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Szeretettel Margaretnek

Piros pacsi,
Adj rá puszit!

Iskolai mondóka

Pirriwee Általános Iskola
… ahol a tenger partján élünk és okosodunk!

A Pirriwee Általános Iskola ZAKLATÁSMENTES övezet!
Nem zaklatunk senkit.

Nem hagyjuk, hogy zaklassanak minket.



Sosem titkoljuk el a zaklatást.
Van bátorságunk szót emelni, ha a barátainkat zaklatják.

NEMET mondunk a zaklatásra.



1. fejezet

– Nagyon nem olyan, mint egy adománygyűjtő gála – jegyezte
meg Mrs. Patty Ponder Mária Antóniának. – Inkább, mint egy
palotaforradalom.

A macska nem válaszolt. Unottan ejtőzött a kanapén, mint
akinek a gálája is kijön a gáláktól.

– Nem igazán érdekel, mi? Egyenek csak kalácsot, ezt
gondolod, igaz? Mert ilyenkor csak úgy habzsolják, az biztos.
Az a rengeteg jótékonysági sütemény, te szentséges isten! Bár
azok a nők szerintem egy falatot se esznek. Mind olyan karcsú
és vékony, nem? Épp, mint te.

Mária Antónia elégedett horkantással fogadta a bókot, bár ez
az „egyenek csak kalácsot” szöveg rég lejárt. Egyszer hallotta
Mrs. Ponder unokáitól, hogy Mária Antónia nem úgy értette, sőt
inkább nem is mondott ilyet.

Mrs. Ponder felvette a tévé távirányítóját, hogy lehalkítsa a
Sztárok a parketten adását. Korábban azért hangosította fel, mert
nem hallotta a szakadó esőtől, de a zápor azóta alább hagyott.

Most pedig kiáltozásra lett figyelmes. Dühödt ordibálás
zengett a békés és hűs éjszakában. Mrs. Pondert ez valahogy
rossz érzéssel töltötte el, mintha a harag egyenesen rá
irányulna. (Mrs. Ponder anyja legendásan békétlen asszony
volt.)

– Jaj, istenkém. Szerinted a vetélkedő? Guatemala fővárosán
vitáznak? Te tudod, mi Guatemala fővárosa? Én sem. Rá kéne
guglizni. Most miért fújsz rám?

Mária Antónia sértetten szipákolt.
– Szerintem járjunk csak utána – élénkült fel hirtelen Mrs.

Ponder. Felbosszantotta magát, ezért jött ki a béketűréséből a



macska előtt, ahogy egyszer a gyerekei előtt is, amikor a férje
távol járt, és fura hangok hallatszottak az éjszakában.

Mrs. Ponder feltornászta magát járókerete segítségével.
Mária Antónia sikamlós testével besurrant a lába közé (cseppet
sem rettentette meg gazdája felindulása), amint Mrs. Ponder a
keretre támaszkodva a ház hátsó része felé vette az irányt.

Varrószobájának ablaka egyenesen a Pirriwee Általános
Iskola udvarára nézett.

„Elment az eszed, anya? Nem élhetsz egy általános iskola
mellett.” A lánya méltatlankodott így, amikor először
mérlegelte a ház megvásárlását.

Csakhogy ő szívesen hallgatta a boldog és önfeledt
gyerekkacajt a szünetekben, s miután már nem vezetett, kisebb
gondja is nagyobb volt annál, hogy az utcát folyton
eltorlaszolják a böszme terepjárók, amiken manapság azok a
napszemüveges háziasszonyok járnak, akik az ablakon
kihajolva kiabálnak egymással, mert még a kávézóig se bírják
ki, hogy beszámoljanak a kis Harriette balettóráival vagy
Charlie beszédterápiájával kapcsolatos borzasztóan fontos
hírekről.

Az anyák manapság olyan komolyan veszik az anyáskodást.
Az a lázas arcuk. A feszes kis hátsójuk, amit jóganadrágban
illegetnek még az iskola előtt is. A libbenő copfjuk. Ahogy
tekintetük a mobiltelefonra tapad, amit olyan görcsösen
szorongatnak, mintha iránytű lenne a vadonban. Mrs. Ponder
kuncogott rajtuk, de persze sosem rosszindulatúan. Saját három
lánya, ha idősebb kiadásban is, de ugyanehhez a kaszthoz
tartozott. És Pirriweeben mindenki olyan kedves volt a
másikkal.

– Hogy van ma reggel? – kiáltott oda mindig, ha a tornácon
teázgatott vagy a kertet locsolta, amikor az anyák elsorjáztak.

– Sietősen, Mrs. Ponder! Rohannom kell! – kiáltották vissza
mindig, ahogy a gyerekük karját rángatva elviharzottak.
Illedelmesen, barátságosan, csak csipetnyi leereszkedéssel a



hangjukban válaszoltak, amiről nem tehettek. Hiszen annyira
öreg! Ők meg annyira elfoglaltak!

Az apákat, akik manapság egyre többször neveztek be ezekre
az iskolai futóversenyekre, egészen más fából faragták. Ők nem
siettek, sokkal inkább számító hidegvérrel vonultak. Megy,
mint a karikacsapás; kézben tartunk mindent. Ezt üzenték a
környezetüknek. Mrs. Ponder magában azért rajtuk is
kuncogott.

Most azonban úgy tűnt, hogy az állami iskolás szülők
kifordultak önmagukból. Az ablakhoz ért, és félrehúzta a
függönyt. Az iskola nemrég a saját költségén szereltetett fel
védőrácsot, miután egy eltévedt krikettlabda betörte az üveget,
és kis híján agyonütötte Mária Antóniát. (A harmadikos fiúk
saját kezűleg rajzoltak neki bocsánatkérő lapot, amit a hűtőajtón
őriz.)

A játszótér túloldalán kétszintes homokkő épület
magasodott, az emeletén a rendezvényteremmel és annak
óceánra tekintő hatalmas erkélyével. Mrs. Ponder néhány
alkalommal járt ott: egy helyi történész előadásán és A
Könyvtár Barátai jótékonysági ebédjén. Valóban gyönyörű
teremnek találta. Az egykori diákok néha még az esküvői
fogadásukra is kibérelték. Itt rendezték az adománygyűjtő bált.
Most éppen okostáblákra gyűjtöttek, bármi legyen is az.
Természetesen kapott meghívót. Közelsége az iskolához
egyfajta tiszteletbeli státusszal ruházta fel, noha egyetlen
gyermeke vagy unokája sem járt oda. Udvariasan, de
elutasította a felkérést. Értelmetlennek talált minden iskolai
rendezvényt, amin a gyerekek nem vehettek részt. Akik
ugyanebben a teremben tartották a heti összejöveteleiket.

Mrs. Ponder minden péntek reggel beült a varrószobába egy
csésze angol teával és egy tálca gyömbéres keksszel, hogy az
emeleti ablakokból kiszűrődő énekhangok minden alkalommal
megríkassák. Nem hitt Istenben, csak amikor a gyerekek énekét
hallgatta.



Nos, ez az este nem építette a hitét.
Mrs. Ponder leginkább trágár szavakat hallott. Nem

tekintette magát prűdnek, a legidősebb lánya is úgy
káromkodott, mint egy kocsis, most mégis felzaklatta és
megrémítette, ahogy valaki rögeszmésen addig ismételte a b
betűs szitkot, amíg teljesen kitöltötte az éneknek és örömnek
szánt teret.

– Ezek mind beszívtak? – ráncolta a homlokát.
Esőáztatta ablaka épp az épület bejáratára nézett, amelyen át

hirtelen emberek kezdtek kiözönleni. A biztonsági reflektorok
úgy világították meg a bejárat körüli aszfaltozott területet,
mintha színpad lenne. A szállingózó ködfoltok felerősítették a
hatást.

Fura látvány volt, annyi szent.
A Pirriwee Általános Iskola szülői gárdája zavarba ejtő

módon vonzódott a jelmezbálokhoz. Nem érte be egy
szokványos adománygyűjtő összejövetellel. Mrs. Ponder a
meghívóból tudta, hogy az iskolavezetés nagy bölcsen úgy
döntött, „Audrey és Elvis” bált rendez, ezért minden nőnek
kötelezően Audrey Hepburnnek és minden férfinak Elvis
Presley-nek kell beöltöznie. (Mrs. Ponder már csak ezért sem
fogadta el a meghívást. Mindig irtózott a jelmezbáloktól.) Úgy
tűnt, a legnépszerűbb Audrey Hepburn-külső díját idén az
Álom luxuskivitelben nyerte: mintha minden nő hosszú fekete
ruhát, fehér kesztyűt és gyöngysort viselt volna. Eközben a
férfiak úgy határoztak, hogy jelmezválasztásukkal a kései Elvis
előtt tisztelegnek, ennek jegyében fényes fehér kezeslábast
húztak csillogó strasszokkal és mély kivágással. A nők
imádnivalónak tűntek. A szerencsétlen férfiak inkább
szánalmasnak.

Miközben Mrs. Ponder a látványra meredt, az egyik Elvis
állcsúcson vágott egy másikat, aki ettől nekitántorodott egy
Audrey-nak. Két Elvis hátulról megragadta és elrángatta a
helyszínről. Egy Audrey a kezébe temette az arcát, és elfordult,



mint aki látni se bírja ezt az egészet. Valaki felkiáltott:
– Elég legyen már!
Bizony, bizony. Mit gondolnak majd szegény kisgyerekek?
– Hívjam a rendőrséget? – tűnődött Mrs. Ponder hangosan,

azután a távolból már hallotta is a sziréna vijjogását, miközben
egy nő az erkélyen úgy sikított, mint aki abba se akarja hagyni.

* * *

Gabrielle: Nem mintha csak az anyák lettek volna ott. Az
apukák nélkül meg se történt volna. Az anyákkal csak
elkezdődött. Mi voltunk a kulcsszereplők, hogy úgy mondjam. A
mamik. Amúgy ki nem állhatom ezt a szót. Olyan pongyola. Az
anyu sokkal szebben hangzik. A mami tisztára kövérít. Jó,
vannak testképzavaraim, de hát kinek nincsenek?

Bonnie: Az egész csak egy rettenetes félreértés volt. Az
emberek megsértődnek valamin, aztán addig rugóznak rajta,
míg elszabadul a pokol. Mindig ez van. Minden konfliktus
visszavezethető arra, hogy valaki megsértődik, nem gondolja?
A válás. A háborúk. A jogi perpatvarok. Oké, a jogi perpatvarok
talán nem mind. Kér herbateát?

Stu: Elmondom én, mi történt. A nők nem bírtak leállni. Nem
mondom, hogy a pasiknak nem volt részük benne, de ha a
lányok nem szívják mellre… Oké, tudom, hogy szexistán
hangzik, pedig nem az, egyszerűen ilyen az élet, kérdezzen
csak meg bárkit, de ne egy olyan elcseszett „ma még nem is
hidratáltam” típusú hipsztergyereket, hanem egy férfit,
mármint egy igazi férfit… Na, az megmondhatja magának, hogy
a nők a haragtartás olimpiai bajnokai. Látnia kéne az asszonyt,
amikor bevadul. És még nem is ő a legrosszabb.

Miss Barnes: Helikopter-szülők. Mielőtt felvettek a Pirriweebe,
azt hittem, csak durva túlzás, hogy a szülők túlságosan el



vannak foglalva a kölykeikkel. Az apám és az anyám szeretett,
törődtek is velem, amikor a kilencvenes években felnőttem, de
sosem voltak ilyen megszállottak.

Mrs. Lipmann: igazi tragédia, rendkívül sajnálatos esemény,
amin mindnyájan megpróbáljuk túltenni magunkat. Ennél
többet nem mondhatok.

Carol: Az egészért az Erotikus Könyvklub a felelős, de ez csak
az én véleményem.

Jonathan: Jobb, ha tudja, hogy nem volt abban az Erotikus
Könyvklubban semmi erotikus.

Jackie: Tudja, mit? Szerintem ez egy feminista kérdés.

Harper: Ki mondja, hogy feminista kérdés? Hogy volna az?
Majd én elmondom, hogyan kezdődött. Az incidenssel, az
előkészítősök iskolalátogatásán.

Graeme: Amennyire én látom, az egész arra vezethető vissza,
hogy a főállású anyák háborúban álltak a karrierista anyákkal.
Hogy is nevezték? Mamacsata, ez az. A feleségem nem vett
részt benne. Nincs ideje az ilyesmire.

Thea: Az újságírók imádnak a francia nevelőnő felől közelíteni.
A rádióban ma is beszélt valaki a „francia hölgyről”, ami
Juliette tutira nem volt. Renatának házvezetőnőre is telt. Mit
mondjak, vannak mázlisták. Nekem négy gyerekem van, de a
kutya se segít. Nem mondom, hogy bajom van a dolgozó
anyákkal, csak nem értem, egyáltalán minek szültek gyereket.

Melissa: Tudja, szerintem mitől zsongott be mindenki? A
tetvektől. Jaj, istenem, ne hagyja, hogy elkezdjem ezt a
tetvekkel.



Samantha: A tetvek? Mi közük bármihez is? Kitől hallotta?
Lefogadom, hogy Melissától. Szegény csaj, poszttraumás
stressz szindrómája van, mióta a kölykei folyton elkapják. Bocs.
Ez tényleg nem mulatságos. Egyáltalán nem.

Adrian Quinlan rendőrnyomozó: Hadd fogalmazzak
egyértelműen. Ez nem ingyencirkusz, hanem nyomozás.
Gyilkosság történt.



2. fejezet

Hat hónappal az adománygyűjtő bál előtt

Negyven. Madeline Martha Mackenzie aznap töltötte be a
negyvenet.

– Negyven vagyok – mondta ki hangosan vezetés közben.
Lassan ízlelgette szájában a szót, mielőtt hosszan elnyújtva
megismételte. – Neeeegyveeeen.

A tükörben elkapta lánya tekintetét. Chloe elvigyorodott, és
utánozni kezdte.

– Öt vagyok. Öööööt.
– Negyven! – trillázta Madeline, mint egy operaénekes. –

Trallala!
– Öt! Tadam! – kontrázott Chloe.
Madeline megpróbálkozott a rap változattal is, amihez a

kormányon verte az ütemet.
– Ma lettem negyven, oh jee, negyven…
– Elég, anya – állította le Chloe határozott hangon.
– Bocs – szabadkozott Madeline.
Iskolalátogatásra vitte Chloét – nem mintha a lányának

bármilyen iránymutatásra lenne szüksége, mielőtt jövő
januárban elkezdi az iskolát. Már rég letette a voksát a Pirriwee
Általános Iskola mellett. Ma reggel is inkább az kötötte le, hogy
felügyelje a bátyját, Fredet, aki hiába idősebb nála két évvel,
sokszor az öccsének tűnik.

– Elfelejtetted kitenni a könyveidet a kosárba, Fred. Ez az.
Oda. Jó fiú.

Fred engedelmesen bedobta könyveszsákját a megfelelő
kosárba, mielőtt elszaladt, hogy torkon ragadja Jacksont.



Madeline úgy tett, mintha nem látná. Jackson nyilván
megérdemelte. Jackson anyja, Renata sem látta, mert mély
beszélgetésbe merült Harperrel, miközben mindketten a
homlokukat ráncolták, amiért manapság ilyen stresszes a
tehetségek gondozása. Renata és Harper hetente eljárt a
tehetséges gyerekek szüleinek támogatói csoportjába. Madeline
elképzelte őket, amint körben ülve egymás kezét szorongatják,
miközben a szemükben ott ragyog az alig leplezett büszkeség.

Míg Chloe lefoglalta magát azzal, hogy basáskodott a többi
gyerek felett (ehhez értett a legjobban, egy napon még egy
nagyvállalatot fog vezetni), Madeline készült elfogyasztani egy
kávét és sütit a barátnőjével, Celeste-tel. Celeste iker fiai szintén
jövőre kezdik az iskolát, de addig is ámokfutást rendeznek az
iskolalátogatáson. (Ők a kiabáláshoz értettek a legjobban.
Madeline-nek öt perc alatt megfájdult tőlük a feje.) Celeste
mindig különleges és kivételesen drága szülinapi ajándékokat
vett neki, ezért most sem várt kevesebbet. Kávézás után
lepasszolja Chloét az anyósának, azután szépen megebédel a
barátnőivel, mielőtt mindnyájan elrohannak a kölykükért a
suliba. Hétágra sütött a nap. Vadi új Dolce and Gabanna
tűsarkúját viselte (online vette, lejött harminc százalék).
Gyönyörűnek ígérkezett a nap.

– Kezdődjék az éves Madeline-fieszta – toppant be aznap
reggel a férje, Ed, hogy ágyba hozza a kávéját. Madeline odáig
volt a szülinapokért és mindenféle ünnepségekért. Bármiért,
ami pezsgőért kiáltott.

De akkor is. Negyven?
Ahogy az ismerős úton az iskola felé tartott, a csillagászati

szám jelentőségét latolgatta. Negyven. Kicsit még mindig úgy
tekintett rá, mint tizenöt éves korában. A legunalmasabb kor.
Az ember megfeneklik az élete közepén. Negyvenévesen
igazából már semmi nem számít, még az érzések sem, mintha a
negyvenévesség puha vattába csomagolna mindent.

„Holtan találták a negyvenéves nőt.” A szegény.



„Holtan találták a húszéves nőt.” Tragédia! Gyász! Kötelet a
gyilkosnak!

Kicsit állítania kellett a gondolkodásán, amikor a hírekben
nemrég egy haldokló negyvenéves nőről hallott. Várjunk csak,
ez én is lehetnék! Mekkora gyász volna! Az emberek sajnálnák,
ha meghalnék. Lesújtaná őket a hír. Szóval ezt neked,
ráncfelvarrós világ! Talán negyven vagyok, de igenis számítok.

Másfelől talán természetes, hogy az emberek jobban
meggyászolnak egy húszévest, mint egy negyvenest. A
negyvenes húsz évvel tovább élvezhette az élet áldásait. Ő már
csak ezért is kötelességének érezte volna, ha egy ámokfutó
fegyveres célba vesz egy húszévest, hogy középkorú testével
felfogja előle a golyót. Feláldozza magát az ifjúságért. Így fair.

Mármint ha biztos lehet benne, hogy az ifjúság megérdemli,
és nem olyan idegesítő kölyök, mint aki épp előtte halad a kis
kék Mitsubishijével. Még csak nem is próbálja leplezni a tényt,
hogy vezetés közben a mobilját bámulja, nyilván üzenget
valakinek, vagy a Facebook-státuszát frissíti.

Hát ez az! Ennek fel se tűnne egy ámokfutó fegyveres. Csak
meredne bambán a telefonjára, miközben ő feláldozza érte az
életét. A gondolat felbőszítette.

Ahogy a kis autó a T betűvel egy pillanatra fékezett, hátsó
ablakán át látszott, hogy zsúfolásig tele van fiatalokkal. Hátul
legalább hárman ültek: fejüket rázták, kezükkel lázasan
gesztikuláltak. Az meg ott valakinek a lába? Az a kocsi egy
időzített bomba.

Madeline épp a múlt héten olvasott arról, hogyan halnak
meg a fiatalok, amikor vezetés közben üzengetnek egymásnak.
Mindjárt ott vagyok, ezek szoktak lenni az utolsó, sokszor
befejezetlen szavaik. Még sírva is fakadt a képen, amelyen az
egyik áldozat gyásztól meggyötört anyja abszurd módon a
lánya mobiltelefonját mutatta a kamerának, mintha ezzel akarná
szemléltetni, miről is van szó.

– Agyatlan idióták – mondta ki hangosan, amint az autó



vészesen közel sodródott a szemközti sávhoz.
– Ki az idióta? – kérdezte Chloe a hátsó ülésről.
– A lány az előttünk lévő autóban, mert egyszerre vezet és

mobilozik.
– Mint amikor fel kellett hívnod aput, hogy késni fogunk? –

tudakolta Chloe.
– Az csak egyetlenegyszer fordult elő! – tiltakozott Madeline.

– És odafigyeltem, hogy nagyon gyorsan elintézzem. És
negyvenéves vagyok.

– Mától – jegyezte meg Chloe tudálékosan. – Csak ma lettél
negyven.

– Ahogy mondod! És csak gyorsan telefonáltam, nem
küldözgettem üzeneteket. Amíg üzenetet írsz, nem tudsz
odafigyelni a vezetésre. Vezetés közben üzengetni törvénytelen
és rossz dolog. Meg kell ígérned, hogy soha nem csinálsz
semmi ilyesmit, ha majd tinédzser leszel.

A gondolatba is beleborzongott, hogy Chloe egyszer
tinédzser lesz, és autót vezet.

– De elintézni egy gyors telefont azért szabad – ment biztosra
Chloe.

– Nem. Az is törvénytelen.
– Akkor megszegted a törvényt – állapította meg Chloe nem

kis elégtétellel. – Mint egy bankrabló.
Chloe mostanában határozottan vonzódott a rablókhoz. Egy

napon biztosan rosszfiúkkal randizik majd. Motoros
rosszfiúkkal.

– Maradj inkább a jófiúknál, Chloe! – válaszolt Madeline egy
hosszú pillanat után. – Amilyen apa. A rosszfiúk nem hozzák
ágyba a kávét, annyit mondhatok.

– Miről karattyolsz, asszony? – sóhajtott fel Chloe. Az apjától
tanulta ezt az ízes szófordulatot, és tökéletesen utánozta
elcsigázott hangját is. Amikor először csinálta, elkövették azt a
hibát, hogy jót nevettek rajta. Azóta elég gyakran használta a
kifejezést, de mindig tökéletes időzítéssel, így sosem tudták



megállni nevetés nélkül.
Madeline-nek ezúttal mégis sikerült. Chloe mostanában azon

a vékony mezsgyén jár, ami a cukit és pimaszt elválasztja
egymástól. Ebben valószínűleg az anyjára ütött.

A pirosnál Madeline leállt a kis kék Mitsubishi mögé. A
fiatal sofőr még ekkor is a mobiljára meredt. Madeline
beletenyerelt a dudába. Látta, ahogy a vezető tekintete a
visszapillantó felé rebben, miközben az utasok is a nyakukat
tekergették.

– Tedd már le a telefont! – A tenyerét bökdösve eljátszotta,
mintha SMS-t küldene. – Törvénytelen. És veszélyes.

A lány kecses mozdulattal felemelte a középső ujját.
– Hát jó! – Madeline berántotta a kéziféket, és bekapcsolta a

vészvillogót.
– Mit művelsz? – kérdezte riadtan Chloe.
Madeline kioldotta a biztonsági övet, és kitárta az ajtót.
– Oda kell érnünk az iskolalátogatásra! – Chloe hangjából

páni rémület hallatszott. – Így el fogunk késni! Ördög és pokol!
Az „ördög és pokol” egy gyerekkönyvből származott,

amiből kiskorában Frednek olvasott fel. Mostanra az egész
család magáévá tette, még Madeline szülei, sőt némelyik
barátja is. Úgy tűnt, mindenkire átragad.

– Minden rendben – nyugtatta meg Madeline Chloét. – Csak
egy pillanat. Fiatal életek forognak veszélyben.

Új tűsarkújában a lány autójához billegett, és megdöngette az
ablakot.

Az ablak lecsusszant, és a mögötte rejtőző bizonytalan árny
átadta helyét egy orrpiercinges és vastagon sminkelt hullafehér
lánynak.

Aki az erőszakosság és a félelem fura keverékével nézett fel
rá.

– Mi a gond? – A bal kezében még most is lazán nyomogatta a
mobilját.

– Tedd le azt a telefont! Megölheted vele magadat és a



barátaidat! – Madeline pontosan azt a hangot használta, amit
Chloénál, ha valami kirívó rosszaságot művelt. Közben benyúlt
a kocsiba, kikapta a telefont a lány kezéből, és odahajította a
mellette ülő tátott szájú fiúnak. – Oké? Csak fejezd be!

Kirobbanó nevetést hallott, ahogy visszaindult az autója felé.
Nem érdekelte. Így is kellemesen felpezsdült a vérkeringése.
Egy másik autó lehúzódott mögéjük. Madeline elnézést kérő
gesztusra emelte a kezét, ahogy visszasietett a kocsijához,
mielőtt még zöldre váltott a lámpa.

Ekkor kificamodott a bokája. Egyik pillanatban még tette,
amit egy bokának tennie kell, a másikban dermesztően rossz
szögbe fordult. Madeline nehézkesen az oldalára dőlt. Ördög és
pokol!

* * *

Szinte bizonyosan ez volt a pillanat, amikor minden
elkezdődött.

Ezzel az egyetlen bokaficammal.



3. fejezet

Miután a lámpánál beállt a nagy vészvillogós sportterepjáró
mögé, Jane elnézte a sötét hajú nőt, aki az út szélén feléje
vágtázott. Lobogó kék nyári ruhát és pántos tűsarkút viselt,
menet közben szabadkozva, és elbűvölően integetett neki. A
reggeli napfény megcsillant egyik fülbevalóján, és úgy
ragyogott fel, mintha valami égi lényre vetülne.

Igazi sziporka. Kicsit talán idősebb nála, de mindenképpen
sziporka. Jane egész életében tudományos érdeklődéssel
tanulmányozta az ilyeneket. Talán némi leplezett félelemmel is.
Meg irigységgel. Nem feltétlenül ők a legszebbek, de olyan
szeretetteli gondossággal díszítik fel magukat, mint a
karácsonyfát: libegő fülbevalókkal, csörgő karperecekkel, finom
esésű, céltalan sálakkal. Ők azok, akik beszéd közben lágyan
megérintik a karját. A legjobb barátnői a suliban mind
sziporkák voltak. Igen, a sziporkák a gyengéi.

Azután a sötét hajú nő elesett, mintha kirántották volna alóla
az aszfaltot.

– Juj – szisszent fel Jane, és félrekapta a tekintetét, hogy ezzel
is óvja a nő méltóságát.

– Fáj valamid, anya? – kérdezte Ziggy a hátsó ülésen. Mindig
aggódott amiatt, hogy valami baja talál lenni.

– Nem – rázta a fejét Jane. – Az a hölgy sérült meg. Elesett.
Várta, hogy felálljon és visszaüljön az autójába, de csak

feküdt a földön. Ahogy az ég felé fordította az arcát, eltorzult
vonásai nagy fájdalomról árulkodtak. Közben a lámpa zöldre
váltott, mire a sportterepjáró előtt álló kis T matricás autó
csikorgó gumikkal kilőtt.

Jane kitette az irányjelzőt, hogy beálljon a helyére.



Iskolalátogatásra mentek az új suliba. Még nem tudták, mi sül
ki belőle, de Ziggyvel mindketten betegre aggódták magukat,
amit persze gondosan titkoltak egymás elől. Akárhogy is, nem
akart elkésni.

– Jól van a néni? – kérdezte Ziggy.
Jane gyomra görcsösen összerándult, amit olyankor szokott

érezni, amikor az életének egy eseménye teljesen leköti a
figyelmét mindaddig, amíg valaki (általában Ziggy) nem
emlékezteti rá, hogyan viselkednek az illedelmes, átlagos és jól
nevelt felnőttek.

Ha Ziggy nincs ott, simán elhajtott volna. Olyan
összpontosítással próbálta elérni a kitűzött célt, ez esetben az
iskolai bemutatkozó napot, hogy sorsára hagyott volna egy út
szélén heverő sérült nőt.

– Gyorsan megnézem – vágta rá, mintha végig ezt tervezte
volna. Felkattintotta saját vészvillogóját, és kinyitotta az ajtót,
miközben önző énje továbbra is hevesen ellenállt. Nagyon nem
örülök, sziporka!

– Minden rendben? – kiáltotta már messziről.
– Jól vagyok! – A nő megpróbált felülni, azután vinnyogva

tapogatta a bokáját. – Basszus! Csak meghúzódott a bokám.
Mekkora idióta vagyok! Azért szálltam ki, hogy szóljak annak a
lánynak, hagyja abba a mobilozást. Úgy kell nekem, amiért úgy
viselkedem, mint az ügyeletes erkölcscsősz.

Jane lekuporodott mellé. A nő tökéletesen nyírt haja a vállára
hullt, az orra körül a lehető leghalványabb szeplők szóródtak
szét. Valamiért esztétikai élvezetet talált azokban a szeplőkben,
mintha a gyerekkori nyarak emlékét idéznék, ugyanakkor
tökéletesen illettek a szeme körül szétfutó apró szarkalábakhoz
és a képtelenül libegő fülbevalókhoz.

Jane minden ellenállása semmivé lett.
Kedvelte ezt a nőt. Segíteni akart neki.
(Jobban meggondolva: ez mit árul el róla? Ha a nő fogatlan

vasorrú bába lenne, továbbra is neheztelne rá? Mekkora



igazságtalanság. Sőt kíméletlenség. Csakis azért kedveskedik
neki, mert tetszenek a szeplői.)

A nő ruhájának nyakrészét áttört virágminták díszítették. A
kimetszett szirmokon keresztül láthatta napbarnított bőrét.

– Gyorsan tenni kéne rá egy kis jeget – állapította meg.
Röplabdás korában mindent megtudott az ilyen sérülésekről, és
látta, hogy a nő bokája máris kezd felduzzadni. – És fel kéne
polcolni.

Beharapta az ajkát, és reménykedve körülnézett, hátha más is
van a közelben. Sejtelme sem volt arról, hogyan kivitelezhetné a
fent vázolt megoldást.

– Ma van a születésnapom – közölte a nő szomorúan. – A
negyvenedik.

– Boldog születésnapot! – vágta rá Jane. Bájosnak találta,
hogy egy negyvenes nő világgá kürtöli a korát.

Lenézett pántos tűsarkújára. A nő élénktürkizre festette
körmeit. A fogpiszkálónak beillő tűsarkak veszedelmesen
hosszúnak tűntek.

– Nem csoda, ha kificamította a bokáját – jegyezte meg. – Ki
tud járni ilyen cipőben?!

– Tudom, de amikor olyan gyönyörű. – A nő elfordította a
lábát, hogy megcsodálja. – Ó, bassza meg, ez tényleg fáj. Bocs.
Elnézést, amiért így beszélek.

– Anya! – Göndör hajú kislány dugta ki fejét az ablakon, a
feje tetején csillámló tiarával. – Mit csinálsz? Kelj fel! El fogunk
késni!

Sziporka anya sziporka lánya.
– Kösz az együttérzést, szívem! – A nő fájdalmas mosolyt

villantott Jane-re. – Iskolalátogatásra megyünk. Nagyon
izgatott.

– A Pirriweebe? – Jane alig talált szavakat. – De hát mi is oda
megyünk. A fiam, Ziggy jövőre kezdi az iskolát. Decemberben
költözünk ide. – Szinte elképzelhetetlennek tűnt, hogy bármi
közös legyen bennük, vagy az útjaik bármi módon



keresztezhetnék egymást.
– Ziggy? Mint Ziggy Stardust? Fantasztikus név. – A nő

kihúzta magát. – Amúgy Madeline vagyok. Madeline Martha
Mackenzie. Valamiért mindig beszúrom a Marthát is. Ne
kérdezd, miért.

Jane felé nyújtotta a kezét.
– Jane – mutatkozott be. – Jane középső név nélküli

Chapman.

* * *

Gabriella: A végén az egész iskola két táborra szakadt. Nem is
tudom, mint a polgárháborúban. Valaki vagy Madeline
csapatában játszott, vagy Renatáéban.

Bonnie: Nem, nem, ez borzalmas. Sosem történt ilyesmi. Sosem
voltak táborok. Ez nagyon összetartó közösség. Csak túl sok volt
az alkoholból. És a teliholdból. Valamiért mindenki begőzöl, ha
telihold van. Komolyan mondom. Ez bizonyítható tény.

Samantha: Telihold lett volna? Én csak azt tudom, hogy
szakadt az eső. Hazavágta a frizurámat.

Mrs. Lipmann: Ez nevetséges és rendkívül sértő. Nincs mit
hozzáfűznöm.

Carol: Tudom, hogy folyton az Erotikus Könyvklubon
rugózom, de biztos történt valami az egyik kis
„találkozójukon”. Érti, hogy értem.

Harper: Figyeljen, én szó szerint sírtam, amikor kiderült, hogy
Emily tehetséges. Azt gondoltam, ne már megint! Egyszer
végigcsináltuk Sophiával, szóval tudtam, mivel jár ez.
Renatával egy csónakban eveztünk. Két kivételes tehetség!
Senki sem tudja, mekkora stressz ez. Renata aggódott, hogyan



fog beilleszkedni Amabella az iskolába, kap-e elég ösztönzést,
ilyenek. Erre az a röhejes nevű kölyök, az a Ziggy elkövette,
amit elkövetett, ráadásul már a legelső napon! Én megértem, ha
Renatában nyomot hagyott az eset. Ezzel kezdődött minden.



4. fejezet

Jane hozott magával egy könyvet, hogy olvasson az autóban,
amíg Ziggy végigcsinálja az iskolalátogatást, most mégis
inkább elkísérte Madeline Martha Mackenzie-t (aki a neve
alapján egy gyerekkönyv cserfes főszereplője is lehetett volna) a
Blue Blues nevű tengerparti kávézóba.

A kávézó fura formájú, már-már barlangra emlékeztető kis
építménynek bizonyult, ami közvetlenül Pirriwee Beach
tengerparti sétányáról nyílt. Madeline mezítláb sántikált,
miközben teljes súlyával és önfeledten Jane karjára
támaszkodott, mintha régi barátnők lennének. Jane az orrában
érezte Madeline parfümjét, valami édes citrusos illatot, s
közben a bőrén egy felnőtt érintését, ami az elmúlt öt évben
nem nagyon történt meg vele.

Amint kinyitották a kávézó ajtaját, a pult mögül fiatalos férfi
lépett elő kitárt karral. Tetőtől talpig feketébe öltözött, hosszú
szőke szörfös haja a vállára omlott, és piercinget viselt az
orrában.

– Madeline! Hát veled mi történt?
– Súlyosan megsebesültem, Tom – válaszolt Madeline. – És

épp a szülinapomon.
– Ördög és pokol! – Tom Jane-re kacsintott.
Míg leültette Madeline-t a sarokban, egy törlőrongyban jeget

hozott neki, és felpolcolta a lábát egy párnára, Jane felmérte
maga körül a kávézót. „Régimódian elragadó”, mondta volna
az anyja. A kékre mázolt egyenetlen falakon ingatag polcok
sorakoztak, rajtuk szamárfüles régi könyvekkel. A hajópadló
aranylóan ragyogott fel a reggeli napfényben, miközben Jane
magába szippantotta a kávé, a sütemények, a tenger és a



rongyosra olvasott könyvek bódító illatát. A sétányra néző
oldalt telibe üvegezték, és minden széket úgy helyeztek el,
hogy bárhol foglaljanak helyet a vendégek, a partot lássák,
mintha egy tengeri revüre váltottak volna jegyet. Ahogy
körülnézett, Jane-t elfogta az a fajta csalódottság, amit az új és
elragadó helyeken gyakran tapasztalt. Nem tudta másként
szavakba önteni: „Bár itt lehetnék!” A kis tengerparti kávézó
olyan meghittnek tűnt, hogy teljes szívével ide vágyott, még ha
ez a legkevésbé sem tűnt értelmes kívánságnak, amíg
ténylegesen ott volt.

– Mit kérhetek neked, Jane? – hallotta Madeline-t. – Hálából
én állom a kávét és minden mást. – A sürgölődő pultoshoz
fordult. – Tom! Ő itt Jane, az én hős lovagom. Vagy lovagnőm.

Jane elvitte Madeline-t és a lányát az iskolába, miután egy
mellékutcában rettegve leparkolta a méretes terepjárót. A
gyerekülést is kivette Madeline autójából, hogy Chloe
beülhessen saját csapott hátú kocsijába, Ziggy mellé.

Egész kis projekt kerekedett az eseményből. Megoldásra
váró válsághelyzet.

Sokat elmondott Jane színtelen életéről, hogy furán
felvillanyozónak találta az apró incidenst.

Ziggy is tágra nyílt szemmel, ugyanakkor öntudatosan
fogadta az új helyzetet, hogy a hátsó ülésen egy másik gyerek is
utazik vele, különösen egy olyan túláradóan karizmatikus
egyéniség, mint Chloe. A kislánynak egész úton be nem állt a
szája. Mindent részletesen elmagyarázott Ziggynek, amit csak
az iskoláról tudni lehetett. Kik lesznek a tanárok, hogyan kell
kezet mosni, mielőtt valaki bemegy a tanterembe (mindig csak
egy papírtörölközővel), hol fognak uzsonnázni, és miért nem
ehetnek mogyoróvajat (vannak, akik allergiások rá, és meg is
halhatnak tőle), és hogy neki már meg is van az uzsonnásdoboza,
rajta Dórával, a kis felfedezővel, de mi van Ziggy
uzsonnásdobozán?

– Buzz Lightyear – vágta rá Ziggy azonnal, készségesen és az



igazságtól teljesen elrugaszkodva, miután Jane még nem is vett
neki uzsonnásdobozt, sőt szóba se került, hogy szükségük
lenne ilyesmire. Ziggy jelenleg heti három napot a napköziben
tölt, ahol gondoskodnak az élelmezéséről. Az uzsonnásdoboz
koncepciója újdonságnak számított Jane számára.

Amikor megérkeztek az iskolához, Madeline az autóban
maradt, amíg Jane bekísérte a gyerekeket. Igazából Chloe
vezette be őket, aki napfényben tündöklő tiarájában büszkén
menetelt az élen. Ziggy és Jane egyszer még össze is nézett,
mintha azt kérdeznék, kicsodák ezek a sziporkázó emberek?

Jane-t nyugtalanná tette Ziggy iskolalátogatása és a tudat,
hogy lepleznie kell ezt a tényt Ziggy előtt, aki amúgy is
hajlamos a szorongásra. Úgy érezte magát, mintha új
munkakörbe kerülne, amit úgy hívnak: iskoláskorú gyermek
édesanyja. Az egész céges szabályzatot, előírást és
dokumentációt be kellett magolnia.

Chloe társaságában mindez a teher hirtelen lehullott a
válláról. Mintha saját kulcsa lett volna az iskolához. Két másik
anyuka nyomban meg is szólította őket.

– Chloe! Hol van anyukád?
Bemutatkoztak Jane-nek, aki beszámolt nekik Madeline

megrándult bokájáról, amiről persze az előképzős tanítónő,
Miss Barnes is hallani akart, így Jane az érdeklődés
középpontjában találta magát, ami őszintén szólva hízelgett
neki.

Maga az iskola is mesebeli helynek tűnt: a földnyelv végén
magasodott, így Jane perifériás látóterében mindenütt a
szikrázó óceán kéklett. A tantermek hosszú, lapos homokkő
épületekben kaptak helyet, de a lombos fák árnyai között
megbúvó játszótér megannyi titkos zuggal termékenyítette meg
a képzeletet: fák közé ékelődő bunkerekkel, rejtett ösvényekkel,
sőt egy gyerekléptékű sövénylabirintussal.

Amikor Jane eljött, Ziggy úgy lépett a terembe, hogy Chloe
kezét fogta, és kis arca egészen kipirult a boldogságtól. Ahogy



visszasétált az autójához, ő maga is kipirult örömében, azután
még megjelent Madeline is, aki olyan széles mosollyal
integetett az anyósülésről, mintha régi barátnők lennének. Úgy
érezte, mintha lassan minden kezdene kicsúszni a kezéből.

Most pedig ott ül Madeline mellett a Blue Bluesban, s
miközben a kávéját várja, nézi a vizet, és élvezi a napsütést.

Talán az ideköltözés valaminek a kezdete lesz. Vagy a vége,
ami még jobb.

– Celeste is hamarosan jön – tudta meg Madeline-től. – Talán
láttad is a sulinál, amikor lepasszolta az ikreit. Azt a két kis
gonosztevőt. Magas, szőke, gyönyörű és egy ideggörcs.

– Nem hinném, hogy láttam – gondolkodott el Jane. – Miért
ideggörcs, ha egyszer magas, szőke és gyönyörű?

– Pontosan azért – tett úgy Madeline, mintha válaszolna a
kérdésére. – Ráadásul van egy jóképű és gazdag férje is, akivel
még mindig kézen fogva járnak. És aki kedves. Ajándékokat
vesz nekem. Nem is tudom, hogy lehetünk barátnők. – Az
órájára pillantott. – Reménytelen. Mindig késik! Sebaj, legalább
kivallatlak, amíg várunk. – Előrehajolt, hogy minden figyelmét
Jane-nek szentelje. – Új vagy a félszigeten? Nem emlékszem,
hogy láttam volna a pofidat. A kölykeink egyidősek, szóval
szerintem találkoznunk kellett volna a mamatornán, az oviban
vagy valahol.

– Decemberben költözünk ide – felelt Jane. – Jelenleg
Newtownban lakunk, de úgy döntöttem, talán jobb lenne
megpróbálni itt, a part közelében. Hirtelen sugallatra, azt
hiszem.

A „hirtelen sugallatra” a semmiből jött, és egyszerre töltötte
el elégtétellel és zavarral.

Próbált úgy tenni, mintha ilyen ösztönös lépésekből állna az
élete, mintha igazi ösztönlény lenne. Elmesélte Madeline-nek,
hogy amikor Ziggyvel kiruccantak a partra, az egyik lakáson
meglátta a kiadó táblát, és arra gondolt: „Miért ne lakhatnánk
itt?”



Nem is hazudott. Akkorát.
Csak egy nap a tengernél, ismételgette magában, ahogy lefelé

hajtott a kanyargós úton, mintha valaki kihallgatná a
gondolatait, és megkérdőjelezné az indítékait.

Pirriwee Beach egyike a világ tíz legszebb tengerpartjának.
Mindenhol ezt olvasta. Nos, a fia megérdemli, hogy lássa a
világ tíz legszebb tengerpartjának egyikét. Az ő gyönyörű,
kivételes kisfia. Akire minden kanyar után vetett egy pillantást a
tükörben, és a szíve minden alkalommal megsajdult.

Nem árulta el Madeline-nek, hogy amikor homokosan és
ragacsosan, kéz a kézben visszaindultak a kocsihoz, fejében
némán ott szirénázott a „segítség” szó, mintha esengne
valamiért: megoldásért, gyógyulásért, megkönnyebbülésért.
Miféle megkönnyebbülésért? Milyen gyógyulásért? Milyen
megoldásért? Sekélyessé vált a légzése. Hajszálai tövében
verítékcseppek gyöngyöztek.

Azután meglátta a táblát. A newtowni lakásbérleti
szerződése már lejárt. A kétszobás kis lyuk egy ronda és
lélektelen téglaházban nyílt, viszont csak ötpercnyire esett a
tengertől. „Mi lenne, ha ideköltöznénk?”, fordult Ziggyhez,
mire a kisfiú szeme felragyogott, s hirtelen úgy tűnt, hogy a
lakás megoldás lesz minden bajukra. „Levegőváltozás”, nem
így szokták mondani? Miért ne járna meg neki és Ziggynek is?

Nem mondta el Madeline-nek, hogy Ziggy kisbaba korától
félévente másik bérlakásba költözött, miközben próbált
rátalálni egy életre, ami működhet. Nem mondta el, hogy egész
idő alatt egyre kisebb köröket írt le Pirriwee Beach körül.

Azt sem mondta el Madeline-nek, hogy miután aláírta a
bérleti szerződést, és kisétált az ingatlanos irodájából, csak
akkor vette észre, miféle emberek laknak a félszigeten:
aranybőrű és homokszőke emberek. És csak akkor gondolt
farmer mögé rejtett tésztafehér lábszárára, meg a szüleire, akik
alig mernek majd végigautózni azon a kanyargós tengerparti
úton – az apjának az ujjpercei is elfehérednek, úgy szorítja majd



a volánt –, de akkor is megteszik, méghozzá zokszó nélkül. Jane
csak akkor döbbent rá, hogy jóvátehetetlen hibát követett el, de
már elkésett.

– Hát most itt vagyok – fejezte be esetlenül.
– Szeretni fogod ezt a helyet. – Madeline megigazította

bokáján a jeget, és összerezzent. – Au! Szoktál szörfözni? Mi van
a férjeddel? Vagy a partnereddel? Barátoddal, barátnőddel?
Nyitott vagyok minden lehetőségre.

– Se férj, se partner – felelte Jane. – Csak én vagyok.
Egyedülálló anyuka.

– Az vagy? – kérdezte Madeline, mintha példátlanul merész
és csodálatos dolgot jelentett volna be.

– Az vagyok – mosolygott bárgyún Jane.
– Tudod, mindenki el szokta felejteni, de én is voltam

egyedülálló anyuka. – Madeline büszkén felszegte az állát,
mintha olyan tömeg előtt beszélne, amely mélyen elítéli. – Az
exem faképnél hagyott, amikor a nagyobbik lányom még csak
kisbaba volt. Abigail. Most tizennégy. Még egész fiatal voltam,
mint te most. Alig huszonhat, bár sokkal többnek éreztem
magam. Nehéz volt. Egyedülálló anyának lenni rohadt nehéz.

– Hát, ott az anyukám és…
– Oké, persze, nem mondom, hogy senkire se tudtam

támaszkodni. Nekem is ott voltak a szüleim, de azokon az
éjszakákon, amikor Abigail rosszul volt, vagy amikor én voltam
rosszul, vagy még rosszabb, amikor mindketten rosszul
voltunk… Te jó isten… – Madeline elhallgatott és megvonta a
vállát. – Nathan azóta feleségül vett egy másik nőt. Van egy
Chloéval egyidős lánya, és időközben ő lett az év apukája.
Állítólag sok férfival ez történik, ha kap egy második esélyt.
Abigail szerint az apja csodálatos ember, úgyhogy mára én
maradtam az egyetlen, aki még mindig haragszik rá. Azt
mondják, el kell engedni a haragot. Nem is tudom, én egészen
megszerettem az enyémet. Úgy nevelgetem, mint egy kis
háziállatot…



– Én se vagyok a megbocsátás híve – szúrta közbe Jane.
Madeline elvigyorodott, és rámutatott a teáskanalával.
– Jól teszed. Sose bocsáss meg. Sose felejts. Ez az én mottóm.
Jane nem tudta volna megmondani, komolyan gondolja-e.
– Szóval mi a helyzet Ziggy apjával? – folytatta Madeline. –

Képben van még egyáltalán?
Jane meg se rezzent. Öt éve volt tökéletesíteni ezt a reakciót.

Érezte, ahogy hűvösen nyugodttá válik.
– Nincs. Igazából soha nem is volt képben. – Tökéletesen

hozta a szerepét. – Még a nevét se tudom. Nem volt más,
csak…  – Szünet. Kivár. Félrenéz, mintha szégyellné a nevén
nevezni. – Szóval csak egyszeri alkalom.

– Egyéjszakás kaland? – mondta ki Madeline olyan mély
együttérzéssel, hogy Jane a meglepetéstől kis híján elnevette
magát. A legtöbben, különösen a Madeline-korúak, azzal az
árnyalt, némiképp utálkozó arckifejezéssel reagáltak, amiből
kiolvashatta: értem és elfogadom, de mostantól egészen más
embernek látlak. Jane sosem tartotta sértőnek a viszolygásukat.
Ő is viszolygott az egésztől. Ezért akarta egyszer és
mindenkorra lezárni a témát, ami legtöbbször sikerült is. Ziggy
olyan kisfiú, aki nem ismeri az apját. Nincs itt semmi látnivaló,
lépjünk tovább.

– Miért nem mondod, hogy szakítottál az apjával? – kérdezte
az anyja még a kezdeti időkben.

– Mert a hazugság hazugságot szül. – Az anyja semmit sem
tudott a hazugságokról. – Ezzel örökre lezárjuk a témát.

– Azok az egyéjszakás kalandok – sóhajtott fel Madeline
ábrándos hangon. – Istenem, amiket a kilencvenes években
műveltem. Csak Chloe meg ne tudja. Ördög és pokol. Legalább
élvezted?

Jane-nek beletelt egy hosszú pillanatba, amíg értelmezte a
kérdést. Madeline azt firtatta, hogy élvezte-e az egyéjszakás
kalandját.

Egy pillanatra bevillant előtte a lift üvegbuborékja, amint



némán felfelé siklott a hotel közepén. A férfi keze a
pezsgőspalack nyakán. A másik keze az ő hátsóján, ahogy
közelebb vonta magához. Nem bírták abbahagyni a nevetést.
Azok a mély ráncok a szeme körül. Ő meg elgyengült a
nevetéstől és vágyakozástól. A drága illatoktól.

Megköszörülte a torkát.
– Azt hiszem, élveztem – felelte.
– Bocs – szabadkozott Madeline. – Nem tartozik rám, csak

eszembe jutott a saját gallyra ment ifjúságom. Olyan fiatal vagy,
én meg olyan öreg, talán csak így próbálok lazának tűnni.
Mennyi is vagy? Ugye, nem baj, ha megkérdezem?

– Huszonnégy – árulta el Jane.
– Huszonnégy – kapkodott levegő után Madeline. – Én ma

lettem negyven, de ezt már mondtam, igaz? Nyilván azt
gondolod, hogy te sosem leszel ilyen öreg.

– Hát, remélem, azért megérem a negyvenet. – Jane korábban
is megfigyelte, hogy a középkorú nők a koruk megszállottjai:
folyton ezen nevetgélnek, emiatt panaszkodnak, csak ezen
rugóznak, mintha az öregedés folyamata valami fogós rejtvény
lenne, amit hiába próbálnak megfejteni. Mi ebben a nagy
misztérium? Anyja barátnői másról se tudnak társalogni, ha
nem éppen róla beszélnek. „Ó, milyen gyönyörű vagy, Jane!”
(Ami nyilvánvalóan nem igaz, de az ő szemükben egyik
következik a másikból: aki fiatal, csak gyönyörű lehet). „Ó, te
olyan fiatal vagy, Jane, biztos meg tudod csinálni a
telefonomat/számítógépemet/kamerámat.” (Miközben anyja
barátnői messze jobban értenek az ilyesmihez, mint ő). „Ó, Jane,
te olyan fiatal vagy, Jane, kicsattansz az egészségtől.” (Amikor
annyira, de annyira fáradtnak és kimerültnek érzi magát.)

– Figyelj, és miből élsz? – firtatta aggódva Madeline, és
kihúzta magát, mintha olyan problémával szembesülne, amit
rögvest meg kell oldania. – Dolgozol?

Jane bólintott.
– Szabadúszó könyvelő vagyok. Mostanra elég sok ügyfelem



lett, többnyire vállalkozók. Gyors vagyok, hamar elvégzek
bármilyen munkát. Ennyi elég is a megélhetéshez.

– Ügyes kislány – bólintott elismerően Madeline. – Én is
eltartottam magam, amíg Abigail kicsi volt. Legalábbis
többnyire. Nathan néha összeszedte magát, és küldött egy
csekket. Nehéz volt, de azért nagy elégtételt okozott, hogy
kurvára boldogulok egyedül is. Érted, mit akarok mondani.

– Persze. – Jane sose érezte, hogy egyedülálló anyaként
kurvára megmutatná mindenkinek. Legalábbis nem úgy, ahogy
Madeline értette.

– Te leszel a legfiatalabb előkészítős anyuka – tűnődött el
Madeline. Ahogy belekortyolt a kávéjába, pajkosan
elmosolyodott. – Fiatalabb vagy még az exem hamvasan új
feleségénél is. Ígérd meg, hogy nem barátkozol össze vele. Már
lestoppoltalak.

– Szerintem nem is fogunk találkozni – felelt Jane zavartan.
– Dehogyisnem – fintorodott el Madeline. – A lányuk akkor

kezdi az iskolát, amikor Chloe. El tudod képzelni?
Jane nem tudta elképzelni.
– Az anyukák mind eljönnek ide kávézni, csak az exem új

felesége kortyolgatja otthon a herbateáját. Ne félj, sosem ugrunk
egymás torkának. Sajnos az egész végtelenül unalmas és
rettenetesen civilizált. Bonnie még arcon is csókol, ha
találkozunk. Nyakig benne van a jógában, a csakrákban meg a
többi szarban. És nem úgy szokás, hogy a lányok utálják a
gonosz mostohájukat? Hát a lányom imádja Bonnie-t. Olyan
„higgadt” meg minden. Pont az ellentétem. Tudod, ahogy
beszél, azon a halk…  lágy… dallamos hangján, amitől falnak
megy az ember.

Jane jót nevetett azon, ahogy Madeline a halk, lágy és
dallamos hangot imitálta.

– Nyilván össze fogsz barátkozni Bonnie-val – sóhajtott fel
Madeline. – Őt lehetetlen gyűlölni. Én pedig nagyon tudom
gyűlölni az embereket, de még nekem is nehezemre esik.



Tényleg a szívem-lelkem bele kell adnom. – Újra megigazította
bokáján a jeget. – Amint megtudja, hogy meghúztam a
bokámat, Bonnie ebédet fog hozni nekem. Minden alkalmat
megragad, hogy rám tukmálja az organikus vackait. Nathan
nyilván bemesélte neki, hogy pocsék szakács vagyok, ezért akar
annyira bizonyítani. Vagy talán az a legrosszabb Bonnie-ban,
hogy egyáltalán nem akar bizonyítani senkinek, csak ilyen
átkozottul rendes. Szívesen kivágnám a kajáit a kukába, de
olyan rohadtul finomak. A férjem és a kölykeim ki is nyírnának.

Madeline arckifejezése hirtelen megváltozott. Sugárzó
mosollyal integetni kezdett.

– Ó! Végre megjött! Celeste! Itt vagyunk! Gyere és nézd meg,
mit műveltem magammal.

Jane felnézett, és a szíve kihagyott egy ütemet.
Nem szabadott volna, hogy számítson. Tudta ő is, de

némelyik ember olyan megmagyarázhatatlanul és fájdalmasan
gyönyörűre sikerült, hogy szégyenkezett mellette. Mintha
szépségének egyetlen célja az lenne, hogy rávilágítson az ő
alantas voltára. Ez a nő ezt éreztette vele. Pontosan ezt. Ő volt az
igazi és Jane a kamu.

„Dagadt, rút kiskacsa”, hallotta fejében a kitartó hangot, érezte
fülén a forró és áporodott leheletet.

Megborzongott, és próbált elmosolyodni, amint a
rettenetesen gyönyörű nő közeledett.

* * *

Thea: Gondolom, azt már tudja, hogy Madeline exe, Nathan
most Bonnie férje. Ez megbonyolította a dolgokat. Szerintem
érdemes lenne feltárni ezt a vonalat, de persze nem akarom
megmondani, hogyan végezze a munkáját.

Bonnie: Ennek egyáltalán semmi köze semmihez. A kettőnk
kapcsolata teljességgel baráti. Épp ma reggel vittem



vegetáriánus lasagnét szegény férjének.

Gabrielle: Új voltam az iskolában, nem ismertem egy lelket se.
„Ó, mi odafigyelünk mindenkire”, mondta az igazgató. Üres
duma. Megmondom én, mi volt az első szó, ami eszembe jutott,
amikor az iskolalátogatás reggelén beléptem oda. Klikkesedés.
Klikkek mindenütt. Nem lep meg, hogy a végén meghalt
valaki. Oké, ez enyhe túlzás. Azért kicsit meglepődtem.



5. fejezet

Ahogy kitárta a Blue Blues üvegajtaját, Celeste azonnal
meglátta Madeline-t. Egy alacsony és vékony lánnyal ült az
asztalnál, aki kék farmerszoknyát és egyszerű fehér V nyakú
pólót viselt. Nem ismerte a lányt, de azonnal belehasított a
csalódottság. „Csak mi ketten”, ígérte Madeline.

Celeste azonnal üzemmódot váltott. Vett egy nagy levegőt.
Mostanában azon kapta magát, hogy fura dolgok történnek
vele, ha társaságban van. Mintha elfelejtette volna, hogyan
létezzen. Folyton ilyeneken járt az esze: Nem nevettem túl
hangosan? Nevettem egyáltalán? Csak magamat ismétlem?

Valami oknál fogva, ha kettesben maradtak Madeline-nel,
minden a helyére került. Az ő társaságában sértetlennek érezte
a személyiségét. Nyilván azért, mert időtlen idők óta ismerték
egymást.

Talán levegőváltozásra lenne szüksége. A nagyanyja is
mindig ezt mondta. Vajon mit értett alatta?

Átférkőzött az asztalok között. Még nem vették észre.
Belefeledkeztek a társalgásba. Tisztán látta a lány profilját. Túl
fiatal ahhoz, hogy iskoláskorú gyereke legyen. Biztosan
nevelőnő. Talán európai? Aki nehezen érti az angolt? Ez
megmagyarázná merevségét és tartózkodását. Nyilván minden
erejével összpontosítania kell. Az is lehet, hogy egyáltalán
semmi köze az iskolához. Madeline megerőltetés nélkül forog a
legkülönfélébb körökben, hogy tovább gyarapítsa odaadó
barátai és engesztelhetetlen ellenségei számát; leginkább persze
az utóbbiakét. Madeline a konfliktusból nyeri az erejét. Semmi
sem teszi olyan boldoggá, mint a botrány.

Madeline meglátta, és lángra gyúlt az arca. Madeline egyik



legvonzóbb tulajdonsága, ahogyan átalakul az arca, amikor
meglátja az embert. Mintha senki nem lenne a világon, akit
szívesebben látna.

– Hé, szülinapos! – kiáltott fel Celeste.
Madeline társa megpördült a helyén. Fájdalmasan rövidre

nyíratta barna haját, mintha a sereghez vagy a rendőrséghez
készülne berukkolni.

– Mi történt veled, Madeline? – kérdezte Celeste, amint elég
közel került, hogy lássa Madeline felpolcolt lábát. Előzékeny
mosolyt villantott a lány felé, mire a lány szinte visszahőkölt,
mintha legalábbis rávicsorgott volna. (Szent Isten, ugye, tényleg
mosolygott?)

– Ő itt Jane – hallotta Madeline hangját. – Ő kapart fel az út
mellől, amikor kificamítottam a bokámat, miközben fiatal
életeket mentettem. Jane, ő itt Celeste.

– Helló! – Jane arca valahogy csupasznak és nyersnek tűnt,
mintha vörösre dörzsölte volna. Az állkapcsa is alig moccant,
ahogy rágózott, mintha titokban akarná tartani.

– Jane is újdonsült iskolás anyuka – közölte Madeline, amint
Celeste helyet foglalt. – Akárcsak te. Vagyis az én feladatom
elmondani mindent, amit tudni érdemes a Pirriwee Általános
Iskola belső viszonyairól. Az egy aknamező, lányok. Én
mondom, egy aknamező.

– Belső viszonyairól? – Jane összeráncolta a homlokát, és
mindkét kezével még szorosabbra húzta a copfját. – Hát én nem
fogok beleavatkozni a belső viszonyokba.

– Én sem – értett egyet Celeste.

* * *

Jane sosem feledi el, milyen könnyelműen megkísértette a
sorsot azon a napon. „Hát én nem fogok beleavatkozni a belső
viszonyokba”, jelentette ki, s lehetett valaki odafent, akinek
egyáltalán nem tetszett ez a hozzáállás. Ez a túlzott



magabiztosság. „Majd meglátjuk”, mondhatta, azzal hátradőlt,
és jót nevetett a kárára.

* * *

Celeste születésnapi ajándékként egy készletre való Waterford
pezsgőspoharat hozott.

– Te jó isten, imádom őket. Valami hihetetlenül szépek! –
Madeline óvatosan kivett a dobozból egy poharat, a fény felé
tartotta, hogy megcsodálja aprólékosan kidolgozott mintáját, a
parányi holdak sorát. – Biztos egy kisebb vagyonba került.

Kis híján hozzátette: „Még szerencse, hogy ilyen vastag vagy,
szívem.” De időben sikerült visszafognia magát. Ha kettesben
vannak, gond nélkül kimondja, Jane azonban, mint egyedülálló
anyuka, nem lehetett túl jól eleresztve, ezért udvariatlanság lett
volna pénzről beszélni a társaságában. Ezt tényszerűen tudta. (S
magában ezzel védekezett a férje előtt, aki mindig készségesen
emlékeztette a társasági normákra, melyekből ő oly szívesen
űzött gúnyt.)

De miért kellett mindig ilyen tapintatosan hallgatni Celeste
vagyonáról? Mintha a gazdagság valami undort keltő betegség
lenne. Akárcsak Celeste szépsége. Az idegenek ugyanazzal a
kíváncsi pillantással méregették, mint a végtaghiányos
embereket, s ha Madeline valaha megemlítette a szépségét,
Celeste leginkább pironkodott a szégyentől. Csitítgatta, és
közben rettegve nézett körül, nehogy meghallja valaki.
Mindenki gazdag és szép akar lenni, de ha valaki tényleg
gazdag és szép, annak úgy kell tennie, mintha semmiben sem
különbözne másoktól. Tényleg vicces az élet.

– Szóval a belső viszonyok – kezdte Madeline, miközben
gondosan visszatette a poharat a helyére. – A táplálkozási lánc
csúcsán ott vannak a Szőke Bubik.

– Szőke Bubik? – Celeste úgy koncentrált, mintha később
vissza kellene mondania az egészet.



– A Szőke Bubik uralják az iskolát. Ha be akarsz kerülni az
iskolaszékbe, szőke bubifrizurát kell növesztened. – Madeline a
kezével illusztrálta a haj kívánt hosszúságát. – Ez a kőbe vésett
törvény.

Jane kuncogó kis hangot hallatott, mire Madeline
ellenállhatatlan vágyat érzett, hogy újra megnevettesse.

– Amúgy rendesek? – kérdezett közbe Celeste. – Vagy nagy
ívben kerüljük őket?

– Nem, ők jót akarnak – felelt Madeline. – Mindig nagyon-
nagyon jót akarnak. Hogy is mondjam, milyenek… ők a
tökéletes anyukák. Mindennél komolyabban veszik az
anyaszerepet. Ez a vallásuk. Ők a fundamentalista anyák.

– Az előkészítőben is vannak ilyenek? – kérdezte Jane.
– Lássuk csak – gondolkodott el Madeline. – Ó, igen. Harper.

Ő a megtestesült Szőke Bubi. Benne van az iskolaszékben, és a
lánya valami szörnyen tehetséges, csak enyhe
mogyoróallergiája van. Harper igazi mázlista.

– Ne már, Madeline – korholta Celeste. – Kicsit se mázlista,
akinek a lánya mogyoróallergiás.

– Tudom. – Madeline azt is tudta, hogy csak Jane kedvéért
produkálja magát. – Csak szívózok. Lássuk, ki van még! Carol
Quigley. Tisztaságmániás. Egy pillanatra se válik meg a
fertőtlenítős flakonjától.

– Nem is igaz – mosolygott Celeste.
– De bizony!
– Mi a helyzet az apukákkal? – Jane kinyitott egy csomag

rágót, és úgy csúsztatott a szájába még egyet, mintha illegális
csempészáru lenne. Nyilvánvalóan rögeszmésen viszonyult a
rágóhoz, még ha nem is lehetett látni, ahogyan rágta. Még
Madeline tekintetét is kerülte, amikor feltette a kérdést. Talán
egy egyedülálló apában reménykedett?

– Azt hallottam, idén lesz legalább egy apuka, aki otthon
marad a gyerekével – árulta el Madeline. – A felesége valami
nagyágyú a céges világban. Jackie Valaki. Azt hiszem, egy bank



elnöke.
– Csak nem Jackie Montgomery? – kérdezte Celeste.
– Az lesz az.
– Szent ég – mormolta Celeste.
– Szerintem a színét se fogjuk látni. Nehéz anyának lenni egy

ilyen állás mellett. Ki dolgozik még teljes munkaidőben? Á,
Renata. Valami pénzügyes… azok árulnak részvényopciókat
meg ilyeneket? Lehet, hogy elemző. Ja, azt hiszem, az.
Mindenféléket elemez. Mindig megkérem, hogy magyarázza el
a munkáját, de rögtön utána el is felejtem. Az ő gyerekei is
zsenik. Naná!

– Szóval Renata is Szőke Bubi? – kérdezett közbe Jane.
– Nem, nem. Ő karrierista. Főállású nevelőnőt tart. Úgy

tudom, épp most importált egyet Franciaországból. Imádja az
európai cuccokat. Renatának nincs ideje az iskola dolgaival
foglalkozni. Ahányszor beszélsz vele, egy igazgatósági ülésre
siet, egy igazgatósági ülésről jön, vagy egy igazgatósági ülésre
készül. Mégis, milyen sűrűn találkoznak egymással az
igazgatók?

– Nos, az attól függ… – kezdte Celeste.
– Költői kérdés volt – szakította félbe Madeline. – A lényeg,

hogy öt perc nem telhet el úgy, hogy ne említene egy
igazgatósági ülést, ahogy Thea Cunninghamnél sem telhet el öt
perc úgy, hogy ne említené a négy gyerekét. Amúgy ő is
közülünk való anyuka, csak még nem tette túl magát azon,
hogy négy gyereket szült. Nagyon gonosz vagyok?

– Nagyon – vágta rá Celeste.
– Bocs. – Madeline valóban érzett némi bűntudatot. – Csak

próbálok szórakoztató lenni. Biztos a bokám miatt. De most
komolyan, ez egy szuper iskola, mindenki szuper jó fej, és
mindnyájan szuper jól fogjuk érezni magunkat, meg igazi
szuper barátaink lesznek.

Jane felhorkant, közben diszkréten átfordította szájában a
rágót. Úgy tűnt, egyszerre tud kávézni és rágózni. Ez is egy



szuper képesség.
– És ezek a „tehetséges” gyerekek… – gondolkodott el Jane.

– Hogyan derül ki, hogy átlagon felüliek?
– Van rá egy egész azonosítási folyamat – felelt Madeline. –

Meg mindenféle különleges program és „lehetőség”.
Ugyanabba az osztályba járnak, csak nehezebb feladatokat
kapnak, és néha elviszi őket különórára egy specialista.
Nyilván senki se akarná, hogy a gyereke halálra unja magát az
órán, amíg a többiek utolérik. Ezt megértem. Csak valahogy…
tavaly volt is emiatt egy konfliktusom Renatával.

– Madeline imádja a konfliktusokat – szúrta közbe Celeste.
– Az igazgatósági ülések között Renata valahogy talált rá

időt, hogy megkérje a tanárokat, szervezzenek a tehetséges
kölyköknek egy külön spéci programot. Elmentek egy
színdarabra. Én meg azt mondtam, nem kell ahhoz olyan
rohadtul tehetségesnek lenni, hogy valaki élvezze a színházat. A
Pirriwee Színház marketingmenedzsere vagyok, tudom, mit
beszélek.

– Persze ő nyert – vigyorgott Celeste.
– Még szép, hogy nyertem – bólintott Madeline. – Szereztem

csoportkedvezményt, eljött az egész brancs, a szünetben fél
áron adtuk a pezsgőt a szülőknek, úgyhogy mindenki boldog
volt.

– Ó, jut eszembe! – kapott a homlokához Celeste. – Kis híján
elfelejtettem a pezsgőt. Vagy lehet, hogy… nem, itt van! – Lázas
izgatottsággal túrta fel nagy űrtartalmú szalmatáskáját, amíg
elő nem halászott egy palack Bollingert. – Mit ér a pohár pezsgő
nélkül?

– Akkor már igyuk is meg! – Madeline újult lelkesedéssel
emelte fel a palackot.

– Nem, nem – rázta a fejét Celeste. – Elment az eszed? Még
túl korán van a pezsgőzéshez. Két óra múlva mennünk kell a
kölykökért. Különben sincs behűtve.

– Pezsgős reggeli! – kiáltott Madeline. – Minden azon múlik,



hogyan tálaljuk. Pezsgő narancslével. Csak fél pohárral. Annyi
kimegy két óra alatt. Jane, benne vagy?

– Talán egy kortyot – kockáztatta meg Jane. – Nem kell sok,
hogy berúgjak.

– Azt lefogadom, amilyen gebe vagy – nevetett Madeline. –
Mi ketten jól ki fogunk jönni. Imádom, akinek nem kell sok a
részegséghez. Több jut nekem.

– Madeline – figyelmeztetett Celeste. – Tartogasd inkább
másik alkalomra.

– De ma van a nagy Madeline-fieszta – szomorodott el
Madeline. – Azonkívül meg is sebesültem…

Celeste megadóan nézett fel az égre.
– Passzolj ide egy poharat!

* * *

Thea: Jane spiccesen jött el Ziggyért. Azért ez sokat elmond az
illető személyiségéről, nem? Fiatal, egyedülálló anya, aki már
reggel felönt a garatra. Még rágózik is. Én csak azt mondom,
hogy az ilyen nem tesz túl jó benyomást.

Bonnie: Az ég szerelmére, senki sem volt részeg! Koccintottak a
reggelinél Madeline egészségére, aki aznap lett negyvenéves.
Csak jókedvükben nevetgéltek. Amúgy én csak hallottam az
egészről, mert mi nem jutottunk el az iskolalátogatásra. A
Byron-öbölben voltunk, A Család Lelki Egészsége hétvégén.
Hihetetlen spirituális élmény. Megadjam a hely webcímét?

Harper: Az első naptól látni lehetett, hogy Madeline, Celeste és
Jane szép kis édes hármast fog alkotni. Úgy is érkeztek meg,
egymásba karolva, mint a csitrik. Minket Renatával nem hívtak
meg a kis együttlétükre, pedig jól ismertük Madeline-t, a
gyerekeink együtt jártak oviba, de ahogy Renatának is
mondtam akkor este, amikor kipróbáltuk a séf ajánlatát a
Remy’sben (persze még azelőtt, hogy egész Sydney felfedezte



volna), engem cseppet sem érdekelt.

Samantha: Én dolgoztam, Stu vitte el Lilyt az iskolalátogatásra.
Említett valami olyat, hogy némelyik anyuka egy pezsgős
reggeliről jött. Mondtam is: „Helyes. Mi a nevük? Ők az én
embereim.”

Jonathan: Lemaradtam az egészről. Stuval a krikettről
beszélgettünk.

Melissa: Nem tőlem hallotta, de Madeline Mackenzie feltehetően
annyira berúgott aznap reggel, hogy elesett, és kitörte a bokáját.

Graeme: Szerintem a legrosszabb helyen kutakodik. Hallott már
olyat, hogy egy túlzásba vitt pezsgős reggeliből mészárlás lett?

* * *

Egy kis pezsgő még sosem ártott senkinek. Madeline mindig is
ezt vallotta.

Bár később felötlött benne, hogy ez alkalommal talán
mégsem jól ítélte meg a helyzetet. Nem azért, mert berúgtak.
Nem rúgtak be. Azért, mert amikor ők hárman nevetgélve
beszambáztak az iskolába (Madeline úgy döntött, ezúttal nem
marad az autóban, és nem mulasztja el Chloe kivonulását, így
ugrándozva és a karjukba kapaszkodva a többiekkel tartott),
határozottan azt a benyomást keltették, hogy egy jól sikerült
buli részesei.

Márpedig a buliból senki se szeret kimaradni.



6. fejezet

Jane nem volt részeg, amikor visszatért az iskolába, hogy
elhozza Ziggyt. Talán ha három korty pezsgőt ivott.

Mégis a fellegekben járt. Volt valami a pezsgősüveg
dugójának pukkanásában, ebben a tiltott mókában, az egész
délelőtt váratlanságában. Azokban a karcsú és gyönyörű
poharakban, ahogyan megtört rajtuk a napfény. A szörfös
küllemű pultosban, amikor kihozta azt a három
ínycsiklandónak tűnő kis muffint a gyertyaszálakkal. Az óceán
illatában és a bódító érzésben, hogy talán új barátokra talál
ezekben az anyákban, akik annyira különböznek a többi
barátjától: messze idősebbek, tehetősebbek és kifinomultabbak.

– Majd lesznek új barátaid, ha Ziggy elkezdi az iskolát –
bizonygatta az anyja izgatottan és bosszantó módon. Jane-nek
minden lelkierejére szüksége volt, hogy ne forgassa a szemét és
viselkedjen úgy, mint egy mogorva, szorongó kamasz, amikor
új középiskolába megy. Az anyja huszonöt évvel korábban
ismerte meg a három legjobb barátnőjét, amikor Jane bátyja,
Dane óvodába ment. Az első reggel együtt kávéztak, és azóta
elválaszthatatlanok voltak.

– Nincs szükségem új barátokra – közölte Jane az anyjával.
– Dehogyis nincs. Össze kell barátkoznod a többi anyukával.

Támogassátok egymást! Ők megértik, miken mész keresztül.
Jane tett egy próbát a szülői munkaközösségben, de csúfos

kudarcot vallott. Egyszerűen nem tudott kapcsolódni azokhoz a
harsány, fontoskodó asszonyokhoz és az üres locsogásukhoz a
férjükről, akik nem képesek „felnőni a feladathoz”. Nem tudott
fecsegni a házfelújításokról, amelyek nem fejeződtek be a
kisbaba születése előtt, meg azokról az őrült időkről, amikor



olyan elfoglaltak és kimerültek voltak, hogy ki se sminkelték
magukat, amikor elmentek otthonról. (Jane, aki ugyanúgy nem viselt
sminket, ahogyan semmikor máskor sem, felvette a pókerarcot,
de belül azt üvöltötte: Mi a picsa?)

S mégis, különös módon, azonnal kötődött Madeline-hez és
Celeste-hez, noha bennük is csak legfeljebb annyi lehetett
közös, hogy a gyerekük együtt kezdte az iskolát. Abban sem
kételkedett, hogy Madeline se hagyná el a házat sminkelés
nélkül, Celeste pedig (aki szintén nem viselt sminket – még
szerencse, a szépsége minden kiemelés nélkül is eléggé
sokkolta) gondolkodás nélkül a képébe vágná ezt, amin
mindnyájan jót nevetnének, és tovább szívatnák egymást,
mintha máris közeli barátnők lennének.

Jane épp ezért nem állt készen arra, ami történt.
Elhagyta az őrhelyét. Túlságosan lekötötte, hogy megismerje

a Pirriwee Általános Iskolát (minden olyan logikusnak és
kompaktnak tűnt, szinte már kezelhetővé tette az életet), és
élvezze a napsütést és a tenger még mindig újdonságként ható
illatát. Már-már örömmel töltötte el a várakozás, ha Ziggy
iskolás napjaira gondolt. Most először, mióta megszületett,
valahogy súlytalanná vált a felelősség, hogy gondoskodjék
felhőtlen gyerekkoráról. Új lakásától akár át is sétálhatnak az
iskolába. Sétálni is akart minden áldott nap, a part mentén, fel a
fákkal szegélyezett dombra.

Saját kertvárosi általános iskolája egy hatsávos autóútra
tekintett, és a szomszédban árusított grillcsirkétől bűzlött. Ott
aztán nem voltak agyafúrtan megtervezett kis játékzugok,
mosolygó delfineket és bálnákat ábrázoló színes mozaikokkal.
Víz alatti jeleneteket bemutató falfestmények és a homokozó
közepén trónoló kőteknőcök pedig végképp nem.

– Olyan szuper ez az iskola – lelkendezett a fél lábon
ugrándozó Madeline-nek, akit egy padhoz kísértek. – Olyan
varázslatos.

– Tudom. A tavalyi adománygyűjtőn kalapoztuk össze a



pénzt a játszótér átépítéséhez. A Szőke Bubik azért értik a
dolgukat. „Halott hírességek”, ez volt a parti témája. Remekül
mulattunk. Hé, jó vagy a vetélkedőkben, Jane?

– Páratlanul jó vagyok a vetélkedőkben – büszkélkedett Jane.
– A rejtvények és a kirakójátékok a két szakterületem.

– Kirakójátékok? – Madeline kényelmesen elhelyezkedett a
búzakékre mázolt padon, mellyel egy fügefa törzsét építették
körül. – Inkább szurkáljanak gombostűt a szemembe.

Hamarosan szülők kisebb tömege gyűlt köréjük. Madeline
pedig igazán elemében érezte magát: bemutatta Jane-t és
Celeste-et az idősebb gyerekek szüleinek, miközben
mindenkinek elmesélte, hogyan áldozta fel bokáját az ifjú
életek megmentéséért.

– Jellemző Madeline-re – jegyezte meg egy Carol nevű nő
Jane-nek. Puhán dagadozó teremtés volt, puffos ujjú
virágmintás kartonruhában és óriási szalmakalapban. Mintha
egy fehérre mázolt fatemplomba készült volna vasárnapi
misére. (Carol? Nem róla mondta Madeline, hogy szeret
takarítani? Carol, a tisztaságmániás.)

– Madeline imád vitázni – tette hozzá Carol. – Nekimegy
bárkinek. A fiaink tavaly együtt fociztak, ő meg összeveszett az
egyik apukával. Egy díjbirkózót képzelj el. Az összes férj
fedezékbe vonult, csak Madeline állt ki ellene, és bökdöste az
ujjával, miközben egy tapodtat se hátrált. Egyszer még ez lesz a
veszte.

– Ó, az! A kiscsoportos segédedző. – Madeline úgy köpte ki
a „kiscsoportos segédedző” szavakat, mintha azt mondaná,
„pedofil sorozatgyilkos”. – Halálom percéig gyűlölni fogom azt
a fickót!

Mindeközben Celeste kissé félrehúzódott, s talán kivette
részét a csevegésből, de csak a maga vonakodó, tartózkodó
modorában, amit Jane kezdett kiismerni.

– Mit is mondtál, hogy hívják a kisfiadat? – tudakolta Carol.
– Ziggy – felelt Jane.



– Ziggy – ismételte Carol bizonytalanul. – Ez valami
kisebbségi név?

– Hé, üdv a csapatban! Renata vagyok! – Makulátlanul és
szimmetrikusan elválasztott hamvasszőke frizurás nő közelített
kinyújtott kézzel, fekete keretes szemüvege mögött átható
barna szemekkel. Mint egy született politikus. Fura hangsúllyal
ejtette a nevét, mintha elvárná Jane-től, hogy ismerje.

– Helló! Jane vagyok. – Jane próbált hasonlóan lelkes hangot
megütni. Eszébe jutott, hogy talán az iskolaigazgató áll előtte.

Egy másik jól öltözött szőke nő, aki kétségkívül megfelelt a
Szőke Bubik iránt támasztott követelményeknek, utat tört
magának közöttük, kezében egy sárga borítékkal.

– Renata – szólalt meg kifúltan, miközben tüntetően ügyet
sem vetett Jane-re. – Megszereztem azt a jelentést, amiről a
vacsoránál beszéltünk…

– Csak egy pillanat, Harper – hűtötte le Renata némi
türelmetlenséggel. Visszafordult Jane-hez. – Örülök, hogy
megismerhetlek, Jane. Amabella anyukája vagyok, akinek a
testvére, Jackson már másodikba jár. Amúgy Amabella, nem
pedig Annabella. Francia név. Nem mi találtuk ki.

Harper tovább várakozott Renata háta mögött, és komoly
bólogatással nyomatékot adott minden szavának, ahogy a
politikusok mögött álló emberek szokták a sajtótájékoztatókon.

– Épp arra készültem, hogy bemutassam Amabella és
Jackson nevelőnőjét, aki történetesen szintén francia. Hát nem
megejtő véletlen? Ő itt Juliette. – Kis vörös hajú lányra mutatott,
akinek sajátos arcát még érdekesebbé tették buja, telt ajkai. Úgy
festett, mint egy vonzó űrlény a filmekből.

– Örvendek. – A dada bágyadtan felé nyújtotta a kezét.
Vaskos francia akcentussal beszélt, és látszott, hogy halálra unja
magát.

– Én is – mosolygott Jane.
– Mindig is hasznosnak tartottam, ha a dadusok megismerik

egymást – csacsogott tovább Renata. – Mint egy kis önsegélyező



csoport. Te melyik országból jöttél?
– Ő nem dadus, Renata. – Madeline máris pukkadozott a

nevetéstől.
– Jó, akkor nevelőnő – csattant fel Renata türelmetlenül.
– Figyelj rám, Renata, ő is anyuka. Csak még fiatal. Tudod,

amilyenek valaha mi is voltunk.
Renata bizonytalan pillantást vetett Jane-re, mint aki ugratást

szimatol, ám mielőtt Jane-nek esélye lett volna megszólalni
(valamiért úgy érezte, bocsánatkéréssel tartozik), valaki más
szólalt meg.

– Itt is vagyunk! – A szülők egy emberként tolultak előre,
amint a csinos szőke tanárnő, akit mintha castingolással
válogattak volna ki a szerepre, kiterelte a gyerekeket a
tanteremből.

Két szőke hajú kisfiú rontott ki elsőnek, és kis híján
feldöntötte Celeste-et.

– Hú – nyögött fel Celeste, amint a két kis fej felöklelte.
– Én is ikreket szerettem volna, amíg nem találkoztam

Celeste ördögfiókáival – súgta meg Madeline Jane-nek, amikor
még pezsgőt ittak narancslével, míg Celeste szórakozottan
mosolygott, és cseppet sem tűnt sértődöttnek.

Chloe úgy lépett ki a teremből, hogy belekarolt két másik kis
hercegnőbe. Jane nyugtalanul kereste a tekintetével Ziggyt.
Chloe máris lepasszolta? Azután meglátta. Az utolsók között
jelent meg, de boldognak tűnt. Jane leadta az „Oké?” jelzést,
mire Ziggy mindkét hüvelyujjával a levegőbe bökött.

Hirtelen tumultus támadt. Mindenki arrafelé fordult.
A göndör hajú kislány volt az, aki utolsónak lépett ki. Sírt,

behúzta a vállát, és dörzsölgette a nyakát.
– Ááá – sóhajtottak az anyák, amiért olyan fájdalmasan sírt,

és amiért olyan csinosan állt a haja.
Jane látta, amint Renata odaszaladt hozzá, nyomában a kicsit

sem aggódó űrlakóforma dadával. Az anya, a nevelőnő és a
szép szőke tanítónő egyszerre hajolt le a kislányhoz, hogy



meghallgassa a panaszát.
– Anya! – Ziggy odaszaladt Jane-hez, aki felkapta a földről.

Mintha időtlen idők óta nem látta volna, mialatt mindketten
szédítő utazást tettek egy egzotikus távoli vidéken. Jane a kisfiú
hajába fúrta az orrát.

– Milyen volt? Jól érezted magad?
Mielőtt felelhetett volna, a tanárnő újra magához ragadta a

szót.
– Megkérhetném a szülőket és a gyerekeket, hogy kicsit

figyeljenek rám? Csodálatos ez a mai reggel, mégis beszélnünk
kell valamiről. Egy nagyon komoly dologról.

A tanárnő arcán megrándultak a nevetőgödröcskék, mintha
próbálta volna eltenni őket vidámabb időkre.

Jane lassan visszaengedte Ziggyt a földre.
– Mi történt? – kérdezte valaki.
– Valami Amabellával, azt hiszem – felelte egy anya.
– Jaj, ne – nyögött fel más valaki halkan. – Ebből világháború

lesz.
– Valaki az imént bántotta Annabellát, elnézést, Amabellát.

Azt szeretném, ha most idejönne és bocsánatot kérne tőle, mert
mi itt az iskolában sosem bántjuk a barátainkat, igaz? – A tanító
elővette legtanítónősebb hangját. – Vagy ha mégis, bocsánatot
kérünk egymástól, ahogyan az okos iskolás gyerekekhez illik.

Néma csend lett. A gyerekek üres tekintettel meredtek a
tanárnőre, vagy előre-hátra hintázva a lábukat méregették.
Olyan is akadt, aki az anyja szoknyájába temette az arcát.

Celeste ikerpárjának egyik tagja is megrángatta az anyja
szoknyáját.

– Éhes vagyok!
Madeline felkászálódott a padról, és megállt Jane mellett.
– Mi ez a cécó? – Körülnézett. – Azt se tudom, merre van

Chloe.
– Ki volt az, Amabella? – kérdezte Renata a kislánytól. – Ki

bántott?



A kislány ajkát érthetetlen szavak hagyták el.
– Talán baleset történt, Amabella? – kérdezte a tanítónő

tehetetlenül.
– Az ég szerelmére, dehogy volt baleset! – csattant fel Renata.

Arca lángolt a jogos indulattól. – Valaki fojtogatta a
kislányomat. Látni a nyomot a nyakán. Lehet, hogy be fog
vérezni.

– Jaj, ne már! – nyögött fel Madeline.
Jane látta, ahogy a tanítónő leguggol a kislány mellé,

átkarolja a vállát, és a fülébe súg valamit.
– Nem láttad, mi történt? – kérdezte Ziggyt. A kisfiú

határozottan megrázta a fejét.
A tanítónő felállt, s miközben a fülbevalójával babrált,

szembefordult a szülőkkel.
– Úgy tűnik, az egyik fiú volt az…  nos, igen. Az a gond,

hogy a gyerekek még nem ismerik egymást név szerint, ezért
Amabella sem tudja megmondani, hogy pontosan melyik fiú…

– Ezt akkor sem hagyjuk annyiban! – szakította félbe Renata.
– De nem ám! – erősítette meg a háttérben álló szőke barátnő.

Harper, gondolta Jane, aki még küzdött a nevekkel. Harper, a
háttérember.

A tanítónő nagy levegőt vett.
– Nem. Nem hagyjuk annyiban. Szeretném megkérni az

összes gyereket, vagy inkább csak a fiúkat, hogy egy pillanatra
jöjjenek ide.

A szülők gyengéden előretolták fiaikat.
– Menj te is – noszogatta Jane Ziggyt.
A kisfiú megmarkolta a kezét, és esengve nézett fel rá.
– Menjünk inkább haza!
– Nincs semmi baj – nyugtatta meg Jane. – Csak egy pillanat

az egész.
Ziggy visszaőgyelgett, és megállt egy fiú mellett, aki egy

teljes fejjel magasabbra nőtt nála, de sötét göndör hajával és
széles vállával amúgy is miniatűr gengszterre emlékeztetett.



A fiúk szabálytalan sorba álltak a tanítónő előtt. Mind a
tizenöten, a legkülönfélébb méretben és formában. Celeste
szőke ikrei zárták a sor egyik végét: egyikük egy matchboxot
gurítgatott a testvére fején, míg a másik próbálta elhessegetni,
mint a legyet.

– Mint egy szembesítésen – jegyezte meg Madeline.
Valaki felkuncogott.
– Fejezd be, Madeline.
– Először szembe kell nézniük, azután megmutatniuk a

profiljukat – folytatta Madeline. – Ha az egyik fiad volt, Celeste,
sosem tudjuk meg, melyik. Talán majd a DNS-tesztből. Várjunk
csak, az ikreknek nem azonos a DNS-e?

– Könnyen nevetsz, Madeline – jegyezte meg valaki. – A te
kölyköd nem gyanúsított.

– A DNS-ük egyforma, csak az ujjlenyomatuk különbözik –
magyarázta Celeste.

– Jó, akkor majd leveszik az ujjlenyomatokat – bólintott
Madeline.

– Sss – szólt rá Jane, aki próbált nem nevetni. Iszonyúan
sajnálta annak a gyereknek az anyját, akit ilyen nyilvánosan
megszégyenítenek.

Az Amabella nevű kislány az anyja kezébe kapaszkodott. A
vörös hajú dadus karba tette a kezét, és a háttérbe húzódott.

Amabella végigmérte a fiúkat.
– Ő volt az – jelentette ki azonnal. A minigengszterre

mutatott. – Ő akart megfojtani.
Tudtam, gondolta Jane.
Ám ekkor a tanítónő valamilyen okból Ziggy vállára tette a

kezét, mire a kislány bólintott, Ziggy pedig rázni kezdte a fejét.
– Nem én voltam!
– De igen – bizonygatta a kislány.

* * *

Adrian Quinlan rendőrnyomozó: Jelenleg is zajlik a



törvényszéki vizsgálat a halál pontos okának megállapítására,
de annyit elárulhatok, hogy az áldozatnak több bordája
megrepedt, eltört a csípőcsontja, továbbá töréseket találtunk a
koponyaalapnál, a jobb combcsonton és a gerincoszlop alsó
részén.



7. fejezet

Ördög és pokol, gondolta Madeline.
Most barátkozott össze egy kis haramia anyjával. Pedig

milyen édesnek és ártatlannak tűnt a kocsiban! Még szerencse,
hogy nem Chloét fojtogatta. Az lett volna csak ciki. Amíg Chloe
ki nem üti egy jobb horoggal.

– Ziggy soha… – kezdte Jane.
Teljesen elsápadt. Halálra borzadt. Madeline látta, ahogy a

többi szülő hátrébb húzódik, és kis légüres tért formál Jane
körül.

– Minden rendben. – Madeline megnyugtatóan Jane karjára
tette a kezét. – Még csak gyerekek. Rájuk fér a nevelés.

– Elnézést. – Jane elfurakodott két másik anya mellett, és úgy
lépett a kis csoportosulás közepén nyíló térre, mint a vérpadra.
Ziggy vállára tette a kezét. Madeline-nek a szíve szakadt meg
mindkettőjükért. Jane elég fiatalnak tűnt ahhoz, hogy az ő lánya
legyen. Ami azt illeti, emlékeztette is Abigailre: ugyanaz az
érzékenység és félénkség.

– Jaj, szívem – bosszankodott Celeste Madeline mellett. – Ez
rettenetes.

– Nem csináltam semmit – jelentette ki Ziggy tisztán csengő
hangon.

– Csak annyit kell tenned, Ziggy, hogy bocsánatot kérsz
Amabellától, ez minden. – Fredet is Bee Barnes tanította az
előkészítőben. Az volt az első éve a főiskola elvégzése után.
Értette a dolgát, csak fiatal lévén túlságosan hajtott a szülők
elismerésére, ami nem is baj, ha olyan szülőkről volt szó, mint
Madeline, akkor viszont igen, ha a szülő történetesen a
bosszúra szomjazó Renata Klein. Habár, ha igazságos akart



lenni, el kellett ismernie, hogy bármelyik szülő bocsánatkérést
követelt volna, ha egy másik gyerek meg akarja fojtani az övét.
(Persze az sem segített, hogy Renata önmagából csinált
bolondot, amikor dadusnak nézte Jane-t. Renata nagyon nem
szeretett bolondot csinálni magából. Ő, akinek a gyerekei kis
lángelmék? Akinek gondolnia kell a jó hírére? Akinek
igazgatósági üléseken kell részt vennie?)

Jane Amabellához fordult.
– Biztos vagy benne, kicsim, hogy ez a fiú bántott?
– Nem kérnél bocsánatot Amabellától? – fordult Renata

Ziggyhez. – Csúnya dolog volt, amit vele tettél. – Kedves, de
határozott hangon beszélt. – Azután végre mindnyájan
hazamehetünk.

– De nem én voltam – bizonygatta Ziggy. Nagyon tisztán és
egyértelműen beszélt, miközben végig Renata szemébe nézett.

Madeline levette napszemüvegét, és rágcsálni kezdte a
szárát. Talán mégsem ő volt? Talán Amabella tévedett? De hiszen
zseni! Amellett imádnivaló kislány. Többször játszott már
Chloéval, és jól kijöttek egymással. Mindig engedte, hogy
Chloe kisajátítsa magának a főszerepet.

– Ne hazudj! – ripakodott Renata Ziggyre. Mostanra
lepergett róla a jól nevelt „Akkor is kedves vagyok mások
gyerekéhez, ha bántják az enyémet” máz. – Csak annyit kell
mondanod, hogy nem akartad.

Madeline látta, ahogy Jane ösztönösen reagált, akár egy
felágaskodó kígyó. Kihúzta a hátát. Felemelte az állát.

– Ziggy nem hazudik.
– Én pedig biztosíthatlak róla, hogy Amabella mindig igazat

mond.
A kis hallgatóságra teljes némaság hullt. Még a gyerekek is

megdermedtek, leszámítva Celeste ikreit, akik egymással
kergetőztek a játszótéren, és nindzsának adták ki magukat.

– Nos, úgy tűnik, így nem jutunk előre. – Miss Barnes
nyilvánvalóan nem tudta, mihez kezdjen a helyzettel.



Huszonnégy éves volt, az ég szerelmére!
Chloe bukkant fel Madeline oldalán, zihálva a

mászókázástól.
– Rám férne egy fürdés – jelentette be.
– Csitt – szólt rá Madeline.
Chloe felsóhajtott.
– Kérlek, elvinnél fürödni, anya?
– Mondom, csitt.
Madeline-nek sajgott a bokája. Nem ez lesz a legszebb

születésnapja, kösz szépen. Ennyit a Madeline-fiesztáról.
Tényleg jobb lenne, ha leülne ahelyett, hogy sántikálva belép az
események epicentrumába.

– Renata – szólalt meg. – Te is tudod, milyenek a gyerekek…
Renata élesen elfordította fejét, és indulatosan pillantott rá.
– A gyerekeknek vállalniuk kell a felelősséget a tetteikért.

Neki is látnia kell, hogy vannak következmények. Nem
fojtogathatja a többi gyereket és tehet úgy, mintha nem ő lett
volna! Különben is, neked mi közöd ehhez az egészhez,
Madeline? Törődj a saját fészekaljaddal.

Madeline felhúzta magát. Ő csak segíteni próbált! És milyen
elitista szöveg már ez, „törődj a saját fészekaljaddal”. A tehetséges
gyerekek tavalyi színházlátogatása óta nem szívelték egymást
Renatával, még ha színleg barátok is maradtak.

De még ha kedvelte is Renatát, kapcsolatukat kezdettől
fogva egyfajta vetélkedés jellemezte.

„Tudod, ami engem illet, én halálra unnám magam főállású
anyaként”, árulta el egyszer bizalmasan Renata. Nem sértésnek
szánta, hiszen Madeline sem volt főállású anya,
részmunkaidőben dolgozott, de mégis. Arra utalt ezzel, hogy
kettejük közül ő az eszes, akinek több mentális serkentőszerre
van szüksége, mert neki karrierje van, míg Madeline-nek csak
munkája.

Az se segített, hogy Renata fia, Jackson megnyert minden
iskolai sakkversenyt, míg Madeline fia, Fred azzal vált híressé,



hogy a Pirriwee Általános Iskola történetében egyedül ő mert
felmászni az óriásfügére, majd onnét átlendülni a lehetetlen
távolságban lévő tetőre, hogy lehozzon harmincnégy ott rekedt
teniszlabdát. (A mentésbe a tűzoltókat is be kellett vonni.
Fredre ettől kezdve mindenki felnézett az iskolában.)

– Nem számít, anyu. – Amabella könnyes szemmel nézett fel
az édesanyjára. Madeline még most is látta a vörös ujjnyomokat
a szegény lány nyakán.

– De számít. – Renata Jane-hez fordult. – Kérlek, szólj rá a
gyerekedre, hogy kérjen bocsánatot.

– Renata… – próbált beavatkozni Madeline.
– Ebből maradj ki, Madeline!
– Szerintem sem kéne beleavatkoznunk, Madeline – erősített

rá Harper, aki várható módon a közelben maradt, és arra tette
fel az életét, hogy mindenben egyetértsen Renatával.

– Sajnálom, de nem vehetem rá, hogy bocsánatot kérjen
olyasmiért, amit nem követett el – közölte Jane.

– A gyereked hazudik. – Renata tekintete megvillant a
szemüvege mögött.

– Nem hinném. – Jane megfeszítette az állát.
– Most már menjünk haza, kérlek, anya. – Amabella egyre

keservesebben sírt. Amikor űrlényforma nevelőnője, aki
mindeddig hallgatott, végre felvette, a dereka köré fonta lábát,
és a nyakába temette arcát. Egy ér lüktetni kezdett Renata
homlokán. Keze újra és újra ökölbe szorult.

– Ez teljességgel… elfogadhatatlan – fordult szerencsétlen
Miss Barneshoz, aki nyilván azon tűnődött, hogy a főiskolán
miért nem készítették fel az ilyen helyzetekre.

Renata ekkor előrehajolt, arca alig néhány centire került
Ziggyétől.

– Ha még egyszer hozzáérsz a kislányomhoz, ellátom a
bajodat.

– Hé! – méltatlankodott Jane.
Renata ügyet se vetett rá. Kihúzta magát, és ráreccsent a



dajkára.
– Indulunk, Juliette!
Átmasíroztak a játszótéren, míg az összes szülő úgy tett,

mintha a saját gyerekével törődne.
Ziggy figyelte, ahogy távoztak. Azután felnézett anyjára, és

megvakarta az orrát.
– Azt hiszem, már nem akarok iskolába járni – jelentette ki.

* * *

Samantha: Minden szülőnek be kell mennie a rendőrségre
vallomást tenni. Még nem került rám a sor, de már előre rosszul
érzem magam. Talán azt fogják hinni, hogy bűnös vagyok.
Komolyan, már attól bűntudatom van, ha a lámpánál mellém
áll egy rendőrautó.



8. fejezet

Öt hónappal az adománygyűjtő bál előtt

– A rénszarvasok felfalták a répát!
Madeline kinyitotta szemét, és meglátta a kora reggeli

fényben felette lebegő, félig elfogyasztott zöldséget. Ed, aki
békésen hortyogott mellette, múlt éjjel rászánta az időt és a
fáradságot, hogy nagy műgonddal hitelesnek tűnő rénszarvas-
harapásnyomokat hagyjon rajta. Chloe kényelmes lovagló
ülésben kuporgott Madeline hasán, haja összeborzolva, boldog
arcán széles vigyor és csillogó szempár.

Madeline megdörgölte a szemét, mielőtt az órára pillantott.
Hajnali hat. Ennél többre nem is számított.

– Gondolod, hogy a télapó krumplit hozott Frednek? –
kérdezte Chloe reménykedve. – Szerintem az idén nagyon rossz
kisfiú volt.

Madeline azt mondta a gyerekeinek, hogy ha rosszak
lesznek, a Télapó becsomagolt krumplit hoz nekik, ők pedig
életük végéig gondolkodhatnak rajta, milyen csodálatos
ajándékot cserélt ki erre. Chloe számára a legszebb karácsonyi
ajándék az lett volna, ha a bátyja krumplit kap. Talán jobban
örült volna ennek, mint a fa alatt várakozó babaháznak.
Madeline komolyan elgondolkodott azon, hogy krumplit
csomagol mindkettőjüknek. Az talán elég ösztönző lenne, hogy
jövőre jobban viselkedjenek, de Ed úgysem engedte volna.
Amilyen átkozottul rendes.

– Fent van már a bátyád? – kérdezte Chloét.
– Felkeltem! – Mielőtt Madeline megállíthatta volna, Chloe

már el is iramodott, és végigcsörtetett a folyosón.



Ed mocorogni kezdett.
– Még nincs reggel, ugye? Még nem lehet reggel.
– Szent karácsony reggelén… – énekelt Madeline.
– Adok ezer dollárt, ha abbahagyod. – Ed a párnába temette

az arcát. Egy ilyen rendes emberhez képest kíméletlenül
leszólta az énekhangját.

– Nincs is ezer dollárod – zsörtölődött Madeline, és
belekezdett a „Csendes éj”-be.

Telefonja üzenetet jelzett. Tovább énekelt, miközben felvette
az éjjeliszekrényről.

Abigailtől jött. Idén az apjával, Bonnie-val és a féltestvérével
töltötte a szentestét, sőt a karácsony reggelt. Skye, aki három
hónappal Chloe után született, szőke hajú, elvarázsolt kislány
volt, és mindenhová követte Abigailt, akár egy kiskutya.
Sokban emlékeztetett a kis Abigailre, amitől Madeline rosszul
érezte magát, sőt néha sírva is fakadt, mintha elraboltak volna
tőle valami értékeset. Az is egyértelműen látszott, hogy Abigail
inkább választja Skye-t Chloe és Fred helyett, akik nem voltak
hajlandók bálványozni, ezért Madeline gyakran eltűnődött: „De
hát Chloe és Fred az igazi testvéred, Abigail, jobban kéne
szeretned őket!”, ami szigorúan véve persze nem volt teljesen
igaz. Akárhogy is, egy percig se hitte, hogy a három
féltestvérnek egyforma esélye lenne Abigailnél.

Elolvasta az üzenetet:
„Boldog karácsonyt, anya. Apa, Bonnie, Skye és én fél hattól itt

vagyunk a menhelyen! Már megpucoltam vagy negyven krumplit.
Csodálatos élmény, hogy én is részt vehetek ebben. Áldottnak érzem
magam. Szeretettel: Abigail.”

– Egy nyavalyás krumplit nem hámozott meg egész életében
– mormolta maga elé Madeline, ahogy válaszolt: „Ez csodálatos,
szívem. Boldog karácsonyt, nemsokára találkozunk, xxxx!”

Éles csattanással és hirtelen kimerültséggel visszatette a
telefont az éjjeliszekrényre, miközben tőle telhetően igyekezett
uralni a benne feltoluló haragot.



Áldottnak érzem magam… csodálatos élmény…
Mindez egy tizennégy éves lánytól, aki már attól vinnyog, ha

neki kell megterítenie. Abigail kezd tisztára úgy beszélni, mint
Bonnie.

– Pfuj – mondta ki hangosan.
Bonnie a múlt héten közölte vele, hogy karácsony reggelén

az egész családjával önkénteskedni fog a hajléktalanszállón.
„Szörnyű, hogy a karácsony ennyire elüzletiesedett, nem?”,
háborodott fel, amikor egymásba futottak a boltban. Madeline
egyedül intézte a karácsonyi nagybevásárlást, kismillió szatyor
fityegett a csuklóján, míg Fred és Chloe vérvörös ajakkal
nyalókázott. Mindeközben Bonnie egy apró bonsai fát vitt
cserépben, míg Skye mellette sétált és egy körtét evett. (Egy
kibaszott körtét, mesélte később Celeste-nek. Valamiért nem
tudta túltenni magát ezen a tényen.)

Hogy a frászba tudta rávennie Bonnie az exét, hogy kora
reggel felkeljen és egy menhelyen gürizzen? Míg házasok
voltak, Nathan egyszer sem kelt fel nyolc előtt. Bonnie nyilván
organikusan is szopik.

– Abigailnek „csodálatos élménye” van Bonnie-val a
hajléktalanszállón – közölte Eddel.

Ed felemelte arcáról a párnát.
– Ez borzalmas.
– Tudom. – Madeline pont ezért szerette Edet.
– Kávé – jelentette ki Ed mély részvéttel. – Hozok neked

kávét.
– AJÁNDÉK! – kiabált Chloe és Fred az előtérben.
Chloe és Fred láthatóan nem tudott betelni ezzel az

elüzletiesedett karácsonnyal.

* * *

Harper: El tudja képzelni, milyen fura lehetett Madeline-nek,
hogy az exe gyereke ugyanoda jár előkészítőbe, ahová a sajátja?



Emlékszem, beszéltünk is erről Renatával a villásreggelinél.
Aggódtunk, hogyan befolyásolja ez az osztály dinamikáját.
Bonnie persze úgy tett, mintha minden vidám és heppi lenne.
„Ó, mind együtt ülünk majd a karácsonyi ebédnél.”
Hanyagoljon már. Láttam őket a bálon. Láttam, ahogy Bonnie
ráöntötte az italát Madeline-re!



9. fejezet

Még alig világosodott, amikor karácsony reggelén Celeste
felébredt. Perry békésen hortyogott, és egy hang se hallatszott
ki a szomszédos szobából, ahol a fiúk aludtak. Teljesen
felspannolták magukat izgatottságukban, hogy a Télapó
Kanadában találja őket (több levelet is küldtek neki, hogy
értesítsék a címváltozásról), és a biológiai órájuk is teljesen
összezavarodott, ezért Perrynek keményen meg kellett
dolgoznia, amíg elaltatta őket. A fiúk egy nagy franciaágyon
osztoztak, ahol ugyanolyan hisztérikusan birkóztak, mint néha
otthon is, amikor a nevetésből sírás lett, majd újra nevetés,
mígnem Perry rájuk rivallt a szomszéd szobából: „Aludjatok
már, fiúk!” mire hirtelen elhallgattak. Amikor Celeste néhány
pillanattal később rájuk nézett, kiterülve feküdtek a hátukon,
mintha a kimerültségtől egyszerre ájultak volna el.

– Gyere, ezt nézd meg – szólt Perrynek, ő pedig jött, megállt
mellette, és néhány percig együtt gyönyörködtek a látványban,
mielőtt mosolyogva összenéztek, és lábujjhegyen kilopództak,
hogy koccintsanak egyet a karácsony tiszteletére.

Celeste most kisiklott a tollpaplan alól, és odasétált a
befagyott tóra néző ablakhoz. Az üvegtáblára tette a kezét.
Hidegnek érezte, pedig a szobában meleg volt. A tó közepén
óriási karácsonyfa állt, tele piros és zöld fényfüzérekkel.
Hangtalanul hulltak a hópihék. Olyan fenségesnek találta a
jelenetet, hogy legszívesebben beleharapott volna. Ha majd
később visszatekint erre a karácsonyra, ezt az ízt fogja érezni az
ajkán: telten és gyümölcsösen, mint a korábban ivott fűszeres
forralt borét.

Miután kinyitották az ajándékukat és felfalták a szobához



járó reggelit (palacsinta juharsziruppal!), a fiúk kimentek
játszani a hóba. Hóembert építettek. Perry előjegyezte őket
szánkózásra is. Nemsokára azt a képet is kiteheti a Facebookra,
amelyen mind együtt bolondoztak a hóban, és olyasmit írhat
alá: „A fiúk első fehér karácsonya!” Imádta a Facebookot, pedig
mindenki ezért szívta a vérét. A nagy sikeres bankár fotókat
posztol, és minden receptet kommentel, amit a felesége
barátnői tesznek fel.

Celeste visszafordult az ágy felé, ahol Perry még mindig
aludt. Alvás közben mindig ráncolta a homlokát, mintha
álmában is az álmait fejtegetné.

Amint felébred, át akarja majd adni feleségének az ajándékát.
Imád ajándékozni. Akkor döntötte el, hogy hozzámegy
feleségül, amikor először látta arcán a feszült várakozást,
miközben várta, hogy az anyja kinyissa a neki vásárolt
ajándékát. „Ugye, tetszik?”, bukott ki belőle, mielőtt az anyja
feltéphette volna a papírt. Az egész család nevetett, olyan
gyerekesen hangzott.

Sosem kellett örömet színlelnie. Mindig tökéletes ajándékot
kapott. Őt is büszkeséggel töltötte el, milyen komoly
erőfeszítést szán az ajándékai kiválasztására, de Perry messze
túltett rajta. A legutóbbi tengerentúli útján rátalált a létező
leggiccsesebb rózsaszín kristály pezsgődugóra. „Az első
pillantásra az jutott eszembe: Madeline”, mesélte. Madeline
persze imádta.

A mai nap is a lehető legtökéletesebb lesz. A Facebook-fotók
nem hazudnak majd. Mennyi öröm! Csupa öröm az élete. Ez is
olyan tény, mint hogy a Föld gömbölyű.

Azután is ráér majd elhagyni a férjét, hogy a fiúk kijárják a
főiskolát.

Az lesz a megfelelő alkalom. Amikor végeznek az utolsó
vizsgájukkal. „Adják be a papírokat”, mondja majd a
vizsgáztató. Celeste is akkor fogja beadni a keresetet.

Perry felnyitotta a szemét.



– Boldog karácsonyt! – mosolygott Celeste.

* * *

Gabrielle: Elkéstem a bálból, mert szokás szerint a volt férjem is
késett, ezért mérföldekre kellett leparkolnom a szakadó esőben.
Akárhogy is, véletlenül megláttam Celeste-et és Perryt az
autójukban, közvetlenül a bejáratnál. Elég fura látvány volt,
mert mindketten csak meredtek maguk elé, nem beszéltek, nem
is néztek egymásra, csak ültek a jelmezükben. Celeste persze
szívdöglesztő volt. A saját szememmel láttam, hogy úgy zabált,
mintha nem lenne holnap, szóval nekem senki ne mondja, hogy
van igazság ezen a földön.



10. fejezet

Jane a „Boldog karácsonyt!” kiáltásokra ébredt, melyek az
utcáról szűrődtek fel hozzá. Felült az ágyban, és megtapogatta
pólóját. Nyirkos volt a verítéktől. Azt álmodta, hogy a hátán
fekszik, Ziggy pedig felette áll a Ben 10-es pizsamájában és
mosolyogva néz le rá, miközben a torkára tapos.

„Szállj le rólam, Ziggy, nem kapok levegőt!”, próbálta
mondani, de akkor Ziggy már nem mosolygott, csak komoly
érdeklődéssel tanulmányozta, mintha tudományos kísérletet
végezne.

A nyakához kapott, és nagy kortyokban magába itta a
levegőt.

Csak egy álom. Az álmok nem jelentenek semmit.
Ziggy az ágyában feküdt. Meleg háta hozzápréselődött.

Megfordult, hogy lenézzen rá, közben ujjhegyével kitapintotta a
puha, érzékeny bőrt az arccsontja felett.

Ziggy minden éjjel a saját ágyában feküdt le, és minden
reggel az övében ébredt fel. Egyikük se emlékezett, hogyan
került oda. Talán varázslat, döntötték el.

– Talán egy jó boszorkány hoz át minden éjjel. – Ziggy tágra
nyitotta a szemét, de vigyorgott, mert már ő sem hitt teljesen az
ilyesmiben.

– Egyszer majd abbahagyja – nyugtatta az anyja,
valahányszor Jane megemlítette neki, hogy Ziggy még mindig
vele alszik. – Tizenöt évesen már nem fogja ezt csinálni.

Ziggy orrán új szeplő tűnt fel, amit eddig nem vett észre. Az
orrszeplők száma ezzel háromra növekedett. Kis vitorlát
formáztak.

Egy napon majd egy nő fekszik Ziggy mellett az ágyban, ő



fogja nézegetni alvó arcát. Addigra fekete borostapettyek is
lesznek az ajka felett. A csontos kisfiús vállak helyére széles
mellkas nő.

Milyen férfi lesz belőle?
Gyengéd, szerető férfi, mint a papi, mondaná az anyja teljes

meggyőződéssel, mintha a jövőbe látna.
Anyja őszintén hitt abban, hogy Ziggy saját imádott apjának

reinkarnációja. Vagy legalábbis úgy tett, mintha hinne ebben.
Igazából senki se tudta, mennyire gondolja komolyan. Papi hat
hónappal Ziggy születése előtt halt meg. Jane anyja épp
ekkoriban olvasott egy kisfiúról, akiben állítólag egy második
világháborús vadászpilóta született újjá. Akkor fogalmazódott
meg benne a gondolat, hogy az unokája valójában a
reinkarnálódott apja. Ez sokat segített neki a gyászmunkában.

S persze nem volt veje sem, aki megsértődhetett volna azon,
hogy a fia voltaképpen a felesége nagyapja.

Jane nem igazán bátorította az efféle beszédet, de nem is
tántorította el az anyját. Elvégre Ziggy lehetett papi. Néha még a
jellegzetes vonásait is felismerte Ziggy arcán, különösen akkor,
ha koncentrált valamire. Mindketten ugyanúgy ráncolták a
homlokukat.

Anyja valósággal tombolt, amikor Jane elmesélte neki, mi
történt az iskolalátogatáson.

– Ez pofátlanság! Ziggy soha nem fojtogatna egy másik
gyereket. Az a kölyök a légynek se árt. Pont olyan, mint papi.
Emlékszel, hogy papi sem ártott a légynek sem? Mami hiába
perelt vele, hogy „Öld meg, Stan! Adj a nyavalyásnak!”

Csend lett, ami azt jelezte, hogy Jane anyja kuncogott egy
sort. Mindig magában kuncogott.

Jane kivárta, míg az anyja visszatér.
– Na, ez jólesett! A nevetés csodát tesz az emésztéssel. Hol is

tartottunk? Ó, igen! Ziggy. Az a kis dög! Persze nem Ziggy,
hanem a kislány. Miért vádolja ilyesmivel a mi kis Ziggynket?

– Tudom – sóhajtott Jane –, de az a helyzet, hogy nem tűnt



dögnek. Az anyja elég durva, de a lánya egész kedves.
Egyáltalán nem dög.

Hallotta a bizonytalanságot a saját hangjában, ahogy hallotta
az anyja is.

– Ugye, nem gondolod te is, szívem, hogy Ziggy tényleg meg
akart fojtani egy másik gyereket?

– Persze, hogy nem – vágta rá Jane, azzal témát váltott.
Most megigazította a párnáját, és felvett egy kényelmesebb

testhelyzetet. Talán még vissza tud aludni. „Ziggy
hajnalhasadtával felébreszt”, jósolta az anyja, de az idén Ziggyt
valahogy a karácsony se villanyozta fel, ezért Jane úgy érezte,
mintha valamiképp cserbenhagyta volna. Gyakran tapasztalta
ezt a gyötrő érzést, mintha csak hamisítana neki egy életet,
mintha kamu lenne az egész gyerekkora. Mindent elkövetett,
hogy kis rituálékat és családi hagyományokat kerítsen a
szülinapok és ünnepek köré. „Most már kiteheted a
harisnyádat!” De hová? Ahhoz túl gyakran költöztek, hogy
állandó helye legyen. Talán az ágy vége? A kilincs? Míg ezt
latolgatta, a hangja magasba szökött és feszültebbé vált.
Csalásnak érezte az egészet. Az ilyen rituálék csak rendes
családokban alakulnak ki, ahol van anyuka, apuka és legalább
egy testvér. Néha úgy érezte, hogy Ziggy is csak miatta megy
bele a játékba, de közben átlát rajta, és pontosan tudja, hogy
átverik.

Elnézte emelkedő és süllyedő mellkasát.
Olyan szépnek látta. Nem létezik, hogy bántotta azt a

kislányt, és hazudott róla.
Csak hát az alvó gyermek mindig gyönyörű. Még a

pokolfajzatok is. Honnét tudhatná biztosan, hogy nem ő tette?
Ismerheti valaki igazából a saját gyerekét? Aki olyan, mint egy
apró idegen: folyton változik és eltűnik, hogy mindig más
formában bukkanjon fel. Egyik percről a másikra egészen új
személyiségjegyei jelenhetnek meg.

Arról nem is beszélve, hogy…



Ne! Erre ne is gondolj!
Az emlék csapdába esett molylepkeként verdesett a fejében.

Azóta próbált kétségbeesetten kiszabadulni, hogy az a kislány
rámutatott Ziggyre. Az a szorítás a torkán. A rettenet, ahogy
szétárad az elméjében. A beléje szorult sikoly.

Ne, ne, ne!
Ziggy az Ziggy. Nem képes rá. Nem tenne ilyet. Ismeri a

gyerekét.
Ziggy összerezzent. Finom erekkel hálózott szemhéja

megrebbent.
– Kitalálod, milyen nap van ma? – kérdezte Jane.
– Karácsony! – kiáltott fel Ziggy.
Olyan gyorsan ült fel, hogy lefejelte Jane-t, aki fájdalmasan,

könnyes arccal zuhant vissza a párnára.

* * *

Thea: Mindig is éreztem, hogy valami nincs rendben azzal a
gyerekkel. Azzal a Ziggyvel. Valahogy láttam a szemében. A
fiúknak kell az apamodell. Sajnálom, de ez tény.

Stu: Naná, hogy szép nagy felhajtás lett a Ziggy kölyök körül.
Én se tudtam, mit gondoljak.



11. fejezet

– Te is olyan magasan szoktál repülni, mint ez a gép, apu? –
kérdezte Josh. Hetedik órája utaztak Vancouverből haza,
Sydney-be. Eddig gond nélkül. Vita nélkül. A fiúkat a két ablak
melletti ülésen helyezték el, míg Celeste és Perry közöttük
foglalt helyet, a folyosó két oldalán.

– Nem – felelte Perry. – Ha emlékszel, már beszéltünk erről.
Nagyon alacsonyan kell repülnöm, egészen a radar alatt.

– Ja, igen. – Josh visszafordult az ablak felé.
– Miért kell radar alatt repülnöd? – tudakolta Celeste.
Perry megcsóválta a fejét, és megosztozott egy elnéző „ezek

a nők” vigyoron Maxszel, aki Celeste mellett ült, és kihallgatta
a társalgást.

– Szerinted is nyilvánvaló, ugye, Max?
– Mert ez szigorúan titkos, anya – magyarázta jóindulatúan

Max. – Senki sem tudja, hogy apu tud repülni.
– Jaj, hát persze – szabadkozott Celeste. – Elnézést. Milyen

buta vagyok.
– Tudod, ha elkapnának, egész rakat tesztet el akarnának

végezni rajtam – tette hozzá Perry. – Tudni akarnák, honnét van
ez a szuperképesség, azután meg be akarnának sorozni a
légierőhöz, hogy mindenféle titkos küldetéseket bízzanak rám.

– Persze ezt nem akarjuk – bólintott Celeste. – Apu így is
utazik épp eleget.

Perry átnyúlt a folyosó felett, és néma bocsánatkérés gyanánt
megpaskolta a kézfejét.

– Igazából nem is tudsz repülni – jelentette ki Max.
Perry felvonta a szemöldökét, kikerekítette a szemét és

árnyalatnyit megvonta a vállát.



– Azt mondod?
– Nem hinném, hogy tudnál – bizonytalanodott el Max.
Perry Celeste-re kacsintott. Évek óta hitegette az ikreket

azzal, hogy titokban képes repülni, mindenféle nevetséges
részlettel traktálta őket arról, hogyan fedezte fel tizenöt évesen
ezt a különleges képességét, ahogyan talán tizenöt évesen ők is
felfedezik majd, ha megöröklik tőle, és elég spenótot esznek. A
fiúk sosem tudták, komolyan gondolja-e mindezt.

– Én is repültem, amikor tegnap átugrattam azon a nagy
bukkanón. – Max a kezével felrajzolta a röppályáját. – Huss!

– Igen, te is repültél – bólintott Perry. – Rá is hoztad a
szívbajt apura.

Max kuncogott egy sort.
Perry összefűzte maga előtt a kezét és kinyújtóztatta a hátát.
– Azta! Még mindig sajognak a tagjaim, ahogy próbáltam

tartani veletek a tempót. Kezdetek túlságosan gyorsak lenni.
Celeste figyelte. Jól nézett ki: az ötnapnyi síelés és szánkózás

nemcsak lebarnította, de oldotta benne a feszültséget is. Ne,
épp ez a bibi. Még mindig reménytelenül és tehetetlenül
vonzódik hozzá.

– Mi az? – sandított rá Perry.
– Semmi.
– Jó kis szünidő, igaz?
– Mesésen éreztem magam – felelt Celeste átéléssel. –

Varázslatosan.
– Szerintem varázslatos év áll mindnyájunk előtt. – Perry

mélyen a szemébe nézett. – Nem gondolod? Miután a fiúk
elkezdik a sulit, remélhetőleg több időd lesz magadra, én
pedig… – Elhallgatott, ahogy végigfuttatta hüvelykujját a
karfán, mintha csak minőség-ellenőrzést végezne. Csak ezután
nézett fel. – Mindent megteszek, ami tőlem telik, hogy tényleg
varázslatossá tegyem ezt az évet. – Félénken elmosolyodott.

Sokszor csinálta ezt. Mondott vagy tett valamit, amitől újra
ugyanúgy belezúgott, mint az első évben, azon a rém unalmas



üzleti vacsorán, ahol először értette meg, mit jelent az a néhány
szó: „teljesen levett a lábamról”.

Celeste érezte, ahogy szétárad benne a végtelen béke. Egy
utaskísérő sétált végig a folyosón, hogy körbekínálja a
fedélzeten sütött csokis kekszet. Fenséges illatok terjengtek.
Talán tényleg varázslatos év áll előttük.

Talán mégis vele maradhatna. Mindig végtelen
megkönnyebbülés töltötte el, ha elhitette magával, hogy vele
maradhatna.

– Ha majd hazaértünk, lemegyünk a partra – élénkült fel
Perry. – Építünk egy nagy homokvárat. Egyik nap hóember, a
másik nap homokvár. Azért tényleg szuper életetek van,
kölykök.

– Ja. – Josh nagyot ásított, és lustán kinyújtózott az első
osztályú ülésen. – Nem rossz.

* * *

Melissa: Emlékszem, láttam Celeste-et és Perryt az ikrekkel lent
a parton, az iskolai szünidőben. Mondtam is a férjemnek:
„Szerintem az egyik új előkészítős anyuka.” Persze a szeme
kiugrott a fejéből, úgy bámulta. Celeste és Perry csak
csókolóztak, nevetgéltek, és segítettek a kölyköknek
megépíteni azt a bazi nagy homokvárat. Engem meg a
rosszullét kerülgetett, ha őszinte akarok lenni. Még a
homokváruk is különb volt a miénknél.



12. fejezet

Adrian Quinlan rendőrnyomozó: Megvizsgálunk minden
nézőpontot, minden lehetséges indítékot.

Samantha: Komolyan az emberölés szót használjuk?

Négy hónappal az adománygyűjtő bál előtt

– Szeretnék játszani Ziggyvel – jelentette be Chloe az új év
egyik meleg nyári napján.

– Rendben. – Madeline az idősebbik lányát figyelte. Abigail
egy emberöltőt rászánt, hogy apró kis kockákra darabolja a
rostélyost, most pedig ide-oda tologatta a kis kockákat, mintha
bonyolult mozaikba kívánná rendezni őket. Épp csak a szájába
nem tett egyetlen darabkát sem.

– Játszhatnál Skye-jal is. – Abigail letette a villát, amíg
felnézett Chloéra. – Annyira izgatott, hogy egy osztályba fogtok
járni.

– Hát nem édes? – használta Madeline azt a cukormázas
hangot, amit mindig, ha exének kislánya került szóba. –
Szerintem tündéri.

Ed prüszkölni kezdte a bort, mire Madeline zord pillantást
vetett rá.

– Skye kicsit olyan, mintha a testvérem lenne, nem, anya? –
Anyjával ellentétben Chloét valóban izgalommal töltötte el,
hogy ugyanabba az előkészítő osztályba kerül, mint Skye, és
már vagy negyvenezerszer feltette ezt a kérdést.

– Nem, Skye Abigail féltestvére – felelt Madeline szenteket
megszégyenítő türelemmel.



– De én is Abigail testvére vagyok! – fakadt ki Chloe. – Ez azt
jelenti, hogy Skye-jal nekünk is testvéreknek kell lennünk!
Lehetnénk ikrek, mint Josh és Max.

– Ha már itt tartunk, láttad Celeste-et, mióta visszajöttek
Kanadából? – kérdezett közbe Ed. – Perry egészen hihetetlen
fotókat posztolt a Facebookon. Egyszer mi is csinálhatnánk egy
fehér karácsonyt. Majd ha nyertünk a lottón.

– Brrr – borzongott meg Madeline. – Nagyon hideg van
azokon a képeken.

– Biztos elképesztő snowboardos lennék – sóhajtott Fred
ábrándos hangon.

Madeline megborzongott. Fredet mintha az adrenalin éltette
volna. Ha valamit meg lehetett mászni, ő megmászta. Már nézni
se bírta, amit a gördeszkával művelt. Hétévesen úgy pörgette és
forgatta vézna testét a levegőben, mint a kétszer olyan idős
kölykök. Valahányszor látta a tévében ezeket a laza fickókat,
akiket a legújabb bázisugrásukról, sziklamászásukról vagy
„hogyan legyünk kreatívan öngyilkosok” kalandjukról
faggattak, Madeline azt gondolta: az ott Fred a jövőből. Még
borzas és túl hosszú szörfös haja is stimmelt.

– Le kéne vágatni a hajad – jegyezte meg.
Fred utálkozva felhúzta szeplős orrát.
– Soha!
– Felhívom Ziggy anyukáját – fordult Madeline Chloéhoz. –

Megbeszélem vele, mikor játszhattok.
– Szerinted ez jó ötlet, Madeline? – kérdezte csendesen Ed. –

Nekem elég zűrös srácnak tűnik. Nem ő volt az, aki… tudod?
– Nos, ezt nem tudhatjuk biztosan – jelentette ki Madeline.
– De azt mondtad, hogy Amabella Klein egyenesen rá

mutatott.
– Nem először fordul elő, hogy egy ártatlant pécéznek ki a

szembesítésnél – védekezett Madeline.
– Ha az a kölyök csak az ujját ráemeli Chloéra…
– Jaj, az ég szerelmére, Ed! – nyögött fel Madeline. – Chloe



tud magára vigyázni. – Abigail tányérjára nézett. – Te miért
nem eszel?

– Renata és Geoff barátai vagyunk – erősködött Ed. – Vagyis
ha a lányuk azt mondja, hogy ez a Ziggy bántotta, akkor őket
kell támogatnunk. Különben is, milyen név ez a Ziggy?

– Annyira azért nem vagyunk barátok. Egyél, Abigail!
– Nem vagyunk? – ráncolta a homlokát Ed. – Én azt hittem,

bírom Geoffot.
– Szerintem csak elviseled. A madárles az élete, Ed, nem a

golf.
– Tényleg? – Ed csalódottnak tűnt. – Ez biztos?
– Szerintem te Gareth Hajekre gondolsz.
– Igazán? – Ed tovább ráncolta a homlokát.
– Ja – bólintott Madeline. – Ne hadonássz a villával, Chloe!

Kis híján kibökted Fred szemét. Beteg vagy, Abigail, azért nem
eszel?

Abigail letette a kést és a villát.
– Azt hiszem, vega leszek – merengett el.
Mint Bonnie.
– Csak a holttestemen át – jelentette ki Madeline.
Vagy valaki más holttestén át.

* * *

Thea: Tudja, hogy Madeline-nek az előző házasságából van egy
tizennégy éves lánya, Abigail? Annyira sajnálom az olyan
gyerekeket, akik csonka családban nőnek fel, maga nem? Hálás
vagyok, amiért az én gyerekeim kiszámítható környezetben
élnek. Biztos vagyok benne, hogy Madeline és Bonnie a bálon
Abigail miatt kapott össze.

Harper: Hallottam, amint Madeline szó szerint azt mondta: „Ma
este még kinyírok valakit.” Úgy véltem, ennek köze lehet
Bonnie-hoz. Nem mintha ujjal akarnék mutogatni, vagy ilyesmi.



Bonnie: Igen, Abigail a mostohalányom, és teljes mértékben
igaz, hogy Abigailnek volt néhány, mondjuk úgy, kamaszkori
problémája, de Madeline-nel mindketten azon fáradoztunk,
hogy segítsünk neki. Érzi a citromfüvet? Egy újféle füstölővel
kísérletezem. Jó a stressz ellen. Lélegezze be mélyen. Ez az.
Magára fér egy kis stresszoldás, ha nem veszi rossz néven.



13. fejezet

Ez is olyan időszak volt. Pedig sokáig nem történt semmi, már
jóval karácsony előtt sem. Celeste torka kiszáradt, a feje
érezhetően lüktetett. Ahogy követte a fiúkat és Perryt az
iskolaudvaron, mereven, óvatosan mozgott, mintha törékeny
pohár lenne, ami bármikor kicsordulhat.

Minden érzéke kiéleződött: tudatosult benne a csupasz karját
cirógató meleg levegő, a szandál szíja a lábujjai között, a nagy
fügefa levelei, melyek élesen rajzolódtak ki az ég kékjén.
Ugyanilyen intenzíven éljük meg az érzéseinket, amikor
szerelmesek vagy terhesek leszünk, netán először ülünk a saját
autónk volánja mögé. Minden részlet jelentőséget nyer.

– Szoktatok marakodni Eddel? – kérdezte egyszer Madeline-
t.

– Mint a kutya meg a macska – vágta rá vidoran Madeline.
Celeste valahogy érezte, hogy egészen másról beszél.
– Megmutathatjuk majd apunak a mászókát? – kiáltott fel

Max.
Az iskola csak két hét múlva kezdődik, de az egyenruhaüzlet

már ma reggel kinyitott két órára, hogy a szülők
beszerezhessék, ami az új tanévhez kell. Perry kivett egy napot,
és miután elhozták a fiúk iskolai uniformisát, kimentek a fokra,
hogy a srácok búvárkodhassanak kicsit.

– Persze – bólintott Celeste. Max elszaladt, Celeste pedig
csak most eszmélt rá, hogy nem is Max az, hanem Josh. Kezdte
elveszíteni a fonalat. Annyira próbált koncentrálni, hogy nem
koncentrált semmi másra.

Összerezzent, ahogy Perry az ujjhegyével végigsimított a
karján.



– Minden rendben? – A férfi feltolta napszemüvegét, így
láthatta a szemét. A fehérje csak úgy világított. A veszekedések
másnapjára neki mindig véreres lett a szeme, de Perryé tisztán
fénylett.

– Persze. – Rámosolygott.
A férfi visszamosolygott, és magához vonta.
– Gyönyörű vagy ebben a ruhában – súgta a fülébe.
Másnap mindig így viselkedtek egymással: gyengéd

figyelemmel, mintha közösen éltek volna túl valami borzalmat,
mondjuk egy természeti katasztrófát, ami kis híján elragadta
őket.

– Apu! – rikoltotta Josh. – Gyere, ezt nézd meg!
– Jövök! – kiáltott neki vissza Perry. Öklével megdöngette a

mellkasát, mint egy gorilla, azzal görnyedt tartással utánuk
iramodott, még gorillahangokat is kiadott. A kölykök egészen
megvadultak, ahogy színlelt rémületükben elszaladtak előle.

Csak egy veszekedés, mondta magában. Más párok is
veszekednek.

Előző éjjel a fiúk Perry anyjánál aludtak.
– Legalább lesz egy romantikus estétek a kis lókötők nélkül –

mondta Perry anyja.
A számítógép miatt kezdődött.
Celeste többször is ellenőrizte az egyenruhaüzlet

nyitvatartását, amikor a számítógép kiírt valami „végzetes
hibát”.

– Perry! – kiáltott ki az irodából. – Valami baj van a
számítógéppel. – Pedig egy kis hang figyelmeztette: „Ne szólj
neki. És ha nem tudja megcsinálni?”

Ostoba, ostoba, ostoba! Ennél több esze is lehetne. Persze
már elkésett. Férje mosolyogva lépett az irodába.

– Engedj oda, kis butus.
Mindig ő szerelte a gépet. Imádott problémamegoldó lenni, s

amíg meg tudta oldani a problémát, nem is volt gond.
Csakhogy ezt nem tudta megoldani.



Teltek a percek. Már a tartásából is látta, hogy ennek nem
lesz jó vége.

– Ne is törődj vele – próbálkozott. – Hagyd a csudába!
– Menni fog. – Perry előre-hátra mozgatta az egeret. –

Tudom, mi a gond, csak… az kellene, hogy… a francba.
Tovább szitkozódott. Előbb halkan, azután hangosabban.

Hangja, mint a pörölycsapás. Ő minden alkalommal
összerezzent.

S ahogy a férjében forrni kezdett az indulat, úgy forrt benne
is, mert már pontosan látta, hogyan fog végződni ez az este, és
hogyan végződhetett volna, ha nem követi el ezt a „végzetes
hibát”.

A tenger gyümölcsei, melyeket oly nagy műgonddal
készített el, ott hevertek érintetlenül. A tálcáról egyenesen a
kukába került. Ennyi idő, erőfeszítés és pénz a semmiért. Utált
pazarolni. Fizikai rosszullét gyötörte ettől.

Így amikor azt mondta, „Kérlek, Perry, inkább hagyjuk”,
csalódottság költözött a hangjába. Az egész miatta történt. Talán
ha szépen beszél vele. Ha türelmesebb. Ha nem szól…

A férfi megpördült a széken. Szeme máris fénylett az
indulattól. Késő. Már nincs itt. Leszállt rá a nagy vörös köd.

Mégsem hátrált meg. Nem volt hajlandó meghátrálni.
Végigvitte a veszekedést csak azért is, hogy rámutasson a
helyzet igazságtalanságára, nevetségességére. Ő mindössze
megkérte, hogy segítsen a számítógéppel. Nem kellene ilyennek
lennie, tombolt benne a harag azután is, hogy elkezdődött az
üvöltözés, hogy zakatolt a szíve, és minden idegszála
megfeszült a várakozástól. Ez nem igazság. Nem helyes.

A szokottnál is rosszabbul sült el, miután a fiúk nem
hátráltatták őket. Nem kellett visszafogniuk magukat, zárt ajtók
mögött egymásra sziszegniük. Egy ekkora házból a
szomszédok se hallhattak semmit. Mintha mindketten
kiélvezték volna a ritka alkalmat, hogy határok nélkül
veszekedhetnek.



Celeste tovább sétált a mászóka felé. A játszótér egyik árnyas
sarkában állt. A fiúk biztos imádnak majd itt ugrándozni a
tanítás előtt.

Perry húzódzkodott, míg a srácok számolták, mennyit bír. Az
izmai ruganyosan mozogtak. Fel kellett húznia a lábát, hiszen a
rúd magasságát nem az övéhez igazították. Mindig is szeretett
sportolni.

Van benne valami beteges és sérült, amiért mégis szeret így
élni, amiért akarja ezt a szégyenletes és mocskos házasságot?
Egyre gyakrabban gondol erre. Mintha ő és Perry valami bizarr,
visszataszító és perverz szexuális izgatószert használna.

Mert a szex nagyon is hozzátartozott.
Utána mindig keféltek. Amikor már minden véget ért, hajnali

öt körül. Haragos és féktelen szex robbant ki – könnytől mázas
arcok, gyengéd bocsánatkérések, újra és újra elmormolt szavak:
„Soha többé, esküszöm. Az életemre esküszöm, soha többé, ennek véget
kell vetni, véget fogunk vetni neki, ha kell, segítséget kérünk, de soha
többé.”

– Gyertek – szólt a fiúkra. – Menjünk, mielőtt még bezár a
bolt.

Perry könnyedén lehuppant a földre, és hóna alá kapkodta
ikreit.

– Megvagytok!
Szerette ő annyira, amennyire gyűlölte? Gyűlölte annyira,

amennyire szerette?
– Keresnünk kell egy másik tanácsadót – közölte vele ma

reggel.
– Igazad van – tett úgy Perry, mintha ez valóban

megtörténhetne. – Majd ha visszajöttem. Akkor beszélünk róla.
Másnap megint elutazik. Bécsbe. Egy „csúcsra”, amit a cége

szponzorál. Ő tartja a nyitóbeszédet valami borzasztóan
komplex és globális kérdéskörben. Lesz majd kismillió betűszó
és követhetetlen szakzsargon, ő pedig a kis piros lézerével
mutogat az asszisztense által elkészített Powerpoint



prezentációra.
Perry gyakran volt távol. Már-már alkalmi elhajlásnak tűnt.

Ritka látogatónak. A valódi élete akkor zajlott, amikor nem volt
ott. Bármi is történt, sosem számított igazán, mert másnap vagy
a következő héten úgyis elment.

Két éve elmentek egy házassági tanácsadóhoz. Újraéledt
benne a remény, de amint meglátta az olcsó műanyag kanapét
és a terapeuta mohón segítőkész arcát, már tudta, hogy hibát
követett el. Figyelte Perryt, ahogy bevetette a felsőbbrendű
intelligenciáját és kiemelt társadalmi státuszát, miközben már
tudta, hogy ez lesz az első és utolsó látogatásuk.

Nem árulták el a tanácsadónak az igazat. Arról beszéltek,
mennyire bosszantónak találja Perry, hogy Celeste sosem kel fel
időben, és mindig mindenhonnan elkésik. Celeste csak annyit
tett hozzá, hogy „Perry ilyenkor kijön a béketűrésből”.

Hogyan is vallhatták volna be egy idegennek, mi folyik a
házasságukban? Ezt a gyalázatot. Ezt a förtelmet. Egy ilyen
gyönyörű pár. Az emberek mindig is annak tartották, csodálták
és irigyelték őket. Rendelkeztek a világ minden kiváltsága
felett. Tengerentúli utak. Csodálatos otthon.

Otrombaság és hálátlanság tőlük, hogy így viselkednek.
– Egy szót se többet – mondta volna az a kedves, mohón

segítőkész tanácsadó is, az arcán mély viszolygással és
rosszallással.

Celeste azt akarta, hogy jöjjön rá. Azt akarta, hogy tegye fel a
helyes kérdést. Sosem történt meg.

Miután elhagyták az irodáját, mindketten annyira ujjongtak,
amiért kiszabadultak, és véget ért az előadásuk, hogy fényes
nappal beültek egy hotel bárjába, flörtölgettek és összevissza
taperolták egymást. Perry félig sem itta meg a koktélját, amikor
megragadta a kezét, és a recepciós pulthoz vonszolta. Szó
szerint „szobára mentek”. Haha. Milyen mókás, milyen szexi.
Mintha az a tanácsadó mindent megoldott volna. Végtére is
hány hasonló házaspár csinál ilyet? Utána szexi dögnek érezte



magát, ugyanakkor szégyenkezett, és nem látott kiutat a
nyomorúságból.

– Szóval merre van az a bolt? – tudakolta Perry, ahogy
visszatértek az iskola épülete előtti nagy térre.

– Nem tudom – vonta meg a vállát Celeste. Honnét tudnám?
Miért kéne tudnom?

– Mármint az egyenruhabolt? Ott van szemben.
Celeste megfordult. Az energikus napszemüveges nőt látta,

akit az iskolalátogatáson ismert meg. Akinek a gyerekét Ziggy
meg akarta fojtani. A göndör hajú kislány is vele volt.

– Renata vagyok – mutatkozott be a nő. – Tavaly
találkoztunk az iskolalátogatáson. Madeline Mackenzie
barátnője vagy, igaz? Ezt fejezd be, Amabella. Mit művelsz? – A
kislány anyja fehér szoknyájába kapaszkodott, és görcsös
félénkséggel bújt mögé. – Gyere és köszönj! Ezek a fiúk is az
osztályodba fognak járni. Ők az egypetéjű ikrek. Hát nem
érdekesek? – Perryre nézett, aki letette a földre a fiúkat. –
Egyáltalán, hogyan tudjátok megkülönböztetni őket?

Perry feléje nyújtotta a kezét.
– Perry – mutatkozott be. – Mi sem tudjuk megkülönböztetni

őket. Sejtelmünk sincs, melyik melyik.
Renata lelkesen megrázta Perry kezét. A nők mindig

rárepültek a férjére. Csak megvillantotta azt a száz wattos Tom
Cruise-féle mosolyt, és rá koncentrálták minden figyelmüket.

– Renata. Nagyon örvendek. A fiúk uniformisa miatt vagytok
itt, ugye? Milyen izgalmas! Úgy volt, hogy Amabellát a
nevelőnője kíséri el, de korábban véget ért az igazgatósági
ülésem, ezért úgy döntöttem, magam hozom el.

Perry úgy bólogatott, mintha rendkívül érdekesnek találná
mindezt.

Renata lehalkította a hangját.
– Amabella az iskolai incidens óta egy kissé nyugtalan.

Mesélt róla a feleséged? Az iskolalátogatáson egy kisfiú meg
akarta fojtani. Bevérzések voltak a nyakán. Egy Ziggy nevű



kisfiú. Nem sok választott el attól, hogy feljelentést tegyünk a
rendőrségen.

– Ez rettenetes – hüledezett Perry. – Jézus. Szegény
kislányod.

– Apu – rángatta a kezét Max. – Menjünk már!
– Jaj, ne haragudjatok. – Renata sugárzó tekintettel fordult

Celeste-hez. – Talán valami rosszat mondtam? Mintha te és
Madeline valami születésnapot ünnepeltetek volna a kisfiú
anyjával. Mi is a neve? Jane? Annyira fiatal, azt hittem róla,
hogy nevelőnő. Amennyire tudom, akár legjobb barátnők is
lehettek. Hallom, pezsgőztetek. Kora reggel.

– Ziggy? – ráncolta a homlokát Perry. – Nem ismerünk
semmilyen kölyköt, akit Ziggynek hívnak, vagy igen?

Celeste megköszörülte a torkát.
– Jane-nel aznap találkoztam először – felelt Renatának. –

Elhozta Madeline-t, miután kificamította a bokáját. Úgy tűnt…
szóval nagyon rendes.

Nem különösebben vágyott rá, hogy a védelmébe vegye az
iskola rémét, másfelől viszont kedvelte Jane-t, és szegény lány
kis híján rosszul lett, amikor Renata lánya rámutatott Ziggyre.

– Megtévesztett, én úgy mondanám – igazította ki Renata. –
Egyszerűen nem hajlandó elfogadni, hogy mit tett a drágalátos
fiacskája. Mondtam Amabellának, hogy tartsa magát távol ettől
a Ziggytől. A helyedben a fiúkat is erre biztatnám.

– Szerintem ez jó ötlet – élénkült fel Perry. – Nem akarjuk,
hogy már a legelső napon rossz társaságba keveredjenek. –
Könnyed és humoros hangot ütött meg, mintha nem igazán
venné komolyan a társalgást, de Perryt ismerve ez a
könnyedség csak álcaként szolgált. Saját gyerekkori
tapasztalatai miatt rögeszmésen viszonyult az iskolai
zaklatáshoz. Ha a fiúkról volt szó, szinte titkos ügynökké
változott: gyanakodva járt a tekintete, ahogy a parkot vagy
játszóteret fürkészte a vad kölykök, veszett kutyák és
nagypapáknak álcázott pedofilok után.



Celeste szóra nyitotta a száját.
– Ühüm. – Még csak ötévesek. Nem túlzás ez egy kicsit?
De akkor is, Ziggy elég fura kölyöknek tűnt. Az iskolában

csak rövid ideig látta, valamiért mégis úgy érezte, kibillenti a
lelki egyensúlyából, és bizalmatlanságot ébreszt benne. (Pedig
ugyanolyan gyönyörű ötéves kisfiú, akárcsak az ő fiai. Hogyan
érezhet ilyesmit egy ötévessel kapcsolatban?)

– Menjünk már, anyu! – Ezúttal Josh rángatta Celeste karját.
Épp annál a fájdalmas bevérzésnél.

– Au! – Egy pillanatra olyan éles fájdalom mart belé, hogy a
rosszullét kerülgette.

– Minden rendben? – kérdezte Renata.
– Celeste!
Látta Perry tekintetében a szégyenteljes felismerést. Pontosan

tudta, miért fáj annyira. A poggyászában lesz is majd egy
kivételesen drága ékszer, amikor visszatér Bécsből. Egy újabb
darab a kollekciójába, amit sosem visel, és a férje sosem kérdezi
meg, miért.

Celeste egy pillanatig szólni se tudott. Nagy, vastag
nyomtatott betűk tolultak a szájába. Elképzelte, ahogy kiköpi
őket.

„A férjem ver, Renata. Persze sosem az arcomat üti. Ahhoz
túlságosan kulturált.

A tiéd is ilyen?
Ha igen, csak egy dolgot szeretnék igazán megtudni: vissza szoktál

ütni?”
– Jól vagyok – felelte.



14. fejezet

– A jövő hétre áthívtam Jane-t és Ziggyt. – Madeline telefonált
Celeste-nek, amint Jane-nel letették a kagylót. – Szerintem te is
átjöhetnél a fiúkkal. Arra az esetre, ha kifogynánk a témákból.

– Értem – felelt Celeste. – Kösz szépen. Áthívtad játszani a
fiút, aki…

– Bizony ám – szakította félbe Madeline. – A kis fojtogatót.
Nem mintha a te srácaid ma született bárányok lennének…

– Ami azt illeti, épp tegnap találkoztunk az áldozat anyjával,
amikor elmentünk a fiúk egyenruhájáért. Renata. Ráparancsolt
a lányára, hogy széles ívben kerülje Ziggyt, és azt javasolta,
hogy mi is mondjuk a fiúknak ugyanezt.

Madeline ujjai megfeszültek a telefonon.
– Nincs joga ilyet mondani!
– Szerintem csak aggódik, hogy…
– Nem tehetnek feketelistára egy gyereket, még mielőtt

elkezdené az iskolát!
– Nem tudom, szerintem te is másképp beszélnél, ha

mérlegelnéd az ő szempontjait, ha mondjuk ez az egész
Chloéval történik, mármint…

Madeline a füléhez préselte a telefont, ahogy Celeste hangja
elhalt. Celeste gyakran csinálta ezt: az egyik pillanatban még
javában társalgott, a másikban már a tündérekkel repkedett.

Ezért ismerték meg egymást, Celeste ábrándos természete
miatt. Kiskölyökként a gyerekeik ugyanott tanultak meg úszni.
Chloe és az ikrek egy kis emelvényen álltak a medence szélén,
míg az oktató sorban elmagyarázta nekik a kar- és
lábmozdulatokat. Madeline ekkor figyelt fel a pazar
megjelenésű anyukára, aki a gyerekeket figyelte, de szóba sem



állt vele. Madeline általában Freden tartotta a szemét, aki már
betöltötte a négyet és kitöltötte az egész napját, ekkor azonban
minden figyelmét lekötötte a jégkrémje. Madeline épp a sikló
Chloét figyelte, amikor feltűnt neki, hogy csak az ikerpár egyik
tagját látja a medence szélén.

– Hé! – kiáltott rá az oktatóra. – Hé!
A gyönyörű anyukához fordult. Oldalt állt és a távolba

révedt.
– A kisfiad! – rivallt rá. Az emberek mintha lassított

felvételen fordultak volna feléjük. Az úszómestert sehol sem
lehetett látni.

– A tetves életbe – szitkozódott Madeline, azzal talpig
felöltözve, tűsarkúban és mindenben a medencébe vetette
magát, hogy kihalássza fenekéről a fuldokló és prüszkölő
Maxet.

Ezután minden közelben tartózkodót elküldött a francba,
míg Celeste görcsösen ölelgette két csuromvizes fiát, miközben
vadul és zokogva hálálkodott. Az úszóiskola egyszerre kért
töredelmesen bocsánatot, és hárított el magától minden
felelősséget. A gyermek természetesen nem volt közvetlen
veszélyben, de azért sajnálta a történteket, és ígéretet tett rá,
hogy felülvizsgálja a gyakorlatát.

Mindketten kivették gyerekeiket az úszóiskolából. Celeste,
aki azelőtt ügyvédkedett, levelet írt az iskolának, melyben
kárpótlást követelt Madeline gallyra ment cipőjéért és
„szárazon tisztítandó” ruhájáért, miközben természetesen
visszakérte a befizetett tandíjat is.

Így lettek barátnők. Amikor Celeste bemutatta Perrynek, és
nyilvánvaló lett, hogy a férjének csupán annyit mondott, az
úszóiskolában találkoztak, Madeline ezt is meg tudta érteni.
Egy férjnek nem mindig kell ismernie a csorbítatlan igazságot.

Madeline most témát váltott.
– Perry már elutazott a soron következő tárgyalásra?
Celeste hangja egyszeriben újra tiszta és világos lett.



– Igen, Bécsbe. Három hétig lesz ott.
– Máris hiányzik? – kérdezte Madeline. Viccnek szánta.
Egy pillanatra csend lett.
– Ott vagy még? – ráncolta a homlokát Madeline.
– Szerintem pirítóst eszem vacsorára – felelte Celeste.
– Á, igen. Én bezzeg joghurtot és csokis kekszet eszek,

valahányszor Ed házon kívül van. Atyaég, miért nézek ki ilyen
fáradtnak?

Az ágyon ülve intézte a telefont az iroda-vendégszobából,
ahol a mosott ruhát szokta hajtogatni, és véletlenül elkapta a
tükörképét a gardrób nagy, üvegezett ajtaján. Felkelt az ágyról,
és telefonnal a kezében lassan a tükörhöz lépett.

– Talán mert fáradt vagy? – vetette fel Celeste.
Madeline ujjhegyével megnyomkodta a szemhéját.
– Pedig olyan jól kialudtam magam. Mindennap azt

gondolom: jesszusom, de fáradtnak tűnsz, de csak mostanában
villant belém, hogy nem vagyok fáradt, egyszerűen így nézek ki.

– Az uborkát próbáltad? – kérdezte szórakozottan Celeste. –
Azt mondják, leviszi a puffadást. – Madeline tudta, hogy
Celeste teljes érdektelenséggel tekint az életnek arra a szeletére,
amit ő oly szívesen habzsol: a ruhákra, bőrápolásra, sminkre,
parfümökre, ékszerekre, kiegészítőkre. Madeline néha elnézte,
ahogy csak összefogta hátul az aranylóan vörös haját. Ilyenkor
arra vágyott, hogy megragadja és játsszon vele, mintha Chloe
egyik Barbie-ja lenne.

– Én itt a fiatalságom elvesztését gyászolom – közölte
Celeste-tel.

Celeste felhorkant.
– Tudom, hogy sosem voltam ünnepelt szépség…
– Még mindig gyönyörű vagy – szakította félbe Celeste.
Madeline elfintorodott, mielőtt hátat fordított a tükörnek.

Nem akarta beismerni, még önmagának se, mennyire
nyomasztónak találja az öregedést. Felül akart emelkedni az
ilyen felszínes dolgokon. A világ állapotán akart sajnálkozni,



nem a ráncain és szarkalábain. Minden alkalommal, ha
szembesült testének természetes elöregedésével, irracionális
módon szégyenkezett, mintha elhagyná magát. Mindeközben
Ed évről évre dögösebbé vált, ahogy a nevetőráncai mélyültek,
és a haja őszült.

Visszaült a vendégágyra, hogy újra összehajtogassa a tiszta
ruhákat.

– Bonnie tegnap eljött Abigailért – árulta el Celeste-nek. –
Megállt az ajtóban, és úgy nézett ki… nem is tudom, mint egy
svéd szánhajtó, azzal a piros-fehér sállal a fején, Abigail meg
repült a karjába. Én mondom, repült. Mint aki alig várja, hogy
megszabaduljon a vén boszorka anyjától.

– Aha – sóhajtott fel Celeste. – Már értem.
– Néha úgy érzem, mintha elveszíteném Abigailt. Érzem,

ahogy egyre távolabb sodródik. Meg akarom markolni a karját
és azt mondani: „Téged is elhagyott, Abigail. Faképnél hagyott
mindkettőnket.” De akkor is felnőttesen kell viselkednem. Az a
legszörnyűbb az egészben, hogy szerintem tényleg boldogabb,
mióta együtt meditál azokkal az idiótákkal, és csicseriborsót
ehet.

– Csak nem – vigyorgott kajánul Celeste.
– Tudom, oké? Ki nem állom a csicseriborsót.
– Tényleg? Én meg kimondottan szeretem. Neked se ártana.
– Fogd be. Akkor elhozod a fiúkat, hogy játsszanak

Ziggyvel? Úgy érzem, Jane-re az idén nagyon rá fog férni egy
kis baráti támogatás. Legyünk jó barátnők és segítsünk rajta.

– Hát persze, hogy elmegyünk – felelte Celeste. – Viszek
csicseriborsót is.

* * *

Mrs. Lipmann: Nem. Az iskolában még egyetlen
adománygyűjtő bál sem torkollt vérontásba. Nevetségesnek és
rendkívül sértőnek találom a kérdést.



15. fejezet

– Én is egy ilyen kétszintes házban akarok élni – közölte Ziggy,
amikor a felhajtón felsétáltak Madeline otthonához.

– Igazán? – Jane megigazította karján a táskát. A másik
kezében frissen sült banános muffinnal teli műanyag dobozt
hozott.

„Ilyen életet akarsz? Mit mondjak: én is.”
– Megfognád egy pillanatra? – Átadta a műanyag dobozt

Ziggynek, hogy előhalásszon a táskájából még két rágót,
miközben elnézte a házat.

Szokványos kétszintes, krémszínű téglaépületnek tűnt. A
kissé elhanyagolt fajtából. A fűre is ráfért volna a nyírás. A
garázsban, az autó felett két hosszú kajak lógott, a falnak
szörfdeszkák támaszkodtak, az erkélykorláton törölközők
száradtak. Egy gyerekbicikli elhagyatottan hevert a pázsiton.

Nem látott semmi különlegeset ebben a házban. Hasonlított a
családjáéhoz, csak az kisebb volt, takarosabb, és miután egy
órára esett a parttól, nem tette közszemlére a vízi sportok
kellékeit sem, viszont ugyanezt az egyszerű, hétköznapi,
kertvárosi légkört árasztotta.

A gyerekkoráét.
Olyan egyszerű. Ziggy nem is kér olyan sokat. Csak egy

életet, amit megérdemel.
Ha akkor éjjel nem megy el szórakozni, ha nem issza meg azt

a harmadik tequilát, ha „nemet” mond, amikor a férfi mellé
telepszik, ha otthon marad és megszerzi a diplomáját, a
munkáját, a férjét és a jelzálogát, ha mindent jól csinál, egy
napon talán ő is ilyen családi házban lakhatott volna, és rendes
élete lehetne.



Akkor viszont Ziggy se lenne Ziggy.
Sőt talán gyereke se lenne. Eszébe jutott az orvos, ahogy

szomorúan csóválta a fejét, alig egy évvel a teherbe esése előtt.
– Azt kell mondanom, Jane, hogy rendkívül nehéz lesz

megfogannia, ha nem egyenesen lehetetlen.
– Ziggy! Ziggy! Ziggy! – A bejárati ajtó kirobbant, a

tündérjelmezt gumicsizmával viselő Chloe rontott ki rajta, és
kézen ragadta Ziggyt. – Velem fogsz játszani, oké? Nem a
testvéremmel, Freddel.

Madeline bukkant fel mögötte, az ötvenes évek stílusát idéző
piros-fehér pöttyös otthonkában. Még a haját is kontyba fogta.

– Boldog új évet, Jane! Hogy vagy? Annyira örülök, hogy
látlak. Nézd, teljesen meggyógyult a bokám! Azért nyilván
örülsz, hogy lapos talpú cipőt viselek.

Fél lábra állt, hogy megforgassa előtte rubinvörös
balettcipőbe bújtatott másik lábát.

– Igazi kis Dorothy vagy. – Jane átpasszolta neki a sütiket.
– Hát nem imádnivaló? – Madeline lehámozta az edény

fedelét. – Atyaég. Nem akarod azt mondani, hogy ezeket te
sütötted?

– De igen. – Jane már valahonnét fentről hallotta Ziggy
kacagását. A hangtól szárnyalt a szíve.

– Nézzenek oda! Te hozod a sütit, és én öltözöm született
feleségnek. – Madeline megcsóválta a fejét. – Tetszik a sütés
koncepciója, csak nem tudok megbirkózni a valósággal, mert
ahhoz mindig hiányzik valami hozzávaló. Te hogyan tudod
kézben tartani azt a sok mindent, a lisztet, a cukrot, meg a…
nem is tudom… vaníliakivonatot?

– Nos, általában megvásárolom őket – felelte Jane. – Egy
szupermarketnek nevezett helyen.

– Biztosan listát is írsz – bólintott Madeline. – Aztán nem
felejted el magaddal vinni.

Jane máris felismerte: Madeline érzései a sütési
tudományával kapcsolatban hasonlóak a Madeline



kiegészítőivel kapcsolatos saját érzéséhez: az egzotikus
viselkedés felett érzett zavart csodálat és elismerés.

– Celeste is eljön a fiúkkal. Senkinek sem fog hagyni a
sütidből. Tea vagy kávé? Jobb lesz, ha nem pezsgőzünk minden
alkalommal, bár én nem vagyok semmi jónak az elrontója. Van
valami különleges ünnepelnivalónk?

Madeline bevezette a nappalival összenyitott konyhába.
– Semmi különleges – felelte Jane. – Egy hétköznapi tea pont

megfelel.
– És hogy ment a költözés? – tudakolta Madeline.

Bekapcsolta a lapot a kanna alatt. – Épp akkor utaztunk el,
amikor költöztetek, máskülönben kölcsönadtam volna Edet,
hogy segítsen. Mindig úgy népszerűsítem, mint helyi
költöztetőt. Imádja.

– Komolyan?
– Nem, nem. Gyűlöli. Tisztára kiállhatatlan velem. Azt

mondja, „Nem robotgép vagyok, amit csak úgy
kölcsönadhatsz!” – Hatásosan imitálta férje mélyebb hangját. –
Pedig az edzőteremben fizet azért, hogy súlyokat emelgessen,
akkor miért ne emelgethetne néhány dobozt ingyen? Foglalj
helyet! Bocs a kupiért.

Jane leült a hosszú faasztalhoz, melynek lapját elborították a
családi élet törmelékes kellékei: balerinás matricák, egy lefelé
fordított regény, naptej, kulcsok, valamilyen elektronikus játék,
egy legóból készült repülőgép.

– A családom segített átköltözni – árulta el Jane. – Kicsit sok
a lépcső. Mindenki rohadtul ki volt bukva rám, de nekik
köszönhetően nem kellett fizetnem a költöztetőnek.

(„Rohadtul remélem, hogy hat hónap múlva nem nekem kell
lecipelnem ezt a kurva hűtőt”, morgolódott a testvére.)

– Tejet? Cukrot? – Madeline már a teafiltert mártogatta.
– Csak így, feketén. Szóval ma reggel láttam az egyik

előkészítős anyukát. – Jane addig akarta felhozni az
iskolalátogatáson történteket, amíg Ziggy nem tartózkodott a



szobában. – A benzinkútnál. Azt hiszem, úgy tett, mint aki nem
vesz észre.

Nem hitte. Tudta. A nő úgy kapta félre a fejét, mintha arcul
ütötte volna.

– Igazán? – Madeline láthatóan jól mulatott ezen. Kivett egy
sütit. – Melyik? Emlékszel a nevére?

– Harper. Majdnem biztos, hogy Harper volt. Emlékszem,
elkereszteltem Harperre, a háttéremberre, mert folyton Renatán
lógott. Azt hiszem, ő is Szőke Bubi, csak olyan nyúlt arca van,
mint annak a kutyának, amelyikre egy számmal nagyobb a
bunda.

Madeline felhorkant.
– Harper tökéletes leírása. Igen, öribarik Renatával, amire

átkozottul büszke, mintha Renata valami híresség lenne.
Mindig mindenkivel tudatja, hogy ő és Renata rendszeresen
élnek társasági életet. Ó, milyen mesés esténk volt abban a mesés
étteremben. – Beleharapott a muffinba.

– Akkor nyilván ezért nem akart észrevenni – bólintott
kimérten Jane. – Azok után, ami történt…

– Jane – szólt közbe Madeline. – Ez a süti egyszerűen
fantasztikus.

Jane mosolyogva nézte Madeline ámuldozó arcát. Egy
morzsa csücsült az orra végén.

– Köszi. Megadhatom a receptet, ha…
– De hát kinek kell a recept, amikor megkaphatja a muffint? –

Madeline nagyot kortyolt a teájából. – Tudod, mit? Hol a
telefonom? Most azonnal írok Harpernek, és kérdőre vonom,
miért nézett keresztül az új cukrászkirálynő barátomon.

– Eszedbe ne jusson! – tiltakozott Jane. Madeline, döbbent rá,
a mérsékelten ön- és közveszélyes őrültek közé tartozik, akik
gondolkodás nélkül a másik segítségére sietnek, s ezzel
nagyobb bajt kavarnak, mint ahonnét az egész elindult.

– Ezt akkor se hagyhatjuk – jelentette ki Madeline. – Ha
bármelyik tyúk az iskolalátogatásról megnehezíti az életedet,



nem állok jót magamért. Ilyesmi bárkivel előfordulhatott volna.
– Rászólhattam volna Ziggyre, hogy kérjen bocsánatot. – Jane

tisztázni akarta Madeline-nel, hogy náluk igenis szokás
felelősséget vállalni a tettekért. – Csak elhittem neki, amikor azt
mondta, hogy nem ő volt.

– Hát persze, hogy elhitted. Biztos vagyok benne, hogy nem
is ő volt. Olyan gyengéd fiúnak tűnik.

– Száz százalék biztos vagyok – bizonygatta Jane. – Jó, talán
kilencvenkilenc, de…

Elhallgatott és nagyot nyelt, mert hirtelen ellenállhatatlan
vágyat érzett arra, hogy megossza Madeline-nel a kételyeit.
Hogy elmondja, pontosan miből is fakad az az egyszázaléknyi
bizonytalanság. Hogy… csak elmondja valakinek.
Becsomagolja egy történetbe, amit még senkivel sem osztott
meg. Aminek van bevezetése, tárgyalása és befejezése.

„Simogatóan meleg tavaszi nap volt. Jázminillat terjengett a
levegőben, engem pedig gyötört a szénanátha. Viszketett a torkom, a
szemem…”

Gondolkodás nélkül, érzelmek nélkül színes mesét szőhetne,
amíg ki nem tálal mindent.

Madeline talán azt mondaná a maga megfellebbezhetetlen,
ellentmondást nem tűrő hangján: „Ó, emiatt nem kell aggódnod,
Jane. Annak nincs semmilyen következménye. Ziggy pontosan
az, akinek te neveled. Az édesanyja vagy. Nálad jobban senki
sem ismeri.”

De ha épp az ellenkezője történik? Ha a kétely, amit érez,
akár egyetlen pillanatra is visszatükröződik Madeline arcán?
Akkor mi lesz? Annál jobban nem árulhatná el Ziggyt.

– Ó, Abigail! Gyere, sütizz velünk! – Madeline felkapta a
fejét, amint kamaszlánya a konyhába lépett. – Jane, ő itt a
lányom, Abigail.

Hamis hang csusszant ki Madeline torkán. Letette a muffint,
és babrálni kezdte a fülbevalóját.

– Abigail – kezdte újra. – Ő itt Jane!



Jane elfordult a helyén.
– Szia, Abigail!
A tizenéves lány rezzenéstelenül és szálegyenesen állt,

miközben összefonta maga előtt a kezét, mintha egy vallásos
szertartáson venne részt.

– Helló! – Abigail hirtelen és váratlan melegséggel
rámosolygott. Megörökölte Madeline sugárzó mosolyát, ám ezt
leszámítva senki sem mondta meg volna róluk, hogy
vérrokonok. Abigail bőrszíne sötétebb volt, az arcvonásai
élesebbek. Haja ziláltan omlott a vállára, mint aki most kelt fel,
de fekete leggingse felett is csak formátlan, zsákszerű barna
ruhát viselt. A kézfejétől induló henna minták végigkúsztak az
egész karján. Ékszerként ezüstkoponyát viselt, ami fekete
cipőfűzőn lógott a nyakában.

– Apa eljön értem – közölte.
– Mi? Dehogy jön! – méltatlankodott Madeline.
– Nála is alszom, mert holnap lesz ez a dolgom Louisával,

korán ott kell lennünk, és apától sokkal közelebb van…
– Legfeljebb ha tíz perccel! – tiltakozott Madeline.
– Apától és Bonnie-tól eljönni is egyszerűbb – sorolta tovább

Abigail. – Gyorsabban le tudunk lépni. Nem kell a kocsiban
ücsörögni, amíg Fred a cipőjét keresi, Chloe visszafut egy
másik Barbie-ért, meg ilyenek.

– Skye nyilván sose szalad vissza a Barbie babájáért –
horkant fel Madeline.

– Bonnie kábé egymillió év alatt se engedné, hogy Skye
Barbie-val játsszon. – Abigail úgy forgatta a szemét, mintha ez
köztudott tény lenne. – Szerintem neked se kéne engedned,
hogy Chloe ilyenekkel játsszon, mert durván szexisták, és
mindenféle testképzavart okozhatnak.

– Na, az a hajó már elment, hogy elválasszam Chloét a
Barbie-jától. – Madeline bágyadt mosollyal pillantott Jane-re.

Odakint röviden dudált valaki.
– Ez apa – közölte Abigail.



– Máris idehívtad? – Madeline arcán piros lázrózsák nyíltak. –
Mindent elintéztél a megkérdezésem nélkül?

– Megkérdeztem apát. – Abigail megkerülte az asztalt, és
csókot nyomott Madeline arcára. – Szia, anya. Örvendek –
mosolygott még egyszer Jane-re, aki nem is tudta volna nem
kedvelni.

– Abigail Marie! – egyenesedett fel Madeline az asztal
mögül. – Ez elfogadhatatlan! Nem döntheted el, hol kívánod
tölteni az éjszakát.

Abigail megtorpant. Visszafordult.
– Miért nem? Miért ti döntitek el apával, hogy ki a soros? –

Ahogy megremegett a dühtől, Jane végre ráismert Madeline
fiatalkori hasonmására. – Mintha valakinek a tulajdona lennék.
Mintha a kocsin osztozkodnátok.

– Ez nem ilyen… – kezdte Madeline.
– Nagyon is ilyen – vágott közbe Abigail.
Odakintről újabb dudálás hallatszott.
– Mi van már? – Középkorú férfi toppant a konyhába derékig

letolt szörfruhában, ami felfedte széles és nagyon szőrös
mellkasát. Egy kisfiú társaságában érkezett, aki pontosan
ugyanígy öltözött, csak a mellkasa maradt csontos és szőrtelen.
– Apád odakint vár – jelezte Abigailnek.

– Tudom – nyögött fel Abigail. Végigmérte a férfi szőrös
mellkasát. – Nem kéne nyilvánosan így flangálnod. Ez
gusztustalan.

– Micsoda? Ha megmutatom a dokkmunkás felsőtestemet? –
A férfi büszkén megdöngette öklével a mellkasát, mielőtt Jane-
re mosolygott. Jane esetlenül viszonozta a mosolyt.

– Undorító – állapította meg Abigail. – Én léptem.
– Erről még beszélünk! – szólt utána Madeline.
– Tőlem…
– Nekem itt ne tőlemezz! – csattant fel Madeline. A bejárati ajtó

bevágódott.
– Mindjárt éhen halok, anya – szólalt meg újra a kisfiú.



– Vegyél muffint – mordult rá Madeline, mielőtt
visszarogyott a helyére. – Jane, ő itt a férjem, Ed, és a fiam, Fred.
Könnyű megjegyezni: Ed és Fred.

– Mert rímelnek – tisztázta Fred.
– Szép napot! – Ed megrázta Jane kezét. – Bocs az undorító és

gusztustalan megjelenésemért. Freddel szörfözni voltunk.
Leült az asztalhoz Jane-nel szemben, és átkarolta Madeline-t.
– Abigail megint hozta a formáját?
Madeline a vállára hajtotta a fejét.
– Olyan vagy, mint egy ázott kutya.
– Ez fincsi. – Fred egy falásra eltüntetett egy muffint,

miközben máris elcsent egy másik darabot. Jane-nek
legközelebb dupla ennyit kell hoznia.

– Anya! Gyere ide! – Chloe kiáltott a folyosóról.
– Megyek gördeszkázni. – Fred ennyi idő alatt egy harmadik

muffint is elvett.
– Sisak – szólt Madeline és Ed egyszerre.
– Anya! – visongott Chloe.
– Hallak! – kiáltott neki vissza Madeline. – Beszélgess Jane-

nel, Ed.
Elindult a folyosón.
Jane megacélozta magát a beszélgetésre, de Ed csak

elvigyorodott, elvett egy sütit, és kényelmesen hátradőlt.
– Szóval te vagy Ziggy anyukája. Honnét van ez a név,

Ziggy?
– A testvérem ötlete – felelt Jane. – Nagy Bob Marley-rajongó,

és azt hiszem, Bob Marley fiát hívták Ziggynek. – Elhallgatott,
ahogy eszébe jutott az újszülött bámulatos súlya a karján, meg
az a komoly tekintet. – Tetszett, hogy olyan egyedi. Az én
nevem olyan unalmas. Szimpla Jane.

– A Jane gyönyörű klasszikus név – jelentette ki Ed, mire
Jane kis híján első látásra beleszeretett. – Ami azt illeti,
szerepelt is a listámon, amikor elneveztük Chloét, de
megvétózták, és Frednél egyszer már nyertem.



Jane tekintete megakadt a falra akasztott esküvői fotón:
Madeline pezsgőszínű tüllruhában ült Ed ölében, és
mindketten csukott szemmel, önfeledten kacagtak.

– Hogyan találkoztatok Madeline-nel? – kérdezett rá.
Ed felélénkült. Láthatóan szerette ezt a történetet.
– Kölyökkorunkban az utca szemközti oldalán laktam.

Madeline egy nagy libanoni család mellett élt. Hat fiuk volt,
nagy, strapabíró kölykök. Mit mondjak, rettegtem tőlük.
Mindig az utcán kriketteztek, és néha Madeline is beállt
közéjük. Messze kirítt, a vállukig se ért, mindenféle szalagok
voltak a hajában, meg az a rengeteg bizsu…  tudod, milyen, a
legcsajosabb csaj, aki valaha élt a földön, de az tuti, hogy értett
a kriketthez. – Ed letette a muffint, és felállt, hogy illusztrálja a
jelenetet. – Szóval kijött, meglibbentette a haját, megsuhogtatta
a ruháját, kecsesen megfogta az ütőt, azután BAMM!! –
Meglendített egy képzeletbeli krikettütőt. – A fiúk meg térdre
rogytak, úgy fogták a fejüket.

– Megint a krikettes sztori? – Madeline visszatért Chloe
szobájából.

– Hát így szerettem bele – fejezte be Ed. – Örökre,
visszavonhatatlanul. A szobám ablakából.

– Azt se tudtam, hogy a földön van – legyintett könnyedén
Madeline.

– Nem bizony. Azután felnőttünk és elköltöztünk, én meg
hallom az anyámtól, hogy Madeline hozzáment valami
vadbaromhoz.

– Elég! – csapott Madeline a karjára.
– Egyszer, évekkel később, az egyik haverom harmincadik

születésnapjára bulit szervezünk. A hátsó udvarban
krikettezünk, erre ki jön oda tűsarkúban, feldíszítve, mint egy
karácsonyfa? A kis Madeline az utca túlfeléről. A szívem is
megállt.

– Milyen romantikus – szúrta közbe Jane.
– És kis híján el se mentem arra a bulira – tette hozzá Ed. Jane



látta, hogyan csillog a szeme, pedig már vagy századszor
mesélhette a történetet.

– Kis híján én se mentem el – vetette közbe Madeline. –
Emiatt kellett lemondanom a pedikűrt, pedig normális esetben
sosem mondom le a pedikűrt.

Összemosolyogtak.
Jane félrefordította a fejét. Felvette a csészéjét, és belekortyolt

a teájába, pedig már régen megitta.
Megszólalt az ajtócsengő.
– Ez Celeste lesz – élénkült fel Madeline.
Nagyszerű, gondolta Jane, miközben tovább iszogatta a nem

létező teát. Most már két sugárzó és ünnepelt szépség
társaságát élvezhetem.

Miközben körülveszik ezek a sziporkázóan eleven, vibráló
és lüktető színek, az egész házban ő az egyetlen, aki
reménytelenül szürke.

* * *

Miss Barnes: A szülők nyilvánvalóan az iskolán kívül alakítják
ki a maguk társasági köreit. A bál éjszakáján történtek így nem
feltétlenül kapcsolódtak ahhoz, ami a Pirriwee Általános
Iskolában történt. Gondoltam, ezt érdemes lenne megjegyezni.

Thea: Hát igen, mi mást várhatnánk Miss Barnestól, nem igaz?



16. fejezet

– Mit gondolsz Jane-ről? – kérdezte Madeline akkor este Edet a
fürdőszobában, fogmosás közben, mialatt az ujjhegyével felvitt
szemhéjára egy könnyfakasztóan drága szemkrémet „a finom
ráncok és barázdák” ellen. (Marketingből diplomázott, az ég
szerelmére! Ő aztán igazán tudhatná, hogy egy tégely átmeneti
reményre szórta el azt a pénzt.) – Ed!

– Épp fogat mosok, várj egy kicsit. – A férfi öblített, köpött,
és odaütögette a fogkefét a mosdó pereméhez. Kopp, kopp,
kopp. Mindig ez a három határozott koppantás, mintha
kalapácsot vagy csavarkulcsot képzelne a fogkefe helyébe.
Néha, ha bepezsgőzött, Madeline már attól betegre nevette
magát, ha csak elnézte Ed kopogtatós műsorszámát.

– Jane kábé annyira tűnik érettnek, mint egy tizenkét éves
csitri – jegyezte meg Ed. – Abigail idősebbnek látszik nála. Nem
fér a fejembe, hogyan lehet a szülőtársunk. – Rámutatott a
fogkeféjével, és elvigyorodott. – Viszont ő lehet a titkos adunk
az idei vetélkedőn. Tutira tudja a választ az összes Y-generációs
kérdésre.

– Szerintem még te is jobban ismered a popkultúrát, mint
Jane – rázta a fejét Madeline. – Van egy olyan érzésem, hogy ő
nem átlagos huszonéves. Bizonyos szempontból még
vaskalaposnak is tűnik, mintha az anyám nemzedékéhez
tartozna.

Megvizsgálta az arcát és felsóhajtott, mielőtt eltette másnapra
a tégelybe zárt reményt.

– Annyira azért nem lehet ódivatú – tiltakozott Ed. – Nem azt
mondtad, hogy egy futó kalandtól lett terhes?

– Eszébe se jutott, hogy ne tartsa meg a babát. Na, ezt



nevezem én ódivatúnak.
– Amikor ott is hagyhatta volna a templom lépcsőjén. Szűzfa

kosárban.
– Miben?
– Fűzfa kosárban. Van ilyen szó, nem?
– Mintha szűzfa kosarat mondtál volna.
– Azt is mondtam, csak másodszorra korrigáltam. Hé, és mi

ez a felhajtás a gumival? Egész nap rágja.
– Tudom. Mint egy monomániás.
Ed lekapcsolta a fürdőszobai lámpát. Az ágy ellentétes

oldalára kerültek, felkattintották az éjjeli lámpát, mielőtt
tökéletes összhangban félrehajtották a takarót, ami a
hangulatától függően azt bizonyította Madeline számára, hogy
tökéletes a házasságuk, avagy bent ragadtak a középosztálybeli
taposómalomban, ezért el kell adniuk a házat, hogy végre
körbeutazzák Indiát.

– Szívesen átformálnám a megjelenését – tűnődött el
Madeline, míg Ed megtalálta könyvében a keresett oldalt. Falta
a Patricia Cornwell-krimiket. – Ahogy hátratűzi a haját… fent
tisztára lelapul. Kellene neki egy kis hajtömeg.

– Hájtömeg – mormolta Ed. – Pontosan. Csak erre van
szüksége. Én is épp erre gondoltam. – Lapozott egyet.

– Keresnünk kell neki egy pasit – döntötte el Madeline.
– Jobb lesz, ha kézbe veszed a dolgot.
– Celeste külsejét is szívesen átformálnám – folytatta

Madeline. – Tudom, milyen furán hangzik. Nyilvánvalóan úgy
szép, ahogy van.

– Celeste? Szép? Eddig fel se tűnt.
– Haha.
Madeline felkapta a könyvét, majd ugyanúgy visszatette a

szekrényre.
– Annyira különböznek, Jane és Celeste, mégis úgy érzem,

hogy rengeteg bennük a hasonlóság. Én se értem, hogy lehet.
Ed végül letette a könyvét.



– Elmondjam, miben hasonlítanak?
– Na, miben?
– Mindkettő sérült áru – bökte ki Ed.
– Sérült áru? Ezt meg hogy érted?
– Nem tudom – vallotta be Ed. – Csak felismerem a dilis

csajokat. Sokkal randiztam. Mérföldekről kiszúrom őket.
– Szóval én is sérült áru voltam? – kérdezte Madeline. – Az

ilyenekhez vonzódsz?
– Dehogy. – Ed újra kézbe vette a könyvét. – Te nem voltál

sérült áru.
– Dehogynem! – tiltakozott Madeline. Ő is érdekes és dilis

akart lenni. – Összetörték a szívemet, mielőtt megismertél.
– Azért van kis különbség az elvált nők és a dilis csajok

között. Te csak szomorú voltál és sebzett. Talán összetörték a
szívedet, de te nem törtél össze. Most már elég legyen, mert
szerintem Cornwell kisasszony rá akarja terelni a gyanút egy
ártatlanra, de engem aztán nem ver át.

– Hm – gondolkodott el Madeline. – Jó, Jane talán sérült áru,
de nem látom be, mi a baj Celeste-tel. Gyönyörű, gazdag,
boldog házasságban él, és a volt férje nem akarja elrabolni tőle a
lányát.

– Senki sem akarja elrabolni tőled Abigailt. – Ed tekintete
máris visszavándorolt a könyv felé. – Egyszerűen csak kamasz
lett. A kamaszok is tiszta dilisek. Mintha nem tudnád.

Madeline kézbe vette a saját könyvét.
Arra gondolt, ahogyan Jane és Ziggy ma délután kéz a

kézben lesétált a felhajtójukon. Ziggy mondott valamit Jane-
nek, egyik kis kezével vadul gesztikulált, Jane pedig oldalt
billentette a fejét, úgy hallgatta, míg a másik kezében ott
szorongatta a slusszkulcsot. Madeline hallotta, amint azt
mondja: „Tudom! Menjünk arra a helyre, ahol olyan isteni a
taco!”

Ahogy elnézte őket, újjáéledtek benne az emlékek abból az
időszakból, amikor még ő is egyedülálló anya volt. Öt évig



éltek kettesben Abigaillel egy apró, kétszobás bérlakásban, egy
olasz étterem felett. Rengeteg tésztát és grátisz fokhagymás
lepényt ettek (hét teljes kilót felszedett). Ők voltak a Mackenzie
lányok a 9-esből, mert időközben visszaváltoztatta Abigail
vezetéknevét a saját lánykori nevére (s nem volt hajlandó újra
megváltoztatni, amikor hozzáment Edhez – a legbiztosabb út a
nevetségessé váláshoz, ha egy nő egynél többször változtat
vezetéknevet). Nem bírta elviselni a tudatot, hogy Abigail az
apja vezetéknevén fut, miközben Nathan szívesebben napozik
egy bali strandon valami hidrogénszőke fodrászcsaj oldalán.
Akinek ráadásul még a haja is kamu: csupa lenövés és
töredezett vég.

– Mindig azt hittem, hogy amiért Nathan faképnél hagyott
bennünket, Abigail büntetésből sosem fogja őt annyira szeretni,
mint engem – sóhajtott fel. – Folyton ezzel hitegettem magam.
Abigail nem akarja majd, hogy az apja kísérje az oltárhoz.
Megfizet mindenért, gondoltam, de tudod, mit? Nem fizet meg
semmiért, mert ott van neki Bonnie, aki kedvesebb, fiatalabb és
csinosabb nálam, ott van neki a vadi új lánya, aki leírja az egész
ábécét, és most már ott lesz neki Abigail is. Megúszta az
egészet. Soha nem kell megbánnia semmit.

Őt is meglepte, ahogy elcsuklott a hangja. Azt hitte, csak
mérges, de már tudta, hogy megbántották. Abigail sokszor
felbőszítette. Csalódást és bosszúságot okozott neki, de most
először bántotta meg.

– Engem kellene szeretnie mindenkinél jobban – duzzogott
gyerekesen, és nevetni próbált, mert csak viccnek szánta, mégis
halálosan komoly lett. – Azt hittem, engem szeret a legjobban.

Ed letette a könyvet, és magához ölelte.
– Akarod, hogy kinyírjam a rohadékot? Szorítsam le az útról?

Kenjem rá Bonnie-ra?
– Igen, kérlek. – Madeline belefúrta arcát a vállába. – Azzal

tényleg örömet okoznál.



* * *

Adrian Quinlan rendőrnyomozó: Ezen a ponton még senkit
sem tartóztatunk le, de annyit elárulhatok, hogy tőlünk
telhetően meghallgatunk minden érintettet.

Stu: Nem hinném, hogy bárkinek halvány fogalma lenne róla, ki
tette, a rendőröket is beleértve.



17. fejezet

Gabrielle: Azt hittük, lesz egy bizonyos… nem is tudom…
protokoll a meghívók szétosztásában. Helytelennek találtam,
ami az előkészítő legelső napján történt.

Három hónappal az adománygyűjtő bál előtt

– Mosolyogj, Ziggy, mosolyogj!
Ziggy végül pontosan abban a pillanatban mosolyodott el,

amikor Jane apja ásított. Jane elkattintotta a képet, majd
megnézte a digitális kamera kijelzőjén. Ziggy és a mama
szélesen mosolygott, a papát azonban ásítás közben kapta el,
tátott szájjal és összezárt szemmel. Okkal volt fáradt: korán
kellett kelnie, hogy Granville-ből eljusson a félszigetre, az
unokája első tanítási napjára. Jane szülei mindig későn
feküdtek és keltek, így manapság már az is hatalmas
erőfeszítésükbe került, hogy kilenc előtt eljöjjenek otthonról.
Apja korán nyugdíjba ment, miután közszolgálatban töltötte a
fél életét, és azóta Jane anyjával minden este későig fennmaradt,
gyakran hajnali háromig-négyig is dolgozott a kirakójátékokon.

– A szüleink vámpírokká változtak – állapította meg Jane
bátyja. – Puzzle-mániás vámpírokká.

– Nem akarod, hogy a férjem készítsen rólatok egy
csoportképet? – szólalt meg egy közelben ácsorgó nő. –
Szívesen lefotóználak én is, csak valahogy nem vagyunk jóban a
technikával.

Jane felnézett. A nő hosszú, batikolt szoknyát viselt fekete
ujjatlan felsővel. Csuklóját mintha gallykoszorúval díszítette



volna, a haját egyetlen hosszú copfba fonta, míg a vállára
valami kínai írásjelet tetováltatott. Eléggé kilógott a könnyű
vászonruhát vagy élre vasalt kosztümöt viselő többi anyuka
közül. A férje jóval idősebbnek tűnt, de szokványos apuka-
egyenruhát viselt: pólót rövidnadrággal. Aprócska, bozontos
hajú, kisegérre hasonlító lányka kezét fogta, akire mintha három
számmal nagyobb lett volna az iskolai uniformis.

Biztos Bonnie, ötlött fel hirtelen Jane-ben, amint eszébe jutott,
hogyan írta le Madeline az exe új feleségét. Ugyanabban a
pillanatban a nő is bemutatkozott.

– Bonnie vagyok, ő pedig a férjem, Nathan és a kislányunk,
Skye.

– Köszönöm szépen. – Jane átadta a kamerát Madeline volt
férjének, mielőtt odasietett a szüleihez és Ziggyhez.

– Cukros bugyi! – Nathan vigyorogva felemelte a kamerát.
– Mi? – ráncolta a homlokát Ziggy.
– Kávé – ásított Jane anyja.
Nathan lenyomta a gombot.
– Meg is van!
Visszaadta a kamerát, épp amikor egy göndör hajú kislány

egyenesen odamasírozott a lányához. Jane levegő után kapott.
A lányt látta, aki azzal vádolta Ziggyt, hogy meg akarta fojtani.
Amabellát. Forgatni kezdte a fejét. Hol lehet az anyatigris?

– Mi a neved? – kérdezte Amabella fontoskodva Skye-tól.
Nagy halom halványrózsaszín borítékot tartott a karján.

– Skye – suttogta a kislány olyan fájdalmas félénkséggel,
hogy nézni is rossz volt.

Amabella végigpörgette a borítékokat.
– Skye, Skye, Skye…
– Jesszusom, te máris tudsz olvasni? – hüledezett Jane anyja.
– Ami azt illeti, hároméves korom óta olvasok – felelt

Amabella udvariasan. Tovább lapozgatott. – Skye! – Átnyújtott
egy rózsaszín borítékot. – Meghívlak az ötödik
születésnapomra. Ez egy „A” betűs parti lesz, miután a nevem



ezzel a betűvel kezdődik.
– Még el se kezdte az iskolát, és már olvas! – haverkodott

Jane apja Nathannel. – A kis eminens! Biztos magántanárai
voltak, mi?

– Nos, nem akarjuk nagydobra verni vagy ilyesmi, de már
Skye is elég szépen olvas – árulta el Nathan. – Pedig mi nem
hiszünk a magántanárokban, igaz, Bon?

– Szeretnénk, hogy Skye organikusan nőjön fel – bólogatott
Bonnie.

– Organikusan, azt mondja? – Jane apja értetlenül ráncolta a
homlokát. – Mint egy gyümölcs?

Amabella Ziggyhez fordult.
– Téged hogy… – Megdermedt. Hamisítatlan pánik villant át

az arcán. A mellkasához szorította a rózsaszín borítékokat,
mintha Ziggy el akarná venni őket, azután egyetlen szó nélkül
sarkon fordult és elszaladt.

– Te jó ég, ez meg mi volt? – hördült fel Jane anyja.
– Ó, csak a kölyök, aki azt mondta, hogy bántottam – felelt

Ziggy tárgyilagos hangon. – Pedig nem is, papa.
Jane körülnézett a játszótéren. Mindenfelé boldog

kisgyerekeket látott a vadonatúj, túlságosan nagy
egyenruhájukban.

S mindegyikük egy halványrózsaszín borítékot szorongatott
a kezében.

* * *

Harper: Nézze, nálam jobban aztán senki sem ismerte Renatát.
Nagyon közel álltunk. Nekem elhiheti, hogy nem voltak hátsó
szándékai.

Samantha: Édes istenem, hát persze, hogy voltak hátsó
szándékai.



18. fejezet

Chloe első tanítási napján Madeline-re rátört a létező
legdurvább menstruációs görcs. Harcolt ellene, de mindhiába.
„Én döntöm el, milyen lesz a hangulatom”, mondogatta magában, és
a konyhában állva úgy tolta magába a Ligetszépe kapszulákat,
mint a cukorkát (tudta, hogy semmi értelme, ahhoz
rendszeresen szednie kellene, de akkor is tennie kellett valamit,
még ha ezzel az erővel tényleg habzsolhatott volna cukorkát is).
Felbőszítette a rossz időzítés és szívesen hibáztatott volna
valakit, praktikus módon a volt férjét, de sehogy se tudta
összekapcsolni Nathant a havi vérzésével. Bonnie nyilván
pucéran táncol a holdfényben, úgy birkózik meg a női lét e
kihívásával.

Az egész még új volt számára. A korosodás egy újabb vidám
tünete. Korábban nem is hitt abban, hogy ilyesmi létezik.
Azután, a harmincas évei végén, a teste egyszer csak
megszólalt: Oké, szóval nem hiszel a menzeszgörcsben? Akkor
mutatok neked valamit. Ezt kapd ki, ribi.

Manapság havonta egyszer mindent színlelnie kell: az
alapvető emberségét, a gyerekei iránti szeretetét, Ed iránti
érzelmeit. Valaha megrökönyödött azon, hogy az emberölési
perekben egyes nők a menstruációs görcsöt hozták fel enyhítő
körülményként. Most már értette. Legszívesebben ő is kinyírt
volna valakit! Sőt, kivételes és sziklaszilárd jellemének tudta
be, hogy nem tett ilyesmit.

Az iskola felé végig légzőgyakorlatokat végzett, hátha attól
lehiggad. Szerencsére Fred és Chloe most éppen nem
veszekedett a hátsó ülésen. Ed vezetés közben dudorászott,
amit elviselhetetlennek talált (mindig ez az alaptalan és



megingathatatlan jókedv!), de legalább tiszta inget húzott (és
nem ragaszkodott a túlságosan szűk fehér pólóhoz a
paradicsomfolttal, amit egyedül csak ő nem látott). A görcs nem
győzheti le. A görcs nem tehet tönkre egy ilyen fontos napot.

Azonnal találtak egy szabályos parkolóhelyet. A gyerekek
hihetetlen módon az első szóra kiszálltak.

– Boldog új évet, Mrs. Ponder! – kiáltott fel, amint elhagyták
az iskola mellett álló kis, fehér faházat. A tornácon,
összecsukható székén most is ott ücsörgött a hófehér hajú,
pufók Mrs. Ponder, maga előtt egy csésze teával és az
újságjával.

– Jó reggelt! – köszönt vissza lelkesen.
– Meg ne állj, meg ne állj – szisszent fel Madeline, amikor Ed

lassítani kezdett. Férje imádott hosszú beszélgetéseket folytatni
Mrs. Ponderrel (aki a háború alatt nővérként szolgált
Szingapúrban), vagy bárki mással, lehetőleg a hetvenen felüli
korcsoportból.

– Ez Chloe első napja az iskolában – kiáltott oda Ed. – Ma
van a nagy nap!

– Sok szerencsét! – felelt Mrs. Ponder.
Nem álltak meg.
Madeline féken tartotta lincshangulatát, mint egy pórázra

kötött veszett kutyát.
Az iskolaudvar megtelt csevegő szülőkkel és süvöltő

gyerekekkel. A szülők mozdulatlanul álltak, míg a gyerekek
ide-oda pattogtak közöttük, mint a flippergolyók. Az új
előkészítős szülők sugárzóan vagy idegesen mosolyogtak, míg
a hatodikos anyukák lüktető és áttörhetetlen falú csoportokba
rendeződtek, így biztosítva pozíciójukat, mint az iskola
királynői. A Szőke Bubik frissen nyírt frizurájukat illegették.

Milyen szép minden! A tengeri fuvallat, a gyerekek kipirult
arca és… ó, ne bassza meg, eljött a volt férje is!

Nem mintha nem tudta volna előre, mégis botrányosnak
tartotta, hogy ilyen fesztelenül mozog az ő iskolaudvarán, ilyen



önelégült és átlagos, szinte mintaapuka. S ami még rosszabb,
Jane-t és Ziggyt fotózza (ők aztán végképp hozzá tartoznak!),
meg egy kellemes megjelenésű párt, akik alig tűntek
idősebbnek nála, pedig csakis Jane szülei lehetnek. Micsoda
egy pancser fotós! Ha meg kell őrizni egy életre szóló emléket, ne
bízzatok Nathanben. Úgy általában, ne bízzatok Nathanben.

– Ott van Abigail apja – szólalt meg Fred. – Nem láttam
odakint az autóját.

Nathan egy kanárisárga Lexust vezetett. Szegény Fred
hasznát vette volna egy apának, akit érdekelnek a kocsik. Ed a
márkákat se tudta megkülönböztetni.

– A féltestvérem! – mutatott Chloe Nathan és Bonnie lányára.
Skye egészen elveszett az iskolai egyenruhájában; hatalmas
szomorú szemével és hosszú, bozontos hajával leginkább egy
kis árvára emlékeztetett A nyomorultak színpadi változatából.
Madeline előre látta, mi fog történni. Chloe a szárnyai alá veszi.
Skye pontosan az az elveszett kislány, akit iskoláskorában
Madeline is a szárnyai alá vett volna. Chloe meg fogja kérni Skye-t,
hogy jöjjön át hozzájuk játszani, és csinálják meg a haját.

Pontosan ebben a pillanatban Skye kapdosva pislogni
kezdett, amint egy hajtincs a szemébe hullott, mire Madeline
elfehéredett. A kölyök pont úgy pislogott, mint Abigail, amikor
egy hajtincs a szemébe hullott. Ez a részlet az ő gyermekéhez
tartozik, az ő múltjához és emlékeihez. Be kéne tiltani, hogy az
elvált apák tovább szaporodjanak.

– Tízezredszer is elmondom, Chloe – felelt –, hogy Skye
Abigail féltestvére, nem a tiéd!

– Csak lélegezz – figyelmeztette Ed. – Be és ki.
Nathan visszaadta a kamerát Jane-nek, mielőtt feléjük indult.

Mostanában hosszabbra növesztette a haját: sűrűn és őszen
hullt a homlokába, mintha ő lenne az ausztrál Hugh Grant.
Madeline gyanította, hogy ezzel is be akar tartani Ednek, aki
mostanra szinte teljesen megkopaszodott.

– Maddie – szólalt meg Nathan. A kerek világon egyedül ő



hívta Maddie-nek. Ami egykor végtelen örömére szolgált, most
mérhetetlen bosszúságára.

– Ed, haver! És a kis… hm… neked is ez az első napod a
suliban, igaz? – Nathan sosem bajlódott azzal, hogy
megjegyezze a gyermekei nevét. Felemelt kézzel fordult
Fredhez. – Hé, bajnok! – Fred habozás nélkül elárulta anyját egy
pacsival.

Nathan őt is arcon csókolta, mielőtt lelkesen megrázta Ed
kezét. Leplezetlen örömöt talált abban, hogy ilyen civilizáltan
képes társalogni az exével és a családjával.

– Nathan – intonált Ed. Sajátos módon ejtette Nathan nevét:
mély és elnyújtott hangon, külön kihangsúlyozva az első
szótagot. Ettől Nathan mindig összeráncolta a homlokát, mint
aki arra gyanakszik, hogy gúnyt űznek belőle. Ma még ez sem
hangolta jobb kedvre Madeline-t.

– Nagy nap ez a mai – lelkendezett Nathan. – Ti már
ismeritek a dörgést, de mi még újak vagyunk. Nem szégyellem
bevallani, könnyes lett a szemem, amikor először láttam Skye-t
az iskolai egyenruhájában.

Madeline nem bírta megállni.
– Nem Skye az első gyereked, aki iskolába megy, Nathan.
Nathan elvörösödött. Madeline megszegte az íratlan „nem

neheztelünk egymásra” szabályt, de az ég szerelmére! Egy
szent is leütött volna egy ilyen magas labdát. Abigail már két
hónapja iskolába járt, mire Nathan észrevette. A nap közepén
váratlanul felhívta. „Abigail iskolában van”, árulta el neki.
„Iskolában? – hördült fel Nathan. – Mit keres ott ilyen idősen?”

– Ha már szóba került Abigail, nem bánnád, ha kivételesen
megcserélnénk a hétvégét? – lépett tovább gördülékenyen
Nathan. – Szombaton lesz Bonnie anyjának születésnapja, és
elmennénk vacsorázni. Nagyon kedveli Abigailt.

Bonnie testet öltött mellette, az arcán sugárzó mosollyal.
Mindig sugárzóan mosolygott. Madeline drogokra
gyanakodott.



– Anya és Abigail különleges kapcsolatban van egymással –
magyarázta lelkesen Madeline-nek, mintha azt várná, hogy ő is
lelkesítőnek találja a hírt.

Épp ez a lényeg: ki akarná, hogy a lánya „különleges
kapcsolatban” legyen az exe új feleségének anyjával? Egyedül
Bonnie gondolja, hogy bárki szívesen hallaná ezt, s még csak
nem is tiltakozhat. Nem is gondolhat rá, hogy elküldi a búsba,
mert Bonnie-ból csöpög a jóindulat. Csak annyit tehet, hogy
bénán ácsorog, bólogat és annyiban hagyja, miközben a
lincshangulat habzó szájjal vicsorog és tépdesi a pórázt.

– Persze – felelte. – Nem gond.
– Apu! – Skye Nathan ingujját rángatta, mire ő felvette és a

csípőjére ültette. Bonnie mindeközben rajtuk legeltette szerető
tekintetét.

„Tényleg sajnálom, Maddie, de nem állok készen erre.” Ezt
mondta Nathan, amikor Abigail háromhetes volt, ráadásul
hasfájós, ezért a kórház óta egyszer sem aludt harminckét
percnél többet. Madeline ásított. „Én se.” Nem gondolta, hogy a
férje szó szerint érti. Egy óra múlva ezért is nézte megkövült
döbbenettel, amint hosszú piros krikett-táskájába pakolta
ruháit, tekintete egy pillanatra megállapodott a kisbabán,
mintha valaki másé lenne, azután távozott. Soha, de soha nem
bocsátotta meg neki azt a felületes pillantást, amivel végigmérte
az ő gyönyörű kisbabáját. Aki mostanra kamaszlánnyá serdült,
elkészíti a saját uzsonnáját és egyedül felszáll az iskolabuszra, a
válla felett még lazán visszakiáltva: Ne felejtsd el, hogy ma este
apánál alszom!

– Szia, Madeline – köszönt Jane.
Jane ezúttal is közönséges V nyakú fehér pólót viselt (nincs

neki másik?), ugyanolyan kék farmerszoknyával. A haját most
is lehetetlenül feszes copfba fogta, és lopva rágózott. Az
egyszerűsége valamiért oldotta benne a feszültséget, mintha
más nem is hiányzott volna neki, mint Jane – mint amikor az
ember egy gyomorrontás után szimpla pirítósra vágyik.



– Jane – szólt meleg hangon. – Hogy vagy? Látom, már
megismerkedtél az elbűvölő volt férjemmel és családjával.

– Hohoho. – Nathan nyilván azért hallatott Télapó-hangokat,
mert nem tudta, hogyan másként reagáljon az „elbűvölő volt
férjem” megnevezésre.

Madeline a vállán érezte Ed kezét, figyelmeztető jeleként
annak, hogy túl közel merészkedik a civilizáltság végső
határához.

– Igen. – Jane arca nem árulkodott semmiről. – Ők itt a
szüleim, Di és Bill.

– Helló! Az unokájuk a legaranyosabb kiskölyök! – Madeline
lerázta magáról Edet, hogy kezet fogjon Jane szüleivel, akikről
valahogyan első pillantásra lerítt, mennyire rendes emberek.

– Olyannyira, hogy szerintem Ziggy képében a drága apám
született újjá – sziporkázott Jane anyja.

– Nem mondja ám komolyan – avatkozott közbe Jane apja.
Elnézte Chloét, aki már Madeline ruháját rángatta. – Ő pedig
nyilván a maguk kicsikéje, igaz?

Chloe rózsaszín borítékot nyomott Madeline kezébe.
– Megőriznéd nekem, anya? Meghívó Amabella partijára.

Valami „A” betűsnek kell öltözni. Én A legszebb hercegnő
leszek. – Elszaladt.

– Úgy tűnik, szegény kis Ziggyt nem hívták meg arra a
zsúrra – jegyezte meg Jane anyja.

– Anya – nyögött fel Jane. – Hagyjuk ezt.
– Mi? Nem szabadna meghívókat osztogatnia itt a

játszótéren, csak ha meghívja az egész osztályt – jelentette ki
Madeline.

Végigpásztázta tekintetével a játszóteret, de Renata helyett
Celeste-et pillantotta meg, aki szokás szerint késve lépett be a
kapun, az ikrek kezét szorongatta, és lehetetlenül gyönyörűnek
tűnt. Mintha az iskolaudvarra gyűlt tömeg egy új és színes fajjal
gazdagodott volna. Madeline látta, amikor egy másodikos
apuka észrevette Celeste-et, majd bohózatba illő módon



hátratántorodott, és kis híján felbukott a gyereke
iskolatáskájában.

Azután előkerült Renata, aki utat fúrt magának egyenesen
Celeste-hez, hogy két rózsaszín borítékot nyomjon a kezébe.

– Ezért kinyírom – mormolta Madeline.

* * *

Mrs. Lipmann: Inkább nem mondanék többet. Úgy gondolom,
eleget szenvedtünk. Egy szülő meghalt. Az iskola teljes
közössége gyászol.

Gabrielle: Hm, azt azért nem mondanám, hogy az iskola teljes
közössége gyászol. Szerintem ez túlzás.

* * *

Celeste látta elbotlani a férfit, aki vágyakozva végigmérte.
Talán lehetne egy szeretője. Legalább történne valami.

Legalább átbillenne a házassága a szakadékba, miután oly sok
éven át csak araszolt felfelé a hegyoldalon.

A gondolat, hogy Perry mellett egy másik férfival is együtt
legyen, valamiért mégsem izgatta fel. Mennyire unná! Nem
érdeklik más férfiak. Perry mellett érzi magát elevennek. Ha őt
elhagyja, egyedülálló anya lesz, aki csak az
önmegtartóztatásnak és unalomnak él. Ez olyan igazságtalan!
Perry teljesen megrontotta.

– Túl erősen szorítod a kezem – panaszkodott Josh.
– Az enyémet is, anya – csatlakozott Max.
Lazított a szorításom.
– Bocs, fiúk.
Nem indult jól a nap. Először valami katasztrofálisan nem

stimmelt Josh egyik zoknijával, hiába próbálta felhajtani.
Azután Max nem találta azt a nagyon különleges Lego
emberkét a meghatározott sárga kalapban, amire akkor és ott



szüksége volt.
Mindketten az apjuk után nyafogtak. Nem érdekelte őket,

hogy a világ másik végén tartózkodik. Mindketten őt akarták.
Celeste is. Ő megigazította volna Josh zokniját. Ő megtalálta
volna Max Lego emberkéjét. Mindig is tudta, hogy szenvedni
fog ettől a reggeli iskolai rutintól. A fiúkkal együtt szeret sokáig
aludni, és mindig nehezen ébred, miközben Perry kicsattan a
boldogságtól és tettvágytól. Ha ő itt van, elsőnek érkeznek az
iskolába. Nevetgélnek a kocsiban, nem ülnek néma csendben,
amit csak néha tör meg a fiúk szipogása.

A végén nyalókát adott nekik. Akkor is nyalókáztak, amikor
kiszedte őket a kocsiból, és meglátta közeledni az egyik
előkészítős anyukát az iskolalátogatásról, aki kedves mosollyal
nézett a fiúkra, majd szemrehányó pillantással rá.

– Ott van Chloe és Ziggy! – kiáltott fel Josh.
– Nyírjuk ki őket! – vágta rá Max.
– Nem beszélünk így, fiúk – szólt rájuk Celeste. Szentséges

isten! Mit gondolnak az emberek?
– Csak úgy csinálunk, anya – magyarázta Josh jóindulatúan.

– Chloe és Ziggy szereti.
– Celeste! Celeste, igaz? – A nő elébe toppant, amint a fiúk

elszaladtak. – Néhány hete találkoztunk az iskolai
egyenruhaboltnál. – Megérintette a saját mellkasát. – Renata
vagyok. Amabella anyukája.

– Hát persze! Szia, Renata.
– Perry nem tudott eljönni? – Renata reménykedve nézett

körül.
– Bécsben van – felelte Celeste. – Rengeteget kell utaznia.
– Azt meghiszem – bólintott Renata mindentudóan. – Olyan

ismerősnek tűnt, hogy rágugliztam, amint hazaértem, és csak
akkor esett le! Az a Perry White! Ami azt illeti, korábban
beszéltünk is néhányszor. Én is kockázati tőkealapokkal
foglalkozom!

Pompás. Egy újabb Perry-rajongó. Celeste gyakran



belegondolt, mit szólnának az ilyenek, ha látnák aközben, amit
vele szokott csinálni.

– Szeretném meghívni a fiúkat Amabella ötödik
születésnapjára. – Renata két rózsaszín borítékot nyújtott felé. –
Természetesen téged és Perryt is szívesen látunk. Legalább lesz
alkalmunk jobban megismerni egymást.

– Pompás. – Celeste elvette és a táskájába tette a borítékokat.
– Jó reggelt, hölgyeim! – Madeline érkezett egyik meseszép

és méregdrága ruhájában. Az orcáin két piros folt terjengett és a
szeme vészjóslóan csillogott. – Köszönöm, hogy Amabella
meghívta Chloét a szülinapi bulijára.

– Jaj, istenkém, Amabella is osztja őket? – Renata a homlokát
ráncolta, és a táskáját paskolgatta. – Biztos kicsente őket. Tényleg
én szerettem volna átadni a szülőknek, a lehető legdiszkrétebb
körülmények között.

– Azért, mert az egész osztályt meghívod, kivéve az egyetlen
kisfiút?

– Felteszem, Ziggyről beszélsz, aki azokat a véraláfutásokat
hagyta a lányom nyakán. Nem, őt valóban nem terveztem
meghívni. Micsoda meglepetés!

– Ne már, Renata. Ezt nem teheted.
– Perelj be! – Renata cinkos pillantást vetett Celeste-re,

mintha együtt eszelték volna ki a tréfát.
Celeste nagy levegőt vett. Esze ágában sem volt

cinkostársnak lenni.
– Én csak…
– Annyira sajnálom, Renata – szakította félbe Madeline

őszintének ható sajnálkozással. – Chloe sajnos nem tud elmenni
a partira.

– Milyen kár. – Renata olyan elszántan markolta táskájának
szíját, mintha a vértjét igazgatná. – Tudod, mit? Szerintem
vessünk véget ennek a társalgásnak, mielőtt olyan mondanék,
amit megbánok. – Biccentett Celeste felé. – Örülök, hogy újra
találkoztunk.



Madeline elnézte, ahogy távozott. Mintha új életre kelt volna.
– Ez már vérre megy, Celeste – közölte boldogan. – Ez már

háború, én mondom!
– Jaj, Madeline – sóhajtott fel Celeste.

* * *

Harper: Tudom, hogy mindenki előszeretettel bálványozza
Celeste-et, de meg kell mondanom, hogy nem értek egyet a
gyerekétkeztetési szokásaival. Magam láttam, hogy az iskola
első napján az ikrek nyalókát reggeliztek!

Samantha: A szülők hajlamosak ítélkezni egymás felett. Nem
tudom, miért. Talán mert igazából egyikünk se tudja, mit
hogyan csináljon. Ez néha konfliktushoz vezet, bár általában
nem ilyen nagyságrendű konfliktushoz.

Jackie: Nekem például nincs időm más szülőkkel foglalkozni.
Kedvem se. Van más is az életemben a gyerekeimen kívül.

Adrian Quinlan rendőrnyomozó: Az emberölési ügy mellett
várhatóan több szülő ellen vádat emelünk testi sértés miatt.
Mély csalódással és döbbenettel tölt el minket, hogy szülők egy
csoportja ilyen minősíthetetlenül viselkedett.



19. fejezet

– Jaj, Madeline! – sóhajtott fel Ed. Leparkolt, kivette a
slusszkulcsot, és felé fordult. – Chloe nem maradhat ki a barátai
bulijából, csak mert Ziggyt nem hívták meg. Ez agyrém.

Az iskolából egyenesen a partra hajtottak, hogy a Blue
Bluesban megigyanak egy gyors kávét Jane-nel és a szüleivel.
Jane anyja vetette fel az ötletet. Annyira fontosnak tűnt számára,
hogy Madeline ne mondjon nemet, pedig becsvágyóan hosszú
listába szedte az aznapi tennivalókat.

– Nem, nem az – jelentette ki Madeline, noha máris érezte a
megbánás első kósza jeleit. Ha Chloe megtudja, hogy
passzolnia kell Amabella „A” partiját, elszabadul a pokol.
Amabella legutóbbi szülinapja is kész őrület volt: ugrálóvár,
bűvész és diszkó.

– Tényleg nagyon rossz kedvem van – árulta el Ednek.
– Nem mondod. Észre se vettem volna.
– Hiányoznak a gyerekek – mondta ki Madeline. Olyan

üresnek és némának érezte a hátsó ülést. Könny szökött a
szemébe.

Ed felhorkant.
– Ez most komoly?
– A kisbabám ma lett iskolás – sírta el magát Madeline. Chloe

úgy masírozott be a tanterembe Miss Barnes oldalán, mintha
tanársegéd lenne, egész úton be nem állt a szája, és nyilván
javasolt néhány kisebb változtatást a tantervben.

– Azt kell mondanom, hogy nagyon ideje volt – vélte Ed. –
Mintha tegnap te is valami hasonlót mondtál volna anyádnak a
telefonban.

– Ráadásul az iskolaudvar közepén kellett civilizált



társalgást folytatnom a vadbarom exemmel! – Madeline
hangulata könnyesből máris dühösbe váltott.

– Nem is tudom, használnám-e erre a civilizált jelzőt –
kockáztatta meg Ed.

– Rohadt nehéz ám egyedülálló anyának lenni!
– Aha. – Ed elhallgatott.
– Jane-nek! Természetesen Jane-ről beszélek. Emlékszem

Abigail első napjára a suliban. Tiszta szörnyszülöttnek éreztem
magam. Mintha mindenki férjnél lenne, csak én nem. Az összes
szülő tökéletes kis párt alkotott. Életemben nem voltam olyan
egyedül. – Volt férjére gondolt, amilyen oldottan ma
viselkedett. Nathan nem is sejtette, mit kellett átélnie azokban
az években, míg egyedül nevelte Abigailt. Persze nem is
tagadná ezt. Jaj, dehogy. Ha a képébe üvöltené, hogy „Nehéz
volt! Rohadt nehéz!”, csak összerezzenne, bánatos képet vágna,
és annyira, de annyira sajnálná a történteket, de ha
megfeszülne, akkor se értene az egészből semmit.

Eltelt valamiféle tehetetlen haraggal, amit nem tudott másra
irányítani, csak Renatára.

– Képzeld magad Jane helyébe, ha a te gyereked lenne az
egyetlen, akit nem hívnak meg a buliba. Képzeld csak el!

– Tudom – bólogatott Ed. – Habár a történtek után bele
tudom magam képzelni Renata helyébe is…

– Nem, nem tudod! – sikoltotta Madeline.
– Jesszusom. Bocs. Persze, nem tudom. – Ed belenézett a

visszapillantóba. – Nézd, itt van mögöttünk a kis barátnőd.
Menjünk el vele sütizni. Az majd megold mindent.

Kicsatolta az övét.
– Ha nem akarod elhívni az összes gyereket, nem osztogatod

a meghívót a játszótéren – jelentette ki Madeline. – Ezt minden
anya tudja. Ez az íratlan törvény.

– Egész nap el tudnék társalogni erről a témáról, de tényleg –
sóhajtott fel Ed. – Igazán másról sincs kedvem beszélni, mint
Amabella ötödik szülinapi partijáról.



– Fogd be – mordult rá Madeline.
– Azt hittem, mi nem mondunk egymásnak ilyeneket.
– Akkor baszd meg – vágta rá Madeline.
Ed elvigyorodott. Tenyerével végigsimított a felesége arcán.
– Holnapra jobban leszel. Másnap mindig jobban vagy.
– Tudom, tudom. – Madeline vett egy nagy levegőt,

kinyitotta a kocsiajtót, és látta, amint Jane anyja lendületesen
kiszáll az autóból, sietve felé indul a járdán, s miközben a
vállára veti a táskáját, eszelősen vigyorog.

– Hé! Helló! Sétálnál velem egyet a parton, Madeline, amíg a
többiek kikérik a kávét?

– Anya. – Jane kilépett az apja mögül. – Még csak nem is
szereted a partot.

Nem kellett észkombájnnak lennie, hogy lássa: az anyja
kettesben szeretne maradni Madeline-nel.

– De, szívesen… Di. – A név váratlan áldásként, a legutolsó
pillanatban hullt le Madeline-re.

– Akkor jövök én is – sóhajtott fel megadóan Jane.
– Ne, ne, te csak menj, és segíts az apádnak rendelni. Vegyél

nekem valami finomságot.
– Persze, mert egyedül biztosan nem boldogulnék el egy

kávézóban. – Jane apja reszketeg öregembert játszott, és
belekapaszkodott Jane karjába. – Segíts nekem, drága
kislányom.

– Na, tűnés – szólt rájuk határozottan Di.
Madeline látta, hogy Jane sokáig vívódik magában, mielőtt

apró vállrándítással megadja magát.
– Ne tartson túl soká – kérte az anyjától. – Különben kihűl a

finomságod.
– Nekem egy duplát rendelj csokitortával és tejszínhabbal –

szólt Madeline Ed után.
Ed feltartotta a hüvelykujját, mielőtt bevezette Jane-t és az

apját a Blue Bluesba. Madeline ezalatt lehajolt, és kicsatolta a
cipőjét.



Jane anyja ugyanezt tette.
– A férjed kivette ezt a napot, hogy jelen lehessen Chloe első

iskolai napján? – kérdezte Di, ahogy a homokon át a víz felé
tartottak. – Édes istenem, ez a napfény! – Napszemüveget viselt,
de a kézfejével is árnyékot vetett a szemére.

– Újságíró a helyi lapnál – vont vállat Madeline. – Rugalmas
a munkaideje, és sokat dolgozik otthon.

– Az kellemes lehet. Vagy mégsem? Nincs mindig a lábad
alatt? – Di bizonytalanul kelt át a homoktengeren. – Néha
elhajtom Billt a szupermarketbe, venni valamit, amire nincs is
szükségem, csak hogy egy kis nyugtom legyen.

– Nálunk remekül működik – jelentette ki Madeline. – Heti
három napot a Pirriwee-félszigeti Színháznál dolgozom, így Ed
el tudja hozni helyettem a kölyköket. Nem élünk valami
fényesen, de mindketten szeretjük a munkánkat, úgyhogy
boldogok vagyunk.

Szent ég, miért beszél mindjárt a pénzről? Mintha védekezne
az életvitelük miatt. (S ha már itt tartunk: annyira nem is szeretik
a munkájukat.) Talán mert néha úgy érzi, egész életében az
olyan karrieristákkal verseng, mint Renata? Vagy ennyire
mélyen megrázta, hogy reggel látta azt a sokkoló
villanyszámlát? Az igazság az, hogy tényleg nem gazdagok, de
nem is nyomorognak, és az online piactérnek hála, a ruhatáráról
sem kell lemondania.

– Á, igen, a pénz. Azt mondják, nem boldogít, de én nem
vagyok olyan biztos ebben. – Di kifésülte haját a szeméből,
hogy körülnézzen. – Szép ez a part. Nem vagyunk igazán
tengeri népek, és ezt nyilván senki sem akarja bikiniben látni. –
Arcára kiült a hamisítatlan utálat, ahogy tökéletesen átlagos
testére mutatott. Így ránézésre ugyanazt a méretet hordta, mint
ő.

– Miért ne akarná? – Madeline-nek nem igazán volt türelme
az efféle társalgáshoz. Az őrületbe kergette, ha a nők az önutálat
révén próbáltak kötődni egymáshoz.



– Azért szerintem Jane-nek és Ziggynek jót fog tenni, hogy
ilyen közel lesznek a parthoz. És tudod, Madeline, köszönetet
is szerettem volna mondani neked, amiért így a védőszárnyad
alá vetted őket. – Levette napszemüvegét, hogy egyenesen
belenézzen Madeline szemébe. Halványkék szemét rózsaszín
szemhéjfestékkel próbálta kihangsúlyozni, ami nem igazán
sikerült, de Madeline értékelte az erőfeszítést.

– Ez csak természetes – felelte. – Nem könnyű, amikor az
ember új helyre költözik, és nem ismer senkit.

– Igen, és Jane annyit költözött az elmúlt években. Amióta
megvan neki Ziggy, mintha nem tudna nyugton maradni és
gyökeret verni, de meg ne tudja, hogy ezt mondtam. Az igazság
az, hogy fogalmam sincs, mi van a lányommal. – Megtorpant, a
válla felett visszanézett a kávézó felé, azután összepréselte az
ajkát.

– Nem könnyű, amikor hirtelen semmit sem mondanak el,
igaz? – szólalt meg Madeline egy hosszú pillanat után. – Van
egy kamaszlányom. Az előző kapcsolatomból. – Mindig
szükségét érezte, hogy tisztázza ezt, valahányszor Abigailről
beszél, azután meg gyötörte miatta a bűntudat. Mintha
valahogy elhatárolódna a nagylányától, egy másik kategóriába
sorolná. – Nem is tudom, miért zavar annyira, amikor már
semmit sem mond el nekem. Minden tizenéves lány ezt csinálja,
nem? De mikor azelőtt olyan volt, mint egy nyitott könyv!
Persze Jane már nem kamasz…

Ezzel mintha engedélyt adott volna Dinek, hogy szabadon
beszéljen. Di mohó lelkesedéssel fordult felé.

– Tudom. Huszonnégy éves, felnőtt ember. De ettől még a
kislányom. Az apja szerint feleslegesen izgatom magam. Igaz
persze, hogy Jane tényleg példásan neveli Ziggyt, és eltartja
magát, tőlünk soha nem kér egy centet se. Úgy kell a zsebébe
csúsztatnom a pénzt, mint egy zsebtolvajnak. Vagy a zsebtolvaj
ellentétének. Akkor is, megváltozott. Valami megváltozott.
Képtelen vagyok rájönni, hogy mi. Mintha legbelül boldogtalan



lenne, csak próbálná leplezni. Nem tudom, mi lehet,
depresszió, drog vagy valami étkezési rendellenesség. Olyan
szörnyen lefogyott! Azelőtt egész testes volt.

– Hát… – Madeline arra gondolt: ha étkezési rendellenesség,
azt alighanem Dinek is köszönheti.

– Miért mondok ilyeneket? – tette fel a kérdést Di. – Hogy ne
legyél többet a barátnője? Dehogyis drogos! A függőség tíz jele
közül csak hármat lehet nála azonosítani, legfeljebb négyet.
Nem is hinnéd, mi minden fent van az interneten.

Madeline felnevetett, és Di vele tartott.
– Néha úgy érzem magam, mintha legyezgetnék a szeme

előtt és azt hajtogatnám: Jane! Jane, ott vagy?
– Szerintem…
– Nem volt barátja, amióta terhes lett Ziggyvel. Szakított

azzal a fiúval, Zach-kel. Mind szerettük, tüneményes fiú volt, és
Jane-t nagyon felzaklatta a szakításuk, igazán felzaklatta, de
istenem, ennek már hat éve! Nem lehet, hogy még mindig Zach-
et gyászolja, ugye? Annyira azért nem volt tüneményes…

– Nem tudom. – Madeline vágyakozva gondolt a Blue Blues
asztalán árválkodó kávéjára, ami lassan kezd kihűlni.

– Aztán egyszer csak terhes lett, és állítólag nem Zach-től,
pedig mindnyájan egyből rá gyanakodtunk, de ő kitartott
amellett, hogy nem Zach az apa. Egyre csak azt hajtogatta, hogy
egyéjszakás kaland volt. Sehogy sem tud kapcsolatba lépni az
apával. Félúton a diploma felé nem éppen ideális helyzet,
viszont ezen a földön minden jó okkal történik, nem gondolod?

– Még szép. – Madeline egyáltalán nem így gondolta.
– Az orvosa azt mondta, hogy természetes úton csak

rendkívül nehezen tudna teherbe esni, ezért úgy gondoltam,
nem lehet véletlen, hogy a drága apám éppen Jane terhessége
idején halt meg, és logikusnak tűnt, hogy a lelke majd így fog
újjász…

– Anya! Madeline!
Jane anyja összerezzent, mielőtt mindketten elfordultak a



tengertől, és meglátták Jane-t, aki lázasan integetett a Blue Blues
előtt.

– Kész a kávétok!
– Jövünk! – kiáltott vissza Madeline.
– Sajnálom – sóhajtott fel Di, ahogy visszaindultak a partról.

– Túl sokat fecsegek. Legjobb lenne, ha elfelejtenél mindent,
amit mondtam. Csak amikor láttam szegény kis Ziggyt, akit
nem hívtak el annak a gyereknek a zsúrjára, megszakadt a
szívem. Olyan érzelgős lettem, ma meg különben is iszonyú
korán keltünk, szóval nem igazán vagyok önmagam. Azelőtt
nem voltam ilyen szentimentális, de hát az évek. Ötvennyolc
éves vagyok, mint a barátnőim. A minap elmentünk ebédelni.
Kis pisis korunk óta ismerjük egymást, és amikor arról
beszélünk, milyen érzés volt tizenöt évesnek lenni, csak úgy
potyognak a könnyeink…

Madeline megtorpant.
– Di.
Di szorongva fordult felé, mintha Madeline le akarná állítani.
– Igen.
– Rajta tartom a szemem Jane-en. Megígérem.

* * *

Gabrielle: Tudja, az is gond, hogy Madeline úgymond örökbe
fogadta Jane-t. Olyan lett, mint a dilis nővére, aki mindenkitől
megvédi. Ha valaki csak egy kritikus megjegyzést elejtett Jane-
ről, Madeline mindjárt a torkának ugrott.



20. fejezet

Tizenegy óra volt, Ziggy iskolás életének legelső napján.
Megitta már a reggeli teáját? Megette az almáját, sajtját és

kekszét? A parányi doboz mazsolát? Jane torka elszorult a
gondolattól, hogy gondosan kinyitja új uzsonnásdobozát. Hol
ülhet? Kivel beszélgethet? Remélte, hogy Chloe és az ikrek
játszanak vele, pedig akár ugyanúgy tudomást se vehettek róla.
Nem biztos, hogy valamelyik iker kinyújtott kézzel odalép
hozzá: „Helló! Ziggy, igaz? Néhány hete együtt játszottunk. Mi
van veled?”

Felállt az étkezőasztaltól, ahol dolgozott, hogy a feje felett
kinyújtóztassa karját. Ziggyvel nincs semmi gond. Egyszer
minden gyerekből iskolás lesz. Mindegyik túléli. Megtanulja az
élet dolgait.

Átlépett új lakásának aprócska konyhájába, hogy feltegyen
egy kanna vizet, pedig nem igazán kívánta a teát. Csak ürügy
kellett, hogy szünetet tartson a Perfekt Pete Vízszerelés
könyvelésében. Pete lehet ugyan tökéletes vízszerelő, de a
papírmunkához nem konyít. Minden negyedévben kapott tőle
egy cipődobozra való mindenféle papírt: átutalási
bizonylatokat, bankszámla-kivonatokat és számlákat, amelyek
zömét nem lehetett elszámolni. Szinte látta maga előtt Pete-et,
ahogy kiürítette a zsebeit, összelapátolta a kocsijában felgyűlt
összes papírszemetet, majd körbejárt a házban, és begyűjtött
minden csekket, azután az egészet megkönnyebbült sóhajjal a
dobozba gyömöszölte. Küldetés teljesítve.

Visszatért az étkezőasztalhoz, és kézbe vette a következő
számlát. Perfekt Pete felesége nemrég 335 dollárt fizetett a
szépségszalonban „klasszikus arcápolásért”, „prémium



pedikűrért” és „bikinivonal-gyantázásért”. Milyen jó Perfekt
Pete feleségének. Következett egy aláírás nélküli szülői
engedély, miszerint a gyerek elmehet az osztállyal a Taronga
Állatkertbe. Hátára egy gyerekkéz lila zsírkrétával felírta:
UTÁLOM TOMOT!

Jane tanulmányozta az engedélyt.
Kísérőként részt veszek/nem veszek részt a kiránduláson.
Perfekt Pete felesége a „nem veszek részt” választ húzta alá.

Túlságosan lefoglalta a bikinivonala.
A víz lassan felforrt. Jane összegyűrte a számlát és az

engedélyt, ahogy visszalépett a konyhába.
Ő bezzeg lehetne kísérő Ziggy kirándulásán. Eredetileg azért

választotta a könyvelői szakmát, hogy „rugalmas” maradjon,
hogy „egyensúlyban tartsa a szülői kötelességeket és szakmai
karriert”, bár mindig közhelyesnek és ostobának érezte magát,
amikor ilyeneket mondott, mintha nem is lenne igazán szülő.
Mintha az egész élete kamu lenne.

Buli lenne újra iskolai kirándulásokra menni. Még
emlékezett az utazás izgalmára. A finom falatokra a buszon.
Titokban megfigyelhetné Ziggyt, milyen kapcsolatot ápol a
többi gyerekkel. Gondja lenne rá, hogy normális legyen.

Persze, hogy normális.
Ahogy egész délelőtt, újra eszébe jutottak azok a rózsaszín

borítékok. Az a rengeteg boríték! Nem számít, hogy Ziggyt nem
hívták meg a partira. Még túl kicsi ahhoz, hogy megsérüljön, és
a kölykök még különben sem ismerik egymást olyan jól.
Butaság ezen agyalni.

Ő azonban nagyon is megsérült Ziggy nevében, s ami még
fontosabb: valamiért felelősnek érezte magát, mintha ő kavarta
volna meg a dolgokat. Mindent megtett, hogy elfelejtse az
iskolalátogatáson történteket, erre most megint csak erre tudott
gondolni.

A víz már lobogott.
Ha Ziggy tényleg bántotta Amabellát, ha még egyszer ilyesmit



tesz, soha egy bulira se fogják meghívni. A tanárok beszélni
akarnak majd vele. El kell hurcolni Ziggyt egy
gyerekpszichológushoz.

Beszélnie kell a vele kapcsolatos összes titkos félelméről.
Megremegett a keze, ahogy forró vizet töltött a bögrébe.
– Ha Ziggyt nem hívják meg, Chloe se megy – közölte vele

Madeline reggel a kávézóban.
– Kérlek, ne csináld ezt – könyörgött. – Tisztára elmérgesíted

a helyzetet.
Madeline csak felvonta a szemöldökét és a vállát.
– Már megmondtam Renatának is.
Teljesen elborzadt. Hát ez remek. Renatának még több oka

lesz gyűlölnie. Az ellenséget látni benne. Amikor legutóbb
ellenségként kezelték, még ő is az elemibe járt. Sosem hitte
volna, hogy olyan lesz iskolába küldenie a gyerekét, mintha ő
maga térne vissza a padba.

Aznap talán mégis rá kellett volna vennie Ziggyt, hogy
kérjen bocsánatot. Ő is bocsánatot kérhetett volna. „Annyira
sajnálom – mondhatta volna Renatának. – Rettenetesen
sajnálom. Még sosem csinált ilyesmit, és gondom lesz rá, hogy
ez soha többé ne fordulhasson elő.”

Persze az egésznek semmi értelme. Ziggy megmondta, hogy
nem csinált semmit. Ő sem reagálhatott máshogyan.

Magával vitte a teát az étkezőasztalhoz, visszaült a
számítógéphez, és kicsomagolt egy újabb rágót.

Helyes. Igenis jelentkezni fog valahányszor önkéntest
keresnek. A szülő tevékeny részvétele jót tesz a gyerek
előmenetelének, hirdeti az iskola (bár gyaníthatóan csak azért,
hogy lefaragja a költségeket). Megpróbál összebarátkozni más
anyukákkal, nem csak Madeline-nel és Celeste-tel, ha pedig
összefut Renatával, udvarias és előzékeny lesz.

– Egy hét alatt elfelejtik – vélte az apja, amikor aznap reggel
a kávézóban a partiról beszéltek.

– Vagy örökre feljegyzik – vélte Madeline férje, Ed. – Most,



hogy a feleségem is benne van…
Az anyja úgy kacagott, mintha régről ismerné Madeline-t és a

hárpiaságát. (Miről beszélhettek olyan sokáig a parton?
Összerezzent, ha belegondolt, hogy az anyja megosztotta a vele
kapcsolatos összes aggodalmát: „Nincs egy fiúja! Olyan sovány!
Még fodrászhoz se jár!”)

Madeline a csuklóján viselt vastag, ezüst karkötőt babrálta.
– Reszkessetek! – kiáltott fel hirtelen, és úgy meresztette a

szemét, mintha prédát keresne. Jane nevetett, miközben arra
gondolt: remek, az újdonsült barátnőm teljesen meg van
húzatva.

Csak azért vált belőle ellenség az elemiben, mert azzá tette
egy Emily Berry nevű karizmatikus lány, aki mindig katicás
hajcsatot viselt. Madeline lenne Emily Berry negyvenéves
kiadása? Limonádé helyett pezsgő? Eperízű szájfény helyett
vérvörös rúzs? Olyan sziporka, aki boldogan vihart kavar a
kedvéért, s még csak nem is tud haragudni rá?

Megrázta a fejét, hogy rendbe tegye gondolatait. Ez
nevetséges. Rég felnőtt. Nem kell jelentkeznie az igazgatói
irodában, mint tízéves korában. (Emily lehuppant mellé a
székre, a lábát rugdosta, rágózott és vigyorgott, valahányszor az
igazgató félrefordította a tekintetét, mint aki remekül
szórakozik.)

Oké. Koncentrálj!
Kivette a következő iratot Perfekt Pete cipődobozából.

Óvatosan bánt vele, mintha már az érintése is fertőzne. Egy
szerelvény nagykereskedés számlája. Szép munka, Pete. Ez
legalább kapcsolódik a szakmádhoz.

A billentyűzeten nyugtatta kezét. „Gyerünk. Vigyázz, kész,
rajt.” Ha azt akarta, hogy a munkája adatbeviteli része
jövedelmező és elviselhető legyen, fürgén kellett dolgoznia.
Amikor egy könyvelő először munkát adott neki, azt mondta, rá
fog menni hat-nyolc órája. Négy óra alatt végzett, és hatot
számlázott. Azóta még gyorsabb lett. Mintha számítógépes



játékot játszana, hogy megtudja, melyik szintig képes eljutni.
Talán nem erről a munkáról álmodott, de örömét lelte abban,

hogy a kusza papírhalomból takaros számoszlopokat varázsolt.
Szerette felhívni az ügyfeleket – jobbára a Pete-hez hasonló
kisvállalkozókat –, hogy talált egy új lehetőséget az
adócsökkentésre. Ám mindenekelőtt: büszkeséggel töltötte el a
tudat, hogy eltartja magát és Ziggyt, öt éve egyetlen centet se
kellett kérnie a szüleitől, még ha ez azzal járt is, hogy néha
éjszakába nyúlóan dolgozott.

Becsvágyó tizenhét évesként nem ilyen karriert képzelt
magának, de most már az is nehezére esett, hogy
visszaemlékezzen azokra az időkre, amikor még elég ártatlan és
vakmerő volt ahhoz, hogy egy bizonyos életről álmodjon –
mintha az ember megválaszthatná, hogyan alakuljanak a dolgai.

Sirály rikoltott, őt pedig egy pillanatra megzavarta a hang.
Végül is ezt ő választotta. Ő döntött úgy, hogy a parton akar

élni, amihez épp annyi joga van, mint bárki másnak. Kétórányi
munkáért bármikor megjutalmazhatja magát egy tengerparti
sétával. Akár a nap közepén. Beugorhat a Blue Bluesba, kérhet
egy kávét elvitelre, azután készíthet róla egy művészi fotót az
egyik fehér kerítésoszlopon, háttérben a tengerrel, hogy kitegye
a Facebookra: „Jól megérdemelt pihenés! Igen, ekkora mázlista
vagyok!” Mire mások ráírnának: „Jó neked, csajszi.”

Ha ilyen tökéletes Facebook-életet élne, talán végre
elkezdene hinni magában.

Vagy kiírhatná ezt is: „Eldurran az agyam! Ziggy az
egyetlen, akit nem hívtak meg egy szülinapi buliba!! Grrr!!!”
Mások nyugtatgatnák: „WTF?” vagy „Jaj, szegény kis Ziggy!”

Legyőzhetné a félelmét, és legalább a profilképén
változtathatna, ami valahogy utat találna a barátai
hírfolyamába.

Akkor ő és Ziggy végre normálisan élhetne. Talán még
randizhatna is. Az anyja örömére.

Felvette a mobilját, és elolvasta az üzenetet, amit a barátnője,



Anna előző nap küldött.
„Emlékszel Gregre? Az uncsitesómra, akivel 15 évesen taliztál?

Sydbe költözött. Elkérte a számodat, hogy meghívjon egy italra.
Megadjam? Semmi kényszer. (Tiszta dögös lett. Nem hiába a rokonom.)
x”

Oké.
Emlékezett Gregre. Félénk fiú. Alacsony. Vörös. Elsütött egy

béna poént, amit senki se értett, mindenki csak azt kérdezgette,
„Mi? Hogyan?”, ő meg azt felelte: „Á, inkább hagyjuk.”
Megragadt a fejében, annyira megsajnálta.

Miért is ne?
Egy italt még kibír Greggel.
Épp ideje lenne. Ziggy már iskolás. A parton élnek.
Visszaírt: OK x.
Belekortyolt a teájába, és a billentyűzetre tette ujjait.
A teste reagált helyette. Még csak nem is az üzenetre

gondolt. Perfekt Pete szennyvízcsövei és záródugói jártak a
fejében.

A rátörő heves rosszulléttől meggörnyedt, míg homloka az
asztalhoz préselődött. A szája elé kapta tenyerét. Vér tolult az
agyába. Megérezte azt a szagot. Megesküdött volna, hogy
valóságos, hogy ott terjeng a lakásában. Néha, amikor Ziggy
kedélye minden előjel nélkül megváltozott, jókedvűről
haragosra váltott, rajta is ezt érezte.

Félig felegyenesedett és öklendezve kapott a telefon után.
Reszkető ujjakkal írta Annának: „Mégse add meg a számom!
Meggondoltam magam!”

Szinte azonnal megjött a válasz.
Már késő. ☺

* * *

Thea: Úgy hallottam, Jane-nek „viszonya” volt az egyik apával.
Sejtelmem sincs, melyikkel, csak azt tudom, hogy nem a



férjemmel!

Bonnie: Nem volt viszonya senkivel.

Carol: Tudják, hogy egy férfi is volt az Erotikus Könyvklubban?
Szerencsére nem a férjem. Őt csak a golfmagazin érdekli.

Jonathan: Ja, én voltam az egyetlen férfi az úgynevezett
Erotikus Könyvklubban, csakhogy vicc volt az egész. Tényleg
könyvklub. Totál átlagos könyvklub.

Melissa: Jane-nek nem az egyik otthoni apukával volt viszonya?

Gabrielle: Nem is Jane-nek volt viszonya! Mindig úgy járt, mint
egy evangéliumi keresztény: lapos cipő, semmi ékszer, semmi
smink. De az az alak! Egy gramm zsír nem volt rajta. A
legvékonyabb anyuka az iskolában. Basszus, de éhes vagyok.
Próbálta már az 5:2-es diétát? Ma van a böjti napom. Mindjárt
éhen veszek.



21. fejezet

Celeste korán érkezett a gyerekeiért. Vágyott már a tömzsi kis
testükre és arra a túlságosan illékony pillanatra, amikor a
nyakán lógnak, és kis karjukkal a szuszt is beléfojtják, ő pedig
puszit nyom forró, bódító illatú fejükre, mielőtt izegve-
mozogva kiszabadulnak az öleléséből. Miközben mindvégig
tudta, hogy negyedórán belül kiabálni fog velük. Kifárasztják
és az őrületbe kergetik. Az éjjel még kilenckor se akartak
aludni. Ami túl késő. Ő pedig rossz anya. „Aludjatok már!”,
rivallt rájuk a végén. Mindig is gondot okozott számára, hogy
időben ágyba dugja őket – hacsak Perry nem volt otthon.
Perrynek szót fogadtak.

Aki jó apuka. És jó férj. Általában.
– Ki kell alakítanod a mindennapi rutint – tanácsolta a

testvére Aucklandből, mire Celeste felnyögött.
– Hű, micsoda forradalmi ötlet! Nekem miért nem jutott

eszembe?
Ha a gyerekek jó alvók, azt valamiért mindig a szülők

érdemének tulajdonítják, sosem a jó szerencsének. A szülők
követik a bevált szabályokat, és azok náluk is beválnak. Vagyis
Celeste nem követi a szabályokat. És próbálná csak bizonyítani
az ellenkezőjét! Megbomlana a téridő szerkezete.

– Szia, Celeste!
Celeste összerezzent.
– Jane! – Mellkasához kapta a kezét. Szokás szerint

gondolatban máshol járt, ezért nem hallotta a lépteket. Zavarta,
hogy mindig felugrott, mint egy eszelős, ha bárki felbukkant.

– Bocs – szabadkozott Jane. – Nem akartam rád ijeszteni.
– Milyen volt a napod? – érdeklődött Celeste. – Sokat



dolgoztál?
Tudta, hogy Jane könyvelésből tartja el magát. Elképzelte,

ahogy ott ül az íróasztalánál, a kopár kis bérlakásában. (Még
nem járt nála, de ismerte a vöröstégla-házakat a Beaumont
Streeten, lent a part mellett, és feltételezte, hogy Jane lakása
éppoly dísztelen, mint Jane maga. Semmi felesleg. Semmi
csetresz.) Vonzónak találta életének egyszerűségét. Akárcsak
Ziggyt. Bájos és csendes sötét hajú kisfiú (eltekintve persze
attól a fura fojtogatós incidenstől). Semmi bunyó, semmi
birkózás. Nyugodt, komplikációktól mentes élet.

– Végeztem egy részével. – Jane ajka rágcsálószerűen
mozgott, ahogyan fogai a rágót őrölték. – Reggel ittam egy
kávét a szüleimmel, Madeleine-nel és Eddel, azután gyorsan
elment a nap.

– Gyorsan elmegy a nap – értett egyet Celeste, bár az ő napjai
inkább csak vánszorogtak.

– Visszamész dolgozni most, hogy a kölykök iskolába
járnak? – tudakolta Jane. – Mivel foglalkoztál az ikrek előtt?

– Ügyvéd voltam. – Egészen más valaki.
– Hű! Én is ügyvéd akartam lenni. – Valami szikár

szomorúság lappangott Jane hangjában, amit nem igazán értett.
Lefordultak a füves mellékútra, elhaladtak a fehér faház

mellett, ami szinte már az iskolához tartozott.
– Én nem igazán szerettem. – Így volt? A stresszt tényleg

gyűlölte. Minden áldott nap elkésett. De nem szerette legalább
bizonyos részeit? Mondjuk a szövevényes jogi ügyek
kibogozását? Mint egy számtani egyenlet, csak szavakkal. –
Különben se mehetnék vissza a fiúk mellett. Néha eszembe jut,
hogy taníthatnék. Jogot. Bár nem biztos, hogy az jobban
vonzana. – A fiúk mellett nem maradna cérnája a munkához.

Jane hallgatott. Nyilván elkényeztetett kirakati babának
találta.

– Szerencsés vagyok – tette hozzá. – Nem kell dolgoznom.
Perry… szóval kockázati alapokkal foglalkozik.



Most meg kérkedett, miközben csak hálásnak akart tűnni.
Munkáról társalogni más nőkkel kész aknamező. Ha most itt
lenne, Madeline valami hasonlót mondana: „Perry gennyesre
keresi magát, szóval Celeste élete kész sétagalopp.” Azután
bemutatna egy száznyolcvan fokos Madeline-féle piruettet, és
kijelentené, hogy az iker fiúk nevelése minden, csak nem
sétagalopp, és Celeste keményebben gürcöl, mint Perry.

Perry mégis kedvelte Madeline-t. „Megmondó embernek”
hívta.

– Muszáj lesz végeznem valami rendszeres testmozgást, míg
Ziggy a suliban van – sóhajtott fel Jane. – Teljesen elpuhultam.
Már a legkisebb emelkedőn is fújtatok. Szörnyű. Errefelé
mindenki olyan fitt és egészséges.

– Én nem – vágta rá Celeste. – Semmit se mozgok. Madeline
nem is hagy békén, hogy járjak vele edzőterembe. Megveszik
egy kis pilatesért, de én ki nem állom azokat a helyeket.

– Én is utálom őket – fintorodott el Jane. – Azok a nagy izzadt
férfitestek…

– Sétálgathatnánk együtt, amikor a kölykök iskolában vannak
– vetette fel Celeste. – Itt a félszigeten.

Jane fürge, félénk, meglepett pillantást vetett rá.
– Az jó lenne.

* * *

Harper: Azt nyilván tudja, Jane és Celeste mekkora barátnők
voltak. Hát, azért annyira mégsem, legalábbis én hallottam
valamit a bálon, persze merő véletlenségből. Talán percekkel
azelőtt, hogy az egész történt. Kimentem a teraszra szívni egy
kis friss levegőt… oké, elszívni egy cigit, ha már mindent
tudnia kell, mert kismillió dolog járt a fejemben… szóval a
lényeg, hogy Jane és Celeste is odakint volt, Celeste meg éppen
azt mondta: „Sajnálom. Annyira, de annyira sajnálom.”

* * *



Egy óra lehetett az iskola végéig, amikor telefonált Samira,
Madeline főnöke a Pirriwee Színháznál, hogy megvitassa az új
darab, a Lear király marketingjét. Mielőtt letette (hála a jó égnek!,
nem a telefonon töltött idő után fizették, és ha a főnöke
felajánlotta volna, amúgy is nemet mond, de azért jó lett volna
kapni egy alkalmat, hogy udvariasan és kegyesen
visszautasítsa), Samira megemlítette, hogy „egész rakat” jegye
van a Disney-jégrevü első sorába, ha Madeline igényt tartana rá.

– Mikorra? – nézett fel Madeline a falinaptárra.
– Hm, lássuk csak. Szombat, február huszonnyolcadika két

óra.
A naptárba még semmit sem írt be, mégis ismerősnek találta

a dátumot. A táskájáért nyúlt, és előhúzta a rózsaszín borítékot,
amit Chloe aznap reggel nyomott a kezébe.

Amabella „A” partiját szombatra, február huszonnyolcadikán
két órára hirdették meg.

Madeline elmosolyodott.
– Igen, örülnék azoknak a jegyeknek.

* * *

Thea: Amabella meghívói mentek ki először. Aztán hirtelen azon
kaptuk magunkat, hogy Madeline még ugyanaznap délután
ingyen jegyeket osztogat a Disney-jégrevüre, mintha ő lenne a
télanyó.

Samantha: Azok a jegyek egy vagyonba kerülnek, és Lily
nagyon menni akart. Nem gondoltam rá, hogy ugyanaznap lesz,
mint Amabella partija, viszont Lily se volt Amabella
puszipajtása, szóval rosszul éreztem magam, de azért annyira
nem.

Jonathan: Azt mondják, azért jó apaként otthon maradni a
gyerekkel, mert nincs az a szarkeverés, mint az irodában. Erre



az iskola legelső napján két megvadult anya kereszttüzében
találtam magam!

Bonnie: Mi Amabella partijára mentünk. Azt hiszem, Madeline
elfelejtett adni nekünk azokból a jegyekből. Biztos
feledékenységből.

Adrian Quinlan rendőrnyomozó: Mindenről beszélünk a
szülőkkel, ami abban az iskolában folyt. Biztosíthatom róla,
hogy nem ez az első alkalom, amikor egy jelentéktelennek tűnő
vita erőszakba torkollik.



22. fejezet

Celeste és Perry a kanapén kortyolgatta a vörösbort, Lindt
csokigolyókat falatozott, és zsinórban a harmadik The Walking
Dead epizódot nézte. A fiúk békésen aludtak. A házra néma
csend borult, leszámítva a tévéből felhangzó csoszogó lépteket.
A főszereplő kivont késsel lopakodott az erdőben. Az egyik fa
mögül hirtelen zombi bukkant elő: rothadó fekete arcú rémalak,
aki csattogó fogakkal és torokhangon hörgött, ahogy a zombik
általában szoktak. Celeste és Perry egyszerre pattant és sikoltott
fel.

Perry még a pólóját is leöntötte a borral.
– A szar megállt bennem – nyögött fel.
A fickó a képernyőn markolatig mártotta kését a zombi

koponyájába.
– Ez az! – lelkendezett Celeste.
– Állítsd meg, amíg töltök egy másikat – kérte Perry.
Celeste kézbe vette a távirányítót, és leállította a DVD-t.
– Ez még jobb, mint a múltkori évad.
– Holnap hivatalosak vagyunk valami gyerekzsúrra? –

kérdezte a férfi töltés közben. – Ma belefutottam Mark
Whittakerbe, aki azt mondta, hogy számít ránk. Az anyától
hallotta, hogy mi is megyünk. Valami Renatától. Ezzel a
Renatával találkoztam, amikor elkísértelek titeket az iskolába?

– Ezzel – bólintott Celeste. – Meghívott minket Amabella
bulijába, de nem megyünk el.

Nem koncentrált, az a gond. Nem volt ideje felkészülni.
Élvezte a bort, a csokit és a zombikat. Perry nem egészen egy
hete ért haza. Utazás után mindig olyan figyelmesen és
gyengéden bánt vele, különösen, ha elhagyta az országot. Attól



valahogy megtisztult. Kisimult az arca, felragyogott a szeme.
Hetekbe telt, míg a keserűség újra lerakódott benne. Pedig a
kölykök ma este pokoli hisztit nyomtak le. „Hagyjuk pihenni
anyát”, kérte őket Perry, és magára vállalta a komplett
fürdetést, fogmosást, meseolvasást, míg ő a kanapén ücsörgött,
olvasta a könyvét, és kortyolgatta a Perry Meglepetését. A férje
évekkel korábban találta ki ezt a koktélt. Csokoládé, tejszín,
eper és fahéj egyszerre érződött rajta, s amelyik nőnek eddig
elkészítette, mind megvadult tőle. „Odaadom a receptért a
kölykeimet”, mondta egyszer Madeline.

Perry feltöltötte borospoharát.
– Miért is nem megyünk?
– Disney-jégrevüre viszem a fiúkat. Madeline szerzett potya

jegyet, ezért egy kisebb csapattal odamegyünk. – Újabb
csokidarabkát vett a szájába. Már megírta Renatának, mennyire
sajnálja, de nem kapott tőle választ, s miután Amabellát mindig
a dadus fuvarozta, az első nap óta nem is találkozott vele.
Tudta, hogy csak Madeline és Jane kedvéért nem megy el a
zsúrra, de mit számít? Madeline és Jane a barátnői, ez pedig
csak egy szülinapi parti. Nem élet-halál kérdés.

– Szóval én nem vagyok hivatalos a jégvarázsra? – Perry
belekortyolt a borába. Celeste ekkor érezte meg. A gyomrában.
Azt a kis rándulást. Pedig a férje hétköznapi hangon beszélt. Ha
óvatosan válaszol, még megmentheti az estét.

Letette a csokoládét.
– Sajnálom – felelt. – Azt hittem, szívesebben lennél egy

kicsit egyedül. Elmehetnél edzeni…
Perry megállt felette, kezében még most is a borospalackkal.

Mosolygott.
– Három hétig távol voltam. Pénteken újra elmegyek. Miért

akarnék egyedül lenni?
Nem tűnt vagy hangzott mérgesnek, Celeste mégis ott érezte

a levegőben, mint vihar előtt a kisülésre váró elektromos töltést.
A hajszálak is meredeztek a karján.



– Sajnálom – szabadkozott. – Nem gondolkodtam.
– Máris eleged van belőlem? – Sértett hangon beszélt. Joggal,

hiszen tényleg nem gondolkodott. Pedig már tudhatná. Perry
folyton fürkészi a jeleket, amelyek azt bizonyítják számára,
hogy már nem szereti. Mintha keresné az alkalmat, hogy joggal
haragudhasson rá.

Készült felállni a kanapéról, de ezzel csak kiprovokálta
volna az összecsapást. Néha, amikor szokványos módon
viselkedett, egy apró lökéssel visszaterelhette a régi pályára.
Csak felnézett rá.

– A fiúk még csak nem is ismerik azt a kislányt. És alig jutok
el velük ilyen élő előadásokra. Egyszerűen ez tűnt jobb
választásnak.

– És miért nem jutsz el velük ilyen élő előadásokra? –
kérdezte Perry. – Nem szorulunk rá a potya jegyekre. Miért
nem mondtad Madeline-nek, hogy adja a jegyét olyannak, aki
tényleg értékelné?

– Nem tudom. Ez nem igazán a pénzről szól…
Ez eszébe se jutott. Megfosztott egy másik anyukát az

ingyenjegytől. Gondolnia kellett volna arra is, hogy Perry
addigra visszatér, és együtt akar majd lenni a fiúkkal, de olyan
gyakran volt távol, hogy rutinból úgy szervezte a társasági
elfoglaltságait, ahogy neki megfelelt.

– Sajnálom – szólt nyugodt hangon. Sajnálta is, csak már
hiába. A férje úgysem hitt neki. – Talán mégis a zsúrt kellett
volna választanom. – Felállt. – Megyek, kiveszem a lencséket.
Viszket a szemem.

Elsétált volna mellette, de ő megragadta a karját. Ujjai
belevájtak a húsába.

– Hé – szólt rá. – Ez fáj.
A játékhoz tartozott, hogy először mindig felháborodottan

vagy meglepetten reagált, mintha még sosem történt volna
ilyen. Mintha nem is értené, mit művel Perry.

A szorítás erősödött.



– Ne – nyögött fel. – Perry. Ne!
A fájdalom feltüzelte a haragját. A mindig benne lappangó

haragot, ezt a gyúlékony folyadékkal teli tartályt. Hallotta,
ahogy máris éles és hisztérikus hangon beszél. Zsémbes, hisztis
feleségként.

– Nem nagy ügy, Perry. Miért fújod fel így a dolgokat?
Ez már régen nem a zsúrról szólt. Hanem minden másról. Az

ujjak tovább feszültek a karján. Perry mintha tudatosan
elhatározta volna, pontosan mennyire fogja bántani.

Azután ellökte, épp csak akkora erővel, hogy esetlenül
megtántorodjon.

Akkor hátralépett, felemelte az állát, és zajosan, az orrán át
szívta be a levegőt, míg karja lazán lógott az oldalán. Látni
akarta, mit lép erre.

Lehetőség akadt bőven.
Néha megpróbált felnőttként reagálni. „Ez elfogadhatatlan.”
Néha kiabált.
Néha faképnél hagyta.
Néha felvette a kesztyűt. Úgy püfölte és rugdosta, ahogy

valamikor a bátyját. A férje egy ideig mindig hagyta, mintha ezt
akarná, mintha éppen erre lenne szüksége, mielőtt megragadta
a csuklóját. Másnap nemcsak ő ébredt véraláfutásokkal, Perry
testén is ezeket látta. Ugyanolyan, mint ő. Ugyanolyan beteg.
„Nem érdekel, ki kezdte!”, rivallt mindig a gyerekekre.

Egyik módszer sem vált be.
– Elhagylak, ha még egyszer ezt csinálod – mondta a legelső

alkalom után. Halálos komolyan is gondolta, de még mennyire!
Pontosan tudta, hogyan kell viselkedni az ilyen helyzetekben.
A fiúk még csak nyolc hónaposak voltak. Perry sírt. Ő is sírt.
Perry megígérte. Megesküdött a gyerekei életére. Nem tudott
tükörbe nézni. Akkor vette neki az első ékszert, amit sosem
viselt.

Egy héttel az ikrek második születésnapja után újra
megtörtént. Rosszabb volt, mint először. Teljesen maga alá



került. Kútba esett a házassága. El kell hagynia a férjét, ehhez
kétség sem fér. Csakhogy aznap éjjel mindkét fiú csúnyán
köhögni kezdett. Másnapra Josh olyan beteg lett, hogy a
gyerekorvos kihívta a mentőket. Három éjszakát töltött az
intenzíven. Az érzékeny lila foltok Celeste bal csípőjén
nevetségesen jelentéktelennek tűntek, amikor az orvos megállt
előttük, és csendesen közölte: „Azt hiszem, muszáj lesz
intubálnunk.”

Csak az érdekelte, hogy Josh jobban legyen, és végül jobban
is lett: felült az ágyban, hogy attól a borzalmas csőtől még
mindig fátyolos hangon fagyit követeljen, meg a testvérét.
Perryvel szinte táncra perdültek az örömtől, majd néhány
nappal Josh hazatérése után Perry elutazott Hongkongba, s
ezzel el is szállt a történelmi lehetőség.

A határozatlansága mögött ott lappangott egy
megkerülhetetlen tény is: szerette Perryt. Még mindig szerette,
sőt szerelmes volt belé. Perry boldoggá tette és megnevettette.
Még mindig szívesen beszélgetett, tévézett vagy feküdt vele az
ágyban a hideg, esős reggeleken. Még mindig kívánta.

Csak valahányszor nem hagyta el, kimondatlanul is
felhatalmazta arra, amit művelt vele. Pontosan tudta ezt. Okos
és iskolázott nőként másként is dönthetett: bárhová
elutazhatott, bárkitől segítséget kérhetett, még ügyvédre se
kellett költenie. Visszamehetett dolgozni, eltarthatta magát.
Attól sem rettegett, hogy Perry megöli, ha megpróbálja
elhagyni. Attól sem, hogy elveszi tőle a gyerekeit.

Az egyik anyuka az iskolából, Gabrielle, gyakran
beszélgetett vele tanítás után, a játszótéren, míg az ő fia és
Celeste gyerekei nindzsának képzelték magukat.

– Holnap kezdek egy új diétát – közölte vele Gabrielle éppen
tegnap. – Persze valószínűleg ezt sem csinálom végig, azután
mardos majd az önutálat. – Végigmérte. – Halványlila sejtésed
sincs, miről beszélek, igaz, te bikinimodell?

Igazából van, gondolta Celeste. Pontosan tudom, miről



beszélsz.
Most a karjához préselte tenyerét és küzdött a vággyal, hogy

sírva fakadjon. Holnap megint nem kell ujjatlan ruhát húznia.
– Nem tudom, miért… – Elhallgatott. „Nem tudom, miért

maradok. Nem tudom, mivel érdemeltem ki ezt. Nem tudom, miért
csinálod ezt, miért csináljuk ezt, miért történik ez folyton.”

– Celeste… – szólalt meg a férfi érdes hangon, ő pedig látta,
ahogy az erőszak elpárolgott belőle. A DVD újraindult. Perry
felkapta a távirányítót, és lekapcsolta a tévét. – Ó, istenem!
Annyira sajnálom! – A megbánástól megereszkedett az arca.

Vége. Nem lesz több vádaskodás a partival kapcsolatban.
Épp ellenkezőleg: Perry gyengéden és figyelmesen bánik majd
vele. Nem lesz a földön még egy asszony, akit így a tenyerén
hordoz a férje. Még élvezni is fogja: átadja magát a könnyes és
jogos elégtételnek, amiért rosszul bántak vele.

Hagyta lehullni kezét a karjáról.
Sokkal rosszabb is lehetett volna. Csak nagyritkán ütötte meg

az arcán. Sosem tört végtagja, sosem kellettek öltések.
Zúzódásait jótékonyan elfedte a garbó, a hosszú ujj vagy
nadrág. Sosem emelt volna kezet a gyerekekre. A fiúk sosem
látták őket így. Rosszabb is lehetett volna. Ó, mennyivel
rosszabb. Olvasott a családon belüli erőszak áldozatairól.
Rettenetes dolgokat. Valóságos dolgokat. Amit Perry tesz, az
nem számít. Jelentéktelen apróság, ami még megalázóbbá teszi
az egészet. Gyerekes, értelmetlen marakodás.

Csak egy döccenő házasságuk tükörsima aszfaltján. Minden
kapcsolatban vannak döccenők. Egyszer fent, egyszer lent. Mint
az anyaságban. A fiúk minden reggel bemásztak mellé az
ágyba, hogy megölelgesse őket, ami eleinte mennyei érzés volt,
de pár perc alatt összekaptak valamin, és tönkrement minden.
A fiai egyszerre voltak imádnivaló apróságok és habzó szájú
veszett kisállatok.

Perryt éppúgy képtelen lenne elhagyni, ahogy a fiúkat.
Perry kitárta felé a karját.



– Celeste!
Elfordította a fejét, és tett egy lépést, de ott senkit se talált,

aki megnyugtathatja. Ezt csakis Perry teheti meg. Az igazi énje.
Előrelépett, és a mellkasára hajtotta a fejét.

* * *

Samantha: Sosem felejtem el a pillanatot, amikor Perry és
Celeste megjelent a bálon. Mintha egy lökéshullám futott volna
végig a termen. Mindenki megtorpant, és csak nézte őket.



23. fejezet

– Hát nem VARÁZSLATOS? – lelkendezett Madeline Chloénak,
ahogy ott ültek pazar helyükön, közvetlenül az óriási jégpálya
szélén. – Még a jég hidegségét is érezni. Brr! Vajon a
hercegnők…

Chloe felé nyúlt, és gyengéden betapasztotta a száját kis
tenyerével.

– Csitt.
Madeline tudta, hogy túl sokat beszél, mert egyszerre

szorong és gyötri a bűntudat. A mai napnak frenetikusan kell
sikerülnie, hogy megérje az az áthidalhatatlan szakadék, amit
ezáltal nyitott saját maga és Renata között. Nyolc előkészítős
kisgyerek, aki másként ott lett volna Amabella zsúrján, egyedül
neki köszönhetően vett részt a Disney jégrevüjén.

Madeline elnézett Chloe mellett Ziggyre, akinek ölében
megtermett plüssjáték trónolt. Ziggy miatt vannak ma itt,
emlékeztette magát. Szegény apátlan Ziggy miatt, aki titokban
talán gyakorló pszichopata… de akkor is!

– A hétvégén nálad van Harry, a víziló? – kérdezte élénken.
Harry, a víziló, az osztály kabalája. Minden hétvégén másvalaki
vitte haza, a könyvvel együtt, amibe színes kis történetet kellett
írnia a hétvégéről, lehetőleg fényképek kíséretével.

Ziggy szótlanul bólintott. Nem a szavak gyermeke.
Jane előrehajolt, diszkréten rágózva, ahogy mindig.
– Elég stresszes dolog Harryre vigyázni. Gondoskodnunk

kell arról, hogy jól érezze magát. Múlt hétvégén
hullámvasutazni vitték, szóval… áá! – Jane megtántorodott,
amint az ikerpár egyik tagja, aki mellette ült, és a testvérével
verekedett, belekönyökölt a halántékába.



– Josh! – szólt rá éles hangon Celeste. – Max! Fejezzétek be!
Madeline belegondolt, hogy minden rendben van-e Celeste-

tel. Sápadtnak és kimerültnek tűnt, szeme alatt lilás árnyak
húzódtak, habár rajta ez is művészi sminknek hatott, amit
mindenkinek ki kéne próbálnia.

A csarnok fényei kezdtek elhalványulni, azután teljes
sötétség lett. Chloe megmarkolta anyja karját. Felharsant a zene,
de olyan erővel, hogy Madeline a levegőben érezte lüktetését.
A jégpálya megtelt mindenféle színes pergő-forgó Disney-
karakterrel. Madeline a vendégeit nézte, akiknek profilját
élesen kirajzolta a jégre irányított reflektorok fénye. Minden
gyerek egyenesen előremeredt, kihúzta magát, és teljesen a
látványosság hatása alá került, miközben minden szülő a
gyermeke felé fordult, hogy mosolyogva örüljön az örömének.

Kivéve Celeste-et, aki lehajtotta a fejét, és a homlokára
tapasztotta a kezét.

* * *

„Muszáj elhagynom”, gondolta Celeste. Néha, amikor másra
gondolt, a tény hirtelen egy felé röppenő ököl erejével taglózta
le. „Ver a férjem.”

Jesszusom, ennyire zakkant lenne? Ezek a hülye észérvek!
Még hogy döccenő? Még szép, hogy el kell hagynia. Még ma!
Azonnal! Amint hazaérnek az előadásról, összecsomagol.

Csak a fiúk annyira fáradtak és nyűgösek lesznek…

* * *

– Fantasztikus volt! – lelkendezett Jane az anyjának, amikor
felhívta, hogy megtudja, milyen volt a Disney-jégrevü. – Ziggy
imádta. Azt mondja, meg akar tanulni korcsolyázni.

– Nagyapád is imádott korcsolyázni! – vágta rá diadalmasan
az anyja.



– Témánál vagyunk. – Jane nem tette hozzá, hogy az előadás
után minden gyermek kijelentette: most azonnal meg akar
tanulni korcsolyázni. Nem csak az újjászületettek.

– Viszont nem találod ki, kibe futottam a minap – folytatta az
anyja. – Ruth Sullivanbe!

– Tényleg? – Jane-ben felötlött, hogy ez lehet a hívás igazi
oka. Elvégre Ruth nem más, mint az expasija anyja. – Hogy van
Zach? – kérdezett rá.

– Remekül – felelte az anyja. – Csak… ö… eljegyezte magát,
szívem.

– Igazán? – kérdezte Jane kötelességtudóan, miközben
kicsomagolt egy új rágót. A szájába csúsztatta és rágni kezdte.
Nem tudta, mit gondoljon a hírről, annál is inkább, mert máris
újra érezte a közelgő katasztrófa előszelét. Járkálni kezdett a
rendetlen lakásban, felkapdosta a párnákat és szerteszét hagyott
ruhákat.

– Nem tudtam, hogy elmondjam-e – hallotta az anyját. –
Tudom, hogy régen történt, de mégiscsak összetörte a szívedet.

– Nem törte össze a szívemet – vágta rá Jane bosszúsan.
Nem törte össze a szívét, csak tapintatosan szakított vele,

olyan tisztelettudóan és sajnálkozva, amennyire egy tizenkilenc
éves fiú képes, mielőtt európai körútra indul, hogy közben
minél több lányt fektessen le.

Manapság, ha Zach-re gondol, mintha egy régi iskolai
haverra emlékezne, akit őszinte meghatódottsággal ölel az
osztálytalálkozón, aztán öt évig megint nem találkoznak.

Jane letérdelt és bekukkantott a kanapé alá.
– Ruth kérdezett Ziggyről – tette hozzá jelentőségteljesen az

anyja.
– Nem mondod.
– Megmutattam neki a képet, ami az első iskolai napján

készült. Közben figyeltem az arcát, és nem mondott semmit.
Istennek hála, de akkor is tudtam, mire gondol, mert meg kell
mondanom, hogy Ziggy azon a képen egy picit tényleg olyan,



mint…
– Anya! Ziggy picit se hasonlít Zach-re! – Jane felpattant a

padlóról.
Utálta, amikor azon kapta magát, hogy Ziggy gyönyörű arcát

elemzi, s közben keresi az ismerős részleteket: az ajkat, az orrt,
a szemet. Néha azt hitte, ha látna valamit, ha valami
megvillanna a szeme sarkában, egy kicsit meghalna, mielőtt a
részletekből kapkodva újra összerakná Ziggyt.

– Tudom én – bizonygatta az anyja. – Egyáltalán nem
hasonlít Zach-re!

– Minthogy nem Zach az apja.
– Azt is tudom, szívem. Te jó ég! Persze, hogy tudom.

Megmondtad volna.
– Vagy ami lényegesebb, megmondtam volna Zach-nek.
Zach felhívta, miután Ziggy megszületett. Nincs valami, amit

el szeretnél mondani, Jane? kérdezte azon a feszes, eleven
hangján. Nincs, felelte Jane, és már hallotta is a
megkönnyebbült kis sóhajt.

– Persze, persze, tudom – sóhajtott az anyja, mielőtt gyorsan
témát váltott. – Mondd, vannak már jó fotóid arról a kabaláról?
Az apád ismer egy fantasztikus helyet, ahol kinyomtatják
őket… Mennyiért is, Bill? Mennyibe került? Nem, Jane fotói.
Amiket meg kell csinálnia Ziggynek.

– Anya – szakította félbe Jane. Átlépett a konyhába, és
felkapta Ziggy földön heverő hátizsákját. Átfordította. Semmi
sem hullt ki belőle. – Minden rendben, anya. Tudom, hogyan
kell előhívatni a képeket.

Anyja ügyet sem vetett rá.
– Bill! Figyelj már ide! Azt mondtad, van egy weboldal… –

Elhalt a hangja.
Jane besietett a kisebbik szobába, ahol Ziggy a padlón ülve

legózott. Felemelte és megrázta az ágyneműjét.
– Majd megírja a részleteket e-mailben – úszott vissza az

anyja hangja.



– Csodás – felelt szórakozottan Jane. – Most mennem kell,
anya. Majd holnap hívlak.

Letette. Zakatolt a szíve. A homlokára tapasztotta a tenyerét.
Nem. Ez nem lehet. Nem lehetett ennyire hülye.

Ziggy kérdő tekintettel nézett fel.
Jane felsóhajtott.
– Azt hiszem, van egy kis gond.

* * *

Néma csend lett, amikor Madeline felvette a telefont.
– Halló! – szólt újra bele. – Ki az?
Csak zokogást és néhány érthetetlen szót hallott.
– Jane? – Hirtelen ráismert a hangra. – Mi történt? Baj van?
– Semmi se történt – szipogott Jane. – Senki se halt meg.

Igazából az egész rém mulatságos. Olyan vicces, hogy sírok
tőle.

– Mi van már?
– Csak… most vajon mit fog gondolni rólam a többi anyuka?

– Jane hangja megremegett.
– Kit érdekel, mit gondolnak! – csattant fel Madeline.
– Engem – jajdult fel Jane.
– Jane. Mondd el szépen, mi a baj. Mi történt?
– Elvesztettük – zokogta Jane.
– Ki veszett el? Csak nem Ziggy? – Madeline érezte a torkán

felkúszó pánikot. Olyan rögeszmésen viszonyult a saját
gyermekei elvesztéséhez, hogy tüstént ellenőrizte a
pozíciójukat: Chloe az ágyban, Fred olvas Eddel, Abigail az
apjánál alszik (már megint).

– Otthagytuk az ülésen. Emlékszem, még eszembe is jutott,
mekkora katasztrófa lenne, ha elhagynánk. Szó szerint ezt
gondoltam, azután Joshnak vérezni kezdett az orra, ami elvonta
a figyelmemet. Hagytam üzenetet a talált tárgyak osztályán, de
nem volt rajta címke vagy ilyesmi…



– Jane, ennek semmi értelme.
– Harry, a víziló, oké? Elvesztettük Harryt, a vízilovat!

* * *

Thea: Ez van ezekkel az Y-generációs kölykökkel. Nem
törődnek semmivel. Harry, a víziló több mint tíz évig volt az
iskola kabalája. Az az olcsó műanyag vacak, amit hoztak
helyette, rettenetesen büdös. Kínai gagyi. És az arca kicsit se
barátságos.

Harper: Nézze, nem is az, hogy elvesztette Harryt, a vízilovat,
de fotókat ragasztott a könyvbe a kis külön zsúrjáról, amikor
elmentek a Disney-jégrevüre. Úgy, hogy minden gyerek
láthatta. Szegénykék nyilván azt gondolták: engem miért nem
hívtak meg? Mondtam is Renatának, milyen érzéketlennek kell
már lenni ehhez.

Samantha: Igen, és tudja, mi igazán döbbenetes? Azok voltak az
utolsó képek Harryről, a vízilóról. Harryről, közös kulturális
örökségünkről. Harryről, a… elnézést, ez nem vicces.
Egyáltalán nem az.

Gabrielle: Jesszusom, azt a kavarást, amikor szegény Jane
elhagyta az osztály kabaláját, és mindenki úgy tett, mintha nem
lenne nagy ügy, pedig nyilvánvalóan nagy ügy volt. Csak arra
tudtam gondolni, hogy ezeknek tényleg ez a legnagyobb
gondjuk? Hé, nem tűnök vékonyabbnak most, mint amikor
legutóbb találkoztunk? Ledobtam három kilót.



24. fejezet

Két hónappal az adománygyűjtő bál előtt

– HAJRÁ, ZÖLDEEEEK! – kiáltott Madeline, amint a sportnap
alkalmából zöld hajfestéket szórt Chloe hajára.

Chloe és Fred a „Delfinekben” játszott, zöld mezben, ami
azért is szerencsés, mert Madeline-nek jól állt a zöld. Abigail
régi iskolájában a kevésbé hízelgő sárgát kellett viselnie.

– Az a cucc árt az ózonrétegnek – jegyezte meg Abigail.
– Igazán? – Madeline feltartotta a festékesflakont. – Nem

lehet rendesen megcsinálni?
– Anya! Egy lyukat az ózonrétegen nem lehet csak úgy

befoltozni.
Abigail megvetően forgatta a szemét, miközben tovább ette a

házi készítésű tartósítószer-mentes lenmagját, vagy mi a frász
volt abban a müzliben. Manapság, valahányszor hazatért az
apjától, annyi élelmet hozott magával, mintha a vadonban
kellene túlélnie a következő alkalomig.

– Nem a lyukat akarom befoltozni, hanem ezeket a spray-ket
átalakítani. Hogy ne legyen bennük olyan izé. – Madeline
összeráncolt homlokkal próbálta kiolvasni a flakon oldalára
nyomott szöveget, de a túlságosan apró betűk miatt ez nem
ment. Egyszer volt egy fiúja, aki aranyosnak és butának tartotta,
mert mellette mindvégig aranyos és buta volt. Egy
kamaszlánnyal se más.

– CFC gáz – segítette ki Ed. – Hogy ne legyen bennük CFC
gáz.

– Tőlem – vont vállat Abigail.
– Az ikrek szerint az ő anyukájuk nyeri a mamifutást –



szólalt meg Chloe, amint Madeline elkezdte befonni a haját. –
Mondtam nekik, hogy te trilliószor gyorsabb vagy.

Madeline felkacagott. El se tudta képzelni, hogy Celeste
induljon egy futóversenyen. Nyilván a rossz irányba indulna,
vagy meg se hallaná, amikor eldördül a startpisztoly. Mindig
olyan szórakozott.

– Szerintem Bonnie fog nyerni – vélte Abigail. – Iszonyú
gyors.

– Bonnie? – hördült fel Madeline.
– Hm – köszörülte figyelmeztetően a torkát Ed.
– Mi az? – csattant fel Abigail. – Miért ne lehetne gyors?
– Csak azt hittem, jobban izgatja a jóga meg az ilyenek. Nem

az a kardiós fajta. – Madeline visszatért Chloe hajához.
– Pedig gyors. Láttam versenyezni apával a strandon, amúgy

meg sokkal fiatalabb is nálad.
Ed kuncogott egy sort.
– Ezt nevezem bátorságnak, Abigail.
Madeline is nevetett.
– Egy szép napon, ha majd harminc leszel, mindent vissza

fogok mondani neked, amit az elmúlt évben kaptam…
Abigail ledobta a kanalat.
– Csak azt mondom, hogy ne húzd fel magad, ha ő győz!
– Oké, oké, köszönöm, hogy így aggódsz. – Madeline és Ed

kinevette Abigailt, aki egyáltalán nem akart vicces lenni, sőt azt
sem értette, mi olyan vicces, ezért zavarba jött, ami pedig
feldühítette.

– Csak nem értem, miért kell mindig versengened vele – vált
ellenségessé a hangja. – Ez nem olyan, mintha vissza akarnád
szerezni tőle apát, akkor meg mi bajod?

– Abigail – szólt rá Ed. – Nem tetszik ez a hangnem. Beszélj
rendesen anyáddal!

Madeline alig észrevehetően megrázta a fejét.
– Te jó ég! – Abigail ellökte a müzlistálat, és felpattant.
Ördög és pokol, gondolta Madeline. Ennyit a reggelről.



Chloe elfordította fejét a keze alatt, hogy a nővérét figyelje.
– Már nem is mondhatok semmit. – Abigail egész testében

remegett. – Nem lehetek önmagam a saját otthonomban. Nem
lazíthatok.

Madeline-nek eszébe jutott erről Abigail első hisztije, még
hároméves korából, amikor már azt hitte, sosem fogja kiverni a
hisztit, köszönhetően az ő példamutató nevelésének. Nézni is
döbbenet volt, ahogy csöpp testét felkavarta az indulat.
(Tovább akarta enni a csokibékát, ami leesett a szupermarket
padlójára. Ezt már csak nem engedhette neki.)

– Nem kell drámázni, Abigail – folytatta Ed. – Csak szépen
higgadjunk le.

Madeline arra gondolt: kösz szépen, drágám, mert ez mindig
beválik, ha azt mondod egy nőnek, hogy higgadjon le.

– Anyaaa! Nem találom az egyik cipőmet! – Fred hangja
hallatszott az előtérből.

– Egy pillanat, Fred! – kiáltott neki vissza Madeline.
Abigail lassan megrázta a fejét, mintha tényleg

elviselhetetlennek tartaná ezt a kegyetlen bánásmódot.
– Tudod, mit, anya? – Még csak rá se nézett Madeline-re. –

Később akartam elmondani, de inkább elmondom most.
– ANYAAA! – kiabált Fred.
– Anyának dolga van! – rikoltotta Chloe.
– Nézd meg az ágy alatt! – ordította Ed.
Madeline-nek csengett a füle.
– Mit, Abigail?
– Úgy döntöttem, inkább apával és Bonnie-val akarok élni.
– Mit mondtál? – kérdezte Madeline, pedig hallotta.
Oly régóta rettegett ettől, és mindenki azt hajtogatta, hogy

„nem, nem, ez sosem történhet meg, Abigail sosem tenne ilyet,
szüksége van az anyjára”, mégis hónapok óta tudta, hogy ez
lesz. Tudta, hogy bekövetkezik. Legszívesebben ráüvöltött
volna Edre: „Miért mondtad neki, hogy higgadjon le?!”

– Úgy érzem, ott jobb lesz nekem – magyarázta Abigail. –



Mármint spirituális értelemben. – Már nem remegett, csak
higgadtan elvitte tányérját a mosogatóhoz. Mostanában kezdett
úgy is mozogni, mint Bonnie, egy balett-táncos kecsességével,
tekintetét a horizont egy távoli pontjára függesztve.

Chloe arca eltorzult.
– Nem akarom, hogy Abigail az apjánál éljen! – Patakzani

kezdtek a könnyei. Az arcára festett zöld villámok máris
megfolytak.

– ANYAAAA! – ordított Fred. A szomszédok azt hihették,
hogy gyilkolják.

Ed a tenyerébe temette az arcát.
– Ha tényleg ezt akarod… – bólintott Madeline. Abigail

elfordult a mosogatótól, és a szemébe nézett. Abban a
pillanatban csak ők ketten voltak, ahogy oly sok éven át.
Madeline és Abigail. A Mackenzie lányok. Egy csendesebb és
egyszerűbb korból. Amikor még iskola előtt együtt reggeliztek
az ágyban, egy takaró alatt, a felpolcolt párnákon, könyvvel az
ölükben. Madeline fogva tartotta a tekintetét. „Emlékszel, Abigail?
Emlékszel ránk?”

Abigail elfordult.
– Ezt akarom.

* * *

Stu: Ott volt azon a sportnapon. A mamifutás kurva nagy poén
volt. Már bocs a kifejezésért, de látnia kellett volna azokat az
anyákat. Mintha az olimpián lettek volna. Becsszó.

Samantha: Butaság. Ne hallgasson a férjemre! Senki se vette
komolyan. Annyit nevettem, hogy leszakadt a lépem.

* * *

Nathan is megjelent a sportnapon. Madeline alig hitt a
szemének, amikor belebotlott a kolbászsütő standja előtt, amint



Skye a kezét szorongatta. Hajnalok hajnalán.
Nem sok apa vett részt a sportnapon, hacsak nem ő maradt

otthon a gyerekkel, vagy az nem mutatott különleges
érdeklődést a sportok iránt, az exe mégis szakított rá időt, hogy
eljöjjön, ráadásul csíkos pólóban, rövidnadrágban,
baseballsapkában és napszemüvegben, a Jó Apukák hivatalos
egyenruhájában.

– Szóval… csak eljutottál ide is! – szólította meg Madeline,
aki döbbenten látta, hogy még sípot is hord a nyakában.
Önkéntes segítő, a jó életbe! Részt akar venni az eseményen. Ed
szokott önkéntesnek jelentkezni, de neki sürgősen le kellett
adnia valamit. Nathan pedig kiadta magát Ednek. Úgy
parádézott itt, mint egy Jó Apuka, és mindenki bedőlt neki.

– Bizony, most először – vigyorgott Nathan, azután lehervadt
a mosolya. Talán átfutott a fején, hogy az elsőszülött lánya is
részt vehetett ilyen sportnapokon, amíg elemibe járt. Manapság
persze megjelent Abigail minden szereplésén. Abigail nem
sportolt, viszont hegedült, Nathan és Bonnie pedig hiba nélkül
elment minden koncertjére, úgy vigyorgott és tapsikolt, mintha
kezdettől ezt csinálná, mintha ő hurcolta volna Abigailt azokra
az órákra Petershambe, ahol soha nem talált parkolóhelyet,
mintha ők is beszálltak volna a költségekbe, amiket egyedülálló
anyaként nem is engedhetett meg magának, miután a férje egy
cent tartásdíjat sem fizet.

Erre most mégis őket választja.
– Beszélt neked Abigail arról, hogy… – Nathan összerezzent,

mintha egy kényes egészségügyi problémára kérdezne rá.
– Hogy veled akar élni? – fejezte be Madeline. – Igen. Épp

ma reggel említette.
Fizikai fájdalmat érzett. Mint mielőtt kitört rajta az influenza.

Vagy mintha hátba szúrták volna.
A férfi az arcát fürkészte.
– Szóval…
– Felőlem mehet – szakította félbe. Nem adta meg neki az



elégtételt.
– Akkor már csak a pénzt kell megbeszélnünk – bólintott

Nathan.
Most, hogy jó ember lett, fizette a gyerektartást Abigail után.

Pontosan és időben. Panasz nélkül. Egyetlen szóval sem
említve Abigail életének első tíz évét, amikor szerinte egy
centbe sem került az etetése vagy öltöztetése.

– Úgy érted, mostantól én fizessem a gyerektartást neked? –
kérdezte élesen Madeline.

Nathan láthatóan megütközött.
– Ó, nem, egyáltalán nem így értettem…
– Pedig így lenne igazságos. Most, hogy Abigail nevelése

egyedül rád hárul…
– Nézd, Maddie, sosem fogadnék el tőled pénzt – szakította

félbe a férfi. – Főleg azután, hogy én nem… nem tudtam…
mármint azokban az években… – Elfintorodott. – Nézd, tudok
róla, hogy Abigail kiskorában nem voltam éppen mintaapa.
Nem szabadott volna szóba hoznom a pénzt, csak mostanában
kicsit szűkösen vagyunk…

– Talán eladhatnád a menő sportkocsidat – vetette fel
Madeline.

– Ja. – Nathan a gondolatra is ledermedt. – Azt kellene.
Igazad van. Bár igazából közel sem ér annyit, ahogy…
mindegy.

Skye nagy, aggódó szemekkel nézett fel az apjára, azután
kapkodva pislogni kezdett, ahogy azelőtt Abigail. Madeline
látta, ahogy Nathan megnyugtató mosolyt küld felé, és
megszorongatta a kezét. Megszégyenítette. Megszégyenítette a
volt férjét, míg az a kis árvája kezét szorongatta.

Az exeknek igazából ki kéne jelölni egy külön lakónegyedet.
Külön iskolákba kéne járatniuk a gyerekeiket. Kéne valami
törvény, hogy elkerülhessék az ilyen kínos jeleneteket. Az
embernek nem a fájdalom, megalázottság és bűntudat összetett
érzésével kéne birkóznia a kölyke sportnapján. Az ilyen



érzelmeknek sosem szabadna nyilvánosságra kerülniük.
– Miért kellett pont ideköltöznötök, Nathan? – sóhajtott fel.
– Mi? – ráncolta a homlokát Nathan.
– Madeline! Eljött a mamifutás ideje! Készen áll? – Az

előkészítős tanítónő, Miss Barnes feltűzött hajjal pont úgy
nézett ki, mint egy pomponlány. Üdén és kívánatosan, mint egy
leszakításra váró érett gyümölcs. Még üdébben, mint Bonnie. A
szemhéjai nem ereszkedtek meg. Semmije sem ereszkedett
meg. Tündöklő fiatal életében világos, egyszerű és vidám volt
minden. Nathan levette napszemüvegét, hogy jobban láthassa,
és szemlátomást felvidult attól, amit látott. Ed se tenne
másképp.

– Vágjunk bele, Miss Barnes! – bólintott Madeline.

* * *

Adrian Quinlan rendőrnyomozó: Azt próbáljuk felderíteni,
milyen kapcsolatban állt az áldozat a bálon megjelent
szülőkkel.

Harper: Hát, ami azt illeti, vannak bizonyos elképzeléseim.

Stu: Elképzelések? Nincsenek elképzeléseim. Szimplán
másnapos vagyok.



25. fejezet

Az előkészítős anyukák szabálytalan, önfeledten kuncogó
sorban álltak fel a rajtvonalnál. A napfény megcsillant sötét
szemüvegükön. Az égbolt gigászi kék kagylóként borult
föléjük. A tenger zafírként tündöklött a horizonton. Jane
rámosolygott a többi anyára. A többi anya visszamosolygott rá.
Mindenki nagyon kedves volt. Nagyon civilizált. „Szerintem az
egész csak a fejedben létezik – vélte Jane anyja. – Mindenki rég
elfelejtette azt a keveredést az iskolalátogatáson.”

Jane annyira igyekezett, hogy beilleszkedjen az iskola
közösségébe. Minden két hétben beállt a büfépult mögé.
Hétfőnként ő és egy másik szülő besegített Miss Barnesnak,
vele együtt hallgatta a gyerekek olvasógyakorlatait. Udvariasan
csevegett, valahányszor hozta vagy vitte a gyerekét. Játszani
hívta mások gyerekeit.

Mégis érezte, hogy valami nem stimmel. Érezte egy tüntető
fejmozdulatból, egy őszintétlen mosolyból, egy ítélkező kis
megjegyzésből.

Nem nagy ügy, mondogatta magában.
Kis ügy. Nem kéne kivetítenie rá a rettegését. Az

uzsonnásdobozok és könyvtári jegyek, a lehorzsolt térdek és
maszatos kis arcok meghitt világának semmi köze annak a
meleg tavaszi estének az ocsmányságaihoz: a figyelő szemként
rámeredő harsány mennyezeti lámpához, a torkán érzett
szorításhoz, az elsuttogott szavakhoz, melyek férgekként rágták
be magukat az agyába. „Ne gondolj rá! Ne gondolj erre!”

Integetett Ziggynek, aki az oldalvonal mellett, a lelátón ült a
többi előkészítős gyerekkel, Miss Barnes figyelő tekintete
mellett. Tudod, ugye, hogy nem fogok győzni?, kérdezte tőle a



reggelinél. Az anyák némelyikének személyi edzője volt. Az
egyikük maga is személyi edző volt.

– Rajthoz! – kiáltott Jonathan, a kedves otthoni apuka, aki
eljött velük a jégrevüre.

– Hány métert kell futni? – nyögött fel Harper.
– Nem is látom a célszalagot – felelt Gabrielle.
– Nem Renata és Celeste tartja? – ráncolta a homlokát

Samantha. – Hogyan húzták ki magukat ebből?
– Renata mondott valami olyat, hogy…
– Renatának be kellett pólyálni a sípcsontját – közölte Harper

mindentudóan. – Komoly fájdalmai vannak.
– Szerintem nyújthatnánk egyet, lányok. – Bonnie úgy

öltözött, mint aki jógaórát készül tartani: a fél válláról lecsúszó
rikító sárga, ujjatlan haspóló volt rajta. Könnyed mozdulattal
megmarkolta a bokáját, hogy felhúzza a lábszárához.

– Figyelj már, Jess! – szólította meg Audrey vagy Andrea.
Jane mindig elfelejtette a nevét. Egészen közel lépett hozzá, és
cinkos hangon suttogott, mintha valami mély, sötét titkot
osztana meg vele. Jane mostanra ehhez is hozzászokott. A
minap hozzálépett egy nő, aki fátyolosra halkította a hangját,
amint azt kérdezte: „Ma van a könyvtári nap?”

– Jane – igazította ki (bár aligha volt joga megsértődni).
– Bocs – szabadkozott Audrey vagy Andrea. – Figyelj.

Támogatod vagy ellenzed?
– Mit támogatok vagy ellenzek? – kérdezett vissza.
– Hölgyeim! – szólt rájuk Jonathan.
– A muffint – felelt Audrey vagy Andrea. – Támogatod vagy

ellenzed?
– Támogatja – felelt helyette Madeline. – Azért szép

próbálkozás.
– Beszélj csak a magad nevében, Madeline – húzta fel az orrát

Audrey vagy Andrea. – Nekem úgy tűnik, hogy ő ad az
egészségére.

Madeline a szemét forgatta.



– Szóval akkor támogatom a muffint? – értetlenkedett Jane.
– Petíciót nyújtottunk be, hogy a szülők ne küldhessenek

muffint az egész osztályt érintő születésnapokra – közölte
Audrey vagy Andrea. – A túltápláltság súlyos probléma, erre
mi folyton édességgel tömjük a gyerekeinket.

– Tényleg nem értem, mi van ezzel az iskolával és a petíciókkal
– sóhajtott fel Madeline. – Miért kell így fontoskodni? Nem
lehetne csak javaslatot tenni a szülői értekezleten?

– Hölgyeim, kérem! – Jonathan felemelte a startpisztolyt.
– Amúgy hol van Jackie, Jonathan? – érdeklődött Gabrielle.

Az anyáknak szinte a rögeszméjük lett Jonathan felesége, mióta
néhány napja őt is megszólaltatták az esti híradóban, ő pedig
ijesztő precizitással és szakmaisággal helyre tette a riportert,
amikor egy fúzióról faggatta. Amellett Jonathan a maga George
Clooney-s módján egészen jóképű fickó volt, ezért a feleségére
tett utalások is jelezték számára, hogy nem vették észre ezt a
tényt, és eszük ágában sincs flörtölgetni vele.

– Melbourne-ben – felelte Jonathan –, de elég a beszédből.
Rajthoz!

A nők a rajtvonalhoz oldalogtak.
– Bonnie vérprofinak tűnik – jegyezte meg Samantha, amint

Bonnie felvette az induló testhelyzetet.
– Pedig mostanában alig futok – hallotta meg Bonnie. – Nem

tesz jót az ízületeknek.
Jane látta, ahogy Madeline vetett Bonnie-ra egy pillantást,

mielőtt még mélyebben fúrta a pázsitba edzőcipője orrát.
– Elég a trécselésből! – bődült el Jonathan.
– Imádom, amikor ilyen kemény vagy, Jonathan – jegyezte

meg Samantha.
– Felkészülni!
– Ez olyan idegölő – fordult Audrey vagy Andrea Jane-hez. –

Szegény gyerekek, hogyan dolgozzák fel, amiko…
A pisztoly eldördült.



* * *

Thea: Van sejtésem arról, mi történhetett, de erről inkább nem
beszélnék. Ahogyan a négy gyermekemnek is mondani
szoktam: „Halottról vagy jót, vagy semmit.”



26. fejezet

Celeste érezte Renata szorításának erejét a célszalag túlsó
végéről, és próbálta ő is feszesen tartani a magáét, csak éppen
folyton elfeledkezett róla, miért is vannak itt.

– Hogy van Perry? – kiáltott fel Renata. – Épp idehaza?
Valahányszor Renata megjelent az iskolában vagy a

rendezvényeken, kiemelt gondot fordított rá, hogy ne álljon
szóba Jane-nel vagy Madeline-nel (Madeline remekül
szórakozott, Jane kevésbé), viszont mindig beszélt Celeste-tel,
méghozzá azon az idegesítő módon, mintha a régi barátnője
lenne, aki megbántotta, de ő úgy döntött, felnőttként viselkedik
és túllép ezen.

– Jól – kiáltott vissza Celeste.
Az éjjel a legó miatt veszekedtek. A kölykök mindenfelé

széthagyták a legóikat. Rájuk kellett volna parancsolnia, hogy
szedjék össze. Perrynek igaza volt. Épp csak egyszerűbbnek
tűnt, ha maga csinálja meg, miután lefeküdtek, mint emiatt
perlekedni. Az a nyafogás, az a dráma… egyszerűen nem
akarta megint végigcsinálni. Belefáradt. Rossz anya.

– Teljesen elkényezteted őket – vádolta Perry.
– Még csak ötévesek – védekezett Celeste. A kanapén

hajtogatta a mosott ruhát. – Az iskola teljesen kifárasztja őket.
– Nem akarok ilyen disznóólban élni. – Perry arrébb rúgott

egy legót.
– Akkor szedd fel magad – sóhajtott fel Celeste fáradtan.
Ennyi. Több nem is kellett. Ő provokálta ki. Minden egyes

alkalommal.
Perry rámeredt. Azután négykézlábra ereszkedett, és

gondosan felszedegette az összes legódarabkát, hogy a nagy



zöld dobozba gyűjtse. Ő meg csak hajtogatott és nézte. Most
tényleg felszedegeti az összes kockát?

Perry felállt, és a kanapéhoz hozta a dobozt.
– Ilyen egyszerű. Vagy szedesd fel a kölykökkel, vagy szedd

fel magad, vagy bérelj fel egy kibaszott házvezetőnőt.
Egyetlen gyors mozdulattal fejtetőre állította a dobozt, mire

az összes legó zajosan és erőszakosan a nyakába záporozott.
A sokktól és megalázottságtól levegőt is alig kapott.
Felállt, felkapott egy maroknyi legót az öléből és a képébe

vágta.
Tessék. Megint. Az ő hibája. Úgy viselkedett, mint egy

óvodás. Milyen röhejes. Kész ingyencirkusz. Két felnőtt
mindenféléket vág egymáshoz.

A férfi visszakézből arcon ütötte.
Sosem használta az öklét. Sosem tett volna ilyen közönséges

dolgot. Celeste megtántorodott, és bevágta a térdét az
üvegasztal szélébe, de visszanyerte az egyensúlyát, és
karmokként begörbített ujjakkal nekiugrott. Ő meg csak
utálkozva ellökte magától.

Miért is ne? Undorító módon viselkedett.
Azután a férfi elment lefeküdni, ő meg felszedegette a

legókat, és a szemetesbe lapátolta a vacsorát.
Reggelre megduzzadt az ajka, kicsit fájt is, mint amikor

megfázott. Ennyire még senki sem tett megjegyzést. A térdét,
amit belevert a dohányzóasztal szélébe, merevnek és
érzékenynek találta. Nem vészes. Igazából semmiség.

Perry jókedvűen ébredt, fütyörészve főzött tojást a fiúknak.
– Mi történt a nyakaddal, apu? – kérdezte Josh.
Hosszú, vörös karmolás húzódott végig a nyakán, ahol a

körmei felszántották a bőrét.
– A nyakammal? – Perry kitapogatta a karmolást, miközben

cinkos kis pillantást vetett rá. Más szülők akkor néznek így
össze, amikor a gyerekük tesz valami ártatlan és imádnivaló
megjegyzést a Télapóról vagy a szexről. Mintha csak a házasélet



szokványos része lenne, ami előző este történt. – Semmiség,
cimbora – felelte Perry Joshnak. – Nem néztem az orrom elé, és
nekimentem egy fának.

Nem tudta kiverni a fejéből Perry arckifejezését. Mókásnak
találta az egészet. Remekül mulatott rajta, és egy percig se hitte,
hogy bármi következménye lesz.

Kitapintotta érzékeny ajkát.
Tényleg szokványos lenne?
Perry azt mondaná: „Nem, nem szokványos. Ahogy mi sem

vagyunk átlagemberek. Az átlagemberek élnek szokványos
kapcsolatban. Mi mások vagyunk. Különlegesek. Mi jobban
szeretjük egymást, ezért nálunk minden szenvedélyesebb. A
szex is.”

Eldördült a rajtpisztoly, ami magához térítette.
– Jönnek! – kiáltott Renata.
Tizennégy nő szaladt egyenesen feléjük, mintha tolvajt

kergetnének, pumpáló karral, kidüllesztett mellkassal,
felszegett állal. Némelyikük nevetgélt, de a legtöbben halálosan
komolyan vették a dolgot. A gyerekek sikoltozva szurkoltak.
Celeste tekintetével a fiúkat kereste, de sehol sem látta őket.

– Mégsem tudok elindulni a mamifutáson – közölte velük
ma reggel. – Múlt éjjel, miután ti lefeküdtetek, leestem a
lépcsőn.

– Jaj – érzett vele együtt Max, de csak megszokásból.
Igazából nem érdekelte.

– Jobban kéne vigyáznod – jegyezte meg Josh csendesen és
anélkül, hogy ránézett volna.

– Úgy lesz – ígérte meg. Tényleg jobban kéne.
Bonnie és Madeline haladt az élen. Elhúztak. Fej fej mellett.

Hajrá, Madeline, gondolta Celeste. Hajrá, hajrá, hajrá – IGEN! A
mellkasuk átszakította a célszalagot. Kétségkívül Madeline
győzött.

* * *



– Orrhosszal, de Bonnie nyert! – jelentette ki Renata.
– Nem, nem. Biztos vagyok benne, hogy Madeline volt az

első – jelentette ki Renatának Bonnie. Láthatóan nem erőltette
meg magát. Az arcszíne csak egy fokkal tűnt elevenebbnek az
átlagosnál.

– Nem, nem, te győztél, Bonnie – bizonygatta Madeline
elhaló hangon, noha tudta, hogy ő nyert, miután a szeme
sarkából végig Bonnie-t figyelte. Meggörnyedt, a térdére
támaszkodva próbált lélegzethez jutni. Az arca még most is
égett azon a helyen, ahol a nyaklánca ostorként megcsapkodta.

– Egész biztos vagyok benne, hogy Madeline… – kezdte
Celeste.

– Egyértelműen Bonnie – szakította félbe Renata, mire
Madeline hangosan felkacagott. „Ez lenne a szicíliai vérbosszúd,
Renata? Nem hagyod, hogy megnyerjem a mamifutást?”

– Biztos, hogy Madeline – tartott ki Bonnie.
– Biztos, hogy Bonnie – tiltakozott Madeline.
– Ó, az ég szerelmére, akkor legyen döntetlen – nyögött fel

egy hatodikos anyuka, egy Szőke Bubi, akit a szalagok
kiosztásával bíztak meg.

Madeline kihúzta magát.
– Szó sem lehet róla. Bonnie a győztes. – Kikapta a kék

szalagot a hatodikos anyuka kezéből, Bonnie kezébe nyomta, és
ráhajtogatta az ujjait, mintha egy kétdolláros érmét bízna
valamelyik kiskölyökre. – Legyőztél, Bonnie. – Belenézett
Bonnie halványkék szemébe, melyből mély megértést olvasott
ki. – Tisztességes küzdelemben.

* * *

Samantha: Madeline nyert. Betegre nevettük magunkat, amikor
Renata erősködött, hogy Bonnie az első. De hogy ez egy
gyilkossághoz vezetett volna? Nem, azt nem hiszem.



Harper: Harmadik lettem, ha bárkit érdekel.

Melissa: Szigorúan véve Juliette lett a harmadik. Tudja, Renata
dadája. Csak Harper erősködött, hogy egy huszonegy éves
nevelőnő nem számít. Akkoriban persze mindnyájan úgy
tettünk, mintha Juliette nem is létezne.



27. fejezet

Samantha: Figyeljen, nem árt, ha megismeri egy kicsit a
demográfiai helyzetet. Szóval először is ott vannak az
őslakosok. Pirriweenek rengeteg őslakosa van. Mint az én Stum.
A föld sói. Vagy inkább a tenger sói, mert mindnyájan nagy
szörfösök. A legtöbben itt születnek és soha nem is mennek
máshová. Azután vannak az alternatívok. A yuppie hippik.
Azután az elmúlt tíz évben a tehetős bankárok és mindenféle
igazgatók is teleszórták a partot a böhöm nagy palotáikkal.
Viszont! Csak egyetlen állami iskola van az összes kölyöknek!
Szóval az iskolai rendezvényeken a vízvezeték-szerelő, a
bankár és a kristálygyógyász próbál szót érteni egymással.
Röhej az egész. Csoda, ha kitör a palotaforradalom?

* * *

Celeste arra érkezett haza a sportnapról, hogy a takarító kocsija
a ház előtt parkol. Amikor benyitott az ajtón, az emeleten teljes
hangerővel bőgött a porszívó.

Átsétált a konyhába, hogy készítsen magának egy csésze teát.
A takarítók hetente egyszer, péntek reggel jöttek. Kétszáz
dollárt kértek, de minden ragyogott a nyomukban.

Celeste anyja csak hápogott, amikor meghallotta, mennyit
költ Celeste takarításra.

– Szívem, inkább hetente egyszer átmegyek, és segítek –
ajánlkozott. – Tedd el azt a pénzt valami másra.

Az anyja fel sem tudta mérni, mennyire tehetős Perry.
Amikor először látta a nagy házat és a száznyolcvan fokos
tengerparti panorámát, egy kulturális látnivalóval ismerkedő
turista előzékeny, ünnepélyes arckifejezésével járt körbe. Végül



egyetértett azzal, hogy nagyon „szellős”. Számára kétszáz
dollár botrányosan magas összeg volt olyasvalamiért, amit az
ember maga is meg tudott – magának is kellett volna – csinálni.
Elborzadt volna, ha látja most, amint ücsörög, miközben mások
takarítják a házát. Az anyja sosem ült le. Ahogy hazaért az
éjszakai kórházi műszakból, egyenesen a konyhába ment, hogy
meleg reggelit készítsen a családnak, míg az apja újságot
olvasott, ő pedig a testvérével veszekedett.

Szent ég, azok a veszekedések a testvérével. A bátyja
megütötte. Ő meg vissza.

Talán ha nem a bátyja mellett nő fel, ha nem mokány ausztrál
bozótlakónak nevelik: ha megütnek, add vissza, de kétszeresen!
Talán ha csak csendesen és szánni valóan pityergett volna
legelőször, amikor Perry megütötte – talán mindez nem történt
volna meg újra és újra.

A porszívó leállt, majd férfihangot hallott, amit harsány
nevetés követett. Egy fiatal koreai házaspárt fogadtak fel
takarítónak. Általában néma csendben tették a dolgukat, ha ő is
a házban tartózkodott, de most nyilván nem hallották bejönni.
Másként mindig a profi formájukat hozták. Ezt valami
irracionális okból bántónak találta, mintha a barátságukra
vágyott volna. Miért ne nevetgélhetnének és cseveghetnének
együtt mind, amíg takarítanak?

A feje felett futó léptek hallatszottak, majd kislányosan
gyöngyöző kacaj.

Ne szórakozzatok a házamban, gondolta. Takarítsatok!
Megitta a teáját. A csésze bántotta érzékeny ajkát.
Féltékenyen gondolt a takarítóira.
Ott ült a nagy házában, és duzzogott.
Letette a csészét, elővette tárcájából az Amex kártyáját, és

felnyitotta a laptopját. Bejelentkezett a World Vision
weboldalára, és végigkattogtatta a szponzort kereső
kisgyerekek fotóit: már csak a kis kosár hiányzott mellőlük,
hogy a hozzá hasonló gazdag fehér tyúkok megrendelhessék



őket. Máris támogatott három gyereket, miközben próbálta
felkelteni a fiúk érdeklődését is. Nézd! A kis Kegy
Zimbabwéből. Mérföldeket kell gyalogolni, amíg friss vízhez
jut. Te meg csak kinyitod a csapot. „Miért nem vesz le magának
pénzt az automatából?”, kérdezte Josh. Perry válaszolt, ő
magyarázta el angyali türelemmel, ő beszélt a kölyköknek a
háláról és a kevésbé szerencsések segítéséről.

Celeste négy másik gyereket is szponzorált.
Órákba telt volna levelet és szülinapi jó kívánságokat

küldeni mindnek.
Hálátlan liba.
Megérdemled, hogy vernek. De meg ám.
Összecsípte a bőrt a combján, amíg a fájdalomtól könnybe

nem lábadt a szeme. Ebből holnapra újabb véraláfutás lesz.
Amit ő okozott saját magának. Szerette nézni, hogyan
változnak: színeződnek, sötétednek, végül elfakulnak. Mint egy
hobbi. Egy különc időtöltés. Jó, ha lefoglalja magát az ember.

Kezd bedilizni.
Dagonyázott a weboldalakon, melyek elé tárták a világon

létező összes fájdalmat és szenvedést: rákot, ritka genetikai
rendellenességeket, nincstelenséget, jogsértéseket, természeti
katasztrófákat. S csak adott és adott és adott. Húsz perc alatt
eladakozott kétezer dollárt Perry pénzéből. Mindez nem
töltötte el elégtétellel, büszkeséggel vagy örömmel. A
rosszullét kerülgette. Adakozott, miközben egy fiatal lány
letérdelt, és kisúrolta a zuhanyfülkéje minden szutykos kis
sarkát.

Miért nem takarítasz magad? Rúgd ki a takarítókat! Nem
mintha ezzel segítenél rajtuk, nem igaz? Akkor adakozz még
többet! Adj annyit, hogy fájjon.

Elvert még ötezer dollárt.
Ennyit vajon már megéreznek? Nem igazán tudta. Perry

kezelte a pénzt. Elvégre az ő szakterülete. Nem mintha
titkolózott volna. Tudta, milyen szívesen beavatná mindenbe,



végigvenné vele a számlákat és portfoliókat, ha azt akarná, de
már a gondolatba is beleszédült, hogy tudná a pontos számot.

– Ma megnéztem a villanyszámlát, és sírni lett volna kedvem
– mesélte Madeline a minap, mire legszívesebben felajánlotta
volna a pénzt, de Madeline persze nem kért az adományaiból.
Ő és Ed kényelmesen megélnek nélküle. Csak hát a kényelmes
életnek megannyi szintje van: Celeste szintjén például nem
szokás villanyszámlákon sírva fakadni. Különben is, az ember
nem dugdos pénzt a barátainak. Fizeti az ebédet és a kávét, de
még ezzel is vigyázni kell, nehogy megsértsen valakit, nehogy
olyan gyakran tegye, míg már magamutogatásnak tűnik, mintha
a pénz lenne az istene, amikor ez valójában Perry pénze, neki
semmi köze hozzá, csak a vakszerencsének köszönheti, hogy
ilyen előnyös a megjelenése. Erről igazán nem ő döntött.

Egyszer, még a suliban, széles jókedvében, gondolt egyet, és
leült egy Linda nevű lány mellé.

– Reggelt! – köszöntötte.
Linda arcán komikus utálat áradt szét.
– Jaj, Celeste – nyögött fel. – Ma nem tudok mit kezdeni

veled. Pont, amikor ilyen szarul érzem magam, te meg
beszambázol, és tudod, így nézel ki. – Úgy legyintett Celeste
arca felé, mintha le akarna csapni egy visszataszító bogarat.

A lányok köröttük nevetésben törtek ki, mintha valami
botrányos és nevetséges titok pattant volna ki. Csak nevettek és
nevettek, Celeste meg mosolygott, mint egy idióta, mert mi
mást tehetett volna? Mintha pofon ütötték volna, mégis bóknak
kellett vennie. Hálásnak kellett lennie. Sose tűnj túlságosan
boldognak, korholta magát. Az csak súlyosbítja a helyzetet.

Légy hálás, hálás, hálás.
Az emeleten újra beindult a porszívó.
Ennyi év alatt Perry sosem tett megjegyzést arra, ahogyan a

pénzt (az ő pénzét) költötte, csupán alkalmanként emlékeztette,
mindig kedvesen és viccesen, hogy többet is költhet, ha akar.
„Tudod, megengedhetünk magunknak egy újat”, jegyezte meg



egyszer, amikor azon kapta a mosókonyhában, hogy lázasan
sikálja egy selyemblúz nyakát. „Ezt szeretem”, felelte.

(Egy vérfoltot sikált.)
Mióta felhagyott a munkával, megváltozott a pénzhez való

viszonya. Úgy használta, mint valaki más fürdőszobáját:
óvatosan és udvariasan. Tudta, a törvény és a társadalom
szemében (vélhetően) hozzájárul a közös szerzeményhez azzal,
hogy vezeti a háztartást és felneveli a gyerekeket, de akkor sem
költhette Perry pénzét úgy, mint egykor a magáét.

Végül egyetlen délután kerek huszonötezer dollárt vert el.
Vajon észreveszi? Dühös lesz? Ezért is csinálta? Néha, amikor
érezte a benne fortyogó indulatot, amikor tudta, hogy már csak
idő kérdése, amikor a levegőben érezte a vihar előszelét,
szándékosan provokálta. Elintézte, hogy megtörténjen, azzal túl
legyenek rajta.

Még a jótékonysága sem más, csak egy újabb lépés a
házasságuk perverz haláltáncában?

Nem mintha sosem történt volna hasonló. Eljártak
jótékonysági bálokra, ahol Perry komor bólintással licitált húsz-
, harminc-, negyvenezer dolláros tételekre. Persze nemcsak az
adakozás, de a nyerés öröméért is. „Ezek sose licitálnak túl”,
somolygott.

Tényleg nem sajnálta a pénzt. Ha megtudta, hogy egy rokon
vagy barát bajban van, diszkréten írt egy csekket vagy megejtett
egy átutalást, elutasított minden hálálkodást, és témát váltott,
láthatóan zavarba hozta a könnyedség, amellyel orvosolta
mások anyagi krízisét.

Amikor megszólalt a csengő, Celeste indult ajtót nyitni.
– Mrs. White? – Testes, szakállas férfi nyújtott felé egy

gigászi virágcsokrot.
– Köszönöm – bólintott.
– Maga aztán szerencsés asszony! – A férfi úgy tett, mintha

még sosem látta volna, hogy egy nő ekkora figyelmességben
részesül.



– Az már biztos!
Az édes, buja illat csiklandozta az orrát. Valaha szeretett

virágot kapni. Ma már ebben is csak a munkát látta. Keressen
egy vázát. Vágja vissza a szárakat. Rendezze el a virágokat.

Hálátlan picsa.
Elolvasta a parányi kísérőkártyát.
„Szeretlek és sajnálom. Perry.”
A virágos kézírása. Mindig fura érzés töltötte el, ha valaki

más írásával látta Perry szavait. Vajon a virágos belegondolt,
mit követhetett el Perry? Kirúgott a hámból? Lekéste a
vacsorát?

A konyha felé indult a virágokkal. A csokor reszketett, vette
észre, mintha fázna. Ujjai megfeszültek a szárakon. A falhoz
vághatná az egészet, de attól se érezné magát jobban. A
semmiért pusztulnának el. A szirmok hiába szitálnának a
szőnyegre. Neki kellene feltakarítani őket, mielőtt a takarítók
lejönnek az emeletről.

„Az ég szerelmére, Celeste! Pontosan tudod, mit kell tenned.”
Eszébe jutott az év, amikor huszonöt éves lett, amikor

először jelent meg a bíróságon, és kezdett részvényekbe
fektetni, amikor még minden szombaton kemény
fallabdameccseket vívott. Duzzadt a bicepsze, és hatalmasakat
nevetett.

Abban az évben ismerte meg Perryt.
Az anyaságtól és házasságtól teljesen elpuhult, hajdani

önmaga elsilányodott változata lett.
Gondosan lefektette a virágokat az étkezőasztalra, mielőtt

visszatért a laptopjához.
Beírta a keresőbe a „házassági tanácsadás” kifejezést.
Azután megtorpant. Törlés, törlés, törlés. Nem. Ezen már

túlvannak. Ez már nem a feladatok elosztásáról és az érzelmek
feltárásáról szól. Beszélnie kell valakivel, aki ismeri ezt a
viselkedésmintát, aki a megfelelő kérdéseket teszi fel.

Az arca szinte lángolt, ahogy beütötte a három szégyenletes



szót.
Családon. Belüli. Erőszak.



28. fejezet

Vannak rettenetesebb dolgok is, gondolta Madeline, ahogy
összehajtotta a fehér farmert, és betette az Abigail ágyán
várakozó félig telt bőröndbe.

Nem volt joga az érzelmekhez, amiket átélt. Leginkább a
nagyságrendjük aggasztotta. Köszönőviszonyban sem álltak a
tényleges helyzettel.

Szóval Abigail az apjával akar élni, és ezt a maga keresetlen
modorában a tudomására is hozta. Viszont tizennégy éves. A
tizennégy évesek nem az empátiás készségükről ismertek.

Mindig azt hitte, hogy már túltette magát rajta. Nem nagy
ügy. E nélkül is van épp elég tennivalója. Amikor aztán újra
tudatosult benne, mintha gyomorszájon vágták volna. Azon
kapta magát, hogy úgy kapkodja a levegőt, mintha vajúdna.
(Abigaillel kerek huszonhét órát. Nathan és a szülésznő a
focieredményeken poénkodtak, míg ő haldoklott. Jó, talán nem
haldoklott, de úgy érezte, hogy ez a fájdalom csak a halálban
érhet véget, és az általa hallott utolsó szavak arról fognak
szólni, kinek van nagyobb esélye a premierligában.)

Felemelte a szennyeskosárról Abigail egyik topját. Halvány
barack színe a legkevésbé se illett Abigail hajszínéhez, ő mégis
imádta. Csak kézzel lehetett mosni. Hát, mostantól majd Bonnie
mossa. Vagy Nathan új 2.0-s változata talán mosni is tud. Ha
egyszer megmarad a felesége mellett, és önkénteskedik a
hajléktalanszállón… mi ehhez képest a mosás?

A nap folyamán még átjön a testvére furgonjával, hogy
elvigyék Abigail ágyát.

A múlt éjjel Abigail megkérdezte tőle, elvihetné-e az ágyát
Nathan házába. A gyönyörű baldachinos ágyát, amit Eddel



vettek neki a tizennegyedik születésnapjára. Csillagászati
árának minden centjét megérte, hogy láthatták azt az első
örömet Abigail arcán. Szó szerint táncolt boldogságában.
Mintha egészen másvalaki lenne.

– Az ágy marad – szögezte le Ed.
– Az ő ágya – hűtötte le Madeline. – Felőlem nyugodtan

elviheti. – Azért mondta, hogy bántsa, sőt viszontbántsa
Abigailt, hogy úgy tegyen, mintha nem érdekelné a költözése,
hogy mostantól hozzá látogat majd hétvégenként, de az igazi
élete, az igazi otthona valahol máshol lesz. Csakhogy Abigailről
minden lepergett. Egyszerűen örült, hogy megkapta az ágyat.

– Hé – köszönt Ed a hálószoba ajtajából.
– Hé – köszönt vissza Madeline.
– Abigailnek kéne összecsomagolnia – jegyezte meg Ed. –

Elég nagy hozzá.
Talán az volt, mégis Madeline mosott az egész házra. Ő

tudta, mi merre van a mosó, szárító, összehajtó és elrakó
gépsoron, ezért ez tűnt logikusnak. Amióta csak Ed megismerte
Abigailt, kicsit mindig túl sokat várt tőle. Hányszor hallotta a
szavakat: „Elég nagy hozzá.” Talán mert Ed nem ismert Abigail
korú gyerekeket. Frednél és Chloénál nem merült fel ilyen
probléma, velük kezdettől ott volt. Úgy ismerte és értette őket,
ahogyan Abigailt talán soha. Szerette persze, figyelmes és
kedves mostohaként viselkedett, ráadásul mindjárt a legelső
pillanattól és egyetlen zokszó nélkül (két hónappal azután,
hogy randizni kezdtek, Ed elment Abigaillel az apa-lánya órára
a suliba, amit Abigail feltétlen szeretettel hálált meg), így talán
kivételesen erős kötelék alakulhatott volna ki közöttük, ha
Nathan, a tékozló apa nem tér vissza a lehető legrosszabb
pillanatban, Abigail tizenegy éves korában. Amikor Abigail már
túl öreg ahhoz, hogy parancsoljanak neki, de még túl fiatal,
hogy uralja vagy akár megértse az érzelmeit. Egyik pillanatról a
másikra változott meg. Mintha azt gondolná, hogy elárulja a vér
szerinti apját, ha csak elemi szinten is előzékeny a



mostohájával. Ed régi vágású, tekintélytisztelő apaképébe
nemigen fért bele ez a tiszteletlenség, pláne miután Nathan is
megcsillogtatta a maga „nevetve szép az élet” mentalitását.

– Szerinted az én hibám? – kérdezte Ed.
Madeline felnézett.
– Mi?
– Hogy Abigail az apjához akar költözni. – Bizonytalan

pillantást vetett rá. – Túl kemény voltam vele?
– Nem, dehogyis. – Madeline igenis azt gondolta, hogy ez

részben az ő hibája, de mi értelme lett volna kimondani? –
Szerintem Bonnie vonzza igazán – tette hozzá.

– Még sosem tűnődtél el azon, hogy Bonnie-t elektrosokkal
kezelték? – vetette fel Ed.

– Van benne ez a végtelen üresség – értett egyet Madeline.
Ed belépett, és végigsimított Abigail ágyának egyik

oszlopán.
– Milyen rohadt nehéz volt összerakni – sóhajtott fel. –

Nathannek szerinted menni fog?
Madeline felhorkant.
– Talán felajánlhatnám, hogy segítek. – Ed komolyan beszélt.

Nem tudta elviselni, ha egy munkát nem végeztek el
tisztességesen.

– Eszedbe ne jusson – figyelmeztette Madeline. – Nem kéne
már menned? Nem lesz valami interjúd?

– De igen. – Ed közelebb hajolt, hogy megcsókolja.
– Valami izgalmas?
– Csak a Pirriwee-félsziget legrégebbi könyvklubja – felelt

Ed. – Negyven éve hetente találkoznak.
– Alapítanom kellene egy könyvklubot – tűnődött el

Madeline.

* * *

Harper: Ezt Madeline érdekében mondom. Az összes szülőt



meghívta a könyvklubjába, Renatát és engem is beleértve. Én
már tagja voltam egy könyvklubnak, ezért nem léptem be, amit
nyilvánvalóan jól is tettem. Renatával mindig is minőségi
szépirodalmat olvastunk, nem azokat a habkönnyű, kicsit sem
eredeti bestsellereket. Időpocsékolás mind! Persze
mindenkinek megvan a maga szintje…

Samantha: Az egész Erotikus Könyvklub poénnak indult.
Igazából az én hibám. A büfében szolgáltam ki Madeline-nel, és
elmeséltem neki egy szaftos jelenetet az egyik könyvemből.
Igazából nem is volt olyan szaftos, csak nevettünk rajta egy jót,
Madeline végül mégis azt mondta: „Ó, el is felejtettem szólni,
hogy ez egy erotikus könyvklub lesz.” Hát így kezdődött az
úgynevezett Erotikus Könyvklub, és minél inkább
megbotránkoztak az olyanok, mint Harper vagy Carol,
Madeline annál inkább belelovalta magát.

Bonnie: Csütörtök esténként jógaórát tartok, különben szívesen
beléptem volna Madeline könyvklubjába.



29. fejezet

Egy hónappal az adománygyűjtő bál előtt

– Holnapra be kell vinnem a családfámat – közölte Ziggy.
– Nem, csak a jövő héten – közölte Jane.
A padlón ült a csempének vetve a hátát, míg Ziggy fürdött.

Gőz és eperillatú habfürdő terjengett a levegőben. Ziggy
szeretett elmerülni a mély és nagyon forró habfürdőbe.

– Még forróbbra, anya! – követelte, míg a bőre olyan vörös
nem lett, hogy Jane már attól tartott, megégeti. – Még
buborékot! – Azután hosszan játszottak mindenféle
szövevényes történeteket, tele kitörő vulkánokkal, Jedi
lovagokkal, nindzsákkal és bosszankodó anyákkal.

– Különleges karton kell a családfához – jelentette ki Ziggy.
– Jó, majd a hétvégén veszünk. – Jane elvigyorodott, ahogy

taréjba állította kisfia buborékos haját. – Mókásan nézel ki.
– Nem, szuperül nézek ki. – Ziggy játék üzemmódra váltott.

– Bamm! Vigyázz, Yoda! Hol van a fénykardod?
Vízcseppek és buborékok repdestek.
Jane visszatért a könyvhöz, amit Madeline választott ki az

első könyvklubos találkozóra.
– Olyat akartam, amiben jó sok szex, drog és gyilkosság van

– lelkendezett Madeline. – Legyen miről beszélgetni. Ha jól
alakul, még vitázhatunk is.

A könyv története az 1920-as években játszódik. Nem is volt
rossz. Jane valahogy leszokott róla, hogy kikapcsolódásként
olvasson. Ahogy elmerült a regényben, mintha egy régi
nyaralás helyszínére tért volna vissza.

Éppen egy szexjelenet közepén járt. Lapozott.



– Szétverem a képed, Darth Vader! – kiáltott Ziggy.
– Ne mondd, hogy „szétverem a képed” – szólt rá Jane

anélkül, hogy felnézett volna. – Nem szép dolog. – Tovább
olvasott. Eperillatú buborékfelhő úszott el a szeme előtt. Egy
ujjal félresöpörte. Érzett valamit: tűhegynyi kis érzést.
Fészkelődött egy sort a fürdőszoba padlóján. Nem. Ez nem
lehet. Egy könyvtől? Két jól megírt bekezdéstől? Pedig igen.
Bizony. Kezdett felizgulni.

Csodálatosnak találta a felismerést, hogy ennyi idő után még
képes egy ennyire alapvető és ennyire kellemes biológiai
késztetést érezni.

Egy pillanatra látta a figyelő szemet a mennyezeten, amitől
elszorult a torka, de nyomban ezután eltöltötte a hirtelen harag.
Elég belőled, rivallt az emlékre. Ma nincs hatalmad, mert más
emlékeim is vannak a szexről. Rengeteg emlékem van egy
átlagos fiúról és egy átlagos ágyról, ahol a lepedők nincsenek
ropogósra keményítve, ahol nem figyelnek szemek a
mennyezetről és nincs fojtott csend, viszont van zene,
átlagosság és természetes fény, és ő szépnek tartott, te rohadék,
azt mondta, szép vagyok, és szép is voltam, hogy merted, hogy
merted, hogy merted…

– Anya – hallotta Ziggy hangját.
– Igen? – Eszelős, dühös boldogságot érzett, mintha egy

nálánál nagyobb akarattal dacolna.
– Szükségem van arra a kanálra, ami így néz ki. – Félkört

rajzolt a levegőbe. Az omlettkiszedő kanalat akarta.
– Jaj, Ziggy, így is van épp elég konyhai eszköz a kádban. –

Azért letette a könyvet, és felkelt, hogy odavigye.
– Köszönöm, anya – nézett fel rá kisangyalként Ziggy, és ő

látta a nagy zöld szemét a vízcseppektől gyöngyöző hosszú
szempillákkal.

– Annyira szeretlek, Ziggy.
– Gyorsan kéne az a kanál – sürgette Ziggy.
– Rendben – bólintott.



Már távozni készült, amikor Ziggy utánaszólt.
– Szerinted Miss Barnes haragudni fog, ha nem viszem be a

családfámat?
– Csak a jövő hétre kell, szívem. – Jane kiment a konyhába,

hogy hangosan is felolvassa a hűtőajtóra mágnesezett
emlékeztetőt. – Minden gyereknek alkalma lesz mesélni a
családjáról, miután elkészíti a családfáját. A házi feladat
leadásának határideje péntek, huszonnegyedike… ó, ördög és
pokol.

Ziggy jól mondta. Másnapra kell bevinni a családfát.
Emlékezett is rá, hogy ugyanazon a pénteken esedékes, amikor
az apja születésnapi vacsorája, csakhogy a vacsorát eltolták egy
héttel, mert így a bátyja is eljöhet az új barátnőjével. Az egész
rohadtul Dane hibája.

Nem. Az ő hibája. Csak egy gyereke van. A mobilján is ott a
naptár. Annyira nem lehet nehéz. Most kapkodhatnak. Most
azonnal. Nem küldheti iskolába Ziggyt a házi feladata nélkül.
Csak újra felhívná magára a figyelmet, ő pedig utálja, ha az
történik. Madeline Chloéjával minden más lenne. Kuncogna,
vállat vonna, cukiskodna. Amúgy is imád a figyelem
középpontjában lenni, de szegény kis Ziggy be akar olvadni,
akárcsak az anyja, ami valamiért sosem sikerül.

– Kifelé a kádból, Ziggy! – parancsolt rá. – Meg kell
csinálnunk a házi feladatot!

– Kérem azt a különleges kanalat! – kiáltott vissza Ziggy.
– Erre most nincs idő! – visított Jane. – Azonnal kifelé a

vízből!
Karton. Kelleni fog egy nagy karton. Hol lehet kapni éjnek

évadján? Hét elmúlt. Az összes bolt bezárt.
Madeline. Neki biztos van tartalékban. Elmehetnének hozzá,

Ziggy a kocsiban maradna, amíg ő beszalad érte.
Ráírt Madeline-re: „Krízis! Nincs családfánk holnapra!!! (Igen,

ekkora idióta vagyok!) Nincs kartonod tartalékban? Ha van, odamehetek
érte?”



Lekapta a házi feladat leírását a hűtőajtóról.
A családfa projekt azt a célt szolgálta, hogy a gyermek

„érzékelje saját és mások családi örökségét, miközben azokra
gondol, akik a legnagyobb hatással vannak rá a jelenben, illetve
voltak a múltban”. A gyermeknek rajzolnia kellett egy fát,
közepén a saját fényképével, majd az ágakon elhelyeznie a
családtagjai fotóját és nevét, ideális esetben két nemzedékre
visszamenően, beleértve a testvéreket, nagynéniket és bácsikat,
nagyszülőket, sőt „ha lehetséges, a déd- vagy akár az
ükszülőket is”.

A lap alján vastagon aláhúztak egy rendelkezést.
„A szülőknek: A gyermekének egyértelműen szüksége lesz a

segítségére, de kérem, ők is vegyék ki a részüket a feladat megoldásából.
Az ő munkájukat szeretném látni, nem az ÖNÖKÉT! ☺ Miss
(Rebecca) Barnes.”

Nem tarthat olyan soká. A fényképek megvannak.
Megengedett magának egy önelégült vigyort, amiért legalább
ezt nem hagyta az utolsó pillanatra. Anya kinyomtatta a családi
album összes képét. Még Ziggy apai szépapjáról is akadt egy
kép, ami 1915-ben készült, alig néhány hónappal azelőtt, hogy
elesett Franciaországban. Csak annyit kell elérnie, hogy Ziggy
rajzoljon egy fát, és felírjon rá néhány nevet.

Csakhogy már le kéne feküdnie. Így is túl sokáig engedte
fürdeni. Még egy mese, és teljesen kész lesz. Nyafog majd,
ásítozik és lecsúszik a székről, neki pedig könyörögnie és
hízelegnie kell, ami végképp nem éri meg.

Micsoda ostobaság. Egyszerűen be kéne dugnia az ágyba.
Nevetséges, hogy egy ötéves a házi feladata miatt virrasszon.

Talán ha holnapra írna neki egy igazolást? Ha beteg lenne?
De Ziggy imádja a pénteket. A „mindjárt hétvége” napot, ahogy
Miss Barnes hívja. Neki is az kell, hogy elmenjen iskolába, és
tudjon egy kicsit dolgozni. Három munkája is határidős.

Csinálják meg reggel, az iskola előtt? Na, persze. Arra is alig
tudja rávenni Ziggyt, hogy cipőt húzzon. Reggel mindketten



hasznavehetetlenek.
Nagy levegő. Nagy levegő.
Ki hitte volna, hogy az előkészítő ilyen stresszes? Ez

igazából vicces. De tényleg. Épp csak nem tud nevetni rajta.
A mobilja konokul hallgatott. Felvette és megnézte. Semmi.

Madeline máskor azonnal válaszol. Talán már elege van abból,
hogy neki kell átsegítenie minden krízisen.

– Anya! – kiáltott Ziggy. – Kérem a kanalat!
Megcsörrent a telefon. Felkapta.
– Madeline?
– Nem, szívi, Pete. – Perfekt Pete, a vízvezeték-szerelő. Jane

szíve kihagyott egy ütemet. – Figyeljen, szívi.
– Tudom! Annyira sajnálom! Még nem utaltam. Ma este

megteszem.
Hogy felejthette el? Mindig csütörtökön ebédidőben intézte

Pete kifizetéseit, hogy a „fiúk” pénteken megkapják a fizetést.
– Semmi gond – felelte Pete. – Viszlát, szívi.
Le is tette. Pete nem a szavak embere.
– Anya!
– Ziggy! – Jane bemasírozott a fürdőszobába. – Ideje kiszállni

a kádból. Meg kell csinálnunk a családfádat.
Ziggy a hátán feküdt, és összefűzte ujjait a tarkója mögött,

mintha csak egy buborékos tengerparton napozna.
– Azt mondtad, nem holnap kell bevinni…
– De igen! Igazam volt, rosszul tudtad. Mármint neked volt

igazad és én tudtam rosszul. Most azonnal meg kell csinálnunk.
Gyorsan! Húzd fel a pizsamádat!

Benyúlt a meleg fürdővízbe, és kirángatta a dugót, miközben
máris tudta, hogy hibát követett el.

– Ne! – kiáltott fel dühösen Ziggy. Ő szerette kihúzni a
dugót. – Én akartam.

– Kaptál rá elég időt. – Jane elővette a legszigorúbb,
leghatározottabb hangját. – Most már szállj ki. Ne cirkuszolj!

A víz tajtékzott. Ziggy tajtékzott.



– Csúnya anyu! Én akartam! Miért nem hagyod? Én, én! –
Előrevetette magát, hogy visszadugja, azután újra kihúzza a
dugót. Jane távol tartotta tőle.

– Erre most nincs időnk.
Ziggy felállt a fürdővízben, habtól síkos vézna kis testével és

haragtól eltorzult arcával. A dugó után kapott, de elcsúszott,
Jane-nek meg kellett ragadnia a karját, mielőtt elvágódik, és
beveri a fejét.

– Ez FÁJ! – sikoltotta Ziggy.
A kis híján bekövetkező balesettől Jane is kijött a

béketűrésből.
– NE ÜVÖLTS VELEM! – üvöltött vele.
Lerángatta a törölközőt a szárítóról, és körbecsavarta, azzal

kiemelte a vízből, hiába rúgkapált és sikítozott. Bevitte a
szobájába, ahol nagy odafigyeléssel fektette az ágyra, mert attól
félt, hogy másként a falhoz vágná.

Ziggy sikítozott és dobálta magát az ágyon. Nyálcseppek
repkedtek az ajkáról.

– UTÁLLAK! – kiáltozta.
A szomszédok nyilván ezen a ponton hívják a rendőröket.
– Elég – szólt rá tárgyilagos felnőtthangján. – Úgy viselkedsz,

mint egy kisbaba.
– Másik anyát akarok! – Ziggy addig rúgkapált, míg

gyomorszájon találta.
Erre elvesztette maradék önuralmát is.
– ELÉG! ELÉG! ELÉG! – Úgy sikoltozott, mint aki

megháborodott. Jólesett, mintha megérdemelte volna.
Ziggy abban a pillanatban leállt. Az ágy végébe menekült,

onnét nézett fel rá rettegve. Csupasz kis gombóccá
gömbölyödött össze, a párnájába temette arcát és szívfacsaróan
zokogott.

– Ziggy – sóhajtott fel. Ahogy rátette kezét, a reszkető térd
riadtan arrébb rebbent. Rátört a bűntudat. – Sajnálom, hogy
kiabáltam. – Betakargatta a törölközővel. Sajnálom, hogy a falhoz



akartalak vágni.
Ziggy felé pördült és röppent, úgy csimpaszkodott rajta,

mint egy kis koala: karjait a nyakára, lábait a derekára fonva,
nedves-taknyos arcát a nyakába temetve.

– Semmi baj – csitítgatta. – Nincs semmi baj. – Újra kézbe
vette a törölközőt, és bebugyolálta vele. – Gyorsan. Húzd fel a
pizsamádat, mielőtt megfázol.

– Valaki csörög – suttogta Ziggy.
– Mi? – kérdezte Jane.
Ziggy felemelte fejét a válláról, riadt és kérdő tekintetet

vetett rá.
– Hallod?
Valaki becsengetett a kapun.
Jane átvitte Ziggyt a nappaliba.
– Ki az? – kérdezte izgatottan Ziggy. Még könnyek száradtak

az arcán, de már felélénkült és tiszta lett a tekintete. Olyan
gyorsan továbblépett, mintha a rettenetes esemény meg se
történt volna.

– Nem tudom.
Valakit zavar a zaj? A gyámhatóságtól jöttek, hogy elvegyék

tőle a gyerekét?
Felvette a kaputelefont.
– Halló!
– Én vagyok. Engedj be! Mindjárt megfagyok.
– Madeline? – Beengedte, letette Ziggyt, és indult, hogy

kinyissa a lakás ajtaját.
– Chloe is itt van? – ugrándozott Ziggy izgatottan, miközben

a törölköző lecsúszott a válláról.
– Chloe szerintem már ágyban van, ahol neked is lenned

kéne. – Jane lenézett a lépcsőházba.
– Jó estét! – Madeline sugárzó mosollyal nézett fel rá, ahogy

felfelé csattogott görögdinnye színű kardigánjában, farmerjában
és hegyes orrban végződő tűsarkú csizmájában.

– Helló? – ráncolta a homlokát Jane.



– Hoztam kartont. – Madeline úgy tartotta fel a takarosan
felcsavart sárga hengert, mint egy győzelmi trófeát.

Jane könnyekben tört ki.



30. fejezet

– Semmiség! Még örülök is az ürügynek, hogy eljöhetek
otthonról. – Madeline-t mélyen megindította Jane könnyes
hálálkodása. – Most pedig, mars öltözködni, Ziggy, essünk túl
azon a házin!

Mások problémái mindig sokkal megoldhatóbbnak tűnnek,
és a gyerekeik is sokkal kezelhetőbbek, gondolta Madeline,
ahogy Ziggy elszaladt. Míg Jane összeszedte a családi fotókat, ő
körülnézett takaros kis lakásában, ami most is az egyszobás
albérletre emlékeztette, amelyen egykor Abigaillel osztozott.

Túl sokat rugózott azon az időszakon, ő is tudta. Pedig nem
az állandó pénzhiányra emlékezett, vagy a magányos
éjszakákra, amikor Abigail már aludt, és semmi jó nem ment a
tévében.

Abigail immár két hete Nathannel és Bonnie-val élt, s nagyon
úgy tűnt, hogy ez a leosztás tökéletesen megfelel mindenkinek,
kivéve őt. Ma este, amikor Jane üzenete megjött, a kicsik már
aludtak, Ed egy sztorin dolgozott, ő meg épp csak leült az
Amerika következő szupermodellje elé. „Abigail!”, hívta nagylányát,
mielőtt eszébe jutott az üres szoba és a baldachinos ágy helyét
bitorló kanapé, amit Abigail hétvégeken használt. Lassan már
azt se tudta, hogyan szóljon a lányához. Úgy érezte, mintha
elbocsátották volna anyai pozíciójából.

Azelőtt rendszeresen együtt nézték az Amerika következő
szupermodelljét, mályvacukrot ettek, és gonosz kis
megjegyzéseket tettek az indulókra, Abigail most mégis
boldogabban él egy tévémentes házban. Bonnie nem „hitt” a
televízióban. Ehelyett vacsora után körbeültek, hogy komolyzenét
hallgassanak és beszélgessenek.



– Baromság – horkant fel Ed, amikor meghallotta.
– Pedig igaz. – Persze, amikor Abigail hazajött „látogatóba”,

mást se akart, csak a kanapén fekve a tévére meredni, és
amilyen engedékeny szülő, Madeline engedte is neki. (Ha egy
hétig komolyzenét kellene hallgatnia és beszélgetnie, ő is
üveges szemmel bámulná a tévét.)

Számára Bonnie egész élete felért egy pofonnal. (Gyengéd
pofonnal, inkább csak egy leereszkedő és kedveskedő
paskolással, hiszen Bonnie képtelen bármilyen erőszakra.) Ezért
is örült annyira, ha segíthetett Jane-nek, hogy ő szóljon a
higgadtság hangján, szolgáltasson válaszokat és megoldásokat.

– Nem találok ragasztót a képekhez – aggódott Jane, amint
mindent szétterítettek az asztalon.

– Nekem van. – Tolltartót vett elő kézitáskájából, és
kiválasztott egy vastag, fekete filcet Ziggynek. – Látni
szeretném, ahogy rajzolsz egy szép nagy fát, Ziggy.

Minden jól is ment, amíg Ziggy azt nem mondta:
– Apa nevét is rá kell írnunk. Miss Barnes azt mondta, nem

baj, ha valakiről nincs fénykép, csak írjuk oda a nevét.
– Nos, amint te is tudod, Ziggy, neked nincs apukád – felelt

Jane higgadtan. Korábban elmondta Madeline-nek, hogy az
apját illetően próbál a lehető legőszintébb lenni vele. – Viszont
nagy szerencse, hogy itt van Dane bácsi és nagyapa, meg Jimmy
dédpapa. – Úgy tartotta fel a fényképeket, mint egy nyerő
leosztást. – És van még egy bámulatos fotónk a szépapukádról
is, aki katona volt a háborúban.

– Jó, de akkor is be kell írnom az apukám nevét abba a
téglalapba – erősködött Ziggy. – Rajzolj egy vonalat, ami
összeköt veled és apuval. Így szokták csinálni.

Felmutatta a Miss Barnes által mellékelt mintát, rajta a
tökéletes és csonkítatlan őscsaláddal: anyával, apával, két
testvérrel.

Azért Miss Barnes átgondolhatná ezt a feladatot, gondolta át
Madeline. Épp eléggé meggyűlt a baja Chloéval is, amíg



segített neki megalkotni az ő családfáját. Ott van például a
trükkös kérdés, hogy összekösse-e Abigail képét Edével.

– Odaragaszthatnál egy fotót Abigail igazi apjáról – jegyezte
meg segítőkészen Fred, aki a válluk felett kukucskált. – Vagy a
kocsijáról?

– Inkább a halál – felelte Madeline.
– Nem kell pont olyannak lennie, mint Miss Barnes

példájának – magyarázta most Ziggynek. – Mindenkié más és
más. Ez csak egy minta.

– Jó, de akkor is oda kell írnom anya és apa nevét – tartott ki
Ziggy. – Hogy hívják az apámat? Csak ennyit mondj meg, anya.
Csak betűzd le. Még nem tudok jól betűzni. Bajba kerülök, ha
nem írom oda a nevét.

A gyerekek már csak ilyenek. Megérzik, ha vitás vagy
érzékeny pontra tapintanak, azután csak azt erőltetik, mintha
parányi kis ügyészek lennének.

Szegény Jane teljesen ledermedt.
– Édesem – nézett bele egyenesen Ziggy szemébe. – Sokszor

elmondtam már neked. Az apukád biztosan szeretne, ha
ismerne, de sajnálom, nem tudom a nevét, és tudom, hogy ez
így nem igazság…

– De oda kell írnom egy nevet! Miss Barnes mondta! –
Ismerős hisztéria hallatszott ki a hangjából. A halálosan fáradt
ötéveseket úgy kell kezelni, mint a veszélyes robbanószereket.

– Nem tudom a nevét – közölte Jane, s ezúttal Madeline
ismert a fogcsikorgató érzésre, amikor van valami a gyerekben,
ami belőlünk is kihozza a gyereket. Senki és semmi nem tud
úgy felzaklatni, mint a tulajdon kölykünk.

– Jaj, Ziggy, kicsim, ha tudnád, milyen sokszor alakul így –
szólt közbe Madeline. Az ég szerelmére, hát nem? Csak a
környéken hány egyedülálló anya él! Eltökélte, hogy másnap
vált is néhány szót Miss Barnesszal, és ráveszi, hogy ne
erőltesse annyira ezt a nevetséges feladatot. Még mindig ott
tartunk, hogy beskatulyázzuk a csonka családokat? –



Megmondom, mi legyen. Írd be, hogy „Ziggy apukája”. Tudod,
hogyan kell leírni a neved, ugye? Hát persze, hogy tudod.

Nagy megkönnyebbülésére Ziggy engedelmeskedett, és
beírta a nevét, miközben a nyelve végét harapdálta, ami segített
a koncentrálásban.

– Milyen szép betűk! – bátorította Madeline lelkesen. Nem
akart időt hagyni neki a gondolkodásra. – Mennyivel szebben
írsz, mint az én Chloém. Ez az! Meg is vagy. Anyukáddal majd
felragasztjuk a képeket, amíg te alszol. Indulhatsz is! Jöjjön az
esti mese! Arra gondoltam, olvashatnék-e én? Nem bánnád?
Szeretném látni a kedvenc könyvedet.

Ziggy kábán bólogatott, mint akit láthatóan lehengerelt a
szóözön. Ahogy felállt, kis válla egészen megereszkedett.

– Jó éjt, Ziggy! – köszönt el tőle Jane.
– Jó éjt, anya!
Úgy csókolták meg egymást, mint egy haragvó házaspár:

kerülték egymás tekintetét. Ziggy elfogadta Madeline kezét, és
engedte, hogy a szobájába kísérje.

Madeline nem egészen tíz perc múlva visszatért. Jane
felnézett. Nagy műgonddal felragasztgatta a képeket a
családfára.

– Alszik, mint a bunda – közölte Madeline. – Még olvasás
közben lebukott a feje, ahogy a filmekben. Nem tudtam, hogy
ilyen tényleg van.

– Annyira sajnálom – sóhajtott fel Jane. – Nem kellett volna
idefáradnod, hogy más gyerekét is ágyba dugd, de annyira
hálás vagyok, mert nem akartam volna arról beszélgetni vele
elalvás előtt és…

– Elég! – Madeline leült mellé, és gyengéden a karjára tette
kezét. – Semmiség. Tudom, milyen ez. Az előkészítő nagyon
stresszes tud lenni. Tisztára kifárasztja őket.

– Még sosem volt ilyen. Mármint az apja miatt. Tudtam,
hogy egyszer előkerül a téma, de azt hittem, majd csak
tizenhárom évesen vagy így valahogy. Azt hittem, lesz időm



kidolgozni a tökéletes választ. Anya és apa mindig azt mondja,
hogy ragaszkodjak az igazsághoz, csak tudod… az igazság nem
mindig… tudod, nem mindig…

– Emészthető – fejezte be Madeline.
– Igen. – Jane megigazította az imént beragasztott fotót,

mielőtt végigmérte a kartont. – Ő lesz az egyetlen az
osztályban, akinek egy fényképe sincs az apjáról.

– Ez még nem a világvége. – Madeline megérintette a fotót,
amelyen Jane apja az ölében tartotta Ziggyt. – Van elég
gondoskodó férfi az életében. – Jane-re nézett. – Bosszantó,
hogy senki sincs az iskolában, akinek két mamája lenne. Vagy
két papája. Amikor Abigail általánosba járt, igaz, valamivel
távolabb a parttól, mindenféle családunk volt. Itt a félszigeten
kicsit túl egyformák vagyunk. Szeretjük azt hinni, hogy
rettenetesen különbözünk, de csak a bankszámlánk más.

– Tudom a nevét – szólt Jane csendesen.
– Mármint Ziggy apjáét? – Madeline is lehalkította a hangját.
– Igen. Saxon Banksnek hívták. – Az ajka bizonytalanul

megrebbent, ahogy kimondta a szavakat, mintha egy idegen
nyelv ismeretlen beszédhangját próbálná megformálni. – Már a
neve is tiszteletet parancsol, nem? Igazi mintapolgár. Amellett
dögös is. Szexi Saxon.

Megborzongott.
– Nem próbáltál kapcsolatba lépni vele? – kérdezte

Madeline. – Beszélni neki Ziggyről?
– Nem próbáltam – felelte merev egyszerűséggel Jane.
– S miért nem próbáltál? – utánozta Madeline a

hanghordozását.
– Mert Saxon Banks nem éppen kedves ember. – Jane buta,

affektáló hangon beszélt, s közben az állát is feltartotta, de a
szeme csak úgy csillogott. – Egyáltalán nem rendes fickó.

Madeline visszatért a normális hangjához.
– Jaj, Jane, mit művelt veled az a rohadék?



31. fejezet

Nem is tudta elhinni, hogy hangosan kiejtette a nevét Madeline
előtt. Saxon Banks. Mintha csak egy lenne a sok millió ember
közül.

– El akarod mondani? – hallotta Madeline-t. – Nem muszáj…
Szemlátomást érdekelte a dolog, de nem olyan tolakodó

módon, ahogy másnap a barátnői próbálták kiszedni belőle
(„Ki vele, Jane, mondd már! Halljuk a mocskos kis
részleteket!”), s bár együtt érzett vele, nem fojtogatta anyai
szeretetével, ahogy akkor történt volna, ha otthon meséli el
mindezt.

– Igazából nem nagy ügy – vont vállat.
Madeline hátradőlt. Levette két kézzel festett fa karperecét,

és gondosan egymásra helyezte az asztal lapján. Közben
félretolta maga elől a családfát.

– Rendben. – Tudta, hogy nagyon is nagy ügy.
Jane megköszörülte a torkát. Kivett egy újabb rágót az

asztalon fekvő csomagból.
– Elmentünk egy bárba – kezdte.

* * *

Zach három héttel korábban szakított vele.
Ami hatalmas sokként érte. Mintha leöntötték volna egy

vödör jeges vízzel. Azt hitte, a legjobb úton járnak a jegyesség
és a jelzálog felé.

Összetört a szíve. Szilánkokra. Tudta, hogy össze fog forrni,
csak kicsit még dagonyázni akart a nyomorúságban. Órákon át
sírt a közös fényképük felett, utána viszont megtörölte a
szemét, és vett egy új ruhát, mert megérdemelte, ha már



összetörték a szívét. Mindenki illően megbotránkozott és
szánakozott. „Amikor olyan szép pár voltatok!” „Elment az
esze! Majd megbánja!”

Úgy érezte, mintha beavatási szertartáson venne részt.
Lényének egy része máris perspektívába helyezte a történteket:
„Az első alkalom, amikor összetörték a szíved.” A másik része
kíváncsian várta, mi jön most. Az élete eddig egyetlen irányba
tartott, erre most – bumm! – megindult egészen másfelé.
Izgalmas idők. Talán a diplomaosztó után ő is utazgat egy évet,
mint Zach. Talán megismerkedik egy egészen más sráccal. Egy
garázszenésszel. Egy számítógépes guruval. Mindenféle fiúk
várnak rá.

– Neked vodka kell! – közölte a barátnője, Gail. – És sok-sok
tánc.

Elmentek a nagyvárosba, az egyik szállodai bárba. Kilátás a
kikötőre. Meleg tavaszi este. Pedig szénanátha kínozta: égett a
szeme és kapart a torka. A tavasz mindig ezt hozta ki belőle,
mégis eltelt az izgalmas lehetőségekkel, a nyár ígéretével.

A szomszéd asztalnál idősebb férfiak ültek. Harmincasok,
bankárfélék. Italokat fizettek nekik. Nagy és drága tejszínes
koktélokat. Jane és Gail úgy nyelte őket, mint a turmixot.

A férfiak átutazóban voltak, a hotelban szálltak meg. Az
egyikük szemet vetett Jane-re.

– Saxon Banks – vette a kezét jócskán nagyobb tenyerébe.
– Mint Mr. Banks – kuncogott Jane. – Az apa a Mary

Poppinsban.
– Akkor már inkább a kéményseprő. – Saxon mélyen a

szemébe nézett, miközben elénekelte neki a film betétdalát.
Egy platinakártyás és szögletes állú harmincas férfinak

sosem nehéz felszednie egy spicces tizenkilenc éves lányt. Elég
mélyen a szemébe nézni. Halkan énekelni. Várni az alkalmat.
Ennyi. Pofonegyszerű.

– Hajts rá – búgta fülébe a barátnője, Gail. – Miért is ne?
Ő sem tudott rá okot, miért ne tenné.



Jegygyűrű sehol. Talán odahaza akad egy barátnő, de minek
firtatná az ilyesmit, ha úgysem akar komoly kapcsolatot? Csak
egy klasszikus egyéjszakás kaland. Ami eddig kimaradt az
életéből. Mindig a prűdebb vonalat képviselte, de most eljött az
ideje, hogy fiatal, szabad és kissé felelőtlen legyen. Mint amikor
egy nyaraláson el kéne döntenie, vállalja-e a bungy jumpingot.
S ez legalább stílusos egyéjszakás kaland lesz: ötcsillagos hotel,
ötcsillagos pasi. Nem lesz oka megbánni. Zach meg menjen
csak Európába, és tapizza a lányokat a busz végében.

Saxon mókás volt és dögös. Sikeres ingatlanfejlesztő. Nem
használta a „sikeres” szót, csupán utalt rá. Csak nevettek és
nevettek, amint a lift üvegbuborékja némán siklott felfelé a
hotel közepén. Jött a szőnyegezett folyosók fojtott csendje. A
helyére csúsztatott kódkártya, a nyomban felcsillanó kis zöld
fény.

Annyira nem is volt részeg. Épp csak kellemesen.
Önfeledten. Miért is ne? Folyton ezt mondogatta magában.
Miért is ne próbálná ki a bungy jumpingot? Miért is ne
rugaszkodna el a szikla peremétől? Miért is ne rosszalkodna
kicsit? Amikor ez mókás. Olyan mókás. Végre megélte az életet,
ahogyan Zach is meg akarta élni az életét, amikor körülbuszozta
Európát, és megmászta az Eiffel-tornyot.

Saxon pezsgőt töltött, ittak, és nézték a kilátást, azután
kivette kezéből a poharat, letette az éjjeliszekrényre. Úgy érezte
magát, mintha egy romantikus csókjelenetben lenne, amit
ezerszer látott, még ha a lelke mélyén nevetett is a
mesterkéltségén.

A férfi a tarkójára tette ujjait, és magához vonta, mintha
tökéletes táncmozdulatot hajtana végre. Megcsókolta, közben
szilárdan megtartotta a csípőjét. Még az arcszesze is drágán
illatozott.

Azért jött fel, hogy szexeljen vele. Nem is gondolta meg
magát. Nem mondott nemet. Erőszakról szó sem lehetett. Még
segített is neki, amikor levetkőztette. Kuncogott, mint egy idióta.



Lefeküdt vele az ágyba. Mindössze egyetlen pillanat volt,
amikor csupasz testük egymáshoz préselődött, és annyira
idegennek látta a szőrös mellkast, hogy hirtelen vágyakozni
kezdett Zach testének és illatának meghitt ismertségére, de ez is
belefért, könnyedén tovább tudott lépni.

– Gumi? – kérdezte a megfelelő helyen, a megfelelően érdes
torokhangon, s azt várta, hogy Saxon ugyanazzal a kifinomult
diszkrécióval gondoskodjék erről, ahogyan minden másról –
esetleg előhúzzon egy jobb gumimárkát, amilyet még sosem
használt –, de a férfi a nyakára tette a kezét.

– Ezt már próbáltad?
Érezte, ahogy az ujjak megfeszülnek a torkán.
– Jó buli. Tetszeni fog. Mintha repülnél. Mintha kokóznál.
– Ne! – Megfogta a kezét, próbálta leállítani. A gondolatát se

tudta elviselni, hogy ne kapjon levegőt. Soha nem úszott még a
víz alatt se.

A szorítás erősödött. A férfi szeme rátapadt. Mosolygott,
mintha csiklandozná, nem pedig fojtogatná.

Azután eleresztette.
– Ez nem jó nekem – zihálta.
– Sajnálom. Pedig remek móka. Csak lazulj el egy kicsit, Jane.

Ne legyél olyan feszült. Gyerünk!
– Ne! Kérlek!
Mégis megtette újra. Hallotta magát, amint undorítóan és

szégyenteljesen öklendezik. Azt hitte, elhányja magát. Egész
testét kiverte a hideg veríték.

– Még most se? – A férfi felemelte a kezét.
Megkeményedett a tekintete. Vagy talán mindvégig ilyen

rideg volt?
– Kérlek, ne. Ne csináld többet!
– Unalmas kis picsa vagy, tudsz róla? Kefélni akartál. Nem

azért jöttél ide?
Maga alá gyűrte, úgy tolakodott belé, mintha valamilyen

gépezetet működtetne, s ahogy mozgott, a fülére tapasztotta a



száját, és mindenfélét mondott, csak úgy áradtak belőle a
szenvtelen és könyörtelen szavak, a kérgen átfurakodva
féregként hatoltak az elméjébe.

Dagadt, rút kiskacsa vagy, igaz? Az olcsó kis ékszereiddel és az ócska
ruháddal. Még a szád is büdös, ha tudni akarod. Nem ártana elsajátítani
némi szájhigiéniát. Jesszusom! Még életedben nem volt egy eredeti
gondolatod, igaz? Adjak egy tippet? Kicsit jobban kellene tisztelned
magad. Add le azokat a kilókat! Járj el edzőterembe, az ég szerelmére. Ne
zabálj szar kajákat! Szebb attól se leszel, de legalább nem leszel ilyen
dagadt.

Meg se próbált ellenállni. Meredten nézte a mennyezeti
lámpát, ami úgy hunyorgott rá, mint egy gyűlölködő szem:
mindent látott, mindent megfigyelt, minden elhangzott szóval
egyetértett. Amikor a férfi végül lehemperedett róla, nem
mozdult. Mintha a teste már nem is tartozott volna hozzá,
mintha elérzéstelenítették volna.

– Nézünk egy kis tévét? – A férfi felvette a távirányítót, mire
az ágy végében életre kelt a televízió. Az egyik Die Hard film
ment. A férfi akkor is a csatornákat váltogatta, amikor
visszahúzta a ruhát, amit úgy szeretett. (Még életében nem
költött ennyit egy göncre.) Lassan és mereven mozgott. Napok
teltek el, mire észrevette a véraláfutásokat a karján, a lábán, a
hasán, a nyakán. Öltözés közben meg se próbálta elrejteni előle
a testét, mintha csak orvos lenne, aki az imént operált ki belőle
valami viszolyogtató daganatot. Miért is rejtené el a testét,
amikor a férfi pontosan tudja, mennyire borzalmas?

– Akkor mész is? – kérdezte a férfi, míg öltözött.
– Igen. Szia! – Úgy beszélt, mint egy agyalágyult tizenkét

éves.
Sosem értette, miért érezte szükségét, hogy elköszönjön.

Néha úgy érezte, emiatt gyűlöli magát a legjobban. Ezért a
hanyagul odavetett „sziáért”. Miért? Miért mondta? Akkor már
azt is hozzátehette volna, hogy „köszi”.

– Szia! – A férfi mintha próbálta volna magába fojtani a



nevetését. Röhejesnek találta. Undorítónak és röhejesnek.
Undorító volt és röhejes.

A lift üvegbuborékja levitte a földszintre.
– Taxit? – érdeklődött a recepciós, és tudta, hogy ő is alig

tudja magába fojtani viszolygását: a szégyentelen, dagadt,
részeg kis kurva hazaindul.

Ezután már semmi sem lehetett ugyanolyan.



32. fejezet

– Ó, Jane!
Madeline legszívesebben a karjába vette, és az ölébe ültette

volna Jane-t, hogy elringassa, mintha Chloe lenne. Meg akarta
találni a fickót, hogy megverje, megrugdossa, s közben a
képébe üvöltse minden felháborodását.

– Talán be kellett volna vennem egy esemény utáni tablettát
– sóhajtott fel Jane –, de eszembe se jutott. Fiatalabb koromban
rosszul sikerült egy nyálkahártya-vizsgálat, ezért az orvos azt
mondta, gond lehet a terhességgel. Hónapokig is kimaradhat a
vérzésem. Amikor végül kiderült, hogy terhes vagyok…

Olyan halkan mesélte el a történetét, hogy Madeline-nek
hegyeznie kellett a fülét, most pedig még jobban visszavett a
hangerőből, amíg már szinte suttogott, miközben fél szemét a
Ziggy szobájához vezető folyosón tartotta.

– Késő lett volna az abortuszhoz. Azután meghalt a
nagyapám, ami sokkolt mindnyájunkat. Akkor kicsit fura
állapotba kerültem. Talán depressziós lehettem, nem tudom.
Otthagytam az egyetemet, és hazaköltöztem, azután csak
aludtam. Hosszú-hosszú napokon át. Mint akit leszedáltak,
vagy mint aki átrepülte a fél világot. Egyszerűen nem bírtam
ébren maradni.

– Talán még akkor is sokkos állapotban voltál. Jaj, Jane.
Annyira sajnálom, hogy végig kellett menned ezen.

Jane megrázta a fejét, mintha nem érdemelne ilyen sajnálatot.
– Azért ez nem olyan, mintha megerőszakoltak volna egy

sikátorban. Vállalnom kell a felelősséget. Nem olyan nagy ügy.
– De hiszen rád támadt! Képes volt…
Jane felemelte a kezét.



– Sok nőnek vannak kellemetlen szexuális tapasztalatai.
Többek közt nekem. A tanulság: ne menj el idegen férfiakkal,
akiket egy bárban ismersz meg.

– Elhiheted, hogy a magam idejében én is elmentem nem egy
férfival, akit egy bárban ismertem meg. – Igazából egyszer vagy
kétszer csinált ilyet. Sosem történt vele semmi hasonló. Ki is
kaparta volna a fickó szemét. – Egy pillanatig se gondold, hogy
bármiben is felelős vagy, Jane.

Jane megrázta a fejét.
– Tudom, de próbálom tárgyilagosan kezelni a dolgot. Sok

ember tényleg rákattan az ilyen fulladásos szexre. – Madeline
látta, ahogy önkéntelenül a nyakához kap. – Amennyire tudom,
neked is bejöhet.

– Mi Eddel azt találjuk erotikusnak, ha nincs kettőnk között
egy izgő-mozgó gyerek – sóhajtott Madeline. – Jane,
drágaságom, ami veled történt, annak semmi köze a szexuális
kísérletezéshez, ez…

– Azért ne feledd, hogy az én szemszögemből hallottad a
történetet – szakította félbe Jane. – Ő talán egészen másként
emlékszik rá. – Megvonta a vállát. – Vagy nem is emlékszik rá.

– És az a verbális zaklatás. Amiket mondott… – Madeline
újra érezte, ahogy a harag felkúszik a torkán. Hogyan
büntethetné meg azt a faszfejet? Mi lenne méltó bosszú? – Azok
a gonosz dolgok…

Amikor elmesélte a történetet, Jane-nek nem is kellett
gondolkodnia, hogy felidézze a szavakat. Olyan monoton
hangon ismételte el a sértéseket, mintha egy verset vagy imát
mondana fel.

– Igen – bólintott Jane. – Dagadt, rút kiskacsa.
Madeline összerezzent.
– Nem vagy az.
– Túlsúlyos voltam. Biztos voltak, akik szerint egyenesen

kövér. Sokat ettem.
– Mint egy étkezési zavaros?



– Szép lett volna. Egyszerűen csak imádtam zabálni,
különösen olyan kajákat, amik hizlalnak. Sütit. Csokit.
Mogyoróvajat. Imádtam a mogyoróvajat. – Némi hitetlenkedés
futott át az arcán, mint aki maga is elcsodálkozik ezen. –
Mutatok neked egy képet. – Keresgélni kezdett a telefonjában. –
A barátnőm, Em posztolta a Facebookon. Én vagyok rajta
tizenkilenc évesen. Alig néhány hónappal azelőtt, hogy…
teherbe estem.

Feltartotta a telefont, hogy Madeline is láthassa. Vörös
kisestélyit viselt mély kivágással. Két hasonló korú lány között
állt, és mindhárman sugárzó mosollyal néztek a kamerába. Jane
úgy festett, mint önmaga puhányabb, ártatlanabb és sokkal-
sokkal fiatalabb kiadása.

– Telt voltál – adta vissza a telefont Madeline –, de nem
kövér. Gyönyörű vagy ezen a képen.

– Azért érdekes, ha belegondolsz. – Jane még egy pillantást
vetett a képre, mielőtt arrébb pöckölte a hüvelykujjával. – Miért
éreztem ekkora szemétségnek, hogy ezt a két szót használta? Ez a
két szó jobban fájt nekem, mint bármi más, amit velem csinált.
Dagadt. Rút.

Úgy köpte ki a szavakat. Madeline azt kívánta, bár ne
mondogatná őket!

– Egy dagadt és rút férfi még lehet mókás, szerethető és
sikeres – folytatta Jane. – Közben egy nő számára nincs nagyobb
szégyen.

– De hát te nem voltál… – kezdte Madeline.
– Oké, oké, de lehettem volna! – vágott közbe Jane. – S ha az

vagyok? Pont erről beszélek. Mi van, ha kicsit túlsúlyos vagyok
és nem különösebben szép? Mi ebben olyan borzalmas? Olyan
visszataszító? Miért ez a világ vége?

Madeline-t cserbenhagyták a szavak. Dagadtnak és rútnak
lenni – számára egyet jelentett volna a világvégével.

– Minden azért van, mert egy nő önbecsülésének alapja a
kinézete – magyarázta Jane. – Csakis azért. Mert a szépség



megszállottjai vagyunk, mert olyan világban élünk, ahol
minden nőnek az az életcélja, hogy vonzóvá tegye magát a
férfiak szemében.

Madeline még sosem hallotta így beszélni Jane-t: ilyen
agresszívan és folyékonyan. Máskor szerényen és félénken a
háttérbe húzódott, hogy mások zavartalanul kifejthessék a
véleményüket.

– Biztos így van? – Madeline valamiért nem akart
egyetérteni. – Csak mert, tudod… titokban gyakran érzem
magam alacsonyabb rendűnek Renata és Jonathan nagymenő
felesége mellett. Trilliókat keresnek, elnökségi ülésekre vagy
mikre járnak, nekem meg ott a cuki kis részmunkaidős állásom.

– Ja, de a lelked mélyén azért tudod, hogy te fogsz győzni,
mert szebb vagy náluk.

– Hát, ebben se vagyok olyan biztos. – Madeline azon kapta
magát, hogy a hajával babrál, mire sietve leengedte a kezét.

– Épp ezért, ha ágyban vagy egy férfival, pucéran és
sebezhetően, miközben azt reméled, hogy legalább kicsit
vonzónak talál, azután mond valami ilyet, akkor… – Rideg
pillantást vetett Madeline-re. – Ez hazavágja minden
önbecsülésedet. – Egy pillanatra elhallgatott. – S hogy tudd,
Madeline: felbőszít, hogy ennyire hazavágta. Felbőszít, hogy
ekkora hatalma van felettem. Mindennap belenézek a tükörbe, s
azt gondolom, már nem vagyok túlsúlyos, de igaza van, mert
még mindig rút vagyok. Az értelmemmel tudom, hogy nem
vagyok az. Tökéletesen elfogadható vagyok, mégis rútnak
érzem magam, mert egy férfi azt mondta, és ezzel azzá tett.
Szánalmas.

– Hülye fasz volt! – nyögött fel tehetetlenül Madeline. – Egy
béna kis pöcs. – Felötlött benne, hogy minél inkább
hangsúlyozza a rútságát, Jane annál szebbé válik, ahogy a haja
szabadon lebeg, orcái kipirulnak, és a szeme felragyog.

– Gyönyörű vagy… – kezdte.
– Nem! – csattant fel indulatosan Jane. – Nem vagyok. És



semmi baj azzal, hogy nem vagyok. Nem lehet mindenki
gyönyörű, mint ahogy nem lehet mindenkinek abszolút hallása,
és ez így van jól. És ne is gyere nekem azzal a belső szépség
dumával!

Madeline, aki épp készült előjönni a belső szépség dumával,
összepréselte ajkát.

– Nem is akartam leadni ennyit – folytatta Jane. – Feldühít,
hogy ennyire lefogytam, mintha csak miatta tenném, de fura
érzéseim támadtak. Valahányszor leültem enni, mintha láttam
volna magam evés közben. Olyannak, amilyennek ő: zabáló
dagadt lánynak. Ettől a torkom… – Megkocogtatta nyakát,
miközben nagyot nyelt. – Mindegy is. A lényeg, hogy
hatékonyabb volt, mint egy gyomorszűkítő. Igazából
reklámozni kéne. A Saxon Banks-féle diéta. Elég egyetlen
fájdalmas kezelés egy hotelszobában, és élete végéig étkezési
zavarai lesznek. Verhetetlen áron!

– Ó, Jane – sóhajtott fel megint Madeline.
Jane anyjára gondolt, és a kis megjegyzésére a tengerparton:

„Ezt nyilván senki sem akarja bikiniben látni.” Számára úgy
tűnt, az anyja rakta le az alapokat, hogy Jane-nek élete végéig
ambivalens érzelmei legyenek az étkezéssel kapcsolatban. A
média és általában a többi nő csak hozzátette a magáét, amikor
bármikor készen állt rosszul érezni magát a bőrében. Saxon
Banks csak feltette az i-re a pontot.

– Mindegy is – ismételte meg Jane. – Bocs a kirohanásért.
– Nincs miért bocsánatot kérned.
– Ja, és nem büdös a szám – tette hozzá Jane. – Elmentem

ezzel a fogorvosomhoz. Jó sokszor. Csak akkor előtte pizzát
ettünk. Fokhagymásat.

Innét a rágómánia.
– A leheleted úgy illatozik, mint a virágos rét – nyugtatta

meg Madeline. – Jó orrom van az ilyenhez.
– Azt hiszem, ez volt a legdöbbenetesebb. Ez a hirtelen

változás. Az egyik pillanatban még olyan kedvesnek tűnt,



pedig mindig is jó emberismerőnek tartottam magam. A
másikban meg… Úgy éreztem, többé már az ösztöneimben sem
bízhatok.

– Ez nem lep meg. – Madeline belegondolt: vele is sikerült
volna? Ő is bedőlt volna a Mary Poppins-dalnak?

– Nem bánom, mert megkaptam Ziggyt. Az én csodálatos
kisbabámat. Mintha felébredtem volna, amikor megszületett.
Mintha semmi köze sem lett volna ahhoz az estéhez. Ez a
gyönyörű pici baba. Csak amikor kezdett cseperedni és önálló
személyiségjegyei lettek, akkor ötlött fel bennem, hogy talán…
tudod… örökölt valamit tőle… az apjától.

Most először csuklott el a hangja.
– Valahányszor Ziggy olyasmit tesz, ami nem vall rá,

aggódni kezdek. Mint az iskolalátogatáson, amikor Amabella
azt állította, hogy fojtogatta. Pont ez. Fojtogatta. Nem hittem a
fülemnek. Néha úgy is érzem, hogy látok valamit a szemében,
ami rá emlékeztet. Akkor azt gondolom: talán az én gyönyörű
Ziggym is örökölte ezt a titkos gonoszságot? Ha egy napon a
kisfiam is ezt teszi egy lánnyal?

– Ziggyben szemernyi gonoszság sincs. – Madeline
kétségbeesetten próbálta megnyugtatni Jane-t, ami
sziklaszilárddá tette a Ziggy jóságába vetett hitét. – Olyan édes
kisfiú. Szerintem anyádnak van igaza, és a nagyapád született
benne újjá.

Jane elnevette magát. Majd felvette a telefonját, és megnézte
rajta az időt.

– Milyen késő van! Neked is haza kéne menned a
családodhoz. Csak feltartalak ezzel a sok locsogással.

– Ez nem locsogás…
Jane felállt. Ahogy kinyújtóztatta karját a feje fölé, a pólója

felemelkedett, és láthatóvá tette csontos, fehér, védtelen hasát.
– Annyira hálás vagyok, amiért segítettél ebben a hülye

háziban.
– Szívesen. – Madeline is felállt. Lenézett a családfára,



amelyre Ziggy azt írta: „Ziggy apja”. – Megmondod neki
valaha is a nevét?

– Te jó ég, nem tudom. Talán majd huszonegy éves korában.
Amikor már elég idős lesz ahhoz, hogy ne mondjak mást, csakis
az igazat.

– Addigra talán elpusztul az apja – reménykedett Madeline.
– A karma előbb-utóbb mindenkit utolér. Sosem gugliztál rá?

– Nem. – Jane arcán zavaros kifejezés jelent meg. Madeline
nem tudta volna megmondani, hogy hazudik-e, vagy még a
gondolatot is túl gyötrelmesnek találja, hogy rákeressen.

– Majd én ránézek a rohadékra – ígérte Madeline. – Mi is a
neve? Saxon Banks, igaz? Megtalálom, és akkor megnézheti
magát. Manapság biztos erre is van valamilyen „öljük meg a
rohadékot” app.

Jane nem nevetett.
– Kérlek, ne keress rá, Madeline! Kérlek, ne. Nem tudom,

miért utálom a gondolatát is, hogy rákeresel, de ne tedd.
– Persze, nem teszem, ha nem akarod. Túlságosan tolakodó

vagyok. Ostoba. Nem kéne külön is kihangsúlyoznom. Ne is
figyelj rám!

Kitárta a karját, és megölelte Jane-t.
Meglepetésére Jane, aki mindig elhúzódott a barátnők

puszija elől, előrelépett, és szorosan magához vonta.
– Köszönöm, hogy áthoztad azt a kartont.
Madeline megpaskolta Jane tiszta illatú haját. Kis híján azt

mondta, „Szívesen, drága szép kislányom”, ahogy Chloénak
szokta, csak a „drága szép” olyan hamisan csengett volna.
Helyette azt mondta: „Szívesen, drága okos kislányom”.



33. fejezet

– Van bármilyen fegyver az otthonukban? – kérdezte a
tanácsadó.

– Elnézést? – ráncolta a homlokát Celeste. – Azt mondta,
fegyver?

Még most is zakatolt a szíve, ha belegondolt, hogy igazából itt
van, ebben a sárga falú kis szobában, ahol az ablakpárkányon
kaktuszok sorakoznak, a falakon színes plakátok hívják fel a
figyelmet a segélyvonalakra, és a gyönyörű régi hajópadlón
olcsó irodabútorok állnak. Az irodákat egy régi faházban, az
északi part közelebbi végén alakították ki. Ezt a helyiséget
azelőtt talán hálószobaként használták. Valaki valaha itt aludt,
és legrosszabb álmában se gondolta volna, hogy egy
évszázaddal később az emberek itt suttogják el a szégyenletes
kis titkaikat.

Amikor aznap reggel felkelt, még biztosan tudta, hogy nem
fog eljönni. Amint elvitte a gyerekeket iskolába, fel akarta hívni
az irodát, hogy lemondja a találkozót, utána mégis az autóban
találta magát, beütötte a címet a GPS-be, és felhajtott a
szerpentinen, miközben mindvégig arra gondolt, hogy öt
percen belül félreáll, telefonál és elnézést kér, de az autója
lerobbant, át kell tenniük az alkalmat egy másik időpontra.
Mégis tovább vezetett, mintha egy álomban vagy transzban
lenne. Mindenféléken járt az esze, mint hogy mit főz majd
vacsorára, azután, mielőtt észbe kaphatott volna, már le is
fordult a ház mögött elterülő parkolóba. Itt legelőször egy
másik nőbe botlott, aki kijött a házból, és dühödten pöfékelve
kivágta egy viharvert régi szedán ajtaját. Farmert és haspólót
viselt, tetoválásai szörnyű hegekként húzódtak végig vézna



karján.
Maga előtt látta Perry arcát, önhitt felsőbbrendűségét. „Nem

gondolod komolyan, ugye? Ez annyira…”
Annyira színvonaltalan. Igen, Perry. Az. Egy kültelki

tanácsadó, aki a családon belüli erőszakra specializálódott.
Hamar megtalálta a webhelyet, ahol hemzsegtek a
„depresszió”, „szorongás” és „táplálkozási zavar” szavak. A
két iroda közül a távolabbit választotta, nehogy belefusson
valamelyik ismerősébe. Különben is, igazából nem állt
szándékában eljönni. Csak egyeztetni akart egy időpontot,
bizonyítani, hogy nem tehetetlen áldozat, megmutatni valami
felsőbb hatalomnak, hogy igenis képes tenni ez ellen.

– A mi viselkedésünk színvonaltalan – mondta ki hangosan,
még az autóban, mielőtt leállította a motort, és bement.

– Celeste! – biztatta a tanácsadó.
A tanácsadó tudta a nevét. A tanácsadó jobban ismerte a

valódi életét, mint Perryt leszámítva bárki. Belecsöppent a
rémálomba, amikor meztelenül kellett végigmennie egy zsúfolt
bevásárlóközponton, miközben mindenki megbámulta
leplezetlen és szégyentelen csupaszságát. Nem fordulhatott
vissza. Végig kellett mennie. Hát elmondta. Elmondta, iszonyú
gyorsan elhadarta, közben csak annyira fordította félre a
tekintetét, hogy a tanácsadó számára úgy tűnhessen, mintha
végig a szemébe nézne. Halk, színtelen hangon beszélt, mintha
az orvosnak számolna be egy felkavaró tünetről. Ez is a
felnőttséghez, a nő- és anyaszerephez tartozik. Az embernek ki
kell mondania a számára kellemetlen dolgokat. „Vannak ezek a
kisülések.” „Mi ilyen erőszakos kapcsolatban élünk.” „Ez már
csak így van.” Mintha egy kamasz próbálná elkerülni, hogy
kimondja a lényeget.

– Elnézést. Fegyverekről kérdezett? – Újra keresztbe tette a
lábát, és elsimította szoknyája anyagát. Szándékosan választotta
ezt a kivételesen szép ruhát, amit Perry egyenesen Párizsból
hozott neki. Azelőtt egyszer sem viselte. Még sminket is feltett:



alapozót, púdert, az egész arzenált. Így akarta pozícionálni
magát, de persze nem azért, hogy felsőbbrendűnek tűnjön. Nem,
ilyesmi egymillió év alatt se jutott volna eszébe. Viszont a
helyzete mégiscsak más volt, mint a nőé, akit a parkolóban
látott. Neki nem egy védett szállás telefonszáma kellett, csak
valami stratégia, hogy helyre tegye a házasságát. Tippeket
akart. Tíz tuti tipp, hogy a férjed ne üssön. Tíz tuti tipp, hogy ne
üss vissza.

– Igen, fegyverekről. Van az otthonában bármilyen fegyver? –
A tanácsadó felnézett a papírjából, nyilván a jól bevált
rutinkérdésekből. Az ég szerelmére, gondolta Celeste.
Fegyverek! Hát úgy néz ki, mint akinek a férje illegális
fegyvereket rejteget az ágy alatt?

– Nincsenek fegyverek. Hacsak nem az ikrek fénykardja. –
Észrevette, hogy egy drága magániskolába járó úrilány elitista
hangján beszél, amin sürgősen változtatnia kell.

Sosem járt drága magániskolába. Csak a rangján felül
házasodott.

A tanácsadó előzékenyen nevetett, és feljegyzett valamit a
papírjára. Susiként mutatkozott be, ami az ítélőképesség fájó
hiányáról árulkodott. Miért nem használja a Susant? Susinak
legfeljebb egy rúdtáncost hívnak.

Egy másik problémát is azonosított Susiban: nagyjából
tizenkét évesnek tűnt, s ahogy az ebben a korban természetes,
még nem tudta rendesen használni a szemceruzát. Egész
konkrétan úgy nézett ki, mint egy mosómedve. Hogyan is
adhatna ez a kiskamasz tanácsokat egy olyan összetett
dologban, mint az ő házassága? Inkább neki kéne tanácsokat
adni a sminkeléssel és a fiúkkal kapcsolatban.

– A partnere szokott háziállatokat bántalmazni vagy kínozni?
– kérdezte Susi színtelen hangon.

– Mi? Dehogy! Különben sincs háziállatunk, de ő nem is
olyan! – Celeste fellobbanó haragot érzett. Miért teszi ki magát
ennek a megaláztatásnak? Abszurd módon legszívesebben



felsikoltott volna: Ez a ruha Párizsból való. A férjem Porschével
jár. Mi nem vagyunk olyanok.

– Perry sosem bántana egy állatot – szögezte le.
– Magát mégis bántja – mutatott rá Susi.
Semmit sem tud rólam, gondolta Celeste duzzogva. Azt

hiszi, olyan vagyok, mint az a tetkós lány, pedig nem, pedig
nem.

– Igaz. Mint említettem, alkalmanként mindketten
alkalmazunk fizikai… erőszakot. – Az elitista él visszakúszott a
hangjába. – De amint próbáltam érzékeltetni, ebben nekem is
részem van.

– Senki sem érdemli meg, hogy bántsák, Mrs. White –
emlékeztette Susi.

A tanácsadó iskolában nyilván ezt a szöveget tanítják be
legelőször.

– Persze – értett egyet. – Természetesen. Én is tudom. Nem is
gondolom, hogy megérdemlem, de akkor se vagyok áldozat.
Visszaütök. Mindenfélét hozzávágok. Ugyanolyan rossz
vagyok, mint ő. Néha én kezdem. Csak azt mondom, hogy ez
egy nagyon szenvedélyes kapcsolat. Technikák, stratégiák
kellenének arra, hogy segítsenek… leállni. Ezért vagyok itt.

Susi lassan bólintott.
– Értem. Úgy gondolja, hogy a férje tart öntől, Mrs. White?
– Nem – felelte Celeste. – Fizikai értelemben nem. Attól

viszont szerintem fél, hogy elhagyom.
– Amikor ezek az „incidensek” történnek, ön szokott félni?
– Nos, nem. Nem, nem igazán. – Látta, hová akar kilyukadni

Susi. – Nézze, tudom, milyen erőszakosak tudnak lenni a
férfiak, de Perryvel és velem nem ilyen súlyos a helyzet. Persze
ez így nem jó. Tudom, hogy nem jó. Nem ringatom magam
téveszmékbe, de sosem kerülök kórházba vagy ilyesmi. Nem
kell védett szálláson élnem, vagy menhelyen, vagy minek
nevezik. Nyilván látott már sokkal súlyosabb eseteket is.
Másként remekül vagyok. Tökéletesen jól.



– Félt valaha is attól, hogy meghalhat?
– Sosem – vágta rá Celeste azonnal. Egy pillanatra

elhallgatott. – Azaz… egyszer talán. Csak annyi történt, hogy az
arcom… szóval beszorult a kanapé sarkába.

Emlékezett az érzésre, a tarkójának feszülő ujjakra. Az arca
olyan szögben préselődött a kanapéhoz, hogy az orra
felgyűrődött a homlokára. Eszelősen küzdött, hogy
kiszabaduljon, akár egy letűzött pillangó.

– Nem hinném, hogy ő tudatában lett volna, de úgy
gondolom… nos, abban az egy pillanatban tényleg féltem attól,
hogy megfulladok.

– Biztos nagyon ijesztő lehetett – állapította meg Susi minden
érzelem nélkül.

– Egy kicsit. – Elhallgatott. – Emlékszem a porra. Nagyon
poros volt.

Egy pillanatig úgy érezte, menten sírva fakad, sőt addig
rázza a zokogás, amíg a taknya is elered. Nos, éppen erre a
célra szolgál az asztal közepére állított zsebkendős doboz.
Addig sír, amíg megfolyik a sminkje. Akkor majd neki is
mosómedveszeme lesz, és Susi azt gondolhatja: „Ideje leszállni
a magas lóról, nem igaz, hölgyem?”

Helyre rázta magát, mielőtt feláldozta a méltósága
maradékát is. Félrefordította a tekintetét, és a jegygyűrűjét
vizsgálgatta.

– Már be is csomagoltam, csak… tudja… a fiúk még olyan
kicsik voltak. Én pedig olyan kimerült.

– Az áldozatok átlagosan hat-hét alkalommal próbálnak
kitörni a bántalmazó kapcsolatból, mielőtt végleg elhagyják a
párjukat. – Susi a tolla végét rágcsálta. – Mi a helyzet a fiúkkal?
A férje esetleg…

– Nem! – vágott közbe Celeste. Hirtelen belé villant a
rémület. Szent isten. Elment a józan esze, amikor idejött. Még a
végén jelentik a gyámhivatalnak. Elveszik tőle a gyerekeit.

A családfára gondolt, amit a fiúknak aznap kellett bevinniük



az iskolába. Gondosan megrajzolt vonalak kapcsolják össze az
ikrekkel, Perryvel. Csupa boldog arc.

– Perry sosem emelne kezet a fiúkra. Fantasztikus apa. Ha azt
gondolnám, hogy a fiúk a legkisebb veszélyben is vannak,
azonnal elhagynám. Soha, de soha nem tenném kockára a
biztonságukat. – Megremegett a hangja. – Ez az egyik ok, amiért
még nem hagytam el, mert annyira jó hozzájuk. Annyira
türelmes! Sokkal türelmesebb, mint én. Imádja a gyerekeit.

– Mit gondol… – kezdte Susi, de Celeste félbeszakította. Meg
kellett értetnie vele, hogyan érez Perry a gyerekeivel
kapcsolatban.

– Rengeteg gondunk volt a terhességgel, nem is azzal,
hogyan essek teherbe, inkább hogy hogyan maradjak úgy.
Egymás után négyszer is elvetéltem. Rettenetes volt.

Mintha Perryvel viharos óceánokon és végtelen sivatagokon
keltek volna át, két teljes éven át, hogy végül eljussanak az
oázisba. Ikrek! Természetes ikerterhesség! Látta a kifejezést a
nőgyógyász arcán, amikor meghallotta a második szívverést.
Ikrek. Kockázatos terhesség olyasvalakinek, aki többször is
elvetélt. A nőgyógyász fejében nyilván az járt: „Ebből se lesz
semmi.” Azután mégiscsak eljutottak a harminckettedik hétig.

– Idő előtt születtek. Folyton ingáztunk az otthonunk és a
kórház között, még éjszaka is be kellett járnunk az etetésekre.
Alig mertük elhinni, amikor végre hazahozhattuk őket. Csak
álltunk ott a gyerekszobában, és néztük őket, azután… mit
mondjak, az első néhány hónap felért egy rémálommal. Alig
aludtak. Perry is kivett három hónapot. Csodálatosan
viselkedett. Együtt csináltuk végig.

– Értem – bólogatott Susi.
Celeste látta rajta, hogy nem érti. Nem érti, hogy ezek az

élmények, a fiaik iránt érzett szeretet örökre összeköti őket
Perryvel. Csak úgy tudna elszakadni tőle, ha kitépné a húsából.

– Mit gondol, a bántalmazás hatással van a fiaira?
Celeste azt kívánta, bár soha többé ne használná a



„bántalmazás” szót.
– Semmilyen formában nincs rájuk hatással – jelentette ki. –

Nem is sejtik. Úgy értem, az idő nagy részében boldog, szerető,
hétköznapi család vagyunk. Hetek vagy akár hónapok is
eltelnek anélkül, hogy bármi kirívó történne.

Hónapok…  azért ez túlzás.
A kis szobában kezdtek rajta kiütközni a klausztrofóbia

tünetei. Mintha nem lett volna elég levegő. Megérintette a
homlokát és látta az ujjhegyén csillanó verítékcseppet. Mégis,
mit várt ettől? Miért jött ide? Tudja, hogy nincsenek válaszok.
Nincsenek stratégiák. Se tippek, se technikák, az ég szerelmére!
Perry az Perry. Nincs más kiút, mint elhagyni, azt pedig nem
teszi meg, amíg a gyerekek ilyen kicsik. Majd ha egyetemre
mennek. Ezt már eldöntötte.

– Mi hozta ma ide, Mrs. White? – kérdezte Susi, mintha a
gondolataiban olvasna. – Azt mondja, a gyerekek kisbaba kora
óta tart ez. Úgy érezte esetleg, hogy az erőszak az utóbbi időben
felerősödik?

Próbált visszaemlékezni, miért is jelentkezett be. A sportnap
miatt.

A szórakozott kifejezéshez lehetett köze, ami Perry arcán
játszott, amikor Josh rákérdezett a nyakán vöröslő
karmolásokra. Azután hazajött a sportnapról, és furdalta az
irigység, amiért a takarítók olyan jól érzik magukat.
Eljótékonykodott kerek huszonötezer dollárt. „Rád tört a
filantrópia, szívem?”, kérdezte Perry epésen, amikor néhány
héttel később kézbe vette a hitelkártya-értesítőt, de egyéb
megjegyzést nem tett.

– Nem, nem erősödött fel – felelte Susinak. – Nem is igazán
tudom, miért jelentkeztem be. Perryvel egyszer elmentünk
házassági tanácsadásra, de az…  szóval nem lett eredménye.
Nem könnyű, mert rengeteget utazik. Jövő héten megint
elmegy.

– Hiányzik, amikor nincs otthon? – érdeklődött Susi. Nem



úgy tűnt, mintha ez is rutinkérdés lenne. Talán egyszerűen csak
tudni akarta.

– Igen – felelte Celeste. – És nem.
– Összetett – bólintott Susi.
– Összetett – értett egyet Celeste. – Ahogy minden házasság

összetett, nem igaz?
– Igen – felelte Susi. Elmosolyodott. – És nem. – A mosoly

lehervadt az arcáról. – Tisztában van vele, Mrs. White, hogy
Ausztráliában a családon belüli erőszak következtében minden
héten meghal egy nő? Minden egyes héten.

– Ő nem fog megölni – hördült fel Celeste. – Ez egyáltalán
nem olyan!

– Biztonságban fogja érezni magát, ha innét hazamegy?
– Természetesen – vágta rá Celeste. – Tökéletes

biztonságban.
Susi felhúzta a szemöldökét.
– A mi házasságunk olyan, mint a libikóka – magyarázta

Celeste. – Hol az egyik van felül, hol a másik. Valahányszor,
miután Perryvel veszekszünk, különösen, ha tettlegességig
fajul a dolog, és bánt, újra én kerülök felülre. Enyém lesz a
hatalom.

Kezdett belemelegedni. Szégyenletes dolgokat osztott meg
Susival, ugyanakkor csodálatosan megkönnyebbült, amiért
végre elmondta valakinek, amiért elmagyarázta a házassága
működését, és hangosan is kimondta a titkokat.

– Minél jobban bánt, annál magasabbra kerülök, és annál
tovább maradok fent. Azután telnek a hetek, és érzem, ahogy
átkerül a súlypont. Már nem gyötri úgy a bűntudat. A
zúzódások, könnyen megsérülök, lassan kezdenek
elhalványulni. Kezdik felbosszantani az apróságok, amiket
csinálok. Egyre ingerlékenyebb lesz. Próbálom lenyugtatni.
Mintha tojásokon lépdelnék, ami felbőszít, míg végül már nem
vigyázok, és összetaposom őket. Szándékosan magamra
haragítom, annyira haragszom rá, és haragszom magamra is,



amiért ennyire vigyázok. S akkor újra megtörténik.
– Így megint önhöz kerül a hatalom – bólintott Susi. – Mert

bántotta.
– Igen. Akkor szó szerint bármit tehetek, annyira rosszul érzi

magát a történtek miatt. Nemrég szó szerint kiborult a Lego,
azóta minden nagyszerű. Egyszerűen pompás. Épp ez a gond.
Most annyira jó minden, hogy szinte… – Elhallgatott.

– Megéri – fejezte be helyette Susi. – Hogy szinte megér
bármit.

Belenézett Susi mosómedveszemébe.
– Igen.
Susi tekintetének szenvtelensége csak egy valamiről

árulkodott: megértette. Nem próbált kedveskedni és
anyáskodni, nem érzékeltette szakmai felsőbbrendűségét. Csak
végezte a munkáját. Mint egy régi vágású ügyintéző a banknál
vagy a közműcégnél, aki csak ki akarja bogozni a problémát,
hogy továbbléphessen a következő ügyfélre.

Egy hosszú pillanatig néma csendben ültek. Az irodán túlról
távoli hangok szűrődtek be: beszéd, telefoncsörgés, elsuhanó
autók. Valahogy békesség töltötte el. A verítékcseppek
felszáradtak a homlokán. Öt éven át, mióta az egész
elkezdődött, együtt élt ezzel a szégyennel, ami nehéz lepelként
borult rá és fojtogatta, de most végre fellibbent és egy pillanatra
emlékeztette rá, ki volt régen. Megoldást most sem látott, kiutat
sem, de egyetlen pillanatig olyasvalakivel ült szemben, aki
megértette.

– Újra bántani fogja. – Megint ez a szenvtelen profizmus.
Semmi szánakozás. Semmi ítélkezés. Még egy kérdőjel se. Csak
egy ténymegállapítás, ami továbblendíti a beszélgetést.

– Igen – bólintott Celeste. – Újra meg fog történni. Megüt.
Megütöm.

Egyszer újra esni fog. Egyszer újra megbetegszik. Vannak jó
napok és rossz napok. Nem élvezhetné legalább a jókat?

De akkor mit keres itt?



– Amiről szerintem beszélnünk kellene, az egy terv. – Susi
átfordította a lapot.

– Egy terv – visszhangozta Celeste.
– Egy terv – bólintott Susi. – A következő alkalomra.



34. fejezet

– Még soha nem éreztél rá késztetést, hogy kipróbáld a
fojtogatós szexet? – kérdezte Madeline Edtől, amikor már az
ágyban feküdtek. Ed a könyvét fogta. Ő az iPadjét.

Mindez másnap este történt, miután átvitte a kartont Jane-
nek. Azóta nem tudta kiverni fejéből a történetét.

– Dehogynem. Készen állok rá. Szerintem csináljuk. – Ed
letette a szemüvegét és a könyvét, mielőtt lelkesen felé fordult.

– Mi? Nem! Most hülyülsz? Különben se akarok szexelni. Túl
sok rizottót ettem vacsorára.

– Értem. Hát persze. Mit is gondoltam. – Ed visszatette a
szemüvegét.

– Tudtad, hogy vannak, akik emiatt szenvednek halálos
balesetet? Egy csomóan meghalnak tőle. Nagyon veszélyes ám,
Ed.

Ed rásandított a szemüvege pereme felett.
– Nem hiszem el, hogy képes lennél fojtogatni – nyafogott

Madeline.
Ed megrázta a fejét.
– Csak ki akartam mutatni, hogy bármire hajlandó vagyok

érted. – Vetett egy pillantást Madeline iPadjére. – Tippeket
keresel, hogy felturbózd a szexuális életünket?

– Jaj, istenem, dehogy – vágta rá Madeline, kicsit túl nagy
átérzéssel.

Ed felhorkant.
Madeline megtalálta a Wikipedián az autoerotikus aszfixiát.
– Szóval amikor elszorítják a nyaki verőeret, az agyban

hirtelen oxigénhiányos állapot lép fel, amitől az ember
úgymond hallucinálni kezd. – Végiggondolta a dolgot. –



Észrevettem, hogy náthásan gyakrabban be vagyok indulva.
Akkor ettől lehet.

– Madeline – sóhajtott Ed. – Náthásan sosem vagy beindulva.
– Igazán? – mosolyodott el gúnyosan Madeline. – Talán csak

elfelejtettem megemlíteni.
– Ja, biztos az. – Ed visszatért a könyvéhez. – Volt egy

barátnőm, aki bírta.
– Ne már! Melyik?
– Jó, szigorúan véve talán nem volt a barátnőm. Inkább egy

random csaj.
– S ez a random csaj azt akarta, hogy… – Madeline a saját

torkára hurkolta ujjait, féloldalasan kidugta a nyelvét és hörgő
hangokat hallatott.

– Istenem, hogy ez tényleg milyen szexi – nyögött fel Ed.
– Kösz. – Madeline leengedte a kezét. – Szóval megcsináltad?
– Csak fél szívvel. – Ed újra levette a szemüvegét, és

magában elvigyorodott, ahogy visszagondolt rá. – Kicsit be
voltam állva. Nem nagyon tudtam követni a szabályokat.
Emlékszem, kicsit csalódott is bennem, amit te nyilván nehezen
tudsz elképzelni, de nem mindig voltam ilyen ellenállhatatlan,
és…

– Ja, ja. – Madeline egy kézlegyintéssel belefojtotta a szót, és
visszafordult az iPadjéhez.

– Mi ez a hirtelen érdeklődés a fojtogatós szex iránt?
Elmesélte neki Jane sztoriját, közben figyelte, ahogy a kis

izmok rángtak az állán, és a szeme résnyire szűkült, mint
amikor a hírekben egy gyerekbántalmazási ügyről hallott.

– A rohadék – mondta végül.
– Tudom – sóhajtott fel Madeline. – És csont nélkül

megúszta.
Ed megcsóválta a fejét.
– Buta, buta kislány. Az ilyen pasik kimondottan az ilyen…
– Ne hívd buta kislánynak! – Madeline olyan hirtelen ült fel,

hogy az iPad lecsusszant a lábáról. – Olyan, mintha őt



hibáztatnád.
Ed feltartotta a kezét, mintha távol akarná tartani magától a

gonoszt.
– Tudod, hogy nem. Én csak…
– És ha Abigail vagy Chloe lenne? – lendült bele Madeline.
– Pontosan Abigailre és Chloéra gondolok.
– Őket is hibáztatnád? Azt mondanád: „Te buta kislány, csak

azt kaptad, amit érdemeltél?”
– Madeline – vált hűvössé Ed hangja.
Mindig így zajlottak a vitáik. Minél jobban belelovallta

magát Madeline, annál higgadtabban kezelte Ed, míg végül
eljutott arra a pontra, ahol mintha egy túsztárgyaló beszélt
volna egy eszelőssel és a ketyegő bombájával.

– Az áldozatot hibáztatod! – Látta maga előtt Jane-t abban a
hideg, sivár lakásban; látta az arcát, amint megosztotta vele a
szomorú, vigasztalan kis történetét, a szégyent, amit nyilván
ennyi évvel később is érzett. „Vállalnom kell a felelősséget –
mondta. – Nem olyan nagy ügy.” A fényképre gondolt, amit
mutatott. Az önfeledt, gondtalan arckifejezésre. A piros ruhára.
Jane valaha élénk színekben járt. Jane valaha kipakolta a mellét!
Most úgy öltöztette csontos testét, mintha mindenkitől
bocsánatot kérne miatta, mintha megalázkodna, mintha
próbálna eltűnni és láthatatlanná válni, mintha senki és semmi
lenne. Az a férfi művelte ezt vele. – Azzal semmi gond, ha te
összefekszel a random csajaiddal, de ha egy nő csinálja, az
mindjárt buta. Ezt nevezem kettős mércének!

– Madeline – szólt közbe higgadtan Ed. – Nem hibáztattam
semmiért.

Még most is az „én itt érvelek, te meg csak hisztizel” hangján
beszélt, de már látta szemében az indulat szikráit.

– De igen! Nem is hiszem el, hogy ezt mondtad! – A szavak
bugyogva törtek fel belőle. – Olyan vagy, mint akik azt
mondják: „De hát mire számított? Hajnali egykor egy bárban
ivott, még szép, hogy megerőszakolta az egész focicsapat!”



– Nem is!
– De igen!
Valami megváltozott Ed arcán. Elvörösödött. Feljebb szökött

a hangja.
– Akkor hadd mondjak valamit, Madeline. Ha a lányom egy

napon elmegy valami pöccsel, akit csak akkor ismert meg egy
hotel bárjában, fenntartom magamnak a jogot, hogy butának
hívjam.

Az volt a butaság, hogy ezen kaptak össze. Az eszével
Madeline is tudta. Tudta, hogy Ed igazából nem hibáztatja Jane-
t. Tudta, hogy a férje sokkal-sokkal jobb ember ennél, mégsem
tudta megbocsátani neki ezt a „buta kislány” megjegyzést.
Valahogy egy rettenetes gondolatmenetet képviselt. Madeline
nőként kötelességének érezte, hogy felháborodjon miatta,
nemcsak Jane, de minden „buta kislány”, sőt a saját nevében is,
hiszen ez vele is ugyanúgy megtörténhetett volna. Az a kis szó,
hogy „buta”, felért egy pofonnal.

– Nem tudok tovább egy szobában maradni veled. –
Felpattant az ágyból, az iPadjét is vitte magával.

– Csinálj csak bolondot magadból! – Ed visszatette a
szemüvegét. Felzaklatta magát, de Madeline tudta, hogy még
húsz percig olvas, azután lekapcsolja a lámpát és
rajtaütésszerűen elalszik.

Olyan határozottan csukta be az ajtót, ahogyan csak tudta
(legszívesebben bevágta volna, de nem akarta felébreszteni a
kölyköket), azzal a sötétben lemasírozott a földszintre.

– Nehogy elcsússz a lépcsőn! – kiáltotta Ed az ajtó mögül.
Kész, máris túltette magát rajta, gondolta Madeline.

Főzött magának egy kamillateát, mielőtt letelepedett a
kanapéra. Utálta a kamillát, de az állítólag megnyugtatta,
elősegítette a lelki békéjét, meg minden, ezért próbálta folyton
rávenni magát. Bonnie természetesen kizárólag herbateát iszik.
Sőt, Abigail szerint manapság Nathan is kerüli a koffeint. Ez a
gond a gyerekekkel és a felbomlott házasságokkal. Az ember



egy csomó információt beszerez az exéről, amit másként sosem
tudna meg. Tudta például, hogy Nathan „Bonnie Bébinek”
hívja Bonnie-t. A minap Abigail említette meg ezt a kedves kis
részletet is. Ed, aki Abigail háta mögött állt, némán ledugta
mutatóujját a torkán, amivel megnevettette, de akkor is: meg
lett volna úgy, hogy nem tudja. (Nathan mindig is kedvelte az
egybehangzó becézéseket, őt például annak idején „Mad
Maddie-nek” hívta, ami azért közel sem olyan romantikus.)
Vajon miért érezte szükségét Abigail, hogy megossza vele
ezeket? Ed szerint szándékosan tette, mintha próbálná
provokálni és bántani, de ő nem hitte, hogy Abigail ilyen
rosszindulatú lenne.

Ed manapság mindig a legrosszabbat feltételezi Abigailről.
Ez a tudat lappangott az iménti dührohama mögött is. Az

egész igazából nem a „buta kislány” megjegyzésről szólt.
Igazából még mindig haragudott Edre, amiért Abigail
átköltözött Nathanhez és Bonnie-hoz. Ahogy telt az idő, egyre
valószínűbbnek tűnt, hogy mégiscsak Ed tehet erről. Abigail
talán csak eljátszott a gondolattal, rosszabb esetben halogatta a
döntést, de Ed „szépen higgadjunk le” megjegyzése
átbillentette a holtponton. Máskülönben még itt lenne. Az egész
megmaradt volna múló szeszélynek. A kamaszok ilyenek.
Szeszélyesek, csapongóak.

Újabban a gondolatait annyira lekötötték az emlékek azokból
az időkből, amikor még csak ők ketten voltak Abigaillel, hogy
az a különös érzése támadt, mintha Ed, Fred és Chloe csak
betolakodó lenne. Kik ezek az emberek? Egyszer csak feldúlták
az életüket a zajongásukkal, a szokásaikkal, az üvöltő
számítógépes játékaikkal és a veszekedéseikkel, míg végül
elüldözték szegény Abigailt.

Nevetnie kellett a gondolatra, mennyire kibukna Fred, és
különösen Chloe, ha tudná, hogy így megkérdőjelezi a
létezésüket. „De hol voltam én? – méltatlankodott Chloe
mindig, amikor látta az anyja és Abigail régi fotóit. – Hol volt



apu? Hol volt Fred?” „Az álmaimban”, felelte Madeline, és így
is volt. Az ő álmaiban. Nem Abigailében.

Belekortyolt a teába, és érezte, ahogy a harag lassan
elszivárog belőle. Aminek persze semmi köze ahhoz a hülye
teához.

Igazából mindenről az a pöcs tehet.
Mr. Banks. Saxon Banks.
Milyen szokatlan név.
Ujjai megpihentek az iPad tükörsima felületén.
Ne!
Ne keress rá, könyörgött Jane, és ő ígéretet tett, ezért is

merőben helytelen, amit csinál, de amikor ellenállhatatlan
vágyat érez, hogy lássa azt a mocskot! Mint amikor olvasott egy
bűnesetről: mindig látni akarta az elkövetőt, hogy azonosítsa
arcán a gonoszság jegyeit. (Mindig meg is találta őket.) Olyan
egyszerű, csak néhány betű abban a téglalapban, az ujjai szinte
felhatalmazást se kértek – amíg próbálta eldönteni, tartsa-e
magát az ígéretéhez, már meg is jelentek a keresés eredményei,
mintha a Google az elméje kiterjesztése lenne. Elég csak
rágondolnia, a többi már megy magától.

Csak egy nagyon-nagyon gyors pillantást akar vetni rá,
végigfutni a tekintetével, azután bezárni az oldalt és törölni az
előzményekből Saxon Banks minden nyomát. Jane sohasem
tudja meg. Nem mintha bármit is tehetne. Nem fog eltervelni
valami különösen kéjes bosszút. (Habár elméjének egy része
már különvált, és elindult ezen az úton. Hogyan lehetne csőbe
húzni? Lenyúlni a pénzét? Nyilvánosan megszégyeníteni vagy
hitelteleníteni? Csak van valamilyen módja.)

Duplán kattintott, mire a kijelzőt betöltötte egy jól
bevilágított céges portré. Saxon Banks ingatlanfejlesztő
Melbourne-ből. Ő lenne az? Markáns állkapcsú, klasszikusan
jóvágású férfi önelégült mosollyal és olyan tekintettel, ami már-
már az erőszakossággal határos elszántsággal furakodott a
fejébe.



– Te fasz – mondta neki hangosan Madeline. – Azt hiszed,
mindenkivel azt tehetsz, amit csak akarsz?

Ő mit csinált volna Jane helyében? Nem tudta elképzelni,
hogy ugyanúgy reagáljon. Ő megütötte volna. Nem hullott
volna szét a „dagadt” és „rút” szavaktól, ahhoz még tizenkilenc
éves korában is nagyobb önbizalommal töltötte el a
megjelenése, sőt akkor töltötte el csak igazán. Ő döntötte el,
milyen a külseje.

Talán a fickó eredendően olyanokat szúrt ki, akikről tudta,
hogy könnyen sebezhetőek.

Vagy talán ez a gondolatmenet is csak egy újabb formája az
áldozathibáztatásnak? Velem nem történt volna meg. Én küzdöttem
volna. Nem hagytam volna tönkretenni az önbecsülésemet. Jane meg a
végletekig sebezhető volt, pucéran az ágyban, a buta kislány.

Most rajtakapta magát. „Buta kislány.” Pontosan ugyanazt
gondolja, amit Ed. Reggel majd bocsánatot kell kérnie tőle. Jó,
talán nem mondja ki hangosan, de csinál neki meleg reggelit,
abból érteni fog.

Újra tanulmányozta a fényképet. Nem látott hasonlóságot
Ziggyvel. Vagy talán mégis? Esetleg egy kicsit a szeme tájékán.
Elolvasta a fényképhez mellékelt rövid életrajzot. Ilyen doktor,
olyan igazgató, mindenféle társaság tagja, blablabla.
Szabadidejében szívesen vitorlázik, lelkes hegymászó, amellett rengeteg
időt tölt feleségével és három kislányával.

Összerezzent. Ziggynek van három féltestvére.
Már ezt is tudja. Valamit, amit nem szabadna, de már hiába

is próbálna elfelejteni. Tud valamit Jane fiáról, amit még maga
Jane sem tud. Nem csupán megszegte az ígéretét, de
megsértette Jane magánszféráját is. Mint egy alattomos kis
leskelődő, addig szaglászott a neten, amíg fotókat talált Ziggy
apjáról. Felbőszítette, ami Jane-nel történt, de azért kicsit
élvezte is a történetét, nem igaz? Vagy ha nem is magát a
szomorú és vigasztalan kis történetet, de az érzést, hogy
felháborodhat rajta? Minden együttérzése olyasvalaki



kényelmes, felsőbbrendű helyzetéből fakad, aki tökéletesen
hétköznapi és középosztálybeli életet él: férj, otthon, jelzálog.
Olyanná vált, mint anyjának egyes barátnői, akik oly izgatottan
legyeskedtek körötte, amikor Nathan elhagyta őt és Abigailt.
Együtt éreztek vele, és felháborodtak, de csak azon a „jaj, jaj, ó,
te szegény” módon, amitől rögtön sündisznóállást vett fel, még
ha őszintén értékelte is a házi készítésű egytálételeket,
melyeket ünnepélyes arccal a konyhaasztalára helyeztek.

Belenézett Saxon szemébe, ő pedig visszanézett rá a maga
tudálékos módján, mintha ismerné az összes gyalázatos kis
titkát. Hullámokban tört rá a viszolygás, míg már egész
testében verítékezett és reszketett.

A sikítás borotvapengeként hasított a ház álmos csendjébe.
– Anya! Anya, anya, anya!
Madeline felpattant, a szíve pörölyként vert, pedig tudta,

hogy Chloe megint csak rosszat álmodik.
– Jövök már! Jövök! – kiáltozott futás közben. Ezt meg tudja

oldani. Erre még képes, ami nagy megkönnyebbülés, mert
Abigail már nem igényli vagy akarja, és a Saxon Bankshez
hasonló gonoszok odakint ólálkodnak a világban, csak arra
várnak, hogy ilyen vagy olyan módon bántsák a gyerekeit, ez
ellen pedig nem tehet semmit, de legalább még kirángathatja a
szörnyet Chloe ágya alól, hogy a puszta kezével fojtsa bele a
szuszt.



35. fejezet

Miss Barnes: Az iskolalátogatás után húzós tanévre készültem,
de eleinte minden jól ment. A srácokkal remekül kijöttem, és a
szülők se lábatlankodtak túl sokat. Azután, az első félév felénél,
minden a feje tetejére állt.

Két héttel az adománygyűjtő bál előtt

– Latte és muffin.
Jane felnézett a laptopjából, majd újra le az előtte fekvő

tányérra. A gőzfelhő tunyán emelkedett fel a porcukorral
meghintett illatos muffinról, melyet műértő kézzel megrajzolt
tejszínhab-minták foglaltak díszes keretbe.

– Ó, köszi, Tom, de én nem kértem…
– Tudom – bólintott Tom. – A muffin a ház ajándéka.

Madeline-től hallom, hogy remek cukrász vagy. Csak ki
akartam kérni a véleményedet egy új receptről, amit most
próbálok először. Barack, makadámia és lime. Eszelős cucc.
Mármint a lime.

– Én csak sütöm a muffint – védekezett ösztönösen Jane. –
Sosem eszem.

– Ez komoly? – Tom arca láthatóan megnyúlt.
Jane sietve hozzátette:
– De ma kivételt teszek.
Az idő hidegre fordult a héten, mintha beénekelné magát a

tél előtt, s ettől Jane lakása is lehűlt. A szálkányi kis szürke
óceántól, ami az ablaka sarkából látszott, még hidegebbnek
érezte a levegőt. Mintha a nyarak emléke is elveszett volna,



hogy örökre ebben a fenyegetően szürke apokaliptikus
világban kelljen élnie.

– Jesszusom, Jane, ne drámázz már – nyögött fel Madeline. –
Csak fogd a laptopodat, és sajátítsd ki magadnak a Blue Blues
egyik asztalát.

Azóta mindennap eljött ide a gépével és a mappáival.
A kávézó megtelt napsütéssel és fénnyel, Tom pedig

folyamatosan rakta a fatüzelésű kályhát. Jane kisebb orgazmust
élt át minden alkalommal, amikor belépett az ajtón. Mintha
egészen más éghajlati zónába került volna, mint ahol
nyomorúságos és nyirkos bérlakása feküdt. Odafigyelt rá, hogy
csak a reggeli és délutáni csúcs között üljön be, amikor nem
foglalta az asztalt a fizető vendégek elől, s persze kisebb ebédet
és több alkalommal kávét is rendelt.

Tomra kezdett úgy tekinteni, mint egy kollégára, aki a
szomszédos üvegkalitkában dolgozik. Jó volt vele csevegni.
Ugyanazokat a tévéműsorokat szerette, nagyjából a zenei
ízlésük is megegyezett. (Zenei ízlés! Már el is feledkezett a zene
létezéséről, ahogy a könyvekéről.)

Tom elvigyorodott.
– Kezdek olyan lenni, mint a tulajdon nagyanyám.

Tukmálom másokra az ételt. Na, csak egyetlen falatkát. A mama
kedvéért. – Jane elnézte, ahogy távozott, majd sietve félrekapta
tekintetét, amint tudatosult benne, hogy nagyon is szívesen látja
a fekete pólóba bujtatott széles vállakat. Madeline-től tudta,
hogy Tom meleg, és épp egy csúnya szakításból lábadozik.
Klisé, de ettől még igaz: a meleg pasiknak van a legjobb testük.

Valami történt vele az elmúlt hetekben, amióta a
fürdőszobában olvasta azt a szexjelenetet. Mintha a teste, a
rozsdás, sorsára hagyott teste kezdett volna magára találni és
csikorogva új életre kelni. Egyre többször kapta magát azon,
hogy futólag megnézi a férfiakat, és néha talán a nőket is, de
leginkább a férfiakat, még ha nem is vágyakozva, sokkal inkább
értékelve és kiértékelve esztétikai jellemzőiket.



Nem a Celeste-hez hasonló szépségek vonzották magukra a
tekintetét, hanem az átlagemberek és csodaszép átlagosságuk.
Egy napbarnított, cirkalmas tetoválással borított kar, amint
kinyúlt a kiadóablak mögül. A szupermarketben előtte álló
idősebb férfi tarkója. Lábikrák és kulcscsontok. Fura érzés volt.
Az apját juttatta eszébe, akinek évekkel korábban megműtötték
az orrmelléküregét, mire visszatért a szaglóérzéke, amiről nem
is tudta, hogy elveszett. Azután a leghalványabb illatok is
rapszodikus örömre késztették. Folyton Jane anyjának nyakát
szagolgatta, és ábrándos hangon azt suttogta: „Már el is
felejtettem édesanyád illatát! S nem is tudtam, hogy
elfelejtettem!”

Nem csak a könyv miatt.
Mesélt Madeline-nek Saxon Banksről. Elismételte azokat a

hülye kis szavakat, amiket tőle hallott. Titokban kellett
maradniuk ahhoz, hogy hatalmuk legyen felette. Mostanra
kipukkadtak, ahogyan az ugrálóvár is összeesik és petyhüdté
válik, amint a levegő kiszökik belőle.

Saxon Banks rossz ember. A világon vannak rossz emberek,
ezt minden gyerek tudja. A szüleink arra tanítanak, hogy
tartsuk magunkat távol tőlük. Ne is foglalkozzunk velük,
fordítsunk hátat. Mondjuk erős, határozott hangon, hogy „nem,
nem akarom”, s ha akkor se hagyja abba, mondjuk meg a tanító
néninek.

Még Saxon se tudott többet dedós sértéseknél. Büdös vagy.
Csúnya vagy.

Mindig is tudta, hogy túlreagálta vagy éppen alulreagálta azt
az éjszakát. Soha nem sírt miatta. Nem mondta el senkinek.
Lenyelte egészben, és úgy tett, mintha semmit se jelentene –
ezáltal mindent jelentett.

Most viszont égett a vágytól, hogy tovább beszéljen róla.
Néhány nappal korábban, amikor Celeste-tel reggeli sétára
indultak, neki is előadott egy rövidített változatot. Celeste nem
sokat mondott azon felül, hogy sajnálja, meg hogy Madeline-



nek abszolút igaza van és Ziggy egyáltalán nem hasonlít az
apjára. Másnap egy vörös bársonyzacskóban nyakláncot adott
neki. Egy szép ezüstláncot kék ékkővel.

– Ezt hívják lazúrkőnek – magyarázta a maga álmatag
módján. – Állítólag „begyógyítja a lelki sebeket”. Nem igazán
hiszek az ilyesmiben, de attól még szép nyaklánc.

Jane most kézbe vette a függőt.
Az új barátok? Azok teszik? A tengeri levegő?
Talán a rendszeres testmozgás. Celeste-tel mindketten

fittebbnek érezték magukat. Mindketten örültek, amikor
észrevették, hogy már nem kell megállniuk és kifújniuk
magukat a hosszú lépcsősor tetején, a temető mellett.

Igen, talán a testmozgás teszi.
Mindvégig csak egy kiadós séta a friss levegőn és egy

gyógyító kristály hiányzott neki.
Beletúrt villájával a muffinba, és bekapott egy falatot. A séták

visszahozták az étvágyát is. Ha nem figyel oda, újra meghízik.
A torka mintegy varázsütésre összezárult, mielőtt visszatette
volna a villát. Azért még nem egészen gyógyult. A teste még
tiltakozik.

Tomot akkor sem sértheti meg. A könnyed és levegős
muffinban ott érezte az általa említett összes hozzávalót:
makadámiát, barackot, lime-ot. Behunyta a szemét, és átadta
magát az érzésnek: a kávézó melegségének, a muffin ízének, a
kávé és a rongyosra olvasott könyvek mostanra ismerős
illatának. Levágott egy merészebb falatot, még egy kevés
tejszínhabban is meghempergette.

– Oké? – Tom a szomszédos asztal fölé hajolt, letörölgette a
farzsebéből elővarázsolt ronggyal.

Jane jelezte, hogy éppen tele van a szája. Tom fogta a
könyvet, amit egy vendég hagyott az asztalon, hogy feltegye a
legmagasabb polcra. Fekete pólója elvált farmerjától, így
vethetett egy pillantást a derekára. Semmi világraszóló. Az ősz
folyamán a férfi bőre tejeskávéra fakult. Nyáridőben inkább



tűnt forró csokoládénak.
– Mm, mesés – áradozott.
– Hm? – Tom felé fordult. Csak ők ketten tartózkodtak a

kávézóban.
Jane villájával a muffinra mutatott.
– Mennyei. Extra áron kéne adni. – Megcsörrent a mobilja. –

Elnézést.
A kijelzőn az „iskola” nevet olvasta. Az iskola eddig csak

egyetlen alkalommal telefonált, amikor Ziggynek fájt a torka.
– Chapman kisasszony? Itt Patricia Lipmann.
Az iskola igazgatója. Jane-nek görcsbe rándult a gyomra.
– Mrs. Lipmann? Minden rendben? – Utálta a hangjában ezt a

szolgálatkészséget. Madeline olyan leereszkedő vidámsággal
beszélt Mrs. Lipmann-nel, mintha a család régi komornyikja
lenne.

– Igen, minden rendben, bár egy bizonyos ügy miatt
feltétlenül találkoznunk kellene, ha lehetséges. Amennyiben
alkalmas, még ma. A két óra megfelelne, közvetlenül azelőtt,
hogy hazaviszi a kisfiát?

– Természetesen. Amúgy minden…
– Pompás. Akkor a megbeszélt időpontban várom.
Jane kinyomta a telefont.
– Mrs. Lipmann találkozni akar velem.
Tom ismerte a legtöbb kölyköt, szülőt és tanárt. A környéken

nőtt fel, maga is a Pirriweebe járt, amikor Mrs. Lipmann még a
harmadikban tanított.

– Nem hinném, hogy bármitől kéne tartanod – vélte. – Ziggy
rendes gyerek. Talán csak át akarja tenni valamelyik különleges
csoportba vagy ilyesmi.

– Aha. – Jane szórakozottan belapátolt még egy villányi
muffint. Ziggy nem tartozott a „tehetséges” kölykök közé.
Annyit pedig már Mrs. Lipmann hanghordozásából is kiérzett,
hogy nem számíthat jó hírekre.



* * *

Samantha: Renatának eldurrant az agya, amikor a zaklatás
elkezdődött. A gondot részben az okozta, hogy a dadus nem
szólt, így a tudta nélkül már jó ideje tarthatott. Persze, mint
azóta kiderült, Juliette nemcsak a munkájának élt.

Miss Barnes: A szülők azt nem értik meg, hogy a gyerek az
egyik pillanatban lehet zaklató, a másikban áldozat.
Hajlamosak könnyen ítélkezni. Természetesen én is látom, hogy
ez egészen más helyzet volt. Nem… szokványos.

Stu: Apám arra tanított: ha megütnek, üss vissza. Ilyen
egyszerű. Ez is olyan, mint manapság minden. A focimeccsen
minden gyereknek jár kupa. Senkit se buktatnak meg. Csupa
nyápicot nevelünk.

Thea: Renata biztosan önmagát hibáztatta. Amennyit dolgozott,
alig látta a gyerekeit. A szívem szakad meg szegény kis
kölykökért. Egyértelmű, hogy nehezen dolgozzák fel a
helyzetet. Nagyon nehezen. Az életük már soha többé nem lesz
ugyanolyan, igaz?

Jackie: Arról senki se beszél, hogy Geoff is rengeteget dolgozott.
Senki sem kérdezi, vajon Geoff tudott-e arról, ami Amabellával
történik. Értem én, hogy Renata több pénzt keresett, jóval
stresszesebb körülmények között, mint Geoff, de Geoffot senki
sem hibáztatta, amiért karriert csinált, és senki se mondta, hogy
„hát, Geoffot nem láttuk valami sokat az iskolában”. Viszont ha
az otthoni anyukák azt látják, hogy egy apuka jön a gyerekéért,
mindjárt úgy gondolják, hogy aranyba kéne foglalni. Vegyük
csak az én férjemet. Egész kis rajongótábora van.

Jonathan: A barátaim, nem a rajongóim. Bocsásson meg a
feleségemnek. Egy ellenséges felvásárlási kísérlet közepén van.



Biztos emiatt tűnik ő is ellenségesnek. Szerintem az iskolának
kellene vállalnia a felelősséget. Hol voltak a tanárok, amíg ez a
zaklatás folyt?



36. fejezet

– Renata Klemnek tudomására jutott, hogy a lánya, Amabella az
elmúlt hónapban módszeres és titkos zaklatás áldozata lett –
közölte Mrs. Lipmann, mihelyt Jane helyet foglalt vele
szemközt. – Sajnálatos módon Amabella nem árulja el,
pontosan mi történt, sem azt, hogy ki vett részt benne. Ennek
ellenére Renata meg van győződve arról, hogy Ziggy a felelős.

Jane görcsösen nyelt egyet. Furának találta, hogy ennyire
meg van döbbenve, mintha egy makacsul optimista része
tényleg hitt volna abban, hogy Ziggyt áthelyezik a különleges
tehetségeknek fenntartott csoportba.

– Miféle… – Elhalt a hangja. Az is nehezére esett, hogy
megköszörülje a torkát. Úgy érezte, mintha egy színdarab
szereplője lenne, aki nem tudja a szövegét. A szüleinek kéne itt
ülniük. Ők egy korcsoportba tartoznak Mrs. Lippmann-nel. –
Miféle zaklatás?

Mrs. Lipmann kis fintort vágott. Igazi úrhölgy benyomását
keltette: szép ruhákban járó, a bőrápolásra sokat adó társasági
dámáét. Hangjában ugyanakkor kristálytisztán kicsendült a ne
cseszekedj velem tónus, ami még a hírhedten rossz hatodikos
gyerekeknél is bevált.

– Sajnálatos módon némiképp híján vagyunk a részleteknek
– vallotta be Mrs. Lipmann. – Amabellán ismeretlen eredetű
zúzódások és horzsolások jelentek meg, valamint egy…
harapásnyom, de ő csak annyit mond, hogy „valaki
gonoszkodott vele”. – Felsóhajtott, és tökéletesre manikűrözött
körmével megkocogtatta az előtte fekvő nagy alakú borítékot. –
Nézze, ha nincs az az incidens az iskolalátogatáson, nem hívtam
volna fel, amíg biztosabbat nem tudunk. Miss Barnes is állítja,



hogy az incidens elszigetelt jelenségnek tűnt. A történtek miatt
gondosan megfigyelte Ziggyt, és úgy írta le őt, mint kedves
kisgyermeket, akit öröm tanítani, egyébként meg nagyon óvatos
és figyelmes a többi gyerekkel való kapcsolattartásban.

Miss Barnes leírásának váratlan gyengédsége hallatán Jane
kis híján sírva fakadt.

– A Pirriwee Általános iskolában zéró toleranciát tanúsítunk
a zaklatással szemben. Ismétlem: zéró toleranciát. Ugyanakkor
azt is tudnia kell, hogy azon ritka esetekben, amikor valóban
zaklatásra utaló jeleket találunk, kötelességünknek érezzük
gondoskodni mind az áldozatról, mind a zaklatóról.
Amennyiben tehát úgy találjuk, hogy Ziggy zaklatta Amabellát,
nem arra fogunk összpontosítani, hogy megbüntessük a
vétkest, hanem hogy véget vessünk ennek a tevékenységnek,
nyilvánvalóan azonnali hatállyal, majd pedig a végére járjunk,
hogy miért viselkedik így. Végtére is egy ötéves fiúról
beszélünk. Bizonyos szakértők szerint egy ötéves nem is képes
mások zaklatására.

Mrs. Lipmann Jane-re mosolygott, aki óvakodva viszonozta a
gesztust. Várjunk csak, nem arról volt szó, hogy Ziggy kedves
kisgyermek? Akkor nem tehetett ilyet!

– Eltekintve attól, ami az iskolalátogatás napján történt,
előfordult valaha olyan incidens, ami ezt a viselkedést vetítette
előre? Az óvodában? A napköziben? Ziggy és a többi gyerek
kapcsolatában az iskolán kívül?

– Nem – felelt Jane. – Egyáltalán nem. Ő mindig… jó. – Azt
akarta mondani, hogy Ziggy mindig is következetesen tagadta
Amabella iskolalátogatáson elhangzott vádját, de ezzel talán
többet ártott, mint használt. Mrs. Lipmann még azt hinné, hogy
kóros hazudozó is.

– Vagyis nincs semmi rendhagyó Ziggy múltjában, otthoni
viselkedésében, hátterében, amiről azt gondolná, hogy
jelentősége lehet? – Mrs. Lipmann várakozással teli pillantást
vetett rá, miközben kedves és meleg mosolyával is a tudtára



adta, hogy ő semmin sem botránkozik meg. – Úgy tudom, hogy
az apja nem vesz részt Ziggy nevelésében…

Jane mindig megakadt egy pillanatra, amikor egy idegen
szokványos hangon utalt „Ziggy apjára”. Az „apa” szót mindig
a szeretettel és biztonsággal azonosította, így először mindig a
saját apjára gondolt, mintha a másik is csak őrá gondolhatott
volna. Innét jelentős ugrás választotta el a hotelszobától és a
sejtelmes fényektől.

„Mit gondol, Mrs. Lipmann, ennek jelentősége lehet? Ziggy apjáról
csak annyit tudok, hogy szereti a fojtogatós szexet, és szereti megalázni a
nőket. Amúgy elbűvölő és kedves ember. Még a Mary Poppins-dalt is
ismeri. Azt mondanám, igazán kedvesnek tűnt, ön is nyilvánvalóan
kedvesnek tartotta volna, pedig a legkevésbé sem volt az. Azt hiszem,
rá valóban illik a zaklató szó, úgyhogy ennek talán tényleg van
jelentősége. Továbbá, csak hogy lássa az összképet: az a lehetőség is
fennáll, hogy Ziggy valójában elhalt nagyapám reinkarnációja. Papi
pedig igazi széplélek volt. Vagyis, amennyire én látom, döntenie kell,
miben hisz: az erőszakra való genetikai hajlamban vagy az
újjászületésben.”

– Nem jut eszembe semmi, aminek jelentősége lehet. Vannak
az életében pozitív példaképek…

– Persze, persze, ebben nem kételkedem – biztosította Mrs.
Lipmann. – Hogy is tehetném? Vannak gyerekek, akiknek az
apja annyit utazik vagy dolgozik, hogy jószerével sosem látják
őket. Egyáltalán nem kívánok arra utalni, hogy Ziggy életéből
hiányzik valami, csak mert egyedülálló szülőként neveli.
Csupán szeretném látni az összképet.

– Őt megkérdezte erről? – tette fel a kérdést Jane. A szíve
összeszorult a gondolatra, hogy az iskolaigazgató kérdőre
vonta Ziggyt a távollétében. A kisfiát, aki még plüssmackóval
alszik. Aki az ölében ül, és szopja az ujját, ha kimerült. Már az
kisebb csodának tűnt a szemében, hogy járt, beszélt, és
egymaga öltözött, most pedig hirtelen lett egy teljesen másik,
önálló élete, tele nagy és ijesztő felnőttdrámákkal.



– Megkérdeztem, de ő határozottan tagad mindent, így
Amabella együttműködése nélkül tényleg nem könnyű
eldöntenem, merre induljunk tovább…

Az ajtó felől felhangzó kopogás belefojtotta a szót. Az
iskolatitkár dugta be a fejét. Vetett egy óvatos pillantást Jane
felé.

– Ö… csak szólni szerettem volna, hogy Mr. és Mrs. Klein
már itt vannak.

Mrs. Lipmann elfehéredett.
– De még csak egy óra múlva kellene megérkezniük…
– Áttették az igazgatósági ülésemet – közölte egy ismerős,

elevenbe vágó hang. Renata jelent meg a titkár válla felett,
szemlátomást azzal a céllal, hogy utat törjön magának. – Arra
gondoltam, esetleg… – Megpillantotta Jane-t, és
megkeményedett az arca. – Ó, már értem.

Mrs. Lipmann vetett Jane-re egy tehetetlen és szabadkozó
pillantást.

Jane Madeline-től tudta, hogy Geoff és Renata rendszeresen
tekintélyes összegeket adományoz az iskolának. „A tavalyi
adománygyűjtőn mindnyájan ott ültünk, mint a csóró
jobbágyok, míg Mrs. Lipmann köszönetet mondott a
Kleineknek, amiért zsebből kifizették az iskola teljes
klimatizálását – mesélte Madeline. Azután felélénkült, amint
eszébe jutott valami. – Talán Celeste és Perry az idén lekörözi
őket. Legalább eldöntenék maguk közt, hogy melyikük
gazdagabb.”

– Úgy vélem, azonos okból vagyunk itt – jegyezte meg
fagyosan Renata.

Mrs. Lipmann sietve megkerülte az íróasztalát.
– Talán szerencsésebb lenne, Mrs. Klein, ha…
– Szó se lehet róla! – Renata elviharzott a titkárnő mellett, be

egyenesen az irodába, nyomában egy sápadt, köpcös,
vörösbarna hajú, öltönyös-nyakkendős férfival, vélhetően
Geoff-fal. Jane vele még sosem találkozott. A legtöbb apa



továbbra is idegen maradt számára.
Felállt, és védekezően átkarolta magát, miközben kezével

úgy markolta ruháját, mintha le akarnák tépni róla. A Kleinek
arra készültek, hogy lecsupaszítsák és felfedjék a többi szülő
előtt valamennyi rút, szégyenteljes titkát. Ziggy nem egy
normális, szerető kapcsolatból született. Egy fiatal, buta, dagadt
és rút lány meggondolatlanságának eredménye.

Ziggy nincs rendben, és azért nincs rendben, mert ő engedte,
hogy az az ember legyen az apja. Tudta, hogy ebben nincs
semmi logika, hiszen Ziggy másként nem is létezne, mégis
logikusnak tűnt, mert Ziggy mindig is az ő fia marad – mi más
lenne, hogyan is lehetne más anyja? Csak épp később kellett
volna megszületnie, mire talál egy rendes apukát és egy rendes
életet. Ha mindent rendesen csinált volna, Ziggy se viselné
magán ezt a rettenetes genetikai bélyeget. Nem viselkedne így.

Az első alkalomra gondolt, amikor meglátta. Teljesen
felzaklatta, hogy meg kellett születnie, egész testéből visított,
úgy verdesett apró tagjaival, mintha zuhanna, neki pedig ez
volt az első gondolata: „Annyira sajnálom, pici baba. Annyira
sajnálom, hogy kitettelek ennek az egésznek.” A hihetetlenül
fájdalmas érzés, ami elárasztotta az egész testét, a gyászra
emlékeztette, s bár „örömnek” hívták, ugyanúgy élte meg. Azt
hitte, szeretetének ez a tomboló áradata, amit a muris külsejű,
vörös arcú teremtmény iránt érez, biztosan elmossa annak az
éjszakának a mocskos kis emlékét. Csakhogy az emlék nem
hagyta magát, nyálkás fekete foltként tapadt fel elméjének
falára.

– Ideje lenne, ha végre megnevelnéd a fiadat – toppant
Renata egyenesen Jane elé. Ujjával a levegőbe bökött a mellkasa
felett. Szeme véreresnek tűnt a szemüvege mögött. Dühe
tapinthatónak és saját kételyei fényében teljességgel jogosnak
tűnt.

– Renata – fékezte meg Geoff. A kezét nyújtotta Jane-nek. –
Geoff Klein. Kérem, bocsásson meg Renatának. Nagyon



zaklatott.
Jane megrázta a kezét.
– Jane.
– Jó, ha már mind együtt vagyunk, talán

megpróbálkozhatnánk a konstruktív párbeszéddel – borzolta az
idegeket Mrs. Lipmann üvegvágónak beillő hangjával. –
Megkínálhatok valakit egy teával vagy kávéval? Esetleg vízzel?

– Nem akarok frissítőt – közölte Renata. Jane beteges
csodálattal figyelte, hogy egész testében rángatózik. Elfordította
a tekintetét. Renata nyers, állati érzelmeinek megnyilvánulása
láttán úgy érezte, mintha pucéran látná őt.

– Renata. – Geoff átlósan felesége elé emelte kezét, mintha
meg akarná akadályozni, hogy kilépjen egy kamion elé.

– Megmondom, mit akarok – fordult Renata Mrs.
Lippmannhez. – Azt akarom, de rohadtul, hogy a gyereke tartsa
magát távol a lányomtól.



37. fejezet

Madeline a hátsó kert felől elhúzta a tolóajtót, és meglátta
Abigailt a kanapén, amint nézett valamit a laptopján.

– Hé, hát itt vagy! – kiáltott, és összerezzent hangjának
tettetett vidámságától.

Nem tudott természetes hangon szólni a saját lányához.
Most, hogy Abigail csak hétvégenként jött, úgy érezte, mintha
házigazda lenne, Abigail pedig fontos vendég. Úgy érezte,
itallal kell kínálnia és minden kényelméről gondoskodnia. Ami
nevetséges. Valahányszor ezen kapta magát, mérgében, amiért
átesett a ló túlsó oldalára, nyersen követelni kezdte, hogy
Abigail végezzen el valamilyen házimunkát, mondjuk
teregessen ki. A legrosszabb az egészben, hogy Abigail
pontosan úgy viselkedett, mint egy illemtudó vendég,
amilyennek mindig is nevelte: egyetlen rossz szó nélkül fogta a
szennyeskosarat, amitől nyomban bűntudata támadt. Hogyan
kérhette Abigailtől, hogy teregessen ki, amikor már nem hozzá
hordta a mosnivalóját? Mintha arra kérné a vendégét, hogy
teregesse ki az ő szennyesét.

Akkor aztán sürgősen segített neki elhelyezni a ruhákat a
szárítókötélen, és erőltetett csevegést kezdeményezett,
miközben a fejében ott rajzottak a szavak, amiket nem
mondhatott ki: „Gyere haza, Abigail, csak gyere haza, és legyen vége.
Elhagyott minket. Elhagyott téged. Te vagy a jutalma minden
szenvedésemnek. Lemaradt rólad, ez az ő büntetése. Hogyan
választhattad őt énhelyettem?”

– Miket csinálsz? – Lehuppant a kanapéra Abigail mellé, és
vetett egy pillantást a laptop képernyőjére. – Mi ez? Amerika
következő szupermodellje?



Már tényleg nem tudta, mihez kezdjen Abigaillel. Mintha
egy volt pasijával próbálnának barátok maradni. Azok a
kiszámított interakciók, az érzelmek törékenysége. A parányi
jellemhibák, amelyek már egyáltalán nem tűnnek
szerethetőnek, sőt még azt is megkockáztatná, hogy egyenesen
bosszantják.

Mindig is komikusan túljátszottá az anyaszerepet. Mindig is
túlzottan lelkesedett vagy túlzottan feldühödött a dolgok miatt.
Ha a gyerekei nem tették, amit mondott nekik, pufogott és
durrogott. Amikor meg ott állt a kamrában, buta kis
dalocskákat énekelt: „Hol vagy, hol vagy, konzervparadicsom?
Paradicsom, szólj, ha nem vagy itt!” A kölykök Eddel együtt
imádták húzni, legyen szó akár a kedvenc celebjeiről, akár a
csillogó szemfestékéről.

Ám most, amikor Abigail meglátogatta, úgy érezte, mintha
önmaga paródiája lenne. Eltökélte magát, hogy nem adja ki
magát másnak, mint aki. Negyvenéves! Túl késő már változtatni
a személyiségén. Mégis, folyton Abigail szemével látta magát, s
gyanította, hogy nem jön ki túl jól a Bonnie-val való
összehasonlításból. Elvégre Abigail Bonnie-t választotta, nem?
Ő olyan anyja, amilyet szeretett volna. Az egésznek igazából
semmi köze Nathanhez. Az anya a család érzelmi központja.
Kezdett teljesen eluralkodni rajta a titkos félelem, mellyel
tulajdon hibáira tekintett (nyilvánvalóan túl gyorsan felhúzza
magát, sokszor túl hamar ítélkezik, túlságosan nagy figyelmet
szentel a külsejének, és túlságosan sokat költ cipőkre,
cserfesnek és mókásnak hiszi magát, miközben talán csak
tapintatlan és bosszantó). Nőj már fel, mondogatta magának. Ne
vedd személyes sértésnek! A lányod ettől még szeret. Csak
inkább lakik az apjánál. Nem nagy ügy. S mégis, minden
Abigailnek címzett mondata mögött ott dúlt a csata a „tetszik
vagy nem tetszik, Abigail, ez vagyok én” és „legyél jobb,
Madeline, légy higgadtabb és türelmesebb, légy olyan, mint
Bonnie” között.



– Láttad, hogy a múlt héten kirúgták Eloise-t? – kérdezte.
Normális esetben ezt mondaná Abigailnek, hát most is ezt
mondta.

– Már nem nézem az Amerika következő szupermodelljét –
sóhajtott fel Abigail. – Az Amnesty Internationalt nézem. Az
emberi jogok megsértéséről olvasok.

– Ó – nyögött fel Madeline. – Te jó ég!
– Bonnie és a mamája is tagjai az Amnesty Internationalnek –

tette hozzá Abigail.
– Naná! – Szóval ezt érzi Jennifer Aniston, gondolta,

valahányszor arról olvas, hogy Angelina és Brad örökbe
fogadott egy-két újabb árvát.

– Mi?
– Ez nagyszerű – lelkendezett Madeline. – Azt hiszem, Ed is.

Minden évben adakozunk.
Jesszusom, hallod magad? Ne akarj már mindenben

versenyezni! Igaz egyáltalán? Ed talán hagyta lejárni a
tagságiját.

Eddel együtt mindent megtett azért, hogy jó ember legyen.
Tombolát vett a jótékonysági bálon, pénzt adott a kéregetőknek,
mindig szponzorálta a bosszantó barátait, akik újabb maratont
futottak valami fontos ügyért (igazából a saját egészségük
érdekében). Amikor a kölykök idősebbek lesznek, talán majd ő
is elvállal valamilyen önkéntes munkát, ahogy az anyja tette. Ez
csak elég, nem? Egy dolgozó anyától? Mivel éri el Bonnie, hogy
megkérdőjelezze élete minden döntését?

Abigail szerint Bonnie nemrégiben eldöntötte, hogy nem
akar több gyereket (Madeline nem kérdezte, miért, pedig
szerette volna tudni), ezért eladományozta Skye babakocsiját,
bölcsőjét, pelenkázóját, etetőszékét és babaruháit a
bántalmazott anyák védett szállásának. „Hát nem szuper, anya?
– sóhajtott fel Abigail. – Mások inkább eladták volna.”
Madeline épp akkoriban adta el Chloe kinőtt cuccait az eBay-
en. Azután boldogan elverte a pénzt egy leárazott márkás



csizmára.
– Akkor miről olvasol? – Jó egy tizennégy éves lánynak, ha

megismeri a világ szörnyűségeit? Abigailnek láthatóan jót tett.
Bonnie felruházta a közösségi áldozatvállalás képességével,
míg az anyja csak megpróbálta ráerőszakolni a selejtes énképét.
Arra gondolt, amit Jane mondott, hogy a társadalom a szépség
megszállottja. Elképzelte Abigailt egy hotelszobában, egy
idegennel, aki ugyanúgy bánik vele, mint az a fickó Jane-nel.
Fortyogni kezdett benne a düh. Elképzelte, ahogy marokra
fogja a fickó haját a tarkóján, és addig veri a fejét valami
kemény felületbe, lehetőleg betonfalba, amíg csak véres-pépes
massza marad belőle. Szent isten! Túl sok horrort néz.

– Miről olvasol, Abigail? – kérdezte újra, és utálta hangjában
ezt a bosszús élt. Megint meg fog jönni? Nem, még nincs itt az
ideje. Még erre se foghatja. Mostanában egyszerűen ilyen rossz
a hangulata.

Abigail felsóhajtott. Nem emelte fel tekintetét a kijelzőről.
– Gyerekházasságról és szexrabszolgaságról – felelte.
– Ez borzalmas. – Madeline pillanatnyi szünetet tartott. –

Talán nem…
Elhallgatott. Valami olyasmit készült mondani, hogy „nem

kellene felzaklatnod magad ilyesmivel”, ami rettenetes dolog,
ilyet csak egy kiváltságos és felszínes fehér nyugati nő
mondhat, aki túlságosan őszinte örömét leli egy pár új cipőben
vagy üveg parfümben. Mit mondana erre Bonnie? „Meditáljunk
el ezen, Abigail. Ohmmmmm.” Tessék. Megint a felszínessége.
Gúnyt űz a meditációból. Mit ártott a meditáció bárkinek is?

– Még babázniuk kellene. – Abigail torka elszorult a dühtől.
– Ehelyett bordélyokban dolgoztatják őket.

Neked kéne még babáznod, gondolta Madeline. Vagy
legalább játékból kifestened magad.

Elöntötte a jogos harag Nathan és Bonnie iránt. Az igazság
az, hogy Abigail még túl fiatal és érzékeny, nem kéne
emberkereskedőkről olvasnia. Még képtelen kontrollálni a



túlságosan is heves érzelmeit. Sajnálatosan megörökölte anyja
lobbanékony természetét, a szíve ugyanakkor messze lágyabb,
mint az övé valaha is volt. Túl sok benne az empátia (ami
valamiért sosem rá, Edre, Chloéra vagy Fredre irányul).

Visszaemlékezett, hogy öt- vagy hatéves korában Abigail
mennyire büszke volt új képességére, az olvasásra. Egyszer a
konyhaasztalnál találta, amint kínos alapossággal felolvasta egy
újság szalagcímét. Hamisítatlan döbbenet és hitetlenkedés
tükröződött az arcán. Már nem emlékezett, pontosan miről is
szólt az a cikk. Gyilkosságról, halálról, katasztrófáról. Nem,
igazából emlékezett. A cikk egy gyerekről szólt, akit az ágyából
raboltak el még a nyolcvanas években. A holtteste sosem került
elő. Abigail akkoriban még hitt a Télapóban. „Nem is igaz –
jelentette ki Madeline habozás nélkül, azzal elrántotta előle az
újságot, és megfogadta, hogy soha többé nem hagyja elöl. –
Csak kitalálták.”

Nathan nem tudott erről, mert Nathan nem volt ott.
Chloe és Fred egészen más tészta. Mennyivel ellenállóbbak.

Az ő drága kis mobilfüggő, plázába járó vademberei.
– Tennem kell valamit ez ellen. – Abigail arcán

könnycseppek peregtek végig.
– Igazán? – kérdezte Madeline. „Nos, nem mész Pakisztánba, ha

netán erre gondolnál. Szépen itt maradsz és nézed Amerika
következő szupermodelljét, kishölgy.” – Hogy érted? Beolvasol
nekik? – Felélénkült. Nem hiába van marketingből diplomája.
Jobban ért a levélíráshoz, mint Bonnie valaha is fog. –
Segíthetek megfogalmazni egy levelet a képviselőnknek,
hogy…

– Ne már – szakította félbe Abigail megvető hangon. – Az
nem változtat semmin. Van egy ötletem.

– Milyen ötleted? – ráncolta a homlokát Madeline.
Ráér utána aggódni, hogy Abigail az igazat mondja-e, meg

hogy talán megállíthatta volna, mielőtt őrültséget csinált, ám
ekkor kopogtatás hallatszott, mire Abigail összecsapta a



laptopját.
– Apa az. – Felpattant a helyéről.
– De még csak négy óra – tiltakozott Madeline. Ő is felállt. –

Azt hittem, ötre jön érted.
– Bonnie anyjához megyünk vacsorára – közölte Abigail.
– Bonnie anyjához – ismételte Madeline.
– Nehogy ezen drámázz, anya.
– Egy szót se szóltam – emelte fel a kezét Madeline. – Egy

szóval se mondtam például, hogy az én anyámra hetek óta rá se
nézel.

– A nagyinak túlságosan zsúfolt a társasági naptára, hogy
észrevegye – állapította meg Abigail helyesen.

– Abigail apja van itt! – kiáltott Fred az utcafronti szobából,
úgy értve: „Abigail apjának kocsija van itt!”

– Szevasz, cimbora – hallotta Madeline, ahogy Nathan
üdvözölte Fredet. Néha Nathan puszta hangja is zsigeri
emlékeket idézett fel benne: megalázottságot, neheztelést,
dühöt, értetlenséget. „Egyszerűen elment. Csak úgy otthagyott
bennünket, Abigail, és nem tudtam elhinni, egyszerűen nem tudtam
elhinni, te pedig egész éjjel csak sírtál és sírtál, azzal a véget nem érő
újszülött sírással…”

– Szia, anya. – Abigail olyan szánakozó kis puszit nyomott az
arcára, mintha hajlott korú nagynéni lenne, akit meglátogatott
ugyan, de most már ideje, hogy kiszabaduljon a dohos házából,
és végre hazamenjen.



38. fejezet

Stu: Megmondom én, mire emlékszem. Egyszer belefutottam
Celeste White-ba. Sydney túlsó felén jártam melóügyben,
nekem kellett elhoznom néhány új csapot, mert akinek kellett
volna, épp nem ért rá, de hogy rövidre fogjam, bementem egy
Harvey Norman üzletbe, ahol kiállítják a hálószobabútorokat is,
Celeste White meg ott feküdt az egyik nagy franciaágy
közepén, és a mennyezetet bámulta. Amikor odamentem és
ráköszöntem, hogy „Helló, szívem” kis híján kiugrott a bőréből.
Mintha tetten érték volna bankrablás közben. Fura volt az
egész. Miért fetreng valaki egy diszkont franciaágyán,
mérföldekre az otthonától? Gyönyörű nő, lélegzetelállító, csak
mindig olyan… szórakozott, tudja. Így utólag belegondolva, ez
szomorú. Nagyon szomorú.

* * *

– Maga az új bérlő?
Celeste megriadt, és kis híján eldobta a kezében tartott

lámpát.
– Bocs, nem akartam megijeszteni – szabadkozott a pufók,

negyvenes nő, aki edzőruhában lépett ki a szemközti lakásból.
Két kislány kísérte, akik Joshsal és Maxszel egykorú ikreknek
tűntek.

– Mondhatni – felelt Celeste. – Mármint, igen, én vagyok.
Csak nem tudom biztosan, mikor költözünk be. Eltarthat egy
darabig.

Ez nem volt a terv része. Emberekkel beszélni. Ez túlságosan
valóságossá tette. Miközben az egész egy feltevésen alapul.
Valamin, ami sosem valósul meg. Csak eljátszik egy új élet



ötletével. Nem másért, csak hogy lenyűgözze Susit. Úgy akar
megjelenni a következő alkalmon, hogy a „terv” minden
részlete működik. A legtöbb nőt nyilván hónapokig kell
rugdosnia. A legtöbb nő nyilván úgy menne vissza a következő
tanácsadásra, hogy nem változtatott semmin. Nem úgy ő. Ő
mindig elvégzi a házi feladatot.

– Hat hónapra kibéreltem egy lakást – ezt tervezte mondani
Susinak, méghozzá tárgyilagos és határozott hangon. –
McMahon’s Pointban. Onnét gyalog is közel van Sydney északi
része. Van egy barátom, aki tulajdonos egy kis ügyvédi
irodánál, Sydney északi részén. Egy éve munkát kínált, amit
nem fogadtam el, de biztosan talál valamit. Ha mégsem,
kereshetek magamnak állást a belvárosban. Komppal az sincs
túl messze.

– Hűha! – húzná fel a szemöldökét elismerően Susi. – Szép
munka.

Celeste, a mintadiák. Az osztályelső. A legtanulékonyabb
bántalmazott feleség.

– Rose vagyok – mutatkozott be a nő. – Ők pedig Isabella és
Daniella.

Ez most komoly? Isabellára és Daniellára keresztelte a gyerekeit?
A lányok illedelmesen mosolyogtak. Egyikük még köszönt

is. Messze illedelmesebbnek tűntek, mint a saját ikrei.
– Celeste vagyok, örvendek. – Olyan gyorsan elfordította a

kulcsot, ahogy csak tudta. – Én most…
– Vannak gyerekei? – kérdezte Rose reménykedve, míg a

kislányok várakozó pillantással néztek fel rá.
– Két fiú. – Ha azt is megemlíti, hogy ikrek, a páratlan

egybeesés legalább ötperces beszélgetést gerjesztett volna, amit
nem akart végigszenvedni.

Vállával belökte az ajtót.
– Csak szóljon, ha bármire szüksége van! – kiáltott utána

Rose.
– Köszönöm! Még találkozunk. – Celeste hagyta becsukódni



az ajtót, miközben a két kislány máris azon veszekedett,
melyikük a soros, aki megnyomhatja a lift gombját.

– Az ég szerelmére, lányok, miért kell minden alkalommal
ezt csinálni? – fakadt ki anyjuk a szokványos hangján, nem
abban az udvarias társasági hangnemben, amit vele használt.

Amint az ajtó becsukódott, átható csend lett. Az anya
mondata félbeszakadt. A hangszigetelés tökéletesen működött.

Az ajtó mellett tükrös előszobafal állt, külleme alapján egy
hetvenes években zajló becsvágyó belsőépítészeti projekt
túlélője. A hely többi része tökéletesen semleges maradt: sivár,
fehér falak, elnyűhetetlen szürke szőnyeg. Maga a testet öltött
albérletiség. Perry bérlakásai is hasonlóan nézhetnek ki.
Elméletileg ő is birtokolja őket, csak azt se tudja, merre vannak.

Ha együtt tettek volna félre egy lakásra, csak egyetlenegyre,
amit aztán kiadhattak volna, még élvezte is volna. Segíthetett
volna felújítani, kiválasztani a csempét, tárgyalni az
ügynökséggel, és azt mondani, „ó, természetesen”, amikor a
bérlő felhívja, hogy javíttasson meg valamit.

A gazdagságnak ezen a szintjén még otthonosan mozgott
volna. Perry vagyonának elképzelhetetlen mélységeibe néha
teljesen beleszédült.

Látta az emberek arcán, amikor először szembesültek a
házukkal, ahogyan tekintetük bejárta a végtelen tereket, az égbe
szökő mennyezeteket és gyönyörű szobákat, a családi vagyon
kis múzeumi tárlóit. Minden alkalommal viaskodott benne a
büszkeség és szégyenkezés. Olyan házban élt, ahol minden
egyes helyiség némán ezt üvöltötte: RENGETEG PÉNZÜNK
VAN. SOKKAL TÖBB, MINT NEKED.

A gyönyörű terek is ugyanazt a funkciót töltötték be, mint
Perry elmaradhatatlan Facebook-posztjai: stilizált formában
ábrázolta az életüket. Igen, néha ücsörögtek a fantasztikusan
kényelmesnek tűnő kanapén, pezsgőspoharakat tettek arra a
dohányzóasztalra, és elnézték az óceán mögött lebukó napot.
Igen, csináltak ilyet. S néha, sokszor, remekül is érezték



magukat. Csakhogy Perry ugyanennek a kanapénak a sarkába
szorította a fejét, amikor ő azt hitte, hogy meg fog halni. Az a
Facebook-fotó se hazudott, amelyiknek azt a címet adta, hogy
„Jól sikerült nap a kölykökkel”, mert aznap valóban jót
mulattak a kölykökkel, csak épp arról nem készült fotó, ami
azután történt, hogy a gyerekeket lefektették. Túl könnyen
eleredt az orra vére. Mindig.

Bevitte a lámpát a lakás nappalijába. Abba az egészen kis
szobába. A még kisebb kétszemélyes ággyal. Perryvel
természetesen fejedelmi franciaágyon osztoztak, de ez a szoba
még így is túlzsúfoltnak tűnt.

A padlóra állította a színes, gomba alakú art deco lámpát.
Azért vette meg, mert tetszett neki, és mert Perry utálta volna.
Nem mintha meggátolná abban, hogy birtokolja, ha igazán ezt
akarja, de minden alkalommal viszolyogva nézne rá, mint
azokra a komor hangulatú modern műalkotásokra a
galériákban, amiket sosem vett meg.

A házasság a kompromisszumokról szól. „Édesem, ha neked
tényleg ez a kislányos, giccses stílus tetszik, hadd vegyem meg
az igazit – mondaná gyengéden. – Ez csak egy olcsó, hitvány
utánzat.”

Amikor ilyet mondott neki, azt hallotta: olcsó vagy és
hitvány.

Szép ráérősen berendezheti ezt a helyet olyan olcsó és
hitvány dolgokkal, amiket szeret. Felhúzta az egyik redőnyt,
hogy beáradjon egy kis fény. Ujját végighúzta a kissé poros
párkányon. A hely aránylag tisztának tűnt, de legközelebb hoz
takarítószereket is, hogy csillogjon-villogjon.

Mostanáig sosem tudta elhagyni Perryt, mert el sem tudta
képzelni, hová mehetne, hogyan élhetne. Elfogadta magában,
hogy ez egyszerűen lehetetlen.

Itt viszont felépíthet egy egész életet, ami csak arra vár, hogy
aktiválja. Elhelyezheti a fiúk ágyát. Telepakolhatja a hűtőt.
Játékokkal és ruhákkal töltheti meg a szekrényeket. Még csak



össze sem kell csomagolnia a holmiját. Előre kitöltheti az
átjelentkezési kérelmet a helyi iskolának.

Készen állhat.
Amikor legközelebb Perry megüti, nem üt vissza, nem sír, és

nem kuporodik össze az ágyon. Csak annyit mond: „Most
elhagylak.”

Tanulmányozta az ujjperceit.
Akkor is elmehetne, amikor nincs az országban. Az még jobb

lenne. Megmondhatná neki telefonon: „Tudnod kell, hogy ez
így nem mehet tovább. Mire hazajössz, már nem leszünk ott.”

Képtelen volt elképzelni a reakcióját.
Ha igazából tényleg elhagyja.
Ha véget vet a kapcsolatuknak, az erőszaknak is vége lesz,

hiszen Perrynek többé éppúgy nem lesz joga megütni őt, mint
megcsókolni. Az erőszak éppoly intim része a kapcsolatuknak,
mint a szex. Többé nem lesz helye, ha elhagyja. Már nem fog
hozzátartozni. Visszaszerzi a tiszteletét. Még baráti viszony is
lehet közöttük. Perry lesz az előzékeny, de hűvös exférje. Máris
tudta, hogy ridegségével nagyobb fájdalmat okoz neki, mint az
öklével valaha is. Azután megismer valaki mást. Öt percet se
kell törnie magát.

Elhagyta a nappalit, és a parányi folyosón átlépett a szobába,
amit a fiúknak szánt. Épp csak befért a két egymás mellé állított
ágy. Vesz új patchwork takarókat. Attól majd jobban néznek ki.
Zihálva vette a levegőt, ahogy elképzelte a zavart kis arcukat.
Jaj, istenem. Tényleg képes ezt tenni velük?

Susi tartott tőle, hogy a férje megpróbálja megszerezni a
kizárólagos felügyeletet, de ő nem ismerte Perryt. A haragja
felizzott, mint egy tűzijáték, azután ki is aludt. (Nem úgy az
övé. Kettejük közül ő húzta fel magát jobban. Ő haragtartó volt.
Perry sosem tartott haragot. Borzalmas. Ő aztán nem felejtett el
semmit. Emlékezett minden egyes alkalomra, minden egyes
szóra.) Susi ragaszkodott hozzá, hogy kezdje el dokumentálni a
„bántalmazásokat”. Írjon le mindent. Készítsen fényképeket a



sérüléseiről. Őrizze meg az orvosi jelentéseket. A bíróság és a
gyámhatóság előtt még nagy hasznát fogja venni.

– Rendben – bólintott, pedig esze ágában sem volt ezt tenni.
Nem tudott elképzelni megalázóbbat, mint papírra vetni a
viselkedésüket. Mintha gyerekek veszekedéséről számolna be:
„Dühös lettem. Rám kiabált. Visszakiabáltam. Ellökött. Megütöttem.
Véraláfutásom lett. Megkarmoltam.”

– Nem próbálná meg elvenni tőlem a gyerekeimet – jelentette
ki Susinak. – Azt tenné, ami nekik a legjobb.

– Azt is gondolhatja, hogy az a legjobb, ha vele maradnak –
közölte Susi a maga szenvtelen, tárgyilagos hangján. – A
férjéhez hasonló férfiak gyakran próbálják megszerezni a
felügyeletet. Megvannak az erőforrásaik. A pénzük. A
kapcsolataik. Erre az eshetőségre is fel kell készülnie. A
rokonok is közbeléphetnek. Hirtelen mindenkinek meglehet a
véleménye.

A rokonok. Celeste lüktető fájdalmat érzett. Mindig is örült,
hogy része lehet Perry nagy, szerteágazó családjának. Szerette,
hogy ennyire sokan vannak: mindenféle nagynénik, egész falka
unokatestvér, még három galambősz és zsémbes nagy-
nagybácsi is. Szerette, hogy Perrynek lista se kell, amikor
beugrik parfümöt venni a vámmentes boltba. Chanel Coco
Mademoiselle Anita néninek, Issey Miyake Evelyn néninek –
csak felmondja, mint egy verset. Szerette, hogy Perry férfiasan
megöleli a kedves kuzinjait, és könny csillan a szemében,
amiért olyan rég nem látták egymást. Mindez azt bizonyítja,
hogy a férjében mégiscsak megvan az alapvető emberi jóság.

Perry családtagjai a legelső naptól melegen a keblükre
ölelték, mintha megérezték volna, hogy saját szerény, háttérbe
húzódó családja erre nem igazán alkalmas. Így aztán Perry a
pénzen felül mást is képes volt nyújtani neki, amit mindig is
hiányolt az életéből. Perry és a családja bővelkedett mindenben.

Amikor a hosszú étkezőasztalnál ülve ette Anita néni görög
spenótos rétesét, vagy amikor elnézte Perryt, aki türelmesen



hallgatta a nagy-nagybácsikat, míg az ikrek vadul szaladgáltak
a többi kölyökkel, még ha bele is villant, ahogy Perry megüti,
az egész lehetetlennek, fantasztikusnak és képtelennek tűnt –
még ha előző éjjel történt is. A hitetlenkedés örvén pedig jött a
szégyen, mert tudta, hogy az egész valahogyan az ő hibája, mert
ez egy jó és szerető család, itt ő kívülálló. Hogy
szörnyülködnének, ha látnák, amint püföli és karmolássza az ő
imádott Perryjüket!

Ebben a nagy nevetős családban senki se hinné el neki, hogy
Perry erőszakos is tud lenni, és ő nem is akarja tudatni velük,
hiszen Perry, aki parfümöt hoz a nénikéinek, nem azonos
Perryvel, aki néha elveszíti az önuralmát.

Susi nem ismeri Perryt. Példákat ismer, esettanulmányokat
és statisztikákat. Nem tudja, hogy az indulatosság csak egy
része Perry jellemének, nem ő maga. Perry nem csak egy férfi,
aki veri a feleségét. Az is ő, aki esti mesét olvas a gyerekeinek,
és mókás hangokon beszél; aki mindig kedves a pincérekkel.
Perry nem gonosztevő. Csak egy ember, aki néha szörnyen
viselkedik.

Más nők az ő helyzetében attól rettegnének, hogy a férjük
felkutatja és megöli őket, ha megpróbálnak kilépni a
házasságukból, míg ő attól fél, hogy Perry hiányozni fog neki.
Az a hamisítatlan öröm az arcán, amikor egy hosszú út után a
fiúk odaszaladnak hozzá, ő pedig eldobja a csomagjait, és kitárt
karral térdre ereszkedik előttük. „Először anyát illik
megpuszilni”, mosolyog.

Ez nem egyszerű. Ez egy nagyon különös házasság.
Keresztülsétált a lakáson, közben vetett egy pillantást a

konyhára. Szűkös és levegőtlen. Gondolni se akart rá, hogy
ebben a lyukban főz. A fiúk meg nyafognak: Éhes vagyok! Én is!

Inkább visszatért a nappaliba, a saját hálószobájába, és
bedugta a lámpát a konnektorba. Áram legalább volt. A búra
színei telten és vibrálóan izzottak fel. Hátradőlt, úgy csodálta.
Imádta az ő olcsó kis lámpáját.



Amikor majd beköltözik, áthívja Jane-t és Madeline-t.
Megmutatja nekik a lámpáját, azután kisorjáznak a parányi
erkélyre, és megisszák a délutáni teát.

Amikor majd elhagyja Pirriweet, elmaradnak a délelőtti
séták Jane-nel. Legtöbbször csak csendben gyalogoltak, mintha
közösen meditálnának. Ha Madeline is velük tartott,
mindhárman megállás nélkül csacsogtak, de valahogy másként
élték meg, amikor csak kettesben voltak.

Mostanában puhatolózva kezdtek megnyílni egymás előtt.
Érdekes, hogy az ember sétálás közben hajlamos kimondani
olyan dolgokat is, amiket egy kihallgató tisztnek se vallana be.
Arra a délelőttre gondolt, amikor Jane beszélt neki Ziggy vér
szerinti apjáról, a visszataszító fickóról, aki többé-kevésbé
erőszakot tett rajta. Megborzongott.

Perryvel legalább a szex nélkülözte az agressziót, még az
agresszió közvetlen folyományaként is, még a kettejük bizarr
adok-kapok játékában is – mindig a szeretetről szólt, és mindig
nagyon-nagyon jólesett. Mielőtt megismerte Perryt, egyetlen
férfihoz sem vonzódott ennyire, és tudta, hogy soha nem is fog.
Egyszerűen nem lehetséges. Ilyesmi csak kettejük között
jöhetett létre.

Hiányozni fog neki a szex. Hiányozni fog neki a part.
Hiányozni fognak a kávék Madeline-nel. Hiányozni fognak az
éjszakába nyúló tévézések Perryvel. Hiányozni fog kiterjedt
családja.

Váláskor az ember az egész családjától válik, mondta
egyszer Madeline. Valaha ő is nagyon közel állt Nathan
nővéréhez, manapság meg alig látják egymást. Neki is le kell
mondania Perry családjáról, ahogy minden másról.

Oly sok mindent hiányol majd, olyan sok áldozatot hoz.
Persze ez csak egy gondolatkísérlet.
Nem kell végigcsinálnia. Az egész csak egy elméleti felvetés,

hogy lenyűgözze a tanácsadóját, aki igazából nem is lesz
annyira lenyűgözve, mert ez az egész csak a pénzről szól. Nem



adja tanújelét valami különleges bátorságnak. Megengedheti
magának, hogy kibéreljen és bebútorozzon egy lakást, amit
vélhetően sosem fog használni, ráadásul mindezt a férje
pénzén. Susi legtöbb ügyfelének semmilyen anyagi lehetősége
sincs, ő meg nagyobb összegeket emelhet le a különféle
számlákról anélkül, hogy Perry észrevenné, vagy ha mégis,
könnyen talál indokot. Mondhatja, hogy egy barátjának kellett a
pénz, Perrynek a szeme se rebbenne. Még rá is tenne egy
lapáttal. Nem tartozik azok közé, akik börtönbe zárják a
feleségüket azzal, hogy korlátozzák a mozgásukat és a
hozzáférésüket a közös pénzhez. Szabad, mint a madár.

Körülnézett a szobában. Nincs beépített gardrób. Vehet egy
szekrényt is. Eddig hogy nem tűnt fel?

Amikor először látta hatalmas, lakószobányi gardróbját,
Madeline-nek úgy csillogott a szeme, mintha angyalok énekét
hallaná. „Na, ezt nevezem én valóra vált álomnak.”

Az ő élete másvalaki valóra vált álma.
„Senki sem érdemli meg, hogy bántsák”, mondta Susi,

csakhogy ő nem látja át az életüket a maga teljességében. Nem
látja a fiúk arckifejezését, amikor Perry őrült meséket költ arról,
hogyan repked az óceán felett. „Nem is tudsz repülni, apu. Tud
repülni, anya? Tényleg tud?” Nem látta, hogy Perry a
kölyköknek rappelt vagy vele lassúzott az erkélyen, miközben
a hold szinte beleolvadt a fénylő tengerbe, mintha csak az ő
kedvükért világítana.

Szinte megéri, mondhatná Susinak.
Talán még tisztességes is. Egy kis erőszak alkalmi ár egy olyan

életért, ami másként émelyítően, túláradóan, holdfényesen
tökéletes lenne.

Akkor meg mi a nyavalyát keres itt? Miért tervezi titokban a
menekülési útvonalat, mintha fogoly lenne?



39. fejezet

– Ziggy – szólalt meg Jane.
A hideg homokból építettek várat a parton. A komor késő

délutáni égbolt viharral fenyegetett, fütyült a szél. Május lévén
holnap talán újra felragyog a nap, de ma szinte senki nem jár a
parton. A távolban látott valakit kutyát sétáltatni, és egy szörfös
is elindult a víz felé testhez simuló ruhájában, hóna alatt a
deszkájával. Az óceán dühös-tajtékos hullámokat vetett, egyiket
a másik után, majd mennydörögve törtek meg a parton. Úgy
habzott és pezsgett a víz, mintha a forrásponthoz közeledne, és
óriási gejzírt készülne kilövellni az égre.

Ziggy magában dúdolgatott, ahogy a váron dolgozott, és
meglapogatta a kislapáttal, amit Jane anyjától kapott.

– Ma találkoztam Mrs. Lipmann-nel – tette hozzá. – És
Amabella anyukájával.

Ziggy felnézett. Szürke sapkát viselt, amit egészen a fülére
húzott, hogy eltakarja a haját. Arca kipirult a hidegtől.

– Amabella szerint valaki az osztályból bántja őt, amikor a
tanító néni nem néz oda. Csipdesi és… harapdálja.

Istenem. Belegondolni is szörnyű. Nem csoda, ha Renata
vérre szomjazik. Ziggy nem szólt, csak letette a lapátot, és
kézbe vette a műanyag gereblyét.

– Amabella anyukája szerint te vagy az – fejezte be Jane.
Kis híján hozzátette, „Nem te vagy, ugye?” de még időben

leállította magát.
Helyette azt kérdezte:
– Te vagy az, Ziggy?
Ziggy ügyet se vetett rá. Tekintetével a homokra tapadt,

ahogy gondosan egyenes vonalakat szántott bele.



– Ziggy.
Ziggy letette az ásót, és felnézett rá. Sima kis arca távolinak

tűnt. Valahová a háta mögé révedt.
– Nem akarok erről beszélni – jelentette ki.



40. fejezet

Samantha: Hallott a petícióról? Na, abból tudtam, hogy végleg
elszabadultak az indulatok.

Harper: Nem szégyellem kimondani, én kezdeményeztem a
petíciót. Az ég szerelmére, az iskola nem reagált! Szegény
Renata már nem tudott mit csinálni. Ha az ember elküldi a
gyerekét az iskolába, egyszerűen tudnia kell, hogy biztonságos
környezetben lesz.

Mrs. Lipmann: Ezt a leghatározottabban visszautasítom. Még
hogy az iskola „nem reagált”! Aprólékosan kidolgozott
akciótervvel rendelkeztünk. És tisztázzunk még valamit. Semmi
sem bizonyította, hogy valóban Ziggy követte el a zaklatást.

Thea: Én aláírtam. Az a szegény kislány!

Jonathan: Természetesen nem írtam alá. Az a szegény kisfiú!

Gabrielle: Ne adja tovább senkinek, de szerintem én véletlenül
írtam alá. Azt hittem, arról a petícióról van szó, ami kötelezné a
tanácsot, hogy hozzon létre gyalogátkelőhelyet a Park Streeten.

Egy héttel az adománygyűjtő bál előtt

– Köszöntök mindenkit a Pirriwee-félszigeti Erotikus
Könyvklub alakuló gyűlésén! – tárta ki otthonának ajtaját
Madeline egy színpadias mozdulat kíséretében. A nagy
izgalomra való tekintettel máris engedélyezett magának fél



pohár pezsgőt.
Ahogy az aznap estére készülődött, keményen kárhoztatta

magát, amiért könyvklubot indít. Ezzel is csak el akarta terelni
figyelmét a gyászról, amit Abigail távozása felett érzett. A gyász
túl erős kifejezés? Meglehet, de akkor is ezt érezte. Mintha
szörnyű veszteség érte volna, mégse hozott neki senki virágot,
ezért annyi dolog közül épp egy könyvklubbal vigasztalódott.
(Miért nem ment el egyszerűen csak vásárolni?) A látszat
kedvvért meghívta az összes előkészítős szülőt, és tízen igent is
mondtak. Választott egy szaftos, szókimondó könyvet, amiről
tudta, hogy valamennyien élvezni fogják, és adott elég időt rá,
hogy elolvassák, mielőtt ráeszmélt, hogy mindenkinek joga lesz
választani egy művet, vagyis feltehetően át kell majd rágnia
magát egy sor rém unalmas világirodalmi klasszikuson. Ám
legyen. Van elég gyakorlata abban, hogyan ne csinálja meg a
házi feladatát. Legfeljebb majd improvizál. Vagy csal, és
megkéri Celeste-et, hogy dióhéjban mondja el a történetet.

– Ne nevezzük Erotikus Könyvklubnak – kezdte az első
vendég, Samantha, ahogy továbbadta a sütistálat. – Az emberek
máris beszélnek. Carol kész van.

Samantha apró volt és izmos, egy kifejlett sportoló miniatűr
változata. Maratoni távokat futott, de Madeline ezt is
megbocsátotta neki, mert Samantha olyan embernek tűnt, aki
pontosan azt mondja, amit gondol, ráadásul teljesen ki van téve
fergeteges humorérzékének. Gyakran lehetett látni a játszótéren,
ahogy mások karját markolászva próbál talpon maradni,
miközben rázza a nevetés.

Madeline azért is kedvelte Samanthát, mert az iskola első
hetében Chloe szenvedélyes szeretetre lobbant Samantha lánya
és saját hercegnőtársa, Lily iránt, így végül nem igazolódott be
legszörnyűbb félelme, hogy Skye-t választja a legjobb
barátnőjének. Istennek legyen hála! Abigail dezertálása után
már nem tudta volna elviselni, ha játszórandikat kellett volna
szerveznie a volt férje gyerekének.



– Én jöttem elsőnek? – kérdezte Samantha. – Korán indultam,
már nem tudtam kivárni, hogy távol kerüljek a kölykeimtől.
Mondtam is Stunak, „eljött a te időd, haver”.

Madeline bevezette a nappaliba.
– Gyere, igyunk egyet!
– Jane is jön, igaz? – faggatta Samantha.
– Ja, miért? – Madeline megtorpant.
– Csak eszembe jutott, hogy tud-e arról a petícióról.
– Milyen petícióról? – Madeline máris csikorgatta a fogát.

Jane elmondta neki, hogy Ziggy ellen újabb vádak merültek fel.
Amabella szemlátomást sem megcáfolni, sem megerősíteni

nem volt hajlandó, hogy Ziggy bántotta, de Jane szerint Ziggy
furán viselkedett, amikor szembesítette a történtekkel. Jane nem
tudta, hogy ez a bűnösségére utal-e, vagy valami másra. Előző
nap elment az orvosához, és megszerezte egy
gyerekpszichológus címét, aki valószínűleg egy egész
vagyonba fog kerülni.

– Egyszerűen muszáj tudnom – magyarázta Madeline-nek. –
Tudod, miatta… a háttere miatt.

Madeline eltűnődött, hogy az a három lány, Ziggy
féltestvérei, zaklatnak-e másokat az iskolában. Azután elpirult,
hiszen nem is szabadott volna tudnia róluk.

– A petícióról, hogy Ziggyt függesszék fel – felelt Samantha
szabadkozó kis mosollyal, mintha Madeline tyúkszemére lépett
volna.

– Mi? De hát ez nevetséges! Renata se gondolhatja, hogy lesz
olyan szűk látókörű ember, aki aláírja!

– Nem Renata kezdte. Azt hiszem, Harper volt. Úgy látszik,
ennyire jó barátnők. Nem tudom, még csak most próbálom
felmérni a helyi erőviszonyokat.

– Harper nagyon jó barátnője Renatának, amit minden
alkalommal világgá is kürtöl – sóhajtott fel Madeline. – A
kiemelten tehetséges gyerekeik kötik őket össze. – Felkapta, és
egy hajtásra kiürítette pezsgőspoharát.



– Amabella szerintem is imádni való kislány – folytatta
Samantha. – Nem szívesen gondolok bele, hogy valaki titokban
zaklatja, de egy petíció? Egy ötéves kirúgásáért? Elképesztő. –
Megrázta a fejét. – Nem tudom, én mit csinálnék, ha Lily
hasonló helyzetbe kerülne, de Ziggy olyan imádni való azokkal
a nagy zöld szemeivel, és Lily azt meséli, hogy mindig kedves
vele. Segített neki megkeresni a kedvenc üveggolyóját vagy
mijét. Nekem is adsz egy italt?

– Bocs. – Madeline töltött egyet Samanthának is. – Ez
megmagyarázza a különös telefonhívást, amit Theától kaptam –
gondolkodott el. – Azt mondta, kiszáll a könyvklubból. Kicsit
csodálkoztam, mert előtte csak azt nyomta, hogy mennyire
várja, mert már nem tud mit kezdeni magával. Még néhány pajkos
kis utalást is tett a könyv sikamlósabb jeleneteire, ami, mit
mondjak, elég kellemetlen volt. Erre tíz perce felhívott, hogy
egyéb irányú elfoglaltságai miatt mégsem ér rá.

– Hát, ott van a négy gyereke – emlékeztette Samantha.
– Tény. Kész logisztikai rémálom.
Gonoszkodva összenevettek.
– Szomjan halok! – kiáltott ki Fred a szobájából.
– Apu majd visz neked egy pohár vizet! – kiáltott neki vissza

Madeline.
Samantha abbahagyta a nevetést.
– Tudod, mit kérdezett tőlem Lily a minap? Azt kérdezte:

„Szabad játszanom Ziggyvel?” Azt feleltem: „Persze, hogy
szabad”, mire azt mondta… – Hirtelen megváltozott a hangja. –
Á, szia, Chloe.

Chloe az ajtóban állt, és a plüssmackóját szorongatta.
– Azt hittem, már alszol – szólt rá szigorúan Madeline, még

ha olvadozott is a szíve, valahányszor pizsamában látta a
gyerekeit. Ednek vállalni kellett az ügyeletet, amíg ő
könyvklubot tartott. Ő is elolvasta a könyvet, de nem akart részt
venni a beszélgetésben. Azt mondta, rettenetes emlékeket idéz
fel benne a régi angolórákról és az eminens osztálytársairól.



„Ha valaki használná a rabul ejtő képi világ vagy a narratíva íve
kifejezéseket, vágd pofán helyettem”, kérte.

– Aludtam, csak felébresztett apu horkolása – panaszolta
Chloe.

A szörnyek járványos elszaporodására való tekintettel Chloe
új szokást vett fel: apunak vagy anyunak le kellett feküdnie
mellé, „csak néhány percre”, amíg ő elaludt. Az okozta a
problémát, hogy így Madeline vagy Ed is óhatatlanul elaludt,
és egy jó óra múlva álmosan hunyorogva tántorogtak ki Chloe
szobájából.

– Lily apukája is horkol – nyugtatta meg Samantha. – Mint
egy fűrésztelep.

– Ziggyről beszéltetek? – váltott társalgási üzemmódra
Chloe. – Ma sírt, mert Oliver apukája azt mondta Olivernek,
hogy tartsa magát távol Ziggytől, mert ő az iskola réme.

– Jaj, az ég szerelmére! – nyögött fel Madeline. – Oliver
apukája nem komplett. Látnod kellene, hogy viselkedik a
szülőiken.

– Ezért bokszoltam bele Oliverbe – tette hozzá Chloe.
– Micsoda? – hördült fel Madeline.
– Csak egy kicsit. – Chloe kis angyalként nézett fel rájuk,

miközben szorongatta a mackóját. – Nem is fájt annyira.
A csengő abban a pillanatban szólalt meg, amikor Fred

bejelentette, hogy „nem akarok zavarni, de még mindig a
vizemre várok” mire Samantha belekapaszkodott Madeline
karjába, annyira kellett nevetnie.



41. fejezet

Jane tíz perccel azelőtt szerzett tudomást a petícióról, hogy
indulnia kellett volna Madeline első könyvklubos találkozójára.
A fürdőszobában mosta a fogát, amikor a mobilja megcsörrent.
Ziggy vette fel.

– Szólok neki! – Gyors léptek csattogtak, mielőtt megjelent a
fürdőajtóban. – A tanítónőm az! – jelentette ijedt hangon, ahogy
felé tolta a telefont.

– Egy pillanat – mormolta Jane, fogkrémmel és vízzel teli
szájjal. Védekezően felemelte a fogkeféjét, de Ziggy csak a
kezébe nyomta a telefont, majd tüstént hátrébb lépett. – Ziggy! –
Próbálta átvenni, kis híján el is ejtette, majd gurgulázás,
köpködés és szájtörlés közepette a füléhez emelte. Ezúttal mi
van? Ziggy gyanúsan hallgatott és befelé fordult iskola után, de
azt mondta, Amabella ma nem jött be, úgyhogy legalább az nem
lehetett. Drága istenem. Csak nem csinált valami mást is?

– Halló, itt Miss Barnes. Rebecca. – Kedvelte Rebecca
Barnest. Tudta, hogy nagyjából azonos korúak (a kölyköket
nagy izgalommal töltötte el, hogy Miss Barnes lassan huszonöt
lesz), s ha a barátnőjének nem is tekintette, néha kimondatlan
szolidaritást érzett iránta. Természetes vonzódásuk azon
alapult, hogy ugyanahhoz a generációhoz tartoznak, miközben
vagy jóval idősebb, vagy jóval fiatalabb emberek vették körül
őket.

– Helló, Jane – köszönt Rebecca. – Sajnálom, próbáltam olyan
időpontban telefonálni, amikor Ziggy már alszik, de azért nem
is túl későn…

– Ami azt illeti, épp most indul lefeküdni. – Jane a másik
kezével elhessegette Ziggyt, aki újra elborzadt, és rémülten



szaladt a szobájába, mielőtt még azért is bajba kerül a
tanítónőnél, hogy ilyen sokáig fennmaradt. (Az iskolában Ziggy
lázas igyekezettel betartotta a szabályokat, és mindenben
igyekezett Miss Barnes kedvére tenni. Ezért is tűnt
képtelenségnek, hogy bármi rosszat tegyen, amíg a halvány
esély is fennáll, hogy lebukik. Jane mindenütt a képtelenségek
falába ütközött. Ziggy egyszerűen nem volt olyan.)

– Mi a helyzet? – kérdezte.
– Jobb lenne, ha később hívnám? – kérdezte Rebecca.
– Nem, most is jó. Átment a szobájába. Történt valami? –

Hallotta Rebecca hangjának élét. A következő hétre kapott
időpontot a gyerekpszichológusnál. Valaki lemondta, nagy
szerencséjére. Újra és újra elmondta Ziggynek, hogy egyetlen
újjal sem nyúlhat Amabellához, sem bármelyik osztálytársához,
mire ő minden alkalommal ugyanazon a monoton hangon
felelt: „Tudom, anyu. Nem bántok senkit, anyu”, majd
közvetlenül utána: „Nem akarok erről beszélni”. Mi mást
tehetne még? Büntesse meg olyasmiért, amit nem is biztos,
hogy ő követett el?

– Gondoltam, megkérdezem, hallott-e erről a petícióról –
sóhajtott fel Rebecca. – Ha nem, szerettem volna, ha tőlem tudja
meg.

– A petícióról? – ráncolta a homlokát Jane.
– A petícióról, hogy függesszék fel Ziggyt. Annyira sajnálom!

Nem tudom, melyik szülő áll mögötte, de szeretném, ha tudná,
hogy feldühít a dolog, és tudom, hogy Mrs. Lipmann is
ugyanígy van vele. Az biztos, hogy ennek nem lesz semmilyen
következménye ránk nézve.

– Úgy érti, vannak, akik aláírják? – Jane megragadta a szék
támláját, és látta, ahogy elfehérednek az ujjpercei. – De hát nem
is tudhatjuk biztosan…

– Tudom – szakította féle Miss Barnes. – Tudom, hogy nem!
Amennyire én látom, Amabella és Ziggy a legjobb barátok.
Egyszerűen nem értem. Le se veszem róluk a szemem, nekem



elhiheti, vagy legalábbis igyekszem, de amikor ott van
huszonnyolc kölyök, két hiperaktív, egy tanulási zavaros, két
kiemelten tehetséges és legalább négy, akiről csak a szülei
hiszik, hogy az, plusz egy ételallergiás, nem csoda, ha néha azt
se tudom, hol áll a fejem és… – Miss Barnes egyre pergőbb
ritmusban és egyre magasabb hangon beszélt, míg a mondat
közepén hirtelen elhallgatott, hogy megköszörülje a torkát. –
Ne haragudjon, Jane, nem kéne magára zúdítanom a
problémáimat, ez annyira amatőr dolog, de rettentően
felzaklattam magam emiatt és… Ziggy miatt.

– Semmi gond. – Jane-t valahogy megnyugtatta a hangjából
kihallatszó stressz.

– Ziggy tényleg a gyengém – ismerte el Miss Barnes. –
Ahogy, meg kell mondanom, Amabella is az. Mindkettő imádni
való kölyök. Az a helyzet, hogy a gyerekekkel kapcsolatban
még sosem csalódtam a megérzéseimben, ezért is annyira fura
ez az egész.

– Igen. Én se tudom, mit tegyek.
– Megoldjuk – jelentette ki Miss Barnes. – Megígérem, hogy

megoldjuk.
Ezzel teljesen egyértelművé tette, hogy ő sem tudja, mit

tegyen.
Miután letette, Jane átment a másik szobába.
Ziggy keresztbe tett lábbal ült az ágyon, a falnak támasztotta

a hátát, és potyogtak a könnyei.
– Most már senki sem játszhat velem? – kérdezte.

* * *

Thea: Azt nyilván hallotta, hogy Jane be volt rúgva az
adománygyűjtőn. Azért ez a viselkedés nem való egy iskolai
rendezvényre. Nézze, én tudom, hogy iszonyúan felzaklathatta,
ami Ziggy körül folyt, de folyton azt kérdezgettem magamtól:
miért nem veszi ki az iskolából? Ez azért nem olyan, mintha



minden idekötné. Visszaköltözhetett volna oda, ahol felnőtt…
tudja, ahová talán jobban illett volna.

Gabrielle: „Kellemesen be voltunk csiccsentve.” Emlékszem,
még Madeline mondta: „Kellemesen be vagyok csiccsentve.”
Jellemző Madeline-re. Szegény Madeline… Mindegy is. Azok a
koktélok tehettek róla. Ráadásul mindben volt vagy ezer
kalória.

Samantha: Mindenki részeg volt. Igazából remek parti volt, amíg
el nem szaródott minden.



42. fejezet

– Ezúttal hol van Perry? – kérdezte Gwen, ahogy letelepedett a
kötésével Celeste kanapéjára.

Gwen kisbaba koruk óta vigyázott a fiúkra. Tizenkét unokás
nagymamaként irigylésre méltó határozottsággal intézte a
dolgokat, másfelől mindig tartott a táskájában egy maroknyi
aranyfóliás csokipénzt, bár ma este senkit sem kellett
megvesztegetnie, miután a fiúk már mélyen aludtak.

– Genfben – felelte Celeste. – Vagy inkább Genovában? Már
nem emlékszem. Most még valahol a levegőben. Csak reggel
indult.

Gwen lenyűgözve hallgatta.
– Ezt nevezem én nagystílű életnek…
– Hát igen – mosolygott Celeste. – Tényleg az. Jobb lesz, ha

most már indulok. Még új ez a könyvklub, ezért nem vagyok
biztos benne, mennyi idő…

– Könyve válogatja! – vágott közbe Gwen. – Az én
könyvklubomban most vettünk egy hihetetlenül izgalmas
regényt. Mi is volt a címe? Mindegy, arról szólt… miről is
szólt? Ha őszinte akarok lenni, annyira azért nem tetszett
senkinek, csak a barátnőm, Pip szeret olyan ételeket főzni, amik
kapcsolódnak a könyvhöz, és ezúttal mesés halas curryt
készített, bár egy kicsit túlfűszerezte, szóval mind úgy voltunk
vele, hogy Pip! – Gwen mindkét kezével legyezgette magát,
hogy illusztrálja az étel fűszerességét.

Gwennel az volt az egyetlen gond, hogy csak nehezen
lehetett tőle szabadulni. Perry elbűvölő könnyedséggel
leszerelte, de neki ez sosem sikerült.

– Akkor jobb lesz, ha megyek. – Celeste előrehajolt, hogy



felvegye a telefonját, ami Gwen előtt feküdt a
dohányzóasztalon.

– Milyen csúnya zúzódás! – kiáltott fel Gwen. – Mit művelt
magával?

Celeste kapkodva csuklójára húzta a selyemblúz ujját.
– Teniszsérülés – vágta rá. – A párommal egyszerre

indultunk egy labdáért.
– Tyűha! – Gwen határozott pillantást vetett rá. Egy pillanatra

néma csend lett.
– Szóval – élénkült fel hirtelen Celeste –, a fiúk úgysem

kelnek fel…
– Talán ideje lenne másik partnert keresni – jegyezte meg

Gwen azon a tárgyilagos hangon, ami a fiúkra is bámulatos
hatást gyakorolt, ha túl hangosan veszekedtek.

– Nos, azért én is benne voltam… – próbálkozott Celeste.
– Nem hinném. – Gwen szigorú tekintete nem eresztette

Celeste-et, akiben felötlött, hogy bár évek óta ismeri, a férjéről
egyszer sem tett említést. Gwen egymaga is teljes egészet
alkotott, szószátyár és izgő-mozgó egészet, az atomokként
körötte kerengő barátokkal és unokákkal. Férjnek már nem
jutott hely.

– Most már megyek – húzta ki magát Celeste.



43. fejezet

Ziggy még akkor is sírt, amikor a bébiszitter bekopogott.
Mostanra elmondta Jane-nek (szokás szerint ide-oda
ugrándozva, mint aki nem képes összpontosítani), hogy három
vagy négy gyereknek otthon megtiltották, hogy vele játsszanak.

Belesírt a combjába és hasába, ahová kényelmetlenül
beékelődött, miután Jane leült az ágyára, ő pedig előrevetette
magát, és kis híján ledöntötte. Érezte apró orrának nyomását és
a farmerját átitató könny nedvességét, ahogy egy fájdalmas
dugóhúzó mozdulattal a lábába fúrta arcát, mintha valahogyan
belé akarna temetkezni.

– Ez Chelsea lesz. – Jane Ziggy csontos vállára csúsztatta
kezét, hogy lefejtse magáról, de Ziggy még lélegzetvételnyi
szünetet se tartott.

– Elszaladtak előlem – zokogta. – Nagyon gyorsan! Én meg
azt hittem, Csillagok háborúját játszunk.

Rendben, döntötte el Jane. Akkor nem megy a könyvklubba.
Ilyen állapotban nem hagyhatja magára Ziggyt. Különben is:
üljön egy asztalhoz olyan szülőkkel, akik talán aláírták azt a
petíciót? Akik talán azt mondták a gyerekeiknek, hogy tartsák
magukat távol a fiától?

– Várj egy kicsit. – Lehámozta lábáról ernyedt, súlyos testét.
Ziggy kivörösödött, csillogó szemmel nézett fel rá, azután
arccal előre a párnájára vetette magát.

– Bocs, de le kell mondanom – közölte Jane Chelsea-vel. –
Azért kifizetlek.

Nem talált kisebb pénzt, csak egy ötvendollárost.
– Ó, szupi, kösz – vigyorgott Chelsea. A tinédzserek sosem

bíbelődnek az apróval.



Jane becsukta az ajtót, és indult, hogy hívja Madeline-t.
– Nem jövök – közölte. – Ziggy… Ziggy nincs jól.
– Az Amabella-ügy miatt, igaz? – Jane hangokat hallott a

háttérből. A szülők némelyike már megérkezett.
– Igen. Hallottál a petícióról? – Próbált nyugodt hangon

beszélni. Madeline-nek tele lehet vele a hócipője: nála sírja el a
bánatát Harry, a víziló miatt, azután felkavaró szexsztorikat oszt
meg vele. Keservesen bánhatja már, hogy kificamította a
bokáját.

– Ez felháborító – csattant fel Madeline. – Nem látok a méregtől.
A háttérben nevetés robbant ki. Mintha nem is könyvklub

lenne, hanem koktélparti. Az önfeledt zsivajtól Jane még inkább
kitaszítottnak érezte magát, mintha meg se hívták volna.

– Most hagylak – sóhajtott fel. – Mulass jól!
– Majd hívlak – ígérte Madeline. – Lerendezzük, ne aggódj.
Amint letette, újabb kopogtatás hallatszott. A nő volt a

földszintről, Chelsea anyja, Irene, kezében egy ötvendollárossal.
Magas, szigorú asszony sörtényi ősz hajjal és értelmes
tekintettel.

– A semmiért nem szokás ötven dollárt fizetni – közölte.
Jane hálásan fogadta a pénzt. Kicsit bánta is, hogy odaadta

Chelsae-nek. Ötven dodó az ötven dodó.
– Gondoltam, tudja, a kényelmetlenségért…
– Tizenöt éves. Mit csinált, felszaladt egy emeletet? Ziggyvel

minden rendben?
– Gondjai vannak az iskolában – vallotta be Jane.
– Jaj, szegény – sóhajtott Irene.
– Zaklatás – tette hozzá, pedig nem ismerte olyan jól Irene-t,

csak néha megálltak egy szóra a lépcsőházban.
– Valaki bántja szegény Ziggyt? – ráncolta a homlokát Irene.
– Azt mondják, Ziggy az, aki bánt másokat.
– Mesebeszéd – legyintett Irene. – Nehogy elhiggye!

Huszonöt évig tanítottam általános iskolában. Mérföldekről
kiszúrom az iskola rémeit. Ziggyvel nincs semmi baj.



– Hát, nagyon remélem. Mármint, szerintem sincs.
– Lefogadom, hogy a szülők jó nagy hepajt csapnak, igaz? –

Irene együtt érző pillantást vetett rá. – Manapság túlságosan is
odafigyelnek ezekre a gyerekekre. Mennyivel jobb az áldott
tudatlanság, mint a régi szép időkben. A maga helyében nem
izgatnám halálra magam. Kis gyerek, kis gond. Várjon csak,
majd ha jön a drog, a szex meg a közösségi média, akkor lesz
miért izgulnia.

Jane előzékenyen mosolygott, és feltartotta az ötvendollárost.
– Hát, köszönöm. Mondja meg Chelsea-nek, hogy nemsokára

tényleg szükségem lesz rá.
Határozottan becsukta az ajtót, kissé bosszúsan is Irene „kis

gyerek, kis gond” megjegyzésétől. A folyosóról hallotta, hogy
Ziggy még mindig sír: nem egy olyan gyerek követelőzésével,
aki fel akarja hívni magára a figyelmet, de nem is rémülten,
mint aki megsérült. Szinte már felnőttesen zokogott:
önkéntelen, halk és végtelenül szomorú hangon.

Jane belépett a szobájába és egy pillanatra megállt az ajtóban.
Elnézte őt, ahogy hason feküdt az ágyon, rázkódott a válla és
kis kezeivel a Csillagok háborúja takarót markolászta. Kemény és
erőteljes elhatározást érzett magában. Abban a pillanatban nem
érdekelte, bántotta-e Ziggy Amabellát, sem az, hogy
megörökölte-e az erőszakra való hajlamot a vér szerinti apjától
– különben is, ki mondta, hogy csakis az apjától örökölhetett
ilyet, amikor, ha most itt állna előtte, gondolkodás nélkül képen
törölné Renatát? Méghozzá a legnagyobb örömmel. Olyat
kapna tőle, hogy a drága szemüvege is lerepülne a fejéről.
Talán még el is morzsolná a talpával, ahogyan az iskolai rémei
közhelyesen teszik. S ha emiatt „helikopter-szülőnek” tartják,
szart se érdekli.

– Ziggy! – Leült mellé az ágyra, és megsimogatta a hátát.
Ziggy felemelte könnyes arcát.
– Látogassuk meg a nagyiékat. Fogjuk a pizsamádat, és

aludjunk ott.



Ziggy szipogott egyet. Apró reszketés szaladt végig a testén.
– S amíg odaérünk, egész úton együnk chipset és csokit.

* * *

Samantha: Tudom, hogy sokat nevetek és hülyülök, ezért
nyilván szívtelen picsának tart, de nálam ez csak olyan, mint
egy védekező mechanizmus. Úgy értem, ez igazi tragédia. Az a
temetés… amikor a szegény kisfiú azt a levelet tette a
koporsóba. Kész. Teljesen kész voltam. Mindnyájan készek
voltunk.

Thea: Nagyon szívszorító jelenet volt. Az jutott eszembe,
amikor Diana hercegnő temetésén a kis Harry herceg otthagyta
az üzenetét a „maminak”. Persze itt most nem egy királyi
temetésről beszélünk.



44. fejezet

Celeste rövid idő alatt felismerte, hogy ez olyan könyvklub
lesz, ahol maga a könyv legfeljebb másodlagos szerepet
játszhat. Ezt némi csalódottsággal vette tudomásul. Alig várta,
hogy beszélhessen a témáról. Szégyen, nem szégyen, még
készült is, ahogy jó ügyvédhez illik: öntapadós cetlikkel
megjelölt néhány oldalt, és pár szavas megjegyzéseket írt a
margóra.

Lecsúsztatta a könyvet az öléből, be a táskájába, mielőtt bárki
észrevenné és húzni kezdené vele. Lehet, hogy csak
jóindulatúan és viccesen, de akkor se vágyott rá. Házassága
együtt járt azzal, hogy mindenkor készen állt megindokolni a
tetteit, szüntelenül figyelt arra, hogy mit mond és tesz, ezzel
egyidejűleg amiatt is védekezett, amiért ilyen védekező
pozícióba kényszerült, míg gondolatai és érzései
kibogozhatatlan szövevényt nem alkottak. Az ilyen
helyzetekben pedig, mint ez is, amikor teljesen normális
közegbe került, torkából egyszerre akart feltörni minden, amit
másként nem mondhatott ki, s emiatt néha levegőt is alig
kapott.

Mit gondolnának ezek az emberek, ha tudnák, hogy egy
hozzá hasonló személy ül velük szemben, és passzolja feléjük a
szusit? Ezek az udvarias, nem dohányzó emberek, akik
könyvklubokba járnak, az otthonukat csinosítgatják, és szépen
beszélnek egymással. Ilyen meghitt társasági körökben a férjek
és feleségek nem szokták agyba-főbe verni egymást.

Azért nem érdekelt senkit a könyv, mert mindenki a Ziggy
ellen benyújtott petícióról beszélt. Néhányan még nem is
hallottak róla, így akik igen, élvezettel avathatták be őket a



döbbenetes fejleménybe. Mindenki hozzátette a társalgáshoz,
amit csak tudott.

Celeste helyeslően morgott, ahogy a kipirult és hevesen, sőt
lázasan gesztikuláló Madeline elnökletével tovább folyt a
társalgás.

– Amabelle nem mondta ki egyértelműen, hogy Ziggy
zaklatja. Renata csak amiatt feltételezi ezt, ami az
iskolalátogatáson történt.

– Úgy hallom, harapásnyomok is voltak, ami azért elég ijesztő
ebben a korban.

– Lily napközijében is harapdált valaki. Kéken-zölden jött
haza. Bevallom, ki akartam nyírni a kis rohadékot, de az anyja
olyan kedves volt. Totál távol áll tőle az ilyesmi.

– Épp ez a lényeg. Mennyivel rosszabb, ha a gyerek csinál
ilyen szörnyűséget.

– Azért mégiscsak kiskölykökről beszélünk!
– Csak azt nem értem, miért nem látják a tanárok?
– Renata miért nem tudja rávenni Amabellát, hogy mondja

meg, ki tette? Csak ötéves!
– Azt hiszem, egy ilyen tehetséges gyerek esetében…
– Ó, nem is tudtam, hogy Ziggy különleges.
– Nem Ziggy. Annabella. Kivételesen tehetséges.
– Nem Annabella. Amabella.
– Ezt úgy találták ki?
– Nem, nem, nem. Francia név. Nem hallottad, amikor Renata

elmagyarázta?
– Szegény kölyök, az egész élete azzal fog telni, hogy

kijavítgatja az embereket.
– Harrison mindennap játszik Ziggyvel. Sosem volt semmi

gondjuk.
– De egy petíció! Ez tényleg nevetséges, sőt szánalmas.

Amúgy fenséges ez a lepény, Madeline, te csináltad?
– Én melegítettem fel.
– És amikor Renata mindenkit meghívott az osztályból, csak



Ziggyt nem? Szerintem ez lelketlenség.
– Kirúghat egyáltalán az állami iskola egy gyereket? Van

ilyen? Az állami iskoláknak nem kell befogadniuk mindenkit?
– A férjem szerint mindnyájan kezdünk elpuhulni. Azt

mondja, pillanatokon belül rásütjük valakire, hogy bántja a
másikat, pedig ezek csak kölykök.

– Van benne valami.
– Azért fojtogatni és harapdálni…
– Hát, ha az én kölyköm lenne…
– Azért nem nyújtanál be petíciót.
– Nem, azt nem.
– Renatának egy valag pénze van. Miért nem küldi

Amabellát magániskolába? Ott nem kerülne kapcsolatba
mindenféle rissz-rossz népekkel.

– Én bírom Ziggyt. Jane-t is. Nem lehet könnyű neki, így
egyedül.

– Van egyáltalán apa, tudja valaki?
– Nem beszélnénk inkább a könyvről? – Madeline avatkozott

közbe, akinek végre eszébe jutott az összejövetel eredeti célja.
– Szerintem is jobb lenne.
– Eddig ki írta alá azt a petíciót?
– Nem tudom. Harper tutira.
– Harper kezdeményezte.
– Renata férje nem dolgozik Harper férjével, vagy ilyesmi?

Várjunk csak, összekevertem, az a te férjed, Celeste?
Mintegy varázsütésre minden szempár Celeste felé fordult,

aki borospoharának vékony üvegszárába kapaszkodott.
– Renata és Perry ugyanazon a területen dolgoznak – felelte

Celeste. – Csak ismerősök.
– Perryvel még nem is találkoztunk, ugye? – jegyezte meg

Samantha. – A titokzatos hitves…
– Rengeteget utazik – védekezett Celeste. – Most is

Genovában van.
Nem, Genfben. Most már biztos, hogy Genfben.



Különös ritmusa lett a beszélgetésnek. Várakozás ülte meg a
levegőt. Valami rosszat mondott?

Úgy érezte, mintha mindenki arra várna, hogy lezárja a
válaszát.

– Majd a bálon megismeritek – tette hozzá. Perry, sok férfival
ellentétben, imádott beöltözni. Nagyon örült, amikor ránézett a
munkabeosztására, és látta, hogy éppen itthon lesz.

– Szükséged lesz egy olyan gyöngysorra, amilyet Audrey
viselt az Álom luxuskivitelben. Hozok neked egy igazi svájci
gyöngysort Genfből.

– Ne – kérte. – Csak azt ne!
Egy iskolai bálon a jelmezes szülőknek olcsó bizsukat kell

viselniük, nem olyan nyakéket, ami többet ért, mint amennyi
bevételt az egész estélytől remélnek.

Perry persze kiválasztja a tökéletes nyakláncot. Imádja az
ékszereket. Többe kerül majd, mint egy autó, kivételes
szépségű darab lesz, melynek láttán Madeline olyan önkívületi
állapotba kerül, hogy legszívesebben kikapcsolná és áttenné az
ő nyakára. „Vegyél egyet Madeline-nek is”, gondolja. Perry
meg is tenné, ha erre kérné, méghozzá örömmel, de Madeline
persze sosem fogadna el egy ilyen ajándékot. Mégis
nevetségesnek tartotta, hogy nem adhat csak úgy oda valamit
Madeline-nek, ami ilyen őszinte boldogságot okoz neki.

– Ugye, mindenki jön az adománygyűjtőre? – kérdezte
sugárzó mosollyal. – Én már alig várom!

* * *

Samantha: Látta a fotókat a bálról? Celeste lélegzetelállító volt.
Mindenki megbámulta. Még az a gyöngysor is eredetinek tűnt,
de mondjak valamit? Elnézem azokat a képeket, és van valami
szomorúság az arcán, a tekintetében, mintha kísértetet látott
volna. Mintha előre tudná, hogy valami rettenetes fog történni.



45. fejezet

– Ez jó buli volt – állapította meg Madeline. – Legközelebb
talán beszélünk majd a könyvről is.

Celeste maradt utolsónak, hogy hatékonyan lekapargassa, és
Madeline mosogatógépébe helyezze a tányérokat.

– Elég már! – szólt rá Madeline. – Mindig ezt csinálod.
Celeste-nek tehetsége volt a csendes, feltűnésmentes

rendrakáshoz. Valahányszor Madeline áthívta, makulátlanná
vált a konyhája, a munkalapok csak úgy ragyogtak.

– Ülj le, és igyál meg velem egy teát, mielőtt elmész –
javasolta Celeste-nek. – Van még Jane legutóbbi muffinjából is.
Túl önző vagyok, hogy megosszam a könyvklubbal.

Celeste tekintete felélénkült. Már helyet foglalt volna, azután
esetlenül, félig álló helyzetben megdermedt.

– Hol van Ed? Nem akarja visszakapni az otthonát?
– Mi? Ed miatt nem kell aggódnod. Békésen hortyog Chloe

ágyában. Különben meg kit érdekel? Ez az én otthonom is.
Celeste bágyadtan elmosolyodott, és leült.
– Rettenetes, ami szegény Jane-nel történik – jegyezte meg,

amint Madeline elé tette Jane egyik muffinját.
– Legalább annyit tudunk, hogy a jelenlévők közül senki sem

szándékozik aláírni azt a hülye petíciót. Miközben folyt a
duma, végig azon járt az eszem, mi mindenen ment keresztül
Jane. Neked is mesélt Ziggy apjáról, igaz?

Csak a formalitás kedvéért kérdezte, amúgy Jane beszámolt
róla, hogy Celeste-nek is elmondta. Madeline-t egy pillanatra
eltöltötte a bűntudat, amiért egyáltalán előhozta a témát,
mégsem bánta, elvégre csak Celeste-nek említette. Ennyi belefér
az egészséges információszerzés kereteibe, ettől még nem válik



pletykafészekké.
– Igen. – Celeste beleharapott a muffinba. – Az a szemét.
– Rákerestem – vallotta be Madeline. Igazából ezért is hozta

elő. Furdalta a bűntudat, amit enyhíteni akart a beismeréssel.
Vagy csak le akarta terhelni Celeste-et ugyanezzel a tudással,
ami még rosszabb.

– Kire? – kérdezte Celeste.
– Az apára. Ziggy apjára. Tudom, hogy nem kellett volna.
– De hogyan? – ráncolta a homlokát Celeste. – Neked

megmondta a nevét? Nekem mintha nem említette volna.
– Azt mondta, Saxon Banksnek hívják. Tudod, Mr. Banks a

Mary Poppinsból. Jane szerint énekelt is neki a musicalből.
Ezért is ragadt meg bennem. Minden rendben? Félrenyeltél?

Celeste a mellkasát döngette, miközben fuldoklott. Egészen
elváltozott a színe.

– Hozok egy kis vizet – ajánlkozott Madeline.
– Azt mondtad, Saxon Banks? – Celeste megköszörülte a

torkát, mielőtt megismételte még egyszer, lassabban. – Saxon
Banks?

– Igen – felelte Madeline. – Miért? – Hirtelen megértette. –
Szent ég! Ismered, igaz?

– Perrynek van egy unokatestvére, akit Saxon Banksnek
hívnak. – Celeste szeme hatalmasra kerekedett. –
Ingatlanfejlesztő. – Jane is azt mondta, hogy a férfi
ingatlanfejlesztéssel foglalkozott.

– Azért nem mindennapi név. – Madeline próbálta nem
izgatottságtól elhaló hangon nyugtázni a döbbenetes
egybeesést. Igazából nem is találta izgalmasnak, hogy Saxon
Banks Perry rokona. Ez nem egy olyan „milyen kicsi a világ!”
típusú véletlen. Ez rettenetes. Mégis, van benne valami
ellenállhatatlanul izgató, s miként az a szörnyű petíció,
legalább eltereli figyelmét az egyre fokozódó, már-már a
tébollyal határos keserűségéről, amiért Abigail elárulta.

– Három lánya van. – Celeste a távolba révedt, ahogy



összeszedte a gondolatait.
– Tudom – bólintott Madeline bűntudatosan. – Ziggy

féltestvérei. – Felkelt a konyhaasztaltól, hogy elhozza az
iPadjét.

– Odaadó férj és apa – folytatta Celeste, amíg Madeline
megkereste az oldalt. – Imádni való! Melegszívű, mulatságos.
El se tudom képzelni, hogy megcsalná a feleségét. Azt meg
végképp nem, hogy… erőszakos.

Madeline odatolta az iPadet Celeste elé.
– Ő az?
Celeste megnézte a képet.
– Igen. – Hüvelyk- és mutatóujjával felnagyította a képet. –

Biztos csak képzelődöm, de mintha látnám a hasonlóságot
közte és Ziggy között.

– A szeme körül? – kérdezte Madeline. – Tudom. Nekem is
feltűnt.

Csend lett. Celeste az iPad kijelzőjére meredt. Ujjai az
asztallapon doboltak.

– Kedvelem Saxont! – Felnézett Madeline-re. Arcáról sütött a
szégyenkezés, mintha valahogy felelősnek érezné magát az
egész miatt. – Mindig is őszintén kedveltem.

– Jane szerint is elbűvölő volt – szúrta közbe Madeline.
– Igen, de… – Celeste hátradőlt, és eltolta magától az iPadet.

– Nem tudom, mit csináljak. Úgy értem, tennem kell egyáltalán
valamit? Nem is tudom… kell-e kezdeni valamit ezzel? Ez
olyan… nehéz. Ha csak úgy megerőszakolta volna, fel akarnám
jelenteni, de így…

– Azért mondhatjuk, hogy megerőszakolta – vélte Madeline.
– Olyan volt, mint egy erőszak. Vagy testi sértés. Vagy nem
tudom. Valami.

– Igen, de…
– Tudom – bólintott Madeline. – Tudom. Nem csukhatsz le

valakit azért, mert gyökér.
– Nem is tudjuk biztosan – élénkült fel Celeste egy pillanat



után, még mindig a képre meredve. – Talán félrehallotta a nevét
vagy…

– Lehet egy másik Saxon Banks is – vetette fel Madeline. –
Akit nem dob ki a Google. Nincs mindenki rajta az interneten.

– Pontosan – vágta rá Celeste túlzott lelkesedéssel.
Mindketten tudták, hogy valószínűleg ő a bűnös. Minden
stimmelt. Mi az esélye annak, hogy két azonos korú Saxon
Banks is ingatlanfejlesztő legyen?

– Perry közel áll hozzá? – kérdezte Madeline.
– Mostanában nem találkozunk annyit, mióta megszülettek a

gyerekeink, meg amúgy is másik államban él, de
gyerekkorában Perry és Saxon nagyon közel álltak egymáshoz.
Az anyjuk egypetéjű ikrek.

– Akkor innét jönnek az ikreid.
– Mindig ezt feltételeztük – tűnődött el szórakozottan

Celeste. – Azután kiderült, hogy ez csak az egypetéjű apák
esetében igaz, szóval a mi fiaink véletlenszerűek… – Elhalt a
hangja. – Szent ég! Mi lesz, ha legközelebb találkozunk? Szó
volt róla, hogy jövőre Nyugat-Ausztráliában összejön az egész
család. Mit mondjak Perrynek? Egyáltalán, van értelme bármit
mondani? Csak felzaklatnám, nem? S különben sem tehetünk
semmit. Mit lehet itt már tenni?

– Ha rólam lenne szó – vont vállat Madeline –, azt
mondogatnám magamban, hogy Ed sosem tudhatja meg,
azután valahogy úgyis elkotyognám.

– Amivel feldühítenéd. – Furcsán bátortalan, szinte gyerekes
pillantást vetett Madeline-re.

– Egy ilyen rokonnal? Remélem is.
– Úgy értem, rám lenne dühös. – Celeste a selyemblúza ujját

húzogatta.
– Rád? Szerinted az unokatestvére pártját fogná? – Madeline

arra gondolt: „És akkor mi van? Fogja csak.”
– Aztán… olyan kínos lenne – folytatta Celeste. – Képzeld

csak el, hogy Perry találkozik Jane-nel az iskolai



rendezvényeken, tudva, amit tud.
– Igen, talán tényleg jobban teszed, ha nem mondod el neki –

jelentette ki ünnepélyesen Madeline, aki még eközben is tudta,
hogy ha Edről lenne szó, a torkának ugrana abban a pillanatban,
amint beteszi a lábát: „Van fogalmad róla, mit tett a rohadék
unokatesód a barátnőmmel?”

– S ha nem mondom el Jane-nek? – rezzent össze Celeste.
– Soha az életben – értett egyet Madeline. – Szerintem se

érdemes. – Alaposan megrágta magában a szavakat. – Te nem
így gondolod?

Ha valaha megtudná, Jane újra átélné a régi fájdalmat és
haragot, de változna ezzel bármi is? Ez nem olyan, mintha Jane
szeretné, hogy Ziggynek bármilyen kapcsolata legyen a
fickóval.

– De, így gondolom – bólintott Celeste. – Amellett,
tényszerűen nem is tudjuk biztosan, hogy ő az.

– Nem tudjuk – értett egyet Madeline. Celeste számára
láthatóan fontos volt, hogy ezt a tényt újra aláhúzzák. Ez a
mentségük, a kifogásuk.

– Rettenetes dolog titkot tartani – vallotta be Madeline.
– Igazán? – Celeste arcán torz kis grimasz jelent meg. –

Nekem egészen jól megy.



46. fejezet

Mialatt hazahajtott a könyvklubról, Celeste azon gondolkodott,
mikor látta utoljára Saxont és a feleségét, Elenit. Egy adelaide-i
esküvőn, mielőtt terhes lett a fiúkkal; egy hatalmas lagzin, amit
Perry számtalan unokatestvére közül az egyiknek rendeztek.

A fogadás helyszíne előtt merő véletlenségből egymás mellé
álltak a parkolóban. Miután a szertartáson nem látták egymást,
Perry és Saxon szinte kiröppent az autóból, hogy mackós
ölelésben egyesüljenek, és férfiasan lapogassák egymás hátát.
Perry és Saxon szemében egyaránt könny csillant. Lerítt róluk,
mennyire közel állnak egymáshoz. Celeste és Eleni együtt
vacogtak ujjatlan koktélruhájukban, s miután végigülték a
hosszú esküvői szertartást a nyirkos, hideg templomban, alig
várták, hogy végre kapjanak egy italt.

– Azt mondják, remek itt a konyha – dörzsölte össze a kezét
Saxon, és már a legjobb úton haladtak a meleg felé, amikor
Eleni megtorpant. A templom padjában hagyta a telefonját.
Egyórányira onnét.

– Maradj, majd én visszamegyek érte – ajánlkozott Eleni, de
Saxon csak a szemét forgatta.

– Dehogy mész, szívem.
Perry és Saxon végül együtt indult a telefonért, míg Celeste

és Eleni bementek, hogy a dohogó kandalló előtt kiélvezzék a
finom pezsgőt.

– Jaj, szívem, olyan rettenetesen érzem magam – mosolygott
önfeledten Eleni, ahogy üres poharával leintette a pincért.

„Dehogy mész, szívem.”
Lehetséges lenne, hogy aki ilyen ösztönös lovagiassággal és

jó kedéllyel fogad egy valóban bosszantó helyzetet, képes



szenvtelen és könyörtelen lenni egy tizenkilenc éves lánnyal?
Nos, ő aztán mindenkinél jobban tudja, hogy az ilyesmi

nagyon is lehetséges. (Perry egyedül is szemrebbenés nélkül
visszament volna a telefonért.)

Mindketten ugyanattól az öröklött mentális
rendellenességtől szenvednek? Az ilyen betegségek hajlamosak
öröklődni a családban, márpedig Perry és Saxon egy ikerpár két
tagjától született. Genetikai értelemben nem csupán
unokatestvérek, de féltestvérek is.

Talán az anyjuk változtatta őket ilyenné? Jean és Eileen
aranyos, törpetermetű asszony volt, egyformán kislányos
hanggal, gyöngyöző kacajjal és szépen formált arccsontokkal;
olyan asszony, akiről végtelen odaadást feltételezett, semmi
mást. Olyan asszony, aki mindenben támogatta sikeres férjét,
aki egész nap másoknak parancsolgatott, majd hazament, hogy
pontosan azt tegye, amit a felesége mond.

Talán épp ez a gond. Celeste és Eleni hiányolta a cukiságnak
és a kényszerítő erőnek ezt a sajátos kombinációját.
Megmaradtak átlagos, egyszerű lánynak. Nem feleltek meg
azoknak az elvárásoknak, melyeket anyai példaképeik, Jean és
Eileen támasztottak.

Saxon és Perry életében pedig megjelentek ezek a kis…
döccenők.

Csakhogy amit Saxon művelt Jane-nel, messze-messze
szörnyűbb mindennél, amit Perry valaha tett.

Perry néha kijön a béketűrésből. Ez minden. Forrófejű.
Kiszámíthatatlan. A munkahelyi stressz, a kimerültség és az
állandó távollét így jön ki rajta. Ez nem jelenti, hogy joga van
így viselkedni. Távolról sem. Viszont érthető. Perry nem
rosszindulatú. Nem gonosz. Kettejük közül Eleni az, aki tudta
nélkül egy gonosz emberhez ment feleségül.

Az ő felelőssége lenne tájékoztatni erről? Elmondani, hogy a
férje spicces, könnyen befolyásolható fiatal lányokat szed fel a
bárokban?



Még abban se lehet biztos, hogy ő az.
Celeste ráfordult a felhajtóra, lenyomta a nyitógombot a

tripla garázs távirányítóján, s közben megcsodálta a
fantasztikus panorámát: az öblöt ölelő házak sziporkázó
fényeit, az óceán sötéten fennkölt jelenlétét. A garázsajtó úgy
nyílt, ahogyan a függöny lebben fel a megvilágított színpadról,
és az autója dorombolva beállt a helyére anélkül, hogy le kellett
volna vennie a lábát a gázpedálról.

Elfordította a kulcsot. Csend.
Színlelt másik életéhez nem tartozott saját garázs. A

lakóépület alatt föld alatti parkolót alakítottak ki, egészen
parányi helyekkel, mindenütt öles betonpillérekkel. Úgy kell
majd betolatnia a helyére. Előre tudta, hogy össze fogja törni a
féklámpát. Sose ment neki a parkolás.

Felhúzta blúzának ujját, hogy megnézze a véraláfutásokat a
karján.

Ez az, Celeste! Maradj csak azzal, aki ezt művelte veled, mert
itt jobbak a parkolási lehetőségek.

Kinyitotta az ajtót.
Perry legalább nem olyan szörnyű, mint az unokatestvére.



47. fejezet

– Hogy hívják azt a nőt, aki a petíciót írta? – kérdezte Jane apja.
– Miért? – kérdezett vissza Dane. – Mit szándékozol tenni

vele, apa? Eltöröd a lábát?
– Legszívesebben rohadtul azt tenném. – Jane apja feltartotta

a lámpafénybe egy kirakójáték darabkáját, hogy közelebbről is
megvizsgálja. – Különben is, milyen név az, hogy Amabella?
Micsoda ökörség. Mi a baj az Annabellával?

– Az unokádat meg Ziggynek hívják – mutatott rá Dane.
– Hé – kapta fel a fejét Jane. – A te ötleted volt.
Jane a szülei házában, a konyhaasztalnál itta a teáját,

eszegette a kekszét, és rakosgatta a puzzle-jét. Ziggy a régi
szobájában aludt. Másnapra igazolást írt neki, hogy ne kelljen
az iskolába sietniük. Renata és a barátnői csak örülni fognak.

Talán, gondolta Jane, amint körülnézett anyjának nyolcvanas
évekbeli barack- és krémszínű konyháján, soha nem mennek
vissza Pirriweebe. Mindig is idetartozott. Eleve őrültség volt
máshová költöznie. Beteges, sötét dolog. Meg is kapta érte a
büntetését.

Mint egy meleg fürdőben, úgy merült el az ismerős
közegben. Itt volt minden: a bögrék, a régi barna teáskanna, az
asztalterítő, az otthon illata, s persze a kirakó. Mindig és
mindenhol. Amióta csak az eszét tudta, családja rögeszmésen
viszonyult a kirakójátékokhoz. A konyhaasztalt sosem
étkezésre használták, csakis a legújabb szerzemény kirakására.
Épp ma este kezdtek egyet, amit Jane apja az interneten rendelt.
Egy impresszionista festmény kétezer darabra felkockázva.
Vadul örvénylő harsány színek.

– Talán vissza kellene költöznöm ide – mondta ki Jane, csak



hogy érezze a hangzását, miközben valamilyen okból a Blue
Bluesra gondolt: a kávé illatára, a tea zafírkék fényére, és Tom
kacsintására, ahogy felé nyújtja a csészét, mintha bennfentes
tréfán osztoznának. Madeline-re gondolt, aki marsallbotként
forgatta a kartonhengert, ahogy bemasírozott a lakásába, és
Celeste ringó lófarkára, amint reggeli sétájukat tették a
hegyfoknál, a föléjük tornyosuló fenyők alatt.

A kora nyári délutánokra gondolt, amikor Ziggyvel az
iskolából egyenesen a partra mentek, ahol lehámozta róla az
iskolai cipőt és zoknit, nadrágot és inget, hogy Ziggy egy szál
alsónadrágban szaladjon be az óceánba, míg ő a naptejes
flakonnal hiába üldözte, mert máris önfeledten kacagott, ahogy
a fehéren tajtékzó hullámok megtörtek körülötte.

Mostanában, Madeline-nek hála, két új jövedelmező ügyfélre
is szert tett, ráadásul a lakásáról gyalog is elérhette mindkettőt:
a Pirriwee Perfekt Husit és Tom O’Brian Szervizét. Az ő papírjaik
nem bűzlöttek cigifüsttől vagy az olcsó gyorskajától. (Ha már itt
tartunk, Tom O’Brianén halvány virágillatot érzett.)

Rá kellett döbbennie, hogy életének legboldogabb pillanatai
közül sok ehhez a helyhez, ehhez az elmúlt néhány hónaphoz
kötődik.

– Csak hát igazából szeretünk ott élni – tette hozzá sietve. –
Ziggy is szereti az iskolát… legalábbis, általában.

Visszaemlékezett szívszaggató zokogására. Nem járathatja őt
olyan iskolába, ahol a gyerekekre ráparancsolnak, hogy ne
játsszanak vele.

– Ha maradni akarsz, maradj – vont vállat az apja –, de ne
hagyd, hogy az a nő elüldözzön onnét. Miért nem megy el ő?

– Nem tudom elhinni, hogy Ziggy zaklatta volna a lányát –
jelentette ki Jane anyja, miközben tekintete szélsebesen járt fel-
alá az asztalon.

– A lényeg, hogy ő azt hiszi. – Jane megpróbált beilleszteni
egy darabot a puzzle jobb alsó sarkába. – S most már a többi
szülő is. Lassan már én se merném teljes magabiztossággal



kijelenteni, hogy nem csinált semmit.
– Az a darab nem oda való – figyelmeztette az anyja. – Nos,

én teljes magabiztossággal ki merném jelenteni, hogy Ziggy
nem csinált semmit. Egyszerűen nem olyan. Jane, az a darab
nem oda való, hanem a hölgy kalapjába. Hol is tartottam? Ó,
igen, Ziggy… mármint, nézd csak meg magad, hogy mást ne
mondjak, nem volt nálad félénkebb lány az iskolában, még csak
a nyelvedet se nyújtottad rá senkire. Nem beszélve a papiról,
akinél édesebb teremtést még a föld…

– Most nem a papi természetéről van szó, anya! – Jane
feladta, és ledobta a darabkát. Csalódottsága hirtelen
dührohamban tört felszínre, amit szegény védtelen anyjára
zúdított. – Az ég szerelmére, anya, Ziggy nem papi
reinkarnációja! Papi még csak nem is hitt a reinkarnációban.
Ahogy az is tény, hogy nem tudhatjuk, milyen
személyiségjegyeket örökölt Ziggy az apjától, mert Ziggy
apja… Ziggy apja…

Még időben leállította magát. Idióta.
Hirtelen mintha megállt volna az idő. Dane kinyújtott karral

nézett fel rá, ahogy az asztal túlsó felén a helyére próbált
illeszteni egy darabot.

– Hogy érted ezt, szívem? – Jane anyja a körmével
leválasztott egy morzsát a szája szegletéről. – Azt mondod,
hogy… bántott téged?

Jane körülnézett. Dane kérdő tekintettel meredt rá. Anyja két
ujjával fürgén dobolt az ajkán. Apjának az egész álla
megfeszült. A rettenettel határos érzelem tükröződött a
szemében.

– Jaj, dehogyis! – Ha ennyire szeretünk valakit, könnyű
hazudni annak érdekében, hogy ne okozzunk neki fájdalmat. –
Bocs! Istenem, dehogy. Egyáltalán nem így értettem. Csak azt
mondom, hogy Ziggy vér szerinti apja tulajdonképpen egy
ismeretlen. Mármint nagyon kedves volt, de semmit se tudok
róla, és szégyen, nem szégyen, de…



– Szerintem mostanra mindnyájan túltettük magunkat az
agyatlan viselkedéseden, Jane – szakította félbe határozott
hangon Dane. Jane látta rajta, hogy nem ült fel a hazugságnak.
Egyszerűen nem akarta olyan kétségbeesetten elhinni, mint a
szüleik.

– Ebben biztos vagyok – erősítette meg Jane anyja. – És nem
érdekel, milyen személyiségjegyei vannak Ziggy vér szerinti
apjának, mert ismerem az unokámat, és tudom, hogy sosem
bántana senkit.

– De nem ám – értett egyet Jane apja. Ellazult a válla, ahogy
belekortyolt a teájába és kézbe vett egy másik darabkát.

– S csak azért, mert te történetesen nem hiszel a
reinkarnációban, kishölgy – mutatott rá az anyja –, attól még
ugyanúgy újjá fogsz születni.

* * *

Jonathan: Amikor először láttam a Pirriwee Általános Iskola
játszóterét, fantasztikusnak találtam. Az a sok titkos kis
rejtekhely… Hát, ma már látom a hátulütőjét is. Mindenféle
dolgok folytak azokon a félreeső kis helyeken, amit a tanárok
nem is sejtettek.



48. fejezet

Madeline a nappaliban állt, és azon merengett, mit tegyen.
Ed és a kölykök aludtak, Celeste-nek hála, azzal se kellett

foglalkoznia, hogy rendet rakjon a könyvklub után. Lefekhetett
volna, de nem érezte magát elég fáradtnak. Másnap péntek lesz,
ilyenkor mindig káoszba fúl a reggel: iskola előtt el kell vinnie
Abigailt matekkorrepetálásra, Fred sakk-körbe megy, Chloe
pedig…

Megtorpant.
Nem kell elvinnie Abigailt fél nyolcra a matektanárhoz. Ez

többé már nem rá hárul. Nathannek vagy Bonnie-nak kell
fuvaroznia Abigailt. Mindig elfelejti, hogy Abigail többé nem
tart igényt az anyai szolgálataira. Az élete elméletileg
könnyebbé vált attól, hogy már csak két kölyköt kell
kipaterolnia a házból, s mégis, valahányszor eszébe jutottak az
Abigaillel kapcsolatos feladatai, elfojtott fájdalmat érzett.

Egész testében ott vibrált a harag, amit sehogy sem adhatott
ki magából.

Felvette a fénykardot, amit Fred szokás szerint a padlón
hagyott, hogy másnap reggel valaki elbotolhasson benne.
Felkapcsolta, majd amikor vörösen és zölden felizzott, Darth
Vaderként átszelte vele a levegőt, hogy egyenként lecsapjon
ellenségeire.

Pokolra veled, Nathan, amiért elvetted a lányomat.
Pokolba veled, Bonnie, amiért segítettél neki.
Pokolba veled, Renata, azért a szemét petícióért.
Pokolba veled, Miss Barnes, amiért hagytad, hogy szegény

kis Amabellát zaklassák.
Rosszérzés töltötte el, amiért azt a szegény mosolygós Miss



Barnest is a pokolba kívánta, ezért gyorsan továbblépett.
Pokolba veled, Saxon Banks, amiért így bántál Jane-nel, te

gonosz-gonosz ember. Lendületesen átfordította feje fölött a
fénykardot, mire az nekicsapódott a lámpának, és kis híján
leverte a helyéről.

Madeline a kanapéra dobta a játékot és felnyúlt, hogy
megállítsa az ingadozó lámpát.

Így is van. Ezért nem játszunk bent a fénykarddal. Szinte látta
maga előtt Ed arcát, ha összetörne egy lámpát, miközben Darth
Vadernek adja ki magát.

Visszatért a konyhába, és felvette az iPadjét onnét, ahol
azután hagyta, hogy megmutatta Celeste-nek Saxon Banks
képét. Inkább játszik egy kis megnyugtató Növények vs.
Zombikat. Fontos, hogy csiszolgassa a tudását. Szerette hallani,
amikor Fred dicsérte, „anya, ez csúcs!”, ahogy visszanézett rá a
válla felett, és látta, amint újabb szintre lépett és kapott valami
szuperfegyvert a zombik ellen.

Előtte azonban vetett egy gyors pillantást Abigail Facebook-
és Instagram-fiókjára. Míg Abigail otthon lakott, rendszeres
időközönként ellenőrizte lánya internetes tevékenységét,
ahogyan egy jó és felelős modern anya teszi. Mostanra viszont
teljesen függő lett. Mintha titokban követte volna a saját lányát.
Van szánalmasabb annál, mint hogy így akar az élete része
maradni?

Abigail megváltoztatta a profilképét. A teljes alakos képen
jógapózban állt a kamerával szemközt, kezei imára kulcsolva,
csontos lábszára a másik térdén, haja féloldalasan a vállán.
Gyönyörű volt. Boldog. Szinte sugárzott.

Csak egy igazán önző anya neheztelhet, amiért Bonnie
megismertette a lányát valamivel, ami ennyire boldoggá teszi.

Nincs nála önzőbb anya a világon.
Talán neki is jógáznia kéne, hogy legyen valami közös benne

és Abigailben? Valahányszor megpróbálkozott ezzel, azon
kapta magát, hogy a saját mantráját ismételgeti: De unommmm,



de unommmm…
Legörgetett Abigail barátainak kommentjeiig. Valamennyien

lelkesen támogatták, kivéve egyiküket, Freyát, akit sosem
kedvelt igazán. Mérgező kapcsolat. Freya ezt írta: „Ez már a kis
projektedhez lesz? Vagy ahhoz nem elég szexi/ribis?”

Szexi/ribis? Madeline orrából füst gomolygott. Miről beszél ez
a kis ribi? Milyen „projekthez” kell Abigailnek szexinek
és/vagy kurvásnak tűnnie? Az biztos, hogy egy olyan
projekthez, aminek véget kell vetni.

Ezt utálta ebben a szép új internetes világban. Az ember
boldogan úszkál a virtuális tengerben, önfeledten szedegeti a
gyümölcseit, azután egyszer csak belebotlik egy undorító
nyálkás medúzába. Eszébe jutott, mit érzett, amikor meglátta
Saxon Banks képét a számítógép kijelzőjén. Na, pontosan ez
történik, ha kémkedünk.

Abigail válaszolt Freya kommentjére: „Sss! Szigorúan titkos!!!”
A válasz öt perce érkezett. Madeline megnézte az időt.

Mindjárt éjfél! Mindig ragaszkodott hozzá, hogy
matekkorrepetálás előtt Abigail korán lefeküdjön, különben
úgy kellett kiimádkozni az ágyból, és ha nem tudott a tanárra
figyelni, csak kidobta a pénzt az ablakon.

Priviben írt neki: „Hé! Miért vagy még fent ilyen későn? Holnap
korrepetálás! Mars lefeküdni! Anya xx”

Megfigyelte, milyen hevesen ver a szíve, miután elküldte az
üzenetet. Mintha megszegné a törvényt. De hát ő Abigail
édesanyja! Igenis joga van megmondani, hogy mikor feküdjön
le.

Abigail tüstént válaszolt: „Apa lemondta a korrepetálást. Ő fog
korrepetálni. Inkább te feküdj le! x”

– Hogy mi? – meredt Madeline a kijelzőre. – Mi a szart
csinált?

Nathan lemondta a korrepetálást. Egyoldalú döntést hozott
Abigail nevelésével kapcsolatban. Az az ember, aki passzolta az
iskolai színdarabokat és a fogadóórákat, a sportnapokat, egy



önbizalom-hiányos ötéves teljes előkészítőjét, a nagy
kartonokból készülő házi feladatokat és azokat, amiket első
ízben a neten kellett leadni. Ő meg csak a fejét vakargatta a
belépési utasítások láttán, és azokat, amik csak a legutolsó este
jutottak eszébe, és a vizsgadrukkokat, a könyvek bekötését és a
találkozást azzal az eszement ékszereket viselő tanárral, aki
évekkel korábban megjósolta, hogy Abigail mindig kínlódni
fog a matekkal, ezért adjon meg neki minden támogatást, amit csak
tud…

Hogy MERÉSZELI?
Pillanatnyi gondolkodás nélkül, jogos haragtól remegve

ütötte be Nathan számát. Ez aztán tényleg nem várhat reggelig.
Most kell leüvölteni a haját, mielőtt szétdurran a méregtől.

Elnyújtott, álmos és meglepett hang hallatszott.
– Halló!
– Lemondtad Abigail matekkorrepetálását? Lemondtad

anélkül, hogy előtte egyeztettél volna velem?
Néma csend.
– Nathan! – törte meg éles hangon.
Nathan megköszörülte a torkát.
– Maddie. – Lassan kezdett magához térni. – Komolyan azért

hívtál fel éjfélkor, hogy Abigail matekkorrepetálásáról
beszélgessünk?

Egészen másféle hangot használt, mint normálisan. Az évek
során mindig úgy érezte, mintha Nathan buzgó és lelkes
üzletember lenne, aki kizárólag a jutalékból él. Most, hogy
megkapta Abigailt, máris egyenrangúnak tartotta magát ővele.
Már nem kellett szabadkoznia. Szabadon mehetett az idegeire.
Lehetett olyan, mint bármelyik ex.

– Már mindnyájan alszunk. Tényleg nem várhatott volna
holnap reggelig? Skye és Bonnie minden kis zajra…

– Nem alszotok mindnyájan! – kiáltotta Madeline. – A
tizennégy éves lányod ébren van és a neten lóg! Nálatok
mindenki azt csinál, amit akar? Van egyáltalán bármi fogalmad



róla, mi van vele?
Madeline lágy, dallamos hangot hallott a háttérben, amint

Bonnie mondott valami édeset és megértőt.
– Megnézem. – Nathan nyomban engedékenyebb lett. – Azt

hittem, alszik. Amúgy meg semmire se megy azzal a
korrepetálással. Annál a pattanásos képű kölyöknél én is többet
tudok. Persze igazad van, előbb meg kellett volna beszélnem
veled. Akartam is, csak valahogy kiment a fejemből.

– Abigail annak a kölyöknek köszönheti a jegyeit –
emlékeztette Madeline.

Abigaillel két másikat is kipróbáltak, mielőtt Sebastianhoz
kezdtek járni. A kölyök annyira értette a dolgát, hogy sorban
álltak nála a szülők. Úgy kellett bekönyörögnie Abigailt.

– Nem, ez nem így van – vitázott Nathan –, de inkább akkor
beszéljük meg, amikor ébren vagyok.

– Pompás. Alig várom. Esetleg értesítenél, ha más változás is
lesz Abigail napirendjében? Furdal a kíváncsiság.

– Most pedig leteszem – közölte Nathan.
És letette.
Madeline hatalmas erővel csapta falhoz a telefont, mire az

visszapattant és képes oldalával felfelé a lábánál landolt, hogy
lássa bezúzott kijelzőjét, amit egy hisztis gyerekként viselkedő
felnőtt tett tönkre.

* * *

Stu: Nézze, szerintem az öreg Nathan azért nem olyan rossz arc.
Találkoztunk néha a suliban. Azt a helyet megszállva tartották a
nők, akik mást se csináltak, csak egymást marták, szóval nem
volt egyszerű találni valakit, akivel lehetett váltani néhány
értelmes szót. Ezért is próbáltam közelebb kerülni a többi
apához. Nathannel épp dumáltunk valamiről, amikor Madeline
beszambázott a tűsarkújában, és Jesszus Mariska, ha egy
pillantással ölni lehetne!



Gabrielle: Én nem tudnék ugyanazon a környéken élni, mint a
volt férjem. Ha a kölykeink egy iskolába járnának, talán el is
vágnám a torkát. Nem tudom, miből gondolták, hogy ez
működni fog. Totál őrület.

Bonnie: Nem volt őrület. Amennyire lehetséges, közel akartunk
kerülni Abigailhez, és véletlenül találtunk is egy tökéletes házat
a környéken. Mi ebben az őrültség?



49. fejezet

Öt nappal az adománygyűjtő bál előtt

Hétfőn reggel, közvetlenül a becsengetés előtt történt. Jane
éppen az iskolai könyvtár felé tartott, hogy visszavigyen két
könyvet, amit Ziggy az előző héten elfelejtett. Boldogan hagyta
őt mászókázni az ikrekkel és Chloéval. Legalább Madeline és
Celeste nem tiltotta meg a gyerekeinek, hogy játszanak
Ziggyvel.

Miután leadta a könyveket, az iskolában kellett maradnia,
hogy segítsen meghallgatni a gyerekek olvasási gyakorlatát.
Hétfő reggelre ő jelentkezett önkéntesnek Lily apja, Stu mellé.

Amint kilépett a könyvtárból, két Szőke Bubit látott, akik a
zeneterem előtt mélyen belefeledkeztek egy láthatóan fontos és
bizalmas beszélgetésbe.

Meghallotta az egyiküket.
– Melyik anya az?
A másik felelt.
– Nagyon vigyáz, hogy ne bukjon le. Iszonyú fiatal. Renata azt

hitte róla, hogy nevelőnő.
– Várj, várj! Azt ismerem! Így viseli a haját, igaz? – A Szőke

Bubi feszesen hátrahúzta szőke haját, s ugyanabban a
pillanatban kikerekedő szemmel észrevette Jane-t. Úgy engedte
le a kezét, mint egy rosszaságon kapott kiskölyök.

A másik nő, háttal Jane-nek, tovább beszélt.
– Igen! Ez az! Azt tudod, hogy az ő gyereke, az a Ziggy az, aki

titokban zaklatja szegény Amabellát? Azt mondják, nem is
akárhogyan… mi az?

Az első Szőke Bubi lázasan rángatta a fejét.



– Mi van? Ó!
A nő elfordította a fejét, és meglátta Jane-t. Rózsaszínre

váltott az arca.
– Jó reggelt! – Valaki, aki ilyen magasan áll az iskolai

hierarchiában, szokványos körülmények között legfeljebb egy
bágyadt mosollyal tüntette volna ki az elhaladó Jane-t, mint egy
uralkodó valamelyik alattvalóját.

– Helló – köszönt Jane.
A nő egy táblára csíptetett lapot szorított a mellkasához.

Hirtelen ő is lerántotta a kezét, hogy a háta mögé rejtse, mintha
csak valami lopott holmi lenne.

A petíció, gondolta Jane. Nemcsak előkészítős szülők írják alá.
Más évfolyamokra járó gyerekek szülei is. Olyanok, akik nem is
ismerik Ziggyt vagy az eset körülményeit.

Jane elsietett mellettük. Már a játszótérre vezető üvegajtó
gombja után nyúlt, amikor megtorpant. A gyomra mélyéből egy
érzés emelkedett fel, de olyan süvöltő hangon, akár egy
utasszállító gép. Az a megvetés, ahogyan a nő Ziggy nevét
említette. Saxon Banks lehelete csiklandozta a fülét. „Még
életedben nem volt egy eredeti gondolatod, igaz?”

Megpördült. Visszasietett a nőkhöz, és megállt közvetlenül
előttük. Azok apró lépésekkel hátrébb húzódtak, miközben
szemük komikus módon kikerekedett. Mindhárman egyforma
testalkatúak voltak. Mindhárman anyák. A Szőke Bubikat csak a
férjük és a házuk ruházta fel ezzel a megingathatatlan
küldetéstudattal.

– A fiam sosem bántott senkit – jelentette ki, s egyszeriben
tudta, hogy így is van. Ő Ziggy Chapman. Az égadta világon
semmi köze Saxon Bankshez. Semmi köze papihoz. Még csak
hozzá sincs. Egyszerűen csak Ziggy, és ha nem is tud róla
mindent, ezt az egyet tudja.

– Jaj, szívem, mi is végigcsináltuk ezt. Mi veled vagyunk!
Tudjuk, milyen rettenetes lehet most neked. – A Szőke Bubi
megállás nélkül hadart. – Mennyit engeded számítógépezni?



Csodákra képes, ha egy kicsit megvonod tőle a…
– Sosem bántott senkit – ismételte meg Jane.
Hátat fordított, és otthagyta őket.

* * *

Thea: Szóval egy héttel a bál előtt Jane nekirontott Trishnek és
Fionának, akik épp egy magántermészetű beszélgetést
folytattak. Azt mondták, annyira zaklatottan viselkedett, hogy
felötlött bennük, nincsenek-e… mentális problémái.

* * *

Jane különös nyugalommal lépett be a játszótérre. Talán
tanulnia kellene Madeline példájából. Eleget kerülte a
konfrontációt. Ideje odaállni a kritikusok elé, és megmondani
nekik a magáét.

Egy elsős kislány zárkózott fel mellé.
– Ma rendelhetek magamnak ebédet.
– Jó neked. – Talán ezt szerette legjobban a játszótér

bejárásában, ahogyan a gyerekek olyan szívből jövően
társalogtak vele: egyszerűen csak kimondták, ami éppen a
fejükben járt.

– Nem rendelhettem volna ebédet, mert nincs péntek, csak
ma reggel a kisöcsémet megcsípte egy méhecske, és csak
bőgött, a nővérem meg összetört egy üvegpoharat, mire anya
azt kiabálta, hogy „mindjárt megbolondulok!” – A kislány a
fejéhez kapott, hogy demonstrálja a viselkedését. – Azt mondta,
hogy ma különleges alkalom van, rendelhetek magamnak
ebédet, de csak gyümölcslé nélkül, viszont kérhetek puszedlit,
de csak ha nem csokis, a méhecskék amúgy meghalnak, miután
megcsípték az embert, tudtad?

– Igen – bólintott Jane. – Az a legutolsó dolog, amit tesznek.
– Jane! – Miss Barnes közeledett, egész kosárra való

összehajtogatott ruhával. – Kösz, hogy eljött!



– Ühüm, szívesen? – Jane az évkezdet óta minden hétfő
reggel megtette ezt.

– Úgy értem, annak ellenére, ami… tudja. – Miss Barnes
összerezzent, és a csípőjére tette a ruháskosarat. Közelebb
lépett és lehalkította a hangját. – Nem hallottam újabbat arról a
petícióról. Mrs. Lipmann megmondta az érintett szülőknek,
hogy fejezzék be a szervezkedést. Kinevezett mellém egy
főiskolást, hogy figyelje a gyerekeket, különös tekintettel
Amabellára és Ziggyre.

– Ez nagyszerű – felelte Jane –, de ettől még ugyanúgy
gyűjtik az aláírásokat.

Érezte, ahogy a játszótér minden sarkából tekintetek
szegeződnek rá és Miss Barnesra. Szóval ilyen lehet sztárnak
lenni.

Miss Barnes felsóhajtott.
– Feltűnt, hogy péntekenként nem hozza be Ziggyt.

Remélem, nem félemlítik meg a taktikázásukkal.
– Némelyik szülő azt mondta a gyerekének, hogy nem

játszhat Ziggyvel – árulta el Jane.
– Ne már, az ég szerelmére!
– Igen, ezért én is petíciót indítok – tette hozzá Jane. – Azt

akarom, hogy zárják ki az összes gyereket, aki nem játszik
Ziggyvel.

Miss Barnes egy pillanatra teljesen elborzadt. Azután
hátravetette a fejét, és kacagni kezdett.

* * *

Harper: Az iskola persze azt mondta, hogy a lehető
legkomolyabban veszik a helyzetet, erre Jane és Miss Barnes teli
torokból nevetett a játszótér kellős közepén. Ezen rendesen
felhúztam magam, hogy őszinte legyek. S ez ráadásul a
tettlegesség napján történt. Igen, ragaszkodom a „tettlegesség”
szóhoz.



Samantha: Tettlegesség? Ne zsibbasszon!



50. fejezet

A gyakorló olvasást odakint végezték a játszótéren. Aznap Jane
a Teknőc-sarokba került, ami a homokozó közepét elfoglaló
hatalmas betonjószágról kapta a nevét. Egy felnőtt és egy
gyerek kényelmesen elférhetett a teknőc nyakán, ráadásul Miss
Barnes két párnával és egy takaróval is ellátta őket.

Jane szerette hallgatni a gyerekek olvasását: figyelni, ahogy a
homlokukat ráncolva megformálják a szavakat, látni diadalmas
arckifejezésüket, ahogy kibogozzák a szótagokat, hallani
hirtelen feltörő kacagásukat a mese fordulatai felett, vagy
éppen ötletszerű, semmihez sem kapcsolódó megjegyzéseiket.
Ahogy a teknősön ült, arcán a napfénnyel, lába alatt a homokkal
és a látóhatáron a tengerrel, mintha csak nyaralt volna. A
Pirriwee Általános Iskola igazán varázslatos hely volt, álmai
iskolája, ezért érzett bánatot és neheztelést, ha belegondolt,
hogy ki kell vennie Ziggyt és újrakezdenie valahol máshol, ahol
nincs se Teknőc-sarok, se Miss Barnes.

– Nagyon szépen olvasol, Max – lelkendezett, miután még
egyszer ellenőrizte, hogy Max, nem pedig Josh végzett Maki
szülinapi meglepijével. Madeline árulta el neki, hogy az eper
formájú anyajegyről ismerheti fel Maxet. „Magamban mindig
Eperkének hívom”, tette hozzá.

– Pompásan hangsúlyoztad a szavakat – fokozta Jane, ha nem
is érezte így. A szülőket arra kérték, hogy mindig emeljék ki a
gyerekek valamilyen erősségét.

– Aha. – Max lecsusszant a teknőc nyakáról, keresztbe tett
lábbal a homokba ült, és ásni kezdett.

– Max – szólt rá Jane.
Max színpadiasan felsóhajtott, felpattant, majd hirtelen



elrohant az osztályterem irányába, de olyan elnagyolt
mozdulatokkal, mint egy szörny elől menekülő rajzfilmfigura.
Az ikerpár mindkét tagja gyorsabban futott, mint Jane
lehetségesnek tartotta volna egy ötévestől.

Kipipálta a nevét a listán és megnézte, ki lesz a következő.
Amabella. Max kis híján fel is döntötte, ahogy lehajtott fejjel és
könyvvel a kezében felé indult a játszótéren.

– Szia, Amabella! – kiáltott neki vidáman. „Az anyád és a
barátnői ki akarják rúgatni az iskolából Ziggyt, mert azt hiszik, hogy
bánt téged. Nincs kedved végre elmondani, hogy mi ez az egész?”

Amióta hozzá járt olvasni, egészen megkedvelte Amabellát.
Csendes kislány volt, komoly és angyali arccal, nem is lehetett
megállni, hogy szeresse. Ráadásul egészen érdekes
beszélgetéseket folytatott vele az együtt olvasott könyvekről.

Természetesen egy szóval sem említette neki a Ziggy körüli
felhajtást. Az végképp helytelen lenne. Rossz dolog.

Természetesen sosem tett ilyet.

* * *

Samantha: Félre ne értsen, szeretem Miss Barnest, és szerintem
mindenki kitüntetést érdemelne, aki marakodó ötévesek között
tölti a napjait, de nem tartom túl bölcs döntésnek, hogy aznap
Amabella éppen Jane-nek olvasott fel.

Miss Barnes: Hiba volt. Emberből vagyok, én is hibázom. Ezt
hívják emberi tévedésnek. Ezek a szülők hajlamosak azt hinni,
hogy valami gép vagyok, és visszakérhetik a vételárat, ha nem
úgy működöm, ahogy várják. A lényeg, hogy nem akarok
rosszat mondani Jane-ről, de aznap ő volt a hunyó.

* * *

Amabella egy naprendszerről szóló könyvből olvasott fel Jane-
nek. Egy előkészítős gyerek számára ez a könyv jelentette a



legmagasabb szintet, és Amabella szokás szerint folyékonyan,
tökéletesen hangsúlyozva olvasott. Jane úgy érezte, csak úgy
teheti értékesebbé Amabella számára az együtt töltött időt, ha
néha kérdéseket szúr közbe az elhangzottakkal kapcsolatban,
de ma valahogy nem tudott őszintén érdeklődni a naprendszer
titkai iránt. Csak Ziggyre tudott gondolni.

– Szerinted milyen lenne a Marson élni? – kérdezte végül.
Amabella felemelte a fejét.
– Lehetetlen lenne, mert nem tudjuk belélegezni a légkört,

miután túl sok benne a szén-dioxid, és túl hideg.
– Pontosan – helyeselt Jane, bár utána kellett volna járnia a

neten, hogy biztos lehessen benne. Nem kizárt, hogy Amabella
máris okosabb nála.

– És nagyon magányos is lenne – tette hozzá Amabella
pillanatnyi gondolkodás után.

Miért van az, hogy egy ennyire okos kislány, mint Amabella,
nem mond igazat? Ha Ziggy bántja, miért nem mondja meg
egyszerűen? Miért nem vall ellene? Különös. A gyerekek
máskülönben mindenfélét kitalálnak.

– Édesem, ugye, tudod, hogy Ziggy anyukája vagyok? –
kérdezte.

Amabella vonakodva bólintott.
– Ziggy bántott téged? Mert ha igen, akkor tudni akarok róla,

és megígérem, hogy többé soha, de soha nem fog ilyet csinálni.
Amabella szemébe tüstént könnyek szöktek. Megrebbent az

alsó ajka. Lehajtotta a fejét.
– Amabella – erősködött Jane. – Ziggy volt az?
Amabella mondott valamit, amit Jane nem értett.
– Hogyan? – kérdezte.
– Ez nem… – kezdte Amabella, de az arca máris eltorzult,

ahogy keservesen sírva fakadt.
– Nem Ziggy volt? – Jane-ben újjáéledt a kétségbeesett

remény. Késztetést érzett rá, hogy megrázza Amabellát, úgy
követelje ki az igazságot. – Azt mondod, nem ő volt?



– Amabella! Amabella, édesem! – Harper állt a homokozó
szélén, kezében a büfének szánt narancsos ládával. Olyan
szorosan kötötte meg fehér sálját, hogy úgy tűnt, mintha
fojtogatnák, s ezt a hatást erősítette a tény is, hogy hosszúra
nyúlt arca elkékült az indulattól. – Mi folyik itt?

Ledobta a ládát, és átkelt a homokon.
– Amabella! – kiáltozta. – Mi történt?
Mintha Jane ott se lenne, vagy ami rosszabb, egy másik

gyerek lenne.
– Minden rendben, Harper – közölte Jane hűvös hangon.

Átkarolta Amabellát, és Harper mögé mutatott. – Elgurulnak a
narancsaid. – A Teknőc-sarok kis dombtetőn feküdt, és Harper
ládája az oldalára fordult. A narancsok egymással versengve
zúdultak alá Stu felé, aki a Tengeri csikó-falnál egy másik
előkészítős olvasását hallgatta.

Harper minden figyelmét Amabellának szentelte, miközben
tüntető módon ügyet sem vetett Jane-re, ami akár nevetséges is
lehetett volna, ha ugyanakkor nem arcpirító gorombaság.

– Gyere most velem, Amabella. – Harper a kezét nyújtotta.
Amabella szipogott. Orra olyan viszolyogtató módon folyt,

ahogyan csak egy ötévesé képes.
– Itt állok előtted, Harper! – Jane egy csomag zsebkendőt

húzott elő a zsebéből. Kezdte felhúzni magát. Ha csak még egy
percet kettesben lehetett volna Amabellával, talán megtudja
tőle az igazságot. Amabella orrához szorította a zsebkendőt. –
Fújd, Amabella.

Amabella engedelmesen fújt. Harper végre méltóztatott Jane-
re nézni.

– Egyértelműen te zaklattad fel! Mit mondtál neki?
– Semmit! – csattant fel Jane indulatosan, és a bűntudat,

amiért legszívesebben megrázta volna Amabellát, még
dühösebbé tette. – Miért nem gyűjtöd inkább az aláírásokat a
szánalmas kis petíciódhoz?

Harper hangja az egekbe szökött.



– Ó, igen, remek ötlet, hagyjam csak, hogy egy védtelen
kislányt zaklass. Nem esett messze az alma a fájától.

Jane felpattant a teknőcről, és a csizmájával belerúgott a
homokba. Csak egy hajszál választotta el attól, hogy belerúgja
Harper képébe.

– Ne merd a szádra venni a fiamat!
– Te meg ne merj belém rúgni! – sikított Harper.
– Ki rúgott beléd? – kiáltott vissza Jane, aki maga is

meglepődött a saját hangerején.
– Mi a jó nyavalya…? – Stu érkezett kék kezeslábasban,

karján a játszótéren összeszedett narancsokkal. A kisfiú, aki
olvasott neki, ott állt mellette, mindkét kezében egy-egy
naranccsal, és óriásira kerekedett szemmel nézte a két üvöltő
anyukát.

Abban a pillanatban újabb éles sikoly hallatszott, amint a
fertőtlenítős flakonjával a zeneszoba felől érkező Carol Quigley
elcsúszott egy kóbor narancson és burleszkbe illő módon a
hátsóján landolt.

* * *

Carol: Ami azt illeti, nagyon csúnya véraláfutás lett a vége.



51. fejezet

Gabrielle: Hirtelen más se hallatszott, csak Harper
vádaskodása, hogy Jane rátámadt a Teknőc-sarokban, ami teljes
képtelenségnek tűnt.

Stu: Harper teljesen begőzölt. Nem úgy nézett ki, mint akit
tettlegesség ért. Nem tudom. Épp akkor hívtak egy csőtöréshez.
Nem volt időm azzal foglalkozni, hogyan marakodik két anya a
homokozóban.

Thea: A szülők közül többen ekkor döntötték el, hogy
feljelentést tesznek az Oktatásügyi Hivatalnál.

Jonathan: Ami persze halálra rémítette szegény Mrs. Lipmannt.
Azt hiszem, még születésnapja is volt. Szegény nő.

Mrs. Lipmann: Előre megmondom, nem állt módunkban
felfüggeszteni Ziggy Chapmant. Nyíltan egyedül az
iskolalátogatás napján vádolták zaklatással, amikor még nem
volt a tanulónk. Minden más csupán feltételezés volt a szülők
részéről. Azt meg nem tudom, hogy a születésnapomon történt-
e. Van ennek valamilyen jelentősége?

Miss Barnes: Azok a szülők teljesen begőzöltek. Hogyan is
függeszthettük volna fel Ziggyt? Példásan tanult, semmi gond
nem volt a magatartásával. Sosem kellett a szamárpadba
ültetnem. Még egy fekete pontra sem emlékszem! Az biztos,
hogy sosem kellett figyelmeztetni, írásban meg végképp nem.

Egy nappal az adománygyűjtő bál előtt



Madeline péntekenként dolgozott, ami azt jelentette, hogy
kihagyta a péntek reggeli sorakozót. Ilyenkor Ed helyettesítette,
ha valamelyik gyerek szerepelt vagy jutalmat kapott. Ma
azonban Chloe kikönyörögte, hogy Madeline jöjjön el, mert az
előkészítős osztály felmondta A fogorvos és a krokodilt, amiből
Chloe kapott egy teljes sort.

Emellett Fred osztálya most először készült egy
zenedarabbal: a Boldog születésnapot játszották Mrs. Lipmann-
nek, ami fájdalmas tapasztalatnak ígérkezett minden érintett
számára. (Az az általános benyomás alakult ki az iskolában,
hogy Mrs. Lipmann hatvanéves lesz, de ezt sem megerősíteni,
sem megcáfolni nem tudta senki.)

Madeline úgy döntött, elmegy az eseményre, legfeljebb majd
tovább marad benn hétfő délután, amit eddig nem tudott
megtenni, miután kosáredzésre vitte Abigailt, míg Ed úszásra a
kicsiket.

– Abigailnek nyilván már kosáredzésre sincs szüksége –
jegyezte meg Ednek, miközben az elvitelre kért kávéjukkal
kiszálltak a kocsiból. Miután lepasszolták a kölyköket,
elviharzottak a Blue Bluesba, ahol Tom üzlete a csúcson
pörgött. Minden szülő szükségét érezte, hogy az előadás előtt
dupla koffeinmennyiséget vigyen a szervezetébe. – Talán
Nathan korrepetálja majd ebben is.

Ed csak módjával nevetett, nyilván attól tartott, hogy újabb
tirádában tör ki a lemondott matekkorrepetálás miatt. Türelmes
ember volt a férje, de nem tudta nem észrevenni üveges
tekintetét, amikor arról beszélt neki – bevallottan elég hosszú
ideig –, hogy Abigailnek nehézségei vannak az algebrával.
Bezzeg Nathan sosem segített neki megcsinálni a házi
feladatait, így sejtelme sincs róla, mennyire botrányosan rosszul
megy neki a matek, és még ha el is kell ismernie, hogy Nathan
mindig jó volt matekból, ez még nem jelenti, hogy tanítani is
képes és így tovább és így tovább.

– Joy telefonált – jegyezte meg Ed, ahogy bezárta a kocsit.



Joy, a helyi lap szerkesztője. – Azt akarja, hogy tudósítsak arról,
ami az iskolában folyik.

– Miről? A bálról? – Madeline nem tanúsított nagy
érdeklődést. Ed gyakran írt rövid cikkeket a helyi lapba a
különféle jótékonysági akciókról. Meglátta Perryt és Celeste-et,
amint átkelt az úton, hogy bemenjen az iskolába. Fogták
egymás kezét, mint egy igazi szerető házaspár. Perry egy
lépéssel párja előtt haladt, mintha a testével akarná oltalmazni a
forgalomtól.

– Nem – felelt óvatosan Ed. – A zaklatásról. A petícióról. Joy
azt mondja, a zaklatás manapság felkapott téma.

– Akkor sem írhatsz róla! – Madeline megvetette a lábát az út
közepén.

– Gyere már le az útról, te idióta! – Ed megragadta a
könyökét, amint egy autó elsüvített mellettük a part felé. – Egy
napon arról kell majd írnom, milyen szörnyű tragédia történt
ezen az úton.

– Ne írd meg, Ed – kérte Madeline. – Annyira rossz fényt vet
az iskolára.

– Újságíró vagyok, mint tudod – közölte Ed.
Három év telt el, mióta Ed feladta stresszesebb, magasabban

jegyzett, hosszabb munkaidővel, de jobb fizetéssel is járó
állását a The Australiannél, hogy Madeline visszamehessen
dolgozni és egyenlően osztozzanak a szülői terheken. Azóta
egyszer sem panaszkodott a helyi újság óhatatlanul szerényebb
viszonyaira, vidáman eljárt a szörfös fesztiválokra és századik
születésnapokra (úgy látszik, a tengeri levegő tartósítja az itt
élőket). Most először tett rá utalást, hogy talán mégsem teljesen
elégedett.

– Jó sztori – tette hozzá Ed.
– Nem jó sztori! – tiltakozott Madeline. – Tudod, hogy nem jó

sztori!
– Mi nem jó sztori? Hali, Ed. Örülök, hogy látlak, Madeline. –

Perry és Celeste érte be őket. Perry elegáns öltönyt viselt



nyakkendővel, nyilván eredeti olasz darabot, amely Madeline
sejtése szerint többet ért Ed teljes ruhatáránál, a
gardróbszekrénnyel együtt. Ahogy Perry közelebb hajolt, hogy
arcon csókolja, sikerült kitapintania a finom selyemanyagot,
miközben belélegezte a drága arcszesz illatát.

Belegondolt, milyen lehet egy ilyen elegáns férfi feleségének
lenni; mekkora örömet lelne ezekben a gyönyörű textúrákban
és színekben, a nyakkendő puhaságában, az ing ropogós
keménységében. Celeste, akit a legkevésbé sem izgattak a
ruhák, talán észre sem veszi a különbséget Perry és a gyűrött,
borostás Ed között, aki megint a régi olajzöld mellényét húzta a
pólójára. Ahogy elnézte a társalgó Perryt és Edet, hirtelen mégis
gyengéd vonzalmat érzett Ed iránt, akit egy perce még meg
tudott volna fojtani egy kanál vízben. Volt valami abban a
nyíltságban, ahogy Perryt hallgatta, és őszes borostájában, ami
megkapó kontrasztot alkotott Perry fénylően sima állával.

Igen. Szívesebben csókolózna Eddel, ami mázli.
– Elkéstünk? – kérdezte Celeste a maga kifúlt, aggódó

módján. – Még ki kellett dobunk a fiúkat az iskolánál, mert
sehol sem találtunk parkolóhelyet. Annyira izgatottak, hogy
Perry is látni fogja a szereplésüket.

– Nem késtünk – nyugtatta meg Madeline. Eltűnődött,
mondott-e már Celeste bármit Perrynek arról, hogy talán az
unokatestvére Ziggy apja. Ő már kitálalt volna Ednek.

– Láttátok Jane-t? – tudakolta Celeste, mintha a fejében
olvasna.

Perry és Ed előttük gyalogolt.
– Elmondtad, hogy…? – Madeline lehalkította a hangját, és

Perry felé biccentett.
– Dehogy! – sziszegte Celeste. Szinte rémültnek tűnt.
– Amúgy Jane nincs itt – tette hozzá Madeline. – Emlékszem,

ma van az a dolga. – Celeste értetlenül meredt rá. Madeline
tovább halkított a hangján. – Tudod. Az időpontja.

Jane titoktartásra eskette őket, így senkinek sem beszélhettek



arról, hogy pszichológushoz viszi Ziggyt. „Ha megtudnák,
hogy odamegyünk, ez is csak azt bizonyítaná számukra, hogy
valami nincs rendben.”

– Persze, persze. – Celeste megkocogtatta a homlokát. –
Elfelejtettem.

Perry lassított, hogy Madeline és Celeste beérhesse őket.
– Ed épp most számolt be erről a zaklatási esetről – fordult

hátra Perry. – Renata Klein lánya? A szegény kislány, akit
zaklatnak? – Madeline-re nézett. – Egy területen dolgozunk
Renatával.

– Igazán? – lepődött meg Madeline. Celeste útján már
értesült erről, de mindig jobbnak találta, ha a férjek nem tudják,
mennyi mindent megosztanak egymással a barátnők.

– Szóval akkor írjam alá azt a petíciót, ha Renata megkér? –
tudakolta Perry.

Madeline felszívta magát, készen arra, hogy pástra lépjen
Jane védelmében, de Celeste megelőzte.

– Perry – közölte –, ha aláírod azt a petíciót, elhagylak.
Madeline önfeledten kacagott. Celeste nyilvánvalóan

tréfának szánta a kijelentést, csak szokás szerint rosszul
tolmácsolta. Valamiért egészen komolynak tűnt.

– Én megszívlelném, haver! – vigyorgott Ed.
– Én is. – Perry átkarolta Celeste-et, és a homlokára préselte

ajkát. – Úgy lesz, ahogy a főnök akarja.
Csakhogy Celeste még most sem mosolygott.

* * *

MINDEN SZÜLŐNEK
AZ ISKOLASZÉKTŐL

A régóta várt „AUDREY ÉS ELVIS” ADOMÁNYGYŰJTŐ BÁL
holnap este hétkor startol az iskola nagytermében. Tegyük fel a
gondolkodósipkát, és álljunk készen az estélyre, a mókára és kacagásra!
KÖSZÖNJÜK Brett Larson másodikos apukának, hogy vállalkozott a



vetélkedő szervezésére. Brett az idén húzós-ravasz kérdésekkel készült,
úgyhogy mindenki kapja össze magát!

Drukkoljunk, hogy az időjósok ezúttal is tévedjenek (az eső
valószínűsége 90% – de hát mit tudnak ezek?), és békésen élvezhessük
koktéljainkat az erkélyen, mielőtt az esemény kezdetét veszi.

KÖSZÖNÜNK mindent nagylelkű helyi támogatóinknak! A
tombolanyeremények között van egy MESÉS HÚSTÁL, amit barátaink
ajánlottak fel a mesés Pirriwee Perfekt Husitól, egy REGGELI
LUXUSKIVITELBEN a BLUE BLUESBAN (imádunk, Tomi),
valamint egy TELJES VÁGÁS ÉS HAJÁPOLÁS a HAJBAN
KAPÓSTÓL! HŰ!

Ne feledjük, az idei bevétel arra megy, hogy a kis lurkók végre
okostábláról tanulják az okosságot!

xxxxxxx

*Ölelés!* az iskolaszék szülői: Fiona, Grace, Edwina, Rowena, Harper,
Holy és Helen!

Ui.: Mrs. Lipmann mindnyájunkat emlékeztet, hogy legyünk tekintettel
a szomszédokra, és a lehető legkisebb zajjal távozzunk az eseményről.



52. fejezet

Samantha: Elnéztem a gyerekeket, ahogy felmondták azt a
verset a sorakozónál. Feltűnt, hogy Renata támogatói mind egy
oldalra álltak, míg Madeline támogatói a másikra, mint egy
esküvőn a pár szülei. Azért ezen nevetnem kellett.

* * *

A Pirriwee Általános Iskola rendezvényei egy kicsit mindig
nehezen kezdődtek el, és kicsit mindig túl sokáig tartottak, de
egy dologra nem lehetett panasz: a helyszínre. A nagyterem az
épület második szintjén volt, ahol a szellős erkélyekkel
párhuzamos, hatalmas üvegajtók csodálatos tengeri panorámát
kínáltak. Aznap az összes tolóajtót félrehúzták, hogy a friss őszi
levegő beáramolhasson. (Csukott ajtók mellett a nagyterem
hamar fullasztóvá vált a sok fingó gyerektől, beillatozott Szőke
Bubitól és marokszám locsolt férfikölnitől.)

Madeline elnézte a panorámát, és próbált kellemes dolgokra
gondolni. Kicsit feszültnek érezte magát, ami azt jelentette,
hogy a menzeszgörcsei másnap csúcsra járnak. Az
adománygyűjtőn mindenki jobban teszi, ha nem húzza fel.

– Szia, Madeline – köszönt Bonnie. – Szia, Ed!
Bonnie elfoglalta mellette az üres folyosó felőli széket,

magával hozva orrfacsaró pacsuliillatát.
Madeline érezte, ahogy Ed keze leereszkedik, és

megnyugtatóan megpihen a térdén.
– Szia, Bonnie – köszönt elcsigázottan, ahogy visszanézett a

válla felett. Tényleg ez az egyetlen üres szék? – Hogy vagy?
– Nagyon jól. – Bonnie fehér, hippiszerű vállán viselte

egyetlen copfba font haját, ami látni engedte sötét anyajegyeit.



Még a válla is idegennek tűnt Madeline szemében.
– Nem fázol? – borzongott meg. Bonnie most is ujjatlan felsőt

és jóganadrágot viselt.
– Bikram jógáról jövök.
– Az az izzasztós, igaz? – ráncolta a homlokát Madeline. –

Nem tűnsz izzadtnak…
– Lezuhanyoztam, de a testem maghőmérséklete még mindig

elég magas.
– Nem fogsz borzongani? – kérdezte Madeline.
– Nem, nem fogok – biztosította Bonnie.
– Majd meglátjuk. – Madeline érezte, ahogy Ed próbál nem

nevetni mellette.
Témát váltott, amíg övé lehet az utolsó szó.
– Nathan nincs itt?
– Dolgoznia kell. Mondtam neki, hogy szerintem nem veszít

sokat. Skye annyira retteg a szerepléstől, hogy biztos végig a
többi gyerek mögé bújik. – Elmosolyodott. – Nem úgy, mint a
te Chloéd.

– Nem úgy, mint az én Chloém – értett egyet Madeline.
„Chloét legalább sosem veheted el tőlem, ahogy Abigaillel tetted.”
Botrányosnak tűnt a szemében, hogy ez az idegen tudja, mit

reggelizett Abigail, ő meg nem. Évek óta ismerte Bonnie-t,
számtalan civilizált beszélgetést folytatott vele, mégsem érezte
őt valóságos személynek. Mintha csak karikatúra lett volna. El
nem tudta képzelni róla, hogy bármit is normálisan csináljon.
Morgott valaha is? Kiabált valaha is? Nevetett
torkaszakadtából? Túlette magát? Túlitta magát? Könyörgött
valakinek, hogy hozzon vécépapírt? Elvesztette a slusszkulcsát?
Viselkedett hétköznapi emberként? Beszélt úgy, hogy nem a
kísértetiesen csörgő jógahangját használta?

– Sajnálom, hogy Nathan nem szólt neked, mielőtt lemondta
a matekot – szólalt meg Bonnie.

„Ne itt, idióta. Ne itt beszéljük át a családi ügyeket, ahol mindenki a
fülét hegyezi.”



– Mondtam Nathannek, hogy javítanunk kell a
kommunikációs képességeinken – folytatta Bonnie. – Ez egy
hosszú folyamat.

– Az. – Ed érezhetően fokozta térdén a szorítást. Madeline
odafordult hozzá, majd a másik oldalon Perry és Celeste felé,
hátha spontán társalgásba bonyolódhatnak valakivel, de Perry
és Celeste valamit nézett Celeste telefonján, s ahogy
nevetgéltek, fülig szerelmes tinédzserként dugták össze a
fejüket. Az a különös momentum a petíció aláírása kapcsán
láthatóan nem jelentett semmit.

Visszafordult a terem elülső része felé, ahol folytatódott a
lázas és hangos tevékenység, ahol kölyköket kértek meg, hogy
üljenek le, tanárok állítgatták az erősítőket, Szőke Bubik
szaladgáltak küldetésük és fontosságuk teljes tudatában,
ahogyan minden péntek reggelen.

– Abigailben csak most kezd kifejlődni a közösségi
szerepvállalás képessége – folytatta Bonnie. – Csodálatos látni.
Tudtad, hogy titokban valamilyen jótékonysági projekten
dolgozik?

– Csak nehogy a jegyei rovására menjen ez a sok közösségi
szerepvállalás – jegyezte meg Madeline feszült hangon, hogy
ezzel végleg a borzalmas, mizantróp szülők közé sorolja magát.
– Fizioterápiát akar csinálni. Beszéltem erről Samanthával, Lily
anyjával. Samantha szerint oda nagyon kell a matek.

– Amennyire én tudom, már nem akar fizioterapeuta lenni –
rázta a fejét Bonnie. – Úgy tűnik, inkább érdeklődik a szociális
munka iránt. Szerintem ragyogó szociális munkás lenne belőle.

– Csapnivaló szociális munkás lenne belőle! – csattant fel
Madeline. – Egy deka keménység sincs benne. Összetörné
magát, csak hogy segítsen másoknak, és túlságosan is részévé
válna az életüknek. Istenem, kapásból nem is tudnék rosszabb
hivatást találni Abigailnek.

– Úgy véled? – kérdezte Bonnie ábrándos hangon. – Hát,
nincs rá oka, hogy elkapkodja a döntést, nem igaz?



Valószínűleg még tucatszor meggondolja magát.
Madeline hallotta magát, amint kis pihegő hangok hagyták el

az ajkát, mintha csak vajúdna. Bonnie próbálja olyasvalakivé
változtatni Abigailt, aki nem volt, s nem is lehet. Addig csinálja
ezt, amíg az igazi Abigailből semmi sem marad. Amíg a saját
lánya idegen nem lesz számára.

Mrs. Lipmann toppant kecsesen a színpadra, és megállt a
mikrofon előtt, némán, kezeit összekulcsolva, kellemes
mosollyal az arcán, arra várva, hogy királyi jelenléte feltűnjön.
Egy Szőke Bubi szaladt fel a színpadra, és elvégzett egy fontos
beállítást a mikrofonon, mielőtt lesietett. Mindeközben egy
hatodikos tanár ütemesen tapsolni kezdett, ami varázslatos,
hipnotikus hatást gyakorolt a gyerekekre: nyomban
abbahagyták a csacsogást, előrefordultak, és a ritmust követve
ők is tapsolni kezdtek. (Otthon ugyanez nem működött.
Madeline kipróbálta.)

– Ó! – élénkült fel Bonnie, ahogy a taps hangereje erősödött
és Mrs. Lipmann felemelt kézzel csendet kért. Odahajolt
Madeline-hez, aki érezte édes, mentolos leheletét. – Majdnem
elfelejtettem. Szeretnénk, ha jövő kedden ti is eljönnétek Eddel
Abigail tizenötödik születésnapjára! Tudom, hogy Abigail is
örülne, ha együtt lenne a teljes család. Mit gondolsz, ugye, nem
lesz kínos?

Kínos? Ugyan már, Bonnie, csodálatos, nagyszerű esemény
lesz! Vendég lehet a lánya tizenötödik születésnapján. Nem
házigazda, vendég. Nathan kínálgatná itallal. S amikor
eljönnek, Abigail nem ül majd a kocsiban. Marad, ahol addig is
volt. Marad, mert már az az otthona.

– Ez fantasztikus, mit hozzak? – súgta vissza, miközben
megragadta, és megmarkolta Ed egyik karját. Bebizonyosodott,
hogy Bonnie-val beszélgetni tényleg olyan, mint vajúdni: a
fájdalom egyre csak rosszabb és rosszabb lesz.



53. fejezet

– Ziggy imádnivaló kisfiú – közölte a pszichológus. – Nagyon
értelmes, magabiztos és kedves. – Elmosolyodott. – Aggódott
az egészségi állapotom miatt. A héten ő az első, akinek feltűnt,
hogy meg vagyok fázva.

A pszichológus zajosan kifújta az orrát, mintha csak
demonstrálni kívánná, hogy valóban megfázott. Jane
türelmetlenül nézte. Ő közel sem volt olyan rendes, mint Ziggy.
Pont nem érdekelte a pszichológus egészségi állapota.

– Szóval ö… lehetséges, hogy titokban más gyerekeket
zaklat? – kérdezte kis ideges nevetéssel, mintha csak viccnek
szánná a felvetést, miközben természetesen nem tréfált. Hiszen
ezért ül most itt. Ezért fizet ki egy kalap pénzt.

Mindketten Ziggyre néztek, aki a rendelővel szomszédos
üvegfalú szobában játszott, ahol vélhetően nem hallhatta őket.
Miközben nézték, kézbe vett egy kitömött babát, egy sokkal
kisebb gyereknek való játékot. Mi lenne, ha hirtelen a földhöz
verné, gondolt bele Jane. Az önmagáért beszélne. Egy gyerek,
aki aggódik a pszichológus megfázása miatt, közben meg
bántalmazza a játékokat. Ziggy azonban csak megnézte a babát,
majd visszatette, viszont nem vette észre, ahogy lecsusszant az
asztal sarkáról, ami nyilván patológiásan beteg személyiségre
vallott.

– Nem hinném – felelte a pszichológus. Egy pillanatra
elhallgatott. Megrándult az orra.

– Elmondja, amit tőle hallott, igaz? – kérdezte Jane. – Úgy
értem, itt nincs titoktartási kötelezettség vagy ilyesmi, ugye?

– Hááápci! – A pszichológus hatalmasat tüsszentett.
– Egészségére – mordult rá Jane türelmetlenül.



– A páciens által elmondottakat csak a tizennégy éves kor
környékén kezdjük bizalmasan kezelni – közölte a
pszichológus szipogó hangon –, pont, amikor kezdenek olyan
dolgokat mondani, amit az ember nem szívesen osztana meg a
szüleikkel, ha érti, mire gondolok. Akkor van szó szexről, akkor
van szó a drogokról meg a többiről.

Persze, persze. Kis gyerek, kis gond.
– Nézze, Jane. Nem hinném, hogy Ziggy zaklatna bárkit is. –

A pszichológus összefűzte ujjait, és ujjhegyeivel megérintette
kivörösödött orrát. – Szóba hoztam az iskolalátogatáson történt
incidenst, és egyértelműen kijelentette, hogy nem ő követte el.
Nagyon meglepődnék, ha hazudott volna. Ha így történt, nála
tehetségesebb hazudozót még életemben nem láttam. S hogy
őszinte legyek, Ziggyben nyomát sem látom egy zaklató
személyiség klasszikus ismérveinek. Nem nárcisztikus. A
leghatározottabban empatikus és érzékeny személyiség.

Jane orra az örömkönnyektől dugult el.
– Persze, ha nem pszichopata – tette hozzá a pszichológus

vidám hangon.
Mi a szar?
– Ebben az esetben eljátszhatja az empátiát. A pszichopaták

gyakran elbűvölő emberek. Ugyanakkor… – A pszichológus
újra tüsszentett. – A mindenit – törölte meg az orrát. – Azt
hittem, most már jobb lesz.

– Ugyanakkor… – sürgette Jane, még ha tudta is, hogy ettől a
leghatározottabban nem tűnik empatikusnak.

– Ugyanakkor ezt nem hinném. Nem hinném, hogy
pszichopata lenne. Mindenesetre feltétlenül szeretném jobban
megismerni. Valamikor a közeljövőben. Úgy látom, sokat
szorong. Úgy gondolom, sok minden van, amit ma nem osztott
meg velem. Egyáltalán nem lepne meg, ha kiderülne, hogy
Ziggy az, akit zaklatnak az iskolában.

– Ziggyt? – élénkült fel Jane. – Zaklatják?
Elöntötte a forróság, mintha láza lenne. Az energia lüktetni



kezdett a testében.
– Talán tévedek – szipogott a pszichológus –, de nem lennék

meglepve. Úgy gondolom, verbálisan zaklatják. Talán egy
okostojás megtalálta a gyenge pontját. – Kihúzott az asztali
dobozból egy zsebkendőt. Az utolsót. Csalódott kis hangot
hallatott. – Ziggyvel beszélgettünk az apjáról is.

– Az apjáról? – Jane-nel megpördült a világ. – De mi…
– Nagyon szorong az apja miatt – vágott közbe a

pszichológus. – Úgy gondolja, talán hurrikánvadász, esetleg
Jabba, vagy ami még rosszabb… – A pszichológus nem tudta
tovább rejtegetni széles mosolyát. – Maga Darth Vader.

– Ne. – Jane valahogy mégis ledöbbent. Madeline Fredje vitte
bele Ziggyt ebbe a Csillagok háborúja őrületbe. – Nem mondja
komolyan.

– A gyerekek gyakran leragadnak félúton a valóság és a
fantázia között – magyarázta a pszichológus. – Ziggy még csak
ötéves. Egy ötéves számára bármi lehetséges. Még hisz a
Télapóban és a fogtündérben. Miért ne lehetne Darth Vader az
apja? Inkább csak arról van szó, hogy a képzeletében az apja
olyasvalaki, aki… rémisztő és titokzatos.

– Azt hittem, ennél jobb munkát végeztem – sóhajtott fel Jane.
– Megkérdeztem, szokott-e beszélgetni önnel az apjáról, és

igennel felelt, ugyanakkor azt is tudja, hogy ez a téma
felzaklatja önt. Egyértelművé tette előttem, hogy nem akarja önt
felzaklatni. – Belenézett a jegyzeteibe. – Azt mondta: „Vigyázz,
ha anyának beszélsz az apuról, mert olyan fura lesz tőle az
arca.”

Jane a mellkasára préselte a tenyerét.
– Jól van? – kérdezte a pszichológus.
– Fura lett az arcom? – kérdezte Jane.
– Kicsit igen – vallotta be a pszichológus. Előrehajolt, és

olyan megértő pillantást vetett rá, mintha csak barátnőkként
csevegnének egy bárban. – Jól gondolom, hogy Ziggy apja nem
éppen rendes fickó?



– Nem éppen az – felelte Jane.



54. fejezet

Iskola után Perry hazavitte Celeste-et.
– Van időd még egy kávéra? – kérdezte Celeste.
– Most nincs – felelte Perry. – Kicsit feltorlódtak a dolgok.
Celeste elnézte a profilját. Úgy tűnt, rendben van. Az előtte

álló nap foglalkoztatja. Tudta, hogy tetszett neki az első iskolai
rendezvény, szívesen vált eggyé a többi apukával és viselte a
céges öltözékét a cégen kívüli világban. Szerette, sőt élvezte az
apukaszerepet, a beszélgetést Eddel abban az ironikus, „most
nézd ezt a felhajtást” modorban.

Mindnyájan jót nevettek, amikor a fiúk megjelentek abban a
nagy krokodiljelmezben. Max alkotta a hüllő fejét, Josh a farkát.
Néha az a veszély fenyegetett, hogy a krokodil kettészakad,
amikor két irányba húztak. Mielőtt elindultak az iskolába, Perry
lefotózta a fiaikat a jelmezükben, odakint az erkélyen, az
óceánnal a háttérben. Edet is megkérték, hogy készítsen képet
róluk: a fiúk a jelmez alól kukucskáltak ki, míg Perry és ő
lekuporodott melléjük. A fotók máris felkerültek a Facebookra.
Celeste látta, ahogy úton az autó felé Perry a telefonjával
babrált. Mit írhatott? Sztárok születnek! A fiúk halálosak voltak
gyilkos krokodilként! Vagy valami ilyesmi.

– Viszlát este! – kiáltoztak egymásnak, ahogy a dolgukra
indultak.

Igen, Perry remek hangulatban volt. Minden a legjobban
alakult. A legutóbbi útja óta nem érzékelt semmiféle
feszültséget.

Annál inkább érzékelte a fellobbanó haragot, amikor azzal
fenyegetőzött, hogy elhagyja őt, ha aláírja a petíciót. Tréfának
szánta a megjegyzést, de tudta, hogy nem így sült el, ellenben



sikerült zavarba hoznia Perryt Madeline és Ed előtt, akiket
szeretett és tisztelt.

Mi ütött belé? Csak a lakás miatt lehet. Mostanra szinte
teljesen bebútorozta, ennek eredményeként még valóságosabbá
vált a lehetőség, hogy elhagyja őt, miközben a levegőben
állandóan ott lógott a kérdés: Megteszi? Nem teszi? Persze,
hogy meg, nincs más választása. Hogyan is tehetné? Amikor
tegnap reggel ott járt, még friss ágyneműt is húzott, miközben
különös, megnyugtató örömet lelt a munkában, a szinte
hívogató ágyban, a lehetőségben. Azután az éjszaka közepén
felébredt a saját ágyában, Perry súlyos karjával a derekán, maga
felett a lustán forgó ventilátorral, ahogyan Perry szerette, s
amikor eszébe jutott az a vetett ágy, úgy elszörnyedt, mintha
bűnt követett volna el. Hogyan árulhatta el így a férjét? Kibérelt
és bebútorozott egy másik lakást. Milyen őrült, rosszindulatú és
önző dolog már ez!

Talán azért is fenyegette elhagyással Perryt, mert be akarta
vallani, amit tett, mert már nem bírta tovább a titok súlyát.

Meg persze azért is, mert vak dühvel töltötte el már a
gondolata is annak, hogy bárki is aláírja azt a petíciót, de az
meg különösen, hogy Perry. Úgy érezte, sokkal tartozik Jane-nek.
Az egész családja tartozik neki amiatt, amit az unokatestvére
tett. (Vagy nem tett, emlékeztette magát. Biztosan semmit sem
tudnak. S ha Jane félrehallotta a nevet? Lehetett Stephen Banks
is. Az egésznek talán semmi köze Saxon Bankshez.)

Ziggy akár Perry unokatestvérének a gyereke is lehet. Ha
mással nem, hűséggel tartozik neki.

Jane a barátnője, de ha nem is lenne az, egyetlen ötéves sem
érdemli meg, hogy kiközösítsék.

Perry nem parkolt be a garázsba, odakint állt meg a felhajtón.
Celeste azt gondolta, azért, mert nem akar bejönni.
– Akkor ma este – hajolt oda hozzá, hogy arcon csókolja.
– Mégiscsak bemegyek, kell valami az asztalomról –

mormolta Perry. Kinyitotta az ajtót.



Akkor érezte meg. Mint egy szagot, mint a levegő elektromos
töltésének változását. Abból, ahogy megfeszítette a vállát,
ahogy üveges szemmel meredt maga elé, ahogy az ő torka
kiszáradt.

Perry kinyitotta az ajtót, és udvarias kis gesztussal
előreengedte.

– Perry – szólalt meg hirtelen, ahogy megfordult, és a férfi
becsukta mögötte az ajtót, de Perry már meg is ragadta a haját,
és olyan keményen, olyan hihetetlenül durván hátrarántotta a
fejét, hogy a fájdalom messze kisugárzott a fejbőréből, a szeme
pedig azonnal megtelt az önkéntelen könnyekkel.

– Kinyírlak, ha még egyszer így megszégyenítesz mások
előtt, esküszöm, hogy kinyírlak. – Tovább fokozta a szorítást. –
Hogy merészeled? Hogy a francba merészeled?

Eleresztette.
– Sajnálom – nyögött fel Celeste. – Annyira sajnálom.
Ezt sem mondhatta meggyőzően, mert a férfi lassan

előrelépett, és megragadta az arcát, mintha csak szenvedélyesen
meg akarná csókolni.

– Ez ide kevés – mormolta, és a falnak csapta a fejét.
A rideg, kiszámított mozdulat éppoly megdöbbentően

szürreálisnak tűnt, mint a legelső alkalom, amikor megütötte.
A világ elmosódott körülötte, mintha berúgott volna.
A padlóra csusszant.
Öklendezett, egyszer, kétszer, de nem hányt. Mindig csak

öklendezett. Sosem lett rosszul.
Távolodó lépteket hallott, végig a folyosón, azután a padlóra

kuporodott, a mellkasára húzta térdét, összefonta kezeit
kegyetlenül lüktető tarkóján. A fiúkra gondolt, amikor
megsérültek, ahogy zokogtak: „Fáj, anya. Annyira fáj.”

– Ülj fel – hallotta Perryt. – Szívem. Ülj fel!
Lekuporodott mellé, ülő helyzetbe segítette, és gyengéden

törlőrongyba csomagolt jégkockákat helyezett a tarkójára.
Ahogy az áldott hidegség átszivárgott, elfordította a fejét és



homályos szemmel tanulmányozta az arcot. Halott fehérnek
látta, a szeme alatt lila félholddal. Az egész arca
megereszkedett, mintha szörnyű kór emésztené. Zokogott.
Groteszk, reményvesztett hangon, mint egy csapdába esett állat.

Hagyta testét a vállára omlani, hogy együtt ringatózzanak a
fényesre polírozott diófa padlón, az égbe szökő
katedrálismennyezet alatt.



55. fejezet

Madeline gyakran mondta, hogy Pirriweeben élni és dolgozni
olyan, mint egy kis vidéki faluban. Legtöbbször imádta ezt a
zárt közösséget, a valahová tartozás érzését, kivéve azokat a
napokat, amikor a menzeszgörcs szorításában vergődött, és
másra se vágyott, csak hogy amikor végigsétál ezen a falun, ne
vegyék körül minden oldalról a mosolygó, integető és úgy
általában: átkozottul kedves emberek. Pirriweeben mindenki
kötődött mindenkihez, gyakran több szálon is, legyen ez az
iskola vagy a szörfklub, a kölyökcsapat, az edzőterem vagy a
fodrász.

Ez azt is jelentette, hogy amikor leült az asztalához a
Pirriwee Színházban elkülönített szűkös kis irodájában, és
felhívta a helyi lapot, hogy az utolsó pillanatban negyedoldalas
hirdetést adjon fel a jövő heti számba (sürgősen növelnie kellett
a színjátszó csoport nézettségét, s ezzel a bevételt), nem csupán
Lorraine-t, a lap hirdetésszervezőjét hívta fel. Lorraine-t hívta,
akinek lánya, Petra egyidős volt Abigaillel, akinek a fia a
negyedikbe járt, s akinek a férje, Alex, a helyi italüzlet
tulajdonosa, együtt játszott Eddel a negyvenen felüliek
csapatában.

A hívás nem ígérkezett rövidnek, miután ő és Lorraine régóta
nem beszéltek. Már kicsörgött a telefon, amikor ez tudatosult
benne, ezért kis híján letette, hogy inkább e-mailt küldjön, mert
még sok mindent el kellett intéznie, és máris késett a gyűlésről,
de akkor is vágyott egy kis társalgásra Lorraine-nel, hogy
megtudja, mit hallott a petícióról és a többiről, bár Lorraine
tényleg hajlamos volt a csapongásra és…

– Lorraine Edgely!



Túl késő.
– Szia, Lorraine – köszönt a telefonba. – Madeline vagyok.
– Szívem! – Lorraine-nek igazából a színháznál kellett volna

dolgoznia, nem a helyi lapnál. Ezzel a színpadias
lelkendezéssel…

– Hogy vagy?
– Édes istenem, mennyire meg kéne már innunk egy kávét!

Feltétlenül innunk kéne egyet! Annyi mindenről kéne
beszélnünk. – Lorraine annyira lehalkította a hangját, hogy
egészen fojtottá vált. A többiekkel együtt egy nagy közös
irodában dolgozott. – Van egy szaftos kis pletykám, amit
hallanod kell. Egy tocsogóan szaftos pletykám.

– Ki vele! – Madeline boldogan dőlt hátra és tette fel a lábát.
– Most azonnal.

– Oké, egy kis könnyítés. Parlez-vous anglais?
– Igen, beszélek angolul – bólintott Madeline.
– Én meg csak ennyit tudok franciául – szabadkozott

Madeline –, de a lényeg a francia kapcsolat.
– A francia kapcsolat – ismételte zavartan Madeline.
– Úgy ám, és köze van közös barátnőnkhöz, Renatához.
– Valami a petícióval kapcsolatban? – élénkült fel Madeline.

– Mert nagyon remélem, hogy nem írtad alá, Lorraine.
Amabella soha egy szóval nem állította, hogy Ziggy az, aki
bántotta, márpedig a suliban egész nap szemmel tartják őket.

– Igen, ez a petíció szerintem is túlzás, bár azt hallottam,
hogy a kölyök anyja megríkatta Amabellát, azután
megrugdosta Harpert a homokozóban, szóval szerintem ennek
az érmének is két oldala van, de nem, ez most nem a petícióról
szól, Madeline. Azt mondtam, francia kapcsolat.

– A dadus – bökte ki Madeline ihletett pillanatában. – Rá
utalsz? Juliette-re? Mi van vele? Ez a zaklatási ügy már időtlen
idők óta tart, Juliette pedig csak…

– Igen, igen, rá céloztam, de felejtsd már el azt a petíciót!
Hogyan is mondjam? Ebben az egészben benne van a közös



barátunk férje is.
– A dadussal – toldotta meg Madeline.
– Ahogy mondod – erősítette meg Lorraine.
– Még most sem ér… ne. – Madeline sietve leengedte a lábát

és felült. – Ez komoly? Geoff és a dadus? – Ha akarja, se tudta
volna kivonni magát a címoldalra kívánkozó botrány kéjes
hatása alól. A szabályszerető, igazhívő és sótlan madártani
szakértő a fiatal francia nevelőnővel? Létezik ennél elcsépeltebb
és fenségesebb közhely? – Viszonyuk van?

– Az ám. Olyanok, mint Romeo és Júlia, csak tudod, ez Geoff
és Juliette. – Lorraine hallhatóan feladta a próbálkozást, hogy
titokban tartsa a beszélgetés részleteit a kollégái előtt.

Madeline olyasfajta émelygést érzett, mint amikor
megvetően leszólt valamit, amit túlságosan édesnek és
kalóriadúsnak, s emiatt számára elérhetetlennek ítélt.

– Ez borzalmas. Ez rettenetes. – Sok mindent kívánt
Renatának, de ilyet azért nem. Csapodár férjet nem érdemel
más, csak egy csapodár asszony. – Renata is tudja?

– Nem hinném – felelte Lorraine –, de ettől még így van.
Geoff fallabda közben vallotta be Andrew Faraday-nek, az meg
elmondta Shane-nek, aki elmondta Alexnek. A férfiak
pletykásabbak, mint egy hímzőkör.

– Valakinek szólnia kéne Renatának – kockáztatta meg
Madeline.

– Tuti nem én leszek – közölte Lorraine. – A küldöncöt
lelövik, ugye?

– Én sem lehetek – jelentette ki Madeline. – Én vagyok az
utolsó, akitől hallani akarná.

– Ne is mondd el senkinek – kérte Lorraine. – Megesküdtem
Alexnek, hogy egy léleknek se szólok.

– Helyes. – A szaftos kis hír mostanra nyilván
flippergolyóként járta be a félszigetet: baráttól barátig, férjtől
feleségig pattogott, mielőtt telibe találta szegény Renatát, aki
mostanáig azt hitte, hogy nincs annál rettenetesebb, mint



amikor a lányát zaklatják az iskolában.
– A kis Juliette azt szeretné, ha Geoff találkozna a szüleivel

Franciaországban. – Lorraine vaskos francia akcentust vett fel. –
O lá lá.

– Jaj, elég már, Lorraine – csattant fel Madeline. – Ez
egyáltalán nem mulatságos. Nem is akarok többet hallani erről.
– A haragja nem tűnt egészen indokoltnak, miután oly lelkesen
fogadta a pletykát.

– Bocs, drágám – mondta Lorraine zökkenőmentesen. –
Amúgy mit tehetek érted?

Madeline lefoglalta a flekket, amit Lorraine a szokott
hatékonyságával intézett, miközben Madeline azt kívánta,
bárcsak e-mailt küldött volna.

– Akkor szombat este – búcsúzott Lorraine.
– Szombat este? Ja, persze, a bál. – Gyengédebb hangot ütött

meg, ellensúlyozandó korábbi zordságát. – Már alig várom.
Szereztem egy új ruhát.

– Azt elhiszem. Ami engem illet, Elvisnek öltözöm. Nincs
olyan szabály, hogy a nők csak Audrey-ként, a férfiak meg csak
Elvisként mehetnek.

Madeline felkacagott, újra teljes szívéből szerette Lorraine-t,
akinek harsány és ragadós nevetése megadja majd az estély
alaphangját is.

– Akkor ott – köszönt el Lorraine. – Ó, hé! Mi ez a
jótékonysági akció, amit Abigail tervez?

– Nem tudom pontosan – felelt Madeline. – Az Amnesty
Internationalnek gyűjt vagy ilyesmi. Talán tombolát szervez.
Szólnom is kéne neki, hogy ahhoz engedélyt kell szereznie.

– Hm – hümmögött Lorraine.
– Mi az? – ráncolta a homlokát Madeline.
– Hm.
– Mi az? – Madeline megpördítette forgószékét, és a

könyökével levert az asztal széléről egy mappát, amit csak a
legutolsó pillanatban kapott el. – Mi folyik itt?



– Nem tudom – felelte Lorraine –, csak Petra említett valamit
ezzel a projekttel kapcsolatban, amit Abigail tervez, és volt egy
olyan érzésem… nem is tudom, de olyan fura az egész. Petra
csak vihogott, tisztára az idegeimre ment, de valahogy azt
vettem ki a szavaiból, hogy a többi lány nem támogatja Abigail
akcióját, de persze Petra annál inkább, ami nem újdonság. Bocs,
hogy nem tudok semmi konkrétat, ezt is biztos csak az anyai
ösztön mondatja velem, tudod, ha, ha, ha. – Mintha egy
autóriasztó szólalt volna meg.

Madeline-nek újra eszébe jutott a különös komment, amit
valaki Abigail Facebook-oldalán hagyott. Már el is felejtette,
annyira felhúzta magát a matekkorrepetálás lemondása miatt.

– Majd én kiderítem – fogadta meg. – Kösz a tippet.
– Lehet, hogy semmi az egész. Au revoir, szívi. – Lorraine

letette.
Madeline kézbe vette a telefonját és üzenetet küldött

Abigailnek: Hívj fel, amint ezt megkapod. Anya x.”
Abigail éppen órán volt, és nem használhatta a telefonját,

amíg a tanítás véget nem ér.
Türelem, mondta magának, ahogy visszatért a

billentyűzethez. Oké. Mi a következő? A plakátok a jövő havi
Lear király bemutatóhoz. Pirriweeben senki sem akarta látni,
ahogy Lear király megháborodott a színpadon. Nekik kortárs
komédia kellett. Épp elég Shakespeare-drámát átéltek a saját
életükben, a játszótéren és a focipályán. Madeline főnöke mégis
erősködött. Azután, amikor a kutya se vette a jegyeket, burkolt
célzásokat tett a marketingre. Minden évben ez ment.

Újra a telefonjára nézett. Abigail alighanem késő estig vár,
mielőtt visszahívja.

– Hálátlanság, te márványszívű Abigail – mormolta a néma
telefonnak. (Egész jeleneteket fel tudott idézni a Lear királyból,
annyi jelentkezőt hallgatott meg.)

A telefoncsörgésre ijedten pattant fel. Nathan hívta.
– Ne húzd fel magad… – kezdte.



56. fejezet

Az erőszakos kapcsolatok idővel egyre erőszakosabbá válnak.
Egy brosúrában olvasta ezt, vagy Susi mondta azon a hűvös,

sosem ítélkező hangján?
Celeste az oldalán feküdt az ágyban, magához ölelte a

párnáját, és elnézett az ablak felé, ahol Perry elhúzta a
függönyt, hogy láthassa az óceánt.

– Az ágyból fekve is láthatjuk majd az óceánt! – lelkendezett
Perry, amikor először nézték meg a házat, mire az ingatlanos
számítóan azt mondta, „Hagyom is, hadd nézzenek körül”,
hiszen a ház tényleg önmagáért beszélt. Perry aznap
kiskölyökként viselkedett: izgatottan fel-alá szaladgáló
kiskölyökként, nem pedig felnőtt férfiként, aki milliókat költ
egy „prémium kategóriás óceánra néző ingatlanra”. Az
izgatottsága már-már megrémítette, túlságosan harsánynak és
optimistának találta. Minden oka meg is volt, hogy babonás
legyen. Ebből semmi jó nem sülhetett ki. Tizennégy hetes
terhesen állandó rosszullét gyötörte, és hatalmasra puffadt,
mindig fémes ízt érzett a szájában, okkal kételkedett hát a
terhességében, Perry azonban eltelt reménnyel, mintha ez az új
ház valahogyan garantálná a szülést, hiszen: „Gondolj csak
bele! Milyen életük lesz a kölyköknek itt a parton!” Ez még
azelőtt történt, hogy egyszer is felemelte volna a hangját;
amikor még elképzelhetetlennek, lehetetlennek, sőt
nevetségesnek tűnt volna a felvetés is, hogy valaha megüti.

Azóta se heverte ki az első sokkot.
Az egész annyira, de annyira… meglepte.
Mindent megpróbált, hogy érzékeltesse e sokk mélységét

Susival, de valami azt súgta neki, hogy minden ügyfele



ugyanezt érzi. („De akkor is, nálunk ez tényleg meglepő!”
mondta volna mégis.)

– Még teát?
Perry állt a hálószoba ajtajában, még most is munkaruhában.

Csak a zakóját és a nyakkendőjét vette le, mielőtt könyékig
feltűrte az ingujját.

– Délután be kell mennem az irodába, de addig itthonról
dolgozom, hogy biztos ne legyen semmi baj – nyugtatta meg,
amikor felsegítette az előtér padlójáról, mintha csak elcsúszott
volna, mintha csak megszédült volna a melegtől. A
megkérdezése nélkül felhívta Madeline-t és arra kérte, hogy
hozza el a fiúkat az iskolából. – Celeste rosszul érzi magát –
hallotta a hangját, a belőle kicsendülő őszinte aggodalmat és
együttérzést, mintha még ő is elhinné magának, hogy a
feleségét egy titokzatos betegség döntötte le a lábáról. Talán el
is hitte.

– Nem, kösz – felelte.
Elnézte jóvágású, gondoskodó arcát, majd pislantott egyet,

és újra látta, amint azt mondja, „Ez ide kevés”, azzal beleverte
fejét a falba.

Milyen meglepő!
Dr. Jekyll és Mr. Hyde.
Melyik is a rosszfiú? Nem tudta. Behunyta a szemét. A jég

segített, de a fájdalom elért egy szintet, ahonnét nem moccant,
mintha örökké itt akarna maradni, hogy csak lüktessen körbe-
körbe. Amikor kitapintotta tarkóját az ujjbegyével, olyan
érzésre készült, mintha hámozott paradicsomot érintene.

– Akkor jó. Csak sikíts, ha bármire szükséged van.
Kis híján elnevette magát.
– Jó – felelte.
A férfi távozott, ő behunyta a szemét. Megszégyenítette mások

előtt. Vajon akkor is szégyenkezni fog, ha majd tényleg
elhagyja? Ha majd az egész világ számára kiderül, hogy azok a
Facebook-posztok nem bontották ki az igazság minden szálát?



– Elővigyázatosnak kell lennie. Egy bántalmazott nő számára
az a legveszélyesebb időszak, amikor véget vet a bántalmazó
kapcsolatnak. – Susi az utolsó tanácsadáson többször is
figyelmeztette erre, mintha olyasmit sejtene a háttérben, amit
még mindig nem mondott el neki.

Véresen komolyan vette a szavait. Csak számára az egész
folyamat megtorpant annál a döntésnél, hogy menjen-e vagy
sem, mintha ez lenne a történet vége.

Téveszmékbe ringatta magát. Ostoba volt.
Ha aznap a férje kicsit is dühösebb, talán nem egyszer verte

volna a fejét a falba. Talán keményebben odaverte volna.
Megölte volna, hogy utána térdre rogyjon, és a holttestét
dajkálja, zokogva vádolja önmagát, égnek kiáltsa minden
fájdalmát és önsajnálatát – na és? Attól még ugyanúgy halott
lenne. Azt már sosem tehetné jóvá. A fiúknak nem lenne anyja,
és Perry lehet bármilyen jó apa, sosem ad nekik elég
gyümölcsöt és mindig elfeledkezik a fogmosásról, ő pedig
szeretné látni, ahogy felnőnek.

Ha elhagyja, valószínűleg megöli.
Ha marad, és együtt haladnak tovább ezen a pályán, a végén

valószínűleg akkor is felhúzza magát annyira, hogy megölje.
Nincs kiút. Egy lakás és egy takarosan megvetett ágy nem

megoldás. Csak egy vicc.
Nincs semmi meglepőbb annál, mint hogy a kellemes modorú

aggódó férj, aki az imént kínálta teával, s most szorgalmasan
dolgozik a számítógépén, akinek csak füttyentenie kell, hogy
jöjjön, és aki a maga bizarr módján szívből szereti, egy napon
minden valószínűség szerint meg fogja ölni.



57. fejezet

– Abigail létrehozott egy weboldalt – vágott bele Nathan.
– Oké. – Madeline felállt az asztalától, mintha mennie kéne

valahová. Az iskolába? A kórházba? A börtönbe? Mi lehet
akkora durranás egy weboldalban?

– Az Amnesty International számára gyűjt adományokat –
magyarázta Nathan. – Nagyon profin összerakta. Az iskolában
elvégzett egy webdesign kurzust, meg én is segítettem neki,
de… szóval… ezt tényleg nem gondoltam…

– Nem értem. Mi a gond? – Madeline hangja élesebbé vált.
Nem vallott Nathanre, hogy problémát lásson ott, ahol nincs.
Inkább az vallott rá, hogy megfutamodjon a problémák elől.

Nathan megköszörülte a torkát. Furcsán fojtott hangon
beszélt.

– Talán még nem a világvége, de nem is éppen ideális
helyzet…

– Nathan! – Madeline már toporzékolt dühében.
– Jól van, jól van. – Nathan hadarni kezdett. – Abigail

árverést hirdetett, áruba bocsátotta a szüzességét, hogy ezzel
hívja fel a figyelmet a szexrabszolgaságra és a
gyerekházasságokra. Ahogy ő fogalmaz: „Ha a világ tétlenül
nézi, hogy egy hétéves kislányt eladnak szexrabszolgának,
akkor attól se fog összedőlni, ha egy kiváltságos fehér lány
pénzért árulja a szüzességét.” Minden pénz az Amnesty
Internationalnek megy. A „kiváltságost” amúgy helytelenül
írta.

Madeline lerogyott a székére. Ördög és pokol.
– Add meg a címet – nyögött fel. – Már él az oldal? Azt

akarod mondani, hogy máris zajlik az árverés?



– Igen – felelte Nathan. – Azt hiszem, tegnap reggel óta. Ne
nézd meg! Könyörgök, ne nézd meg! Az a gond, hogy rosszul
állított be valamit, nem tudja moderálni a hozzászólásokat, és a
trollok persze nem fogják vissza magukat.

– Add meg a címét!
– Nem.
– Most azonnal add meg azt a címet, Nathan! – Nagyot

dobbantott a lábával, miközben a könnye is kicsordult
haragjában.

– www pont eladoaszuzessegemhogynelegyentobb-
szexrabszolga pont com.

– Csodás. – Madeline reszkető kézzel gépelte be. – Ez aztán
mágnesként vonzza majd a jótét lelkeket. A lányunk egy idióta.
Egy idiótát neveltünk. Ja, várj, te nem is nevelted, csak én. Egy
idiótát neveltem. – Egy pillanatra elhallgatott. – Te jó isten!

– Látod magad előtt? – kérdezte Nathan.
– Igen. – Igazán profin jelent meg, ami valami okból még

szörnyűbbé, valóságosabbá és hivatalosabbá tette, mintha
valaki a legmagasabb licittel valóban jogot szerzett volna
Abigail szüzességére. A főoldalon Abigail abban a jógapózban
állt, amit Madeline a Facebook-oldalon is látott. Ebben a „vedd
meg a szüzességem” összefüggésben a fotó minden részlete
bűzlött a fojtott szexualitástól: a vállra omló haj, a hosszú és
csontos végtagok, a tökéletes kis mellek. Férfiak merednek erre
a fényképre, és képzelik azt, hogy a lányával szexelnek.

– Mindjárt elhányom magam – nyögött fel Madeline.
– Tudom – mormolta Nathan.
Vett egy nagy levegőt, mielőtt végigkattogtatta, és szakmai

szemmel kielemezte az oldalt. Abigail fotója mellett képeket
láthatott az Amnesty International gyerekházassággal és
szexrabszolgasággal foglalkozó webhelyéről, ahonnét nyilván
önhatalmúlag emelték át őket. Marketing szempontból az oldal
kétségkívül jól sikerült. Egyértelmű és meggyőző lett.
Érzelmeket kavart, de nem lőtt túl a célon. Eltekintve az



elírástól és az egész koncepció alapvetően elhibázott jellegétől,
senki se hitte volna, hogy az egész egy tizennégy éves lány
agyából pattant ki.

– Törvényes ez egyáltalán? – kérdezte egy hosszú pillanat
múltán. – Egy kiskorú csak nem árulhatja a neten a szüzességét.

– Az lenne törvénytelen, ha valaki megvenné. – Madeline
hallotta, hogy Nathan csikorgó fogai között szűri meg a
szavakat.

Egy pillanatra összezavarodott, mielőtt ráeszmélt, hogy
Nathannel beszél. Tudat alatt valamiért azt gondolhatta, hogy Ed
van a vonal túlsó végén, hiszen sosem kellett Nathannel
megtárgyalnia az ilyen trükkös szülői problémákat. Ő állította
fel a szabályokat, Nathan csak követte őket. Nem játszottak egy
csapatban.

Ugyanakkor az is felötlött benne, hogy Ed esetében minden
más lenne. Ed a gondolattól is elborzadna, hogy valaki
megveheti Abigail szüzességét – még szép –, de nem érezné
ugyanazt a zsigeri gyötrelmet, amit Nathan. Ha Chloéról lenne
szó, igen, de Ed és Abigail kapcsolatában mindig megvolt ez a
távolság, amit ő mindig letagadott, Abigail mégis mindig érzett.

Rákattintott az „ajánlatok és adományok” gombra. Abigail
úgy állította be az oldalt, hogy a licitálók kommenteket is
hagyhassanak.

Rajzani kezdtek előtte a szavak:
„Mennyi lenne az egész csapatnak?”
„20 dolcsiért leszophatsz, amikor csak akarsz.”
„Hé, kiscsaj, én bármikor ingyen is kinyalom azt az édes kis pinádat.”
Madeline ellökte magát az asztaltól, szájában az epe keserű

ízével.
– Hogyan lehet bezárni egy weboldalt? Te tudod, hogyan

lehet bezárni?
Elégtétellel nyugtázta, hogy még mindig nem veszítette el az

önuralmát, sőt úgy intézkedik, mintha az egész csak
munkahelyi válsághelyzet lenne: hiányzó programfüzet, elírás a



színház webhelyén. Nathan a gépbuzi. Neki tudnia kell. Ám
ahogy elkattintott a kommentektől és újra meglátta a fényképet,
az ő ártatlan, nevetségessé vált, félrevezetett kislányát – a
kiscsajt, akiről dagadt és kopasz férfiak fantáziáltak –, dühe
vulkánként tört fel a gyomra legmélyéről, hogy a világra
okádja.

– Hogyan történhetett ez meg? Miért nem vigyáztatok rá
Bonnie-val? Oldd meg! Oldd meg, de azonnal!

* * *

Harper: Említette már valaki Madeline lányát és a kis drámáját?
Nem szívesen mondom ezt, de ahogy Renatának is
megjegyeztem, amikor átjött hozzánk vacsorára: „Na, ilyesmi
biztosan nem történne meg egy magániskolában.” Ezzel nem
azt akarom mondani, hogy önmagában véve bármi rossz lenne
az állami iskolákban, csak egy magániskolában a gyerekek
nagyobb valószínűséggel érintkeznek, hogy is mondjam csak,
jobbféle emberekkel.

Samantha: Harper tisztára el van szállva. Egy magániskolában
történt volna meg csak igazán. És Abigailt tényleg nemes
szándékok vezérelték. Más kérdés, hogy minden tizennégy
éves idióta. Szegény Madeline. Nathant és Bonnie-t okolta, de
nem tudom, hogy jogosan-e.

Bonnie: Igen, Madeline minket okolt. Ezt el is fogadom. Abigail
ekkoriban az én gondomra volt bízva, csakhogy ennek az
égvilágon semmi köze a… tragédiához. Semmi, de semmi.



58. fejezet

A gyerekpszichológusnál tett látogatás után Jane levitte Ziggyt
a partra, hogy igyanak egy teát a Blue Bluesban, mielőtt
visszatérnek az iskolába.

– A mai különleges ajánlatunk almás palacsinta fűszeres
vajjal – mosolygott Tom. – Szerintem próbálják ki. A ház
ajándéka.

– A ház ajándéka? – ráncolta a homlokát Ziggy.
– Ingyen van – magyarázta Jane. Felnézett Tomra. – De mi

azért kifizetjük.
Tom sosem kért pénzt az ételért. Jane kezdte kínosan érezni

magát emiatt. Arra gondolt, hogy valamiért olyan ember
benyomását keltheti, aki egy palacsintát sem engedhet meg
magának.

– Majd később megbeszéljük – legyintett Tom, ami azt
jelentette, hogy továbbra sem fogadott el pénzt, bárhogy is
erőltette.

A férfi eltűnt a konyhában.
Ziggyvel az óceán felé fordultak. Friss szél támadt, és a

tenger játékos kedvében volt: fehér tajtékú hullámai a
horizonton táncoltak. Jane teleszívta magát a Blue Blues mesés
illataival, s máris elöntötte a nosztalgia, mintha végleg
meghozta volna a döntést, hogy Ziggyvel továbbköltöznek.

Két hét múlva meg kell újítaniuk a bérleti szerződésüket.
Akkor elmehetnek egy vadonatúj helyre, beírathatja Ziggyt egy
vadonatúj iskolába, és makulátlan hírnévvel elölről kezdhetnek
mindent. Ha a pszichológus jól mérte fel a helyzetet, és Ziggyt
zaklatják az iskolában, akkor sem veheti rá az iskolát, hogy
mérlegelje ezt a lehetőséget. Olyan lenne, mint egy stratégiai



lépés, mintha ellenpert indítana. Különben is, milyen eséllyel
maradhatnának egy iskolában, ahol a szülők népszavazást
kezdeményeznek ellenük? Az egész túlságosan komplikálttá
vált. Nyilván mindenki azt hiszi, hogy megtámadta Harpert, és
zaklatta Amabellát. Valóban megríkatta Amabellát, s emiatt
szörnyen érezte magát. Nem maradt más, menniük kell. Ez az
egyetlen helyes lépés. Mindkettőjüknek.

Talán eleve el volt rendelve, hogy az itt töltött idejük ilyen
katasztrofálisan végződjön. Kimondatlanul is olyan indokok
vezérelték, amikor idejött, olyan különös, szövevényes és
egyenesen különc indokok, hogy még ő maga sem tudta
rendesen megfogalmazni őket.

Mégis, az ideköltözésük ugyanúgy szükséges lépés is
lehetett a gyógyuláshoz vezető úton, amin az elmúlt
hónapokban járt. Még miközben teljesen összezavarodott,
gyötörte az aggodalom Ziggy és a többi anya miatt, aközben is
érzékelte ezt az árnyalatnyi változást. Kezdett más szemmel
tekinteni Saxon Banksre. Tisztábban látta. Saxon Banks nem
szörnyeteg, csak egy férfi. Egy átlagos rohadék. Tizenkettő egy
tucat. Akivel nem ajánlatos lefeküdni. Ő mégis megtette. S ezzel
vége. Itt van neki Ziggy. Talán csak Saxon Banksnek lehetett
annyi erőszakos spermája, hogy túljusson terméketlensége
gátján. Talán ő az egyetlen ember a világon, akitől megkaphatta
az ő kisbabáját. Talán ideje, hogy tárgyilagosabban tekintsen rá,
s ezáltal Ziggy se úgy gondoljon rá, mint valami
szupergonoszra.

– Ziggy – szólalt meg. – Szeretnéd, ha elköltöznénk egy
másik városba, ahol vadi új barátaid lennének?

– Nem. – Ziggy mintha mókás, pajkos kedvében lett volna.
Cseppet sem szorongott. Tudja egyáltalán az a pszichológus,
mit beszél?

Mit is mond mindig Madeline? „A gyerekek furák és
kiszámíthatatlanok.”

– Ó – lepődött meg Jane. – Miért nem? A múltkor még



nagyon bántott, hogy a többi gyereknek, tudod, nem engedik,
hogy játsszanak veled.

– Ja – élénkült fel Ziggy –, de van egy csomó más barátom,
akik játszanak velem, mint Chloe és Fred, pedig Fred már
másodikos, de attól még a barátom, mert mindketten szeretjük
a Csillagok háborúját. És vannak más barátaim is. Mint Harrison,
Amabella és Flenry.

– Azt mondtad, Amabella? – kérdezte Jane. Ziggy még sosem
említette, hogy játszanak Amabellával, részben emiatt is tűnt
annyira valószínűtlennek, hogy zaklatná. Mondhatni, egészen
más körökben mozogtak.

– Amabella is szereti a Csillagok háborúját – magyarázta Ziggy.
– Mindent tud róla, mert szuper jól olvas. Nem igazán játszunk,
de néha, amikor kifáradok a szaladgálásban, leülünk együtt a
Tengeri Sárkány-fa alá, és mindenféléről beszélgetünk.

– Amabella Kleinnal? – ment biztosra Jane. – Amabellával az
előkészítőből?

– Igen, Amabellával. Csak már nem engedik, hogy
beszéljünk. – Ziggy felsóhajtott.

– Igen, mert a szülei azt hiszik, hogy bántod Amabellát. –
Jane hangjából teljes értetlenség csendült ki.

– Nem én vagyok, aki bántom. – Ziggy félig lecsusszant a
széken, ahogy a kisfiúk bosszantó módon szoktak.
(Megkönnyebbülten nyugtázta, hogy Fred pontosan ugyanezt
csinálja.)

– Ülj egyenesen – szólt rá élesen Jane.
Ziggy felült és felsóhajtott.
– Éhes vagyok. Szerinted kész van már a palacsintám? –

Nyújtogatni kezdte a nyakát a konyha felé.
Jane elnézte. A szavai csak most tudatosultak benne. „Nem én

vagyok, aki bántom.”
– Ziggy!
Megkérdezte tőle valaha is? Megkérdezte bárki valaha is?

Vagy csak azt hajtogatták, újra meg újra: „Te voltál, Ziggy? Te



voltál?”
– Igen? – kérdezte udvariasan Ziggy.
– Tudod, ki bántja Amabellát?
A pillanat tört része alatt történt. A szeme láttára zárkózott

be.
– Nem akarok beszélni róla. – Megreszketett az alsó ajka.
– Csak annyit árulj el, szívem, hogy tudod-e.
– Megígértem – halkult el Ziggy hangja.
Jane közelebb hajolt.
– Mit ígértél meg?
– Megígértem Amabellának, hogy soha senkinek nem

mondom el. Azt mondta, ha bárkinek elmondom, akkor meg
kell halnia.

– Meg kell halnia – ismételte Jane.
– Igen! – csattant fel szenvedélyesen Ziggy. Könny szökött a

szemébe.
Jane dobolni kezdett az ujjaival. Tudta, hogy Ziggy el akarja

mondani neki.
– Mi lenne – vetette fel halkan –, ha csak leírnád a nevét?
Ziggy a homlokát ráncolta. Hunyorogva elmorzsolta a

könnyeit.
– Akkor nem szegnéd meg az ígéretedet, amit Amabellának

tettél. Mert nem mondanád el nekem. Én pedig megígérném,
hogy Amabellának nem kell meghalnia.

– Mmm. – Ziggy végiggondolta a dolgot.
Jane jegyzetfüzetet és tollat vett elő a táskájából, és Ziggy

felé tolta.
– Le tudod betűzni? Tennél vele egy próbát?
Az iskolában is mindig így mondják: tegyél vele egy próbát.
Ziggy megfogta a tollat, majd hirtelen megpördült, amint

kinyílt a kávézó ajtaja. Ketten léptek be: egy szőke kontyos nő
és egy jellegtelen küllemű üzletember. (Az öltönyös középkorú
férfiak mind ugyanolyannak tűntek Jane szemében.)

– Ott van Emily J anyukája – jegyezte meg Ziggy.



Harper. Jane-nek arcába szökött a vér, ahogy eszébe jutott a
megalázó incidens abban a homokozóban, ahol Harper
„tettlegességet” kiáltott. Aznap éjjel Mrs. Lipmann feszült
hangon közölte vele, hogy az egyik szülő hivatalos panaszt
nyújtott be ellene, és azt javasolta: „Húzza meg magát, ha érti,
mire gondolok, amíg ez a lehetetlen ügy végre megoldódik.”

Harper vetett felé egy pillantást, mire Jane szíve őrülten
verni kezdett, mintha rettegne. Az isten szerelmére, nem fog
megölni, gondolta. Különös érzés volt ilyen heves konfliktusba
keveredni valakivel, akit alig ismer. Egész felnőtt életében
próbálta elkerülni az összetűzéseket. Nem értette, hogyan
képes Madeline élvezni, sőt keresni az ilyen alkalmakat, amikor
ő ilyen rettenetesen érzi magát: szorong, lapít és szégyenkezik.

Harper férje a mutatóujjával megkocogtatta a csengőt – ding!
–, hogy előhívja Tomot a konyhából. A kávézóban alig ültek. A
legtávolabbi sarokba egy anya húzódott a kisgyerekével, míg
tőlük nem messze néhány festékfoltos overallt viselő férfi falta a
sonkás rántottát.

Jane látta, ahogy Harper oldalba böki a férjét, és belesúg a
fülébe. A férfi vetett egy pillantást Jane-re és Ziggyre.

Te jó isten. Idejön.
A fickó, akinek nemcsak hatalmas sörhasa van, de olyan

büszkén viseli, mint valami kitüntetést.
– Szép napot – nyújtotta a kezét Jane felé. – Jane, igaz?

Graeme vagyok. Emily apja.
Jane kezet rázott vele. A férfi épp csak annyira szorította meg

a kezét, hogy tudassa: ha akarná, megszoríthatná sokkal
erősebben is.

– Helló – köszönt. – Ő itt Ziggy.
– Szevasz, kispajtás. – Graeme tekintete Ziggy felé villant,

majd vissza is tért rá.
– Kérlek, Graeme, ne csináld. – Harper, aki időközben

felzárkózott mellé, tüntetően tudomást se vett Jane-ről és
Ziggyről. Éppen úgy, mint a homokozóban, itt is a „ne nézz a



szemébe” játékot játszotta.
– Hallgasson ide, Jane – vágott bele Graeme. – Természetesen

nem akarok jelenetet rendezni a fia előtt, de úgy tudom, az
iskolában támadt egy kis problémája, amit nem ismerek
minden részletre kiterjedően, és ha őszinte akarok lenni,
annyira nem is érdekel, de azért hadd mondjak valamit, Jane.

Mindkét kezével az asztalra támaszkodott, és fölé tornyosult.
Olyan számító, megfélemlítőnek szánt mozdulattal, ami szinte
már komikusan hatott. Jane felemelte az állát. Nyelnie kellett,
de nem akarta, hogy a férfi azt higgye, félelmében teszi. Látta a
mély ráncokat a szeme körül. Egy apró anyajegyet az orránál.
Ugyanúgy előreugrasztotta az állát, mint azok a csupasz
felsőtestű, agyontetovált fajvédők, amikor a bulvártévék
tudósítóival üvöltöznek.

– Úgy döntöttünk, hogy ezúttal nem vonjuk be a rendőrséget,
de ha még egyszer azt hallom, hogy a feleségem közelébe
megy, távoltartási végzést kérek, méghozzá se perc alatt, Jane,
mert azt már nem ússza meg. Tulajdonos vagyok egy ügyvédi
irodánál, és mindent el fogok követni, hogy a törvény…

– Kérem, azonnal távozzanak!
Tom érkezett egy tál palacsintával. Letette a tányért Jane

asztalára, míg a másik kezével gyengéden megsimogatta Ziggy
tarkóját.

– Ó, Tom. Annyira sajnálom, mi csak… – hebegte Harper.
Pirriwee összes szülője függött Tom kávéjától, ennek
megfelelően úgy kezelték Tomot, mint a kedvenc dílerüket.

Graeme felegyenesedett, és megigazította a nyakkendőjét.
– Nincs semmi gond, cimbora.
– De igen – közölte Tom. – Van. Nem hagyom, hogy

zaklassák a vendégeimet. Szeretném, ha haladéktalanul
távoznának.

Tom nem nyújtogatta az állkapcsát, de ökölbe szorította a
kezét.

Graeme ökölbe zárt ujjakkal, elfehéredő percekkel kocogtatta



meg Jane asztalát.
– Nézze, cimbora, nem hinném, hogy jogi értelemben…
– Nem kértem jogi tanácsot – szakította félbe Tom. – Azt

kértem, hogy távozzanak.
– Annyira sajnálom, Tom – avatkozott közbe Harper. – Mi

nem akartunk…
– Máskor szívesen látom önöket. – Tom az ajtóhoz lépett és

kinyitotta. – De ma nem.
– Rendben. – Graeme elfordult, és rámutatott Jane-re, az ujja

alig egy centire került az orrától. – Ne felejtse el, amit mondtam,
ifjú hölgy, mert…

– Kifelé, mielőtt kivágom innét – mordult rá Tom vészjóslóan
csendesen.

Graeme kihúzta magát. Végigmérte Tomot.
– Épp most vesztett el egy ügyfelet! – Követte feleségét az

utcára.
– Remélem is – szólt utána Tom.
Engedte becsukódni az ajtót, mielőtt visszafordult a

megmaradt ügyfelek felé.
– Elnézést kérek. – Az egyik overallos férfi megtapsolta.
– Szép volt, haver! – A nő a kisgyerekkel kíváncsi pillantást

vetett Jane-re. Ziggy elfordult a helyén, úgy követte az
üvegablak túloldalán elsiető Harpert és Graeme-et, azután csak
megvonta a vállát, felvette a villáját, és beleásta magát a
palacsintájába.

Tom odalépett Jane-hez és lekuporodott mellé, miközben a
szék háttámláján nyugtatta a karját.

– Minden rendben?
Jane reszketve, mélyen beszívta a levegőt. Tom édes és tiszta

illatot árasztott. Mindig ez a frissesség lengte körül, miután
naponta kétszer szörfözött, azután hosszú forró zuhanyt vett.
(Jane onnét tudta, hogy a férfi egyszer elmesélte: a forró zuhany
alatt visszajátssza magában a korábban elkapott legnagyobb
hullámokat.) Felötlött benne, hogy ugyanúgy szereti Tomot,



ahogy Madeline-t és Celeste-et is, épp ezért a szíve szakad belé,
hogy el kell hagynia Pirriweet, de akkor sincs más választása.
Igazi barátokra tett itt szert, ám ugyanakkor igazi ellenségekre
is. Ezen a helyen nincs jövője.

– Rendben – felelte. – Köszönöm. Köszönök mindent.
– Elnézést! Jaj, istenem annyira sajnálom! – A kisbaba épp

ekkor öntötte ki habos kakaóját, és még sírva is fakadt.
Tom Jane karjára tette a kezét.
– Ne engedje, hogy Ziggy egye meg az összes palacsintát. –

Felállt, és indult, hogy segítsen a másik anyukának. – Semmi
gond, kishaver, mindjárt kapsz egy másikat.

Jane kézbe vette a villáját, és szájába vett egy adagnyit az
almás-fűszeres palacsintából. Behunyta a szemét.

– Mmmm. – Tom egy szép napon nagyon boldoggá fog tenni
valami szerencsés fickót.

– Leírtam – jelezte Ziggy.
– Mit írtál le? – Jane a villájával újabb falatot hasított le a

palacsinta széléből. Próbált nem is gondolni Harper férjére,
ahogy fölé hajol. Az a nevetséges megfélemlítési taktika
mégiscsak működött. Megrémült. S most emiatt is szégyellte
magát. Vajon rászolgált? Amiért Harper felé rúgott a
homokozóban? De hát nem rúgott bele! Biztosan tudta, hogy
egyetlen pillanatig sem kerültek érintkezésbe. Mégis. Engedte,
hogy az indulata a rosszabbik énjét hozza elő. Rosszul
viselkedett, ezzel magára haragította Harpert, akinek a férjében
túlzottan felerősödött a védelmi ösztön.

– A nevet. – Ziggy felé tolta a jegyzetfüzetet. – Annak a nevét,
aki mindenfélét csinál Amabellával.

Jane letette a villát és magához húzta a füzetet.
Ziggy négy betűt körmölt a lapra. Óriásit és aprót egyaránt.
M.a.K.s.
– Maks – olvasta ki Jane. – De hát az osztályban nincs is… –

Elhallgatott. Ördög és pokol. – Úgy érted, Max?
Ziggy bólintott.



– A gonosz iker.



59. fejezet

– Két óra – jelezte Perry. – Be kell mennem a megbeszélésre.
Madeline elhozza a kölyköket. Négyre visszajövök, addig csak
tévézz nyugodtan. Hogy érzed magad?

Celeste felnézett rá.
Ez már tényleg téboly. Ahogy viselkedik. Mintha csak

migrénnel feküdne az ágyban. Mintha az egésznek semmi köze
se lenne hozzá. Ahogy telt az idő, egyre kevésbé látta rajta,
hogy szenved. A bűntudat máris kezdett elpárologni. A teste
ugyanúgy lebontotta, mintha alkohol lenne. Ő pedig belement
ebbe a tébolyba. Együtt úszott az árral. Úgy viselkedett, mintha
tényleg csak beteg lenne. Engedte neki, hogy gondoskodjon
róla.

Mindketten komplett őrültek.
– Jól vagyok – felelte.
Perry erős fájdalomcsillapítót adott neki. Általában ellenállt

az ilyeneknek, annyira fél a függőségtől, de a fájdalom a fejében
annyira felerősödött, hogy már nem tudta elviselni. Így
perceken belül kezdett elmosódni, de vele együtt elmosódott
minden más is. Érezte, ahogy a tagjai súlyossá és merevvé
válnak. Ezzel egy időben a szoba falai mintha ellágyultak
volna, a gondolatai pedig úgy lelassultak, mintha egy tikkasztó
nyári délutánon a tűző napon feküdne.

– Amikor még kicsi voltál… – szólalt meg.
– Igen? – Perry leült mellé az ágyra, és megfogta a kezét.
– Abban az évben. Amikor zaklattak.
A férfi elmosolyodott.
– Amikor kövér szemüveges kisfiú voltam.
– Rossz volt, igaz? – kérdezte. – Csak nevetsz rajta, de



nagyon rossz volt.
A férfi megszorította a kezét.
– Igen. Rossz volt. Nagyon rossz.
Mit akart ezzel? Nem tudta szavakba önteni, de köze lehetett

egy megfélemlített nyolcéves minden elfojtott haragjához, és a
tudathoz, hogy valahogyan erről szól minden. Valahányszor
Perry úgy érzi, hogy megalázzák, vagy akár csak nem tisztelik
eléggé, neki kell elszenvednie a kövér kisfiú minden elfojtott
indulatát. Csak időközben száznyolcvan centi magas férfivá
érett.

– A végén Saxon segített, igaz? – A szavai kezdtek
összemosódni. Ő is hallotta.

– Saxon kirúgta a hangadó szemfogát – kuncogott Perry. –
Többet nem is piszkált.

– Értem. – Saxon Banks. Perry hőse, Jane erőszaktevője.
Ziggy apja.

Saxon a könyvklub estéje óta ott motoszkált a gondolataiban.
Volt valami közös benne és Jane-ben. Mindkettőjüket ezek az
emberek bántották. Ezek a jóvágású, sikeres és kegyetlen
unokatestvérek. Celeste felelősnek érezte magát azért, amit
Saxon művelt Jane-nel. Milyen fiatal és sebezhető lehetett.
Bárcsak ott lett volna, hogy megvédje. Ha kell, tud rúgni és
karmolni.

Összpontosítani próbált. A perifériás látómezeje peremén
egy gondolat suhant át, amit hiába próbált elcsípni. Valami, ami
régóta nem hagyta nyugodni.

Mi lehetett Saxon ürügye arra, amit tett? Amennyire tudta, őt
nem zaklatták gyerekkorában. Lehet, hogy Perry
viselkedésének semmi köze ahhoz az évhez, amikor zaklatták?
Az egész csak egy családi vonás, amin mindketten osztoznak?

– De te nem vagy olyan, mint ő. – Nem ez az egyetlen
magyarázat? Igen. Ez a kulcs. A kulcs mindenhez.

– Mi? – Perry nem értette.
– Te nem tetted volna.



– Mit nem tettem volna? – kérdezte Perry.
– Olyan álmos vagyok – suttogta Celeste.
– Tudom – bólintott Perry. – Aludj csak, szerelmem. – Az

álláig felhúzta a takarót, mielőtt kifésülte arcából a kósza
tincseket. – Nemsokára megjövök.

Ahogy megadta magát az álomnak, mintha még hallotta
volna, ahogy a fülébe súgta, „annyira sajnálom”, de talán már
ezt is csak álmodta.



60. fejezet

– Rohadtul nem tudom leállítani – közölte Nathan. – Ha képes
lennék rá, szerinted már nem tettem volna meg? Mielőtt
egyáltalán felhívtalak? Ez egy nyilvános weblap egy olyan
szerveren, ami nem a házban van. Nem olyan, hogy csak
lepöckölök egy kapcsolót. Kellenek a naplófájlok. Kell a
jelszava.

– Túl az Óperencián! – üvöltötte Madeline. – Ez a jelszó.
Mindenhez ugyanaz. Lődd már le!

Mindig ismerte az Abigail által használt jelszavakat. Ebben
állapodtak meg, hogy bármikor ellenőrizhesse. Abigailnek abba
is bele kellett törődnie, hogy az anyja bármikor belopódzhatott
a szobájába, mint egy besurranó tolvaj, és a válla felett addig
nézhette a képernyő tartalmát, amíg csak Abigail észre nem
vette, ami gyakran hosszú időbe telt, mert Madeline-nek külön
tehetsége volt a lopakodásra. Az őrületbe kergette ezzel
Abigailt, aki mindig majd’ kiugrott a bőréből, amikor végre
érzékelte az anyja jelenlétét, de őt ez sem zavarta, mert egy jó
szülő a digitális korban igenis kémkedhet a kölyke után, és
pontosan emiatt sosem történhetett volna meg ilyesmi, ha
Abigail az igazi otthonában marad, ahová tartozik.

– A Túl az Óperencián már megvolt – sóhajtott mélyet
Nathan. – Nem az.

– Biztos elírtad. Csupa kisbetű, szóközök nélkül. Mindig…
– Épp a minap mondtam neki, hogy nem jó, ha mindenhez

egy jelszót használ – szúrta közbe Nathan. – Úgy tűnik,
hallgatott rám.

– Értem. – Madeline haragja lehűlt, aztán olyan keménnyé és
hatalmassá szilárdult, mint egy jégbe zárt mamut. – Jó tanácsot



adtál. Ahogy egy jó apához illik.
– Ha valaki ellopja a személyiséged…
– Hallgass már! Hadd gondolkodjak. – Ujjhegyeivel ütögetni

kezdte az ajkát. – Van tollad?
– Igen, természetesen van tollam.
– Próbáld a Huckleberryt.
– Miért azt?
– Ő volt az első háziállata. Egy kiskutya. Két hétig, azután

elcsapta egy autó. Abigail teljesen odavolt. Te meg… hol is
voltál? Balin? Vanuatun? Ki tudja? Úgyhogy ne kérdezősködj,
csak figyelj!

Gyors egymásutánban felsorolt húsz potenciális jelszót:
bandákat, tévésorozatok szereplőit, írókat, és olyan
véletlenszerű dolgokat, mint a „csokoládé” vagy az „utálom
anyát”.

– Biztos nem az – jegyezte meg Nathan.
Madeline ügyet se vetett rá. Teljes kétségbeeséssel töltötte el

a feladat megoldhatatlansága. Szó szerint bármi lehet: betűk és
számok tetszőleges kombinációja.

– Másképp biztos nem lehet megoldani? – kérdezte végül.
– Gondoltam rá, hogy megpróbálom átirányítani a domain

címet – felelte Nathan –, de ahhoz is kéne a hozzáférés a
fiókjához. Az egész világ a jelszavak körül forog. Valami
csúcshacker biztosan képes lenne betörni a szerverre, végül is
csak egy Google-azonosító kell hozzá, de ez is időbe telik.
Talán sikerülne, de a leggyorsabb akkor is az lenne, ha ő maga
kapcsolná le az oldalt.

– Igen. – Madeline máris előhúzta a slusszkulcsát a
táskájából. – Megyek, elhozom a suliból.

– Meg kell mondanod… mármint meg kell mondanunk neki,
hogy vegye le. – Madeline billentyűk kattogását hallotta, amint
Nathan kipróbálta a különféle jelszavakat. – Mi vagyunk a
szülei. Meg kell értetnünk vele, hogy… következményei lesznek,
ha nem hallgat ránk.



Vígjátékba illő poénnak tűnt, ahogyan Nathan a modern
szülői terminológia olyan kifejezéseit használta, mint a
„következmények”.

– Mintha ez csak úgy magától menne – sóhajtott fel
Madeline. – Tizennégy éves, meg akarja menteni a világot, és
makacs, mint egy öszvér.

– Majd megmondom neki, hogy nem jöhet ki a szobájából –
lelkesült fel Nathan. Nyilván eszébe jutott, hogy a
vígjátékokban ezt szokták csinálni a kamaszokkal.

– Azt imádni fogja. Úgy tekint majd magára, mint az igaz ügy
mártírjára.

– De az isten szerelmére, csak nem lehet olyan komoly! –
nyögött fel Nathan. – Csak nem tervezi, hogy végig is csinálja az
egészet? Szexelne egy vadidegennel? Ez egyszerűen… még
csak fiúja se volt soha, nem?

– Amennyire tudom, még csak nem is csókolózott. –
Madeline legszívesebben sírva fakadt volna, mert pontosan
tudta, mit válaszolna erre Abigail: „Azoknak a kislányoknak se lehet
soha igazi fiújuk.”

Ujjai megfeszültek a slusszkulcson.
– Nekem mennem kell. Muszáj elhoznom a kicsiket a suliból.
Eszébe jutott, hogy Perry korábban felhívta és megkérdezte,

elhozná-e az ikreket is, mert Celeste rosszul érzi magát. A bal
szemhéja vadul tikkelni kezdett.

– Madeline – hallotta Nathant –, csak ne kiabálj vele, jó?
Mert…

– Most hülyülsz? Még szép, hogy kiabálni fogok vele! –
kiabált Madeline. – Az interneten árulja a szüzességét!



61. fejezet

Jane a reggeli tea és a Blue Blues után elvitte Ziggyt az
iskolába.

– Megmondod Maxnek, hogy ne bántsa többet Amabellát? –
kérdezte Ziggy, ahogy leparkoltak.

– Majd egy felnőtt beszél vele. – Jane elfordította a kulcsot. –
Valószínűleg nem én. Talán Miss Barnes.

Próbálta kitalálni, hogyan kezelje a helyzetet. Masírozzon be
haladéktalanul az igazgatónő irodájába? Szívesebben beszélt
volna Miss Barnesszal, aki talán elhiszi, hogy Ziggy nem
csupán el akarja hárítani magáról a felelősséget. Miss Barnes azt
is tudja, hogy ő és Celeste barátnők. Tudja, hogy ezzel magának
is szerez néhány kínos percet.

Csakhogy Miss Barnes most tanít. Mégse rángathatja ki a
teremből. E-mailt kell küldenie neki, hogy hívja fel.

Valakinek viszont most azonnal el kell mondania. Mégiscsak
forduljon egyenesen Mrs. Lipmannhez?

Nem mintha Amabella halálos veszélyben forogna. A segítők
egy pillanatra sem veszik le róla a szemüket. A türelmetlensége
csak abból fakad, hogy világgá akarja kürtölni: „Nem az én fiam
volt! Az ő fia volt!”

De mi lesz szegény Celeste-tel? Nem kellene előbb felhívnia,
hogy figyelmeztesse? Egy jó barátnő mit tenne ebben az
esetben? Talán telefonálna. Olyan szörnyű, amikor egy érintett
háta mögött intézkednek. Rettenetes lenne, ha ez az egész
megmérgezné a barátságukat.

– Gyere, anyu – sürgette Ziggy türelmetlenül. – Miért nem
mozdulsz már?

Jane kikapcsolta a biztonsági övet, és Ziggyhez fordult.



– Jól tetted, hogy elmondtad az igazat, Ziggy.
– Nem mondtam el! – Ziggy, aki már kicsatolta magát és a

fogantyút markolta, hogy mielőbb kiugorhasson, hirtelen felé
pördült. Felháborodottan, elborzadva.

– Bocs, bocs! – emelte fel a kezét Jane. – Persze, hogy nem
mondtad el. Egyáltalán nem.

– Csak mert megígértem Amabellának, hogy soha, de soha
nem mondom el. – Ziggy beékelte kis testét a vezetőülés és az
anyósülés közé, így aggódó arca egészen közel került hozzá.
Még Tom palacsintájának ragacsos öntetét is felismerte az ajka
felett.

– Így igaz. Megtartottad az ígéretedet. – Jane megnyalta az
ujját, és próbálta megtisztogatni az arcát.

– Betartom, amit ígérek. – Ziggy kitért az ujja elől. – Jó
vagyok abban, hogy betartom, amit ígérek.

– Emlékszel az iskolalátogatásra? – Jane feladta a tisztogatási
kísérletet. – Amikor Amabella azt mondta, hogy te bántottad.
Miért mondta ezt Amabella?

– Max azt mondta neki, ha beárulja, újra azt csinálja vele,
amikor a felnőttek nem néznek oda – felelte Ziggy. – Amabella
azért mutatott rám. – Türelmetlenül megrántotta a vállát,
mintha már unná az egész témát. – Már mondta, hogy sajnálja.
Én is mondtam, hogy minden rendben.

– Nagyon jó kisfiú vagy, Ziggy – mosolyodott el Jane. És
nem vagy pszichopata! (Max viszont az.)

– Aha.
– És nagyon szeretlek.
– Most már mehetünk? – Ziggy újra a fogantyú felé nyúlt.
– Mint a szél.
Ahogy az iskola felé tartottak, Ziggy elöl ugrándozott, a

hátán pattogó hátizsákkal, mint akinek semmi gondja a világon.
Jane elgyengült attól, hogy ilyen önfeledtnek látja, miközben

próbálta tartani a tempót. Ziggy nem amiatt aggódott, hogy
bánthatják. Csak az nyugtalanította, hogy bátor és ostoba



módon megőrizze a titkát. Az ő bátor kisfia még akkor sem tört
meg, amikor Mrs. Lipmann vallatta. Kitartott, méghozzá
másvalaki kedvéért. Ziggy nem az iskola réme, hanem
valóságos hős.

Meg egy kicsit butuska, amiért nem árulta be azonnal Maxet,
és amiért komolyan azt hitte, hogy ha írásban teszi, az nem
számít, de hát csak ötéves, és óriási szüksége volt erre a
kibúvóra.

Ziggy felvett a földről egy ágat, és megforgatta a feje felett.
– Tedd le azt, Ziggy! – szólt rá. Ziggy elhajította a botot,

mielőtt élesen ráfordult a füves csapásra, ami Mrs. Ponder háza
mellett vezetett az iskola felé.

Jane lerúgta a botot az ösvényről, ahogy követte. Mit
mondhatott Max, amitől egy ilyen okos kislány, mint Amabella,
jobbnak látta eltitkolni a viselkedését? Tényleg azt mondta
neki, hogy akkor „meg kell halnia”? És Amabella tényleg
elhitte, hogy ez megtörténhet?

Belegondolt, mennyit tud Maxről. Ha nincs az anyajegye,
meg se tudná különböztetni Celeste másik fiától. Nem csoda, ha
azt gondolta, hogy a személyiségük is egyforma.

Aranyos, rossz kis kölyökkutyának látta Maxet és Josht.
Kicsattanó erejükkel és szemtelen vigyorukkal mindig is
egyszerű esetnek tűntek a szemében, nem úgy, mint Ziggy,
akiről sokszor nem is sejtette, mi jár a fejében. Az ő szemében
Celeste fiai olyan gyerekek, akiknek csak annyi kell, hogy
megetessék, megfürdessék és megfuttassák őket: fizikailag
talán kimerítőek, de nem jelentenek olyan mentális kihívást,
mint a Ziggyhez hasonló titkolózó gyerekek.

Hogyan reagál majd Celeste, ha megtudja, mit tett Max? El
sem tudta képzelni. Pontosan tudta, hogyan reagálna Madeline
(dühöngve, zajosan), de Celeste-et még sosem látta így
haragudni. Persze ő is elveszítette a türelmét, de sosem kiabált.
Mint aki annyira máshol jár, hogy az is teljesen készületlenül
éri, ha a kölykök odaszaladnak hozzá.



– Jó reggelt! Kicsit elaludtunk ma reggel? – Mrs. Ponder
kiáltott ki a kertjéből, ahol a virágokat öntözte.

– Volt egy kis dolgunk – felelte Jane.
– Mondja csak, szívem, Audrey-nak vagy Elvisnek öltözik

holnap este? – Mrs. Ponder felvillantott egy incselkedő kis
mosolyt.

Jane egy pillanatig azt se tudta, miről beszél.
– Audrey-nak vagy Elvisnek? Ó! Az adománygyűjtő! –

Teljesen elfeledkezett róla. Madeline már réges-rég beszervezte,
mielőtt az a sok minden történt: a petíció, a homokozó. – Nem
vagyok biztos abban, hogy…

– Ó, csak ugratom, szívem! Hát persze, hogy Audrey lesz.
Meg is van hozzá az alakja. Imádnivaló lesz azzal a rövid, fiús
frizurával. Hogy is hívják? Pixie-nek?

– Ó! – Jane megigazította a lófarkát. – Köszönöm.
– Ha már szóba került, szívem. – Mrs. Ponder bizalmaskodva

közelebb hajolt. – Látom, Ziggynek is kezd viszketni.
Mrs. Ponder úgy ejtette a „Ziggyt”, mint egy röhejes

gúnynevet.
Jane Ziggyhez fordult. Az egyik kezével lelkesen vakarózott,

miközben leguggolt, hogy a fűben tanulmányozzon valami
fontosat.

– Igen – bólintott előzékenyen. No és?
– Nézte már? – kérdezett rá Mrs. Ponder.
– Mit? – Jane kezdte úgy érezni, hogy ma különösen értetlen.
– Hát a serkéket – felelte Mrs. Ponder. – Tudja, a tetveket.
– Ó! – Jane a szájához kapta a kezét. – Nem! Gondolja,

hogy… ó! Nem… az nem lehet… ó!
Mrs. Ponder kuncogni kezdett.
– Magának sosem volt gyerekkorában? Több ezer éve itt

vannak.
– Nem! Emlékszem, egyszer járvány volt az iskolámban, de

engem valahogy elkerült. Nem szeretem az ilyen izgő-mozgó
rovarokat. – Megborzongott. – Jaj, istenem!



– Nos, nekem van épp elég tapasztalatom ezekkel a kis
kártevőkkel. A háborúban minden nővér megkapta őket. Ennek
semmi köze a tisztasághoz vagy személyi higiéniához, ha erre
gondol. Ezek csak bosszantó kis jószágok. Gyere ide, Ziggy!

Ziggy vonakodva odament. Mrs. Ponder kis ágat szakított
egy rózsabokorról, azzal fésülte szét Ziggy haját.

– Tetvek bizony! – közölte mély elégedettséggel, tisztán és
jól érthetően, épp amikor Thea felbukkant, a kezében egy
uzsonnásdobozzal. – Hemzsegnek rajta.

* * *

Thea: Harriette elfeledkezett az uzsonnásdobozáról, én meg
siettem, hogy utána vigyem az iskolába, miközben kismillió
más dolgom is lett volna, erre mit hallok? Ziggyn hemzsegnek a
tetvek! Igaz, elment vele az orvoshoz, de ha nincs Mrs. Ponder,
egyenesen az iskolába vitte volna! Egyáltalán, miért egy idős
hölgyet zaklat azzal, hogy nézzen rá a fia hajára?



62. fejezet

– Tőlem – vont vállat Abigail.
– Ne. Csak ezt ne. Ez most nem egy „tőlem”-féle helyzet,

Abigail. Ez igazi felnőttprobléma. Komoly dolog. – Madeline
úgy markolta a kormányt, hogy a tenyere síkos lett a verítéktől.

Bármily hihetetlen, de megállta kiabálás nélkül. Elment az
iskolába, és közölte Abigail angoltanárával, hogy „családi
vészhelyzet” adódott, ezért haza kell vinnie Abigailt. Az iskola
még szemlátomást nem találkozott Abigail weboldalával.

– Abigail remekül boldogul – nyugtatta meg a tanárnő éteri
mosollyal. – Rendkívül kreatív.

– Az tuti. – Madeline megállta, hogy ne csapja hátra a fejét és
visítson fel gúnyosan, mint egy tébolyult boszorka.

Herkuleshez méltó erőfeszítés kellett hozzá, de egy szót sem
szólt, ahogy autóba ültek. Nem sikoltott fel, hogy „mégis, mit
gondoltál?” Kivárta, hogy Abigail szólaljon meg. (Stratégiai
szempontból ez kiemelten fontosnak tűnt.) Amikor Abigail
végül megszólalt, védekezően, tekintetével a műszerfalra
tapadva, hogy „na, és mi az a családi vészhelyzet?”, Madeline
éppoly higgadtan válaszolt, ahogyan Ed tette volna. „Nos,
Abigail, arról van szó, hogy vadidegen emberek arra licitálnak
az interneten, hogy szexelhessenek a tizennégy éves
lányommal.” Mire Abigail összerezzent, és maga elé motyogta:
„Úgy tudtam.”

Az önkéntelen összerezzenésből Madeline azt a
következtetést vonta le, hogy minden rendben, Abigail talán
már meg is bánta, amit tett. Túlságosan messzire merészkedett
a komfortzónájától és most keresi a visszautat. Akarja, hogy a
szülei ráparancsoljanak, és ő a külső nyomásra véget vessen



ennek.
– Szívem, én pontosan értem, mit akartál ezzel elérni –

kezdte. – Figyelemfelhívó kampány olyan csalival, amire biztos
ráharapnak. Ez nagyszerű. Igazán ügyes. Csakhogy ez esetben a
csali eltereli a figyelmet minden másról. Így nem éred el, amit
akarsz. A látogatók nem az emberi jogok megsértésével
foglalkoznak, hanem egy tizennégy évessel, aki az interneten
árulja a szüzességét.

– Nem érdekel – közölte Abigail. – Adományokat akarok
gyűjteni. Fel akarom hívni az ügyre a figyelmet. Tenni akarok
valamit. Nem akarok sápítozni, hogy „jaj, milyen rettenetes”,
azután nem csinálni semmit.

– Értem, csakhogy ezzel nem szerzel pénzt, és nem hívod fel
a figyelmet a dologra. Vagy ha igen, akkor is csak magadra!
„Abigail Mackenzie, a tizennégy éves lány, aki dobra veri a
szüzességét.” Senkit sem érdekel, és senki sem fog emlékezni
rá, hogy miért csináltad. Csak létrehozol egy digitális
lábnyomot, amit minden leendő munkaadód látni fog.

Abigail ekkor próbálkozott meg azzal a nevetséges „tőlem”-
mel.

Mintha egy semmiségen vitáznának.
– Mondd csak, Abigail, végig akarod csinálni? Tudod, hogy

még kiskorúnak számítasz? Tizennégy éves vagy. Túl fiatal
ahhoz, hogy szexelj. – Madeline hangja megrezzent.

– Akárcsak azok a kislányok, anya! – Abigail hangja is
megrezzent.

Egyszerűen túl nagy a képzelőereje. Túl nagy benne az
empátia. Ezt próbálta aznap reggel elmagyarázni Bonnie-nak.
Azok a kislányok teljesen valóságosak Abigail számára, s
persze valóságosak is, a világ tele van szenvedéssel, e
pillanatban is elmondhatatlan szörnyűségek történnek, melyek
előtt az ember nem zárhatja be teljesen a szívét, de ugyanúgy
szélesre sem tárhatja, máskülönben hogyan élhetné az életét itt,
a szerencse különös kegye folytán, a paradicsomban? Tudomást



kell vennünk a gonosz létezéséről, meg is kell tennünk azt a
kicsit, amit tudunk, de utána bezárjuk az elménket, és új
cipőkre gondolunk.

– Akkor majd teszünk valamit az ügy érdekében –
próbálkozott. – Együtt kidolgozunk valami hatásos
figyelemfelkeltő kampányt. Bevonjuk Edet is! Ismer
újságírókat…

– Nem – vágott közbe Abigail fakó hangon. – Most csak
mondod, azután majd nem csinálsz semmit. Más dolgod lesz,
azután meg elfelejted az egészet.

– Megígérem… – Madeline is tudta, hogy ebben van igazság.
– Nem – makacsolta meg magát Abigail.
– Nem vitaindítónak szántam. Te még gyerek vagy. Ha kell,

a rendőröket is bevonom. Annak a weboldalnak lőttek, Abigail.
– Hát, nem én fogom lelőni – közölte Abigail. – Akkor se

mondom meg a jelszót apának, ha megkínoztok.
– Jaj, az istenért, nem légy már nevetséges! Tényleg úgy

viselkedsz, mint egy ötéves. – Madeline már aközben megbánta
a szavakat, ahogy kiszaladtak a száján.

Lehúzódtak az iskola elé, ahol leadták és felvették a
kölyköket. Madeline közvetlenül maga előtt kiszúrta Renata
csillogóan új fekete BMW-jét. A sötétített üvegen át nem látta, ki
vezeti – nyilván Renata harsogóan francia nevelőnője.
Elképzelte Renata arcát, amikor rájött, hogy a lánya aukcióra
bocsátotta a szüzességét. Biztos együtt érez majd vele. Renata
nem rossz ember. Talán csak csekély elégtételt érez majd,
ahogyan ő, amikor értesült a férje viszonyáról.

Madeline büszkén vallotta, hogy nem törődik mások
véleményével, de azzal nagyon is törődött, ha Renata
kevesebbet gondolt a lányáról.

– Szóval akkor végig akarod csinálni? Lefekszel egy
idegennel? – Madeline előrearaszolt, és integetni próbált
Chloénak, aki nem vette észre, olyan lázas izgalommal beszélt
Lilyhez, aki viszont láthatóan unta magát. A hátizsák felkapta



Chloe szoknyáját, így az egész kocsisor láthatta Minnie egeres
bugyiját. Madeline ezt máskor aranyosnak és mókásnak találta
volna, de ilyen körülmények között baljósnak és helytelennek
tűnt. Azt kívánta, bárcsak lenne valaki, aki észreveszi és
megigazítja.

– Inkább ez, mint részegen kefélni egy tizenkettedikessel. –
Abigail az ablak felé fordult.

Madeline látta, ahogy egy tanár szétválasztja Celeste ikreit.
Mindkettő arca vöröslött a haragtól. Hirtelen eszébe jutott, hogy
ma őket is el kell hoznia. Annyira elkalandozott a figyelme,
hogy kis híján elfelejtette.

A kocsisor nem moccant, mert aki a legelején állt, hosszas
beszélgetést folytatott egy tanárral, amit a Pirriwee Általános
Iskola szabályzata kategorikusan megtiltott. Csakis egy Szőke
Bubi lehetett, aki azt hitte, felette áll az ilyen szabályoknak.

– Az ég szerelmére, Abigail, végiggondoltad egyáltalán? A
szervezést? Hogyan fogod csinálni? Hol fog megtörténni? Egy
hotelban találkozol majd ezzel az emberrel? Megkérsz majd,
hogy fuvarozzalak el? „Menjünk már, anya, mindjárt el kell
vesztenem a szüzességemet. Beugorhatunk útközben egykét
gumiért?”

Elnézte Abigail profilját. Lehajtotta a fejét, és egyik kezével
eltakarta a szemét. Madeline látta, hogyan reszket az ajka.
Persze, hogy nem gondolta végig. Még csak tizennégy éves.

– S abba belegondoltál, milyen szexelni egy vadidegennel?
Kikapni valami borzalmas pasit, aki…

Abigail leengedte a kezét, és elfordította a fejét.
– Elég már, anya! – sikoltott fel.
– Álomvilágban élsz, Abigail. Azt hiszed, hogy George

Clooney klónja elvisz majd a villájába, gyengéden elveszi a
szüzességedet, azután ír egy szép csekket az Amnesty
Internationalnek? Mert nagyon nem így lesz. Mocskos lesz,
fájdalmas és…

– Mocskos és fájdalmas azoknak a kislányoknak is! – Abigail



arcán könnycseppek peregtek végig.
– De nekik nem én vagyok az anyjuk! – harsant fel Madeline,

azzal egyenesen belerohant Renata BMW-jébe.

* * *

Harper: Nézze, tényleg nem szokásom kígyót-békát kiabálni
másokra, de az adományosztó előtti napon Madeline
szándékosan belerohant Renata autójába.



63. fejezet

– Csak ne híresztelje, hogy ilyesmit is csinálok. – Mrs. Ponder
lánya előrehajolt, hogy a zúgó hajszárítók menedékében
belesuttogjon Jane fülébe. – Máskülönben az összes menő
anyuka ide fog járni, hogy tetvetlenítsem a drága kölyküket.

Mrs. Ponder eleinte azt tanácsolta, hogy Jane menjen el a
drogériába, és vegyen valami erős tetűirtót.

– Semmiség – legyintett. – Csak átfésüli a haját, és
összeszedegeti a kis vérszívókat… – Elhallgatott, ahogy
végigmérte Jane arckifejezését. – Mondok jobbat – döntötte el. –
Lehet, hogy Lucy el tudja vállalni.

Mrs. Ponder leánya, Lucy vezette a Hajban Kapóst, Pirriwee
kivételesen népszerű fodrászszalonját, az újságos és a hentes
üzlete között. Jane még sosem járt itt. Szemlátomást Lucy és a
csapata felelt a Pirriwee-félsziget összes szőke bubifrizurájáért.

Ahogy Lucy Ziggy nyakába kötötte a fodrászgallért, Jane
rettegve kereste a szalonban az ismerős arcokat, de szerencsére
egyet se látott.

– Ne nyírjam meg, ha már itt van? – kérdezte Lucy.
– De, köszi – felelte Jane.
Lucy vetett egy pillantást Jane-re.
– Anya azt akarja, hogy magát is kopasszam meg. Azt

mondta, pixie frizurát szeretne.
Jane a lófarkához kapott.
– Nem igazán szoktam bajlódni a hajammal…
– Egy okkal több, hogy ránézzek – közölte Lucy. – Lehet,

hogy magára is ráfér egy kezelés. A tetvek nem tudnak repülni,
de fejről fejre ugrálnak, mint az icike-picike légtornászok.

Ziggy vigyorogva értékelte a megjegyzést.



– Édes istenem! – nyögött fel Jane. Máris érezte, hogy viszket
a fejbőre.

Lucy végigmérte Jane-t. Résnyire szűkült a szeme.
– Van az a film, tudja, A nő kétszer. Amelyikben Gwyneth

Paltrow levágatja a haját, és olyan fantasztikusan néz ki.
– Naná – bólintott Jane. – Minden lány imádja azt a részt.
– Ahogy minden fodrász is – bólintott Lucy. – Igazi

álommeló. – Néhány pillanatig tovább vizsgálgatta Jane-t,
azután visszafordult Ziggyhez, és a vállára tette a kezét.
Vigyorogva nézte a tükörképét. – Rá se fogsz ismerni az
anyukádra, mire végzek vele.

* * *

Samantha: Először meg se ismertem Jane-t, amikor találkoztunk
a bálon. Fantasztikus volt az új frizurája. Fekete leggings volt
rajta felhajtott nyakú fehér blúzzal és balettcipővel. Jaj, istenem.
Szegény kis Jane. Az elején még annyira boldognak tűnt!



64. fejezet

Celeste tényleg betegnek tűnik, gondolta Madeline, ahogy
átterelte az ikreket az ajtón. Kék férfiinget viselt kockás
pizsamanadrággal, és halott sápadt volt az arca.

– Jesszusom, szerinted valami vírus? – sápítozott. – Olyan
gyorsan levert! Reggel még nem volt semmi bajod!

Celeste furcsa kis hangot hallatott, és a tarkójára csúsztatta a
kezét.

– Igen, szinte a semmiből jött.
– Mi lenne, ha egy időre átvinném magamhoz a fiúkat? Perry

majd hazafelé elhozza őket. – Madeline visszanézett a felhajtón
parkoló autójára. A szétzúzott reflektor szemrehányó és
költséges tekintettel meredt vissza rá. Hagyta Abigailt sírni az
első ülésen, míg Fred és Chloe hátul civakodtak (amellett azt is
észrevette, hogy Fred eszelősen vakarja a fejét, és korábbi
keserű tapasztalataiból pontosan tudta, ez mit jelent: tényleg
nem hiányzott más, csak hogy egy tetűjárvánnyal is meg kelljen
birkóznia).

– Nem, ez nagyon kedves tőled, de jól vagyok – tiltakozott
Celeste. – Megígértem nekik, hogy péntek délután orrvérzésig
gépezhetnek, szóval úgyis olyan lesz, mintha itt se lennének.
Köszönöm, hogy elhoztad őket.

– Szerinted holnap estére rendbe jössz? – aggódott Madeline.
– Persze, nem lesz semmi gond – felelte Celeste. – Perry alig

várja.
– Rendben, akkor megyek. Abigaillel egy kicsit

összekaptunk a kocsisorban, míg végül belerohantam Renata
autójába.

– Ne! – Celeste az arcához kapott.



– Kicsit kiabáltam is, mert Abigail a fejébe vette, hogy véget
vethet a szexrabszolgaságnak, ha az interneten elárverezi a
szüzességét – hadarta Madeline. Celeste volt az első, akinek el
tudta mondani, pedig nagyon kikívánkozott belőle.

– Hogy mi?
– Persze csak a jó ügy érdekében – legyintett Madeline

színlelt megnyugvással –, szóval semmi gond. Miért is lenne?
– Jaj, Madeline. – Celeste a karjára tette a kezét, mire

Madeline úgy érezte, menten sírva fakad.
– Nézd csak meg – biztatta Madeline. – A címe www pont

eladoaszuzessegemhogynelegyentobbszexrabszolga pont com.
Abigail nem hajlandó levenni, pedig ha látnád, miket irkálnak
neki azok a trollok.

Celeste összerezzent.
– Azért még mindig jobb, mintha drogot akarna venni a

pénzből.
– Az tuti – értett egyet Madeline.
– Valami nagy jelképes gesztust akar tenni? – tűnődött el

Celeste. Újra kitapogatta a tarkóját. – Mint az a nő, aki a
hidegháború idején át akarta úszni a Bering-szorost Amerika és
a Szovjetunió között?

– Te meg miről beszélsz?
– A nyolcvanas években történt. Még iskolába jártam.

Emlékszem, mekkora hülyeségnek tűnt átúszni azt a jeges
vizet, de azért csak volt valami értelme?

– Szóval azt mondod, hogy csak rajta, árulja a szüzességét?
Teljesen agyadra ment a vírus?

Celeste hunyorogni kezdett. Mintha kissé megingott volna, a
falnak kellett támaszkodnia.

– Nem, persze, hogy nem. – Egy pillanatra behunyta a
szemét. – Csak azt mondom, hogy büszke lehetsz rá.

– Hm – gondolkodott el Madeline. – Szerintem tényleg jobb
lesz, ha visszafekszel. – Búcsúzóul puszit nyomott Celeste
hideg arcára. – Remélem, hamarosan meggyógyulsz. Ha majd



így lesz, vedd elő azt a tetűfésűt.



65. fejezet

Nyolc órával az adománygyűjtő bál előtt

Egész délelőtt kitartóan esett, Pirriwee felé már olyan erővel,
hogy Jane-nek fel kellett hangosítania a rádiót, és a leggyorsabb
üzemmódra kapcsolnia az ablaktörlőt.

Elvitte Ziggyt a szüleihez, hogy ott töltse az éjszakát, míg ő
részt vesz a bálon. Már hónapokkal korábban megállapodtak
ebben, amikor megjelentek az első felhívások, Madeline pedig
izgatottan nekilátott, hogy megtervezze a jelmezeket, és
összerakjon egy asztalt, ami verhetetlen lesz.

Úgy tűnt, a volt férje közismerten jó a kocsmakvízben
(„Nathan épp elég időt töltött a kocsmában”), Madeline
számára pedig kiemelten fontos, hogy az asztala legyőzze az
övét.

– Persze nem volna baj, ha Renata asztalát is levernénk – tette
hozzá. – És mindenki mást is, aki minizseniket nevel, mert
tudom, hogy titokban azt hiszik, a kölykök tőlük örökölték a
menő agyukat.

Madeline saját elmondása szerint mást nem tudott
hozzátenni a sikerhez, ahogy Ed se tudott semmiről, ami 1989
után történt.

– Az én dolgom lesz, hogy hordjam az italokat, és
dögönyözzem a vállatokat.

Miután az elmúlt hetekben záporoztak rá a csapások, Jane azt
mondta a szüleinek, hogy nem megy el a bálba. Miért tenné ki
magát ennek? Az előzékenység is ezt diktálta. A petíció
szervezőinek legalább alkalmuk lesz újabb aláírásokat gyűjteni.
Ha elmegy, még abba a kínos helyzetbe hozhatja valamelyik



aláírásgyűjtőt, hogy megkörnyékezze őt a saját gyereke
kizárásával.

Ám ma reggel, miután rendesen kialudta magát, az eső
hangjára és szokatlan derűlátásra ébredt.

Még semmi nincs elintézve, de nemsokára lesz.
Miss Barnes már visszaírt neki, hétfőn reggel találkoznak az

iskola előtt. Tegnap fodrász után ráírt Celeste-re, és
megkérdezte, ihatnának-e egy kávét, de Celeste azt felelte, hogy
betegen fekszik otthon. Jane nem tudta eldönteni, hogy szóljon-
e neki Maxről a hétfői találkozó előtt. (Szegény nő az ágyat
nyomja. Ne most tudja meg.) Talán feleslegesen. Celeste túl
rendes ahhoz, hogy ez tönkretegye a barátságukat. Minden
rendben lesz. A petíciót diszkréten elsüllyesztik. Miután
kipattan a hír, némelyik szülő talán bocsánatot is kér tőle.
(Nagylelkűen fogadja majd.) Ez sem teljesen lehetetlen, nem
igaz? Nem akarja átragasztani Celeste-re a rossz szülő címkét,
de a többiek nyilván másképp is reagálnak, ha kiderül, hogy
Celeste gyereke a zaklató. Arról biztosan nem születik petíció,
hogy Maxet függesszék fel. A gazdagokat és szépeket sosem
szólítják fel távozásra. Celeste és Perry számára talán nem lesz
könnyű, de Max megkap minden támogatást. Azzal ki is fújt.
Vihar a biliben.

Maradhat Pirriweeben, dolgozhat tovább a Blue Bluesban, és
ihatja Tom kávéját.

Tudta, hogy hajlamos az ilyen indokolatlanul optimista
fellángolásokra. Ha egy ismeretlen hang azt mondta a
telefonban, „Chapman kisasszony?”, nyomban valami
nevetséges és képtelen gondolata támadt, mint hogy „talán
nyertem egy autót!” (pedig életében nem vett sorsjegyet).
Mindig kedvelte személyiségének ezt a sajátos vonását, még ha
az eszelős derűlátás mindig és mindenkor megalapozatlannak
is bizonyult.

– Azt hiszem, mégis elmegyek abba a bálba – közölte
anyjával a telefonban.



– Menj csak – biztatta anyja. – Menj csak emelt fővel.
(Jane anyja kurjongatni kezdett, amikor meghallotta, amit

Ziggy mesélt Maxről. „Mindig tudtam, hogy nem Ziggy volt!”
kiáltozta olyan harsány lelkesedéssel, ami nem hagyott kétséget
afelől, hogy megvoltak a maga kételyei.)

Jane anyja és apja azzal töltötték a délutánt, hogy belevágtak
egy vadonatúj Csillagok háborúja kirakóba, hátha ezzel
átragasztja a családi szenvedélyt Ziggyre. Másnap délelőtt
Dane elvitte Ziggyt egy beltéri sziklamászó falhoz, majd
vasárnap délután visszahozta neki.

– Legalább lesz egy kis időd magadra – tette hozzá Jane
anyja. – Kapcsolódj ki. Megérdemled.

Jane azt tervezte, hogy utoléri magát a mosással, befizet
néhány számlát a neten, és rendbe teszi Ziggy szobáját anélkül,
hogy Ziggy feldúlná, amit épp csak rendbe tett, de ahogy
közeledett a parthoz, úgy döntött, beugrik a Blue Bluesba.
Abba a meleg, meghitt kis fészekbe. Tom hasas kályhájában
biztosan dohog a tűz. A Blue Blues, ébredt rá, lassan kezd a
második otthonává válni.

Leállt egy ingyenes parkolóhelyen, a tengerparti sétány
közelében. Nem látott más autót. Mindenki otthon maradt. Az
összes szombat délelőtti sporteseményt lemondták. Jane
körülnézett az utastér padlóján, ahol az ernyőjét általában
tartotta, mielőtt rájött, hogy az ernyő ezúttal otthon maradt a
lakásában. Az eső úgy záporozott a szélvédőjére, mintha egy
asszisztens vödörből öntené rá. Nagyon eltökéltnek, nagyon
nedvesnek és hidegnek tűnt, olyan esőnek, ami a levegőt is
belefojtotta.

Fejére tette tenyerét, ahogy az esélyeket latolgatta. Legalább
nincs olyan sok haja, ami megázhatna. Egyebek mellett ez felelt
a jókedvéért. Az új frizurája.

Lehajtotta a tükröt, hogy tanulmányozza az arcát.
– Imádom – mondta előző nap Mrs. Ponder lányának. –

Egyszerűen imádom.



– Mondja csak el mindenkinek, hogy nekem köszönheti az új
külsejét – mosolygott Lucy.

Jane nem hitte volna, hogy a rövidebb haj így átformálja az
arcát, és kiemeli a szemét. A sötétebb hajszín még a bőrtónusát
is megváltoztatta.

Most először a hotel óta, amikor azok a szavak az elméjébe
furakodtak, csak belenézett a tükörbe, és jóleső örömmel
tekintett magára. Abba se tudta hagyni, csak bárgyún
vigyorgott, és forgatta a fejét.

Zavarba ejtőnek találta, hogy ilyen őszinte boldogságot merít
ilyen felszínes külsőségből. Vagy ez a természetes? A normális?
Talán nincs azzal semmi baj, ha tetszik magának. Talán nem
kell kielemeznie a részleteket, nem kell gondolnia Saxon
Banksre és a társadalom elvárásaira, a fiatalságra és
vékonyságra, a photoshoppolt modellek által támasztott
lehetetlen elvárásokra, meg hogy egy nő önbecsülésének nem
lehet alapja a külső, mert igazából a belső értékek számítanak,
és így tovább, bla-bla-bla… elég ebből! Új frizurája van, ami jól
áll neki, és ez boldoggá teszi.

(„Ó!” kapott az arcához anyja, amikor betoppant az ajtón, s
úgy tűnt, menten sírva fakad. „Nem tetszik?” Jane végigsimított
a haján, máris kételkedett önmagában, de az anyja így felelt:
„Jaj, Jane, te kis butus, egyszerűen gyönyörű vagy”)

A slusszkulcsra tette a kezét. Legjobb lesz hazamenni.
Nevetséges dolog kimenni ilyen esőbe.

Mégis irracionális módon vágyott a Blue Bluesra, s
mindenre, amit jelentett: az illatokra, a melegségre, a kávéra.
Azt is akarta, hogy Tom lássa az új frizuráját. A melegek mindig
észreveszik az ilyesmit.

Vett egy nagy levegőt, kinyitotta az ajtót, és rohant, ahogy
csak bírt.



66. fejezet

Celeste későn ébredt az eső és a komolyzene hangjaira. A házat
betöltötte a sonka és a tojás illata, ami azt jelentette, hogy Perry
odalent van a konyhában, míg a fiúk a lábukat lógatva,
pizsamában ülnek a konyhaszigetnél, és üdvözölt tekintettel
nézik: imádtak főzni az apjukkal.

Egyszer egy cikkben arról olvasott, hogy minden
kapcsolatban létezik egy „szeretetegyenleg”. Ha valamivel
kedveskedünk a párunknak, mintha befizetnénk erre a
számlára. Egy negatív megjegyzés megfelel a pénzkivételnek.
Az a trükk, hogyan tartsuk egyensúlyban a kettőt. A feleség
fejének falba verése óriási pénzfelvételnek minősül. Korán kelni
a gyerekekkel és reggelit készíteni – csekély ellentételezés.

Feltornászta magát, és kitapogatta a tarkóját. Még sajgott, de
rendbe jött. Elképesztő, milyen gyorsan megkezdődik a
gyógyulás és felejtés folyamata. Végtelenített ciklusban.

Ma este adománygyűjtő bál. Perryvel beöltöznek Audrey
Hepburnnek és Elvis Presley-nek. Perry a neten rendelte meg a
saját ruháját, egy elsőrangú londoni jelmezestől. Ha Harry
herceg egyszer be akar öltözni Elvisnek, valószínűleg ugyanitt
rendel. Mindenki más műanyag kiegészítőket vesz a dolláros
boltban.

Holnap pedig Perry elrepül Hawaiira. Igazi kéjutazás lesz,
ezt ő maga is bevallotta. Néhány hónapja megkérdezte, nincs-e
kedve vele tartani, és egy pillanatig komolyan mérlegelte is,
mintha ez lenne a megoldás. Egy trópusi nyaralás. Koktélok és
masszázsok. Távol a mindennapos stressztől. Mi történhet? (Sok
minden. Perry egyszer egy ötcsillagos szállodában ütötte meg,
amiért azzal húzta, hogy rosszul használja a „konzekvens” szót.



Sosem felejti el azt a döbbent megalázottságot az arcán, amikor
ráeszmélt, hogy egész életében ezt csinálta.)

Mire Perry kiélvezi Hawaiit, ő már átköltözik a fiúkkal a
McMahons Point-i lakásba. Időpontot kért a család ügyvédjétől.
Ez a könnyebbik része. A jogi csatározásoktól sosem félt. Sok
embert ismer. Sikerülni fog. Persze szörnyen érzik majd
magukat, de menni fog. A férje sosem gyilkolná meg. A
veszekedések után mindig olyan sötét színben látja a világot.
Különösen a gyilkol szót érezte masszív túlzásnak, amíg a
vélelmezett gyilkos odalent sütötte a tojást a kölykökkel.

Egy ideig szörnyű lesz, de utána egyenesbe jönnek. A
kölykök ettől még együtt készíthetik a reggelit apuval, ha nála
töltik a hétvégét.

A tegnapi volt az utolsó alkalom, hogy bántotta.
Ennek vége.
– Anya, anya! Sütöttünk neked tojást! – A fiúk berontottak a

szobába, és úgy kapaszkodtak fel az ágyra, mint a szorgos kis
rákok.

Perry bukkant fel az ajtóban. Úgy egyensúlyozta a tányért
kinyújtott kezén, ahogyan egy elegáns étteremben a pincérek.

– Nyami! – mosolyodott el Celeste.



67. fejezet

– Tudom, mit csináljunk – jelentette ki Ed.
– Nem, nem tudod – hűtötte le Madeline.
A nappali asztalánál ülve hallgatták a kopogó esőt, és

komoran ették Jane muffinjait. (Rettenetes, hogy csak hordta és
hordta őket, mintha az lenne a szent küldetése, hogy
megduplázza Madeline derékméretét.)

Abigail a szobájában feküdt az ágyon, amivel gyönyörű
baldachinos fekhelyét pótolták. Mélyen a fülébe dugta a
fülhallgatóját, és az oldalán fekve a mellkasáig felhúzta a térdét.

A weboldal még mindig élt. Abigail szüzességére még bárki
licitálhatott a világ bármely táján.

Madeline olyan kiszolgáltatottnak érezte magát, mintha
kíváncsi szemek kémlelnének be az ablakán, mintha idegen
férfiak lopóznának nesztelenül a folyosón, hogy a lányukra
csorgassák a nyálukat.

Miután a múlt éjjel átjött Nathan, több órán át együtt
győzködték Abigailt, hol könyörgéssel, hol észérvekkel, hol
kiabálással, hol könnyekkel. Végül Nathan lett az, aki
tehetetlenségében sírva fakadt, ami láthatóan megdöbbentette
Abigailt, de a nevetséges kis csitri akkor sem adta be a derekát.
Nem árulta el nekik a jelszót. Nem állította le az oldalt. Az
aukció talán folytatódott, talán nem, de szerinte nem is ez
számított, csak hogy „ne legyenek már olyan rögeszmések a
szex rész miatt”. Azért hagyta fent a weboldalt, hogy ráirányítsa
a figyelmet a kérdésre, mert „azoknak a kislányoknak ő az
egyedüli szócsöve”.

Ez az egocentrikus gondolkodás, mintha a nagy nemzetközi
segélyszervezetek csak malmoznának, amíg Abigail Mackenzie



a Pirriwee-félszigetről megoldja a problémát. Abigail
kijelentette, hogy azok a borzalmas kommentek se izgatják.
Azok a trollok senkik és semmik a szemében. Az egésznek
nincs jelentősége. Az emberek mindenfélét összeirkálnak az
interneten.

– Nehogy a rendőrséggel gyere – figyelmeztette Madeline
Edet. – Komolyan mondom, hogy…

– Kapcsolatba lépünk az Amnesty International ausztrál
központjával. Ők se akarják, hogy egy ilyen akció kapcsán
emlegessék őket. Ha a szervezet, ami valóban képviseli az
elnyomott gyerekeket, azt mondja neki, hogy állítsa le az oldalt,
hallgatni fog rá.

Madeline rámutatott az ujjával.
– Ez jó. Ez akár működhet is.
Az előtér felől csattanások és dörejek hallatszottak. Fred és

Chloe nem viselte túl jól a bezártságot.
– Add vissza! – sikoltotta Chloe.
– Soha! – ordította Fred.
Futva rontottak a szobába. Mindketten ugyanazt a papírlapot

markolászták.
– Csak azt ne mondjátok, hogy azon a darab papíron

veszekedtek – nyögött fel Ed.
– Nem osztja meg velem! – sikoltozta Chloe. – Pedig ez

közkincs!
– Akkor ugyanúgy az enyém is! – rikoltozta Fred.
Szokványos körülmények között Madeline jót mulatott volna

a szóváltáson.
– Az én papírrepülőm! – jelentette ki Fred.
– Én rajzoltam az utasokat!
– Nem is!
– Már nem kell így befeszülnötök. – Ahogy elfordult,

Madeline Abigailt látta az ajtókeretben.
– Mi? – kérdezte.
Abigail mondott valamit, amit nem hallott Fred és Chloe



kiabálásától.
– Francos pokol! – Kiragadta a papírt Fred kezéből,

kettétépte, és mindkettőnek adott egy-egy fél repülőt. – Most
pedig tűnés a szemem elől! – mennydörögte.

A kölykök elhordták az irhájukat.
– Leállítottam az oldalt – sóhajtott Abigail, mint akinek a föld

minden terhe nyomja a vállát.
– Leállítottad? Miért? – Madeline ellenállt a késztetésnek,

hogy égnek lökje a karját, és körbe-körbe szaladgáljon, mint
Fred, amikor gólt lőtt.

Abigail felé nyújtott egy kinyomtatott e-mailt.
– Ezt kaptam.
Ed és Madeline együtt olvasta el.

Címzett: Abigail Mackenzie
Feladó: Larry Fitzgerald

A nevem Larry Fitzgerald, és örülök, hogy megismerkedhetünk.
Felteszem, nem sok 83 éves férfit ismer itt a világ túlsó felén, a dél-
dakotai Sioux Fallsban. Drága feleségemmel sok évvel ezelőtt,
1987-ben jártunk Ausztráliában, mielőtt még ön megszületett.
Alkalmunk nyílt megcsodálni Sydney híres Operaházát is.
(Építész vagyok, ha már nyugdíjas is, és mindig arról álmodtam,
hogy láthatom az Operaházat.) Ausztrália népe melegen és
kedvesen fogadott. Sajnálatos módon, az én csodálatos feleségem
tavaly eltávozott. Azóta is hiányzik, minden egyes nap. Kedves
Mackenzie kisasszony, amikor belebotlottam a weboldalába,
megindított az ön nyilvánvaló szenvedélye és a vágya, hogy
ráirányítsa a figyelmet ezeknek a gyerekeknek a szenvedéseire.
Nem kívánom megvásárolni a szüzességét, szeretnék viszont
licitálni az árverésen. Íme, az ajánlatom. Ha azonnali hatállyal
lezárja az árverést, én is azonnali hatállyal átutalok 100 000
dollárt az Amnesty Internationalnek. (Erről természetesen
bizonylatot küldök.) Éveken át küzdöttem az emberi jogok



tiszteletben tartásáért, s bár nagyra értékelem az erőfeszítéseit, még
ön is gyermek, Mackenzie kisasszony, ezért tiszta lelkiismerettel
nem nézhetem végig, ahogy ez a projekt eléri a célját. Várom
válaszát, hogy megtudjam, sikeresnek tekinti-e a licitemet.

Őszinte tisztelettel:
Larry Fitzgerald

Madeline és Ed egymásra nézett, majd Abigailre.
– Szerintem százezer dollár elég nagy adomány. – Abigail

már a hűtő nyitott ajtajában állt, és egyenként kihúzkodta a
fiókokat, hogy beléjük kukkantson. – Az Amnesty International
biztos tud kezdeni valamit, tudjátok, ennyi pénzzel.

– Az tuti – felelt Ed semleges hangon.
– Visszaírtam neki, és megmondtam, hogy leállítom az

oldalt. Ha nem küldi el az elismervényt, újra fellövöm.
– Természetesen – mormolta Ed. – Tegye csak meg, amit

ígért.
Madeline Edre vigyorgott, mielőtt visszafordult Abigailhez.

Láthatta, amint a megkönnyebbülés szétáradt kislánya fiatal
testében, és csupasz lábaival kis táncot járt a hűtő előtt. Abigail
csapdába manőverezte magát, de Larry, a dél-dakotai
csodatévő kiutat kínált neki.

– Ez bolognai spagetti? – tartott fel Abigail egy műanyag
edényt. – Éhen pusztulok.

– Azt hittem, már vega vagy – jegyezte meg Madeline.
– Akkor nem, ha itt vagyok. – Abigail a mikróhoz vitte az

edényt. – Itt túl nehéz vegának lenni.
– Áruld már el – élénkült fel Madeline –, mi volt a jelszó?
– Bármikor megváltoztathatom – vont vállat Abigail.
– Tudom.
– Sosem találod ki.
– Tudom – bólintott Madeline. – Apáddal mindent

próbáltunk.
– Nem – rázta a fejét Abigail. – Ez az. A jelszó.



Sosemtalálodki.
– Okos – ismerte el Madeline.
– Kösz. – Abigail megajándékozta egy gödröcskés mosollyal.
A mikro csilingelt. Abigail kinyitotta az ajtót, és kivette az

edényt.
– Azt ugye tudod, hogy ennek lesznek bizonyos ö…

következményei – jelezte Madeline. – Ilyet nem lehet, hogy
apáddal kifejezetten megkérünk valamire, te pedig oda se
bagózol.

– Persze – felelt Abigail könnyed hangon. – Tedd csak, amit
tenned kell, anyu.

Ed megköszörülte a torkát, de Madeline megrázta a fejét.
– Ehetek itt a szobában, amíg nézem a tévét? – emelte fel

Abigail a gőzölgő tálat.
– Persze – felelt Madeline.
Abigail szó szerint ugrált örömében.
Ed hátradőlt, és összefonta ujjait a tarkóján.
– Rakétaválság elhárítva.
– Hála Mr. Larry Fitzgeraldnak. – Madeline kézbe vette a

kinyomtatott e-mailt. – Még szerencse…
Elhallgatott, és beharapta az ajkát. Valóban szerencse?



68. fejezet

A Blue Blues ajtajában „Zárva” tábla fogadta. Ahogy az
üvegajtóra tette tenyerét, Jane kis árvának érezte magát. Nem is
emlékezett rá, hogy látta-e már zárva a Blue Bluest.

Nevetséges és képtelen módon bőrig ázott a nagy semmiért.
Leengedte kezét az ajtóról, és elmorzsolt a fogai közt egy

szitkot. Szuper. Oké. Most hazamegy és lezuhanyozik. Bárcsak
két perc huszonhét másodpercnél tovább folyna a meleg víz a
lakásában. Két perc és huszonhét másodperc nem elég hosszú
idő, hogy átmelegedjen. Csak arra elég, hogy még fájóbbá tegye
a meleg víz hiányát.

Visszafordult az autó felé.
– Jane!
Feltárult az ajtó.
Tom hosszú ujjú fehér pólót és farmert viselt. Hihetetlenül

száraznak, melegnek és fenségesnek tűnt. (Magában mindig a
finom kávéval és a finom ételekkel azonosította, ezért, ha csak
meglátta, működésbe léptek a pavlovi reflexei.)

– Be volt zárva – sóhajtott gyászos hangon. – Sosincs bezárva.
Tom nedves karjára tette száraz kezét, és behúzta a

kávézóba.
– Magának nyitva vagyok.
Jane végignézett magán. A cipője megtelt vízzel. Minden

lépésre szörcsögő hangot adott. Az esővíz könnycseppként
pergett le az arcán.

– Sajnálom – nyögött fel. – Nem volt esernyőm, és azt
gondoltam, ha elég gyorsan szaladok…

– Ne is törődjön vele! Folyton ez van. Az emberek tűzön-
vízen átkelnek, csak hogy bejussanak. Menjünk hátra, kerítek



valami száraz göncöt. Úgy döntöttem, egyszer én is
megtehetem, hogy bezárok és tévézek. Órák óta nem jött senki.
Hát a kishaverom, Ziggy?

– A szüleim vigyáznak rá, hogy este elmehessek a szülői
bálba – felelte Jane. – Kirúgok a hámból.

– Azt meghiszem – vigyorgott Tom. – Az itteni szülők nem
vetik meg az italt. Tudja, hogy én is megyek? Madeline
beszervezett.

Jane követte a kávézón át, közben nedves lábnyomokat
hagyott mindenfelé. Tudta, hogy Tom a kávézó hátsó részében
lakik, de még sosem jutott be a „Személyzeti bejáró” feliratú
ajtón.

– Ó – sóhajtott fel, amint Tom kitárta előtte. – Ez olyan
izgalmas!

– Bizony ám – bólintott Tom. – Maga nagyon-nagyon
szerencsés lány.

Ahogy körülnézett, kis garzont látott, amit mintha a
kávézóból választottak volna le: ugyanaz a fényes padló és
fehér fal, ugyanazok a polcok és rongyosra olvasott könyvek.
Csak a falnak támasztott szörfdeszka és gitár, az egymásra
polcolt CD-k különböztek.

– Nem hiszem el – nyögött fel Jane.
– Mi az? – kérdezte Tom.
– Maga is kirakózik. – Az asztalon fekvő félig megoldott

puzzle-ra mutatott. Megvizsgálta a dobozt. Felsőfok a javából
(ahogy a testvére mondaná): egy fekete-fehér fénykép a háborús
Párizsról, kétezer apró darabra szétszabdalva. – Mi is csináljuk.
Mármint a családom. De mint a megszállottak.

– Nálam is mindig készül egy – vallotta be Tom. – Segít
kikapcsolódni.

– Pontosan – bólintott Jane.
– Mondok valamit – élénkült fel Tom. – Kerítünk tiszta ruhát,

ehet velem egy jó töklevest, utána segít kirakni a képet.
Melegítőnadrágot és csuklyás pulóvert kerített a fiókos



szekrényből, amíg Jane bement a fürdőszobába, és a
mosdótálba tette az összes átázott cuccát, egészen az
alsóneműig. A tiszta ruhákon is Tom és a Blue Blues illatát
érezte.

– Chaplinnek érzem magam, nem Chapmannek – húzkodta
egyszerre a pulóver ujját és a melegítő derekát.

– Így ni. – Tom gondosan feltűrte az ujjakat, Jane pedig
engedelmesen hagyta, mint egy kisgyerek. Alaptalanul
boldognak érezte magát. Mint akit kényeztetnek.

Leült az asztalhoz. Tom hozott neki egy tál töklevest, benne
tejföllel és pirított zsemlekockákkal.

– Úgy érzem, mintha folyton etetne – jegyezte meg Jane.
– Magára is fér – bólintott Tom. – Egyen csak.
Szájába vett egy kanállal az édes-csípős levesből.
– Már tudom, mi volt olyan fura! – élénkült fel Tom hirtelen.

– Levágatta a haját! Fantasztikusan áll.
Jane elnevette magát.
– Idefelé azon gondolkodtam, hogy egy meleg férfi biztosan

észreveszi a különbséget. – Felvette a kirakó egy darabkáját és
mindjárt a helyére is illesztette. Egész otthonosan érezte magát:
evett és kirakózott. – Bocs. Tudom, hogy iszonyú közhelyes…

– Hm.
– Mi az? – Jane felnézett rá. – Ez a helye. Nézze. A tank

csücske. Amúgy hihetetlen ez a leves! Miért nincs az étlapon?
– Nem vagyok meleg – közölte Tom.
– Jaj, dehogyisnem – vigyorgott Jane. Feltételezte, hogy csak

otrombán ugratják.
– Nem – ismételte meg Tom. – Nem és nem.
– Mi?
– Tudom, hogy kirakózom, és mesés töklevest főzök, de attól

még hetero vagyok.
– Ó! – Jane érezte, ahogy bíborvörösre vált az egész arca. –

Sajnálom. Azt hittem… nem is hittem. Tudtam! Honnét is?
Valaki mondta. Igen, Madeline mondta még egész régen, de



akkor is emlékszem. Elmesélte az egész sztorit, hogyan
szakított a barátjával, ami nagyon megviselte, azután mást se
csinált, csak sírt és szörfözött…

Tom elvigyorodott.
– Az Tom O’Brien lesz. Szerintem róla beszélt.
– Tom O’Brien, a karosszériás? – Tom O’Brien magas és

testes férfi volt, bozontos fekete szakállal. Eddig nem tudatosult
benne a tény, hogy mindkét férfit ugyanúgy hívják, minden
másban annyira különböztek egymástól.

– Tökéletesen érthető – tette hozzá Tom. – Valószínűbb, hogy
a kávézós Tom meleg, mint az a Tom, aki acéllemezeket
kalapál. Amúgy mostanra kiheverte a szakítást, és fülig
szerelmes valaki másba.

– Hű. – Jane eltűnődött. – Akkor azért olyan illatosak a
számlái.

Tom felhorkant.
– Remélem, hogy… tudja, nem bántottam meg – sietett

hozzátenni Jane.
Még a fürdő ajtaját se csukta be egészen, amikor átöltözött.

Résnyire nyitva hagyta, mintha Tom egy másik lány lenne,
hogy e közben is zavartalanul beszélhessenek. Még bugyi se
volt rajta, annyira természetesen társalogtak. Vele mindig olyan
természetesen viselkedett. Ha tudta volna, hogy hetero, sokkal
jobban féltette volna a lelki biztonságát. Azért adta át magát a
vonzalomnak, mert melegként Tom úgysem viszonozhatja.

– Dehogyis – nyugtatta meg Tom.
Találkozott a tekintetük. A férfi arca, ami a hónapok során

meghitten ismerős lett számára, egyszeriben idegennek hatott.
Főként, ahogy elpirult. Ahogy mindketten elpirultak. A gyomra
nagyot rándult, mintha hullámvasúton ülne. Ó, ördög és pokol!

– Szerintem ez oda a sarokba megy – élénkült fel Tom.
Jane megnézte, és a helyére illesztette a darabot. Remélte,

hogy Tom az ügyetlenségének tudja be reszkető ujjait.
– Igaza van – hebegte.



* * *

Carol: Láttam, ahogy Jane akkor este, hogy is mondjam csak,
meghitt társalgást folytatott az egyik apukával. Összedugták a
fejüket, és szinte biztos vagyok abban, hogy a férfi megfogta a
térdét. Őszintén szólva, kicsit megbotránkoztam.

Gabrielle: Nem egy apuka volt, csak Tom! A kávézós Tom. A
meleg Tom!



69. fejezet

Fél órával az adománygyűjtő bál előtt

– Annyira szép vagy, anyu – áradozott Josh.
A hálószoba ajtajából meredt Celeste-re, aki ujjatlan fekete

kisestélyit viselt hosszú fehér kesztyűvel és a gyöngysorral,
amit Perry hozott neki Svájcból. Még a haját is sikerült feltűznie
egy elfogadható Audrey Hepburn stílusú kontyba, s épp az
imént talált egy régi gyémánttal kirakott hajtűt. Egészen jól
nézett ki. Madeline elégedett lehet vele.

– Köszönöm, Joshie. – Celeste hirtelen nem emlékezett másik
alkalomra, amikor egy ártatlan kis bók ennyire meghatotta. –
Gyere ide egy ölelésért.

A fiú odaszaladt, az ágy szélére ült, és hagyta magát
megszeretgetni. Sosem bújt annyit, mint Max, ezért mindig
kihasználta az alkalmakat, ha szükségét érezte egy ölelésnek.
Hajához préselte ajkát. Korábban bevett még néhány
fájdalomcsillapítót, bár nem tudta biztosan, szüksége van-e
még rájuk. Mindenesetre úgy érezte, mintha kilépne a testéből,
és a levegőben úszna.

– Anya – hallotta Josht.
– Hm?
– El kell mondanom egy titkot.
– Ühüm. Mi az? – Celeste behunyta a szemét, és még

szorosabban ölelte az ő engedelmes kisfiát.
– Nem akarom elmondani – tette hozzá Josh.
– Nem muszáj elmondanod – szólt Celeste álomittas hangon.
– De rosszul érzem magam tőle.
– Mi az, amitől rosszul érzed magad? – Celeste felemelte a



fejét és összpontosítani próbált.
– Oké, szóval Max már nem bántja Amabellát – bökte ki Josh

–, de tegnap megint lelökte a könyvtár lépcsőjén Skye-t, és azt
mondtam, hogy ezt nem csinálhatja, és nagyon összevesztünk,
mert azt mondtam, hogy meg fogom mondani.

Max lelökte Skye-t.
Skye-t. Bonnie és Nathan bátortalan és szorongó kis árváját.

Max lelökte a lépcsőn Skye-t. Megint. A gondolattól, hogy a fia
bántotta azt a törékeny gyermeket, a rosszullét kerülgette.

– De miért? – kérdezte. – Miért csinált ilyet? – A tarkója újra
sajogni kezdett.

– Nem tudom – vont vállat Josh. – Ilyeneket csinál.
– Várj egy picit. – Celeste telefonja csörögni kezdett valahol a

földszinten. A homlokára tapasztotta a mutatóujját. Kezdtek
összekavarodni a gondolatai. – Azt mondtad, „Max már nem
bántja Amabellát”. Ezt hogy értetted?

– Felveszem! – kiáltott odalent Perry.
Josh kezdett türelmetlen lenni.
– Nem, nem, anya. Figyelj! Már nem érdekli Amabella. Skye

az. Vele gonoszkodik. Amikor senki se látja, csak én.
– Anya! – Max rontott be, az arcán ujjongó örömmel. –

Megmozdult egy fogam! – Szájába akasztotta az ujját. Nem is
lehetett volna aranyosabb. Édesebb és ártatlanabb. Arca
megőrizte kisbabás kerekségét. Mindenáron el akarta veszíteni
egy fogát, annyira várta a fogtündért.

Amikor a fiúk háromévesek lettek, Josh egy dömpert kért,
míg Max egy babát. Perryvel mosolyogva nézték, ahogy
elringatta a babát, és altatót énekelt neki. Külön értékelte a
tényt, hogy Perry egyáltalán nem bánja, ha a fia ennyire
férfiatlan módon viselkedik. Persze hamar lecserélte a babát
egy fénykardra, de ettől még az ő tündéri kisfia maradt, a
legkedvesebb kiskölyök a világon.

Aki félénk kislányokat pécéz ki magának, és bántja őket. Ő
az osztály réme. „Mit gondol, a bántalmazás hatással van a



fiaira?” kérdezte Susi. „Semmilyen formában nincs rájuk
hatással”, jelentette ki.

– Jaj, Max – sóhajtott fel.
– Érzem! – kiáltott fel Max. – Nem csak kitaláltam! Biztosan

meglazult. – Felnézett, amikor Perry is belépett a szobába. –
Olyan viccesen nézel ki, apu! Hé, apu, nézd meg a fogam! Nézd
csak meg!

Perryre alig lehetett ráismerni a tökéletesen illeszkedő fényes
fekete parókában, aranyszínű napszemüvegben, és persze a
jellegzetes, csillogó ékkövekkel borított Elvis-kezeslábasban.
Celeste mobilját tartotta a kezében.

– Hű! Ezúttal tényleg meglazult? Hadd nézzem!
Letette a telefont az ágyra, Celeste és Josh mellé, azzal

letérdelt Max elé, és az orrára tolta szemüvegét, hogy jobban
lásson.

– Átvettem egy üzenetet – vetett egy pillantást Celeste-re,
mielőtt Max alsó ajkára helyezte az ujját. – Lássuk csak,
cimbora. Mindytől.

– Mindytől? – kérdezte Celeste szórakozottan. – Nem
ismerek semmilyen Mindyt. – Jane-re és Ziggyre gondolt. A
petícióra, amelyen Max nevének kellett volna szerepelnie. El
kell mondania az iskolában. Most azonnal hívja fel Miss
Barnest? Vagy Jane-t?

– A főbérlődtől – tette hozzá Perry.
Celeste gyomra ökölnyire szűkült. Hagyta, hogy Josh

ficánkolva lecsusszanjon az öléből.
– Lefogadom, hogy nem is lazult meg! – szaladt oda Josh a

testvéréhez.
– Egy kicsit talán mégis. – Perry összeborzolta Max haját,

mielőtt visszaigazította a szemüvegét. – Új füstriasztót
szerelnek a lakásodba, és tudni akarják, hogy hétfő délelőtt
otthon lesz-e valaki. Mindy a kilenc órát javasolja, ha neked is
megfelel. – A derekánál fogva felkapta mindkét fiút, úgy lógtak
a csípőjén, mint két csimpaszkodó kismajom, az arcukon széles



mosollyal. Perry Celeste felé billentette a fejét. – Otthon tudsz
lenni akkor, szívem?

Megszólalt a csengő.



70. fejezet

Az adománygyűjtő bál estéje

Stu: Ahogy beléptünk az ajtón, a kezünkbe nyomtak egy olyan
rózsaszín csajos koktélt.

Samantha: Isteni koktél volt. Az egyetlen bibi, hogy a hatodikos
tanárok elszámolták magukat, emiatt mindegyik felért három
felessel. Amúgy ezek tanítják matekra a kölykeinket.

Gabrielle: Majd’ éhen haltam, mert arra az estére tartalékoltam
az egész napi kalóriamennyiséget. Ittam egy fél pohárral és…
hopplá!

Jackie: Sok céges rendezvényre járok, ahol nem kispályások
vedelnek, de azt kell mondjam, még sosem láttam, hogy egy
csapat ilyen szélsebesen lerészegedett volna.

Thea: Késtek a kajaszállítók, így mindenkinek kopogott a
szeme, miközben itta ezeket a bivalyerős koktélokat.
Gondoltam is magamban, hogy ez a katasztrófa legbiztosabb
receptje.

Miss Barnes: Nem vet jó fényt a tanárokra, ha lerészegednek
egy iskolai rendezvényen, ezért én mindig csak egyet iszom, de
az a koktél! Arra se emlékszem, miket hordtam össze az
embereknek.

Mrs. Lipmann: Felülvizsgálunk minden olyan szabályt, mely
az iskolai rendezvényeken történő alkoholfogyasztásra



vonatkozik.

* * *

– Koktélt? – A szőke Audrey Hepburn felé nyújtotta a tálcáját.
Jane elfogadta a rózsaszín italt, mielőtt körülnézett a

nagyteremben. A Szőke Bubik nyilván egyeztettek maguk
között, hogy mindannyian egyforma gyöngysort, falatnyi fekete
ruhát és feltűzött frizurát viseljenek. Talán így csoportos
kedvezményt is kaptak Mrs. Ponder lányától.

– Új vagy a suliban? – kérdezte a Szőke Bubi. – Nem
emlékszem, hogy láttalak volna.

– A fiam az előkészítőbe jár – felelte Jane. – Idén kezdtünk.
Basszus, ez a pia nagyon ütős.

– Ja, a hatodikos tanárok találták ki. Azt a nevet adták neki,
hogy „Ne a tanárok előtt” vagy ilyesmi. – A Szőke Bubi hirtelen
hátrahőkölt. – Ó! Én ismerlek! Levágattad a hajad. Jane, igaz?

„Ja, én vagyok az. A zaklató anyja. Azaz mégsem.”
A Szőke Bubi úgy passzolta tovább, mintha égetné a kezét.
– Jó mulatást! Arra van az ülésrend. – Elutasító

kézmozdulattal intett a terem irányába.
Jane belevegyült a tömegbe, a gesztikuláló Elvisek és

kuncogó Audrey-k közé, akik mind rózsaszín koktélokat
kortyolgattak. Tomot kereste, akiről tudta, hogy szívesen
kielemezné vele, pontosan mitől is olyan finom ez az ital.

„Tom hetero.” A gondolat hol meglapult, hol rugós műanyag
békaként újra felpattant az agyában. Poing! „Tom nem meleg!”
Poing! „Tom nem meleg!” Poing!

Egyszerre találta nevetségesnek, fenségesnek és rémisztőnek.
Hirtelen szembekerült Madeline-nel, a rózsaszín jelenéssel:

rózsaszín ruha, rózsaszín táska, rózsaszín ital a kézben.
– Jane! – Madeline világító rózsaszín koktélruháját zöld

strasszokkal hintették meg, de erről a tényről teljesen elvonta a
figyelmet a derekán viselt óriási, rózsaszín szatén masni. A



helyiségben szinte minden nő feketét viselt, de Madeline persze
ezúttal is megtalálta a módját, hogy kiríjon a tömegből.

– Mesésen nézel ki – mosolygott Jane. – Az ott Chloe tiarája?
Madeline megérintette a rózsaszín műanyag ékkövekkel

díszített fejdíszt.
– Ja, de nehogy azt hidd, hogy elengedte a bérleti díjat. Te

viszont fantasztikusan nézel ki! – Megragadta Jane karját, és
lassan megforgatta a lányt. – A hajad! Nem is mondtad, hogy le
akarod vágatni. Tökéletes. Lucy Ponder csinálta? És ez a ruci!
Annyira cuki!

Maga elé perdítette Jane-t, és megérintette az ajkát.
– Jane! Te kirúzsoztad magad! Annyira… – Hangja

megremegett az érzelmektől. – Annyira boldog vagyok, hogy
kirúzsoztad magad!

– Hányadik rózsaszín koktélnál tartasz? – kérdezte Jane,
miközben belekortyolt a magáéba.

– Ez még csak a második – felelte Madeline. – Szörnyű,
elviselhetetlen menzeszgörcsöm van. Lehet, hogy ma este még
kinyírok valakit. De akkor is! Minden rendben! Minden csodás!
Abigail leállította a weboldalát. Várjunk csak, te még nem is
tudsz a weboldaláról, igaz? Annyi minden történt! Csupa
rettenetes katasztrófa. Hé, várj csak! Mi volt tegnap? A
találkozón a tudodkivel?

– Milyen weboldalt állított le Abigail? – Jane újra rácuppant a
szívószálra, és látta, amint a rózsaszín folyadék maradéka is
eltűnik. Egyből a fejébe szállhatott, mert csodás, felhőtlen
boldogság hullott rá. – A találkozó a pszichológussal nem is
mehetett volna jobban. – Nem Ziggy az, aki zaklatta Amabellát.

– Hát persze, hogy nem – bólogatott Madeline.
– Azt hiszem, ezt örökre lezárhatjuk – jelentette ki Jane.
– Szerinted tényleg van bennük alkohol? – ráncolta a

homlokát Madeline. – Olyan az ízük, mint egy édes gyerekkori
emléké. Mint a fülledt nyári délutánoké, mint az első csóké,
mint a…



– Ziggy tetves – szúrta közbe Jane.
– Akárcsak Chloe és Fred – komorodott el Madeline.
– Jaj, nekem is annyi mesélnivalóm van. Tegnap Harper férje

előadta nekem a Tony Soprano magánszámát. Azt mondta, ha
még egyszer Harper közelébe megyek, a törvény teljes
szigorával le fog sújtani rám. Tulajdonos valami ügyvédi
irodánál.

– Graeme? – hördült fel Madeline. – Az ég szerelmére, csak
valami közjegyző vagy mi.

– Tom mindkettőt kivágta a kávézóból.
– Ez komoly? – Madeline láthatóan megborzongott az

izgatottságtól.
– A puszta kezével. – Jane megpördült, és meglátta maga

előtt Tomot, aki farmert és kockás inget viselt. Ő is a kezében
szorongatott egy elmaradhatatlan rózsaszín koktélt.

– Tom – szólította meg olyan hévvel, mintha a háborúból tért
volna vissza. Önkéntelenül közelebb is lépett hozzá, aztán
riadtan hátrarebbent, amint a karjuk egymáshoz ér.

– Mindketten nagyon szépek – dicsérte őket Tom, pedig csak
Jane-t látta.

– Nem is olyan, mint Elvis – adott hangot csalódottságának
Madeline.

– Nem szeretek beöltözni. – Tom öntudatosan elsimította
tökéletesre vasalt ingét. – Bocs. – Az ing nem igazán illett hozzá.
Messze jobban nézett ki a fekete pólóban, amit a kávézóban
viselt. A gondolattól, hogy Tom csupasz mellkassal és komoly
arccal vasalgatta ezt a nem túl előnyös inget a lakásában, Jane-t
gyengédség és vágyakozás töltötte el.

– Hé, jól érzem, hogy menta is van benne? – kérdezte Tom
Jane-től.

– Ez az! – élénkült fel Jane. – Azután eperszirup, pezsgő…
– …és szerintem vodka. – Tom ivott egy kortyot. – Tisztes

adag vodka.
– Gondolja? – Jane megigézetten tapadt tekintetével a férfi



ajkára. Mindig is jóképűnek találta, de sosem elemezte ki, hogy
miért. Nos, leginkább az ajka miatt. A gyönyörű, szinte nőiesen
ívelt ajka miatt. Sötét napja ez a meleg közösségnek.

– Aha! – kiáltott fel Madeline. – Aha!
– Mi az? – kérdezte Tom.
– ’Estét, haver. – Ed szambázott oda Madeline-hez, és

átkarolta a derekát. Fekete-arany Elvis-jelmezt viselt
denevérujjakkal és széles gallérral. Nem lehetett megállni
nevetés nélkül.

– Tomnak miért nem kell hülyét csinálnia magából? –
kérdezte Ed, mielőtt vigyorogva Jane-hez fordult. – Hagyd abba
a kuncogást, Jane. Amúgy dögösen nézel ki. Csináltál valamit a
hajaddal?

Madeline bárgyú vigyorral meredt Jane-re és Tomra,
miközben a tekintete ide-oda ugrált kettejük között, mintha
teniszmeccset nézne.

– Nézd, drágám – fordult Edhez. – Tom és Jane.
– Igen, látom őket – bólintott Ed. – Sőt, már beszéltem is

velük.
– Amikor annyira nyilvánvaló – lelkendezett Madeline

csillogó szemmel, szívére tett kézzel. – El se hiszem, hogy ez
nekem…

Jane mérhetetlen megkönnyebbülésére nem fejezte be, csak
elnézett a válluk felett.

– Nézd már, kik vannak itt! A bálkirály és a bálkirályné.



71. fejezet

Perry nem szólt, ahogy megtették a rövid távolságot az iskoláig.
Így is elmentek. Celeste el se tudta hinni, hogy elmennek, de
hát mit is gondolt? Persze, hogy elmennek. Sosem mondták
volna le. Néha hosszú ujjút kellett húznia, néha kifogásokat
kellett találnia, de a film pergett tovább.

Perry máris kitette őket a jelmezükben a Facebookra. Olyan
benyomást keltettek, mint két kedélyes, mókakedvelő ember,
akik semmit sem vesznek túl komolyan, ugyanakkor törődnek
a gyerekeik iskolájával és a helyi közösséggel. A poszt
tökéletesen illett a tengerentúli utazások, drága kulturális
események és egyéb fényűző időtöltések közé. Egy
adománygyűjtő bál csakis jót tehet a megítélésüknek.

Egyenesen maga elé meredt, a sebesen mozgó ablaktörlő
lapátokra. A szélvédő tökéletesen leképezte elméjének
végtelenített ciklusát. Ködös. Tiszta. Ködös. Tiszta. Ködös.
Tiszta.

Elnézte férje kezét a kormányon. Tettre kész kezek. Gyengéd
kezek. Erőszakos kezek. Csak egy Elvis-jelmezes férfi, útban
egy iskolai rendezvény felé.

Vagy egy férj, aki csak most jött rá, hogy a felesége el akarja
hagyni. Megsebzett szerelmes. Elárult, dühös férfi. Egy a sok
közül.

Ködös. Tiszta. Ködös. Tiszta.
Amikor Gwen megérkezett, hogy vigyázzon a fiúkra, Perry

minden bűverejét bevetette, mintha az élete múlna rajta. Gwen
eleinte hűvösen fogadta Perry közeledését, ám mint kiderült,
Elvis volt a gyengéje. Belekezdett egy történetbe arról, hogy őt
is beválogatták Elvis „aranylányai” közé, amikor az arany



Cadillac bejárta Ausztráliát, míg Perry diszkréten félbe nem
szakította, akár egy úriember, ha lekér valakit.

Az eső lanyhult, ahogy behajtottak az iskola utcájába.
Mindenütt kocsik parkoltak, a bejárat közelében mégis várt egy
hely Perryre, mintha előre lefoglalta volna. Neki mindig jutott
parkoló. A lámpák zöldre váltottak előtte. A dollár árfolyama
engedelmesen járt le-fel. Talán ezért is dühítette, ha valami nem
engedelmeskedett az akaratának.

Leállította a motort.
Egyikük se moccant vagy szólt. Celeste látott egy előkészítős

anyukát, amint elsiet az autó mellett hosszú ruhájában, amiben
csak egészen apró lépéseket tehetett. Pöttyös gyerekernyőt
szorongatott a kezében. Gabrielle, gondolta Celeste. Aki csak a
súlyáról tud beszélni.

Perry felé fordult.
– Max zaklatta Amabellát. Renata kislányát.
Perry tovább nézett maga elé.
– Honnét tudod?
– Josh elmondta – felelte Celeste. – Mielőtt elindultunk. Max

helyett vádolták be Ziggyt.
„Ziggyt. Az unokatestvéred gyerekét.”
– Azt a gyereket, akit emiatt ki akartak rúgni az iskolából. –

Egy pillanatra behunyta a szemét, amíg belegondolt, ahogy
Perry a falba verte a fejét. – Azon a petíción Max nevének kellett
volna szerepelnie, nem Ziggyének.

Perry felé fordította a fejét. Vadidegennek tűnt a fekete
parókájában. A sötétben szinte világított a szeme.

– Majd beszélünk a tanárokkal.
– Én beszélek a tanárokkal – javította ki Celeste. – Te nem

leszel itt, emlékszel?
– Persze – bólintott Perry. – Akkor holnap beszélek Max

fejével, mielőtt kimegyek a reptérre.
– Mit fogsz mondani neki? – kérdezte Celeste.
– Nem tudom.



Óriási, súlyos fájdalomtömb nehezedett a mellkasára.
Szívroham? Dühroham? Csak az összetört szíve? A felelősség
súlya?

– Azt mondod majd, hogy nem szabad így bánni a
lányokkal? – kérdezte, mint aki leveti magát a szakadékba.
Egyetlen szót se. Ilyet végképp ne. Megszegi az íratlan szabályt.
Azért, mert Perry Elvis Presley-nek öltözött, és ettől semmi sem
tűnik valódinak, vagy azért, mert Perry már tud a lakásról, és
ettől minden valóságosabb lett, mint valaha?

Perry arca átalakult, mintha kettéhasadt volna.
– A fiúk soha…
– De igen! – kiáltotta Celeste. Túl sokáig színlelt már minden

erejével. – A tavalyi szülinapjuk előtti este Max felkelt, és ott
állt az ajtóban, amikor…

– Oké – szakította félbe Perry.
– És amikor a konyhában te… és én…
A férfi megadóan felemelte a kezét.
– Oké, oké.
Celeste elhallgatott.
A férfi egy hosszú pillanat múltán megszólalt.
– Szóval kibéreltél egy lakást?
– Igen – felelte Celeste.
– Mikor mész el?
– Jövő héten – felelte Celeste. – Azt hiszem, jövő héten.
– A fiúkkal?
Most kellene igazán rettegned, gondolta. Ez egyáltalán nem

úgy alakul, ahogy Susi szerint kellene. Forgatókönyv. Terv.
Menekülési útvonal. Nem halad elég óvatosan, de éveken át
mintha tojásokon lépdelt volna, és tudta, hogy az sem változtat
semmin.

– Még szép, hogy a fiúkkal.
A férfi élesen beszippantotta a levegőt, mintha hirtelen

fájdalmai lennének. Kezébe temette arcát, és előrehajolt, míg
homloka a műszerfalhoz préselődött, és egész testén rángások



szaladtak végig.
Celeste meredten nézte, és sokáig nem tudta eldönteni, mit

csinál. Rosszul van? Nevet? Görcsbe állt a gyomra, és az ajtó
felé nyúlt, ám ekkor Perry felemelte a fejét, és felé fordult.

Könnyektől ragyogott az arca. Az Elvis-paróka félrecsúszott
a fején.

– Szerzek segítséget. Esküszöm, szerzek segítséget.
– Nem fogsz. – Az eső lankadni kezdett. Láthatta odakint az

esernyők alatt összebújó Audrey-kat és Elviseket. Hallhatta
kiáltozásukat és nevetgélésüket.

– De igen. – A férfi tekintete felélénkült. – Tavaly dr. Hunter
elküldött egy pszichiáterhez. – Diadal érződött a hangján,
ahogy eszébe jutott.

– Te beszéltél dr. Hunternek… rólunk? – Dr. Hunternek, a
család kedves, nagyapó korú orvosának.

– Azt mondtam neki, hogy szorongásos rohamaim vannak –
vallotta be Perry.

Látta, ahogy Celeste arckifejezése megváltozik.
– Dr. Hunter ismer bennünket – védekezett –, de tényleg el

akartam menni egy pszichiáterhez. El akartam mondani neki,
csak valahogy nem kerültem el hozzá, azután meg azt hittem,
egyedül is képes leszek megoldani.

Ettől még nem változott meg semmi. Tudta, hogyan jár az
elméje körbe-körbe, végtelen ciklusban.

– Azt hiszem, az a beutaló már lejárt, de szerzek másikat. Az
egész olyan, amikor dühös leszek… nem is tudom, mi történik
velem. Kész őrület. Mintha nem lenne felette hatalmam… soha,
de soha nem döntök úgy, hogy így lesz… egyszerűen csak
megtörténik, és alig tudom elhinni, és arra gondolok, hogy ez
soha, de soha nem történhet meg újra, azután megint olyan,
mint tegnap. Rosszul vagyok, ha a tegnapra gondolok, Celeste.

Az autó ablakai kezdtek bepárásodni. Celeste lyukat törölt
az oldalsó ablakon, hogy kilásson. Perry úgy beszélt, mintha
őszintén hinne abban, hogy most először meri kimondani ezt,



mintha ez most vadonatúj helyzet lenne.
– Nem nevelhetjük fel így a fiúkat.
Kinézett az esős, sötét utcára, amit minden hétköznap reggel

betöltötték a kiáltozó-nevetgélő gyerekek.
Kisebb sokként érte a felismerés, hogy ha Josh nem árulja be

Maxet a viselkedése miatt, talán még most sem hagyná el Perryt.
Meggyőzné magát, hogy túldramatizálja a helyzetet, hogy a
tegnap nem is volt olyan szörnyű, hogy bármelyik férfi joggal
lenne dühös, ha úgy megaláznák, ahogyan ő megalázta Perryt
Madeline és Ed előtt.

Mindig a fiúk miatt maradt, de most először a fiúk miatt lép.
Engedte, hogy az erőszak a mindennapi életük része legyen. Az
elmúlt öt évben kifejlesztett egyfajta dacreakciót, ami lehetővé
tette számára, hogy visszaüssön, sőt elsőként üssön. Úgy
karmolt, rugdosott és pofozkodott, mintha ez lenne a normális.
Gyűlölte, mégis megtette. Ha pedig marad, ezt örökíti a fiaira is.

Elfordult az ablaktól, hogy Perryre nézzen.
– Vége – jelentette ki. – Neked is tudnod kell, hogy vége.
Perry ajka megrándult. Látta rajta, hogy kész harcolni,

taktikázni, győzni. Ő sosem veszít.
– Lemondom ezt az utat. Lemondok mindent. Az

elkövetkező hat hónapban mást se teszek, csak magunkra
figyelek, meggyógyítom magunkat, nem is magunkat, hanem
magamat. Mostantól… Jézus Krisztus!

Hátrahőkölt, miközben tekintete Celeste válla fölé siklott.
Celeste elfordult, és levegő után kapkodott. Mintha egy
szellemarc préselődött volna az üvegnek.

Perry lenyomott egy gombot, mire Celeste ablaka
leereszkedett. Renata sugárzó mosollyal hajolt be, egyik
kezében a válláról aláhulló gézsállal. Férje közvetlenül mellette
állt, egy hatalmas fekete ernyővel óvta az esőtől.

– Bocs! Nem akartalak megijeszteni. Nincs kedvetek bebújni
az ernyőnk alá? Egyszerűen mesésen néztek ki.



72. fejezet

Mintha két filmcsillag érkezne, gondolta Madeline. Volt valami
Perry és Celeste mozgásában: mintha egy színpadon lépdeltek
volna, tökéletes tartásban, arcukon a kameráknak szánt
mosollyal. Hasonló jelmezt viseltek, mint a vendégek közül oly
sokan, mégis úgy tűnt, mintha egyedül Perry és Celeste nem
öltözött volna be, mintha az igazi Elvis és Audrey érkezne.
Minden nő, aki fekete Álom luxuskivitelben ruhát viselt,
megérintette szánalmas kis gyöngysorát. Minden fehér Elvis-
kezeslábasos férfi behúzta a hasát. A rózsaszín koktélok szintje
kitartóan esett.

– Hű! Celeste hihetetlenül néz ki.
Madeline elfordult, és meglátta a mellette álló Bonnie-t.
Akárcsak Tom, láthatóan Bonnie se szívelte a jelmezbált.

Haja egyenesen omlott alá egyik vállára. Smink sehol. Mint egy
hajléktalan a menhelyi bálon: hosszú ujjú top valami megfakult
vékony anyagból (minden öltözéke ugyanilyen bosszantóan
lógott rajta, hogy Madeline legszívesebben megragadta és
megigazította volna), formátlan szoknya, régi bőröv, csomó
koponya és csont, ócska cigányos bizsuk, mert ékszernek az
ilyet nem lehet nevezni.

Ha Abigail itt lenne, hogy megnézze magának az anyját és a
mostoháját, Bonnie öltözékét csodálná meg, Bonnie-t szeretné
utánozni. Ami rendben is van így, mert egyetlen kamasz se akar
az anyjára hasonlítani, ezt Madeline is tudta, de miért nem tud
Abigail valami random drogfüggő hírességért rajongani? Miért
pont Bonnie kell neki?

– Mi újság, Bonnie? – kérdezte.
Figyelte, ahogy Tom és Jane elvegyül a tömegben. Valaki



általános derültség közepette egy szója lattét rendelt Tomtól
(szegénytől), de ő láthatóan nem bánta, csak folyton visszatért a
tekintetével Jane-hez, ahogyan ő is hozzá. Ahogy égbekiáltóan
kölcsönös vonzalmukat figyelte, Madeline úgy érezte, mintha
egy gyönyörű, kivételességében is hétköznapi eseményt látna,
amilyen mondjuk egy madárfióka kikelése. Mindeközben
társalgást folytatott volt férje feleségével, s bár az alkohol
kellemesen elzsibbasztotta, a felszín alatt ott morajlottak a
menzeszgörcs rengései.

– Ki vigyáz most Skye-ra? – kérdezte Bonnie-tól. – Jaj, de
sajnálom! – Megkocogtatta a homlokát. – Fel kellett volna
ajánlanunk, hogy hozd át hozzánk. Úgyis Abigail vigyáz Fredre
és Chloéra. Legalább együtt lett volna az egész fészekalj.

Bonnie óvatosan elmosolyodott.
– Skye az anyámnál van.
– Abigail megtaníthatta volna őket a weblapkészítésre – tette

hozzá Madeline ugyanebben a pillanatban.
Bonnie arcáról lefagyott a mosoly.
– Figyelj, Madeline…
– Ó, szóval Skye az anyádnál van – folytatta zavartalanul

Madeline. – Annál az anyádnál, akivel Abigailnek olyan
„különleges” a kapcsolata, igaz?

Szemét módon viselkedett. Borzalmas, aljas emberként.
Találnia kellett valakit, akinek elmondhatta ezeket a
rettenetesen szemét dolgokat, de mégsem ítélte el ezekért. Hol
lehet Celeste? Celeste tökéletes erre a célra. Elnézte, ahogy
Bonnie kiitta a poharát. Szőke Bubi bukkant fel egy újabb tálca
rózsaszín itallal. Madeline elvett kettőt magának és Bonnie-nak.

– Mikor kezdődik a vetélkedő? – kérdezte a Szőke Bubitól. –
Lassan mindenki túl részeg lesz ahhoz, hogy koncentráljon.

A Szőke Bubi várható módon vele érzett.
– Tudom! Teljesen le vagyunk maradva. Mostanra

végeznünk kellett volna a büfévacsorával, de a szállító
iszonyatos dugóba keveredett a Pirriwee Roadon. – Kifújt a



szeméből egy szőke loknit. – Ugyanott, ahol a DJ-nk, Brett
Larson is.

– Majd Ed lesz a DJ! – élénkült fel Madeline. – Ed nagyon jó
DJ! – A tekintetével keresni kezdte Edet, így éppen látta, amint
lelkesen lepacsizott Renata férjével. „Remek választás, drágám.
Nem hallottad, hogy a feleséged tegnap belerohant a felesége autójába,
hogy utána mindketten lekiabálják az eget?” Ed nyilván azt hitte,
hogy ő Gareth, a golfozó, nem pedig Geoff, a madárbarát – talán
ezért kérdezgette tőle, hogy mostanában járt-e kint a pályán.

– Köszi, de Brettnél van a vetélkedő összes kérdése is.
Hónapokig tartott, amíg kidolgozta őket. Egész multimédiás
prezentációt is csinált hozzá. – A Szőke Bubi visszavonult a
tömegbe. – Csak kitartás!

– Ez a koktél egyből az ember fejébe száll – jegyezte meg
Bonnie.

Madeline csak fél füllel figyelt rá. Renatát nézte, aki hűvösen
biccentette Ed felé, majd sietve elfordult, hogy szóba
elegyedjen valaki mással. Erről hirtelen eszébe jutott az aktuális
pletyka, miszerint Renata férje a francia nevelőnőbe szerelmes.
Ez az érdekes újság ment ki azonnal a fejéből, amikor tudomást
szerzett Abigail weboldaláról. Most pedig rosszul érezte magát,
amiért visszakiabált, amikor Renata a koccanás után rákiabált.

Bonnie megingott a talpán.
– Manapság alig iszom, ezért lehet ennyire alacsony a

toleranc…
– Bocsáss meg, Bonnie – vágott közbe Madeline. – Ki kell

mentenem a férjemet. Úgy látom, önfeledt társalgásba merült
egy házasságtörővel, és nem szeretném, ha tippeket adna neki.

Bonnie félrebillentette a fejét, hogy lássa, kivel társalog Ed.
– Ne félj – nyugtatta meg Madeline. – A te férjed nem fog

megcsalni. Nathan a végsőkig hűséges, kivéve, ha gyereket
szülsz neki. Ó, várj csak, téged nem is hagyott faképnél a
gyerekeddel. Az én voltam.

Pokolba a jófejséggel. Túlértékelik. A holnap Madeline-je



talán bánni fog minden egyes szót, ami elhagyta a száját, de a
ma este Madeline-je teljesen kivirul attól, hogy végre lerázhatja
magáról a láncait. Hát nem csodálatos, ha az ember csak úgy
kimondhatja, amire gondol?

– Tényleg, hol van a kedvenc exférjem? – ráncolta a
homlokát. – Ma este még nem is láttam. El se tudom mondani,
milyen fantasztikus, hogy bármikor belefuthatok Nathanbe még
egy iskolai bálon is!

Bonnie a hajával babrált, és kissé ködös tekintettel nézett rá.
– Nathan kerek tizenöt éve hagyott el. – Volt valami a

hangjában, amit Madeline azelőtt sosem hallott. Valami nyers
él, amiről lekopott a díszlakk. De érdekes! Ez az, Bonnie,
kérlek, mutasd meg végre a sötét oldalt!

– Szörnyű, rettenetes dolgot tett – folytatta Bonnie. – Olyan
dolgot, amit sosem fog megbocsátani magának, de talán itt
lenne az ideje, hogy te megbocsáss neki, Madeline. A
megbocsátás jótékony élettani hatásai egyszerűen elképesztőek.

Madeline magában forgatta a szemét. Vagy talán látványosan
is. Egy pillanatig azt hitte, hogy pillantást vethet a valódi
Bonnie-ra, de az csak tolta tovább ezt a tünde baromságot.

S még csak most kezdett belendülni.
– Személyes tapasztalataim alapján elmondhat…
Hirtelen örömkiáltások harsantak a mögötte tömörülő

csoportban. Valaki felsikoltott, „Annyira örülök neked!”, majd
másvalaki hátralépett, és meglökte Bonnie-t, akinek a koktélja
így Madeline rózsaszín ruháján landolt.

* * *

Gabrielle: Baleset volt. Davina megölelte Rowenát, aki épp
bejelentett valamit. Talán azt, hogy sikerült elérnie az ideális
testsúlyát.

Jackie: Rowena épp akkor jelentette be, hogy vett egy
Thermonixet. Vagy Vitamixet. Már nem tudom, én a való



világban élek. Davina erre megölelte. Csak mert vett egy új
konyhai gépet. Ne gondolja, hogy csak kitaláltam az egészet.

Melissa: Nem, nem, a legújabb tetűjárványról beszéltek, és
Rowena azt kérdezte Davinától, megnézte-e már a saját haját,
mire az egyik férj úgy tett, mintha látna valamit ugrálni Davina
hajában. Szegény lány teljesen bepánikolt, és meglökte Bonnie-
t.

Harper: Mi? Dehogyis! Bonnie hozzávágta a poharát Madeline-
hez. Láttam!



73. fejezet

A vetélkedőnek már több mint egy órája el kellett volna
kezdődnie. Jane lágyan hullámzó imbolygást érzékelt, mintha
hajófedélzeten állna. A helyiségben egyre melegebb lett. A
korábbi hidegre való tekintettel túl magasra vették a fűtést. Az
arcok kipirultak. Az eső újra nekieredt, csak úgy verte a tetőt,
ezért mindenkinek fel kellett emelnie a hangját, ha azt akarta,
hogy hallják. A terem megtelt nevetéssel. Az a szóbeszéd járta,
hogy valaki rendelt pizzát. A gondoskodó asszonyok táskájából
előkerültek a vészhelyzetre tartogatott rágcsálnivalók.

Jane elnézte, ahogy egy megtermett Elvis ötszáz dolláros
adományt kínált fel Samantha sós-ecetes chipséért.

– Még szép – fogadta el az ajánlatot Samantha, de a férje, Stu
kikapta kezéből a chipseszacskót, mielőtt még nyélbe üthették
volna az üzletet. – Bocs, haver, de ez most jobban kell nekem,
mint a kölyköknek az az okostábla.

Ed Madeline-hez fordult.
– Neked miért nincs rágcsa a táskádban? Hát miféle asszony

vagy te?
– Hová raktam volna? – lengette előtte Madeline falatnyi

retiküljét. – Fejezd már be, Bonnie! Jól vagyok. – Elhessegette
magától Bonnie-t, aki mindenhová követte egy maroknyi
papírtörlővel.

Két Audrey és egy Elvis harsány és szenvedélyes vitát
folytatott a központi szintfelmérőről.

– Semmi sem bizonyítja, hogy…
– Bemagoltatják velük a tesztet. Tényszerűen tudom, hogy

bemagoltatják velük a tesztet.
Szőke Bubik szaladgáltak, mobiltelefonnal a fülükön.



– A szállító már csak öt percre van! – adott hangot
rosszallásának egyikük, amikor meglátta a sós-ecetes chipset
falatozó Stut.

– Bocs. – Stu felé nyújtotta a zacskót. – Kérsz egyet?
– Oké. – A Szőke Bubi kivett egy chipset, mielőtt elrobogott.
– Egy orgiát se tudnának megszervezni a bordélyban –

csóválta a fejét Stu.
– Sssz – pisszegte le Samantha.
– Ezek az iskolai bálok mindig ilyen… – Tom nem találta a

megfelelő szót.
– Nem tudom – vallotta be Jane.
Tom mosolyogva nézte. Jane mosolyogva nézte. Úgy tűnt,

mintha egész este ezt csinálták volna, mintha valami bennfentes
tréfán osztoznának.

„Drága istenem, add, hogy ne csak képzelődjek!”
– Tom! Jön már a habos frapuccinóm? Haha!
Tom szeme egy pillanatra elkerekedett, azután máris

bevonták egy másik beszélgetésbe.
– Jane! Éppen magát keresem. Hogy van? – Miss Barnes

bukkant fel, a szokásosnál egy tűsarokkal magasabban.
Hatalmas kalapot viselt, hozzá rózsaszín boát és napernyőt.
Amennyire Jane meg tudta ítélni, kicsit se hasonlított Audrey
Hepburnre. Las-san és ta-gol-tan ejtette a szavakat, amiből
mindenki tudta, hogy be van csípve.

– Hogy bírja? – érdeklődött, mintha Jane-t a közelmúltban
súlyos veszteség érte volna. Egy pillanatra el kellett
gondolkodnia, mire utalhat.

Hát persze, a petícióra. Az egész iskola azt hiszi, hogy a
gyereke bántja a társait. Oké. Tökmindegy. (Tom nem meleg!)

– Hétfőn a tanítás előtt beszélünk, jó? – tette hozzá Miss
Barnes. – Gondolom, az… ügyről lesz szó.

Lebegő idézőjelbe foglalta az „ügy” szót.
– Igen – bólintott Jane. – El kell mondanom valamit, de most

nem alkalmas. – Tekintetével követte Celeste-et és a férjét, de



még arra sem tudta rávenni magát, hogy odamenjen köszönni.
– Amúgy a My Fair Lady-s Audrey Hepburnnek öltöztem –

közölte Miss Barnes neheztelve. Végigmutatott jelmezén. – Az
Álom luxuskivitelben mellett más filmeket is csinált, csak hogy
tudja.

– Pontosan tudom – vonta össze a szemöldökét Jane.
– Amúgy ez a zaklatás ügy teljesen eldurvult – folytatta Miss

Barnes. Már nem tagolta a szavakat, így jobb híján egymásba
olvadtak. – Mindennap kapok leveleket az aggódó szülőktől.
Mintha összebeszéltek volna. Nem állnak le. „Tudnunk kell,
hogy a gyermekeink biztonságos környezetben tanulnak.”
Aztán ott vannak a passzív-agresszívak: „Tudom, hogy
nincsenek elegen, Miss Barnes, ezért szülőként szívesen segítek.
Szerda délután egykor rá is érek.” Ha meg nem válaszolok
azonnal: „Kérem ajánlatom szíves tudomásulvételét, Miss
Barnes.” És persze minden kurva levelet továbbítanak Mrs.
Lipmann-nek is.

Miss Barnes szívószála az üres pohár alját kaparászta.
– Bocs a kéretlen szóért. Egy előkészítős tanárnak nem illik

káromkodnia. A gyerekek előtt nem is szoktam. Ha esetleg arra
gondolna, hogy hivatalos panaszt tesz.

– Most nincs szolgálatban – nyugtatta meg Jane. – Mondhat,
amit csak akar. – Hátrébb lépett, mert Miss Barnes kalapja
társalgás közben folyamatosan a homlokát verte. Hol lehet
Tom? Meg is van, egy csomó Audrey karéjában.

– Szolgálatban? Én mindig szolgálatban vagyok! Tavaly a
volt pasimmal Hawaiira mentünk, de alig léptünk be a
szállodába, máris meghallottam egy édi-bédi kis hangot: „Miss
Barnes! Miss Barnes!” Az a kölyök megkeserítette az egész
félévemet, erre ugyanabban a hotelben szálltunk meg! És még úgy
kellett tennem, mintha örülnék neki! Játszani vele a kibaszott
medencében. A szülők meg a napozószékükből néztek és
vigyorogtak, mint a fakutya, mintha valami rohadt nagy
szívességet tennének. A pasimmal azon a nyaraláson



szakítottunk, és tutira az a kölyök tehetett róla. El ne mondja
senkinek! Azok a szülők is itt vannak. Jesszusom, esküdjön
meg, hogy nem mondja el senkinek!

– Megesküszöm – bólintott Jane. – Az életemre.
– Amúgy, hol is tartottam? Ja, a levelek. Az még semmi.

Folyton idejönnek! – Miss Barnes a padlóhoz ütötte napernyője
végét. – A szülők. Amikor csak akarnak. Renata bármikor
leléphet a melóhelyéről, hogy random ránézzen Amabellára,
mintha nem lenne a pedagógiai asszisztens, aki mást se csinál,
csak őt figyeli. Oké, sosem láttam, amikor történt, amiért furdal
is a lelkiismeret, de nemcsak Renatáról van szó. Éppen egy
foglalkozás kellős közepén vagyok, amikor hirtelen felnézek, és
ott áll az ajtóban egy szülő, aki csak figyel. Rohadt ijesztő.
Mintha mindenhová követnének.

– Ez egészen olyan, mintha magát zaklatnák – ismerte el Jane.
– Hé, figyelne egy kicsit? Már megint. – Eltolta az arcából Miss
Barnes kalapját. – Nem kér még egy italt? Nagyon úgy fest,
mint akire ráférne.

– A hétvégén meg elmegyek a drogériába – folytatta Miss
Barnes –, mert van az a szörnyű húgyúti fertőzésem, új dokihoz
járok, bocs, túl sok információ, ott állok a pultnál, erre a
semmiből ott terem mellettem Thea Cunningham, még azt se
hallom, hogy köszönne, de máris arról beszél, hogy Violet
milyen zaklatottan ment haza az iskolából, mert Chloe azt
mondta neki, hogy nem egyformák a hajcsatjai. Amikor tényleg
nem egyformák. Az ég szerelmére, ez még nem zaklatás! A
kölykök ilyenek. De nem, szegény kis Violet lelki törést
szenvedett, és beszéljek már az osztály előtt arról, hogy mindig
legyünk kedvesek egymással és… Elnézést, most látom, hogy
Mrs. Lipmann meg akar ölni a tekintetével. Jobb lesz, ha
kiszaladok a mosdóba.

Miss Barnes olyan lendülettel pördült meg, hogy rózsaszín
boája Jane arcába lendült.

Jane elfordult, és újra szembetalálta magát Tommal.



– Nyújtsa ide a kezét – kérte a férfi. – Rajta!
Felé nyújtotta a kezét, ő pedig belenyomott egy maroknyi

sós perecet.
– Az a nagy ijesztő Elvis talált egy zacskóval a konyhában. –

Tom felemelte a kezét, hogy eltávolítson valami rózsaszínűt a
hajából. – Toll – mosolygott.

– Kösz. – Jane rávetette magát a perecekre.
– Jane. – Hűvös érintést érzett a karján. Celeste-ét.
– Szia! – köszönt boldogan Jane. Celeste szinte ragyogott, már

a puszta megjelenésével is emelte az est fényét. Miért érzi
magát mindig ilyen furán a szép emberek társaságában? Senki
sem tehet a külsejéről, de amikor olyan jó rájuk nézni, és Tom is
hozott neki perecet, még picit el is pirult, amikor kiszedte azt a
tollat a hajából, és nem meleg, ezek a koktélok pedig irtó
fincsik, úgyhogy mostantól szeretni fogja az iskolai bálokat,
mert nagy hirtelen semmi se jut eszébe, ami ennyire vicces
lenne.

– Beszélhetnénk egy percre? – kérdezte Celeste.



74. fejezet

– Kimehetnénk az erkélyre? – javasolta Celeste Jane-nek. – A
friss levegőre.

– Persze – bólintott Jane.
Olyan fiatalnak és gondtalannak tűnik, gondolta Celeste.

Mint egy boldog kamaszlány. A túlfűtött teremben bezártnak
érezte magát. Verítékcseppek gyöngyöztek a hátán. Az egyik
cipője kitartóan addig dörzsölte a sarkát, míg sikerült olyan
sebet marnia a bőrére, amilyennek a felfekvést képzelte. Úgy
tűnt, ennek az estének sosem lesz vége. Itt ragad az idők
végezetéig, körötte a beszélgetések gonosz kis foszlányaival.

– Mondtam is, hogy ez elfogadhatatlan…
– Teljesen inkompetensek, pedig nekik kellene vigyázniuk…
– Az elkényeztetett kis majmok, nem esznek mást, csak

gyorskaját…
– Ha nem tudsz parancsolni a kölyködnek, jobb lenne…
Celeste hátrahagyta Perryt Eddel, hogy a golfról

társalogjanak. Férje időközben visszaváltott bűbájos
üzemmódra, és mindenkit elkábított azzal a „még életemben
nem hallottam ilyen érdekes dolgot” tekintetével, ugyanakkor
messze többet ivott a szokásosnál, és ő látta rajta, hogyan vált
irányt a hangulata, olyan észrevétlenül, mint egy óceánjáró.
Látta megfeszülő állát, üvegesen fénylő szemét.

Mire hazaindulnak, nyoma sem lesz a kétségbeesett,
megtörten zokogó embernek. Pontosan tudta, hogyan
tekeregnek és csavarodnak a gondolatai, mint egy ősi fa
gyökerei. Máskor egy olyan szörnyű „veszekedés” után, mint a
tegnapi, hetekig biztonságban lenne, de az a bérlakás felér egy
árulással. Tiszteletlenül viselkedett Perryvel. Megszégyenítette.



Titkolózott előtte. Az est végére már nem számít más, csak az ő
csalárdsága. Mintha csak ez lenne, mintha másként tökéletes
boldogságban élnének, amikor váratlanul valami rejtélyes és
érthetetlen dolgot tesz: titokban alattomos tervet sző az
elhagyására. Ami valóban rejtélyes és érthetetlen. Megérdemli,
bármi is történik vele.

Senkit sem találtak a terem teljes hosszán végigfutó erkélyen.
Még mindig esett, és a tető ellenére a szél befújta a finom
vízpermetet, amitől nedves és síkos lett a csempeburkolat.

– Talán mégsem volt jó ötlet – szabadkozott Celeste.
– Nem, jó itt. Odabent kezd túl nagy hangzavar lenni.

Egészség!
Koccintottak Celeste-tel, és mindketten ittak.
– Eszelősen jó ez a koktél – jegyezte meg Jane.
– Eszelősen – értett egyet Celeste. A harmadiknál tartott.

Mintha puha vattába burkolta volna minden érzését, még
tompán lüktető rettegését is.

Jane mélyen beszívta a levegőt.
– Szerintem most már eláll. Olyan tiszta a levegő. Sós és friss.

– Az erkély széléhez sétált, és a nedves korlátra tette a kezét.
Kinézett az esős éjszakába. Fellelkesült.

Celeste a rothadás nyirkos bűzét érezte.
– El kell mondanom valamit – törte meg a csendet.
Jane felhúzta a szemöldökét.
– Igen? – Vörös rúzst visel, figyelte meg Celeste. Madeline

teljesen odalesz.
– Mielőtt ma este idejöttünk, Josh elmondta, hogy Max az,

aki zaklatja Amabellát, nem Ziggy. Teljesen ledöbbentem.
Sajnálom. Annyira sajnálom. – Felnézett, és látta, amint Harper
lép ki az erkélyre. A táskájában turkált, majd miután vetett
feléjük egy pillantást, az erkély túlsó végébe, hallótávolságon
kívülre vonult, hogy rágyújtson.

– Tudom – bólintott Jane.
– Tudod? – Celeste hátralépett, és kis híján elcsúszott a



kövezeten.
– Ziggy tegnap elmondta. Amabella mindenbe beavatta, és

megkérte, hogy tartsa titokban. Ne is törődj vele! Minden
rendben.

– Semmi nincs rendben! Az a szörnyű petíció és az ilyen
emberek… – Biccentett Harper irányába. – Szegény kis Ziggy,
és azok a szülők, akik eltiltották tőle a gyerekeiket. Ma este
mindent elmondok Renatának, Miss Barnesnak és Mrs.
Lipmann-nek. Elmondom mindenkinek. Felállok és
nyilvánosan bejelentem: „Megvádoltatok egy ártatlan gyereket.”

– Nem kell megtenned – rázta a fejét Jane. – Majd rendbe jön.
Minden rendbe jön.

– Rettenetesen sajnálok mindent. – Celeste hangja
megremegett, ahogy Saxon Banksre gondolt.

– Hé! – Jane a karjára tette a kezét. – Minden rendben. Nem
lesz semmi gond. Nem a te hibád.

– Részben az én hibám is – sóhajtott Celeste.
– Én nem hiszem – jelentette ki határozottan Jane.
– Csatlakozhatunk?
Félresiklott az üvegajtó. Nathan és Bonnie érkezett. Bonnie

úgy festett, mint szokás szerint, míg Nathan Perry jelmezének
költséghatékony változatát viselte, csak időközben levette a
fekete parókát, és úgy játszadozott vele, mint egy bábbal.

Celeste tudta, hogy Madeline kedvéért kötelessége utálnia
Nathant és Bonnie-t, ez sokszor mégis nehezére esett.
Mindketten ártalmatlannak tűntek, és annyira próbáltak
megfelelni, nem is beszélve az édes kis Skye-ról.

Úristen!
Teljesen elfelejtette. Josh szerint Max „megint” lelökte a

lépcsőn Skye-t. Új áldozatot választott magának. Szólnia kell
nekik. Mielőtt még meggondolhatta volna, bele is vágott.

– Nathan, Bonnie, örülök, hogy itt vagytok, mert ma este
kiderült, hogy a fiam, Max zaklatott néhány lányt az osztályból.
Úgy tudom, a ti lányotokat is lelökte a lépcsőn… néhányszor. –



Érezte, ahogy a vér az arcába szökik. Jane megnyugtatóan ismét
a karjára tette a kezét. – Annyira sajnálom, én csak…

– Minden rendben – felelt Bonnie higgadtan. – Skye
beszámolt róla. Kidolgoztunk egy stratégiát arra az esetre, ha
újra előfordulna.

Stratégiát, gondolta komoran Celeste. Bonnie egészen úgy
beszélt, mint Susi, mintha Skye családon belüli erőszak
áldozata lenne. Elnézte, ahogy Harper elnyomta cigarettáját a
nedves korláton, majd gondosan zsebkendőbe csomagolta,
mielőtt besietett és tüntetően feléjük se nézett.

– Ma küldtünk erről egy e-mailt Miss Barnesnak – vallotta be
Nathan. – Remélem, nem bánod, de Skye szörnyen félénk és
visszahúzódó, ezért azt akartuk, hogy Miss Barnes rajta tartsa a
szemét a dolgokon. Mert az ilyesmit természetesen a
tanároknak kell kezelniük. Azt hiszem, ez benne is van az
iskolai szabályzatban. A tanárok gondoskodnak az ilyen
ügyekről. A magunk részéről mi sosem hoztuk volna szóba.

– Ó! Nos, még egyszer köszönöm. Tényleg annyira, de
annyira…

– Nincs miért sajnálkoznod – emelte fel a kezét Nathan. –
Hiszen csak kölykök! Még meg kell tanulniuk a dolgokat. Ne
üsd meg a barátaidat! Állj ki magadért! Viselkedj felnőttként!

– Viselkedj felnőttként – ismételte Celeste remegő hangon.
– Ez még nekem se megy mindig – tette hozzá Nathan.
– Ez is része az érzelmi és lelki fejlődésüknek – szúrta közbe

Bonnie.
– Van is erről egy könyv, nem? – kérdezte Jane. – Valami

olyasmi, hogy az óvodában tanultam meg minden fontosat: ne
rosszalkodjak, játsszak szépen, osszam meg a játékaimat…

– Oszd meg és uralkodj! – idézte Nathan, mire mindnyájan
nevetésben törtek ki.

* * *



Adrian Quinlan rendőrnyomozó: Az incidens idején nyolcan
tartózkodtak az erkélyen, beleértve az áldozatot is. Tudjuk, kik
ezek a személyek. Ők is tudják, kik voltak ott, és mit láttak. S
természetesen minden szemtanúnak kötelessége elmondani az
igazat.



75. fejezet

Madeline csapdába esett egy szenvedélyes hangú vitában, amit
néhány másodikos szülő folytatott a fürdőszoba-felújításról.
Nagyon kedvelte a szülőket, és tudta, hogy a férfi zsibbadtra
unja magát, amíg ő és a feleség részletesen kifejti nézeteit a
legelőnyösebb tükörelhelyezésről, ezért tartozott annyival a
szerencsétlen fickónak, hogy odafigyelt.

Gondot legfeljebb az okozott, hogy semmit sem tudott a
fürdőszoba-felújításról, s bár nagy általánosságban egyetértett
azzal, hogy borzalmas lehet, amikor kifogy valaki a csempéből,
pedig már csak három kellene, biztosan tudta, hogy erre is van
valamilyen megoldás. Amúgy pedig meglátta az erkélyen
Celeste-et és Jane-t, amint önfeledten nevetgélnek Bonnie-val és
Nathannel, amit elfogadhatatlannak talált. Celeste és Jane az ő
barátai.

Helyettest keresett a tömegben, míg végül megragadta
Samanthát. Az ő férje vízvezeték-szerelő. Biztosan érdeklik a
fürdőszoba-felújítások.

– Ezt neked is hallanod kell! – kiáltott fel. – Most mondd, mik
vannak! Képzeld, ö… kifogytak a csempéből.

– Jaj, ne – nyögött fel Samantha. – Velem is pont ez történt.
Bingó. Madeline sorsára hagyta Samanthát, aki türelmesen

várta, hogy beszámolhasson saját katasztrofális fürdőszoba-
felújításáról. Örök rejtély maradt számára, hogyan találhatja ezt
bárki érdekesebbnek, mint a tükrök elhelyezését.

Ahogy átfurakodott a tömegen, elhaladt egy csapatnyi Szőke
Bubi mellett, akik olyan szoros körbe tömörültek, hogy csakis
valami botrányos fejleményt vitathattak meg. Megállt
hallgatózni.



– A francia dada! Az az érdekes arcú lány.
– Renata legalább kirúgta?
– Neki minden figyelmét lekötötte, hogy az a Ziggy kölyök

zaklatja Amabellát.
– Amúgy mi lesz a petícióval?
– Hétfőn nyújtjuk be Mrs. Lipmann-nek.
– Láttátok az anyát? Levágatta a haját. Úgy illegeti magát,

mint akinek semmi gondja a világon. Ha az én kölyköm
zaklatna valakit, én bizony elbújnék szégyenemben. Otthon
maradnék, és alaposan elbeszélgetnék a gyerekemmel.

– Egy kiadós verés, az kéne neki.
– Azt mondják, tegnap tetvesen hozta be az iskolába.
– Tényleg nem értem, mit tökölnek ennyit. Manapság,

amikor annyi információnk van a zaklatásról…
– Persze, persze, de a lényeg, hogy Renata nevelőnőjének

viszonya van Geoff-fal.
– Miért akarna bárki viszonyt Geoff-fal?
– Márpedig ez tény.
Madeline nemcsak Jane nevében háborodott fel, de

furcsamód Renata nevében is – pedig ha valaki, hát Renata
biztosan támogatta a petíciót.

– Borzalmas emberek vagytok – mondta ki fennhangon. A
Szőke Bubik felnéztek. Szemük és szájuk kis oválissá
kerekedett. – Borzalmas, borzalmas emberek.

Továbbment anélkül, hogy megvárta volna a válaszokat.
Ahogy elhúzta az erkély üvegajtaját, Renatát találta maga
mögött.

– Kimegyek egy kicsit a levegőre – magyarázkodott Renata. –
Kezd itt túl meleg lenni.

– Igen – helyeselt Madeline. – Úgy tűnik, az eső is elállt. –
Együtt léptek ki az éjszakába. – Mellesleg felhívtam a biztosítót.
A kocsi miatt.

Renata összerezzent.
– Sajnálom, hogy akkora jelenetet rendeztem.



– Én sajnálom, hogy beléd mentem. Épp leüvöltöttem
Abigail haját.

– Megijedtem – vallotta be Renata. – Amikor megijedek,
először lövök, aztán kérdezek. Tudom, hogy nem szép. – A
korlátnál gyülekező csoport felé tartottak.

– Tényleg? – kérdezte Madeline. – Borzalmas lehet.
Mennyivel könnyebb az én higgadt, mértéktartó
személyiségemmel.

Renata felhorkant.
– Maddie! – élénkült fel Nathan. – Még nem is találkoztunk.

Hogy vagy? Hallom, a feleségem véletlenül leöntött az italával.
Biztos benne is van néhány, gondolta Madeline. Másként

nem hivatkozna előtte a „feleségeként” Bonnie-ra.
– Szerencsére ez a rózsaszín pia pont megy a ruhámhoz –

legyintett Madeline.
– Azt ünnepeljük, hogy a lányunk kis drámája olyan

szerencsésen végződött – magyarázta Nathan. – Koccintsunk a
déldakotai Larry Fitzgeraldra. – Megemelte poharát.

– Hm. – Madeline nem vette le a szemét Celeste-ről. – Az az
érzésem, hogy ez a „Larry Fitzgerald” közelebb él, mint
gondolnánk.

– Mi? – ráncolta a homlokát Nathan. – Hogy érted?
– Abigail weboldaláról beszéltek? – kérdezte Celeste. –

Végre leállította?
Tökéletesen játszik, gondolta Madeline, s éppen ez buktatja

le. Celeste mindig úgy viselkedik, mintha leplezni próbálna
valamit, most azonban teljesen összeszedett és rezzenéstelen
tekintettel figyeli őt. A legtöbben kerülik a másik tekintetét,
amikor hazudnak, csak Celeste néz egyenesen a szemébe.

– Te vagy Larry Fitzgerald Dél-Dakotából, igaz? – kérdezett
rá Madeline. – Úgy tudtam. Oké, nem tudtam, de valahogy
éreztem. Minden túl simán ment.

– Sejtelmem sincs, miről beszél – felelt egyenletes hangon
Celeste.



Nathan is odafordult hozzá.
– Adtál százezer dollárt az Amnesty Internationalnek? Csak

hogy segíts nekünk? Atyaég!
– Tényleg nem kellett volna – sóhajtott fel Madeline. – Nem

kellett volna ezt tenned. Most hogyan fizessem vissza?
– Jesszusom – nyögött fel Renata. – Mi ez az egész?
– Sejtelmem sincs, miről beszélsz – ismételte meg Celeste –,

de azt se felejtsd el, Madeline, hogy akkor ott az uszodában
megmentetted Max életét, szóval inkább én tartozom neked.

A teremből erélyes hangok szűrődtek ki.
– Mi folyhat odabent? – tűnődött el Nathan.
– Szerintem ez most miattam van – felelt önelégült kis

mosollyal Renata. – Nem csak az én férjem hiszi azt, hogy
szerelmes a nevelőnőnkbe. Juliette nem vesztegette az idejét itt
Pirriweeben. Hogy is mondják a franciák? Polyamour. Mint
kiderült, Juliette komolyan vonzódik egy bizonyos
férfitípushoz. Vagy inkább úgy mondanám, hogy bizonyos
vagyoni helyzethez.

– Renata – fordult felé Celeste. – Csak ma este tudtam meg,
hogy…

– Ne – szólt közbe Jane.
– Az én fiam, Max bántotta Amabellát – vallotta be Celeste.
– A te fiad? Biztos vagy benne? – Vetett egy pillantást Jane-re.

– De az iskolalátogatáson…
– Egészen biztos vagyok – vágott közbe Celeste. – Amabella

csak rábökött Ziggyre, mert rettegett Maxtől.
– De hát… – Renata láthatóan nem értette a dolgot. – Ez

egész biztos?
– Egész biztos – erősítette meg Celeste. – Nagyon sajnálom.
Renata a szájához kapta a kezét.
– Amabella nem akarta meghívni az ikreket a szülinapi

bulijára. Hatalmas cirkuszt csapott, de nem törődtem vele. Azt
hittem, csak hiszti.

Jane-hez fordult. Jane kitartóan állta a tekintetét. Ma este



tényleg tündököl, gondolta elégedetten Madeline, miközben
rájött, hogy valamikor az elmúlt hetekben az állandó rágózás is
megszűnt, ő pedig észre sem vette.

– Tartozom neked egy óriási bocsánatkéréssel – bólintott
Renata.

– Így igaz – bólintott Jane.
– És Ziggynek – tette hozzá Renata. – Bocsánatkéréssel

tartozom neked és a fiadnak. Annyira sajnálom. Nem is tudom,
hogyan tehetném jóvá.

– Elfogadom. – Jane megemelte a poharát. – Elfogadom a
bocsánatkérésedet.

Az üvegajtó újra félresiklott, ezúttal Ed és Perry bukkant fel.
– Odabent kicsit kezdenek elszabadulni az indulatok. – Ed

felkapott néhány bárszéket az ajtó mellől, és odahozta őket. –
Mi lenne, ha kényelembe helyeznénk magunkat? Helló, Renata!
Sajnálom, hogy a feleségem ennyi idő alatt se tanult meg
rendesen vezetni.

Perry is hozott néhány bárszéket.
– Perry – szólította meg Renata. Madeline észrevette, hogy

már nem annyira feltétlen híve, mióta kiderült, hogy az ő fia
zaklatta a lányát. Olyannyira, hogy egészen barátságtalannak
tűnik a hangja. – Üdv az országunkban.

– Kösz, Renata. Én is örülök, hogy itt lehetek.
Nathan kinyújtotta a kezét.
– Perry, igaz? Azt hiszem, még nem találkoztunk. Nathan.

Mint hallom, sokkal tartozunk neked.
– Igazán? Miért is?
Jesszusom, Nathan, gondolta Madeline. Fogd már be! Ő nem

tudja. Tutira nem tudja.
– Perry, ő itt Bonnie – vágott közbe Celeste. – Ő pedig Jane,

Ziggy anyja.
Madeline és Celeste tekintete találkozott. Mindketten Perry

unokatestvérére gondoltak. A titok úgy sűrűsödött közöttük,
mint egy halálos méregfelhő.



– Örülök, hogy találkoztunk. – Perry kezet rázott
mindkettőjükkel, mielőtt előzékenyen hellyel kínálta a nőket.

– Úgy hírlik, a feleségeddel százezer dollárt adományoztatok
az Amnesty Internationalnek, hogy segítsetek az eszement
lányunknak – fecsegett zavartalanul Nathan. Közben addig
forgatta fekete Elvis-parókáját, míg lerepült a kezéről és
belehullott az erkélyen túli sötétbe. – Basszus! – Áthajolt a
korláton. – Most buktam el a letétet a jelmezesnél.

Perry levette saját fekete Elvis-parókáját.
– Egy idő után úgyis viszket tőlük az ember feje. – Ujjaival

felborzolta a haját, amitől kisfiúsan zilált lett a megjelenése,
mielőtt leült egy bárszékre, háttal a korlátnak. A széken ülve is
kimagaslott közülük, ahogy lassan kitisztult mögötte az ég, és a
hold varázslatos ezüstkorongként világította ki a távozó
felhőket. Valahogy félkört alkottak Perry körül, mintha ő lenne
a vezetőjük.

– Mi ez a százezer dolláros adomány? – ráncolta a homlokát.
– Egy újabb kis titok? Meglepően titokzatos asszony a
feleségem. Nézzétek csak ezt az éteri arcot! Kész Mona Lisa.

Madeline Celeste-hez fordult, aki keresztbe tett lábbal ült a
bárszéken, összefont kezével az ölében. Teljesen mozdulatlanná
vált, mintha csak márványból faragták volna ki. Mintha egy
gyönyörű asszony szobra lenne. Kissé elfordult, hogy a
tekintetével kerülje Perryt. Lélegzett egyáltalán? Jól érezte
magát? Madeline-nek felgyorsult a szívverése. Valami a helyére
került. A kirakójáték darabkáiból lassan kirajzolódott a kép:
válasz egy kimondatlan kérdésre.

A tökéletes házasság. A tökéletes élet. Celeste mégis mindig
olyan szétszórt. Kész ideggörcs. Mint aki tűkön ül.

– Láthatóan azt hiszi, hogy kimeríthetetlenek az anyagi
erőforrásaink – folytatta Perry. – Egy centet se keres, de költeni,
azt tud.

– Hé! – szólt rá Renata olyan élesen, mintha egy gyereket
fegyelmezne.



– Azt hiszem, mi már találkoztunk – mondta Jane Perrynek.
Senki sem hallotta, csak Madeline. Jane egyedül maradt

állva, míg mindenki más bárszéken ült. Így is egészen aprónak
tűnt, mintha csak egy gyerek szólítaná meg Perryt. Hátra kellett
hajtania a fejét. Óriásira kerekedett a szeme.

Megköszörülte a torkát, mielőtt megismételte.
– Azt hiszem, mi már találkoztunk.
Perry vetett rá egy pillantást.
– Igazán? Ez biztos? – Elbűvölően oldalt billentette a fejét. –

Sajnálom, nem emlékszem.
– Biztos – jelentette ki Jane. – Csak akkor még Saxon

Banksnek hívtak.



76. fejezet

Eleinte teljesen kifejezéstelen volt az arca, udvarias, sőt
barátságos, mintha azt sugallná: „Mi köze ennek bármihez?” Nem
ismerte meg. Az ilyenből tizenkettő egy tucat!, ötlött fel Jane-ben az
ide nem illő kifejezés. Az anyukája mondana ilyesmit.

Amikor azonban kimondta a „Saxon Banks” nevet, valami
megvillant. Még ha nem is ismert rá – sejtelme sem volt,
kicsoda, sőt a fáradtságot se vette, hogy előkeresse a
kapcsolódó emléket –, tudatosult benne, mit képvisel. Hogy egy
a sok közül.

Hazudott a nevéről. Ez a lehetőség sosem ötlött fel benne.
Mintha egy nevet nem lehetne ugyanúgy meghamisítani, mint
egy személyiséget, mint egy vonzalmat.

– Már vártam, mikor futunk össze – árulta el neki.
– Perry? – húzta fel a szemöldökét Celeste.
Perry Celeste felé fordult.
Újra csupasszá vált az arca, mintha egy álarc foszlott volna le

róla. Amióta Madeline a könyvklub estéjén megemlítette Saxon
nevét, valami nem hagyta nyugodni Celeste-et: egy emlék még
azelőttről, hogy a gyerekei megszülettek, és Perry először
megütötte.

Az emlék most a helyére került. Tökéletesen illeszkedett.
Mintha csak erre várt volna.

Perry unokatestvérének esküvőjén történt. Amelyiken Saxon
és Perry visszament a templomba, hogy elhozza Eleni
ottfelejtett mobilját. Egy kerek asztalnál ültek: fehér keményített
abrosz, a székeken hatalmas selyemmasnik. A fény megcsillant
a borospoharakon. Saxon és Perry sztorizgattak külvárosi
gyerekkorukról: házilag barkácsolt gokartokról és arról, hogyan



mentette meg Saxon Perryt az iskola rémeitől, meg amikor
Perry halált megvető bátorsággal kilopott egy banános
jégkrémet a helyi halsütöde hűtőjéből, mire az ijesztő külsejű
görög tulaj megragadta a lapát kezével, hogy megtudja a nevét.
„Saxon Banks”, vágta rá Perry.

A sütödés felhívta Saxon anyját, és azt mondta, „a fia lopott
tőlem”, mire Saxon anyja közölte, „a fiam itt van velem”, azzal
letette.

Milyen vicces. Milyen szemtelen. Hogy nevettek, miközben
itták az édes pezsgőt.

– Nem jelentett semmit – mondta most Perry.
Mélyen dübörgő hang lüktetett a fülében, mintha az óceán

mélyére merülne.
Jane nézte, ahogy Perry elfordul tőle, ahogy egy legyintéssel

elintézte anélkül, hogy emlékezett volna rá vagy akár tudomást
vett volna róla. A szemében igazából soha nem is létezett. Nem
viselt érte semmilyen következményt. Feleségül vett egy
gyönyörű nőt. Ő nem volt más, csak pornográfia. A felnőttfilm,
ami nem jelenik meg a hotelszámlán. Az internetes pornó, ami
kielégít minden fétist. Dagadt lányok megalázása? Kérem, adja
meg hitelkártyaszámát.

– Ezért költöztem Pirriweebe – árulta el Jane. – Hátha itt
talállak.

* * *

A lift üvegbuborékja. A fojtott, félhomályos hotelszoba.
Emlékezett rá, ahogy körülnézett a szobájában – érdeklődve,

gyönyörködve –, hogy még több jelét lássa, miféle ember, még
több jelét a pénzének és a stílusának, még több jelét annak,
milyen mesés egyéjszakás kaland áll előtte. Nem sok mindent
talált. Egy összecsukott laptopot. Takarosan a sarokba állított
bőröndöt. A laptop mellett egy ingatlaniroda szórólapját.
ELADÓ. Végtelen tengeri panoráma fényképe. FÉNYŰZŐ



CSALÁDI OTTHON, KILÁTÁSSAL A FENSÉGES PIRRIWEE-
FÉLSZIGETRE.

– Megveszed ezt a házat? – kérdezte.
– Még az is lehet. – A férfi töltött neki egy kis pezsgőt.
– Vannak gyerekeid? – firtatta óvatlanul, ostobán. – Szép

otthon lenne a kölyköknek. – A feleségéről egy szóval se
kérdezte. Nem látott gyűrűt.

– Nincsenek – felelte a férfi. – Egy napon majd szeretnék.
Felismert valamit az arcán: bánatot, valamiféle

reményvesztett vágyakozást, és idióta, kamaszos naivitásával
azt gondolta, hogy pontosan tudja, mit jelent. Biztos most
szakított valakivel. Csak ez lehet. Akárcsak neki, összetört a
szíve. Kétségbeesetten vágyik rá, hogy megtalálja az igazit, és
családot alapítson. Végtelen ostobaságában talán még azt is
elhitte, amikor a férfi felvillantotta azt a bánatos mosolyt, és felé
nyújtotta a pezsgőspoharat, hogy ő lehet ez az igazi. Furább
dolgok is történtek már.

Azután furább dolgok is történtek.
A rákövetkező években zsigerien reagált a „Pirriwee-

félsziget” szóösszetételre, akár hallotta, akár olvasta. Témát
váltott. Lapozott.

Azután egy szép napon, minden előjel nélkül, épp az
ellenkezőjét tette. Azt mondta Ziggynek, hogy lemennek a
partra, azzal elhajtottak a fenséges Pirriwee-félszigetre, és
útközben végig úgy tett, mintha nem emlékezne arra a
brosúrára, pedig emlékezett, egyre csak ez járt a fejében.

Ahogy a parton játszottak, átnézett Ziggy válla felett,
tekintetével kereste a sugárzó mosolyú férfit, amint előjön a
habokból, és várta, hogy a felesége odakiáltson neki: „Saxon!”

Mit is akart?
Bosszút? Megerősítést? Megmutatni, milyen szép sovány

lett? Megütni, bántani, feljelenteni? Elmondani mindent, amit
akkor kellett volna, amikor meghunyászkodva elköszönt?
Valahogy tudatni vele, hogy akkor se ússza meg, még ha



nyilvánvalóan meg is úszta?
Azt akarta, hogy lássa Ziggyt.
Azt akarta, hogy megcsodálja az ő gyönyörű, komoly, eleven

kisfiát.
Nem volt semmi értelme. Nem volt más, csak egy ostoba,

bizarr és céltalan vágy, amit sosem ismert volna be, sőt néha
kereken megtagadott.

Hogyan is működhetett volna ez a varázslatos egymásra
találás? „Hé, szia! Emlékszel rám? Van egy fiam! Ott, ő az! Jaj,
dehogy, egyáltalán nem akarok rád akaszkodni, csak szerettem
volna, ha egy pillanatra megállsz és megcsodálod, mert a te fiad
is. Aki például szereti a sütőtököt. Mindig is szerette! Hát nem
érdekes? Melyik kölyök szereti a sütőtököt? Amúgy félénk,
bátor és elképesztően kiegyensúlyozott. Hát ennyi. Rohadt
szemétláda vagy, teljes szívemből gyűlöllek, de azért
szeretném, ha egy pillanatra megállnák és megnéznéd a fiadat.
Hát nem elképesztő, hogy tízpercnyi beteges romlottságból
ilyen tökély szülessen?”

Azzal hitegette magát, hogy egy napra elviszi Ziggyt
Pirriweebe, de meglátta a kiadó lakást, és „hirtelen sugallatra”
úgy döntött, ideköltözik. Olyan meggyőzően színlelt, hogy kis
híján önmagát is átverte, majd ahogy teltek a hónapok, és egyre
valószínűtlenebbnek tűnt, hogy Saxon Banks itt él, lassan ez
vált a valósággá. Nem keresett tovább.

Amikor mesélt Madeline-nek arról a hotelszobáról és
Saxonról, fel sem ötlött benne, hogy hozzátegye: részben emiatt
költözött Pirriweebe. Olyan kínos és érthetetlen lett volna.
„Bele akarsz futni? – próbálta volna Madeline megérteni minden
igyekezetével. – Látni akarod azt az embert?” Hogyan
magyarázta volna el neki, hogy akarja is meg nem is? Amikor
már el is feledkezett arról a brosúráról? Amikor csak hirtelen
sugallatra költözött ide?

Ahol hiába kereste Saxont.
Vagy mégsem. Celeste férje volt az. Akkoriban vehette el



Celeste-et, amikor vele találkozott.
„Nagyon nehezen estem teherbe a fiúkkal”, mesélte neki

Celeste az egyik sétájukon. Ezért szomorodott el a férfi, amikor
a gyerekeket említette.

* * *

Jane érezte, ahogy a hűvös levegő dacára melegség önti el az
arcát.

– Semmit sem jelentett – ismételte meg Perry.
– Számára jelentett – felelte Celeste.
Az a vállrándítás. Az a szinte észrevehetetlen vállrándítás,

ami azt üzente, „kit érdekel?” Azt hitte, az egész a hűtlenségről
szól. Azt hitte, ez a „lebukott, befolyásos üzletember”
kertvárosi kiadása. Azt hitte, az egésznek semmi köze Jane-hez.

– Azt hittem, hogy…
Szólni se tudott. Azt hitte, hogy a férje jó ember rossz

természettel. Azt hitte, az erőszak valami privát és személyes
dolog kettejük között. Azt hitte, nem képes a hétköznapi
kegyetlenségre. Mindig olyan kedvesen szólt a pincérnőkhöz,
még az ügyetlenekhez is. Azt hitte, ismeri őt.

– Beszéljük meg otthon – javasolta Perry. – Ne csináljunk
magunkból még nagyobb bolondot!

– Nem nézel rá – suttogta Celeste. – Nem is nézel rá.
Férje arcába borította félig teli poharának egész tartalmát.
A pezsgős koktél az arcába löttyent.
Perry jobb keze azonnal, ösztönösen és kecsesen

felemelkedett. Ahogyan egy sportoló elegánsan elkapja a
labdát, csakhogy ő nem kapott el semmit.

A kézfejével arcon ütötte Celeste-et.
Keze tökéletes, begyakorolt, brutális ívet írt le, ami

hátravetette Celeste fejét, és olyan erővel repítette el az erkélyen
az egész testét, hogy esetlenül és nehézkesen az oldalára
zuhant.



A levegő kiszökött Madeline tüdejéből.
Ed olyan lendülettel pattant fel, hogy a bárszéke is felborult.
– Hé! Mi a szar?
Madeline odasietett Celeste-hez, és letérdelt mellé.
– Istenem, istenem, nincs…
– Jól vagyok – vágott közbe Celeste. Az arcára tapasztotta a

kezét, ahogy félig felült. – Tökéletesen jól vagyok.
Madeline visszanézett az erkélyre gyűlt kis csoportra. Ed

széttárta karját: az egyikkel megálljt parancsolt Perrynek, a
másikkal védelmezően Celeste elé állt.

Jane kezéből kicsusszant a pohár, és csörömpölve széttört a
kövezeten.

Renata beletúrt a táskájába.
– Hívom a rendőrséget – közölte. – Azonnal hívom a

rendőrséget. Ez testi sértés. Szemtanúja voltam, ahogy
bántalmazta a feleségét.

Nathan megfogta Bonnie könyökét, de ő Madeline szeme
láttára kiszabadította magát. Szemében ott lángolt minden
visszafojtott szenvedélye.

– Nem először tetted – förmedt Perryre.
Perry ügyet se vetett rá. Renatát nézte, aki máris a fülére

szorította a telefont.
– Oké, szerintem higgadjunk le – javasolta.
– Ezért bántja a fiad a védtelen kislányokat – emelte feljebb a

hangját Bonnie. Ugyanazzal a maró éllel beszélt, amit Madeline
nemrég hallott tőle, csak ezúttal még hangsúlyosabban. Úgy
beszélt… tényleg úgy beszélt, mint aki „a város rosszabbik
feléből való”, ahogy az anyja mondani szokta.

Mint egy piás. Egy drogos. Egy bunyós. Hús-vér valaki.
Üdítő változatosságot jelentett emberi hangot hallani Bonnie
szájából.

– Ő is látta, mit művelsz. A kisfiad szeme láttára csináltad,
igaz?

Perry kifújta a levegőt.



– Nézd. Nem tudom, mit akarsz sugallni. A gyermekeim
nem „láttak” semmit.

– A gyerekeid is látták! – sikoltotta Bonnie. Arca egészen
eltorzult a haragtól. – Mi is láttuk! Kurvára láttuk!

Apró kezeit a férfi mellkasának feszítette, és meglökte.
A férfi megtántorodott.



77. fejezet

Ha Perry csak néhány centivel alacsonyabb.
Ha az erkély korlátja csak néhány centivel magasabb.
Ha nem esett volna.
Ha nem ivott volna.
Madeline nem győzte számba venni, mi minden lehetett

volna másként.
Így viszont minden pontosan úgy történt, ahogy.

* * *

Celeste látta a kifejezést Perry arcán, amikor Bonnie rásikoltott.
Ugyanazt a kedélyes, szórakozott arcot, mint amikor ő vesztette
el a béketűrését. Tetszett neki, ha felbőszítette a nőket. Tetszett
neki, hogy próbálkoztak. Aranyosnak tartotta.

Látta, ahogy keze megmarkolja a korlátot és lecsúszik.
Látta, ahogy hátrapördül, lábai a magasba lendülnek, mintha

csak az ágyon ugrálna a fiúkkal.
Azután eltűnt egyetlen hang nélkül.
Csak az üres tér maradt a helyén.
Az egész túl gyorsan történt, és Jane eltompult a sokktól.

Ahogy próbálta értelmezni a történteket, tudatára ébredt a
nagyteremben zajló felfordulásnak is: kiáltásoknak,
csattanásoknak, puffanásoknak.

– Jézus Krisztus! – Ed áthajolt az erkély korlátján. Ahogy
mindkét kezével megmarkolta, és átkémlelt felette, arany Elvis-
palástja idióta denevérszárnyként terült szét mögötte.

Bonnie a földre rogyott, labdává gömbölyödött, és a tarkójára
fűzte ujjait, mintha egy bomba robbanását várná.



– Nem, nem, nem. – Nathan kis ideges lépésekkel táncolta
körbe a feleségét, időnként lehajolt, hogy megérintse a hátát,
azután felegyenesedett, és a halántékához szorította két kezét.

Ed megpördült.
– Megyek, hátha…
– Ed! – állította meg Renata. Mostanra leengedte maga mellé

a mobilt szorongató kezét. Az erkély fényei visszaverődtek a
szemüvegén.

– Hívd a mentőket! – parancsolt rá Ed.
– Igen – bólintott Renata. – Úgy lesz. Hívni fogom. De

előtte… nem láttam, mi történt. Nem láttam lezuhanni.
– Mi? – hördült fel Ed.
Madeline még most is Celeste mellett térdepelt. Jane látta,

ahogy elnéz Ed mellett, a volt férje felé. Nathan haja csatakos
volt a parókától, és a homlokára tapadt. Rémült, esengő
tekintettel meredt Madeline-re, aki visszafordult Celeste-hez,
aki katatóniás állapotban meredt a helyre, ahol nemrég még
Perry állt.

– Azt hiszem, én se láttam – mondta ki Madeline.
– Madeline. – Ed indulatosan rángatta a jelmezét, mintha le

akarná tépni magáról. A flitterek a kezéhez tapadtak, tenyere
aranyfénnyel csillogott. – Ne…

– Pont a másik irányba néztem – Madeline hangja
felerősödött. Kihúzta magát, védekezően maga elé tartotta
aprócska táskáját, és felemelte az állát, mintha egy bálteremben
lenne jelenése. – Befelé néztem. Nem láttam semmit.

Jane megköszörülte a torkát.
Arra gondolt, ahogy Saxon – Perry – azt mondta, „nem

jelentett semmit”. Bonnie-ra nézett, ahogy egy felborult bárszék
mellett szűköl. Fehéren és folyékonyan izzó gyűlölete hirtelen
megszilárdult, valami hatalmassá és mozdíthatatlanná
keményedve.

– Ahogy én sem – szólalt meg. – Én sem láttam semmit.
– Elég ebből! – Ed vetett egy pillantást rá, majd újra



Madeline-re. – Mindnyájan fejezzétek be!
Celeste Madeline kezéért nyúlt, és kecsesen feltornászta

magát a földről. Megigazította a ruháját, és megérintette az arcát
azon a helyen, ahol Perry megütötte. Egy pillanatra lenézett az
összekuporodott Bonnie-re.

– Én sem láttam semmit – közölte már-már társalgási
hangnemben.

– Celeste. – Ed arca eltorzult, mintha elmondhatatlan
borzalmat látna. A halántékára szorította a kezét, azután
ernyedten leengedte. A homloka aranyfényben csillant meg.

Celeste az erkély széléhez lépett, és megkapaszkodott a
korlátban. Azután visszanézett Renatára.

– Most hívd a mentőket.
Azzal sikoltozni kezdett.
Ennyi év színlelés után könnyedén ment. Celeste pompás

színésznővé érett.
Amikor pedig a gyerekeire gondolt, nem is kellett többé

színlelnie.

* * *

Stu: Addigra rendesen elszabadult a pokol. Két faszi
összeverekedett valami francia tyúkon, azután az a mélynövésű
menyét nekem ugrott, amiért azt mondtam, hogy a felesége egy
orgiát se tudna megszervezni a bordélyházban, amivel
megsértettem a méltóságát vagy mi a tökömet. Ember, ez csak
egy mondás!

Thea: Igaz, hogy a központi szintfelmérővel kapcsolatos vita
egy kicsit eldurvult. Négy gyermekem van, szóval azt
gondoltam, van némi tapasztalatom a kérdésben.

Harper: Thea úgy ordítozott, mint egy halaskofa.



Jonathan: Néhány negyedikes szülővel arról vitáztunk,
mennyire legális és morális az a nyamvadt petíció. Kicsit talán
felemeltük a hangunkat. Mintha egy kis lökdösődés is lett
volna. Nézze, egyáltalán nem vagyok büszke erre.

Jackie: Mitől más ez, mint akármelyik fúzió?

Gabrielle: Nekem addigra már a kannibalizmus is megfordult a
fejemben. Carol egész ízletesnek tűnt.

Carol: Épp a konyhát takarítottam, amikor meghallottam azt a
rettenetes, vérfagyasztó sikolyt.

Samantha: Ed rohant le a lépcsőn, és valami olyat kiáltozott,
hogy Perry White leesett az erkélyről. Ahogy odanéztem, két
ötödikes apuka rontott ki az ajtón.

* * *

– Baleset történt – hadarta Renata a mobiltelefonjába. Be kellett
dugnia a fülét, de Celeste sikolyaitól így is alig hallotta a vonal
túlsó végén beszélő hangot. – Egy férfi lezuhant. Az erkélyről.

– Ő volt az? – Madeline megragadta, és magához rántotta
Jane-t. – Perry volt az, aki…

Jane meredten nézte Madeline kirúzsozott ajkának két
tökéletes rózsaszín félholdját. A felső ajak két tökéletes kis
hegycsúcsát.

– Gondolod, hogy…
Sosem fejezte be a mondatot, mert ekkor két birkózó

szaténfehér Elvis, akik görcsösen egymás hátára fonták a
karjukat, mintha szenvedélyes ölelésben egyesülnének, olyan
erővel csapódtak Jane-nek és Madeline-nek, hogy ketten két
irányba röppentek szét.

Ahogy Jane elvágódott, kinyújtott kezével próbálta tompítani
a becsapódást, és érezte, amint valami émelyítő reccsenéssel



megroppan a vállában, mielőtt az oldalára zuhan.
Az erkély csempéi nedvesen préselődtek az arcához. Celeste

sikolya egybeolvadt a szirénák távoli jajongásával és Bonnie
elfúló zokogásának hangjával. Vér ízét érezte a szájában.
Behunyta a szemét.

Ördög és pokol!

* * *

Bonnie: A verekedés átterjedt a teraszra is, szegény Madeline
és Jane ekkor sérült meg. Nem, nem láttam leesni Perry White-
ot…  Megbocsátana egy pillanatra, Sarah? Várjon, Sarah, igaz?
Nem Susan. Lyukas az agyam. Elnézést, Sarah. Sarah. Gyönyörű
név. Ha jól tudom, azt jelenti, „hercegnő”. Nézze, Sarah, most
már el kell mennem a lányomért.



78. fejezet

Adrian Quinlan rendőrnyomozó: Megvizsgáljuk a térfigyelő
kamerák felvételeit, az akkor éjjel készült összes fényképet és
mobilvideót. Megvárjuk a törvényszéki vizsgálat eredményét
is. Jelenleg a rendezvényen részt vevő százharminckét szülő
kihallgatása zajlik. Nyugodjon meg, ki fogjuk deríteni, pontosan
mi is történt az éjjel, és ha nincs más megoldás, lecsukatom az
egész bandát.

Egy nappal az adománygyűjtő bál után

– Nem hiszem, hogy képes vagyok rá. – Ed Madeline kórházi
ágya mellett ült. Madeline különszobát kapott, Ed mégis
idegesen tekingetett a háta mögé. Sápadtan, mint egy
tengeribeteg.

– Nem is kértem tőled semmi – vont vállat Madeline. – Ha el
akarod mondani, csak mondd.

– Mondd. Az ég szerelmére! – Ed forgatni kezdte a szemét. –
Azért ez nem olyan, mintha árulkodnék a tanító bácsinak. Ez
törvényszegés. Ez az igazság… rosszul érzed magad?
Fájdalmaid vannak?

Madeline behunyta a szemét, és összerezzent. A bokája törött
el. Akkor történt, amikor a két ötödikes apuka nekik rontott.
Először ezt hitte, talpon tud maradni, ám ekkor a síkos köveken
egyik lába a másik mögé csusszant, mintha látványos
tánclépéssel próbálkozna. Persze a jó bokája bánta, nem az,
amelyik folyton kiment.

Múlt éjjel ott kellett vergődnie rettenetes fájdalmak



közepette a nedves köveken, míg Celeste torkából tovább
harsogott az a végtelenített sikoly. Bonnie zokogott, Nathan
szitkozódott, Jane véres arccal feküdt az oldalán, Renata pedig
az ötödikes apukákkal üvöltözött: „Nőjenek már fel, az ég
szerelmére!”

Madeline-t aznap délutánra írták ki műtétre. Utána négy-hat
hétre begipszelik, majd jön a fizikoterápia. Hosszú időnek kell
eltelnie, mire újra tűsarkút húzhat.

Nemcsak ő kötött ki kórházban. Amennyire Madeline tudta,
az adománygyűjtő éjszaka mérlege így alakult: egy törött boka
(a saját hozzájárulása), egy törött kulcscsont (szegény Jane), egy
törött orr (Renata férje, Geoff, aki így is olcsón megúszta),
három repedt borda (Harper férje, Graeme, aki szintén lefeküdt
a francia nevelőnővel), három monokli, két varrást igénylő
csúnya vágás és kilencvennégy pokoli fejfájás.

Meg egy baleseti halál.
Madeline fejében elszabadult körhintaként pörögtek az előző

éjszaka képei. Jane az élénkvörös rúzsával, amint megállt Perry
előtt. „Akkor még Saxon Banksnek hívtak.” Először azt hitte,
hogy összekeverte a két férfit, mert Perry túlságosan emlékeztet
az unokatestvérére, amíg Perry meg nem szólalt: „Nem jelentett
semmit.” Az a kifejezés Celeste arcán, miután Perry megütötte.
Semmi meglepetés. Csak a kínos szégyen.

Miféle nehéz felfogású, egocentrikus barát az, akinek ilyesmi
elkerüli a figyelmét? Csak mert Celeste nem járkált monoklival
és felrepedt ajakkal, még bőven akadtak jelek, ha vette volna a
fáradságot, hogy észrevegye őket. Megpróbálta Celeste valaha
is beavatni? Ha igen, nyilván tovább locsogott az arckrémekről
vagy valami hasonlóan felszínes dologról, hogy esélyt se adjon
neki. Talán még félbe is szakította! Ed vita közben mindig
próbálta lehűteni. „Hadd fejezzem már be”, könyörgött feltett
kézzel. Csak három rövid szó lett volna. Perry rendszeresen bánt.
Még három másodpercet se adott a barátnőjének, hogy
kimondja. Miközben Celeste türelmesen hallgatta, ahogy vég



nélkül fecsegett arról, mennyire utálja a kölyökcsapat edzőjét,
vagy hogy milyen Abigail kapcsolata az apjával.

– Ma hozott nekünk vegetáriánus lasagnét – hallotta Edet.
– Ki? – A bűntudattól a rosszullét kerülgette.
– Bonnie. Az ég szerelmére, Bonnie! A nő, akit védeni

próbálsz. Aki hátborzongató módon úgy viselkedik, mintha mi
sem történt volna. Teljesen begőzölt. Már beszélt is egy
„nagyon kedves újságíróval, akit Sarah-nak hívnak”. Isten tudja,
miket mondhatott.

– Baleset volt – jelentette ki Madeline.
Eszébe jutott Bonnie, ahogy dühtől eltorzult arccal Perryre

rivallt. Az a zsigeri hang. Mi is láttuk. Kurvára láttuk.
– Tudom, hogy baleset volt – bólintott Ed. – De akkor miért

nem mondjuk el az igazat? Miért nem mondjuk el a
rendőröknek, pontosan mi történt? Nem értem. Még csak nem is
kedveled.

– Ez most nem számít – rázta a fejét Madeline.
– Renata kezdte az egészet, azután mindenki beszállt a

hülyeségébe. Én se láttam. Én se láttam. Azt se tudtuk, a fickó
meghalt-e egyáltalán, de máris azt tervezgettük, hogyan
sunnyogjuk el. Jesszusom, Renata ismeri egyáltalán Bonnie-t?

Madeline úgy gondolta, pontosan érti, miért mondta Renata
azt, amit. Ahogy Perry megcsalta Celeste-et, ugyanúgy Geoff is
megcsalta őt. Látta a kifejezést Renata arcán, amikor Perry azt
mondta, „nem jelentett semmit”. Abban a pillanatban
legszívesebben maga lökte volna le Perryt. Csak Bonnie
megelőzte.

Ha Renata nem mondja, hogy nem látta leesni, talán az ő
agya sem járt volna elég gyorsan ahhoz, hogy felmérje a
következményeket Bonnie-ra nézve, ám amint a szavak
elhagyták Renata száját, Bonnie kislányára gondolt. Ahogy a
pilláit rebegtette, ahogy mindig az anyja szoknyája mögé bújt.
Skye-nál jobban senki sem igényli, hogy az anyja vigyázzon rá.

– Bonnie-nak van egy kislánya – emlékeztetett Madeline.



– Perrynek meg két fia… és akkor? – Ed valahová az ágy fölé
meredt. Arca nyúzottnak tűnt a rideg kórházi fényben. Látta
benne az öregembert, aki egy napon majd lesz. – Egyszerűen
csak nem tudom, hogyan éljek együtt ezzel, Madeline.

Ed ért oda elsőként Perryhez. Ő látta meg az összetört és
kicsavarodott testet; az embert, akivel percekkel korábban még
beszélt és nevetgélt, akivel kitárgyalta a golféletet. Túl sokat kér
tőle. Madeline is tudta.

– Perry nem volt jó ember – próbálkozott. – Ő művelte azt a
szörnyűséget Jane-nel. Felfogtad? Hogy ő Ziggy apja?

– Ez most nem számít.
– A te döntésed. – Ednek igaza van. Természetesen igaza

van, mindig igaza van, csak néha éppen az a helyes, ami
helytelen.

– Szerinted meg akarta ölni? – tette fel a kérdést.
– Nem – vont vállat Ed –, de mit számít? Nem vagyok bíró,

se esküdt. Nem az én feladatom el…
– Szerinted újra megtenné? Gondolod, hogy veszélyt jelent a

társadalomra?
– Nem, de ismétlem: mit számít? – Őszinte kétségbeeséssel

nézett rá. – Nem hinném, hogy tudatosan képes lennék hazudni
egy nyomozónak.

– Nem tetted meg máris? – Tudta, hogy az éjjel Ed szót
váltott a rendőrökkel, mielőtt idejött a kórházba a három mentő
egyikén, amelyik beállt az iskola elé, ahol máskor a kölyköket
adták le és szedték fel.

– Hivatalosan nem – védekezett Ed. – Csak egy járőr
jegyzetelt, én meg azt mondtam… jesszusom, nem is tudom,
mit mondtam, olyan részeg voltam. Nem említettem Bonnie-t,
azt tudom, csak beleegyeztem, hogy ma délután egykor
megjelenek az őrsön, és hivatalos vallomást teszek. Mindent
felvesznek, Madeline. Két nyomozó fog ott ülni velem, én meg
tudatosan megpróbálom félrevezetni őket. Alá kell majd írnom
a jegyzőkönyvet. Ez azt jelenti, hogy felelős…



– Hali. – Nathan rontott a szobába egy csokor virággal és
olyan széles sztármosollyal, mintha főzőshow-t vezetne.

Ed felugrott.
– Jézus Krisztus, ember, a frászt hozod rám.
– Bocs, cimbi. Hogy vagy, Maddie?
– Jól – felelt kurtán Madeline. Valamiért nyugtalanítónak

találta, hogy a jelenlegi és az eggyel korábbi férje ott áll a
kórházi ágya mellett, sajnálkozó mosollyal lenézve rá. Fura
érzés volt. Igazából mindkettőt a pokolba kívánta.

– Na, te szegény! – Nathan az ölébe fektette a virágot. –
Hallom, egy ideig mankóval fogsz közlekedni.

– Igen, hát…
– Abigail máris közölte, hogy hazaköltözik segíteni.
– Ó! – képedt el Madeline. – Ó! – Megérintette a virágok

rózsaszín szirmait. – Majd még beszélünk erről. Nem lesz
semmi gond. Nem kell pesztonka.

– Lehet, de szerintem mindenképpen haza akar költözni –
árulta el Nathan. – Csak egy jó kifogás kellett.

Madeline és Ed összenézett. Ed megvonta a vállát.
– Már vártuk, mikor kopik meg az újdonság varázsa – tette

hozzá Nathan. – Hiányzik neki az anyja. Nem mi vagyunk az
igazi szülei.

– De nem ám.
– Jó. Szerintem én megyek. – Ed felállt.
– Maradnál még egy percet, haver? – Ahogy eltűnt arcáról a

nagy, pozitív mosoly, Nathan leginkább olyan fickóra
emlékeztetett, aki a rövidebbet húzta egy csúnya
autóbalesetben. – Nem bánnám, ha beszélnénk egy kicsit a…
tudjátok, ami az éjjel történt.

Ed elfintorodott, de odahúzta a legközelebbi széket, és intett
Nathannek, hogy foglaljon helyet.

– Ó, kösz, kösz, haver. – Nathan szánalmasan hálásnak tűnt
azért is, hogy leülhetett.

Hosszú időre csend lett.



Ed végül megköszörülte a torkát.
– Bonnie apja erőszakos ember volt – vágott Nathan a

közepébe. – Nagyon erőszakos. Szerintem a felét se tudom
annak, miket művelt. Nem Bonnie-val, az anyjával. Viszont
Bonnie és a kishúga látott mindent. Nagyon nehéz gyerekkoruk
volt.

– Nem tudom, mi… – kezdte Ed.
– Én sosem találkoztam a fickóval – folytatta zavartalanul

Nathan. – Szívrohamban meghalt, mielőtt még megismertem
volna Bonnie-t. Akárhogy is, Bonnie… szóval egy pszichiáter
poszttraumás stresszt állapított meg nála. Legtöbbször nincs
gond, de rettenetes rémálmai vannak, és néha… szóval nem
könnyű vele.

Ő is elnézett Madeline feje mellett, ködös tekintettel meredt
a fal egy pontjára, mintha számba venné egy olyan házasság
összes titkát, melyről Madeline csak most kezdte megérteni,
mennyire komplikált.

– Nem muszáj elmondanod – emlékeztette.
– Bonnie jó ember, Maddie. – Kétségbeesés csendült ki

Nathan hangjából. Nem is nézett Edre, minden figyelmét
Madeline-re irányította. A közös múltjukhoz folyamodott. A
közös emlékhez és az elmúlt szerelemhez: még ha el is hagyta
őt, azt kérte, feledkezzen meg erről, és emlékezzen azokra az
időkre, amikor még imádták, és idióta mosollyal bámulták
egymást. Őrület, de pontosan tudta, hogy Nathan ezt kéri.
Szívességet a huszonéves Madeline-től. – Csodálatos anya –
tette hozzá Nathan. – A legjobb. S nekem elhiheted, sosem
akarta, hogy Perry lezuhanjon, csak amikor meglátta, hogy
megütötte Celeste-et…

– Valami elpattant benne. – Madeline maga előtt látta, ahogy
Perry keze leírta azt a kecses, begyakorolt ívet. Hallotta Bonnie
torokhangját. Felötlött benne, hogy a gonoszságnak megannyi
szintje létezik. Kis gonoszkodások, mint az ő bántó szavai.
Amikor nem hívnak meg valakit egy szülinapi zsúrra.



Nagyobbak, amikor valaki faképnél hagyja a feleségét és az
újszülött kislányát, vagy lefekszik a gyereke dadájával. És az a
fajta gonoszság, amit ő sosem tapasztalt meg a saját bőrén:
kíméletlen erőszak az előkelő hotelszobákban és kültelki
otthonokban. És igen, a kislányok, akiket árucikként adnak-
vesznek, akiknek tönkreteszik az egész életüket.

– Tudom, hogy semmivel sem tartozol nekem, mert amit
veled tettem, amikor Abigail még egészen pici volt, az
megbocsáthatatlan és…

– Nathan – szakította félbe Nathant. Őrültnek és
logikátlannak tűnt, hiszen nem bocsátott meg neki, sőt
megfogadta, hogy soha nem tesz ilyet, és azt sem engedi, hogy
erről az elhatározásról bármi elvonja a figyelmét, még akkor
sem, ha majd Nathan az oltárhoz kíséri Abigailt, ő meg az egész
szertartás alatt a fogát csikorgatja, de akkor is: Nathan a
családhoz tartozik, neki is helye van azon az idióta, kartonra
festett családfán.

Hogyan magyarázhatná el Ednek, hogy nem különösebben
kedveli, sem nem érti Bonnie-t, de mint kiderült, ugyanúgy
készen áll hazudni érte, ahogyan habozás nélkül hazudott
volna Ed, a gyerekei, az anyja kedvéért. Mert mint kiderült,
tűnjék ez bármennyire furának és valószerűtlennek, Bonnie is a
családhoz tartozik.

– Nem mondunk semmit a rendőröknek – jelentette ki
Madeline. – Nem láttuk, mi történt. Nem láttunk semmit.

Ed éles székcsikorgással felpattant, és anélkül távozott, hogy
visszanézett volna.

* * *

Adrian Quinlan rendőrnyomozó: Valaki nem mond igazat
azzal kapcsolatban, ami az erkélyen történt.



79. fejezet

A rendőr úgy festett, mint akármelyik kedves apuka a
focicsapat körül, csak valami hidegség és titkolt jelentés csillant
fáradt zöld szemében. Jane kórházi ágya mellett ült, tollal és
sárga jegyzettömbbel a kezében.

– Akkor tisztázzuk. Az erkélyen állt, mégis befelé nézett?
– Igen – felelt Jane. – A zajongás miatt. Az emberek

mindenféle dolgokat vágtak egymáshoz.
– Azután meghallotta Celeste White sikoltozását?
– Azt hiszem – bólintott Jane. – Az egész olyan zavaros.

Olyan ködös. A koktélok miatt.
– Igen – sóhajtott fel a rendőr. – A koktélok miatt. Mindenki

ezt mondja.
– Mert mindenki csúnyán berúgott.
– Perry White-hoz képest ön hol tartózkodott?
– Hát, talán valamennyivel mellette. – Az utolsó nővér azt

mondta, hogy valaki nemsokára elviszi röntgenre. A szülei már
úton voltak Ziggyvel. Vetett egy pillantást az ajtóra, és azt
kívánta, hogy jöjjön már valaki, bárki, aki megmenti ettől a
beszélgetéstől.

– És milyen volt az ön kapcsolata Perryvel? Barátok voltak?
Arra a pillanatra gondolt, amikor a férfi levette a parókát, és

Saxon Banksé változott. Végül nem volt lehetősége elmondani
neki, hogy van egy fia, Ziggy, aki szereti a sütőtököt. A férfi
sem kért tőle bocsánatot. Ezért jött Pirriweebe? Hogy lássa a
megbánását? Tényleg azt hitte, hogy bármit is megbánt?

Behunyta a szemét.
– Az éjjel találkoztunk először. Csak most mutattak be neki.
– Szerintem maga hazudik – közölte a rendőr. Letette a



jegyzettömböt. Jane összerezzent a hangszín hirtelen
változásától. A férfi hangja kérlelhetetlenségével, súlyával és
erőszakosságával egy ütésre lendülő kalapácsra emlékeztette. –
Mondja, hazudik?



80. fejezet

– Van itt valaki, aki látni akar – jelezte Celeste anyja.
Celeste felnézett a kanapéról, két oldalán a fiúkkal, akik

rajzfilmeket bámultak. Nem akart mozdulni ebből a
testhelyzetből. A fiúk meleg tömege megnyugtatóan
támaszkodott a testének.

Nem tudta, mi jár a gyerekei fejében. Sírtak, amikor
elmondta nekik, mi történt az apjukkal, de nem tudhatta: talán
csak azért sírtak, mert Perry megígérte nekik, hogy elviszi őket
horgászni, és ez már nyilvánvalóan nem történik meg.

– Miért nem repült? – suttogta Josh. – Amikor leesett az
erkélyről. Miért nem repült?

– Tudtam, hogy nem is tud repülni – jegyezte meg Max
keserűen. – Tudtam, hogy csak kitalálta.

Celeste gyanította, hogy apró kis elméjük épp oly kongóan
üres, mint az övé, s csupán a rajzfilm harsányan színes
szereplőit érzik valóságosnak.

– Nem egy újabb újságíró, ugye? – kérdezte.
– Bonnie a neve – árulta el az anyja. – Azt mondja, egy

iskolába járnak a gyerekeitek, és szeretne veled beszélni. Azt
mondja, nagyon fontos. Ezt hozta. – Anyja felemelt egy
műanyag dobozt. – Azt mondja, vegetáriánus lasagne. – Anyja
felhúzott szemöldökkel érzékeltette, mit gondol a vegetáriánus
lasagnéról.

Celeste felállt, gyengéden megemelve ezzel a fiúkat, akik
tehetetlenül oldalt buktak a kanapén. Halk morgással
tiltakoztak, de addig se vették le szemüket a tévéről.

Bonnie a nappaliban várta, teljes mozdulatlanságban az
óceáni panorámára meredt, míg hosszú szőke copfja



jógapózszerűen egyenes hátára hullt. Celeste egy hosszú
pillanatig elnézte az ajtóból. Ez a nő felel a férje haláláért.

Bonnie lassan elfordult, és szomorúan elmosolyodott.
– Celeste.
Nem tudta elképzelni, amint ez a végtelenségig higgadt,

saját belső fényével világító teremtés azt sikoltozza: „Mi is
láttuk! Kurvára láttuk!” Nem tudta elképzelni, hogy egyetlen
rossz szó is elhagyja az ajkát.

– Köszönjük a lasagnét. – Celeste komolyan gondolta. Tudta,
hogy a ház hamarosan megtelik Perry gyászoló rokonaival.

– Ez a legkevesebb… – A békés arc egy pillanatra eltorzult a
hamisítatlan fájdalomtól. – A „sajnálom” végtelenül
alkalmatlan és elégtelen szó egy ilyen helyzetben, mégis ide
kellett jönnöm, hogy kimondjam.

– Baleset volt – állapította meg Celeste elhaló hangon. – Nem
akartad lelökni.

– A kisfiaid… Hogyan viselik?
– Nem hinném, hogy felfogták volna – felelte Celeste.
– Nem – bólintott Bonnie –, én sem hiszem. – Hosszan kifújta

a levegőt, mintha csak a jógalégzést demonstrálná. – Elmegyek
a rendőrségre. Vallomást teszek, és elmondom nekik, pontosan
mi történt. Nem kell hazudnod miattam.

– Az éjjel már elmondtam nekik, hogy nem láttam…
Bonnie feltartotta a kezét.
– Vissza fognak jönni, hogy felvegyék a hivatalos

tanúvallomásodat. Ezúttal mondd el nekik az igazat. – Újabb
hosszú kilégzés. – Hazudni akartam. Az a helyzet, hogy nagy
gyakorlatom van benne. Jól hazudok. Gyerekkoromban mást se
csináltam. Hazudtam a rendőröknek. Hazudtam a szociális
munkásoknak. Óriási titkokat kellett őriznem. Ma reggel még
azt is hagytam, hogy egy újságíró kikérdezzen, és jól is ment,
de azután… nem tudom. Elmentem anyámhoz a kislányomért,
és amikor az ajtóban álltam, eszembe jutott az utolsó alkalom,
amikor azt láttam, hogy az apám veri az anyámat. Húszéves



voltam. Felnőtt nő. Hazamentem látogatóba, akkor kezdődött.
Anyám csinált valamit. Már nem emlékszem, mit. Biztos nem
tett elég paradicsomszószt a tányérjára. Nem akkor nevetett,
amikor kellett volna. – Bonnie belenézett Celeste szemébe. –
Tudod.

– Tudom – felelt Celeste érdes hangon. Kitapogatta a
kanapét, ahová Perry egyszer beszorította a fejét.

– Tudod, mit csináltam? Berohantam a régi szobámba, és
elbújtam az ágy alatt. – Bonnie keserű hitetlenkedéssel nevetett. –
Mindig ezt csináltuk a testvéremmel. Még csak nem is
gondolkodtam, csak menekültem. Zakatoló szívvel feküdtem a
hasamon, néztem azt az elnyűtt zöld padlószőnyeget, vártam,
hogy vége legyen, amikor hirtelen arra gondoltam: De hát mit
művelek? Felnőtt nőként az ágy alatt bujkálok? Szóval felkeltem, és
hívtam a rendőrséget. – Bonnie megragadta hosszú copfját,
hogy újrakösse a hajgumit. – Soha többé nem bújok be az ágy
alá. Nem őrzök titkokat, és azt sem akarom, hogy mások
titkolózzanak helyettem. – Visszaengedte copfját a hátára. –
Amúgy is kiderülne az igazság. Madeline és Renata meg tudná
vezetni a rendőröket, de Ed biztosan nem. Jane sem. Talán
szegény reménytelen férjem se. Talán ő lenne a legrosszabb
mind közül.

– Én hazudnék az érdekedben – próbálkozott Celeste. – Értek
hozzá.

– Tudom. – Bonnie tekintete fájdalmasan felragyogott. –
Tudom, hogy rengeteget kellett hazudnod. – Előrelépett, és
Celeste karjára tette a kezét. – De most már abbahagyhatod.



81. fejezet

Bonnie elmondja az igazat.
Ez az üzenet jött Celeste-től.
Madeline ügyetlenkedett egy sort a telefonnal, ahogy Ed

számát hívta. Hirtelen úgy tűnt, mintha házasságának egész
jövője azon múlna, hogy elérje őt, mielőtt bemegy a
kihallgatásra.

A telefon csak csörgött és csörgött. Elkésett.
– Mi van? – mordult fel a férfi.
A megkönnyebbülés szétáradt benne.
– Hol vagy?
– Most parkoltam le. A rendőrség előtt.
– Bonnie mindent bevall – sietett közölni. – Már nem kell

hazudnod.
Néma csend.
– Ed, hallottad? Elmondhatod nekik, amit láttál.

Elmondhatod nekik az igazat.
Mintha sírt volna. Ed sosem sírt.
– Nem kellett volna ezt kérned – hallotta nyers, szemrehányó

hangját. – Túl sokat kértél tőlem. Ráadásul miatta. A rohadt
exférjed miatt kértél tőlem ekkora szívességet.

– Tudom. – Most már Madeline is sírt. – Sajnálom. Annyira
sajnálom.

– Meg is tettem volna.
Nem, nem tetted volna, szívem, gondolta, ahogy kézfejével

kidörzsölte szeméből a könnyeket. Nem tetted volna.

Kedves Ziggy!



Nem tudom, emlékszel-e még, de tavaly az iskolalátogatáson
csúnyán viselkedtem veled. Azt hittem, bántottad a kislányomat,
de már tudom, hogy ez nem igaz. Remélem, megbocsátasz nekem,
és remélem, anyukád is megbocsát. Tényleg nagyon csúnyán
viselkedtem veletek, amit szívből bánok.

Amabella búcsúpartit rendez, mielőtt Londonba költözünk, és
nagyon örülnénk, ha elfogadnád a meghívásunkat mint az est
különleges vendége. A téma a „Csillagok háborúja”. Amabella
szólt, hogy véletlenül se hagyd otthon a fénykardodat.

Őszinte híved:
Renata Klein (Amabella anyukája)



82. fejezet

Négy héttel az adománygyűjtő bál után

– Veled is megpróbált kapcsolatba lépni? – kérdezte Jane
Tomtól. – Az újságíró, aki mindenkit kikérdez?

Ezen a lélegzetelállítóan tiszta és ropogós téli reggelen is
kint álltak a tengerparti sétányon, a Blue Blues előtt. A nő az
ablak melletti asztalnál ült, és homlokráncolva beírta jegyzeteit
a laptopjába, ahogy visszahallgatta őket a diktafonján.

– Sarah? – kérdezte Tom. – Igen. Épp most kapott
ingyenmuffint, mielőtt közöltem vele, hogy nincs mit
mondanom. Remélem, a cikkében megemlíti majd a muffint is.

– Az adománygyűjtő másnapján kezdte el kérdezgetni az
embereket. Ed szerint könyvet akar írni a sztoriból. Úgy tűnik,
Bonnie-val is sikerült beszélnie, még a vádemelés előtt. Biztos
mindent tud az ügyről.

Tom integetett az újságírónak, aki visszaintett neki, és
megemelte a kávéját, mintha tisztelegne a tehetsége előtt.

– Menjünk – bólintott Tom.
Csak néhány szendvicset vittek magukkal a fokra, a korai

ebédhez. Jane törött kulcscsontjáról előző nap került le a kötés.
Az orvos szerint óvatosan elkezdheti a könnyű testmozgást.

– Biztos, hogy Maggie elbír a kávézóval? – utalt Tom
egyetlen részmunkaidős alkalmazottjára.

– Persze. Jobb a kávéja, mint az enyém.
– Ez nem igaz – tiltakozott Jane lojálisan.
Nekiindultak a lépcsőnek. Azelőtt Celeste-tel jártak erre a

reggeli sétáikon, miután lepasszolták a kölyköket. Eszébe
jutott, hogy barátnője mindig a sietségtől kipirulva érkezett, és



azon aggódott, hogy megint elkésett, miközben ügyet se vetett
a kocogókra, akik kis híján fának szaladtak, amikor rajta
felejtették a szemüket.

A temetés óta alig látta őt.
A temetés leggyászosabb része a két kisfiúhoz kötődött, akik

lenyalt és oldalra fésült szőke hajjal, keményített fehér
ingükben és kis fekete nadrágjukban komoly arccal álltak a sír
mellett. Max levelet is írt az apjának, amit a koporsóra
helyezett. „Apunak” írta rá girbegurba betűkkel, alatta két
pálcikaemberkével.

Az iskola próbálta támogatni az előkészítős szülőket,
akiknek el kellett dönteniük, elengedik-e gyerekeiket a
temetésre. E-mailt kaptak mindnyájan, benne linkkel egy
pszichológus témába vágó cikkéhez, mely az Elengedjem a
gyerekem a temetésre? címet viselte.

Akik végül nem engedték el a gyerekeiket, reménykedtek
abban, hogy akik elmentek, azoknak egész életükre – de
legalábbis az iskolai eredményeikre – kiható rémálmaik
lesznek. Akik végül elengedték a gyerekeiket, reménykedtek
abban, hogy egész életükre szóló tapasztalatra tesznek szert az
élet örök körforgásával kapcsolatban, támogatják barátaikat a
szükség óráján, s ezáltal „ellenállóbbá” válnak a kamaszkori
megpróbáltatásokkal szemben, hogy kisebb valószínűséggel
kövessenek el öngyilkosságot vagy legyenek drogosok.

Jane elengedte Ziggyt, mert Ziggy menni akart, és mert az
apját temették, ha ő ezt nem is tudta. Sosincs második esélyünk
részt venni az apánk temetésén.

Egy napon azért elmondja neki? Emlékszel, amikor kiskorodban
részt vettél életed első temetésén? Nem, akkor Ziggy megpróbál,
olyan különleges jelentést tulajdonítani a dolognak, amiről
végre ő is megértette, hogy nem létezik. Öt teljes éven át kutatta
hasztalan egy ocsmány házasságtörésben, miközben sosem
létezett.

A templom zsúfolásig telt Perry gyászoló rokonaival. Perry



nővére (avagy Ziggy nagynénje, mondogatta magában Jane, aki
a templom végében ült a többi szülővel, akik nem igazán
ismerték az elhunytat) még egy kisfilmet is összeállított Perry
életéről.

Olyan profi munkát végzett, hogy igazi mozifilmnek hatott,
ennek eredményeként Perry élete messze lüktetőbbnek,
gazdagabbnak és jelentősebbnek tűnt, mint a jelenlévők közül
bárkié. Borotvaéles fotók mutatták be pufók kisbabaként, kövér
kisfiúként, váratlanul jóvágású kamaszként, álomszép
menyasszonyát csókoló álomvőlegényként, egy-egy kisfiát a
karján ringató büszke szülőként. Házi videók mutatták be,
hogyan rappelt az ikrekkel, fújt el szülinapi gyertyákat, síelt a
lába között álló fiaival.

Az aláfestő zene olyan gyönyörűen áradt, és olyan tökéletes
szinkronba került a film érzelmi csúcspontjával, hogy még azok
a szülők is hevesen zokogtak, akik életükben nem találkoztak
Perryvel, sőt az egyikük önkéntelenül meg is tapsolta a
produkciót.

A temetés óta nem ment ki a fejéből az a film, tagadhatatlan
bizonyítéka annak, hogy Perry igenis jó ember volt. Jó férj és
apa. Vele kapcsolatos élő emlékei, a hotelszoba és a hétköznapi
erőszakosság, amellyel kezelte Celeste-et, valahogy
elhalványultak és valószerűtlenné váltak. A férfi, aki a térdén
lovagoltatta két kisfiát, és lassított felvételen nevetett valaki
kamerájába, nem tehetett ilyesmit.

Kényszerítenie kellett magát, hogy emlékezzen a valódi
Perryre – már-már a rosszindulatig értelmetlen és kínosan
pedáns erőfeszítésnek tűnt. Halottról vagy jót, vagy semmit.

Nem látta sírni Celeste-et a temetésen. Püffedt és véreres volt
a szeme, de nem látta sírni. Úgy festett, mint aki fogcsikorgatva
várja, hogy véget érjen egy rettenetes fájdalom. Egyedül akkor
látszott, hogy könnyekre fakad, amikor odakint a templom előtt
egy magas, jó megjelenésű férfi vigasztalta, jóllehet ő is teljesen
meggörnyedt a gyász súlya alatt.



Mintha hallotta volna, amint Celeste azt mondta, „Jaj, Saxon”,
amikor belekarolt, de lehet, hogy csak a képzelete játszott vele.

– Te beszélni akarsz vele? – kérdezte Tom, ahogy elérték a
lépcső tetejét.

– Celeste-tel? – ráncolta a homlokát Jane. Nem beszéltek,
legalábbis nem igazán. Celeste anyja maradt, hogy segítsen a
fiúk körül, és tudta, hogy Perry családja is sok idejét leköti. Úgy
érezte, mintha ő és Celeste már soha többé nem beszélhetnének
Perryről. Egyfelől oly sok mondanivalójuk lett volna, másfelől
semmi. Madeline-től azt is tudta, hogy Celeste elköltözik egy
McMahons Point-i lakásba. A gyönyörű házat dobra verik.

– Nem Celeste-tel. – Tom fura pillantást vetett rá. – Azzal az
újságíróval.

– Nem, dehogyis. Nem, nem beszéltem vele és nem is fogok.
Ed azt tanácsolta, hogy udvarias, de határozott hangon
közöljem: „Nem, köszönöm”, azután gyorsan rakjam le, mintha
telemarketinges lenne. Szerinte sokan úgy érzik, hogy
kötelességük beszélni az újságírókkal, pedig természetesen
nem az. Az újságírók nem rendőrök.

Semmi kedvet nem érzett, hogy beszéljen vele. Túl sok a
titka. Már attól kiverte a víz, ha eszébe jutott, hogyan faggatta
az a rendőr a kórházi ágyán. Istennek hála, hogy Bonnie
mindent bevallott.

– Jól érzed magad? – Tom megállt, és a karjára tette a kezét. –
Nem vagyok túl gyors?

– Semmi baj, csak nem vagyok formában.
– Ne félj, se perc alatt újra távfutót faragunk belőled.
Megpöckölte ujjával a férfi mellkasát.
– Fogd be!
A férfi elmosolyodott. A napszemüvegtől nem láthatta a

szemét.
Mivé is lettek? Nagyon közeli barátokká, már-már fogadott

testvérekké? Akik tudják, hogy sosem lépnek túl az ártatlan
flörtölésen? Ő sem tudta igazán. Az adománygyűjtő éjszakáján



mintha egy tökéletes kis bimbó éledt volna, amire ráfért a
gyengéd gondoskodás, vagy legalább egy részeg első csók az
iskola hátsó falánál, de azután megtörtént, ami megtörtént. A
kis hajtást durván eltaposta egy óriási úthenger: halál, vér és
törött csontok, rendőrség és egy történet, amit még mindig nem
mesélt el Ziggy apjáról. Úgy tűnt, sosem találnak vissza a régi
csapásra. Megtört a ritmusuk.

Múlt héten elmentek moziba és étterembe, egy olyan
randiszerű alkalomra. Tökéletesen kényelmes és tökéletesen
kellemes alkalomra. Mint két jó barát, aki jól ismeri egymást a
Blue Bluesban töltött számtalan óráról. Mégsem történt semmi.
Még csak közelebb se kerültek.

Úgy tűnt, Tommal barátságra ítéltetett. Ami kicsit talán
kiábrándító, de még nem a világ vége. Az igaz barátság egy
életre szól. A statisztika meg a kapcsolatok ellen.

Aznap reggel újra üzenetet kapott a barátnője rokonától, aki
azt tudakolta, megejtik-e végre azt az italt. „Persze, mielőbb”, írta
vissza.

Elsétáltak a padhoz, melyen kis réztábla emlékezett meg
Victor Bergről, „aki imádta ezt a környéket. Emlékét őrizze a
szeretet, mellyel mások ülnek itt helyette”. Erről mindig is papi jutott
eszébe, aki ugyanabban az évben született, mint Victor.

– Hogy van Ziggy? – érdeklődött Tom, amint leültek, és
kibontották a szendvicsüket.

– Jól. – Elnézte a végtelen kékséget. – Nagyszerűen.
Ziggy az iskolában nemrég összebarátkozott az új fiúval, aki

csak nemrég költözött vissza Ausztráliába, miután két évig
Szingapúrban élt. Lucasszal azóta elválaszthatatlannak tűnnek.
Lucas negyvenes szülei áthívták őt és Ziggyt vacsorára. Azt
tervezték, hogy összehozzák őket Lucas bácsikájával.

Tom hirtelen a karjára tette a kezét.
– Te jó ég!
– Mi az? – kérdezte Jane.
A férfi a tenger felé nézett, mintha látna odakint valamit.



– Azt hiszem, üzenetem jön. – Tom a halántékához nyomta
mutatóujját. – Igen! De igen ám! Victor küldte.

– Victor?
– Victor Berg, aki imádta ezt a környéket – hadarta Tom

türelmetlenül. Megbökte ujjával az emléktáblát. – Vic, haver, te
vagy az?

– Jesszusom, de béna poén – sóhajtott Jane őszinte
rajongással.

Tom odafordult hozzá.
– Vic azt mondja, ha nem sietek és csókolom meg ezt a lányt,

akkor kötözni való bolond vagyok.
– Ó! – Jane szíve a torkában dobbant, mintha tényleg

megnyerte volna a vetélkedő fődíját. Borsódzni kezdett a bőre.
Eddig kis hazugságokkal próbálta nyugtatgatni magát. Istenem,
persze, hogy csalódott volt, amiért semmi sem történt. Annyira,
de annyira csalódott. – Tényleg? Tényleg ezt mond…

Tom máris megcsókolta: egyik kezét lágyan az arcára
fektette, a másikkal eltávolította a szendvicset az öléből, és
letette melléjük a padra, amiből kiderült, hogy a kis hajtást
mégsem tiporta el a sors, és az első csókokhoz sem kell alkohol
vagy sötétség, akár a nyílt levegőn is megélnek, a hideg időben
is meleg napfénnyel az arcunkon, miközben körülöttük minden
tisztességes, őszinte és igaz. Istennek hála, hogy nem rágózott,
különben szélsebesen le kellett volna nyelnie, így valószínűleg
elkerülte volna a figyelmét, hogy Tomnak pontosan olyan az
íze, mint várta: fahéjas cukor keveredik benne a kávé és a tenger
aromájával.

– Már azt hittem, örökre barátok maradunk – sóhajtott, ahogy
feljött levegőért.

Tom elsimított a homlokából egy kósza tincset, és a füle
mögé tűrte.

– Van már elég barátom – felelte.



83. fejezet

Samantha: Akkor végeztünk? Megkapott mindent, amit akart?
Szép kis sztori, mi? Mostanra minden visszatért a régi
kerékvágásba, kivéve, hogy nagyon kedvesek vagyunk
egymással. Kész röhej.

Gabrielle: A tavaszi bált végül nem tartották meg. Maradnak a
sütipartik. Pont, ahogy az orvos rendelte. Öt kilót szedtem fel
ebben a nagy stresszben.

Thea: Renata Londonba költözik. A házasságának annyi. A
helyében keményebben harcoltam volna, de ez én vagyok. Nem
tehetek róla, én mindig a gyerekeimet teszem az első helyre.

Harper: Természetesen jövőre meglátogatjuk Renatát
Londonban. Persze, csak miután berendezkedett. Azt mondja,
beletelik egy időbe. Igen, adok Graeme-nek még egy esélyt.
Egy kis francia trampli nem fogja hazavágni a házasságomat.
Ne aggódjon, megfizet érte. Nem ússza meg néhány törött
bordával. Ma este megnézzük Az oroszlánkirályt.

Stu: Csak egyvalamit nem értek: rám miért nem hajtott az a
francia pipi?

Jonathan: Igazából rám hajtott, de ezt inkább hagyjuk.

Miss Barnes: Nem tudom, mi lett a petícióval. A bál után senki
sem említette többet. Mindnyájan várjuk az új tanévet és az új
kezdetet. Arra gondoltam, szervezhetnénk egy külön
foglalkozást konfliktuskezelésből. Szerintem lenne rá igény.



Jackie: Remélhetőleg most már békén hagyják a kölyköket,
hogy végre megtanuljanak írni és olvasni.

Mrs. Lipmann: Azt hiszem, mindnyájan megtanultuk, hogyan
legyünk egy kicsit kedvesebbek egymással. És dokumentáljunk
mindent. Szó szerint mindent.

Carol: Szóval kiderült, hogy Madeline könyvklubjának
igazából semmi köze az erotikus irodalomhoz. Az egész csak
poén volt. Ezt a prűd bandát! Viszont ami érdekes, egy
barátnőm a gyülekezetből éppen tegnap említette, hogy
megszervezték az Erotikus Keresztény Könyvklubot. Három
fejezetet már elolvastam az első könyvükből, és mit mondjak,
nemcsak vicces, de… mi is az a szó? Á, igen. Szaftos!

Adrian Quinlan rendőrnyomozó: Ha őszinte akarok lenni, azt
hittem, hogy a feleség volt. Minden ösztönöm azt súgta, hogy a
feleség tette. Feltettem volna rá az éves béremet. Ez is csak azt
bizonyítja, hogy nem mindig lehet bízni az ösztönökben. Hát
ennyi. Most már tényleg minden megvan, ugye? Lekapcsolta a
mikrofont? Csak mert eszembe jutott, hogy… nem tudom,
mennyire illendő ilyen körülmények között… de nincs kedve
egy ita…



84. fejezet

Egy évvel az adománygyűjtő bál után

Celeste a fehér terítős hosszú asztalnál várta, hogy szólítsák.
Zakatolt a szíve. Kiszáradt a torka. Ahogy az előtte álló
üvegpohárért nyúlt, látta, mennyire reszket a keze. Gyorsan
kiitta a vizet; nem tudta biztosan, meddig képes a szájához
tartani a poharat anélkül, hogy kilötykölné.

Mostanában előfordult, hogy a bíróság előtt beszélt, de ez
most más volt. Nem akart sírni, habár Susi megnyugtatta, hogy
az is rendben van, érthető, sőt várható.

– Nagyon személyes és nagyon fájdalmas tapasztalatokról
fog beszélni – magyarázta. – Nem kis dolgot kérek magától.

Celeste kinézett az öltönyös-kosztümös férfiakból és nőkből
álló szerény hallgatóságra. Egykedvű, szakértő, kissé unott
arcokat látott.

„Mindig kiválasztok valakit a hallgatóságból – mesélte
egyszer Perry, amikor arról társalogtak, hogyan beszél a
nyilvánosság előtt. – Egy barátságos arcot valahol középen, s
amikor kiállok, csak hozzá beszélek, mintha rajtunk kívül nem
is lenne más.”

Emlékezett, mennyire meglepte, hogy Perrynek is szüksége
van ilyen technikákra. Mindig olyan magabiztosnak és
oldottnak tűnt, ha közönség előtt beszélt, mint egy
karizmatikus hollywoodi sztár a talk show-ban. Pedig hát, így
visszatekintve már úgy látta, hogy Perry szüntelen félelemben
élt: rettegett a megszégyenüléstől, az elvesztésétől – attól, hogy
senki sem fogja szeretni.

Egy pillanatra azt kívánta, bár itt lenne, hogy lássa. Nem



tudta kiverni fejéből a gondolatot, milyen büszke lenne, bármi
is az előadás tárgya. Az igazi Perry büszke lenne rá.

Illúziókba ringatja magát? Alighanem. Manapság ez a
specialitása, vagy talán mindig is ez volt.

Az elmúlt évet mindennél jobban megnehezítette, hogy
gyanakodva, bizalmatlanul fogadta minden múló gondolatát és
érzelmét. Valahányszor Perryt siratta, elárulta Jane-t. Ostoba,
megfontolatlan és helytelen dolognak találta, hogy egy olyan
embert gyászoljon, aki azt tette, amit. Hogy két összetört szívű
gyermekét sirassa, mikor egy harmadik még azt se tudta, hogy
Perry az apja. A gyűlölet, a harag és a megbánás tűnt az
egyedüli helyes érzelemnek. Ezt kellett volna éreznie, és örült,
amikor így történt, mert csak ez lehetett a helyzethez illő
racionális érzelem, de aztán megint azon kapta magát, hogy
hiányzik neki Perry, és alig várja, mikor tér vissza a
tengerentúli útjáról, amitől persze megint totál idiótának érezte
magát, s újra az eszébe kellett vésnie, hogy Perry megcsalta őt,
nyilván nem is egyszer.

Álmában vele veszekedett: „Hogy merted? Hogy merted?”
Csak ütötte és ütötte, ahol érte. Amikor felriadt, még nedvesnek
érezte arcát a könnyektől.

– Még mindig szeretem – árulta el Susinak, mintha valami
gyomorforgató bűnt vallana be.

– Nem baj, ha még mindig szereti.
– Megőrülök – tette hozzá.
– Most már végig kell csinálnia. – Susi türelmesen hallgatta,

ahogy fájdalmas és kimerítő részletességgel átbeszéltek minden
kihágást, amiért Perry valaha megbüntette: „Tudom, rá kellett
volna parancsolnom a fiúkra, hogy rakják el a legójukat, de annyira
fáradt voltam, mégsem kellett volna azt mondanom, amit mondtam, és
azt tennem, amit tettem.” Valamilyen okból újra és újra át kellett
rágnia magát az elmúlt öt év legtriviálisabb eseményein is,
hogy legalább megpróbáljon rendet tenni magában.

– Ez nem volt fair, igaz? – mondogatta folyton Susinak,



mintha ő lenne a döntőbíró, mintha Perrynek a síron túl is el
kellene fogadnia a véleményét.

– Maga szerint fair volt? – kérdezett vissza Susi, ahogy
minden jó terapeuta. – Maga szerint megérdemelte?

Elnézte, ahogy a jobbján ülő férfi felvette a poharát. A keze
jobban reszketett még az övénél is, de kitartóan a szájához
emelte a poharat, hiába csörögtek a jégkockák és loccsant víz a
kézfejére.

Magas, kellemes megjelenésű, vékony arcú férfi volt a
harmincas évei közepén, és nyakkendőt viselt egy számmal
nagyobb piros pulóvere alatt. Egy másik tanácsadó lehetett,
mint Susi, csak nyilván rögeszmésen rettegett a szerepléstől.
Legszívesebben a karjára tette volna a kezét, hogy
megnyugtassa, de nem akarta kínos helyzetbe hozni, elvégre
kettejük közül ő a profi.

Lenézett, és látta a fekete nadrág felhúzódó szárát. A férfi
világosbarna bokazoknit viselt tükörfényesre pucolt fekete
cipővel. Madeline-t az ilyen össze nem illő részletek kergették
az őrületbe. Engedte neki, hogy ő válassza ki az új fehér blúzt a
szerepléséhez, a hozzá illő fekete szoknyával és zárt fekete
cipővel. „A lábujjad nem látszhat – jelentette ki Madeline,
amikor egy szandált húzott az öltözékhez. – Egy ilyen
eseményen nem látszhat a lábujj.”

Ezt is elfogadta. Az elmúlt évben egy csomó dologban
engedett Madeline-nek. „Tudom kellett volna – hajtogatta
Madeline. – Tudnom kellett volna, miken mész keresztül.”
Akárhányszor elmondhatta neki, hogy semmiképpen sem
tudhatta, sőt soha nem is engedte volna neki, hogy tudja,
Madeline folytatta harcát mardosó bűntudatával. Csak annyit
tehetett, hogy mindenben engedett neki.

Barátságos arcot keresett a hallgatóság soraiban, míg végül
megállapodott egy ötvenes, madárszerűen törékeny nőnél, aki
lelkesen bólogatott, amikor Susi bemutatkozott.

Kicsit a fiúk elsős tanítónőjére emlékeztetett az új iskolából,



alig egysaroknyira a lakástól. Elment a fogadóórájára, hogy
megismerje, mielőtt elkezdődne a tanév.

– Bálványozták az apjukat, ezért a halála óta vannak
bizonyos magatartási zavaraik – közölte vele a legelső
találkozójukon.

– Ez természetes. – Úgy tűnt, Mrs. Hoopert semmivel sem
tudná meglepni. – Találkozzunk hetente egyszer, hogy
kontrolláljuk a dolgot.

Alig tudta megállni, hogy ne ugorjon a nyakába, és sírja tele
a virágmintás blúzát.

* * *

Az ikrek nem boldogultak túl jól az elmúlt évben. Annyira
hozzászoktak Perry hosszú távolléteihez, hogy nehezükre esett
megérteni: már sosem jön haza. Pontosan úgy reagáltak,
ahogyan az apjuk, ha valami nem tetszett neki: dühösen és
erőszakosan. Minden áldott nap ölték egymást, közben minden
áldott nap ugyanabban az ágyban kötöttek ki, és ugyanarra a
párnára hajtották le a fejüket.

Úgy tekintett a gyászukra, mint valami büntetésre, de miért
is? Amiért az apjukkal maradt? Amiért akarta a halálát?

Bonnie-nak nem kellett börtönbe vonulnia. Bűnösnek találták
gondatlanságból elkövetett emberölésben, amiért kétszáz óra
közmunkára ítélték. Az ítélet ismertetésekor a bíró
megjegyezte, hogy a vádlott morális felelőssége a skála legalsó
tartományába tartozik, főként a bűntett súlyához képest.
Számításba vette a tényt, hogy Bonnie nem szerepelt a bűnügyi
nyilvántartásban, teljes megbánást tanúsított, s bár
cselekedetének következményét kiszámíthatta volna, annak
elérése nem állt szándékában.

A bíró elfogadta azt a szakvéleményt is, miszerint az erkély
korlátjának magassága nem felelt meg az érvényes
épületbiztonsági előírásoknak, a bárszékeket az erkélyen nem



rendeltetésszerű módon használták, és egyéb olyan tényezők is
szerepet kaptak, mint az időjárás és a korlát ebből fakadó
csúszóssága, valamint a vádlott és az áldozat alkoholos
befolyásoltsága.

Madeline szerint Bonnie nagy örömmel végezte el a
közmunkát, amiben Abigail mindvégig lelkesen segítette.

A biztosítócégek és az ügyvédek hasonló lelkesedéssel
váltották leveleiket, de úgy tűnt, ez egyedül őket foglalkoztatja.
Celeste a maga részéről egyértelművé tette, hogy nem vár
kártérítést az iskolától, sőt minden neki kifizetett dollárt
továbbutal, hogy az iskola fizetni tudja a baleset nyomán
jelentősen megemelkedett biztosítási díjat.

A házat és a többi ingatlant eladták, Celeste átköltözött a
fiúkkal a McMahons Point-i kis lakásba, és heti három napot
dolgozott egy családjogi cégnél. Élvezte a munkáját és a tényt,
hogy órákon át kizárólag erre gondol.

A fiúk tekintélyes pénzalapot örököltek, de nem egyedül ez
határozta meg őket, sőt Celeste eltökélte magában, hogy Max és
Josh egy napon még felteszi a kérdést: „Mehet nagy üdítővel?”

Továbbá egy ugyanekkora pénzalapot létrehozott Ziggy
számára is.

– Erre tényleg semmi szükség – tiltakozott Jane, amikor
közölte vele, miután a lakása közelében megebédeltek. Teljesen
elszörnyedt, mintha még a rosszullét is kerülgette volna. –
Nekünk nem kell a pénze. Mármint a pénzed.

– Ez Ziggy pénze – nyugtatta meg. – Ha Perry tudta volna,
hogy Ziggy a fia, azt akarta volna, hogy ugyanolyan elbánásban
részesüljön, mint Max és Josh. Perry…

Itt elakadt a szava, mert azt mégsem mondhatta Jane-nek,
hogy Perry a végletekig nagylelkű és igazságos ember volt.
Akkor sem, ha a férje mindig tisztességesen viselkedett, kivéve
azokat az alkalmakat, amikor gyomorforgatóan
tisztességtelenül.

Jane hirtelen átnyúlt a dohányzóasztal felett, és megszorította



a kezét.
– Tudom, hogy az volt – mondta, mintha pontosan tudná, mi

volt Perry és mi nem.

* * *

Susi állt a pulpituson. Egész csinosnak tűnt. Visszavett kicsit a
szemfestékből, hála istennek.

– A családon belüli erőszak áldozatai nem feltétlenül úgy
néznek ki, ahogy várnánk – kezdte. – Ahogy a történeteik sem
mindig fekete-fehérek, ahogy várnánk.

Celeste kereste a barátságos arcát a mentőorvosokból,
nővérekből, háziorvosokból és tanácsadókból álló hallgatóság
soraiban.

– Ezért kértem meg ezt a két elbűvölő embert, hogy lépjenek
ma önök elé, ők pedig nagylelkűen arra szánták az idejüket,
hogy megosszák a tapasztalataikat. – Susi felemelt kézzel jelzett
Celeste-nek és a mellette ülő férfinak. A férfi combjára tette a
kezét, mintha így próbálná megállítani lábának görcsös
idegrángását.

Szent isten, gondolta Celeste. A könnycseppek forrón
buggyantak elő a szeméből. Nem tanácsadó. Olyan, mint ő.
Vele is megtörtént.

Elfordult, hogy ránézzem, és a férfi visszamosolygott rá,
miközben a szeme apró díszhalként cikázott.

– Celeste! – szólította Susi.
Felállt. Vetett még egy pillantást a férfira, majd újra Susira,

aki bátorítóan mosolygott. Azután megtette a néhány lépést,
ami a pódiumtól elválasztotta. Végigpásztázta a hallgatóságot a
kedves női arc után. Igen. Ott volt, mosolygott, bólintott.

Celeste nagy levegőt vett.
Azért jött ide, hogy szívességet tegyen Susinak, meg persze

azért, hogy megtegye a magáét, és a szakemberek mindig
tudják, mikor tegyenek fel további kérdéseket, mikor ne



hagyják annyiban a dolgokat. Azt tervezte, hogy ismerteti velük
a szikár tényeket, távolról sem azt, hogy kiönti a lelkét. Meg
akarta őrizni a méltóságát. Meg akart őrizni egy kis darabot
magából.

Mégis elöntötte a hirtelen vágy, hogy megosszon mindent,
hogy leleplezze az ocsmány igazságot és ne tartson meg
magának semmit. Pokolba a méltósággal!

Magabiztosságot akart kölcsönözni a szánalmas piros
pulóvert viselő fiatal férfinak, hogy ő is felfedje a saját ocsmány
igazságát. Tudatni akarta vele, hogy van a teremben legalább
egyvalaki, aki megérti az összes hibát, amit csak elkövetett:
amikor visszaütött; amikor maradt, ahelyett hogy ment volna;
amikor adott a másiknak még egy esélyt; amikor
szántszándékkal magára haragította; amikor látni engedte a
gyerekeinek, amit sosem szabadott volna látniuk. El akarta
mondani neki, hogy ismeri az összes kis hazugságot, amivel az
évek során hitegette magát, mert ugyanígy hazudott magának ő
is. Meg akarta szorítani azokat a reszkető kezeket, hogy azt
mondja: „Én megértem”.

Megragadta az emelvény mindkét oldalát és közel hajolt a
mikrofonhoz. Valami végtelenül egyszerű, mégis hihetetlenül
összetett dolgot kellett megértetnie a hallgatóságával.

– Bárkiből…
Elhallgatott, kissé hátrébb lépett a mikrofontól és

megköszörülte a torkát. Látta, ahogy Susi lélegzet-visszafojtva
áll, mint egy szülő, akinek a gyermeke először szerepel a
nyilvánosság előtt. Lassan még a keze is felemelkedett, mintha
készen állna a színpadra rontani és a védőszárnyai alá vonni.

Újra közel hajolt a mikrofonhoz, és immár határozott és tiszta
hangon szólalt meg.

– Bárkiből lehet áldozat.
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Cate Patersonra, Samantha Sainsburyre és Charlotte Reere.

Köszönet ügynökömnek, Fiona Inglisnek, és kiadóimnak
szerte a világon, különösen Amy Einhornnak, Celine Kellynek
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különböző területeken szerzett szaktudásotokból.

Elismerten szörnyű szokásom, hogy kutatómunka közben
gátlástalanul kiragadom a valódi beszélgetések foszlányait.
Köszönöm, Mary Hassall, Emily Crocker és Liz Frizell, hogy a
regényhez kölcsönvehettem életetek apró mozzanatait. Most
van itt az ideje annak is, hogy tisztázzam: gyermekeim
csodálatos iskolájának és az ottani szülőknek semmi, de semmi
köze a Pirriwee Általános Iskola szülőihez, és dicséretes
önmérséklettel vesznek részt az iskolai rendezvényeken.

Köszönöm anya, apa, Javi, Kati, Fiona, Sean és Nicola. Külön
köszönet a nővéremnek, Jaclyn Moriartynak, hogy nemcsak
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Köszönöm Anna Kupernek, hogy oly sok szempontból
könnyebbé teszi az életemet.

Köszönöm szerzőtársaimnak és barátaimnak, Bér Carrollnak
és Dianne Blacklocknak, hogy a promóciós utakat csajos
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vásárlást.) „Book Chat” címmel közös hírlevelet adunk ki,
melyre a www.lianemoriarty.com címen lehet feliratkozni.

Köszönöm, Adam, George és Anna, hogy veletek teljes a
világ. Meg zajos és őrült.

Úgy alakult, hogy ez a regény elsősorban a barátságról szól,
ezért barátnőmnek, Margaret Palisinek ajánlom, akivel
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AJÁNLOTT IRODALOM

A regény írása során az alábbi műveket találtam kivételesen
hasznosnak: Not the People Like Us: Hidden Abuse in Upscale
Marriages (A mi köreinkben nem szokás: titkolt erőszak a felső
tízezerben) Susan Weitzmantől (2000) és Surviving Domestic
Violence (Túlélni a családon belüli erőszakot) Elaine Weisstől
(2004).

Liane Moriarty (1966) az első ausztrál szerző, akinek a
könyve a New York Times sikerlistájának első helyén
debütált.

A férjem valamit titkol című regényéből – melyet 2003-
ban az Amazon legjobb könyvének választottak – több
mint 3 millió kelt el világszerte, és több mint 40 nyelvre



fordították le. A Hatalmas kis hazugságokból csak az
Egyesült Államokban 1 millió példányt adtak el. A
könyvből készült HBO minisorozat, amely olyan neves
színészek főszereplésével készült, mint Reese
Whiterspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley,
Alexander Skarsgård és Laura Dern, a 2017-es gálán
nyolc Emmy-díjat nyert.

Lian Sydney-ben él férjével, fiával és a lányával. A
szerzőről és könyveiről további érdekes információkat
olvashatunk a www.lianemoriarty.com honlapon.
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