	a	borítékból.

Maga	Jean	Leconte	vetette	az	írást	papírra.	Vagyis	Johnny,	ahogy	Miss	Beale,	a
dadus	nevezte.
Nagy	nehezen,	de	rászánta	magát	az	olvasásra.
„Olyan	 eseményekről	 írok,	 amelyeket	 jobb	 volna	 elfelejteni,	 és	 most	 is	 csak

azért	rögzítem	őket,	mert	Flora	Beale	erre	kért.
»Az	utókor	számára«,	mondta,	és	ezalatt	az	utánam	jövő	Leconte-okat	érti,	akik

meg	akarják	kapni	az	örökségüket.
Engem	ugyanis	ez	már	nem	érdekel,	de	a	dadus	szerint	nekik	joguk	van	hozzá.

Mivel	 huszonhét	 éves	 vagyok	 és	 nőtlen,	 a	 lehetőség	 távolinak	 tűnik,	 de	 el	 kell
ismernem,	 hogy	 igaza	 van.	 Azért	 tehát,	 hogy	 mitikus	 jövőbeni	 leszármazottaim
tudják	az	igazat,	megteszem,	amire	kér.	Ezért	a	legelején	kezdem,	ami	számomra	a
Villa	Mimosát	és	Miss	Beale-t,	a	dadust	jelenti.	„
Bea	 megborzongott.	 Tudta,	 hogy	 hallotta	 már	 ezt	 a	 történetet,	 ott	 volt	 a

fejében,	 valaki	mesélte,	 de	 olyan	 élénken,	 hogy	 szinte	 belevésődött	 a	 tudatába.
Csak	Johnny	Leconte	szavaira	volt	szüksége,	hogy	feltáruljon	az	emlékezete.
„Ha	az	ember	még	kisgyerek,	nem	mindig	az	emberek	arcára	emlékszik;	inkább

a	 hangjukra,	 a	 járásukra,	 vagy	 a	 szagukra.	 A	 dadus	 volt	 az	 első	 ember,	 akit
igazán	ismertem,	az	első	nő,	akit	szerettem.	Az	anyám	volt,	a	barátom,	a	segítőm
és	 oltalmazom,	 egy	 alakba	 gyúrva.	 Első	 emlékem	 az	 ő	mindig	 frissen	 vasalt	 és
kikeményített	fehér	köténye.
Alacsony	 volt,	molett,	 a	 tartása	 egyenes,	 emlékszem,	 sokszor	 elnéztem,	 ahogy



napi	 sétánkra	 felkészült.	 Feltette	 a	 kalapját,	 télen	 a	 tengerészkéket,	 nyáron	 a
szalmakalapot,	ilyenkor	mindig	komoly	hangon	megjegyezte:	–	Ne	feledd,	Johnny,
egy	 hölgy	 mindig	 visel	 kalapot.	 –	 Majd	 határozott	 mozdulattal	 a	 hajához
rögzítette	egy	ijesztő	tűvel,	amely	két	üveggolyóban	végződött.	Mindig	azt	vártam,
mikor	kiált	 fel,	mert	a	 fejébe	szúrt,	de	a	dadus	értett	hozzá	és	 ilyesmi	soha	nem
fordult	elő.
Nyaranta	 is	 magas	 szárú,	 lapos	 sarkú	 cipőt	 viselt,	 amit	 valami	 krétaszerű

pasztával	kent,	hogy	mindig	 fehér	 legyen,	Néha	megengedte,	hogy	kitisztítsam	a
cipőjét.	 Emlékszem,	 amikor	 a	 paszta	 megszáradt,	 minden	 lépéskor	 apró	 fehér
porfelhő	szállt	fel	belőle.
Gondolom,	 akkoriban	 már	 túl	 lehetett	 az	 ötvenen,	 de	 számomra	 kortalannak

tűnt.	 Igaz,	 csak	 a	 szobalányokhoz	 tudtam	 hasonlítani,	 és	 ők	 közelebb	 voltak
hozzám	 korban,	 mint	 ő.	 Kedves	 arcú	 nő	 volt,	 de	 nagyon	 komoly	 arcot	 öltött,
amikor	kihajtottunk	a	nagy	ezüst	Rollsszal.	 Ilyenkor	úgy	biccentgetett,	mint	egy
grófnő	 a	 Croisette-en,	 vagy	 a	 Promenade	 des	 Anglais-n	 sétáló	 embereknek.
Gyanítom,	 nem	 ismert	 meg	 senkit,	 mert	 olyan	 rövidlátó	 volt,	 hogy	 fél	 méternél
nem	látott	tovább,	de	utcára	nem	volt	hajlandó	szemüveget	tenni.	Rejtélyes	lények
a	nők;	még	a	dadus	sem	volt	mentes	a	hiúságtól.
Ízig-vérig	 angol	 nő	 volt,	 minden	 körülmények	 között	 ragaszkodott	 a	 saját

szabályaihoz.	Mindig	 úgy	 kellett	 öltöznöm,	 mint	 egy	 kishercegnek,	 selyembe	 és
csipkébe.	 Állatot	 nem	 tarthattam,	 mert	 bolhásak	 és	 megfertőzhetnek.	 Így	 aztán
csak	az	én	gyapjúból	készült	fekete-fehér	Fidómat	tűrte	meg,	emlékszem,	mennyire
szerettem	és	később	mennyire	meggyászoltam	elvesztését.
Emlékszem	a	gyerekszobára,	a	dadus	öreg	Windsor	hintaszékére,	amely	ott	állt

a	 kandalló	 előtt,	 amikor	 feltámad	a	 téli	misztrál,	 ilyenkor	a	dadus	 folyton	arra
panaszkodott,	 hogy	 a	 csontjaiba	 hatol	 a	 hideg.	 És	 a	 kis	 kerek	 teknőckeretes
szemüvegére,	amelyet	mindig	azon	a	lapon	hagyott,	ahol	épp	a	könyvben	tartott.
Emlékszem	 a	 pirítós	 illatára,	 amelyet	 a	 parázsló	 szén	 felett	 sütöttünk,	 a	mézes
teára	 és	 a	 gyömbéres	 süteményre.	 Francia	 gyerek	 létemre	 angolos	 nevelést
kaptam,	 igaz,	 más	 gyereket	 nem	 ismertem,	 nem	 tudhattam,	 miről	 maradok	 le.
Boldog	voltam	a	Villa	Mimosában	a	dadussal,	Fidóval	és	a	kertészekkel,	akiktől
megtanultam	 a	 növények	 nevét;	 a	 papagájokkal	 és	 a	 kanárikkal	 a	 röptetőben.
Nem	is	akartam	mást.	A	világ	így	volt	teljes	számomra.
Egészen	addig	a	napig,	amikor	az	apám	visszatért	értem	Kalanira	vitt.
Félelmetes	ember	volt,	kemény	vonásai	ellenére	is	jóképű	Én	viszont	csalódást

keltő	gyerek	voltam,	sápadt	és	vékony,	mint	egy	viaszgyertya.	Fogalmam	sem	volt,
mit	 jelent	 az,	 hogy	 „apa	 „,	 mivel	 soha	 nem	 volt	 apám.	 Ám	 a	 dadus	 rémült
hangjából	tudtam,	hogy	visszatérése	nem	lehetett	örömteli	esemény.



Meglehetősen	megkönnyebbültem,	 hogy	 nem	 sokat	 láttuk	 őt	 hosszú	 utazásunk
alatt.	 Akkor	 elbűvölt	 az	 utazás,	 sokkal	 izgalmasabbnak	 találtam,	 mint	 a
mindennap	 ismétlődő	 rítusokat	 a	 Villa	Mimosában.	 Akkor	 még	 nem	 tudhattam,
mennyire	vágyni	fogok	ezeknek	a	szertartásoknak	a	biztonságára.
Amikor	 dadus	 megbetegedett,	 egyedül	 barangoltam	 be	 a	 hajót.	 A	 legalsó

szinten	laktunk	egy	apró,	lyukszerű	kabinban,	amely	megtelt	a	kazánok	füstjével,
a	 konyhából	 beáradó	 ételszaggal.	 Igazában	 azt	 sem	 tudtam,	 hogy	 az	 apám	 a
fedélzeten	van-e	egyáltalán.	Soha	nem	láttam,	ő	sose	keresett	minket.	Én	élveztem
ezt	a	szabadságot,	sok	matrózzal	összebarátkoztam.	Bevallom,	jól	éreztem	magam,
és	arra	gondoltam,	ha	ilyen	az	élet	egy	apával,	akkor	az	nem	is	olyan	rossz.
Az	 alsó	 fedélzeten	 álltunk,	 fogtam	 a	 dadus	 kezét	 és	 bámultam	 New	 York

felhőkarcolóit.	 Ám	 mire	 magamhoz	 tértem	 volna,	 már	 vonatra	 is	 szálltunk	 és
mentünk	San	Franciscóba.	Ezt	a	dadustól	tudtam,	de	felőlem	akár	Timbuktuba	is
utazhattunk	volna.	A	földrajz	nem	volt	az	erősségem.
Eleinte	kellemes	volt	a	vonatozás.	Chicagóban	átszálltunk,	az	apám	eltűnt	egy

kis	kényelmes	magánfülkében,	én	viszont	órákon	keresztül	futkároztam	fel-alá	az
imbolygó	folyosón,	az	utasok	agyára	mentem,	legalábbis	a	dadus	szerint.	Hosszú
volt	az	út	és	unalmas,	és	mi	nem	hálókocsiban	utaztunk.	Miss	Beale	azért	hagyott
futkározni,	 hogy	 levezessem	 az	 energiáimat,	 és	 aludni	 tudjak	 a	 kemény
plüssülésen.
Nagyon	 kimerülten	 érkeztünk	 San	 Franciscóba,	 és	 egy	 nagy	 szállodához

hajtottunk.	Emlékszem,	hogy	csak	bámultam	a	szőke	és	hallgatag	idegent,	aki	az
apámnak	 mondta	 magát,	 és	 aki	 olyan	 erőteljesen	 megváltoztatta	 az	 életem
menetét.
–	Maradjanak	a	kocsiban!	–	utasított	minket	olyan	hangon,	ahogy	én	szoktam

Fidót,	 ha	 rosszul	 viselkedett.	 –	 Hajóra	 szállnak	 és	 azonnal	 mennek	 tovább
Honoluluba.
Kivittek	minket	a	dokkba,	és	felszálltunk	a	Hyperion	II	nevű	motoros	bárkára.

Még	egy	olyan	gyerek	is,	mint	én,	meg	tudta	állapítani,	hogy	a	hajó	valaha	jobb
napokat	láthatott.	A	hajótestről	mállott	a	festék	és	apró,	furcsa	kinézetű	emberek
nyüzsögtek	rajta,	akikre	a	dadus	azt	mondta,	hogy	keletiek.
–	Pogány	kínaiak	–	súgta	a	fülembe,	ahogy	felmentünk	a	pallón,	mintha	a	saját

kivégzésünkre	 mennénk.	 Nem	 tudtam,	 mire	 mondja,	 de	 elszorult	 a	 szívem	 a
vészjósló	hangjától.	Szorongattam	a	kezét	és	ijedten	néztem	a	kínaiakat.
Egy	vagy	két	nap	után	majdnem	ott	vesztünk	egy	viharban.	A	Földközi-tengeren

soha	nem	láttam	ekkora	hullámokat,	gallonszámra	ömlött	be	a	víz	nyomorúságos
kabinunkba,	 hamarosan	 mindenünk	 vizes	 lett.	 Megkönnyebbülés	 volt,	 amikor
végre	 befutottunk	 Honoluluba.	 Szinte	 azonnal	 folytattuk	 is	 utunkat	 egy	 másik



rozsdás	bárkán,	ezúttal	Maui	felé.
Emlékszem,	 visszanéztem	 Honolulu	 forgalmas	 kikötői	 negyedére,	 a	 Waikiki

strand	fehér	homokjára	és	arra	gondoltam,	bárcsak	itt	maradhatnék,	de	erről	szó
sem	 lehetett.	 Két	 nappal	 később,	 amikor	 megérkeztünk	 Matúra,	 ott	 egy	 kis
motorcsónak	várt,	hogy	elvigyen	utunk	végállomására:	Kalanira.
Maui	és	Kalani	között	erős	volt	a	hullámzás,	igencsak	megdobálta	az	aprócska

motorcsónakot.	 A	 dadus	 azonban	 mereven	 állt	 a	 fedélzeten	 nyitott	 fekete
esernyőjével,	 amellyel	 a	 nap	 ellen	 védekezett.	 Arca	 sápadt	 volt,	 mint	 a
szalmakalapja,	 de	 a	 tekintete	 határozott	 volt.	 –	 Azért	 sem	 leszünk	 rosszul	 –
mondta,	 és	 összeszorította	 a	 fogát,	 én	 viszont	 csak	 nevettem,	 mert	 kifejezetten
élveztem	az	utazást.
A	látóhatáron	feltűntek	Kalani	sziklás	körvonalai,	és	ahogy	közeledtünk,	láttam

a	 kókuszpálmákat,	 a	 burjánzó	 dzsungelt,	 amely	 egészen	 a	 keskeny,	 fehér
homoksávig	 leért.	 Eszembe	 jutottak	 a	 Villa	 Mimosában	 töltött	 eseménytelen
napok	 és	 arra	 gondoltam,	 hogy	 Kalani	 máshogy	 néz	 ki,	 izgalmasabbnak.	 Azt
hittem,	 hogy	 talán	 már	 vár	 az	 az	 ember,	 aki	 az	 apámnak	 mondta	 magát	 és
körbevezet,	megmutatja	új	otthonunkat.	Mohón	bámultam	a	szigetet,	miközben	a
szívemhez	szorítottam	Fidómat.
Amikor	a	motorcsónak	a	szótlan	kínaiakkal	a	sziget	közelébe	ért,	a	szélfűszeres,

tömény	 illatokat	 hozott	 felénk.	 Egészen	 más	 volt	 ez,	 mint	 a	 Riviéra
rozmaringillata.	 A	 dadus	 megszorította	 a	 kezemet.	 –	 Ne	 felejtsd	 el,	 hogy	 a	 te
otthonod	a	Villa	Mimosa	–	mondta	komor	arccal.	–	Sose	feledd,	Johnny!	És	egy
nap	majd	hazatérsz.
Engedelmes	 gyerek	 voltam,	 komoly	 arccal	 néztem	 rá,	már	 lezártam	azokat	 az

emlékeket	az	agyamban	a	jövő	nyugalma	érdekében.	De	hirtelen	rám	is	átragadt	a
dadus	félelme.	Az	ismeretlen	felé	közeledünk.	–	Imádkozz,	Johnny	úrfi,	 imádkozz
értünk	–	suttogta	a	fülembe.
Hunyorogva	 néztem	 a	 lenyugvó	 nap	 felé	 és	 megláttam	 a	 rövid,	 napszítta

faalkotmányt,	 amely	 mólóul	 szolgált.	 Azon	 állt	 egy	 víztől	 csepegő,	 idősebb	 fiú,
szőke	 haja	 rátapadt	 formás	 koponyájára,	 ágyékát	 egy	 rácsavart	 vászondarab
fedte.	Láthatóan	ránk	várt.
Miss	Beale	pipacsvörös	lett,	amikor	meglátta.	–	Maga	anyaszült	meztelen,	vagy

majdnem,	 de	 ez	most	 lényegtelen!	 –	 kiáltott	 föl	 felháborodottan	 és	 rámeredt.	 –
Nem	szégyelli	magát,	fiatalember?!
A	fiú	megvető	pillantással	végigmérte,	majd	felém	fordult.
Összerezzentem,	amikor	kék	szeme	a	tekintetembe	hatolt.	Dühösen	legörbítette

az	ajkát,	amikor	szemügyre	vette	selyem	ruhadarabjaimat.
–	Majom	 –	 kiáltott	 föl	 megvetően.	 –	 Nem	 vagy	 más,	 mint	 egy	 összeaszott,



kikent-kifent	kismajom.
Innentől	kezdve	ez	lett	a	nevem	Kalani	szigetén.	A	majom.	A	féltestvérem	volt

az,	 Jack,	aki	 rám	akasztotta	 és	mindig	emlékeztetett	 rá,	hogy	nálam	alantasabb
lény	nem	él	a	föld	kerekén.	„



27
Phyl	az	úszómedence	mellett	 egy	napernyő	alatt	üldögélt	 a	Diamond	Head-i

bittokon.	Brad	tökéletes	úriemberként	viselkedett.	Akkor	miért	érzem	mégis	ezt	a
feszültséget	közöttünk,	kérdezte	magától	a	nő.
Körülnézett,	megcsodálta	 az	 egzotikus	 fákat,	 virágokat,	 tekintete	megakadt	 a

levelek	nélküli	aranyfán,	amely	valóban	megérdemelte	a	nevét.	A	természet	nem
követett	 el	 hibát	 Hawaiin.	 Olyan	 színeket	 vegyített	 össze	 és	 kevert	 ki,	 olyan
színharmóniát	teremtett,	amelyet	ember	soha	nem	tudna	létrehozni.
Nézte,	 ahogy	 Brad	 laza	 mozdulatokkal	 úszik	 a	 tengerkék	 vízben,	 a

medencében,	 amely	 egészen	 a	 szikla	pereméig	 ért.	A	nap	 lassan	 lebukott	 a	kék
látóhatár	 alá,	 a	 szótlan	 kínai	 szolgák	 már	 terítették	 a	 teraszon	 az	 asztalt	 a
vacsorához.
Tökéletes	 szépséget,	 békét	 és	 elégedettséget	 árasztott	 ez	 a	 kép.	 Akkor	 miért

érzem	magam	ilyen	kellemetlenül,	kérdezte	magától	újra	Phyl.
Előző	 este	 érkeztek	 Diamond	 Headre	 és	 Brad	 tartotta	 magát	 a	 szavához;

udvarias	volt	vele,	meg	sem	próbált	hozzá	közeledni.	Phyl	szobája	tele	volt	fehér
orchideákkal,	 az	 ágynemű	 kellemes	 leander	 illatot	 árasztott,	 a	 fürdőszobában
drága	szappanok	és	krémek	sorakoztak	a	polcon.
Michelhez	vitte	el	a	férfi	vacsorázni,	egy	elegáns	étterembe,	amely	a	tengerre

néz;	 a	 férfi	 a	 farmról	 és	 Párizsról,	 a	 repülésről	 és	 a	 lótenyésztésről	 szóló
történetekkel	 szórakoztatta,	 és	 egyetlen	 kérdést	 sem	 tett	 fel	 Phyl	 életével
kapcsolatban.	 A	 nő	 tudta,	 hogy	 a	 férfi	 minden	 tőle	 telhetőt	 elkövet,	 kezdett	 is
ellazulni,	valóban	élvezte	 is	Brad	 társaságát.	Mégis	boldog	volt,	amikor	a	 férfi
elköszönt	 tőle	 a	 szobája	 előtt	 és	 gyors	 léptekkel	 távozott,	 anélkül,	 hogy
megcsókolta	volna.
Az	éjszaka	kellős	közepén	arra	a	kellemetlen	érzésre	ébredt,	hogy	valami	nem

stimmel.	Aztán	megpillantotta	Brad	alakját,	majd	a	felparázsló	cigarettát.	Némán
figyelte	 a	 férfit,	 nem	mert	moccanni	 sem.	Kis	 idő	 elteltével	 a	 férfi	 elnyomta	 a
cigarettáját,	majd	odaballagott	Phyl	ágyához.	A	nő	gondolkodás	nélkül	behunyta
a	 szemét,	 úgy	 tett,	 mintha	mélyen	 aludna,	 de	még	 így	 is	 érezte	magán	 a	 férfi
átható	 tekintetét.	 Aztán	 a	 férfi	 felmordult.	 Szemét	 résnyire	 nyitva	 látta,	 hogy
kimegy	a	teraszra.	A	kutya	utána	futott,	aztán	mindketten	eltűntek	az	éjszakában.
Phyl	felült	az	ágyban,	didergett	a	rémülettől.	Arra	gondolt,	hogy	kulcsra	zárja

az	 ajtót,	 de	 nem	 akarta	magát	 nevetségessé	 tenni.	 Brad	 nem	 jelent	 rá	 veszélyt.
Szereti	és	kívánja,	ő	meg	nem	engedi	magához.	Brad	pedig	nem	az	az	ember,	aki



hozzászokott	volna	az	elutasításhoz.
Reggel	 a	 férfi	 jókedvű	 volt,	 mosolygott,	 de	 nem	 említette	 titkos	 látogatását

Phyl	szobájában.	Aznapra	egy	kirándulást	javasolt,	fel	a	vulkán	kráteréhez,	vagy
hogy	kocsikázzak	 körül	 a	 szigetet.	 –	Én	 csak	 azt	 akarom,	 hogy	 boldog	 légy	 –
mondta	meleg	hangon,	és	Phyl	látta,	hogy	komolyan	beszél.
Brad	 kimászott	 a	 medencéből	 és	 odament	 hozzá,	 közben	 megrázta	 szőke

sörényét,	hátrasimította	és	rámosolygott	apjától	örökölt	kék	szemével.	Phyl	most
gondolkozott	el	először	azon,	hogy	a	hasonlóság	nem	csupán	külsőleges.
–	Mesélj	nekem	Jackről	–	kérte	a	férfit	vacsora	után	A	nappaliban	ültek.	Felhős

éjszaka	volt,	 a	 távolban	a	 tenger	 felett	 villámok	 cikáztak,	 néha	 odahallatszott	 a
dörgés.	 A	 levegő	 lustán	 kavargott	 a	 mennyezeti	 ventilátor	 alatt,	 meg-
megrebbentve	 Phyl	 haját	 és	 hozzátapasztva	 melléhez	 a	 blúzát.	 A	 hifitoronyból
egy	Bach-kantáta	hangjai	áradtak	csendesen,	a	távolból	odahallatszott	a	sziklákat
ostromló	hullámok	moraja.
Phyl	 lerúgta	 a	 szandálját,	 elhelyezkedett	 a	 halványzöld	 kanapén,	 és	 a	 férfira

nézett.	Brad	előredőlt,	kezét	összekulcsolta	maga	előtt.	Phyl	arra	gondolt,	hogy
soha	nem	látott	még	ilyen	 jóképű	férfit,	de	ez	csupán	egy	elvont	gondolat	volt,
nem	 volt	 mögötte	 szenvedély.	 A	 „jóképű”	 nem	 a	 legmegfelelőbb	 jelző	 volt
Bradre.	Szép	volt,	 akár	 egy	 tökéletes	 állat	karcsú,	 izmos,	bronzbőrű,	 fizikailag
csúcsformában…	és	a	múltjában	gyökerező	zavarokkal.	És	pontosan	emiatt	 jött
ide	Phyl,	hogy	segítsen	neki.
–	Jack	pontosan	olyan	volt,	mint	Archer	–	mondta.	–Szóval	nem	esett	messze

az	alma	a	fájától.	Archer	kitanította	Jacket	az	élet	dolgaira	és	arra,	hogy	mindig	a
legjobbnak	 kell	 nyernie.	 Függetlenül	 attól,	 hogy	 mibe	 kerül	 ez	 a	 nyereség.
Archernek	nem	voltak	morális	elvei,	ahogyan	Jacknek	sem.
–	És	erre	tanított	téged	is	az	apád?	–	kérdezte	Phyl	óvatosan.
A	 férfi	 elnevette	 magát.	 –	 Én	 a	 magam	 ura	 vagyok,	 dr.	 Phyl.	 Ami	 vagyok,

annak	semmi	köze	sem	Archerhez,	sem	Jackhez.
–	 Ez	 nem	 így	 van	 –	 felelte	 hűvösen	 Phyl.	 –	 A	 legtöbb	 lélektani	 probléma	 a

szülőkben	és	a	családban	gyökerezik…
–	Arra	készülsz,	hogy	analizálj?
A	férfi	hangja	hirtelen	fagyos	lett.
–	 Nem,	 nem	 foglak	 analizálni	 –	 felelte	 a	 nő.	 –	 Nem	 hivatalos	 minőségben

jöttem,	 Brad.	 De	 azért	 vagyok	 itt,	 hogy	 segítsek.	 És	 különben	 is	 érdekel	 a
családod.	 Kevés	 embernek	 adatik	 meg,	 hogy	 első	 kézből	 halljon	 egy	 olyan
dinasztia	felemelkedéséről,	mint	a	tiétek.
–	 Nem	 voltak	 angyalok,	 ez	 tény.	 Azt	 tették,	 amit	 helyesnek	 éreztek.	 Mindez

logikusnak	 tűnt	 számukra	 és	 természetesen	 az	 is	 volt.	 Különben	 nem	 létezne	 a



Kane-farm.	Az	az	ember,	aki	elvehette	volna	 tőlünk,	Jack	halálos	ellensége	 lett.
Jack	 kilencéves	 volt,	 amikor	 az	 apja	 közölte	 vele,	 hogy	 van	 egy	 féltestvére.
Archer	erről	soha	nem	beszélt;	Jack	kis	híján	megbolondult	a	féltékenységtől	és
a	méregtől.	Azt	mondta,	megöli	a	féltestvérét,	de	Archer	csak	nevetett.	Beletúrt	a
fia	hajába	és	így	szólt.	Még	ne,	Jack.	Addig	ne,	míg	Johnny	tizennyolc	éves	nem
lesz	és	megkapja	az	örökségét.	Egy	vagyonról	van	szó,	Jack.	Ne	kövess	el	hibát,
mert	nagy	szükségünk	van	arra	a	pénzre.
Jack	elmesélte,	hogy	egész	éjjel	azon	gondolkozott,	amit	az	apjától	hallott	és

rájött,	 hogy	 nem	 tehet	 semmit	 a	 féltestvérével.	Miután	Archer	 francia	 felesége
meghalt,	sok	pénzt	hagyott	rá,	amit	a	nagyapám	el	is	költött.	Le	volt	égve.	Igaz,
olyasmire	 költötte	 a	 pénzt,	 amire	 szüksége	 volt:	 több	 ezer	 hektár	 földet	 vett	 a
nagy	 szigeten,	 a	 legjobb	 tenyészmarha-fajtát	 hozatta	 be	 és	 telivér	 lovakat
vásárolt.	Ebből	 a	 pénzből	 vette	 a	Diamond	Head-i	 birtokot,	 kibővíttette	 a	 házat
Kalanin,	 és	 ekkor	 kezdett	 arabs	 telivéreket	 tenyészteni.	 Motorcsónakokat
vásárolt,	 egy	 harmincméteres	 jachtot	 és	 számos	 autót.	 Hatalmas	 partikat
rendezett,	 az	 úszómedencét	 francia	 pezsgővel	 töltette	 fel.	Gyémánt	 karkötőkkel
ajándékozta	meg	a	szép,	és	engedékeny	nőket,	egyszóval	élvezte	az	életet.	Archer
Kane	híres	ember	volt	még	San	Franciscóban	is.
Jack	 látott	mindent:	 az	 ivászatokat,	 a	 nőket,	 a	 luxuséletet.	Archer	 nem	 titkolt

előtte	semmit.	Jack	vad,	 természetet	kedvelő	gyerek	volt,	aki	mindennél	 jobban
szeretett	 lovagolni	a	 legelőn	a	paniolókkal,	de	amikor	hétéves	 lett,	 az	 apja	úgy
döntött,	hogy	San	Franciscóba	küldi	tanulni.	–	Civilizálódnod	kell,	fiú	–	mondta
neki.	De	egyik	 iskolában	 sem	 tudott	 Jack	O'Higgins	Kane	megmaradni.	Miután
többször	is	megszökött,	Archer	hazavitte.
–	 Olyan	 ez	 a	 fiú,	 mint	 én	 –	 mondta	 büszkén.	 –	 Nem	 tud	 megmaradni	 az

iskolában.	–	Azután	megkérdezte	Jacktől,	mit	vár	az	élettől.
–	 Olyan	 vagyok,	 mint	 te,	 apa	 –	 felelte	 Jack.	 –	 Kalanit	 akarom	 és	 a	 Kanoi

farmot.	És	egy	napon	az	enyém	is	lesz.
Brad	 felemelte	 a	 fejét	 és	 Phylre	 mosolygott.	 –	 Jack	 már	 ilyen	 fiatalon	 is

tisztában	volt	azzal,	mi	a	 legfontosabb,	bár	valamiféle	képzésben	később	mégis
részesült.	 Diamond	 Headen	 több	 magántanár	 is	 megfordult,	 de	 nem	 tudtak
zöldágra	 jutni	 az	 apámmal,	 így	 aztán	 egy	 idő	 után	 hagyták	 Jacket,	 hadd
barangoljon	az	„ő	szigetén”.	Máskor	hosszú	heteket	töltött	a	farmon,	együtt	élt	a
paniolókkal,	 terelte	 a	 marhákat,	 lovagolt.	 Jack	 mindig	 is	 királynak	 számított
Kalanin.	 Ő	 volt	 apjának	 az	 egyetlen	 fia	 és	 örököse.	 Nem	 volt	 anyja,	 aki
parancsolgatott	volna	neki,	senki	sem	mondta	meg,	hogy	mikor	mit	tegyen.	Vad
volt	 és	 makacs,	 amikor	 kilencéves	 korában	 megérkezett	 az	 „ő	 szigetére”	 a
féltestvére.
–	Kitört	a	viszály?	–	kérdezte	Phyl	mosolyogva.



Brad	 megvonta	 a	 vállát.	 –	 Csak	 gyerekes	 ellenségeskedés.	 Tény,	 hogy	 Jack
gyűlölte	 a	 féltestvérét.	 Betolakodónak	 tartotta.	 Ő	 pedig	 megszokta,	 hogy
teljhatalma	van	a	szigetén.	De	Archer	megmondta	neki,	hogy	ne	aggódjon.	Azt
mondta,	 hogy	 a	 fiú	 kicsit	 bolond.	 Itt	marad	 ezen	 a	 szigeten.	 Soha	 nem	 teheti	 a
lábát	Diamond	Headre	 vagy	 a	 farmra,	 de	még	Honoluluba	 se	mehet.	És	 így	 is
történt.	Természetesen	az	emberek	hallottak	róla,	de	az	évek	során	elfelejtették,
akik	meg	 tudták,	 hogy	 létezik,	 azok	 is	 csak	 annyit	mondtak:	 „igen,	 van	 itt	 egy
másik	fiú	is.	Egy	kicsit	bolond.	Archer	Kane	a	saját	érdekében	tartja	Kalanin.”
Végigfutott	 a	 hideg	 Phyl	 hátán	 a	 szívtelen	 történet	 hallatán.	 Archer	 Kane

szörnyeteg	volt,	gondolta.	–	Mi	lett	a	fiúval?	–	kérdezte.
–	Ó,	Jack	szerint	furcsa	kis	kölyök	volt,	alig	ötéves,	a	korához	képest	is	kicsi,

mintha	összeaszott	volna.	Azt	mondta,	éppen,	olyan	volt,	mint	egy	majom.	És	így
is	 hívta.	 –	 Brad	 elnevette	 magát,	 élvezte	 a	 saját	 viccét.	 –	 A	 majom.	 Jack	 azt
mondta,	hogy	pokollá	 tette	az	életét,	aztán	volt	valami	zavargás	a	szigeten	és	a
gyerek	eltűnt.	Senki	sem	tudja,	hová	ment.	Többeknek	az	volt	a	véleménye,	hogy
csónakkal	vágott	neki	az	óceánnak,	és	a	viharban	nyoma	veszett.
–	Akárcsak	Lahilahi	–	jegyezte	meg	Phyl	döbbenten.
–	Nevetséges	összekötni	a	két	 történetet	–	szólalt	meg	dühösen	Brad.	–	A	fiú

ostobaságot	csinált.	A	Csendes-óceán	túlságosan	nagy	és	kiszámíthatatlan.	Ezzel
tisztában	kellett	volna	lennie.
–	 És	mi	 van,	 ha	 nem	 fulladt	meg?	Ha	még	 él	 valahol?	Mit	 tennél,	 Brad,	 ha

hirtelen	megjelenne	és	követelné	a	részét	az	örökségből?
–	Ez	lehetetlen	–	felelte	Brad,	és	a	távolba	révedt.	–Nem	jön	vissza,	elhiheted.
–	Hogy	lehetsz	ebben	olyan	biztos?	–	forszírozta	Phyl	makacsul.
–	Erős	áramlatok	vannak	Kalani	körül.	Sok	hajó	süllyedt	el	errefelé.	A	hullákat

mindig	a	partra	sodorja	a	tenget.
Phyl	 azonban	 mintha	 látott,	 volna	 valamit	 a	 férfi	 szemében,	 mintha	 titkolna

valamit.	 Brad	 konyakot	 töltött	 magának,	 odaballagott	 az	 ablakhoz,	 a	 hűséges
dobermann,	Kanoi	most	is	ott	volt	a	nyomában.	A	férfi	kinézett	a	villámló	égre
és	 elgondolkodva	 megszólalt.	 –	 Olyan	 régen	 történt.	 Ami	 elmúlt,	 elmúlt.	 Mit
számít	ez	ma	már?	Archer	és	Jack	az	volt,	ami	volt.	Tudták,	mit	akarnak	és	el	is
vették.
–	És	 te	 tudod,	mit	 akarsz,	Brad?	–	kérdezte	Phyl,	 akiben	hirtelen	 feltámadt	 a

kíváncsiság.
A	férfi	tekintete	találkozott	az	övével.	–	Igen	–	felelte.	–Téged.
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„A 	 ház	 Kalanin	 fából	 épült	 és	 lábakon	 állt;	 később	 megtudtam,	 hogy	 a

mindent	 felfaló	 termeszek	 miatt.	 Körben	 egy	 veranda	 futott,	 amit	 itt	 lanainak
hívtak,	a	tető	pedig	pálmarostból	készült.	Számomra	olyan	volt,	mint	egy	mesebeli
ház.	De	hamarosan	rémálomba	illő	dolgok	történtek	itt	velem.
A	 féltestvérem,	 Jack	 O'Higgins	 Kane	 kilencéves	 volt,	 sokkal	 nagyobb	 meg

erősebb,	mint	 én.	Magas	 volt	 és	 nagyon	 jóképű,	 sörényszerű	 szőke	 haja	 volt	 és
átható	 kék	 szeme,	mint	 az	apjának.	 Született	 atléta	 volt,	 olyan	dolgokat	 csinált,
amikre	én	 soha	nem	voltam	képes.	Úgy	úszott,	mint	a	hal,	a	 lovat	a	 szőrén	ülte
meg.	 Fel	 tudott	 mászni	 a	 legmagasabb	 pálmafákra,	 pedig	 engem	 nevezett
majomnak.	 Szándékosan	 felém	 dobálta	 a	 kemény	 kókuszdiókat,	 ahol	 álltam,	 ha
nem	ugrom	el,	megöl.	Tudott	puskával	lőni;	a	kerítésre	kitett	konzervdobozt	ötven
méterről	 eltalálta.	Mezítláb	 közlekedett	 a	 szigeten,	 ügyet	 sem	 vetett	 a	 kövekre.
Folyton	 ordítozott	 a	 szolgákkal,	 akiknek	 ugraniuk	 kellett	 minden	 kérésére.
Megtettek	mindent,	amit	csak	megkövetelt.
Egy	napomba	és	egy	éjszakámba	telt,	míg	rájöttem,	hogy	Jack	Kane	a	riválisom

és	a	halálos	ellenségem.–Megrémített	a	kiabálása,	a	megvetése	és	a	hivalkodása:
De	 ott	 volt	 mellettem	 a	 dadus,	 vele	 biztonságban	 éreztem	 magam.	 Ám	 néhány
nappal	később	kikötött	egy	motorcsónak,	és	benne	az	apám,	Archer	Kane.
A	 dadussal	 figyeltük,	 ahogy	 közeledtek.	 Jack	 elrohant	 mellettünk.	 Ugrált,

integetett	 izgalmában.	Aztán	beugrott	a	vízbe	és	odaúszott	a	motorcsónakhoz	és
felmászott	 a	 fedélzetre.	 Láttuk,	 hogy	 dühösen	 felénk	 mutogat,	 összerándult	 a
gyomrom,	mert	tudtam,	hogy	csak	rosszat	mondhat	rólam	és	a	dadusról.
Jack	 és	 Archer	 kettesben	 elindultak	 a	 ház	 felé,	 minket	 egy	 pillantásra	 sem

méltattak.
–	Mr.	Kane	–	szólt	utána	dühösen	Miss	Beale	–,	szeretnék	beszélni	magával	az

itt	uralkodó	körülményekről.	Egyáltalán	nem	felelnek	meg	egy	fiatal	gyereknek.
Az	 apám	megfordult	 és	 ránk	 nézett,	most	 először	 értettem	meg,	mit	 jelent	 az,

hogy	 valakinek	 hideg	 a	 tekintete.	 Én	 szinte	 jéggé	 dermedtem.	 –	 A	 körülmények
megfelelnek	a	másik	fiamnak,	Miss	Beale	–	mondta	ugyanolyan	fagyos	hangon.	–
Nem	látom	be,	miért	kéne	változtatnom	rajtuk.	–	Gondolkodott	egy	darabig,	majd
hozzátette:	–	Fél	órán	belül	látni	akarom	az	irodámban.
A	dadus	nagyon	erősen	szorította	a	kezem,	miközben	a	megjelölt	időben	a	ház

felé	 mentünk.	 Hallottam,	 hogy	 szaporán	 veszi	 a	 levegőt,	 mint	 mindig,	 amikor
izgatott	volt.	Én	meg	a	mellemhez	szorítottam	Fidót	és	az	járt	a	fejemben,	bárcsak



meg	 tudnám	 nyugtatni.	 –	 Dadus,	 miért	 nem	 megyünk	 haza?	 Vissza	 a	 Villa
Mimosába.	Nekem	nem	teszik	itt.
–	Éppen	ezt	akarom	közölni	Archer	Kane-nel	–	felelte	a	dadus	keményen.
De	Archer	megelőzte.	–	Miss	Beale	–	szólalt	meg,	és	szemét	unottan	felemelte

az	újságból,	amelyet	épp	olvasott	–,	azonnal	csomagoljon.	A	motorcsónak	indul	a
nagy	szigetre,	onnan	pedig	hajó	Honoluluba.	Ki	van	fizetve	San	Franciscóig,	ott
pedig	már	várja	a	jegye	Franciaországig.
Hallottam,	hogy	a	dadus	megkönnyebbülten	 felsóhajt,	 amikor	a	 férfi	 ismét	az

újságjába	mélyedt:	–	Ezek	szerint	hazamegyünk	–	mondta	és	a	szívemet	eltöltötte
a	remény.
–	Csak	maga,	Miss	Beale	–	szólalt	meg	az	apám	az	újság	mögül.	–	A	fiú	marad.
–	 Johnny	 nélkül	 nem	 megyek	 sehova	 –	 kiáltotta	 dühösen	 a	 dadus.	 –	 Itt	 nem

élhet.	 Nincs	 hozzászokva	 ezekhez	 a	 vad	 körülményekhez.	 Az	 anyja	 úgy	 kívánta,
hogy	a	Villa	Mimosában	nőjön	 föl;	 engem	bízott	meg,	 hogy	a	gondját	 viseljem.
Ragaszkodom	 hozzá,	 hogy	 velem	 jöjjön!	 –	 A	 legnagyobb	 elképedésemre	 ököllel
rácsapott	a	férfi	íróasztalára.
–	Azt	 hiszem,	 elfelejtette,	 Miss	 Beale,	 hogy	 a	 fiú	 anyja	 halott	 –	 szólalt	 meg

dühösen	 Archer.	 –	 A	 gyerek	 az	 én	 fiam.	 Menjen	 csomagolni	 és	 egy	 órán	 belül
legyen	 a	mólón.	 –	Egy	 röpke	 pillantást	 vetett	 rám	 és	 hozzátette:	 –	És	 nem	 lesz
szívszaggató	búcsúzkodás,	a	fiú	itt	marad,	míg	maga	el	nem	megy.
–	Dadus!	–	sírtam	el	magam	és	Miss	Beale-be	kapaszkodtam.
–	Légy	bátor,	kis	Johnny	–	suttogta	könnyek	között.	–Mindig	egyél	meg	mindent,

hogy	nagy	légy	és	erős!
Ha	rosszul	megy	a	sorod,	ne	felejtsd	el,	hogy	én	mindig	rád	gondolok,	és	az	Úr

is	 a	 jók	mellé	 áll.	 Emlékezz	 rám,	 Johnny	 –	 szólalt	meg	 végül	 és	megcsókolt	 az
arcomon.	–	Ott	leszek	a	Villa	Mimosában	és	várlak.	Egyszer	haza	fogsz	jönni.
Csüggedten	 néztem	 távolodó	 alakja	 után,	 mert	 tudtam,	 hogy	 csak	 hosszú	 idő

múlva	láthatom	viszont,	ha	viszontláthatom	egyáltalán.
Jack	 Kane	 nekiállt,	 hogy	 pokollá	 tegye,	 az	 életemet.	 De	 csak	 jóval	 később

értettem	meg,	miért	 gyűlöl	 annyira.	 Féltékeny	 féltestvérem	 többet	 tudott	 rólam,
mint	én	saját	magamról.
Kis	dolgokkal	kezdte;	jókora	szőrös	pókokat	dugott	az	ágyamba,	kényszerített,

hogy	megegyem	a	döglégy	 izgő-mozgó	nyüveit,	 bekent	 vörös	 festékkel,	mint	 egy
indiánt.	Gonoszul	vigyorgott,	mert	tudta,	hogy	nincs	semmi	a	szigeten,	amivel	le
lehetne	mosni,	tudta,	hogy	addig	kell	vörös	arccal	közlekednem,	míg	le	nem	kopik
az	örökös	dörzsöléstől.
A	 vacsorámat	 a	 disznók	 elé	 vetette,	 folyton	 éhes	 voltam;	 aztán	 zsinórokat

feszített	ki	az	ösvény	felett	és	ártatlan	arccal	futóversenyre	hívott	ki,	majd	a	hasát



fogta	 nevetett,	 amikor	 elestem.	 Magával	 vitt	 az	 erdőbe,	 ahol	 persze	 jó	 előre
vermet	 ásott	 és	 visítva	 nevetett,	 amikor	 belezuhantam.	 Aztán	 ott	 hagyott	 a
veremben	 alkonyatig.	 Egyszer	 éjszaka	 belopózott	 a	 szobámba	 és	 amikor
kinyitottam	a	szemem,	vigyorogva	kést	szegezett,	a	torkomnak.	–	Egy	szép	napon
megöllek,	 majom	 –	 suttogta	 fenyegetően,	 aztán	 megbökött	 a	 kés	 hegyével.
Éreztem,	hogy	kiserken	a	vérem,	és	hittem	neki.
Ahhoz	már	 hozzászoktam,	 hogy	 gúnyol	 a	 satnyaságomért,	 de	 az	 életem	 így	 is

soha	véget	nem	érő	rettegés	volt.	Vajon	miféle	kínzást	süt	ki	megint	a	számomra?
Teljesen	 megszállta	 a	 féltékeny	 düh.	 A	 szigeten	 ő	 volt	 a	 király	 és	 az	 is	 akart
maradni.
Amikor	a	dadus	elment,	azt	hittem,	egyedül	maradtam,	hogy	senki	sem	törődik

velem.	De	volt	egy	szolgálólány	a	szigeten,	Maluhia,	akit	az	apám,	Archer	nagyon
kedvelt.	 Kínai-polinéz	 keverék	 volt,	 egzotikus	 szépség,	 halk	 beszédű	 és	 nagyon
kedves.	A	Maluhia	azt	jelenti,	hogy	„békés”,	az	anyjától	kapta	a	nevét,	akinek	a
lány	 születésekor	már	nagyon	 sok	gyereke	 volt	és	 azt	 remélte,	 hogy	 a	 név	majd
meghozza	 a	 gyereknek	 a	 boldogságot.	 Sajnos	 nem	 így	 történt.	 Mire	 a	 kislány
tizenhárom	éves	lett,	egész	családja	elpusztult	és	ott	maradt	hajlék	nélkül.
Maluhia	 bőrének	 volt	 valami	 aranyszerű	 csillogása,	 a	 járása	 pedig	 olyan

kecses	 volt,	 mint	 a	 hawaii	 nőké.	 Tejfehér	 plumeria	 virágot	 tűzött	 hosszú
ébenfekete	 hajába	 és	 mindig	 liliomillat	 áradt	 belőle.	 Húszéves	 volt,	 Archer
tizennégy	évesen	nézte	ki	magának,	aztán	magával	hozta	a	honolului	bordélyból	a
szigetre.	A	személyi	szolgálójává	tette,	és	a	lány	hálás	volt	neki,	hogy	kimentette	a
nyomorból.	Szép,	ovális	arca	volt,	mandulavágású,	csillogó,	világosbarna	szeme,
puha	ajka,	mint	a	rózsa.	Tanulatlan	volt,	de	szép	és	kedves.	Vagyis	túlságosan	jó
egy	olyan	férfinak,	mint	Archer	Kane.
Tudtam,	 hogy	 fél	 tőle,	 akárcsak	 én,	 bár	 Archer	 vele	 nem	 bánt	 rosszul,	 csak

közönyösen.	 Akkor	 rendelte	 magához,	 amikor	 kedve	 szottyant	 rá.	 Archer
Honoluluban	 a	 nagyvilági	 emberek	 életét	 élte,	 számtalan	 kocsija	 volt,
motorcsónakja,	jachtja,	gazdag	fogadásokat	adott.	De	Kalanin	ő	volt	a	régimódi
földesúr,	aki	élt	is	a	jogaival.
Maluhia	 tanúja	 volt	 Jack	mindennapos	 kegyetlenkedéseinek.	Hallotta,	 amikor

Jack	megmondta,	hogy	az	apja	semmibe	vesz	engem,	és	hogy	senkit	nem	érdekel	a
sorsom,	 akár	meg	 is	 halhatok.	 Jack	 is	 elmondta	 neki,	 hogy	 betolakodónak	 tart,
mert	ez	az	ő	birodalma,	hogy	ki	akarom	szipolyozni	az	apját,	mert	el	akarok	venni
tőle	olyasmit,	ami	csak	őt	illeti	meg.	–Még	az	étel	is,	amit	a	pofádba	tömsz,	az	is
az	 enyém,	 majom	 –	 vicsorogta	 dühösen,	 és	 bár	 Maluhia	 együtt	 érző	 pillantást
küldött	 felém,	 nem	 mert	 közbeavatkozni.	 De	 késő	 éjszaka,	 amikor	 meghallotta
csendes	zokogásom,	odajött	hozzám,	leült	az	ágyamra	és	magához	ölelt.
–	 Szegény	 kis	 Johnny	 –	 suttogta	 a	 szigetlakókra	 annyira	 jellemző	 éneklő



hanglejtéssel.	–	Nem	igaz,	hogy	senki	nem	törődik	veled.	Tudod,	hogy	én	szeretlek.
–	 s	 a	 dadus	 is	 biztos	 gondol	 rád.	 Aztán	 nézd	 csak,	 Fido	 is	 itt	 van	 veled.	 –	 A
karomba	tette	a	kisjáték	kutyát,	megpiszkálta	vele	az	orromat	és	tovább	suttogott:
–	Ne	félj,	Johnny,	nem	hagyom,	hogy	bajod	essen.
Maluhia	 a	 szárnyai	 alá	 vett,	 mint	 kotlós	 a	 kiscsibét.	 De	 sajnos	 ő	 maga	 is

veszélyben	 volt.	 Hallottam,	 hogy	 egyszer	 szólt	 az	 apámnak,	 hogy	 Jack	 folyton
kínoz,	 veszélyes	 játékokat	 űz	 velem	 és	 fél,	 hogy	 megsérülhetek.	 –	 Johnny	 még
kisfiú	–	mondta	neki	könyörögve.
Bekukucskáltam	az	ajtórésen	és	láttam,	hogy	Archer	durván	taszít	rajta	egyet.

Jackre	 nem	 lehetett	 senkinek	 egy	 rossz	 szava	 sem.	 A	 lány	 tehát	 látta,	 hogy	 az
apám	sem	törődik	velem,	hogy	Jack	úgy	kínozhat,	ahogy	csak	akar.
Jack	provokált,	mert	tudta,	hogy	úgysem	nyerhetek.	És	én,	szegény,	buta	gyerek,

folyton	belesétáltam	a	csapdába.
–	 Légy	 bátor	 –	 mondta	 Beale	 dadus,	 amikor	 elment,	 és	 nekem	 muszáj	 volt

bátornak	 lennem.	 Jack	 rávett,	 hogy	 másszak	 fel	 egy	 jó	 tizenkét	 méter	 magas
kókuszpálmára,	 de	 nem	 árulta	 el,	 hogyan	 is	 kell,	 nevetett,	 amikor	 kezemről,
lábamról	 lehorzsolódott	 a	 bőr,	mert	 visszacsúsztam.	Rávett,	 hogy	 leugorjak	 egy
szikláról,	ami	könnyű	volt	a	kilencéves	 fiúnak,	de	 lehetetlen	egy	olyan	mamlasz
kisfiúnak	 mint	 én,	 és	 amikor	 behunyt	 szemmel	 elrugaszkodtam	 a	 szikláról,	 a
fülembe	 csengett	 a	 nevetése.	 És	 a	 hasát	 fogva	 nevetett	 az	 ágyam	mellett,	 ahol
nyöszörögve	hevertem,	mert	több	helyen	nagyon	megütöttem	magam.
Egy	 reggel	 a	 megszokott	 nyomorúságra	 ébredtem,	 tompán	 gondoltam	 a	 rám

váró	 kínzásokra.	Kinyújtottam	a	 kezem,	ahogy	 szoktam,	hogy	megöleljem	Fidót.
Felültem,	 a	 takaró	 alá	 nyúltam,	 ott	 kerestem.	 Aztán	 lehajoltam,	 nincs-e	 az	 ágy
alatt.
Hallottam,	 hogy	 Jack	 kint	 van	 a	 lanain,	 sejtettem,	 hogy	 csak	 ő	 vehette	 el	 a

kutyámat.	 Félelem	 és	 düh	 kavargott	 bennem,	 amikor	 kirohantam,	 amúgy
hálóingben,	hogy	kérdőre	vonjam.	Ott	ült	a	 lanai	korlátján	 és	Fidót	 dobálgatta,
hol	 a	 lábát,	 hol	 a	 fülét	 kapta	 el.	 Kaján	 vigyor	 ült	 az	 arcára.	 –	 Vissza	 akarod
kapni,	mi?	–	kérdezte.	–	Akkor	gyere	és	vedd	el!
Dühtől	 elvakulva	 vetettem	 rá	 magam,	 de	 ő	 átvetette	 magát	 a	 korláton	 és

elszaladt.	 Én	 is	 átmásztam	 a	 korláton	 és	 futva	utána	 indultam:	 –	 Ha	 utolérsz,
majom,	visszakaphatod	–	kiabálta,	és	meglengette	Fidót.
Botladozva	 futottam	 utána,	 kétségbeesésemben	 nem	 érdekeltek	 a	 kövek,

amelyekben	 elbotlottam,	 vagy	 az	 arcomba	 vágó	 gallyak.	 Az	 a	 kutya	 volt	 az
egyetlen,	 ami	 a	 múltamból	 maradt.	 Számomra	 ő	 jelképezte	 a	 Villa	 Mimosa
biztonságát,	 a	 dadust	 és	 a	 rendezett	 életet.	 Fido	még	 abból	 a	 korból	 való	 volt,
amikor	 nem	 ismertem	 a	 félelmet	 és	 a	 gonoszságot.	 Amikor	 még	 nem	 kellett	 „



bátornak	„	lennem,	mindenféle	furfanghoz	folyamodnom,	hogy	életben	maradjak.
És	persze	nagyon	szerettem	azt	a	játék	kutyát.
Amikor	 végre	 utolértem	 Jacket,	 ott	 állt	 a	 szikla	 peremen,	 alattunk	 az	 óceán.

Fidót	a	feje	fölé	emelte.
–	 Ostoba	 vagy,	 majom!	 –	 kiabálta	 diadalmasan.	 –	 Azért	 nem	 kaptál	 igazi

kutyát,	 mert	 ahhoz	 is	 hülye	 vagy,	 hogy	 gondozni	 tudd.	 Ezért	 aztán	 a	 dadád
megajándékozta	 az	 ő	 pisis	 kis	 seggfej	 Johnnykáját	 egy	 kitömött	 kutyával.	 És	 te
vagy	olyan	hülye,	hogy	elhiszed,	hogy	igazi.
Nekiugrottam,	 de	 felém	 rúgott,	 egyenesen	 bele	 a	 mellembe,	 hogy	 hanyatt

zuhantam	 és	 bevertem	 a	 fejem	 a	 sziklába.	 Eszemet	 vesztve	 a	 fájdalomtól	 és	 a
dühtől	felpattantam	és	ütni	kezdtem,	de	közben	a	kutya	után	ugráltam.
Erre	 Jack	 lazán	átugrott	 egy	másik	 sziklára.	Kék	 szeme	gúnyosan	megvillant,

majd	végigmért	és	Fidót	a	víz	fölé	tartotta.	–	Jól	van,	majom,	nézzük,	elég	bátor
vagy-e	–	rikoltotta	és	nagyot	nevetett.	–	Ha	annyira	szereted	ezt	a	buta	kitömött
kutyát,	menj	és	hozd	vissza!	–	Ezzel	az	óceánba	hajította	Fidót.
Én	ostoba	azonnal	utána	ugrottam.
Jack	tudta,	hogy	nem	tudok	úszni,	hogy	Fidónak	vége.
Pár	perccel	később	persze	kihalászott	a	hullámokból,	fulladoztam,	kihánytam	a

sós	vizet.	Mert	az	én	angyalarcú,	erős	és	gyilkos	 féltestvéremnek	hirtelen	eszébe
jutott,	hogy	nem	hagyhat	meghalni.	Még	nem.
Tisztában	 volt	 vele,	 hogy	 nem	 halhatok	meg	még	 tizenhárom	 évig,	 amikor	 az

apja	 ráteheti	a	 kezét	az	örökségemre.	Ez	a	 tizenhárom	év	úgy	ásítozott	 előttem,
mint	egy	rémütetes	szakadék.
De	aztán	váratlanul	megmenekültem.	Archer	úgy	döntött,	hogy	Jacknek	vissza

kell	 mennie	 az	 iskolába.	 –	 Más	 is	 kell	 a	 farm	 irányításához,	 mint	 kihátrál
marhákat	terelni	–	hallottam,	ahogy	rámordult	a	konokul	hallgató	Jackre.	–	Erre
valók	 a	 paniolók.	 Hogy	 a	 pokolba	 gondolhatod,	 hogy	 képes	 leszel	 elvezetni	 a
birtokot	 a	 halálom	 után,	 ha	 nem	 tanulsz?	 Visszamész	 az	 iskolába,	 Jack,	 aztán
egyetemre,	hogy	büszke	 lehessek	rád.	–Amikor	Jack	konokul	kijelentette,	hogy	ő
pedig	 nem	megy	 egyetemre,	Archer	 ráüvöltött:	 –	Vagy	 azt	 teszed,	 amit	mondok,
vagy	az	egész	kurva	farmot	a	majomra	hagyom!
Ettől	 kezdve	 nem	 volt	 tiltakozás.	 Jack	 tudta,	 hogy	 az	 apja	 bármire	 képes,

különösen,	ha	 ivott,	 és	gyanítom,	azzal	 is	 tisztában	volt,	 hogy	az	apjának	 igaza
van	a	farm	irányításával	kapcsolatban.	És	ha	valami	fontos	volt	Jack	Kane-nek,
az	 a	 Kanoi	 farm	 volt.	 Minden	 ízében	 vágyott	 rá,	 hogy	 birtokolhassa.	 Azt	 is
mondhattam	volna,	hogy	„teljes	szívéből”,	de	addigra	már	tudtam,	hogy	Jacknek
nincs	 szíve.	 Elment	 hát	 Honoluluba	 az	 iskolába,	 én	 meg	 békében	 éltem
Maluhiával	és	a	szolgálókkal.



Már	majdnem	hatéves	voltam,	még	mindig	vézna	és	kicsi,	amikor	Maluhia	elvitt
és	 bemutatott	 Kahanunak;	 ez	 a	 fiatal	 hawaii	 férfi	 volt	 megbízva	 a	 telivérek
gondozásával.	De	ő	felügyelt	a	szigeten	tenyésztett	Hereford	marhák	gondozására
is.
Kahanu	 harminc	 év	 körüli	 lehetett,	 izmos,	 arca	 jellegzetesen	 széles,	 bőre

vörösesbarna,	sűrű	haja	fekete,	keskeny	metszésű	szeme	borostyánbarna.	Maluhia
azt	mondta,	hogy	nála	jóképűbb	embert	még	nem	látott.	Mivel	nem	bízhatott	meg
senkiben	a	szigeten,	ezért	a	nő	nekem	árulta	el	a	titkát:	szerelmes	volt	Kahanuba,
de	 nem	 merte	 megmondani,	 mert	 félt	 Archer-től.	 Akkor	 már	 tudtam,	 miért	 fél:
mert	Archer	ágyasa	volt,	a	tulajdona.
Maluhia	 könyörgött	 Kahanunak,	 hogy	 segítsen	 nekem.	 –Csinálj	 belőle	 erős

férfit,	 mint	 te	 vagy,	 Kahanu	 –	 kérte.	 –	 Tanítsd	 meg	 mindenre,	 amit	 te	 tudsz,
különben	előbb	vagy	utóbb	meghal.
Kahanu	 felrakott	 egy	 pánira,	 csak	 úgy,	 nyereg	 nélkül.	 Kétségbeesetten

kapaszkodtam	a	sörényébe,	fogalmam	sem	volt,	hogy	mit	tegyek.	–	Ülj	egyenesen.
–	 kiabált	 rám	 Kahanu.	 –Szorítsd	 az	 oldalát	 a	 térdeddel!	 –	 Szorítottam	 és
kiegyenesedtem,	a	póni	pedig	lassan	körbejárta	karámban.	Kis	idő	elteltével	már
nem	 is	 féltem	 annyira,	 körülnéztem,	 nagyon	 jól	 éreztem	magam.	Egyenes	 háttal
odaintegettem	Maluhiának	és	Kahanunak,	akik	nevetve	intettek	vissza.	A	kis	póni
hátán	éreztem	életemben	először	annak	az	örömét,	hogy	teljesít	az	ember.
Kahanu	megengedte,	 hogy	 segítsek	 az	 istállóban,	 és	minden	 reggel,	 amikor	 a

nap	 felébresztett,	 odafutottam.	 Félmeztelenül	 dolgoztam	 Kahanu	 mellett,
lecsutakoltam	a	 lovakat,	 kihordtam	a	 trágyát,	 fellocsoltam	az	 udvart.	 Imádattal
csüggtem	új	barátomon	és	 lélegzet-	 visszafojtva	néztem	a	 karám	kerítésén	ülve,
ahogyan	betört	egy	csikót.
Mindenhol	a	nyomában	voltam.	Megengedte,	hogy	a	férfiakkal	egyek,	a	földön

guggolva,	 ujjaimmal	 kicsipegetve	 a	 sült	 húst	 a	 banánlevelekről,	 ahogy	 ők
csinálták.	 Később	 kimerülten	 álomba	 zuhantam	 titkos	 rejtekhelyemen,	 fent	 a
szénapadláson.
Teltek	 a	 hónapok,	 és	 Jack	még	mindig	 nem	 tért	 haza	 a	 szigetre.	Maluhia	 azt

mondta,	 Archertól	 hallotta,	 hogy	 egy	 bentlakásos	 iskolába	 jár	 Amerikában.	 És
mivel	rosszul	 tanul,	addig	nem	engedik,	 hogy	 visszajöjjön	Kalanira,	míg	 jobbak
nem	 lesznek	 az	 eredményei.	 Ujjongtam,	 amikor	 meghallottam,	 ugráltam	 és
kiabáltam,	 tánclépésben	 futottam	át	Kahanuhoz,	 hogy	 elújságoljam	neki	 a	 nagy
hírt.
–	Akkor	 te	 sem	 vesztegetheted	 az	 idődet,	 Johnny	 –	 mondta.	 –	 Ne	 hidd,	 hogy

elég,	 ha	 lecsutakolod	 a	 lovakat,	 vagy	 lovagolgatsz	 a	 sziget	 körül.	 De	 nem	 ám!
Majd	 én	 férfit	 faragok	 belőled,	 hogy	 amikor	 az	 a	 kis	 fattyú	 Jack	 újra	 hazatér,



megküzdhess	vele.	És	legyőzd.
Így	kezdődtek	a	gyötrelmes	edzések,	ügyességpróbák.	Kahanu	megtanított	fára

mászni,	fát	vágni,	bokszolni,	kenuban	evezni	és	halászni.	A	kínaiak	megtanítottak
a	 harcművészetre,	 Maluhia	 pedig	 úszni.	 És	 amikor	 meztelenül	 úszkáltunk	 a
kristálytiszta	 zöld	 vízben	 és	 rajokban	 vettek	 körül	 a	 színes	 apró	 halak,	 ismét
boldog	voltam.
Sok	hónap	eltelt	így,	már-már	kezdtem	azt	hinni,	hogy	az	élet	mindig	ilyen	szép

lesz.	 Kahanutól	 hawaii	 nevet	 is	 kaptam	 –	 ettől	 kezdve	 én	 voltam	 Ikaikakukane,
ami	azt	jelenti,	„akiben	megvan	a	férfi	ereje”	ezzel	is	megerősítve,	hogy	mennyit
fejlődtem.
Ám	amikor	nyolcéves	lettem,	Jack	hazatért	es	újra	kezdődött	a	kínzások	sora.
A	hawaiiak	nemcsak	nekem	adtak	nevet,	hanem	Jacknek	is.	Őt	úgy	emlegették:

Lauohomelemele,	 vagyis	 a	 „sárgahajú	 „	 ő	 ezt	 bókként	 fogta	 föl,	 utalásként
felsőbbrendű,	„fehér	ember”	státusára,	ám	a	hawaiiak	mindig	némi	megvetéssel
mondták	ki	ezt	a	nevet.
A	 szigeten	 mindenki	 –	 az	 istállófiúk,	 a	 paniolók,	 a	 kínai	 szolgák,	 egyszóval

mindenki	 –	 gyűlölte	 a	 sárgahajút.	 Úgy	 bánt	 velük,	 mintha	 nem	 is	 emberek
volnának,	rugdosta	őket,	ha	nem	voltak	elég	fürgék.	Ha	nem	ízlett	neki	az	étel,	a
kínai	 szakácshoz	 vágta,	 sőt	 felnőtt	 embereket	 ki	 is	 rúgatott	 a	 munkából	 és
száműzetett	a	szigetről,	mert	elpanaszolta	az	apjának,	milyen	rosszul	dolgoznak,
milyen	 lusták.	 Archer	 minden	 hatalmat	 ráruházott.	 Jó	 kis	 előtanulmány	 a	 farm
irányításához	–	jegyezte	meg	elégedetten.
Jack	ugyan	Kahanuval	is	pimaszul	viselkedett;	ám	titokban	tartott	tőle.	Archer

szerint	 Kahanu	 a	 legjobb	 ember	 az	 egész	 szigeten;	 okos	 és	 jó	 munkás,	 a	 teli
vérekkel	 pedig	 egyenesen	 briliánsán	 bánik.	 Kahanu	 értéket	 jelentett,
következésképpen	 Jacknek	 nem	 volt	 fölötte	 hatalma,	 és	 ezt	Kahanu	 is	 jól	 tudta.
Nem	vett	tudomást	a	fiúról,	ha	Jack	arra	lófrált,	fütyörészve	végezte	a	dolgát,	míg
Jack,	 tovább	 nem	 állt,	 hogy	 új	 áldozatot	 keressen	 magának,	 aki	 rendszerint	 én
lettem.
Tizenkét	 éves	 volt,	 amikor	 először	 hazajöhetett	 a	 nyári	 szünetben,	 én	 pedig

nyolc.	 Bizalmatlanul	 méregettük	 egymást,	 láttam,	 hogy	 elkerekedik	 a	 szeme,
ahogy	végigmért:	már	nem	voltam	többé	az	a	vézna	kis	majom.	Több	mint	tizenkét
centit	 nőttem,	 karom,	 lábam	megizmosodott.	 Igaz,	 ő	 is	 megnőtt;	 kezdett	 férfivá
érni,	látszott,	hogy	apjának	izmos	testét	örökölte.
Jack	 mindig	 megvetéssel	 kezelte	 Maluhiát,	 úgy	 érezte,	 ezt	 érdemli.	 Most

azonban	mintha	más	szemekkel	nézett	volna	rá.
Amikor	Archer	otthon	volt,	mindig	Maluhia	 szolgálta	 fel	a	vacsorát.	 Ilyenkor

színes	 szoknyát	 vett,	 a	 haját	 vastag	 copfba	 fonta,	 mezítláb	 járt,	 hogy	 ne	 üssön



zajt,	amikor	bevitte	a	rizst,	a	disznósültet	vagy	épp	a	rákot	a	gazda	asztalára.
Az	első	este,	amikor	hazajöttek,	Archer	és	Jack	az	asztalnál	ültek	és	Maluhia

szolgált	föl,	mint	rendesen.	Nekem	természetesen	a	konyhában	kellett	ennem,	bár
a	 legtöbbször	Kahanuval	 és	 a	 panioálókkal	 vacsoráztam,	 odakint	 az	 istállóban.
Hasaltam	a	kertben,	nem	akartam,	hogy	lássanak,	néztem,	hogy	rohangálnak	fel-
alá	a	falon	a	zöld	gyíkok.	De	fél	szemmel	mindvégig	Archert	és	Jacket	figyeltem,
akik	 kint	 vacsoráztak	 a	 lanain.	 A	 háborúnk	 a	 meglepetés	 taktikáján	 alapult;
tudnom	kellett,	 merre	 van	 Jack,	 hogy	 felkészüljek	 a	 védekezésre.	Most	 azonban
Jack	gondolatai	nem	körülöttem	forogtak.
Figyeltem,	ahogy	Maluhia	Archer	elé	teszi	az	ételt,	aztán	megkínálja	Jacket	is,

udvariasan	 meghajolva	 a	 fiú	 előtt.	 Jack	 rápillantott,	 majd	 mondott	 valamit	 az
apjának,	amit	nem	hallhattam,	de	mindketten	nagyot	nevettek.	Aztán	Jack	hirtelen
megmarkolta	Maluhia	mellét.
A	 nő	 hátrahőkölt,	 elejtette	 a	 tálat,	 gyorsan	 összefogta	 magán	 a	 blúzát,	 és

hátralépett.	 Jack	 megint	 mondott	 valamit	 Archer-nek,	 amin	 megint	 hahotáztak.
Láttam,	 hogy	 Maluhia	 legszívesebben	 elsüllyedne	 szégyenében,	 már-már
odafutottam,	hogy	megvédjem,	de	mire	mentem	volna	kettejükkel	szemben?
Ettől	kezdve	Jack	egyre	merészebb	lett,	rá-rácsapott	a	nő	fenekére,	ahányszor

csak	elment	mellette,	kezét	szemtelenül	a	mellére	tette.	Maluhia	nem	szólt	semmit,
bennem	pedig	fortyogott	a	tehetetlen	düh,	hisz	tudtam,	mit	érezhet.
–	Gyere	csak,	hadd	nézzelek	meg,	majom	–	szólt	Archer	néhány	nappal	később.

Kerültem	őket,	amennyire	csak	tudtam,	a	legtöbb	időt	Kahanuval	töltöttem.	Már-
már	 azt	 reméltem,	 hogy	 el	 is	 felejtkeztek	 rólam,	 de	 tévedtem.	 Bizonytalan
léptekkel	 indultam	 feléjük,	 ki	 az	 istállóból.	 Archer	 hátratolta	 Stetson	 kalapját,
aztán	 csípőre	 tett	 kézzel	 végigmustrált,	 mint	 egy	 tenyészállatot.	 –	 Hát	 átkozott
legyek,	ha	a	majom	nem	fejlődött	–jegyezte	meg	végül	meglepetten.	–	Nagyobb	is,
erősebb	 is.	 Lehet,	 hogy	 mégis	 mozog	 benne	 egy	 kevés	 Kane-gén.	 Hány	 éves	 is
vagy,	fiam?
–	Nyolc,	uram.
–	 Szóval	 nyolc.	 –	 Jackre	 pillantott,	 majd	 vigyorogva	 megjegyezte.	 –	 Akkor

mennyi	 időnk	 is	 van	 még?	 –	 hangos	 hahotázás	 közben	 elfordult.	 –	 Kahanu!–
kiabált	 hátra	 –	 állítsd	 munkába	 a	 fiút!	 Ha	 még	 tíz	 évig	 velünk	 kell	 lennie,
legalább	dolgozzon	meg	a	kenyeréért.
–	Igenis,	Mr.	Archer	–	hajolt	meg	tisztelettel	Kahanu.
Igyekeztem	 távol	 tartani	 magam	 a	 Kane-ektől,	 Kahanu	 mellett	 maradtam,

együtt	kerestük	meg	lóháton	az	elbitangolt	jószágot.	Néha	kieveztünk	az	óceánra
halászni,	 parázs	 fölött	 sütöttük	 meg	 a	 zsákmányt,	 mérföldekre	 távol	 a	 gyűlölt
háztól,	 így	volt	ez,	míg	Archer	el	nem	utazott	Honoluluba,	tehát	Jack	nyugodtan



tombolhatott.	Első	útja	hozzám	vezetett.
–	Hé,	majom	 –	mondta,	majd	 odalépett	 hozzám	 és	 a	 vállamra	 csapott	 –	 nem

megyünk	egy	kicsit	halászni?
–	Most	dolgom	van	–	feleltem,	és	önkéntelenül	megdermedtem	a	félelemtől.
–	Ugyan	már,	majom	–	mondta	hízelkedve	–,	 felejtsük	 el	 a	nézeteltéréseinket.

Megnőttél,	meg	is	erősödtél.	Már	majdnem	olyan	vagy,	mint	én.
Belenéztem	 mosolygó	 arcába,	 és	 figyelmeztető	 bizsergést	 éreztem	 a

gerincemben.	Nem	bíztam	benne.
–	Dolgom	van	–	feleltem	kurtán	és	hátat	fordítattam	neki.
–	Ugyan	már,	 gyere!	–	 Jött	 utánam	és	barátságosan	a	 vállamra	 tette	a	 kezét.

Meglepetésemben	 feléje	 fordítottam	 a	 fejem.	 Jack	 korábban	 csak	 akkor	 ért
hozzám,	ha	megütött	vagy	belém	rúgott.	–	Na,	gyere	már,	haver	–	mondta.	–	Ne
mondd,	hogy	félsz	tőlem!
Úgy	 látszik,	 semmiből	 nem	 tanultam.	 Engedtem	 a	 csábításnak,	 ahogy	 előre

sejtettem,	 hogy	 engedni	 fogok.	 Kahanutól	 megtanultam,	 hogyan	 kell	 bánni	 a
csónakkal.	–	Rendben	–	bólintottam.
Követtem	Jacket	a	napfényben	úszó	mólóra	és	bemásztam	a	kis	csónakba.	Jack

berántotta	a	motort	és	elpöfögtünk	a	hely	felé,	ahol	állítólag	rajokban	úszkálnak
a	halak.
Hosszú	 ideig	 mentünk,	 kis	 idő	 múlva	 Jack	 jókedvű	 csevegése	 abbamaradt,

némán	szeltük	a	vizet.
Fél	óra	elteltével	kezdtem	kellemetlenül	érezni	magam.
–	Miért	kell	 ilyen	messze	kimennünk?	–	kérdeztem.	–Keeper's	Pointnál	mindig

rengeteg	a	hal.
–	De	ezek	sokkal	 jobbak	–	 felelte	kurtán	Jack,	és	szeméhez	emelt	kézzel	a	kis

szigetet	nézte,	amerre	mentünk.
Érdeklődéssel	 figyeltem	 én	 is.	 Három	 éve	 nem	 tettem,	 ki	 a	 lábam	 Kalapiról.

Archer	 gondoskodott	 róla,	 hogy	 soha	 ne	 hagyhassam	 el	 a	 szigetet,	 így	 aztán
fogalmam	 sem	 volt	 róla,	 mi	 az,	 hogy	 város	 vagy	 iskola.	 Nem	 tudtam	 semmit	 a
világról,	 semmivel	 sem	 többet,	mint	ötéves	 koromig.	 Izgatottan	néztem	ezt	az	új
helyet,	és	amikor	a	kis	csónak	a	part	közelébe	ért,	kiugrottam,	hogy	a	sekélyebb
részre	vontassam,	miközben	Jack	a	horgonyért	nyúlt.
Magabiztosan	 gázoltam	 ki	 a	 partra,	 majd	 megfordultam,	 hogy	 lássam,	 jön-e

már.	De	Jack	a	kis	csónakot	ép	a	nyílt	tenger	felé	tolta.	Futva	indultam	felé,	de	ő
gyorsan	 beugrott	 a	 csónakba	 és	 megindította	 a	 motort.	 Én	 csak	 álltam	 a
mellmagasságig	érő	vízben	és	néztem,	a	 távolodó	csónak	után.	Hiába	voltam	 jó
úszó,	tudtam,	hogy	soha	nem	érném	utol.
Jack	 a	 csónak	 közepén	 állt.	 Láttam,	 hogy	 öklével	 győzelmesen	 a	 levegőbe



bokszol	 és	 hallottam	 a	 nevetését.	 –	 Most	 mutasd	 meg;	 mit	 tanultál,	 majom!	 –
kiabálta	vissza,	miközben	egyre	jobban	távolodott	és	otthagyott	engem	a	lakatlan
szigeten.
Vissza	fog	jönni,	mondtam	magamnak	magabiztosan.	Nem	hagyhat	itt	csak	így.
A	hátam	mögött	lévő	sűrű	mangroveerdő	felé	fordultam;	megcsapta	az	orrom	a

korhadás,	 a	 mocsár	 szaga.	 Sötétnek,	 fenyegetőnek	 tűnt,	 gyorsan	 elindultam	 a
parton,	hogy	árnyékot	keressek,	de	csak	bokrokat	 találtam,	ezek	alá	kuporodtam
és	vártam.
Órák	 teltek	 el.	 Néztem,	 ahogy	 a	 nap	 a	 látóhatár	 felé	 közeledik,	 hogy	 vörös

óriáskorongként	érjen	a	horizontra.	Egy	pillanattal	később	már	le	is	bukott,	csak
valami	túlvilági	izzást	hagyva	maga	után.	Akkorra	már	biztos	voltam	benne,	hogy
Jack	nem	jön	vissza	értem.	Egyedül	voltam	a	lakatlan	szigeten,	és	féltem.
Ha	 kezdetben	 attól	 rettegtem,	 hogy	 a	 hőségtől	 pusztulok	 el,	 most	 fáztam	 és

szomjas	 voltam.	 A	 parton	 nem	 volt	 víz	 a	 közelben,	 távolabbra	 nem	 mertem
elkóborolni,	 mert	 hátha	 Jack	 mégis	 visszatér	 és	 nem	 talál.	 Járkáltam	 a
félhomályban,	de	nem	találtam	semmit.	Felkuporodtam	egy	nagy	kőre,	átfogtam	a
térdemet	és	egyre	csak	bámultam	a	vizet.	Az	alkonyati	ragyogás	hamarosan	átadta
a	helyét	az	éjszaka	kékjének,	majd	az	áthatolhatatlan	sötétségnek.	Hold	nem	volt
az	égen:	Minden	fekete	lett.
Azt	mondogattam	magamban,	hogy	nem	lesz	semmi	baj.	Jack	reggel	értem	jön.

Maluhia	 és	 Kahanu	 hiányolni	 fog.	 De	 a	 reggel	 még	 nagyon	 messze	 volt,	 és	 a
hátam	mögül	 a	 sötétből	 fenyegető	 neszezést	 hallottam,	mintha	 valamilyen	 állat
osont	 volna	a	 földön.	Elképzeltem,	 hogy	aligátorok	 cserkésznek	be	 és	 fölfalnak.
Úgy	éreztem,	 tigrisek	és	oroszlánok	 lihegnek	a	nyakamba,	vagy	sziszegő	kígyók,
készen,	hogy	 lecsapjanak	rám.	Mintha	skorpiókat,	óriási	varangyokat	és	mérges
pókokat	 láttam	 volna	 előbukkanni	 a	 sötétből	 Újonnan	 szerzett	 bátorságom
cserbenhagyott	a	hideg	tengerparton,	csak	az	éltetett,	hogy	Jack	visszajön	értem.
Megkönnyebbült	 sóhaj	 szakadt	 ki	 belőlem,	amikor	az	 éjszaka	véget	 ért,	 aztán

azonnal	el	is	terveztem,	hogy	milyen	gondtalanul	fogok	majd	a	visszatérő	Jack	elé
sietni,	mintha	nem	érdekelne,	hogy	egyedül	kellett	töltenem	az	éjszakát	a	szigeten.
Majd	elmondom	neki,	milyen	jól	belaktam	gyümölccsel,	milyen	édes	vizet	találtam
a	mangroveliget	mögött,	 ahol	 belefutottam	ugyan	egy	hatméteres	aligátorba,	 de
egyáltalán	 nem	 ijedtem	 meg.	 Egyszóval	 eljátszom,	 hogy	 én	 vagyok	 Robinson
Crusoe,	akiről	azért	tudtam,	mert	a	dadus	kedvenc	könyve	volt.
A	 nap	 egyre	magasabbra	 hágott	 az	 égen,	 de	 Jack	 csak	 nem	 tért	 vissza.	Már

majdnem	 éhen	 és	 szomjan	 haltam,	 így	 aztán	 rá	 kellett	 szánnom	 magam,	 hogy
megkeresem	azt	a	gyümölcsöst	és	azt	a	forrást,	amiről	Jacknek	akartam	mesélni.
De	én	nem	voltam	Robinson,	és	vizet	sem	találtam,	csak	nyálkás,	bűzös	mocsarat,



és	persze	gyümölcsök	sem	lógtak	a	fákon.
Végül	találtam	egy	kókuszdiót,	amelyet	a	dagály	sodorhatott	a	partra,	a	sziklák

közé.	 Boldogan	 vetettem	 rá	 magam.	 De	 aztán	 rájöttem,	 hogy	 nincs	 bozótvágó
késem,	amivel	felnyithatnám.	Miközben	többször	is	egy	kőhöz	vágtam,	már	szinte
a	 számban	 éreztem	 a	 hűs	 kókusztejet.	 De	 amikor	 a	 dió	 végre	 elrepedt,	 azonnal
felszívta	a	levét	a	föld.	Csalódott	zokogással	vetettem	rá	magam	a	maradékra	és
felnyalogattam.
Visszatértem	a	bozóthoz	és	komoran	figyeltem,	ahogy	a	nap	perzselőn	halad	égi

útján.	Olykor-olykor	megmártóztam	az	óceánban,	hogy	lehűtsem	magam,	de	a	só
rászáradt	a	bőrömre	és	csak	még	jobban	égetett	a	nap.
Ahogy	 a	 napkorong	 megint	 kezdett	 lemenni,	 már	 csak	 tántorogtam	 a	 parton,

szédültem	a	melegtől,	legyengített	az	éhség,	a	szomjúság.	Jack	biztosan	visszajön,
mielőtt	 lemegy	a	nap,	biztattam	magam.	De	amikor	az	alkonyat	 ismét	éjfeketébe
váltott,	 már	 tudtam,	 hogy	 nem	 jön.	 Jack	 soha	 nem	 jön	 vissza	 értem.	 Itt	 fogok
meghalni	egyedül.
Tudtam,	hogy	már	ki	is	talált	valamit,	például,	hogy	vízbe	estem,	de	ő	ezt	csak

későn	vette	észre.	–	Szegény	majom	megfulladt	–	szinte	láttam,	ahogy	győzelmesen
villan	meg	a	szeme,	miközben	megjátszott	szomorúság	ül	ki	az	arcára.
Elterültem	 a	 homokon,	 már	 annyira	 gyenge	 voltam,	 hogy	 nem	 érdekeltek	 az

aligátorok,	a	kígyók	és	az	oroszlánok.	Behunytam	a	szemem	és	valami	földöntúli
nyugalom	 szállt	 meg.	 Olyan	 könnyű	 volna	 csak	 elaludni	 és	 ahogy	 Maluhia
mondja,	hagyni,	hogy	„az	Úr	magához	vegyen	„.
Eszméletlen	 voltam,	 amikor	 Kahanu	 hajnalban	 megérkezett	 és	 óvatosan	 a

csonkjába	 emelt.	Maluhia	hideg	 ruhával	 törölgette	 le	megégett	 bőrömet,	 illatos
levelekből	teát	főzött,	hogy	csillapítsa	dühöngő	lázamat.
–	 A	 sárgahajú	 valóban	 az	 apja	 fia	 –	 jegyezte	 meg	 komoran	 Kahanu.	 –	 A

gonoszság	átszáll	egyik	nemzedékről	a	másikra…
Később	 Maluhia	 elmesélte,	 hogy	 szólt	 Kahanunak,	 mert	 sehol	 sem	 talált.

Kahanu	egyenest	Jackhez	ment	és	megkérdezte,	hol	vagyok.	Jack	azt	is	letagadta,
hogy	látott	volna.	Ezután	átkutatták	az	egész	szigetet.
–	Biztos	lezuhant	a	sziklákról	és	a	tengerbe	fulladt	–	vetette	oda	nekik	Jack,	de

Kahanu	 tudta,	hogy	hazudik	és	elöntötte	a	méreg.	Akkor	már	hosszú	 ideje	 távol
voltam.	Tudta,	hogy	most	már	élet-halál	kérdéséről	van	szó.
Elkapta	Jack	karját,	és	hátracsavarta.	–	Mondd	meg,	hol	van,	te	kis	sárgahajú

fattyú.	–	kérdezte,	mire	Jack	visított	és	azzal	fenyegetőzött,	hogy	szól	az	apjának,
aki	majd	jól	megkorbácsoltatja	Kahanut	és	elküldi	a	szigetről.
Kahanu	csavart	egyet	a	karján,	Jack	még	hangosabban	ordított.	Ekkor	Maluhia

Kahanu	fülébe	súgta	a	titkot,	mért	akarja	Archer,	hogy	életben	maradjak.	–	Ha	a



majom	 meghal	 –	 mondta	 ekkor	 Kahanu	 Jacknek	 akkor	 téged	 fognak
megkorbácsolni.	Mr.	Archer	saját	kezűleg	korbácsol	halálra,	és	azt	is	tudod,	hogy
miért.
Jack	nyüszíteni	kezdett,	de	tudta,	hogy	Kahanunak	igaza	van.	Archer	megöli,	ha

miatta	nem	juthat	hozzá	az	örökségemhez,	így	aztán	megmondta,	hol	vagyok;	azt
hazudta,	hogy	kiugrottam	a	csónakból,	 kiúsztam	a	partra	és	 semmi	pénzért	nem
voltam	hajlandó	visszajönni.	Azt	mondta,	hogy	azt	kiabáltam:	soha	nem	akarom
viszontlátni	Kalanit,	hogy	egyedül	akarok	maradni…
–	Gonosz	kis	fattyú,	megint	hazudsz	–	vicsorgott	rá	Kahanu	és	még	egy	nagyot

rántott	 Jack	 karján,	 amely	 nagyot	 roppant.	 A	 fiú	 felsikoltott	 rettenetes
fájdalmában.	–	Gyilkos	–	suttogta	a	fülébe	Kahanu:	–	Leestél	a	fáról	és	ettől	tört
el	a	karod,	érted?	Mint	ahogy	a	majom	sem	tette	ki	a	lábát	a	szigetről.
A	fájdalmai	ellenére	Jack	megértette,	hogy	alkut	kötnek	vele,	hogy	Kahanu	nem

fog	 szólni	 az	 apjának.	 Némán	 bólintott.	Másnap	 hajóval	Matúra	 vitték,	 ahol	 a
doktor	begipszelte	a	 kezét.	A	 szünidő	 további	 részét	Honoluluban	 töltötte,	majd
visszatért	az	iskolába.
Győztem,	Kalani	ismét	az	enyém	lett.	Legalábbis	egy	időre.
Az	évek	lassan	teltek,	 talán	boldog	is	voltam,	bár	nyugtalan	álmaimban	egyre

többször,	láttam	a	Villa	Mimosát.	Vágytam	rá,	hogy	viszontlássam	a	dadust,	hogy
beszívjam	a	mimóza	illatát,	hogy	halljam	a	madarak	csivitelését	a	röptetőben.	De
a	valóságot	Kalani	jelentette.
Archer	 időnként	 a	 szigetre	 küldött	 egy-egy	 lusta,	 semmirekellő	 tanárt,	 hogy

fenntartsa	 a	 látszatot:	 Johnny	 kap	 valami	 nevelést,	 még	 ha	 kicsit	 bolond	 is.
Valahogy	 azonban	 csak	 megtanultam	 olvasni,	 elolvastam	 minden	 könyvet	 a
házban,	 még	 azokat	 is,	 amelyeknek	 a	 lapjait	 megrágták	 a	 termeszek.	 Az	 egyik
tanár,	egy	fiatal	szikár	angol	alkoholista,	víz-	és	olajfestéket	is,	állványt	is	hozott
magával.	A	whisky	volt	a	gyengéje,	de	ha	az	nem	volt,	megtette	a	rum	is,	vagy	a
bor	vagy	a	sör,	végső	esetben,	pedig	a	terpentin	és	a	mosóalkohol.
Rendszerint	nem	tudott	okítani,	annyira	másnapos	volt,	de	amikor	a	keze	nem

remegett,	 egészen	 ügyesen	 festett.	 Álltam	 mellette	 és	 figyeltem	 a	 varázslatot,
ahogy,	újrateremti	a	tengert,	a	szirteket,	és	szabályosan	viszketett	a	kezem,	hogy
én	is	csinálhassam.
Megmutatta	 a	 festékeket,	 elmagyarázta,	 milyen	 papírokra	 lehet	 vízfestékkel

festeni,	hogy	hogy	kell	előkészíteni	a	papírt	és	felvinni	a	festéket	rá.	Megmutatta,
hogyan	 kell	 színeket	 kikeverni,	 kaptam	 tőle	 szenet	 is,	 hogy	 vázlatokat
készíthessek.
Mintha	 új	 világba	 kerültem	 volna.	 Többé	 nem	 lovagoltam	 ki	 Kahanuval,

ehelyett	rajzolni,	festeni	kezdtem,	mint	egy	megszállott.	Teljesen	kitöltötte	a	festés



az	időmet,	és	újra	boldog	voltam.
Jack	egészen	addig	nem	 tért	 vissza	a	 szigetre,	míg	egyetemre	nem	ment.	Nem

tudom,	 Archer	 megneszelte-e	 gyilkos	 szándékait,	 de	 távol	 tartotta	 tőlem,	 így
békében	 élhettem.	 Amikor	 részeges	 tanáromat	 súlyos	 delírium	 tremense	 miatt
Honoluluba	 kellett	 szállítani,	 Archer	 látott	 el	 festékkel,	 nyilván	 abból	 a
meggondolásból,	 hogy	 így	 nyugton	 maradok.	 Ebben	 a	 békés	 időszakban
megfestettem	 emlékeimet	 a	 Villa	 Mimosáról.	 Lefestettem	 a	 dadust,	 ahogy	 az
emlékezetemben	élt,	a	gyerekszobát	Fidóval	az	ágyon	és	a	dadus	hintaszékével	a
kandalló	 előtt.	 Lefestettem	 Kalani	 sziklahasadékai	 felett	 a	 szivárványt	 és	 a
gyönyörű	kardinális	madarat,	amely	minden	este	a	lanai	korlátjára	repült	és	várta
a	morzsákat.	Lefestettem	Maluhiát,	 ahogy	hosszú,	 fekete	haját	 fésüli,	 egy	 törött
hibiszkuszvirágot,	 vagy	 Kahanut	 lóháton.	 Mindenben	 új	 lehetőséget	 láttam,	 új
részleteket,	új	módját	a	színek	használatának.
–	Különösen	látod	a	dolgokat	–	mondta	Maluhia,	amikor	megmutattam	a	róla

készült	 portrét,	 aki	 nem	 egészen	 ugyanaz	 a	 nő	 volt,	 akit	 a	 tükörben	 látott.
Megértette,	hogy	valahogy	azt	a	lányt	sikerült	megragadnom,	aki	a	szívében	volt.
Azokban	 az	 években	 meglehetősen	 magamra	 voltam	 utalva.	 Kahanutól	 sokat

tanultam	 és	 bár	 még	 mindig	 vékony	 voltam,	 koromhoz	 képest	 meglepően	 erős.
Megültem	 bármelyik	 lovat,	 ugyanolyan	 ügyesen	 meglasszóztam	 a	 marhát,	 mint
egy	 paniolo,	de	mivel	 gyakorlatilag	 fogságban	 tartottak	 tíz	 éven	 át	a	 szigeten,
faragatlan	vidéki	gyerekké	cseperedtem,	aki	nem	szokott	hozzá	a	normális	élethez.
Paraszti	 ételeket	 ettem	 banánlevelekről,	 rongyos	 rövidnadrágban	 jártam	 és	 a
szénapadláson	aludtam.	Maluhia	ellenőrizte,	rendesen	megmosdom-e,	és	ő	mosta
ki	a	ruháimat.	Ragaszkodott	hozzá,	hogy	rendesen	beszéljek,	hogy	ne	vegyem	át	a
bennszülöttek	éneklős	dialektusát.	Ezzel	együtt	kis	vadóc	voltam.
Aztán	megérkezett	Archer	és	ezúttal	ott	volt	vele	Jack	is.	Jack	már	tizenkilenc

éves	volt,	 én	 tizenöt.	Tíz	hosszú,	gyűlölettel	 telt	 év	 volt	 közöttünk,	amikor	újból
szemügyre	 vettük	 egymást.	 Lauohomelemele	 és	 Ikaikakukene	 –	 a	 Sárgahajú	 és
Akiben	Férfierő	Van.
Archer	 akkoriban	 már	 erősen	 ivott.	 Vacsorát	 rendelt	 és	 ragaszkodott	 hozzá,

hogy	 odaüljek	 az	 asztalukhoz.	 Most	 is	 elegáns	 volt	 fehér	 cápabőr	 öltönyében,
panamakalapban	és	bár	nagyon	meleg	volt	az	éjszaka,	sötétkék	kínai	selyeminget
öltött.	Jack	úgy	nézett	ki,	ahogy	egy	egyetemistához	illik,	fehér	vászoninget	viselt
és	fehér	vászonnadrágot.
Archer	még	mindig	 jóképű	 férfi,	 volt,	 bár	 az	 ital	 kezdett	meglátszani	 rajta,	 a

szeme	 táskás	 volt,	 a	 keze	 enyhén	 reszketett,	 ami	 csak	 akkor	 múlt	 el,	 amikor
lehajtott	 három-négy	 kupica	whiskyt.	 Jack	 is	 jóképű	 volt	 természetesen.	Magas,
szőke,	erős,	szögletes	állal.



Szúrós,	 kék	 szemében	 gyűlölet	 izzott,	 ahogy	 végigmérte	 valaha	 kék,	 kopott
ingemet,	 amelyet	 a	 nap	 és	 a	 sok	 mosás	 halvány	 szürkévé	 fakított,	 és	 a	 durva
rövidnadrágot,	 amelyet	annak	 idején	ő	hordott.	Hála	Maluhiának,	makulátlanul
tiszták	voltak,	 én	 is	alaposan	megmosakodtam	és	nem	 is	 találtam	kivetnivalót	a
megjelenésemen	–	míg	meg	nem	pillantottam	őket	kiöltözve.
Archer	már	túl	volt	a	negyedik	vagy	ötödik	whiskyjén.	Rám	mutatott	diszkréten

reszkető	kezével	és	kuncogni	kezdett.	–	Vezessük	csak	be	ezt	a	 fiút	egy	civilizált
társaságba	 Honoluluban	 vagy	 San	 Franciscóban	 –	 rikoltotta.	 –	 Azt	 fogják
mondani:	Archernek	igaza	volt.	A	fickó	olyan,	mint	egy	vadember.	Egészen	biztos,
hogy	bolond	is!
–	Az	 isten	 szerelmére,	 tűnj	már	 el	 innen!	–	 vicsordult	 rám	Jack	és	úgy	nézett

rám,	mint	egy	leprásra.	Kilógsz	a	társaságból.
–	Nem,	nem,	ülj	csak	le,	 fiú.	–	Archer	biztatóan	mosolygón	rám.	–	Mesélj,	mit

csinálsz	manapság?
–	Segítek	Kahanunak	a	telivérek	körül.	Lovagolok	a	paniolókkal	és	halászni	is

járok	–	feleltem.
Archerból	kirobbant	a	nevetés.	–	Tessék!	Mit	mondtam?	Nem	volt	igazam?	Nos,

kölyök	azt	hiszem	mégis	jobb,	ha	visszamész	az	istállóba	a	paniolóidhoz,	ahol	jól
érzed	magad.	Azt	mondják,	mindenki	megtalálja	a	saját	helyét	az	életben,	lám,	te
is	megtaláltad	a	tiédet.
Ezzel	 hátat	 fordított	 és	 csettintett	 az	 ujjával	 Maluhiának,	 hogy	 hozhatja	 az

ételt.
Dühösen	pillantottam	rá,	ahogy	kifelé	mentem,	vissza	az	istállóhoz.	Gyűlöltem,

amiért	lekezelően	bánik	Maluhiával,	de	legalább	ugyanannyira	nehezteltem	azért
is,	ahogy	velem	beszélt.	De	semmit	nem	tehettem.	–	Takarodj	innen,	te	kis	mocsok!
–	kiabált	utánam	gúnyosan	Jack.	–	Tudatlan	disznó	vagy,	bántja	a	szemem,	ahogy
kinézel	a	levetett	gatyámban.	Nem	illesz	egy	asztalhoz	civilizált	emberekkel.
Tudtam,	hogy	Archer	és	Jack	sokáig	kint	üldögélt	a	lanain,	üzletről	 tárgyaltak,

és	persze	ittak.	Ennek	ellenére	másnap,	kora	reggel	már	ott	voltak	az	istállóban,
ahol	 Kahanu	 felnyergelt	 lovaikkal	 várta	 őket.	 Hátrahúzódtam	 az	 állások	 közé,
reméltem,	 nem	 vesznek	 észre,	 és	 hamarosan	 el	 is	 lovagoltak	 Kahanuval
megszemlélni	a	marhacsordát.
A	 következő	 napokban	 is	 sikerült	 őket	 elkerülnöm,	 és	 ők	 sem	 érdeklődtek

utánam.	Korán	kilovagoltam	a	paniolókkal,	gyakran	ott	is	aludtam	a	csillagos	ég
alatt,	 a	 füves	 domboldalon.	 Az	 élet	 egyszerű	 volt	 és	 kellemes,	 távol	 a	 Kane-ek
kifinomult	 romlottságától,	 és	 arra	 gondoltam,	 ha	 mást	 nem	 sikerül	 elérnem	 az
életben,	akkor	is	boldog	lehetek.
Ezután	 Archer	 visszatért	 Honoluluba,	 Jack	 ismét	 egyedül	 maradt.



Természetesen	az	első	útja	hozzám	vezetett.
Késő	 este	 volt,	 amikor	 visszaérkeztem	 a	 lovasokkal,	 kiizzadva	 és	 büdösen	 a

hosszú	nap	után,	amelyet	az	új	marhacsorda	mellett	 töltöttem.	Tucatnyi	paniolo
dolgozott	csak	Kalanin,	idősebb	emberek	voltak,	akiket	azonban	átküldték	a	nagy
szigetre	 a	 Kanoi	 farmra,	 ahol	 könnyebb	 munkát	 kaptak	 Archer	 Kane	 kedvenc
marhái	mellett.	Archernek	az	volt	a	 filozófiája,	hogy	kár	volna	elpocsékolni	egy
cowboy	 élete	 során	 megszerzett	 képességeit,	 mint	 ahogy	 kidobott	 pénz	 volna
nyugdíjat	fizetni	nekik	öreg	napjaikra.	Úgy	képzelte,	míg	munkaképesek,	jobb,	ha
pénzt	keresnek	neki,	mintha	ő	költene	rájuk.
Archer	Kane	mellett	szól	mindenképpen,	hogy	jó	farmer	volt.	Értette	a	dolgát,

szót	 tudott	érteni	az	embereivel.	Ezek	az	öreg	 fickók	addig	dolgoztak,	amíg	meg
nem	haltak,	hiszen	hová	mehettek	volna,	és	Archer	nagyon	jól	tudta,	hogy	inkább
teszik	 a	 dolgukat,	 tisztességes	 heti	 fizetésért,	 semmint	 hogy	 elküldjék	 őket
valamelyik	 faluba,	 ahol	 nem	 volna	 más	 dolguk,	 mint	 a	 régi	 szép	 időkről
beszélgetni.	Persze	utálták	Archert,	mint	mindenki	más,	de	ő	megadta	nekik	azt,
amit	akartak,	ezért	viszonzásul	keményen	dolgoztak	és	tartották	a	szájukat.
Most,	amikor	észrevették,	hogy	Jack	rám	vár,	elfordították	a	fejüket,	a	lovaikkal

kezdtek	 foglalkozni,	 megitatták	 őket,	 takarót	 dobtak	 rájuk,	 hogy	 egy	 kicsit
lehűljenek,	mielőtt	enni	kapnának.
Jack	 a	 karám	 kerítésének	 vetette	 a	 hátát,	 karját	 átvetette	 a	 gerendán,	 egyik

lábát	 feltette	a	 rácsra	és	 fenyegető	mosoly	 jelent	meg	az	arcán.	–	Hé,	majom	–
szólt	oda	nekem	–,	gyere	ide,	beszélni	akarok	veled.
Lassan	 odamentem	 hozzá.	 A	 szemem	 sarkából	 láttam,	 hogy	 a	 paniolók

beoldalaznak	az	istállóba.	Egyedül	maradtunk	Jackkel.	Aztán	hirtelen	elfogott	az
izgalom,	mert	rájöttem,	életemben	először	nem	félek	tőle.
–	 Jól	 hallom,	 hogy	 festesz?	 –	 kérdezte	 hűvösen.	 Közelebb	 léptem	 hozzá.

Terpeszben	álltam,	karjaimat	összekulcsoltam	a	mellemen.	–	Na	és?	–	kérdeztem
és	egyenesen	a	szemébe	néztem.
–	 Azért	 tartunk,	 hogy	 dolgozz,	 és	 nem	 azért,	 hogy	 festegess	 –	 vicsorogta.

Pimaszul	felszegte	az	állát,	megigazította	cowboykalapját	és	megvetően	pillantott
le	rám.	Jól	megnéztem	magamnak:	száznyolcvanöt	centi	lehetett,	én,	százhetven,	ő
nyolcvanöt	kiló	tömény	izom,	én	hatvanöt,	sovány	és	inas.	Agresszíven	előretolta
az	állát,	alig	bírtam	megállni,	hogy	meg	ne	üssem.	A	hátam	mögé	dugtam	ökölbe
rándult	 kezemet	 és	 így	 feleltem:	 –	 Archer	 tud	 a	 festésről.	 Mit	 gondolsz,	 kitől
kapom	a	festéket?
–	Hát	ezúttal	nem	így	lesz	–	mondta.	Diadalmasan	egy	szeméthalomra	mutatott

az	udvar	sarkában.	–	Nincs	több	festegetés	a	szigeten,	te	mocskos	kis	napszámos.
Nem	 fogunk	 ingyen	 tartani,	neked	 is	dolgoznod	kell,	mint	a	 többi	paniolónak.	 –



Orrlyukai	kitágultak,	ahogy	a	levegőbe	szagolt.
–	Úgy	bűzlesz,	mint	egy	marha,	mintha	csak	te	magad	is	az	volnál.
Odasétált	a	szemétrakáshoz	én	meg	bámultam,	ahogy	elővesz	egy	doboz	gyufát.

–	 Ezt	 nézd	 meg,	 majom	 –	 kiáltott	 vissza,	 majd	 meggyújtotta	 a	 gyufát	 és
odatartotta	a	rakás	aljához.
–	Így	válik	füstté	az	összes	mázolmányod.
Hátralépett,	 amikor	 az	 olajfestékek	 és	 a	 terpentin	 robbanásszerűen	 lángot

fogott.	 Én	meg	 bénultan	 néztem,	 ahogy	 az	 emlékeim	 bűzös	 kék	 füstté	 válnak.	 A
képek	 azokról	 a	 pillanatokról,	 amikor	 boldog	 voltam	 Kalanin.	 Jack	 elégette
Maluhi-át,	 Kahanut	 és	 Fidót;	 a	 frissen	 kifogott	 halakat,	 a	 tűz	 körül	 üldögélő
paniolókat,	 a	 bánatos	 szemű	marhákat	 billogozás	 közben.	 Tűzre	 vetette	 a	 vörös
kardinális	 madarat	 is,	 a	 zöld	 gyíkokat	 és	 a	 kis	 pónit,	 amelyen	 először	 mertem
körbeléptetni	a	karámban.
Jack	 Kane	 tűzre	 vetette	 az	 életemet.	 Olyan	 dühvel	 iramodtam	 felé,	 mint	 a

megvadult	 bika,	 amely	 kitörni	 készül	 a	 karámbál.	 –	 Megöllek,	 te	 szemét!	 –
hallottam	magam	rikoltani.	–	Megöllek!
A	 gyorsaságom	 meglepte.	 Hanyatt	 esett.	 A	 kezem	 a	 torkára	 fonódott,	 hiába

perdült	 át,	 hiába	 rugdalt	 felém.	 A	 kínai	 szakácstól	 tanultam	 harcművészetet,
tisztában	 voltam	 vele,	 hogyan	 kell	 puszta	 kézzel	 ölni.	 Felemeltem	 a	 kezem,
megfeszítettem	és	kézéllel	lesújtottam	a	gégéjére.	Elakadt	a	szava,	még	a	sikoly	is
belészakadt,	kétségbeesetten	próbált	levegőhöz	jutni.
–	Megöllek	–	mondtam,	és	amint	kimondtam,	éreztem,	hogy	 jól	érzem	magam.

Olyan	 örömmel	 töltött	 el	 a	 gondolat,	 hogy	 megölhetem,	 hogy	 döbbenten
magamhoz	 tértem.	 Megrémisztett	 saját	 gyűlöletem	 mélysége	 és	 mindent	 átható
ereje.
Ültem	 a	 mellén	 és	 csak	 bámultam	 lilává	 vált	 arcát.	 Aztán	 felnéztem	 és

megláttam,	hogy	Maluhia	ott	áll	az	udvar	sarkában	és	minket	néz.	Rémülten	kapta
arcához	a	kezét,	amint	elkapta	a	tekintetemet.	És	tudtam,	hogy	nem	tehetem	meg.
Ha	megölném	Jack	Kane-t,	gyilkos	volnék.	Ennyit	ez	a	mocsok	nem	ért	meg.
Lemásztam	róla	és	megvártam,	míg	ismét	levegőt	tudott	venni.	Kis	idő	elteltével

felült	 és	 a	 torkát	 dörzsölgette.	 Gonosz	 pillantásokkal	 méregetett	 kivörösödött
szemével.
–	Neked	 tényleg	nincs	 rendben	a	 fejed	 –	 szólt	 utánam	 rekedten,	 amikor	 hátat

fordítottam	neki	és	elindultam.	–	Ugyanolyan	elmebajos	vagy,	mint	az	anyád	volt.
Senkit	nem	érdekel,	hogy	a	világon	vagy-e.	–	Végül	talpra	állt	és	pimaszul	csípőre
tette	 a	 kezét.	 –	 Gyáva!	 –	 kiabált	 utánam	 gúnyosan.	 –	 Nem	 merted	 befejezni	 a
dolgot?
Megtorpantam,	a	kezem	ismét	ökölbe	szorult.	Egy	pillanatig	majdnem	sikerült



provokálnia,	 mint	 annak	 idején	 mindig.	 De	 most	 ellenálltam,	 visszamentem	 a
karámba,	felültem	a	lovamra	és	elügettem.
Ellovagoltam	a	sziget	 legészakkeletibb	csücskébe,	egészen	 fel	a	szirtre,	amely

jó	hatvan	méterrel	emelkedett	a	Csendes-óceán	fölé.
A	 lovam	 kapált	 a	 patájával,	 nyerített	 félelmében.	 Leugrottam	 róla,

lepillantottam	a	sziklákat	ostromló	hullámokra,	amelyek	habfüggönyként	omlottak
szét.	Már	nem	érdekelt	semmi.	Úgy	éreztem,	nincs	miért	élnem,	ennél	bármi,	még
a	halál	is	csak	jobb	lehet.
Hosszú	 ideig	álltam	ott,	míg	a	nap	kezdett	alábukni	a	 tengerben;	ekkor	végre

levettem	 a	 szemem	 a	 tengerről	 és	 végighordoztam	 a	 tekintetemet	 a	 szépségen,
amely	körülvett	és	szinte	ragyogott	az	aranyló	napsugarakban.	Térdre	rogytam	és
ordítottam,	mint	egy	állat.	Hétéves	korom	óta	először	sírtam.
Kint	 aludtam	 a	 csillagtakaró	 alatt	 a	 szeles	 szirtfokon,	 miközben	 viaskodtam

magammal,	 hogyan	 legyen	 tovább.	 Egyetlen	 megoldás	 adódott,	 el	 kell	 mennem
Kalaniról.	 De	 miként?	 Kahanu	 kezelte	 a	 motoros	 hajót,	 ez	 volt	 az	 egyetlen,
amellyel	 biztonságosan	 át	 lehetett	 jutni	 Mauira.	 Őt	 nem	 kérhettem	 meg,	 hogy
segítsen,	 hiszen	 Archer	 azonnal	 rájönne	 és	 Kahanu	 elveszítené	 a	 munkáját.	 És
abban	 is	 biztos	 voltam,	 hogy	 Archer	 van	 olyan	 bosszúálló,	 hogy	 tegyen	 róla:
Kahanu	 semmiféle	 álláshoz	 ne	 jusson	 a	 szigeteken.	Az	 árukkal	megrakott	 hajók
havonta	 egyszer	 jöttek	 Kalanira,	 néha	 állatszállító	 bárka	 jött,	 hogy	 marhákat
szállítson	 át	 a	 nagy	 szigetre,	 de	 a	 legénységet	Archer	 fizette,	miért	 segítenének
nekem	megszökni,	hiszen	ezzel	saját	torkukat	metszenék	el.
Egy	megoldást	maradt:	Jack	kis	motorcsónakja,	törékeny	jószág,	alig	két	méter

széles	 és	 nagyon	 lapos.	 Horgászáshoz	 és	 az	 öblök	 körüli	 hajókázáshoz	 készült,
nem	 arra;	 hogy	 átszeljen	 vele	 az	 ember	 egy	 húszmérföldes	 veszélyes
tengerszakaszt	Kalani	és	Maui	között.	A	csatorna	tele	volt	gyilkos	áramlatokkal,
és	a	 szél	 egyetlen	óra	alatt	 pusztító	 viharokat	 tudott	 hozni.	Kockázatos	 volt,	 de
tudtam,	hogy	vállalnom	kell.
Feküdtem	a	hátamon,	néztem	a	lassan	mozgó	csillagokat	a	trópusi	éjszakában.

A	Vénusz	úgy	 ragyogott,	mint	 egy	gyémánt,	úgy	éreztem,	ha	kinyújtom	a	kezem,
meg	tudnám	érinteni.	Miközben	szökésemen	törtem	a	fejem,	arra	gondoltam,	mit
fogok	majd	tenni	visszaszerzett	szabadságommal.
Lassan	 baktattam	 vissza,	 még	 mielőtt	 megpirkadt	 volna,	 és	 még	 egyszer

megnéztem	magamnak	a	 tájat,	 amelyet	 olyan	 jól	 ismertem.	A	 hosszú	 fűszálakon
harmat	 csillámlott,	 a	 madarak	 megkezdték	 reggeli	 dalukat,	 de	 mint	 a
természetben	élő	 fiú,	a	 fülem	hallotta	ezernyi	apró	 lény	neszezését	 is.	Szerettem
Fullánk	és	tudtam,	hogy	a	szépsége	örökre	belém	ivódik.
Úgy	 terveztem,	 hogy	 elcsenek	 néhány	 kanna	 üzemanyagot	 a	 raktárból	 és



elrejtem	a	móló	közelében	a	bozótosban.	Jack	hajója	a	közelben	horgonyzott,	nem
lesz	 nehéz	 a	 sötétség	 leple	 alatt	 csendben	 kievezni	 a	 tengerre,	 ahol	 aztán	 az
áramlatok	elég	messzire	sodornak,	hogy	beránthassam	a	motort.	Ettől	kezdve	rá
kell	bíznom	magam	a	csillagokra,	saját	ügyességemre	és	a	Jóistenre.
Lecsutakoltam	 verejtékező	 lovamat.	 Majd	 búcsúzóul	 megveregettem	 a	 farát,

elengedtem,	hogy	visszaügethessen	a	karámba.	Szomorúan	néztem	utána,	mintha
jól	 meg	 akartam	 volna	 jegyezni	 magamnak,	 néztem,	 ahogy	 boldogan	 rugdal,
nagyokat	 nyerítve	 élvezi	 a	 szabadságot.	 Reméltem,	 hogy	 hamarosan	 én	 is	 így
érzek.
Beosontam	a	házba,	fél	szemmel	Jacket	kerestem,	de	még	alig	pirkadt,	nem	volt

font	senki.	Kivéve	Maluhiát.
A	konyha	előtt	ült,	kint	a	verandán.	Úgy	összegömbölyödött,	mint	egy	magzat,

állát	a	 térdén	nyugtatta.	Aranybarna	szemével	 tompán	nézett	 rám,	és	döbbenten
láttam,	hogy	feldagadt	a	szája,	arca	tele	van	kék	foltokkal.
–	Maluhia	–	szólítottam	meg	döbbenten	és	melléje	kuporodtam	–	mi	történt?	–

De	már	 tudtam	 is.	Eleget	 láttam	 Jacket	 az	 asztal	mellett	whiskyt	 szopogatni	 az
apjával,	miközben	le	nem	vette	a	szemét	Maluhiáról,	blúza	alatt	feszülő	melléről.
Jack	 bement	 a	 nőhöz,	 de	 nem	 kapta	 meg,	 amit	 akart.	 Amikor	 pedig	 Maluhia
sikoltozni	kezdett,	addig	verte,	míg	el	nem	hallgatott	és	nem	engedelmeskedett.
Tudtam,	hogy	most	végzek	ezzel	a	disznóval.	A	dühtől	remegve	lódultam	meg	a

szobája	 felé,	 de	Maluhia	 felkiáltott.	 –	Nem	ér	 annyit,	 Johnny!	 –	 zokogott	 fel.	 –
Végül	is	én	csak	egy	pénzen	vett	nő	vagyok.	Mi	másra	számíthattam	volna?
A	 dühöm	 csak	 fokozódott,	 ahogy	 a	 saját	 értéktelenségét	 emlegette.	 Tisztában

voltam	azzal,	hogy	több	tartás	és	nagyobb	tisztesség	van	benne,	mint	a	férfiban,
aki	 megvásárolta.	 Felkaptam	 egy	 kést	 és	 elindultam	 Jack	 keresésére	 Maluhia
pedig	elrohant	Kahanuért.
Jack	 a	 függőágyban	 szundikált,	 két	 pálma	 között	 a	 tengerre	 néző	 lejtőn.

Kihúztam	 a	 kést	 az	 övemből	 és	 elvágtam	 a	 kötelet,	 Jack	 a	 földre	 gurult.	 Egy
szempillantás	 alatt	 felpattant,	 és	 berogyasztott	 térdekkel	 bokszolóállást	 vett	 föl.
Ökölbe	szorított	keze	mögül	vigyorgott	rám.
–	Rájöttél	 tehát,	 hogy	 elvettem,	 amiről	 azt	 hitted,	 a	 tiéd?	Elkezdett	 keringeni

körülöttem.	–	Mindig	sejtettem,	hogy	Maluhia	amolyan	pótmama	a	számodra.	De
gondolom,	egy	kis	vérfertőzés	vágya	nem	áll	távol	tőled,	ugye,	testvér?	Egyébként
megjegyzem,	 nem	 érte	meg.	Nem	 igaz,	 amit	 a	 kínai	 nőkről,	mondanak.	Maluhia
nem	elég	egy	olyan	férfinak,	akinek	akkora	étvágya	és	olyan	méretei	vannak,	mint
nekem,	 bár	 gondolom,	 egy	 hozzád	 hasonló	 kis	 majmot	 ki	 tudna	 elégíteni.	 Ami
engem	illet,	én	a	melegvérű,	fehér	nőket	kedvelem…
Nekiugrottam	és	a	vállába	szúrtam	a	kést.	Ahogy	hátralépett,	megbotlottam	és



majdnem	elestem.	Láttam,	ahogy	a	vállához	kap,	majd	véres	ujjaira	mered.	Abban
a	pillanatban	elfelejtette	az	örökségemet,	és	hogy	muszáj	még	három	évig	életben
tartaniuk.
Kétségbeesetten	próbáltam	visszanyerni	az	egyensúlyomat,	amikor	rám	vetette

magát.	 Elkapta	 a	 kezem	 és	 hátracsavarta,	 míg	 ki	 nem	 ejtettem	 belőle	 a	 kést.
Lehajolt,	 hogy	 felvegye,	 amikor	 belerúgtam,	 de	 a	 dühe	 miatt	 gyors	 volt,	 minta
villám.	Felkapta	 a	 kést	 és	 felém	 vágott.	Hallottam,	 ahogy	 szisszenve	 felnyílik	 a
bőr	az	arcomon	a	csontig.	Megéreztem	a	vérem	sós,	fémes	ízét.
A	 kínaiaktól	 tanult	 rúgásokkal	 harcoltam,	 de	 nem	 voltam	 egyenlő	 ellenfél,

annyival	 súlyosabb	 és	 magasabb	 volt	 nálam,	 nem	 is	 beszélve	 az	 erejét	 tápláló
dühről.	A	nyakamat,	a	mellemet,	az	ágyékomat	támadta.	Megfeszítettem	a	karomat
és	védekeztem,	közben	hatalmasakat	ordítottam,	de	nem	félelmemben,	hanem	mert
bennem	 is	 tombolt	 a	 düh.	 Nem	 érdekelt,	 hogy	meghalhatok.	 Szerettem	 a	 kedves
Maluhiát,	és	meg	akartam	ölni	Jacket	azért,	amit	vele	tett.
Végül	erős	karok	választották	le	rólam	Jacket.	Kahanu	leütötte.	Felkapta	a	kést

és	fenyegetően	Jack	fölé	tornyosult.
–	Ne,	Kahanu,	 ne!–	 hallottam	Maluhia	 kiáltását.	 –	Nem	 érdemlem	meg,	 hogy

így	állj	bosszút.	Hisz	én	csak	egy	kauhaini	vagyok,	egy	közönséges	ágyas.
Kahanu	izmos	felsőteste	megremegett,	ahogy	a	nő	felé	fordult.	Majd	elballagott

a	vízhez	és	a	kést	az	óceánba	hajította.
Jack	 felült,	 dörzsölgette	 az	 állát	 és	 letörölte	 a	 vért	 az	 arcáról.	 Nevetett.	 –

Remélem,	 megdöglesz,	 kis	 majom!	 –	 ordította,	 miközben	 talpra	 állt.	 –	 Egyszer
úgyis	elkaplak,	amikor	nem	bújhatsz	Maluhia	szoknyája	mögé,	és	Kahanu	sincs	a
közelben.	–	Még	akkor	is	nevetett,	amikor	elment.
Kahanu	 felnyalábolt	és	elvitt	hátra	az	 istállóhoz.	Lefektetett	a	 friss	szalmára,

Maluhia	pedig	kimosta	a	sebemet,	de	a	vérzést	nem	tudta	elállítani.
Kahanu	 aggódva	 pillantott	 Maluhiára.	 Tudta,	 hogy	 orvosi	 segítségre	 van

szükségem.	 Azt	 mondta,	 ha	 majd	 besötétedik,	 elvisz	 a	 hajóval	 Mauira,	 ahol	 a
családja	él.	Az	orvos	összevarrja	a	sebet,	a	családjánál	pedig	elrejtőzhetem,	míg
jobban	nem	leszek.
Maluhia	volt	a	ház	füle	és	szeme,	mindenről	 tudott,	és	elmondta,	hogy	Archer

meg	akar	ölni,	amint	tizennyolc	éves	leszek,	hogy	az	övé	lehessen	az	örökségem.
Nem	 értettem,	 miről	 beszél.	 –	 Miféle	 örökség?	 –	 kérdeztem,	 mert	 addig	 azt

hittem,	 egy	 vasam	 sincs.	 Maluhia	 csak	 a	 fejét	 rázta;	 ezt	 már	 nem	 tudta.	 Azt
azonban	igen,	hogy	Jackben	nem	lehet	megbízni,	meg	akar	ölni.	Akár	azonnal.
–	 Nem	 megyek	 sehová	 nélküled	 –	 mondtam	 makacsul,	 mert	 hirtelen

megértettem,	hogy	kiszolgáltatom	Maluhiát	Jack	kénye-kedvére.
Így	felelt:	–	Te	még	kisfiú	vagy.	Azonnal	el	kell	menned	Mauira.	Amikor	pedig



majd	erőre	kapsz,	tűnj	el,	hogy	sose	találjanak	meg!	–	És	ezzel	a	kezembe	nyomta
összes	 megtakarított	 pénzét,	 negyven	 dollárt.	 –	 Soha	 ne	 gyere	 vissza	 Johnny	 –
suttogta,	amikor	búcsúzóul	megcsókolt.
Megfogadtam	magamban,	hogy	sohasem	fogom	elfelejteni	ezt	az	édes,	ártatlan

csókot,	a	plumeria	virág	 illatát	a	hajában,	ajkának	hűvös	 simaságát,	 szeretettől
csillogó	borostyánbarna	szemeit.	Tudtam,	hogy	soha	nem	látom	viszont	Maluhiát
többé,	és	ettől	a	szívem	jobban	sajgott,	mint	a	sérülésem.	Miközben	a	hajó	némán
siklott	 az	 éjszakában;	 ültem	 a	 végében,	 és	 szomorúan	 bámultam	 az	 akkor	 már
láthatatlan	sziget	felé,	s	igyekeztem	megőrizni	őt	az	emlékezetemben.
–	Menj	 vissza,	 ahonnan	 jöttél–	 tanácsolta	 Kahanu,	 amikor	 már	 a	 hullámok

dobálták	 a	 hajót.	 –	 Ne	 mondd	 el	 senkinek,	 ki	 vagy,	 különben	 biztosan	 rád
bukkannak.	 Kezdj	 új	 életet!	 Hamarosan	 férfivá	 érsz,	 barátom.	 Az	 istenek	 azt
akarják,	hogy	élj.
Néztem,	 ahogy	 ez	 a	 bronzbőrű	 óriás	 kormányozza	 a	 hajót	 át	 a	 csatornán,	 és

arra	gondoltam,	milyen	furcsa	is,	hogy	végül	is	maga	Jack	Kane	hozta	tető	alá	a
menekülésemet	a	szabadság	felé.
Még	 nem	 tudtam,	 mit	 fogok	 kezdeni	 ezzel	 az	 ajándékkal.	 Tíz	 éve	 ki	 sem

mozdultam	Kalaniról.	Nem	láttam	még	várost	sem.	Nem	jártam	Honoluluban,	de
Mauin	sem.	Elszoruló	szívvel	arra	gondoltam,	hogy	Archernek	igaza	van.	Valóban
vadember	vagyok,	aki	nem	tudja,	hogy	kell	viselkedni	a	civilizált	világban.
Néztem	 a	 hullámok	 mögött	 felbukkanó	 Mauit.	 Ott	 volt	 Maluhia	 negyven

dollárja	 a	 zsebemben	 és	 némi	 tiszta	 holmi,	 amit	 velem	 adott.	 És	 végre	 szabad
voltam.



29
Tudtam,	 hogy	 Kahanu	 azt	 tervezte:	 azt	 mondja	 majd	 Archernek,	 hogy	 Jack

csónakjával	szöktem	meg,	ahogyan	azt	eredetileg	 is	elterveztem.	Úgy	 tervezte,	a
nyílt	tengeren	elsüllyeszti	majd	a	csónakot,	és	azt	mondja,	hogy	minden	bizonnyal
a	 tengerbe	 vesztem.	 Nem	 tudom,	 Archer	 hitt-e	 neki,	 de	 tény,	 hogy	 senki	 nem
keresett.	 Kahanu	 családja	 a	 gondomat	 viselte,	 mintha	 a	 saját	 gyerekük	 lettem
volna,	 irigyeltem	 is	 nagyon	 a	 szigetlakók	 lassú,	 nyugodt	 életstílusát,	 a
kedvességüket,	ahogy	egyik	napjuk	szinte	átlebegett	a	másikba.
Boldog	emberek,	voltak;	még	most	is	emlékszem,	ahogy	összegyűltek	a	kis	faház

lanaiján	 a	hosszú,	meleg	estéken,	a	 szomszédok	és	a	barátok	beugrottak	egy	kis
beszélgetésre,	 üldögéltek	 a	 faasztal	 körül.	 Valaki	 mindig	 pengette	 az	 ukulelét,
néha	az	egész	társaság	együtt	énekelte	a	régi	dalokat,	a	nők	pedig	táncoltak.	Még
az	öregeket	is	elragadta	a	szigetlakók	életszeretete.	Hiába	irigyeltem	ezt	az	életet,
ideges	voltam,	tovább	akartam	menni.
Öt	héttel	később,	nyakamban	virágfüzérekkel,	búcsút	mondtam	nekik,	és	a	hajó

útnak	indult	velem	Honolulu	felé.
Maui	 és	 Kahanu	 családja	 megkönnyítette	 számomra	 az	 átmenetet;	 értettem

őket,	elfogadtam	életmódjukat.	Hisz	végül	is	jobban	hasonlítottam	hozzájuk,	mint
úgynevezett	 családomhoz.	De	Honolulu	már	 túl	 nagy,	 lüktető	 ritmus	 szerint	 élő
nagyváros	volt	az	olyan	vidéki	fiúnak,	mint	én.	És	amikor	megláttam	a	híres	Kane
nevet	 a	 raktárakon,	 a	 hajókon,	 sőt	 még	 utcanévként	 is,	 azonnal	 tudtam,	 hogy
ellenséges	 területre	 értem.	 Nem	 vesztegettem	 az	 időmet:	 új	 nevet	 adtam
magamnak,	John	Jones	lettem,	és	jelentkeztem	az	első	marhaszállító	hajón,	amely
Honolulu	 és	 San	 Francisco	 között	 közlekedett.	 A	 sors	 iróniája,	 hogy	 a	 hajó	 a
Kanoi	farmhoz	tartozott,	de	engem	senki	sem	ismert.	Végül	is	soha	nem	látta	senki
Johnny	Leconte-ot.	Az	állatokhoz	értettem,	őket	meg	csak	ez	érdekelte.
Ha	Honolulu	 elképesztett,	 San	Franciscótól	 egyenesen	 elrémültem.	 Soha	 nem

láttam	 még	 ilyen	 hatalmas	 épületeket,	 ennyi	 autót,	 ekkora	 tömeget,	 ordítozást,
tolongást,	 hangzavart.	 Alig	 mertem	 átmenni	 az	 utcákon,	 nem	 tudtam,	 merre
kapkodjam	a	fejem.	Fogalmam	sem	volt,	mit	rendeljek	az	olcsó	kávéházban,	ahová
beültem:	 Az	 emberek	 furcsán	 néztek	 rám,	 megbámulták	 rongyos	 ruházatomat.
Szégyenemben	 betértem	 egy	 üzletbe	 és	 vettem	magamnak	 két	 új	 inget	 és	 életem
első	hosszúnadrágját.	Egy	borbélynál	 levágattam	a	hajam,	és	amikor	megláttam
magam	 a	 tükörben,	 egészen	 más	 alak	 nézett	 vissza	 rám.	 Persze	 továbbra	 is
tisztában	 voltam	 azzal,	 hogy	 faragatlan	 parasztlegény	 vagyok,	 aki	 elveszetten



kóborol	a	nagyvárosban.
Megszámoltam	 a	 pénzemet;	 már	 csak	 öt	 dollárom	 maradt.	 Munkát	 kellett

szereznem,	de	én	kizárólag	csak	a	marhákhoz	értettem.	Épp	azon	törtem	a	fejem,
mit	 csináljak,	 amikor	 egy	 fiatal	 fickó,	 akivel	 együtt	 álltunk	 sorban	 egy	 hot	 dog
árus	előtt	a	Market	Streeten,	szóba	elegyedett	velem.	Elegáns	egyenruhát	viselt,
rövid,	 vörös	 zakót	 és	 fekete	 nadrágot,	 és	 megemlítette,	 hogy	 egy	 szállodában
londiner.	 Barátságos	 tekintettel	 szemügyre	 vett,	 nyilván	 látta,	 hogy	 szegény
lehetek,	 aztán	 elárulta,	 hogy	 náluk	 van	 üres	 állás,	 ha	 érdekel.	 A	marhaszállító
hajón	nem	nagyon	beszélgettem	senkivel,	egyszóval	ez	a	fickó,	volt	az	első	ember,
akivel	a	szigeteken	kívül	beszéltem.
Augustus	 Stevensnek	 hívták.	 –	 Szólíts	 csak	 Gusnak	 –	 mondta	 vidáman,

miközben	a	szálloda	felé	mentünk.	Alacsonyabb	volt	nálam	és	éppen	ugyanolyan
sovány.	 Azt	 mondta,	 hogy	 a	 keleti	 partról	 való,	 és	 szerencsét	 próbálni	 jött
nyugatra.	 Ekkor	 tizenhat	 éves	 lehetett;	 sok	 évvel	 később,	 amikor	 újra
találkoztunk,	már	 egy	híres	olajtársaság	elnöke	 volt,	 szóval	azt	 hiszem,	 sikerült
megtalálnia	 a	 szerencséjét.	 De	 akkor	 még	 keményen	 küzdött	 a	 fennmaradásért,
akárcsak	én,	így	aztán	azonnal	szövetséget	kötöttünk.
Már	délután	londiner	lettem,	elegáns	piros	kabátomra	kiírva	a	nevem:	Johnny.

Megbízásokat	 hajtottam	 végre,	 nyitogattam	 az	 ajtót,	 cipeltem	 a	 bőröndöket	 a
város	egyik	 legelegánsabb	luxusszállodájában.	Az	alapfizetés	kevés	volt,	de	Gus
elárulta,	hogy	a	borravaló	szépen	felkerekíti,	és	igaza	is	volt.	Találtam	magamnak
egy	olcsó,	bútorozott	szobát	a	kínai	negyedben,	és	mivel	főleg	rizst	és	szójacsírát
ettem	a	környékbéli	éttermekben,	még	fenn	is	tudtam	tartani	magam.
Vonzott	a	kínai	negyed,	mert	biztonságban	éreztem	magam.	Jobban	ismertem	a

kínai	 szokásokat,	mint	 azoknak	a	durva,	 kemény	 tekintetű	 embereknek	az	 életét,
akikkel	együtt	dolgoztam.	De	még	mindig	nem	volt	nagy	a	 távolság	köztem	és	a
szigetek	 között.	 Tudtam,	 hogy	 Archer	 és	 Jack	 gyakran	 megfordul	 San
Franciscóban,	ezért	állandóan	nyitott	szemmel	jártam	az	utcán	és	a	szállodában.
Több	 ezer	 mérföldet	 kellett	 magam	 és	 a	 Kane-ek	 között	 tudnom,	 hogy	 úgy
érezzem:	valóban	sikerült	elmenekülnöm	tőlük.
A	 néhány	 dollárt,	 amit	 meg	 tudtam	 spórolni,	 félretettem;	 az	 a	 bizonytalan

gondolat	motoszkált	bennem,	hogy	egyszer	eljuthatok	Franciaországba	és	a	Villa
Mimosába.	Azon	törtem	a	fejem,	vajon	a	dadus	még	mindig	ott	van-e.	És	ha	igen,
vajon	 emlékezni	 fog-e	 arra	 a	 kisfiúra,	 akit	 sok	 évvel	 ezelőtt	 Kalani	 szigetén
hagyott.	De	amikor	azt	olvastam	az	újságokban,	hogy
Európában	háború	dúl,	és	hogy	Franciaországot	megszállták	a	németek,	tudtam,
hogy	a	dadus	és	a	villa	csak	álom.
194l-et	 írtunk.	 Beleszoktam	 szállodabeli	 munkámba,	 büszke	 voltam,	 milyen



ügyes	 vagyok,	 és	 mosolyogva	 tettem	 el	 a	 kezembe	 csúsztatott	 borravalót.	 A
szabadnapjaimon	felfedeztem	magamnak	a	várost,	úgy	éreztem	magam,	mint	az	az
ember,	aki	először	látja	a	piramisokat.	Utaztam	a	kábelvasúton,	a	kompon	az	öböl
túlpartjára	 az	 erdőbe,	 barangoltam	 a	 hegyek	 között.	 Néha	 elmentem	 moziba	 is
Gusszel.	 Legtöbbször	 westernfilmeket	 néztünk.	 Élveztem	 a	 lovakat	 és	 a
mozgalmas	cselekményt.
Aztán	 december	7-én	 a	 japánok	 megtámadták	 Pearl	 Harbort,	 és	 az	 Egyesült

Államok	is	belépett	a	háborúba.	Rémülettel	gondoltam	Oahura	–	a	békés	szigetet,
a	kikötőben	álló	csodálatos	hajókat	 lángok	emésztik	–	és	arra,	hogy	milyen	sok
embernek	 kellett	 meghalnia.	 Dühünkben	 azonnal	 jelentkeztünk	 Gusszel	 a
haditengerészethez.
–	Hány	éves	vagy,	kölyök?	–	kérdezte	az	őrmester,	és	rám	kacsintott.
–	 Tizennyolc,	 uram	 –	 vágtam	 rá	 határozottan…	 és	 mert	 Gus	 előzőleg

kiokosított.
–	Jogosak	az	érzéseid,	fiam	–	mondta	az	őrmester	kedvesen	–,	de	még	pár	évig

nőnöd	kell,	hogy	a	hazád	védelmére	kelhess.
Nagyon	csalódott	 voltam.	Gondolatban	már	abban	reménykedtem,	hogy	hátha

Európába	 küldenek.	 Gus	 szerencsésebb	 volt.	 Dörzsöltsége,	 önbizalma
segítségével	bejutott	a	hadseregbe.	S	már	a	haditengerészet	teljes	jogú	tagjaként
lépett	ki	a	mólón	 lévő	 toborzóiroda	ajtaján.	Nem	csak	Gus	volt	az	egyetlen,	aki
elment	a	szállodából.
A	 férfiakat	 behívták	 és	 kiképzésre	 küldték,	 így	 hirtelen	 azon	 kaptam	magam,

hogy	előléptettek	pincérré.	Nyitott	szemmel	jártam,	gyorsan	 tanultam,	 figyeltem,
hogy	viselkednek	a	többiek,	de	legbelül	még	mindig	nem	voltam,	tisztában	az	élet
törvényeivel.	Még	mindig	vadóc	szigeti	kölyök	voltam.
Két	 év	 telt	 el.	 San	 Francisco	 tele	 volt	 haditengerészekkel:	 ők	 szállták	meg	 a

szállodákat,	barátnőik,	 feleségeik	mind	a	városba	özönlöttek,	hogy	a	közelükben
lehessenek	 Tizenhét	 éves	 voltam.	 Még	 egy	 év,	 mondtam	 magamban,	 akkor	 már
törvényesen	 is	 jelentkezhetem	 a	 haditengerészetbe.	 Figyelemmel	 kísértem	 a
háborús	 híreket,	 még	 mindig	 abban	 reménykedtem,	 hogy	 a	 Földközi-tengerre
küldenek.	Közben	azonban	új	munkát	kaptam.
A	 St.	 Francis	 igazi	 nagyszálló	 volt,	 kifinomult	 közönséggel:	 a	 férfiak

többségében	 tisztek,	 a	 nők	 előkelők,	 elegánsak,	 gazdagok.	 Egyikőjük,	 akit
rendszeresen	kiszolgáltam,	folyamatosan	fenntartott	magának	egy	lakosztályt.	Azt
mondta,	hogy	a	férje	tiszt	Camp	Pendletonban,	San	Diego	közelében,	de	nem	volt
hajlandó	annak	a	„porfészeknek	„	a	közelébe	menni.
–	A	 világ	 végén	 van	 –	 hallottam	 egyszer,	 ahogy	 a	 barátainak	 panaszkodott,

akikkel	szokásos	hatórai	koktélját	fogyasztotta.



Negyvenes	 éveiben	 járhatott,	 vonzó	 volt,	 kihívó,	 kék	 szeme	 volt	 és	 világos,
szinte	áttetsző	bőre.	Természetes	ezüstszőke	haját	apródfazonúra	vágatta,	széles,
ragadozó	száját	ugyanolyan	vörösre	festette,	mint	a	kardinálismadár	csőre,	amely
esténként	Kalanin	a	lanai	korlátjára	repült.
Azért	 figyeltem	 fel	a	nőre,	mert	csinos	volt,	mindig	vidám,	 folyton	nevetett	 és

tréfálkozott	 a	 barátaival	 és	 a	 tisztekkel,	 akikkel	 szórakozni	 járt.	 De	 volt	 benne
valami	nyugtalanság.	Feltűnt,	hogy	beszéd	közben	állandóan	a	szobát	fürkészi	a
szeme,	 kíváncsi	 voltam,	 vajon	 mit	 kereshet.	 Néha	 úgy	 éreztem,	 hogy	 a	 szeme
érdeklődéssel	akad	meg	rajtam.
Elvörösödtem,	amikor	szemügyre	vett	a	szoba	másik	végéből.	Fiatal	voltam	és

ártatlan;	 még	 lányokkal	 sem	 nagyon	 beszélgettem.	 Most	 már	 magas	 voltam,
sovány,	 de	 izmos,	 és	 azt	 hiszem,	 azt	 méregette,	 hogy	 festek	 feszes,	 fekete
nadrágomban	és	rövid,	rézgombos	zakómban.
Az	 arcomat	 fürkészte,	 amikor	 óvatosan	 letettem	 a	 martinit	 az	 asztalra.

Elkaptam	a	fejem,	amikor	rám	mosolygott,	mert	tudtam,	hogy	nem	vagyok	valami
jóképű.	 Az	 arcom	 túlságosan	 keskeny	 volt,	 a	 vonásaim	 markánsak,	 és	 Jacknek
hála	 a	 bal	 szememtől	 az	 államig	 egy	 mély	 heg	 futott.	 De	 Mrs.	 DeSoto	 mégis
érdekesnek	talált.
–	Látom,	 maga	 jó	 pincér,	 Johnny	 –	 mondta.	 –	 Ha	 a	 szobaszolgálatot	 hívom,

mindig	ragaszkodom	hozzá,	hogy	magát	küldjék.	A	többi	mind	lassú,	egyfolytában
hibázik,	vagy	valamit	elfelejt.	–	Felsóhajtott.	–	Nem	elég,	hogy	háború	van,	még	a
szobapincérek	is	pokollá	teszik	az	életünket.
Ismét	rám	mosolygott,	kardinál	vörös	ajkai	közül	kivillantak	szép	 fehér	 fogai.

Mint	az	igazgyöngyök,	gondoltam	kábultan.
–	Köszönöm,	 Johnny	 –	 mondta,	 és	 bőkezű	 borravalót	 nyomottá	 kezembe	 egy

átható	pillantás	kíséretében,	amitől	megint	elvörösödtem.
Ettől	kezdve	a	bárban	is	nekem	kellett	kiszolgálnom,	mindig	bőséges	borravalót

kaptam	 ugyanannak	 az	 átható	 mosolynak	 a	 kíséretében,	 és	 amikor	 hozzáért	 a
kezemhez,	amikor	belecsúsztatta	a	dollárt,	mindig	elöntött	a	forróság,	és	nagyon
kínosan	éreztem	magam.
Néhány	héttel	később	szobapincérnek	voltam	beosztva.	Éjfél	már	elmúlt.	Senki

sem	 szerette	 ezt	 a	 műszakot,	 mert	 ilyenkor	 volt	 a	 legtöbb	 részeg,	 de	 mivel	 én
voltam	 a	 legfiatalabb	 pincér,	 általában	 engem	 osztottak	 be	 éjszakára.	 Mrs.
DeSoto	leszólt	a	központba:	kért	egy	üveg	gint,	egy	palack	vermutot	és	jeget.
–	Örülök,	 hogy	maga	az,	 Johnny	–	mondta,	 amikor	 kinyitotta	 az	 ajtót	 és	 rám

mosolygott.
Beléptem	a	szobába	és	az	asztalra	tettem	a	tálcát.	A	nőre	pillantottam.	Hosszú,

vörös	estélyi	ruhát	viselt	a	derekán	összehúzva,	rubint-	és	gyémántfüggő	lógott	a



nyakában	a	mélyen	kivágott	dekoltázsban,	épp	mellének	íve	felett.
–	Kinyitná	az	üvegeket,	Johnny?	–	kérdezte	és	leült	a	kanapéra.	–	És	töltsön	is

nekem.	Várjon,	jobb,	ha	megmutatom,	hogy	pontosan	milyen	arányban	szeretem.	–
Megrebbentette	 hosszú	 szempilláit,	 és	 megint	 elmosolyodott.	 –	 Hogy	 majd
legközelebb	tudja.
A	szobában	minden	villany	égett	és	áradt	a	parfüm	illata.	Remegő	kézzel	adtam

oda	neki	az	 italt,	 erre	 felém	hajolt,	 és	a	 számhoz	 tartotta	a	poharat.	–	Kóstolja
meg,	Johnny	–	morogta.	–	így	már	pontosan	fogja	tudni,	hogyan	szeretem.
Egy	 aprót	 kortyintottam,	 az	 alkohol	 kaparta	 a	 torkomat.	 Köhögni	 kezdtem,	 ő

pedig	csípőre	tett	kézzel	állt	előttem	és	nevetett.	–	Fogadjunk,	hogy	nem	is	 ivott
még	szeszt	–	mondta,	majd	ismét	leült	a	pamlagra,	és	megpaskolta	maga	mellett	a
párnát.	 –	 Jöjjön,	 üljön	 mellém,	 Johnny,	 és	 mesélje	 el,	 mit	 nem	 csinált	 még
sohasem,	hogy	tudjam,	mire	kell	még	megtanítanom.
Odaültem	 mellé,	 és	 szabályosan	 révületbe	 ejtett	 átható,	 kék	 szeme	 és	 buja,

vérvörös	 ajka.	 –	Nézzük	 csak	 –	mondta,	 és	 végigfuttatta	 ujját	 a	 sebhelyemen.	 –
Olyan,	 mint	 egy	 fiatal	 bak,	 de	 hamarosan	 bika	 lesz.	 –	 Megint	 rám	 villantotta
különleges	mosolyát,	a	legszívesebben	megragadtam	volna,	hogy	megcsókoljam.	–
Maga	vonzó,	ártatlan	fiatalember	–	mondta	elgondolkodva,	és	ismét	az	ajkamhoz
tartotta	a	poharat.
Felállt	és	lemezt	tett	a	tölcséres	gramofonra.	Glenn	Miller	játszotta	a	Holdfény

szerenádot.	Egy	hajtásra	kiittam	a	martinit	és	néztem,	hogy	libeg	a	zene	ütemére.
–	Ez	a	kedvencem	–	mondta,	amikor	a	szám	befejeződött.	Megrázta	a	haját,	a

karjait	kéjesen	a	feje	fölé	nyújtotta.	–	ügye	ízlik,	Johnny?–	kérdezte,	és	most	már
két	pohárba	töltött	martinit.
–	Igen	–	motyogtam,	és	nem	tudtam	levenni	a	szemem	ringó	csípőjéről,	ahogy

végigsuhant	 a	 szobán	 és	 visszatette	 a	 lemezt.	 Megfordult	 és	 rám	 nézett.	 Aztán
kiitta	az	 italt,	 és	a	poharat	a	kandallóba	hajította.	 Ismét	 táncolni	 kezdett.	Csak
most	már	gombolni	kezdte	közben	a	ruháját,	majd	egyre	közelebb	jött	hozzám	és
megállt.	A	ruháját	a	földre	ejtette.
A	szőke	haj,	a	vörös	kombiné,	a	tűsarok	transzba	ejtett.	Leült	mellém,	és	lassan

vetkőztetni	kezdett.	Minden	ruhámat	levette,	kivéve	a	nyakkendőmet.	–	Hát	ezzel
mit	csináljunk?	–kérdezte,	és	a	nyakkendőnél	fogva	játékosan	magához	húzott.	A
parfüm	 illata	 elkeveredett	 leheletének	 gin	 szagával	 és	 testének	 párájával,
fuldokoltam	 az	 illatától,	 puhaságától,	 buja	 nőiességétől	 Nem	 bírtam	 uralkodni
magamon.
Az	 első	 túlságosan	 gyorsra	 sikeredett,	 de	 megtanított,	 hogy	 fogjam	 vissza

magam,	hogyan	szeretkezzem	egy	nővel.	–	Gyorsan	 tanulsz,	 Johnny	–	mondta.	–
Nem	foglak	elfelejteni,	igaz,	nem	is	tudom	a	neved.



Érzékeimet	eltompította	az	alkohol,	a	parfümillat	és	a	szex,	véletlenül	kibukott
belőlem	az	igazi	nevem:	–	Johnny	Leconte.
Tágra	 nyílt	 szemmel	 meredt	 rám	 egy	 darabig,	 aztán	 hátravetette	 a	 fejét	 és

nevetett.	Meglepett	arccal	néztem	rá.
–	 Hát	 nem	 fantasztikus?'.	 –	 szólalt	 meg	 végül.	 –	 Egyszerűen	 nincs	 ilyen

véletlen.	 Úgy	 értem,	 nem	 találkozik	 az	 ember	 olyan	 sűrűn	 ezzel	 a	 névvel,	 nem
igaz?	Azt	tudtam,	hogy	Archer	Kane	megváltoztatta	a	nevét,	amikor	elvette	azt	a
francia	nőt,	akitől	fia	is	született.	Ugye	ez	te	vagy?	Ez	a	Johnny	Leconte?
Döbbenten	meredtem	rá,	még	mindig	nem	 fogtam	 föl	 semmit.	 –	Hát	persze!	–

kiáltott	 föl	 –,	 te	 nem	 tudod,	 ki	 vagyok.	 Nos,	 kedves	 kis	 fiatal	 bakocskám,	 én
vagyok	Chantal	O'Higgins,	Archer	második	felesége,	és	annak	a	szemétláda	Jack
fiának	az	anyja.
Amilyen	gyorsan	csak	 tudtam,	magamra	hajigáltam	a	ruháimat,	 és	az	ajtóhoz

rohantam,	 hátra	 sem	 mertem	 nézni.	 A	 nő	 még	 mindig	 nevetett,	 mintha	 a	 világ
legjobb	viccén	mulatott	volna.
Még	 akkor	 éjjel	 eljöttem	 a	 szállodából,	 és	 beléptem	 a	 haditengerészethez.

Ennek	 ellenére	 nem	 tudtam	 szabadulni	 az	 érzéstől,	 hogy	 végzetes	 találkozásom
Chantal	O	'Higgins	DeSotó-val	egyszer	még	kísérteni	fog.
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A 	haditengerészetnél	 sokat	 tanultam,	 de	 tudásom	 inkább	az	 emberekről	 és	 a

háborúról,	életről	és	halálról	szólt;	nem	könyvekből	szerzett	tudás	volt.	Két	és	fél
évet	szolgáltam	egy	rombolón,	legfőképpen	a	csendes-óceáni	hadszíntéren.	Sajnos
fel	kellett	adnom	álmaimat,	hogy	átkerülök	a	Földközi-tengerre.
Nem	 volt	 nehéz	megszoknom	 a	 háborús	 körülményeket.	 Végül	 is	 életem	 nagy

részét	 addig	 is	 ostromállapotban	 éltem	 le.	 Már	 régen	 kifejlődött	 a	 hatodik
érzékem,	 amely	 figyelmeztetett	 a	 veszélyre.	 Ez	 persze	 nem	 jelenti	 azt,	 hogy
sohasem	féltem.	Ostoba	is	lettem	volna,	ha	nem	félek.	Akárhányszor	csak	beültem
a	 toronygéppuska	 mögé,	 hogy	 szembeszálljak	 a	 néhány	 száz	 méterre	 lévő
ellenséggel,	 mindig	 ott	 volta	 számban	 a	 félelem	 fémes	 íze.	 A	 háború	 keserű,
undorító	 dolog,	 kárpótlásul	 azonban	 megismertem	 a	 bajtársiasság	 érzését.
Megtanultam	 együtt	 élni	 a	 társaimmal,	 megtanultam,	 hogyan	 kell	 elfogadni	 a
barátságot	 és	 viszonozni	 azt.	 Végre	 civilizálódtam,	 ha	 nem	 is	 világfiként.
Kétségeim	 voltak,	 hogy	 valaha	 is	 az	 leszek.	 A	 pszichológusok	 szerint	 a
személyiség	még	 a	 pubertáskor	 előtt	 alakul	 ki,	 az	 enyém	 tehát	 tele	 van	 csúnya
hegekkel.
Sokszor	 hajszálon	 függött	 az	 életünk,	 kerülgettek	 minket	 a	 torpedók,	 az

öngyilkos	 kamikázék,	mégis	 szinte	boldog	 voltam.	De	 legalább	 elég	nagy	 volt	 a
távolság	 köztem	 és	 a	 Kane-ek	 között.	 Közben	 elkövetkezett	 és	 el	 is	 múlt	 a
tizennyolcadik	 születésnapom,	 és	 tudtam,	 hogy	 ha	 még	 mindig	 Kalanin	 lettem
volna,	 már	 bekövetkezett	 volna	 a	 halálos	 „	 baleset”.	 A	 hazám	 védelmében
szívesebben	halok	meg,	ha	muszáj;	végül	is	ez	a	halál	méltóságteljesebb.
Csábítást	éreztem,	hogy	a	haditengerészetnél	maradjak,	amikor	1945-ben	véget

ért	 a	 háború,	 de	 képzetlenségem	 miatt	 tiszt	 nem	 lehettem,	 tehát	 meglehetősen
szerények	voltak	a	kilátásaim.	Nem	beszélve	arról,	hogy	régóta	késztetést	éreztem,
hogy	 újra	 fessek.	 Eleinte	 a	 matrózokról	 készítettem	 vázlatokat,	 ahogy
atlétatrikósan,	rohamsisakban	kártyáznak,	vagy	kimerülten	elterülnek	vackukon	a
kabinjukban	a	hosszú	 szolgálat	után,	 vagy	ahogy	olvassák	az	otthonról	 érkezett
levelet;	 sikerült	 elkapnom	 vágyakozó	 arckifejezésüket,	 amikor	 feleségükre,
gyerekeikre	 gondoltak.	 Emlékezetből	megrajzoltam	 a	 gyilkos	 csatajeleneteket,	 a
lángba	borult	hajókon	uralkodó	káoszt,	 a	 véres	 tetemeket.	Vagy	ahogy	a	 konvoj
hangtalanul	 suhant	 az	 éjszakai	 Csendes-óceánon,	 miközben	 fent	 őrködtem	 az
árbockosárban.
A	 kapitány	 látta	 és	megdicsérte	 a	 rajzaimat,	 néhányukat	 ki	 is	 akasztották	 az



étkezdében.	Amikor	 a	 háború	 véget	 ért,	 a	 kapitány	megmutatta	 a	 legjobbakat	 a
vezérkari	 főnöknek.	 Néhány	 rajzom	 így	 keretbe	 került,	 és	 ma	 is	 ott	 lóg
Washingtonban	a	főhadiszállás	folyosóin.
Szomorú	 voltam,	 amikor	 életemben	 másodszor	 szabad	 ember	 lettem.	 A

haditengerészet	 kemény	 férfit	 faragott	 belőlem.	 Hiányzott	 a	 bajtársiasság,	 a
fegyelem.	Megint	csak	magamra	lettem	utalva.
Egyetlenegy	dologban	voltam	csak	biztos:	 festeni	akartam.	Volt	némi	 félretett

pénzem,	 és	 leszereléskor	 is	 kaptunk	 egy	 kisebb	 összeget,	 hogy	megkönnyítsék	 a
visszatérést	a	civil	 életbe,	de	 tudtam,	hogy	 túl	 sokáig	nem	 lesz	 elég,	 és	azzal	 is
tisztában	voltam,	hogy	a	nyugati	partra	vagy	Hawaii-ra	nem	mehetek	vissza.
Életem	egy	sor	alkalmi	munkává	alakult.	Nyaranta	pincérkedtem	a	keleti	part

hegyvidéki	üdülőiben,	hogy	elég	pénzhez	jussak,	télen	pedig	festettem.	Fogalmam
sem	 volt,	 hogy	 jó-e,	 amit	 csinálok.	 Egyszerűen	 kényszert	 éreztem,	 ez	 volt	 az
egyetlen	mozgatóerő	az	életemben.
Volt	 néhány	 barátnőm,	 főleg	 a	 modellek	 közül,	 akik	 beleszerettek	 a	 jeges

»műteremben«	 fagyoskodó	 romantikus	 ifjú	 művészbe	 –	 igazában	 egy	 kis
padlásszobáról	volt	szó	egy	vasbolt	fölött	egy	kis	tengerparti	városkában,	Maine-
ben.	Az	évszakok	változása	szerint	lettem	szerelmes	vagy	épp	szakítottam,	de	két
igazi	szerelmem	a	tenger	volt	és	a	festés.
Az	évek	lassan	teltek,	mint	mindig,	amikor	az	ember	fiatal.	Néha-néha	eladtam

egy-egy	képemet,	de	ez	mindig	iszonyatos	fájdalommal	járt.	Mindet	meg	szerettem
volna	tartani,	hisz	ők	voltak	az	emlékeim	–	az	emberekről,	akiket	megismertem,	a
helyekről,	ahol	jártam,	a	lányokról,	akiket	szerettem.	Mint	mindig,	most	is	a	saját
életem	szolgáltatta	a	témát.	De	Kalaniról	és	a	gyerekkoromról	soha	nem	festettem
semmit.	Ám	ez	a	két	téma	mindvégig	ott	bujkált	agytekervényeim	rejtett	zugaiban,
mint	egy	fel	nem	robbant	torpedó.
Az	 ötvenes	 évek	 elejére	 kezdtek	 felfigyelni	 rám.	 Kiállítást	 rendeztek	 a

műveimből	 egy	 kis	 exkluzív	 New	 York-i	 galériában;	 alaposan	 át	 kellett
válogatnom	 a	 képeimet;	 mert	 nagyon	 nehezemre	 esett	 megválnom	 azoktól,
amelyeket	 a	 legjobbaknak	 tartottam.	 Vásároltam	 magamnak	 egy	 öltönyt,	 és
leborotváltam	télen	kinőtt	szakállamat.	Feszengtem	és	nagyon	ostobának	éreztem
magam	 a	 megnyitón,	 kezemben	 megmelegedett	 a	 pezsgő,	 mert	 fülem	 a
megjegyzésekre	figyelt,	amelyekkel	képeimet	illették.	Meglepett,	hogy	a	legtöbben
elismerően	nyilatkoztak;	hamarosan	mindegyik	 képemre	odakerültek	a	 kis	 vörös
címkék,	 jelezvén:	 kik	 vásárolták	 meg	 őket.	Mérsékelt	 sikerem	 volt,	 de	 legalább
olyan	 művésszé	 léptem	 elő,	 akinek	 kiállították	 és	 vették	 a	 képeit.	 Ennek
köszönhetően	kaptam	megbízást	egy	tekintélyes	pénzembertől,	hogy	fessem	meg	a
felesége	portréját.



Modellem	 egyszerű	 vonásokkal	 megáldott	 nő	 volt,	 de	 erős	 alkata	 méltóságot
sugárzott.	Tizennyolc	éves	korában	ment	hozzá	a	férjéhez,	végigszenvedte	vele	a
nehéz	kezdés	minden	pillanatát,	nyomorogtak	Long	Island-i	kertes	házakban,	New
Jersey-ben	 bérkaszárnyákban,	 míg	 végül	 a	 férfi	 berobbant	 az	 életbiztosító
üzletágban.	Fúziók	és	kivásárlások	következtek,	a	 férfi	az	évek	 folyamán	 ismert,
bár	 kissé	 kétes	 tekintélyű	 pénzember	 lett,	 de	multimilliomos.	Most	már	 úgy	 élt,
mint	egy	főúr.	Ott	volt	minden	jótékonysági	rendezvényen,	elegáns	vacsorapartin,
magas	helyeken	voltak	barátai	Washingtonban.
A	 feleséget	 azonban	 soha	 nem	 látták	 vele.	 Néha	 a	 lánya	 kísérte	 el,	 de	 annál

többször	 egy	 nála	 jóval	 fiatalabb,	 döbbenetes	 szőkeséggel	 jelent	 meg,
gyémántokkal,	a	legdivatosabb	ruhákban	pompázva.
Tisztában	voltam	vele,	a	portré	csak	ürügy,	hogy	a	feleségét	megnyugtassa.	És

hogy	 a	 nő	 nyugton	 maradjon,	 gondoltam,	 amikor	 először	 találkoztam	 az
asszonnyal.	Az	 is	 világos	 volt,	 hogy	 azért	 választott	 ki	 a	 feladatra	 engem,	mert
olcsóbb	 voltam,	 mint	 a	 befutott	 festők,	 és	 a	 feleségének	 én	 is	 tökéletesen
megteszem.
Szimpatikus	nő	volt,	kedves,	 természetes	 jósága	nem	volt	hajlandó	meglátni	a

rosszat	senkiben.	Megkedveltem,	minden	tudásomat	beleadtam	a	munkába.
Zöld	 bársonyruhájában	 úgy	 nézett	 ki,	 mint	 egy	 középkori	 hercegnő,	 a	 haját

felfésültettem,	hogy	érvényesülni	tudjanak	erős	arccsontjai,	Nofretete-szerű	orra.
A	nyakában	aranyláncon	smaragd	lógott,	állát	büszkén	felszegte,	magas	termetét
kihúzta,	 mint	 aki	 tisztában	 van	 az	 értékeivel.	 A	 kissé	 gőgös	 póz	 ellenére
csodálatos,	 fekete	szeméből	olyan	melegség	és	ártatlanság	áradt,	amilyet	 ritkán
látni.
Ez	a	portré	lett	a	sikerem	sarokköve,	pedig	igazában	sosem	voltam	portréfestő.

A	 képet	 több	múzeum	 is	 kiállította	 és	 egyre	 többször	 lehetett	 hallani	 a	 John	L.
Jones	 nevet.	 Olvastam	 magamról	 a	 lapokban,	 sőt	 még	 a	 Time	 magazinban	 is.
Egyre	több	megbízást	kaptam,	de	mindet	visszautasítottam,	mert	végre	összegyűlt
elég	pénzem,	hogy	Európába	utazzam.
Hajóval	 keltem	 át	 az	 Atlanti-óceánon,	 ahogyan	 gyermekkoromban,	 csak	most

egy	 kényelmes	 másodosztályú	 kabinban.	 Az	 első	 osztályra	 nem	 futotta	 a
pénzemből,	 de	 ez	 nem	 is	 volt	 érdekes.	 Végre	 hazatérhettem.	 Egy	 darabig
Párizsban	időztem,	minél	tovább	élvezni	akartam	a	visszatérés	boldog	pillanatát,
gyönyörködtem	 a	 látnivalókban,	 amelyeket	 megkímélt	 a	 háború.	 Múzeumokba
jártam,	 néztem	 a	 festményeket,	 iszogattam	 a	 könnyű	 vörösbort	 a	 kávéházak
teraszán	és	bámultam	a	körülöttem	kavargó	forgatagot.
Aztán	hálókocsijegyet	váltottam	és	 leutaztam	délre.	Úgy	éreztem	magam,	mint

az	a	szerető,	akit	sokáig	nem	engedett	a	közelébe	a	kedvese.



Nem	 tudom,	 hogy	 lehetett,	 de	 a	 Côte	 d’Azur	 pontosan	 úgy	 nézett	 ki,	 ahogy
mindig	is	elképzeltem:	ahogy	a	fény	a	zöld	hegyekre	esett,	a	poros,	fehér	utak,	az
esernyőszerű	 fenyők,	 a	 magas	 cédrusok,	 amelyek	 tűként	 fúródtak	 az	 élénkkék
égbe.	De	csak	akkor	értettem	meg,	mi	is	az	az	azúrkék,	amikor	megpillantottam	a
Földközi-tengert.	Szabályosan	remegtem	a	gyönyörűségtől.	Egy	művész	 számára
ez	maga	volt	az	álom,	az	ihlető	fénysugár.
Kivettem	egy	szobát	egy	tengerparti	kis	fogadóban,	amelyet	két	tenyeres-talpas

parasztnő,	 anya	 és	 lánya	 vezetett.	Az	 apa	halász	 volt,	 aki	 éjjelente	 kihajózott	 a
tengerre	és	délben	aztán	ott	pompázott	a	zsákmány	az	asztalon.	Kedves	emberek
voltak,	 udvariasan	 bántak	 a	 közéjük	 cseppent	 idegennel,	 és	 amikor	 meglátva
festőállványomat	rájöttek,	hogy	festő	vagyok,	nem	is
lepődtek	 meg,	 amikor	 közöltem	 velük,	 hogy	 szívesen	 lefesteném	 őket.
Megrészegültem	ettől	az	élettől,	a	táj	romlatlan	szépségétől,	a	finom	ételektől	és
boroktól	 és	 attól	 a	 lassú,	 nyugalmas	 életritmustól,	 amelyet	 a	 Földközi-tengeri
klíma	megkövetel.
De	megérkezésem	titán	azonnal	izgatottan	kutatni	kezdtem	a	múltat.	Az	igazat

megvallva,	most	hogy,	végre	ott	voltam,	 féltem	 is	attól,	amit	 találni	 fogok.	Attól
tartottam,	hogy	Miss	Beale	már	meghalt,	 talán	éppen	a	háború	alatt	ölték	meg,
vagy	 hogy	 esetleg	 visszament	 Angliába.	 Rettegtem	 attól,	 hogy	 a	 Villa	 Mimosa
másé	 lett,	 és	 megtiltják,	 hogy	 bemehessek,	 hogy	 amiről	 folyton	 álmodtam,
mindörökre	 álom	marad.	De	 leginkább	 attól	 féltem,	 hogy	 ott	 találom	 Jacket	 és
Archer	Kane-t,	akik	átvették	az	uralmat	régi	otthonom	felett.
Mégis	 meg	 kellett	 tennem:	 találkozni	 akartam	 a	 múltammal.	 Meg	 kellett

tudnom,	mi	történt	Miss	Beale-lel,	meg	kellett	tudnom	az	igazat	az	anyámról.
Természetesen	azonnal	odataláltam	a	villához,	ahogyan	a	macska	is	több	száz

mérföld	távolságból.	Felkerekeztem	a	hegyre,	elhajtottam	az	omladozó	rózsaszín
stukkós	 fal	mellett,	amelyet	 félig	eltakart	már	a	sok	bougainvillea	és	a	rózsa.	A
szívem	úgy	kalapált,	mintha	a	Tour	de	Francé	célszalagját	szakítottam	volna	át,
amikor	 a	 kerítésnek	 támasztottam	 a	 kerékpáromat,	 becsengettem,	 és	 a	 rozsdás
kapun	keresztül	néztem	a	kavicsos	kocsifeljárót.
A	gondnok	kedves	fickó	volt,	kék	overallban,	mint	mondta,	ő	kertész	is;	amikor

kaput	nyitott,	közölte,	hogy	nincs	itt	senki.
–	 Ismertem,	 akik	 annak	 idején,	 itt	 éltek	 –	 mondtam	 neki,	 hogy	 valami

információt	kiszedjek	belőle.	–	A	Leconte	családot.
Az	arca	felragyogott,	láttam,	mekkora	örömet	szerez	neki,	hogy	újra	hallja	ezt	a

nevet.
–	Rég	elmentek	már,	m'sieur	–	mondta.	–	A	Madame	meghalt,	férje,	az	Idegen	és

a	 kisfiú	 pedig	 valami	 távoli	 trópusi	 szigeten	 él.	Hallottam,	 hogy	 a	 háború	után



visszatértek,	bejelentették	 igényüket	a	 fiú	örökségére,	de	a	villát	meg	se	nézték.
Pedig	 ez	 a	 fiú	 régi	 otthona,	 itt	 született,	m	 'sieur.	Madame	Leconte-nak	a	 szíve
hasadt	volna	meg,	ha	megtudja,	hogy	a	fiát	ennyire	nem	érdekli	az	a	hely,	amelyet
ő	annyira	szeretett.
Rájöttem,	 hogy	Maluhiának	 igaza	 volt.	Valóban	 volt	 valami	 örökség,	 amire	 a

Kane-ek,	természetesen	rá	is	tették	a	kezüket.	Sejtettem,	hogy	Jack	adta	ki	magát
Jean	 Leconte-nak,	 így	 kapta	 meg	 az	 örökségemet.	 Megvontam	 a	 vállamat.	 Egy
cseppet	sem	érdekelt	a	pénz.	Éltem,	szabad	voltam	és	örültem	az	életnek,	ahogy
van.	Nem	akartam	mást.
A	 gondnok	 látta,	 hogy	 érdekel	 a	 ház,	 és	 felajánlotta,	 hogy	 körbevezet.	Ahogy

fellépdeltünk	 a	 kavicsos	 úton,	 elém	 tárult	 a	 szép,	 rózsaszín	 épület,	 és	 hirtelen
minden	részletében	felidéződött	bennem	a	nap,	amikor	az	apám	értem	jött.	Láttam
magam,	ahogy	kisfiúként	a	márványlépcsőn	ülök,	a	hűvös	kő	a	combomhoz	simul,
a	reggeli	nap	melengeti	az	arcomat	és	karomban	 tartom	szeretett	Fidómat.	Újra
átéltem	 a	 rémületet,	 amikor	 az	 apám	 tekintetével	 találkozott	 a	 szemem.	Megint
rám	telepedett	a	fekete	felhő,	amely	örökre	elzárta	előlem	a	napfényt.
Megismertem	a	házat.	Minden	apró	részletre	emlékeztem,	a	szélesen	kanyargó

márványlépcsőre,	 a	 koafa	 korlátra,	 amelyet	 Archer	 készíttetett	 az	 anyámnak
nászajándékul.	Egy	pillanatra	elbizonytalanodtam	a	gyerekszobám	előtt,	de	aztán
mégis	körülnéztem	a	dadus	birodalmában,	ahol	a	kandallórács	a	helyén	volt,	de	a
régi	 hintaszék	 eltűnt.	 Utána	 beléptem	 a	 hálószobámba,	 ahol	 a	 helyén	 állt	 a
cseresznyefa	 ágy,	 rajta	 a	monogramom	 JL	 –,	 amelyet	még	 én	 karcoltam	 rá	 egy
tűvel.	Végighúztam	rajta	a	kezemet,	s	eszembe	jutott,	milyen	dühös	volt	a	dadus,
amikor	meglátta,	mit	csináltam.
Lassan	 keresztülballagtam	 anyám	 üres	 szobáin,	 elképzeltem,	 ahogy	 lenéz	 a

lankás	 tájra,	 a	 napon	 csillogó	 szökőkútra,	 a	 cédrusok	 mögött	 a	 tengerre.	 Arra
gondoltam,	 hogy	 abban	 a	 röptetőben	 csivitelő	 kanárik	 és	 papagájok	 hangára
ébredt,	amelyet	–	mint	a	gondnoktól	megtudtam	–	egy	vihar	pusztított	el	sok-sok
évvel	ezelőtt.
Álltam	 az	 ablakban,	 és	 ismét	 az	 járt	 a	 fejemben,	 hogy	 bárcsak	 ismerhettem

volna	 az	 anyámat,	 és	 hogy	 a	 Villa	 Mimosa	 az	 én	 jogos	 örökségem.	 Most	 itt
élhetnék	ebben	a	csodálatos	házban,	festhetnék	és	soha	többé	nem	kellene	telente
pincérkednem	a	Catskill	hegységben.	De	tudtam,	hogy	nem	lesz	így	soha.
Megköszöntem	a	gondnok	kedvességét	 és	némi	habozás	után	Miss	Beale	után

érdeklődtem.	 Fel	 voltam	 készülve	 a	 legrosszabbra,	 eszembe	 jutott,	 milyen	 öreg
lehet	 már,	 de	 az	 sem	 ért	 volna	 váratlanul,	 ha	 azt	 mondja:	 hazament	 Angliába
meghalni.	Nagyon	megörültem,	amikor	megtudtam,	hogy	 lent	él	a	hegy	 tövében,
egy	kis	házikóban.



–	Itt	maradt	még	a	háború	alatt	is	–	mondta	büszkén	–,	bár	a	németek	többször
is	 internálni	 akarták,	 mert	 azt	 hitték,	 hogy	 mint	 angol,	 csak	 kém	 lehet.	 –
Könnyedén,	amúgy	 franciásan	rántott	egyet	a	vállán	és	 folytatta.	–	 Itt	mindenki
így	vagy	úgy	benne	volt	az	ellenállásban,	segítettünk	a	hadifoglyoknak,	az	angol
pilótáknak	 Spanyolországba,	 onnan	 meg	 Portugáliába	 menekülni.	 A
halászhajóinkon	 nemcsak	 halak	 vendégeskedtek	 azokban	 a	 szörnyű	 időkben,	 m
'sieur	–	tette	hozzá	ravasz	mosollyal.
Teljes	sebességgel	hajtottam	le	a	hegy	aljába,	ahol	a	kis	félszigeten	néhány	ház

állt.	 Azonnal	 tudtam,	 melyik	 lehet	 az	 övé:	 apró	 volt,	 falait	 fehérre	 meszelték,
kéményéből	 füst	gomolygott,	 pedig	meleg	nyári	nap	volt.	A	kert	buja	angolkert,
volt,	 tele	 rózsákkal,	 leanderekkel.	 Az	 öreg	 hölgy	 épp	 virágai	 fölé	 hajolt,	 széles
karimájú	kalapjában,	lapos	talpú,	fehér	magas	szárú	cipőjében.
A	 szívem	 a	 torkomban	 dobogott,	 ahogy	 a	 kerítésre	 támaszkodva	 figyeltem.

Teljesen	 elmélyedt,	 ahogy	 a	 legszebb	 virágokat	 kiválasztotta	 és	 a	mellette	 lévő
kosárba	 rakta.	 A	 háta	 görnyedt	 volt,	 láttam,	 hogy	 a	 köszvény	 groteszkül
meggörbítette	 a	 kezét.	 De	 a	 legjobban	 attól	 képedtem	 el,	 milyen	 kicsi,	 pedig
gyerekkori	emlékeimben	egy	magas,	egyenes	tartású	nő	élt.
Felemelte	 a	 fejét,	 mert	 hirtelen	 megérezte,	 hogy	 nézem.	 A	 tekintetünk

összetalálkozott	 és	 mintha	 hirtelen	 megállt	 volna	 az	 idő.	 Mindketten	 azt	 a
személyt	láttuk	magunk	előtt,	aki	valaha	volt.	Megismertem	erős	csontozatú	arcát,
amely	 most	 tele	 volt	 ráncokkal,	 a	 folyton	 gyulladt	 ízületei	 miatti	 fájdalom	 ott
csillogott	a	szemében,	de	igyekezett	méltósággal	viselni.
Ő	pedig	a	valaha	volt	kisfiút	látta	maga	előtt	a	magas	fiatalemberben,	aki	már

rég	 nem	 volt	 vézna,	 végtagjai	 megizmosodtak,	 arcvonásai	 megemberesedtek.
Később	 büszkén	 mondta	 is,	 hogy	 az	 arcom	 egy	 érdekes	 ember	 arca.	 Nem	 egy
jóképű	emberé,	hanem	olyasvalakié,	akit	nem	felejt	el	az	ember.	Különösen	azzal
az	ijesztő	sebhellyel	a	szemem	alatt.
–	Nem	 is	 változtál	 olyan	 sokat,	 Johnny	 –	 mondta	 csendes	 mosollyal.	 –	 Még

mindig	megismerlek.
–	Én	is	téged,	dadus.
Átugrottam	a	kapun	és	magamhoz	szorítottam.	Mindkettőnk	arcán	csorogtak	a

könnyek.	Amikor	megéreztem,	milyen	 törékeny,	gyorsan	elengedtem,	hiszen	most
már	én	voltam	az	erősebb.
–	 Azt	 hittem,	 meghaltál	 –	 suttogta	 meghatottságtól	 fojtott	 hangon.	 –	 Aztán

mondták,	 hogy	 visszatértél	 az	 örökségedért.	 De	 én	 azt	 mondtam,	 hogy	 az	 nem
lehetsz	 te,	 mert	 te	 eljöttél	 volna	 a	 villába	 és	 megkerestél	 volna.	 Mindennap
gondoltam	rád,	minden	este	 imádkoztam	érted,	hogy	biztonságban	 légy.	Minden
születésnapodon	 azon	 gondolkoztam,	 vajon	 élsz-e	 még,	 mert	 tudtam,	 hogy	 az	 a



gonosz	ember,	aki	elvitt,	bármire	képes.
Karon	 fogtam	 és	 bementünk	 a	 házba,	 ahol	 a	 könnyein	 át	 rám	 mosolygott.	 –

Fogadok,	sose	gondoltad,	hogy	a	dadádat	sírni	látod	–	mondta	–,	de	ezek	az	öröm
könnyei.
Teát	 főzött,	 leültünk	a	 kandalló	 elé,	 ő	 a	 kedvenc	 karosszékébe,	 én	az	 egyenes

támlájú	 faszékre,	 a	 tányéromat	 illedelmesen	 az	 ölemben	 tartottam.	 Régimódi,
kikeményített	 szalvétát	 kaptam,	 a	 kamrából,	 a	 kis	 bádogdobozból	 előkerült
néhány	gyömbéres	sütemény,	de	annyira	elmélyültünk	a	beszélgetésben,	hogy	nem
is	 ettünk.	A	dadus	 teát	 töltött	 a	 régi	 barna	 kannából,	 láttam,	 annyira	 erőtlen	a
keze,	 hogy	 mindkét	 kezével	 fognia	 kell,	 a	 csésze	 hangosan	 csörömpölt,	 ahogy
felém	nyújtotta	a	csészealjon.
Ismét	 itthon	 voltam	 és	 hatalmas	 sóhaj	 szakadt	 ki	 belőlem	 a	 boldogságtól.

Körülnéztem	a	szobájában,	mindent	a	helyén	találtam,	úgy,	ahogy	annak	idején.	–
Soha	nem	hagylak	el,	dadus	–	mondtam	neki.	–	Itt	maradok	és	gondodat	viselem.
Gyorsan	beszámoltam	neki	a	Kalani	szigetén	töltött	évekről,	a	háborúról.	Nem

akartam	elkeseríteni,	azt	mondtam	neki,	hogy	boldog	voltam.
–	De	vissza	kell	szerezned,	ami	a	tiéd,	Johnny	–	mondta,	és	fürkésző	szemét	rám

emelte	teknőckeretes	szemüvege	fölött.	–Amikor	meghallottam,	hogy	Archer	Kane
itt	 járt	 állítólagos	 fiával,	 elmentem	 a	 közjegyzőhöz	 és	 megmondtam	 neki,	 hogy
nem	te	vagy	az.	Leírták,	milyen	az	az	ember,	aki	Jean	Leconte-nak	adta	ki	magát;
azt	 mondták,	 magas,	 szőke,	 kék	 szemű,	 igazi	 óriás.	 Elmondtam	 nekik,	 hogy	 te
fekete	 hajú	 vagy,	 fekete	 szemű,	 mint	 az	 anyád	 volt,	 de	 azt	 mondták,	 az	 idő
megváltoztatja	 az	 embert.	 Tudtam,	 hogy	 tévednek,	 hogy	 Jack	 Kane	 lesz	 az.	 De
minden	reményem	elpárolgott.	Biztos	voltam	benne,	hogy	téged	is	megöltek.
–	Is?	–	kérdeztem	értetlenül.
A	dadus	ekkor	mesélte	el,	mi	történt	anyámmal.
A	teáscsésze	 ismét	hangosan	csörömpölni	kezdett,	csak	most	már	az	én	kezem

remegett.	 A	 dadus	 odaadta	 a	 levelet,	 amelyet	 anyám	 írt	 nekem	 a	 halála	 előtt.
Bénultam	olvastam	végig.	Arra	a	fájdalomra	gondoltam,	amelyet	az	általam	soha
nem	ismert	asszonynak	el	kellett	viselnie:	a	csúnya,	de	gazdag	kislány,	aki	felnőve
szembesül	 az	 igazsággal,	 hogy	 soha	 nem	 lesz	 szép	 nő	 belőle;	 az	 apja	 által	 rá
kényszerített	magány	csak	még	jobban	fokozódik	az	apja	halála	után;	a	korosodó
célibataire,	aki	 fülig	 beleszeret	 abba	a	 férfiba,	 akiről	 azt	 hiszi,	 hogy	azt	 szereti
benne,	ami	valójában:	a	széplelkű	nőt.
De	Archer	Kane	soha	nem	látta	meg	a	szépséget	anyám	természetében,	hidegen

hagyta	a	lelke.	Csak	a	pénze	kellett	neki;	és	azt	meg	is	szerezte.
–	Vissza	 kell	 kapnod,	 ami	 a	 tiéd	 –jelentette	 ki	 a	 dadus	 határozottan.	 –	Menj,

mondd	el	az	embereknek,	mi	történt,	követeld	a	jogos	örökségedet.



Szomorúan	 ráztam	 meg	 a	 fejemet.	 Az	 anyám	 vagyona	 megnyomorította	 az
életemet.	Inkább	élek	szegényen,	de	szabadon	és	boldogan.
–	 És	 ha	 megnősülsz?	 –	 kérdezte.	 –	 Akkor	 mi	 lesz?	 Nem	 tagadhatod	 meg	 a

gyerekeidtől,	 hogy	 megkapják	 a	 nagyanyjuk	 örökségét.	 Az	 anyádnak	 ez	 volt	 az
akarata.	A	Kane-ek	elrabolták,	mint	ahogy	tőled	elrabolták	a	gyerekkorodat.
Makacsul	 ismételgettem,	 hogy	 nekem	 nem	 kell	 a	 pénz.	 Megmondtam,	 hogy

engem	 kizárólag	 a	 festés	 érdekel,	 és	 hogy	 most	 végre	 megtaláltam	 a	 lelki
értelemben	 vett	 otthonomat.	 Amikor	 a	 dadus	 belátta,	 hogy	 nem	 tudja
megváltoztatni	 a	 szándékomat,	 rávett,	 hogy	 legalább	 írjam	 le	 a	 történetemet
okulásul	 a	 következő	 nemzedékeknek.	 Azt	 mondta,	 hogy	 az	 írást	 a	 születési
anyakönyvi	 kivonatommal	 a	 saját	 »emlékiratával	 és	 anyám	 levelével	 együtt
biztonságba	helyezi	egy	bank	trezorjában.	A	kulcsot	az	íróasztala	fiókjában	fogja
őrizni.	Saját	emlékiratának	másolatát	pedig	az	ágyába	teszi,	a	matrac	alá,	hátha
még	valami	részlet	eszébe	jut.	Azt	mondta,	ettől	végre	megnyugszik.
Flora	 Beale	 tartotta	 magát	 ahhoz,	 amit	 Marie-Antoinette	 Leconte-nak	 ígért.

Mindent	elkövetett,	amit	csak	tudott,	hogy	megvédje	a	fiát	és	jövendőbeni	unokáit.
Ha	majd	elég	nagyok	lesznek	–	mondta	nekem	elégedetten	–,	majd	ők	eldöntik,	mit
tesznek.
És	 én?	 Nos,	 én	 választottam	 és	 boldogabbnak	 érzem	 magam	 emiatt.	 Nem

akarom	birtokolni	a	Villa	Mimosát,	hisz	tele	van	szomorú	emlékekkel,	bár	minden
bizonnyal	ez	az	a	hely,	amelyet	a	legjobban	szeretek	a	világon.	Nincs	szükségem
drága	 anyám	 vagyonára,	 mert	 tanúja	 voltam,	 hogyan	 teszi	 tönkre	 a	 pénz	 és	 a
mohóság	az	embert.	Megtanultam,	miként	 éljek	a	 saját	normáim	szerint.	 Itt	 van
nekem	a	 festés,	újra	 itthon	vagyok	a	szülőföldemen,	rátaláltam	régi	dadámra	és
barátomra,	 Flora	 Beale-re,	 és	 egy	 ember	 ennél	 többet	 nem	 is	 kívánhat.	 Végre
boldog	vagyok.”
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Bea	még	akkor	is	a	zöld	heverőn	feküdt	összekuporodva	a	teraszon,	amikor	a

nap	 feljött	másnap	 hajnalban.	Melléhez	 szorította	 Johnny	Leconte	 írását,	 nézte,
ahogy	 a	 napsugarak	 szétáradnak	 a	 látóhatáron,	 és	 ahogy	 a	 Földközi-tenger
ragyogó	aranytóvá	alakul	át.
Nyújtózkodott	és	visszaballagott	a	teraszról	a	hallba.	Állt	és	azt	a	helyet	nézte	a

lépcső	aljában,	ahol	Marie-Antoinette	Leconte	 tetemére	bukkantak,	végigfuttatta
ujjait	a	fakorláton,	ahogy	Marie-Antoinette	is	tehette	sokszor.
–	 Annyira	 sajnálom	 –	 suttogta.	 –	 Annyira	 sajnálom,	 hogy	 soha	 nem

ismerhettelek.
Bement	 a	 szobájába	 és	 felhívta	 Nicket.	 Elmondta,	 hogy	 elolvasta	 Johnny

Leconte	írását	és	megkérte	a	férfit,	jöjjön	át	hozzá	azonnal.
Leültek,	kéz	a	kézben	a	márványlépcsőre.	–	Ahogy	Johnny	szokott	–	mondta	a

lány	félmosollyal	az	arcán.	–Hát	persze;	hogy	ő	mesélte	nekem	azt	a	történetet,
most	 már	 nagyon	 jól	 emlékszem.	 Csak	 azt	 nem	 értem,	 hogyan	 voltam	 képes
elfelejteni.	Nagyon	jó	mesélő	volt,	és	pontosan,	ugyanúgy	írt	le	mindent,	ahogy
később	 nekem	 is	 elmondta.	 Most	 már	 emlékszem,	 és	 folytatom	 is,	 ahol	 ő
abbahagyta.
Elmesélte,	 hogy	 1954-ben	 kibérelt	 egy	 kis	 házat	 St.	 Paul-de	 –	Vence-ban;	 ez

egy	kis	falu	a	tengerparti	hegyek	mögött.	Tele	volt	a	falu	művészekkel,	írókkal,
zenészekkel,	széplelkekkel,	akik	esténként	a	főtéri	kávéházban	vacsoráztak,	itták
a	borukat,	néha	kugliztak	a	helybeliekkel.	Akkoriban	még	olyanok	voltak	ezek	a
kis	 hegyi	 falvak,	 mint	 évszázadokkal	 ezelőtt.	 Azt	 mondta,	 olyan	 volt,	 mintha
visszaléptek	volna	az	időben	egy	ártatlanabb	korszakba.
Elmondta,	 hogy	 végül	 megszabadult	 a	 múlttól	 és	 vadul	 festeni	 kezdett.

Rengeteg	képet	készített	 a	dadusról,	 ahogy	 rózsái	 fölé	hajol,	 ahogy	 teát	 tölt	 az
öreg	 barna	 kannából,	 ahogy	 a	 teraszon	 az	 árnyas	 szőlőlugasban	 szundikál.
Emlékszem,	meg	is	mutatta	nekem	ezeket	a	képeket,	közben	elmagyarázta,	hogy
ezek	 igazából	 nem	 portrék;	 soha	 nem	 fotószerűen	 örökítenek	 meg	 bizonyos
arcvonásokat.	 Volt	 bennük	 valami	 álomszerű,	 mint	 ahogy	 Maluhia	 egyszer
megfogalmazta:	úgy	ragadták	meg	az	embert,	amilyen	az	a	szívében	volt.
Megmutatta	 a	 cserzett	 arcú	 falusi	 asszonyokról	 festett	 képeit,	 ahogy

hunyorogtak	az	éles	fényben	fekete	kendőjük	alól,	fekete	ruhájuk	elé	kötött	fehér
kötényükben,	bumfordi	fekete	cipőjükben.	Varázslatos	ecsetével	megörökítette	a
gyerekek	 mufurc	 ártatlanságát,	 a	 férfiak	 görnyedt	 hátát,	 akik	 egész	 életüket	 a



mezőn	 töltötték.	 Lefestette	 a	 kávéház	 tulajdonosát,	 ahogy	 hatalmas	 testével	 a
bádogpult	 fölé	 tornyosul,	 éles	 szemével,	 fürkészve	 az	 asztalokat,	 mintha	 azt
figyelné,	 ki	 fizetett	 és	 ki	 nem.	 Lefestette	 a	 papot,	 aki	 egyenes	 támlájú	 székén
üldögélt	a	kis,	fehér	templom	kapujában.	Karjait	összefonta	kerek	pocakján,	lábát
kinyújtotta,	 a	 kalapját	 a	 szemébe	 húzta,	 fekete	 reverendája	 lobogott	 a	 szélben,
miközben	szundikált.
És	festett	legalább	egy	tucat	képet	Maluhiáról.	Ilyenkor	a	színei	megváltoztak,

eltűntek	a	tiszta,	napsütötte	fények,	képeinek	álomszerű,	egzotikus	hangulata	lett;
a	 körvonalak	mintha	 fátyol	 alól	 bukkantak	 volna	 elő:	Maluhia	 a	 haját	 fésüli,	 a
fekete	hajzuhatag	selyemfüggönyként	takarja	az	arcát,	a	nyakából	lógó	plumeria
füzér	eltakarja	a	mellét,	amelyet	csak	sejteni	lehet.	Lefestett	egy	sudár	lányt,	aki
meztelenül	úszik	a	kristálytiszta	tengerben,	mintha	otthon	volna	a	sok	száz	színes
hal	között.
Bea	Nickre	 pillantott,	 aki	 bólintott.	 Ismerte	 a	 képeket;	mint	 ahogy	mindenki.

Ott	függtek	a	világ	leghíresebb	múzeumainak	és	képtárainak	falán.
–	 Belefestette	 a	 szívét	 azokba	 a	 Maluhiáról	 készített	 képekbe	 –	 folytatta

csendesen	Bea.	–	Elmondta,	hogy	soha	nem	fogja	azt	a	nőt	elfelejteni.	Hogy	az	ő
szeretete	 tette	 elviselhetővé	 az	 életet	 Kalanin,	 és	 hogy	 nem	 tudja,	 vajon	 fog-e
ugyanúgy	szeretni	más	nőt	valaha.
Aztán	 egy	 nap	 megismerkedett	 Sévérine	 Jadot-val.	 A	 lány	 Párizsból	 jött

látogatóba,	ahol	az	anyjával	kettesben	élt.	Ő	éppen	a	kuglizó	férfiakról	készített
vázlatot,	 a	 lány	 megállt	 és	 megcsodálta	 a	 készülő	 képet.	 A	 lány	 ugyanolyan
magas	 volt,	 mint	 ő,	 a	 haja	 tűzvörös,	 kedves	 arcán	 szeplők	 virítottak	 és	 átható
zöld	szeme	volt.	Beinvitálta	a	lányt	a	kávézóba	és	beszélgetni	kezdtek.
Bea	mosolyogva	 képzelte	 el	 ezt	 az	 első	 találkozást,	 amikor	még	mindketten

fiatalok	 voltak,	 tele	 szenvedéllyel.	 –Egymásba	 szerettek	 –	 mondta	 csendesen.
Nicknek.	 –	 Sévérine	 nem	 utazott	 vissza	 Párizsba,	 hanem	 összeköltöztek.
Természetesen	 elvitte	 és	 bemutatta	 Miss	 Beale-nek.	 Az	 öregasszony	 nagyon
kritikus	 szemekkel	 méregette	 Sévérine-t,	 mert	 szerinte	 nem	 volt	 nő,	 aki
Johnnyhoz	 való	 lett	 volna.	 Teával	 és	 gyömbéres	 süteménnyel	 kínálta	 őket,	 és
közben	 figyelte,	 hogy	 viselkedik	 a	 lány,	 hogy	 elég	 jó-e	 a	 neveltetése.	 De
Sévérine	a	 francia	udvariasság	mintaképe	volt,	 ezt	még	a	dadusnak	 is	el	kellett
ismernie.	Vedd	 el,	 súgta	 oda	 neki,	 amikor	 elbúcsúztak	 tőle,	 nála	 tökéletesebbet
soha	nem	kapsz.
Ő	akkor	persze	csak	nevetett,	de	tudta,	hogy	a	dadusnak	igaza	van,	és	különben

is	megkérte	már	Sévérine	kezét.	A	dadus	volt	 a	 tanúja	egy	hónappal	később	az
esküvőn.	 A	 ceremóniát	 az	 a	 pap	 végezte,	 akit	 a	 kis	 templom	 előtt	 szundikálva
festett	le.	A	lakodalmat	a	falu	kávéházában	tartották,	minden	helybélit	meghívtak,
ott	volt	az	összes	művész,	író	és	zenész.	Késő	éjszakáig	folyt	a	tánc,	azt	mondta,



életük	legszebb	lagzija	volt.
A	 hatvanas	 évek	 elejét	 írták,	 ö	 már	 negyven	 körül	 járt,	 Sévérine-t	 nem	 sok

választotta	el	a	harminctól.	Egyszerűen	éltek	a	kis	kőházban	St.–Paul-de-Vence-
ban,	 de	 a	 dolgok	 közben	 megváltoztak	 a	 Riviérán.	 Divatba	 jött	 a	 hely,
megjelentek	a	turisták	és	feldúlták	a	békéjüket.	A	dadus	már	nem	élte	meg	ezt	a
változást.	 Egy	 tavaszi	 estén	 épp	 kedves	 Dickensét	 olvasgatta,	 aztán	 letette	 a
szemüvegét,	ahogy	szokta,	könyvjelzőként	a	kinyitott	lapra.	Aztán	elszenderedett
és	átevezett	egy	békésebb	világba.
Ezért	 néz	 ki	 úgy	 a	 kis	 ház,	 mint	 akkor	 hagyta.	 Johnny	 azt	 mondta,	 hogy

nemcsak	 a	 gazdagoké	 és	 a	 híreseké	 az	 előjog,	 hogy	 emlékezzenek	 rájuk.
Ragaszkodott	 hozzá,	 hogy	minden	maradjon	 úgy,	 ahogy	Miss	 Beale	 halálakor
volt.	Azt	mondta,	legyen	ez	egy	múzeum,	amely	megörökíti	Flora	Beale	önzetlen
segítőkészségét,	emléket	állít	méltóságának,	egyszerűségének	és	a	jóságának.
Miután	a	dadus	meghalt,	Sévérine-nel	beljebb	költöztek	a	provence-i	dombok

közé.	Vettek	egy	farmot	Bonnieux	mellett,	ahonnét	mákföldekre	nyílott	kilátás,	és
ahol	nagyon	boldogok	voltak,	ő	csak	 festeni	akart;	nem	értett	az	üzlethez,	nem
akarta	az	idejét	műkereskedőkre	pazarolni.
Ha	rajta	múlott	volna,	nem	költözött	volna	beljebb	a	szárazföldre	Avignonnál

vagy	 mondjuk	 Aix-en-Provence-nál.	 Ezért	 aztán	 Sévérine	 vitte	 be	 a	 képeit
Párizsba,	ahol	egy	nagy	galériában	kiállítást	rendeztek	belőlük.	Rég	volt	ugyan,
hogy	 az	 első	 portréja	 nagy	 visszhangot	 keltett,	 de	 azért	 nem	 felejtették	 el.	 A
visszavonultságban	 eltöltött	 évek	 alatt	 kialakult	 és	 megérett	 a	 tehetsége.
Maluhiáról	és	a	dadusról	festett	képei	szenzációt	keltettek.
A	sikerek	után	nyugtalan	lett.	Azt	mondta,	képtelen	festeni,	hogy	szüksége	van

a	környezetváltozásra.	New	Yorkban	terveztek	épp	kiállítást	rendezni	a	műveiből,
ezért	odautaztak	és	ott	is	maradtak	egy	ideig.	Mivel	a	nagyvárosban	képtelen	volt
élni,	vettek	egy	öreg	malmot	Berkshire-ben.
Bea	bársonyos	szeme	megtelt	melegséggel,	ahogy	Nickre	nézett.	–	Én	már	ott

születtem	 –	 mondta	 csendesen	 1968.	 július	 huszonnyolcadikán.	 Leconte
nagyanyám	után	kaptam	a	Marie	nevet,	Laure	meg	azért	lettem,	mert	egyszerűen
csak	megtetszett	nekik	ez	a	név.	Olyan	voltam,	mint	az	apám,	vézna	kis	kölyök,
anyámtól	örököltem	a	vörös	hajamat,	apámtól	álmodozó,	barna	szemét.	Minden
nyarat	 Les	Cérisiers-ben	 töltöttünk,	 ezen	 a	 provence-i	 birtokon,	 így	 aztán	már
gyerekkoromban	egyformán	jól	beszéltem	franciául	és	angolul.
Aztán	amikor	tizennégy	éves	lettem	és	az	apám	úgy	gondolta,	már	megértem,

amit	 el	 akart	 mondani,	 elvitt	 a	 dadus	 házába,	 majd	 a	 Villa	 Mimosába	 is.	 Az
apámmal	 ugyanoda	 ültünk	 a	 lépcsőn,	 néztük	 ugyanazt	 a	 bámulatos	 kilátást,
közben	 pedig	 elmesélte,	 milyen	 szörnyűségeken	 ment	 keresztül	 az	 életében.



Mivel	 nagyon	 közel	 voltunk	 egymáshoz,	 szinte	 én	 is	 belepusztultam	 a
fájdalomba.	Úgy	 éreztem,	mintha	 én	 éltem	 volna	 át	mindent,	mintha	 én	 lettem
volna	az	az	ártatlan	gyerek	a	hideg	márványlépcsőn,	én	hallgattam
a	madarak	csivitelését,	én	szorítottam	magamhoz	Fidót.	Mintha	én	 lettem	volna
az	a	kisgyerek,	aki	számára	azon	a	napon	megszűnt	a	biztonságos	világ,	és	az	a
fekete	felhő	örökre	elzárta	előle	a	napfényt.
Végigcsordult	a	könny	az	arcán,	Nick	a	vállára	tette	a	kezét.	–	Minden	rendbe

jön,	Bea	–	mondta.	–	Most	már	minden	rendbe	jön.
A	 lány	 bólintott,	 de	 a	 könnyei	 egyre	 csak	 csorogtak.	 –Azt	 mondta,	 azért

mondja	 el,	 mert	 a	 dadusnak	 igaza	 volt.	 Azt	 mondta,	 hogy	 egy	 nap,	 ha	 majd
idősebb	 leszek,	vissza	kell	követelnem	a	nagyanyám	örökségét.	Feltéve,	ha	 így
akarom.
Azt	feleltem,	hogy	nem	akarok	visszakapni	semmit.	Hogy	nem	érdekel	a	pénz.

De	úgy	gondoltam,	vissza	kéne	szerezni	legalább	a	villát.	Téged	illet,	mondtam
neki.	 Ezt	 a	 helyet	 annyira	 szeretted,	 itt	 voltál	 boldog.	 És	 Marie-Antoinette
nagymama	is	azt	akarta	volna,	hogy	itt	éljünk.
Elmosolyodott	 és	 azt	 mondta,	 hogy	 sajnos,	 ez	 lehetetlen.	 Hagyjuk	 békén	 az

alvó	vérebet,	mondta,	különben	neked	támad	és	megint	beléd	harap.
Bea	 letörölte	 a	könnyeit	 és	 fáradtan	ezt	mondta:	–	 így	 történt.	Az	apám	soha

nem	 élt	 többé	 a	 Villa	 Mimosában.	 Az	 életünk	 boldogan	 telt.	 Művészgyerek
voltam	ugyan,	de	normális	életet	élő	normális	gyerekként	nőttem	föl.	Tudod,	a
szokásos	 dolgok,	 gyerekkor,	 középiskola,	 aztán	 az	 egyetem.	 –	 Elmosolyodott,
ahogy	valami	az	eszébe	jutott.	–Soha	nem	küldtek	kollégiumba,	mert	az	apám	azt
mondta,	képtelen	volna	elválni	tőlem.	Csak	akkor	mehetsz	el	itthonról,	ha	férjhez
mész,	 mondta	 nevetve.	 Anyámnak	 hosszú	 vitákba	 telt,	 míg	 meg	 tudta	 győzni,
hogy	 egyetemre	 mehessek.	 A	 Vassarra	 jártam	 –	 nem	 volt	 túlságosan	 távol,
hétvégeken	hazautazhattam.	És	mennyire	szerettem	hazamenni;	az	volt	a	legjobb
hely	a	világon!	Az	apám	imádta	a	magányt,	szüksége	volt	rá,	ha	festeni	akart,	a
mi	házunk	pedig	a	nyugalom	szigete	volt.	Mindig	úgy	tűnt,	mintha	mérföldekre
távolodott	volna	tőlünk	a	hétköznapok	világa.
A	lány	elhallgatott.	Kihúzta	a	kezét	Nick	tenyerei	közül	és	átkulcsolta	a	térdét

az	álla	alatt.	Behunyta	a	szemét,	arca	megfeszült	az	érzelmektől.	–	A	többiről	nem
tudok	beszélni	–	suttogta	elfulladó	hangon.
Nick	átölelte	Bea	vállát,	 és	magához	szorította,	megsimogatta	 rövid	haját,	 és

várta,	míg	alábbhagy	a	remegése.
Nick	tudta,	mi	történt.	Tele	voltak	vele	a	lapok.	Johnny	és	Sévérine	Jones	épp

úton	 volt	 a	 washingtoni	 galéria	 felé,	 ahol	 a	 férfi	 legújabb	 kiállításának
megnyitására	 készültek,	 amikor	 a	 kocsijuk	 megcsúszott	 a	 zuhogó	 esőben…



Négy	 órába	 telt,	 míg	 a	 tűzoltók	 ki	 tudták	 őket	 vágni	 a	 roncsból.	 Addigra
mindketten	halottak	voltak.
–	Bárcsak	tudnék	segíteni	–	szólalt	meg	Nick	csendesen.
–	Vissza	úgysem	tudnád	hozni	őket.
–	Mit	csináltál?	Úgy	értem,	utána	–	érdeklődött	Nick.
–	Idejöttem	egy	időre,	a	provence-i	farmra.	Aztán	megint	haza.
–	És?	–	firtatta	a	férfi.
–	 Nem	 tudom	 –	 felelte	 a	 lány.	Még	 mindig	 nem	 tudom,	 hogyan	 kerültem	 a

Mitchell-hasadékba.
A	 gyerekek	 ebben	 a	 pillanatban	 berontottak	 a	 szobába,	 mezítelen	 talpuk

csattogott	a	kőpadlón,	a	kutya	ott	 rohant	a	nyomukban.	Úgy	álltak	meg,	mintha
villám	csapott	volna	beléjük,	amikor	megpillantották	Bea	kisírt	szemét.
–	Mi	baj	van?	–	kérdezte	Scotty,	és	a	rémülettől	elszorult	a	torka.	Az	nem	lehet,

gondolta	a	pánik	küszöbén,	hogy	Bea	is	el	akarja	hagyni	őket…
Julie	odarohant	a	lányhoz	és	a	nyaka	köré	kulcsolta	a	karját.	–	Ne	sírj,	Bea,	ne

sírj!	 –	 mondogatta,	 de	 közben	 már	 neki	 is	 kicsordult	 a	 könny	 a	 szeméből.	 –
Mindent	megcsinálok,	 jó	 leszek,	 kitakarítom	 a	 szobámat,	 kitakarítok	 Tappancs
után.	Csak	kérlek,	ne	sírj!	Szeretlek,	Bea	–	zokogta,	és	őt	is	elkapta	a	pánik.	–	Ne
sírj,	és	ne	menj	el.	Azt	akarom,	hogy	maradj	velünk	mindig!
Scotty	is	odalépett	a	húga	mellé,	és	Bea	vállára	tette	vékony,	barna	karját.	Így

álltak	lebénulva,	míg	Bea	végre	az	arcára	erőltetett	egy	mosolyt.	–	Én	is	szeretlek
titeket	–	suttogta.	–	De	most	anyámról	és	apámról	fogok	nektek	mesélni,	hiszen
miattuk	sírok.	Így	megértitek,	miért	tudom	átérezni	mindazt,	ami	veletek	történt.
Elmesélte	nekik,	hogy	az	ő	szülei	ugyanúgy	autóbalesetben	haltak	meg,	mint	a

gyerekekéi.
–	Én	persze	már	felnőtt	voltam	–	mondta	Bea	csendesen,	és	Nickre	pillantott.	–

Meg	tudtam	birkózni	a	fájdalommal.	De	nem	voltam	képes	elviselni,	hogy	lássák
rajtam.	Ott	 akartam	 lenni,	 ahol	 olyan	 boldogok	 voltunk	 együtt,	 azon	 a	 helyen,
amelyet	 a	 szüleim	 mindennél	 jobban	 szerettek:	 a	 provence-i	 farmon,	 Les
Cérisiers-ben.	Ki	kellett	sírnom	magam.
–	Mi	 is	sírtunk	–	mondta	Scotty	és	szipogott.	–	Folyton	csak	sírtunk,	Bea,	de

ettől	nem	támadtak	föl.
Bea	beletúrt	 a	 fiú	 sűrű	hajába.	–	Nem,	drágaságom,	a	 sírástól	nem	 támadnak

föl	–	mondta.	–	A	sírás	jó	dolog,	Scotty,	ne	felejtsd	el.
–	Máris	 jobban	 érzem	magam	 –	 szólalt	meg	 Julie,	 és	Beára	 pillantott.	 –	De

azért	szeretném	visszakapni	a	mamámat	és	a	papámat.
–	Én	is,	kicsim	–	mondta	Bea,	és	megcsókolta	a	kislány	felfelé	fordított	arcát.	–

De	 nézz	 ránk,	 milyen	 szerencsésen	 egymásra	 találtunk.	 Igazi	 család	 vagyunk.



Tudom	persze,	hogy	soha	nem	léphetek	az	igazi	papád	és	a	mamád	helyére.	De	itt
vagyunk	egymásnak,	és	már	ez	is	boldoggá	tesz.
–	Akkor	ugye	nem	sírsz	többet?	–	kérdezte	Scotty	némi	szorongással.
–	Nem	tudom,	talán	néha	sírni	fogok	egy	kicsit.	Akárcsak	ti	–	tette	hozzá,	és	a

fiúra	mosolygott.	 –	De	mondtam,	 ez	 jó	 dolog.	 Jobban	 leszünk	 tőle,	 egy	 kicsit
közelebb	érezzük	magunkat	hozzájuk.	Ahogy	telik	az	idő,	egyszer	majd	úgy	is	az
eszünkbe	 jutnak,	 hogy	 közben	 nem	 kell	 sírnunk,	 emlékezünk,	 milyen	 jó	 volt
velük,	milyen	boldogok	voltunk	együtt.
–	Mikor	lesz	az,	Bea?	–	kérdezte	Julie	szomorúan,	és	tömzsi	ujjaival	letörölte

a	könnyeit.
–	Hamarosan,	kicsim,	hamarosan.	Meglátod,	egy	nap	mosolyogsz,	ha	eszedbe

jut	valami,	amit	a	mamádtól	hallottál.
–	Ezt	én	is	megerősíthetem	–	szólalt	meg	Nick	a	hátuk	mögül.	Beára	nézett,	aki

ugyanolyan	 sóvárgást	 látott	 a	 tekintetében,	 mint	 a	 Scottyéban.	 Elmosolyodott,
jelezve,	hogy	ő	is	a	családhoz	tartozik.
–	Mire	is	jutnánk	nélküled?	–	kérdezte	Bea.
A	férfi	a	fejét	csóválta.	–	Reméltem,	hogy	soha	nem	akarod	megpróbálni.
Scotty	futó	pillantást	vetett	rá,	majd	Beára.	Kék	szeme	ravaszul	összeszűkült.	–

Ti	ketten	össze	akartok	házasodni	–	kérdezte	vigyorogva.
–	Jaj	de	jó,	jaj	de	jó!	–	Julie	Nick	felé	sasszézott,	a	könnyei	ragyogó	mosolyba

vegyültek.	 –	Kérlek,	Nick,	 házasodjatok	 össze,	 és	 akkor	megint	 igazi	mamánk
meg	papánk	lesz.
–	Ennél	fantasztikusabb	lánykérést	még	nem	hallottam	–	jegyezte	meg	Nick,	és

mélyen	Bea	szemébe	nézett.
–	 Úgy	 érted,	 addig	 várjak,	 míg	 térdre	 rogysz	 előttem?	 –kérdezte	 a	 lány

mosolyogva.
Nick	mosolyogva	tűrte,	hogy	Scotty,	rángassa.	–	Térdre,	de	azonnal!	–	sürgette

a	fiú.
Nick	letérdelt,	a	két	gyerek	pedig	melléje.
–	 Drága	 Bea	 French,	 alias	 Marie-Laure	 Leconte,	 megtennéd	 nekem	 azt	 a

szívességet,	hogy	hozzám	jössz	 feleségül?	–	kérdezte	Nick,	amilyen	alázatosan
csak	tudta.
–	Kérlek,	legyél	a	felesége!	Mondj	igent,	mondd	már…	–	kántálták	a	gyerekek.
Bea	 tekintete	 megtelt	 melegséggel,	 ahogy	 rájuk	 nézett.	 –Hogy	 tudnék	 erre

nemet	mondani?	–	kérdezte.
Julie	 aggodalmas	 tekintetet	 lövellt	 felé:	 –	 Akkor	 ez	 most	 igen?	 –	 kérdezte

gyanakvóan.
–	Igen,	ez	igen	–	felelte	Bea.



–	Teljes	szívedből?	–	kérdezte	Scotty.
–	Teljes	szívemből.
–	Most	már	örökké	a	tieid	leszünk?	–	kérdezte	Julie,	még	mindig	szorongva.
–	Örökké.
–	Örökké,	Julie	–	mondta	Scotty,	és	komoly	arccal	megfogta	a	férfi	kezét.
–	Örökké,	Scotty.
–	Hurrá,	hurrá!	–	kiabálták,	aztán	hirtelen	táncra	perdült	mindenki	a	szobában,

cigánykereket	hánytak,	ugrabugráltak,	a	kutya	őrjöngve	ugatott.
–	Nem	vicceltem	–	szólalt	meg	komolyan	Nick	és	megfogta	Bea	kezét.
–	Én	sem.
–	Szeretlek,	Bea	Marie-Laure	–	mondta	a	férfi	és	megcsókolta	a	lány	ajkát.
–	Én	is	szeretlek	–	suttogta	válaszul	a	lány.
–	 Két	 szerelmespár,	 mindig	 együtt	 jár…	 –	 kiabálta	 Julie,	 és	 boldogan

felkacagott.
–	Ők	a	mamánk	meg	a	papánk	–	kiabálta	Scotty,	és	megiramodott	a	csillogó

padlón,	hogy	közölje	az	örömhírt	Jacintával	is	a	konyhában.



32
Az	ég	fekete	volt,	a	hold	sem	látszott	és	a	legkisebb	fuvallat	sem	remegtette

meg	a	levegőt.	Phyl	a	pamlagon	ült	Brad	Diamond	Head-i	birtokának	csodaszép
nyári	szobájában,	figyelte	a	férfit,	aki	fel-alá	járkált	és	beszélt.	Már	hajnali	négy
felé	járt	az	idő,	a	nő	fáradt	volt,	de	figyelmét	lekötötte,	amit	a	férfi	mondott	neki.
–	Kellesz	nekem!	–	mondta	Brad,	és	vágyakozó	szemekkel	nézett	rá,	de	ahelyett,
hogy	 Phyl	 izgalomba	 jött	 volna,	mint	 néhány	 héttel	 ezelőtt,	most	 végigfutott	 a
hátán	a	hideg	a	félelemtől.
Meg	 is	 kérdezte	 magától,	 miért.	 Hiszen	 Brad	 ugyanaz	 a	 jóvágású,	 remek

férfipéldány	volt,	mint	akibe	Párizsban	beleszeretett.	A	különbség	abból	adódott,
hogy	most	szakmai	szemmel	nézte.	A	férfi	 felfedett	egy	sötét,	zavaros	vonást	a
jellemében,	amely	ugyan	érdekes	volt,	de	ugyanakkor	taszította	is.
Miközben	 hallgatta,	 tisztában	 volt	 vele,	 hogy	 valójában	 soha	 nem	 volt

szerelmes	Bradbe.	Hiszen	nem	is	ismerte.	Egy	perzselő,	mindent	elborító	kaland
volt	csupán,	amely	saját	magát	emésztette	el.	Arra	gondolt,	bárcsak	ne	jött	volna
el	Hawaiira,	mert	csak	most	 látta,	menyire	zavart	a	 férfi.	De	az	feltárta	előtte	a
lelkét,	 lemeztelenítette	 neki	 a	 lelkét,	 egész	 életét.	 Tartozott	 annyival	 Bradnek,
hogy	meghallgassa,	hogy	megpróbáljon	segíteni.
–	Hazudtam	neked	Johnnyval	kapcsolatban	–	mondta	Brad.	–	Azért	menekült	el

a	 szigetről,	 mert	 felelős	 volt	 az	 egyik	 szolgáló	 haláláért.	 A	 nőt	 Maluhiának
hívták.	Fiatal	volt	 és	csinos.	Megerőszakolta,	mire	Maluhia	 levetette	magát	egy
szirtről	a	tengerbe.	Johnnynak	sikerült	kereket	oldania	Jack	motorcsónakján.	Az
apám	soha	nem	hitte	el,	hogy	a	vízbe	veszett.	Azt	mondta,	hogy	egy	nap	vissza
fog	 jönni,	 hogy	 kísértse.	 Archer	 akkor	 már	 nagyon	 ivott,	 és	 Kanoi	 irányítása
átkerült	 Jack	 kezébe.	Rájött,	 hogy	 káosz	 uralkodik	 a	 pénzügyekben,	 a	 farmnak
azonnali	 tőkeinjekcióra	 volt	 szüksége.	 Archer	 minden	 pénzt	 elvert,	 soha	 nem
gondolt	a	holnapra.	Jack	másfajta	ember	volt.
Brad	 tekintete	 összetalálkozott	 Phylével.	 A	 nőt	 szinte	megrázta	 az	 a	 csendes

kétségbeesés,	amely	áradt	belőle.
–	 Tudod,	 Jack	 számára	 a	 Kanoi	 farm	 az	 élete	 értelmét	 jelentette.	Mindennél

többre	tartotta.	Az	erkölcsnél,	saját	életénél	fontosabbnak.	Sőt	az	apja	életénél	is.
Jack	 éppen	 aznap	 volt	 Honoluluban,	 amikor	 a	 japánok	 lebombázták	 Pearl
Harbort.	 Azt	 mondta,	 amikor	 látta,	 mit	 tettek,	 elöntötte	 a	 gyilkos	 düh.	 Puszta
kézzel	 akarta	 megölni	 a	 mocskos	 disznókat.	 Amerika	 belépett	 a	 háborúba,	 a
hadiszállítás	 mindennél	 fontosabb	 lett.	 A	 farm	 állami	 támogatást	 kapott,	 Jack



pedig	belépett	a	haditengerészethez.
Brad	elnevette	magát,	hirtelen	jókedve	kerekedett.	–	Jézusom,	nagyon	kemény

katona	volt	–	mondta	büszkén.	–Többször	is	kitüntették	a	bátorságáért,	mert,	mint
mondta,	engesztelhetetlenül	gyűlölte	az	ellenséget.	Jack	Kane-nél	nem	tud	senki
gyűlölni	 jobban,	 ez	 szinte	 szólásmondássá	 vált	 a	 bajtársai	 körében.	 Jack
egyszerűen	csak	ölni	akar.	Archer	őrnagyi	rangot	kapott	a	gyalogságnál	és	egy
íróasztalt,	hogy	ellenőrizze	az	internált	 japánokat	a	szigeten,	így	rengeteg	ideje
maradt	a	farm	irányítására.
Aztán	véget	ért	a	háború,	és	azonnal	felütötte	fejét	a	pénzhiány.	Archer	kiötlött

egy	tervet.	Európában	káosz	uralkodott;	sok	év	eltelt	francia	felesége	halála	óta,
és	mostanára	Johnny	is	nagykorú	lett	volna.	Bizonyítéka	azonban	nem	volt,	hogy
meghalt,	és	egyébként	 is	 tisztában	volt	azzal,	hogy	nehéz	 lenne	 francia	bíróság
előtt	 érvényesíteni	 a	 követelését.	 Így	 aztán	 Jackkel	 Franciaországba	 utaztak,	 és
Jackről	azt	állította,	hogy	Marie	fia.
Azt	mondta,	 könnyen	ment.	Az	 öreg	 ügyvédek	 és	 bankárok,	 akik	 ismerték	 a

célibataire-t.,	már	mind	meghaltak,	az	okmányok	elvesztek.	Archer	csak	odaadta
nekik	 a	 születési	 bizonyítványt,	 Jack	 aláírta	 féltestvére	 nevét,	 és,	 már	 meg	 is
kapták	az	örökséget.	Tudod	–	mondta,	és	kezét	széttárta,	a	tekintete	szinte	esdekelt
–,	nekik	a	farm	volt	az	első.	Meglehet,	hogy	szigorúan	véve	nem	volt	törvényes,
amit	csináltak,	de	Jack	azt	mondta,	így	volt	helyes.
–	És	ezzel	te	is	egyetértesz?	–	kérdezte	Phyl	csendesen.
–	Persze,	természetesen.	Magam	is	ezt	csináltam	volna.	–	Türelmetlenül	rántott

egyet	a	vállán,	mintha	a	dolog	lényegtelen	volna.	–	A	pénz	egyébként	is	Archert
illette	volna	meg,	ha	nincs	a	francia	jogrendszer.
Brad	újból	idegesen	járkálni	kezdett.	A	kutya	az	ajtó	mellett	feküdt,	a	gazdáját

figyelte,	mintha	parancsra	várt	volna,	de	Brad	most	mintha	nem	is	vett	volna	róla
tudomást.
–	 Párizsban	 voltak	 –	 szólalt	 meg	 hirtelen	 a	 férfi	 –,	 és	 Jack	 szerint	 Archer

részeg	volt	a	boldogságtól.
Az	aggszűz	pénze	végre	a	miénk,	mondta.	Most	már	senki	sem	veheti	el	tőlünk.

Most	 végre	 mindenre	 jut,	 Jack.	 Diamond	 Headre,	 a	 farmra,	 amit	 csak	 akarsz,
megyeheted.
Jack	akkoriban	huszonnégy	éves	lehetett,	és	tudta,	hogy	át	kell	vennie	a	farm

irányítását,	 különben	 Archer	 elveri	 a	 pénzt	 italra	 és	 nőkre,	 a	 nagystílű	 életre,
ahogy	eddig	is	tette.
A	 Ritz	 bárjában	 ültek,	 pezsgőztek	 és	 gratuláltak	 maguknak,	 amikor	 Jack

felfigyelt	egy	szőke,	drága	öltözékben	feszítő	nőre,	aki	a	helyiség	végéből	őket
figyelte.	 Furcsa,	 sokat	 sejtető	 mosoly	 ült	 az	 arcán.	 Idősebb	 nő	 volt,	 de	 még



mindig	 vonzó,	 és	 volt	 valami	 hátborzongatóan	 ismerős	 benne.	 A	 nő	 elkapta	 a
pillantását,	majd	felállt	és	odament	az	asztalukhoz.
–	Kit	látnak	szemeim?	–	mondta,	és	csókot	nyomott	Archer	arcára.	Ő	meg	csak

nézett	rá	döbbenten.	A	nő	ezután	Jack	felé	fordult	és	így	szólt:	–	Amikor	utoljára
láttalak,	visító,	vörös	pofájú	csecsemő	voltál.	El	kell	 ismernem,	 sokat	 fejlődtél
azóta.	–	Jack	arcára	is	nyomott	egy	csókot,	aztán	hátravetette	a	fejét	és	nevetett.
–	 Ugye	 nem	 ismersz	 meg?	 –	 kérdezte	 még	 mindig	 nevetve:	 –	 Az	 anyád

vagyok,	Chantal	O'Higgins.
Jack	 azt	 mondta,	 hirtelen	 olyan	 gyűlölet	 támadt	 benne	 a	 nő	 iránt,	 mint	 a

japánok	ellen	Pearl	Harbor	 láttán.	Puszta	kézzel	képes	 lett	volna	megölni,	ott	 a
Ritz	 bárjában.	 Soha	 nem	 látta	 az	 anyját,	 de	 rengeteg	 mocskot	 olvasott	 róla	 a
lapok	pletykarovataiban.
Brad	Phyl	szemébe	nézett	és	keserűen	hozzátette:	–	Ugye	mondtam	már,	hogy	a

Kane	 család	 férfi	 tagjai	 roppant	 ügyesen	 választottak	 maguknak	 nőket?	 Hát,
Chantal	hamisítatlan	ribanc	volt.	Chantal	azt	mondta,	azért	van	Franciaországban,
hogy	charante-i	birtokait	ellenőrizze.	Szerencsére,	mondta,	a	németek	szeretik	a
konyakot	 és	 elég	 jó	 állapotban	 hagyták.	 És	 az	 sem	 mellékes,	 hogy	 a	 családi
vagyon	egy	svájci	bankban	van,	nem?	Mindenem	megmaradt.
Ott	 állt	 az	 asztalnál,	 és	 gúnyos	 mosollyal	 nézte	 őket,	 majd	 megszólalt:	 –

Hallom,	 a	 harmadik	 feleséged	milliókat	 hagyott	 rád,	 aminek	 többsége	 a	 fiadat
illeti	 meg.	 Egyébként	 –	 tette	 hozzá	 –	 nem	 említettem	 még,	 hogy	 találkoztam
Johnnyval?	 Természetesen	 nem	 olyan	 jóképű,	 mint	 te,	 Jack,	 de	 meg	 kell
mondanom,	 nem	 hétköznapi	 tehetség	 az	 ágyban.	 –	 Gyöngyöző	 nevetése	 még
sokáig	 a	 fülükben	 visszhangzott,	 miután	 hátat	 fordított	 nekik	 és	 elvonult.	 Jack
felpattant,	hogy	utána	megy,	de	Archer	elkapta	a	karját.	Ülj	le,	te	bolond,	mondta
dühösen.	Ne	tedd	meg	neki	a	szívességet,	hogy	azt	gondolja:	hiszel	neki.
De	Jack	hitt	a	nőnek.	Tudta,	hogy	ez	nem	olyan	dolog,	amit	Chantal	csak	azért

talált	 ki,	 hogy	 bosszantsa	 őket.	 Az	 a	 rohadék	 féltestvére	 tehát	 életben	 van.	 És
lefektette	 az	 ő	 anyját!	Őrjöngött	 a	megalázottságtól,	 és	 ezt	mondta	Archernek:
egy	nap	elkapom	ezt	a	kis	fattyú	majmot,	és	akkor	vége!
–	Ámen	 –	 felelte	Archer,	majd	whiskyt	 kért.	 –	Különben	 visszajön	 és	 kéri	 a

részét.	És	akkor	mi	lesz	a	Kanoival?
Brad	 konyakot	 töltött	magának,	megforgatta	 a	 borostyánszínű	 folyadékot,	 és

közben	üres	 tekintettel	 a	pohár	 alját	 nézte.	Phyl	úgy	érezte,	 hogy	 szinte	nem	 is
vesz	tudomást	az	ottlétéről,	annyira	megigézte	a	múlt.
A	férfi	egy	hajtásra	kiitta	az	italt	és	így	szólt:	–	Jack	tudta,	hogy	Archer	képes

lenne	gyorsabban	elverni	ezt	a	második	vagyont,	mint	az	elsőt.	De	ez	a	pénz	Jack
nevén	 volt.	 Jacknek	 mindenáron	 a	 farm	 kellett.	 Ellátta	 Archert	 pénzzel,	 hogy



élhesse	 nagyvilági	 életét,	 és	 nekiállt	 újra	 felvirágoztatni	 az	 üzletet.	 Mindenét
beleadta	a	farmba;	neki	szentelte	az	életét.	És	bármit	megadott	volna	azért,	hogy
megint	felvirágozzék.	De	nekem	elmondta,	hogy	egy	pillanatra	sem	felejtette	el,
hogy	Johnny	él	valahol,	és	egy	nap	visszatérhet,	hogy	a	részét	követelje.
Jack	keményen	dolgozott	azokban	az	években.	Sok	nő	volt	az	életében,	mindig

is	 a	 nők	 kedvence	 volt.	 Aztán	 egy	 San	 Franciscó-i	 estélyen	 megismerkedett
Rebecca	Bradley-vel.	Még	azután	is,	amikor	már	gyűlölte,	folyton	azt	hajtogatta,
hogy	nála	szebb	nővel	még	sohasem	találkozott.
Rebecca	gazdag,	elkényeztetett	társasági	lány	volt,	aki	lenézte	a	fiatal	farmert.

Vadember,	 jegyezte	meg	 gúnyosan,	 amikor	 Jacket	 bemutatták	 neki.	 Jack	 pedig
csak	nevetett,	mert	eszébe	jutott	Johnny,	és	nagyon	szórakoztatónak	találta,	hogy
most	őt	tartják	vadembernek.
Azt	mondta,	Rebecca	elegáns	volt	és	illemtudó,	de	azonnal	megérezte	benne	a

lelki	rokonságot.	Ugyanolyan	vad	volt	és	romlott,	mint	amilyen	ő,	és	ez	nagyon
tetszett	 benne.	 Elmesélte,	 hogy	 a	 nő	 az	 apja	 limuzinjának	 hátsó	 ülésén
szeretkezett	vele	először.	Hazafelé	hajtottak	valami	partiról,	amit	a	hegyek	között
rendeztek.	A	sofőr	diszkréten	előrenézett,	de	Rebecca	tudta,	hogy	azért	tisztában
van	vele,	mi	folyik	a	háta	mögött,	és	ez	még	jobban	felizgatta.	Mindig	szeretett	a
tűzzel	 játszani,	mondta	 Jack.	Élvezte	 az	 érzést,	 hogy	 rajtakaphatják.	Csinálták	 a
szállodai	 liftben,	 a	 fürdőszobában	 az	 elegáns	 partikon,	 sikátorban	 egy	 falnak
támaszkodva,	akárcsak	egy	filléres	lotyó	és	felcsípett	pasasa.
Brad	 Phylre	 emelte	 fakó,	 elkínzott	 szemét.	 –	 Rebecca	már	 csak	 ilyen	 volt	 –

mondta.	És	soha	nem	változott	meg.
Remegő	 kézzel	 újabb	 pohár	 konyakot	 töltött	 magának.	 –	 De	 Jack	 megadott

neki	mindent,	amit	csak	kívánt,	és	Rebecca	úgy	érezte,	hogy	nem	tud	élni	nélküle,
így	 aztán	 két	 hónappal	 később	 összeházasodtak.	 Ez	 volt	 az	 év	 legnagyobb
társadalmi	 eseménye	 San	 Franciscóban.	 A	 lány	 apja	 egy	 hawaii	 cukormágnás
volt,	 volt	 is	 valami	 bennszülött	 beütés	 a	 családban,	 ami	 meglátszott	 Rebecca
hosszú,	fekete	haján,	szemének	metszésén.
Brad	 abbahagyta	 a	 járkálást	 és	 Phylre	 nézett.	 –	Várj	meg	 itt	 –	 parancsolt	 rá

hirtelen,	 és	 felemelte	 a	 kezét.	 Kiment	 a	 hallba,	 a	 kutya	 utána	 ügetett,	 körmei
csattogtak	a	deszkapadlón.
Phyl	 megborzongott,	 ahogy	 belegondolt,	 amit	 hallott:	 Tudta,	 hogy	 végre

megtudja	az	 igazat	Bradről,	és	előre	 tartott	 tőle,	mit	 fog	a	 férfi	mondani.	Arra
gondolt,	 bárcsak	 most	 a	 rendelőjében	 volna,	 Brad	 pedig	 a	 páciense.	 Idegesen
pillantott	a	visszatérő	férfira,	aki	egy	ezüst	keretes	fényképet	hozott.
–	Tessék	–	mondta,	és	remegő	ujjal	az	esküvői	ruhás	párra	mutatott,	amely	ott

állt	a	templom	bejárata	előtt,	és	mosolyogva	nézett	a	kamerába.	–	Ez	az	apám.	Ez



meg	itt,	hogy	az	isten	verje	meg,	ahol	van,	Rebecca.	–		Fájdalmasan	felnyögött,
majd	a	következő	pillanatba	a	sarokba	hajította	a	képet.
Phyl	összerezzent,	amikor	az	üveg	nagy	csattanással	széttört	a	falon.	A	kutya

odafutott,	megszaglászta	a	törmeléket	és	csendesen	morgott.
–	 Édes	 istenem!	 –	 kiáltott	 föl	 fájdalmasan,	 Brad.	 Letérdelt	 és	 kiemelte	 az

összekarmolt	 fényképet	a	 törmelék	közül.	–	Ezt	miért	csináltam?	–	kérdezte,	és
odadugta	a	képet	Phyl	orra	alá.	A	nő	hátrahőkölt.	–	Tudom,	hogy	miért	–	kiáltott
fel	 a	 férfi	 dühösen.	 –	Mert	 az	 anyám	 rossz	 nő	 volt.	 Olcsó	 ribanc.	 Fehérmájú
lotyó.	Mindenkire	 kivetette	 a	 hálóját,	 a	 férje	 barátaira,	 a	 saját	 barátaira,	 a	 futó
ismerősökre.	Még	miután	megszülettem,	 azután	 is	 folytatta,	 egyszerűen	 elvette,
amit	akart.
Belerogyott	 a	 székbe,	 és	 az	 arcát	 a	 kezébe	 temette.	 –	 Én	 voltam	 az	 ürügy,

amikor	találkára	ment	–	suttogta	ujjai	közül.	–	Mindenhová	magával	vitt.	Végül
is	ki	gyanakodhatott	volna	rá,	hogy	félredugni	jár,	amikor	a	gyereke	is	vele	van?
De	pontosan	ezt	csinálta.	Tanúja,	sőt	bűnrészese	lettem	mocskos	kis	játszmájának.
Az	 apám	 leginkább	 a	 farmon	 töltötte	 az	 idejét,	 az	 anyám	 ilyenkor	 San

Franciscóba	 ment.	 Amikor	 elindultunk,	 mindig	 arra	 gondoltam:	 talán	 most	 jó
lesz,	végre	kettesben	leszünk.	Most	talán	minden	rendben	lesz.	De	alig	láttam	őt,
kivéve,	amikor	engem	is	magával	cipelt	a	 társasági	eseményekre,	ahogy	ezeket
az	 „akciókat”	 nevezte.	 Kaptam	 néhány	 játékot	 vagy	 könyvet,	 és	 azt	 mondta,
legyek	jó	kisfiú	Azt	mondta,	ő	most	átmegy	a	barátjával	a	másik	szobába,	és	ne
zavarjam	őket;	fontos	beszélnivalójuk	van	egymással.
Brad	 fölemelte	 a	 fejét	 és	 komoran	 Phylre	 nézett.	 –	 És	 én	 soha	 nem

rosszalkodtam	–	mondta	–,	példásan	jó	gyerek	voltam.	Örömet	akartam	szerezni
neki,	 és	 megtettem,	 amire	 kért.	 Míg	 egy	 nap	 olyan	 sokáig	 várakoztatott	 –	 két
órát,	hármat,	de	talán	négyet	is	–,	hogy	megrémültem.	Az	ajtóhoz	tapasztottam	a
fülemet,	 de	 nem	 hallottam	 semmit.	 Féltem,	 hogy	 elfeledkezett	 rólam,	 hogy
elment	 és	 itt	 hagyott.	 Sőt	 az	 is	 az	 eszembe	 jutott,	 hogy	 talán	 meg	 is	 halt…
Kinyitottam	 az	 ajtót	 és	 bekukucskáltam.	 A	 függönyök	 be	 voltak	 húzva,	 az
éjjeliszekrényen	 égett	 a	 lámpa.	 Észrevettem	 a	 ruháit	 szerteszórva	 a	 padlón,	 és
megkönnyebbülten	felsóhajtottam.	Tudtam,	hogy	ruha	nélkül	nem	mehetett	el.
Beléptem	 a	 szobába,	 körülnéztem	 a	 sötétben.	 És	 akkor	 megláttam	 őket.	 Az

anyám	meztelenül	hevert	az	ágyon,	fekete	haja	szétomlott	a	pármán.	A	férfi	feje	a
mellén,	úgy	aludt.	Az	anyám	felém	fordult,	találkozott	a	tekintetünk.	Aztán	ahogy
csak	 nézett,	 a	 szeme	 körül	 valami	 hamiskás	 mosollyal,	 a	 kezébe	 vette	 a	 férfi
nemi	 szervét	 és	 simogatni	 kezdte.	 Hallottam,	 hogy	 a	 férfi	 felmordul	 és
megmozdul,	mire	rémülten	kirohantam	a	szobából.
Brad	Phylre	nézett,	de	a	nő	érezte,	hogy	szinte	nem	is	látja.	–	Azóta	is	kísért	az



anyám	nevetése.	Hallom	álmomban	és	ébren.	És	az	a	mosoly!	Nem	olyan	mosoly
volt	 ez,	 ahogy	egy	anya	a	 fiára	mosolyog.	–	Brad	kétségbeesetten	 rázta	meg	a
fejét.	–	Olyan	fantasztikusan	szép	volt!
–	 Ezután	 vásárolni	 mentünk,	 anyám	 vett	 magának	 egy	 új	 kalapot,	 piros

tollakkal.	 Innen	 teázni	 indultunk	 egy	 szállodába,	 amit	 nagyon	 szeretett.	 A
barátnőivel	találkozott.	Nézzétek,	milyen	jó	anya	vagyok,	nevetett,	még	teázni	is
magammal	viszem	a	 fiamat.	Megint	 azzal	 a	 sokatmondó	mosollyal	 nézett	 rám.
Olyan	 lovagias	 kisfiú,	 aki	megőrzi	 egy	 nő	 apró	 titkait,	mondta,	mire	 az	 egész
társaság	kacagni	kezdett.
Brad	hallgatásba	mélyedt,	arcát	megint	a	kezébe	temette.	Phyl	csak	várt,	szinte

még	lélegzetet	venni	sem	mert,	nehogy	a	férfiban	valami	újabb	veszélyes	emlék
ébredjen	fel.
Aztán	 Brad	 nagyot	 sóhajtott.	 –	 Évekkel	 később,	 amikor	 már	 rég	 elváltak,

megkérdeztem	 az	 apámtól,	miért	 tűrte	 ilyen	 sokáig,	 ő	 erre	 csak	megrántotta	 a
vállát	és	azt	mondta,	ő	is	hajszolta	a	gyönyört,	amikor	csak	tudta.	Különben	is	az
asszony	 beleillett	 a	 Kane	 dinasztiáról	 kialakult	 képbe:	 a	 szép	 és	 gazdag
nagyvilági	 dáma,	 a	 ragyogóan	 szép	 feleség	 és	 anya.	Valami	 furcsa	módon	 azt
hiszem,	illettek	is	egymáshoz.	A	nő	megszerezte,	amit	akart,	az	apám	úgyszintén.
Az	apám	elárulta,	hogy	semmit	sem	jelentettek	számára	a	nők.	Emlékeztetett	rá,
hogy	egy	dolog	 fontos	csak	az	életünkben,	ez	a	Kanoi	 farm.	Ezt	ne	 felejtsd	el,
fiam	mondta.	És	én	soha	nem	felejtettem	el.
Az	apám	elmesélte	a	farm	történetét,	hogy	Archer	hogyan	indította	el,	beszélt	a

kezdeti	anyagi	nehézségekről,	beszélt	a	vagyonról,	amely	már	évekkel	korábban
is	a	miénk	lehetett	volna,	ha	nincs	a	féltestvére.
Az	 az	 átkozott	 kis	 majom	 megpróbálta	 elrabolni,	 ami	 minket	 illetett,	 Brad,

mondta	 az	 apám.	 Ha	 Archer	 nem	 olyan	 ravasz,	 akkor	 most	 nem	 ülnénk	 itt,
Amerika	 egyik	 legnagyobb	marhatenyésztő	 farmján.	 Tudom,	 hogy	meg	 kellett
volna	 ölnöm	 azt	 a	 majmot,	 amikor	 alkalmam	 nyílott	 rá,	 mert	 a	 zsigereimben
érzem,	hogy	most	is	él	valahol,	megbújik,	mint	a	csörgőkígyó,	és	csak	arra	vár,
hogy	lecsaphasson.	Egy	nap	megpróbálja	rátenni	a	kezét	arra	a	vagyonra,	fiam.
Mindent	 el	 akar	 ragadni,	 amiért	 a	Kane	 család	 az	 évek	 során	megdolgozott:	 a
vérrel-verejtékkel	 megművelt	 földet,	 az	 örökségünket,	 a	 nevünket!	 Résen	 kell
lennünk,	 mert	 amikor	 visszajön	 és	 követelőzni	 kezd,	 le	 kell	 csapnunk	 –
villámgyorsan	és	kegyetlenül.
Brad	nyugodtan	Phylre	nézett	és	csendesen	hozzátette:	–	Egész	életemben	erre

a	pillanatra	vártam.
Phyl	nyugtalanul	ült	a	pamlag	szélén.	Brad	hangulatváltásai	a	gyilkos	dühből	a

jeges	nyugalomba	baljós	dolgokat	vetítettek	előre;	ebben	tökéletesen	biztos	volt.



–	És	gondolod,	hogy	egy	nap	el	is	fog	jönni?	–	kérdezte	csendesen.
A	 férfi	 felállt,	 újabb	 konyakot	 töltött	magának	 és	 egy	 hajtásra	 kiitta.	 –	Most

már	nem	–	jegyezte	meg	hűvösen.	–Most	már	soha.
Végigfutott	a	hideg	Phyl	hátán.	Vajon	azt	akarja	mondani,	hogy	Johnny	azóta

megjelent?	 Hogy	 megölte?	 Nem	merte	 megkérdezni.	 –	 Tudod,	 Jack	 majdnem
megölte	 Rebeccát,	 mielőtt	 elment	 volna	 innen	 –	 jegyezte	 meg	 Brad,	 mintegy
mellékesen.	 –	 Azt	 mondta,	 a	 nő	 túlfeszítette	 a	 húrt,	 és	 hirtelen	 elpattant	 benne
valami.	 Felkapta	 a	 puskát,	 és	 megfenyegette,	 hogy	 lelövi,	 de	 Rebecca	 csak
nevetett	 és	 elment.	Mindent	 tudott	 az	 apámról,	 a	Kane	 családról.	Az	 alma	 nem
esik	messze	a	fájától,	mondta	megvetően,	hogy	provokálja.
–	Istenem	–	suttogta	Phyl	és	nem	merte	megkérdezni,	mi	történt.
–	Le	kellett	volna	lője,	de	nem	tette	–	folytatta	Brad	komoran.	–	Csak	eltángálta

egy	kicsit.	Épp	ideje	volt.	Én	az	ajtóból	láttam	és	örültem.	Mint	ahogy	örültem,
amikor	az	anyám	elment,	és	végre	kettesben	maradtunk	az	apámmal.	Elváltak,	mi
meg	éltük	a	magunk	életét	a	farmon.	Az	apám	iskolába	küldött,	aztán	egyetemre,
de	alig	vártam,	hogy	hazatérjek.
Brad	ismét	 járkálni	kezdett,	kezét	zsebre	dugva,	a	fejét	 leszegve.	–	Soha	nem

láttam	viszont	az	anyámat.	Archer	néhány	éve	meghalt,	aztán	nem	sokra	rá	hírt
kaptunk,	 hogy	 anyámat	 szélütés	 érte.	 Élt	még	 egy	 darabig,	 de	 senki	még	 csak
meg	 sem	 látogatta.	Állítólag	 a	 fél	 arca	megbénult	 és	 groteszkül	 eltorzult,	 de	 a
másik	fele	normális	maradt	és	szép.	Sem	beszélni,	sem	járni	nem	tudott,	aztán	két
évvel	később	ő	is	meghalt.
–	Jacket	egy	hittelen	vihar	kapta	el	a	tengeren,	egy	évre	rá,	hogy	hazajöttem	az

egyetemről.	A	hullámok	lesodorták	a	kis	halászhajóról,	vízbe	fúlt.	Azt	mondják,
akkor	is	részeg	volt.
–	Mindent	én	örököltem:	a	farmot,	a	házakat,	a	szigetet.	Keserűen	felnevetett.	–

És	 örököltem	 a	 félelmet,	 hogy	 az	 örökös	megjelenik.	A	Kane	 család	 szívében
lapító	csörgőkígyót,	amely	csak	arra	vár,	hogy	lecsaphasson.
Phyl	 felnézett	 rá,	 habozott,	 vajon	 feltegye-e	 a	 végzetes	 kérdést.	 De	 tudnia

kellett	a	választ.	–	És	mit	tettél?	–	suttogta.
Brad	 odajött	 és	 megállt	 előtte.	 Mélyen	 belenézett	 a	 szemébe.	 Lágyan

megsimogatta	 Phyl	 fekete	 haját,	 kisimította	 rémült	 szeméből.	 –	 Mi	 mást,
elintéztem,	természetesen	–	felelte	csendesen.
Phyl	 felnézett	 a	 kellemes,	 mosolygó	 arcra,	 a	 szép	 és	 őrülten	 csillogó

szemekbe.	Eszébe	jutott,	mit	mondott	Mahoney:	az	ember	megérzi,	ki	a	bűnöző,
még	 ha	 normális	 ember	 jelmezébe	 bújik	 is.	 Egyenes,	 tisztességes	 kinézetű
fickók,	 akárcsak	 te	meg	 én.	De	 a	 híres	 dr.	 Phylnek	mindenkinél	 jobban	 tudnia
kell,	mi	megy	végbe	 egy	 ember	 fejében,	hogy	mi	 rejtőzik	 a	 sötét	 bugyrokban.



Ezek	a	dolgok	elrejtőznek	a	rokonszenves	külső	és	a	drága	ruhák	mögött.	Ezek
az	 emberek	 verik	 a	 feleségüket,	megerőszakolják	 a	 saját	 lányukat,	 gyilkolnak.
Egyszerű	emberek,	akárcsak	te	vagy	én.
Pontosan	 leírta	 azt	 az	 embert,	 aki	 itt	 áll	 előtte.	 Brad	 iskolapéldája	 a

pszichopatának,	amit	ő,	az	állítólag	okos	pszichiáter,	nem	vett	észre.
Phyl	 összerándult,	 amikor	megérezte	 á	 férfi	 kezét	 a	 vállán.	 Félt,	 hogy	Brad

meglátja	 a	 szemében	 csillogó	 rémületet,	 ezért	 gyorsan	 lehajtotta	 a	 fejét.
Nyugodtnak	kell	maradnia,	másfelé	kell	terelnie	a	férfi	gondolatait.	Ki	kell	jutnia
innen.
A	 férfi	megszólalt	 kedves,	 aggódó	hangján,	 amelyet	már	olyan	 jól	 ismert:	 –

Szegény	Phyl,	egész	éjszaka	beszéltem,	nem	hagytalak	aludni.	Nézd,	a	nap	már
fel	is	jött.	Menj,	feküdj	le,	szerelmem,	pihenj	egy	kicsit!	–	Az	órájára	pillantott,
majd	könnyedén	hozzátette,	mintha	ez	a	hosszú,	 lélekföltáró	gyónás	nem	is	 lett
volna:	–	Majd	elfelejtettem.	Reggel	megbeszélésem	lesz	a	farmon.	Most	azonnal
oda	kell	repülnöm.
Phyl	behunyta	a	szemét,	próbált	nem	megrezzenni,	amikor	a	 férfi	 lehajolt	és

megcsókolta	 a	 homlokát.	 –	 Később	 visszajövök	 –	 ígérte,	 immár	 megszokott,
normális	hangján.	–	Szeretném,	ha	itt	várnál	meg.	Ne	menj	ki!	Még	a	házból	se.
Megígéred?
A	nő	bénultan	bólintott.	–	Megígérem.
–	 Akkor	 jó.	 –	 A	 férfi	 elégedetten	 mosolygott.	 Most	 az	 egyszer	 megbízom

benned.
Phyl	 nézte,	 ahogy	 az	 ajtó	 felé	 indul,	 ahogy	 füttyent	 a	 kutyának.	Az	 álmatlan

éjszaka,	 az	 ital	 egyáltalán	 nem	 látszott	 rajta.	 Arca	 sima	 volt,	 nyugodt.	 Drága
ingében,	vasalt	farmerjében	tetőtől	talpig	a	gazdag	és	rokonszenves	világfi	képét
mutatta.	Brad	megállt	az	ajtóban	és	megfordult.	–	Várj	rám,	Rebecca	–	mondta,
és	becsukta	maga	mögött	az	ajtót.
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Phyl	 várta,	 mikor	 hallja	 meg	 Brad	 kocsijának	 hangját,	 aztán	 a	 szobájába

rohant,	 és	 belehajigálta	 a	 holmiját	 a	 táskájába.	 Kitelefonált	 a	 repülőtérre	 és	 a
következő	 járatra	 helyet	 foglaltatott.	 Majd	 taxit	 hívott,	 és	 idegesen	 járkált	 a
szobában,	 míg	 a	 kocsi	 meg	 nem	 érkezett.	 A	 szótlan	 kínai	 szolga	 a	 semmiből
bukkant	 elő,	 kivitte	 a	 poggyászát,	 és	 Phyl	 meglepetten	 arra	 gondolt,	 vajon
honnan	tudta,	hogy	indulni	készül.	Nyilván	kihallgatta,	ahogy	telefonon	beszélt,
döntötte	el	végül	magában,	és	kíváncsi	lett	volna,	vajon	mit	hallgattak	még	ki	a
szolgák	ebben	a	titkoktól	hemzsegő	házban.
Habozva	megállt	az	ajtóban,	és	arra	gondolt,	vajon	mit	csinál	majd	Brad,	ha

megtudja,	 hogy	 búcsú	 és	magyarázat	 nélkül	 távozott.	 Ügy	 döntött,	 ír	 pár	 sort:
„Brad,	jobb,	ha	nem	találkozunk	többet.	Én	nem	tudok	neked	segíteni	semmiben.”
A	cédulát	a	szolga	kezébe	nyomta,	aztán	gyorsan	beült	a	kocsiba,	majd	ahogy

elhajtottak,	 végig	 a	 hátsó	 ablakot	 figyelte,	 mintha	 azt	 várta	 volna,	 hogy	 Brad
utána	rohan,	a	vérszomjas	dobermann	pedig	ott	liheg	a	sarkában.
Gyorsan	elfoglalta	a	helyét	a	gépben.	Megkönnyebbülten	sóhajtott	föl,	amikor

az	 ajtókat	 bezárták.	 A	 sírás	 fojtogatta,	 amikor	 felfogta,	 mennyire	 meg	 volt
rémülve.	Még	 belegondolni	 sem	mert,	milyen	 lélektani	 vonzatai	 vannak,	 hogy
Brad	 összekeverte	 őt	 Rebeccával.	 Nem	 akart	 mást,	 mint	 aludni	 és	 öt	 órával
később	 felébredni	 San	 Franciscóban.	 És	 azonnal	 találkozni	 Mahoney-val.	 A
rémülettől	 végigfutott	 a	 hátán	 a	 hideg.	 Jézus	 isten,	 gondolta,	 mennyire
szükségem	van	Mahoney-ra!
Lassan	 telt	 a	 vasárnap	 reggel	 8-tól	 délután	 4-ig	 tartó	 szolgálat.	 Mahoney

többször	 is	 úgy	 érezte,	 hogy	 elakadt	 az	 óra	 mutatója.	 Arra	 gondolt,	 ahelyett,
hogy	 örülne,	 hogy	 rövid	 időre	 békét	 hagynak	 neki	 a	 kábítószer-kereskedők,	 a
fegyveres	rablók	vagy	az	otthon	őrjöngő	részegek,	most	szenved	a	tétlenségtől.
Addig	 pötyögtette	 a	 komputert,	míg	Brad	Kane	 neve	 ismét	 föl	 nem	bukkant.

Többször	 is	 végignézte	 a	 részleteket,	 mert	 még	 mindig	 zavarta	 valami	 Mr.
Hawaiival	kapcsolatban.	És	végre	itt	volt	előtte	fehéren-feketén	kiderült,	hogy	a
férfi	múltjában	van	valami,	ami	megerősítette	a	gyanúját.
Az	 eset	még	 egyetemista	 korában	 történt,	Brad	nekitámadt	 egy	 fickónak	 egy

bárban.	Semmi	különös,	mondhatnánk,	két	egyetemista	besörözik	és	egymásnak
esik.	Csak	ez	egy	különösen	csúnya	eset	volt.	Brad	egy	törött	poharat	nyomott	a
másik	 arcába.	Mr.	Hawaii	megúszta,	mert	 az	 apja	kitűnő	ügyvédet	 fogadott	 fel.
Arról	nem	szólt	a	 fáma,	mekkora	kártérítést	gombolt	 le	az	áldozat;	Brad	Kane



két	hónapot	kapott	felfüggesztve.
Két	 évvel	 később	 támadónak	 minősülő	 fegyver,	 nevezetesen	 egy	 kés

birtoklásáért	 vették	 őrizetbe.	 Nem	 használta	 ugyan,	 de	 az	 áldozat	 szerint
megfenyegette	 vele.	 Ezúttal	 az	 áldozat	 nő	 volt.	 Egy	 prostituált	 Honoluluban.
Ismét	csak	némi	pénz	cserélt	gazdát,	a	bíró	Bradet	dorgálásban	részesítette,	több
szó	nem	is	esett	a	dologról.
A	harmadik	epizód	nemrégiben	történt.	Néhány	hónapja	megöltek	egy	szolgát

a	Kane	birtokon.	A	 jelentés	 szerint	Brad	Kane	kutyája,	egy	dobermann	hirtelen
megvadult	 és	 a	 szolgára	 támadt.	Brad	Kane	 saját	kezűleg	 lőtte	 le	 a	kutyát,	 és	ő
hívta	ki	a	rendőröket	is.	Az	áldozat	egy	öregember	volt,	aki	ötven	éve	dolgozott
már	 a	 családnál.	Közölte,	 hogy	 sürgős	 üzleti	 útra	 kell	mennie,	 de	 visszatérése
után	 készséggel	 válaszol	 a	 kérdéseikre.	 Így	 is	 történt	 egy	 hónappal	 később,
amikor	hazatért	Párizsból.	Addigra	az	öregembert	már	eltemették,	természetesen
Kane	költségére,	a	vizsgálat	megmaradt	a	formalitás	szintjén.	Egy	eskü	alatt	tett
vallomás,	egy	hivatalos	sajnálkozó	nyilatkozat,	semmi	több.
Mahoney	felsóhajtott	és	kikapcsolta	a	gépet.	Egy	fiatalkori	verekedés	nem	lett

volna	érdekes.	Kettő	már	igen.	A	harmadik,	megmagyarázhatatlan	eset	pedig	már
túlságosan	sok	egy	ember	nyilvántartási	lapján.
Épp	azon	gondolkozott,	hogy	felhívja	Hawaiin	Phylt,	elmondja	neki,	mit	talált,

hogy	 nagyon	 nem	 tetszik	 neki,	 és	 hogy	 jöjjön	 el	 onnan	 azonnal.	 Ebben	 a
pillanatban	azonban	megszólalt	a	telefon.
Phyl	 volt	 az.	A	 háttérből	 erős	 bugás	 hallatszott.	 –	A	 gépről	 hívlak	 –	mondta

Phyl.	–	Találkoznom	kell	veled,	Mahoney.
–	Mi	baj?	–	kérdezte	a	férfi	gyorsan.	–	Bántott?
–	Nem,	jól	vagyok.	A	gép	három	körül	érkezik.
–	 Miért	 nem	 ugrasz	 be	 hozzám?	 Hagyok	 üzenetet	 a	 rögzítődön,	 ha	 valami

közbejönne.
–	Szükségem	van	rád,	Mahoney.
–	Örömmel	 hallom,	 doki.	Végül	 is	 azért	 vagyunk,	 hogy	 segítsünk.	 –	Érezte,

hogy	a	nő	komolyan	gondolja,	amit	mond.
Alig	 tette	 le	 a	 kagylót,	 a	 telefon	 ismét	megszólalt.	Amikor	 felvette,	 egy	 brit

akcentussal	beszélő	férfihangot	hallott	meg	benne.	–	Nick	Lascelles	vagyok,	Bea
French	és	Phyl	Forster	ismerőse.
–	Üdvözlöm,	Nick	–	mondta	Mahonney.	–	Sokat	hallottam	magáról	Beától.	És

kivétel	nélkül	jó	dolgokat.
–	 Képtelen	 vagyok	 elérni	 Phylt	 –	 vágott	 közbe	 Nick	 –,	 így	 aztán	 úgy

döntöttem,	 felhívom	magát.	Egy	 kis	 kutatást	 végeztünk	 a	 villával	 kapcsolatban.
Nos,	 rábukkantunk	 az	 összefüggésre.	Beának	 eszébe	 jutott,	 hogy	 az	 a	 kisfiú	 az



álmában	az	édesapja	volt.	Ötéves	koráig	a	villában	élt,	Bea	tizennégy	éves	volt,
amikor	az	apja	elvitte	oda,	és	elmondta	neki	az	egész	történetet.	A	lány	nagyon
feldúlt,	Mahoney	 úr,	 hiszen	 a	 szüleit	 tavaly	 vesztette	 el	 egy	 autóbalesetben.	Az
apja	John	Jones	volt,	a	festő.
Mahoney	elismerően	füttyentett.	Ismerte	és	szerette	Jones	képeit.	–	Emlékszem,

olvastam	 az	 újságban	 –	 felelte.	 –	 Tragikus	 fordulat,	 de	 mi	 van	 a	 család	 többi
tagjával?
–	 Nem	 él	 egyik	 sem.	 A	 lány	 egyedül	 maradt.	 Mahoney	 azon	 gondolkozott,

vajon	 emiatt	 vált-e	 a	 lány	 amnéziássá.	 Szörnyű	 trauma	 lehetett.	 –	 És	mi	 van	 a
Mitchell-hasadékkal?
–	Éppen	ez	az.	Arra	még	mindig	nem	emlékszik,	ki	akarta	megölni,	vagy	hogy

miért.	Őrületbe	kergeti	magát	emiatt.	Szörnyen	feldúlta	a	dolog,	de	a	gyerekek
segítettek,	most	már	nyugodtabbnak	tűnik.	Ennek	ellenére	úgy	gondoltam,	hogy
jobb,	ha	felhívom	magát.	Bea	szerint	maguk	barátok.
–	Igen,	jóban,	vagyunk.	Beának	a	jelek	szerint,	nem	lehetett	túl	sok	barátja.	De

ez	akkor	is	furcsa.	Hiszen	mégiscsak	egy	híres	festő	lányáról	van	szó.	Valakinek
csak	hiányolnia	kellett	volna…
–	 Azt	 mondta,	 hogy	 eltűnt	 a	 világ	 szeme	 elől	 a	 temetés	 után.	 Lejött	 ide,	 a

provence-i	 farmjukra.	 Egyedül	 akart	 lenni.	 Azt	 hiszem,	 az	 emberek	 ezt
tiszteletben	 tartották,	 ezért	 nem	 háborgatták.	 Végül	 aztán	 visszament	 az
Államokba,	 a	 berkshire-i	 házukba,	 onnantól	 kezdve	 viszont	 semmire	 sem
emlékszik.
–	Rendben,	mondja	meg	nekem	a	lány	teljes	nevét,	Nick,	munkához	látok.
–	A	teljes	neve.	Marie-Laure	Leconte	Jones.	1968-ban	született,	a	család	háza	a

massachusettsi	Favershamben	van.	A	nyarakat	pedig	Les	Cérisiers-ben	töltötték,
nem	messze	Bonnieux-től	Provence-ban.
Mahoney	bólintott.	Köszönöm,	hogy	vele	van,	Nick.	Maradjon	mellette,	most

nagy	szüksége	van	minden	segítségre.
Mahoney	 letette	 a	 kagylót,	 bekapcsolta	 a	 számítógépet,	 és	 lehívta	 azoknak	 a

nőknek	a	listáját,	akik	trópusi	vagy	szubtrópusi	tájról	érkeztek	a	San	Franciscó-i
reptérre	azon	a	héten,	amikor	Beát	megtámadták.	Gyorsan	végigfutott	a	neveken.
Mindegyik	le	volt	ellenőrizve.	Újra	szemügyre	vette	a	listát.	Ekkor	rábukkant.	A
név	mellett	az	állt,	hogy	„kiszállt”.	Ezek	a	rohadt	gépek	valóban	tévedhetetlenek.
„M.	L.	L.	Jones”,	állt	a	listán.	„United,	51	l-es	járat	Honolulu	felől.	Ind.:	18	óra.

Érk.:	23	óra.”
Hawaii!	 Már	 megint	 Hawaii.	 Mahoney	 meglepetten	 füttyentett.	 Talán	 mégis

kétszer	csap	be	a	villám	ugyanoda.	Miközben	a	honolului	rendőrséget	hívta,	azon
törte	a	 fejét	vajon	mit	keresett	 a	nemrég	elárvult	 fiatal	Marie-Laure	a	 szigeten.



Azzal	 nyugtatta	 magát,	 hogy	 vélhetően	 pihenni	 akart.	 De	 azért	 érdemes
utánanézni;	megkérte	a	honolului	kollégákat,	tudják	meg,	mikor	érkezett,	melyik
szállodában	 szállt	 meg,	 és	 minden	 mást,	 amit	 fontosnak	 gondolnak.	 Aztán
magára	kapta	a	zakóját	és	hazament,	hogy	találkozzék	Phyllel.
A	 nő	 a	 ház	 előtt	 várt	 rá.	Nem	volt	 kisminkelve,	 szemei	 alatt	 hatalmas	 fekete

árok.
–	Pokolian	nézel	ki	–	jegyezte	meg	Mahoney	üdvözlésként.
–	Pontosan	úgy	is	érzem	magam.
Phyl	 a	 férfi	 karjába	 vetette	 magát,	 Mahoney	 magához	 szorította.	 –	 Mondd,

doki,	mi	 baj?	 –	 kérdezte	 kedvesen.	 –Tudom,	 hogy	 remek	 fickó	 vagyok,	 de	 azt
hittem,	nem	rúghatok	labdába	Mr.	Hawaii	mellett.
A	nő	még	jobban	megfeszítette	a	karját	a	nyaka	körül.	–Még	a	nevét	se	említsd!

–	mondta	színtelen	hangon,	arcát	mélyen	a	férfi	mellkasába	fúrva.
–	Annyira	súlyos	az	ügy?
–	Annyira.
–	 Én	 nem	 akarok	 most	 károgni,	 hogy	 én	 megmondtam.	 Már	 kifejtettem	 a

véleményemet.
–	Tudom.	Megmondtad,	hogy	ne	találkozzam	vele.	Hinnem	kellett	volna	neked

–	mondta	Phyl,	és	ment	a	férfi	után	a	lépcsőn,	fel	a	lakáshoz.
–	Magadnak	kellett	volna	hinned.	Az	ösztönöd	és	az	agyad	is	megsúgta,	hogy

baj	van.	Csak	nem	akartad	elismerni.
Phyl	 lerogyott	 egy	 székre.	–	Elismerem	–	mondta,	 és	bűnbánóan	nézett	 föl	 a

férfira.	–	Hogy	lehettem	ennyire	ostoba,	Mahoney,	és	éppen	én?
A	férfi	 rántott	 egyet	a	vállán.	–	Egyszerű.	Elhitted,	 amit	Brad	elhitetett	veled.

Így	csinálja	minden	szélhámos.
–	Ő	több	annál.	Mentálisan	súlyosan	zavart.
–	Valóban?	 –	Mahoney	 kiment	 a	 konyhába	 és	 kávét	 csinált	 –	 Talán	 érdekel,

hogy	 én	 is	 utánanéztem	Brad	Kane	 úrnak.	 Nem	mondhatnám,	 hogy	meglepett,
hogy	 szerepel	 a	 nyilvántartásban.	 –	 A	 nő	 rémülten	 pillantott	 rá.	 –	 Ó,	 semmi
komoly	–	mondta	erre	a	férfi.	–	Csupán	összeszabdalt	egy	srácot	az	egyetemen,
késsel	megfenyegetett	egy	prostit.	Szóval	semmi	komoly.	Egyelőre.
–	Engem	halálra	rémített,	Mahoney	–	mondta	a	nő.
–	Mi	történt?	–	Mahoney	a	sűrű	eszpresszókávét	apró	csészékbe	töltötte,	majd	a

tálcára	tett	egy	cukortartót	is.
–	Rebeccának	szólított.
A	férfi	éles	pillantást	vetett	Phylre:	Aztán	elmosolyodott.	–	Ő	a	mama?
–	Ez	nem	vicc	–	felelte	a	nő	védekezve.
–	Tökéletesen	igazad	van,	nem	az.	Ez	a	pasas	beteg,	kislány,	erről	van	szó.



–	 Megrémültem.	 Végigbeszélte	 az	 éjszakát,	 és	 közben	 úgy	 járkált	 fel-alá…
mint	 egy	 ketrecbe	 zárt	 állat.	 Elmondott	 mindent	 a	 gonosz	 nagyapjáról,	 az
apjáról,	Jackről	és	Rebeccáról.	Jaj,	istenem,	Mahoney	–	sóhajtott	föl	Phyl	–,	azt
hiszem,	megölt	valakit.
A	 férfi	 a	 kezébe	 nyomta	 a	 csészét.	 –	 Cukrot?	 –	 kérdezte	 udvariasan.	 A	 nő

bénultan	nézett	rá,	miközben	néhány	kanál	cukrot	a	kávéba	tett.	–	Oké,	kislány	–
szólalt	meg	a	férfi	–,	előbb	idd	meg	a	kávét,	aztán	mondj	el	mindent.	Az	elejétől
kezdve…
Phyl	így	is	tett,	most	először	Mahoney	egyszer	sem	szólt	közbe.	–	Szóval	azt

hiszed,	hogy	megölte	azt	a	Johnnyt,	vagy	kit?	–	kérdezte	a	végén.
A	nő	bólintott.	–	Mi	mást	gondolhatnék?
–	Szerinted	téged	is	meg	akart	ölni?
–	 Nem	 tudom	 –	 felelte	 Phyl	 tehetetlenül.	 –	 Hol	 dühöngött,	 hol	 kedves	 volt.

Féltem	 tőle.	 Tudod,	 az	 ösztönös	 megérzés,	 amire	 szerinted	 hallgatnom	 kellett
volna.	 Egyszerűen	 nem	 hittem	 a	 szemétnek.	 Csak	 néztem	 ezt	 a	 jóképű,	 sikeres
embert,	és	nem	is	tudom…	egy	ember,	akinek	mindene	megvan.	Aztán	eszembe
jutott,	mit	mondtál.	A	gyilkosokról,	a	gyerekmolesztálókról,	akik	úgy	néznek	ki,
mint	 mi,	 akik	 drága	 ruhák	 meg	 a	 normális	 külső	 mögé	 rejtik	 a	 bűneiket.
Pszichiáterként	 megértettem,	 mi	 tette	 tönkre.	 Megértettem	 a	 viszonyát
Rebeccával.	 Azt	 tudtam,	 hogy	 Jack	 keménykezű	 apa	 volt,	 az	 erkölcsi	 érzék
legcsekélyebb	 morzsája	 nélkül.	 Egy	 darabig	 szinte	 sajnáltam	 is,	 de	 aztán
rájöttem,	hogy	túl	késő.	Brad	már	átlépte	a	határt	a	képzelet	és	a	valóság	között.
Persze	 tökéletesen	 fenn	 tudja	 tartani	a	 látszatot.	Soha	senki	nem	„sejtette	volna,
mi	 minden	 viharzik	 benne.	 És	 ekkor	 kezdtem	 el	 félni,	 mert	 rájöttem,	 hogy
mindenre	képes.
–	Szerinted	összetévesztett	Rebeccával?
–	Igen	–	felelte	Phyl	csendesen.	–	A	gyűlölet	és	a	szeretet	között	ingadozik,	ha

róla	van	szó.	De	tudom,	hogy	a	gyűlölet	a	domináns.
–	Most	az	a	problémánk	–	jegyezte	meg	Mahoney	–,	hogy	hol	van	Mr.	Hawaii

ebben	a	pillanatban.
–	Ez	után	az	őrült	éjszaka	után	–	szólalt	meg	döbbent	arccal	Phyl	–,	ez	után	a

kitárulkozás	után,	amit	biztos,	hogy	soha	nem	tett	meg	senkinek,	 lazán	közölte,
hogy	 üzleti	 megbeszélése	 van	 a	 farmon.	 Hogy	 odarepül	 és	 később	 majd
visszajön.	Az	első	a	farm,	minden	más	mellékes!	–	Phyl	megborzongott.	–	Hála
istennek,	hogy	eszébe	jutott,	különben	nem	tudom,	mi	történt	volna…
–	Szóval	még	mindig	Hawaiin	van?
–	Igen.
Mahoney	 elvigyorodott.	 –	 Kár.	 Már	 arra	 gondoltam,	 megkérlek,	 hogy



éjszakázz	nálam.	Természetesen	biztonsági	okokból,	hátha	esetleg	felbukkanna.
Phyl	önkéntelenül	elnevette	magát.	–	Erre	még	te	sem	beszélhetsz	rá.
Mahoney	 ismét	 kiment	 a	 konyhába.	 Kivett	 egy	 csirkét	 a	 hűtőből	 és	 kezdte

szétbontani.	Phyl	fintorgott,	mire	rámosolygott.	–	Ne	aggódj,	csak	levest	főzök.
Közben	 pedig,	 csak	 hogy	 ne	 hidd,	 hogy	minden	 olyan	 rosszul	 áll,	 van	 egy	 jó
hírem.	Beának	visszatért	a	memóriája.
Phylnek	 leesett	 az	 álla.	 –	Úristen!	 –	 kiáltott	 fel.	 –	És	már	megint	 nem	 tudott

elérni	engem!
–	Nem	is	volt	szüksége	rád	–	 jegyezte	meg	Mahoney,	és	a	 rézfenekű	 lábasba

rakta	 a	 húsdarabokat,	 majd	 egy	 marék	 zöldséget	 dobott	 rájuk.	 –	 Nick	 ott	 volt
vele.	 –	 Elmondta	 Phylnek,	 amit	 a	 fiatalembertől	 hallott.	 –	 Szóval	 ez	 a	 nagy
helyzet	–	mondta	a	férfi	befejezésül.	–	Beát	tehát	Marie-Laure	Leconte	Jonesnak
hívják,	 és	 a	 sors	 kifürkészhetetlen	 akaratából	 Honoluluból	 érkezett	 San
Franciscóba	aznap	délután,	amikor	rátámadtak.
Phyl	 szeme	 elkerekedett.	 –	 De	 természetesen	 ez	 csak	 véletlen	 egybeesés	 –

mondta.
–	 Tudod,	 hogy	 nagy	 híve	 vagyok	 a	 véletlen	 egybeeséseknek,	 különösen	 ha

bűntényről	van	szó.	–	Mahoney	egy	pohár	vörösbort	nyomott	Phyl	kezébe.
–	Szegény	Bea!	 Pontosabban	Marie-Laure	 –	 sóhajtott	 föl	 a	 nő	 szomorúan.	 –

Elveszti	a	szüleit,	aztán	megtámadja	egy	őrült.	Nem	csoda,	ha	ki	akarta	kapcsolni
az	emlékeit.
–	Persze	hogy	nem	–	bólintott	a	férfi	és	megfűszerezte	a	levest.
–	Franciaországba	utazom	–	jelentette	ki	Phyl,	és	határozott	léptekkel	a	telefon

felé	indult.	–	Felhívom	a	légitársaságot	és	lefoglaltatok	egy	helyet	az	első	párizsi
gépen.
–	Helyes,	 doki	 –	mondta	 nyugodtan	Mahoney.	 –	De	 előbb	 egyél,	 utána	majd

telefonálhatsz.	A	leves	tíz	perc	múlva	kész.	Fogadok,	hogy	legalább	huszonnégy
órája	nem	ettél.
Mahoney	 telefonon	 helyet	 foglaltatott	 neki	 a	 washingtoni	 járatra,	 ahonnan

közvetlen	gép	indult	Nizzába:	Phyl	megkönnyebbülve	gondolt	rá,	hogy	így	több
ezer	mérföldre	kerül	Bradtől.
A	nő	Mahoney-re	nézett,	aki	az	ablak	keretének	dőlt.	A	háta	mögött	le	lehetett

látni	az	öbölre,	a	fényárban	úszó	hajókra,	a	hídon	haladó	kocsikra,	amelyeknek	a
fényei	visszaverődtek	az	égen.	Mahoney	karba	tette	a	kezét	és	dúdolta	a	Mozart-
áriát,	amely	a	háttérben	szólt	a	hangszórókból.	Olyan	nyugodtnak	tűnt,	mint	aki
békében	él	magával	és	a	környezetével.	Phylnek	önkéntelenül	az	jutott	az	eszébe,
mennyire	 ellentéte	 Bradnek,	 aki	 úgy	 járkált	 a	 szobában,	 mint	 egy	 feldühödött
állat.



–	 És	mit	 fogsz	 vele	 csinálni?	 –	 kérdezte	Mahoney,	 mintha,	 a	 gondolataiban
olvasna.
–	Holnap	elutazom	–	válaszolta	határozottan	Phyl.	 –Küldök	neki	 egy	 levelet,

hogy	 nem	 találkozom	 vele	 többé.	 Javaslok	 neki	 egy	 terapeutát	 Hawaiin.	 Mire
visszatérek,	talán	bele	is	nyugszik	a	dologba.
Mahoney	szkeptikus	pillantást	vetett	rá.	–	Komolyan	azt	hiszed?
A	nő	fáradtan	nyúlt	a	blézere	után.	–	Reméljük	a	legjobbakat.
Szótlanul	 ültek	 a	 férfi	 kocsijában	 egész	 úton.	 –	 Bárcsak	 holnap	 veled

mehetnék!	–	sóhajtott	föl	a	férfi,	amikor	Phylt	kitette	a	háza	előtt.
–	Nekem	is	jólesne.	–	A	nő	vágyakozó	pillantást	vetett	rá.
–	 Nagyon	 vigyázz	 magadra	 és	 Marie-Laure-ra	 is.	 Nem	 is	 tudom,

melyikőtöknek	van	nagyobb	szüksége	rá.	–	Mahoney	finoman	megcsókolta	a	nő
arcát	 és	 figyelte,	 míg	 eltűnik	 a	 bejárati	 ajtó	 mögött,	 aztán	 bedörrentette	 a
Mustang	motorját,	és	végigszáguldott	az	üres	utcán.
Phylnek	 a	 liftben	 jutott	 az	 eszébe,	 hogy	 bárcsak	 vele	 lehetne	 a	macskája.	Az

üres	 lakásnak	 már	 a	 gondolatától	 iszonyodott,	 de	 Cocónak	 Mahoney-nál	 kell
maradnia,	 míg	 haza	 nem	 jön	 Franciaországból.	Mialatt	 kulcsával	 kinyitotta	 az
ajtót,	 eszébe	 jutott,	 mennyire	 élvezte	 a	 magánélet	 szentségéhez	 való,	 sokat
hangoztatott	jogát.	Most	rájött,	hogy	ez	a	magány.
A	 lakásban	 sötét	 volt,	 ettől	 egy	 pillanatra	 elbizonytalanodott.	 Megesküdött

volna,	 hogy	 egy	 lámpát	 égve	 hagyott,	 mint	 mindig.	 Végigfutott	 a	 tarkóján	 a
hideg,	 amikor	 benézett	 a	 sötét	 előszobába,	 közben	 elindult	 a	 keze	 a	 falon	 a
kapcsoló	felé.	Aztán	beleütközött	egy	ember	meleg	bőrébe.
A	férfi	karja	köréje	fonódott,	egyik	kezével	betapasztotta	a	száját,	míg	lábával

berúgta	 az	 ajtót	maguk	mögött.	 –Megint	 elhagytál,	Rebecca	–	 suttogta	dühösen
Brad.	–	Miért	tetted?	Amikor	tudod,	mennyire	szeretlek?
A	férfi	felgyújtotta	a	villanyt.	Phyl	megpördült	és	rémült	szemekkel	rámeredt.

–	Hogy	jutottál	be?	–	kérdezte.
A	férfi	hideg	mosollyal	meglóbált	az	orra	előtt	egy	kulcsot.	–	Lemásoltattam	a

tiédet,	míg	Hawaiin	voltunk	–	felelte	nyugodtan.	–	Azt	akartam,	hogy	bármikor	el
tudjalak	érni.	Akár	éjjel,	akár	nappal.
Brad	úgy	meredt	rá,	mint	amikor	egy	kígyó	hipnotizálja	a	nyulat.	Makulátlan

kék	kasmír	blézer	volt	rajta,	flanel	nadrág	és	kényelmes	szandál	–	a	tökéletesen
öltözött	úriember.	De	az	aranykeretes	szemüveg	mögött	 fakó	szeme	körül	nem
táncolt	mosoly.	Fagyos	volt	a	tekintete,	a	távolba	révedt,	Phyl	érezte,	hogy	most	a
saját	fantáziavilágában	jár.
–	 Ne	 haragudj,	 hogy	 megrémítettelek	 –	 mondta.	 –	 Jézusom,	 hiszen	 te

reszketsz!	 –	 Kinyújtott	 karral	 a	 nő	 felé	 lépett,	 aki	 ösztönösen	 hátrált.	 –	 Ne



bolondozz	már,	Rebecca!	Tudod,	hogy	nem	tudok	bocsánatot	kérni.	Azért	jöttem,
hogy	hazavigyelek,	ennyi	az	egész.	Tudod	te	 is,	hogy	mindig	Diamond	Headen
voltál	a	legboldogabb.	És	azt	akarom,	hogy	velem	legyél.	Hogy	soha	ne	hagyj	el
többé.
Phyl	 a	 hálószoba	 felé	 araszolt.	 Rémült	 szemét	 egy	 pillanatra	 sem	 vette	 le	 a

férfiról.	–	Ne	hátrálj	előlem!	–	szólalt	meg	a	férfi	értetlen	mosollyal.	–	Tudod	te
is,	hogy	szeretsz.	Csak	hallani	szeretném,	ahogy	kimondod.
A	 nő	 már	 majdnem	 a	 hálószoba	 ajtajához	 ért.	 A	 szíve	 kalapált,	 mint	 egy

maratoni	futóé.	Ha	elég	gyors,	magára	tudja	zárni	az	ajtót.	Vágyakozva	gondolt
a	telefonra	és	Mahoney-ra.
–	 Mondd	 ki,	 Rebecca!	 –	 mondta	 Brad,	 és	 közelebb	 lépett.	 –	 Mondd	 ki,

drágaságom!	Mondd,	hogy	szeretsz!	Hogy	soha	nem	hagysz	el	többé.
Phyl	végtagjai	mintha	kővé	váltak	volna.	Dermedt	volt	a	 félelemtől,	 s	a	 férfi

egyre	közeledett.	A	mosoly	eltűnt	az	arcáról,	a	tekintete	jéghideg	volt.
–	 Brad	 –	 szólalt	 meg	 Phyl	 kétségbeesetten	 –,	 nem	 jó	 ez	 így.	 Természetesen

törődöm	veled,	hiszen	barátok	vagyunk.
Tett	 egy	 gyors	 lépést	 hátrafelé,	 védekezően	 maga	 elé	 kapta	 a	 kezét.	 A	 férfi

olyan	 feszült	 volt,	mint	 a	 dobermann,	 és	 Phyl	 attól	 rettegett,	 ha	 rosszat	mond,
kiválthatja	az	őrjöngési	rohamot.
–	Több	mint	barátok	–	felelte	a	férfi,	miközben	a	nő	újabb	lépésnyit	hátrált	a

hálószoba	felé.	–	A	mi	szerelmünk	örök,	Rebecca,	ezt	te	is	jól	tudod.
Phyl	a	szeme	sarkából	 látta	a	kilincset.	Még	egy	lépés,	gondolta,	még	egy	és

biztonságban	van.	Felhívod	Mahoney-t.	Hirtelen	az	ajtó	felé	ugrott,	bevágta	maga
mögött,	és	azonnal	kirobbant	belőle	a	rémült	zokogás.	De	az	ajtó	nem	záródott
be.	Amikor	 lepillantott,	 észrevette	 az	 ajtórésben	 a	 férfi	méregdrága	 szandálját,
aztán	 meghallotta	 a	 nevetését,	 majd	 hamarosan	 a	 férfi	 keze,	 aztán	 a	 válla	 is
megjelent	az	ajtórésben.
Az	 ajtó	 felpattant,	 Phyl	 a	 padlóra	 zuhant.	Arcát	 a	 kezébe	 temette,	 és	 hevesen

zokogott.
Magán	 érezte	 a	 férfi	 tekintetét,	 de	Brad	 nem	 szólt	 egy	 szót	 sem.	 Phyl	 végül

kinézett	az	ujjai	közül.	A	férfi	valóban	nézte;	a	karját	összefonta	a	mellén,	arca
kifejezéstelen.	Aztán	hirtelen	fél	térdre	ereszkedett	mellette,	és	megfogta	a	kezét.
–	Nem	engedhetem,	hogy	még	egyszer	elhagyj,	Rebecca	–	mondta	gyengéden.	–
Most	már	nem.
A	 férfi	 talpra	 segítette,	 s	 közben	 szomorúan	 méregette.	 –Szegény	 kislány	 –

mondta	csendesen.	–	Szegény	és	csodaszép	kislány.	–	Gyengéden	kisimította	a	nő
haját	az	arcából,	és	egy	pillanatra	sem	vette	le	róla	a	szemét.	Aztán	a	kezei	közé
fogta	Phyl	mindkét	kezét.



–	 Brad	 –	 szólalt	 még	 kétségbeesetten	 a	 nő	 –,	 ne	 hívj	 Rebeccának.	 Én	 Phyl
vagyok,	nem	emlékszel?	Az	orvos,	akivel	olyan	szívesen	beszélgetsz.
–	A	boszorkány	–	szólalt	meg	a	férfi.	–	Igen,	emlékszem.
–	Rebecca	az	anyád	volt,	Brad.	Mindent	elmeséltél	róla.
–	Mindent	nem	–	felelte	a	férfi	üres	tekintettel,	amitől	Phyl	hátán	végigfutott	a

hideg.
Még	mindig	a	két	keze	között	szorongatta	a	kezét.	Olyan	erővel,	mint	egy	satu;

Phyl	elképzelte	ezeket	a	kezeket	a	torkán,	ahogy	kiszorítják	belőle	a	lelket.	Hogy
megölje	Rebeccát.	Küzdött	 a	 rátörő	 rémülethullámmal,	 igyekezett	megőrizni	 a
józan	eszét.
–	 Ezt	 beszéljük	 meg,	 Brad	 –	 szólalt	 meg	 lassan,	 nehogy	 megremegjen	 a

hangja.	A	 férfi	 tudomására	 kell	 hoznia,	 hogy	 ura	 a	 helyzetnek,	 hogy	 ő	 az,	 aki
osztja	a	lapokat.	Ez	volt	az	egyetlen	esélye.
–	Azt	mondtad,	hogy	én	vagyok	a	gyóntatod,	szóval	most	légy	szíves	és	mesélj

Rebeccáról.	Azért	vagyok	itt,	hogy	segítsek,	Brad,	te	is	jól	tudod.
–	 Elárultál	 –	 szólalt	 meg	 a	 férfi,	 és	 még	 erősebben	 szorította	 a	 kezét.	 –

Megígérted,	 hogy	 megvársz.	 Tudod,	 hogy	 nem	 lett	 volna	 szabad	 eljönnöd,
Rebecca.	 –	 Lehajolt,	 és	 megcsókolta	 a	 nő	 ajkát,	 és	 közben	 szenvedélyesen
magához	szorította.
Phylből	 mintha	 kiszaladt	 volna	 az	 erő;	 remegve	 akart	 felsikítani,	 ellökni

magától	a	férfit.	A	férfi	ráemelte	a	szemét,	és	mélyen	a	szemébe	nézett.
–	Kérlek,	Brad,	beszéljük	ezt	meg	előbb	–	mondta	Phyl	sietve.	–	Olyan	fáradt

vagyok…	szörnyen	érzem	magam…
Brad	a	karjába	kapta	és	az	ágyhoz	vitte.	Gyengéden	letette	és	leült	melléje.	A

férfi	mintha	habozott	volna,	homlokát	ráncolva	gondolkodott,	aztán	felemelt	egy
párnát	és	Phyl	–	felé	fordult.
A	nő	á	párnára	meredt,	tudta,	mire	készül.	Fekete	szeme	rémülten	villogott.
–	Mitől	vagy	ennyire	megijedve,	Phyl?
Phylnek	 még	 a	 lélegzete	 is	 elállt,	 amikor	 rájött,	 hogy	 a	 férfi	 a	 saját	 nevén

szólította;	 eszébe	 jutott,	 hogy	 ki	 is	 ő.	 Rémülten	 törte	 a	 fejét,	 mivel	 tudná
kicsalogatni	a	férfit	a	lakásából.	–	Olyan	éhes	vagyok,	Brad	–	mondta	gyorsan.	–
Miért	 nem	 megyünk	 el	 valahova	 vacsorázni?	 Te	 se	 nagyon	 ehettél.	 Menjünk,
nézzünk	 be	 az	 II	 Fornaióba.	 Tudom,	 mennyire	 szereted	 a	 tiramisut.	 Közben
mindent	 szépen	 megbeszélünk.	 Segíteni	 szeretnék	 neked,	 Brad.	 Ígérem,
megteszek	mindent,	amit	csak	tudok.
Látta,	 hogy	 a	 férfi	 szemében	 felvillan	 a	 kétely.	 –	 Megígéred,	 hogy	 még

egyszer	nem	hagysz	el?	–	kérdezte,	miközben	ütemesen	simogatta	a	nő	karját.
–	 Igen,	 megígérem.	 –	 Phyl	 a	 lélegzetét	 visszafojtva	 nézett	 a	 férfi	 szemébe,



mintha	szuggerálni	akarná,	hogy	mondjon	igent.
Hirtelen	 megszólalt	 a	 telefon,	 élesen	 belehasítva	 a	 csendbe.	 Phyl	 tekintete	 a

készülékre	meredt.	Ez	lesz	a	mentőöv.	–Jobb,	ha	fölveszem	–	rögtönzött	sietve.	–
Vártam	 ezt	 a	 telefont.	 Egy…	 egy	 kollégám	 keres.	 Ha	 nem	 veszem	 föl,
nyugtalankodni	fog.
Brad	felemelte	a	kezét,	majd	nemet	intett	a	fejével,	miközben	tekintete	végig	a

telefonra	 tapadt,	 amely	 még	 most	 is	 csengett.	 Phylt	 elöntötte	 a	 csalódás,	 a
félelem.	 Már	 majdnem	 sikerült,	 már	 majdnem	 sikerült	 Bradet	 kimozdítania…
Édes	istenem,	vajon	ki	kereste?
A	 csengés	 abbamaradt,	 csak	 ültek	 szótlanul	 a	 süket	 csöndben.	 Brad	 még

mindig	az	éjjeliszekrényre	meredt,	Phyl	azt	hitte,	ki	fogja	tépni	a	zsinórt	a	falból.
Ehelyett	azonban	 leemelte	az	éjjeliszekrényről	Marie-Laure	 fényképét.	Ezt	még
azelőtt	készítette,	mielőtt	a	lány	New	Yorkba	utazott	volna,	a	haja	még	alig	nőtt
ki,	szeme	még	őrizte	a	rémület	nyomait.
Brad	a	lámpa	alá	tartotta	a	képet	és	sokáig	tanulmányozta.	–	Honnan	ismered?

–	kérdezte	immár	a	„másik”	hangján.
–	 A	 betegem.	 Meséltem	 neked	 róla,	 ez	 az	 amnéziás	 lány,	 akivel

összebarátkoztunk.
–	Mi	a	neve?
Phyl	nem	látta	a	férfi	szemét,	de	azt	igen,	hogy	enyhén	remeg	a	keze.
Értetlen	hangon	felelt:	–	Bea	French.
–	French?	–	Brad	a	fényképre	pillantott,	majd	ismét	Phylre.	–	Ez	biztos?
–	 Nem…	 dehogy.	 El	 is	 felejtettem,	 hogy	 közben	 visszatért	 az

emlékezőképessége.	Marie-Laure	Leconte	Jonesnak	hívják.	–	Phyl	hisztérikusan
nevetni	kezdett.	Tisztában	volt	vele,	hogy	őrültnek	nézik…
Brad	 felállt,	 a	 fényképet	 a	 zsebébe	 dugta,	 majd	 lenézett	 az	 ágyon	 heverő

Phylre,	aki	most	már	zokogott	és	nevetett	egyszerre.
Megint	 a	 távolba	 révedt,	 amikor	 megszólalt:	 –	 Szegénykém,	 nagyon

kimerültél.	Miért	nem	alszol	egy	kicsit?
Phyl	 a	 rémülettől	 dermedten	 figyelte,	 ahogy	 az	 ajtóhoz	 megy.	 Ott	 még

visszafordult,	és	az	arcán	megjelent	a	régi,	magabiztos	mosoly.	–	Valamit	el	kell
intéznem.	De	 ígérem,	 ezután	minden	 rendben	 lesz.	Egy-két	 nap	 és	 visszajövök.
Nem	 volna	 kedved	 lejönni	 Kalanira	 ezen	 a	 hétvégén?	 Folytathatnánk	 a
megkezdett	beszélgetést.	Végül	 is	Kalani	körül	forog	az	életem,	ott	van	a	Kane
család	 lelke.	 Szeretném,	 ha	 osztoznál	 velem	 rajta,	 Phyl.	 Meg	 akarom	 veled
osztani	az	egész	életem.
Még	 akkor	 is	mosolygott,	 amikor	 elment.	Hallotta	 céltudatos	 lépteit,	majd	 a

bejárati	ajtó	kattanását,	aztán	a	süket	csendet.



Phyl	 csak	 feküdt,	 moccanni	 sem	mert.	 Hegyezte	 a	 fülét.	 Lehet,	 hogy	 a	 férfi
csak	 csapdát	 állított	 neki.	 Lehet,	 hogy	 ott	 várja	 az	 ajtó	mögött,	 hogy	 elkapja	 a
torkát,	amint	kilép…	Óvatosan	letette	a	lábát	a	padlóra.	Megint	fülelt.
Mezítláb,	lábujjhegyen	osont	keresztül	a	szobán,	aztán	nekisimult	a	falnak,	és

kipillantott	 az	 ajtón.	 Kiosont	 és	 idegesen	 körülnézett.	 Lehet,	 hogy	 itt	 rejtőzik
valahol	és	meg	akarja	ölni…	Az	idegei	hirtelen	nem	bírták	tovább,	felvisított,	és
úgy	 rohant	 egyik	 ajtótól	 a	 másikig,	 mint	 egy	 őrült.	 –Te	 nyomorult	 bitang	 –
ordította	–,	gyere	elő,	gyere	csak	elő…
Végül	rátolta	az	összes	reteszt	az	ajtókra	és	zokogva	a	padlóra	rogyott.	–	Édes

istenem	 –	 tört	 fel	 belőle	 –,	 segíts,	 hallod,	 segíts…	 –	 Aztán	 Mahoney	 számát
tárcsázta,	és	idegesen	szorította	a	füléhez	a	kagylót.	Az	meg	egyre	csak	csengett,
csengett.	–	Vedd	fel,	az	istenedet.	Vedd	már	fel,	Mahoney!	–	morogta.	–	Vedd	már
föl,	hallod?!
Mahoney	 csikorgó	 kerekekkel	 fordult	 be	 a	 sarkon	 Phyl	 háza	 előtt	 és

szentségelt,	 amikor	 megpillantotta	 a	 fekete	 Porschét,	 amely	 egyenesen	 feléje
száguldott	 az	 úttest	 közepén.	 Félrerántotta	 a	 kormányt,	 a	 Mustang	 felugrott	 a
járdára	és	majdnem	elvitte	a	tűzcsapot.
–	 Mit	 csinálsz,	 ember?!	 –	 vicsorogta,	 és	 dühösen	 bámult	 a	 Porsche	 hátsó

lámpái	után.	Aztán	rémülten	rájött,	hogy	Brad	Kane	kocsija	volt	az.
Kipattant	 a	 kocsiból	 és	 futva	 igyekezett	 a	 ház	 bejárata	 felé.	 Megnyomta	 a

csengőt,	 és	 addig	 nem	 vette	 le	 a	 gombról	 az	 ujját,	míg	 a	 kapus,	 dühtől	 vörös
arccal,	meg	nem	jelent.
Felvillantotta	neki	a	jelvényét.	–	Dr.	Forster	itthon	van?
–	Igen	–	mordult	rá	a	kapus.	–	Egy	rövid	csengetés	elég	lett	volna.
–	Most	nem	–	felelte	Malhoney,	és	elindult	a	lift	felé.
–	Várjon,	felszólok	neki	–	kiabált	utána	a	kapus.	–	Ez	a	szabály…
–	Ma	este	nincs	szabály!	–	szólt	vissza	Mahoney.	–	Föl	ne	merje	emelni	nekem

a	kagylót!
Megnyomta	 a	 lift	 gombját,	 és	 türelmetlenül	 várta,	 míg	 becsukódik	 az	 ajtó.

Amikor	idetelefonált,	és	Phyl	nem	vette	föl,	a	kagylót,	nagyon	megijedt.	Tudta,
hogy	már	itthon	kell	lennie,	ezért	tovább	csengetett.	Amikor	ezek	után	sem	vette
fel	a	kagylót,	szorongva	gondolt	rá,	vajon	mi	történhetett.	Valami	nem	stimmel,
gondolta.	Arra	gondolt,	nem	Brad	Kane	jelent-e	meg,	de	Phyl	azt	mondta,	hogy	a
farmján	 van	 dolga.	 Azóta	 nyilván	 visszament.	 Aztán	 Mahoney-nak	 hirtelen
eszébe	 jutott,	 hogy	 a	 férfinak	 van	 egy	 Gulf-stream	 IV-ese.	 Előbb	 odaér	 vele
bárhová,	míg	más	földi	halandó	jegyet	vált	egy	gépre.
Kilépett	 a	 liftből	 és	 becsengetett	 Phyl	 ajtaján.	 Az	 ajtóhoz	 szorította	 a	 fülét,

hallgatózott.	Odabentről	egy	hang	sem	hallatszott,	erre	az	öklével	ütni	kezdte	az



ajtót.	–	Phyl	–	kiabálta	–,	én	vagyok	az,	Mahoney.	Nyisd	ki!
A	nő	feltépte	az	ajtót,	és	zokogva	a	karjába	vetette	magát.	–Jaj	de	jó,	Mahoney,

de	jó	hogy	itt	vagy,	Franco!	–	kiabálta.
–	 Jól	van,	 jól	van,	kislány,	nyugodj	meg.	Gyengéden	bekormányozta	a	nőt	a

lakásba.	–	Brad	volt	az?	Bántott?
Phyl	rémült	tekintete	találkozott	az	övével.	–	Meg	akarta	ölni	Rebeccát.
–	És	mi	zavarta	meg	benne?
–	A	telefon.	Mintha	széttört	volna	a	varázs,	azt	hiszem,	ettől	hirtelen	magához

tért.	–	Phyl	 lába	hirtelen	nem	bírta	 tovább,	 tehetetlenül	rogyott	 le	a	heverőre.	A
férfi	a	halálsápadt	arcra	nézett.	Majd	szemügyre	vette	a	meglehetősen	szegényes
italkínálatot	és	töltött	Phylnek	egy	jó	adag	bourbont.
–	 Rád	 van	 írva,	 hogy	 szükséged	 van	 rá	 –	 mondta.	 –	 És	 szeretném,	 ha

válaszolnál	 néhány	 kérdésemre.	 –	 A	 nő	 bólintott,	 belekortyolt	 az	 italba,	 aztán
bizakodóan	nézett	föl	tá.
–	Megtámadott?
Phyl	a	fejét	rázta.	–	Elkapta	a	karomat,	befogta	a	számat,	de	meg	nem	ütött.
–	Te	engedted	be	a	lakásba?.
–	Már	itt	volt,	amikor	hazaértem.	Meglepett.
–	Hogy	a	fenébe	jutott	be?
–	Lemásoltatta	a	kulcsaimat.	Azt	mondta,	míg	Hawaiin	voltunk.
–	És	a	kapus?
Phyl	 megvonta	 a	 vállát.	 –	 Nem	 tudom.	 Illetve	 mégis.	 Tudod,	 milyen	 Brad.

Olyan	 a	 fellépése,	mintha	 övé	 volna	 a	 világ.	 Járt	már	 itt	 azelőtt,	 és	 gyanítom,
hogy	a	kapus	azt	hitte,	hogy	a	barátom.	Talán	még	mondhatta	 is	neki,	hogy	én
kértem,	hogy	itthon	várjon,	hogy	én	adtam	oda	neki	a	kulcsom…
Esdeklően	nézett	a	férfira.	–	Most	mit	csinálunk?
–	Nem	sokat	tehetünk.	Illetéktelenül	hatolt	be	a	lakásodba,	de	mondhatja,	hogy

tőled	kapta	a	kulcsot.	Végül	is	barátok	vagytok.	Gyakran	találkozunk	ilyesmivel,
igaz,	nem	túlzottan	megszokott	dolog	egy	ilyen	elegáns	negyedben.
–	De	ez	őrült,	Mahoney!	Azt	hiszi,	hogy	az	anyja	vagyok.	Belé	szerelmes,	nem

belém!
Mahoney	 tisztában	 volt	 vele,	 és	 ez	 aggasztotta	 is.	 Az	 őrültek

kiszámíthatatlanok.	Nem	lehet	tudni,	mi	lesz	Brad	Kane	következő	húzása.	–	Azt
mondod,	elment,	amikor	megszólalt	a	telefon.	Úgy	érted,	egyszer	csak	felállt	és
lelépett?
Phyl	a	fejét	rázta.	–	Lefektetett	az	ágyra,	fölemelte	a	párnát,	és	úgy	nézett	rám,

mintha	 meg	 akarna	 fojtani…	 Próbáltam	 beszélni	 hozzá,	 hátha	 meg	 tudom
nyugtatni.	Hirtelen	mintha	magához	tért	volna;	eszébe	jutott,	hogy	ki	vagyok.	Ki



akartam	csalni	a	 lakásból.	Mondtam,	hogy	menjünk	el	enni	valahová	és	közben
beszélgessünk.	 Aztán	 megszólalt	 a	 telefon,	 mire	 mindketten	 megdermedtünk,
csak	néztük,	ahogy	cseng,	cseng…	aztán	abbamaradt.	Brad	aztán	is	csak	bámulta
az	éjjeliszekrényt,	azt	hittem,	ki	fogja	tépni	a	falból	a	telefonzsinórt,	de	csak	Bea
fényképét	vette	a	kezébe.
Phyl	 értetlenül	 nézett	Mahoney-ta.	 –	Megkérdezte,	 hogy	 ki	 ez.	 Egyszer	 már

beszéltem	neki	 róla,	 elmondtam,	 hogy	 a	 lány	 amnéziás.	Elmondtam,	 hogy	Bea
Frenchnek	 hívják,	 illetve,	 hogy	már	 nem	 is	 úgy…	Ekkor	 Brad	 nagyon	 furcsa
dolgot	művelt.	 Zsebre	 dugta	 a	 képet	 és	 azt	mondta,	 valamit	 el	 kell	 intéznie,	 és
hogy	majd	később	visszajön.	Azt	mondta,	menjek	el	ezen	a	hétvégén	is	Kalanira,
hogy	folytassuk	a	beszélgetést.
–	De	miért	vitte	el	Bea	fényképét?	Találkoztak	már?
–	Nem,	soha.	Esküszöm,	hogy	nem.
Mahoney	 járkálni	 kezdett	 a	 szobában,	 kezét	 összekulcsolta	 a	 hátán	 és	 azt

kérdezte	magától,	vajon	mi	köze	Bea	French-Marie-Laure-nak	egy	őrülthöz,	aki
a	saját	anyjába	szerelmes	és	áthelyezte	ezt	a	 rögeszméjét	Phylre.	Felsóhajtott,	a
nőre	 nézett,	 aki	 ott	 ült	 a	 heverő	 szélén,	 szorongatta	 az	 italos	 poharat	 és
egymáshoz	 szorította	 a	 térdeit.	 Szörnyen	 nézett	 ki.	 Az	 arca	 halálsápadt	 volt,
szeme	iszonyatosan	karikás.
–	 Gyere,	 édesem	 –	 mondta,	 és	 elvette	 tőle	 a	 poharat.	 –Elmegyünk	 szépen

hozzám.
A	nő	merev	arccal	rámosolygott.	–	Hogy	biztonságban	legyek?	–	kérdezte,	és

eszébe	jutott,	mennyire	nevettek	ezen	még	nem	is	olyan	rég.
–	 Pontosan,	 kislány	 –	 felelte	 a	 férfi	 és	 a	 nő	 vállára	 terítette	 a	 blézerét.	 –	 Te

alhatsz	 az	 ágyamban.	 Coco	 úgyis	 mindig	 ott	 alszik	 a	 térdemnél.	 Én	 meg	 ott
leszek	a	szomszédban	és	vigyázok,	hogy	senki	ne	zavarjon.
–	Mahoney	–	sóhajtott	fel	Phyl,	és	a	férfinak	dőlt,	 így	mentek	a	lifthez.	–	Mit

csinálnék	én	nélküled?
Négy	 órával	 később	 Mahoney	 még	 mindig	 nem	 aludt.	 Kedvenc	 helyén

álldogált,	az	ablakhoz	támaszkodva	nézte,	ahogy	a	köd	leereszkedik	a	látóhatárra
és	elnyeli	a	 tájat,	a	hidat.	A	cirmos	sárga	szeme	követte,	ahogy	járkálni	kezdett
megint.	Arra	gondolt,	bárcsak	föltehetne	valami	muzsikát,	valami	édesbús,	kissé
giccses	áriát	Verditől	vagy	Puccinitól.	De	Phyl	úgy	aludt,	olyan	mozdulatlanul,
mint	egy	halott.	Pontosabban	kis	híján	halott,	korrigálta	saját	magát.	Hála	az	ő	jól
időzített	telefonjának.
Amit	 nem	 tudott	 hova	 tenni,	 az	 a	 Marie-Laure	 Leconte-fele	 kapcsolat	 volt.

Miért	 tette	el	Brad	a	 fotóját?	Lehet,	hogy	ez	egy	másik	rögeszme?	Lehet,	hogy
többszörösen	 rögeszmés.	 Mindenesetre	 egy	 „normális”	 őrülttel	 van	 dolguk.



Viszont	tény,	hogy	Marie-Laure	az	nap	este	Hawaiiról	érkezett	ide.	Igen,	ez	volt
az	egyetlen	összekötő	kapocs.
Mahoney	 úgy	 döntött,	 hogy	 Marie-Laure	 ügyét	 takarékra	 teszi.	 Most	 az	 a

fontos,	 hogy	 megvédje	 Phylt,	 mert	 ha	 Brad	 Kane	 visszatér,	 már	 nem	 fogja
eltűrni,	hogy	nemet	mondjanak	neki.
Felsóhajtott	 és	 végigheveredett	 a	 szófán.	 Lehunyta	 a	 szemét.	 Hosszú	 volt	 az

éjszaka.	Majd	később	gondolkozik,	amikor	ismét	működni	fog	az	agya.	Néhány
óra	múlva	fölrakja	Phylt	a	nizzai	gépre.	Ott	 legalább	biztonságban	 lesz,	ő	meg
közben	utána	tud	nézni	ennek	a	Mr.	Hawaiinak.
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Csodálatos	 volt	 a	 délelőtt	 Cannes-ban.	 Meleg	 szellő	 lengette	 a	 pálmákat,

birizgálta	Marie-Laure	rövid	haját,	miközben	Nick	piros	sport	Alfa	Rómeójával
végighajtottak	 a	 Croisette-en,	 majd	 felkanyarodtak	 a	 csupa	 egyirányú	 utcából
álló	labirintusba.
–	Hova	megyünk?	–	kérdezte	a	lány.
A	férfi	elmosolyodott	és	csak	ennyit	mondott.	–	Meglepetés.
Leparkoltak	a	Városi	Képtár	előtt.	–	Azt	hiszem,	tudom,	mi	lesz	a	meglepetés	–

mondta	a	lány.
–	Fogadjunk,	hogy	nem.
Nick	 kézen	 fogta,	 így	 futottak	 föl	 a	 lépcsőn	 a	 bejáratig.	 Gyors	 léptekkel

végigjárták	a	kiállítást.	–	Most	csukd	be	a	szemed	–	rendelkezett	a	férfi.
–	 Az	 apám	 egyik	 képe	 lesz	 az,	 nem	 igaz?	 –	 A	 lány	 mosolygott.	 –	 Amit	 a

dadusról	festett,	fogadjunk!
–	Mondtam	már,	hogy	meglepetés.	Most	már	kinyithatod	a	szemed	–	mondta

Nick	csendesen.
Marie-Laure	 egy	meglehetősen	hétköznapi	 arcú,	 fekete	hajú	nő	 egész	 alakos

képét	látta	maga	előtt,	a	sárga	selyemruha	nem	állt	jól	rajta.	Erős	vonásai	voltak,
de	valahogy	mégis	kellemes	benyomást	keltettek,	 a	haját	 sárga	 szalaggal	 fogta
hátra,	pedig	már	rég	nem	volt	kislány.	A	festő	ecsetvonásai	alatt	szinte	kibomlott
mélyen	ülő	barna	szemének	bizonytalan	csillogása.
–	Marie-Antoinette	Leconte	–	szólalt	meg	Marie	csendesen.	–	A	nagyanyám.
–	Véletlenül	bukkantam	rá	–	magyarázta	Nick.	–	A	szerkesztőségi	archívumban

kerestem	mindenféle	képeket,	amikor	olvastam	erről	a	portréról.	Ugye	pontosan
olyan,	 ahogy	 elképzelted?	 Évekkel	 azelőtt	 festették,	 hogy	 Archer	 Kane-nel
megismerkedett	volna.	Még	azelőtt,	hogy	a	pasas	bubifrizurát	és	rövid	szoknyát
erőltetett	rá.
–	Az	 lehetett	 a	 legszomorúbb	az	egészben,	hogy	az	az	ember	megfosztotta	a

méltóságától.	 –	Marie-Laure	 felsóhajtott.	 –	Örülök,	 hogy	még	 így	 festették	 le,
amilyen	valójában	volt.
Egymás	 derekát	 átölelve	 ballagtak	 vissza	 a	 képtárból	 a	 kocsihoz,	 és	Marie-

Antoinette	 sorsán	gondolkoztak.	Ezután	elhajtottak	kedvenc	kávéházukba	a	piac
közelébe,	 ahol	 megebédeltek,	 majd	 benéztek	 az	 ékszerészhez	 és	 megvették	 az
eljegyzési	gyűrűket.
–	Azt	akarom,	hogy	Phyl	tudja	meg	elsőnek	–	mondta	a	lány	mosolyogva,	és	a



gyémántgyűrűt	nézegette.	–	Tartsuk	titokban,	míg	ide	nem	ér.
Brad	 Kane	 karcsú,	 fekete	 Ferrarija	 felhajtott	 a	 kavicsos	 úton	 a	 Villa

Mimosához.	Tudta,	hogy	Marie-Laure	vagy	Bea,	ahogy	itt	ismerték,	nincs	itthon;
látta	elmenni.	Nem	sokkal	ezután	felhívta	a	házvezetőnőt.
–	Johnny	Leconte	vagyok	–	hazudta.	–	Miss	French	régi	barátja	az	Államokból.

Megegyeztünk,	hogy	együtt	ebédelünk	Antibes-ban.	Megkért,	hogy	vigyem	utána
a	 gyerekeket.	 –	 A	 házvezetőnő	 habozott,	 de	 Brad	 nevetve	 bedobta	 minden
sármját.	–	Azt	mondta,	különleges	alkalomra	készül,	a	gyerekek	most	kóstolják
meg	először,	milyen	is	az	eredeti	francia	halászlé,	a	bouillabaisse.
Brad	 elmosolyodott,	 amikor	 a	 nő	 közölte,	 hogy	 tíz	 perc	 alatt	 felöltözteti	 a

gyerekeket.
Ott	 álltak	 a	 lépcsőn,	 amikor	 megérkezett,	 látta,	 hogy	 elkerekedik	 a	 kisfiú

szeme	a	Ferrari	láttán.
–	 Hűűű!	 –	 kiáltott	 föl	 Scotty	 –,	 hűű,	 egy	 igazi	 Ferrari!	 Ezt	 nézd	 meg!	 –

Majdnem	 leesett	 a	 lépcsőn,	 annyira	 rohant,	 hogy	 közelebbről	 is	 megnézze	 a
fekete	szörnyeteget.
Végigfuttatta	 az	 ujjait	 a	 festésen,	 megcsodálta	 a	 rózsafából	 és	 sevróbőrből

készült	kocsibelsőt	és	a	csillogó	műszerfalat.
Brad	 rámosolygott.	 –	 Pattanj	 csak	 be,	 kis	 barátom	 –	 mondta	 könnyedén.	 –

Megmutatom,	milyen	könnyű	vezetni.
Jacinta	kézen	fogva	hozta	oda	Julie-t.
–	Hello	–	köszönt	neki	Brad	–,	engem	Johnnynak	hívnak.	Te	csak	Julie	lehetsz,

Bea	sokat	mesélt	rólad.
A	kislány	nem	mosolygott,	hanem	csak	bámult	rá.	–	Hol	van	Bea?	–	kérdezte

gyanakvóan.
–	Nem	mondtam	volna?	Vár	rátok	az	étteremben	–	mondta	Jacinta,	és	közben

elismerően	 szemügyre	 vette	 Bradet	 és	 a	 drága	 kocsit.	 –	 Menjetek	 szépen	 Mr.
Johnnyval,	és	érezzétek	jól	magatokat.
Scotty	izgatottan	beült	a	Ferrariba,	Julie	utána	mászott.
–	 Ne	 izguljon,	 nem	 megyek	 gyorsan	 –	 vetett	 egy	 könnyű	 mosolyt	 Brad

Jacintára.	 –	 Vigyázni	 fogok	 rájuk	 –	 ígérte,	 aztán	 beindította	 a	 motort,	 majd	 a
kavicsokat	kipörgetve	a	kerekek	alól	elindult.
A	kellemes	hangulatú	 ebéd	után	Nick	kitette	Beát	 a	 villa	 előtt.	Tudta,	 hogy	 a

lány	még	fél,	mi	fog	kiderülni	arról	az	éjszakáról	a	Mitchell-hasadékban,	és	nem
örült,	 hogy	 egyedül	 kell	 hagynia,	 de	 dolga	 volt.	 Azt	 mondta,	 egy	 órán	 belül
visszajön,	hogy	együtt	menjenek	ki	Phyl	elé	a	nizzai	repülőtérre.
–	 Örülök,	 hogy	 megtaláltalak,	 Nick	 Lascelles	 –	 szólt	 utána	 a	 lány,	 amikor

elhajtott.	Nick	vidáman	megnyomkodta	a	dudát,	aztán	eltűnt	a	kanyarban.



Marie-Laure	 jókedvűen	 ment	 föl	 az	 úton	 a	 villához.	 Az	 ő	 villájához,
emlékeztette	magát	mosolyogva,	és	Millie-re	gondolt.	Nem	 telt	 el	 egyetlen	nap
sem,	 hogy	 ne	 jutott	 volna	 eszébe	 az	 öregasszony.	 Nem	 is	 lehetett	 volna	 jobb
emlékművet	emelni	Millie-nek.
–	Julie!	–	kiabálta,	amikor	belépett	a	csendes	hallba.	–Scotty!	–	De	senki	sem

futott	elé,	hogy	üdvözölje.	Kiment	a	hátsó	teraszra.	A	szeméhez	emelte	a	kezét,	az
úszómedencét	 kémlelte,	 de	 az	 is	 üres	 volt.	 Visszament	 a	 konyhába	 és
megkérdezte	Jacintát,	hol	vannak.
–	A	barátja	elvitte	őket,	ahogy	maga	kérte	–	felelte	Jacinta.
Marie-Laure	rámeredt.	–	De	hiszen	Nick	velem	volt.
–	Nem	Mr.	Nick	volt,	hanem	a	maga	barátja,	monsieur	Leconte,	ő	jött	értük	a

fekete	Ferrarijával.	 –	 Jacinta	mosolygott.	 –	A	gyerekeknek	nagyon	 tetszett.	Azt
mondta,	 hogy	maga	 küldte	 a	 gyerekekért,	 mert	 együtt	 ebédelnek	 egy	 antibes-i
étteremben.
–	Monsieur	 Leconte?	 –	Marie-Laure	 lábaiból	 kifutott	 az	 erő,	 lerogyott	 egy

székre.
–	Azt	mondta,	hogy	Johnny	Leconte-nak	hívják	–	mondta	Jacinta,	és	most	már

ő	is	aggódott.	–	Valami	baj	van,	mam'selle?
–	Ő	az	–	suttogta	Marie-Laure,	és	csak	nézett	maga	elé.
Végül	csak	megtalált.	–	Hirtelen	világos	képek	villantak	át	az	agyán,	amikor

egy	szempillantás	alatt	az	eszébe	jutott,	ki	ez	az	ember,	aki	Johnny	Leconte-nak
nevezi	magát,	és	hogy	mi	történt.	A	szíve	vadul	meglódult,	amikor	rájött,	hogy
visszatért	a	múlt.	Brad	Kane	meg	akarta	ölni,	és	most	elvitte	magával	Julie-t	és
Scottyt.	 Nagyon	 jól	 tudta,	 hogy	 a	 férfi	 mindenre	 képes,	 és	 a	 gyerekek
segítségével	akar	a	közelébe	férkőzni.
Megszólalt	 a	 telefon.	 Odarohant,	 hogy	 fölvegye,	 remélte,	 Nick	 lesz	 az.	 Ő

biztos	tudja,	mit	kell	ilyenkor	csinálni.	Jacinta	idegesen	nézte,	amikor	felvette	a
kagylót.
–	 A	 gyerekek	 az	 üdvözletüket	 küldik,	 Marie-Laure	 –	 szólalt	 meg	 Brad

könnyedén.	–	Vagy	inkább	szólítsam	Beának?
A	lány	vad	dühbe	gurult,	amikor	rájött,	mit	tett	a	férfi.
–	Hol	vannak?	–	kiabálta	a	kagylóba.	–	Miért	vitte	el	őket?	–	Hallotta,	hogy	a

férfi	nevet.	Aztán	Scotty	jött	a	telefonhoz.
–	Szia,	Bea	–	kiabálta	a	fiú	a	kagylóba.	–	A	barátodnak	eszméletlen	jó	kocsija

van,	és	megengedte,	hogy	én	indítsam	be	a	motort.	Mikor	jössz	értünk?
–	Hamarosan,	Scotty	 –	 felelte	 a	 lány,	 és	megkönnyebbült,	 hogy	 a	 gyereknek

normális	a	hangja.
Aztán	megint	Brad	hangját	hallotta:	–	És	itt	van	Julie	is.



Marie-Laure	 szinte	 látta,	 hogy	 a	 férfi	 mosolyog.	 Julie	 hangjából	 azonban
kicsendült	a	bizonytalanság:	–	Bea,	miért	nem	jöttél	el	ebédelni,	ahogy	ígérted?
–	Nézd,	én…	Julie,	dolgunk	akadt	Nickkel.	De	ott	leszek	hamarosan.
Brad	vette	át	ismét	a	kagylót.	–	Megmondtam	a	kislánynak,	hogy	vacsorára	itt

lesz.	–	Könnyed	nevetést	hallatott.	–Azt	természetesen	nem	említettem,	mi	lesz,	ha
nem	jönne.
A	férfi	hangjából	az	a	félelmetes	hidegség	csendült	ki,	amelyet	már	jól	ismert;

Marie-Laure	azonnal	 tudta,	hogy	valóban	Brad	Kane-nal	beszél,	 azzal	 az	őrült,
megszállott	emberrel.	Aki	még	ölni	is	képes.
Úgy	érezte,	hogy	olyan	lett	a	szíve,	mint	egy	kődarab.	–Hol	van	most?
–	Megadom	a	koordinátákat.	Fogjon	egy	papírt	meg	ceruzát	és	írja	–	mondta	a

férfi	fürgén.	–	Jöjjön	az	A-hetes	úton	nyugat	felé,	menjen	túl	Sálon	de	Provence-
on,	Cavaillonnál	kanyarodjon	le	a	D-kettesre,	aztán	menjen,	az	N-százason	Aptig.
Álljon	meg	a	Café	Saintons-nál,	ez	három	kilométerre	van	a	gordes-i	 leágazás
után.	Legyen	ott	hatkor,	és	várja	a	hívásomat.
A	lány	leírta.	–	Mit	akar	csinálni	a	gyerekekkel?
–	 Drága	 Marie-Laure,	 tudja,	 hogy	 engem	 nem	 a	 gyerekek	 érdekelnek.

Számomra	 ők	 nem	 jelentenek	 semmit.	 És	 természetesen,	 nem	 szól	 senkinek,
róluk	 vagy	 rólunk.	 Nem	 megy	 a	 rendőrségre.	 Ez	 fontos	 része	 a
megállapodásnak.	 Különben	 szegény	 kis	 kölykök	 nem	 élvezhetik	 a	 hosszú,
boldog	 életet.	 –	 A	 férfi	 csendesen	 nevetett.	 –	 A	 döntés	 a	 maga	 kezében	 van,
Marie-Laure.
–	Ott	leszek	–	felelte	gyorsan	a	lány.
–	Várja	 a	 kávéházban	 a	 hívásomat.	 És	 ne	 hibázzon,	mert	 ha	 szól	 valakinek,

vagy	nem	egyedül	jön,	azt	én	tudni	fogom.
A	vonal	megszakadt,	a	lány	csak	ült,	tehetetlenül,	nem	tudta,	mit	csináljon.	Arra

gondolt,	 hogy	Nick	visszajön	 érte,	 hogy	Phyl	 gépe	két	 órán	belül	megérkezik.
Eszébe	 jutott,	 mennyire	 örült	 Scott	 a	 szép	 Ferrarinak,	 aztán	 hogy	 Julie-nak
milyen	 bizonytalan	 volt	 a	 hangja.	 Tisztában	 volt	 azzal,	 hogy	 nem	 szólhat
senkinek.	Azt	kell	tennie,	amit	Brad	mondott.	Nincs	vesztegetni	való	ideje.
Talpra	ugrott,	aztán	rájött,	hogy	egy	őrült	gyilkossal	fog	találkozni,	és	üres	a

keze.	Nem	volt	semmilyen	fegyver	a	házban,	még	egy	vadászpuska	sem.	Ránézett
a	 falon	 lógó	 éles	 konyhakésekre	 és	 levett	 egyet.	Ne	 legyen	 túl	 nagy,	 gondolta,
hogy	elférjen	a	zsebében.	Aztán	döbbenten	 rájött,	hogy	úgy	gondolkodik,	mint
egy	bűnöző.	Mint	egy	gyilkos.
Elolvasta	 a	 cédulára	 írt	 utasítást,	 aztán	 rájött,	 hogy	 nincs	 szüksége,	 rá.

Pontosan	tudta,	hol	van	Brad.	Összegyűrte	a	papírt	és	a	papírkosárba	dobta,	épp
amikor	 Tappancs	 besomfordált	 a	 kertből.	 Lelkesen	 ugrált	 fel	 rá,	 de	 a	 lány



félrelökte.	 Betette	 a	 kést	 a	 táskájába,	 aztán	 kiszaladt	 a	 Mercedeshez.	 Tappancs
körmei	 csattogtak	 a	 hallban,	 ahogy	 futott	 utána.	 Fent	 megállt	 a	 lépcső	 tetején,
busa	 fejét	 félrehajtotta,	 és	 szinte	 kérő	 tekintettel	 pillantott	 rá.	 Marie-Laure
habozott.	Megnyugtatta	a	gondolat,	hogy	társaságban	lesz,	és	talán	a	gyerekek	is
örülnének	 a	 kutyának.	 Mert	 fogalma	 sem	 volt,	 mi	 fog	 történni	 vele.	 Vagy	 a
gyerekekkel.
Kinyitotta	 az	 ajtót,	 a	 kutya	 beugrott	 melléje,	 boldogan	 ugatott,	 ahogy

végighajtottak	 a	 kavicsos	 úton.	 Marie-Laure	 közben	 azon	 törte	 a	 fejét,	 vajon
honnan	tud	Brad	Les	Cérisiers-ről,	de	aztán	eszébe	jutott,	hogy	apja	halálakor	a
lapok	 részletesen	 beszámoltak	 a	 provence-i	 birtokról,	 ahol	 képeinek	 többségét
festette.	 Bradnek	 nem	 lehetett	 nehéz	 odatalálni.	 És	 a	 lány	 is	 ugyanolyan	 jól
ismerte	a	környékbeli	utakat,	 ahogy	az	ő	arcát.	Mert	már	Marie-Laure	Leconte
volt	az,	aki	másodszor	indult	el	végzete	felé,	és	nem	Bea	French.
A	San	Franciscó-i	kapitányságon	Mahoney	lehajtotta	első	kávéját.	Kint	sétált	a

folyosón	és	Beán	–	alias	Marie-Laure	Leconte	Joneson	–	gondolkozott,	és	érezte,
hogy	valami	elkerülte	a	 figyelmét.	Töltött	magának	egy	újabb	kávét,	aztán	újra
belelapozott	a	dossziéba:	a	menetrend	szerinti	járatok	jegyzékébe,	a	magángépek
listájába.	 És	 meg	 is	 találta,	 amit	 keresett:	 egy	 Gulfstream	 IV-es	 érkezett
Hawaiiból	 San	 Franciscóba,	 a	 pilótafülkében	 Brad	 Kane-nal	 a	 gyilkossági
kísérlet	éjszakáján.
Mahoney	 hátradőlt	 a	 székén,	 a	 véletlen	 egybeesésen	 gondolkozott,	 és	 meg

kellett	állapítania,	hogy	ebben	az	esetben	egy	meg	egy	mindenképpen	kettő.	Brad
Kane	tehát	San	Franciscóban	volt	a	bűntény	idején.	És	ez	az	ember	őrült,	képes
akár	ölni	is.	Kell	lennie	valami	kapcsolatnak,	érezte	a	zsigereiben.
Odatelefonált	a	Villa	Mimosába.	Nick	Lascelles	vette	föl	a	kagylót.	–	Örülök,

hogy	 magát	 sikerült	 elérnem,	 és	 nem	 Beát	 –	 mondta	 Mahoney.	 –	 Lett	 volna
néhány	 kérdés,	 amit	 tisztázni	 akartam	 vele,	 de	 nem	 a	 legcélszerűbb	 telefonon,
mert	csak	felizgatnám.	Meg	akartam	kérdezni,	nem	ismer-e	egy	Brad	Kane	nevű
fickót.
–	 Brad	 Kane-t?	 Nem	 tudom,	 hogy	 személyesen	 is	 ismeri-e,	 de	 biztos,	 hogy

ismeri	a	Kane	családot.	–	Nick	gyorsan	elmondta	Mahoney-nak	Johnny	Leconte
és	Archer	Kane	történetét.
Mahoney	 hátradőlt	 a	 székén,	 és	 elégedetten	 felsóhajtott:	 végre	 megvan	 az

indíték.	És	megvan	az	embere.
Aztán	Nick	 folytatta:	–	Az	a	helyzet,	hogy	épp	most	 érkeztem	a	villába.	Úgy

volt,	 hogy	 találkozom	 Beával,	 de	 nincs	 sehol.	 És	 a	 gyerekek	 is	 eltűntek.	 A
házvezetőnő	azt	mondja,	hogy	Bea	barátja	járt	itt	a	fekete	Ferrariján	és	elvitte	a
srácokat.	Az	a	furcsa	az	egészben,	hogy	Johnny	Leconte-ként	mutatkozott	be.	Azt



mondta	a	nő,	hogy	amikor	Bea	hazatért,	telefonált	ez	a	Leconte.	Jacinta	hallotta,
hogy	 a	 gyerekekkel	 is	 beszélt	Bea,	 és	megegyeztek,	 hogy	 találkoznak	 valahol.
Nekünk	viszont	hamarosan	ki	kell	mennünk	a
nizzai	repülőtérre,	Phyl	elé.	Bea	erről	nem	feledkezhetett	el.	Phyl	érkezése	fontos
neki.	 Alig	 várta,	 hogy	 találkozzanak.	 És	 ki	 ez	 a	 fickó,	 aki	 Bea	 apja	 nevén
mutatkozik	be?	Aggódom,	uram,	és	nem	tudom,	mit	csináljak.
–	 Ne	 tegyen	 semmit!	 –	 kiáltotta	 Mahoney.	 –	 Ne	 mozduljon!	 És	 végképp	 ne

hívja	a	rendőrséget!	Majd	én	intézkedem.	Menjen	ki	Phyl	elé,	és	figyelmeztesse.
Mondja	meg	neki,	hogy	Brad	Kane	az	emberünk.	És	mondja	meg	azt	is,	hogy	én
is	ott	leszek.
Mahoney	 lecsapta	 a	 kagylót.	 Felhívta	 az	 Interpolt	 és	 riadóztatta	 őket.	 Majd

beszólt	 az	 FBI-ba.	 A	 nemzetközi	 emberrablás	 az	 ő	 hatáskörükbe	 tartozik.
Gyilkosságra	gondolni	 sem	akart.	Egy	órán	belül	már	úton	 is	volt	Washington
felé.	Onnan	Concorde-dal	utazik	Párizsba,	ahol	már	várja	egy	különgép,	amely
Nizzába	viszi.	Imádkozott,	hogy	időben	érkezzen.
Phyl	 elgondolkodva	 sétálgatott	 a	 Villa	 Mimosa	 teraszán.	 Nick	 a	 reptérről

hazafele	elmondta	neki,	mi	történt.	Félelem	és	bűntudat	szorította	össze	a	szívét,
ahogy	Beára	és	a	gyerekekre	gondolt,	akik	egyedül	vannak	Brad	Kane-nal.
Nick	 az	 egyik	 oszlopnak	 támaszkodva	 állt,	 és	 üres	 tekintettel	 a	 parkot	 nézte.

Aztán	a	kezét	az	ég	 felé	emelte.	–	Nem	bírom	ezt	a	várakozást	–	 jegyezte	meg
tehetetlenül.
Phyl	megtorpant	és	 ránézett.	Összetalálkozott	a	 tekintetük,	a	nő	 tudta,	hogy	a

férfi	fejében	is	ugyanazok	a	szörnyű	gondolatok	járnak.
–	 Miért	 nem	 hagyott	 Bea	 valami	 üzenetet?	 –	 kiáltott	 fel.	 –	 Hogy	 legalább

valami	esélyt	adjon	magának.
–	Mert	Brad	Kane-nel	voltak	a	gyerekek,	és	a	fickó	biztosan	megtiltotta	neki.

Ebben	rejlik	az	emberrablók	hatalma:	hogy	nyugodtan	fenyegetőzhetnek.	–	Nick
nem	mondta	 ki,	 de	mind	 a	 ketten	 tisztában	 voltak	 azzal,	 hogy	Brad	Kane	 nem
mindennapi	emberrabló;	a	váltságdíj	Bea	élete.
–	De	Bea	 tudja,	hogy	a	 férfi	veszélyes.	Biztos	eszébe	 jutott	már,	mi	 történt	a

Mitchell-hasadékban.	Istenem,	Nick,	mit	tehetnénk?
–	Újra	megkérdezem	Jacintát,	hátha	valami	az	eszébe	jut	–	szólalt	meg	a	férfi,

és	a	konyha	felé	indult.
–	Mondja	el	újra	pontosan,	mi	történt,	 Jacinta	–	mondta	kedvesen,	mert	 látta,

hogy	a	házvezetőnő	az	idegösszeomlás	szélén	áll.
–	Most	 már	 tudom	 hogy	 nem	 lett	 volna	 szabad	 elengednem	 a	 gyerekeket	 –

siránkozott	 a	 nő.	 –	 De	 olyan	 szimpatikus	 férfi	 volt,	 és	 olyan	 kedves	 a
gyerekekhez.	Nem	nézett	ki	gyerekrablónak…



–	 Igen,	 Jacinta,	 ezt	 én	 is	 tudom	 –	 nyugtatgatta	 Nick.	 –Nézze,	 hamarosan	 itt
vannak	a	 rendőrök	és	kikérdezik.	De	 előbb	mondja	 el	 nekem	még	egyszer,	mi
történt.
–	 Idetelefonált	 –	 felelte	 Jacinta.	 –	A	mam'selle	 vette	 föl	 a	 kagylót.	Kedvesen

beszélt	 a	 gyerekekkel;	 nekem	 teljesen	 normálisnak	 tűnt.	 Hallottam,	 hogy
megegyeznek	 a	 férfival,	 hogy	 találkoznak.	Leírta	 egy	 cetlire,	 hogy	 jut	 oda,	 de
aztán	 visszamentem	 a	 tűzhelyhez,	 mert	 úgy	 gondoltam,	 minden	 rendben…	 és
utána	elhajtott	a	kocsival.	A	kutya	meg	melléje	ugrott…
–	Hová	írta	föl	Bea?	–	csapott	le	gyorsan	Nick.	–	Hova	írta	föl	a	címet?
–	A	jegyzettömbre,	uram.	Ami	ott	van	a	telefon	mellett,	itt	a	konyhában.
Nick	 felkapta	 a	 tömböt.	 A	 felső	 lapot	 letépték.	 Nyilván	 Bea	magával	 vitte…

hacsak…	Megnézte	 a	 papírkosarat,	 de	 üres	 volt.	 Aztán	 a	 padlón	 észrevette	 az
összegyűrt	 papírgalacsint.	 Rávetette	magát.	 –	A-hetes	 út	 –	 olvasta	 –,	 cavailloni
kijárat,	 D-kettes,	 N-százas…	 három	 kilométerre	 a	 g.–i	 útelágazástól…	 Café
Saintons…
–	Jézusom,	Phyl	–	kiáltott	föl	–,	azt	hiszem	megvan.
–	Szóljunk	azonnal	a	rendőröknek	–	mondta	a	nő	gyorsan.
–	 Nem,	 Mahoney	 azt	 mondta,	 hogy	 ne.	 Azt	 mondta,	 ne	 csináljunk	 semmit,

várjunk,	míg	megérkezik.
–	Akkor	legalább	hagyjunk	neki	üzenetet	–	javasolta	Phyl.	–	Tudnia	kell,	hova

mentünk.
Leírták,	merre	mentek,	és	megmondták	Jacintának,	hogy	adja	oda	a	cédulát	az

első	rendőrnek,	aki	ideérkezik.	Aztán	beugrottak	a	piros	Alfába,	és	elindultak	a
megadott	kávéházba.



35
A 	Café	Saintons	tipikus	út	menti	kávézó	volt,	néhány	méterre	az	úttól.	Volt	ott

egy	 kis	 vaskorlátos	 terasz	 két	 műanyag	 asztallal,	 székekkel	 a	 napernyők	 alatt,
amelyeket	 a	 Kronenburg	 sör	 emblémája	 díszített.	 Odabent	 a	 hagyományos
pöttyös	 betonpadló,	 a	 bádoggal	 borított	 pult,	 rajta	 üvegharang	 alatt	 szikkadó
sütemények	meg	két	barnuló	banán.
A	fogadós	a	pultnak	támaszkodott	és	újságját	olvasta.
Épp	 csak	 felpillantott,	 amikor	Bea	 belépett.	A	 lány	 gyorsan	 végighordozta	 a

tekintetét	a	néhány	vendégen,	de	egyikük	sem	volt	Brad	Kane.
Bea	 konyakot	 kért	 és	 egy	 tálkában	 vizet	 a	 kutyának.	 A	 testes	 vendéglős	 szó

nélkül	szolgálta	ki,	még	a	cigarettát	sem	vette	ki	közben	a	szájából.
Tappancs	hangosan	lefetyelte	a	vizet,	aztán	leheveredett	az	asztal	alá,	és	most

az	 egyszer	 úgy	 viselkedett,	 ahogy	 egy	 jól	 nevelt	 francia	 kutyához	 illik.	 Bea
belekortyolt	 a	 konyakba,	 és	 szemét	 egy	 pillanatra	 sem	 vette	 le	 a	 pulton	 álló
telefonról.	Amikor	 egy	 perccel	 később	 a	 készülék	megszólalt,	majd	 kiugrott	 a
bőréből.	 A	 vendéglős	 a	 kornyadozó	 banánokra	 pottyantotta	 a	 hamut,	 amikor
fölvette.
Bea	felpattant,	idegesen	nézte	a	férfit,	de	az	lelkesen	beszélt	valakivel,	minden

bizonnyal	az	egyik	barátjával.	Visszaült	és	megnézte	az	óráját.	Még	öt	perc	volt
hatig.	 Idegesen	 méregette	 a	 vendéglőst;	 a	 férfi	 lelkesen	 hadonászott,	 és	 a
marseille-i	 futballcsapat	 szereplését	 taglalta.	 Bea	 némán	 bűvölte,	 szuggerálta,
hogy	tegye	már	le	a	kagylót.
A	vendéglős	végre	abbahagyta	a	fecsegést,	és	elindult,	hogy	kiszolgálja	az	új

vendégeket.	 Bea	 tekintete	 a	 telefonra	 tapadt.	 Hallotta,	 ahogy	 ketyeg	 az	 óra	 a
falon:	hat	óra	egy,	hatóra	kettő,	három,	négy.	Hat	óra	ötkor	megszólalt	a	telefon.
Most	Bea	volt	a	gyorsabb,	ő	vette	föl	a	kagylót.	Excusez-moi,	monsieur	–	vetette
oda	a	vendéglősnek	–,	mais	j'attends	un	coup	de	telephoné.	Telefont	várok.
A	férfi	csak	megvonta	a	vállát,	 törölgette	a	bádogpultot,	aztán	 rágyújtott	egy

újabb	Gauloises-ta	a	csikkről,	amely	ott	füstölgött	a	hamutartóban.
–	 Pontos	 volt	 –	 jegyezte	 meg	 unottan	 Brad.	 –	 És	 egyedül	 érkezett.	 Örülök,

hogy	elfogadta	a	feltételeimet.
Bea	 leült	 a	 bárszékre	 és	 két	 kézzel	 szorította	 a	 kagylót.	 –Hol	 vannak	 a

gyerekek?
–	Itt	vannak	velem.	–	Megint	érezni	lehetett	a	hangján,	hogy	mosolyog.	–	Ugye

nem	kell	mondanom,	hol	fog	velem	találkozni?	Maga	jól	ismeri	ezt	a	helyet.



Bea	tudta,	hogy	a	Leconte-birtokról	van	szó.	–	Les	Cérisiers	–	mondta.
–	 Várjon	 ott!	 Ha	 egyedül	 jön,	 a	 gyerekek	 sértetlenül	 elmehetnek.	 Van	 rá

félórája.
Bea	lecsapta	a	kagylót.	Odalökte	a	pénzt	a	pultra	a	konyakért,	lefutott	a	lépcsőn

és	 beült	 a	 kocsijába.	 Tappancs	 izgatottan	 ugatott,	 amikor	 beugrott	 melléje.
Elindította	a	motort,	és	csikorgó	kerekekkel	kilőtt,	kis	híján	egyenesen	egy	óriási
kamion	 alá.	 Alig	 hallotta	 az	 ideges	 dudálást,	 ahogy	 száguldott	 a	 bonnieux-i
leágazás	felé.
Nick	 nem	 vett	 tudomást	 a	 sebességkorlátozó	 táblákról.	 Rendszerint	 két	 óra

alatt	 ért	 el	 Cavaillonig,	 de	 ma	 lefaragott	 ebből	 harminc	 percet.	 Szótlanul
hajtottak;	ő	is,	Phyl	is	túlságosan	ideges	volt,	semhogy	beszélgetni	tudtak	volna.
Különben	is,	gondolta	Phyl,	miközben	a	tájat	nézte,	már	milliószor	átbeszéltek

mindent.	Miről	kellene	még	beszélniük?
Már	 az	 N-százason	 haladtak,	 keresték	 a	 Café	 Saintons-t.	 A	 sűrűsödő

alkonyatban	 majdnem	 elszáguldottak	 mellette.	 Végül	 is	 pontosan	 ugyanúgy
nézett	 ki,	 mint	 a	 többi	 száz,	 amely	 ott	 állt	 az	 utak	 mentén.	 Két	 teherautó
várakozott	 a	 parkolóban,	meg	 egy	német	 rendszámú	kék	Opel	Rekord,	 de	Bea
fehér	Mercedesé	nem	volt	ott.	Sem	a	fekete	Ferrari.
A	vendéglős	fölnézett	a	sportrovatból,	és	savanyú	pofát	vágott.	–	Bon	soire,	jó

estét,	m'sieur,	 ’dame-	morogta	 oda,	majd	 összehajtotta	 az	 újságot	 és	 rágyújtott
egy	újabb	cigarettára.	A	többi	vendég	érdeklődve	nézett	 rájuk,	amikor	Nick	két
Kronenburgot	kért,	és	megkérdezte	a	vendéglőstől,	nem	járt-e	itt	egy	vörös	hajú
fiatal	nő.
A	vendéglős	kivette	a	két	 sört	a	hűtőből,	 lecsapta	őket	a	bádogpultra	és	 letett

két	poharat.	Közönyösen	megvonta	a	vállát.	–	Lehet,	m'sieur.	Sok	ember	jár	ide;
felkapott	hely	ez.
Nick	 kétségbeesett	 tekintettel	 nézett	 rá.	 –	 Egy	 csinos	 fiatal	 nő,	 rövid,	 vörös

hajjal.	Volt	vele	egy	nagy	barna	kutya…
–	 Aha,	 a	 kutya.	 Persze,	 m'sieur,	 miért	 nem	 ezzel	 kezdte?	 –	 Elnyomta	 a

cigarettát,	és	egy	nedves	ronggyal	letörölte	a	pultot.	–	Igen,	járt	itt	–	mondta.	–	A
hölgy	egy	hívást	várt.	Miután	beszélt	valakivel,	már	húzott	is	el,	mint	a	rakéta.
Ahogy	 az	 amerikai	 filmekben	 mondják	 –	 tette	 hozzá	 iszonyatos	 amerikai

akcentussal.
–	Tudja,	hova	ment?
–	Honnan	tudnám?	Nem	vagyok	gondolatolvasó.
Nick	 Phylre	 pillantott.	 –	 Csak	 egy	 helyen	 próbálhatjuk	 meg.	 A	 család

nyaralójában	Bonnieux	mellett.	–	Odadobott	némi	pénzt	a	pultra,	megfogta	Phyl
kezét,	szinte	kirángatta	a	kávézóból.



A	vendéglős	 csak	bámult	utánuk.	Nézte	 a	két	 érintetlen	 sört,	 a	pénzt.	Aztán	 a
többi	vendégre	pillantott,	és	értetlenül	megrántotta	a	vállát.	–	őrült	külföldiek	–
mondta,	aztán	meghúzta	az	egyik	üveget,	és	visszatért	a	sportrovathoz.
Majdnem	 túlhajtottak	 a	 bonnieux-i	 leágazáson,	 a	 keskeny	 út	 szőlőskertek

között	 haladt,	 majd	 meredeken	 felkígyózott	 a	 dombtetőn	 lévő	 faluban.	 Már
besötétedett,	amikor	odaértek.	A	meredek,	macskaköves	utcák	kihaltak	voltak,	a
középkori	 kőházakon	 már	 éjszakára	 bezárták	 a	 zsalukat,	 de	 két	 kávéház	 még
nyitva	 volt,	 és	 egy	 kis	 galéria,	 ahol	 a	 helybeli	 művészek	 és	 mesterek	 tárgyait
árulták.	A	tulajdonos	tudta,	hol	lakott	Johnny	Leconte	Jones.
–	Mindenki	 tudja,	 uram	 –	 mondta	 Nicknek,	 és	 gyanakvóan	 méregette.	 –	 De

nagyon	zárkózott	ember	volt.	Magányra	volt	szüksége,	hogy	festeni	tudjon,	és	mi
tiszteletben	tartottuk	a	kívánságát.	Errefelé	senki	sem	mondta	meg	senkinek,	hol
lakik	Monsieur	Jones.
–	 Sürgős	 dologról	 van	 szó	 –	 magyarázta	 kétségbeesetten	 Phyl.	 –	 A	 lánya,

Marie-Laure	 a	 barátnőm.	Sőt	 a	 betegem.	Segítségre	 van	 szüksége,	 azért	 jöttem
San	Franciscóból	idáig,	hogy	segítsek…	kérem,	értse	meg,	m'sieur…
Bea	 kint	 ült	 a	 teraszon.	Várta	Bradet.	Már	majdnem	 egy	 órája	 ott	 volt,	 de	 a

férfinak,	se	híre,	se	hamva.	Már	csaknem	besötétedett.	A	gyomra	összerándult,	a
szíve	vadul	kalapált,	ahogy	lepergett	előtte	a	tucatnyi	forgatókönyv:	a	gyerekek
lőtt	sebbel	fekszenek	valahol…	esetleg	lelökte	őket	egy	szikláról,	akárcsak	őt…
–	Édes	istenem	–	imádkozott	–,	csak	a	gyerekeket	engedje	el,	mindent	megteszek,
csak	ne	essen	bajuk…	megígérem.
Eszébe	 jutott,	 amikor	 Brad	 hónapokkal	 ezelőtt	 először	 felhívta.	 Épp	 akkor

érkezett	 haza	 Franciaországból,	 ahová	 a	 szülei	 temetése	 után	 utazott.	 Még	 a
barátait	sem	hívta	föl,	hogy	megérkezett,	a	kicsomagolás	kellős	közepén	tartott	a
szomorú,	csendes	házban,	amikor	megszólalt	a	telefon.
–	Üdvözlöm,	Brad	Kane	vagyok	–	mondta	a	 telefonba	a	 férfi.	–	Nem	tudom,

hallott-e	rólam,	de	azt	hiszem,	egy	kis	magyarázattal	tartozom.	Jóvá	kell	tennem,
amit	a	nagyapám,	Archer	Kane	tett.
A	 lány	 természetesen	 rögtön	 tudta,	 kiről	 van	 szó,	 hiszen	 apja	 sokszor

emlegette	 a	 Kane-eket,	 és	 azonnal	 gyanakvóvá	 vált.	 –	 Honnan	 tud	 rólam?	 –
kérdezte	óvatosan.
–	Olvastam	az	 édesapja	 nekrológját	 a	New	York	Times-ban,	 és	 ott	 közölték	 a

temetésen	 készült	 képet	 magáról.	 Hadd	 biztosítsam	 mindjárt	 a	 legmélyebb
együttérzésemről.
Olyan	melegen,	olyan	őszintén	csengett	a	férfi	hangja,	hogy	hinni	próbált	neki.

Mégis	motoszkált	benne	a	kérdés,	vajon	miért	keresi	a	férfi	épp	most,	ennyi	év
után.	 Az	 apja	 soha	 ne	 akart	 semmit	 a	 Kane-ektől.	 Ne	 riasszuk	 fel	 az	 alvó



oroszlánt	–	mondogatta.
–	Nézze,	 lehet,	 hogy	 nem	 a	 legjobb	 időpontban	 alkalmatlankodom	 –	 szólalt

meg	 habozva	 Brad.	 –	 Nem	 akarom	 felzaklatni.	 Sőt	 ellenkezőleg.	 Elég	mélyen
beleástam	 magam	 a	 családom	 történetébe.	 A	 mi	 történetünkbe,	 Marie-Laure.
Végül	is	rokonak	vagyunk.	Sőt	azt	hiszem,	maga	az	egyetlen	élő	rokonom.
Maga	meg	az	enyém,	gondolta	meglepetten	a	lány.
–	 Meg	 kell	 szabadulnom	 bizonyos	 terhektől,	 a	 nagyapám	 bűneitől.	 Ezért	 is

akartam	 beszélni	 magával.	 Marie-	 Laure,	 a	 Kanoi-farm	 az	 egyik	 legnagyobb
Amerikában.	A	fele	törvényesen	magát	illeti.	Szeretném,	ha	lejönne	Hawaiira	és
megnézné.	 Nézze	meg	 a	 saját	 szemével	mit	 segített	megteremteni	 a	 nagyanyja
pénze.	Remélem,	ő	is	büszke	volna	rá,	ha	látná.	Szeretném	remélni,	hogy	Johnny
Leconte	lánya	is	az	lesz.
–	Az	 apám	nem	akart	 semmit	 abból	 a	 farmból.	Tudni	 sem	akart	 a	múltról	 –

mondta	szenvedélyesen	Marie.	–Gyűlölte	Jack	Kane-t.
–	 Tudom	 –	 mondta	 szomorúan	 Brad.	 –	 És	 teljes	 joggal.	 De	 én	 nem	 Jack

vagyok,	 hanem	a	 fia,	 és	 nekem	kell	 együtt	 élnem	a	 bűntudattal.	Kérem,	Marie-
Laure,	a	kedvemért	engedje	meg,	hogy	jóvátegyem	a	felmenőim	bűnét.	Legalább
jöjjön	el	és	nézze	meg	a	birtokot.	Lehet,	hogy	maga	is	beleszeret.
Olyan	 kedvesen	 beszélt	 a	 férfi,	 mintha	 valóban	 látni	 akarta	 volna	 a	 lányt,

akinek	 most,	 a	 magány	 óráiban	 csábítónak	 tűnt	 az	 ajánlat.	 Varázslatos	 dolog
volna	 látni	 a	 helyet,	 ahol	 az	 apja	 felnőtt.	Talán	Bradnek	 igaza	van;	 talán	végre
fátylat	 lehet	 borítani	 a	múlt	 bűneire.	Megfeledkezett	 apja	 figyelmeztetéséről	 és
elutazott.
A	San	Franciscó-i	repülőtéren	egy	karcsú	Gulfstream	várta,	hogy	Honoluluba

vigye,	 onnan	 egy	 kis,	 kétmotoros	 Cessnával	 repültek	 át	 a	 farmra.	 Brad	 a
kifutópályán	várta,	és	a	lányt	meglepte,	milyen	jóképű	a	férfi.	Nem	tudta,	mi	vár
rá,	bár	az	apja	elbeszéléséből	tudta,	hogy	a	Kane-ek	szőke,	jóvágású	férfiak,	és
gondolta,	hogy	Brad	is	ilyen	lesz.	A	férfin	vászonnadrág	volt,	kék	munkásing	és
csizma.	A	lány	meg	is	mondta	neki,	hogy	úgy	néz	ki,	mint	egy	igazi	farmer.
–	Persze	hogy	 az	vagyok	–	mondta	 a	 férfi,	 és	mélyen	Marie-Laure	 szemébe

nézett.	 –	Az	 a	 fénykép	 nem	 volt	 valami	 kegyes	magához	 –	 tette	 hozzá.	 –	Nem
számítottam	rá,	hogy	ilyen	csinos.
A	 férfi	 olyan	 természetesen	 viselkedett,	 hogy	 a	 lány	 azonnal	 otthon	 érezte

magát.	 Végighajtottak	 a	 pálmák	 szegélyezte	 úton	 a	 kis	 házhoz,	 amelyet	 még
Archer	Kane	épített.	Brad	megmutatta	a	virágoskertet	és	a	többhektáros	legelőt	a
legjobb	fajta	marhákkal.	Megmutatta	a	lánynak	a	kisvárost,	amelyet	a	Kane-ek	a
paniolóknak	építettek,	az	iskolát,	az	orvosi	rendelőt	és	a	templomot.
–	Csak	hogy	tudja,	hogy	nem	vagyunk	ám	olyan	rosszak	–	magyarázta	a	férfi



könnyedén,	és	a	lányra	mosolygott.	–	És	hogy	lássa,	nemes	célokra	fordítottuk	a
nagyanyja	pénzét.
A	hosszú	nap	végeztével	kihajtottak	a	felszállópályához.	Amikor	bemásztak	a

kis	Cessnába,	a	férfi	mintegy	mellékesen	megjegyezte:	–	És	most	elviszem	magát
Kalanira.
Kalani	 Az	 a	 csodaszép	 és	 szörnyűséges	 sziget,	 ahol	 az	 apját	 tíz	 éven	 át

fogságban	tartották.	Brad	érezte,	mire	gondol;	odahajolt	és	megfogta	a	kezét.	–
Marie-Laure	 –	 szólalt	 meg	 kedvesen	 –,	 menjünk	 és	 űzzük	 el	 együtt	 a	 gonosz
szellemeket.
Brad	maga	vezette	a	Cessnát.	Körülrepülte	a	szigetet,	megmutatta	a	két	vulkáni

csúcsot,	 a	 hatalmas	 szirtet,	 az	 erdőket,	 a	 legelőket	 az	 elégedetten	 legelésző
Herefordokkal.	Már	a	ház	 felé	 tartottak	a	dzsipen,	és	Marie-Laure	megpróbálta
maga	elé	képzelni	a	kis	„majmot”,	hogy	milyen	magányosan	élhetett	 itt.	Voltak
boldog	 időszakok,	 mesélte	 az	 apja,	 amikor	 Jack	 és	 Archer	 távol	 maradt,	 és
egyedül	 hagyta	Maluhiával	 és	Kahanuval.	 Itt	 fedezte	 fel	 a	 festés	 örömét,	 és	 ez
adott	új	értelmet	az	életének.
A	 ház	 hosszú,	 alacsony,	 fehér	 épület	 volt,	 pálmarost	 tetővel.	 –	 Nem	 sokat

változott	 azóta,	mióta	 az	 apja	 itt	 élt	 –	 jegyezte	meg	Brad	könnyedén,	 amikor	 a
kínai	 szolga	 futva	 érkezett	 a	 lány	 csomagjáért.	 –	 Az	 ő	 régi	 szobáját	 szántam
magának.	Remélem,	örülni	fog	neki.
Marie	 hálás	 pillantást	 vetett	 a	 férfira,	mintha	 ez	 az	 ember	mindenre	 gondolt

volna.
Az	 apa	 szobája	 kicsi	 volt;	 épp	 csak	 befért	 a	 keskeny	 rézágy	 és	 egy

éjjeliszekrény.	 A	 padlón	 kék	 rongyszőnyeg,	 a	 falakon	 régi	 fekete-fehér	 képek
Kalaniról.	Franciaablak	nyílt	a	lanaira,	ahonnan	csodálatos	volt	a	kilátás	a	kertre
és	az	óceánra.
Marie-Laure	 végigheveredet	 az	 ágyon.	 A	 fejét	 a	 tarkója	 alá	 tette,	 nézte	 a

gyepet,	 a	 pálmákat	 és	 az	 óceánt.	 Az	 apja	 ugyanígy	 feküdhetett	 itt,	 élvezte	 a
kilátást,	és	azon	imádkozott,	nehogy	megjelenjen	Jack	Kane.	Arra	gondolt,	vajon
hány	 reggel	 ébredt	 az	 ötéves	 fiú	 arra,	 hogy	 vajon	 milyen	 kínzást	 eszelt	 ki
aznapra	Jack.	Hány	éjszaka	feküdhetett	 itt	és	törte	a	fejét,	vajon	hogy	szökhetne
meg	innen?	Hogy	vajon	képes	lesz-e	megszökni	innen	valaha?
És	 minden	 őrült	 és	 erőszakos	 hagyomány	 ellenére	 Brad	 Kane	 épelméjű

maradt,	gondolta.	Kedves	volt,	jó	és	együtt	érző.	Megértette,	hogy	amit	Archer	és
Jack	 tett,	 az	 helytelen.	 Mosolyogva	 zuhanyozott	 le,	 várta,	 milyen	 kellemes
meglepetést	 tartogat	 számára	 az	 este,	 aztán	 hirtelen	 rájött,	 hogy	 a	 szülei	 halála
óta	 nem	 is	 mosolygott.	 Talán	 mégis	 jó,	 hogy	 eljött	 Kalanira.	 Egyszerű,
krémszínű	selyemblúzt	vett	föl,	hosszú,	fekete,	szoknyát	és	az	új,	piros	szandált,



amely	 annyira	 megtetszett	 neki	 Avignonban	 a	 múlt	 héten.	 Az	 ajtóban	 egy
pillanatig	 habozott,	 visszafordult	 apja	 régi	 háza	 felé,	 és	 eszébe	 jutott	 a
figyelmeztetése.	Vágyott	 rá,	 hogy	 lássa	Kalanit,	 ezzel	 együtt	 nem	akart	 semmit
Brad	Kane-től.
A	férfi	a	lanain,	várta,	a	korlátnak	támaszkodva,	kezében	egy	pohár	itallal,	és

nézte,	 ahogy	 a	 két	 kardinálismadár	 csipegeti	 a	morzsákat.	Két	 hatalmas,	 fekete
dobermann	hevert	lábai	mellett,	égő	szemmel	figyelték	a	madarakat.
–	 Ne	 féljen	 –	 mondta	 Brad,	 amikor	 észrevette	 a	 lány	 rémületét.	 –	 A	 kutyák

idomítva	 vannak.	Nem	mennek	 a	madarak	 közelébe.	Hacsak	 nem	 parancsolom
meg	nekik,	természetesen.
–	De	ugye	nem	fogja?	–	kérdezte	a	lány.
–	Persze	hogy	nem.	A	madarak	minden	este	idejönnek,	ez	a	szokásuk	évtizedek

óta.	Az	apja	is	jól	ismerte	őket.
Töltött	 a	 lánynak	 egy	 pohár	 pezsgőt	 és	 folytatta.	 –	 Azt	 hiszem,	 ez

pohárköszöntőt	 érdemel.	 Igyunk	 arra,	 hogy	 a	 Leconte-ok	 és	 a	 Kane-ek	 végre
megbékéltek!	–	Felemelte	a	poharát	és	finoman	a	 lányéhoz	koccintotta.	–	Ránk,
kedves	Marie-Laure.	A	túlélőkre.
Brad	tökéletes	vendéglátó	volt.	A	kutyák	mozdulatlanul	ültek	a	széke	mögött,

míg	ették	a	frissen	készült,	egyszerű	ételt,	a	férfi	pedig	mesélt	a	farm	történetéről
és	Kalaniról.	Mesélt	Archer	 első,	 hawaii	 feleségéről,	 hogy	miként	 lett	 a	 sziget
neve	 Kalani	 –	 Mennyország	 –,	 amelyet	 nászajándékul	 kaptak,	 és	 amely
megalapozta	a	Kane	család	vagyonát.
–	És	 ennek	 a	 vagyonnak	 a	 fele	 a	magáé	 –	mondta	 a	 férfi,	 és	mélyen	 a	 lány

szemébe	nézett.
Marie-Laure	látta,	hogy	komolyan	gondolja	és	ez	meghatotta.	Átnyúlt	az	asztal

fölött,	és	megfogta	a	férfi	kezét.
–	Nekem	nem	kell,	Brad	–	mondta.	–	Ami	elmúlt,	elmúlt.	Különben	is	 látom,

milyen	sokat	jelent	ez	magának,	míg	számomra	semmit.
–	Nagyon	nagylelkű,	Marie-Laure	–	szólalt	meg	a	férfi,	és	furcsa	kis	mosoly

suhant	át	az	arcán.
–	 Ez	 nem	 nagylelkűség.	 Az	 apám	 úgy	 érezte,	 hogy	 ez	 az	 örökség

megnyomorította	az	életét.	Boldogtalanná	tette,	nem	akart	részt	kapni	belőle.	És
én	sem.	–	Habozott.	–	Kivéve	talán	a	Villa	Mimosát.
Brad	hátravetette	a	fejét	és	nevetett.	–	Én	itt	felajánlom	magának	a	Kalani	farm

felét,	és	maga	meg	csak	a	Villa	Mimosát	akarja?	Tudja	maga,	hogy	én	még	csak
nem	is	láttam	soha	azt	a	házat?
–	Én	igen,	de	csak	egyszer	–	felelte	a	lány.	–	Nagyon	szép.	Kalani	a	magáé,	de

a	villa	a	családomé.	A	nagyanyámé	volt;	ott	született	az	apám,	aki	boldogan	élt



ott,	míg…	–	Nem	akarta	befejezni	a	mondatot.	Brad	Kane	ugyanolyan	jól	ismerte
Johnny	Leconte	elhurcolásának	történetét,	mint	ő.
–	 Akkor	 természetesen	 a	 magáé	 –	 jegyezte	 meg	 kurtán	 a	 férfi.	 –	 És	 most

elköszönök,	jó	éjt,	Marie-Laure.	Vár	még	rám	némi	papírmunka.
–	Jó	éjszakát,	Brad	–	 szólt	a	 férfi	után	a	 lány	meglepetten,	és	nézte,	 ahogy	a

férfi	elvonul,	a	sarkában	a	két	hatalmas	kutyával.
Marie-Laure	 mélyen	 aludt	 az	 apja	 szobájában.	 A	 homokos	 partra	 kifutó

hullámok	 megnyugtatták.	 Amikor	 felébredt,	 gyöngyházszínben	 ragyogott	 a
hajnali	ég,	színes	madarak	csapata	csivitelt	az	ablaka	alatt,	elmosolyodott,	és	arra
gondolt,	 hogy	 Lahilahi	 jogosan	 adta	 a	 szigetnek	 a	 nevet.	 Ez	 valóban	 a
mennyország.
A	kínai	szolga	behozta	a	tálcán	a	forró	kávét	és	a	péksüteményt.	A	felszeletelt

trópusi	gyümölcsök	drágakőből	készült	mozaikra	hasonlítottak	a	tányéron.
Kíváncsian	kérdezte	meg	a	szolgálótól,	honnan	tudta,	hogy	felébredt.
A	 kínai	 titokzatosan	 elmosolyodott.	 –	Mindig	 tudjuk,	 kisasszony	 –	 felelte	 és

fürgén	letette	a	tálcát	a	lanaion	álló	asztalra.
A	férfi	törékenynek	hatott,	fehér	mandarinkabátjában	és	fekete	nadrágjában,	és

bár	 finom	 csontozata	 arcán	 alig	 voltak	 ráncok,	 Marie-Laure	 sejtette,	 hogy
nagyon	öreg	lehet.	Meg	is	kérdezte,	mennyi	ideje	dolgozik	a	családnál.
–	Régóta,	kisasszony,	süldő	legény	korom	óta	–	felelte,	aztán	kezét	összetéve

fejet	hajtott.	–	Eleinte	Mr.	Jacknél	dolgoztam	Diamond	Headen,	aztán	amikor	az
úr	meghalt,	Mr.	Bradnek	dolgoztam.	Most,	hogy	már	öreg	vagyok,	többségében
Kalanin	 töltöm	 a	 napjaimat.	 Mr.	 Brad	 szerint	 így	 könnyebb	 nekem.	 Pajkos
mosoly	 jelent	 meg	 az	 arcán.	 –	 Azt	 mondta,	 vonuljak	 nyugalomba,	 de	 nemet
mondtam.	Mint	az	ön	apja,	én	is	dolgozom,	míg	meg	nem	halok.
Marie-Laure	elnevette	magát	és	megkérdezte,	hogy	hívják.	Az	öreg	azt	telelte:

Wong.	–	De	nem	ez	az	 igazi	kínai	nevem,	ezt	Mr.	 Jackről	kaptam.	Azt	mondta,
nem	tudja	kiejteni	a	nevem,	ezért	lettem	Wong.
–	Mondja,	milyen	volt	Mr.	Jack?	Tényleg	olyan	rossz	ember	volt?
Az	 öreg	 kínai	 lehajtotta	 a	 fejét,	 habozott.	 –	 Mr.	 Jack	 büszke	 ember	 volt,

kisasszony.	Néha	jó,	néha	pedig	rossz.
Felsóhajtott.	 –	 Néha	 nagyon	 rossz.	 De	 én	 csak	 egy	 szolga	 vagyok.	Mindent

látok,	de	semmit	nem	mondok.	–	A	lány	szemébe	nézett.	–	Rosszat	pedig	végképp
nem	mondok	egy	halottról.
Megint	 lehajtotta	 a	 fejét,	Marie	 nézte,	 ahogy	 elballag.	 –Wong	 –	 szólt	 utána,

mire	az	öreg	megállt	és	 türelmesen	összetette	a	kezét.	–	 Ismert	valaha	egy	fiút,
akit	majomnak	hívtak?
Az	öreg	a	fejét	rázta.	–	Nem,	kisasszony,	nem	ismertem.



Brad	jelent	meg,	a	sarkában	az	elmaradhatatlan	kutyákkal.	–	Jó	reggelt;	Marie-
Laure	–	köszöntötte	vidáman.	–	Remélem	jól	aludt.
A	kutyák	engedelmesen	lekushadtak,	ahogy	a	férfi	barátságosan	mosolygott.	–

Ne	haragudjon,	de	váratlanul	közbejött	valami,	vissza	kell	mennem	Honoluluba.
Pedig	 azt	 reméltem,	 itt	 tölthetünk	 egy-két	 napot,	 de	 attól	 félek,	 még	 a	 délelőtt
vissza	kell	mennünk.	–	Dühösen	megvonta	a	vállát.	–	Üzleti	ügy…	Különben	nem
tenném	ezt	magával.	Végül	is	csak	most	érkezett	Kalanira.	De	legalább	látta.	És
az	is	lehet,	hogy	jobban	fog	magának	tetszeni	Diamond	Head.
Wong	és	az	egyik	kutya,	Makana,	velük	repült,	Honoluluba.	A	kutya	nyugodtan

feküdt	 Wong	 lábánál,	 míg	 a	 gép	 el	 nem	 kezdett	 ereszkedni;	 akkor	 hirtelen
vonítani	kezdett.
–	 Csend	 legyen,	 Makana!	 –	 kiabált	 hátra	 a	 pilótaülésből	 Brad.	 Wong,

hallgattasd	el!
Az	 öreg	 megpaskolta	 a	 kutya	 fejét	 és	 mondott	 neki	 valamit	 kínaiul;	 mire	 a

kutya	abbahagyta	a	vonítást,	de	továbbra	is	minden	ízében	remegett.
–	Rengetegszer	 repült	már	 velem	 ez	 az	 állat,	 de	mindig	 vonít,	 ha	 elkezdünk

leszállni	 –	 mondta	 türelmetlenül	 Brad.	 –	 Wong	 ugyanolyan	 sok	 időt	 töltött	 a
dobermannokkal,	 mint	 én.	 Gyakorlatilag	 ő	 nevelte	 fel	 őket.	 Rajtam	 kívül	 csak
neki	engedelmeskednek.
Marie-Laure	 arra	 gondolt,	 hogy	 a	 törékeny	 öreg	 legfeljebb	 feleannyit

nyomhat,	mint	az	a	kutya.	Egy	ugrás	és	az	állat	a	földre	dönti.
–	Egy	ilyen	kutyát	nem	erővel	irányít	az	ember	–	szólalt	meg	Brad,	mintha	a

gondolataiban	olvasott	volna.	–	A	dolog	titka	a	kiképzés.	Parancsokkal	irányítjuk
őket.
Marie-Laure	 a	 jókedvű,	 kajla	 vadászkutyákra	 gondolt,	 gyerekkori

kedvenceire,	és	sajnálta	szegény	Makanát.
Honoluluban	már	várta	őket	a	Kane	család	helikoptere,	ezzel	mentek	Diamond

Headre,	míg	Brad	a	belvárosba	 indult,	 hogy	elintézze	az	üzleti	ügyeit.	 –	Wong
mindenről	 gondoskodik	 majd,	 csak	 szóljon	 neki	 –	 mondta	 búcsúzóul,	 aztán
elköszönt.	–	Érezze	magát	otthon.
Marie-Laure	csodálkozva	nézett	le,	amikor	a	helikopter	kört	írt	le	a	Diamond

Head-i	 ház	 fölött.	 Olyan	 volt,	 mint	 egy	 elvarázsolt	 kastély	 a	 dzsungel	 kellős
közepén,	 szökőkúttal,	 lángvörös	 virágokkal	 és	 a	 kobaltkék	 úszómedencével,
amelynek	vize	szinte	túlcsordult	a	fekete	sziklákon,	bele	a	Csendes-óceán	habzó
hullámaiba.
Wong	 bekísérte	 a	 szobájába,	 de	 olyan	 öregnek	 és	megtörtnek	 látszott,	 hogy

Marie	még	 azt	 sem	engedte,	 hogy	ő	vigye	helyette	 az	 ütött-kopott	 zöld	vászon
utazótáskát.	 Ment	 az	 öreg	 mögött,	 és	 ámulva	 nézte	 a	 falakon	 a	 képeket	 és	 a



szobrokat.
–	Ez	volt	Mrs.	Kane	szobája	–	szólalt	meg	Wong,	és	kinyitott	egy	ajtót.	Tágas,

szép,	világos	szoba	volt	csodálatos	kilátással	a	pálmákkal	megtűzdelt	gyepre	és	a
tengerre.	Wong	elvette	tőle	a	táskát	és	berakta	egy	akkora	szekrénybe,	amekkorát
még	Marie	soha	nem	látott.
–	A	Madame	nagyon	szerethette	a	szép	ruhákat	–	jegyezte	meg	álmélkodva.	–

Wong,	ugye	Brad	édesanyjáról	van	szó?
–	 Igen,	 kisasszony.	 Rebeccának	 hívták,	 szép	 nő	 volt.	 Ott	 függ	 a	 portréja	 az

étkezőben.	És	a	többieké	is.	Mr.	Archeré,	a	második	feleségéé	és	Mr.	Jacké.
Marie-Laure	 alig	 várta,	 hogy	 láthassa	 őket.	Wong	 körbekalauzolta,	 büszkén

mutogatta	a	családi	arcképcsarnokot,	de	nem	volt	szükség,	hogy	elmagyarázza,
ki	kicsoda.	Az	apja	érzékletesen	 leírta	a	kegyetlen,	arrogáns	vonásokat,	a	 jeges
közönyt,	 amelyről	 bárhol	 felismerte	 volna	 Archer	 Kane-t.	 Megértette,	 miért
szeretett	 bele	 a	 szegény,	 sérülékeny	 „aggszűz”,	 kétségtelenül	 jóképű	 volt	 ez	 az
ember,	nagyon	férfias	jelenség.
Jack	 Kane	 kék	 szeme	 gúnyosan	 méregette	 a	 falról,	 éppen	 úgy,	 ahogyan	 az

apját	 méregethette.	 –	 Azt	 hiszed,	 mert	 Kane	 vagy,	 minden	 felett	 uralkodtál?	 –
suttogta	a	 lány	a	kép	előtt.	–	De	vesztettél,	 Jack.	Nem	lett	minden	a	 tiéd,	csak	a
pénz.
Rebecca	 sokkal	 szebb	volt,	mint	 amilyennek	elképzelte,	 csillogó	 smaragdok,

ragyogó	arrogancia.	Nyilván	ez	volt	a	családi	vonás;	még	az	asszonyok	arcán	is
ott	uralkodik.	Chantalén	is.	A	festő	elkapta,	ahogy	kissé	lefelé	görbül	az	ajka,	a
türelmetlen	dölyf	a	tekintetében,	bár	Marie-Laure	érezte,	hogy	van	ebben	valami
öngúny	is.
Marie-Laure	mindjárt	jobban	érezte	magát,	ahogy	elfordította	a	tekintetét	a	rég

halott	arcokról.	Jó,	hogy	idejött	és	szembenézett	apja	életének	fantomjaival.	Úgy
hitte,	ezt	az	apja	is	helyesnek	találta	volna.
Visszament	 a	 szobájába,	 ahol	 a	 szobalány	 épp	 kicsomagolt	 a	 táskájából.

Önkéntelenül	is	elmosolyodott,	amikor	meglátta	pólóit,	ruháját,	a	szoknyát,	a	két
inget,	amelyek	elveszve	lógtak	a	szekrényben.	Egyszerű	holmija	nem	illett	ebbe	a
magasztos	 közegbe.	 Rebecca	 szekrényébe	 drága	 divatszalonokból	 való	 ruhák,
kalapdobozok	és	Vuitton	kofferek	 illettek,	és	nem	egy	kopott	vászontáska	L.	L.
Beantől.
Fürdőruhát	 húzott	 és	 úszott	 néhány	 hosszt	 a	 csodálatos	 medencében.	 Aztán

kifeküdt	a	szép	bambusznapozóra	egy	ernyő	alá,	szopogatta	a	jeges	teát,	amelyet
egy	másik	papucsos	kínai	szolga	hozott,	és	a	gondolatai	Brad	körül	jártak.
A	 férfi	nagyon	 rendesen	viselkedett	vele,	gondolta.	Kedvesen	 fogadta,	 együtt

érző	volt	és	nagylelkű,	amikor	felajánlotta	neki	a	Kane-birtok	felét.	Akkor	mégis



miért	van	benne	ez	a	furcsa	érzés,	hogy	valami	nem	stimmel?	Miért	olyan	kedves
hozzá	a	férfi?	Eszébe	jutott,	mit	mondott	az	apja	a	Kane-ekről:	az	életükben	csak
két	dolog	volt	fontos,	a	Kanoi	farm	és	a	család	neve.	Semmi	más	nem	számított.
Öltek	is,	csak	hogy	megtartsák.
Akkor	 miért	 ajánlotta	 föl	 neki	 Brad	 hirtelen	 a	 fél	 birtokot?	 Olyan	 volt	 ez,

mintha	a	fél	szívét	ajánlotta	volna	föl.
Hirtelen	 kényelmetlen	 érzése	 támadt,	 ahogy	 itta	 a	 jeges	 teát.	 Brad	 Kane

keményfejű	 üzletember.	 Nem	 egy	 filantróp	 vagy	 egy	megtért	 keresztény,	 vagy
egy	őrült.	Egyszerűen	nem	illett	a	képbe.	Ez	az	ember	pontosan	tudja,	mit	akar.
Ha	vissza	akarja	adni	neki	a	birtok	felét,	valamit	biztosan	akar	cserébe.
Az	 apja	 több	 variációban	 elhangzó	 figyelmeztető	 szavai	 egyfolytában	 ott

csengtek	 a	 fülében:	 „Ne	 háborgassuk	 az	 alvó	 oroszlánt,	 nehogy	megmarjon…
megint.”	 Valami	 nem	 stimmel.	 Hirtelen	 úgy	 érezte,	 nem	 akar	 tovább	maradni,
nem	akarja	megtudni,	mi	nem	stimmel.	El	kell	mennie	innen.
Visszafutott	Rebecca	szobájába,	a	 táskába	hajigálta	a	holmiját,	 lezuhanyozott,

majd	 felvett,	egy	fehér	pólót,	a	 farmerját	és	a	piros	szandált,	 s	kiült	a	 teraszra,
hogy	megvárja	Bradet.
Fél	egy	volt,	amikor	a	férfi	visszatért.	–	Jó,	ha	egy	csinos	lány	várja	az	embert

a	házban	–	jegyezte	meg	kedvesen,	és	töltött	magának	egy	whiskyt.
Megkínálta	a	lányt	is,	de	az	csak	a	fejét	rázta,	és	még	mindig	azon	törte	a	fejét,

vajon	mi	 lehet	 a	 baj.	 A	 férfi	 olyan	 hűvös,	 olyan	 jóképű,	 olyan	 napbarnított	 és
olyan…	gazdag.	Úgy	néz	ki,	mintha	az	övé	volna	a	világ.	Akkor	miért,	 szólalt
meg	benne	az	a	hang,	miért	akarja	odaadni	neked	a	felét?
–	Nagyon	szótlan,	Marie-Laure	–	szólalt	meg	a	férfi,	ahogy	ránézett.
–	Fáradt	vagyok.	Rengeteget	úsztam	–	felelte	kitérően	a	lány.
–	Úgy	gondoltam,	kint	ebédelünk	a	kis	pavilonban.
Marie	látta	a	kecses	fehér	építményt	a	szirt	peremén.	A	férfi	megfogta	a	kezét,

talpra	 segítette,	 majd	 barátságosan	 megfogta	 a	 vállát	 és	 elindultak	 arrafelé;	 a
férfi	sarkából	nem	tágított	a	dobermann.
A	 pavilont	 hawaii	 módra	 építették,	 fehére	 festett,	 nyolcszögű	 építmény	 volt,

minden	oldalán	nyitott,	pálmarostból	készült	teteje	középen	csúcsba	futott	össze.
Nehéz	 vászonfüggöny	 lógott	 az	 oszlopok	 között,	 a	 kilátás	 fantasztikus	 volt,	 a
meredek	sziklákra	és	a	lent	tajtékzó	hullámokra.
Wong	elrendezte	az	ételeket	a	büféasztalon,	de	Brad	elküldte,	mondván,	majd

kiszolgálják	magukat.
Ahogy	 végighordozta	 a	 tekintetét	 az	 őt	 körülvevő	 szépségen,	Marie-Laure-t

egy	pillanatra	csábította	a	gondolat,	hogy	higgyen	a	férfinak.	Ennek	a	csodálatos,
illatos	virágokkal	teli	kertnek,	a	fantasztikus	kilátásnak	a	fele	az	övé	letetne.	Csak



ki	 kéne,	 mondania	 a	 szót.	 De	 ekkor	 Bradre	 pillantott,	 elkapta	 furcsa
arckifejezését,	 távolba	 révedő,	 hideg	 tekintetét,	 és	 azonnal	 figyelmeztető
bizsergést	érzett	a	tarkója	táján.
–	Jöjjön,	együnk	–	mondta	a	férfi,	és	máris	mosolygott.
Az	 arca	most	 közömbös	 lett,	Marie	 arra	 gondolt:	 biztos	 csak	 képzelte	 ezt	 a

jeges	tekintetet.
Csipegetett	 a	 salátából,	 de	 Braden	 is	 látszott,	 hogy	 nem	 éhes.	 Csak	 ült

szótlanul,	szopogatta	a	whiskyjét	és	nézte	őt.
Fekete	felhők	gyülekeztek	a	tenger	felett,	elbújt	a	nap,	aztán	hirtelen	feltámadt

a	 szél,	 és	 a	 hullámok	 helyett	 tajtékzó	 vízoszlop	 támadt	 a	 szikláknak.	 Marie
megborzongott,	idegesen	a	férfira	pillantott,	nem	értette,	miért	olyan	nyugodt.	–
Brad,	azt	hiszem,	reggel	mennem	kell	–	mondta.	–Csodálatosan	éreztem	magam.
Köszönöm,	hogy	megmutatta	nekem	a	farmot,	Kalanit,	és	köszönöm	a	nagylelkű
ajánlatot.	De	nem	fogadhatom	el.
A	 férfi	 kifejezéstelen	 arccal	 nézett	 rá,	 ám	 most	 sem	 szólt	 semmit,	 amitől

Marie-Laure	 ismét	 érezte	 a	 figyelmeztető	 bizsergést	 a	 tarkóján.	 Aggasztotta,
hogy	a	férfi	ugyan	rá	néz,	de	mintha	nem	is	látná.
Felállt	és	idegesen	a	pavilon	szélére	sétált.	Nekitámaszkodott	a	korlátnak,	nézte

az	óceánt,	és	közben	arra	gondolt	bárcsak	valahogy	megtörhetné	ezt	a	vészjósló
csendet.	Megfordult,	hogy	bocsánatot	kérjen,	amiért	ilyen	gyorsan	el	akar	menni,
amikor	 észrevette	 a	 vadászpuskát,	 amely	 ott	 hevert	 a	 férfi	 széke	mögött.	 Szép
fegyver	volt,	tusát	ezüstberakás	díszítette.
–	Szép	ez	a	puska	–	szólalt	meg	és	meglepte,	hogy	eddig	nem	vette	észre.	–	De

mire	akar	itt	lőni?
–	 Ragadozókra	 –	 szólalt	 meg	 a	 férfi	 vészjóslóan.	 –	 Üljön	 le,	 Marie-Laure

Leconte!
Hirtelen	 szinte	 tapinthatóvá	 vált	 a	 veszély	 a	 levegőben,	 ugyanolyan	 érezhető

volt	ez,	mint	a	whisky	aromája:	Marie	megdermedt	és	a	férfira	nézett.
–	Azt	mondtam,	üljön	le!
Volt	 valami	 a	 férfi	 hangjában,	 amitől	 a	 lány	 engedelmeskedett.	 A	 térdei

összekoccantak,	 amikor	 lerogyott	 a	 férfival	 szemben	 lévő	 székre.	 –	 Ne
haragudjon,	nem	maradhatok,	tovább	–	szólalt	meg	rémülten	–,	de	jobb	is	ez	így.
Az	apámnak	igaza	volt.	Nem	lett	volna	szabad	idejönnöm…
–	Hallgasson	 –	 csattant	 fel	 türelmetlenül	 a	 férfi	 –,	 és	 nyissa	 ki	 a	 fülét,	 buta

lány!	–	Marie	barna	szeme	elkerekedett	a	döbbenettől.	–	Hát	persze	hogy	 igaza
volt	–	folytatta	réveteg	hangon	a	férfi.	–	Nem	lett	volna	szabad	idejönnie.	És	az
apjának	sem.	Archer	Kane-nek	meg	kellett	volna	ölnie	még	a	Villa	Mimosában,
amikor	 megölte	 az	 anyját.	 Ez	 lett	 volna	 a	 legjobb	 mindegyikünknek.	 –	 Hideg



mosoly	ült	ki	az	arcára,	amikor	újabb	kortyot	ivott	a	whiskyből.	–	És	engem	is
megkímélt	volna	egy	csomó	bajlódástól.
–	Hogy	érti	ezt?	–	Marie-Laure	hátralökte	a	széket.	Felállt	és	idegesen	elhátrált

a	férfitól.	A	dobermann	fenyegetően	fölmordult.
–	 Ostoba	 volt,	 hogy	 elhitte,	 hogy	 a	 Kanoi	 farmból	 egy	 körömfeketényit	 is

magának	adok.	Hiszen	látta.	Tudja,	hogy	a	Kane	családé.	A	mi	kemény	munkánk,
intelligenciánk,	 elszántságunk	 és	 a	 felsőbbrendűségünk	 teremtette	 meg	 ezt	 a
helyet.	Marie-Antoinette	 Leconte	 és	 a	 fia	 kizárólag	 csak	 pénzével	 járult	 hozzá.
Semmi	mással.	Nem	 ők	 építették	 ezt	 a	 házat;	 nem	 ők	 teremtették	meg	Kalanit;
nem	ők	ültették	ezt	a	pálmasort,	és	nem	ők	emelték	a	kis	farmházat,	a	rendelőt,	a
templomot	és	a	munkások	házait.	Nem	tettek	semmit,	Marie-Laure.
Elhallgatott,	a	lány	megnyugtatóan	nézett	rá.	–	Ezzel	tisztában	vagyok,	Brad	–

mondta	gyorsan.	–	Maguk	csodát	műveltek
–	Jacknek	igaza	volt	–	folytatta	a	férfi,	mintha	a	lányt	nem,	is	hallotta	volna.	–

Azt	 mondta,	 meg	 kellett	 volna	 ölnie	 a	 majmot,	 még	 aznap	 éjjel,	 amikor
összeverekedtek.	A	szívébe	kellett	volna	döfnie	a	kést.	Ezt	 aztán	egész	életében
bánta.	Azt	mondta	nekem:	a	zsigereimben	érzem,	hogy	most	is	él	valahol,	és	vár,
mint	a	csörgőkígyó,	hogy	lecsaphasson.	Egy	nap	megpróbálja	visszaszerezni	ezt
a	 vagyont,	 fiam.	 El	 akar	 venni	mindent,	 amiért	 a	Kane	 család	 nemzedékek	 óta
megdolgozott:	a	verejtékes	munkánkat,	a	földünket,	az	örökségünket.	A	nevünket.
Egy	nap	visszaköveteli	a	vagyonát,	és	amikor	ezt	megteszi,	 résen	kell	 lennünk.
Gyorsan	és	szánalom	nélkül	le	kell	csapnunk	rá.
Marie-Laure	 rémülten	 összerezzent,	 amikor	 Brad	 az	 asztalra	 csapta	 az	 üres

poharat.	Aztán	fölállt	és	a	lány	fölé	tornyosult.
–	Az	apám	meghalt	–	sírt	fel	a	lány.	–	Soha	nem	akart	semmit	a	Kalaniból,	a

Kanoi	 farmból.	 És	 soha	 nem	 akart	 visszatérni	 ide.	 Nem	 akart	 semmit	 a	 Kane
családtól!
–	 De	 maga	 nem	 halott,	 Marie-Laure.	 És	 egy	 nap	 maga	 is	 elkezdhet

gondolkozni.	 Erről	 a	 gazdag	 farmról,	 a	 szép	 házról,	 Kalaniról	 és	 a	 temérdek
pénzről.	 És	 elmegy	 egy	 csavaros	 eszű	 ügyvédhez	 a	 történetével	 és	 a
követelésével.	 És	 nem	 fogja	 beérni	 a	 felével,	Marie-Laure.	Magának	 az	 egész
kell.	És	értse	meg,	én	ezt	nem	hagyhatom.
–	Maga	megőrült	–	kiáltott	föl	a	lány,	és	hátrébb	lépett.	–	Megmondtam,	hogy

nem	akarok	semmit	magától.	Nem	akarom,	hogy	a	Leconte	nevet	összefüggésbe
hozzák	a	Kane-ekkel.	Az	apám	igazat	mondott	magukról.	Maguk	azt	hiszik,	hogy
a	 törvény	 felett	 állnak,	 hogy	 hiányzik	magukból	 az	 erkölcs;	 a	 maga	 nagyapja
megölte	 a	 feleségét,	 hogy	 rátehesse	 a	 kezét	 a	 pénzére,	 és	 Johnnyt	 is	 megölte
volna	a	tizennyolcadik	születésnapján.	Nem	lett	volna	szabad	idejönnöm!	Hinnem



kellett	volna	az	apámnak.
Hirtelen	villám	cikázott	 át	 az	 éjszakai	 égbolton.	 –	Most	már	késő	–	 jegyezte

meg	 Brad.	 Összekulcsolt	 karral	 támaszkodott	 a	 korlátnak	 és	 hunyorogva
méregette	a	lányt.
–	Holnap	elmegyek	–	mondta	a	lány,	és	a	lépcső	felé	hátrált.	–	Sőt,	azt	hiszem,

jobb,	ha	most	rögtön	elmegyek.
A	hideg,	keserű	nevetés	elkísérte,	ahogy	leszaladt	a	lépcsőn;	szinte	megfagyott

a	 vér	 az	 ereiben.	 Rohanni	 kezdett.	 Hallotta,	 hogy	 Brad	 valamit	 kiált,	 erre
visszapillantott.	–Öld	meg!	–	kiáltotta	újra	a	 férfi,	majd	Marie	megpillantotta	 a
fekete	dobermannt,	amint,	feléje	iramodik.	Felsikoltott,	amikor	a	kutya	állkapcsa
elkapta	a	karját.	Ekkor	hallotta	meg	Wong	kiáltását.
–	Fekszik,	Makana!	–	ordított	az	öreg	a	kutyára.	–	Pfuj,	fekszik,	ronda	dög!
A	kutya	engedelmeskedett,	Wong	pedig	odaugrott	a	kutya	és	a	lány	közé.
–	Öld	meg!	–	ordított	föl	Brad	újra,	aki	közben	futva	indult	feléjük,	kezében	a

vadászpuskával.
A	dobermann	megragadta	az	öreg	kínai	torkát	és	belemélyesztette	a	fogait.
–	 Jézus	 isten!	 –	 sikoltott	 föl	Marie-Laure.	Az	 öregember	 a	 földre	 rogyott,	 a

kutya	mát	az	arcát	marcangolta.	Mindent	beborított	a	vér,	ahogy	spriccelt	a	nyaki
ütőérből.	Egy	lövés	hallatszott,	a	kutya	fölemelte	véres	pofáját	az	öregemberről.
Egy	pillantást	küldött	a	lány	felé,	aztán	egy	vékony,	túlvilági	vinnyogás	tört	elő	a
torkából,	majd	lassan	a	földre	rogyott	Wong	teteme	mellé.
A	 felelem	 szárnyakat	 adott	 Marie-Laure-nak,	 amikor	 száguldott	 a	 síkos

ösvényen,	közben	várta	a	lövést,	amely	őt	is	az	örökkévalóságba	küldi.	De	nem
történt	semmi,	erre	megkockáztatta,	hogy	visszanéz.	Brad	állt	a	zuhogó,	esőben	a
két	tetem	fölött.	Majd	látta,	hogy	elhajítja	a	puskát,	és	térdre	rogyik	mellettük.	–
Édes	 istenem!	 –	 hallotta	 fájdalmas	 ordítását	 –,	 nézd,	 mit	 tettek	már	 megint!	 –
Égnek	emelte	az	arcát	és	csak	vonított.
Marie-Laure	 rohant	 az	 ösvényen	 a	 ház	 felé.	 El	 kell	 tűnjön	 innen,	 amilyen

gyorsan	csak	tud…	Elmegy	a	rendőrségre,	elmondja,	mi	történt…	hogy	ez	egy
őrült.	De	szinte	azonnal,	ahogy	felmerült,	tudta,	hogy	nem	megy	vele	semmire.	A
rendőrök	 csak	 egy	 pillantást	 vetnek	Brad	Kane-ra,	 a	 gazdag	 földesúrra,	 akié	 a
sziget	 tetemes	 része,	 akinek	 a	 családja	 nemzedékek	 óta	 itt	 él.	 Aztán	 rá,	 a
hisztérikus	 fiatal	 nőre,	 aki	 valami	 vad	 históriával	 áll	 elő,	 hogy	 megtámadták.
Nem	kell	hozzá	sok	ész,	hogy	kikövetkeztessük,	kinek	hinnének.
Rohant	tovább	a	kapu	felé,	de	aztán	eszébe	jutott,	hogy	a	pénze,	a	hitelkártyája

bent	van	a	szobában.	Tehetetlenül	megállt;	pénz	nélkül	nem	jut	messzire.
Visszanézett,	 látta,	hogy	a	házból	 a	hangok,	 a	kétségbeesett	 jajgatás	 irányába

rohannak	 a	 szolgák.	 Sejtette,	 hogy	 néhány	 perc	 előnyhöz	 jutott.	 Berohant	 a



szobájába,	felkapta	a	tárcáját,	és	a	kerten	át	osont	a	kapu	felé.	Az	őr	is	hallotta	a
lövést,	ő	is	elrohant,	a	kapuban	nem	volt	senki.	Marie	megnyomta	a	kaput	nyitó
gombot,	és	amint	résnyire	nyílott,	kibújt.	Aztán	futásnak	eredt	a	dombról	lefelé	a
zuhogó	esőben,	a	szíve	a	torkában	dobogott.
Egy	 örökkévalóságnak	 érezte,	 míg	 meglátott	 egy	 benzinkutat	 és	 kezdett

lelassítani.	Az	 órájára	 pillantott.	Húsz	 percig	 futott.	 Brad	 nem	mer	 utána	 jönni
nyilvános	helyre,	gondolta,	miközben	valami	aprópénzt	keresett.
A	 nyilvános	 telefonon	 taxit	 hívott,	majd	 bement	 a	mosdóba.	A	 karja	 vérzett,

kimosta	a	 sebet,	kibújt	a	pólójából	és	 rátekerte.	Visszahúzta	a	könnyű	pulóvert,
ennek	 ujja	 rögzítette	 valahogy	 a	 kötést.	 Megmosta	 az	 arcát	 hideg	 vízzel,
megfésülte	vizes	haját	és	kiment	a	taxi	elé.
A	 torka	 kiszáradt,	 vett	 egy	 kólát	 az	 automatából	 és	megitta,	 de	 közben	még

mindig	remegett.	Eszébe	jutott	Brad	szenvedő	arca,	ahogy	lenéz	Wongra,	aztán	a
torkából	 kitörő	 észveszejtő	 kiáltás.	 Marie	 tudta,	 hogy	 Wong	 mentette	 meg	 az
életét,	miatta	nem	mehet	utána	Brad.	Legalábbis	egyelőre.
A	taxi	beállt	a	parkolóba,	Marie	futva	indult	felé.	Hálásan	nyúlt	el	az	ülésen	és

hátravetette	a	fejét.
A	United	következő	járata	két	óra	múlva	indult.	Két	teljes	óra!	Úgy	érezte,	ez

maga	 az	 örökkévalóság.	 Megvette	 a	 jegyet,	 sietve	 bejelentkezett	 a	 pultnál	 és
megpróbált	 felszívódni	 a	 tömegben,	 forgatta	 a	 fejét,	 figyelt	 és	 várt.	 Brad	még
akkor	 sem	 bukkant	 elő,	 amikor	 elhangzott	 a	 felszállás	 előtti	 utolsó
figyelmeztetés.
Megkönnyebbülten	 szállt	 föl	 a	 gépre,	 és	 foglalta	 el	 a	 helyét.	 Végre

biztonságban	van.
És	aztán	megérkezett	San	Franciscóba	–	ahol	Brad	már	várta.
Most	kint	ült	Bea	a	 család	provence-i	nyaralójának	 teraszán	és	 arra	gondolt,

hogyan	gondolhatta,	hogy	valaha	is	biztonságban	lesz.	Brad	Kane	megszállottan
gyűlölte	 a	 Leconte-okat.	 Ez	 az	 ember	 őrült.	 Bea	 nem	 tudhatta,	milyen	 gyorsan
fog	lépni.	És	milyen	nesztelenül	Nem	tudhatta,	hogy	a	magángépével	már	jóval
azelőtt	 úton	 volt	 San	 Francisco	 felé,	 hogy	 ő	 gépre	 szállt	 volna.	 Nem	 tudhatta,
hogy	olyan	ember,	aki	meg	tud	venni	mindent	magának,	amit	csak	akar	–	például
azt	a	fecskendőt	a	gyorsan	ható	altatóval,	amelytől	hosszú	órákra	elvesztette	az
eszméletét,	hogy	az	egészet	balesetnek	tudja	beállítani.	És	mindezt	azért,	hogy	a
Kanoi	farmot	végre	egyedül	a	magáénak	tudhassa.
Már	 azelőtt	 megérezte	 a	 férfi	 jelenlétét,	 hogy	 megpillantotta	 volna.	 Semmi

nesz	 nem	 utalt	 rá;	 a	 férfi	 hirtelen	 ott	 állt	 előtte,	 mint	 egy	 fekete	 árny	 a
sötétségben.	Felparázslott	a	cigarettája,	amikor	az	ajkához	emelte.
–	 Nos,	 Marie-Laure	 –	 szólalt	 meg	 csendes,	 színtelen	 hangon	 –,	 megint



találkoztunk.
Tappancs	 a	 szőrét	 felborzolva	 futott	 oda	 a	 férfi	 lábához.	 Morgott	 és

figyelmeztetően	vicsorgatta	a	fogát.
Brad	 felnevetett.	 –	Remélem,	 nem	 azért	 hozta	 ezt	 a	 korcsot,	 hogy	megvédje

magát.	Valahogy	az	a	benyomásom,	hogy	nem	ez	a	legmegfelelőbb	fajta.
–	 Hol	 vannak	 a	 gyerekek?	 –	 kérdezte	 Bea	 gyorsan.	 Meglepődött,	 milyen

nyugodt	maradt	a	hangja.	Szemtől	szemben	áll	a	gyilkosával,	érzi	a	belőle	áradó
heves	gyűlöletet,	ennek	ellenére	olyan	nyugodt,	mintha	győzhetne.	Tudnia	kellett,
megtartotta-e	a	férfi	a	szavát.
–	Álltam	a	szavam	–	felelte	a	férfi:	–	Úton	vannak	egy	taxiban	a	Villa	Mimosa

felé.
Marie	 idegesen	pillantott	 a	 sötétbe,	 csak	 a	 cigaretta	 árulta	 el,	 hol	 van	 a	 férfi

keze.	–	Honnan	tudjam,	hogy	igazat	mond-e?
A	 férfi	 közönyösen	 vonta	meg	 a	 vállát.	 –	Azt	 hiszem,	 nincs	más	 választása,

mint	hinnie	nekem,	Marie-Laure.
A	lány	látta,	hogy	eltapossa	a	csikket,	aztán	felé	indul.	Lassan	a	zsebébe	dugta	a

kezét	 és	 megszorította	 az	 éles	 kés	 nyelét.	 A	 félelem	 hideg	 verejtéke	 kiverte	 a
homlokát,	remegett	a	gyűlölettől,	amelyet	a	férfi,	sőt	összes	őse	iránt	érzett,	ők
megúszták	 büntetlenül,	 de	 nem	 hagyhatja,	 hogy	 Brad	 is	 sértetlenül	 elsétáljon.
Még	egyszer	nem.	Előbb	fogja	megölni.	Hirtelen	felzokogott,	amikor	rájött,	mi
jár	 a	 fejében.	Brad	Kane	gyilkost	 csinál	 belőle,	 ő	sem	 jobb	 semmivel	 a	Kane-
eknél.
Ekkor	megpillantotta	a	férfi	kezében	a	fegyvert.	Tappancs	megint	felmordult.

Marie	látta	kivillanó	agyarait,	és	erősebben	megragadta	a	pórázt.
–	Most	 rövid	kocsikázásra	megyünk,	Marie-Laure	–	szólalt	meg	Brad,	ügyet

sem	vetve	a	kutyára.	–	Egy	kis	városnézésre.	Kár,	hogy	ilyen	sötét	van,	de	maga
nyilván	bekötött	 szemmel	 is	 tudná	az	utat.	–	Megfogta	a	 lány	karját,	 és	elindult
vele	a	Mercedes	felé.	Kinyitotta	az	ajtót,	és	a	pisztoly	csövével	intett,	hogy	üljön
be	 a	 volán	 mögé.	 Tappancs	 vinnyogva	 ugrott	 be	 a	 gazdája	 mellé,	 most	 már
végképp	nem	értett	semmit.
Brad	hátraült	és	így	szólt:	–	Oké,	induljon	el.	Az	elágazásnál	forduljon	balra.

Tudja,	ahol	meredeken	kaptat	fel	az	út.
Marie-Laure	 érezte,	 hogy	 a	 pisztoly	 a	 fejére	 irányul.	 Elindította	 a	 kocsit.

Természetesen	 jól	 tudta,	hová	 tartanak.	Sok	 lusta	délutánt	 töltött	 ezen	a	kilátón,
elnézte	 a	 völgyeket	 több	 száz	 méterrel	 odalent,	 nézte	 a	 kocsikat,	 amelyek
akkorának	 tűntek	 fentről,	 mint	 a	 hangyák.	 Ez	 a	 szirt	 még	 meredekebb	 és
magasabb	volt,	mint	a	Mitchell-hasadék.
Remegő	 kézzel	 kapaszkodott	 a	 kormányba,	 vadul	 jártatta	 a	 szemét,	 a



menekülés	lehetőségét	mérlegelte.	Még	mindig	ott	volt	nála	a	kés,	de	ezzel	nem
szállhat	 szembe	egy	pisztollyal.	Az	 isten	verje	meg,	mondta	magának	dühösen,
most	nem	vagyok	elkábítva;	küzdeni	 fogok	az	életemért…	Nem	hagyom,	hogy
megint	lelökjön…	Ahhoz	előbb	le	kell	lőnie.
Hirtelen	eszébe	 jutott,	hogy	Brad	már	korábban	 is	 lelőhette	volna,	ha	akarja.

Sok	vesződséget	megspórolhatott	volna	magának.	De	nem	tette,	mert	nem	akarta
lelőni.	 Ezért	 uszította	 rá	 a	 dobermannt,	 ezért	 lökte	 le	 a	 hasadékba,	 mert	 nem
akarta,	hogy	gyilkosságnak	látsszon.	Azt	akarta,	hogy	baleset	látszatát	keltse.
–	Hajtson	 a	 szakadék	 széléig	–	parancsolta	 a	 férfi.	A	 lány	 engedelmeskedett,

majd	leállította	a	motort	és	várt.	Brad	nem	mozdult,	nem	szólt	egy	szót	sem.	A
csönd	süketítő	volt.	Elképzelte,	hogy	Brad	a	fegyvert	a	feje	felé	irányítja,	de	most
már	 tudta,	 hogy	nem	akarja	 használni.	Az	 ismerős	 hangok	hirtelen	 eljutottak	 a
tudatáig:	 a	 levelibékák	 brekegése,	 az	 éjszakai	 állatok	 neszezése,	 a	 megzavart
madarak	 dühös	 csacsogása.	 Valahol	 lent	 a	 völgyben	 észrevette	 egy	 kocsi
fényszóróját.	Reménykedve	nézte	a	felvillanó	fényt,	de	az	eltűnt.	Egyedül	maradt
Brad	Kane-nel.
Hallotta,	hogy	Tappancs	vinnyog,	amikor	Brad	kiszállt	a	kocsiból.	A	sötétség

ellenére	tisztán	látta	a	rá	irányított	pisztolycsövet.
–	 Miért	 csinálja	 ezt?	 –	 sikoltott	 föl	 hirtelen	 –	 Mondtam,	 hogy	 nem	 kell	 a

farmja,	hogy	nem	kell	a	pénze.	Nem	kell	semmi	sem,	ami	a	magáé…
–	Még	mindig	nem	érti,	ugye?	–	szólalt	meg	a	férfi.	–Jack	egész	életében	arra

várt,	 hogy	 a	 majom	 visszajön	 és	 elrabolja	 a	 földjét,	 a	 jogait.	 Én	 csak	 az
érdekeimet	 védem,	 hogy	Kanoi	 a	Kane-eké	maradjon.	Nem	 engedhetem,	 hogy
maga	 vagy	 valamely	 kései	 Leconte	 veszélyeztesse	 ezt.	 Itt	 az	 idő,	 drága	Marie-
Laure,	helyreállítani	a	rendet.	Azt	hiszem,	így	lesz	a	legjobb	–	mondta	a	férfi,	és
Marie	 érezte,	 hogy	mosolyog.	 –	Most	már	 biztosnak	 kell	 lennünk	 a	 dologban,
nem	igaz?
Kinyitotta	a	kocsi	ajtaját,	benyúlt	és	kiengedte	a	féket,	beindította	a	motort	és

sebességbe;	 tette	 a	 kocsit.	 Brad	 fél	 kézzel	 lefogta	 a	 lányt,	 míg	 benyúlt	 a
gázpedálhoz.	 Marie-Laure	 egy	 rémült	 kiáltással	 hirtelen	 kiszabadította	 magát.
Kiugrott	 az	 ajtón,	 Tappancs	 pedig	 heves	 ugatással	 szinte	 kirepült	 utálna.
Rémülten	feküdt	a	köves	talajon	és	nézte,	ahogy	a	kocsi	egy	pillanatra	fennakad	a
sziklán,	aztán	finoman	lecsúszik.	Hallotta,	ahogy	robbanásszerűen	törik	az	üveg,
ahogy	szikláról	sziklára	pattog	az	acéltest,	majd	felcsapnak	a	lángok	a	hatalmas
robbanás	 után.	 Ő	 is	 ott	 lett	 volna	 ebben	 a	 lángoló	 roncsban,	 ha	 minden	 úgy
alakul,	ahogy	Brad	eltervezte.
Ijedtében	talpra	ugrott,	de	Brad	hátulról	elkapta,	saruként	feszültek	rá	a	karjai,

ahogy	lassan	elindult	vele	a	szakadék	széle	felé.	Marie	felsikoltott,	a	földbe	vájta



a	sarkát,	próbálta	megvetni	a	lábát	a	sziklás	talajon.	Hozzá	kell	férnie	a	késhez,
csak	ebben	reménykedhet.	Meg	kell	ölnie	ezt	az	embert,	mielőtt	ő	végezne	vele.
Hallotta,	 ahogy	 Tappancs	 vicsorog,	 majd	 a	 lángok	 fényében	 meglátta,	 ahogy
rátámad	a	férfira,	ami	meglepte	Bradet,	így	mindketten	a	földre	zuhantak.
Marie-Laure	 villámgyorsan	 odébb	 hengeredett,	 majd	 felpattant.	 Látta,	 ahogy

Brad	a	kutya	felé	emeli	a	pisztolyt,	erre	kirúgta	a	kezéből.	Utána	vetette	magát,	de
a	 férfi	 gyorsabb	 volt	 nála,	 Felkapta	 és	 lesújtott	 a	markolatával	 a	 kutya	 fejére,
Tappancs	 felvakkantott,	 aztán	 elzuhant.	 Marie-Laure	 rémülten	 és	 dühösen
felkiáltott,	amikor	Brad	elkapta	a	lábát	és	a	szakadék	felé	rángatta.
Elrúgta	a	férfit	magától,	odébb	hengeredett,	de	a	férfi	egy	szempillantás	alatt

rávetette	magát,	és	elkezdte	a	 fejét	ütni	a	sziklához.	 Iszonyatos	 fajdalmát	érzett,
kezdte	 lassan	 elveszteni	 az	 eszméletét,	 de	 keményen	 harcolt	 ellene.	 Nem
hagyhatja,	hogy	győzzön;	nem	hagyhatja…	Valahonnan	a	tudata	mélyéről,	a	saját
sikoltozása	mögül	új	hangra	lett	figyelmes.	Hirtelen	fény	gyulladt,	és	egy	csomó
embert	látott	meg.
Brad	 egy	 szempillantás	 alatt	 talpon	 volt,	 felrántotta	 a	 lányt	 is,	 és	 pajzsként

tartotta	maga	elé.	Marie	félig	már	eszméletlenül	látta,	hogy	félkörben	csendőrök
állnak,	 fegyvereiket	 rájuk	 irányítják;	 hallotta	 Nick	 hangját,	 aki	 kitartásra
buzdította.	Aztán	belezuhant	az	eszméletlenség	ismerős,	feneketlen	kútjába.
–	Brad	–	szólalt	meg	Phyl	csendesen.	–	Én	vagyok	az,	Brad.
A	férfi	meglepetten	pislogott	a	fény	felé.	–	Rebecca	–	szólalt	meg	suttogva.	–

Mit	keresel	itt?	Azt	hittem,	San	Franciscóban	vársz	rám.	Megyünk	Kalanira,	nem
emlékszel?
Phyl	 úgy	 érezte,	 zsibbadt	 szíve	 nem	 része	 többé	 a	 testének,	 ahogy	 a	 férfira

nézett.	Ez	nem	az	a	vonzó	férfi	volt	már,	akit	szeretett.	Nem	a	világfi,	a	gazdag,
jóképű	földbirtokos,	akinek	mindene	megvan.	Ez	egy	vadidegen	ember	volt.
Vett	egy	mély	 lélegzetet	és	besétált	 a	kocsik	 fényszóróinak	 fénykörébe.	Brad

még	mindig	maga	 elé	 tartotta	Bea	 elernyedt	 testét,	 Phyl	 nem	 tudta,	 él-e	 a	 lány
vagy	meghalt.
–	Engedd	el,	Brad	–	szólalt	meg	csendesen,	ahogy	odaért	a	férfi	mellé.
A	férfi	fakó	szemei	a	tekintetét	fürkészték.	–	Meg	kellett	 tennem.	Ezt	tudod	te

is,	nem	igaz?	Ha	valakinek,	neked	aztán	meg	kell	értened!
–	Értem	én,	Brad,	értem.	De	azt	hiszem,	van	egy	jobb	megoldás.
Phyl	remegett	a	rémülettől.	Elég	egy	mozdulat,	és	Bea	lezuhan	a	szakadékba.
Brad	 végighordozta	 a	 tekintetét	 a	 csendőrökön.	 Hirtelen	 mintha	 visszatért

volna	a	valóságba.	–	Most	már	késő,	nem	igaz?	–	kérdezte,	és	kutató	 tekintettel
Phylre	nézett.
Az	csak	bólintott,	képtelen	volt	megszólalni.	A	szeme	előtt	változott	vissza	a



hidegvérű,	pszichopata	gyilkos	a	könnyed,	elbűvölő	férfivá,	akit	valaha	szeretett.
–	 És	 már	 számunkra	 is	 az	 –	 tette	 hozzá	 a	 férfi	 csendesen.	 –	 Ha	 fájdalmat

okoztam,	bocsásd	meg	nekem,	Phyl.	Te	vagy	az	egyetlen	nő,	akit	 talán	szeretni
tudtam	volna.
Phyl	 felé	 lökte	 az	 élettelen	Marie-t,	 aztán	 a	 pisztolyát	 a	 halántékához	 emelte.

Őrülten	 villogó	 szeme	 egy	 szempillantásnyira	 összetalálkozott	 Phylével.	 –
Elárultál,	Rebecca	–	monda	iszonyatos	dühvel,	és	meghúzta	a	tavaszt.
Phylnek	a	saját	sikolya	visszhangzott	a	fülében,	amikor	Brad	szép,	szőke	feje

ezernyi	véres	cafattá	robbant	szét,	és	teste	lezuhant	a	szakadékba.
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Mahoney	 másnap	 kora	 reggel	 érkezett	 meg	 a	 Villa	 Mimosába.	 Kint	 ültek	 a

teraszon,	 limonádét	 ittak	 és	 nézték	 a	 lankás	 kertet,	 a	 hatalmas	 cédrusokat	 és	 a
ciprusokat,.	 amelyek	 tűként	hatoltak	a	 tiszta	égboltba.	A	 távolban	ott	húzódott	 a
tenger,	 amelynek	 színe	 arra	 ihlette	 egykor	 Johnny	 Leconte-ot,	 hogy
újraértelmezze	az	„azúrkék”	szó	jelentését.
Scott	 és	 Julie	 rémülten,	 de	 sértetlenül	 került	 elő	 Brad	 kocsijának

csomagtartójából.	Mahoney-nak	semmi	kétsége	nem	volt	afelől,	hogy	Brad	őket
is	megölte	volna.	Brad	nem	akart	tanúkat.
Bea	 –	 vagyis	 Marie-Laure,	 ahogy	 lassan	 mindenki	 szólítani	 kezdte	 –	 ismét

turbánt	kapott	a	fejére,	és	nem	kis	öniróniával	megjegyezte:	kezdi	megszeretni,
hogy	kopaszra	borotválják	a	fejét.	Csúnyán	megsértik	ugyan,	de	mindez	semmi
volt	ahhoz	a	megkönnyebbüléshez	képest,	amelyet	a	szívében	érzett,	hogy	végre
nem	kell	többé	félnie.
Örült	annak	is,	hogy	nem	kell	ugyanolyan	merev	nyakvédőt	hordania,	amilyet

Tappancs	kapott,	hogy	ne	tudja	kivakarni	a	lejéből	a	kapcsokat,	amelyet	kopaszra
borotvált	 fejbőrébe	 raktak.	 A	 kutya	 boldogan	 ült	 a	 lány	 lábainál,	 és	 olyan
élvezettel	 falta	 a	bélszínt,	 amilyen	 élvezettel	 csak	 egy	kutya	 tudja.	Nick	 fogta	 a
lány	kezét,	miközben	elmesélte	a	férfinak,	mi	történt	Diamond	Headen,	és	hogy
Brad	már	ott	várta	San	Franciscóban	a	repülőtéren.
–	Most	már	vége	van	–	szólalt	meg	Phyl	és	nézte,	ahogy	a	gyerekek	vidáman

lerohannak	a	kertbe	a	medence	felé.	–Meg	kell	tanulnod	felejteni	és	kibékülni	az
életeddel.
Marie-Laure	 elmosolyodott.	 –	 Hála	 nektek,	 hogy	 élek,	 és	 élni	 is	 akarok.	 –

Végighordozta	 a	 tekintetét	 az	 otthonán,	 a	 gyerekein,	 a	 férfin,	 akit	 szeretett,	 a
barátain.	–	Végül	is	–	szólalt	meg	–	sok	emberért	kell	élnem.
Phyl	 hátradőlt	 a	 párnán.	 A	 szeme	 még	 mindig	 be	 volt	 dagadva	 a	 sírástól,

sápadt,	volt	és	kimerült.
–	 A	 hasznodra	 válna	 egy	 kis	 rúzs	 –	 jegyezte	 meg	 Mahoney	 mosolyogva,

miután	 odahúzott	 a	 nő	 mellé	 egy	 széket,	 leült	 és	 töltött	 magának	 egy	 kis
limonádét.
Phyl	 dühös	 tekintetet	 vetett	 rá,	 ami	 csak	 félig	 sikerült;	 hiányzott	 belőle	 a

szokásos	villogás.
–	Megérkezett	 a	 felmentő	 sereg	 –	 jegyezte	meg	 szarkasztikusan.	 –	 Igaz,	 egy

kissé	megkésve.



–	 Hát,	 ha	 még	 a	 Concorde	 se	 volt	 elég	 gyors…	 Még	 nem	 találták	 ki	 a
fénysebességgel	 száguldó	 gépeket.	 De	 az	 FBI	 és	 az	 Interpol	 csodakomputerei
révén	létrejött	a	kapcsolat.	Szóval	mégiscsak	odaért	idejében	a	felmentő	sereg.	–
Komolyan	nézett	a	nőre,	majd	csendesen	hozzátette:	–	Hála	a	magasságosnak.
–	De	hogy	jöttél,	rá,	hogy	Brad	a	tettes?
–	Nem	volt	nehéz.	Már	korábban	 is	be	kellett	volna	ugorjon,	amikor	Hawaii

szóba	 került.	 Brad	 Kane	 egy	 magángéppel	 érkezett	 Friscóba	 akkor	 este.	 –
Megvonta	a	vállát.	–	Be	kellett	volna	ugrania.
–	Az	ember	nem	tévedhetetlen	–	jegyezte	meg	kedvesen	Phyl,	mert	nem	akarta,

hogy	a	férfinak	lelkiismeret-furdalása	legyen.
–	Ez	a	nőkre	is	igaz	–	felelte	a	férfi	és	Phyl	szemébe	nézett.	–	Ezt	talán	neked	is

érdemes	megjegyezned.
Hosszú	 ideig	 nézték	 egymást.	 Phyl	 tudta,	 hogy	Mahoney	 arra	 érti	 ezt,	 ami	 a

gyerekével,	 Marie-Laure-ral	 és	 Brad-del	 történt.	 Nem	 áldozhatja	 fel	 magát	 az
emberekért	 többé.	Hogy	 ő	 sem	 tökéletes.	Hogy	 be	 kell	 érnie	 azzal,	 hogy	 csak
Phyl	 Forster	 lesz	 ezután,	 aki	minden	 tőle	 telhetőt	 elkövet	 ugyan,	 de	 éli	 a	 saját
életét.
Mahoney	odahajolt	és	a	fülébe	súgta:	–	Tudod	mit?
Phyl	hátradőlt	és	ránézett:	–	Mondd!
–	 Asztalt	 foglaltattam	 ma	 estére	 a	 Moulins	 de	 Mougins-be.	 Ne	 felejtsd	 el,

egyszer	 megígértem,	 hogy	 elviszlek,	 hogy	 megnézzük,	 van-e	 olyan	 jó	 a
csirkeragujuk,	mint	az	enyém.
Phyl	 hátravetette	 a	 fejét	 és	 nevetett,	 aztán	 szájon	 csókolta	 a	 férfit.	 –	 Mr.

Nagyvonalú	–	mondta,	mert	eszébe	jutott	az	az	este.
Mahoney	szemei	körül	mosolygós	ráncok	villantak	elő,	amikor	kiült	az	arcára

a	gunyoros	mosoly.
–	Úgy	van,	az	vagyok	–	mondta,	majd	megfogta	Phyl	kezét,	magához	húzta	a

nőt	és	visszacsókolta.


