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Mi különös van abban, ha egy harmincöt éves lány, aki felnevette testvéreit, s szorgos 

munkával biztos megélhetést teremtett magának is, most már a férjhezmenésre gondol? 
Mary kapcsolata a kissé unalmas ügyvéddel mégsem a lány tervei szerint alakul. 
Ráadásul bosszúságában ezúttal mintha nem egészen őszintén osztozna jó barátja, 
Henrik a képtelen ízléssel öltözködő, félszeg történészprofesszor…
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1. FEJEZET

 
– Említettem már, hogy nemsokára megérkezik Henrik, a testvérem, és itt lakik majd 

nálam egy ideig? – vetette oda csak úgy mellékesen Jesse Hildebrandt a barátnőjének.
– Ühüm – dünnyögte Mary szórakozottan, miközben elmélyült igyekezettel lakkozta 

rózsaszínűre a lábkörmeit.
– És én említettem már, hogy Kenneth elvisz annak az új szoborkiállításnak a 

megnyitójára a Chrysler Múzeumba?
– Jaj, ne! – Jesse válasza sokkal kifejezőbb volt, mint az előbb Maryé. – Fogalmam 

sincs, mit eszel azon az alakon.
Ismerem a fajtáját. Nagyképű, üresfejű szépfiú.
Mary enyhe lelkiismeret-furdalást érzett. Talán kissé eltúlozta az ügy jelentőségét, 

amikor Kenneth Bradshaw-ról beszélt Jesse-nek, hiszen olyan rövid ideje ismerte a 
férfit, hogy ezalatt nem alakulhatott ki még semmi komoly dolog közöttük. Arra viszont 
kiválóan alkalmas volt ez a kapcsolat, hogy megvédje a jó szándékú barátoktól és 
barátnőktől.

Az igazság az, hogy minél többet mesélt Jesse sikeres és igyekvő ikertestvéréről, a 
professzorról, Mary annál inkább úgy érezte, hogy Henrik csak egy szerencsétlen fráter 
lehet.

Biztos, hogy emellett kedves és aranyos, de akkor is csak egy szerencsétlen fráter.
– Túl sokat dolgozol, Mary – szögezte le Jesse. – Igazán megérdemelnéd, hogy találj 

végre valakit, akivel kellemesen töltheted az idődet. És Henriknek is pihenésre van 
szüksége.

Hagyd már abba, Jesse, könyörgött magában Mary. Hozzálátott, hogy a másik lábán 
is belakkozza a körmöket, majd ártatlan hangon megkérdezte: – Mit is mondtál? Mióta 
vagytok ti ikertestvérek Henrikkel?

– Jaj, ne szórakozz már velem! – nevette el magát a barátnője. – Menj csak feleségül 
a mesebeli királyfidhoz, te szegény kis Hamupipőke, de utána ne gyere hozzám 
panaszkodni, hogy nyomja a fejedet a korona!

Mary csodálkozva pillantott fel barátnőjére, majd gyorsan újra a lábkörmei 
tanulmányozásába mélyedt. Jesse túlságosan is éles eszű ahhoz, hogy félre lehetne 
vezetni.

Amikor Kenneth először jött be a boltba, ő is pontosan ezzel a kifejezéssel illette 
magában: itt egy igazi mesebeli királyfi!

Csakhogy a harmadik találka után már megkockáztatta magában a kérdést, vajon 
létezik-e üvegcipő az ő negyvenes méretében is?

De hát ez igazán nem lehet akadály. Hamupipőkének is durva volt a keze a sok 
mosogatástól, mégis kifogta a maga királyfiját. Mary már rég nem várta, hogy egy 
csapásra meghódítsa a szívét valaki, de csodák attól még történhetnek. Miért ne adná 
meg rá a lehetőséget?

– Mary, mi mindig nagyon jól kijöttünk egymással, vagy nem?
– Aha – mozgatta a lábujjait Mary, és közben elégedetten nézte csillogó körmöket. A 

pedikűrt mindig a kényeztetés netovábbjának tartotta, és most, isten tudja miért, nagyon 
is úgy érezte, hogy szüksége van egy kis kényeztetésre.
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– Henrik az ikertestvérem. Természetesen nem vagyunk teljesen egyformák, de sok 

mindenben hasonlítunk egymásra. Ti ketten nagyon jól összeillenétek.
Mary felnézett a fehér egyenruhát viselő magas, vékony nőre, figyelmesen 

tanulmányozta gesztenyebarna haját, kreol bőrét, okos, dióbarna szemét. Rögtön az első 
pillanatban megkedvelte Jesse Hildebrandtot, amikor eljött megnézni az ikerháznak azt 
a felét, amit Jesse ki akart adni.

Amióta beköltözött, igaz barátság alakult ki közöttük, és Mary Jesse-t megbízható, 
felelősségteljes, kedves embernek ismerte meg.

De ugyanez férfiban? Nem, azt inkább nem. A férfiakban Mary jobban kedvelte a 
kissé… izgalmasabb fajtát. Tartozik magának ennyivel. Amióta csak az eszét tudja, mást 
sem csinál, mint állandóan megfeszített erővel dolgozik, igazán megérdemli, hogy egy 
kicsit az élet naposabb oldalát is élvezhesse.

– Jesse, igazán megható, hogy ennyire aggódsz miattam, de éppen most kezd 
izgalmasra fordulni a dolog Kennethtel.

– Szerelmes vagy belé?
– Igazán jó parti – felelte Mary, kitérve a kérdés elől. – Te is azt mondtad, hogy olyan, 

mint egy mesebeli királyfi.
– Igen, igen, de én azt kérdeztem, hogy szerelmes vagy-e belé? – Jesse az öklére 

húzta kilyukadt fehér harisnyáját, amit a kórházi egyenruhájához szokott felvenni, és a 
tűért nyúlt. Mary elcsodálkozott, mert még sohasem találkozott olyan nővel, aki maga 
stoppolta volna a nejlonharisnyáját.

– Jesse, valamikor régen, fiatal koromban természetesen én is voltam szerelmes. De 
harmincöt évesen már nem fertőzi meg az embert olyan súlyosan ez a betegség.

Kenneth jóképű, sikeres, kedves…
– Es elképesztően gazdag – jegyezte meg Jesse a rá jellemző szókimondással. – Henrik 

viszont…
– Tudom, tudom. Elvégezte az egyetemet, dolgozott, majd megszerezte a doktorátust, 

aztán megint dolgozott…
– Megbízható, szorgalmas és igen jó ember. Nagyon ritka ma már az ilyen férfi.
– Jesse, Kenneth egyáltalán nem a pénze miatt érdekel, hidd el nekem. Én is jól 

keresek. A pénz soha nem volt számomra különösebben fontos, kivéve, ha nem volt 
éppen egy árva fityingem sem – mosolygott békítően barátnőjére Mary. – Inkább arról 
van szó, hogy rájöttem, mennyire élvezetes dolog, amikor kényeztetnek, és úgy bánnak 
velem, mint a hímes tojással. Úgy érzem, Kenneth… szóval azt hiszem, hogy nem csak 
kizárólag azt akarja. Tudod, mire gondolok.

– Szóval még nem sikerült téged lefektetnie – jegyezte meg Jesse szárazon.
– Vannak egyéb dolgok is az életben – vágott vissza Mary kissé fellengzősen, de 

válaszát maga sem érezte túl meggyőzőnek. – Jaj, Jesse, biztos vagyok benne, hogy 
Henrik nagyon jó ember, nem is lehetne másmilyen, hiszen a testvéred. És ha éppen nem 
volnék biztos abban, hogy most komolyra fordul a dolgunk Kennethtel… – Mary nagyot 
sóhajtott. A kapcsolataiban izgalmakra vágyott. Még Kenneth is túl unalmasnak és túl 
kiszámíthatónak tűnt, de legalább elképzelhetőnek tartotta, hogy később kellemesen 
csalódni fog a férfiban. Ha egyszer Kennethnek sikerül végre levetkőznie tartózkodó úri 
modorát, ki tudja, mit talál majd a felszín alatt.

– Na és mi lesz az üzlettel? Nem tudom elképzelni, hogy az előkelő Bradshaw család 
egyik sarjának a neje butikot vezessen, még ha olyan flancos is, mint a tiéd.

– Az én butikom egyáltalán nem flancos – vette védelmébe a boltot azonnal Mary, 
figyelmen kívül hagyva Jesse megjegyzését a házasságról. Azután rátekerte a kupakot a 
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körömlakk üvegére, és Jesse drapp szőnyegén elterülve várta, hogy megszáradjon a lakk. 
– És nem is az enyém.

Erről jut eszembe, maradt egy csomó magyal a díszítésből, ha úgy gondolod, 
hazahozom. Holnap azt is meg kell terveznem, ki mikor megy szabadságra, és ennél 
kellemetlenebb feladatot el sem tudok képzelni. Gyerekkoromban mindig alig vártam a 
karácsonyt, most meg szinte rettegek tőle.

– Engem nem hibáztathatsz, én már ilyenkor a lábam se teszem be egy üzletbe sem. 
Még az augusztusi kiárusításon megvettem az összes ajándékot. – Jesse megjegyzéséből 
hiba lett volna arra következtetni, hogy zsugori természetű.

Inkább irigylésre méltóan gyakorlatias volt, de Mary úgy érezte, hogy számára más a 
dolgok fontossági sorrendje.

Nem mintha ő maga nem lett volna gyakorlatias. Azzá kellett válnia, akár akarta, akár 
nem. Öt kisebb testvére volt, apja soha nem boldogult valami jól a gazdaságával, anyja, 
aki elemi iskolában tanított, negyvenéves korában váratlanul meghalt. Ezután Maryre 
maradt, hogy összefogja a családot. Húszéves volt akkor, ráadásul már menyasszony, 
és első évét végezte az egyetemen, amire már évek óta kemény munkával gyűjtögette a 
pénzt.

Most, tizenöt évvel később még mindig egyedül élt. Elvégzett jó néhány tanfolyamot, 
amivel természetesen semmire sem ment, csak a lelkét nyugtatta meg velük, de az 
anyagi segítségével három testvére is egyetemet végzett. A két legkisebb húga rögtön 
a középiskola befejezése után férjhez ment, és most mind az öten vidáman élnek az 
egyre népesebb családban. Apja is felhagyott végre a próbálkozással, hogy olyan trópusi 
növényeket termesszen a farmján, amelyek egyáltalában nem bírják Virginia éghajlatát, 
és feleségül vett egy asszonyt, akinek törpeharcsa-tenyésztő telepe volt Arkansasban.

Mary pedig, aki valaha úgy kezdte, hogy tojást és zöldséget árult a piacon 
délutánonként, mostanra a Virginia állambeli Norfolk legelegánsabb butikját vezette. 
Ráadásul mindezt bármiféle jól hangzó iskolai végzettség vagy rokoni segítség nélkül 
sikerült elérnie.

Így aztán, ha az a mesebeli királyfi véletlenül mégis az útjába kerülne, miért hagyná, 
hogy egy másik Hamupipőke sétáljon el a koronával?

Másnap este munka után találkája volt Kennethtel. A mosdóban megpróbálta tíz 
perc alatt helyrehozni külsejét a fárasztó nap után, amit a magyalágak és a piros 
bársonycsokrok felaggatásával, valamint a rossz helyre kiszállított ajándékcsomagok 
megkeresésével töltött. Kikapcsolta a magnót, amely egész nap halk karácsonyi zenét 
játszott, éjszakaira állította a világítást, bekapcsolta a riasztót, és bezárta maga mögött 
a boltot. Egy pillanatra elöntötte a vágy, hogy hazamenjen, belebújjon a pizsamájába, és 
bekucorodjon a pamlag sarkába valami izgalmas könyvvel meg egy tál levessel…

A tízperces kényelmes utazás Kenneth elegáns Bentleyjében pont elegendő volt 
arra, hogy majdnem elaludjon, de igyekezett gyorsan összeszedni magát, amikor az 
autó begurult az új, osztályon felüli étterem elé. Egész nap nem evett semmit, csak 
egy szendvicset kapott be, azt is ki tudja már, mikor. Kenneth egyfolytában beszélt, és 
szemmel láthatóan nem várt tőle egyebet, mint időnként egy-egy elismerő megjegyzést. 
Mary a csillogó aranyórát bámulta Kenneth csuklóján, amint az előtűnt a zakója ujja alól, 
ahogy a férfi a borospohara után nyúlt.

Hirtelen megrázta a fejét, és mély levegőt vett. Tényleg elszundított volna, vagy csak 
képzelte?

– Csodás ez a hely, Kenneth – mondta ragyogó mosollyal. – Jól emlékszem, hogy az 
egyik ügyfeledé? – A Bradshaw családban az ügyvédi iroda nemzedékek óta apáról fiúra 
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szállt, és Kenneth nevét a levélpapíron annyi betű követte, hogy majdnem egy teljes sort 
elfoglalt.

Marynek éppen sikerült elnyomnia a harmadik ásítást is, amikor a férfi azt javasolta, 
hogy induljanak haza.

– Rettenetesen sajnálom, Kenneth, mindennek ez a szörnyű karácsonyi hajtás az oka. 
Mintha minden évben egyre korábban kezdődne, és egyre tovább tartana. Talán itt az 
ideje, hogy elkezdjek vitaminokat szedni.

Kenneth visszavitte az üzlethez az autójáért, majd szertartásosan hazáig követte, 
ahogy azt egy Bradshaw-tól az udvariasság megköveteli. Amikor már ott álltak a csendes 
kertvárosi utca járdáján, Kenneth megfogta a kezét.

– Nagyon fáradt vagy, drágám. Ma nem megyek be hozzád.
– Sajnálom, hogy ilyen unalmas társaság voltam ma este – válaszolta Mary, és nem is 

próbálta megmagyarázni, miért nem hívja be a férfit. – Csodás volt a vacsora.
– Gondoltam, hogy ízleni fog. Az én irodám intézte a cégbejegyzést. – Kenneth csinos 

arca csak úgy ragyogott a büszkeségtől.
Mary ismét elnyomott egy ásítást, és legnagyobb bosszúságára a gyomra is 

megkordult. Nem azt mondtam, hogy ízlett – gondolta ingerülten –, hanem azt, hogy 
csodás volt.

Csodás, mint például egy japán selyemfestmény. Mert ha ez az új francia 
szakácsművészet, akkor én inkább mindennap paprikáscsirkét eszem galuskával.

Kenneth megigazította fehér selyemsálját, majd kesztyűs kezét Mary 
gyapjúköpenyének vállára tette.

– Sajnálom, hogy le kellett mondanom a múlt heti találkánkat, drágám. Valami 
közbejött, és hirtelen el kellett utaznom.

Mary véletlenül tudta, hogy a férfi az előző héten Párizsban járt, mert felhívta az 
irodát, és a titkárnő megmondta neki. Vajon eljön-e az az idő, amikor egy párizsi út már 
számára sem bír majd különösebb jelentőséggel?

Kenneth mély lélegzetet vett, ami azt jelentette, hogy jön a búcsúcsók, és Mary 
behunyta a szemét. Gondolatai elkalandoztak, és magában gyorsan leltárt készített a 
hűtőszekrény tartalmáról. Majd hirtelen magához tért.

Te jó isten, valóban nagyon fáradt lehetek, gondolta.
Miközben Virginia állam legpartiképesebb agglegénye csókolja, ő nem tud másra 

gondolni, mint a hideg, tegnapról maradt spagettira?! Nem baj, majd jobbra fordulnak a 
dolgok, ha az idő egy kicsit felmelegszik, és vége lesz a karácsonyi hajrának. Fáradt volt, 
és szörnyen éhes, most még az a gondolat sem tudta különösebben tűzbe hozni, hogy 
egy igazi Bradshaw tartja a karjaiban.

Henrik Hildebrandt elfordult az ablaktól. Szóval ez az a csodálatos Mary Pepper, 
akiről a nővére már hónapok óta áradozik! Mit is mondott róla Jesse? Csinos, komoly, 
értelmes nő, aki keményen dolgozik testvérei boldogulásáért kora fiatalsága óta. Maga 
az unalom. Ki tudja, jól tette-e, hogy elfogadta az Old Dominion Egyetem által felkínált 
professzori állást, hisz ezzel kiteszi magát nővére jó szándékú, ám nehezen elviselhető 
gondoskodásának. Jesse már hosszú évek óta állandóan azon mesterkedik, hogy 
feleséget szerezzen neki.

Mary Pepper? Csak nem ő az a magas, szőke nő ott lent, aki éppen most ölelkezik egy 
férfival az utcai lámpás alatt?

Úgy látszik, Jesse nem sokat tud a barátnője magánéletéről.
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Ilyen messziről persze nem lehet megállapítani, mennyire komoly a dolog, 

mindenesetre úgy néz ki, hogy Pepper kisasszony nem túl lelkesen vesz részt az 
eseményekben.

Ami pedig a külsejét illeti, nem a csinos a megfelelő szó rá.
Talán inkább lenyűgöző. Vagy még inkább bámulatos. Lehet, hogy a napvilágnál majd 

kiderül, egyszerűen csak egy helyes kis egérke, de ebben valahogy Henrik kételkedett.
Mary szőke haja sápadtan ragyogott az utcai lámpás fényében, amint a lakása felé 

indult. Henrik gondolataiba merülve épp akkor fordult el az ablaktól, amikor a lány 
kinyitotta az ikerház másik felének ajtaját.

Mary gondosan felakasztotta a ruháit, és lemosta magáról a festéket. Már alig állt a 
lábán. Hála istennek, holnap vasárnap van. Végre egy kicsit lustálkodhat, megír majd 
pár elmaradt levelet, és főz valami tisztességes ebédet. Bár szinte még ahhoz is fáradt, 
hogy egyen, de a ma esti három szelet művészien elrendezett cukkini a pár szál spagettin 
díszelgő füstölt rákkal igazán nem nevezhető tisztességes ételnek.

Még előételnek is alig.
Másnap reggel Mary egy kék munkásinget és egy kitérdesedett kordbársony 

nadrágot húzott fel. Haját pamutzoknival kötötte össze. Lehet, hogy egy selyemsál 
csinosabb lett volna, de semeddig sem tartotta volna meg makrancos tincseit. A hét hat 
napján a divatos butik híréhez és eleganciájához méltóan öltözködött, de úgy érezte, a 
szabadnapján megérdemel egy kis lazítást. Feltett égy nagy darab házi sonkát sülni a 
serpenyőbe, zabpelyhet töltött a csészéjébe, majd kiszaladt az újságért a ház elé.

Amint a közös bejárathoz ért, Jesse kinyitotta az ajtót.
– Mary, gyere be egy pillanatra, szeretnélek bemutatni Henriknek!
– Ne haragudj, de odasül a reggelim. Majd egy kicsit később, jó?
– Gyere már, csak egy pillanat az egész. Be kell mennem a kórházba ma délelőtt, és 

szeretném, ha még előtte találkoznátok.
Mary behunyta a szemét és összeszorította a fogát. Bármilyen kedves, odaadó barát is 

Jesse Hildebrandt, időnként elképesztően makacs tud lenni.
– Jaj, ég a sonkám! – kiáltotta, és visszarohant a lakásába, nem törődve azzal, hogy a 

bejárati ajtó becsapódik mögötte.
A sonka ugyan még nem égett, ő viszont irtózatosan dühbe gurult.
Mary tudta, hogy a testvérei bűnösnek érzik magukat, amiért a vőlegénye elhagyta, 

annyira megijedt a lány családjának eltartásával járó gondoktól, és azóta is ügyetlenül 
próbálkoznak, hogy valamilyen módon kárpótolják őt a veszteségért. De mi ütött Jesse-
be? Ő vajon miért akar ennyire erőszakosan beleavatkozni a magánéletébe?

Még akkor is füstölgött magában, amikor kiszedte a sonkát, és elkészítette a 
zabpelyhet. Amint megszólalt a csengő, erős kísértést érzett, hogy úgy tegyen, mintha 
nem is hallotta volna, de Jesse-t ismerve biztos lehetett abban, barátnője előbb-utóbb 
úgyis bejön. Arra gondolt, hogy nem mindig szerencsés dolog, ha az ember túl jóban van 
a főbérlőjével.

Hirtelen felrántotta az ajtót.
– Jesse, én… – Félbehagyta a mondatot, és tágra nyílt szemmel meredt az előtte álló, 

széles vállú férfira, akin valami elképesztően ízléstelen, zöld színű pulóver feszült. – 
Elnézést… – nyögte ki halkan.

– Én is ugyanezt akartam mondani. Henrik Hildebrandt vagyok. Csak az újságját 
hoztam be. Maga kint felejtette, Jesse pedig azt mondta, hogy a szomszéd kutyája 
szétrágja, ha nem hozzuk be gyorsan.
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Szép szeme van, gondolta Mary, amikor gyorsan felnézett, hogy egy pillanattal se 

kelljen tovább látnia azt a borzalmas pulóvert. Igazán levágathatná a haját. Persze az 
sem ártana, ha megfésülködne és megborotválkozna. Határozottan javítana a külsején. A 
ragasztószalaggal megerősített műanyag keretes szemüveg mögül a férfi nagy, dióbarna 
szeme ugyanazzal a melegséggel és jókedvvel tekintett rá, amiért annak idején Jesse-t is 
azonnal megkedvelte.

Elvette az újságot, és még mindig mélyen a férfi szemébe nézve megszólalt: – 
Köszönöm. Amúgy Mary Pepper vagyok. Miért is akart elnézést kérni?

Henrik rövid habozás után eldöntötte magában, hogy Mary semmiképpen sem lehet 
azonos azzal a nővel, akit tegnap este látott. Ugyan mindketten magasak és karcsúak, és 
mindkettőjük hajszíne az érett búzáéra emlékeztet, de az olyan nők, akik zoknit viselnek 
a hajukban, és sült sonka szagot árasztanak, általában nem hordanak estélyi ruhát, és 
nem csókolóznak Bentleyt vezető férfiakkal.

– Hogy miért kértem elnézést? – Henrik gyorsan pislogott párat a szemüvege mögött. 
– Mert megzavartam, gondolom. Jesse mondta, hogy mindig reggeli közben olvassa az 
újságot. Ő kérte, hogy hozzam át.

A nyitott ajtóban álltak. Mary nem csaphatta be előtte az ajtót, Henrik viszont semmi 
jelét nem adta annak, hogy indulni akarna.

– Reggelizett már?
– Gondoltam, veszek valahol egy brióst. Jesse készített ugyan kávét, de maga is tudja, 

hogy a főzés nem éppen az erős oldala.
Mary nagyon is jól tudta. Diétás nővér létére Jesse étkezési szokásai meglehetősen 

furcsák voltak. Számára a tökéletes reggeli egy kávéból, egy cigarettából és egy darab 
csokoládéból állt.

– Csak egy szelet sonkát sütöttem ugyan, de az legalább óriási. Azonkívül van még 
itthon zabpehely, és maradt tegnapról néhány hideg fánk is, amit felmelegíthetünk 
a sütőben. – Mary csak most jött rá, mit mondott tulajdonképpen, és alaposan el is 
csodálkozott önmagán. Nem elég, hogy meghívta ezt az idegent reggelire, de még 
készségesen el is sorolta, mit tudná adni neki, mintha csak azt lesne, elégedett-e a férfi a 
kínálattal.

Henrik kissé zavartan beletúrt a hajába, hirtelen elszégyellte magát, amiért nem 
volt ideje borotválkozni. Éppen kilépett a zuhany alól, és Jesse már dörömbölt is a 
fürdőszoba ajtaján, hogy siessen, mert neki fél tízre a kórházban kell lennie.

– Nagyon kedves magától, de igazán nem szeretnék a terhére lenni.
– Talán mégis szívesebben enne brióst? – visszakozott Mary zavartan. A csuda vinné 

el, csak azért, mert a férfi olyan kócos, borotválatlan és szemmel láthatóan éhes, nem 
kell mindjárt belesétálnia Jesse csapdájába. Barátnője nagyon jól tudja, hogy neki még a 
kóbor kutyákon is megesik a szíve. Az ilyen bozontos külső és sóvárgó tekintet már sok 
jó levescsontjától megfosztotta.

Ráadásul a szomszédban nincs is kutya!
Henrik tizenegy szeplőt számolt meg Mary fitos, egyenes orrán. Soha nem látott 

még ilyen gyönyörű, hosszú és sűrű szempillákat, amelyek ráadásul pont olyan színűek 
voltak, mint a lány haja. Mary tiszta tekintetű, égszínkék szeme teljesen elbűvölte.

– Tessék? – riadt fel a férfi álmodozásából. – Ja, persze, a briós. Nem, azt hiszem, várok 
inkább ebédig. Tegnap, a repülőtérről jövet, láttam idefelé az úton egy hamburgerest.

– Maga is pont olyan csapnivalóan étkezik, mint a testvére – jegyezte meg epésen 
Mary, és olyan szélesre tárta az ajtót, hogy bent rögtön duruzsolni kezdett a kandalló. – 
Tudja mit, inkább tartson velem! Egyébként is mindig túl sokat főzök, és Jesse állandóan 
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veszekszik velem, ha kidobom a maradékot, mert állítólag idejönnek rá a környékbeli 
kutyák.

Olyan zavarba ejtően hasonlít Jesse-re, gondolta Mary.
Ugyanaz a szögletes áll, ugyanaz a félszeg mosoly és nyílt tekintet.
Henrik követte Maryt a hosszú, keskeny folyosón keresztül a nappaliba. Szeme 

azonban nem a hangulatos és kényelmes berendezést, hanem Mary magas, karcsú 
alakját fürkészte. Henrik már régen nem számolta, hányszor próbálta a testvére 
összehozni valakivel, amióta Lisa meghalt.

Nem haragudott ezért a húgára, de csendesen kitért Jesse minden újabb kísérlete elől.
Lehet azonban, hogy most valóban nagy szívességet tett neki a testvére. Úgy érezte, 

hogy ezúttal valami másról, valami többről van szó, bár ennek is ki kell várni a végét.
Henrik azonban türelmes ember volt.

 
2. FEJEZET

 
– Hat feleség és semmi tartásdíj? Mekkora gazember! – csattant fel Mary. – És szegény 

Boleyn Anna! Nem lett volna a válás emberségesebb?
– Hát igen, kissé szélsőségesek voltak a módszerei.
Henrik eltörölgette az utolsó evőeszközt is, és a fiókba tette.
– Szélsőségesek? – utálkozott Mary. – Én inkább kegyetlennek és embertelennek 

nevezném. Valakit csak úgy egyszerűen lefejeztetni! Nem értem, hogy tudtál az angol 
történelemnek pont ebbe az időszakába beleszeretni. Csak nem a neved miatt?

Henrik mosolyogva visszatette a konyharuhát a helyére.
Levette végre azt a szörnyűséges zöld pulóvert is, fehér inge még jobban kiemelte 

napbarnította bőrének színét. Szinte már szégyenlős szerénységgel beszélt Marynek 
arról a tanulmányáról, amelyet VIII. Henrikről írt.

– Lenyűgöző egyéniség volt, okos, önző és tehetséges.
Talán egy kicsit túl nagy étvággyal habzsolta az életet.
– Étvágy? Az az alak egy közönséges disznó volt!
– Jó, jó. De akkor sem lehetett mindennapi ember, ha ennyi mindent sikerült elérnie.
– Ha te eredménynek nevezed hat feleség elpusztítását, akkor valóban nagy hőssel 

állunk szemben.
– Én inkább arra gondoltam, amit Anglia tengeri kereskedelméért tett, de 

természetesen igazad van abban, amit mondtál. Henrik szerette kezében tartani az 
alattvalói sorsát, és tetszése szerint játszani velük.

Mary tekintete önkéntelenül is Henrik kezére esett. Hatalmas tenyér, hosszú ujjak, 
kézfején rövid, aranyos szőr.

Mary elcsodálkozott, mert úgy tűnt, hogy Henriknek egyetemi professzor létére fizikai 
munkához szokott, izmos tenyere van. Mennyire másként nézett ki, mint Kenneth jól 
ápolt, puha keze!

Mary leoltotta a villanyt a konyhában, és bementek a nappaliba. Zavart csend 
telepedett rájuk, mintha egyikük sem tudná, hogyan húzza tovább az együttlét idejét. 
Henrik egyik kezéből a másikba vette a pulóverét, Mary pedig idegesen próbált valami 
témát találni, hogy a kisiklott beszélgetést valahogy ismét sínre tegye.

Miért is hívta be? Volt ebben a közös reggelizésben valami meghitt és bizalmas, pedig 
szinte nem is ismeri ezt az embert. Vajon az zavarhatta így össze, hogy annyira hasonlít 
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Jesse-re? Már akkor valami furcsa érzés kerítette a hatalmába, amikor először belenézett 
Henrik hamiskásan csillogó, dióbarna szemébe. Talán annak örült meg, hogy egy újabb 
barátra lelt? Valószínűleg.

Mindenesetre szinte bevonszolta magával reggelizni, most még itt ragadt vele, majd 
a végén még rápazarolja az egyetlen szabadnapját. A fene vinné el, miért nem vette el 
minden teketória nélkül tőle az újságot, és hagyta ott az ajtó előtt?

– Mary, tudom, hogy nem illik evés után rögtön elrohanni, de el kellene intéznem 
néhány telefont, és az idő most a legalkalmasabb rá, mert Jesse épp nincs otthon.

Ez nem lehet csalódottság, amit most érez, gondolta Mary. Nem lehet az! Biztosan 
csak a megkönnyebbülést keveri össze valami más érzéssel.

– Hát persze. Rám is vár még a mosás, meg leveleket is kell írnom, és vasárnap 
délutánonként el szoktam menni egy nagyot sétálni. Örülök, hogy találkoztunk, Henrik.

Meglepődve vette tudomásul, valóban így is érzi. Már az első perctől fogva nagyon 
élvezte a férfi társaságát. Vele is olyan felszabadultan tudott beszélgetni, mint Jesse-vel, 
azonnal bizalmas és közvetlen hangulat alakult ki közöttük.

Egyébként sem lehet szertartásosan viselkedni egy borostás, pápaszemes 
professzorral, akinek minden gondolatát a tizenhatodik századbeli, angol királyi 
családok kötik le.

Néhány órával később, amikor Mary túljutott a levélíráson és a mosáson, átöltözött. 
A munkásing helyett piros gyapjúinget vett fel, edzőcipőt húzott, és a haját begyűrte egy 
narancssárga sapka alá. Ugyan nem volt divatos az öltözéke, még kevésbé előnyös, de 
a szabadnapján mindez nem számított. Bekrémezte az arcát, bekente a száját ajakírral, 
majd kiment a ház elé, és az eget fürkészte. Nemhiába töltötte a gyerekkorát vidéken, 
megtanult egy-két dolgot az időjárásról.

Ha még karácsony előtt leesik a hó, a ház elejét is feldíszíti, fogadkozott magában. Az 
utóbbi években elhagyta a karácsonyi díszítést. Ha az ember egyedül él, nincs értelme 
ilyesmikkel fáradoznia.

Még mielőtt a házuk előtti sövényhez ért volna, Jesse utánakiáltott.
– Hé, várj egy percet! Megyek én is veled, csak hadd vegyem fel a cipőmet. Óriási 

szükségem van rá, hogy egy kicsit kiszellőztessem a fejem, pocsék napom volt ma. 
Próbáltál már adóbevallást fordítani szótár nélkül?

Mary szeretett egyedül sétálni, de Jesse kedvéért mindig szívesen mondott le a 
magányról.

– Siess, mert megvesz az isten hidege! – sürgette.
– Egy pillanat! – Jesse felhúzta a cipzárt a dzsekijén, majd hátraszólt a válla felett: – 

Gyere már, Henrik, csak rád várunk!
A fene vinné el, gondolta magában Mary. Most már mindig így lesz?
De mire végigsétáltak Norfolk festői szépségű, kanyargós kis utcácskáin, be kellett 

vallania magának, hogy Henrik jelenléte még kellemesebbé tette a délutánt. Ugyanazzal 
a fanyar humorral körítette a mondanivalóját, mint Jesse, és hatalmas tudással igazította 
el őket a középkori építészet és kertészet titkaiban.

Mary hátramaradt, hogy megkösse a cipőfűzőjét, és amint a testvérek után sietett, 
volt ideje megfigyelni őket hátulról. Henrik jóval magasabb volt, úgy százkilencven 
centiméter körül lehetett, de ezenkívül nagyon sokban hasonlítottak egymásra. Tartásuk 
szinte kísértetiesen megegyezett.

Henrik hosszú lába, keskeny csípője, kisportolt alakja zavarba ejtően sokáig lekötötte 
Mary figyelmét, de végül úgy döntött, hogy valószínűleg csak az a rettenetes zöld pulóver 
mutatja olyan szélesnek a férfi vállát. Mint ahogy az is csak a kopott drapp farmernek 
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lehet köszönhető, hogy a csípője olyan feszesnek, combja pedig olyan izmosnak látszik. 
Ha nem tudta volna, hogy ez az ember valóban Jesse testvére, meg lett volna győződve 
róla: a magas, jó testfelépítésű, megnyerő külsejű professzor nem ugyanaz a férfi, mint 
akiről a barátnője mesélt neki.

Pedig Hildebrandt professzor valójában pont olyan, mint amilyennek a testvére leírta, 
megbízható, komoly, megállapodott férfi.

De mindezek az erények megtalálhatók Kenneth Bradshaw-ban is. Ezenfelül 
Kennethben a klasszikusan szép külső ötvöződik azzal az úri modorral, ami már 
kiveszőben van napjainkban. Kenneth tudja, hogyan viselkedjen egy nővel, hogy az igazi 
úrihölgynek érezze magát.

Ebben a pillanatban megszólalt benne egy kételkedő hang. De vajon azt tudja-e a 
Bradshaw család előkelő sarja, hogyan kell viselkednie ahhoz, hogy egy úrihölgy nőnek 
érezze magát?

A hat kilométeres séta alatt Marynek többször a könnye is kicsordult a nevetéstől. 
Kénytelen volt megállapítani magában, hogy Henrik valóságos kincs. Remélte, ha egy 
szerencsés nő valamikor majd elnyeri a férfi szerelmét, becsülni fogja őt azokért az 
értékekért, amiket megtalál benne, és nem azt fogja keresni, ami esetleg hiányzik belőle.

Amikor Mary a sétából hazaérve benyitott a lakása ajtaján, éppen csörgött a telefon.
– Kenneth! – kiáltott fel, miközben leráncigálta magáról a pulóvert, lerúgta a cipőt, 

és megpróbált levegőhöz jutni. – Azért fújtatok, mert most érkeztem haza a sétából, és 
egyfolytában csak beszélgettünk meg nevettünk. Neked is volt már olyan napod, amikor 
minden olyan őrülten mulatságosnak tűnt?

Abból, hogy a férfi gyorsan témát változtatott, érezhető volt, halvány fogalma sincs, 
miről beszél a lány. Kár, gondolta Mary a lábujjait tornáztatva. Miért van az, hogy pont a 
legcsinosabb férfiaknak nincs egy csepp humorérzékük sem? Lehet, hogy a természet ezt 
az árat kéri a mutatós külsőért?

Pár perccel később letette a kagylót, és lecibálta magáról a maradék ruhákat is. Kerek 
harmincöt perc állt a rendelkezésére, hogy lezuhanyozzon és felöltözzön. Kenneth egész 
délután próbálta hívni, és pontban ötkor itt lesz, hogy elvigye Richmondba vacsorázni az 
egyik ügyfeléhez.

Ha volt egyáltalán valami hibája Kennethnek, a humorérzék teljes hiánya mellett, 
az az a szokása volt, hogy mindig az utolsó percben hívta találkára. Azt hinné az 
ember, hogy egy ügyvéd, főleg az ő társadalmi helyzetében, minden percét előre 
megtervezi. Persze az is lehet, hogy éppen ez volt az oka váratlan jelentkezéseinek. 
Az egész élete olyan kínosan pontos időbeosztás szerint zajlott, hogy valószínűleg 
ezeknek a találkáknak az ötletszerű megszervezése jelenthette számára a szabadulást a 
mindennapos taposómalomból.

Marynek fogalma sem volt, merre tart jelenleg a kapcsolatuk. Talán csak ábrándokat 
kerget, amikor azt hiszi, hogy közös jövő vár rájuk? Nem akart mindenképpen férjet 
fogni magának… mégis, nem szívesen gondolt arra, hogy egyedül öregedjen meg. Látta, 
hogy az apja mennyire nem találta a helyét a világban az édesanyja halála után, pedig 
tele volt a ház gyerekekkel.

Biztos csak azért jutnak most ilyen szomorú dolgok az eszébe, gondolta, mert itt 
a karácsony, ami a család és a gyerekek ünnepe. De az is lehet, hogy ennek a furcsa 
nyugtalanságnak, amit az utóbbi időben érez, egyszerűen csak a tél az oka. Talán így 
akarja a természet figyelmeztetni, hogy az idő múlik, ő pedig egy helyben toporog.
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Mary éppen csak hogy elkészült öt órára. Általában mindig idő előtt kész volt 

mindennel, de harmincöt perc alatt levetkőzni, lezuhanyozni és kicsípni magát még tőle 
is szép teljesítménynek számított.

Pontban ötkor megszólalt a csengő. Mary felhúzta fehér kesztyűjét, felkapta a 
köpenyét halványzöld selyemruhája fölé, és az ajtóhoz sietett.

Legnagyobb csodálkozására azonban nem Kenneth állt előtte, hanem Henrik.
– Ó… hát… – hebegte zavartan a férfi. Aztán lassan, alaposan szemügyre vette Mary 

kifestett szemét, kissé kipirosított arcát, csillogó ajkát.
– Akartál… akartál valamit mondani? – próbálta meg nagy nehezen összeszedni magát 

Mary.
– Nem is tudom.
– Mi baj van? Mért vágsz ilyen savanyú képet? Jesse küldött?
– Jesse? – ismételte Henrik értetlenül, és Mary türelmetlenül megrázta a fejét.
– Akármiről is van szó, nem várhatna holnapig?
Kenneth bármelyik pillanatban megérkezhet, és fogalmam sincs, mikor érek haza 

este. Richmondba megyünk vacsorázni, Kenneth egyik ügyfeléhez – tette hozzá 
Mary, és közben azon morfondírozott, vajon miért érzi úgy, hogy be kell számolnia a 
programjáról ennek a rendetlen külsejű alaknak, aki úgy bámul rá, mintha még sohasem 
látott volna nőt estélyi ruhába öltözve.

– Kenneth? Ő az az alak a Bentleyvel?
– Nem mintha bármi közöd lenne hozzá, de Kenneth valóban Bentleyvel jár. Miért? 

Csak nincs valami kifogásod ellene? – bosszantotta a férfit.
– Ó, dehogy! Nagyon szép autó. – A kissé koszos szemüveg mögött Henrik szeme 

vidáman csillogott.
Maga sem tudta, miért, Mary még harciasabbá vált.
– Akkor mi baj van? Talán csak nem az zavar, ha valaki jól öltözik?
Mary, fogd be már a szád! – gondolta magában dühösen a lány. Nemcsak igazságtalan 

vagy, de érzéketlen is!
– Nem hiszem – mosolygott tovább rendületlenül a férfi, és szeme most inkább 

zölden, mint barnán csillogott.
– Jaj, ne haragudj, Henrik, nem is tudom, miért mondtam ezt neked. Tudod, annyira 

siettem, hogy kész legyek, és nagyon meglepődtem, amikor téged találtalak itt. Csak 
tudnám, miért viselkedek néha úgy, mint egy házsártos vénasszony!

– Jesse már figyelmeztetett, hogy meglehetősen szeszélyes vagy. Nem is tudom, talán 
valami vitaminhiányt vagy a hormonzavart emlegette?

Mary dühös pillantást lövellt rá.
– Ne keress ilyen komoly okot! Mindenki, aki üzletben dolgozik, megbolondul fekete 

péntek és karácsony este között.
– Fekete péntek?
– November utolsó péntekét hívjuk így. Ezen a napon tör ki a karácsonyi vásárlási láz. 

Az összes üzlet, még az is, amelyik egész évben veszteségesen működött, ettől a naptól 
kezdve őrült forgalmat bonyolít le.

– Soha nem szerettem vásárolni – vallotta be Henrik mentegetőzve.
Mary igyekezett nem ránézni arra a szörnyű zöld pulóverre.
– Ne haragudj, Henrik, de most sietek.
– Ó, hát persze. Tudod, Jesse nincs itthon ma este, és ahogy ott ültem egyedül, 

eszembe jutott, hátha…
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Mary egy pillanatra lehunyta a szemét, és úgy érezte, mintha gombóc lenne a 

torkában. Ez a nagyra nőtt gyerek ijesztő sebességgel tör be az életébe. De vajon mit vár 
tőle, talán azt, hogy örökbe fogadja?

– … hátha kölcsön tudnál adni valami jó könyvet – fejezte be a férfi bocsánatkérő 
mosollyal. – Láttam, hogy egy egész polc tele van krimikkel.

Kenneth autója hangtalanul fékezett a járda mellett. Mary kinyitotta a szemét. Ja, vagy 
úgy, könyvek. Egy pillanatra azt hitte, másról van szó.

– Szóval jó kis gyilkosságokról akarsz olvasni? Gondolhattam volna. Az összes Henrik 
imádja a vérontást?

– Egyebek között – mosolygott Henrik ingerlőén.
– De mondd csak, Agatha Christie nem lesz neked túl szelíd olvasmány?
– VIII. Henrik kétségtelenül valami szaftosabbat választana. Hatalom, erőszak, szex. 

Bár nem biztos, hogy ebben a sorrendben. Én azért jobban kedvelem Christie-t.
Mary nevető szemmel válaszolt.
– Kétlem, hogy a jó öreg Henriknek lett volna ideje krimiket olvasni. De most már 

tényleg rohannom kell. Válassz bármit, és utána zárd be az ajtót! – Mary magán érezte a 
férfi tekintetét, ahogy lefelé szaladt a lépcsőn.

– Köszönöm, Mary. Majd bezárom – mondta halkan Henrik.

 
3. FEJEZET

 
Hazafelé tartottak Richmondból egy kellemes, bár nem túl izgalmas este után. A 

kocsiban Kenneth megkérdezte Maryt, hogy mik a tervei karácsonyra.
– Terveim? Hogy tudnék bármit is előre tervezni, amikor hárman is szabadságra 

akarnak menni pont az év legforgalmasabb időszakában?
– És te? Neked nincs családod, akit meglátogathatnál, drágám? – Mindig drágámnak 

hívta. Más nő talán egy kissé leereszkedőnek érezte volna ezt a megszólítást, Mary 
azonban bájosan régimódinak találta.

Meglepődve nézett a férfira. Úgy emlékezett, hogy a második találkájukon már mesélt 
Kennethnek a családjáról, és mintha a férfi figyelmesen végig is hallgatta volna, persze 
lehet, hogy a népes család nem keltette fel különösebben főleg jogi problémák iránt 
fogékony érdeklődését.

– Nagy a családom, sok testvérem van. Ha el tudok szabadulni a boltból egy napra, 
hazaugrom. Ha nem, akkor csak telefonálok, és majd karácsony után utazom le hozzájuk.

– A szüleim általában a családi üdülőben, St. Croix-ban töltik a karácsonyt.
– De szép lehet! – jegyezte meg sóhajtva Mary. A Pepper család vidéki birtoka 

valahogy unalmasabbnak tűnt, mint a Virgin-szigeteken levő üdülő.
– Arra gondoltam, hogy talán te is szívesen töltenéd ott az ünnepet – mondta Kenneth 

könnyedén, mintha csak azt ajánlotta volna fel, hogy elviszi a következő buszmegállóig.
Beletellett néhány másodpercbe, amíg Mary felfogta a férfi szavainak a jelentőségét.
– Ezt most meghívásnak vegyem? – nyögte ki végül.
– Igen – válaszolta Kenneth udvariasan.
– El se merem hinni, karácsony St. Croix-ban! – lelkesedett a lány. Veled és a 

szüléiddel, tette hozzá magában.
Később, majd túl az első meglepetésen, végiggondolja egy ilyen meghívásnak az 

összes lehetséges következményét.
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– Vegyem a megjegyzésed feltételes beleegyezésnek?
– Nincs itt semmiféle feltétel. Még a fenyegetéstől, erőszaktól és megvesztegetéstől 

sem riadok vissza, hogy szabaddá tegyem magam! Mit is mondtál, mikorra?
– Úgy gondoltam, hogy huszonegyedikén repülnénk oda, és huszonhatodikán jönnénk 

vissza, ha neked is megfelel. Már szóltam a titkárnőmnek, hogy eszerint szervezze a 
programomat, de ha nem jó…

– Dehogynem! Nincs semmi gond – sietett Mary megnyugtatni. A Virgin-szigetek! 
Kennethtel meg a szüleivel!

Egy olyan tartózkodó modorú férfinál, mint Kenneth Bradshaw, mi ez, ha nem 
szándékainak a kinyilvánítása?

Te jó ég, de el tud-e majd szabadulni? Még akkor is nehéz kialakítani a karácsonyi 
munkabeosztást, amikor ő tökéletesen alkalmazkodik a többiekhez, most viszont 
teljes zűrzavarnak néz elébe. És a ruhatára? A Bradshaw-féle életvitelhez valószínűleg 
nem elegendő egy farmer, néhány pulóver, egy-két könnyen mosható szoknya és egy 
fürdőruha.

Együtt tölteni a karácsonyt Norfolk legpartiképesebb agglegényével és a családjával 
– hát ez szebb, mint egy gyönyörű álom. Az olyan férfiak, mint amilyen III. Kenneth 
Bradshaw, nem visznek haza akárkit bemutatni a családjuknak.

Másnap reggel Mary átkulcsolt térddel kucorgott az ágyában, és alvástól kipirult 
arccal idézte vissza azt a pillanatot, amikor Kenneth meghívta őt. Még nem meséli el 
Jesse-nek. Babonából, ha úgy tetszik, mint ahogy azt sem mondjuk el senkinek, mire 
gondolunk, amikor elfújjuk a gyertyát a születésnapi tortán. Mrs. Bradshaw. Mary 
Bradshaw. Gazdagság, férj, saját család.

Mary már szinte vissza sem tudott emlékezni arra az időre, amikor még nem 
dolgozott, de lelke mélyén mindig sokat álmodozott egy másfajta életről. Ez az álom 
most, oly sok év után egyre inkább kezdett alakot ölteni.

– Elég belőled, Hamupipőke, most én következem! – mondta határozottan, és kiugrott 
az ágyból.

Egész délelőtt, a lázas munka közepette is Mary el-elábrándozott a gyönyörű 
tengerpartról és kettejükről, ahogy kinyújtózva barnára süttetik magukat a napsütésben. 
Ő a legapróbb bikinijében, Kenneth pedig… a jó ég tudja, amiben a jól menő ügyvédek 
szoktak heverészni. De az legalább biztos, hogy nem fekete kabátban és fehér 
selyemsálban.

Most majd meglátjuk, hogy az a hírneves jogi egyetem megtanított-e téged az alapvető 
biológiai tudnivalókra is, dr. Bradshaw! Az élet nem csak Mozartból és az új francia 
konyhaművészetből áll.

A következő napon Mary éppen kivitte a karácsonyi csomagolásból megmaradt nagy 
kupac szemetet a hátsó ajtón, amikor visszatérőben Julié csilingelő kacagását hallotta. 
Egy mély, kellemes férfihang is vele együtt nevetett.

Azonnal felismerte a hangot. Leporolta a szoknyáját, és amikor belépett az 
üzlethelyiségbe, látta, ahogy a csinos kis eladólány Henrik Hildebrandt professzorra 
mosolyog.

– Nem is beszéltél nekem soha Henrikről! – támadt rá Julié. – Henrik, mielőtt 
ideköltözött volna, fél évig egy utcányira lakott onnét, ahol én felnőttem.

Mary tudta, hogy Julié a nyugati parton, Key Westben született. Henrik felé fordult, 
végigmérte tökéletesen vasalt nadrágját, tweed zakóját és színpompás, trópusi tájat 
idéző nyakkendőjét.

Florida. Most már érti, hol sült le Henrik ilyen barnára.
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– Valóban? – A férfi nem beszélt neki erről, bár igaz, sem kérdezte soha.
Henrik egyik lábáról a másikra állt, ez a mozdulat felhívta a figyelmet nadrágja 

tökéletes szabására. Még a cipője is tükörfényes volt! A haját is levágatta, és Mary most 
látta először rendesen megborotválkozva – Szervusz, Mary! – szólalt meg a férfi, és 
tiszteletet parancsoló, szarukeretes szemüvege mögött vidáman csillogott a szeme. Még 
a ragasztószalagot is levette róla, jegyezte meg magában Mary. – Úgy gondoltam, együtt 
ebédelhetnénk.

– Köszönöm, de sajnos nem lehet.
– Ebédeltél már? – Ha rosszul esett is a férfinak a nyers visszautasítás, nem mutatta.
– Nem, de ma rengeteg dolgom van, képtelen vagyok elszabadulni. – Mary úgy tett, 

mintha nem venné észre, hogy Julié kézzel-lábbal mutogat neki Henrik háta mögött. 
Azt csak nem mondhatja meg nekik, hogy valójában Kenneth telefonját várja, mert azt 
reméli, elhívja őt ebédelni, hogy megbeszélhessék az utazás részleteit.

– Gondoltam, hogy előbb kellett volna szólnom. Az igazat megvallva találkozóm lett 
volna valakivel a történelem tanszékről, de az illető az utolsó pillanatban lemondta 
valami ürüggyel. Én meg most itt állok egyedül.

Óriási, gondolta magában Mary, keskeny lábával hangtalanul, de dühödten dobbantva 
a szőnyegen. És ha már itt állsz egyedül, miért ne próbálnád meg, hátha ráér a szegény, 
öreg Mary, ő már úgyis megszokta, hogy csak az utolsó pillanatban hívják mindig. Miután 
egész délelőtt hiába várta Kenneth telefonját, hogy megbizonyosodjon róla, nem álmodta 
a tegnapi meghívást, nem volt nehéz indulatba jönnie.

Már éppen készült valami csattanósat odamondani, de ebben a pillanatban Henrik 
váratlanul nagyon kedves hangon szólalt meg: – Tudod, olyan bután érzi magát az 
ember, amikor végre egyszer tisztességesen felöltözik, és még sincs hová mennie – 
jegyezte meg ellenállhatatlan, kissé félszeg mosolyával, és Mary látta, hogy Julié szinte 
elolvad az együttérzéstől.

– Persze hogy nem tudod – folytatta korát és termetét meghazudtoló kisfiús mosollyal 
a férfi. – Te mindig tökéletesen nézel ki, de én utoljára körülbelül egy éve vettem 
nyakkendőt. – Megrángatta az inge gallérját, ami még csak pár éve ment ki a divatból. 
– Úgy érzem magam, mintha éppen akasztanának. Azt hiszem, túl sokáig éltem Key 
Westben. Komoly harcot kellett vívnom a molyokkal, hogy valami téli ruhát találjak 
magamnak.

Te jó isten, ez az unalmas, idősödő professzor egy vadászkutyát megszégyenítő 
kitartással akar a nyomában maradni!

– Na jó – mondta végül Mary barátságtalanul. – Menjünk, együnk valamit! – Valójában 
a legszívesebben magához ölelte és megvigasztalta volna ezt a nagy gyereket, bár maga 
sem tudta, miért.

Csak az lehet az oka, hogy Jesse testvére, és felelősnek érzi magát érte. Hogyan lehet 
egy ilyen nagydarab, javakorabeli, okos és tehetséges férfi ennyire… gyámoltalan, 
gondolta, mert jobb szót nem talált.

Mary határozott léptekkel elsétált a kedvenc étterme mellett, és egy négy háztömbbel 
arrébb lévő kávézóhoz irányította a férfit. Biztosra vette, Henrik ragaszkodik majd 
ahhoz, hogy ő fizessen, és nem tudta, mennyit bír ki a férfi pénztárcája. Jesse azt állította, 
Henrik most alkotói szabadságon van, ami azt is jelentheti, hogy valószínűleg a nem túl 
sok megtakarított pénzét éli fel éppen.

A kávézóban több ismerőse mellett is elhaladtak, de Mary Henrik karjába 
kapaszkodva csak visszaköszönt, és nem állt meg beszélgetni senkivel. Ha egyikük is 
mosolyogni mer Henrik sárga és türkizkék pálmafás nyakkendőjén, biztos, hogy lekever 
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neki egyet!

A Henrik Hildebrandthoz hasonló férfiaknak szükségük van valakire, aki a gondjukat 
viseli.

Az ebéd azonban hatalmas mulatságnak bizonyult. Szerencsére találtak egy csöndes 
sarkot, és nemsokára Mary már könnyezett a nevetéstől, amint Henrik a Nyugat-
Virginiában eltöltött gyermekkoráról mesélt.

– Ikergyerekként felnőni legalább olyan izgalmas, mint hat testvér között – állapította 
meg Mary, miközben bekanalazta a kókuszkrémtorta utolsó morzsáját, mert Henrik 
ragaszkodott hozzá, hogy édességet is egyen.

– Jesse nagyon vad gyerek volt. Állandóan vigyázni kellett rá, nehogy bajba 
keveredjen.

– Jesse vad volt? Ő a legnyugodtabb, legmegfontoltabb ember, akit valaha is ismertem, 
persze a jelenlevőket kivéve.

– Te, Mary Pepper, nyugodt vagy, és megfontolt? – kérdezte Henrik. Kényelmesen 
hátradőlt, hatalmas termetéhez képest a kis krómozott szék mintha csak játékszer lett 
volna.

– Nem tudom, hallottad-e, de történelmi tény, hogy a sötétkék szemű, arany 
szempillájú nők olyan szenvedélyesek és akaratosak, hogy háborúkat vívtak értük?

Mary félretolta a desszertes tányért, közben fellökte a sótartót, majd hirtelen, 
bizonytalan mozdulattal felállította.

Magas a vércukorszintem, attól remeg a kezem, állapította meg.
– Még hogy történelmi tény! – csúfolódott. – Mesebeszéd. Különben is, ki tudja, milyen 

színű valójában egy nő szempillája? Már Kleopátra is szénnel festette a szempilláját, és 
meglehet, hogy igazából vörös volt neki. Ne haragudj, nagyon kellemes volt az ebéd, de 
most már rohannom kell vissza az üzletbe.

Kisietett a kávézóból, Henrikre hagyva a döntést, hogy marad, vagy jön utána. Amint 
kilépett az ajtón, éppen egy autó húzott el vad iramban a járda mellett. Mary rögvest 
utána lelépett az úttestre, pont bele az esőelvezető csatorna rácsába.

Még mielőtt eleshetett volna, Henrik elkapta, de a cipője sarka letört, és beleesett a 
lefolyóba.

– A fene vigye el! – sikította bele Mary a pálmafás nyakkendőbe, ahogy Henrik karja 
körülölelte. – A cipőm sarka nemsokára eléri a Chesapeake-öblöt!

Henrik visszahúzta a járdára, és még mindig átkarolva tartotta, miközben 
megvizsgálta a pórul járt cipőt Mary lábán.

– A bokádat nem rántottad meg?
Maryt hirtelen halálos fáradtság szállta meg, mintha a bevásárlási láz miatti hajsza 

és az izgalom, amit Kenneth meghívása miatt érzett, elviselhetetlenül sok lett volna a 
számára. Ebben a pillanatban semmi másra nem vágyott, csak hogy nekidőljön Henrik 
meleg, izmos testének, érezze, ahogy a férfi a karjában tartja, hadd aggódjon ő a miatt a 
buta sarok miatt, ami éppen a legjobb cipőjéről törött le.

Drága, öreg Henrik. Mary szeme teljesen érthetetlenül égni kezdett, és kezét a férfi 
mellének támasztva bizonytalanul eltolta őt magától.

– Borzasztóan sajnálom, hogy ilyen jelenetet rendeztem, Henrik. Csak támassz neki 
a villanyoszlopnak, és keress egy taxit, majd minden rendbe jön. Van másik cipőm a 
boltban.

– Ha én lennék Sir Walter Raleigh, leteríteném a lábad elé a köpenyemet, hogy azon 
járjál – lazított Henrik a szorításon, de nem engedte el Maryt.
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– Kettőnk közül én hordok köpenyt, de ha megpróbálod a lefolyóba teríteni, 

kitekerem a nyakadat! – Marynek ellenállhatatlan nevethetnékje támadt, és egy 
pillanattal később már összekapaszkodva kacagtak.

Mary a fejét Henrik mellének támasztotta, a férfi pedig az állát a lány fején nyugtatta. 
Ilyesmi elég ritkán fordult elő Maryvel, mivel ő maga is meglehetősen magas termetű 
volt, és ehhez általában még a cipősarka is hozzátett néhány centit.

Később, de ez már igazán csak a képzelet játéka lehetett, mintha Henrik ajkát 
érezte volna a haján. Ahogy bizonyára azt a furcsa feszültséget is csak képzelte, 
amit a legváratlanabb pillanatokban érzett feltámadni kettőjük között, és amitől 
összezavarodtak a gondolatai.

Henrik leintett egy taxit, és olyan elővigyázattal segítette be Maryt az ülésre, mintha 
a lány valami törékeny karácsonyi üvegdísz lenne. Ő maga bemászott a másik sarokba, 
keresztbe fonta a karját, és hallgatott.

Akárhogy is, nem mindegy, hogy az ember a cipősarkát veszíti-e el, vagy pedig az 
üvegcipőjét, gondolta mogorván Mary.

Pláne, ha nem az igazi herceg van mellette.

 
4. FEJEZET

 
Mary ugyan még nem akarta elmondani Jesse-nek a karácsonyi terveit, de nem 

maradt más választása.
– Marvei néni, a nagynéném most hívott fel. Kórházban van, eltörött a csípőcsontja 

– jelentette be Jesse, miközben ledobott egy tele kosár tiszta ruhát a dohányzóasztalra. 
– Pont a karácsony előtti héten engedik ki. Micsoda szerencsétlen időzítés! – 
rázta meg mérgesen a kispárnahuzatot. – Nem hagyhatom egyedül. Ráadásul a 
társadalombiztosítás nem fizeti az otthoni ápolást, és Henrik meg én vagyunk az 
egyedüli rokonai. Úgyhogy nincs más választásom, mennem kell.

– Jaj, Jesse, de kár! – sajnálkozott őszintén Mary.
– Rosszabb is lehetne. Marvel néni Aspenben lakik, és van még három hét 

szabadságom. Emellett itt vagy te is, hogy Henrik se maradjon egyedül.
– De én…
Ezután már nem tehetett mást, mindent el kellett mondania.
– Hogy bolondulhatsz ennyire azért a nagyképű alakért? – kiáltott fel Jesse.
– Kenneth nem nagyképű. Csak azért, mert elegánsan öltözik, és kifogástalan a 

modora…
– És Henrik?
– Henrik? – Mary idegesen kezébe vett egy törülközőt, és mérgesen hajtogatni kezdte. 

– Henrik mindenben megfelel a leírásodnak. Kedves, komoly… – Nem csak komoly, tette 
hozzá magában. Sokkal többet nevet vele, mint bárki mással. – Ugyanúgy érzek iránta, 
mint irántad. Igazi jó barát. Vagy még inkább olyan, mint egy testvér.

Na, azért nem teljesen olyan, mint egy testvér, vallotta be magának.
A két nő csendben hajtogatta a ruhákat.
– Úgy tűnik, meglehetősen komolyra fordult a dolog Kennethtel – kezdte Jesse, amikor 

elpakolták a tiszta holmit, és feltett egy kávét a konyhában.
Mary kibújt a cipőjéből, és kényelembe helyezte magát.
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– Talán – válaszolta óvatosan. – Úgy értem, ha egy férfi meghív egy nőt, hogy vele és a 

szüleivel, töltse együtt a karácsonyt, az már valószínűleg jelent valamit.
– Biztos vagy benne, hogy ő az, akire szükséged van?
– Viccelsz? Mutass nekem egy nőt, akit nem vesz le a lábáról egy jóképű, kedves, 

sikeres férfi! Nem mintha engem már levett volna – tette hozzá őszintén. – Azt hiszem, 
Kenneth csak a szülei beleegyezésére vár, mielőtt megtenné a következő lépést. Tudod, 
mennyire szertartásosak az ilyen Bradshaw-féle, előkelő nemesi családok.

– Nem mondhatnám, hogy tudom – válaszolta Jesse.
Azokban a körökben, ahol én forgok, ha egy ötvenéves férfi szeret egy nőt, 

megmondja neki anélkül, hogy a szülei engedélyére várna.
– Kenneth nem ötvenéves! Nem hiszem, hogy sokkal idősebb lenne Henriknél, és 

különben sem arról van szó, hogy…
Jesse gúnyosan felvonta a szemöldökét, tekintete nyugtalanítóan hasonlított 

Henrikére. Mary igyekezett elkerülni a férfit a tegnapi ebéd óta. De még így is gyakran az 
eszébe jutott, méghozzá általában a legalkalmatlanabb pillanatokban. Nem mintha nem 
lett volna más, amiről gondolkodhatott volna.

– Vettem két gyönyörű ruhát az utazáshoz. Megnézed?
– Van más választásom?
Mary átment a saját lakásába, és hamarosan két, nejlonzsákba burkolt ruhával tért 

vissza. Ünnepélyes körülményességgel lehúzta róluk a huzatot, és büszkén megmutatta 
az ujjatlan, fehér krepdesin ruhát meg a virágmintás, vállpántos felsőrészt a bokáig érő, 
bő szoknyával.

– Mit gondolsz, nem túl merészek? Nem igazán tudom, hogy mennyire 
begyöpösödött… akarom mondani, mennyire régimódi gondolkodásúak Kenneth szülei.

– Ha olyan emberek, mint a fiuk, akkor azt mondanám, hogy úgy a századforduló 
környékén állhattak meg a divat követésében – jegyezte meg Jesse szárazon.

– Na de Jesse!
Mary kiterítette a ruhákat a drapp kanapéra, és gondosan elrendezte a bő szoknya 

ráncait.
– Csak azt mondd meg, leszek-e olyan szédítő ezekben a ruhákban, hogy Kenneth 

megfeledkezzen az ügyeiről.
– Ha eddig még nem olvasztottad meg, akkor a helyedben én már nem is 

próbálkoznék. Ez az ember súlyos cink, szelén és E-vitamin hiányban szenved.
– Lemaradtam a divatbemutatóról? – csendült fel hirtelen a hátuk mögött egy 

kellemes férfihang.
Egyikőjük sem hallotta, amikor Henrik belépett a szobába.
– Éppen most érkeztünk el a legérdekesebb részéhez – válaszolta Jesse.
– Sikeres volt a megbeszélés az egyetemen? – érdeklődött Mary, arrébb tolva egy 

doboz karácsonyi üdvözlőlapot és egy kupac szépen összehajtogatott törülközőt, hogy 
helyet csináljon a férfinak.

– Nagyon is – felelte Henrik könnyedén. Lecibálta magáról a pálmafa mintás 
nyakkendőt, amit előző nap is viselt, és zsebre gyűrte. – Találkoztam néhány felettébb 
kellemes emberrel. Már alig várom, hogy elkezdődjön a munka. És miután saját 
parkolóhelyem lesz, jobb, ha veszek hozzá egy autót is.

– Floridában hogyan közlekedtél? – kérdezte Mary.
– Biciklin és hajón. Részmunkaidőben egy halászhajón dolgoztam.
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Mary inkább el tudta képzelni a férfit egy viharban hánykolódó hajó fedélzetén, amint 

a tenger erejével dacol, mint biciklit tekerve a lágyan hajladozó pálmafák alatt. De úgy 
látszik, Henrik tartogat még néhány meglepetést a számára.

– Milyen kocsit akarsz venni?
Néhány percig az autókról beszélgettek, összehasonlították a különböző márkák 

előnyeit és hátrányait, majd Jesse nagyot ásítva felállt.
– Henrik, igazán megtetted a kötelességedet, most már nyugodtan kidobhatod azt 

a förtelmes nyakkendőt, mielőtt még teljesen lejáratod magad az egyetemen. – Majd 
Maryhez fordult, és magyarázni kezdte: – Henriknek van egy jó barátja Key Westben, 
aki még a házát is kölcsönadta neki a nyáron. Ő vette ezt a nyakkendőt kabalának, hogy 
Henrik ebben menjen az első hivatalos találkozójára itt az egyetemen. Szerintem a srác 
nem teljesen normális, de az én nyakas testvérem ragaszkodott a nyakkendőhöz. Még 
úgy is csinosabb lett volna, ha egy nyúllábat akaszt a nyakába – fejezte be Jesse nevetve.

Maryt ismét hatalmába kerítette az a furcsa érzés, amelyet a boltban is tapasztalt, 
amikor Henrik váratlanul megjelent.

Van valami páratlanul elbűvölő az olyan férfiban, aki csapnivalóan öltözködik, és 
ennyire hűséges a barátjához.

– Nem is olyan szörnyűséges az a nyakkendő – mondta halkan, amiért Henrik hálásan 
rámosolygott.

A férfi, amióta csak megérkezett, kíváncsian vizsgálgatta Mary új szerzeményeit. Es 
bár egy vállfán lógó ruhában nincs semmi bensőséges, a lány mégis úgy érezte, mintha 
Henrik szeme az ő testén siklana végig.

Mary összekapkodta a ruhákat, ügyet sem vetve arra, milyen kényes anyagból 
készültek.

– Mennem kell. Rengeteg dolgom van még – magyarázta sietve, miközben Jesse is 
kiment, hogy a helyére tegye a mosott ruhát. – Henrik, még egyszer köszönöm a tegnapi 
segítséget. Talán még a lábam is eltörött volna, ha nem kapsz el idejében.

Henrik elgondolkodva simogatta az állát, és elmélyülten vizsgálgatta Mary bokáját, 
amit szabadon hagyott a sok mosásban már jócskán összement farmer.

– Az én hibám, hogy elveszett a cipősarkad – mondta incselkedve kissé rekedtes 
hangján. – Lelkiismeret-furdalásom is van miatta.

– A te hibád? Az, hogy én kétballábas voltam? Ezt meg hogy érted?
– Ha nem akartál volna olyan sietve elrohanni tőlem, nem léptél volna a lefolyórácsba. 

Ha nem hoztalak volna zavarba, nem akartál volna olyan sietve elrohanni. És ha nem 
hoztam volna összefüggésbe a szemed színét a szenvedélyes természeteddel, nem jöttél 
volna zavarba. Következésképp, minden az én hibám. Tartozom neked egy cipősarokkal.

Mary elképedve bámult rá, majd hirtelen nevetésben tört ki.
– Követni sem tudom, hogy mi jár abban a csavaros agyadban, de te vagy a 

leglehetetlenebb alak, akivel valaha is találkoztam – mondta végül, amikor ismét 
levegőhöz jutott.

Legnagyobb meglepetésére Henrik teljesen komoly arccal állt előtte. Talán… igen, 
a szeme vidáman csillogott. Pont olyan volt, mint Jesse. Ügy tréfált vele, hogy még az 
arcizma sem rezdült közben. Tudhatta volna.

– Lehetetlen alak, azt mondod? Ez most elismerés vagy bírálat? – kérdezte végül a 
férfi.

– Nem is tudom – rázta meg a fejét Mary megadóan. – Jesse is mindig ezt csinálja 
velem. Eljátssza a komoly, higgadt embert, aztán hopp, már meg is fogott.
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– Ezt megjegyzem – mondta Henrik, még mindig halálosan komolyan, csak a szeme 

csillogott továbbra is gyanúsan.
Ha ki akarok menni az ajtón, ott kell elmennem szorosan mellette, gondolta 

Mary, de nem ijedt meg. Most már nem félt legjobb barátnőjének ettől a nagyra nőtt 
másodpéldányától. Sőt most már két legjobb barátja volt.

– Henrik – állt meg előtte, és felnézett a férfi kedves, megnyerő arcába. – Henrik, úgy 
örülök, hogy itt vagy!

– En is – válaszolta a férfi ugyanolyan őszintén. – Hopp, már meg is fogott, ugye, ezt 
mondtad?

– Nézd, ha ugratni akarsz, mint Jesse, várj az ünnepek utánig. Addig van elég bajom, 
de megígérem, hogy akkor majd készen állok megfelelni mindarra, amit kitalálsz.

Meglepően könnyű volt rászoknia, hogy esténként átugorjon az ikerház másik felébe 
a testvérekhez. Hol egy kávét ittak meg együtt, hol csak beszélgetni szaladt át, hol pedig 
vacsorázni hívták barátai.

Pár nappal karácsony előtt Kenneth váratlanul beállított a boltba, és elhívta Maryt 
ebédelni. Azóta, hogy utoljára Richmondban vacsoráztak, most kereste őt először. A 
lányok a boltban a szokásos módon fogadták Kenneth megjelenését. Bronwyn elalélt 
a férfi szép arcvonásaitól, Ann azon merengett, vajon mennyibe kerülhetett tökéletes 
szabású öltönye, Julié viszont csak a szemöldökét vonta fel rosszmájúan.

Mary megpróbálta a férfit kifaggatni az ünnepre vonatkozó tervei felől, de azonkívül, 
hogy számos más vendége is lesz a szüleinek – ami miatt Mary csak nehezen tudta 
palástolni csalódottságát – , valamint hogy meglehetősen változatos ruhatárra lesz 
szüksége, a férfinak nem volt más mondanivalója.

Ez jellemző Kennethre! Lenyűgözően okos férfi, és egyszer őszintén bevallotta, hogy a 
céltalan fecsegés untatja.

Azóta Mary igyekezett megfelelően komoly témákat találni a beszélgetéseikhez, de ez 
nem volt mindig könnyű.

Egyik este, miután olyan eget rázóan fontos témákat taglaltak a Hildebrandtokkal, 
mint az iszapbirkózás és a pizzasütés rejtelmei, Mary csodálkozva gondolt arra, hogy 
Henrik is kivételesen okos ember, mégsem érezteti vele szemben soha a szellemi 
fölényét, bár az ő iskolai végzettsége összehasonlíthatatlanul alacsonyabb, mint a 
rendkívül művelt és tájékozott professzoré.

Mire Jesse elindult Aspenbe, Marynek sikerült kialakítani a karácsonyi munkarendet. 
Nem volt könnyű, mert mindenki egyszerre szeretett volna szabadságra menni. 
Rendszerint Mary mindenkit maga elé engedett, és ő a megmaradt időre szervezte a 
saját programjait.

De ez egyszer másként történt. Megvesztegetéssel, könyörgéssel, tizennégy órás napi 
munkával sikerült elérnie, hogy neki is jusson néhány szabadnap. Szerencsétlenségére 
azonban nagyon megfázott.

Jesse teljesen kétségbeesett, hogy ilyen betegen kell itthagynia.
– Kedvesem, ha van olyan dolog a világon, amihez igazán értek, az éppen az, hogyan 

kell kezelni a megfázást.
Nem véletlenül vagyok szakképzett nővér. Mindenki tudja, hogy az egyetlen csodaszer 

a tűzforró tyúkhúsleves rengeteg fokhagymával és fekete borssal.
– Ennyit a tudományról – tüsszentett Mary. – Akkor mindjárt odateszek egyet.
De aztán mégis úgy érezte, nincs erre szüksége. Henrik kivitte Jesse-t a repülőtérre 

az új autójával, Mary pedig addig rendbe hozta magát, bevett néhány aszpirint meg 
egy marék C-vitamint, és bement dolgozni. Kenneth meghívta ebédre, és ezt a világ 
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minden kincséért sem mondta volna le. A férfi még előző este telefonált, röviden az 
együttérzéséről biztosította, amiért ilyen beteg, és megmagyarázta, hogy azért nem 
jelentkezett előbb, mert el kellett utaznia.

– Ismét Párizsba? – Ha egy kissé sértődötten csengett a hangja, annak kizárólag az 
volt az oka, hogy sértődött is volt. Aspen. Párizs. Key West. Bezzeg ő az elmúlt három 
évben csak Poplar Grove-ba utazott el a testvéreihez, oda is rendszerint azért, hogy a 
gyerekekre felügyeljen, amíg egyik vagy másik húga ismét újabb örököst hoz a világra.

– Az igazat megvallva, igen – válaszolta Kenneth tökéletesen csiszolt modorban. – 
Holnap egykor megfelel?

Ő természetesen azt felelte, hogy igen, de most már bánta.
Mellén mintha mázsás teher lett volna, a feje lüktetett, és ráadásul a boltban is 

rengeteg tennivalója akadt. De legalább elbújhatott az üzlet hátsó helyiségében, ahol 
senki sem zavarta, és nyugodtan becsomagolhatta az ajándékokat.

Az ebéd kiábrándító volt. Kenneth szemmel láthatóan a legszívesebben a szája elé 
kötötte volna a zsebkendőjét, nehogy elkapja a náthát, Mary pedig fáradtnak, öregnek és 
csúnyának érezte magát. Alig bírta megállni, hogy ne fakadjon sírva. A feje is irtózatosan 
fájt, bánatosan nézte az étterem sarkában álló karácsonyfát, körülötte a sok, szépen 
csomagolt dobozkával.

Ajándékdobozok, gondolta. Csak éppen mindegyik üres.
Az áruházak, bankok, szállodák előcsarnokaiban álló karácsonyfákat mind 

teleaggatták csillogó papírba csomagolt, üres dobozokkal. Ez eddig még soha nem 
zavarta, de most szinte dühödt elkeseredést váltott ki belőle.

Sovány vigasz volt, hogy betegsége miatt legalább nem érezte az ételek ízét, így végre 
egyszer a francia szakácsművészet remekeivel is jól tudott lakni.

– Sikerül elszabadulnod az ünnepekre? – kérdezte.
Kenneth az édességet majszolva, ami három kiskanál eperkrémből állt.
– Rebélem – válaszolta Mary szörnyű orrhangon. A fene egye meg, nem elég, hogy 

pocsékul néz ki, és még pocsékabbul érzi magát, most még a hangja is olyan, mint a 
repedt fazéké.

– Remek, remek – mormogta a férfi, miközben ajkát szertartásosan megtörölte egy 
ropogósra keményített vászon szalvétában. – Azt hiszem, jobb, ha visszaviszlek dolgozni.

Rengeteg dolgotok lehet ilyenkor. Én is rettenetesen elfoglalt vagyok, és ráadásul még 
külföldre is el kell utaznom.

Azt hallottam ugyan, van valami módja, hogy az ember leküzdje az időeltolódás 
okozta fáradtságot, de be kell vallanom, nekem sohasem sikerül. Napokig szenvedek, 
miután átrepülöm az óceánt.

Jaj, te szegény, de nagyon sajnállak! – mondta magában Mary csúfondárosan, 
miközben zsebkendő után kutatott a táskájában.

Aznap este Mary korán ment haza, és még elnézést sem kért érte a lányoktól. Sőt Julié 
majdhogynem kituszkolta az üzletből.

– Ne izgulj, elboldogulunk egyedül is a boltban! – nyugtatta meg. – Az isten 
szerelmére, menj már haza, bújj az ágyba, és ne merj addig felkelni, amíg legalább 
két percig meg nem bírsz állni a lábadon. Ha kórházba kerülsz, mindannyian 
megszenvedjük.

Marynek nem volt ereje vitatkozni. Amikor hazaért, egy vázában hat szál fehér rózsa 
várta a dohányzóasztalon.

Pontosabban nem is annyira vázában, mint inkább egy befőttes üvegben.
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Az üveg mellett egy kártya állt, amelyre összesen ennyit írtak: Gyógyulj meg mielőbb, 

Kenneth Bradshaw.
Milyen kedves, gondolta meghatottan. Nem túl érzelemteli megnyilvánulás, de 

hát Kenneth ilyen. Felemelte az üveget, és megpróbálta beszívni a virág illatát. Majd 
csalódottan letette, éppen amikor Henrik kinyitotta az ajtót, és besétált a lakásba.

– Bit csidálsz itt? – förmedt rá a férfira.
– Csak átjöttem megnézni, hogy hozhatom-e már a vacsorát. Nocsak, kitől kaptad 

ezeket a szép virágokat? Attól a fickótól, akinek Bentleyje van?
– A barátob küldte, Kenneth – mondta Mary nagyot sóhajtva. A vőlegény szó túl 

hosszú, nehéz kiejteni eldugult orral, és különben sem volt még teljesen igaz.
– A barátod, Kenneth – ismételte Henrik. – Semmi baj.
Jobb lenne, tündérem, ha nem beszélnél annyit. – Lesegítette róla a kabátot, amit 

Marynek eddig eszébe se jutott levetni. – Húzd föl a hálóingedet, és bújj be az ágyba, 
mindjárt hozok vacsorát! Jesse rengeteg tyúkhúslevest hagyott a mélyhűtőben, és azt is 
elmagyarázta, hogyan kell felmelegíteni. Remélem, ettől majd meg fogsz gyógyulni, de ha 
ez sem segítene, nekem is van még néhány ötletem.
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5. FEJEZET

 
– Még hogy ágyban maradjak?! Tudod te egyáltalán, milyen hónapot írunk? Van 

fogalmad, mekkora a forgalom a boltban két héttel karácsony előtt?
Bár Marynek még mindig fájt a torka, legalább már beszélni tudott. A húsleves 

erejétől, amit Jesse főzött neki, nemcsak kitisztultak az orrjáratai és megszabadult a 
mellén fekvő mázsás súlytól, de szinte még a rózsaszín lakk is lepattogzott a körméről.

– Nézd, csak annyit mondtam, ha kibírsz huszonnégy órát az ágyban, sokkal 
hamarabb meggyógyulsz – mondta Henrik idegtépően nyugodt hangon, ahogy 
kifejezetten a szellemileg fogyatékos gyerekekkel szoktak beszélni.

Mary már tegnap este óta egyfolytában ezt hallgatta, és percről percre egyre 
nyűgösebb lett. Miért lenne arra szüksége, hogy valaki állandóan ott sürgölődjön 
körülötte, megigazítsa a párnáját, gyümölcslét és forró citromos teát hozzon, majd ismét 
betakargassa, ha csak a kisujját is felemeli?!

Még soha az életben nem kényeztették ennyire. Egyáltalában, soha nem is 
kényeztették. Nem tudta, hogyan viselkedjen. Már amúgy is gyengének és elesettnek 
érezte magát, most meg Henrik úgy bánt vele, mint egy magatehetetlen, hatnapos 
kismacskával. Pedig ha őt egyáltalában lehet valamihez is hasonlítani, akkor a 
legkevésbé egy hatnapos kismacskához.

– Ha ennyire nem vagy hajlandó kímélni magad, kórházba kerülsz. Ott akarod 
tölteni a karácsonyt? – folytatta Henrik, és egy cseppet sem sértődött meg a lány dühös 
kifakadása miatt.

Mary megpróbálta ülő helyzetbe tornászni magát. Hogy az Ördögbe védhetné 
meg magát ezzel a jó szándékú, ám rémesen erőszakos emberrel szemben, amikor 
tehetetlenül fekszik, az orra vörös, a szeme könnyben úszik, a haja pedig csimbókokban 
lóg? A fenébe is, nem lenne szabad, hogy egy férfi ilyen állapotban lássa! Ez egész 
egyszerűen igazságtalanság.

– Csak azért, hogy te is tisztában légy a tényekkel, elmondom, a karácsonyt a Virgin-
szigeteken szándékozom tölteni, ugyanis Kenneth meghívott a szüleihez az ünnepekre.

– Jesse már elmondta.
– Hát akkor… – mondta Mary bizonytalanul.
– Annál fontosabb, hogy vigyázz magadra. Annyira legyengítetted a szervezetedet 

ezzel a rengeteg munkával, hogy a megfázás hetekig is elhúzódhat.
Mary mérgesen, heves mozdulatokkal magyarázott, indulatában még a takaró szélét is 

elengedte, pedig ebbe eddig görcsösen kapaszkodott.
– Nem értettél meg egy szót sem abból, amit mondtam?
Nincs időm arra, hogy beteg legyek. Meg kell csinálnom a bérszámfejtést, ki kell 

fizetnem az elmaradt számlákat, ellenőriznem kell a szezon végi kiárusításra megjelenő 
hirdetéseket, ki kell töltenem az adóíveket, mellesleg megígértem Julie-nak, hogy jövő 
héten szabadságra mehet…

Henrik odasétált, és leült mellé az ágy szélére. Mary felnyögött. Egy napja ápolja őt, és 
már azt hiszi, hogy családtag!

Mary tüntetőleg elfordította a fejét, és az álláig húzta a takarót, amely elfedte 
ugyan csipkés hálóinge elejét, de nem védte meg a hátát a hidegtől. Pont ez a baj, 
gondolta, hogy nem családtag. De még csak nem is Jesse. Ő egyszerűen Henrik, a 
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történelemtudományok kedvesen habókos professzora, aki mégis mindig felkavarja 
a jelenlétével. Hát honnan veszi a bátorságot, hogy idemerészkedjen, amikor ő 
kiszolgáltatottan fekszik, és úgy néz ki, mint egy madárijesztő!

– Menj, és locsold meg a virágokat, vagy csinálj, amit akarsz – morogta.
Henrik kiszabadította a paplant Mary kezéből, és a lány válla köré kanyarította.
– Ha már ilyen makacs vagy, legalább tisztességesen betakarózhatnál! – mondta 

szemrehányó hangon, majd gyengéden magához ölelte Maryt.
A lány nem ellenkezett, fejét megadóan Henrik vállára hajtotta.
– Kényeztetsz, húslevessel etetsz, úgy bánsz velem, mint egy gyerekkel – ágált Mary. 

A legriasztóbb az volt, hogy egyáltalán nem úgy érezte magát, mint egy gyerek, hanem 
inkább…

Nem is tudta, hogy érez. Egészen meg volt zavarodva.
Inkább most rögtön kidobja innét Henriket, felöltözik, és bemegy dolgozni. Csak még 

vár pár percet, legfeljebb negyedórát, amíg összeszedi magát…
– Utálok így kinézni – motyogta a férfi nyakába.
– Gyönyörű vagy. Most is és mindig.
– Hazudós – suttogta Mary. Pontosan tudta, hogy néz ki.
Kenneth rémületében hanyatt-homlok elmenekülne, ha most meglátná.
– De ugye megérted, miért olyan fontos, hogy bemenjek dolgozni? – mormogta a férfi 

meleg testéhez bújva.
Henrik válaszképpen csak hümmögött egyet.
– A lányok teljesen kikészülnek a boltban, és annyi mindent kell még elintéznem, 

mielőtt elutazom. Soha eszembe nem jutott volna, hogy pont ilyenkor hagyjam magára 
az üzletet, de ez a találkozás Kenneth szüleivel, ez most… különleges alkalom – fejezte be 
csöndesen.

– Hmm – Henrik félreérthetetlen válasza leginkább egy oroszlán morgására 
emlékeztetett, de legalább már nem próbált meg olyan vérlázítóan higgadt lenni.

– Érts meg, Henrik! – kezdte újra Mary komolyan, és szemét behunyva még közelebb 
bújt a férfihoz. – A családom már évek óta mondja, hogy keressek magamnak férjet, de 
túlságosan is jól éreztem magam egyedül ahhoz, hogy erre vesztegessem az időmet. 
Mostanában viszont néha azon tűnődöm, hogy talán igazuk van. Telnek az évek, és 
én sem leszek már fiatalabb. Kinek akasszak harisnyát a kandallóra? Ki tudja, jövőre 
talán már karácsonyfát sem állítok, magamnak ugyan mi értelme lenne? Még pár év, 
és a karácsony számomra nem fog egyebet jelenteni, mint néhány üdvözlőlapot, és pár 
fényképet mások gyermekeinek öröméről.

– Jesse és én mindig két harisnyát is kiakasztunk. De jól meg is kapjuk a magunkét, 
mert csak az egyikben van ajándék, a másik tele van madáreledellel – mesélte Henrik, 
miközben lágyan masszírozta Mary nyakát.

– Otthon mindig olyan… rendetlen kinézetű karácsonyfánk volt. Sokszor tűnődtem 
rajta, hogy vajon miért nem olyan, mint amit a képeslapokon látni – sóhajtott Mary, és 
minden szégyenkezés nélkül egyre közelebb bújt Henrikhez. – Persze, nálunk mindenki 
részt akart venni a díszítésben, és mindegyikünk azt aggatott rá, ami neki tetszett, amit 
a legfontosabbnak gondolt. Azt hiszem, tulajdonképpen gyönyörűek voltak azok a fák. 
Számomra a legszebbek, de ezt igazából csak mostanában értettem meg.

– Kenneth is szereti a rendetlen karácsonyfákat?
– Semmit sem értesz az egészből – sóhajtott ismét a lány, és hangját szinte elnyelte az 

a szörnyű zöld pulóver, amelyhez Mary lassacskán kezdett hozzászokni, és amely éppen 
ezért már nem is tűnt olyan szörnyűnek. – A lényeg az, hogy amikor mama meghalt, rám 
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maradt a testvéreim nevelése.

Az ezt követő években túlságosan is elfoglaltnak éreztem magam ahhoz, hogy bármit 
is értékelni tudjak.

– Azt elhiszem – dörmögte Henrik.
Mary oda se figyelve folytatta: – De most egyszeriben fölösleges lettem, már nincs 

rám szükségük. Szinte egyik pillanatról a másikra mind megházasodtak, saját családjuk 
lett, és én már nem vagyok több, mint egy nagynéni, akit időnként el lehet hívni, hogy 
vigyázzon a gyerekekre, amíg a szülők nyaralni mennek, vagy éppen újabb gyerekeket 
szülnek a kórházban.

– Nem gondolod, hogy abban, amit most mondtál, már van egy jó adag önsajnálat is?
Mary hirtelen felkapta a fejét, de Henrik visszahúzta őt a vállára.
– Én nem szoktam sajnálkozni magamon.
– Rendben, akkor nem önsajnálat. Egyszerűen csak elhatároztad, hogy szerzel még 

egy harisnyát a kandallóra. Így van?
– Hát… így is lehet fogalmazni. Arra gondoltam, milyen szép lenne… ha nekem is lenne 

valakim. Saját családom. És Kenneth megfelelő választásnak tűnik.
Henrik morgott valamit az orra alatt, de Mary egy szót sem értett belőle, mert a 

figyelmét túlságosan is lekötötte, hogy a férfi keze épp a hátát simogatta. Ismét felemelte 
a fejét, és komoly arccal Henrik szemébe nézett.

– Kenneth figyelmes férfi, és minden jel arra mutat, hogy kellemes életet élhetnénk 
együtt.

– Úgy látom, már az egészet megtervezted.
Mary elgondolkodott. Vajon sikerült-e megértetnie magát a férfival? Számára az egész 

egyszerű és érthető volt, de valahányszor megpróbálta megmagyarázni Jesse-nek vagy 
most Henriknek, cserbenhagyták az érvei.

– Henrik – váltott témát gyorsan –, miért nem nősültél meg soha?
Múltak a percek, és a férfi még mindig nem válaszolt.
Mary már kezdte azt hinni, hogy nem is hallotta a kérdést, így van jól, gondolta, semmi 

közöm hozzá, sőt nem is akarom tudni.
Dehogynem! Hirtelen ráébredt, hogy mindent tudni akar a nőkről, akik bármiféle 

szerepet is játszottak Henrik életében. Biztos csak a megfázás miatt vannak ilyen furcsa 
kívánságai. Köztudott, hogy a betegségek teljesen felforgatják a nők érzelmi életét.

– Huszonkét évesen megnősültem – mondta végül Henrik csöndesen. – Úgy terveztük, 
hogy várunk az egyetem végéig az esküvővel, de kiderült, hogy Lisa leukémiás. Tizenegy 
hónapot éltünk együtt.

A váratlanul rátörő fájdalom elemi erővel rohanta meg Maryt. Ösztönösen karolta át a 
férfit, magához ölelve izmos testét, és halkan, csitító hangon vigasztalgatta.

– Ne haragudj, Henrik, nekem fogalmam sem volt róla, Jesse sohasem említette.
– Biztosan tudta, hogy majd én elmondom, ha itt az ideje.
Ha itt az ideje. Jóval azután, hogy Henrik elment az egyetemre, Mary még mindig a 

férfi szavain mélázott.
Agyában képek villantak fel, egyfolytában Henriket látta maga előtt. Henrik, mint 

szerető, Henrik, mint férj – vidáman, nevetve, amint megosztja vele az élet apró örömeit 
és gondjait. A drága, ügyetlen, rendetlen Henrik valaha annyira szeretett egy nőt, hogy 
már majdnem húsz éve gyászolja az elveszett boldogságot.

Lábadozása alatt, vagy ahogy Mary hívta, az elvesztegetett idő alatt, gyakorta 
betelefonált az üzletbe, csak hogy megtudja, miként állnak a dolgok. De aztán Julié 
félreérthetetlen célzatossággal közölte vele, hogy nem volna semmi baj, csak az az 
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átkozott telefon ne csörögne állandóan.

Végül elérkezett a munkába való visszatérés ideje. Mary dupla adag alapozót kent 
a szeme alá, hogy eltüntesse a sötét karikákat, és arcpirosítóval egy kis színt vitt az 
arcára, hogy ezzel ellensúlyozza orra pirosságát. A haja reménytelenül nézett ki. Még 
a háromszori samponozás és a legjobb hajlakk sem segített rajta, így inkább belefűzött 
egy selyemsálat, és a feje tetejére tűzte. Hogy még inkább elterelje a hajáról a figyelmet, 
felvette a legbolondosabb, legnagyobb fülbevalóját.

A bolt szörnyű állapotban volt. Bronwyn készítette a díszcsomagolást, és minden 
csomag tetejére három ág magyalt is tűzött a szokásos egy helyett, de ez most Maryt a 
legkevésbé sem érdekelte. A kirakat teljesen ki volt fosztva.

Az egyik próbababáról a szoknyát adták el, a másikról a blúzt, és ez már sejtetni 
engedte, hogy a raktárban is milyen lehet a helyzet. A karácsonyfa tört ágakkal 
búslakodott a sarokban, a lemezjátszón megakadt a tű.

Mary teljes lendülettel vetette magát a munkába. Az első órában szinte még levegőt 
venni sem volt ideje. Aztán végre úgy déltájt, amikor egy kicsit alábbhagyott a forgalom, 
elővette az újságot, hogy átfussa.

– Az a reklám a butikunkról ugyancsak megtette a magáét. Hol is van?
Julié és Ann szinte ugyanabban a pillanatban az újság után vetették magukat. Mary hol 

az egyikre, hol a másikra nézett.
– Ebben az újságban jelent meg, vagy nem? Nehogy azt mondjátok, hogy megint a 

sportrovatban hozták le! Még a múlt héten szentül megígérték, hogy jó helyet kapunk.
– Nem arról van szó… – kezdte Julié.
– Istenem, Mary! – tette hozzá Ann siralmas hangon.
– El sem tudom hinni! – fűzte tovább Bronwyn.
A lányok szavaiból olyan gyászos együttérzés áradt, hogy Mary hirtelen nagyon 

megrémült.
– Elég ebből, adjátok ide azt az újságot! Hadd tudjam meg a legrosszabbat! Nem fogok 

belepusztulni, és különben is, nagy kislány vagyok már. Ha legalább a nevünket jól írták, 
csak kicsit fogom őket agyoncsapni.

Visszaszerezte az újságot, miközben három nyugtalan szempár tapadt rá.
– Az isten szerelmére, hiszen csak egy hirdetés! – kiáltotta Mary megütközve a lányok 

túlzott aggodalma láttán. – Estére már a szemétládában lesz. Hol van, hányadik oldalon?
Hirtelen elhallgatott. A sportoldal a szőnyegre csúszott, miközben Mary egyre csak a 

pletykarovatot szorongatta.
Szeme a jól ismert névre, és a felette levő fényképre tapadt.
A kép fölött azt olvasta: A jó nevű ügyvéd eljegyzése egy francia diplomata lányával. A 

kép alatt ez szerepelt: Bradshaw-Cadeaux.
Marynek nem kellett elolvasnia a cikk folytatását, hogy megtudja, ki az a Bradshaw 

nevű ügyvéd, aki a szépséges Cadeaux kisasszonyt feleségül veszi.
– Jaj, Mary, annyira sajnálom – mondta halkan Julié.
– Az a disznó! – sziszegte Bronwyn.
Ann nem szólt semmit, csak gyengéden megérintette Mary karját. Ebben a pillanatban 

azonban kinyílt az ajtó, és megindult a vásárlók áradata.
Mary vett egy nagy levegőt, és megpróbálta összeszedni magát.
– Ha szükségetek lenne rám, most néhány percig az irodámban leszek, és majd ott 

csapkodom falhoz a virágcserepeket – mondta vészes nyugalommal.
Az irodába érve, életében először, bezárta maga mögött az ajtót. Csodálatosan 

viselkedtek a lányok, igazán csak jót akartak neki, de a következő telefonhívást nem 
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akarta hallgatóság előtt lebonyolítani. Ha lett volna ablaka a parányi szobának, kitárta 
volna, hogy szippantson egyet a friss levegőből, és kissé megnyugtassa az idegeit. 
Ehelyett ott állt a rendetlen kis asztal fölött, karját keresztbe fonva, állát felvetve 
dühösen csillogó szemmel. Csigavér, Pepper, figyelmeztette magát. Ne add meg neki azt 
az örömöt, hogy érezhesse, sikerült megsebeznie.

Megsebezte? A lelkébe taposott! Még a puszta gondolat is, hogy… Hirtelen felkapta 
a kagylót, és mérgesen tárcsázta Kenneth irodájának a számát. Vacsorázni vitte, borral 
itatta, meghívta a szüleihez, hogy töltsék együtt a karácsonyt, és mindeközben már 
menyasszonya volt!

– Mary Pepper vagyok. Bradshaw úr bent van?
– Egy pillanat, Pepper kisasszony, mindjárt megnézem.
Mindjárt meglátjuk, füstölgött magában Mary, hogy mit mond majd ez a nagyképű, 

hazug, üresfejű, sima modorú szélhámos…
– Kenneth? Itt Mary. Sietek, mert nem szeretnék utolsóként gratulálni.

 
6. FEJEZET

 
– Úgy gondoltam, jobb, ha telefonálok, hogy megtudjam, mennyiben érinti az 

eljegyzésed az ünnepre vonatkozó terveinket. – Mary hangja ijesztően nyugodt volt.
– Semmi sem változott, drágám – válaszolta Kenneth megszokott higgadt modorában. 

– A szokásos nagy társaság jön össze. Barátok, családtagok, üzleti partnerek – 
folytatta olyan hangon, ahogy apróbb jogi kérdéseket szokott magyarázni időnként. 
– Természetesen Denise és a családja is ott lesz… – elhallgatott egy pillanatra, majd 
köhintett egyet – most, hogy már hivatalosan is jegyesek vagyunk.

Milyen megható! A fiúja meghívta, hogy töltse az ünnepeket vele, a szüleivel, a 
menyasszonyával és a menyasszonya szüleivel. Ezenkívül még egy csomó üzletember is 
ott lesz, és valószínűleg jó pár kebelbarát.

– Boldogok lennénk, ha eljönnél, drágám. Lehet majd golfozni, vitorlázni és teniszezni. 
Esténként bridzsparti és táncmulatság lesz. Egyébként túlnyomórészt magányos férfiak 
vannak a meghívottak között, tehát biztosan nem szenvedsz majd hiányt társaságban 
sem.

Még hogy túlnyomórészt magányos férfiak! Mit képzel róla ez a szemét alak! Ha 
Kenneth Bradshaw Hamupipőke királyfijának mai megtestesülése, akkor ő inkább egy 
kéményseprőhöz megy feleségül.

Amikor hazaért, Henrik már várta, és éppen a levest melegítette. A nappaliban az 
asztalt, ahol előző nap még Kenneth rózsái álltak, most teljesen beborította egy óriási, 
teljes pompájában virágzó kaktusz. Bár Henrik is olvasta a hírt az újságban, mégis úgy 
döntött, hogy nem vesz tudomást Mary vészjósló arckifejezéséről, és ragaszkodott 
ahhoz, hogy ott vacsorázzon vele.

– Nem kérek több levest, és igenis nagyon mérges vagyok. Őrülten dühös, ha tudni 
akarod. – Mary eltolta a levesestányért, és a kenyérmorzsákat bámulta.

– Mondtam neked, hogy már vacsora előtt ki kellett volna öntened a szívedet. Nem 
egészséges dolog ilyen idegesen enni. – Henrik elvette Mary öléből a tálcát, és betakarta 
a lányt egy pokróccal.

– Nem igaz. Azt mondtad, hogy jobban érzem majd magam, miután ettem. Tévedtél.
– Úgy látszik, elszámítottam magam.
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– Azok az utak Párizsba… – motyogta maga elé Mary.
– És én még azt hittem, hogy üzleti ügyben jár! – Mary összeroskadva ült. – Henrik, 

mondd meg nekem az igazat, tényleg ennyire hülye volnék, vagy Kenneth szándékosan 
vezetett félre?! – Hirtelen sírásra görbült a szája, de összeszorított foggal küzdött a 
könnyek ellen. Csak a büszkeségén esett csorba, semmi egyéb nem történt, de akkor is, 
nagyon fájt neki ez a megaláztatás.

Henrik összeszedte a tálcákat, és egyedül hagyta Maryt, hadd találja meg maga a 
választ a saját kérdéseire.

– Bezzeg egy nő megértene – morgott Mary, amikor a férfi visszajött a konyhából.
Henrik nagyon hasonlított Jesse-re, leszámítva néhány alapvető különbséget. Mary 

tanulmányozni kezdte a legnyilvánvalóbbakat. Henrik jobb napokat látott drapp farmert 
viselt, ami inkább illett volna Key West nyarához, mint a norfolki télhez. Kifakult 
trikójában férfiasabb látványt nyújtott, mint Kenneth valaha is a méretre készült drága 
öltönyeiben.

De Mary most éppen nem férfias látványra vágyott.
– Bárcsak itt lenne Jesse! – mondta elkeseredetten.
– Marvei néni elég szerencsétlen időpontot választott, hogy újból el akarjon 

kápráztatni valakit a síelő tudományával.
Síelő tudományával?
– Mindig megfeledkezik az ésszerű határokról.
– Nem tud síelni?
– Egész életében síelt, de mivel már elmúlt hatvan, fel kellett volna hagynia azzal a 

szokásával, hogy minden jóképű srácot, aki az útjába akad, megpróbáljon elbűvölni a 
képességeivel. Kezdek kételkedni abban, hogy valaha is benő még a feje lágya.

Ahogy Mary a szenvtelen beszámolót hallgatta, hirtelen féktelen nevethetnékje 
támadt. Hogy a csudába lehet kedve ilyenkor nevetni?

Egyszer csak teli torokból, csengő hangon kacagni kezdett, Henrik meg csöndesen 
mosolygott, és a fejét rázta.

Aztán egy kicsivel később már vele nevetett ő is, és ettől Marynek még jobban 
kellett hahotáznia. Amikor már a könnyeit törölgette, Henrik is levette és félretette a 
szemüvegét. Tekintetük összevillant, és még akkor is egymást fürkészték, amikor a 
derültség alábbhagyott.

Egy pillanatig Mary úgy érezte, mintha most látná először a férfit. Amikor Henrik 
őszinte, tiszta szemébe nézett, egész testét valami furcsa, zsibbasztó bizsergés járta át.

Nem csoda, hogy szemüveg mögé bújik. Marybe hirtelen beléhasított a gondolat, hogy 
ha Henrik így menne előadni az egyetemre, ahogy most van, szűk farmerban és izmos 
mellkasára feszülő pólóban, a szeme pedig ugyanilyen tengerzölden világítana lesült 
arcából, bottal kellene elkergetnie magától a lányokat.

Őszintén be kellett vallania magának, ha Kennethtel való kapcsolata ennyire le 
nem foglalja, és Jesse taktikái nem vértezik fel Henrik ellen, már teljesen bele lenne 
habarodva a férfiba.

Szerencsére ez nem történt meg, és talán ez az egyetlen dolog, amit Kennethnek, 
ennek az undok fráternak köszönhet.

– Mondd meg az igazat, Henrik! Lehetséges, hogy túlságosan felnagyítottam a dolgok 
jelentőségét, vagy Kenneth egyszerűen csak az orromnál fogva vezetett? Ne kímélj, nem 
Marvei néni vagyok, tudok tanulni a saját káromból.

A konyhából behallatszott a kávéfőző zajos sistergése.
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Henrik elnézést kérve eltűnt, és egy perc múlva két csésze gőzölgő kávéval tért vissza. 

Maryé pontosan olyan volt, ahogyan szerette.
– Nem hinném, hogy Kenneth tudatosan félre akart volna téged vezetni – tért vissza 

Mary kérdésére Henrik elgondolkodva. – Magányos lehetett, mert a barátnője Párizsban 
volt. Biztosan meggyőzte magát, hogy nincs abban semmi rossz, ha időnként találkozgat 
valakivel. – Mary már nyitotta a száját, hogy közbevágjon, de aztán gyorsan be is csukta, 
mert rájött, nincs mit mondania. – Hivatalosan még nem volt elkötelezve – folytatta 
Henrik. – Előfordul, hogy egy férfi semmi mást nem akar, csak élvezni egy nő társaságát.

– De ha szereti azt a lányt – vetette közbe Mary –, hogyan akarhatta egy másik nő 
társaságát?

– Csak nem gondolod, hogy mindebben a szerelem is szerepet játszott? Mert akkor 
természetesen egészen más a helyzet.

– Rendben, igazad van, maradjunk csak olyan alapvető erkölcsi szabályoknál, mint a 
tisztesség és a jóérzés. Meg kellett volna mondania, hogy már tulajdonképpen vőlegény.

– Akkor is találkozgattál volna vele?
– Nem valószínű.
– Talán még ő sem volt biztos magában, hogy melyikőtöket válassza. De mondom, 

lehet, hogy csak egyedül érezte magát. – Henrik elbűvölően rámosolygott Maryre. – Sőt 
szerintem egyszerűen csak ellenállhatatlannak talált téged.

– Biztos, ha te mondod – mondta Mary keserűen, és hirtelen gyanakodva kezdte 
el vizsgálgatni a férfit. – Gondolom, te is megsebeztél már jó pár nőt Key Westben. 
Beszéltél bármelyiküknek is a többiről? Törődtél azzal, mit éreznek azután, hogy 
elhagyod őket?

– Persze hogy nem. Mire én végzek egy nővel, az úgysem jó már másnak, mint 
haleledelnek.

Mary legszívesebben nekiesett volna, hogy széttépje. Azután meglátta a férfi 
szemében azt a kedves, huncut mosolyt, és felnyögött. Már megint besétált a csapdájába!

– Jaj, Henrik, ne haragudj, igazságtalan dolgokat vágtam a fejedhez.
– Ó, én bóknak vettem.
– Csak magamra lehetek dühös, amiért buta fejjel eltúloztam ennek a kapcsolatnak a 

jelentőségét, és nagyon nem szép dolog, hogy rajtad akartam kitölteni a mérgemet. Nem 
viselkedtem valami okosan. És én még meg voltam győződve, hogy milyen megfontoltan 
és jól választok társat magamnak életem hátralevő részére.

Henrik hirtelen félrenyelte a kávét.
– Ez úgy hangzott, mintha valami gyógyászati segédeszközt választottál volna 

magadnak…
– Ne akarj állandóan félreérteni.
– Tündérem, biztosíthatlak róla, nem szándékosan teszem. Azt hiszem, mindannyian 

hajlamosak vagyunk arra, hogy félreértsük, amit mondanak nekünk, és bennünket is 
félreértenek. Igyekszünk azt látni, amit látni szeretnénk.

Én vajon mit akartam látni? – merengett el Mary. A mesebeli herceget? Kenneth 
tulajdonképpen nem volt más, mit egy középkorú, megnyerő modorú, bár kissé 
nagyképű férfi, akinek szüksége volt valakire addig, amíg övé nem lehetett az, akit igazán 
szeretett.

– Könnyű utólag okosnak lenni. – Mary most már nem volt dühös, csak egy kicsit 
szomorú. Bolondot csinált magából. – Minden professzor ilyen okos?

– Természetesen. Szakmai ártalom – biztosította Henrik komolykodva, és Mary 
nagyot nevetett.
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– Sokkal megértőbb ember vagy nálam, Henrik. Én bezzeg első felindulásomban azt 

hittem, hogy azon nyomban a fejét veszem, és elharapom a torkát.
– Ezzel mindenesetre Henrik kedvence lehettél volna.
– Mary meglepett, fürkésző tekintetét látva a férfi nyugtalanul megigazította a 

szemüvegét. – VIII. Henriké, természetesen. Emlékszel még szegény Boleyn Anna 
sorsára?

– Őt fejeztette le hűtlenség vádjával?
– És azért, mert megint lányt szült. De legalább a lefejeztetése után nem akarta még a 

torkát is elharapni. Mi, Henrikek, lehet, hogy kegyetlenek vagyunk, de sohasem ostobák.
Mary ismét kacagott. Egy perce még majdnem elsírta magát, de a férfi megint 

megnevettette. Szó ami szó, Henrik tüneményes ember.
– Azt hiszem, a továbbiakban még gondolnom sem lenne szabad Kennethre, 

inkább neki kellene állnom annak a jó néhány könyvnek, amit hazahoztam olvasni az 
ünnepekre.

Már így is elég időt elvesztegettem.
– Ha mégsem mész el a Virgin-szigetekre, akkor minek ez a sietség?
– Átütemeztem a lányok szabadságát, és mindenkit elengedtem arra az időre, 

amikor eredetileg el szeretett volna menni. Ez viszont azt jelenti, hogy nem lesz sok 
segítségem az év végéig. Örülök, ha legalább egy-két napra el tudok majd szabadulni, 
hogy meglátogassam a családomat.

Felállt, megfontolt alapossággal összehajtogatta a pokrócot, és igyekezett nem 
tudomást venni arról, mennyire megzavarja érzékeit a férfi közelsége.

– Kihívod a sorsot magad ellen – figyelmeztette Henrik. – Dr. Hildebrandt azt mondja, 
hogy pihenésre van szükséged.

– Mutass nekem valakit, akinek nincs szüksége rá! De Ann családja New Yorkban, 
Julie-é pedig Floridában él.

Természetes, hogy otthon szeretnék tölteni az ünnepet. Poplar Grove nincs olyan 
messze, és én évente többször is látom a családomat. – Ahogy Henrikre pillantott, 
hirtelen nagy melegséget érzett szétáradni a testében. Mosolygott, már alig tudott úrrá 
lenni jókedvén. – Még szerencse, hogy legalább Bronwyn itt lakik Norfolkban – mondta 
vidáman.

Ahogy Henrik ott állt, szétterpesztett lábbal, kezét drapp farmerjének a zsebébe 
süllyesztve, Marynek az jutott az eszébe, hogy a férfi inkább emlékeztet a kalandfilmek 
főhőseire, mint holmi tanáremberre. De hát a dolgok ritkán azok, aminek mutatják 
magukat.

– Jaj, még meg sem köszöntem a karácsonyi kaktuszt!
Csodaszép.
Ahogy a férfi zavarában egyik lábáról a másikra állt, egyszeriben csak vissza változott 

a kedves, megszokott Henrik Hildebrandttá.
– Ugye? Egy kirakatban láttam meg, és úgy tűnt, hogy otthont keres magának.
– Közben azért eltüntetted a rózsákat is – állapította meg Mary kedvesen.
Henrik elpirult. Akármilyen hihetetlen is, ez a negyvenegy éves professzor 

kétségtelenül elpirult, bár ez alig volt észrevehető arca bronzbarna színe miatt.
– Úgy láttam, már hervadnak.
Mary csak mosolygott, pedig tudta, hogy a rózsák még tökéletes állapotban voltak.
– Nagyon kedves tőled, Henrik. Amúgy sem szerettem soha a fehér rózsákat. Túl 

finomkodóak és előkelőek.
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Mary még jóval Henrik távozása után is a beszélgetésükön merengett, és azon, hogy 

vajon milyen szerepet tölthettek be Henrik életében a nők. Lehet, hogy azzal a Lisa nevű 
lánnyal együtt meghalt számára a szerelem is?

A hét hátralevő napjai zajosan, sok munkával teltek. Mire este hazaért, már csak 
ágyba zuhanni volt ereje. Henriket alig látta, mert a férfi kora reggelente járt be az 
egyetemre, és későn érkezett vissza. Szemmel láthatólag hamar megtalálta a helyét az új 
munkahelyén.

Egyik nap, késő este, Maryt Jesse hívta telefonon. Még üdvözléssel sem húzta az időt, 
rögtön a tárgyra tért.

– Henriktől hallottam, hogy szakítottatok Kennethtel.
Ne haragudj, de azt kell mondanom, hogy ennél nem is érhetett volna nagyobb 

szerencse. Talán most már körülnézel, és végre meglátod azt, ami végig ott volt az orrod 
előtt.

– Mire gondolsz, erre a zsebkendőre itt? Mert jelenleg pont egy zsebkendő van az 
orrom előtt. Még mindig rajtam van ez a vacak nátha, és…

– Tudok a náthádról. Henrik azt is elmondta, hogy képtelen volt téged ágyban tartani.
A gondolat, hogy Henrik ágyban tartja őt, egy pillanatra egészen megszédítette Maryt, 

de gyorsan összeszedte magát.
– Persze, és közben Henrik vezette volna az üzletet, hogy én pihenhessek egy kicsit! 

Már csak ez hiányzik, hogy a csodálatos, megbízható, dolgos Henrikből Szent Henrik 
legyen. – Miközben már három napja annyi jóérzés sincs benne, hogy megkérdezze, mi 
van velem, tette hozzá gondolatban dühösen.

A megjegyzését követő csönd olyan hosszúra nyúlt, hogy Marynek volt ideje alaposan 
elszégyellni magát. De még mielőtt bocsánatot tudott volna kérni, Jesse csöndesen 
megszólalt: – Még most is Kenneth után búslakodsz.

Mary teljesen megsemmisülve próbált néhány szóval elnézést kérni, de már késő volt. 
Azzal, hogy Henriket kigúnyolta, Jesse-t sértette meg. A leginkább az fájt az egészben, 
hogy nem is gondolta komolyan. Fáradt volt, meg zavarban is érezte magát egy kissé, 
és önvédelemből rögtön támadnia kellett… Bár, az igazat megvallva, maga sem tudta 
pontosan, miért gondolta, hogy önvédelemre van szüksége.

Elérkezett a karácsony napja, és már csak néhány elkésett vásárló tévedt be az 
üzletbe. Mary egyedül is könnyen elboldogult. Ann már előző nap elutazott, Julié még 
két nappal korábban. Mary és Bronwyn vitték a boltot, és a végére Mary már úgy érezte, 
hogy a mosoly véglegesen odafagyott az arcára.

Otthon felállította a karácsonyfát, de nem tetszett neki, mert valahogy túl rendes volt. 
Mivel már az összes ajándékát postára adta, a fa alatt a takaró siváran fehérlett. Jólesett 
volna, ha valaki mellette van, hogy egy kicsit felvidítsa. Jesse azonban még mindig nem 
érkezett haza nagynénjétől.

Ami Henriket illeti, ő biztosan talált magának szórakoztatóbb társaságot. Mary 
örült neki, őszintén. Talán jobb is, hogy véget értek azok a bizalmas együttlétek a 
férfival. Jesse biztosan félreértette volna a helyzetet, és előbb-utóbb mindannyian 
kényelmetlenül érezték volna magukat.

Nem fogja önsajnálattal tölteni az időt, határozta el. Végül is nem ő az egyetlen, aki 
magányosan ünnepli a karácsonyt!

El kell foglalnia magát valamivel. Először átszalad Jesse lakásába, és otthagyja az 
ajándékát Henriknek, hogy amikor a férfi hazaérkezik, rögtön megtalálhassa. Aztán 
felhívja a családját telefonon. Mit nem adna érte, ha otthon lehetne, és láthatná, amint 
másnap reggel a gyerekek felébrednek, és megtalálják az ajándékaikat! A karácsony a 
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gyerekek ünnepe, és azoké, akik még mernek álmodni…

Az az átkozott fa! Kezdte megérteni, hogy miért díszítik a bankokban és a boltokban 
tarka papírba csomagolt üres dobozokkal a karácsonyfákat. Mindenki tudja ugyan, hogy 
a dobozok üresek, mégis úgy tűnnek, mintha…

Milyen szomorú. A nagy csillogás-villogás kongó ürességet takar. Van itt valami 
tanulság is, gondolta Mary fáradtan, csak éppen nincs abban a hangulatban, hogy 
megpróbálja kitalálni, mi az.

Megigazított egy díszt, megérintett egy másikat, majd szeme egy furcsa alakú 
csomagra tévedt, amely a kissé féloldalasan növő cédrusfának támasztva állt.

Az ajándék, amit Henriknek vásárolt… Mi a csudáért nem küldött neki egyszerűen 
egy képeslapot? Vagy legalább csak egy könyvet vett volna, vagy bármi más, hasonlóan 
szokványos ajándékot. Ehelyett ő elvesztette a fejét, amikor meglátott egy régi 
zeneszerszámot valamelyik kirakatban, és azonnal megvásárolta. Még azt sem tudta, mi 
az!

Arra gondolt, talán a középkorban készítették. Egészen addig, amíg meg nem vette azt 
az átkozott darabot, eszébe sem jutott, hogy talán VIII. Henrik nem is a középkorban élt.

Atya világ, még azt sem tudja, mikor is volt a középkor?!
Karácsony után rögtön visszaviszi. Legalább Henrik nem tudja meg, hogy két héten 

belül már másodszor csinált magából bolondot. Hát épeszű az olyan nő, aki egy ősi, 
hajlított cimbalmot ajándékoz hálája jeléül a húslevesért, a forró teáért és néhány 
vigasztaló szóért?

Talán az lesz a legjobb, ha megtartja magának. Úgyis szüksége van valami kellemes 
időtöltésre. Sok évvel ezelőtt zongorázott ugyan, de így is jó időbe beletelik majd, amíg 
megtanul játszani ezen a furcsa, húros jószágon. Legalább addig nem fog elkövetni 
butaságokat.

Éppen a kék és arany papírba csomagolt hangszerért nyúlt, amikor valaki bezörgetett 
az ajtón.

– Mary? Bejöhetnék egy pillanatra?
. Ez Henrik! Mary bűntudattal kapta háta mögé a kezét.
Miért nem vette magának a fáradságot, hogy átöltözzön, miután hazaért a munkából?
Félrehúzta a reteszt, és szélesre tárta az ajtót.
– Szevasz, Henrik! – Csak bámult a férfira, és semmi több nem jutott az eszébe, amit 

mondhatna. – Ó, és kellemes karácsonyi ünnepeket! – tette hozzá sietve.
Henrik belépett az ajtón, és megállt. Kicsit sápadtnak tűnt. Mary hirtelen ráeszmélt, 

milyen hihetetlenül boldog, hogy ismét láthatja a férfit.
– Nagyon sokat dolgoztál – mondta Henrik halkan napok óta nem is láttalak.
Mozdulatlanul állt kezében egy csokor virággal, és merően nézte a lányt. A 

másodpercek szinte óráknak tűntek, és Mary csak arra eszmélt fel, hogy a nyelve 
kiszáradt szájpadlásához tapad.

– Én…
Mi történt velem? – gondolta. Ezt csak valami vírus okozhatja, ami hol az egyik, hol a 

másik részét támadja meg a testemnek. Először az agya mondta fel a szolgálatot, utána a 
beszédkészsége.

– Ezt neked hoztam – szólalt meg Henrik, és letette a csokrot a dohányzóasztalra, a 
kaktusz mellé. Mintha csak a ragadozó külsejű kaktusznak hozott volna áldozatot.

Fagyöngy, ismert rá Mary a virágra, és még a lélegzete is elakadt. Úgy látszik, a vírus 
következő áldozata a tüdeje lesz.

Tudja egyáltalán ez az ember, hogy mi az a fagyöngy?
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Vagy egyszerűen csak odateszi a kaktusz mellé, és elrohan?

 
7. FEJEZET

 
Mary azt sem tudta, hogy sírjon-e vagy nevessen, ahogy Henriket nézte. A férfi egyre 

csak a zöld leveleket és a viaszos, sápadt bogyókat bámulta. Istenem, gondolta Mary 
kétségbeesetten, hiába az a rengeteg tudományos fokozat, ez az ember annyit sem tud 
arról, hogy kellene viselkedni, mint egy kisgyerek.

Henrik hirtelen megköszörülte a torkát.
– Gondoltam, örülni fogsz, ha elmondom, hogy Jesse most telefonált, és azt üzente, 

hogy pár napon belül megérkezik.
– Ó! Úgy értem, ez igazán csodálatos. Már nagyon hiányzott.
A beszélgetés megint megakadt. Mary úgy érezte, hogy mindjárt üvölteni fog. 

Valakivel. Bárkivel. Valamit. Bármit.
Az isten szerelmére, hát nem tudja ez a nehéz felfogású, ügyefogyott, félszeg alak, 

hogy mire való a fagyöngy?
Henrik az öreg fotel kifakult huzatának a virágmintáit nézegette kitartóan, mintha az 

lett volna a világon a legérdekesebb látnivaló.
– Az apám az egyik évben megpróbálkozott a fagyöngytermesztéssel is. A farmon 

minden ágacska tövét összenyomott fagyönggyel kentük be – mesélte Mary, azon 
igyekezve, hogy felrázza Henriket a merengésből.

A férfi megfontoltan bólintott.
– Igen, ez a módszer használható a Phoradendron flavescens fajtánál, de az 

Arceuthobium elpusztíthatja az anyanövényt.
Mary figyelte, ahogy Henrik a csokor után nyúl. Mi jöhet még? Kiselőadás arról, hogy 

milyen szerepet töltenek be az élősködő növények az ünnepeinkben?
Henrik kezéből kiesett a csokor. Izzadt a tenyere. Negyvenegy éves, és nem 

tud ránézni erre a nőre anélkül, hogy az eszét ne vesztené. Sőt mi több, gondolta, 
Mary biztosan észre is vette már. Három teljes napig kerülte, remélve, hátha utána 
könnyebben szembe tud nézni vele. Hát alaposan tévedett.

– Soha nem hallottam még a latin nevüket – jegyezte meg Mary. – Csak annyit tudok 
róluk, hogy a madarak megeszik a bogyóit, és az emberek karácsonykor rengeteget 
vesznek belőle. Nagyon szép karácsonyi dísz, ugye?

– Ühüm. Valahol azt olvastam, hogy a druidák találtak rá elsőként. – Most végre 
sikerült megfognia a csokrot anélkül, hogy elejtette volna. Mivel a levelek zörgése 
elárulta volna a keze remegését, Henrik jó erősen megmarkolta a csokrot.

Mary közelebb lépett, és érdeklődőén tanulmányozni kezdte.
– Nem furcsa, hogy milyen bolondos babonák alakulnak ki egy ilyen tökéletesen 

mindennapi növény körül?
Felemelte a tekintetét, és szeme megakadt Henrik erőteljes vonalú állán. Nagyot nyelt. 

Most már Henrik száját nézte. Alsó ajka telt, érzéki, míg a felső kemény és parancsoló. 
Nagyon vonzó összeállítás, gondolta, és öntudatlanul felsóhajtott.

Szinte kábulatban látta, hogy Henrik lehajtja a fejét, és szája közeledik az övéhez. 
Mary megadóan hunyta be a szemét. Egy nő akár éveket is tölthet azzal, hogy 
megpróbálja elképzelni egy férfi csókját, de meg sem tudja közelíteni a valóságot. Még 
álmodni sem lehet ilyen hihetetlen gyengédséget. A világ először forogni kezdett, majd 
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megszűnt létezni, és Mary nem érzett már mást, csak Henrik szájának édes, mentolos 
ízét és izmos testének férfias illatát.

Henrik puha, apró csókokat lehelt az ajkára, mintha csak alkalmat akarna adni a 
menekülésre, de Marynek esze ágában sem volt menekülni. Karját a férfi dereka köré 
fonta, és szorosan hozzásimult. Szikrázott a levegő a feszültségtől, amikor Henrik 
nyelvét a lány ajkai közé csúsztatta.

Mary a férfi hátának kemény izmait simogatta, miközben egyre ellenállhatatlanabbul 
vágyódott arra, hogy a több réteg ruha eltűnjön kettőjük közül, és a férfi erős, meztelen 
teste az ő meztelen testéhez simuljon. A férfi vállát, nyakát simogatta, ujjaival időnként 
beletúrt sűrű hajába. Akármennyire hihetetlennek tűnt is, úgy érezte, soha nem tudna 
betelni vele.

Henrik felemelte a fejét, és komolyan nézte a lányt. Mary csak most vette észre, hogy 
nincs rajta a szemüvege. Mikor vette le? Vagy ő verte le róla?

– Boldog karácsonyt, Mary! – mondta elfúló hangon a férfi.
A pillanat varázsa hirtelen megtört, Mary mély lélegzetet véve megremegett. Mi 

történt vele? Alig néhány nappal ezelőtt még komolyan gondolkodott arról, hogy 
Kennethhez megy feleségül. Aztán Henrik, az unalmas, megbízható, komoly Henrik 
megcsókolta. Csak egy csók, és ő teljesen elvesztette a fejét.

Henrik lassan elengedte Maryt, leakasztotta szemüvegét a szék háttámlájáról, és 
felvette. Mintha csak el akarna rejteni valamit magából a szemüveg lencséi mögé, 
gondolta Mary. Eltűnt az a kedves, rövidlátó tekintet, ami olyan védtelenné tette a 
férfit erre a rövidke pillanatra. A lány hirtelen vad vágyat érzett, hogy letépje róla a 
szemüveget, és a földhöz vágja.

Csak tudnám, mire gondolhat most, tanakodott magában Mary. Ez a csók minden 
volt, csak nem ártatlan, kedves puszi, amit karácsonykor az emberek a fa alatt szoktak 
váltani. Talán ez is annak készült, de közben történt valami, valami, ami őt teljesen 
felkavarta.

És ami elől Henrik most menekülni akart, legalábbis minden jel erre mutatott.
– Henrik? – kezdte puhatolózva Mary.
– Hm, boldog karácsonyt, Mary. Vagy már mondtam? Ja igen.
Henrik az ajtó felé hátrált, és Mary tehetetlenül nézte, amint a férfi a kilincsért nyúl, 

kinyitja az ajtót, majd eltűnik mögötte.
Henrik, mire három lépéssel elérte Jesse ajtaját, már mindennek elmondta magát. 

Elképesztő, hogy egy értelmes, felnőtt ember olyan ostobán viselkedjen, mint ő, 
ahányszor csak Mary közelébe kerül. Pedig szépen, okosan eltervezte, hogy hagy még 
egy kis időt a lánynak, hadd jusson túl a csalódáson, amit Bradshaw okozott neki. De 
nem ezt tette, hanem egyszerűen lerohanta, mint egy kamasz. És még ahhoz is gyáva 
volt, hogy bocsánatot kérjen tőle. Miket gondolhat most magában rólam! – sóhajtott 
elkeseredetten.

Mary sokáig csak állt a széknek támaszkodva, és merőn bámulta az apró karácsonyfán 
villódzó fényeket. Henrik nem hagyott rá időt, hogy ő is kellemes karácsonyi ünnepeket 
kívánjon, és odaadja neki az ajándékát. Mit csináljon most? Hozza mindkettejüket 
kellemetlen helyzetbe azzal, hogy utána rohan a csomaggal, és zavart mentegetőzésre 
kényszeríti Henriket, amiért ő nem vett neki ajándékot?

Pedig soha eszébe sem jutott, hogy ajándékot várjon a férfitól. Henrik olyan sokat tett 
eddig is érte hozta neki ezt a kedves, ormótlan kaktuszt, kidobta Kenneth rózsáit, levest 
készített, ápolta és kényeztette, mint egy kisbabát.
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Hétéves volt, amikor életében utoljára így törődött vele valaki. Bárányhimlősen 

feküdt otthon. Édesanyja, aki éppen Marionnal volt állapotos, tucatnyi könyvet hozott 
haza az iskolai könyvtárból, és órákon keresztül mesélt neki, csak hogy elterelje 
figyelmét a viszkető kiütésekről.

Jól van, az is lehet, hogy már megint túloz. Végtére is, ez a kopott, öreg cimbalom nem 
éppen olyan ajándék, amely zavarba hozhatna bárkit is. De akkor sem fogja üldözni 
a férfit azért, hogy ráerőltesse az ajándékát. Ha nincs benne annyi jóérzés, hogy ott 
maradjon mellette még egy kicsit, miután félig eszméletlenre csókolta őt, hát csak üljön 
otthon begubózva, míg a moha be nem lepi az északi oldalát!

Néhány perccel később Mary hallotta, hogy becsapódik Jesse ajtaja, majd Henrik 
beindítja a kocsiját, és elhajt.

Így van jól. Csak azért, mert ő egyedül van, és nincs mit csinálnia karácsony este, 
nem várhatja el Henriktől, hogy szintén otthon üljön. Sok új barátja lehet, és minden 
bizonnyal csinos fiatal nők is vannak közöttük.

Nem vágyott talán már régóta egy teljes nap nyugalomra, hogy végre kipihenhesse az 
elmúlt hónap őrült rohanását?

Dehogynem. Akkor most megkapta.
A nyugalommal és a csönddel az az egyetlen baj, hogy túl sok időt enged a 

gondolkodásra, állapította meg Mary másnap délután. Éjszaka elment az éjféli misére, 
majd másnap reggel jó sokáig aludt. A karácsonyi ünnepi ebéd így aztán egybeesett a 
reggelivel, ami tökéletesen meg is felelt neki.

Kinek van kedve egész nap a főzéssel fáradozni, hogy aztán az egészet egyedül egye 
meg?

Délután már végképp nem tudott mit kezdeni magával, és előszedte az 
adónyomtatványokat, de hamarosan rájött, hogy a hatóság annyira leegyszerűsítette a 
dolgokat, hogy most már nincs ember, aki megértené.

Henrik bizonyára kellemes időtöltésre talált. A gyáva nyúl. Attól fél talán, hogy 
megpróbálna belemagyarázni valamit egy egyszerű csókba?

Most jutott először eszébe, hogy Jesse valószínűleg nem csak rajta élte ki 
házasságközvetítői hajlamait. Lehetséges, hogy Henriket is ugyanúgy célba vette? Szinte 
hallotta, amint Jesse azon a mindentudó hangján elkezdi: Szegény Mary, már nem 
valami fiatal, de jól tartja magát. Legalábbis a fogai még mind megvannak. Szorgalmasan 
dolgozik, és tűrhető szakácsnő, különösen, ha szereted a túlfőtt zöldséget és a félig sült 
húst.

Most mindjárt meghalok, gondolta Mary felindultan.
Nem, először inkább megfojtom Jesse-t, és csak utána halok meg. Nem csoda, hogy az 

a szegény ember elmenekült előle.
Először jött Jesse, aki mindenáron a nyakába akarta varrni a barátnőjét, aztán meg 

jött ő, és folytatta azzal, hogy hosszan és ködösen beszélt neki valamilyen egész életre 
szóló kapcsolatról. Szegény Henrik, biztosan halálra rémült, hogy ő majd az ágy lábához 
kötözi, és azonnal papot hívat.

Amikor hallotta, hogy Jesse megérkezett, várt egy darabig, majd átment hozzá. 
Legnagyobb megkönnyebbülésére – legalábbis remélte, hogy az a tompa sajgás, amit egy 
pillanatra a mellében érzett, megkönnyebbülés – Henrik nem volt otthon.

– Jesse, megbocsátottál már nekem azért, amit Henrikről mondtam?
– Nem az bántott, amit mondtál, hanem ahogy mondtad.
Hiszen minden szavad igaz volt.
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Ezt Mary is tudta. Henrik pont olyan, amilyennek leírta, megbízható, szorgalmas, 

nyugodt és kedves. De azóta már volt alkalma megtapasztalni, hogy valójában sokkal 
több ennél. És pont ez a többlet volt az, ami Mary nyugalmát megzavarta. Méghozzá 
alaposan.

– Mondd csak, Jesse, beszéltél rólam Henriknek, mielőtt idejött?
Jesse abbahagyta a kicsomagolást, és meglepődve nézett rá.
– Hogy beszéltem-e rólad? – Kivett egy drapp ruhát, és kirázta a gyűrődéseket. – 

Hát persze. Az csak természetes, hogy beszélek arról, aki a fele házamat bérli. Nem 
gondolod?

Mary lerogyott az ágy végére.
– Megmondanád, hogy mit meséltél rólam?
Most már Jesse kerülte a tekintetét, de még így is annyira emlékeztette Maryt a férfira, 

hogy összeszorult a torka.
– Valami olyasmit mondhattam, hogy helyes, csinos lány vagy, megbízható, jó barát, 

helyén van az eszed… meg ilyeneket.
– És azt, hogy magányos és elkeseredett…
– Azt aligha mertem volna. Bagoly mondaná verébről!
Mary megpróbált dühös lenni, de aztán nem tudott uralkodni magán, és hangosan 

felkacagott. Jesse megkönnyebbülten felsóhajtott, begyömöszölt egy tucat alsóneműt a 
legfelső fiókba, majd ő is felnevetett.

– Jól van, na! Annyira reménykedtem benne, hogy összejöttök. És akkor mi van? 
Nyernék egy sógornőt, elveszítenék egy jó bérlőt. Mindenképpen én húznám a 
rövidebbet.

– Szerencsére nem fenyeget ez a veszély.
– Te tudod, Mary. – Jesse folytatta a kicsomagolást.
Henrik mondta már neked, hogy talált egy másik lakást?
Nemsokára elköltözik. Már napok óta ott dolgozik, azt csinosítja. – Jesse 

sokatmondóan elhúzta a száját. – Ha egyáltalán helyénvaló ez a szó. Hiába mondtam, 
hogy várjon, amíg megjövök, és segítek neki a színek megválasztásában, ő csak megy a 
saját feje után. Nem hagyja, hogy egy olyan aprócska gond, mint a színvakság, lelassítsa a 
történéseket.

– Henrik színvak? Nem is mondtad.
– És azt is elfelejtettem említeni, hogy rövidlátó, azonkívül makacs, mint egy öszvér, 

és képtelen nemet mondani, bárki kérjen is tőle bármit. Pont olyan, mint szegény Lisa 
volt. – Görnyedt háttal lerogyott az ágy végére.

Mary nagyon szívesen hallott volna többet arról a lányról, akit Henrik egyszer régen 
annyira szeretett, hogy elvette őt feleségül, de mielőtt megfogalmazta volna az első 
kérdését, Jesse már folytatta is:– Akármennyire is az ikertestvérem, sokszor nem értem 
őt. Még mindig reménykedem benne, hogy talál valakit, de lehet, hogy Lisa helyét senki 
sem töltheti már be az életében.

Ahogy mondtam, Henrik szörnyen makacs. És nagyon zárkózott, magába forduló 
ember. Tudod, megjárta Vietnamot, és olyan ijesztően csöndes, szinte öreges volt, 
miután hazajött. Jó időbe telt, amíg valamennyire ismét magához tért, de addigra meg 
már elszálltak felette az évek…

– Egyre inkább látom, milyen nagyszerű ember Henrik – mondta Mary csendesen.
Jesse bólintott.
– Csodálatos ember, de olyan jól titkolja, hogy az emberek nem veszik észre, és nem 

értékelik. Azt hiszem, túl erőszakosan próbáltam meg felhívni rá a figyelmedet…
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– Én is azt hiszem – válaszolta Mary bánatos mosollyal. – Edd meg szépen a spenótot 

meg a májat, Mary, jót tesz neked – biztatta magát tréfásan Jesse hangját utánozva.
– Miért, talán jobban ízlett a Bradshaw-kaviár? Úgy tudom, éppen eléggé megfeküdte 

a gyomrodat.
Mindketten nevettek, majd Jesse fölkapta az egyik törülközőt, magához vett néhány 

tiszta ruhát, és elvonult a fürdőszoba felé.
– Csak hogy megnyugtassalak, tanultam a hibámból.
Abbahagyom az anyáskodást Henrik fölött, és békén hagyom a drága testvéremet, 

éljen csak magányosan, ahogy neki tetszik.
Mary nagyot sóhajtott, és egyáltalán nem nyugodott meg.
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8. FEJEZET

 
Eltelt a karácsony, közeledett az újév, és Marynek több dolga akadt, mint valaha. 

Nem maradt ideje a búslakodásra, még ha néha hajlott volna is rá. Csak az álmaiban volt 
sebezhető, de már régen megtanulta, hogy ne álmodozzon túl sokat.

Egyszer, még valamikor régen, arról ábrándozott, hogy majd földtant tanul, és a föld 
legvarázslatosabb tájaira fog elutazni. Ehelyett beiratkozott a helyi könyvtárba, elvégzett 
néhány esti tanfolyamot, és dolgozni kezdett a kereskedelemben. Mindezt alig több mint 
ötszáz kilométernyire attól a várostól, ahol született és nevelkedett.

Ami pedig a tündérmeséket illeti, álmai kezdettől fogva másként alakultak, mint a 
többieké. Már gyerekkorában is csodálkozott azon, hogy miért hagyja ott Hamupipőke 
azt a kedves, piszkos kemencét a barátságos kis egerekkel annak a kényelmetlen 
üvegcipőnek a kedvéért, amit ráadásul a város összes lánya felpróbált már.

Mary szeretett volna legalább szilveszterre hazautazni, de ez sem sikerült. Az egyik 
unokatestvére összeszedett valami fertőző betegséget, ami aztán mindenkire átragadt a 
családban, és Maryt elijesztették, hogy esetleg ő is elkapná, ha ellátogatna hozzájuk.

Jesse nem igazán érzett együtt vele.
– Ott volt a lehetőség, hogy elmenj a Virgin-szigetekre azzal a hogyishívjákkal és az 

egész pereputtyával. Fel sem foghatom, miért szalasztottad el!
Mary szinte felnyársalta a tekintetével Jesse-t.
– Miért nem mégy vissza Aspenbe még egy kicsit síelni?
Hátha rád is átragad Marvei néni szerencsés formája.
Jesse csak nevetett, mint már annyiszor, amikor barátnője félig-meddig komolyan 

vette tréfálkozását.
Első otthon töltött estéje óta Jesse egyetlenegyszer sem említette Henriket, és Mary 

is makacsul ellenállt a vágynak, hogy kérdezzen róla. Karácsony este látta őt utoljára, 
amikor olyan szenvedélyesen megcsókolták egymást. Mary biztosra vette, hogy a férfi 
idejét teljesen kitölti a munkája meg az új ismerősei.

– Valami baj van, Mary? – kérdezte Jesse ártatlanul.
– Semmi. Talán csak sajnálom magam, hogy az idén nem volt karácsonyom. – 

Majd enyhe vállrándítással folytatta: – Mindent feldíszítettem, egy vagyont költöttem 
ajándékokra a gyerekeknek, és még mindig abban reménykedem, hogy még csak most 
jön el majd a karácsony.

– Ha ünnepelni akarsz, vedd fel a piros flanelpizsamád, és énekelve fusd körbe 
egypárszor a háztömböt. Csak utána azt ne várd, hogy érted megyek a rendőrségre, ha 
elvisznek csendháborításért.

– Akkor inkább megelégszem egy kis süteménnyel is, és majd otthon csendesen 
eldúdolom a Mennyből az angyalt – Mint szállásadódnak kötelességem, hogy 
figyelmeztesselek, a karácsonyfád kezd tűzveszélyessé válni. Jövőre vegyél inkább műfát. 
Csinosak, takarékosak és nem gyulladnak meg.

– De nincs karácsonyi illatuk.
Mary még mindig azt a kosztümöt viselte, amelyben dolgozni ment. Most levette a 

gyöngysorát, az övét, és kibújt a cipőjéből. Kibontotta a haját, és kezdte copfba fonni, 
közben pedig elmesélte Jesse-nek legújabb tervét, hogy pár napra elszökik valahova 
pihenni.
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Egyszer csak kattant az ajtó, és Mary látta, hogy Jesse arca felragyog. Hirtelen 

elhallgatott, amikor megpillantotta Henriket, és jólesően szívta be a hideg eső meg az 
enyhén fanyar kölni illatát, amit a férfi magával hozott.

– Mary – szólalt meg Henrik könnyedén –, de örülök, hogy látlak! Jesse, visszahoztam 
a fánksütődet. Az egyik nő az emeleten azt mondta, hogy ő úgyis állandóan fánkot süt, ne 
bajlódjak vele.

– Hogy csinálja? – érdeklődött Jesse szárazon.
– Azt hiszem, csak vajjal és juharsziruppal, de majd megkérdezem.
Mary nem fonta tovább a copfját, szórakozottan az ujja körül tekergette az egyik 

hajtincsét. Így legalább nem kellett a férfira néznie. Elég volt ugyanis egy szempillantás, 
amikor belépett, máris tudta, hogy semmi sem változott. Még most is teljesen érthetetlen 
érzések kerítették hatalmukba, ha meglátta őt. Igen, a haja talán egy kicsit sötétebb, 
és a napbarnította arcszín is fakul már, de a mosolya most talán még lenyűgözőbb, 
mint amire emlékezett. Amúgy egyébként ugyanaz a jó öreg Henrik, aki volt, Jesse 
ikertestvére. De akkor meg miért ver a szíve úgy, mint a légkalapács?

– Mennem kell, Jesse – mondta Mary, és ahogy hirtelen felállt, vagy egy féltucat hajtű 
potyogott le az öléből a földre.

– Mikor utazol?
– Hétvégén. – Letérdelt, hogy összeszedje a hajcsatokat.
Nemsokára mellétérdelt Henrik is segíteni. A férfi úgy mosolygott rá, mintha Jesse 

nappalijának szőnyegénél nem is találhattak volna jobb helyet a társalgásra.
– Szedd le a fádat, mielőtt elmégy – emlékeztette barátnőjét Jesse.
Mary bólintott, majd gyorsan elköszönt, és elviharzott.
Lelke mélyén arra számított, hogy Henrik majd követi, de csalódnia kellett.
Sőt a férfi még arra sem vette a fáradságot, hogy felhívja.
Nem mintha lenne rá bármi oka, mondogatta magában Mary, miközben a díszeket 

csomagolta el a következő karácsonyra. A kis fa szánalmas látványt nyújtott így 
csupaszon.

Mary mindig a legcsúnyábbat választotta ki az összes közül, mert tudta, hogy az 
másnak úgysem kell majd. Karácsony másnapján pedig inkább körbeautózta a várost, 
csak ne kelljen elmennie egy elárusítóhely mellett sem, ahol ilyenkor még ott sorakoztak 
azok a szegény, árva fák, amelyek nem kellettek senkinek sem.

A régi cimbalom is ott állt még a cédrusnak támasztva, vidám díszcsomagolása most 
szinte hivalkodónak tűnt.

Ösztönösen vásárolta, és az ösztönei, mint már annyiszor, most is megcsalták.
Talán majd eljön az a nap, amikor úgy tud ránézni a csomagra, hogy nem sajdul bele 

a szíve. Ha úgy tesz, mintha magának vette volna, senki sem jön majd rá, milyen buta is 
volt.

Csütörtökön a szűnni nem akaró esőzést csendes havazás váltotta fel, de péntekre 
újból visszatért a lehangoló, szürke eső, és elolvasztotta a havat. Egész nap alig tért be 
valaki a boltba, és délután fél ötkor Mary úgy érezte, hogy már nem bírja tovább.

– Bedobok néhány cuccot egy táskába, bezárom az ajtót, és addig vezetek, amíg 
azt nem érzem, hogy meg kell állnom – mondta Julie-nak. – Semmi tervezés, semmi 
időbeosztás, semmi sietség.

– Hallgass rám, és menj dél felé – tanácsolta Ann, aki három járatról is lemaradt a 
Kennedy repülőtéren a viharos időjárás miatt. – Menj addig, amíg a nap nem mosolyog 
rád, és ne siess vissza. Elboldogulunk egy ideig nélküled is.
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Amikor Mary belépett a lakása ajtaján, frissen főzött kávé illatát érezte a levegőben. 

Az egyik bőröndje ott állt a nappaliban, a szőnyeg közepére készítve.
A bőrönd mellett pedig Henrik állt nagy vidáman.
– Elmagyaráznád, hogy mi történik itt? – kérdezte Mary fáradtan.
– Gondoltam, jólesne egy sült húsos szendvics meg egy kávé, mielőtt elindulunk. De 

ehetünk az úton is, ha úgy gondolod. – Henrik mosolygott, de pillantásában óvatosság 
tükröződött, – Elment az eszed? – Mary leejtette a táskáját, és gépiesen kilépett a 
cipőjéből. Érverése hirtelen felgyorsult, de azt hitte, hogy ez csak az idegességtől van. – 
Henrik, szeretném tudni, hogy mit csinálsz itt, és két másodpercet adok, hogy elkezdd a 
magyarázatot!

Ahogy nőtt az ő nyugtalansága, úgy lett Henrik egyre nyugodtabb, őrjítő. Nem 
követett el elég baklövést az idén?

Nem fogadta-e meg, hogy többé nem ragadják el az ösztönei?
– El akartál utazni a hétvégére – szögezte le Henrik határozottan.
– Keddig szabad vagyok, nem mintha bármi közöd volna hozzá. Most viszont, ha nem 

haragszol, szeretnék a magam dolgaival foglalkozni. Még azt sem döntöttem el, hová 
megyek.

– De én igen.
– Mit csináltál?!
– Mary, bízol bennem? – Henrik csitítóan emelte fel a kezét. – Várj, ne hamarkodd el a 

választ! Gondolkodj előbb!
Bízol bennem?
Marynek ezen nem kellett gondolkodnia. Persze hogy bízott benne, semmi okot nem 

adott rá Henrik, hogy ne legyen iránta bizalommal. Saját magában viszont annál inkább 
kételkedett.

– Természetesen bízom benned – felelte ingerülten –, de mi köze ennek az egészhez?
Válaszától Henrik szemmel láthatóan megkönnyebbült, szeméből hirtelen eltűnt az 

óvatosság.
– Akkor menj, és öltözz át valami jó meleg, kényelmes ruhába, mert vagy háromórányi 

út áll előttünk! Az előrejelzés kemény fagyot ígér éjszakára, de ha sietünk, még azelőtt 
odaérünk. Megtöltöm a termoszt, és csomagolok néhány szendvicset, majd az úton 
megesszük. Jesse fog vigyázni a lakásodra, így aztán nem kell aggódnod, hogy befagy a 
vízvezeték.

Nem éppen a vízvezeték miatt aggódom, gondolta Mary szinte kábultan egy óra 
múlva, amikor már a sötétben száguldottak Henrik autóján. A saját elmebeli állapota 
már inkább aggasztotta. Harmincöt éves, állítólag értelmes nő, és éppen most 
szolgáltatja ki magát egy férfinak, akit alig ismer, és aki oda hurcolja őt ebben a sötét 
éjszakában, ahova csak kedve tartja.

– Most már megmondanád, hová viszel? – kérdezte sötéten. – Ha váltságdíjat akarsz, 
rossz lóra tettél. A családom alig látszik ki a kölcsönökből lés a fogorvosok számláiból.

Henrik fékezett egy kereszteződésben, visszakapcsolt, majd újra gyorsított. Ö az 
egyetlen ember, aki egyszerre tud mosolyogni és dúdolni, állapította meg Mary.

– Henrik! – kezdte ismét fenyegetően.
– Kibontanád a szendvicseket? Te hogy szereted, tormával vagy anélkül?
– Tormával – vágta rá Mary. – Henrik, utoljára figyelmeztetlek, hogy ez az egész 

nagyon nem tetszik nekem.
Betörsz a lakásomba, felszeleteled a sült húsomat…
– Megöntözöm a karácsonyi kaktuszodat – folytatta szerényen a férfi.
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– Kösz, de még nem végeztem. Még ahhoz is volt merszed, hogy végignézd a ruháimat, 

és eldöntsd, hogy mit akarok magammal vinni!
– Ez csak természetes – mondta Henrik olyan nyugodtan, hogy Marynek kedve lett 

volna hozzávágni valamit – hiszen csak én tudom, hová megyünk.
Mary most már kezdett tényleg megijedni.
– Csak nem azt akarod mondani, hogy még Jesse-nek sem mondtad meg?
– Persze hogy nem.
– De… – Az autó műszerfalának tompa fényében Mary Henrik arcélét vizsgálgatta. 

Magas homlok, amelybe mindig előrehullik egy rendetlen hajfürt, egyenes orr, egyszerre 
érzéki és érzékeny száj, az áll pedig olyan… Mary hangosan fújta ki a levegőt. Makacs. 
Nincs más találó szó rá. Ugyanolyan makacs, mint a férfi maga. Makacs, önfejű, és az 
őrületbe kergeti őt.

– Henrik, utoljára kérdem, hová megyünk?
– Karácsonyba.
– Karácsonyba. Az jó – jegyezte meg Mary szárazon. – Nem fogalmazhatnál egy kissé 

pontosabban?
– Pontosabban? Rendben. Körülbelül négyszáz évvel ezelőtt, tíz-húsz év ide vagy oda 

nem számít, egy maréknyi angol telepes tábort vert a mostani Észak-Karolina külső 
partjainál. Amíg a többi telepesek kezdtek hazát építeni és politizálni, ők itt túlságosan el 
voltak foglalva magával a létfenntartással, és nem értek rá a világ többi részével törődni.

– Van rá valami okod, hogy ezt épp most meséld el, vagy csak a műveltségemet akarod 
csiszolni?

Henrik elvette Marytől a szendvicset, amelyet a lány éppen most csomagolt ki, és 
eközben barátságosan megszorította a kezét.

– Teltek-múltak az évek, és kezdtek felgyorsulni az események itt, az Újvilágban. 
1752-ben a brit kormány elérkezettnek látta az időt, hogy az elavult Julián-naptárt 
felváltsa a korszerű Gergely-naptárral, és elrendelte, hogy az összes telepesközösség 
ugyanezt tegye.

Az autó száguldott a nedves, csillogó autópályán, a sötétségen csak nagy ritkán 
hatoltak át egy-egy magányos farm halvány fényei. Előbb vagy utóbb talán rátér a 
lényegre, gondolta Mary. Addig is be kellett vallania, hogy egyáltalán nem érzi magát 
rosszul ebben a helyzetben. Az autóban kellemes meleg vette körül, ő pedig nyugodt 
volt, és felszabadult. Különben is, milyen izgalmas, vadregényes történet, hogy az éjszaka 
közepén csak úgy elrabolja egy magas, jóképű férfi.

– Hogy most már rövidre fogjam, senkinek nem jutott eszébe figyelmeztetni ezeket 
az embereket a Hatteras-sziget három aprócska falujában, Rodanthéban, Wavesben és 
Salvóban, hogy tizenegy nap kimarad a naptárból, ők továbbra is, ugyanúgy ünnepelték 
a karácsonyt, tizenegy nappal később, mint addig mindig. Sőt az 1900-as második 
módosítás óta most már tizenkét nappal később.

Az ablaktörlő egyhangú, lusta mozgásától elálmosodva Mary még megjegyezte: – Te 
tényleg komolyan mondtad, hogy Karácsonyba viszel –, majd letette a szendvicsét, és egy 
pillanatra behunyta a szemét, hadd pihenjen. A meleg, az ennivaló, az autó kerekeinek 
surrogása és Henrik mély, megnyugtató hangja talán túlságosan is elernyesztette.

– Aludj egy kicsit! De vigyázz, az ajtó huzatos, inkább felém hajolj.
– Nem vagyok álmos. Csak a szemem fáradt.
Utolsó gondolata az volt, hogy csak nem sikerült megtudnia, hova mennek, de ez már 

egyáltalán nem zavarta, és csendesen elaludt.
Kis idő múlva Henrik kedvesen ébresztgetni kezdte.
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– Megjöttünk, kedves. Menj be, és melegedj meg, amíg kipakolok a kocsiból.
Mary minden tagja elgémberedett, és hirtelen azt sem tudta, hol van. A holdfényes 

éjszakában egy cölöpökre épült zömök kis ház körvonalait vélte felfedezni. Az esőt rég 
maguk mögött hagyták, még Virginiában.

Autó nem járt a környéken, az egyedüli zaj a szél zúgása volt, és még valami, amiről 
később kiderült, hogy a parthoz csapódó vízloccsanása. Mary úgy érezte, hogy a világ 
végén jár. A házban három hálószobát talált jó néhány ággyal, három fürdőszobát, de 
csak az egyikben folyt víz a csapból.

– A többit a télre való tekintettel víztelenítették – világosította fel Henrik.
Valaki már érkezésük előtt kinyitotta a zsalugátereket, és bekapcsolta a fűtést. Mary a 

kanapéra kucorodva nézte, amint Henrik behordja a csomagokat és még néhány ládát.
– Csomagoltam konzerveket is – mondta a férfi –, de holnap majd osztrigát eszünk. És 

holnapután is, ha sikerül sörétes puskát szereznem.
– Puskát? – kérdezte Mary megrökönyödve.
– Meséltem már az osztrigalövészetről, vagy nem?
Henrik eközben szétrakta a csomagokat, a saját kopott repülős zsákját, Mary kis 

bőröndjét és a hatalmas vászontáskát, amit Mary még utolsó percben rohanvást 
telepakolt.

Ezután leült Mary mellé a kanapéra, a hősugárzó elé.
Mary megint a férfi arcélét figyelte, miközben Henrik arról mesélt, hogyan fedezte fel 

pár éve ezt a mindentől elszigetelt kis falut és páratlan karácsonyi szokásaikat.
Hogy lehet, hogy ő ezt a férfit unalmasnak és minden tettét előre kiszámíthatónak 

gondolta? – hitetlenkedett magában Mary. Semmi szokványos nem volt Henrikben. 
Pálmafás nyakkendő, tyúkhúsleves és kaktuszok, halászcsónak és VIII. Henrik. Most meg 
Karácsony és osztrigák.

Ráadásul valami olyan gyengéd erő áradt belőle, hogy boldogan bízta volna rá az 
életét is.

– Ez mind csak olyan kiegészítés a hagyományos osztrigasütéshez – folytatta Henrik. – 
Jól célzói?

– Annak idején sikerült eltalálnom néhány rézpénzt, amit a tyúkketrecre lógattunk. De 
osztrigára még sohasem lőttem.

Henrik a fejét a kanapé háttámlájára támasztotta, és a mennyezetre nézve mosolygott. 
A jó szemüvegét hordja, a ragasztószalag nélkülit, vette észre Mary, és a kedvenc zöld 
pulóverét. Hogy szerethet bele egy nő egy olyan férfiba, akinek a kedvenc színe az 
algazöld?

De ki a csuda beszél itt egyáltalán szerelemről? – kérdezte önmagát meghökkenve. 
Hirtelen egy kissé arrébb húzódott.

– Nézd, hosszú nap volt ez a mai, és nagyon álmos vagyok. Ha nem haragszol, most 
inkább aludni mennék.

Majd holnap visszatérünk az osztrigalövészetre.
– Jó ötlet. Legalább mind a ketten kialusszuk magunkat – mormogta Henrik, és mély 

hangjától Mary szinte megborzongott.
Csak képzelte volna, vagy tényleg közelebb húzódott hozzá a férfi? Hirtelen, mintha 

csak megrészegült volna a férfi arcszeszétől, szempillái elnehezültek, és görcsösen 
kapkodni kezdett a levegő után.

– Sok mindent kell belezsúfolnunk ebbe a rövid kis időbe… Az osztrigasütést, a 
táncestet, az Öreg Indiánt, a Trent erdő bikáját, szóval az összes karácsonyi eseményt – 
duruzsolt tovább a férfi.
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Tényleg közelebb jött! Combja Mary ét súrolta, karja, amit az előbb még lazán a 

kanapé háttámláján pihentetett, most már az ő vállán nyugodott. Mary úgy tett, mintha 
nem vette volna észre.

– És a hagyományok? – Marynek úgy tetszett, hogy hangja egy oktávval magasabban 
cseng a megszokottnál. – Hová lett a karácsonyi ének és a harisnya a kandallóról?

– Persze, már megint a harisnya a kandallón. – Henrik az ujja köré csavarta a lány 
egyik hajfürtjét. – Egy falubeli fiú mesélte, hogy annak idején fellógatott egy harisnyát 
az ágy lábára, és beletett egy kekszet az Öreg Indiánnak, de azt hiszem, hogy ez a szokás 
is ugyanúgy eltűnt már, mint a dob- és sípparádé, ami egy időben szintén része volt az 
ünnepségnek. Most már kizárólag csak társadalmi esemény a Régi Karácsony.

– A múlt maradványa. Gondolom, ezért szereted ennyire ezt a helyet – suttogta Mary, 
és gondolkodás nélkül felnyúlt, hogy levegye a férfiról a szemüvegét. Majd hirtelen 
megdermedt saját merészségétől.

– Ne haragudj, nem is tudom, miért tettem – mondta gyorsan.
Szinte beleveszett a férfi szemének arany csillogásába, és egyre inkább 

összezavarodott. Henrik szeme, amelyet valaha közönséges dióbarnának gondolt, sötét 
volt, mint az ingovány, és legalább olyan rejtélyes.

– Mi a baj, Mary? Tudni akarod, mit gondolok? Igen?
Mary felállt, de már nem volt menekvés. Csak az isten tudja, mi történt a biztonságos, 

unalmas Henrikkel, akit annyira sajnált kedves ügyefogyottsága miatt.
– Csak kérdezned kell – súgta Henrik, aki most se unalmas, se ügyefogyott nem volt, a 

legkevésbé pedig biztonságos!
– Jó, akkor megkérdezem. – Mary hangja alig hallható suttogás volt csupán.
– Most éppen arra gondolok, hogy a te csomagod az egyik hálószobában van, az 

enyém a másikban, és mindent odaadnék azért, hogy ugyanabban a szobában legyenek 
– válaszolta Henrik csendesen, és Mary felnyögött. – Megdöbbentél? Függetlenül attól, 
hogy mit próbált neked bebeszélni Jesse, időnként gondolok másra is a munkámon kívül.

Ahogy ott állt, kamaszos mosollyal az arcán, Mary önkéntelenül a karjára tette a kezét, 
és már abban a pillanatban érezte is, hogy a férfi izmai acélossá válnak az érintése alatt.

Kezét elkapva hátralépett.
– Atyavilág, de fáradt vagyok! – mondta olyan könnyedén, ahogy csak tudta. – Te 

nem? Hatkor keltem, és ráadásul pocsékul aludtam, és…
Bárcsak feltenné a szemüvegét, gondolta Mary. Rettenetesen zavarba hozta a férfi.
– Ne aggódj, Mary. Nem hasonlítok a másik Henrikre. Egy uralkodó rendezheti úgy az 

életét, hogy minden kívánsága teljesüljön, egy tanárnak viszont nincs erre lehetősége.
– De ha lenne? – Mary úgy érezte magát, mint aki a tűzzel játszik, és közben azon 

morfondírozott, hogy vajon hová tűntek azok az ösztönei, amelyek védekezésre 
buzdítanák a férfival szemben.

– Ha lenne rá lehetőségem, így kezdeném – felelte mély hangon Henrik, és Mary vállát 
átkarolva magához húzta a lány ernyedt testét.

Ez a csók már nem a puhatolózás, próbálkozás csókja volt. Mary úgy érezte, mintha 
a férfi jogos igényét jelentené be az egyszer már meghódított területre. Annyira 
erősen szorította magához a lányt, hogy az már szinte fájt, és Mary kétségbeesetten 
kapaszkodott Henrik vállába, hogy össze ne essen.

A ruha nem jelentett akadályt Henriknek a felfedezésben.
Hátborzongatóan izgató lassúsággal simogatta Mary hátát, vállát, majd 

visszacsúsztatta a kezét a dereka köré. Mikor a csípőjéhez ért, Mary már minden ízében 
remegett.
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Henrik ajka hol erőszakosan, hol csábítón siklott a lány ajkára, simogatta az arcát, 

csókolta a szemét, kínzóan gyönyörűséges utat járt be a nyakán. Mary teste sajgott a 
gyönyörtől, ahogy a férfi magához ölelte.

– Henrik, kérlek – kapkodott Mary levegő után, és szabadulni próbált. – Nem lehet, 
nem akarom…

– Semmi baj, Mary, nem siettetlek. Van időm, szívesen várok rád akármeddig.
Lehet, hogy neki van ideje, töprengett az ágyában fekve Mary, miközben a szél 

zúgását hallgatta, de magában már nem volt ilyen biztos. Henrik időérzékét eltorzította 
a munkája. Mégis ő volt az, aki megcsókolta, aki elrabolta, és elhurcolta erre az isten 
háta mögötti helyre. Az ő szíve kalapált olyan hevesen, hogy Mary a testével érezte 
dobbanását. Az arca felhevültén lángolt, a szeme úgy csillogott, mint egy drágakő.

Emellett vannak még jelek, amelyeket egy férfi akkor sem tud letagadni, ha akar. 
Henrik pedig nem is próbálta.

 
9. FEJEZET

 
A ház csendesen ingott Mary alatt, mint egy hajó. Legalábbis az egyensúlyérzéke ezt 

tudatta vele. Hallása meg azt, hogy még mindig süvít a szél odakint, szaglása pedig azt, 
hogy valaki reggelit készít.

Egy újabb széllökés rázta meg a házat. Mary felült, és térdét átölelve éppen azon 
tűnődött, vajon mi történt vele valójában, amikor Henrik bekopogott, résnyire nyitotta 
az ajtót, utat hagyva a frissen főzött kávé illatának, és halkan beszólt: – Ébren vagy már?

– Most már igen. – Mary gyorsan kihajolt a tegnap este levetett ingéért, felhúzta, és az 
álláig begombolta. – Miért vesződsz a kopogással, ha amúgy is berontasz?

Henrik mintha meg se hallotta volna Mary morgását, már le is tett egy tálcát az ágy 
melletti kisasztalra.

– Boldog karácsonyt! Kávé és szendvicsek – jelentette büszkén. – Sonka, tojás, vaj és 
ketchup. – Majd hirtelen elhallgatott. – Ugye szereted a ketchupot a tojásos szendvicsen?

Mary ugyan utálta a tojásos szendvicset, főleg ketchuppal, de ezt a világért sem 
mondta volna meg Henriknek.

Ezenkívül szeretett volna megfésülködni és megmosakodni is, hiszen még szinte fel 
sem ébredt teljesen.

– Szóval ágyban reggelizünk?
A két gőzölgő bögre mellett két-vastag, rendetlen szendvics feküdt a tálcán.
– Ehetek éppen egyedül is a konyhában, ha neked úgy jobb. De azt hittem, mivel 

szombat van, és…
A férfi olyan csalódottan ült mellette, hogy Mary a szíve szerint magához ölelte 

és megcsókolta volna. Tulajdonképpen, vallotta be magának szégyenlősen, a 
legszívesebben a kutyáknak hagyta volna az egész reggelit, és egy egészen másfajta, 
egyre inkább gyötrő éhség csillapításával foglalkozott volna.

– Húzz ide egy széket, és lássunk neki, mielőtt még kihűl – mondta Mary.
Mitől vesztette el ennyire a fejét? Vajon az a melegség, ami elönti, ahányszor csak a 

férfira gondol, tényleg az, amire gyanakszik? Hogyan lehetséges, hogy eddig még nem 
jött rá?!

– Úgy gondoltam, hogy először nézzünk körül a tengerparton, még az osztrigalövészet 
előtt, ha neked is megfelel.

43
 



Dixie Browning Henrik karácsonya
(RKSZ/1992/5/1.)

 
Persze hogy megfelel. Ha Henrik azt javasolja, hogy evezzék keresztül az óceánt, 

azonnal evező után kapott volna.
Ez is csak azt erősítette, mennyire elragadták az érzései. Egy hónappal ezelőtt Henrik 

még nem volt több a számára, mint egy üres név. Egy név, amelyet Jesse annyiszor 
hangoztatott, hogy ő már ettől úgy érezte, nem lenne képes megszeretni a tulajdonosát.

Reggeli után Henrik ragaszkodott ahhoz, hogy ő mosogasson, amíg Mary öltözködik.
– Jó melegen öltözz! – figyelmeztette. – Nincs ugyan nagyon hideg, de szélvihar 

tombol.
– Biztos vagy benne, hogy ez a sziget rendesen le van horgonyozva? Egész éjjel 

egy pillanatra sem hagyott alább a szél. – Mary fülére húzta a sapkáját, Henrik pedig 
széldzsekit vett a kedvenc pulóvere fölé.

A heves széllökésekkel dacolva bejárták a tengerpartot, s szép formájú kavicsokat és 
kagylókat gyűjtöttek a zsebükbe.

Mary boldogan figyelte a part fölött hangos gágogással repülő vadlibákat és azokat az 
apró kis madarakat, amelyek a tenger hullámaival szembeszegülve küzdöttek egy-egy 
ízletes falatért.

Henrik csak mosolygott. Mosolygott, és elmerülten nézte Maryt, ahogyan ő a 
madarakat. Fogta a lány kezét, és időnként elhúzta egy-egy hullám elől, de nem próbálta 
ismét megcsókolni. Kora délutánra Mary türelme fogyni kezdett.

Lehet, hogy megint teljesen félreértette a jeleket? Nem ez volna az első alkalom. 
Csak délután, az osztrigalövészeten nyugodott meg ismét, amikor a férfi megint 
átölelte, miközben segített neki a vállához illeszteni a kölcsönkapott puskát. Amikor 
Henrik elmagyarázta, hogy csak a célra ügyeljen, és azt próbálja eltalálni, nem látszott 
különösebben nehéz feladatnak, de az a vacak puska olyan rettenetesen nehéz volt! A 
férfiak nevettek rajta, és azzal bosszantották, hogy úgy tettek, mintha bújnának előle, de 
ez csak még elszántabbá tette Maryt. Valamit meg kellett szereznie, még ha az csak egy 
kosár osztriga volt is!

Henrik mögötte állt, amikor megpróbálta a nehéz fegyvert a cél felé irányítani.
– Mintha csak rámutatnál – tanácsolta csendesen –, nyugodtan.
Nyugodtan?! Amikor ott áll mögötte, mellkasa a hátához ér, és arca a hajához simul?
– Csak nehezíted a dolgomat, Henrik.
Mary előrelépett, és megpróbálta elhúzni a ravaszt, mint annak idején otthon, apja 

puskáján. Először nem ment. Aztán hirtelen elsült a fegyver.
Henrik kapta el, különben hanyatt esett volna.
– Tartottam tőle, hogy egy kissé nehéz lesz neked ez a fegyver. Nem sértette meg a 

vállad?
– Csak a büszkeségem – felelte Mary szárazon, és visszaadta a tizenkét kaliberes 

puskát nevető tulajdonosának. – Attól tartok, nem kapok érmet.
– De nem is találtál el senkit – jegyezte meg Henrik mosolyogva.
Még mindig a karjában tartotta Maryt, és a lány sem sietett kibújni az öleléséből.
– Mondd meg nekik, hogy most már kijöhetnek a teherautók mögül. Megadom 

magam.
– Biztos ez, Mary? – kérdezte alig hallhatóan a férfi, de Mary mégis meghallotta. 

Meghallotta, és amilyen bolond, újra feltámadt benne a remény.
– Ha te ilyen nagy legény vagy, mutasd meg, mit tudsz!
– mondta, és remegve, vonakodva bár, de kibújt a férfi öleléséből.
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Fél órával később autóba ültek, visszahajtottak a házhoz, és kivették a kosár osztrigát 

a csomagtartóból. Mary gyorsan berohant a fürdőszobába, de előtte még megígérte 
Henriknek, hogy neki is hagy meleg vizet.

Ahogy meglátta a férfi holmiját a tisztálkodószerei mellett heves szívdobogás kapta el, 
pedig azt hitte, hogy ezt már tizenéves korában kinőtte.

– Őrület – suttogta a párás tükörbe, ahogy a törülközőt a vizes haja köré tekerte –, 
hogy csinálom végig a hétvégét anélkül, hogy elárulnám magam?

Szinte már el is képzelte, hogyan történne a dolog… Ha ő elárulná az érzéseit, Henrik 
zavart tekintettel azonnal visszavonulót fújna, és bocsánatkérőn motyogna valamit, mire 
valószínűleg ő is elnézést kérne, és szépen a föld alá süllyedne szégyenében.

Aznap este a kis, fából épült közösségi házban táncoltak a helyi zenekar hangos 
muzsikájára. Mary elhatározta, hogy legalább egy időre elfelejti gyötrő gondjait, és 
élvezni fogja az estét. De lehetetlen is lett volna kívülállónak maradni a mulatságban. A 
legkülönfélébb korú és társadalmi helyzetű emberek táncoltak egymással, és időnként 
kivonultak a ház elé pompás sült osztrigát falatozni.

Henrik csodálatos táncosnak bizonyult. Ez nem sokkal azelőtt talán meglepte volna 
Maryt, de most már mindent el tudott képzelni a férfiról. Sokkal több volt Henrik 
Hildebrandtban, mint amit a szem lát, pedig már annyi is elég volt ahhoz, hogy a 
teremben levő összes lány és asszony utána forduljon.

Amíg Henrik megpörgetett egy lányt, majd egy másikat, addig Maryt kézről kézre 
adogatták a férfiak, a tizenöt éves suhanctól kezdve a nyolcvanéves aggastyánig, aki 
megesküdött, hogy ősei rokonságban álltak Európa koronás főinek többségével.

Csak nehogy elfelejtsem bemutatni IX. Henriknek, gondolta magában Mary.
– Jaj, de meleg van idebent! – fújtatott, amikor visszaért mellé Henrik, aki éppen egy 

nagymama korú asszonyt táncoltatott meg.
– Menjünk ki egy kicsit levegőzni.
Bármilyen más táncos esténél ez a javaslat csak egyet jelenthetett volna. Alkalmat az 

egyedüllétre, néhány csókra, és a további lehetőségek kipuhatolására.
Itt azonban más várt rájuk megkóstolhatták az épület előtt parázson sülő ízletes 

osztrigákat. Az osztrigaevésben nincs semmi romantikus, mint ahogy a sörivó 
halászokban, a nyugalomba vonult partőrökben és az idevetődött turistákban sem volt, 
akik a tűz körül álltak.

Mary mégis biztosan tudta, hogy ezeket a perceket el nem cserélné a legdivatosabb 
vendéglőkért, a legirigyeltebb udvarlókért sem. Henrik nem mesebeli herceg, nem 
szépen becsomagolt üres doboz, mint amilyent a bankban felállított karácsonyfán 
látott. Maga az ember volt az ajándék, és Mary mindent odaadott volna azért, hogy ez az 
ajándék az övé legyen.

Megettek vagy egy tucat osztrigát, majd visszamentek a házba. A zenekar éppen úgy 
döntött, hogy megkönyörül az elfáradt táncosokon, és egy lassú számba kezdett. Mary 
Henrik nyakába fúrta az arcát, és behunyta a szemét. A férfi karja azonnal szorosan a 
derekára fonódott, és ő beszívta Henrik füstös, sós, részegítően férfias illatát. Combja 
bizalmasan a másikéhoz simult, minden porcikájával érezte a férfi kemény, izmos testét.

Halkan felsóhajtott. Ahogy az andalító zenére összesimulva forogtak, maradék ereje 
is elhagyta. A férfi keze nyugtalanul futott végig a hátán, és még erősebben szorította 
magához. Már nem táncoltak, csak egy helyben hajladoztak, és most Henrik nyögött fel 
alig hallhatón.

Maryt annyira felizgatta a férfi testének közelsége, kezének lágy cirógatása, hogy a 
legszívesebben soha nem bontakozott volna ki az öleléséből.
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– Ideje, hogy induljunk, Mary! – mondta halkan Henrik, és ebben a pillanatban Mary 

félni kezdett. Amíg egymást átölelve táncoltak, és Mary érezte, hogy Henrik ugyanúgy 
akarja őt, mint ahogy ő a férfit, legalább álmodozhatott. De mi lesz, ha véget ér az álom?

Igen, akkor is nagyon gyengéd lesz hozzá. Nem hasonlít a másik Henrikre, ez a Henrik 
nem volna képes durvaságra.

Nemcsak végtelenül gyengéd és kedves természetű, hanem ráadásul még mindig fiatal 
ember, aki után bolondulnak a nők. De a testi vágy és a szerelem akkor is két különböző 
dolog.

– Máris? – Mary vonakodva elindult. – Olyan csodásan érzem magam, bárcsak sose 
lenne vége! – mondta vágyódva.

– Miből gondolod, hogy vége? Gyere velem haza, Mary!
Ez ellen már nem hadakozhatott a lány.
Az út rövid volt, néhány perc csupán, és Mary szótlanul, gondolataiba merülten 

ballagott Henrik mellett. A férfi szokatlanul nyugodt volt. Néhány perce ezt még aligha 
lehetett volna róla elmondani, most azonban kedélyesen fütyörészett.

Rossz jel. Ha egy kicsit is idegesnek látszana, több reményem volna, gondolta Mary. A 
lány talán még soha életében nem volt ennyire nyugtalan és bizonytalan. Nevetséges!

Hiszen már harmincöt éves! Mikor éri már el, hogy végre uralkodni tudjon önmagán? 
Talán majd egyszer úgy fog felébredni egy szép reggelen, hogy belenéz a tükörbe, és egy 
határozott, öntudatos nő néz vissza rá, aki tudja, hogy mit ér, és szemrebbenés nélkül 
ura bármilyen nehéz helyzetnek akár az üzleti, akár a társasági életben?

– Tied a fürdőszoba, ha le akarod mosni az osztrigát a könyöködről – ajánlotta Henrik. 
– Addig én letakarom az autót, hogy a homok ne tegye, tönkre, ha reggelig megint 
megerősödne a szél.

Mary előszedett egy sárga tréningruhát abból a szatyorból, amelyet Henrik pakolt 
össze neki. Még jó, hogy ellenőrizte a tartalmát indulás előtt, mert Henriknek eszébe 
sem jutott olyan luxuscikkeket is beletenni, mint amilyenek például a hajkefe, a cipő 
és az alsónemű. Gyorsan ő is összeszedett hát egy sportszatyorra való holmit, és az 
utolsó pillanatban az öreg cimbalmot is beledugta, még mindig az eredeti kék-arany 
csomagolásban. Tudta, érezte, hogy oda kell adnia a férfinak, csak még nem találta meg a 
kellő pillanatot.

Néhány perccel később a zuhanyozástól kipirulva kinyitotta a fürdőszoba ajtaját, és 
egyenesen belesétált Henrik karjába. A férfi vállon ragadta, és ránevetett, amitől Mary 
testén enyhe remegés futott végig.

– Te leskelődsz utánam? – kapkodott levegő után.
– Sajnálom, de ki kell, hogy ábrándítsalak. Egyszerűen csak gyakorlatias vagyok. 

Azt akartam javasolni, hogy költözzünk össze, mert így a vízzel és a fűtéssel is 
takarékoskodhatunk.

– Mióta vagy környezetvédő?
– Ma este valaki felhívta a figyelmemet, hogy gondok vannak a vízellátással a 

szigeten. Betört a tenger, vagy valami hasonló. – Mivel a szemüvege bepárásodott a 
fürdőszobából kiáramló gőztől, levette, és a komódra tette. – Az ördögbe is, Mary, az 
egyetlen, amit szeretnék megvédeni, az a józan eszem. – Keze lecsúszott Mary válláról, 
és ujjaik összefonódtak. Mary karját a dereka köré vonta, és magához ölelte a lányt. – 
Furcsa, hogy mennyire félreismertem magam. Mindig azt képzeltem, hogy türelmes fickó 
vagyok.

Tévedtem – suttogta.
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Mary odaadóan hozzásimult. Még mindig ott érezte Henriken a sós levegő és a füst 

illatát. A férfi bőre még hűvös volt a kinti levegőtől, bár arca kipirult, és szeme lázasan 
csillogott.

– Tényleg? – suttogta most ő. Mit is mondott? Már el is felejtette. Mi miatt van az, 
hogy valahányszor megérinti a férfi, nem képes többé gondolkodni, csak a vágy vezeti a 
tetteit? Rendben, azt ő is belátja, hogy a lelki egyensúlya időnként egy kicsit meginog, de 
attól még érett, felnőtt nő marad, nem pedig valami kis vihogó tini, akit az útjába kerülő 
összes férfi az ujja köré csavar. Kenneth megközelítőleg sem volt rá ilyen hatással.

Henrik ajka követte a hajatövét a halántékáig, és Mary egész testében remegve 
kérdezte: – Henrik, megmondanád, mi folyik itt?

– Azt hittem, nyilvánvaló. Rosszul csinálom? Elég régen nem gyakoroltam.
Anélkül, hogy egy másodpercre is elengedte volna, az ágyhoz húzta, leült a szélére, és 

ölébe vonta a lányt.
– Pontról pontra megterveztem az egészet – szólalt meg Henrik kedves, félszeg 

mosollyal az arcán, és a lány kezét gyengéden megsimogatta. – Nagyokat kirándulunk, 
esténként beszélgetünk, semmi kényszer, semmi erőltetettség. Lassanként megkedvelsz, 
talán meg is szeretsz… – tette hozzá reménykedve. – Akkor aztán megkérem a kezedet, 
és átadom gyűrűt, amelyet neked vettem. Ha nem tetszik, vagy nem illik az ujjadra, 
becserélheted. Ezután pedig elcsábítalak.

Mary megdöbbenve, némán bámult a férfira. Nézte a határozott, mégis érzéki száját, 
aranylóan csillogó szemét.

Mary szája mosolyra húzódott, ahogy lelkében a bizonytalan tél utat nyitott az édes, 
meleg tavasznak.

– Henrik, jól értelek?
A férfi keze lágyan simogatta a hátát, egyre lejjebb csúszott, míg végül megtalálta az 

utat a pulóvere alá. Amikor Mary megérezte meztelen bőrén a férfi kissé érdes tenyerét, 
szaggatott sóhaj tört fel belőle.

– Hát igen… csak rossz volt az időzítés. Annyira igyekeztem mindent a terv szerint 
csinálni. Itt vártam már mióta az ajtó előtt. Tudnom kellett volna, hogy a fürdőszoba 
nem megfelelő hely a lánykérésre. De egyszer csak megjelentél, és ahogy ott álltál 
gyönyörűen és kipirulva, ráadásul a szemüvegem is bepárásodott, hát én akkor 
egyszeriben elfeledkeztem a tervről, a helyes sorrendről, és megpróbáltalak elcsábítani, 
még mielőtt megkértem volna a kezedet.

– El akarsz csábítani, Henrik?
– Ha neked ez ellenedre van, jobb, ha kimegyek egy kicsit a partra. Azt hiszem, 

úsznom kell egy jó nagyot abban a kellemes, hideg vízben.
Maryből erre már kibuggyant a nevetés, a boldogság felszabadult hangja, ami már 

azóta készült kitörni belőle, amióta kilépett a fürdőszobából, egyenesen Henrik karjába.
– Várj egy pillanatot! – mondta hirtelen, lecsúszott a férfi öléből, és mezítláb 

odaszaladt a zsákjához a hideg padlón.
– Ezt neked hoztam. Tudom, csodálkozni fogsz, hogy milyen butaság jutott az 

eszembe, de túl bonyolult lenne elmagyarázni, szóval… – Előszedte a különös alakú 
csomagot, és a férfi kezébe nyomta, izgatottan figyelve csodálkozó tekintetét.

– Ajándékot hoztál nekem?
– Nyisd ki! Nem hiszem, hogy vissza lehetne cserélni, de ha neked nem tetszik, majd 

én megtartom. Azt hiszem, meg tudnék tanulni játszani rajta.
De addigra már Henrik kibontotta a papírból a lucfenyőből és cseresznyefából készült 

hangszert.
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– Szent isten, egy hajlított nyakú, ősi cimbalom! – kiáltotta szinte tiszteletteljes 

hangon. – Hol találtad?
– Nem eredeti – tette hozzá Mary aggódva. Tetszett neki!
A férfi olyan gyengéden tartotta a hangszert, mint egy kisbabát. Mary kicsomagolta az 

apró kis vonót, és odaadta neki.
– Floridában láttam egyszer egy ilyet, és azóta százszor is megbántam már, hogy 

nem vettem meg. Reneszánsz darab, legalábbis ez a hajlított nyakú fajta. Más formában 
viszont már évezredek óta létezik.

Hamarosan kiderült, hogy Henrik nem valami tehetséges muzsikus. Mary sem volt 
sokkal jobb nála. De a zeneszerszám magas, tiszta hangját oly sok nevetés kísérte, hogy 
ez az apróság egyiküket sem zavarta.

Mary a férfi karjában próbálgatta a vonó használatát. Feje a férfi vállán nyugodott, 
miközben Henrik a hangszerhez felhasznált különböző fafajták összeépítésének 
módját vizsgálta. Majd a lány Henrik mellének vetette hátát, s így pengették és húzták a 
dallamot, melyet elneveztek Örömódának.

Aztán a cimbalmot félretéve belefeledkeztek egy másfajta zene felfedezésébe.
Másnap reggel Marynek minden porcikájában ott zsibogott még az éjszaka gyönyöre, 

amikor az ágyban fekve arra várt, hogy Henrik pezsgőt töltsön neki. A férfi olyan 
fesztelen és szép volt meztelenségében, hogy Mary gyönyörködve nézte széles vállát, 
keskeny csípőjét, izmos combját.

– Mindaz, ami éjjel történt, ráadásul pezsgő reggelire…!
– sóhajtotta. – Komoly ember létedre meglepően hajszolod az élvezeteket, 

Hildebrandt professzor.
– A pezsgőt eredetileg ma estére szántam, az eljegyzésünkre. De ha egyszer kiesem a 

sorrendből, már semmi sem segít rajtam. – A férfi visszatette az üveget a jégtartóba, és 
bebújt a takaró alá.

– Ki panaszkodik? – Mary lágyan, halkan felnevetett, amikor Henrik magához húzta. 
Reggel, ahogy az első napsugarak megtörték az éj sötétjét, Henrik egy különleges, 
gyönyörű zafír gyűrűvel lepte meg. Most Mary felemelte a kezét, és ismét megcsodálta 
ujján az ékszert. – Egyedül az a fontos, hogy egyszerre estünk ki a sorrendből.

Hirtelen lelkébe hasított egy gondolat, és Henrik karjában megfordulva mélyen a 
szemébe nézett.

– Henrik, tudod, csak egy hajszálon múlt, hogy elmenjek melletted, és soha ne találjak 
rád.

– Nehogy azt hidd, szerelmem! Vártam volna rád, ameddig visszatérsz – válaszolta 
Henrik széles, boldog mosollyal.
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