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ARTHUR

Á, ezek a fiatalok! A rohanásukkal, a nyughatatlanságukkal, és
hogy mindenre azonnal választ akarnak. Fárasztanak, szegény, űzött
teremtések.
Ne jöjjenek vissza, mindig ezt mondom nekik. Ne jöjjenek vissza!
A fiatalság maradjon, ahol hagytuk, ott a helye. Hisz mindent
magunkkal vittünk az életútra, amit érdemes volt.
Húsz éve szajkózom ezt, de vajon hallgatnak-e rám? Egy fenét! Itt
jön egy újabb delikvens. Fújtatva, zihálva ér fel a szirttetőre. Úgy
tippelem, a harmincas évei vége felé járhat. Egészen jól néz ki, a
háttérben a kék égbolttal. Amolyan politikusféle. Miért gondolom ezt
róla? Lehet éppen filmsztár is.
Nem emlékszem az arcára a régi időkből. Nem mintha ez bármit
is jelentene. Újabban a saját fizimiskámra is alig ismerek rá, ha a
tükörbe nézek. A fickó közben felméri a terepet, és végigmér engem
is, ahogy itt ülök a székemen, a kedvenc olajfám alatt.
– Maga Arthur? – szólít meg minden bevezetés nélkül.
– Eltalálta.
Végigsiklik rajta a pillantásom. Jómódúnak látszik. Drága, márkás
pólót visel. Néhány dupla whisky tán kitelik tőle.
– Bizonyára elkélne egy ital – mondom szívélyesen. Célszerű
mielőbb a bárra terelni a beszélgetést.
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– Nem kérek – feleli. – Azt szeretném tudni, mi történt.
Elnyomok egy ásítást. Hogy unom ezt! Tudni akarja, mi hogyan
volt. Egy újabb bankár, akire rátört a középkorúak válsága, és ezért
visszalátogat ifjúsága színterére. A tetthelyre. – Hagyja a francba az
egészet! – szólnék rá a legszívesebben. – Forduljon meg! Térjen
vissza a felnőttgondjai közé, mert itt aztán nem oldja meg őket. De
hát úgyse hinne nekem. Soha nem hisznek.
– Drága fiam – mondom. – Maga felnőtt időközben. Ez történt.
– Nem – feleli idegesen, és megtörli izzadt homlokát. – Nem érti.
Volt okom idejönni. Hallgasson meg!
– Néhány lépést tesz felém. Impozánsan magasnak hat az
ellenfényben, fess vonásai elszántságot tükröznek.
– Volt okom idejönni – mondja újra. – Nem akartam én ebbe
belekeveredni, de muszáj. Tudni akarom, hogy egész pontosan mi
történt...
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LOTTIE

Húsz nappal korábban
Vettem neki egy eljegyzési gyűrűt. Hiba volt?
Úgy értem, nem egy női gyűrű. Sima karika, parányi gyémánttal;
az eladó beszélt rá, hogy ezt válasszam. Ha Richard nem kedveli a
gyémántot, akár befelé is fordíthatja.
Esetleg fel sem veszi. Az éjjeliszekrényen tartja, a dobozában
vagy akárhol.
Vagy vissza is vihetem, hogy több szó ne essék róla. Ami azt
illeti, percről percre kevésbé bízom ebben a gyűrűben, csak hát
bántott, hogy ő semmit nem kap. A férfiaknak nem éri meg a
lánykérés. Meg kell szervezniük a dolgot, letérdelniük a szeretett nő
elé, megkérniük a kezét, a tetejében még a gyűrűt is be kell
szerezniük. És mit kell nekünk tennünk mindeközben? Egyetlen
„igent” ellehelnünk.
Persze nemet is mondhatunk.
Vajon mi az igenek és nemek aránya a hasonló esetekben?
Csaknem hangosan kimondtam a kérdést, hogy megosszam
Richarddal, de még idejében visszaszívtam. Micsoda hatökör
vagyok!
– Bocs, akartál valamit mondani? – tekint fel rám.
– Nem, semmit! – mosolygok. – Csak... nagyszerű az étlap!
Vajon ő megvette-e már a gyűrűt? Az se baj, ha nem. Egyfelől
mesésen romantikus lenne, ha megtette volna. Másfelől az is
ugyanilyen romantikus lenne, ha együtt választanánk ki.
Ezen a meccsen csak nyerni lehet.
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A vizemet kortyolgatom, és bájosan mosolygok rá. Egy folyóra
néző sarokasztalnál ülünk. Új étterem ez a Stranden, a Savoytól
néhány lépésre. Csupa fekete-fehér márvány, retró csillárokkal és
halványszürke, párnázott támlájú székekkel. Visszafogott elegancia.
Ideális hely ebéddel egybekötött lánykéréshez. Szolid fehér blúzt
vettem fel, amilyen egy leendő arához illik, meg mintás szoknyát.
Combfixet is beszereztem, hátha később megpecsételjük az
eljegyzésünket. Soha nem viseltem még ilyet, de hát a kezemet sem
kérték meg eddig.
Huh, Richard talán még szobát is foglaltatott a Savoyban!
Nem, nem az a hebrencs fajta. Nem kapható nevetséges, túlzó
gesztusokra. Egy kellemes ebéd, az igen, a méregdrága hotelszoba
azonban kizárt. Tiszteletben tartom, hogy ilyen.
Idegesnek látszik. A kézelőgombjait babrálja, megnézi a mobilját,
és a vizet lötyköli a poharában. Ahogy visszanéz rám, miközben
minden mozdulatát lesem, elmosolyodik.
– Szóval akkor...
– Szóval akkor...
Mintha valami titkos nyelven beszélnénk, a lényeget kerülgetve.
A szalvétámat gyűrögetem, és megigazítom a székemet.
Kibírhatatlan ez a várakozás! Miért nem esünk már túl az egészen!
Nem, nem akarok én semmin túlesni. Persze hogy nem. Nem oltás
ez, hanem... mi is? Igen, új kezdet. Az első lépés. Mi ketten most
nagyszerű kaland elején állunk, mert együtt kívánunk tovább haladni
az élet útján. Mert csakis egymással kívánjuk megosztani ezt az
utazást. Mert szeretjük egymást.
Máris bepárásodott a szemem. Reménytelen! Napok óta ilyen
vagyok, amióta csak kiszagoltam, hogy Richard mire készül.
Kissé nehézkes természet. Úgy értem, jó értelemben, szerethetően.
Ami a szívén, az a száján, ő aztán nem játszik velem (hál’ istennek).
Irdatlan meglepetésekkel sem bombáz. A legutóbbi születésnapom
előtt idejekorán sejtetni engedte, hogy a meglepetés egy utazás lesz,
ami kapóra is jött, mert legalább összekészíthettem a neszesszeremet
meg pár szükséges holmit.
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A végén mégis kifogott rajtam, mert nem a hétvégén ruccantunk
ki, ahogy vártam. Az ajándék egy Stroudba szóló vonatjegy volt,
amelyet bringafutár szállított az íróasztalomhoz minden előzetes
figyelmeztetés nélkül, a hét közepére eső születésnapomon. Mint
kiderült, Richard titokban megbeszélte a főnökömmel, hogy
kivehetek két szabadnapot. Mikor végre megérkeztem Stroudba, autó
röpített tovább az elképzelhető legcsodásabb cotswoldi villába. Ott
várt rám, a kandallóban égett a tűz, a lobogó Iángnyelvek előtt a
padló birkabőr szőnyeggel leterítve. (Mmmm, merem állítani, hogy
nincs jobb annál, mint lángok melegénél szexelni. Azt leszámítva,
hogy egy ostoba, kipattanó szikra megégette a combomat. Ez
azonban csupán elhanyagolható csekélység.)
Ezúttal, amikor Richard ismét célozgatni kezdett, megint nem
kifinomult utalásokkal indított. Inkább jókora útjelző táblákkal:
Hamarosan megfogom kérni a kezed. Először kijelölte az ebéd
időpontját, amit „különleges alkalomnak” nevezett. Aztán valamiféle
„fontos kérdést” emlegetett, sokat sejtetően hunyorogva
(természetesen úgy tettem, mintha észre se venném). Később ugratni
kezdett azzal, hogy mit szólnék a Finch vezetéknévhez. (Ami azt
illeti, csöppet sincs ellenemre. Nem mintha nem hiányozna a Lottie
Graveney, de a Mrs. Lottie Finchcsel is tökéletesen elégedett leszek.)
Szinte azt kívántam, ne vágna egyenesen a közepébe, akkor
nagyobb lenne a meglepetés. Viszont legalább elmentem egy
manikűröshöz.
– Nos, Lottie, döntöttél? – néz rám azzal a meleg mosolyával,
mire elszorul a gyomrom.
Egy futó pillanatra azt képzelem, hogy ez már az ünnepélyes
leánykérés.
– Izé... – sütöm le a szemem, hogy elrejtsem zavaromat.
Nem kérdés, hogy a válasz „igen”. Egy kirobbanó, boldog igen.
Alig hiszem el, hogy itt tartunk. A házasságnál. Akarom mondani, a
házasságnál! Abban a három évben, amíg együtt jártunk,
szándékosan a legcsekélyebb utalást is kerültem az egybekelésre,
elkötelezettségre és minden effélére (gyerekekre, közös lakásra,
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kanapékra, cserépben nevelt fűszernövényekre). Gyakorlatilag együtt
élünk ugyan nála, de megtartottam a lakásomat. Egy pár vagyunk,
karácsonykor mégis mindketten hazamegyünk a családunkhoz. Itt
tartunk egyelőre.
Úgy egy év után már tudtam, hogy összeillünk. Tudtam, hogy
szeretem. Láttam a legjobb formájában (ilyen volt a szülinapi
meglepetéskirándulás, meg amikor véletlenül a lábára hajtottam a
kocsival, és nem üvöltött rám.) És láttam a legrosszabban is (az
istennek sem volt hajlandó megkérdezni az utat, amikor tönkrement a
GPS-ünk. Hat óra alatt jutottunk el Norfolkba). Ennek ellenére vele
akartam maradni. Értettem őt. Nem az a felvágós fajta. Az én
Richardom kimért és meggondolt. Néha azt hinnéd, hogy oda se
hallgat, de azután hirtelen megélénkül, és akkor rájössz, hogy végig
figyelt. Akár egy oroszlán, amelyik ugyan félálomban hever egy fa
alatt, mégis ugrásra kész. Míg én inkább gazellára hajazok, ahogy
körbeugrálom. Kiegészítjük egymást, a Természet rendelése szerint.
(Nem a tápláléklánc részeként persze, hanem átvitt értelemben.)
Szóval úgy egy év után tudtam már, hogy ő az igazi. Ugyanakkor
azt is tudtam, hogy elég egy rossz húzás, és mindennek vége.
Tapasztalatom szerint a „házasság” szó úgy hat a párkapcsolatokra,
akár egy enzim az életjelenségekre: a legkülönfélébb reakciókat
váltja ki, jobbára a bomlasztó fajtából.
Hisz mi történt Jamie-vel is, az első komoly udvarlómmal? Négy
éve jártunk együtt, amikor történetesen kiszaladt a számon, hogy a
szüleim is ebben az életkorban házasodtak össze (apám huszonhat
volt, anyám huszonhárom). Ennyi elég is volt. Egyetlen mondat.
Jamie beijedt, és kijelentette, hogy szüneteltetnünk kellene a
kapcsolatunkat. Miért is? Addig jól kijöttünk egymással. A napnál
világosabb volt, hogy a „házasság” említésétől törte ki a frász.
Annyira rettegett ettől, hogy többé látni se akart, nehogy még
egyszer kiejtsem a félelmetes szót.
Mielőtt a „szünet” véget ért volna, már egy vörös hajú csajjal járt.
Amit nem bántam, mert akkorra megismertem Seamust, a szexi,
dallamos ír kiejtésével. Fogalmam sincs, vele mi siklott félre. Őrült,
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szenvedélyes szerelem volt, amely egy teljes évig tartott... hajnalok
hajnaláig kúrtunk, és az egész világ elsüllyedt körülöttünk... aztán
egyszer csak azon kaptuk magunkat, hogy kúrás helyett minden
áldott este összeveszünk. A nap végére rendszerint teljesen
lefárasztottuk egymást. Félelmetes volt! Az a sok hiábavaló
szövegelés arról, hogy hová tartunk, meg hogy mit akarunk ettől a
kapcsolattól. Kihúztuk még egy évig, de így, visszatekintve ez a
második év nyomorúságos fekete pacának tűnik az életemben.
Ott volt aztán Julián. Ez a szerelem is két évig tartott, noha soha
nem működött igazán. Még csak nem is hasonlított valódi
kapcsolatra. Azt hiszem, mindkettőnket lekötött a munkánk. Én
akkor álltam munkába a Blay Gyógyszergyárnál, és folyton úton
voltam. Ő meg egy könyvelőcégnél várt az előléptetésére. Abban
sem vagyok biztos, hogy szakítottunk a szó szoros értelmében...
egyszerűen csak elsodródtunk egymástól. Néha most is összefutunk...
barátként... és máig nem tudjuk igazán, mit rontottunk el. Még
randira is hívott úgy egy éve, én azonban kerek perec megmondtam,
hogy járok valakivel és boldog vagyok. Ez a valaki Richard volt.
Akit tiszta szívből szeretek. Aki most szemben ül velem,
(remélhetőleg) gyűrűvel a zsebében.
Határozottan jobban néz ki, mint bármelyik korábbi fiúm. (Lehet,
hogy elfogult vagyok, de szerintem irtó jóképű). Alaposan
megdolgozik a pénzéért mint médiaelemző, mégsem a munka
megszállottja. Nem olyan tehetős, mint Julián, de hát kit érdekel?
Energikus, szellemes, és a harsány, öblös nevetése mindig jókedvre
derít, bármilyen is a hangulatom. Százszorszépnek nevez, mert
egyszer egy kiránduláson koszorút fontam neki ebből a virágból.
Hamar kijön a sodrából, de ezzel sincs semmi baj. Senki nem
tökéletes. A kapcsolatunkra visszatekintve sehol nem látok fekete
pacát, mint Seamusnél, vagy tátongó ürességet, mint Juliennél.
Leginkább egy giccses videoklipet látok, kék égbolttal és
mosolyokkal. Boldog pillanatokkal, közelséggel és sok-sok
nevetéssel.
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És most értünk e videomontázs tetőpontjára, amikor elém térdel,
nagy levegőt vesz, és...
Helyette is izgulok, hogy minden fantasztikusan sikerüljön. El
akarom mondani a gyerekeimnek, hogy az apjuk ellenállhatatlan
volt, amikor megkérte a kezem.
A gyerekeink. A közös otthonunk és a közös életünk.
Ahogy ezen jártatom az agyam, nagy kő esik le a szívemről.
Készen állok az elkövetkezőkre. Harminchárom éves vagyok, készen
állok hát. Egész felnőtt életemben igyekeztem távol tartani magamtól
a házasság kérdését. Akárcsak a barátaim. Mintha rendőrségi kordon
venné körül ezt az egész témát: tilos a bemenet. Az ember a közelébe
sem merészkedik, ám ha mégis, úgyis elbaltáz mindent, a fiúja meg
dobja.
Most azonban nincs mitől tartanom. Szinte tapintani lehet a
kettőnk között, az asztal fölött áramló szeretethullámokat. A
legszívesebben megragadnám Richard kezét, vagy köré fonnám a
karomat. Hisz olyan csodálatos, nagyszerű ember! Én meg annyira
szerencsés vagyok! Negyven év múlva, mikor mindketten ráncos,
ősz öregemberek leszünk, talán kéz a kézben végigmegyünk a
Stranden, és felidézzük a mai napot, hálát adva az égnek, hogy
megtaláltuk egymást. Elvégre mennyi esélyünk volt erre, ebben az
idegenektől nyüzsgő világban? Az igaz szerelem rettentően ritka!
Kész csoda, hogy...
Istenem, még elsírom itt magam...
– Lottie? – figyel fel Richard a könnyeimre. – Hé, én édes
Százszorszépem! Jól vagy? Mi a baj?
Noha vele sokkal őszintébb voltam, mint bármelyik fiúmmal,
talán nem lenne túl jó ötlet, ha most kikotyognám minden
gondolatomat. Fliss, a nővérem szerint hollywoodi színekben látom a
világot, ezért észben kell tartanom, hogy mások nem hallják meg a
hegedűk andalító szólamát.
– Ne haragudj! – törlőm meg a szemem. – Semmi bajom, csak
olyan jó lenne, ha nem kellene elmenned.
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Holnap ugyanis elrepül San Franciscóba, vállalati kiküldetésre.
Három hónap az egész – noha rosszabb is lehet még –, nekem
azonban iszonyatosan hiányozni fog. Valójában egyedül az esküvő
tervezésének gondolata teszi kibírhatóvá a távollétét.
– Édesem, ne sírj! Nem tudom elviselni! – Kinyúl és megfogja a
kezemet. – Mindennap skype-olunk majd.
– Tudom – viszonzom a szorítását. – Felkészültem
– Bár számításba kell venned, hogy az irodában mindenki hallani
fogja, amit mondasz, a főnökömet is beleértve.
Csupán a szeme alig észrevehető villanása árulja el, hogy ugrat.
Mikor a legutóbb távol járt, és skype-oltunk, tanácsokat kezdtem
osztogatni neki, hogy hogyan bánjon a szörnyeteg főnökével,
elfeledkezve arról, hogy az iroda egyetlen közös térben van, és a
szörnyeteg főnök bármely pillanatban felbukkanhat (szerencsére nem
tette).
– Kösz a jó tanácsot – vonom meg a vállam, szintén pléhpofával.
– Ráadásul látnak is. Ezért ajánlom, ne legyél anyaszült meztelen.
– Odáig azért nem megyek el – nyugtatom meg. – Talán megteszi
egy áttetsző melltartó és bugyi is. Minden feltűnés nélkül.
Richard elvigyorodik, és még szorosabban fogja a kezem.
– Szeretlek!
Ezt halkan, melegen, lágyan mondja. Soha nem tudnék ráunni erre
a hangra.
– Én is.
– Valójában, van valami, Lottie, amit meg kell tőled kérdeznem...
– köszörüli meg a torkát.
A szívem majd kiugrik a helyéből. Arcomra fagy a mosoly a
feszült várakozástól, a gondolataim vad táncot járnak. Nagy ég, most
mondja ki... Ami az egész életemet megváltoztatja... Koncentrálj,
Lottie, éld át a pillanat varázsát... A francba! Mi van a lábammal?
Rémülten nézek le a lábszáramra.
Bárki találta is ki a combfixet, hétpróbás gazember, és pokolra
való, mivel az egyik nem maradt a helyén. Lecsúszott az átkozott a
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térdemre, s a tapadásbiztos műanyag pánt most valahol a vádlim
körül lifeg. Förtelmes látvány!
Richard nem kérheti meg a kezemet ilyen állapotban! Nem
éghetek, mint a rongy egész hátralévő életemben, arra gondolva:
micsoda romantikus pillanat volt, már a harisnyát leszámítva.
– Bocs, Richard – szakítom félbe. – Egyetlen percet kérek.
Óvatosan lenyúlok, és felrántom a combfixet... hanem a vékony
anyag elszakad a kezemben. Remek! Mostantól leffegő műanyag,
plusz nejlonfoszlányok ékesítik a lábamat. Hihetetlen, hogy holmi
harisnyagondok tegyék tönkre a lánykérés nagy pillanatát! Jobban
tettem volna, ha pucér lábbal jövök ide.
– Minden rendben? – Richard kissé tanácstalannak látszik, mikor
előkerülök az asztal alól.
– Ki kell mennem a mosdóba – motyogom. – Igazán nagyon
sajnálom! Nem függeszthetjük fel ezt a dolgot... csupán egyetlen
másodpercre?
– Jól vagy?
– Igen. – Pipacspiros vagyok zavaromban. – Csak egy
ruhadarabom mondta fel a szolgálatot. Nem akarom, hogy lásd.
Volnál szíves félrenézni?
Richard engedelmesen elfordítja a fejét. Hátralököm a székemet,
és sietve átvágok az éttermen, nem törődve a többi vendég bámész
tekintetével. Nincs mit tenni, a vak is láthatja, hogy lecsúszott a
harisnyám.
Feltépem a női mosdó ajtaját, lerángatom a cipőm és a hülye
combfixet, aztán dobogó szívvel megnézem magam a tükörben.
Magam is nehezen hiszem el, hogy lánykérés közben fojtottam
Richardba a szót.
Úgy érzem, mintha megállt volna az idő, akár egy sci-fi filmben.
Richard aggódva lesi a válaszomat, én azonban egy örökkévalóságig
gondolkodhatom, hozzámenjek-e vagy sem.
Amire persze semmi szükségem, mert naná, hogy igent mondok.
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Egy szőke csaj fordul felém, gyönggyel kivarrt pánt a hajában, a
kezében ajakceruza. Gondolom, kissé furán festhetek, ahogy itt állok
mozdulatlanul, kezemben a cipőmmel és a harisnyámmal.
– Ott a szemétkosár – int a mondott irányba. – Jól vagy?
– Igen, köszönöm. – Hirtelen szükségét érzem, hogy megosszam
vele a pillanat nagyszerűségét. – A barátom most kéri meg a
kezemet! Épp a közepénél tartunk.
– Hűha!
A tükör előtt tollászkodó nők mind rám merednek.
– Mit értesz azon, hogy a közepénél tartotok? – kíváncsiskodik
egy sovány, vörös hajú, rózsaszín ruhás csaj, aki a szemöldökét
húzza ki éppen. – Mit mondott eddig? Hajlandó vagy... ilyesfélét?
– Ezzel kezdte, de aztán beütött ez a baleset a harisnyával –
hárítom el a kérdést. – Ezért most szüneteltetem.
– Szünetelteted? – kérdi valaki hitetlenkedve.
– Nos, én mindjárt kimegyek – közli a vörös hajú. – Nem akarsz
neki esélyt adni, hogy megváltoztassa a szándékait?
– Hű, de izgalmas! – lelkesedik a szőke. – Nézhetjük?
Lefilmezhetem?
– Feltehetnénk a YouTube-ra – javasolja a barátnője. – Nem
szervezett ide nézőközönséget?
– Nem hinném...
– Hát ez meg hogy működik? – szakítja félbe csevegésünket
erélyesen egy fémesszürke hajú idősebb hölgy, dühösen mozgatva
kezét a folyékony szappan tartálya alatt. – Miért találnak ki ilyen
herkentyűket? Miért nem jó nekik a szappan?
– Nézd csak, inkább így, Dee néni – mutatja engesztelően a vörös
hajú. – Túl magasra tartottad a kezed.
Leveszem a másik cipőt és harisnyát is, és ha már itt vagyok, a
folyékony szappanért nyúlok, hogy a pucér lábamra kenjem. Nem
akarok úgy visszaemlékezni a nagy eseményre, hogy azt gondolom:
romantikus pillanat volt, már a repedezett bőrömet leszámítva. Aztán
előveszem a mobilomat. Muszáj egy sms-t küldenem Flissnek. Sietve
bepötyögöm:
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Elkezdte!
Egy pillanat múlva érkezik is a válasz:
Ne akard beadni, hogy a leánykérés kellős közepén sms-ezel
nekem!
A női mosdóban vagyok. Lazítok.
Irtó izgi! Nagyszerű pár lesztek. Adj egy puszit a nevemben. Pussz
Oké! Később beszélünk. Pussz
– Hol ül? – kérdi a szőke csaj, miután elteszem a telefont. –
Megyek, megnézem magamnak! – Kicsörtet a mosdóból, majd pár
pillanat múlva visszatér. – Hű, láttam! Az a barna hajú pasas a
sarokban? Oltári jól néz ki! Juj, elmázoltad a szemfestéked! – Azzal
odaadja a sminkradírját. – Nem akarod gyorsan helyrehozni?
– Kösz – mosolygok rá kedvesen, és nekilátok, hogy eltüntessem
a szemem alatt gyülekező apró fekete pöttyöket. Vállig érő,
hullámos, gesztenyebarna hajamat kontyban fogtam össze, most
azonban gondolkodóba esem, ne engedjem-e le a nagy alkalomra.
Nem. Túl hivalkodó lenne. Ehelyett kihúzok néhány fürtöt, és
elrendezem őket az arcom körül, miközben minden mást is
szemügyre veszek. Rúzs: kellemes korallpiros szín. Szemfesték:
csillámszürke, ami kiemeli a szemem kékségét. Pirosító:
remélhetőleg nem lesz szükségem a felfrissítésére, annyira kipirult az
arcom az izgalomtól.
– Jaj, csak az én barátomnak jutna eszébe, hogy megkérje a
kezemet! – néz rám sóvárogva egy hosszú hajú, fekete rucis csaj. –
Hogyan buliztad ki?
– Nem is tudom – mondom, azt kívánva, bárcsak jobban a
segítségére lehetnék. – Gondolom, azzal, hogy együtt vagyunk már
egy ideje, tudjuk, hogy összeillünk, és szeretjük egymást.
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– De hát mi is így vagyunk ezzel! Együtt élünk, a szex pompás,
minden remek...
– Ne erőltesd – tanácsolja a szőke sokat tudón.
– Egyszer egy évben, ha megemlítem. – A hosszú hajú csaj
láthatóan elkenődik. – Ilyenkor azonban ideges lesz, és ejtjük a
témát. Mit tegyek? Költözzem el? Hat éve vagyunk együtt!
– Hat éve? – néz fel a kezét szárogató öregasszony. – Mi a baj
magával?
A hosszú hajú csaj elpirul.
– Velem ugyan semmi! Különben is, mi köze hozzá? Magánügy.
– Még hogy magánügy! – mutat körbe a női mosdón az
öregasszony. – Hisz mindenki hallja.
– Dee néni! Csöndesebben!
A vörös hajú unokahúg szemlátomást elszégyelli magát.
– Amy, te engem csak ne akarj elhallgattatni! – Az öregasszony
szúrós tekintettel végigméri a hosszú hajú csajt. – A férfiak olyanok,
mint az őserdő vadjai. Amint elejtették a zsákmányt, felfalják, aztán
beverik a szunyát. Maga meg tálcán nyújtotta a fiújának a prédát,
nem igaz?
– Ez nem olyan egyszerű – mondja a hosszú hajú csaj sértődötten.
– Az én időmben a férfiak a szex miatt nősültek meg. És ez jól is
volt így! – nevet fel szárazon az öregasszony.
– A mai lányok meg azután ácsingóznak az eljegyzési gyűrűre,
hogy lefeküdtek az udvarlójukkal. Pont fordítva, mint kellene. –
Felveszi a táskáját. – Gyere, Amy! Mire vársz?
Amy bocsánatkérő pillantást vet az egybegyűltekre, majd a
nagynénjével együtt távozik. Jelentőségteljesen összenézünk.
Micsoda lehetetlen banya!
– Ne aggódj! – mondom biztatóan, és megszorítom a hosszú hajú
csaj karját. – Hidd el, minden jóra fordul!
Szeretném, ha az egész világ osztozna az örömömben; ha
mindenki olyan szerencsés lehetne, mint Richard és én, hisz mi jól
tudjuk, hogy rátaláltunk az igazira.
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– Igen – szedi össze magát a csaj. – Remélem. Neked pedig a
legjobbakat kívánom!
– Köszönöm! – visszaadom a sminkradírt a szőkének. – Akkor én
megyek is. Szorítsatok nekem!
Kilibegek a női mosdóból, és körbenézek a vendégekkel
telezsúfolt éttermen. Olyan érzésem van, mintha most nyomtam
volna meg a „lejátszás” gombot. Richard ugyanabban a
testhelyzetben ül, mint amikor otthagytam. Még a mobilját se nézi
meg. Ő is a nagy pillanatra koncentrálhat, akárcsak én. Életünk
legkülönlegesebb pillanatára.
– Elnézést – csusszanok vissza a székemre, és szeretettől, odaadó
figyelemtől sugárzó mosollyal jutalmazom. – Folytathatnánk ott,
ahol abbahagytuk?
Richard visszamosolyog, de látom rajta, hogy kissé vesztett a
lendületből. Fokozatosan kell visszatérnünk a lényegre.
– Olyan különleges ez a nap – mondom bátorítón. – Te nem
érzed?
– De. Nagyon is – bólint.
– És ez a hely is milyen elbűvölő! – mutatok körbe. – Tökéletes
színtér... egy fontos beszélgetéshez.
Richard keze közé fogja a kezem, amelyet, mintegy véletlenül, az
asztalon hagytam. Mély lélegzetet vesz, és elkomolyodik.
– Ha már erről beszélünk, Lottie, kérdezni szerettem volna
valamit. – Ahogy találkozik a tekintetünk, hunyorogni kezd. – Nem
hinném, hogy túlontúl meglepődsz...
Istenem, atyám, most mondja ki!
– Igen? – krákogok idegesen.
– Kérnek kenyeret az ebédhez?
Richard meglepetten összerezzen, és én is felkapom a fejem. Egy
pincér olyan nesztelenül settenkedett az asztalunkhoz, hogy egyikünk
se vette észre. Alig eszmélek, s Richard már elengedi a kezem, és
barna szódakenyeret választ. Dühömben a legszívesebben
lesöpörném az asztalról az egész kosarat. Hát nem látta a pincér, mi
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folyik itt? Nem trenírozzák őket, hogy eltakarodjanak, ha lánykérés
van kilátásban?
Richard is észrevehetően elvesztette a fonalat. Az az ostoba, fafej
pincér! Hogy merte tönkretenni ezt a csodás pillanatot?
– Szóval, kérdezni akartál valamit? – igyekszem tartani benne a
lelket, miután a pincér lekopott.
– Hát, igen.
Újra rám figyel, mély lélegzetet vesz... de azután ismét
megváltozik az arckifejezése.
Meglepetten fordulok meg a tekintetét követve, és látom ám, hogy
újabb átokverte pincér vitorlázik felénk. Az igazat megvallva erre
számítani lehet egy étteremben.
Mindketten rendelünk valamit – én alig figyelek oda a
választásomra –, és a pincér eltűnik. Hanem a következő bármelyik
pillanatban megjelenhet. Iszonyúan megsajnálom Richardot. Hogyan
kéri meg a kezem ilyen körülmények között? Hogyan csinálják ezt
egyáltalán a férfiak?
Akaratlanul is fanyarul rámosolygok.
– Amint látom, ez nem a te napod.
– Nem igazán.
– A borpincér minden pillanatban visszatérhet – hívom fel a
figyelmét.
– Szakasztott olyan itt, mint a Piccadilly Circusön – forgatja a
szemét sajnálkozva. A cinkosság bensőséges érzése önt el. Majdcsak
átvészeljük ezt is együtt. Kit érdekel, mikor áll elő a farbával? Kit
izgat, ha nem olyan lesz a nagy pillanat, mint a filmekben? – Ne
rendeljünk pezsgőt is? – kérdezi.
Nem tudom megállni, hogy ne jutalmazzam meg egy sokat tudó
mosollyal.
– Nem gondolod, hogy ez kissé... korai lenne?
– Nos, ez kizárólag a te döntésedtől függ – vonja fel a
szemöldökét.
A rejtett üzenet annyira ordít, hogy nem tudom, vajon nevessek-e
vagy átöleljem.
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– Ez esetben... – nyújtom el élvezettel a választ, hogy kellőképpen
ünnepélyes legyen mindkettőnknek –, igent mondok. A válaszom
igen!
Ellazul az arca, szinte látom, hogyan oldódik fel a feszültsége.
Csak nem képzelte, hogy nemet mondok? Olyan félszeg szegény.
Olyan kedves ez is benne! Egek! Össze fogunk házasodni!
– Teljes szívemmel igent mondok, Richard! – teszem hozzá a
nyomaték kedvéért, de aztán váratlanul elcsuklik a hangom. –
Tudnod kell, milyen... sokat jelent ez nekem. Ez olyan... olyan... nem
is tudom, hogyan fejezzem ki.
Megszorítja a kezemet, akárha valamiféle titkos nyelvünk lenne.
Szinte megsajnálom a többi párt. Mi bezzeg szavak nélkül is értjük
egymást!
Egy percig némán ülünk így. Szinte érzem, ahogy beborít minket
a boldogság felhője. Máris látom magunkat, amint kifestjük a
házunkat, babakocsit tologatunk, karácsonyfát díszítünk a
hátulgombolós srácainkkal... Talán a szülei is velünk akarnak majd
karácsonyozni... semmi akadálya, hisz imádom őket... Ha már erről
van szó, az lesz az első dolgom, miután ezt lerendeztük, hogy
meglátogatom Sussexben a mamáját. Bizonyára szívesen részt vesz
majd az anyósom az esküvői előkészületekben. Nekem sajnos nincs
anyám, akire számíthatnék.
Mennyi lehetőség, mennyi terv! Milyen csodálatos lesz a közös
életünk!
– Nos – szólalok meg végül, gyöngéden megsimogatva az ujjait
boldog vagy?
– Boldogabb nem is lehetnék – viszonozza a cirógatást.
– Mióta gondolkozom már ezen! – sóhajtok fel elégedetten. – De
soha nem hittem volna... Miért, te igen? Hogy... ilyen lesz. Ilyen
érzés!
– Tudom, mire gondolsz – bólogat.
– Mindig is emlékezni fogok erre az étteremre. Meg arra, ahogyan
most, ebben a percben nézel – szorítom meg erősebben a kezét.
– Én is – jelenti ki egyszerűen.

21

Imádom Richardban, hogy annyi, de annyi mindent tud kifejezni
egyetlen oldalpillantással vagy fejbiccentéssel. Minek ide a szó,
amikor olvasok a lelkében?
Fél szemmel látom, hogy a hosszú hajú lány a túloldalról les
minket. Akaratlanul is rámosolygok. (Nem diadalmasan, mert az
érzéketlenség lenne. Nem, szerény és hálás mosollyal.)
– Parancsolnak bort? Mademoiselle? – lép oda az asztalunkhoz az
italfelelős. Sugárzóan rámosolygok.
– Pezsgőt kérünk.
– Absolument – mosolyog vissza. – Hozhatom a ház pezsgőjét?
De nagyon finom Ruinartunk is van különleges alkalmakra.
– Legyen akkor a Ruinart. – Nem tudok ellenállni a kísértésnek,
hogy meg ne osszam vele az örömünket. – Nagy nap a mai! Ma
jegyeztük el egymást!
– Mademoiselle! – A borpincér arca ráncokat vet, ahogy rám
mosolyog. – Félicitations! Uram, önnek is gratulálok!
Mindketten
Richard
felé
fordulunk,
de
legnagyobb
meglepetésemre egyáltalán nem tűnik lelkesnek. Éppenséggel úgy
mered rám, mint egy kísértetre. Mitől ijedt meg ennyire? Mi a gond?
– Ezt... ezt... hogy érted? – dadogja.
Hirtelen rájövök, mi zavarta meg. Hát persze! Hisz mindent
elrontottam a kotnyelességemmel.
– Richard, igazán sajnálom! A szüleidnek akartad először
elmondani? – szorítom meg a kezét. – Teljes mértékben megértem.
ígérem, senkinek nem szólunk róla.
– Mármint miről? – mered rám elkerekedett szemmel. – Lottie, mi
nem jegyeztük el egymást!
– De hát... - pislogok rá értetlenül. – Hisz épp most kértél meg, én
pedig igent mondtam.
– Nem, szó sem volt erről! – rántja ki a kezét az enyémből.
Világos, valakinek itt elment az esze. A borpincér közben
tapintatosan visszavonult. Látom, hogy a kenyerest is elhessegette,
aki újra felénk pályázott.
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– Lottie, ne haragudj, de fogalmam sincs, miről beszélsz – túr bele
a hajába Richard. – Egy szóval sem említettem a házasságot,
eljegyzést vagy bármi effélét.
– De... de hát erre gondoltál! Amikor pezsgőt rendeltél, azt
mondtad: „Ez kizárólag a te döntésedtől függ” mire én azt feleltem:
„Teljes szívemből igent mondok.” Olyan kifinomult volt az egész!
Olyan gyönyörű!
Ránézek, a helyeslésére várva, arra, hogy ugyanazt érezze, amit
én. De továbbra is zavartan pislog, nekem pedig szörnyű sejtésem
támad.
– Nem erről kérdeztél? – elszorul a torkom, beszélni is alig tudok.
Nem hiszem el, hogy ez megtörténhet velem. – Nem szándékoztad
megkérni a kezem?
– Lottie, én nem kértem meg a kezedet! – mondja nyomatékosan.
– Ennyi.
Miért kell mindjárt kiabálni? Fejek fordulnak felénk kíváncsian.
– Jól van! Felfogtam! – törlőm az orrom a szalvétába. – Nem
muszáj az egész étteremmel közölnöd.
Majd elsüllyedek szégyenemben. Utolsó páriának érzem magam.
Hogyan érthettem ennyire félre?
És ha nem kért meg, vajon miért nem?
– Nem értem – Richard szinte magában beszél. – Semmi erre
utalót nem mondtam, nem hoztuk szóba a kérdést...
– Épp eleget mondtál! – tör ki belőlem minden sérelmem és
felháborodásom. – Azt mondtad, hogy ez „különleges ebéd” lesz!
– Az is! Holnap San Franciscóba repülök.
– És azt is megkérdezted, hogy tetszik-e a vezetékneved! A
vezetékneved, Richard!
– Mert ezen viccelődtünk a hivatalban! – néz rám rémülten. –
Csak poénkodtunk.
– De azt is mondtad, hogy fel szeretnél tenni egy fontos kérdést.
– Nem fontos kérdést, csak egy kérdést – csóválja a fejét.
Nyomott csend támad közöttünk. A boldogság felhője volt, nincs,
szertefoszlott. A hollywoodi színek és az édes-bús hegedűszólam is
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oda. A borpincér tapintatosan az asztal sarkára helyezi az itallapot, és
máris elpárolog.
– És mi volna akkor az a közepesen fontos kérdés? – kérdem meg
végül.
Richard úgy néz, mint akit kelepcébe csaltak.
– Nem érdekes. Felejtsd el!
– Ugyan már, ki vele!
– Jó – mondja végül. – Azt akartam megkérdezni, hogy mihez
kezdjek a légitársaság törzsutasoknak járó kedvezményével?
Gondoltam, kiruccanhatnánk valahová.
– Még hogy törzsutaskedvezmény! – török ki akaratom ellenére. –
Azért foglaltattál ilyen különleges helyen asztalt, és azért rendeltél
pezsgőt, hogy erről beszélj?
– Nem! Úgy értem... – pislog zavartan Richard. – Lottie,
borzasztóan sajnálom! Sejtelmem sem volt, hogy te...
– De hát épp az imént beszéltünk az eljegyzésünkről, hogy a fene
vinné el! – Érzem, hogy újra elered a könnyem. – A kezedet
simogattam, és elmondtam, milyen boldog vagyok, meg hogy régóta
várok már erre. Te pedig helyeseltél! Mégis mit hittél, miről
beszélek?
Richard tekintete ide-oda cikázik, mint aki menekülési útvonalat
keres.
– Azt gondoltam, hogy csak úgy mondtad... tudod.
– Csak úgy mondtam? – meredek rá. – Mit értesz azon, hogy
„csak úgy mondtam”?
Richard még zavartabb lesz.
– Az az igazság, hogy sokszor nem tudom, mire akarsz kilyukadni
– vallja be hirtelen támadt közlékenységi rohamában. – Ezért néha
csak bólogatok.
Bólogat?
Lesújtottan meredek rá. Azt hittem, néma egyetértés köteléke fűz
minket össze. Hogy titkos nyelvünk van. Ő mindeközben csupán
bólogatott.
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Két pincér salátástálakat tesz elénk, majd sietve le-lécelnek,
mintha csak éreznék, hogy nem vagyunk beszédes hangulatban.
Felveszem a villámat, azután újra leteszem. Richardon látszik, hogy
még a tányérjáról sem vesz tudomást.
– Eljegyzési gyűrűt is vettem neked – mondom megtörve a
csöndet.
– Szent ég! – temeti két kezébe az arcát.
– Semmi baj. Majd visszaviszem.
– Lottie – megkínzottnak látszik. – Muszáj nekünk most... Holnap
elmegyek. Nem tudnánk elnapolni ezt az egész témát?
– Szóval, akarod te egyáltalán ezt a házasságot?
Ahogy felteszem a kérdést, mélységes szomorúság fog el. Egy
perccel ezelőtt még azt hittem, Richard megkérte a kezemet. Úgy
éreztem magam, mint a maratoni futás nyertese, amint kezemet
ujjongva széttárom, és átszakítom a célszalagot... Most meg itt
vagyok újra a rajtvonalnál, a cipőmet fűzőm be, és azon tépelődöm,
elkezdődött-e egyáltalán ez a verseny.
– Én... Istenem, Lottie, nem is tudom. – Úgy beszél, mint akit
alaposan megszorongattak, és most mondania kell valamit. – Úgy
értem, igen, talán. – A szeme egyre vadabbul jár körbe-körbe. – Ki
tudja, egyszer még ez is megeshet. Majd, idővel.
Hát... ennél egyértelműbb jelzést nem is adhatott volna. Talán
valaki mást akar elvenni a távoli jövőben, nem engem.
Hirtelen mélységes kétségbeesés kerít hatalmába. Teljes
szívemmel hittem abban, hogy ő az igazi. Hogyan tévedhettem
ekkorát? Úgy látom, többé fikarcnyit sem bízhatok a
megérzéseimben.
– Helyes. — Pár pillanatig a salátástálamra bámulok,
végigfuttatom tekintetem az avokádóleveleken és – szeleteken meg a
gránátalma magvain, miközben megpróbálom rendezni a
gondolataimat. – A helyzet az, Richard, hogy én viszont igenis
férjhez akarok menni. Házasságot akarok, gyerekeket, közös házat...
az egész hóbelevancot. És veled szerettem volna mindezt.
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De hát, ugye, kettőn áll a vásár. – Elhallgatok. Nehezen veszem a
levegőt, mégis eltökéltem magam, hogy nem vesztem el a fejemet. –
Ezért még jó is, hogy idejében derült ki az igazság. Köszönöm
neked. Legalább ezt.
– Lottie! – mondja ijedten. – Nyugodj meg! Ez semmin nem
változtat...
– De igen, mindent megváltoztat. Túl idős vagyok ahhoz, hogy
várólistára tegyél. Ha velünk, kettőnkkel ez nem történhet meg, ideje
továbblépnem. Érted? – Mosolyogni próbálok, de az erre szolgáló
izmaim felmondták a szolgálatot. – Mulass jól San Franciscóban!
Azt hiszem, jobb, ha most elmegyek.
Kibuggyan a könnyem. El innen, minél hamarabb! Majd
visszamegyek dolgozni, és átnézem a holnapi prezentáció anyagát.
Kivettem a délutánt, de ugyan mit számít? Végtére is nem fogom
körbetelefonálni valamennyi barátomat az örömhírrel.
Miközben kifelé botorkálok, egy kéz elkapja a karomat. Ijedten
megfordulok. A szőke csaj az, aki gyönggyel kivarrt pántot visel a
hajában.
– Mi történt? Kaptál tőle gyűrűt? – tudakolja izgatottan.
A kérdése tőrként hatol a szívembe. Nem, nem kaptam gyűrűt
Richardtól, aki többé nem is a pasim. De inkább meghalnék,
semhogy ezt beismerjem.
– Ami azt illeti – szegem fel az állam –, ami azt illeti, megkérte a
kezem, én azonban nemet mondtam.
– Ó! – kapja a szája elé a kezét.
– Hát ez történt. – Elkapom a hosszú hajú lány pillantását, aki a
szomszéd asztalnál tapintatlanul iparkodik kihallgatni a
beszélgetésünket. – Nemet mondtam.
– Nemet mondtál? – ezt olyan képtelenségnek tartja, hogy egészen
bedühödöm.
– Igen, bizony! – rikácsolom felbőszültén. – Végső soron nem
voltunk egymáshoz valók, ezért úgy döntöttem, hogy szakítok vele.
Még ha el is akart venni, hogy gyerekeink legyenek, kutyánk meg
minden.
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Érzem, hogy kíváncsi tekintetek fúródnak a hátamba.
Megfordulok, hogy szembenézzek az izgatottan fülelő sereglettel.
Hát már az egész átkozott étterem erre kattant rá?
– Nemet mondtam! – emelem fel a hangomat magamból kikelve.
– Nemet bizony! Nem és nem! – rikoltom oda Richardnak, aki
továbbra is az asztalánál ül, szemlátomást döbbenten. – Sajnálom,
Richard. Tudom, hogy szeretsz, és hogy e pillanatban összetöröm a
szívedet, de a válaszom nem!
Icipicit jobb hangulatban hagyom ott az éttermet.
A munkahelyemen látom, hogy az íróasztalomat elborították az új
üzenőcédulák. Éghetett a vonal a távollétemben. Leroskadok a
székemre, és hosszan, borzongva felsóhajtok. Parányi irodám
ajtajában Kayla téblábol, a gyakornokom, mint oly sokszor máskor
is. O a leglelkesebb gyakornok, akivel valaha is találkoztam.
Karácsonykor kétoldalas üdvözlőlapot írt tele arról, milyen
csodálatos példaképe vagyok, meg arról, hogy nem jött volna a Blay
Gyógyszergyárba gyakornoknak, ha nem tartom azt az előadást a
Bristoli Egyetemen. (Elismerem, jó kis előadás volt. Már amilyenek
egy gyógyszergyár toborzóbeszédei lehetnek.)
– Milyen volt az ebéd? – csillan fel a szeme.
Elfacsarodik a szívem. Kellett is elkotyognom, hogy lánykérésre
számítok! De hát olyan jólesett vele sutyorogni. Feldobott, hogy
láttam, mennyire izgalomba jön. Igazi szupernőnek éreztem magam.
– Kitűnő. Igazán kitűnő. Jó az a hely.
Az iratokat kezdem rendezgetni az asztalomon, mintha valami
életbe vágóan fontos információ után kutatnék.
– És, menyasszony vagy?
Ez a szó úgy hat rám, mint egy darázscsípés. Hát nincs ebben a
csajban egy csöppnyi tapintat? Az ember nem rohanja le a főnökét
azzal, hogy menyasszony-e! Kivált, ha nem villogtat az ujján
vadonatúj, csillogó gyűrűt, amit én szemmel láthatóan nem viselek.
Talán beleírom majd az értékelésébe. Kaylának gondja van a
megfelelő határok betartásával.
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– Nos, ami azt illeti, nem – simítok végig a blézeremen, hogy időt
nyerjek, és visszakapjam a hangomat, mert gombóc képződött a
torkomban. – A helyzet az, hogy elvetettem ezt a lehetőséget.
– Tényleg? – lepődik meg.
– Hát igen – bólogatok nagy meggyőződéssel. – Abszolúte ez a jó
döntés. Életemnek ebben a szakaszában, karrieremnek ezen a pontján
nem lett volna okos lépés.
Kaylát szemlátomást letaglózza a hír.
– De hát úgy látszott, hogy ti ketten olyan jól kijöttök egymással.
– Nos, ezek a dolgok nem olyan egyszerűek, mint amilyennek
tűnnek, Kayla – fordulok sietve az iratok felé.
– Richard is jócskán kiborulhatott.
– Hát ki – mondom kis hallgatás után. – Egészen összetört
szegény. Még... sírt is!
Mondhatok, amit csak akarok. Soha többé nem látja Richardot,
ahogy vélhetőleg én sem. Ez a felismerés olyan iszonyattal tör rám,
mintha gyomorszájon vágtak volna. Kész, vége, szakítottunk. Többé
nem szexelek vele. Nem ébredek fel az oldalán. Nem ölelem meg
soha már. Valahogy ez az utolsó tény akaszt ki a legjobban, hogy a
legszívesebben felordítanék.
– Jaj, Lottie, annyit tanulhatok tőled! – lelkendezik Kayla ragyogó
szemmel. – Felmérted, hogy ez árthat a karrierednek, és van benned
annyi lelkierő, hogy világgá kiáltsd: „Nem és nem! Nem azt teszem,
amit mindenki elvár tőlem!”
– Jól mondod – bólintok elcsigázottan. – A világ összes nője
helyett is letettem a garast.
Remeg az állam. Sürgősen véget kell vetnem ennek a
beszélgetésnek, mielőtt még elbőgném magam a gyakornokom előtt.
– És? Volt valami fontos üzenet? – fut végig a tekintetem az
üzenőcédulákon, anélkül hogy látnám is őket.
– Steve hívott a holnapi prezentációval kapcsolatban, meg valami
Ben nevű pasi.
– Miféle Ben?
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– Csak Bennek mondta magát. Azt mondta, te majd tudni fogod,
ki ő.
Senki nem hívja magát „csak Bennek” az ismerőseim közül.
Valami tolakodó diák lehet, akivel egy toborzáson akadtam össze. Ő
próbál ideszemtelenkedni. Nem a legjobb hangulatban talál.
– Rendben. Akkor most átnézem a prezentációt. – Buzgón
klikkelgetek az egérrel, mint aki rettentően elfoglalt, amíg Kayla ki
nem takarodik az irodámból. Nagyot sóhajtok. Csak nyugi! –
igyekszem erőt venni az állam remegésén. Tovább kell lépnem,
tovább kell lépnem, tovább kell lépnem!
Megcsörren a telefon. Széles, főnöki mozdulattal veszem fel.
– Itt Charlotte Graveney.
– Lottie! Én vagyok az!
Első gondolatom, hogy nyomban lecsapom a kagylót, de
ellenállok a kísértésnek.
– Á, szia, Fliss! – nyelek egy óriásit.
– Na, mi az ábra?
Kihallom hangjából az ékelődő tónust. Átkozom magam a
hülyeségemért. Nem kellett volna elküldenem azt az sms-t az
étteremből.
Micsoda nyomás ez rajtam. Micsoda förtelmes nyomás! Kellett
nekem kitálalnom a szerelmi életemet a nővéremnek! Akár még azt
is az orrára kötnöm, hogy találkozgatok Richarddal. A tetejében be is
mutatnom őket egymásnak! A lánykérés említéséről nem is szólva!
Ha legközelebb összejövök valakivel, mélyen eltitkolom az egész
világ előtt. Egyetlen szót sem ejtek róla senkinek! Azt leshetik! Addig
hallgatok, amíg nem jön el a tízéves házassági évfordulónk, nem lesz
három gyerekünk, és nem újítottuk meg az esküvői fogadalmunkat.
Akkor és csak akkor küldök majd egy sms-t Flissnek ezzel a
szöveggel: „Találd ki, mi történt! Megismerkedtem valakivel!
Rendes pasinak látszik!”
– Hát... jól vagyok – igyekszem könnyed, tárgyszerű hangot
megütni. – Na és te?
– Eddig jól. Szóval...?
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Várja, hogy befejezzem a mondatot. Pontosan tudom, mire
gondol. Valami effélére: Szóval akkor gyémántgyűrű villog az
ujjadon, és Bollingert kortyolgatsz, miközben Richard a lábujjaidat
szopogatja valami bámulatos lakosztályban.
Újra belém hasít a fájdalom. Képtelen vagyok erről beszélni. Nem
tudnám elviselni Fliss szánakozását. Találnom kell valami más
témát! Bármit. Azonnal.
– Szóval... különben... izé, azon töröm a fejem – próbálok még
mindig vidáman és könnyedén csevegni –, hogy tényleg be kellene
iratkoznom mesterképzésre gazdaságelméletből. Tudod, mindig is
fontolgattam a dolgot. És minek tovább halogatni? Járhatnék a
Birkbeckre estin. Mit szólsz hozzá?
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FLISS

Istenem! A legszívesebben elbőgném magam. Ezt is elszúrta!
Nem tudom, hogyan, de elszúrta.
Valahányszor véget ér egy kapcsolata, nyomban a
mesterképzésről kezd el beszélni. Olyan kiszámítható ez nála, mint
egy pavlovi reflex.
– Talán le is doktorálnék, tudod – mondja, és épphogy csak
megremeg a hangja. – Valami külföldi kutatóösztöndíj se jönne
rosszul.
Mást átrázhat ezzel, engem azonban nem. A nővére vagyok!
Cefetül érezheti magát.
– Húha! – mondom. – Külföldön doktorálnál. Pompás ötlet!
Semmi értelme a részletekről faggatni vagy durván rákérdezni a
lényegre. 0 már csak így dolgozza fel a szakításait. Nem szabad
siettetni, szánakozni meg végképp nem. Volt alkalmam megtanulni.
Ott volt az az eset Seamusszel, amikor egy karton csokis
jégkrémmel és kisírt szemmel csengetett be hozzám. Elkövettem azt
a végzetes hibát, hogy megkérdeztem, mi történt. Erre felrobbant:
„Jesszusom, Fliss! Nem fagyizhatok együtt a nővéremmel anélkül,
hogy ne kezdene el vallatni? Hisz én csak együtt szerettem volna
lógni veled. Nem szólhat az egész élet a pasikról! Mi van... ha át
akarom gondolni az életemet? Elvégezni a mesterképzést az
egyetemen.”
Aztán amikor Jamie is dobta, meggondolatlanul azt mondtam:
„Jaj, Lottie, te szegény!”
Kis híján nekem esett.
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– Miért lennék szegény? Hogy mondhatsz ilyet! Csak nem azért
sajnálsz, mert nincs pasim? Azt hittem, feminista vagy.
Minden dühét rám zúdította ebben az egyetlen hosz-szú tirádában.
A végén azt hittem, dobhártya-átültetésre lesz szükségem.
Ezért most egyetlen szó nélkül hallgatom, amint azt fejtegeti,
hogy ő már ezer éve felfedezte magában ezt a tudósi vénát. Sokan
nem is sejtik, mekkora koponya ő. Tudtam-e, hogy a tutora egyetemi
díjra terjesztette elő annak idején? (Igen, tudtam, közvetlenül a
Jamie-vel való szakítás után hozta tudomásomra.)
Most legalább elhallgat. Lélegzet-visszafojtva várom, mikor böki
ki, mi történt.
– Amúgy Richard és én különmentünk – veti oda könnyedén.
– Tényleg? – mondom ugyanolyan hangnemben, mintha csak az
East Enders újabb epizódját tárgyalnánk ki.
– Igen, szakítottunk.
– Értem.
– Pocsék volt.
– A, tényleg? Ez igazán... – Kezdek kifogyni a semleges, semmit
sem jelentő szavakból. – Úgy értem, nem éppen...
– Igen. Kár. – Kis szünetet tart. – Bizonyos értelemben.
– Ahá. Eszerint ő... – Tudom, hogy tojáshéjon lépkedek. – Úgy
értem, hát nem...
Igazából szívem szerint ezt kérdezném: Mi a fészkes fene történt,
amikor egy órája még megkérte a kezedet?
Nem mindig bízom meg a beszámolói hitelességében. Enyhén
szólva a fellegekben jár. Azt látja, amit látni szeretne. Ugyanakkor ez
egyszer én is elhittem, hogy Richard valóban feleségül kéri.
Most pedig nemhogy nem jegyezték el egymást, de szakítottak is?
Nem tehetek róla, de ez mélységesen megdöbbent. Elég jól
kiismertem Richardot, rendes fickó. Ha Lottie engem kérdezne, azt
mondanám, a legjobb az összes pasija közül. (Pedig megkérdezett,
nem is egyszer. Volt úgy, hogy éjfélkor hívott fel, amikor bepipult rá.
Aztán amikor felelni próbáltam, félbeszakított azzal, hogy gondoljak
bármit, ő igenis szereti.) Kedves, megbízható, sikeres krapek. Nem
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link, nem zűrös alak. Jóképű, de nem hiú. És szereti őt! Ez a fontos,
valójában a legfontosabb az egészben. Szép pár voltak együtt.
Összetartoztak. Ahogy beszélgettek, ahogy tréfálkoztak, ahogy
egymás mellett ültek; Richard mindig gyengéden átfogta ilyenkor a
vállát, és ujjai Lottie hajával játszottak. Ahogy mindenben
egyetértettek, akár szusiról volt szó, akár egy kanadai utazásról. Az
ég is egymásnak teremtette őket. Az ember látja ezt, én legalábbis
látom.
Helyesbítek: láttam. Miért nem látta akkor Richard?
Ostoba fafej! Mégis mit keres egy nőben? Mi a baja a húgommal?
Csak nem képzeli, hogy csodás románctól tartaná vissza holmi
nyakigláb topmodellel?
Mérgemben galacsinná gyűrök egy papirost, és megcélzóm vele a
kukát. A következő pillanatban azonban rájövök, hogy szükségem
lenne arra a cetlire. A francba!
A vonalban továbbra is csönd van, mégis szinte érzem, hogyan
árad felém az éteren át Lottie bánata. Nagy ég, ez elviselhetetlen!
Nem számít, mit kapok érte, muszáj többet megtudnom! Őrület ez az
egész! Az egyik pillanatban még a házasságot tervezgetik, a
következőben azonban már a húgom szakításának első szakaszában
járunk.
– Pedig mintha valami fontos kérdéssel akart volna előhozakodni
– mondom a tőlem telhető tapintatosságai.
– Igen. Nos, meggondolta magát – feleli erőltetett közönnyel. –
Azt mondta, nem fontos kérdést akart feltenni, hanem csak egy
kérdést.
Ijedten pislogok. A fontos és a szimpla kérdés két különböző
dolog. Még csak egy napon sem említhetők.
– És? Mi volt az a kérdés?
– Történetesen a légitársaság törzsutasoknak járó kedvezménye –
mondja színtelen hangon.
Törzsutaskedvezmény. Jaj! El tudom képzelni, hogy folyt le az
egész. Hirtelen észreveszem Ian Alywardot az irodám ablaka előtt.
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Hevesen gesztikulál. Tudom, mit akar. A ma esti díjátadó gála
beszédét kéri tőlem.
– Kész van – súgom oda, noha szemenszedett hazugság. A
számítógépemre mutatok, mintha bizony egyedül a technika lenne az
akadálya, hogy kézhez kapja a szöveget. – Elküldöm e-mailben.
Elküldöm. E-mailben.
Végül eloldalog. Az órámra pillantok, amitől kissé felgyorsul a
pulzusom. Összesen tíz percem van, hogy meghallgassam Lottie-t,
összedobjam a beszédet és megigazítsam a sminkemet.
Nem, kilenc és fél percem.
Most egyenesen Richard ellen fordul a dühöm. Ha már
mindenképpen össze akarta törni a húgom szívét, nem választhatott
volna másik napot? Hisz ma kész őrültekháza van! A legzűrösebb az
egész évben! Sietve rákattintok a beszédemet tartalmazó
dokumentumra a képernyőn, és gépelni kezdek.
Végezetül szeretnék mindenkinek köszönetét mondani ma este.
Azoknak, akik díjat nyertek, és azoknak is, akik fogukat csikorgatják
mérgükben. Látom, amit látok! (Itt hatásszünetet tartok, hadd
nevesse ki magát a közönség.)
– Lottie, tudod, hogy ma este van a díjátadó gála – mondom
bűntudatosan. – Öt perc múlva mennem kell. Ha volna időm átmenni
hozzád, tudod, hogy egyetlen percig sem késlekednék.
Későn jövök rá, hogy megbocsáthatatlan hibát követtem el.
Kimutattam, mennyire szánom őt. Mint várható volt, nyomban
nekem támad.
– Még hogy meglátogass! – veti oda maró gúnnyal. – Nem kell,
hogy ide gyere! Csak nem hiszed, hogy érdekel Richard? Azt
képzeled, hogy minden gondolatommal egy hülye pasin csüggök?
Már nem is gondolok rá. Csupán azért hívtalak fel, hogy elmondjam
a mester-képzésre vonatkozó ötleteimet. Egyedül ez volt az oka.
– Tudom – visszakozom. – Hát persze.
– Talán utánajárok, nincs-e valami csereprogram az Egyesült
Államokba. Megnézem esetleg a Stanfordot...
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Amíg tovább beszél, szélsebesen gépelem a szövegemet. Már
vagy hatszor elmondtam. Ugyanazokat a szavakat rakosgatom
egymás után évről évre, csak más sorrendben.
A hotelszakma továbbra is virágzik. Nem győzöm bámulni azt a
magas színvonalat és azt a tömérdek újítást, amit magam körül látok.
Jaj, nem, ez csapnivaló! Megnyomom a „törlés” gombot a
billentyűzeten, és új változattal próbálkozom.
Újságíró kollégáim és jómagam nem győzünk álmélkodni,
mekkora fejlődésnek voltunk tanúi világszerte.
Igen! Ez a megfogalmazás némi nyomatékot ad a mondatnak.
Még azt is hihetné valaki ezek után, hogy holmi ihletett prófétákat
hallgattunk az elmúlt évben, és nem magassarkúba bújt PR-macákat,
akik a legfrissebb kínálatot mutatták be hűsítő kánikulai kendőkből.
Mint mindig, most is köszönet illeti Bradley Rose-t...
Őt említsem meg legelőször? Vagy Megant? Vagy Michaelt?
Biztosan ki fogok hagyni valakit. Előre tudom. Ez már csak így
van. Az ember elfelejt egy fontos nevet, aztán amikor kézbe kapja
újra a mikrofont, már senki nem hallja, akkora a lárma, hiába kiabál
torkaszakadtából. Később meg kell keresni az illetőt, és egy
förtelmes félóráig a lelkére beszélni. Közben mindketten
mosolyogtok, de a kolléga azt gondolja magában: „Azt sem veszed
észre, hogy létezem.”
Köszönöm mindenkinek, aki segített ennek a gálának a
megszervezésében.
Minden
munkatársamnak,
az
önök
munkatársainak, a családtagjainknak, e földteke mind a kétmilliárd
lakójának, Istennek/Allahnak és más égi lakóknak...
– Valójában pozitív fordulatnak érzem – hallom közben. –
Tényleg, Fliss! Nagy lehetőség ez, hogy átértékeljem az életemet,
tudod. Úgy értem, szükségem is volt rá.
Kényszerítem magam, hogy újra a telefonra figyeljek. Lottie soha
nem ismeri be, ha valamit elszúrt; ez az egyik legmegnyerőbb
tulajdonsága. Elszánt bátorsága olyan szívfacsaró, hogy menten
megölelném, ha tehetném.
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Ugyanezért azonban a legszívesebben a hajamat tépném, és
ráüvöltenék: Hagyd már azt az átkozott mester-képzést! Fogd fel,
hogy megbántottak!
Tudom, hogy megy ez. Volt már szerencsém megtapasztalni. Nála
minden szakítás egyformán zajlik. Először ilyen bátor és bizakodó.
Az istennek sem ismerné el, hogy valami nem stimmel. Napokig,
néha hetekig bírja így, anélkül hogy megtörne. Arcára kényszeredett
mosolyt varázsol, és akik ismerik, mind elcsodálkoznak; „Hú, Lottie
aztán jól kezeli a bánatát!”
Egészen addig, amíg be nem következik a késleltetett lelki
reakció. Ami soha, de soha nem marad el. Kitör rajta a feltűnési
viszketegség, és beleveti magát valamibe, ami tart... kerek öt percig.
Hogy mibe, ez alkalmanként eltérő. Mondjuk, ezt-azt tetováltat a
bokájára; hivalkodó frizurát csináltat, ha nem éppen méregdrága
lakást vesz Borough-ban, amit aztán később nagy veszteséggel ad el.
Máskor belép egy szektába, vagy elfertőzi „intim” testékszerét. Ez az
utóbbi volt a legnagyobb szívás.
Nem, visszavonom, a szekta volt az. Legomboltak róla hatszáz
fontot, de még akkor is a „megvilágosodásról” hadováit. Minden
hájjal megkent, prédára leső gazemberek! Szerintem kifejezetten
cirkálnak is Londonban, hogy begyűjtsék a frissen lapátra tett
szerelmeseket.
Lottie általában csak ez után a feldobott időszak után szokott
összeroppanni. Ilyenkor sírdogál, nem megy be dolgozni, vagy
engem vádol, miért nem állítottam le a hóbortjaival. „Fliss, utálom
ezt a tetoválást! Hogyan álljak így a dokim elé? Úgy szégyellem
magam! Miiiit csináljak?”
Magamban ezt a szakítás utáni mániás korszakát a balfogások
időszakának nevezem. Anyám használta gyakran ezt a kifejezést,
amíg élt. Gyakorlatilag mindent lefedett: egy ízléstelen cipőt, amit
egy összejövetelen látott; apám utolsó húzásáig, mikor összeszűrte a
levet egy dél-afrikai szépségkirálynővel. Mi, gyerekek reszkettünk
jeges tekintetétől, amellyel e szót kiejtette, és áldottuk a gondviselést,
hogy nem mi követtük el az ügyeletes balfogást.
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Nem igazán hiányzik anyám, néha mégis azt kívánom, bárcsak
lenne egy családtagunk, akit felhívhatnék, amikor Lottie kiborul,
hogy segítsen őt talpra állítani. Apura nem számíthatok. Először is,
mert Johannesburgban él. Másodszor pedig azért, mert ha nem lóról
vagy potyawhiskyről van szó, akkor semmi nem érdekli.
Most,
miközben
Lottie
locsogását
hallgatom
holmi
kutatóösztöndíjakról, elszorul a szívem. Már látni vélem, mi a
következő balfogás, amely feltartóztathatatlanul közeledik. Úgy
érzem magam, mintha kezemmel a szememet ernyőzve a horizontot
pásztáznám, mikor bukkan elő egy cápa, és marja el a húgom lábát.
Sokkal jobb lenne, ha átkozódna, dühöngene, tárgyakat hajigálna.
Akkor megnyugodhatnék, hogy rövidesen véget ér a roham. Mikor
Dániellel szétmentünk, két álló héten át úgy káromkodtam, mint a
jégeső. Nem volt kellemes engem hallgatni, de legalább nem léptem
be semmiféle szektába.
– Lottie – dörgölöm meg a homlokomat. – Tudod, hogy holnaptól
két hét szabadságra megyek?
– Á, igen.
– Bírni fogod?
– Már miért ne bírnám! – tér vissza a korábbi gúnyos hang. – Ma
este pizzával és valami jófajta borocskával vigasztalódom. Ami azt
illeti, ezer éve fájt rá a fogam.
– Nos, érezd jól magad! Fojtsd szeszbe a sérelmeidet!
Ez is anyám mondásai közé tartozik. Hirtelen látni vélem magam
előtt ceruzavékonyra karcsúsított fehér nadrágkosztümjében,
csillámló, zöld szemfestékével. „Fojtsátok szeszbe a bánatotokat,
lányok!” – mondogatta hongkongi házunk bárszékén ülve, kezében
martinispohárral, miközben Lottie és én Londonból hozatott,
egyforma rózsaszín pongyolánkban hallgattuk.
Miután elvonult ekként cselekedni, úgy ismételgettük egymás
között ezt a mondatot, akár egy varázsigét. Jó ideig úgy hittem,
ugyanolyan áldomásféle ez, mint mondjuk a „fenékig”. Évekkel
később meg is botránkoztattam egy iskolatársnőmet, amikor a családi
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ebédnél e szavakkal emeltem fel a poharam: „Nos, mindenki fojtsa
szeszbe a bánatát!”
Manapság egymás között inkább arra az esetre használjuk, amikor
valaki szégyenletesen leissza magát.
– Kösz, de nem fojtom szeszbe a bánatomat! – vág vissza Lottie
sértődötten. – Még te beszélsz, Fliss?
Tény és való, talán a kelleténél kicsivel több vodkát vettem
magamhoz, miután Daniel kilépett az életemből, egyszer pedig egy
indiai étterem vendégeit szórakoztattam kissé hosszúra nyúlt
szónoklatommal. Igaza van.
– Rendben – sóhajtom. – Jelentkezz mielőbb!
Leteszem a kagylót, behunyom a szemem, és kábé tíz
másodpercet adok az agyamnak, hogy újraindítsa magát és a
feladatra koncentráljon. El kell most felejtenem Lottie szerelmi
életét, és a díjátadó gálára fókuszálnom. Be kell fejeznem a
beszédemet. Most azonnal.
Kinyitom a szemem, és sietve begépelem mindazok névsorát,
akiknek köszönetét fogok mondani. Az egész tíz sort tesz ki, de jobb
biztosra menni. Elküldöm e-mailben az irományt Iannek. Tárgyként
beírom: „Beszéd! Sürgős!” aztán felpattanok az íróasztalom mellől.
– Fliss!
Irodámat elhagyva Celia csap le rám, az egyik legnagyobb
munkabírású szabadúszónk. Szarkalábai elárulják, hogy profi
wellnesshotel-kritikus. Az ember azt hinné, hogy az ilyen helyeken
eltüntetik a napsütés okozta ráncosodást, de tapasztalatom szerint
ennek az ellenkezője igaz. Fel nem foghatom, mit keresnek Thaiföldön a wellnesshotelek! Hideg északi országokba valók, ahol alig
süt a nap.
Hmmm. Nem is olyan rossz ötlet.
Sietve begépelem a BlackBerrymbe: Wellness zéró napsütéssel?
Aztán felnézek.
– Minden rendben?
– Itt van a Troli, és a guta kerülgeti. Talán le kellene lépnem –
nyel egy nagyot Celia.
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Trolinak Gunter Bachmeiert nevezzük magunk között. Tíz
luxushotelből álló szállodaláncot üzemeltet Svájcban, és a
derékbősége megvan vagy száz centi. Tudtam arról, hogy őt is
meghívták, de feltételeztem, hogy nem jön el azok után, ahogy új
dubaji hoteljét, a Palm Stellart értékeltük.
– Nyugi, nem lesz semmi gáz!
– Ne áruld el neki, hogy én írtam azt a cikket! – kér Celia reszkető
hangon.
Mindkét vállát megmarkolom.
– Celia! Vállalnod kell, amit írtál! Érted?
– Igen.
– Akkor jó.
Igyekszem némi lelkierőt csöpögtetni belé, de nagyon ijedtnek
látszik. Bámulatos, hogy valaki, aki ilyen eredeti, szellemes, lesújtó
írásra képes, az egy betoji nyuszi.
Hmmm. Ebben is lehet valami.
Begépelem: Személyesen is találkozni kellene az újságírókkal.
Profilt kellene róluk készíteni??
Aztán kitörlöm a szöveget. Az olvasóinkat nem érdekli az
újságírók személyisége. Nem kíváncsiak arra, hogy „CBD”
Hackney-ben lakik, és mellesleg kiváló költő. Egyedüli gondjuk az,
hogy megvehetik-e azt a napsütést/havat, homokfövenyes
strandot/hegycsúcsot, magányt/szép emberi testeket, egyiptomi
pamutot/függőágyat, ínyenc fogásokat/drága klubszendvicseket, amit
vagy amiket egy ötcsillagos hoteltől elvárnak a zsák pénzükért.
– Senki nem tudja, kicsoda „CBD”. Biztonságban vagy –
veregetem meg Celia karját. – Most rohannom kell.
Újra végigloholok a folyosón, becsörtetek a központi átriumba, és
körülnézek. Tágas, levegős, jókora belmagasságú csarnok, a Pincher
International egyetlen valamirevaló belső tere, amelyet túlzsúfolt
lukakban
szorongó
segédszerkesztőink
minden
évben
irodahelyiségekké szeretnének átalakítani. Igazából a díjátadón kel
életre. Ahogy tekintetemmel végigpásztázom a termet, magamban
ellenőrzőm, minden a helyén van-e. Címlapra illő óriástorta, amiből
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senki nem fog enni: rendben. A poharakat tálcákra helyező pincérek:
rendben. Díjak asztala: rendben. Ian, a technikus kollégánk a pódium
mellett kuporog, és a súgógéppel vacakol.
– Minden rendben? – sietek oda hozzá.
– Igen – egyenesedik ki jöttömre. – Betöltöttem a beszédet. Kérsz
mikrofonpróbát?
A színpadra lépek, bekapcsolom a mikrofont, és a súgógépre
meredek.
– Jó estét! – emelem fel a hangomat. – Felicity Graveney vagyok,
a Pincher Utazási Magazin szerkesztője. Üdvözlöm önöket a
huszonharmadik évi díjkiosztó gálánkon. És micsoda év volt ez!
Ian gunyoros ábrázata elárulja, hogy a kelleténél lelkesebb
vagyok.
– Nyughass! – súgom oda, mire elvigyorodik. – Tizenöt díjat
fogunk átadni...
Ami rettentően sok. Minden évben késhegyre menő vita dúl,
melyiket mellőzzük, aztán minden marad a régiben.
Mondom a magamét, aztán kikapcsolom a mikrofont.
– Viszlát – szólok oda Iannek.
Ahogy végigsietek a folyosón, meglátom a másik végén Gavint, a
lap tulajdonosát. Összetéveszthetetlen százcentis derekat kormányoz
a liftbe. Elhűlve figyelem a jelenetet. A Troli ekkor megfordul, és
fenyegetőn, mosolytalanul mered rám. Négy kövérkés ujját feltartja,
és így is marad, amíg a liftajtó bezárul mögötte.
Tudom, mit jelent ez, de engem nem fog megfélemlíteni! Eszerint
az új hotele négy csillagot kapott tőlünk öt helyett. Jobb szállodát
kellett volna összehoznia. Kicsivel több homokot kellett volna
„díjnyertes, ember alkotta álomstrandja” betonjára hordania, és
kevésbé beképzelt személyzetet felfogadnia.
A női mosdó felé indulok, ahol megszemlélem magam a tükörben.
Rémülten hőkölök vissza saját képmásom láttán. Gyakran megesik
ez velem. Ennyire más lennék, mint Angelina Jolié? Mikor
telepedtek a szemem alá ezek a karikák? Túl sötétek a színeim,
döntöm el végül. A hajam, a szemöldököm, a kreol bőröm. Valami
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fehér kéne ide, éspedig azonnal! Csak van a közelben egy
wellnessmedence, amely azonnal kifehérít! Az ember megmártózna a
vizében, és máris villogó fehér lenne a fogsora.
Hmmm. Nem is olyan rossz ötlet. Fehérítés? – gépelem be a
BlackBerrymbe, aztán nekimegyek az arcomnak a sminkecsettel.
Végezetül kiadós adag NARS-féle Vörös Gyík rúzst kenek szét az
ajkamon. Ami azt illeti, átkozottul jól áll nekem a rúzs. Talán a
sírfeliratomra is fel kellene vésni: Itt nyugszik Felicity Graveney,
akinek átkozottul jól áll, ha festi a száját.
Távozom a mosdóból. Az órámra pillantok, és menet közben
gyorstárcsázom Daniel számát. Számít a hívásomra, hisz előre
megbeszéltük az időpontot. Csak felveszi a telefont! Muszáj
felvennie! Hol a francban vagy?
A hangpostafiók jelentkezik.
Seggfej!
Hatvan másodperc alatt dühöngő őrültet képes csinálni belőlem.
Megszólal a sípszó, én pedig mély lélegzetet veszek.
– Amint hallom, nem vagy ott – mondom magamra erőltetett
nyugalommal, miközben az irodám felé igyekszem. – Ami nagy kár,
mivel nekem muszáj itt lennem ezen a rendezvényen, amiről
pontosan tudtál, hiszen megbeszéltük. Nem is egyszer.
Remeg a hangom. Nem engedhetem, hogy újra felhúzzon. Lazíts,
Fliss! A válás hosszú folyamat, és valamennyien a tao részei
vagyunk. Vagy a zené. Mindegy. Azé, amiről az összes válásról
szóló könyv szól; azok, amelyeknek a borítóján kör vagy egy fa
látható.
– Jó – sóhajtok fel. – Volnál kedves megmutatni Noah-nak ezt az
üzenetet? Kösz.
Rövid időre behunyom a szemem, és arra intem magam, hogy
Dánielhez többé semmi közöm. Ki kell törölnöm a tudatomból az ő
visszataszító ábrázatát. Nem, én ahhoz a zsenge gyermekarchoz
beszélek, amely felderíti az életemet. Amely, bármennyire ellene szól
minden, értelmet ad a napjaimnak. Magam elé képzelem a fiam
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kócos frufruját meg a bokájára lecsúszott iskolai egyenzoknit. Amint
ott ül Daniel kanapéján, átnyalábolva az elmaradhatatlan Majmot.
– Édesem! Remélem, jól érzed magad apuval. Hamarosan
találkozunk, rendben? Később hívlak, de ha nem érlek el, akkor jó éjt
kívánok. Szeretlek!
Mostanra csaknem az irodám ajtaja elé érek. Van még dolgom
bőven, mégsem állom meg, hogy ne folytassam ezt a beszélgetést,
amíg lehet, amíg a sípszó nem jelzi, hogy hagyjam abba, és éljem
tovább az életemet.
– Aludj jól, édesem! – Arcomhoz szorítom a mobilt. – Szép
álmokat! Rendben?
– Szép álmokat! – hallok meg egy ismerős gyermekhangot, és
csaknem hanyatt esem az estélyre felvett tűsarkúban.
Mi volt ez? Csak nem hallucinálok? Már nem a hangpostával
beszélek? A mobilt kémlelem. Még meg is ütögetem, ha netán
kipurcant volna, aztán ismét belehallgatok.
– Halló? – szólok bele a készülékbe óvatosan.
– Halló! Halló-halló-halló!
Egek ura! Ez nem a mobil, hanem...
Berohanok a sarkon túl az irodámba, és ott van ő, a hétéves fiam.
Abban a karosszékben ücsörög, ahová a látogatóimat szoktam
ültetni.
– Mama! – rikkantja el magát örömében.
– Hú! – alig jutok szóhoz meglepetésemben. – Noah, te itt vagy?
Az irodámban? Ez csak... Daniel? – fordulok most az exférjem felé,
aki az ablak mellett áll, és a magazin egyik korábbi számát
lapozgatja. – Mi folyik itt? Azt hittem, Noah mostanra megteázott.
Nálad – teszem hozzá csípősen. – Ahogy megbeszéltük.
– De nem ott vagyok! – kiáltja Noah diadalmasan.
– Igen! Ezt látom, drágám! Szóval... hogy is van ez, Daniel?
Mosolyom az egész arcomon szétterül. Minél szélesebb ez a
mosoly, annál szívesebben nyiffantanám ki Dánielt.
Akaratom ellenére kritikus szemmel méregetem az arcvonásait,
noha többé semmi közünk egymáshoz. Felszedett néhány kilót. Új
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hajszálcsíkos ing van rajta. A haját nem zselézi, ami öreg hiba:
semmi tartása sincs. Lehet, hogy Trudynak ez jön be.
– Daniel? – próbálkozom újra.
Nem szól egy mukkot sem, csak vállat von, mintha minden olyan
világos és magától értetődő volna, amiről beszélni se érdemes. Ez a
vállvonogatás új. Maga-biztosságot sugároz. Amíg velem élt, folyton
görnyedt volt a háta. Most meg a vállát vonogatja. Az öltönye alatt
kabbalakarkötőt visel. Úgy pattan le róla minden szemrehányás,
mintha gumiból lenne. A humorérzékét erkölcsi érzékre cserélte.
Immáron nem viccel, hanem kinyilatkoztat.
Szinte hihetetlen, hogy valaha is szeretkeztünk. Hogy együtt
hoztuk létre Noah-t. Meglehet, ez a Mátrix, és egy napon arra
ébredek, hogy mindennek más az értelme. Mondjuk, egy
víztartályban lebegek, elektródákra kötve.
– Daniel? – a mosoly az arcomra fagy.
– Megállapodtunk, hogy Noah ma nálad alszik – vonja meg újra a
vállát.
– Hogyan? – meredek rá elképedve. – Hisz ez a te éjszakád!
– Frankfurtba utazom ma este. Küldtem neked egy e-mailt.
– Nem küldtél.
– De igen.
– Nem, ha mondom! Semmiféle e-mailt nem kaptam tőled!
– Megbeszéltük, hogy beadom hozzád Noah-t.
Halálosan nyugodt, amilyen csak ő tud lenni. Én viszont az idegösszeroppanás szélén állok.
– Daniel – remeg a hangom az erőfeszítéstől, hogy ki ne
loccsantsam az agyvelejét. – Ugyan miért egyeztem volna bele abba,
hogy nálam aludjon a gyerek, amikor a díjátadó háziasszonya
vagyok? Mi okom lett volna erre?
Újfent vállat von.
– Innen máris a reptérre megyek. Evett már. Itt a holmija. – Azzal
a padlóra hajítja Noah hátizsákját. – Rendben van, Noah? Ma este a
mamánál alszol. Szerencsés fickó vagy!
Ebből ugyan nincs kiút.
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– Pompás! – mosolygok a fiamra, aki aggódva les mindkettőnket.
Megszakad a szívem, ha elfelhősödik ez az óriási szempár. Egy
ekkora kiskölyöknek még nem kellene ismernie az aggodalmat.
– Hú, de jó! – borzolom össze a haját bátorítóan. – Bocs, csak egy
pillanatot kérek...
Végigmegyek a folyosón, be a női mosdóba. Szerencsére sehol
senki, mert nem tudom tovább türtőztetni az indulataimat.
– SEMMIFÉLE E-MAILT NEM KÜLDÖTT EZ A FÉREG! –
visszhangzik végig a hangom a vécéfülkékben. Lihegve nézek
szembe saját tükörképemmel. Kábé tíz százalékkal jobban érzem
magam. Ez elég ahhoz, hogy átvészeljem az estét.
Megnyugodva megyek vissza az irodámba, ahol Daniel már a
kabátját veszi.
– Jó utat vagy mi.
Leülök, lecsavarom a töltőtollam kupakját. Gratulálok! – írom rá
annak a csokornak az üdvözlőkártyájára, amely az első helyezettet
illeti meg (Marrakes új well-ness-szállóját). Felicity Graveney és
csapata a legjobbakat kívánja. Daniel még mindig itt rontja a levegőt
az irodámban, az istennek sem akar lekopni. Mit akarhat tőlem?
– Hát te? Még nem mentél el? – nézek fel.
– Mondanom kell még valamit. – Végigmér új, erénycsősz
arckifejezésével. – Lenne néhány további pontunk a
megállapodáshoz.
Egy pillanatra annyira ledöbbenek, hogy köpni-nyelni nem tudok.
– Miii? – sikerül végre kinyögnöm.
Nem állhat elő újabb pontokkal. Ennek egyszer és mindenkorra
vége! Alá kell írnunk a megállapodást. Nincs tovább! Egy tárgyalás,
két fellebbezés és kismillió ügyvédi levél után befejeztük.
– Átbeszéltem a dolgot Trudyval. – Kenetteljesen ismét széttárja a
karját. – Érdekes új szempontokat vetett fel.
Abból ugyan nem eszik! A legszívesebben kupán vágnám. Nem
teregetheti ki Trudy előtt a válásunk részleteit! Ez a mi dolgunk. Ha
Trudy válással akar szórakozni, menjen előbb hozzá. Majd meglátja,
milyen remek mulatság.
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– Mindössze néhány pontról van szó. – Ezzel egy köteg papírt tesz
az íróasztalra. – Olvasd el!
Olvasd el? Mint aki egy izgalmas krimit ajánlgat.
– Daniel – mondom fortyogó dühvel. – Nem mehet ez a
végtelenségig. A válásunkat kimondták. Mindent alaposan
végigrágtunk.
– Nem fontosabb ennél a méltányosság?
Megrovóan beszél, mintha valami pocsék, elsietett válási
megállapodásba akarnám belerángatni. Amit csak úgy
meggondolatlanul összecsaptak, összeférceltek a míves kézi munka
helyett.
– Én elégedett vagyok ezzel a megállapodással – mondom, noha
az „elégedett” korántsem a legszerencsésebb kifejezés erre.
Elégedett akkor lehettem volna, ha nem találom meg a
bőröndjében egy másik nőnek címzett szerelmes leveleinek a
piszkozatát; olyan helyen, ahol bárki rájuk akadhat, akár még az is,
aki rágó után kutat.
Szerelmes levelek! Máig nem fér a fejembe, hogy annak a
másiknak irkálta a szerelmes leveleit, nem nekem, a hites
feleségének. Tömény pornográfia volt az a rengeteg, ábrákkal
illusztrált költemény. Őszintén ledöbbentett. Ha ezeket a verseket
hozzám írja, talán minden másként alakul. Talán még azelőtt
rájövök, milyen önimádó futóbolond, mielőtt összeházasodunk.
– Nos, meglehet, hogy én jobban rálátok erre a dologra, mint te –
von vállat. – Te még túlságosan érintett vagy érzelmileg.
Még hogy érintett vagyok! Hogyne lennék érintett, amikor a
tulajdon válásomról van szó? Ki ez a pofátlan, érzelmi fogyatékos
idióta, és hogyan keveredett az életembe? Ha most felállnék az
íróasztalom mellől, a világból is kifutnék mérgemben. Még Usain
Boltot is lekörözném.
Aztán megtörténik, holott nem is volt szándékos. Csuklóm egy
hirtelen mozdulatára hat apró tintapötty csöppen az ingére, én pedig
magamban jót derülök.
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– Ez meg mi? – néz végig az ingén megrökönyödve. – Tinta? Te
rám ráztad a tolladat?
Noah-ra pillantok, mit szól ahhoz, hogy az anyja ilyen infantilisen
viselkedik. Ő azonban elmerül az Alsógatyás kapitány sokkalta
érettebb világában.
– Kicsúszott a kezemből – mondom ártatlan képpel.
– Kicsúszott? Hány éves vagy? Öt? – komorodik el megvetően az
ábrázata, mialatt a pettyeket felitatva csak még jobban elmázolja az
egyiket. – Felhívhatnám ezért az ügyvédemet.
– Ajánlom, hogy a szülői felelősséget vitasd meg vele, a kedvenc
témádat.
– Hú, de vicces!
– Nem az. – Hirtelen elromlik a kedvem. Belefáradtam ebbe a
szópárbajba. – Tényleg nem az.
A fiunkra nézek, aki a könyve fölé hajol, és rázkódik a nevetéstől.
A térdén, ahol felgyűrődött a sortja, egy golyóstollal rajzolt arc válik
láthatóvá. Mellette nyíl, és düledező, ákombákom betűkkel rótt
felirat: SZUPERHŐS VAGYOK! Hogyan hagyhatta cserben ezt az
enni való kölyköt Daniel? Két hete nem látta, és még csak fel se
hívja soha, hogy elcsevegjen vele. Mintha bizony Noah valami hobbi
volna, amihez megvett ugyan minden felszerelést, és el is jutott a
művelésében az alapszintre, végül azonban ráunt, mert, teszem azt, a
sziklamászásban lát nagyobb fantáziát.
– Tényleg nem az – mondom újra. – Azt hiszem, jobb, ha most
elmész. – Fel se nézek, amikor elhúzza a csíkot. Magamhoz veszem
az asztalomon heverő ostoba papírnyalábot, és beleolvasok. Túlontúl
kiakadtam ahhoz, hogy egyetlen szót is felfogjak. Mindamellett
megnyitok egy dokumentumot a számítógépemen, és dühösen
begépelem:
D. eljött az irodámba. Minden előzetes értesítés nélkül és korábbi
megbeszélésünkre fittyet hányva itt hagyta Noah-t. Mindezt lehetetlen
modorban. Újabb pontokat kíván hozzátenni a válási
megállapodáshoz. Az észérvek leperegnek róla.
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Lekapcsolom a nyakláncomon függő pendrive-ot, és elmentem a
kibővített fájlt. Ez a legfőbb vigaszom. Daniel összes bűnét
tartalmazza. Visszateszem a nyakamra, aztán felhívom Barnabyt, az
ügyvédemet.
– Barnaby, ezt nem fogod elhinni! – fogok bele, amint
bejelentkezik a hangpostája. – Daniel újabb változtatásokat óhajt a
megállapodáson. Vissza tudnál hívni?
Aztán aggódva Noah-ra pillantok, hallotta-e az előbbieket. De
valamin röhincsél, amit a könyvében olvasott. Át kell majd
passzolnom a személyi asszisztensemnek, aki már többször kisegített
hasonló esetekben.
– Gyere! – állok fel, és megborzolom a haját. – Keressük meg
Elise-t!
Ha egy estély háziasszonya kerüli az emberek társaságát, mi sem
könnyebb ennél. Nyomban arrébb lehet siklani, kimentve magad,
amint megpillantasz egy százcentis derékbőségű, rózsaszín csíkos
inget. (Annyira sajnálom, de muszáj üdvözölnöm a Mandarin
Orientál marketing-igazgatóját. Egy perc, és jövök.)
Már vagy fél órája tart a gála, és eddig sikeresen elkerültem a
Trolit is. Ebben segítségemre volt, hogy nehéz őt eltéveszteni, a
zsúfolt átriumban azonban el lehet tűnni. Valahányszor karnyújtásnyi
közelségbe ér, lelécelek az ellenkező irányban. Nemegyszer a termet
is elhagyom. Végső kétségbeesésemben egyszer még a női mosdóba
is bemenekülők.
Hanem amikor lépnék elő, ki más vár rám az ajtóban, éppen ő! A
francba!
– Á, üdvözlöm, Gunter! – mondom bájosan. – Örülök, hogy
látom! Már fel is akartam venni magával a kapcsolatot...
– Maka szántékosan került enkem – hörgi, keményen megnyomva
a mássalhangzókat.
– Ugyan, hová gondol? Jól érzi magát az estélyünkön?
Kényszerítem magam, hogy rátegyem a kezem húsos alsókarjára.
– Maka besározta az új szállotámat!
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A zöngés mássalhangzókkal sehogyan sem boldogul. Ugyanakkor
imponáló, hogy a „besározta” igét használja. Németül én bizony nem
ismerem ennek a megfelelőjét. „Taxi, bitté” – ennyi az én
némettudásom.
– Gunter, maga eltúlozza a dolgot. A négycsillagos értékelés
aligha nevezhető besározásnak. (Vagy sárdobálásnak?) Igazán
sajnálom, hogy a kritikusom nem tudott önnek öt csillagot adni...
– Nem maka szállt ki a szállotába. – Majd szétveti a harag. –
Amatőrt kültött maka helyett! Nem pánt velem elék tisztelettel.
– De iken! – mondok ellent. – Úgy értem, ikenis tisztelettel
bántam makával. Mármint magával – borul lángba az arcom.
Nem szándékosan tettem nevetségessé, csak hát itt van ez a
szörnyű papagájtermészetem. Akaratlanul is utánzók minden kiejtést
és arckifejezést. Gunter most még mérgesebb szemeket mereszt rám.
– Minden rendben, Felicity? – siet felém Gavin, a laptulajdonos.
Nyilván kiszagolta, hogy gáz van. Tavaly nem kevesebb, mint
huszonnégy dupla oldalt töltött meg a Troli hirdetésekkel. Ő tart
minket életben. Ennek ellenére nem adhatok öt csillagot a
szállodájára. Az öt csillag a Pincher Utazási Magazinban igen sokat
ér.
– Épp azt magyaráztam Gunternek, hogy az egyik legjobb
külsősünket küldtem a hotele értékelésére – mondom. – Sajnálom,
hogy nem tehettem a kedvére, de...
– Makának kellett volna jönnie – fröcsögi a szavakat
felháborodottan Gunter. – Hol a szavahihetősége ezek után,
Fellllicity? Hoty hihetnek makának?
Miután elvonul, enyhén megszeppenve, dörömbölő szívvel nézek
fel Gavinre.
– Nos, kissé túlreagálta a dolgot, nem igaz? – igyekszem könnyed
hangot megütni.
– Miért nem maga szállt ki a Palm Stellarba? – vonja fel a
szemöldökét. – A jelentősebb intézményekről maga szokott írni.
Mindig is ez volt a szokás.
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– Most mégis úgy döntöttem, hogy Celia Davidsont küldöm ki –
felelem kitérően, ragyogó mosollyal. – Kitűnően ír.
– Miért nem maga tudósított a Palm Stellarról? – kérdi újra,
mintha meg se hallott volna.
– Volt valami dolgom a... – köszörülöm meg a torkom, mert a
válás szó sehogyan sem jön a számra. – Személyes ügy.
Gavinnek hirtelen leesik a tantusz.
– A válása volt az akadály?
Hangtalanul tátogok, és az órámat csavargatom, mintha hirtelen
nagyon érdekelne a szerkezet működése.
– Már megint a válás? – recsegi fenyegetően.
Ég a képem a szégyentől. Tudom, hogy a válásom kezd epikus
méreteket ölteni, és lassan akkorára dagad, mint A Gyűrűk Ura.
Tudom, hogy több munkaórámat vette el, mint kellett volna. Tudom,
hogy folyton azzal áltatom Gavint, hogy egyszer és mindenkorra
lezártam.
De hát nem jó kedvemben csinálom. Nincs más választásom.
– Egy edinburgh-i válóperes ügyvéddel tanácskoztam meg az
ügyemet – vallom be töredelmesen. – Oda kellett repülnöm, roppant
elfoglalt ember.
– Felicity – int félre Gavin a folyosón. Elég rápillantanom zordul
összepréselt szájára, és görcsbe rándul a gyomrom. Ezzel az
arckifejezéssel szokta megnyesni a költségvetésünket, megtagadni a
fizetésemelést, és kidobni az embereit. – Felicity – mondja most. –
Senki nem érez jobban együtt magával, mint én. Ezt maga is tudja.
Lárifári! Ugyan mit tudhat a válásról? Van neje, és van szeretője,
és egyik sem bánja nagyon a másik létezését.
– Köszönöm, Gavin – rebegem jobb híján.
– Ugyanakkor nem engedheti meg magának, hogy a válása
akadályozza a munkájában, vagy aláássa a Pincher International
hírnevét – csattan fel. – Megértette?
Hirtelen aggódni kezdek. Tapasztalatból tudom, hogy Gavin a
Pincher International hírnevére szokott hivatkozni, ha ki akar rúgni
valakit.
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Azt is tudom tapasztalatból, hogy vele szemben az egyetlen
alkalmazható harcmodor, ha az ember mindent makacsul tagad.
– Gavin – mondom, és igyekszem kihúzni magam, mint akinek
megsértették az igazságérzetét. – Tisztázzunk valamit! –
Hatásszünetet tartok, mintha én lennék Dávid Cameron, amint épp
egy parlamenti interpellációra válaszol. – Egyszer és mindenkorra!
Ha van valami, ami soha, de soha nem történhet meg, az az, hogy a
magánéletem befolyásolja a munkám minőségét. Valójában...
– Tatatata! – hangzik fel a fülsiketítő kiáltás. – Lézertámadás!
Hideg futkározik a hátamon. Ez nem lehet igaz...
Jaj, ne!
Ismerős
recsegés-ropogás
ostromolja
a
dobhártyámat.
Narancssárga műanyag golyók süvítenek el mellettem. Egyeseket
arcon találnak, és a pezsgős poharakban landolnak. Noah rohan át a
folyosón az átrium irányában, harsogó kacagással, miközben
veszettül tüzel játék golyószórójával. A francba! Miért is nem
vizsgáltam át a hátizsákját?
– Megállj! – vetem rá magam, nyakon ragadom, és kitépem a
kezéből a műanyag fegyvert. – Azonnal hagyd abba! Gavin,
borzasztóan sajnálom! – zihálom elfúló lélegzettel. – Ma este
Dánielnek kellett volna vigyáznia Noah-ra, de jól benne hagyott a
pácban, és... Basszus! Jujujuj!
Izgalmamban megnyomhattam valamit a géppuskán, ami újra
köpködni kezdi magából a töltényeket. Szinte Tarantino
Kutyaszorítójában érzem magam. Az egyik lövedék mellkason találja
Gavint. Épp lemészárolom a főnökömet egy automata fegyverrel, jut
eszembe. Ez rosszul fog festeni a jellemzésemben. A golyózápor most
az arcát veszi célba. Rémülten csapkod maga körül.
– Elnézést! – A földre ejteni a géppuskát. – Igazán nem akartam
lőni vele...
Elborzadva mérem végig Gavint. Arrébb menekült, most vagy
három méterre áll tőlem, bozontos ősz hajában játék puskagolyókkal.
Egy az italába is jutott.
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– Gavin – nyelek egy nagyot. – Gavin. Nem is tudom, mit
mondjak...
– Az én hibám volt – szól közbe gyorsan Elise. – Én vigyáztam
Noah-ra.
– De nem kellett volna bejönnie a munkahelyemre – mutatok rá. –
Ezért az én hibám.
Gavin felé fordulunk, mintegy az ő ítéletére várva. Ő azonban
némán mered maga elé, és a fejét csóválja.
– Munka vagy magánélet – kulcsolja össze a kezét. – Fliss, össze
kell szednie magát!
Ég az arcom a szégyentől, miközben az irodámba toloncolom a
kézzel-lábbal tiltakozó Noah-t.
– De hát én nyertem! – panaszolja.
– Elnézést kérek, de azt mondta, ez a kedvenc játéka – fogja a
fejét Elise.
– Nem történt semmi – lövellek felé egy megsemmisítő pillantást.
– Noah, nem lövöldözünk a mama irodájában. Szigorúan tilos!
Megértetted?
– Megyek, hozok neki valamit enni – mondja Elise. – Fliss, vissza
kell menned az estélyre. Menj, siess! Mi majd elleszünk együtt.
Gyere, Noah!
Azzal kitereli a gyereket az irodából, én pedig teljesen magamba
roskadok.
Elise-nek igaza van. Haladéktalanul vissza kell mennem,
eltakarítanom a játék golyókat, bocsánatot kérnem, bájolognom.
Visszaváltoztatnom az estét azzá a profi, olajozottan zajló
rendezvénnyé, ami eddig volt.
Csak hát olyan halálosan fáradt vagyok. Ha tehetném, most
azonnal álomba zuhannék. A legalkalmasabbnak erre az íróasztalom
alatti szőnyeg tűnik.
Lassan csúszom lefelé a székemen, amikor megcsör-ren a telefon.
Ezt az egy hívást még lebonyolítom. Talán éppen felvillanyozó jó
híreket hallok.
– Halló?
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– Felicity? Itt Barnaby beszél.
– Jaj, Barnaby! – felülök, immár teljesen éberen. – Köszönöm,
hogy visszahívtál. Nem fogod elhinni, mit művelt megint Daniel!
Megbeszéltük, hogy ma éjjel Noah nála alszik, de aztán jól benne
hagyott a pácban. Most pedig azzal jön, hogy át akarja írni a
megállapodást! Megint a tárgyalóteremben kötünk ki a végén.
– Nyugodj meg, Fliss! – hallgatom Barnaby ráérős manchesteri
beszédét. Néha azt kívánom, mondaná kissé gyorsabban, kivált, mert
órabérben fizetem. – Majd kiókumlálunk valamit. Eligazítjuk.
– De annyira idegesítő.
– Hallom, amit mondasz. Ne hagyd magad felhúzni. Lazíts!
Próbálj elfeledkezni erről az egészről.
Mi ez, talán viccel?
– Rögzítettem az incidenst – mondom. – Elküldöm e-mailben. –
Ujjaimmal megtapogatom a nyakamban lógó pendrive-ot. –
Elküldhetem most azonnal?
– Fliss, mondtam már neked, hogy nem muszáj feljegyezned
minden egyes esetet.
– De én így akarom! Ott van mindjárt az „ésszerűtlen viselkedés”
tényállása. Ha mindezt csatoljuk az ügyhöz, ha a bírák tudják majd,
miféle alak...
– A bírák pontosan tudják.
– Csakhogy...
– Fliss, te a válófélben lévők fantáziáiba merülsz – mondja
Barnaby csillapítóan. – Emlékszel, mit mondtam neked az efféle
fantáziákról?
Hallgatok. Ki nem állhatom, ahogy Barnaby a vesémbe lát.
Egyetemi éveim óta ismerem, és bár baráti alapon is méregdrága,
soha eszembe nem jutott, hogy más ügyvédhez forduljak. Most úgy
vár a válaszomra, mint tanár az osztályteremben.
– A válófélben lévők fantáziái soha nem valósulnak meg –
motyogom végül, és a körmeimet bámulom.
– Igen, a válófélben lévők fantáziái soha nem valósulnak meg –
mondja újra nyomatékkal. – A bíró soha nem fogja hangosan
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felolvasni a tárgyalóteremben a Daniel jellemhibáit taglaló, kétszáz
oldalas dossziét, mialatt a hallgatóság lehurrogja a férjedet. Soha
nem hallasz tőle ilyen összegzést: „Miss Graveney, maga egy szent,
hogy eddig is elviselte ezt az alávaló gazembert, ezért bármit
megadok, amit csak kíván.”
Elvörösödöm. Hisz szó szerint ugyanerről képzelegtem. Azzal a
különbséggel, hogy az én változatomban a tömeg üvegeket hajigái az
exférjemre.
– Daniel soha nem fogja elismerni a hibáit – nyomul tovább
Barnaby kíméletlenül. – Azt várhatod, hogy sírva könyörögjön a
bocsánatodért a tárgyalóteremben. A lapok sem adják hírül
szalagcímekben: „Egy szemétláda minden gazságát beismerte a
bíróság előtt.”
Akaratlanul is elröhögöm magam.
– Persze, tudom.
– Valóban, Fliss? – Barnaby mintha nem hinne nekem. – Biztos
vagy ebben? Vagy még mindig arra vársz, hogy Daniel egy napon
felébred, és megbánja mindazt, amit veled művelt? Meg kell ugyanis
értened, hogy ez sohanapján következik be. Daniel soha nem változik
meg. Nem fog megtörni, nem ismeri be ellened elkövetett aljasságait.
Ezer órát is eltölthetnék ezzel az üggyel, akkor sem.
– De az egész olyan méltánytalan! – érzem, ahogy görcsbe rándul
a gyomrom. – Mert ő tényleg egy szemétláda.
– Tudom. Egy utolsó gazember. Épp ezért ne foglalkozz vele
többet! Itt az ideje, hogy száműzd az életedből. Volt, nincs, fene
bánja.
– Ez azért nem olyan egyszerű – dünnyögöm kis szünetet
követően. – Elvégre a gyermekem apja.
– Tudom – mondja Barnaby megértően. – Egy szóval se
mondtam, hogy könnyű.
Egy darabig hallgatunk. A faliórára nézek, hogy mozdul arrébb
minden másodpercben az az ócska műanyag mutató. Végül álmosan
magamba roskadok, s fejemet a könyökhajlatomra hajtom.
– Istenem, ez a válás!
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– A válás az emberiség legnagyszerűbb találmánya – véli
Barnaby.
– Bárcsak én is... nem is tudom – sóhajtok fel –, bárcsak azt
mondhatnám, hogy ez a házasság soha nem is történt meg. Na, Noaht leszámítva. Megtartanám őt, az összes többit meg elhessegetném,
mint valami rémálmot.
– Érvényteleníteni szeretnéd, erről beszélsz – javít ki Barnaby
vidáman.
– Érvényteleníteni? – nézek csodálkozva a telefonra. – Miért, ez
lehetséges?
– Az bizony. És ezzel együtt a házassági szerződés is érvényét
veszti. Mintha a mondott frigy nem is létezett volna. Meg lennél
lepve, hány kliens pályázik erre.
– És én is kibulizhatnám?
Egészen magával ragad az ötlet. Talán van valami olcsó kiskapu,
amiről eddig nem volt tudomásom. A házasság érvénytelenítése,
mintha nem is létezett volna. Tetszik az ötlet, rettentően tetszik.
Miért nem szólt róla Barnaby korábban?
– Csak ha Daniel bigámiában élne. Vagy kényszerített volna a
házasságra. Vagy ha soha nem háltátok volna el. Netalán egyikőtök
beszámíthatatlan lett volna a frigy megkötése idején.
– Én az voltam! – vágom rá azonnal. – Őrültség volt tőlem, hogy
valaha is férjhez akartam menni hozzá.
– Mindenki erre hivatkozik – neveti el magát Barnaby. – De attól
tartok, túl gyenge érv lenne.
Akkor ebben sem reménykedhetem. A fene vigye el! Pedig szinte
már kívánom, hogy bárcsak Daniel bigámista lenne. De jó is lenne,
ha előkerülne a főkötős mormon neje, és azt mondaná: „Én voltam
előbb, ő az enyém!” Mennyi gondtól megkímélne!
– Azt hiszem, meg kell maradnunk a válás mellett – mondom
végül. – Kösz, Barnaby. Most azonban leteszem a kagylót, még
mielőtt újabb harmincezer fontot vernél rám, csak mert elköszönök
tőled.
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– Helyes. – Barnaby soha, semmin nem sértődik meg. – De még
mielőtt letennéd, ugye most Franciaországba mész, ha jól tudom?
– Igen, holnap.
Noah-val két hétig a Côte dAzurre megyünk. Egyrészt, mert most
kapták ki a húsvéti szünetet, másrészt, mert én meg három hotelt, hat
éttermet és egy tematikus parkot értékelek közben. Késő éjszakáig
verem majd a laptopom billentyűit, de nem panaszkodom.
– Odaszóltam egy régi ismerősömnek, Náthán Forresternek.
Emlékszel, beszéltem már róla. Antibes-ban lakik. Össze kéne
futnotok egy italra.
– Ó, ez remek! – Hirtelen jobb kedvem kerekedik.
– A részleteket elküldöm e-mailben. Rendes fickó. Kicsit túl sokat
pókerezik, de ne ródd fel neki!
Egy délfrancia pókerjátékos. Izgalmasan hangzik.
– Nem fogom. Kösz, Barnaby.
– Semmiség az egész. Jó utat, Fliss!
Leteszem a telefont, ami azon nyomban újra megszólal. Talán
Barnaby feledkezett el valamiről.
– Te vagy az, Barnaby?
Csönd van a vonalban, gyors, ziháló lélegzetvételeket leszámítva.
Lehet, hogy Barnaby véletlenül az újratárcsázás gombot nyomta
meg, mialatt a titkárnőjét prütyköli? Ám miközben ezen
gondolkodom, már tudom, ki hívott. Felismerem a légzéséről. A
háttérből Macy Gray „Megpróbálom" című száma hallatszik: Lottie
ezt szokta hallgatni szakításkor.
– Halló? – próbálkozom újra. – Lottie, te vagy az?
A zihálás ezúttal hörgésbe fúl.
– Lottie? Lotts?
– Jaj, Fliss! – zokog fel. – Tényleg, tényleg azt hittem, hogy
meeegkéééri a...
– Jaj, istenem, Lottie! – A telefonkészüléket simogatom, azt
kívánva, bárcsak a húgom lenne az. – Lottie, édesem!
– Három teljes évet fecséreltem rá. Azt hittem, szeret, és szereti a
gyerekeeekeet... De nem! Nem ezt akarta! – Ugyanolyan keservesen
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sír, mint Noah, amikor felhorzsolja a térdét. – Mihez kezdjek most?
Harminc-három éves vagyok! – hüppögi.
– Az nem kor – mondom gyorsan. – Szinte semmi! Különben is
gyönyörű vagy, és szeretetre méltó.
– Még egy gyűrűűűt is vettem neki...
Gyűrűt vett neki? – meredek a telefonra. Jól hallottam? Ő vette
neki?
– Miféle gyűrűt? – bököm ki akaratom ellenére.
Elképzelem, amint valami csillogó zafírkövet tesz
Richard elé egy dobozban.
Jaj, csak azt ne mondja, hogy csillogó zafírgyűrűt vásárolt
dobozostul!
– Hát csak egy gyűrűt – szipákol védekezőn. – Tudod, olyan
férfiaknak való eljegyzési gyűrűt.
Férfiaknak való eljegyzési gyűrűt? Ó! Ez szörnyű!
– Lotts – kezdem óvatosan. – Biztos vagy benne, hogy jó ötlet
volt? Úgy értem, nem éppen ez riaszthatta el?
– Az egésznek semmi köze nem volt a gyűrűhöz! – zokog fel újra.
– Még csak nem is látta! Bárcsak meg se vettem volna azt az átkozott
vacakot! De úgy gondoltam, így leszünk egálban, mert ő meg nekem
vesz gyűrűűűűt!
– Jól van, jól! – mondom gyorsan. – Ne haragudj!
– Már jól vagyok – nyugszik meg kissé. – Én kérek elnézést. Nem
akartam itt hisztizni...
– Ne butáskodj? Mi másra jó egy nővér?
Borzasztó, hogy ilyen zaklatott. Persze hogy az. Kísérteties.
Titokban azonban meg is könnyebbülök kissé. Legalább lehullott az
álca. Nem tagadja el többé, ami történt. Ami jó, mindenképpen
haladás.
– Különben pedig eldöntöttem, hogyan tovább, és ettől sokkal
jobban érzem magam. Minden a helyére került, Fliss! – Hangosan
kifújja az orrát. – Van egy tervem. Újra célokat tűzök magam elé!
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Jaj, ne! – neszelek fel erre. Már megint valami „cél”. Ez is
beletartozik a szakítás utáni szótárába, a „terv” az „irányváltás” és a
„bámulatos új pasi” mellett.
– Ahá – mondom gyanakodva. – Remek! És, izé... mi volna az a
cél?
Magamban sietve sorra veszem a lehetőségeket. Csak ne megint
testékszer legyen. Vagy egy újabb eszement ingatlanvásárlás.
Kismilliószor beszéltem le a munkahelyváltásról is. Vagy megint
ezzel jön nekem?
Kérlek, uram, ne költözzön Ausztráliába!
És ne fogyjon le tíz kilót! Egyrészt 1) mert már így is úgy néz ki,
mint egy gebe, másrészt 2) mert akkor újra bevon majd a
fogyókúrájába, mint a múltkor is. Félóránként fel kellett hívnom, és
ilyeneket mondanom: „Tartsd magad a tervhez, te hájas disznó!” A
végén megsértődött, amikor nem voltam erre hajlandó.
– Szóval, mit tervezel? – vetem fel a lehető legközönyösebben,
miközben minden ízemben reszketve várom a választ.
– Az első járattal San Franciscóba repülök, meglepem Richardot,
és én kérem férjül!
– Micsoda? – Kis híján elejtem a telefont. – Nem! Ez rossz ötlet!
Mégis mire gondol? Hogy rátör az irodájában? A küszöbön vár
rá? Letérdel elé, és átnyújtja neki azt az úgynevezett férfiaknak való
eljegyzési gyűrűt? Nem hagyhatom, hogy ezt végigcsinálja!
Szörnyen megalázná magát, teljesen kikészülne, aztán majd nekem
kellene a darabjaiból újra összeraknom.
– De hát szeretem! – mondja teljesen felpörögve. – Annyira
szeretem! És ha ő nem fogja fel, hogy a sors is egymásnak szánt
minket, majd én megértetem vele! Most mindenképpen nekem kell
megtennem az első lépést. Épp a Virgin Atlantic honlapját nézem.
Tudnál nekem egy első osztályú jegyet szerezni? Nincs
kedvezményed?
– Nem! Ne válts jegyet San Franciscóba! – mondom a
leghatározottabb hangon, ami telik tőlem. – Lépj le rögtön az
internetről, és kapcsold ki a számítógépedet!
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– De hát...
– Lottie, értsd meg végre! – Szelídebb hangra váltok. –
Richardnak megvolt a lehetősége, hogy megkérje a kezedet. Ha el
akart volna venni, már eljegyzett volna.
Tudom, hogy keményen hangzik, amit mondok, de ez a helyzet.
Aki nősülni akar, az megkéri a szeretett nő kezét. Ehhez nem
szükséges jelzésekben olvasni. Vagy van lánykérés, vagy nincs, és ha
van, akkor ez a jelzés.
– Lehet, hogy még nem jött rá, mit akar – hadarja Lottie
izgatottan. – Csak egy kis noszogatásra van szüksége. Ha
megbökdösöm kissé...
Megbökdösi? A bordáját is kiszakítaná szegény Richardnak.
Hirtelen elképzelem, amint Lottie a hajánál fogva hurcolja
választottját az oltár elé. Pontosan tudom, hogyan végződik egy ilyen
történet. Barnaby Rees válóperes ügyvéd irodájában, ahol az első
konzultáció is ötszáz rongyot kóstál.
– Jól figyelj, Lottie! – mondom szigorúan. – Az ember nem megy
bele egy házasságba, csak ha kétszáz százalékig biztos abban, hogy a
dolog működni fog. Nem, legyen inkább hatszáz százalék. –
Morózusan bámulom Daniel legújabb válási követeléseit. – Hidd el
nekem, nem éri meg. Én már átéltem ezt, és... és förtelmes.
Csönd van a vonal túloldalán. Annyira ismerem Lottie-t. Szinte
látom, miféle rózsaszín ködökbe vonta képzeletében, ahogy
házassági ajánlatot tesz Richardnak a Golden Gate-en, háttérben a
lenyugvó nappal.
– Legalább aludj rá egyet, mielőtt nekiindulnál – kérem. – Ne
ugorj fejest a dologba! Néhány hét ide vagy oda már nem számít.
– Jó! – mondja végül letörten. – Alszom rá.
Hitetlenkedve pislogok. Megcsináltam! Sikerült! Életemben
először elejét vettem a húgom újabb balfogásának. Csírájában
fojtottam el a vészt, mielőtt kitört volna. Talán neki is kezd benőni a
feje lágya.
– Ebédeljünk együtt! – javaslom, hogy felvidítsam. – A vendégem
vagy. Amint visszajöttem a szabadságról.
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– Igen, az jó lenne – mondja elvékonyodott hangon.
– Kösz, Fliss!
– Vigyázz magadra! Hamarosan beszélünk.
Leteszi a kagylót. Felnyögök, úgy lefárasztott ez a délután. Nem is
tudom, kire haragszom jobban: Ri-chardra, Gavinre, Gunterre, vagy
a világ összes pasasára? Nem, az összesre nem. Jó, legyen az összes,
pár kivételtől eltekintve, úgymint Barnaby; az aranyos tejesemberem,
Neville; a dalai láma, de ez kézenfekvő...
A szemem hirtelen megakad a számítógép képernyőjén
visszatükröződő arcomon. Rémülten hajolok előre. Jól látom: a
hajamban egy játék puskagolyó díszeleg. Nagyszerű!
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LOTTIE

Egész éjjel nem jött álom a szememre.
Akik erre panaszkodnak, általában azt értik alatta, hogy párszor
felébredtek, megittak egy csésze teát, aztán visszaaludtak. Én
azonban valóban egy szemhunyásnyit sem aludtam. Minden egyes
átvirrasztott óráról számot tudnék adni.
Éjjel egyre rájöttem, hogy Fliss rossz nyomon jár. Fél kettőre
találtam magamnak egy járatot San Franciscóba. Hajnali kettőre
megírtam a világirodalom legszebb házassági ajánlatát, tele lángoló
szenvedéllyel. Mindehhez Shakespeare, Richard Curtis és a Take
That szövegeit vettem kölcsön. Háromra lefilmeztem magam alkotás
közben (tizenegy snittel). Négyre visszanéztem magamat, és
rádöbbentem a véres valóságra: Flissnek igaza van. Richard nem
akar elvenni. Eddig is alaposan ráijesztettem, hát még ha a
beszédemmel is traktálnám! Ötre megettem az összes fagyialtos
pralinét, hatra a csokis jégkrém is elfogyott. Most pedig egy
műanyag székbe roskadva ülök, és émelyeg a gyomrom. Kellett
nekem ennyi mindent összeennem!
Lényem egy része sajnálja, hogy miért szaladtam el úgy abból az
étteremből. Ha maradok, befogom a számát, és egy szót se szólok
házasságról, talán tovább tart a kapcsolatunk. Kérdés, meddig?
Zömében azonban a racionális felem jut szóhoz. Azt szokás
mondani, hogy a nőket a megérzéseik vezérlik, míg a férfiakat a
logika, de ez óriási tévedés. Koszi, de hallgattam logikát az
egyetemen. Tudom, hogy megy ez. A egyenlő B-vel, B meg C-vel,
ezért A is egyenlő C-vel. Az én esetem ugyanígy levezethető ezzel a
vaslogikájú, kristálytiszta gondolatmenettel.
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Egyes számú premissza: Richardnak esze ágában sincs megkérni a
kezemet. Ezt épp eléggé világossá tette.
Kettes számú premissza: Férjhez akarok menni. Elkötelezettségre
vágyom, és egy napon gyerekekre is.
Mi következik mindebből: nem Richard az én emberem. Valaki
mást kell keresnem.
További következtetés: jól tettem, hogy szakítottam vele.
Még további következtetés: olyan pasi után kell néznem, aki
hajlandó egy életre elkötelezni magát mellettem, és nem néz olyan
riadt, űzött tekintettel a házasságnak már az említésére is, mintha ez
valami hátborzongató gondolat lenne. Ha valaki három évet elvesz az
életedből, jogod van feltételezni, hogy házasságot akar, gyerekeket,
kutyát... hogy együtt díszítsük fel a karácsonyfát... miért olyan
rettenetes ez? Miért muszáj mélyen hallgatni róla? Mikor pedig
mindenki szerint szép párt alkottunk, és jól megvoltunk együtt. Még
Richard anyja is célozgatott rá, hogy egy napon a közelében fogunk
lakni!
Jó, akkor mégsem olyan vaslogikájú és kristálytiszta ez az egész
ügy.
Belekortyolok a kávémba, megpróbálom lecsillapítani felajzott
idegeimet. Mondjuk, olyan nyugodt és racionális vagyok, amennyire
az adott helyzetben elképzelhető. Ez pedig a következő: el kell érnem
a hét óra kilences birminghami gyorsot. Vagy nem alszom tovább,
vagy az összes Metró újság elfogy, mire összekapom magam. Aztán
pedig száz diák előtt kell toborzó-beszédet tartanom egy olyan
tanteremben, amely sajtos karfioltól szaglik.
A kollégámmal, Steve-vel kucorgok az előadóteremhez tartozó
szűk lukban. A kávéja fölé görnyed, és nagyjából ugyanolyan kába,
mint én. Sok hasonló toborzást zavartunk már le együtt. Pompásan
kiegészítjük egymást. O beszél a tudományos vonatkozásokról, én
pedig az általános információkat közlöm. O arról zengedezik a
diákoknak, milyen korszerű a kutatásfejlesztési részlegünk, míg én
ennek a pályának az izgalmas voltáról győzködöm őket. Nálunk jó
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helyük lesz: törődnek velük. Semmiképpen nem járnak rosszul, nem
kell feladniuk az álmaikat.
– Kérsz kekszet? – kínál meg egy kakaóssal Steve.
– Nem, kösz – megborzongok az ajánlatra.
Épp elég transzzsírt és adalékanyagot tömtem eddig is magamba.
Talán fel kéne iratkoznom egy bootcamp edzésprogramra. Kemény
dolog, a katonai kiképzés része. Mindenki azt mondja, hogy a futás
teljesen kicseréli az embert. Mondjuk, egy meditációs gyakorlaton
kéne részt vennem, ahol egész nap csak futnak és izotóniás italokat
nyakainak. A hegyek között. Vagy a sivatagban. Valami igazán
embert próbáló kellene! Valami nagy kihívás!
Ott van azután a Vasnő-triatlon.
Már nyúlok is a BlackBerrymért, hogy bepötyögjem a google-ba a
bootcamp, futás és Vasnő kulcsszavakat, amikor bekukkant az ajtón
az egyetem pályaválasztási tanácsadója. Még nem jártam ezen a
helyen, ezért nem találkoztam Deborah-val. Őszintén szólva fura nő,
egy ideggubanc, mindenre ugrik, mindent szóvá tesz.
– Készen állnak? Nagyjából tíz perc múlva kezdünk.
Igyekezzenek rövidre fogni, én is megpróbálom. Szóval, csak
röviden. Tömören és velősen – bólogat idegesen.
– Szerencsénknek tartjuk, hogy utána elbeszélgethetünk a
diákokkal – felelem, miközben előveszek a vászontáskámból egy
adag szórólapot, amelyek arról tájékoztatnak, miért érdemes a Blay
Gyógyszergyárban dolgozni.
– Helyes – nyugtázza, és ide-oda ugrál a szeme. – Akkor, amint
mondtam, csak röviden!
A legszívesebben ráripakodnék:
– Londonból zötykölődtünk idáig, kizárólag ezért, semmi másért!
Az isten szerelmére! A legtöbb pályaválasztási előadó örül, ha
válaszolunk a hallgatók kérdéseire.
– Tehát akkor, a szokott menetrend szerint? – szólok oda Stevenek. – Előbb én, aztán te. Az első klip. Megint én, megint te, a
második klip. Végül pedig a kérdések.
Bólint, én meg átnyújtom Deborah-nak a DVD-t.
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– Én adom a végszót. A többi megy magától.
A toborzó-DVD a prezentációnk legnyamvadtabb része. Az 1980as évek zenei videóinak modorában készült, csapnivaló fényekkel és
elektronikus zenei kísérettel. Rosszul fésült alakok mászkálnak
benne ügyetlenül, miközben úgy tesznek, mintha egy partin
vennének részt. Mindamellett száz rongyba került a cégnek, muszáj
tehát felhasználnunk.
Deborah eltűnik, hogy beindítsa a DVD-t, én pedig a székemben
hátradőlve lazítani próbálok. Csakhogy ehelyett idegesen tördelem a
kezem. Nem tudom, mi ütött belém. Minden olyan kilátástalan. Mi
lesz velem ezután? Hogyan éljem tovább az életemet? Az egész
olyan értelmetlen.
Nem csupán Richardról van szó. Az égvilágon semmi köze hozzá.
Az életem a tét! Nem is tudom, mire lenne szükségem... Talán
valamiféle irányváltásra. Új energiákra.
A közeli széken egy könyv hever, felveszem. Fordíts a dolgon:
változtasd meg egyszer és mindenkorra az üzleti stratégiádat! – ez a
címe. „Tízmillió példány fogyott ebből a kötetből” – olvasom a
borítón.
Belém hasít a bűntudat. Miért is nem olvasok több üzleti könyvet?
Ezzel rontottam el alapjában véve az életemet. Nem fordítottam
elegendő időt a karrieremre. Átlapozom, hogy villámgyorsan
magamba szívjam a lényeget. Egy sereg ábra is van a könyvben,
nyilakkal, amelyek előbb az egyik irányba mutatnak, majd hirtelen
kanyarral az ellenkező irányban folytatódnak. Az üzenet eszerint
világos: változtass az irányvonaladon! Lám, lám, két másodperc alatt
rájöttem. Született tehetség lehetek.
Talán bele kellene ásnom magam a témába, és szakértővé
képeznem magam. Beiratkozhatnék például a Harvard üzleti
iskolájába. Már látom is magam: egy könyvtárban, amint agyamba
vésem ezt a sok üzleti fogást. Angliába hazatérve olyan céget
alapítanék, amely a Fortune száz éllovasa közé küzdené fel magát.
Tele lennék ötlettel és jobbnál jobb stratégiákkal. A szakma
legjobbjai között tartanának számon.
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Épp a Harvard Egyetem honlapján nézek utána, hogyan fogadják
a külhoni diákokat, amikor újra megjelenik Deborah.
– A diákok összegyűltek! – jelenti ziláltan.
– Jól van.
Nem értem, miért van úgy oda. Talán új ezen a területen. Talán ez
az első toborzó előadás az életében, ezért olyan ideges.
Újabb adag ajakfényt kenek a régi fölé, és közben igyekszem nem
meglátni véreres szememet. Deborah úgy fest, mint aki
legszívesebben a kardjába dőlne. Eltűnik a szárnyas ajtón keresztül,
ki a színpadra. Hallom, amint jellegtelen fahangján igyekszik úrrá
lenni a lármán. Pár pillanat után tapsolnak a teremben. Megbököm
Steve-et, aki javában majszol egy croissant-t.
– Gyere! Mi jövünk!
Miközben kivonulok a kicsiny színpadra, és szembekerülök a
közönséggel, önkéntelenül is meglepődöm.
Aki tudományban utazó cégek számára toboroz embert, az
rendszerint ápolatlan, torzonborz, borotválatlan, karikás szemű
diákokhoz szokott. Ez a bagázs azonban döbbenetes. Elöl hibátlan
külsejű csajok egy csoportja foglal helyet. A hajuk hosszú, csillogó;
a körmük manikűrözött, és az arcukat is kisminkelték. Mögöttük
helyes, sportos srácok ülnek, pólóik alól kidomborodnak kidolgozott
izmaik. Vajon miféle labor lehet itt? Amelyikbe futógépeket is
beállítottak?
– Istenien néznek ki! – igyekszem lelket önteni Deborah-ba. –
Jobb emberanyagot kívánni sem lehet.
– Hát... igyekszünk erre ösztökélni őket – mondja, és mielőtt
elsiet, elvörösödik.
Steve-re pillantok, akit látható izgalomba hozott a sok bombázó.
Úgy néz, mint aki alig hisz a szerencséjének.
– Mindenkit szeretettel köszöntök! – lépek előre a színpadon. –
Köszönöm, hogy eljöttek közénk. Lottie Graveney-nek hívnak, és
azért vagyok itt, hogy a Blay Gyógyszergyár álláslehetőségeiről
beszéljek. Bizonyára ismernek minket világmárkáinkról, amelyek
egytől egyig kaphatók a patikákban, a Piacidus szériába tartozó
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fájdalomcsillapítóktól a Sincero babakrémig, legkelendőbb
termékünkig. Ám aki nálunk kezdi a pályáját, az ennél sokkal többre
számíthat...
– Izgalmas karrier ez – lök félre a szó szoros értelmében Steve. –
Igen, persze, nem csekély kihívás, ugyanakkor érdekfeszítő is.
Kutatásaink a szakma élvonalába tartoznak. Szeretnénk, ha önök is
részt vennének ebben a nagy kalandban!
Gyilkos pillantást küldök feléje. Tragikusan lejáratja itt magát!
Először is, ez nincs benne a szövegében. Másodszor, honnan ez a
hamiskás, kacér hangnem? Harmadszor, épp most gyűri fel az inge
ujját, akárha Indiana Jones holmi viharedzett, gyógyszerkutató
változata lenne. Rosszul teszi, mert az alkarja tejfehér és eres.
– Aki élete nagy kalandjára készül... – hatásszünetet tart, aztán
valósággal úgy dorombolja –, annak itt a soha vissza nem térő
alkalom.
Szemlátomást rákattant egy csajra, aki az első sorban ül, és
kigombolta fehér ingét, láttatni engedve lesült, mély dekoltázsát.
Hosszú hajú, kék szemű szőkeség, aki Steve minden egyes szavát
szorgosan lekörmöli.
– Játsszuk akkor le a DVD-t, Steve! – csiripelem, és elvonszolom
onnan, még mielőtt elolvadna a nyílt színen.
– Okos közönségünk van – súgja, ahogy helyet foglal mellettem. –
Lenyűgöző!
Vajon mi nyűgözte le? A csaj melltartómérete?
– Honnan tudod? Még nem is beszélgettünk velük – torkolom le.
– A szemükön látszik – veti oda könnyedén. – Régi játékos
vagyok, felismerem a képességeket. Az a szőke lány az első sorban
roppant ígéretesnek tűnik. Rendkívül ígéretesnek! Beszélnünk kellene
neki az ösztöndíjprogramunkról. Orozzuk el a versenytársaink elől!
Az isten szerelmére! A végén még hat számjegyű fizetést ajánl a
csajnak.
–
Minden
lehetséges
információt
megkapnak
az
ösztöndíjprogramunkról – felelem zordul. – És megkérhetnélek, hogy
ne kizárólag a cicijéhez címezd az összes megjegyzésed?
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Újra kigyullad a villany, és Steve ismét a színpad közepére áll.
Inge ujját ezúttal még feljebb tűri, mint aki fát készül felhasogatni,
hogy hegyi kunyhót ácsoljon a gerendákból.
– Hadd osszak meg önökkel párat a legfrissebb kutatási
eredményeink és a jelenlegi projektjeink közül. Egyikbe-másikba
talán önök is besegíthetnek – kacsint rá a szőke bombázóra, aki
udvariasan visszamosolyog.
A vetítővásznon most bonyolult molekula képe jelenik meg.
– Bizonyára mind ismerik az ónium-poli-hidrogén-flouridok
szerkezetét. De még mielőtt folytatnám, tán hasznos lenne, ha
elmondanák, mit is tanulnak. Nyilván tele a terem a jövendő
biokémikusaival... – néz körbe.
– Nem számít, mit tanulnak! – vág közbe élesen Deborah, mielőtt
bárki válaszolhatna. Legnagyobb meglepetésemre felugrik a
székéről, és a színpad felé tart. – Ugyan mit számít, mit tanulnak.
Olyan feszült, akár egy rugó. Mi folyik itt?
– Csupáncsak a miheztartás végett – mentegetőzik Steve. – Ha a
biokémikusok volnának kedvesek feltartani a kezüket.
– De hiszen bárhonnan felvesznek hallgatókat – szól közbe ismét
Deborah. – Legalábbis ez áll a tájékoztató anyagaikban. A kérdés
tehát lényegtelen.
Szemlátomást pánikban van. Éreztem, hogy valami nem stimmel
itt.
– Szóval, nincs önök között egyetlen biokémikus sem? – néz
körül zavartan a néma közönségen Steve.
Máskor ugyanis legalább a fele népség belőlük áll.
Deborah holtsápadt.
– Válthatnánk pár szót? – mondja végül, és kétség-beesetten a
színpad szélére terel minket. – Attól tartok, tévedés történt – közli
reszketeg hangon. – Nem a megfelelő diákoknak küldtem ki az emaileket.
Ahá, erről van szó! Kihagyta a biokémikusokat! Micsoda
hígvelejű némber! Mivel azonban szemlátomást odavan az
izgalomtól, elhatározom, hogy kedvesen bánok vele.
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– Fölöttébb nyitottak vagyunk, nem csupán a biokémikusok iránt
érdeklődünk – mondom bátorítóan.
– Végzett fizikusokat, biológusokat, akár még üzleti
tanulmányokat folytatókat is felveszünk... Mit is tanulnak a diákjai?
Deborah nem felel, ehelyett bőszen rágja az ajkát.
– A szépségiparból jöttek – motyogja végül. – A legtöbbjük
sminkesgyakornok. És van köztük néhány táncos is.
Sminkesek és táncosok?
Annyira megdöbbenek, hogy eláll a szavam. Nem csoda, hogy
mind olyan szemrevaló és fitt. Steve-re sandítok, aki annyira
csalódottnak látszik, hogy a legszívesebben elnevetném magam.
– Milyen kár! – mondom ártatlan képpel. – Pedig Steve roppant
ígéretesnek találta az egybegyűlteket. Még kutatóösztöndíjat is akart
nekik ajánlani. Nem igaz, Steve?
Steve a fogát csikorgatja, és Deborah-ra támad.
– Mi a franc folyik itt? Miért tartunk előadást a gyógyszerkutatás
helyzetéről egy rakás sminkesnek és táncosnak?
– Ne haragudjanak! – Deborah szemlátomást a sírás határán áll. –
Mire rájöttem a tévedésemre, már késő volt. Iparkodtam minél több
elismert céget meghívni, és maguknak olyan jó a hírük, hogy nem
volt szívem lemondani a meghívást.
– Akar itt valaki a gyógyszerkutatásban tevékenykedni? – fordul
Steve a hallgatósághoz.
Senki nem emeli fel a kezét. Nem tudom, nevessek-e vagy sírjak.
Hajnali hatkor keltem, hogy itt lehessek.
Nem mintha szemernyit is aludtam volna előtte, de mégis.
– Akkor mit keresnek itt? – kérdi Steve, akit majd szétvet a düh.
– Tíz pályaválasztási szemináriumot kell végigülnünk, hogy
megkapjuk az idevágó kreditpontokat – mondja egy lófarkas csaj.
– Atyavilág! – nyaláb ölj a fel a székéről Steve a zakóját. –
Nekem erre nincs időm.
Miközben kivonul a teremből, a legszívesebben követném a
példáját. Életemben nem láttam még ilyen balféket, mint ez a
Deborah!

67

Másfelől azonban egy teremnyi diák ül továbbra is szemben
velem. Nekik is szükségük van valamiféle pályára, még ha az nem a
gyógyszerkutatás lesz is. Ráadásul Londonból jöttem idáig. Nem
fordíthatok hátat az első szóra!
– Jó – veszem ki Deborah kezéből a távirányítót, kikapcsolom a
DVD-t, és a színpad közepére megyek. – Kezdjük akkor újra! Sem
sminkkel, sem táncművészettel nem foglalkozom. Túl sok javaslatot
ezért ne várjanak tőlem. Ugyanakkor a cégnél felveszek
munkavállalókat. Mit szólnának, ha adnék önöknek néhány általános
tanácsot? Van valakinek kérdése?
Halálos csönd borul a teremre. Aztán egy bőrdzsekis csaj habozva
felemeli a kezét.
– Meg tudná nézni az önéletrajzomat, jól írtam-e meg?
– Miért ne? Jó ötlet. Megnézzem másnak is?
Karok erdeje emelkedik a magasba. Életemben nem láttam eddig
ennyi tökéletesen ápolt kezet.
– Rendben. Álljanak sorba! Akkor ezzel foglalkozunk ezután.
Két órával később már vagy harminc diák önéletrajzát néztem át.
(Ha Deborah tanácsai alapján készültek, akkor ezt a nőt, szerény
véleményem szerint, sürgősen ki kell rúgni.) Aztán a diákok
kérdéseket tettek fel a nyugdíjról, az adó-visszatérítésről és a
szabadúszókra vonatkozó rendelkezésekről. Mindent elmondtam,
amivel segíthettem ezeket a kölyköket. Cserében rengeteget
tanultam, csupa olyasmiről, amiről addig fogalmam sem volt,
úgymint:
1) Hogyan imitálj sérülést egy mozifilmben;
2) Melyik, jelenleg Londonban forgató filmcsillag viselkedik
undokul a sminkmesterével, holott a közönség előtt kedves
teremtésnek mutatja magát. Azt is megtudtam,
3) hogyan vág ki grand jetét egy balerina (na, ez reménytelen
volt, ugyan ki tud nagyterpeszt ugrani a levegőben?).
Miután megengedtem, hogy bármiről beszélhetünk, egy csaj,
akinek rózsaszínű melírozott csíkok virítanak a hajában, a zselés
körömlakk árát panaszolja, meg hogy milyen nehéz megélni annak,
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aki saját szépségszalont kíván nyitni. Igyekszem okos javaslatokkal
előállni, közben azonban egy másik csaj vonja el a figyelmemet a
második sorból. A szemét vörösre sírta, folyvást törölgeti, és az orrát
fújja, meg a mobiljával babrál.
Volt egy pillanat, amikor magam is kis híján elbőgtem magam. A
szabadságolás rendjéről beszéltem, ekkor azonban eszembe jutott,
hogyan gyűjtögettem össze én, bolond, háromheti szabadságot
magam is. A mézeshetekre tettem félre. Már találtam is egy
bámulatos helyet Santa Lucián...
Nem, Lottie. Oda nem mész. Hagyd ezt abba! Lépj tovább! Nem
hallod? Pislogva zökkenek vissza a jelenbe, és a rózsaszín hajú
lányra koncentrálok.
Csak sajnos nem igazán értem, miről beszél. Te jóságos isten,
hogyan kötöttünk ki a szemöldöknél? Már éppen megkérdezném,
volna kedves a jelenlévők kedvéért összefoglalni a mondandója
lényegét (mindig kitűnő egérút), amikor a második sorban ülő csaj
hangosan felzokog. Nem tehetek többé úgy, mintha észre se venném.
– Hé, ott! – integetek feléje kedvesen, hogy magamra vonjam a
figyelmét. – Bocs, de jól vagy?
– Cindy épp most szakított – karolja át védelmezőn a barátnője. –
Elmehetne?
– Miért ne? Ez csak természetes – mondom.
– De megkapja azért a kreditpontot? – szól közbe egy újabb
barátnő aggódva. – Mert egy modult már elvesztett.
– Az egész a pasija hibája! – hördül fel méltatlankodva az első
barátnő, mire vagy tíz csaj egyetértőn felzúdul.
Ilyeneket hallok: „Ez már csak ilyen” „Gennyláda”, „Még egy
füstös szemfestést sem tud rendesen megcsinálni”
– Két évig voltunk együtt – zokog fel újra a kárvallott csaj. – Két
teljes évig! Én csináltam meg helyette a házi feladatai felét. Most
meg mást se hallok tőle, mint hogy a karrierjére kell fókuszálnia. Azt
hittem, velem akar maraaadniii!
Vég nélküli zokogásba kezd. Nekem is könnyek gyűlnek a
szemembe, hisz pontosan tudom, mit érez.
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– Természetesen megkapod a kreditedet – mondom meleg
rokonszenvvel. – Valójában még külön meg is említhetem, hogy
ilyen nagy szívfájdalom ellenére megjelentél.
– Valóban? – mosolyog rám Cindy a könnyein át.
– Csak arra kérlek, most jól figyelj!
Szinte szétfeszít a közlésvágy. Nem a nyugdíjról, nem holmi
adótrükkökről, hanem egyetemes igazságokról, a szerelemről. Vagy
annak hiányáról. Vagy a kínszenvedés bármely más formájáról itt a
pokol tornácán. Tudom, hogy nem egészen ezzel bíztak meg, de
ennek a csajnak muszáj értesülnie minderről. A szívem vadul
kalapál. Nemesnek és emelkedettnek érzem magam, akár Helen
Mirren vagy Michelle Obama.
– Hadd mondjak valamit – kezdem. – Mint nő a nőnek. Profi a
profinak. Ember az embernek – függesztem rá izzó tekintetem. – Ne
engedd, hogy egy szakítás tönkretegye az életedet! – Egészen
felvillanyozott, hogy átadhatom mély tapasztalataimat. Nagy
lendülettel folytatom hát, az ujjaimon számolva az egyes pontokat: –
Erős vagy. Független vagy. Megvan a saját életed, nincs szükséged
erre a pasasra. Igen?
Megvárom, amíg elsuttogja ezt az igent.
– Valamennyien keresztülmegyünk ezen – emelem fel a
hangomat, hogy az egész terem hallja. – De nem sírdogálnunk kell.
Nem csokoládét falnunk vagy bosszút forralnunk. Tovább kell
lépnünk! Ahányszor csak szakítottam, tudjátok, mit csináltam? Új
életet kezdtem. Izgalmas új terveket eszeltem ki. Megváltoztattam a
külsőmet. Elköltöztem. Miért? Azért, mert én vagyok a saját sorsom
ura, nem más! – verek öklömmel a tenyeremre. – Nem holmi
pancser, akitől még egy füstös szemfestés sem telik.
Néhány lány tapsolni kezd, és Cindy barátnője helyeslően
hujjogat.
– Ugyanezt mondtam! Ez a pasas egy rakás szerencsétlenség.
Csak az idődet vesztegetnéd vele!
– Hagyd hát abba a sírást! – dőlnek belőlem tovább a jó tanácsok.
– Nem kell több zsebkendő! Ne nézd meg folyton a mobilodon,
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hívott-e vagy sem! Ne tömd tele magad csokoládéval! Lépj tovább
izgalmas új horizontok felé! Ha én meg tudtam csinálni, neked is
sikerülni fog.
Cindy tátott szájjal hallgat, mint valami csodadoktort.
– De te erős vagy – hüppögi végül. – Fantasztikus vagy! Hol
vagyok én tőled? Akkor sem leszek olyan, mint te, ha a te korodba
lépek.
Olyan imádattal néz rám, hogy óhatatlanul is meghatódom, noha
nem kellene úgy kezelnie, mint egy dinoszauruszt. Hisz mindössze
harminchárom éves vagyok, nem száz.
– Dehogynem! – biztatom. – Tudod, valamikor én is olyan
voltam, mint te. Félszeg. Fogalmam sem volt, mit kezdjek az
életemmel, vagy hogy mire vagyok képes. Tizennyolc évesen csak
tengtem-lógtam a világban. – Érzem, hogy ebből a Nagy Motivációs
Beszéd fog kikerekedni. Vajon lesz rá elég időm? Az órámra
pillantok. Épphogy. Mondjuk, a rövidített változatra. – Elveszettnek
éreztem magam. Pont amilyennek most te. De aztán kihagytam egy
évet a tanulmányaimban.
Sokszor, nagyon sokszor elmondtam már ezt a történetet.
Diákrendezvényeken, csapatépítő tréningeken, a kutatóévükre
készülő kollégák előkészítő szemináriumain. Soha nem unok rá,
mindig feldob.
– Szóval, kihagytam egy évet – mondom –, ami megváltoztatta az
életemet, és engem is teljesen kicserélt. Mindez egyetlen éjszaka
müve volt. – Egy lépést teszek Cindy felé, és mélyen a szemébe
nézek. – Tudod, mi az én életelvem? Valamennyiünknek részünk van
olyan meghatározó, különleges pillanatokban, amelyek egész további
sorsunknak irányt szabnak. Nekem a legnagyobb ilyen pillanatom
abban az évben érkezett el. Meglátod, számodra is eljön majd.
– Mi történt? – csillan fel a szeme kíváncsian, és a többiek is
lélegzet-visszafojtva várják a válaszomat. Egyesek még az iPodjukat
is kikapcsolják.
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– Egy ikonoszi panzióban szálltam meg. Egy görög szigeten –
magyarázom. – Tele volt hozzám hasonló fiatalokkal, és az egész
nyarat ott töltöttem. Varázslatos hely!
Valahányszor elmondom ezt a történetet, ugyanazok az emlékek
kelnek életre. A reggeli ébredések, mikor a görög nap behunyt
szemhéjamra tűzött. A tengervíz selymes simogatása a leégett
bőrömön. A kopott faspalettákra száradni tett bikinik. A kitaposott
vászoncipőmbe szorult homokszemcsék. A parton megsütött friss
szardíniák. Zene és tánc minden áldott este.
– Aztán, tudjátok, egyszer tűz ütött ki – kényszerítem magam
vissza a jelenbe. – Borzalmas volt! A panzióban telt ház. Igazi
halálcsapda. Mindenki a tetőteraszra csődült ki, nem fértek le a
lépcsőn. Nagy sikoltozás támadt, tűzoltó készülék nem volt...
Valahányszor eszembe jut ez az éjszaka, ugyanaz a kép jelenik
meg előttem: a beomló tető. Máig hallom a tűz robaját, a kiáltásokat.
Az orromban ott érzem a füst szagát.
A diákok egyetlen pisszenés nélkül hallgatják a történetet.
– Nekem szerencsém volt, egy fára ácsolt kalyibából figyeltem az
eseményeket. Láttam, hogy a teraszról le lehetne ugrani a
szomszédos fészer tetejére, ezt rajtam kívül senki nem fogta fel.
Kitört a tömeghisztéria. Ezért átvettem az irányítást, és utasítottam a
tetőteraszra szorultakat, hová ugorjanak. Alaposan ki kellett
eresztenem a hangomat, és kézzel-lábbal hadonásznom, mint akinek
elment az esze, hogy rám figyeljenek. Végül valaki hallgatott rám,
aztán követte az egész brancs. Utasításaim szerint egyenként
leugráltak a fészerre, és mindenki sértetlenül megmenekült. Akkor
ébredtem először tudatára, miféle vezetői képességek szunnyadnak
bennem. Hogy segíthetek az embereken.
Akkora csend van a teremben, hogy a légy zümmögését is meg
lehet hallani.
– Nagy ég! – sóhajt egyet Cindy. – Hányán voltak?
– Tízen? Tizenketten? – vonom meg a vállam.
– Tizenkét ember életét mentetted meg? – ámuldozik.
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– Nos, ki tudja, talán különben is megmenekültek volna –
igyekszem oldani a hangulatot. – A lényeg mindebben az, hogy
rájöttem valamire magammal kapcsolatban – összefonom a kezem a
mellkasomon. – Ettől a pillanattól fogva már volt annyi önbizalmam,
hogy érvényesítsem az akaratomat. Változtattam az életem irányán,
egész gondolkodásomon. És őszintén bevallom, mindez ettől a
pillanattól datálódik. Ez volt az én nagy, meghatározó pillanatom.
Ekkor váltam azzá, aki ma vagyok. És mindnyájatokra várnak
hasonló pillanatok. Ebben biztos vagyok.
Mindig újraélem a múltat, és kissé meg is hatódom, amikor ezt
mesélem. Rémséges volt! Erről azonban hallgatok: mennyire
megijedtem magam is; hogyan üvöltöttem teli tüdőből, csak hogy
meghalljanak, tudva, hogy minden rajtam múlik. Kifújom az
orromat, és végignézek az elbűvölt, néma arcokon. Én mentettem
meg akkor a társaimat. Ez a mantra azóta is velem maradt.
Bármennyi ökörséget követtem is el különben, ez egyszer hős voltam.
Csönd borul a teremre. Aztán feláll az első sorban ülő szőke csaj.
– Te vagy a legjobb pályaválasztási tanácsadó, akivel csak
találkoztam! Hát nem, mit szóltok hozzá? – meglepetésemre a
többiek tapsban törnek ki a szavaira. Né-hányan meg is éljeneznek.
– Jaj, dehogy! – tiltakozom ijedten.
– De igen – erősködik a csaj. – Irtó jó fej vagy! Nem is tudom,
mivel hálálhatnánk meg, amit tőled kaptunk.
– Ugyan már, semmiség – mosolygok udvariasan. – Tartom
szerencsémnek, hogy itt lehettem veletek. A legjobbakat kívánom a
jövőre nézve...
– Nem erre gondoltam – mondja a lány, és elindul a színpad felé.
Felemelt kezében jókora fekete sminktáskát lenget. – Jo vagyok. Mit
szólnál egy átváltoztatáshoz?
– Ó – nézek habozva az órámra. – Sajnos lehetetlen. Úgy értem,
borzasztó kedves tőletek, de...
– Ne vedd sértésnek, de szükséged van rá – mondja Jo. – Totál
bedagadt a szemed. Nem aludtad ki magad az éjjel?
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– Ó – hirtelen megmerevedek. – Igen, igen, persze, köszönöm a
kérdést, de rengeteget aludtam. Mint a bunda.
– És némi szemkrém is jót tenne. Bármit használsz, nem vált be. –
Most egészen közelről fürkészi a fizimiskámat. – Az orrod is vörös.
Csak nem... sírtál?
– Hogy sírtam-e? – Igyekszem nem védekező tónusban felelni. –
Természetesen nem!
Jo leültet egy műanyag székbe, és finoman végigpaskolja a
szemem környékét. Közben felháborodottan cicceg, miféle kontár
munkát végeztek rajtam mások.
– Ne haragudj, de a bőröd borzasztóan elhanyagolt. – Int néhány
barátnőjének, akik kórusban sajnálkoznak a szemem állapotán.
– Juj, ez durva!
– Teljesen vörös a szemed környéke!
– Fogalmam sincs, mi lehet az oka – igyekszem egy könnyed
mosolyt villantani. – Még csak nem is sejtem.
– Talán allergiás vagy valamire! – kiált fel Jo hirtelen ötlettől
vezérelve.
– Igen! – ragadom meg a lehetőséget magam is. – Ez állhat a
háttérben. Allergia.
– Milyen sminket használsz? Meg tudnád mutatni?
Megpróbálom kinyitni a táskámat, de beragadt a cipzárja.
– Majd én – ajánlkozik Jo, még mielőtt megállíthatnám.
A francba! Jobb lenne, ha nem látnák meg azt a Galaxy csokit,
amit a WH Smithnél vettem ma reggel, majd Steve-re várva félig
elrágcsáltam (pillanatnyi gyengeség volt).
– Nem, inkább én – kapom ki a kezéből a táskát.
De már késő. Jo ügyes keze egy mozdulatával felrántja a cipzárt,
és a táskából a nagy rángatásra, huzavonára a padlóra pottyan a félig
elmajszolt Galaxy csoki. Mellette egy csaknem teljesen kiürült
fehérboros miniüveg gurul (további pillanatnyi gyengeségem tanúja).
Richard széttépett fotójának maradványai ugyancsak ott virítanak
újabb gyengeségem jeleként.
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– Bocs! – kiáltja Jo iszonyodva, és kezdi összeszedegetni a fotó
darabkáit. – Igazán nagyon sajnálom! Hogyhogy... – nézi meg őket
jobban. – Hisz ez egy fénykép! Mi történt vele?
– Itt a csokoládéd – ajánlkozik egy másik lelkes segítő, és az
orrom elé tartja a Galaxyt.
– Ez pedig egy régi Bálint-napi üdvözlet lehet – találgatja a
barátnője, miközben felvesz a földről egy elszenesedett, csillogó
kártyát. – De mintha megégett volna, vagy nem?
Ezt a Costában követtem el; kávéscsészében, gyufával gyújtottam
meg azt a fránya kártyát, még mielőtt leállítottak (a legnagyobb
butaságom volt).
A széttépett fénykép egy darabjáról Richard szeme néz rám.
Elfacsarodik a szívem a hirtelen rám törő bánattól. Több titkos
pillantást is észlelek a csajok között, de nem magyarázkodom.
Ezúttal nem tudok nemes, emelkedett szólamokkal kikeveredni
ebből. Jo megfordul, és újra megszemléli véreres szememet. Aztán
lázasan elkezdi visszagyömöszölni a táskám tartalmát.
– Lássuk csak – mondja gyorsan. – A legfontosabb most az, hogy
csodaszéppé alakítsunk át. Ezzel megmutathatod... annak a valakinek
– kacsint rám. – Vagy valaminek. De beletelik egy kis időbe. Készen
állsz rá?
Ez a méltó válasz. Nem tudom, mi a kérdés, a válasz azonban ez.
Behunyt szemmel ülök, üdvözült mosollyal, mialatt az arcomat
kezelésbe veszi Jo és pár kozmetikustanonc. Először alapozó
permettel hintik meg. Hajcsavarókkal tűzdelik meg a hajamat, és
folyvást meggondolják magukat, miféle szemfesték állna nekem a
legjobban. Alig hallgatok rájuk. Mámoros örömben lebegek. Nem
érdekel, hogy későn érek vissza az irodába. Egészen megrészegülök.
Félálomban, féléberen sodródom, képek, színek és gondolatok
suhannak át az agyamon.
Valahányszor azon kapom magam, hogy Richardra gondolok,
elhessegetem a fejemből. Tovább kell lépnem, tovább kell lépnem! –
hajtogatom. – Ki fogok keveredni ebből, és kész! Csupán meg kell
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fogadnom a saját tanácsomat. Új célt kell keresnem magamnak, új
utat; értelmet adnom a napjaimnak!
Talán belefogok egy lakásfelújításba. Vagy megpróbálkozom a
harcművészetekkel. Esetleg intenzív edzőprogramba kezdek, és
olyan fitt leszek, hogy csuda. Kopaszra nyíratom a hajam, és akkora
bicepszet növesztek, mint Hilary Swank.
Egy köldökpiercing sem jönne rosszul. Richard ki nem állhatja.
Egy okkal több, hogy megcsináltassam.
De utazhatnék is. A világot járhatnám. Miért is nem utaztam
eddig?
Gondolataim újra meg újra visszakanyarodnak Ikonoszhoz.
Csodálatos nyár volt, egészen addig, amíg ki nem ütött a tűz, meg
nem érkezett a rendőrség, és minden káoszba nem fulladt. Olyan
fiatal voltam még! Olyan karcsú'. Szaggatott aljú sortban és
tenyérnyi bikinifelsőben jártam. Gyöngyöt fontam a hajamba. És
persze ott volt Ben is, az első igazi fiúm. Az első szerelmem. Barna
haja volt, nevetős kék szeme, s a só, verejték és az Aramis parfüm
elegyes illatát árasztotta. Egek, hányszor szexeltünk! Napjában
legalább háromszor! És amikor éppen nem ez ment, akkor is a szexre
gondoltunk. Valóságos szexmániásként viselkedtünk. Ő volt az első
srác, akivel olyan jó volt, hogy mást sem akartam, csak ezt...
Álljon meg a menet.
Ben?
Kinyitom a szemem, mire Jo felháborodottan felkiált.
– Ne mozogj!
Ez nem lehet igaz!
– Bocs – pislogok, és igyekszem visszanyerni az önuralmam. –
Voltaképpen kérek is egy percet. Fel kell hívnom valakit.
Elfordulok, beletúrok a táskámba a mobilomért, majd
gyorstárcsázom Kayla számát. Közben magamat nyugtatgatom, hogy
csak lassan a testtel. Ez nem lehet ő. Hogyan lehetne?
Ez nyilvánvaló.
– Szia, Lottie – hallom meg Kayla hangját. – Minden rendben
ment?
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Végül is mit akarhatna tőlem Ben? Hisz tizenöt év telt el azóta, az
isten szerelmére! Nem is tartottuk a kapcsolatot... mióta is? Nos,
Ikonosz óta.
– Szervusz, Kayla. Meg tudnád adni annak a Bennek a számát? –
mondom mímelt közönnyel. – Aki tegnap hívott, mikor házon kívül
voltam.
Miért szorítom ilyen görcsösen ökölbe a kezemet?
– Á, igen. Tartsd a telefont... Meg is van. – Lediktálja a
mobilszámot. – Miért, ki ő?
– Nem... tudom. Biztos vagy benne, hogy nem adott meg
vezetéknevet?
– Nem, „csak Ben” ennyit mondott.
Kikapcsolom a mobilt, és a számra meredek. Csak
Ben. Csak Ben.
Bizonyára csak egy tolakodó hallgató – nyugtatom magam. –
Vagy egy pályaválasztási tanácsadó, aki azt képzeli, olyan jóban
vagyunk, hogy csupán a keresztnevéről felismerem. Netalán Ben
Jones, a szomszédom, aki rám csörgött, ki tudja, miért. Hány pasit
hívnak Bennek széles e világon? Kismilliót. Pontosan.
Csak Ben.
Hanem ez a lényeg. Ezért akadozik a lélegzetem, és húzom ki
magam ösztönösen, hogy jobban mutassak. Ki a csoda nevezné így
magát az egykori fiúmon kívül?
Beütöm a számot, behunyom a szemem, és várok. A telefon
kicsöng a vonal túloldalán, újra meg újra.
Aztán beleszól valaki.
– Benedict Parr. – Halló! – mondja a hang kis szünet után. – Itt
Benedict Parr beszél. Van ott valaki?
Elszorul a gyomrom, és nem jön ki hang a torkomon.
Ez ő!
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LOTTIE

Mesésen festek. Ez most a legfontosabb. A második legfontosabb,
hogy nem fogok lefeküdni vele.
Nem, uram, erről ne is álmodjon!
Még ha másra sem gondolok egész nap. Már az emlékekre is
begerjedek. Ő. Milyen is volt? Milyenek voltunk? Úgy érzem,
méterekkel a föld fölött lebegek. Alig hiszem el, hogy újra látom.
Ennyi idő után. Ben, mármint Ben\
Már amikor a hangját meghallottam, az is olyan volt, mint egy
időutazás. Nyomban ott ültem vele szemben a roskatag kis asztalnál,
amit ki szoktunk sajátítani esténként. Köröttünk mindenütt olajfák.
Csupasz lábfejem az ölében. Az asztalon jéghideg sprite-os doboz.
Egészen elfeledkeztem arról, mennyire odavoltam akkoriban a
Sprite-ért.
Azóta ezek az emlékek tömegesen özönlik el a tudatomat;
némelyik élesebb körvonalú, és olyan is van, ami elmosódottabb.
Ben szeme. A szaga. Mindig olyan szenvedélyes volt. Erre
emlékszem a leginkább. A hevességére. Elhitette velem, hogy saját
filmünk főszereplői vagyunk; hogy semmi nem számít kettőnkön és a
jelen pillanaton kívül. Az a sok boldog benyomás! Róla.
A napsütésről, az izzadságáról. A tengerről és a levegő sós
illatáról. Bőr ért a bőrhöz. Minden olyan forró volt, felfokozott... és
fantasztikus!
Most pedig... tizenöt év múltán... hmm... bizarr érzés. Az órámra
pillantok, és beleborzongok, mi vár rám. Elég volt a kapualjakban
ténferegnem. Ideje mennem.
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Egy clerkenwelli új halvendéglőben találkozunk, amely jó
minősítést kapott. Ben minden jel szerint a közelben dolgozik... hogy
mit, azt nem tudom. Nem kérdeztem, ami butaság volt. Ezért sietve
megnéztem a google-ban, mikor végre visszaértem az irodába. A
Facebookon nincs fent, megtaláltam viszont valami papírgyár
honlapját, a jelek szerint ennek az igazgatója. Kissé meg is
lepődtem... amikor ugyanis összejöttünk, színésznek készült, de úgy
látszik, nem jött be neki. Vagy meggondolta magát. Akkoriban nem
túl sokat beszéltünk munkáról és karrierről. A leginkább a szex kötött
le minket, meg az, hogyan változtatjuk meg a világot.
Arra viszont emlékszem, hogy éjszakába nyúlóan beszélgettünk
Brechtről, akit ő olvasott, meg Csehovról, akit én. És a globális
felmelegedésről. A jótékonykodásról. A politikáról. Az eutanáziáról.
Kicsit iskolásán is vitatkoztunk, ha így visszagondolok minderre.
Komolyabban a kelleténél, de azért sportszerűen. Hisz már nem
voltunk hátulgombolósok.
Az étteremhez közeledve kissé billegek új tűsarkúmon. Hajam a
vállamat sepri, és a körmöm hibátlanul ápolt. Amint Jo és a barátnői
meghallották, hogy egy régi fiúmmal randizom, újult erővel láttak
neki az átalakításomnak. Befestették a körmeimet, kihúzták a
szemöldökömet. Még a bikinivonalam gyantázását is felajánlották.
Nos, erre természetesen nem volt szükség, mert három nappal
korábban már jártam a szépségszalonban. A lánykérés utáni forró
szexre készültem Richarddal, de minek? Totál pénzkidobás volt.
Belém hasít a megalázó emlék. Ki kéne vele fizettetnem azt a
számlát. Elküldeném egy haragos levélben San Franciscóba, amely
így kezdődne: Kedves Richard! Mire e sorokat olvasod, én már...
Nem, elég ebből, Lottie! Ne gondolj többé Richardra! Ne
fogalmazz magadban haragos leveleket! Lépj tovább, lépj tovább,
lépj tovább!
Magamhoz szorítom a retikülömet, és megpróbálok lelket önteni
magamba. Ez a sors rendelése. Az egyik pillanatban magam alatt
vagyok, a másikban felhív Ben. Kiszmet. Végzet.
Ennek ellenére nem fogok lefeküdni vele. Majd ha fagy!
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Az étterem bejárata előtt előveszem a tükröm a retikülömből, és
még utoljára megszemlélem az ábrázatomat. Az anyját! Egészen
elfelejtettem, milyen dögös a külsőm. A bőröm valósággal sugárzik.
Jo döbbenetes új pofacsontot varázsolt nekem arcpirosítóval és
csillámpúderrel. Az ajkam telt és élveteg. Egyszóval: észvesztő
vagyok.
Pont az ellenkezője annak a rémes forgatókönyvnek, amikor az
ember egy szál pizsamában, másnaposán mutatkozik a volt pasija
előtt. Soha nem néztem ki jobban, olyan, mintha álmodnék. És biztos
vagyok benne, nem is fogok többé, akkor sem, ha tíz sminkest
fogadók fel egyszerre. Ez a csúcspont, már ami a külsőmet illeti.
Hirtelen támadt önbizalommal belököm az étterem ajtaját, ahol a
fokhagyma és a halételek ínycsiklandó illata csapja meg az orromat.
Bőrbokszok sorakoznak előttem, van egy jókora csillár is, és a zaj
pont megfelelő. Semmi rongyrázás, civilizált, barátságos légkör. Egy
csapos koktélt ráz éppen, és nekem hirtelen – pavlovi reflexként –
mojitóra szottyan kedvem.
De nem fogok becsiccsenteni, döntöm el azonnal. Nem fekszem le
Bennel, és nem csiccsentek be.
A főpincér elém áll.
– Egy barátom asztalt foglaltatott nekünk – mondom. – Benedict
Parr.
– Hogyne, persze.
A főpincér kanyargós útvonalon vezet el vagy tíz asztal előtt.
Mindegyiknél megdobban a szívem, hátha itt ül, de mind elfordítja
az arcát. Jaj, csak ne ez legyen itt, fohászkodom.
Egek! Kis híján felsikoltok, ő az, itt ül, és felkel, hogy üdvözöljön.
Csak nyugi! – csitítom magam. – Mosolyogj! Az egész olyan
valószínűtlen.
Végigjártatom rajta a szemem, rekordsebességgel mérve fel a
részleteket, mintha egy „értékeld az exedet” vetélkedő részvevője
lennék. Kissé különc, mintás ing. Mit akar ez jelenteni? Magasabb,
mint amire emlékeztem. Soványabb is. Az arca mindenképpen
szikárabb, és barna, hullámos haját most rövidre nyíratta. Ki

80

gondolná, hogy valaha úgy festett, mint egy görög isten? A fülén
lyuk emlékeztet az egykor viselt fülbevalóra.
– Na, végre... megtaláltalak! – üdvözlöm.
Elégedett vagyok a szenvtelen hangnemmel. Kivált most, hogy
egyre jobban izgalomba jövök. Hisz ez a pasi szívdöglesztően
jóképű! Mint régen is, de most érettebb, kevésbé suta kiadásban.
Felém hajol, és megpuszil. Illedelmes puszit ad az arcom két
felére. Aztán hátrál egy lépést, és most ő vesz szemügyre engem.
– Lottie! Hihetetlenül jól nézel ki!
– Te is.
– Egy napot nem öregedtél!
– Dettó!
Csodálkozó örömmel mosolygunk egymásra, mint amikor nyer
valaki a tombolán, de kiderül, hogy a nyeremény nem csoki, hanem
ezer font készpénzben. Alig hiszünk a szerencsénknek.
Hisz, valljuk be, huszonévesen sokat változhat az ember. Ben is
kopaszodhatna, mint akárki más. Ereszthetett volna pocakot,
tarthatná görbén magát. Akár még valami idegesítő tikkje is lehetne.
Ő meg valószínűleg azt gondolja, ahogy rám néz: Istennek hála,
nem töltette fel a száját, nem őszül, és nem szedett fel harminc kilót.
– Szóval... – mutat elbűvölően a székemre, mire leülök –, milyen
volt az elmúlt tizenöt év?
– Koszi, és neked? – nevetek fel.
– Nem panaszkodhatom. – A régi kópés vigyorral néz rám. – Jó,
ennyit a hírekről. Kérsz valamit inni? Nehogy azt mondd, hogy totál
antialkoholista lettél!
– Viccelsz? – nyitom ki a koktéllapot felvillanyozva. Remek lesz
ez az este. Pontosan erre is számítottam. – Lássuk, mijük van.
Két óra múlva teljesen fel vagyok dobva. Úgy érzem magam, mint
futó a célszalag előtt. Mint aki megtért, és megtalálta a hitét. Igen, ez
az! Ben és én fantasztikusak vagyunk együtt!
Jó, megszegtem az alkoholt illető fogadalmam. Ami azonban
nevetséges, rövidlátó, ostoba elhatározás volt. Az exeddel vacsorázni
mindenképpen rázós ügy. Sokkal rosszabbul is elsülhetett volna.
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Most azonban, hogy bennem van pár koktél, úgy érzem, ez életem
legkellemesebb estéje.
A legbámulatosabb az egészben, hogy mennyire egy
hullámhosszon vagyok Bennel! Mintha pontosan ott folytatnánk,
ahol abbahagytuk, mintha az elmúlt tizenöt év nem is lenne ott
közöttünk. Újra tizennyolc évesek vagyunk, fiatalok, tágra nyílt
szemmel. Vad ötletekkel és suta viccekkel szórakoztatjuk egymást,
miközben mindent ki akarunk próbálni, amit csak megad az élet. Ben
azonnal egy színdarabról kezd beszélni, amit a múlt héten látott, én
meg egy párizsi kiállítással kontrázok (arról persze hallgatok, hogy
Richard vitt el oda). Azóta be se áll a szánk. Annyi mondanivalónk
van egymásnak, annyi közös emléket kell felelevenítenünk!
Kihagytuk a kivel mi lett azóta fárasztó elősorolását. Nem
beszélünk munkáról, elmúlt szerelmekről, hisz dögunalom ez úgy,
ahogy van. Olyan üdítő, hogy nem hangzanak el ilyen kérdések: „És,
mivel foglalkozol most?”, „Építteted a házad, vagy átalakíttattad?”
„Van nyugdíjad?” Rém felszabadító, hogy minderről szót sem
ejtünk.
Tudom, hogy egyedül él, és ezt ő is tudja rólam. Más infóra nincs
is szükségünk.
Ben sokkal többet iszik, mint én. Ugyanakkor Görögországból is
többre emlékszik nálam. Ragyogó emlékeket varázsol elém,
amelyeket én rég magamba temettem. Elfelejtettem például a
pókerbajnokságot. Meg azt, hogyan süllyedt el az a halászcsónak.
Elfelejtettem az estét, amikor két ausztrál sráccal pingpongoztunk.
Abban a pillanatban azonban, amikor Ben mindezt felemlegeti,
elevenen felvillan az emlék.
– Az egyik Guy volt, a másik meg... – fintorgok –, hogy is hívták,
á, igen... Bilinek.
– Bili! – kuncog Ben, és felmutatja a hüvelykjét. – Hát persze.
A Mélák Bili.
Szinte hihetetlen, hogy egyszer sem gondoltam rá! Mackós alkatú
srác volt. A terasz sarkába szokta bevenni magát, ahol sörözgetett és
napozott. Több testékszere volt, mint amennyit valaha is láttam
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életemben. Azt hiszem, önkezűleg bűvészkedte magára egy tűvel.
Volt egy dögös barátnője, akinek Édi volt a beceneve. Éljenezve
néztük végig, miközben átszúrta a csaj köldökét.
– Az a calamari! – hunyom be a szemem. – Életemben nem ittam
olyan finom calamarit!
– És a naplementék! – lelkesedik Ben. – Emlékszel a
naplementékre? Amíg élek, nem felejtem el őket!
– És Arthur! – vigyorodom el az emléktől. – De jó fej volt!
Ő volt a panzió tulajdonosa. Rajongtunk érte, csüngtünk minden
szaván. A leglágyszívűbb pasas volt, akivel összehozott a sors.
Ötvenes lehetett, vagy talán valamivel idősebb, és a világon mindent
kipróbált. Járt a Harvardra; saját céget alapított, ami tönkrement;
körbevitorlázta a földgolyót, mígnem végül Ikonoszon kötött ki, ahol
elvett egy helybeli lányt. Esténként az olajfaligetében üldögélt
enyhén pityókásan. Azokról az időkről mesélt nekünk, amikor együtt
ebédelt Bili Clintonnal, és nem fogadta el az állásajánlatát. Annyi
kalandot élt át, olyan bölcs volt! Emlékszem, egyik este, amikor jól
beittam, és a vállán sírtam, ő csak simogatott, és bámulatos dolgokat
mondott (már nem emlékszem pontosan, mit, de arra igen, hogy
bámulatos volt).
– És a lépcsőre emlékszel-e?
– Ó, a lépcső! – sóhajtok fel. – Hogy bírtuk szusszal?
A panzió egy szirttetőn állt. A strandra száztizenhárom
lépcsőfokon lehetett lejutni, és onnan fel a házba. Napjában többször
is megtettük azt az utat. Nem csoda, hogy annyira soványka voltam.
– És Sarah-ra emlékszel? Mi történt vele?
– Sarah-ra? Hogy nézett ki?
– Bomba jó nő volt! A teste, mint egy istennőé, a bőre, akár a
selyem. – Láthatóan egészen elalél ettől az emléktől. – Ő volt Arthur
lánya! Lehetetlen, hogy ne emlékezz rá!
– Pedig nem.
Nem igazán csípem, amikor a jelenlétemben férfiak más nők
selymes bőréről áradoznak.
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– Talán már elutazott, mire te megjöttél – von vállat, és le is száll
a témáról. – És azokra a régi videókra emlékszel-e? A Dirk és
Sallyre? Kismilliószor megnéztük.
– Dirk és Sally! – kiáltom. – Te jó ég! Társak egy életre, társak a
járőrben! – kezdi rá Ben, a szirupos hang-alámondást utánozva.
– Társak mindhalálig! – szállók be a mókába, és szalutálok, ahogy
a sorozatban szokta a két zsaru.
Bennel vagy ötszázszor megnéztük együtt a Dirk és Sally sorozat
minden egyes epizódját, jószerével azért, mert más videokazetta nem
is igen volt a panzióban. Valamit csak nézni kellett a görög híreken
kívül, miközben az ember a reggelijét majszolta. Az 1970-es éveknek
ez a zsarusorozata egy párról szól, akik még a rendőrakadémián
jönnek össze, de aztán titokban tartják a házasságukat. Senki nem tud
a dologról, egy sorozat-gyilkoson kívül, aki a leleplezésükre tör.
Zseniális mű!
Hirtelen magam előtt látom, amint Bennel az étkezőhelyiség
vénséges vén kanapéján ülünk, lesült lábszárunk összefonódik,
mindketten vászoncipőt viselünk, pirítóst rágcsálunk, s a Dirk és
Sallyt nézzük, mialatt mindenki más a teraszon tartózkodik.
– És arra az epizódra emlékszel, amikor Sallyt elrabolja egy
szomszédja? – idézem fel az emléket. – Az volt a legjobb.
– Nem, szerintem az, amikor Dirk fivére odaköltözik hozzájuk, a
maffia alkalmazza séfként, és Dirk egyre arról faggatja, hol tanult
meg főzni. A drog meg ott az őszibarackos tortában...
– Ó, nagy ég, igen!
Mindketten elhallgatunk egy pillanatra, és elmerülünk
emlékeinkben.
– Senki emberfia nem látta a Dirk és Sallyt. De még csak nem is
hallottak róla – jegyzi meg Ben.
– A számból vetted ki a szót – helyeselek, bár igazság szerint
tökéletesen elfeledkeztem a sorozatról; egyszer sem gondoltam rá,
amíg szóba nem hozta.
– És az öböl! – csaponganak tovább nyugtalanul Ben gondolatai.
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Találkozik a tekintetünk, és egyszeriben minden visszatér.
Mámoros, forró, kamaszkori vágy forr az ereimben. A titkos
öblünkben csináltuk először. Aztán újra és újra, minden áldott nap.
Kicsiny, védett, homokos partszakasz volt ez a nagy öböl mellett.
Dingivel kellett odamenni, és a kutya se zavarta az embert. Ben
szállított oda minket. Ilyenkor rendszerint alig szólt, csupán időnként
jelentőségteljesen rám villantotta a szemét. Én meg csak ültem ott, a
dingi szélén, szinte lihegve a vágyakozástól.
Rápillantok. Le merném fogadni, hogy ugyanazt gondolja az
asztal túloldalán, amit én. Őt is elragadta a múlt varázsa, ugyanúgy
megrészegedett tőle, mint én.
– És ahogy kigyógyítottál az influenzámból – mondja lassan. –
Soha nem fogom elfelejteni!
Influenza? Semmi effélére nem emlékszem. De hát az emlékek
elég megbízhatatlanok. Ha Ben ezt mondja, bizonyára így is volt.
Nem akarom félbeszakítani, nem akarok ellentmondani neki, mert
ezzel elrontanám a hangulatot. Ezért csak elmerengve bólogatok.
– Az öledbe fogtad a fejem. Álomba énekeltél. Nem voltam
egészen magamnál a láztól, a hangodat azonban hallottam. Ez
segített át azon az éjszakán. – Belekortyol a borába. – Az
őrangyalom voltál, Lottie! Talán azért sikerültek félre a dolgaim,
mert te nem voltál ott mellettem.
Az őrangyala lennék? Romantikusan hangzik. Érdekel persze az
is, mi sikerült félre az életében... de ha firtatni kezdeném, megtörném
a pillanat varázsát.
Különben meg, kit érdekel? Mindenki elbaltáz ezt-azt, aztán
helyrehozza. Hogy mit csinál közben, csak rá tartozik.
Most a bal kezemre pillant.
– Hogy lehet, hogy eddig nem keltél el?
– Nem találkoztam az igazival – felelem közönyösen.
– Egy ilyen bombázó, mint te? Hisz bizonyára verekedtek érted.
– Talán így is volt – nevetem el magam, ám ez a kérdés, először
az este folyamán, kibillent kissé az egyensúlyomból. Nem tehetek
róla, de hirtelen eszembe villan, hogyan ismerkedtem meg
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Richarddal. Az operában történt, ami fura, mert nem járok
rendszeresen operába, ahogyan ő sem. Mindkettőnket a barátaink
hívtak meg. A Tosca jótékonysági előadása volt. Richard fekete
nyakkendőt viselt, magas volt, és elegáns. Abban a pillanatban, amint
megláttam valami szőkeség karján, belém nyilallt a féltékenység.
Még nem ismertem, és máris azt gondoltam a nőről, milyen
szerencsés. Richard vidáman nevetgélt, pezsgővel kínálta a partnerét,
aztán hozzám fordult: „Bocsánat, de nem mutattak be minket
egymásnak.” Kis híján belefulladtam az észvesztő barna szemébe.
így történt. Mágikus pillanat volt. Mint kiderült, nem is a szőke
nőcivel jött, és a szünet után széket cserélt, hogy mellém ülhessen.
Az első évfordulónkon visszamentünk az operába, és eddig azt
hittem, hogy ezt minden évben megismételjük, életünk végéig.
Ennyit erről. Csakhogy már senkit sem szórakoztathatok ezzel a
sztorival a lagzinkon a vendégsereg ámuldozó kiáltásaitól kísérve...
– Jaj, csak nem mondtam valami rosszat? Mi a baj? – kémleli az
arcomat Ben.
– Á, semmi, semmi – mosolyodom el sietve, sűrű pislogások
közepette. – Csak az élet, tudod, minden együtt...
– Pontosan, pontosan! – Hevesen bólogat, mintha megoldottam
volna valami fogas kérdést, amivel régóta birkózik. – Lotts... te is
úgy érzed, hogy alaposan kibabrált veled az élet?
– Igen – húzom meg a boromat. – De még menynyire!
– Mikor tizennyolc voltam, ott és akkor tudtam, mit akarok –
mereng a semmibe. – Világosak voltak a céljaim. De aztán
elkezdődik az élet, és a dolgok... elromlanak. Félresiklanak. Minden
összeesküszik ellened, ha érted, mire gondolok. És nem
menekülhetsz! Nem mondhatod: „Csak egyetlen rohadt pillanatot
kérek, hogy végiggondoljam, én mit akarok.”
– Ez teljesen így van – bólogatok komolyan.
– Görögország! Ez volt életem csúcspontja. Te meg az egész
együtt. – Szemlátomást magukkal ragadják az emlékek. – A világot
jelentettük egymás számára. Minden olyan egyszerű volt. Semmi
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nem volt olyan elcseszett, mint most. Te is így vagy ezzel? Neked is
ez volt életed legszebb időszaka?
Ködösen felidézem az eltelt tizenöt évet. Jó, akadtak azért
kellemes pillanatok hébe-hóba, általánosságban azonban egyetértek.
Elvégre is tizennyolc évesek voltunk. Forrófejűek. Végigittuk az
éjszakát, és meg se kottyant. Mikor bánt velünk ilyen kegyesen az
élet?
– A lehető legjobb – bólintok megfontoltan.
– Miért is nem maradtunk együtt, Lottie? Miért nem tartottuk
később a kapcsolatot?
– Edinburg és Bath – vonok vállat. – Bath és Edinburgh. Kissé
messze estek egymástól.
– Tudom. Ez azonban nem volt elég ok! – néz rám felindulva. –
Micsoda idióták voltunk!
A földrajzi akadályokat rengetegszer megvitattuk annak idején a
szigeten. Ő az Edinburgh-i Egyetemre készült, én Bathba. Csak idő
kérdése lett volna, hogy szétmenjünk. Nem volt értelme a nyár után
folytatni a kapcsolatunkat.
A tűzvészt követő napok különben is zűrösek voltak. Minden
kezdett szétesni. Különböző panziókba szállásoltak el minket a
szigeten. Nyakunkra jöttek a szülők. Volt, aki már a következő
hajójárattal befutott, pénzzel, ruhával és új útlevéllel a régi helyett.
Emlékszem, milyen búsan gubbasztott Edi az elegáns szüleivel a
tavernában. Éreztem, hogy a bulinak vége.
– Nem arról volt szó, hogy találkozunk Londonban? – jut hirtelen
eszembe. – De neked aztán Norman-diába kellett menned a
családoddal.
– Hát igen – sóhajt egy nagyot. – Ott kellett volna hagynom őket,
és hozzád költöznöm, Bathba. – Hirtelen rám függeszti a tekintetét. –
Soha nem találkoztam még olyan nővel, amilyen te vagy, Lottie!
Néha azt gondolom, mekkora barom voltam, hogy hagytalak
elmenni. Micsoda hígvelejű idióta!
A gyomrom hatalmas hátraszaltót vet, és kis híján félrenyelem a
bort. A lelkem mélyén reméltem, hogy mond majd valami effélét, de
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hogy ilyen hamar, arra nem számítottam. Kék szeme várakozón
fúródik az enyémbe.
– Én is – mondom, és egy falat lepényhalat teszek a számba.
– Ne mondd nekem, hogy volt jobb kapcsolatod valaha is, mint a
miénk! Mert én holtbiztosán tudom, hogy nem volt! – csap ököllel az
asztalra. – Talán nem láttuk akkor, mi a fontos, mi nem. Talán azt
kellett volna mondanunk: „A pokolba az egyetemmel, együtt
maradunk!” Ki tudja, mi sült volna ki belőle? Jók voltunk együtt,
Lottie! Talán elvesztegettük az elmúlt tizenöt évet, amit egymástól
távol töltöttünk. Gondoltál valaha is erre?
Akkora iramban nyomul előre, hogy eláll tőle a lélegzetem. Nem
igazán tudom, hogyan viselkedjem, ezért újabb adag lepényhalat
veszek a villámra.
– Mostanra házasok lehetnénk. Gyerekeink születhettek volna.
Értelme lenne az életemnek.
Majdhogynem magában beszél, és olyan elfojtott indulat fortyog
benne, aminek nem értem az okát.
– Szeretnél gyerekeket? – szalad ki a számon, mielőtt
visszaszívhatnám.
Alig hiszem el, hogy az első randin ezt kérdezem egy pasastól.
Máskor alaposan megjártam volna, csakhogy ez nem első randi. Ha
már arról van szó, a sokadik. Különben pedig ő hozta fel először a
kérdést. Amúgy sem randi ez. Szóval, csak semmi pánik.
– Igen, szeretnék. – Izzó tekintete megint rajtam állapodik meg. –
Készen állok a családalapításra, a gyerekkocsikra, a parkban tett
sétákra, az egész hóbelevancra.
– Én is. – Érzem, hogy könnyek szöknek a szemembe. – Én is
készen állok.
Egek! Már megint Richard jut az eszembe. Nem akarattal, de
megtörténik. Valaha arról fantáziáltam, hogy építünk majd a
kertünkbe az egyik fára egy játszóházat a srácainknak, Arthurnak és
Edie-nek. Vadul beletúrok a retikülömbe zsebkendőért. Pityergés
nem szerepelt a terveimben. Sem az, hogy Richardra gondolok.
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Szerencsére Ben mintha nem vette volna észre. Újratölti a
poharamat borral, aztán a magáét. Csaknem kivégeztünk egy teljes
üveget, nyugtázom enyhe megdöbbenéssel. Hogy csináltuk?
– Emlékszel az eskünkre? – rezzenek fel a kérdésére.
Ez nem lehet igaz!
Ereimet elönti az adrenalin. Alig kapok levegőt. Nem hittem,
hogy erre is emlékszik. Nem is akartam előhozakodni vele. Igazi
tinihecc volt, nevetséges semmiség.
– Mi volna, ha betartanánk? – néz rám őszintén, gondolom, csak
félig komolyan.
Vagy mégis? Nem, nem lehet ez komoly...
– Kissé elkéstünk – nyögöm ki elszoruló torokkal. – Arra az esetre
szólt, ha harmincévesen még nem házasodunk meg. Most
harminchárom vagyok.
– Jobb későn, mint soha. – Valamit érzek az asztal alatt. A lábfeje
rátalált az enyémre, és most a cipőt tolja le róla. – A közelben lakom
– súgja, és keze az enyémre kulcsolódik.
Bizseregni kezd a bőröm. Olyan ez, mint az izmok emlékezete.
Vagy a szexé. Tudom, hol fogunk kikötni.
De... de... valóban ezt akarom? Mi folyik itt? Gondolkodj, Lottie!
– Kérnek desszertet? – szakít ki révületemből a pincér hangja.
Felkapom a fejem, és az alkalmat kihasználva elhúzom a kezem.
– Izé... köszönöm, én kérek.
Átfutok a desszertek során az étlapon. Arcomban lüktet a vér, és
közben vadul jár az agyam. Mibe megyek bele? Mibe? Mibe?
Minden hosszú távú kapcsolatom így kezdődött. Kézen fogjuk
egymást az asztal fölött, miközben ereimben vad iramban lüktet a
vér. Gondosan kiválasztott fehérnemű, legyantázott szőrzet, aztán
forró, találékony, mesés szex. (Vagy rettenetes, mint azzal a tökfej
dokival. Huh! Az ember azt hinné, egy orvos csak tisztában van az
emberi test működésével. De ki is dobtam hamarosan.)
A lényeg az, hogy soha nem a kezdet a gond, hanem a folytatás.
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Különös meggyőződés lesz úrrá rajtam, amit korábban nem
tapasztaltam. Mindent másként kell csinálnom. Változtatnom kell a
menetrenden. De hát hogyan? Hogyan?
Ben újra megfogja a kezem, és már a csuklóm belső oldalát
csókolgatja, de úgy teszek, mintha észre se venném. Muszáj
rendeznem a gondolataimat.
– Mi a baj? – néz fel, szája még mindig a bőrömön. – Túl feszült
vagy, Lottie. Pedig nincs értelme harcolnod ellene. Ez a sors
rendelése. Te és én. Tudod, hogy így van.
A szemében ugyanaz a mámoros sóvárgás ül, mint régen, és
engem is begerjeszt. Éppenséggel meg is adhatnám magam, és lenne
egy csodás, szenvedélyes éjszakám, hogy jobb kedvre derüljek.
Igazán megérdemelném.
Mi van azonban, ha több lehetne ez egyetlen éjszakánál? Hogyan
kéne csinálnom? Mit tegyek?
Sokat segítene, ha nem forogna velem a világ.
– Ben, meg kell értened – húzom el újra a karomat. – Nem
vagyunk már tizennyolc évesek, rendben? Nem kalandra vágyom,
hanem... többre. Házasságra. Elkötelezettségre. Közös életre
valakivel. Gyerekekre, meg ami ezzel jár.
– Én is! – mondja türelmetlenül. – Hát nem figyeltél eléggé?
Veled kellett volna leélnem ezeket az éveket. Lottie – szegezi rám
izzó tekintetét. – Én soha nem szűntem meg téged szeretni!
Egek, szeret engem! Újra elered a könnyem. S ahogy őt nézem,
döbbenek rá, hogy én is mindvégig Bent szerettem. Mondjuk, nem
jöttem rá eddig, de valahol ott élt a tudatom mélyén. Kitartóan, mint
holmi zümmögő háttérzene. Most pedig ez az érzés újra
megizmosodik, és lángoló szenvedéllyé nő.
– Én sem. – Hangomban újdonatúj meggyőződés remeg. –
Tizenöt éven át egyedül téged szerettelek.
– Tizenöt év! – szorongatja a kezemet. – Bolondok voltunk, hogy
elengedtük egymást.
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Lehengerlő ez a romantika. Na, egy ilyen sztorit igazán jóízűen
lehetne mesélni a lakodalmamon. Szájtátva hallgatnák! Tizenöt évet
külön töltöttünk el, de aztán ismét egymásra találtunk!
– Be kell pótolnunk az elvesztegetett időt – tapasztja száját az
ujjaimra. – Drága Lottie! Édes szerelmem!
Ezek a szavak balzsamként hatnak a lelkemre. Ajkának érintése a
bőrömön szinte elviselhetetlenül vadító. Egy pillanatra behunyom a
szemem. De nem! – int egy belső hang. Nem akarhatom, hogy ez a
románc is a többi sorsára jusson.
– Hagyd abba! – kapom el a kezemet. – Ne csináld, Ben! Tudom,
mi lenne ebből, és belehalnék.
– Miről beszélsz? – bámul rám elképedve. – Hisz mindössze az
ujjaidat csókolgattam.
Kissé szörcsögős a hangja. Hissz mindösssze az ujjaidat
csókolgattam. De talán az enyém is ilyen.
Megvárom, amíg a pincér lesöpri a morzsákat az asztalunkról,
aztán újrakezdem, halk, remegő hangon.
– Nem először történik ez velem. Tudom, mi következne. Az
ujjaimat csókolgatod, aztán én a tieidet. Ágyba bújunk. A szex isteni.
Újra szexelünk. Fülig szerelmesek leszünk. Kiruccanunk
Cotswoldsba. Talán veszünk egy közös kanapét vagy egy IKEAkönyvszekrényt. Eltelik két év, amikor ideje lenne összeházasodni...
de ez valahogy elmarad. Kezd elromlani a kapcsolatunk. Sokat
veszekszünk, aztán szétmegyünk. És ez borzasztó.
Elszorul a torkom, miközben a ránk váró sorsot ecsetelem. Olyan
elkerülhetetlennek látszik, és olyan szomorú.
Bent szemlátomást meglepi az általam vázolt forgatókönyv.
– Rendben – mondja végül, és gyanakodva méreget. – De... mi
van, ha nem megy tönkre a kapcsolatunk?
– Pedig tönkremenne. Ez törvényszerű! Mindig ez lesz belőle! –
nézek rá könnybe lábadt szemmel. – Túl sokszor csináltam végig.
Tudom, amit tudok.
– Akkor is, ha nem veszünk IKEA-könyvszekrényt?
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Tudom, hogy megpróbálja elviccelni a kérdést, de én komoly
maradok. Tizenöt évet haszontalan randizgatással töltöttem el, jövök
rá hirtelen. Márpedig a randizgatás sehová sem vezet. A
randizgatásnak köszönhetem Richardot. Ez itt az alapprobléma.
– Oka van annak, miért mentek félre az eddigi kapcsolataid –
próbálkozik újra Ben. – Nem az igazival találkoztál. De én az
vagyok!
– Ezt meg honnan tudod?
– Mert... mert... Jesszusom! Hogyan értessem meg veled? – túr
bele a hajába csüggedten. – Rendben, győztél! Csináljuk akkor úgy,
ahogy a szüléink. Lottie, leszel a feleségem?
– Ugyan hagyd már! – mormogom. – Nincs szükségem semmiféle
körítésre.
– Komolyan gondolom. Hozzám jössz?
– Irtó vicces – kortyolok a boromba.
– Komolyan mondom. Hozzám jössz akkor?
– Elég legyen ebből!
– Hozzám jössz?
Már szinte kiabál. A szomszédos asztalnál ülő pár átpillant ránk.
Elmosolyodnak.
– Psszt! – hurrogom le. – Ez már nem olyan vicces.
Legnagyobb megdöbbenésemre ekkor felkel az asztaltól, elém
térdel, és összeteszi a kezét. Egyre több vendég fordul felénk.
Vadul kalapál a szívem. Ez nem lehet igaz!
– Charlotte Graveney – kezdi kissé imbolyogva. – Tizenöt évet
fecséreltem el olyan nőkre, akik a nyomodba se érnek, akik halvány
utánzataid. Most azonban, hogy újra elém került az eredeti, semmi
szín alatt nem engedem el. Nélküled sötétben tévelyegtem, most
azonban ki szeretnék jutni a napvilágra. Kérlek, kérlek, jöjj hozzám
feleségül! Tedd meg nekem ezt a szívességet!
Különös érzés kerít hatalmába. Mintha fűrészporral lenne tele a
fejem. Ben megkéri a kezemet. Igazándiból. Ez a lánykérés nagy
pillanata!
– Sokat ittál – térek ki a válasz elől.
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– Annyit azért nem. Nos, hozzám jössz? – kérdezi újra.
– De hiszen már alig ismerlek! – nevetek fel zavartan. – Nem
tudom, miből élsz, hol laksz, mit akarsz az élettől.
– Papírgyáram van. Shoreditchben. Olyan boldog szeretnék lenni,
mint amikor veled voltam. Arra ébredni reggel, hogy kikúrom
belőled a szuszt. Olyan gyerekeket akarok, akiknek olyan a szemük,
mint a tiéd. Lottie, tudom, hogy hosszú évek teltek el, de én még
mindig én vagyok. Ben. – Szeme körül ugyanolyan észvesztő ráncok
képződnek, mint máskor is. – Nos, hozzám jössz, vagy sem?
Rámeredek, kapkodom a levegőt, cseng a fülem. De nem tudom,
az öröm harangzúgása-e ez, vagy vészcsengő.
Úgy értem, számítottam arra, hogy valami elkezdődhet itt, ha Ben
még érdeklődik irántam. Ez azonban minden várakozásomat
felülmúlja. Hisz végig csak rám gondolt! El akar venni! Gyerekeket
szeretne! Valamiféle zenét is hallani vélek. Azt hiszem, hegedű.
Talán ez lesz az! TALÁN Ő LESZ AZ IGAZI! Nem Richard volt az,
hanem ő!
Iszom egy korty vizet, és megpróbálok rendet teremteni kavargó
gondolataim között. Maradjunk józanok! Gondoljuk ezt végig
alaposan! Veszekedtem vele valaha is? Nem. Jól éreztem magam a
társaságában? Igen. Tetszik? A pokolba is, nagyon! Mi mást kellene
tudnom a jövendőbelimről?
– Nem lyukasztattad ki a mellbimbódat? – kérdezem hirtelen
balsejtelemtől vezérelve.
Nem igazán csípem ugyanis a kilyukasztott mellbimbót.
– Egyiket sem. – Színpadiasan feltépi az ingét, hogy
lepattogzanak a gombjai.
Nagy szemeket meresztek lesült, izmos mellkasára. Mmm...
ugyanolyan kívánatos, mint valaha.
– Csupáncsak bele kell egyezned – tárja szét a kezét spicces
határozottsággal. – Ez minden, Lottie, amit kérek tőled. Többnyire
azért kutyuljuk össze a dolgokat, mert túl sokat tökölődünk. Ne
ragozzuk ezt túl! A fenébe is, épp elég időt vesztegettünk el eddig is!
Szeretjük egymást. Ugorjunk bele!
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Igaza van. Szeretjük egymást. És olyan gyerekeket szeretne,
akiknek a szeme az enyémre hasonlít! Ilyen szépet még senki nem
mondott nekem. Richard sem.
Kóvályog a fejem. Megpróbálok józanul gondolkodni, de
kicsúszik lábam alól a talaj. Hihetek neki? Nem csupán ágyba akar
vinni? Ez életem legromantikusabb pillanata, vagy hiszékeny liba
vagyok?
– Hát... talán – mondom végül.
– Talán?
– Csak... egy pillanatot kérek.
Felkapom a retikülöm, és a női mosdó felé indulok. Muszáj ezt
végiggondolnom. Világos fejjel. Legalábbis, amennyire az adott
körülmények között lehetséges, mivel forog velem a mosdó, és az
arcomnak a tükörben mintha három szeme volna.
Éppenséggel működhetne is a dolog. Efelől nincs kétségem. Csak
hát mit tehetek én azért, hogy működjön? Hogy ne csússzon minden
ugyanarra a vágányra, mint az összes eddigi, halálra ítélt, tönkrement
kapcsolatom.
Miközben fésülködöm, sorra veszem, hogyan kezdődött a többi.
Milyenek voltak azok az első randik. Hány és hány női mosdóban
álltam már az évek során, hogy felfrissítsem az ajakrúzsomat,
miközben azt gondoltam: „Vajon ő-e az igazi?” Minden ilyen
alkalommal eltöltött a remény, fel voltam dobva. Mi siklott félre
akkor mégis? Mit csináljak most másként? Mit tehetek azért, hogy ne
romoljon el ez is, mint az összes többi?
Hirtelen eszembe jut az a könyv, amit reggel láttam. Fordíts a
dolgon, ez volt a címe. Fordítsd meg a nyíl irányát, változtass irányt!
Jól hangzik. Igen. De hogyan változtathatok életem irányán? Hirtelen
hallani vélem újra annak a bolond vénasszonynak a szavait, aki egy
másik mosdóban ezt mondta: A férfiak olyanok, mint az őserdő
vadjai. Amint elejtették a zsákmányt, felfalják, aztán beverik a
szunyát. Talán nem is volt olyan bolond. Talán beletalált valamibe.
Hirtelen abbahagyom a fésülködést. Villámcsapásként ér a
megvilágosodás. Megtaláltam a megoldást. A bal agyfélteke
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szüleménye. Én, Lottie Graveney igenis visszájára fordíthatom az
eddigi kudarcokat. Csak épp fordítva kell eljárnom, mint a korábbi
pasijaimmal.
Szembenézek önmagammal a tükörben. Csöppet fel-dúltnak
látszom, de hát mi ebben a meglepő? Ha korábban jókedvem támadt,
most a hetedik mennyországban érzem magam. Úgy örvendezem,
mint egy atomtudós, aki új elemi részecskét fedezett fel, és ezzel a
fizika egész világképét megváltoztatta. Tudom, hogy jó úton járok!
Tudom, tudom!
Visszarobogok a helyemre, meg-megbotolva a tűsarkúmban.
– Nem lesz szex – jelentem ki ellentmondást nem tűrően.
– Micsoda?
– Amíg össze nem házasodunk. Nem lesz szex – telepedem le a
helyemre. – Ez a feltételem. Ha nem tetszik, az se baj.
– Micsoda?
Ben szemlátomást nehezen tér magához a meglepetéstől, én
azonban angyalian mosolygok vissza rá.
Briliáns ötlet! Ha tényleg szeret, kivárja. És akkor esélyem sem
lesz arra, hogy bármit elszúrjak a házasságkötés előtt. A legjobb a
dologban, hogy mesés mézesheteink lesznek. Test és lélek egyesül
egyszerre, egy füst alatt. Ahogy a friss házasoknál mindig is lennie
kellene.
Ben inge még mindig nyitottan leffeg. Magam elé képzelem
pucéron, valami csodás hotelágyon, rózsaszirmoktól övezve. Már a
gondolatára is reszketés fog el.
– Viccelsz velem? – nyúlik meg az ábrázata. – De hát miért?
– Mert azt szeretném, ha ezúttal minden másként lenne. Meg
szeretném törni az átkot. Szeretsz, nem igaz? Én is szeretlek. Együtt
akarunk élni?
– Tizenöt éven át szerettelek. Tizenöt kurva évet dobtunk ki az
életünkből, Lottie – csóválja a fejét.
Látom rajta, hogy újabb ittas szónoklatra készül.
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– Na és. Kicsivel tovább várunk. És akkor igazi nászéjszakánk
lesz. Ahogy illik. Gondold csak meg! Addigra már majd megveszünk
a szexért.
Meztelen lábfejemmel felfelé tapogatózom a lába szárán.
Üdvözült mosoly ül az arcára. Tévedhetetlen húzás.
Egy pillanatig egyikünk sem szólal meg. Fogalmazzunk úgy, hogy
más csatornákon kommunikálunk.
– Tulajdonképpen jó muri lesz – köszörüli meg a torkát.
– De még mennyire! – Mintegy mellékesen kigombolok néhány
gombot a blúzomon, és előrehajolok, hogy rálásson a megemelt
melltartómra. Másik lábam már a lába közénél jár. Szemlátomást
elment a hangja. – Emlékszel a születésnapi bulidra? – búgom. – A
parton. Újrajátszhatjuk.
Nos, ha igen, térdvédőt veszek fel hozzá. Egy héten át tele voltam
horzsolásokkal. Mintha csak olvasna a gondolataimban, behunyja a
szemét, és halkan felnyög.
– Még megölsz a végén!
– Csodás lesz!
Hirtelen magam előtt látom kettőnket, amint a szobámban
heverünk összefonódva, körülöttünk a sok meggyújtott, illatosított
gyertyával.
– Tudod, milyen izgató vagy? A legszívesebben nyomban az
asztal alá másznék! – Megragadja a kezem, és csócsálni kezdi a
hüvelykujjam. Ezúttal azonban nem húzom el. Egész testem
rezonálni látszik ajka, foga érintésére a bőrömön. Minden
porcikámon érezni akarom őt! Emlékszem, milyen volt. Emlékszem
rá. Hogyan is felejthettem volna el?
– Nászéjszaka, huh! – mondja végül.
A lábujjaim tovább teszik a dolgukat, hogy mennyire jól, arról
kézzelfogható bizonyítékaim vannak. Eztán minden úgy megy, mint
a karikacsapás.
– Igen, nászéjszaka – bólintok.
– Tudod, hogy addig belehalok a vágyakozásba?
– Én is, de annál jobb lesz utána.
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Egész hüvelykemet a szájába veszi. Elakad a lélegzetem, ahogy az
érzés végigviharzik a testemen. Le kell innen lépnünk, különben a
pincér még különszobát ajánl kis kettősünknek.
És amikor Richard értesül majd minderről...
Nem, ezt ne! Richardnak semmi köze a dologhoz. Az univerzum
mellettünk áll, a sors is így rendelkezett. Egész életünket
meghatározó romantikus történet ez, amelynek Richard csupán
felejthető állomása.
Tudom, hogy jócskán felöntöttem a garatra. Hogy ezt egy kissé
elsiettem. Mégis annyira helyénvalónak tűnik. És ha fáj is még a
szívem, akkor ez az egész varázslatos gyógyír a sebeimre. A végzet
akarta úgy, hogy szakítsak Richarddal. Hogy nyomorultul
szenvedjek. E szenvedéseket jutalmazza jegygyűrűvel és minden
eddiginél forróbb szexszel a karmám.
Akkor ezen a tombolán nem is ezer fontot nyertem, hanem
egymilliót.
Ben üveges szemmel mered a semmibe, és én is egyre
szaggatottabban szedem a levegőt. Nem tudom, meddig bírom így.
– Mikor házasodunk össze? – mormogom.
– Hamar – sóhajt egy óriásit. – Nagyon, nagyon hamar.
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FLISS

Remélem, Lottie jól van. Őszintén remélem. Két hétig voltam
szabadságon, de nem jelentkezett. Nem válaszolt az érdeklődő smseimre. Utoljára akkor hívott, amikor San Franciscóba akart repülni
Richard után. Ami szörnyű hiba lett volna. Szerencsére lebeszéltem
róla.
Azóta azonban teljes a csönd. Próbálkoztam a hangpostával is az
sms mellett, de eredménytelenül. A gyakornokával sem mentem
semmire. Ő ugyanis arról biztosított, hogy naponta bejár dolgozni, de
így legalább tudom, hogy Lottie él, és hogy nem esett baja. Holott
nem rá vall, hogy ennyire elzárkózzon. Ami fölöttébb aggaszt. Ma
este átugrom hozzá, megnézem, mi van vele.
Előveszem a mobilomat, és újabb sms-t küldök: „Hahó, hogy
ityeg a fityeg?” Aztán elteszem a mobilt, és végignézek az iskolai
játszótéren. Tele van szülőkkel, gyerekekkel, dadusokkal, kutyákkal
és rollerező kiskölykökkel. Ez az első tanítási nap, ezért sok a
lebarnult arc, a kisuvikszolt cipő és a frissen nyírt frizura. És most
csak a mamákról beszélek.
– Fliss! – szólít meg valaki, ahogy kiszállok a kocsiból. Anna az,
szintén anyuka. Egyik kezében műanyag ételdoboz, a másikban a
kutya póráza. Ennek a végén a labradora alig várja, hogy
elszabaduljon. – Hogy vagy? Szia, Noah! Egyszer már valóban le
kéne ülnünk kávézni...
– Szívesen – bólogatok.
Valahányszor összeakadunk, megbeszéljük, hogy beülünk
valahová. Két éve megy így, eddig azonban nem sikerült
összehoznunk. De ez mégse számít annyira. Nem ez a lényeg.
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– Az a hülye utazási projekt! – panaszolja az iskola bejárata felé
menet. – Hajnali ötkor keltem, hogy befejezzem. Te, gondolom,
szintén utazást választottál, hisz ez a te asztalod! – nevet fel vidáman.
– Miféle utazásról beszélsz?
– Tudod, a gyakorlati foglalkozásra! – mutat az ételdobozra. –
Ahogy elterveztük. Béna egy terv, meg kell hagyni. A magunk
részéről ezüstpapírral vontunk be egy játékot. Aligha nevezhetném
házilag készült eszköznek, de azt mondtam Charlie-nak: „Édesem,
Mrs. Hocking nem fogja észrevenni, hogy játékszer van a papír
alatt.”
– Mi köze mindennek az utazáshoz? – kérdem újra.
– Tudod! Készítenünk kellett egy eszközt, aztán majd kiállítják a
legjobbakat. Gyere, Charlie, becsöngettek!
Miféle átkozott tervet vállalhattam?
Mrs. Hocking felé közeledve újabb anyukát pillantok meg, Jane
Landgridge-et, aki épp egy balsafából és papírból készült óceánjáró
modelljét nyújtja át a tanítónőnek. Három kéménye van. A parányi
kabinablakok tökéletes rendben sorakoznak az oldalán, a fedélzeten
meg apró gyurmafigurák napoznak a kékre festett úszómedence
körül. Csak ámulok és bámulok, szóhoz se jutok a csodálkozástól.
– Ne haragudjon, Mrs. Hocking – mondja Jane. – A festék nem
teljesen száradt még meg. De olyan öröm volt az elkészítése, nem
igaz, Joshua?
– Jó napot, Mrs. Phipps – köszönt a tanítónő vidáman. – Hogy
sikerült a nyaralás?
Mrs. Phipps. Valahányszor ezt hallom, a fogam csikorgatom
mérgemben. Az istennek se tudom rávenni az iskolát, hogy Miss
Graveney-nek tituláljanak. Az igazság az, én sem nagyon tudom, mi
lenne a jobb. Nem akarom elvenni Noah-tól a megszokott nevét, és
nem kívánok nagy hűhót csapni azzal, hogy megtagadom Daniel
vezetéknevét. Különben is, jó érzés, ha ugyanaz a családnevünk a
fiammal, valamiféle összetartozás érzését kelti.
Vadonatúj vezetéknevet kellett volna választanom neki, amikor
megszületett, csak kettőnknek. Válásbiztosat.
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– Mama, elhoztad a hőlégballont? – néz rám aggódva Noah. –
Nálunk van a hőlégballon?
Üres tekintettel meredek rá. Gőzöm sincs, miről beszél.
– Noah azt vállalta, hogy hőlégballont készít. Ragyogó ötlet! – jön
elénk a lépcsőn Mrs. Hocking mosolyogva.
Az a fajta hatvanas nő, aki buggyos nadrágokban éli le az életét.
Olyan
nyugodt,
kiegyensúlyozott,
hogy
megveszekedett
futóbolondnak érzem magam mellette. Most azonban üres kezemre
szegezi a tekintetét.
– Elhozta?
Úgy nézek én ki, mint aki hőlégballont rejteget az inge alatt?
– Nálam ugyan nincs – hallom magamat. – Hogy is lenne?
– Ah – enyészik el a tanítónő mosolya. – Nos, amennyiben
csipetnyi esélye van, Mrs. Phipps, hogy még a délelőtt folyamán
behozza nekünk, fel tudjuk venni a kiállított tárgyak közé.
– Hogyne, persze! – villantok felé egy magabiztos mosolyt. –
Mindössze egy apró részletre lenne szükségem. Beszélhetnék Noahval egy pillanatra? – Félrevonom, és lehajolok hozzá: – Miféle
hőlégballon ez, drágám?
– Az én hőlégballonom. Az utazási projekthez – feleli, mintha ez
napnál is világosabb lenne. – Mára kellett behoznunk.
– Jó – mondom. Igyekszem megőrizni a hidegvéremet, noha
majdnem felrobbanok. – Nem tudtam, hogy ilyen feladatot kaptatok.
Egy szóval sem említetted.
– Elfelejtettem – bólint. – De emlékezz csak vissza, volt egy
levelünk.
– Miféle levél?
– Amit apu a gyümölcsöstálba tett.
Őrjöngő düh vesz erőt rajtam. Tudtam. Hogy tudtam ezt, vinné el
az ördög!
– Rendben. Értem – körmeimet a tenyerembe vájom. – Nos, apu
nem szólt erről. Milyen kár!
– Pedig beszélgettünk vele arról, mit vállaljak. Ő javasolta a
hőlégballont – csillan fel a fiam szeme. – Apu azt mondta, nem kell

100

hozzá más, csak egy lufi. Azt befedjük papírmaséval, aztán kosarat
és embereket ügyeskedünk hozzá. Meg köteleket. Utána befestjük.
Batman is ott lehet az utasok között! – Noah pofija kipirul
izgalmában. – Megcsinálta? Nálad van?
– Mindjárt... megkérdezem. – Úgy érzem, mintha a mosolyomat
az arcomra ragasztották volna. – Menj, mássz fel addig arra a
mászókára!
Arrébb megyek, és feltárcsázom Daniel számát.
– Daniel Phi...
– Itt Fliss beszél – hallgattatom el. – Van valami esélye, hogy per
pillanat az iskola felé repesztesz egy papírmasé hőlégballonnal,
Batmannel a kosarában?
Hosszú hallgatás támad a vonalban.
– Á – mondja végül. – A francba! Bocs, elfelejtettem.
A hangjából cseppnyi aggodalom sem érződik.
A legszívesebben megölném.
– Nem! Semmi „bocs”. Ezt nem teheted meg velünk, Daniel, sem
a fiaddal, sem velem...
– Nyugi, Fliss! Hisz csak egy nyamvadt iskolai feladat.
– Nem nyamvadt! Noah-nak irtózatosan fontos! Te... te már
megint... – lihegve elhallgatok. Úgyse értené. Nincs értelme
kiborulnom miatta. Magamra vagyok utalva, és kész. – Kösz, Daniel.
Majd megoldom valahogyan.
Kikapcsolom a mobilt, még mielőtt egy mukkot is szólhatna.
Elszánt elhatározás lesz úrrá rajtam. Nem hagyom cserben Noah-t!
Megkapja a hőlégballonját, ha addig élek is!
Kinyitom a kocsit a távirányítós kulccsal, és felpattintom az
aktatáskám fedelét. Van benne egy kicsiny kartonpapír doboz valami
díszebédről. Ez lesz a kosár. Kötélnek megteszik az edzőcipőm
fűzői. Papírt és tollat kerítek elő az aktatáskámból, és magamhoz
intem Noah-t.
– Akkor fejezzük be együtt azt a hőlégballont – mondom
vidáman. – Nem rajzolnál egy Batmant, hogy a kosárba tegyük?
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Miközben ő elmerülten rajzol a kocsi ülésére hajolva, én kifűzőm
a cipőmet. Barna, pettyes fajta, tökéletes kötél lesz! Celluxot veszek
elő a kesztyűtartóból. Ami pedig magát a hőlégballont illeti...
A francba! Mi lenne jó erre? Sajnos nem járok-kelek a világban
hőlégballonokkal, arra az esetre, ha szükség lenne rájuk...
Nevetséges, képtelen gondolat kerít hatalmába. Nem is olyan
kivitelezhetetlen... de nem, nem, ez lehetetlen! Szó sem lehet róla!
Öt perc múlva Mrs. Hocking elé állok, kezemben a
hőlégballonnal, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga. A
körötte álldogáló anyukáknak leesik az álla. Valójában az egész
játszótérre mélységes csönd borul.
– Ez Batman! – mutat Noah a kosárra büszkén. – Én rajzoltam!
Az összes gyerek Batmant bámulja, az összes anyuka ezzel
szemben a hőlégballont, ami nem más, mint egy felfújt, ultravékony
gumióvszer. Egész nagyra sikerült. A végén a dudort vígan lengeti a
szél.
Annából kipukkad a röhögés, de amikor körbepillantok, csupa
ártatlan ábrázat néz vissza rám.
– Te jó ég, Noah! – rebegi Mrs. Hocking elhalón. – Mekkora
hőlégballonod van!
– Szégyen, gyalázat! – fakad ki Jane, aki magához szorítja a
hajóját, mintegy védekezésül. – Ez egy iskola, ha nem tudnád! Ők
pedig a gyerekeink!
– Ami őket illeti, nem is látnak mást, csak egy hőlégballont –
vágok vissza. – A férjem cserbenhagyott – fordulok bocsánatkérőn
Mrs. Hockinghoz. – Nem volt túl sok időm.
– Helyes, nagyon helyes, Mrs. Phipps! – szedi össze magát a
tanítónő. – Ez igazán kreatív megoldás...
– És mi lesz, ha szétpukkad? – veti fel Jane.
– Van tartalékom – vágom rá diadalmasan, és az orra elé dugom a
Durexek különböző fajtáit felvonultató dobozomat; akár egy pakli
kártya.
A következő pillanatban rájövök, mit művelek, de már elkéstem.
Lángoló képpel takarom el a kezemmel az egyedien elhelyezett
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bordák fokozzák a gyönyört és a speciális síkosítás feliratokat.
Ujjaim úgy terülnek szét a csomagon, akár a tengeri csillag
nyúlványai.
– Azt hiszem, bizonyára találunk lufit az osztályban Noah-nak,
Mrs. Phipps – mondja végül Mrs. Hocking.
– Ezeket inkább csak tartsa meg magának a... – szemlátomást nem
talál szavakat a folytatásra.
– Ahogy mondja – hallgattatom el. – Jó ötlet. A többit meg
felhasználom a... na, arra. Úgy értem, nem, persze – nevetek fel
élesen. – Ami azt illeti, vélhetőleg úgysem kellenek semmire.
Természetesen szem előtt tartom a biztonságot, ahogy kell, és... –
nyomorultul elhallgatok.
Nagyon úgy tűnik, épp most fejtettem ki a fiam tanítónőjének,
mikor használok óvszert és mikor nem. Nem is tudom, hogyan
keveredtem bele ebbe a témába.
– Rendben! Akkor ezeket elviszem – hadarom vidáman. – Majd
felhasználom őket... erre vagy arra.
Sietve a táskámba gyömöszölöm a kondomokat. A Pleasuremaxet
elejtem közben. Lenyúlok érte a földre, mielőtt egy hétéves a
markába kaparintaná. Az anyukák tátott szájjal merednek rám,
mintha egy autóbaleset szemtanúi lennének.
– Remélem, jól sikerül a kiállítás. Érezd jól magad, Noah! –
megpuszilom, és átadom neki a hőlégballonját, majd sarkon
fordulok, és sietve a kocsi felé masírozom.
Közben nehezen kapok levegőt. Megvárom, amíg kiérek az útra,
az autótelefonon aztán felhívom Barnabyt.
– Nem fogod elhinni, mi Daniel legújabb húzása! – kezdem egy
szuszra. – Noah kapott egy iskolai feladatot, de erről ő egyetlen szót
se szólt...
– Fliss! – szól közbe. – Nyugodj meg, kérlek!
– Kénytelen voltam egy felfújt óvszert odaadni Noah
tanítónőjének. Hőlégballon helyett!
A vonal túloldalán Barnaby pukkadozó röhögésben tör ki.
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– Egyáltalán nem volt vicces! Ez egy alávaló gazember! Úgy tesz,
mintha törődne a fiunkkal, de halálosan önző, és folyton pácban
hagyja...
– Fliss! – Barnaby hangja most határozottan cseng. El is hallgatok
menten. – Ennek véget kell vetned!
– Minek? – meredek a kihangosított készülékre.
– Annak, hogy naponta az exférjedről háborogsz. Hadd adjak egy
tanácsot, régi barátodként. Ha így folytatod, mindenkit az őrületbe
kergetsz, saját magadat is beleértve. Tévedni emberi dolog. Igen?
– De hát...
– Hidd el, Fliss! – Kis szünetet tart, aztán folytatja. – És senkinek
nem használ, ha újra meg újra bepöccensz. Tovább kell lépned! Éld a
magad életét! Menj el randikra, ismerkedj, de ne emlegesd közben az
exférjed alsóneműjét!
– Miről beszélsz? – mondom, értetlenséget mímelve.
– Randira mentél, vagy nem? Randim! – A vonal túloldaláról is
megérzem, hogy most Barnaby húzta fel magát. – Flörtölnöd kellett
volna Nathannel. Nem kinyitni a laptopodat, és felolvasni neki
Daniel teljes bűnlajstromát.
– Nem is az egészet olvastam fel! – tapogatom meg a nyakamban
lógó pendrive-ot. – Csak erre kanyarodott a beszélgetés, őt pedig
szemlátomást érdekelték a részletek...
– Nem érdekelték! Csupáncsak udvarias volt. Elmondása szerint
öt teljes percen keresztül Daniel alsóneműjével traktáltad.
– Ez azért túlzás! – tiltakozom sértődötten.
De azért lángol a képem szégyenemben. Meglehet, valóban
megvolt az öt perc is. Addigra talán többet ittam a kelleténél.
Különben pedig Daniel alsógatyáiról tényleg lehet mit mondani, mert
minősíthetetlenek.
– Emlékszel az első találkozásunkra, Fliss? – folytatja Barnaby
könyörtelenül. – Azt mondtad akkor, történjék bármi, nem fogsz
megkeseredni...
Eláll a szavam a meglepetéstől, hogy ezt felemlegeti.

104

– Nem is keseredtem meg! Csak haragszom. Szomorú vagyok. –
További elfogadható érzelmi kifejezések után kutatok az
emlékezetemben. – Letörtem. Rezignált lettem. Filozofikus.
– Náthán azt mondta rád, megkeseredtél.
– Dehogy keseredtem meg! – ezt szinte kiabálva mondom. – Csak
tudnék róla, ha így lenne!
Csönd támad a vonal túloldalán. Nehezen, kapkodva szedem a
levegőt. Tenyerem is megizzadt a kormányon. Eszembe jut az a randi
Nathannel. Akkor úgy éreztem, mulatságosan, távolságtartóan,
ironikusan beszélek Dánielről. Náthán pedig egyetlen szóval sem
jelezte, hogy nem élvezi a társaságomat. Mindenki ilyen velem?
Igyekeznek elviselni?
– Jó – mondom végül. – Most legalább ezt is tudom. Kösz a
felvilágosítást.
– Szívesen, máskor is – visszhangzik a kocsiban Barnaby vidám,
pattogó hangja. – Maradjunk annyiban, hogy a barátod vagyok, és
őszintén neked drukkolok. De erre van szükséged, Fliss! Hogy ne
kendőzzem el előled az igazságot. Hamarosan újra beszélünk.
A munkahelyemre beérve látom, hogy tele van az e-mail fiókom,
de csak ülök az íróasztalomnál, és üres tekintettel révedezem a
számítógép előtt. Barnaby szavai jobban bántják a hiúságomat, mint
amennyire hajlandó vagyok elismerni. Úgy, szóval megkeseredett,
torz lelkű csoroszlya lett belőlem! Idővel púpos vén banyaként
végzem, aki fekete csuklyában araszol az utcán, a világot átkozva és
a botját rázva a járókelőkre. Mosolytalan, zord arccal riogatom majd
a környék gyerekeit, akik elfutnak, ha meglátnak.
Szép jövőnek nézek elébe, mondhatom.
Egy idő után a telefonért nyúlok, és tárcsázom Lottie hivatali
számát. Hátha felvidíthatjuk egymást.
Valami Dolly válaszol, Lottie fiatal asszisztense.
– Á, Dolly! – mondom. – Ott van valahol Lottie?
– Nem, vásárolni ment. Nem tudom, mikor ér vissza.
Vásárolni? – pislogok meglepetten a készülékre. Tudom, hogy
Lottie néha elunja magát a munkahelyén, de hogy nyíltan bevallja az
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asszisztensének, hogy vásárolgatni óhajt, kész öngyilkosság a
jelenlegi gazdasági helyzetben.
– Mégis, megközelítőleg mikorra várjátok vissza?
– Nem t’om. A mézesheteire vásárolgat.
Megáll bennem az ütő. Jól hallottam? Mézeshetek?... Úgymint,
mézeshetek?
– Azt mondtad, ugye, hogy Lottie férjhez megy? – nyelek egy
hatalmasat.
– Nem tudtad?
– Szabadságon voltam. De ez... én... – alig jutok szóhoz a
döbbenettől. – Nagy ég! Kérlek, mondd meg neki, hogy hívtam, és
gratulálok!
Leteszem a kagylót, és boldogan, felszabadulva nézek szét az üres
irodámban. A rosszkedvem egy csapásra elpárolgott. A
legszívesebben táncra perdülnék. Lottie menyasszony! Mégiscsak
van valami, ami jól végződik ebben a nyamvadt életben.
De hát hogyan történhetett?
Hogyan? Hogyan? Hogyan?
Mi történt? Végül mégis elrepült San Franciscóba? Vagy Richard
repült vissza érte? Netalán felhívták egymást. Mi ez az egész? Őrült
irammal bepötyögök egy sms-t:
Eljegyeztek????????
Újra az éter csöndjére számítok, ehelyett már a következő percben
érkezik a válasz:
Igen!!!! Alig várom, hogy dumcsizzunk róla!
Hi7etleN! Hogy volt???
Az egész nagyon gyorsan történt. Alig hiszem el magam is. Csak
úgy a semmiből tűnt elő, és tért vissza az életembe. Felhívott, és
elvitt egy étterembe. Fogalmam sem volt, hogy ez lesz, teljesen
felforgatta az életemet!!!!

106

Muszáj beszélnem vele! Felhívom a mobilján, de foglaltat jelez. A
fenébe is! Megiszom egy feketét, aztán újra próbálkozom. Sugárzó
mosollyal a házon belüli Costa kávézó felé veszem az irányt. A
legszívesebben bőgni kezdenék, de a Pincher International
szerkesztői nem szoktak bőgni munkaidő alatt, ezért megtartom
magamnak az örömömet.
Richard tökéletes férjanyag, és remekül összeillenek Lottie-val.
Ami anyáskodóan hangzik, de hát anyja helyett anyjának is érzem
magam. Mindig is így éreztem. Szüléink valahogy lemondtak rólunk.
Volt nekik elég bajuk: a válás, az alkohol, kalandok holmi pénzes
üzletemberekkel meg dél-afrikai szépségkirálynőkkel...
Másként fogalmazva magunkra hagytak minket. Lottie öt évvel
fiatalabb nálam. Jóval anyánk halála előtt rákapott, hogy mindig
hozzám jöjjön, ha baja van.
Anyafiguraként/nővérként/és talán első koszorús-lányként^)
boldogan nyugtázom, hogy Richard csatlakozik kis családunkhoz.
Kezdjük azzal, hogy jóképű, de nem a nők bálványa. Ami szerintem
fontos szempont. Istenítse csak a húgom, nekem azonban ne zavarja
össze a fejemet. Mi történne például, ha Lottie Johnny Deppet
akasztaná le a szögről?
Igyekszem őszintén magamba nézni. Igen! Ez esetben képtelen
lennék jó nővérként viselkedni. Valószínűleg megpróbálnám
elcsábítani a szívdöglesztő sógort. Egy ilyen pasiért minden elvemet
feladnám.
Csak hát Richard nem Johnny Depp. Jóvágású fickó, tévedés ne
essék, de nem túlzottan. Nem szépfiú, amilyen az a borzalmas Jamie
volt, aki folyton páváskodott és fogyózott. Richard azonban igazi
férfi. Kicsit emlékeztet a fiatal Pierce Brosnanre, máskor meg
Gordon Brown ifjúkori verziójára. (Az utóbbi hasonlóságot, azt
hiszem, egyedül én fedeztem fel benne. Egyszer Lottie-nak is
megemlítettem, és egészen megsértődött.)
Azt is tudom, hogy Richard jó a szakmájában. (Mikor ugyanis
járni kezdett Lottie-val, érthető módon mozgósítottam a citybeli
kapcsolataimat, és leinformáltam.) Tudom róla továbbá, hogy
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időnként a kelleténél hevesebben méregbe gurul, és alaposan
leteremti a csapatát. Utána nem győz tőlük bocsánatot kérni.
Ugyanakkor jóindulatú is. Mikor legelőször megláttam, épp egy
karosszéket fogott a kezében, amit Lottie máshová akart állítani a
lakásában. A húgom fel-alá járt a nappaliban, és összevissza
rendelkezett: „Tedd oda! Nem, mégis inkább oda!” Richard meg
kezében azzal a böhöm nagy karosszékkel türelmesen várta, hogy
Lottie elhatározásra jusson. Amikor elkaptam a pillantását,
elvigyorodott. Azonnal tudtam, ez a megfelelő pasas a húgom
számára.
A legszívesebben ugrálnék örömömben. Végre valami jó a
válásom borzalmai után! Hogy történhetett ez az egész? Mit mondott
Richard? Mindent tudni akarok! Az íróasztalomhoz visszatérve
nyomban tárcsázom Lottie számát, és ezúttal ő maga veszi fel a
telefont.
– Szia, Fliss, te vagy az?
– Lottie! – robban ki belőlem izgatottan. – Gratulálok! Ez
bámulatosan jó hír! El se hiszem!
– Hát én sem, én sem! – mondja ujjongó örömmel.
Még lelkesebb is, mint gondoltam. Richard igazán levehette a
lábáról.
– Szóval... mikor történt? – Letelepszem az íróasztalom mellé, és
a kávémat kortyolgatom.
– Két hete. Egyelőre magam is alig tudom felfogni.
– Részleteket kérek!
– Hát... a semmiből tűnt elő, úgy hívott fel – nevet fel trillázva. –
Én is alig hiszem el. Azt gondoltam, soha többé nem látom. Erre
aztán meg végképp nem számítottam!
Ha két héttel ezelőtt kérte meg a kezét, akkor maximum egy napot
tartózkodhatott az Államokban. Úgy látszik, amint földet ért San
Franciscóban, azonnal fordult is vissza. Szép munka volt, Richard!
– És mit mondott? Letérdelt előtted?
– Igen! Azt mondta, mindig is engem szeretett, és velem akarja
leélni az életét. Aztán vagy tízszer megkérdezte, hozzámennék-e
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feleségül. És végül... igent mondtam! El tudod ezt hinni? – bugyog
fel benne megint a lelkesedés.
Boldogan felsóhajtok, és újra belekortyolok a kávéba. Milyen
romantikus! Olyan szép, mint egy álom. Töröm a fejem, hogyan
tudnám ellógni a British Airways konferenciáját, hogy helyette egy
ebéddel ünnepeljük meg Lottie-val a nagy eseményt.
– És... és? – igyekszem addig is minél több részletet kicsikarni
belőle. – Odaadtad neki azt a gyűrűt?
– Jaj, nem – feleli Lottie kurtán. – Hogy adtam volna?
Hála az égnek! Nem voltam oda azért a gyűrűért.
– Akkor, látom, a végén mégis jól döntöttél.
– Eszembe se jutott, hogy nekiadhatnám. – Meglepetésemre
fájdalmat hallok ki a hangjából. – Azt a gyűrűt Richardnak szántam.
– Ezt hogy érted? – pislogok értetlenül a telefonra, mert végképp
elvesztettem a fonalat.
– Nos, azt a gyűrűt Richardnak vettem – mondja csaknem
bosszankodva. – Furán venné ki magát, ha másnak adnám, nem
gondolod?
Felelnem kellene, de az agyam leblokkol. Mintha egy ceruza esett
volna egy berregő gépezetbe. Ki a csoda lehet ez a „más”? Már
majdnem megkérdezem, de azután meggondolom magam. Nem
lehet, hogy rosszul hallottam? Vagy Lottie valamiféle képes beszédet
használ?
– Szóval – folytatom óvatosan, mint aki idegen nyelven igyekszik
megértetni magát –, te megvetted azt a gyűrűt... de nem adtad
Richardnak?
Csak megpróbálom megérteni a történteket, de meglepődöm, hogy
olyan hisztériás rohamban tör ki, mintha tönkretettem volna a napját.
– Fliss, tudod, hogy nem! Az istenért, lehetnél egy kicsit
tapintatosabb! Elvégre megpróbálok új életet kezdeni Bennel –
visítja –, erre te Richarddal jössz nekem!
Bennel?
Közel járok ahhoz, hogy teljesen begolyózzam. Már semmit se
értek. Ki az a Ben, és mi köze ehhez az egészhez?
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– Nézd, Lottie, ne kapd fel úgy a vizet, de tényleg nem értem...
– Hisz már leírtam sms-ben. Nem tudsz olvasni?
– Azt mondtad, eljegyezted magad! – Iszonyú balsejtelmem
támad. – Csak nem értettelek félre? Mégsem vagy menyasszony?
– De igen! Természetesen megkérte a kezemet. Ben!
– Ki a franc az a Ben?- kiabálom hangosabban, mint ahogy
akartam volna.
Elise kíváncsian bekukkant az ajtón, én pedig bocsánatkérően
rámosolygok.
– Bocs – súgom oda.
Csönd támad a vonal túloldalán.
– Jaj, ne haragudj! – mondja végül Lottie. – Most nézem épp újra
az sms-em. Azt hittem, tudod már. Nem Richard vesz el, hanem Ben.
Nem emlékszel rá?
– Nem, semmiféle Benre nem emlékszem! – mondom egyre
elcsigázottabban.
– Nem is csoda, mivel nem találkoztatok. Nos, ő a görögországi
barátom. Tudod, abból az időből, amikor kihagytam egy évet az
egyetem előtt. Most visszatért az életembe, és összeházasodunk.
Úgy érzem magam, mintha a mennyezet készülne rám szakadni.
Nemrég még Richard felesége akart lenni. Ennek legalább volt
értelme. Most meg valami Ben nevű fazonnal futna ki a világból?
Azt se tudom, hol kezdjem.
– Lotts... de hát Lotts... hogy mehetsz... hogy mehetsz férjhez
ehhez az alakhoz? Vagy vízumra pályázik? – jut eszembe hirtelen.
– Jaj, nem, dehogy! – kiáltja méltatlankodva. – Ben szeret engem!
– És te szereted annyira, hogy hozzámenj?
Szinte el se hiszem, hogy ilyen beszélgetést kell lefolytatnom.
– Igen, szeretem.
– Egész pontosan mikor tért vissza az életedbe?
– Két hete.
– Két hete – ismétlem meg magamra erőltetett nyugalommal,
noha a legszívesebben hisztérikus nevetésben törnék ki. – És mennyi
idő után?
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– Tizenöt év – mondja sértődötten. – És még mielőtt
megkérdezed, jól átgondoltam-e, igen, átgondoltam.
– Jó. Gratulálok! Gondolom, Ben maga a csoda.
– Bámulatos pasas! Meg fogod szeretni. Istenien néz ki, jó a
humora, és fantasztikus az összhang közöttünk...
– Remek! Tudod, mit, ebédeljünk együtt! Közben majd
megbeszéljük.
Túlreagálom a dolgot, nyugtatgatom magam. Egyszerűen csak
alkalmazkodnom kellene ehhez az új helyzethez. Talán ez a Ben
tényleg illik Lottie-hoz, és pompásan sül el a dolog. Mindaddig, amíg
lassítanak: és egy hosszú eljegyzés során kitapasztalják, tényleg
összeillenek-e.
– Mit szólsz a Selfridgeshez? – mondja Lottie. – Ami azt illeti,
amúgy is ott vagyok. Fehérneműt vásárolok a mézeshetekre.
– Igen, hallottam. És mikorra tervezitek az esküvőt?
– Holnapra – feleli nagy vígan. – Minél hamarabb meg akartuk
tenni. Ki tudsz venni szabadnapot?
Holnap?
Ennek a csajnak elment az esze!
– Lotts, maradj, ahol vagy! – Nehezen préselem ki magamból a
szavakat. – Nyomban indulok. Muszáj beszélnünk!
Nem kellett volna leeresztenem, és itt hagynom őt. Tudhattam
volna, hogy addig nem nyugszik, amíg nem talál valamit, amibe
beleölheti a csalódása összes fájdalmát. És tessék, itt is van. Ez a
házasság az!
Mire a Selfridgeshez érek, a szívem majd kiugrik a helyéből, és
tele a fejem kérdésekkel. Lottie bevásárlókosara ellenben
fehérneművel van tele. Egész pontosan szexi szerelésekkel. Épp egy
áttetsző harisnyatartós kombinét méreget, miközben feléje sietek,
majdnem feldöntve a fogasokon lógó Princesse Tam Tam kombinébugyi összeállításokat. Mikor meglát, felmutatja a zsákmányát.
– Mit gondolsz, megvegyem?
A bevásárlókosár tartalmára téved a tekintetem. Az Agent
Provocateur leértékeléséből már választott.
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Emellett tömérdek átlátszó fekete csipkét is látok. Az meg
szemmaszk volna?
– Mit gondolsz? – húzza el újra az orrom előtt a kombinét. – Elég
drága. Felpróbáljam?
Nincs ennél csöppet fontosabb kérdés, amit meg kellene
beszélnünk? – A legszívesebben ezt ordítanám a képébe. Mint
például: Ki az ördög ez a Ben, és miért akarsz feleségül menni
hozzá?
De épp eléggé ismerem Lottie-t ahhoz, hogy óvatos legyek. El
kell altatnom a gyanakvását.
– Szóval! – kezdem a tőlem telhető vidámsággal. – Amint látom,
férjhez mész. Valakihez, akit nem is ismerek.
– Majd találkozol vele az esküvőn. Meg fogod szeretni, Fliss! –
Ragyogó szemmel löki kosarába az áttetsző kombinét, és egy tangát
is melléje tesz. – El se hiszem, hogy ez ennyire tökéletes! Olyan
boldog vagyok!
– Csodás! Én is örülök. – Kis szünet után folytatom: – Ámbátor
nem túl korai egy picurkát ez a házasság? Épp csak átfutott az
agyamon. Nem lett volna okosabb elnyújtani az eljegyzést? Akkor
mindent körültekintőbben megtervezhettél volna.
– Nincs itt mit tervezni! Menni fog minden, mint a karikacsapás.
Chelsea-ben összead minket az anyakönyvvezető. Aztán
megebédelünk valami jó helyen. Egyszerű, romantikus esküvő lesz.
Remélem, te leszel a házassági tanúm!
Megszorítja a karom, majd újabb harisnyakötős kombinéért nyúl.
Van benne valami nagyon furcsa. Megpróbálok rájönni, mitől lett
ennyire más. A szokásos szakítás utáni mániás stádiumban van – ez
azonban most látványosabb, mint a korábbiak. A szeme ragyog az
izgalomtól, és majd kiugrik a bőréből. Csak nem drogkereskedő ez a
Ben? Vagy ő kapott rá valamire?
– Szóval Ben egyszer csak előtűnt a semmiből.
– Megkeresett, és együtt vacsoráztunk. Olyan volt, mintha soha
nem váltunk volna szét. Annyira egy hullámhosszon vagyunk! –
sóhajt fel üdvözülten. – Tizenöt éve csak engem szeret. Tizenöt éve!
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Ahogyan én is őt szerettem. Ezért is akarunk minél hamarabb
összeházasodni. Épp elég időt vesztegettünk el eddig, Fliss!
– hangja drámaian magasba szárnyal, mint egy igaz történetet
feldolgozó tévéfilmben. – Most már életünk végéig nem szakadunk
el egymástól.
Mi a fene!
Jó, ez az egész egy oltári nagy baromság. Lottie nem volt
szerelmes tizenöt évig ebbe a Bennek nevezett illetőbe. Ha így lett
volna, tudnék róla. Nem tudok ellenállni a kísértésnek, és csípek rajta
egyet:
– Tizenöt évig szeretted? Fura, hogy nekem soha nem említetted.
– Mert a szívem legmélyén élt ez a szerelem – szorítja a kezét az
oldalához. – Itt. Jó, nem beszéltem neked róla. Talán nem mondtam
el mindent.
Ezzel dacosan a kosarába hajít egy harisnyakötőt.
– Van róla fotód?
– Nincs nálam. De szívdöglesztően jóképű pasi. Amúgy
szeretném, ha mondanál valami kis beszédet – csacsog tovább. –
Mint a házassági tanúm. Ben tanúja és vőfélye a barátja lesz, Lorcan.
Csak mi négyen leszünk.
Kétségbeesetten meredek rá. Azzal jöttem ide, hogy tapintatosan
és nagyon, de nagyon diplomatikusan viselkedem, de nem megy.
Akkora baromság ez az egész.
– Lottie – teszem kezem a rakás harisnyára, amit épp
felnyalábolna. – Állj le, légyszi, és hallgass meg! Tudom, hogy nem
szívesen hallod majd, amit mondani készülök, de muszáj. – Várok,
amíg vonakodva felém fordul. – Alig öt perce szakítottál Richarddal.
Arra készültél, hogy elkötelezed magad mellette. Még eljegyzési
gyűrűt is vettél neki. Azt mondtad, szereted. Most meg össze akarsz
állni valakivel, akit alig ismersz? Jó ötlet ez?
– Ami azt illeti, jól tettem, hogy szakítottam Richarddal! Nagyon
is jól tettem! – Lottie szinte fúj, mint egy harcias macska. – Sokat
gondolkoztam ezen, Fliss, és rájöttem, hogy Richard egyáltalán nem
volt hozzám való. A legkevésbé sem! Nekem romantikára van
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szükségem. Érző szívű férfira. Aki hajlandó áldozatot hozni értem,
tudod? Richard rendes ember, és valóban azt képzeltem, szeretem.
Mostanra azonban felismertem a korlátait.
Úgy fröcsögi elém ezt a szót, mintha ennél nagyobb sértés nem is
lenne a világon.
– Mit értesz ezen?
Nem tehetek róla, de megsértődöm Richard nevében.
– Beszűkült a világa. Nincs stílusa. Soha nem lenne képes valami
nagyszabású, vakmerő, csodálatos gesztusra. Nem keresné meg élete
szerelmét tizenöt év után, nem mondaná el neki, hogy sötétben
tévelygett nélküle, most azonban ki szeretne jutni a napvilágra.
Dacosan felszegi a fejét. No lám, gondolom magamban, akkor
ezzel fűzte be Ben. A napvilággal jött neki?
Vagyis, megértem én Lottie-t. Nekem magamnak is több
borzasztó, elsietett, meggondolatlan kalandom volt, miután Dániellel
szétmentünk. Csakhogy én egyik pasihoz sem mentem hozzá.
– Nézd, Lottie – próbálkozom újabb módszerrel. – Értem én, mi
ez az egész. Megbántottak, össze vagy zavarodva. Ekkor előtűnik a
semmiből ez a régi fiúd, és persze nyomban ágyba is visz. Nincs
ezzel semmi gond. De miért kell mindjárt férjhez is menned hozzá?
– Tévedsz! – kiáltja diadalmasan. – Óriási tévedés, Fliss! Nem
feküdtem le vele. És nem is fogok! A nászéjszakámra tartogatom
magam.
Hogy mi?
Erre számítottam a legkevésbé. Üveges szemmel meredek rá, és
nem jutok szóhoz az elképedéstől. Hol van az én húgocskám, és mit
művelt vele ez az alak?
– A nászéjszakádra tartogatod magad? – mondom utána végül. –
De hát miért? Csak nem amis? – Hirtelen a legrosszabbtól tartok. –
Vagy valami szekta tagja? Nem ígért megvilágosodást?
Jaj, csak nehogy azt mondja, hogy kicsalta az összes pénzét! Elég
volt ezt egyszer végigcsinálni.
– Természetesen nem!
– Akkor meg mire jó ez az egész?
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– Hogy a világ legforróbb szeretkezésében legyen részem a
nászéjszakámon! – Kikapja kezemből a harisnyákat. – Tudjuk, hogy
jó együtt a szex, akkor meg miért ne ünnepeljük meg a pillanatot?
Elvégre a nászéjszakánkról van szó! Legyen akkor különleges. A
lehető legkülönlegesebb. – Hirtelen megvonaglik, mint aki nem tudja
tovább türtőztetni magát. – És hidd el nekem, az is lesz. Egek, Fliss,
micsoda szenvedélyes pasi! Alig tudjuk megfékezni magunkat.
Megint tizennyolcnak érzem magam.
Hirtelen összeáll a kép. A ragyogó tekintete, a fehérneművel teli
bevásárlókosár. Ez az eljegyzés egyetlen hatalmas előjáték, és alig
várja, hogy vége legyen. Miért is nem jöttem rá előbb? A kéj vágy
lett a kábítószere. Ráadásul nem akármilyen kéjvágy, hanem a
kamaszok vágyakozása. Ugyanúgy viselkedik, mint a buszon
smároló tinik, akiktől az egész világ mehet a fenébe, mert őket aztán
nem érdekli. Egy pillanatra belém hasít az irigység. Őszintén szólva
magam is szívesen eltűnnék egy ilyen kamaszvágy buborékában.
Csakhogy itt nekem kell megőriznem a józan eszemet. Nekem kell
képviselnem az ész szavát.
– Idehallgass, Lottie! – igyekszem lassan, tagoltan, világosan
beszélni, hogy áthatoljak a révületén. – Nem muszáj férjhez menned.
Menjetek el egy hotelbe, és annyi.
– De én igenis férjhez akarok menni!
Magában dudorászva újabb drága neglizsét lök a kosarába. A
legszívesebben ráüvöltenék. Ha egyetlen istenverte pillanatra
hajlandó lenne józanul, a kéjvágyától eltekintve gondolkozni,
felfogná, mennyibe kerül majd neki ez a kis kaland. És mi marad
utána? Egy szekérderék fehérnemű. Házasság, nászéjszaka, válás.
Mindezt egyetlen fergeteges, átkúrt éjszakáért? Amit ingyen is
megkaphatna?
– Tudom, mire gondolsz – néz rám vádlón. – De éppenséggel
együtt is örülhetnél velem.
– Igyekszem, igazán – simítom meg a homlokomat. – De ennek
semmi értelme. Nem jól csinálod ezt az egészet!
– Tényleg? Ki mondja? Hisz nem így csinálja-e mindenki?
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– Lottie, nevetséges vagy. – Kezd felmenni az agyvizem. – Nem
így szokás összeházasodni. A házasság komoly, jogi lépés...
– Tudom – vág közbe. – És mivel szeretném, hogy működjön, ezt
az utat választottam. Nem vagyok én olyan buta, amilyennek hiszel,
Fliss – fonja össze a karját. – Alaposan átgondoltam én ezt. A
szerelmi életem kész csőd volt. Minden pasimnál ugyanaz a nóta
ismétlődött. Szex, szerelem, a házasság azonban szóba se jött. Újra
meg újra. Most azonban esélyt kaptam az élettől, hogy másként
csináljam! Megfordítom a sorrendet: szerelem, házasság, szex!
– De hát ez marhaság! – bukik ki belőlem. – Példátlan marhaság!
Neked magadnak is látnod kell!
– Nem, nem látom! – vág vissza hevesen. – Ehelyett briliáns
választ látok egy ősrégi problémára. Bevált recept ez! Gondolj csak
bele, hogyan éltek eleink! Vajon Viktória királynő lefeküdt Albert
herceggel az esküvőjük előtt? És milyen volt a házasságuk?
Sikersztori a javából! Szerette a férjét? Igen, nagyszerű aranyszobrot
állíttatott róla a Hyde Parkba! Na és Rómeó és Júlia? Szexeitek az
egybekelésük előtt?
– De ők...
– Ott vannak azután Jane Austen hősei, Elizabeth Bennet és Mr.
Darcy. Ők vajon ágyba bújtak-e, mielőtt megülték a lagzijukat?
Diadalmasan rám villantja a szemét, mintha ezzel mindent
bebizonyított volna.
Jaj, ne! Ha a Büszkeség és balítélet fád Mr. Darcyjával jön nekem,
végképp feladom.
– Belátom, megfogtál – mondom. – Mr. Darcy. Cáfolhatatlan érv.
Muszáj visszakoznom, és másfajta utat keresnem. Hirtelen mentő
gondolatom támad.
– És ki ez a Lorcan? Ki Ben vőfélye, akinek már említetted a
nevét?
Ben legjobb barátja feltehetően ugyanúgy nem rajong ezért az
elsietett házasságért, mint jómagam. Talán egyesíthetnénk erőinket.
– Fogalmam sincs – legyint tétován. – Valami régi barát. Neki
dolgozik.

116

– Hol?
– A cég neve... azt hiszem, Decree...
– És mivel foglalkozik egész pontosan Ben?
– Nem t’om. – Felemel egy hátul nyitott bugyit. – Ezzel-azzal.
A legszívesebben ráordítanék: Olyan pasihoz akarsz férjhez
menni, akiről azt sem tudod, mivel keresi a kenyerét? De azután
visszanyelem.
Előveszem a BlackBerrymet, és begépelem: Ben... Lorcan...
Decree?
– Mi Ben vezetékneve?
– Parr. Lottie Parr leszek. Hát nem izgi?
Ben Parr.
A kijelzőre nézek, és úgy teszek, mintha megijednék.
– Istenem, atyám! Teljesen elfelejtettem! Ami azt illeti, Lottie,
sajnos nincs időm az ebédre, rohannom kell. Jó vásárlást. –
Megölelem. – Majd beszélünk. És... gratulálok!
Vidám mosolyom addig tart, amíg ki nem keveredem a
fehérneműosztályról. Mielőtt a lifthez érnék, betöltőm a google-t, és
begépelem a Ben Parr nevet. A jövendő sógoromét. Ki a fene ez a
fickó?
Mire az irodába érek, annyit tudok Ben Parr-ról, amennyit egy
telefon segítségével meg lehet tudni. Decree nevű vállalatot
egyáltalán nem találtam, annál több linket viszont Ben Parr
humoristáról. Csapnivaló humoristáról, a kritikák szerint. Ő lenne
az?
Csodás! Egy bukott humorista. Jobb sógort el sem tudnék
képzelni.
Végül találok egy linket, amely egy újsághírben említi együtt Ben
Parrt a Dupree Sanders nevű papírgyárral. Valami kacifántos titulusa
is van: stratégiai felügyelő konzultáns, vagy mi. Begépelem ezután a
Ben Parr Dupree Sanders szavakat, mire kismillió link jelenik meg a
képernyőn. A Dupree Sanders láthatóan nem akármi. Jelentős cég.
Lássuk a honlapját! Van az is neki, annak rendje és módja szerint,
Ben fotójával és rövid életrajzával, amelyet sietve átolvasok. Miután
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fiatalon apjának dolgozott, Ben Parr 2011-ben örömmel lépett be a
cégbe stratégiai konzultánsként... Őszinte, szenvedélyes érdeklődést
táplál az üzlet iránt... Apja halála után még inkább szívén viseli a
vállalat sorsát.
Előrehajolok, hogy közelebbről is megnézzem magamnak az új
rokont, aki torpedóként robbant be az életembe. Jól néz ki, ezt el kell
ismernem. Fiús alkat, sovány. Megnyerő ábrázat. Petyhüdt,
erélytelen száj. Gyenge legénynek látszik.
Egy idő után táncolni kezdenek szemem előtt a pixelek, ezért
hogy pihentessem, rákeresek a barátjára, s begépelem a
kulcsszavakat: Lorcan Dupree Sanders.
A következő pillanatban újabb oldal jelenik meg előttem, egy
egészen más küllemű fazonnal. Barna lobonc; komoran összevont,
sűrű, fekete szemöldök. Markáns, enyhén horgas orr. Ijesztő
jelenség. A fénykép alatt a következő szöveg olvasható: Lorcan
Adamson.
310-es
mellék.
Lorcan
Adamson
jogászként
tevékenykedett, mielőtt 2008-ban belépett a Dupree Sandershez...
több kezdeményezés fűződik a nevéhez... ő fejlesztette ki a Vízjel
elnevezésű luxuslevélpapírt... a Nemzeti Műemlékvédő Hivatallal
együttműködve látogatócentrumot nyitott a gyárban... a megbízható,
fenntartható üzleti fejlődés híve.
Szóval egy jogász. Reméljük, hogy józan, racionális típus, nem
holmi arrogáns seggfej. Tárcsázom a számát, közben az e-mailjeimre
is ráklikkelek.
– Itt Lorcan Adamson. – A hang, ami beleszól a vonalba, olyan
mély és zengő, hogy meglepetésemben elejtem az egeret.
Ez nem lehet valódi hang. Valahogy összekotyvasztotta.
– Halló – hallom újra, mire visszafojtom a nevethetnékem.
Ennek a pasinak szinkronhangja van. Az a fajta öblös basszus,
amit filmelőzeteseknél hall az ember, miközben a popcornját
ropogtatja.
Azt hittük, biztonságban van a világunk. Hogy a miénk az
univerzum. Amíg ŐK meg nem érkeztek.
– Halló? – szólal meg újra a mély, zengő férfihang.
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Sürget az idő, de egy lány feltöri a kódot...
– Jó napot... izé... ööö... Lorcan Adamsonnal beszélek? –
igyekszem összeszedni a gondolataimat.
– Igen, én vagyok.
Az Oscar-díjas rendező filmje...
Nem, Fliss, hagyd ezt abba, koncentrálj!
– Rendben, nagyon helyes. Igen – dadogom, aztán sietve erőt
veszek magamon. – Nos, azt hiszem, beszélnünk kellene. Felicity
Graveney vagyok. Lottie a húgom.
– Á! – hirtelen érdeklődés csendül a hangjában. – Nos, bocsánat a
trágár stílusért, de mi a francos fene folyik itt? Ben nemrég hívott
azzal, hogy elveszi a maga húgát. Igaz ez?
Két dolgot azonnal észlelek: az egyik, hogy skót akcentussal
beszél. A másik, hogy ő sem rajong ezért a házasságért. Hál’
istennek. Legalább van még valaki rajtam kívül, aki a józan észt
képviseli.
– Szóról szóra. Maga lesz a tanúja? Fogalmam sincs, hogyan
jutottak erre az elhatározásra, de azt gondoltam, talán mi ketten
leülhetnénk, hogy...
– Hogy? Eltervezzük a dekorációt? – förmed rám. – Fogalmam
sincs, hogyan vette rá a maga húga Bent erre a nevetséges esküvőre,
de ami engem illet, mindent megteszek, hogy megakadályozzam,
akár tetszik magának meg a húgának, akár nem!
A telefonra bámulok. Mit akart ezzel mondani?
– Ben munkatársa vagyok, és ez a mostani sorsdöntő időszak a
cég életében – nyomul tovább Lorcan. – Nem léphet le holmi
nevetséges, elsietett mézeshetek kedvéért. Ide szólítja a kötelesség,
tartozik ezzel a vállalatnak. A húga szándékairól semmit nem tudok
ugyan, de...
– Micsoda? – Annyira felháborít ez a beszéd, hogy azt sem
tudom, hol kezdjem.
– Bocsánat, mit mondott? – Szemlátomást meglepődik, hogy félbe
mertem szakítani.
Helyben vagyunk, akkor már tudom, kivel állok szemben.
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– Rendben van, uram. – Hirtelen ostobán érzem magam a
megszólításért, de azért csak folytatom: – Először is, a húgom senkit
nem beszélt rá semmire. Éppenséggel a maga barátja tűnt elő a
semmiből, ő hitegeti szegény teremtést. Másodszor, ha azt hiszi,
hogy a dekoráció megtervezése miatt hívtam, hát nagyon téved!
Elhatározott szándékom, hogy ha törik, ha szakad, megakadályozom
ezt a frigyet! Akár segít ebben, akár nem.
– Értem – mondja nem túl lelkesen.
– Miért, Ben azt állítja, hogy Lottie beszélte rá? – firtatom tovább.
– Mert akkor hazudik.
– Nem erről van szó – feleli rövid hallgatás után. – De Ben... hogy
is mondjam... könnyen befolyásolható.
– Könnyen befolyásolható? – fortyanok fel. – Ha itt bárki bárkit
befolyásolt, hát ő volt az. A húgom rossz passzban van, igen
sérülékeny. Pont egy ilyen kétes alakra van szüksége! – Féligmeddig azt várom, hogy ez a Ben valamiféle lökött szekta tagja, vagy
piramisjátékban utazik. – Megmondaná, mivel foglalkozik
tulajdonképpen? Semmit sem tudok róla.
– Nem tud a múltjáról? – kérdi az előbbi gyanakvó hangnemben.
Istenem, agyamra megy ez a pasas!
– Mindössze annyit tudok, hogy akkor ismerkedett meg a
húgommal, mikor ő évet halasztott az egyetem előtt. Egymást
nyalták-falták, most meg azt állítja a maga barátja, hogy mindig is
Lottie-t szerette. Holnapra tervezik az esküvőt, és hogy újraéljék a
kamaszkori lángolást. Annyit tudok még, hogy Ben a Dupree Sandersnek dolgozik.
– A Dupree Sanders az övé – javít ki Lorcan.
– Hogyan? – kérdem ostobán.
Nem igazán tudom, mi fán terem ez a Dupree Sanders. Nem volt
időm utánanézni.
– Ben apja egy éve halt meg. Azóta ő a gyár többségi tulajdonosa,
ami vagy harmincmilliót ér. Ami azt illeti, ő is különböző
bonyodalmakkal szembesült, és ugyancsak sérülékeny.
Miközben e szavakat emésztem, ördögi gyanúm támad.
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– Maga azt hiszi, hogy a húgom a pénzére hajt? – török ki. –
Ugye, ezt hiszi!
Életemben nem ért ekkora sértés! Ez az önhitt, beképzelt hólyag\
Egyre gyorsabban szedem a levegőt, miközben majd átdöföm
tekintetemmel Lorcan arcmását a képernyőn.
– Nem ezt mondtam – tiltakozik higgadtan.
– Idehallgasson, Mr. Adamson! – veszem elő leghűvösebb
modoromat. – Nézzük sorban a tényeket! A maga kebelbarátja vette
rá a húgomat erre a nevetséges, elsietett házasságra, és nem fordítva.
Honnan tudja, vajon nem mesés vagyon örököse ő is, ami mellett
eltörpül a maguké? Honnan tudja, hogy nem vagyunk-e a... a...
Gettyk rokonai?
– Ejha? Tényleg azok? – kérdezi némi szünet után.
– Természetesen nem – felelem bosszúsan. – A lényeg az, hogy
elsiette a következtetését. Ami meglepő egy ügyvédtől.
Újra csönd támad a vonalban. Az az érzésem, hogy sikerült a
sarokba szorítanom. Nagyon helyes.
– Jól van, elnézését kérem – mondja végül. – Semmi rosszat nem
gondoltam a húgáról. Még az is elképzelhető, hogy őt meg Bent az
ég is egymásnak teremtette. Ez azonban nem változtat a tényen, hogy
a cégünk jelentős változások elé néz. Benre itt van most szükség, az
Egyesült Királyságban. Ha nászútra kíván menni, el kell halasztania.
– Mondjuk, sohanapjára – teszem hozzá.
– Valószínűleg ez lenne a legjobb – szemlátomást jót mulat
rajtam. – Úgy veszem ki a szavaiból, hogy nem rajong Benért.
– Életemben nem láttam. Mindamellett hasznos volt ez a
beszélgetés. Másra nincs is szükségem. A többit hagyja rám, majd én
lerendezem.
– Én rendezem le – tiltakozik. – Majd beszélek Bennel.
Egek, de bosszantó egy krapek! Ki mondta, hogy mindenbe üsse
bele az orrát?
– Lottie-val pedig én – jelentem ki olyan határozottsággal,
amennyire csak képes vagyok. – Helyre teszem a húgomat.
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– Biztosíthatom, hogy arra már nem lesz szükség – torkol le. –
Meggyőzöm Bent, és elfelejthetjük az egész ügyet.
– Igenis, beszélek Lottie-val! – kötöm az ebet a karóhoz. – Majd
tudatom önnel, miután mindent eligazítottam.
Csönd van a vonalban. Amint látom, egyikünk sem hajlandó
engedni.
– Rendben – mondja végül. – A viszonthallásra.
– Viszonthallásra.
Leteszem a kagylót, aztán felkapom a mobilomat, és tárcsázom
Lottie-t. Most megnézheti, mit kap tőlem! Véget vetek ennek a
frigynek, itt és most!
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FLISS

Teljes huszonnégy órája fütyül rám. Ekkora pofátlanságot!
Már másnap délután van, az esküvő egy óra múlva esedékes, és én
még nem beszéltem Lottie-val. Egyetlen hívásomra sem válaszolt
(volt vagy száz). Ezzel együtt egy csomó sms-t hagyott a mobilomon
a házasságkötő teremről és egy étteremről, a Bluebirdről, ahol
megihatnánk valamit a boldogító igen kimondása előtt. Ebédidőben
lila szatén koszorúslányruha érkezett az irodámba, bringafutár hozta.
E-mailen meg egy költeményt kaptam, azzal a kéréssel, hogy ezt
olvassam majd fel a szertartás folyamán, hadd „emeljem vele az
ünnep fényét”.
De nem tesz bolonddá: oka van annak, hogy nem lehet elérni
telefonon. Így védekezik. Ami némi reményre jogosít, hátha mégis
beszélhetek a fejével. Csupán ki kell derítenem, mi a gyenge pontja,
és erre rájátszani.
A Bluebirdben menten felfedezem a bárban. Vajszínű csipkés
miniruha van rajta, a hajában rózsa, a cipője meg stílusos retró, külön
szíjjal a csatoknak. Sugárzóan gyönyörű. Egy pillanatra elfog a
lelkifurdalás, hogy el akarom orozni tőle a boldogságát.
De nem! Valakinek meg kell őriznie itt a józan eszét. Majd nem
lesz ilyen sugárzó, amikor megkapja a számlát a válóperért.
Noah nem jött velem. Egyik barátjánál alszik, Sebas-tiannál. Azt
füllentettem Lottie-nak, hogy ez egészen különleges alkalom, és a
fiam „őszintén sajnálja, hogy nem jöhet el az esküvőre”. A valódi ok
az, hogy távol szeretném tartani ettől a kalamajkától.
Lottie észrevett, és integetni kezd. Visszaintek neki, és ártatlan
képpel közeledem az asztalához. Akarom mondani a karámhoz,
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hátam mögött a kötőfékkel, akár a Suttogó. Csak nem lónak
suttogok, mint Róbert Redford, hanem egy arának.
– Istenien nézel ki! – dicsérem meg a külsejét, majd alaposan
megölelgetem. – Hű, de izgalmas! Nagy nap a mai!
Lottie némán fürkészi az arcomat. Eszerint igazam van, védekező
állásba helyezkedett. Én azonban tovább mosolygok, mint aki
semmit sem vett észre.
– Azt hittem, ellene vagy – mondja végül.
– Ugyan már! – nevetek fel. – Szó sincs erről! Természetesen el
vagyok ragadtatva! Csak meglepett a dolog. De biztos vagyok benne,
hogy Ben remek fickó, és sok boldog évet töltőtök el együtt.
Éberen lesem a hatást. Szemlátomást leenged, már nem olyan
ellenséges.
– Igen, így lesz – feleli. – Hát... foglalj helyet, és igyál egy kis
pezsgőt. Itt a csokrod.
Ezzel kis rózsacsokrot nyújt át.
– Hú! Ez meseszép!
Pezsgőt tölt a poharamba, amelyet tósztra emelek. Aztán az
órámra pillantok. Ötvenöt percem maradt. Muszáj rákapcsolnom.
– Na és, mik a terveitek a nászútra? – kérdem mintegy
mellékesen. – Vélhetőleg nem sikerült ilyen rövid időn belül szobát
foglaltatnod. Milyen kár! A nászút különleges alkalom, tökéletesnek
kell lennie. Ha várnátok pár hetet, csodás helyet találnék nektek. Mi
lenne... ha tényleg várnátok? – leteszem a poharamat, mint akit
elragadott ez a ragyogó ötlet. – Lottie, halasszuk el egy icipicit az
esküvőt! Akkor kiélvezhetnéd, hogy milyen klassz megtervezni egy
mesebeli nászutat.
– Emiatt csöppet se fájjon a fejed! – feleli vidáman. – A világ
legmesésebb nászútja lesz a mienk! Egy éjszakát eltöltünk a
Savoyban, és holnap már itt se vagyunk!
– Tényleg? És hová mentek? – kérdem, készen arra, hogy
előálljak az adu ásszal.
– Visszamegyünk Ikonoszra. Oda, ahol megismerkedtünk! Hát
lehet ennél szebb nászút?

124

– Egy hátizsákosoknak való panzióba? – nézek rá csodálkozva.
– Nem, te butus! Abba a fantasztikus hotelbe! Az Ambába.
Amelyiknek vízesése is van. Nem írtatok róla?
A francba! Az Ambánál tényleg nincs jobb. Három éve nyitott, és
azóta kétszer értékeltük: mind a kétszer öt csillagot kapott. Ez a
Kikládok leglátványosabb létesítménye. Két éven keresztül olvasóink
a legjobb nászutas szállodának szavazták meg.
Az igazat megvallva újabban kissé csiricsáré lett, amióta
elözönlötték a celeb párok, és többször közölt róla fotókat a Hello!
magazin. Szerény véleményem szerint jobban ajnározzák a
nászutaspiacon, mint megérdemli. Ennek ellenére továbbra is
világklasszis. Alaposan össze kell szednem magam, ha le akarom
róla beszélni Lottie-t.
– Csak az a baj az Ambával, hogy nem mindegy, hol kapsz szobát
– csóválom rosszallóan a fejem. – Hirtelenjében nyilván abba a
borzalmas oldalépületbe zsuppoltak benneteket, ahová nem süt be a
nap, és iszonyú bűz van. Nincs szerencsétek! Tudod, mit? – mondom
felragyogva. – Várjatok pár hetet, én közben mozgósítom a
kapcsolataimat. Lefogadom, hogy akár az Osztriga lakosztályt is meg
tudnám szerezni nektek! Egyedül az ágy miatt is érdemes rá várni,
erre esküszöm! Jókora franciaágy, és fölötte az üvegkupolán át
kilátni a csillagokra. Okvetlenül meg kell kapnotok! Mi lenne, ha
most felhívnád Bent – tolom Lottie képébe a mobilomat –, és
elhalasztanád az esküvőt, csupán két héttel...
– De hát mienk az Osztriga lakosztály! – szakít félbe vidáman. –
Lefoglaltuk! Saját kívánságra összeállított nászutasprogramunk lesz,
külön szobainassal meg napi masszázzsal. Egy napot a hotel jachtján
is eltölthetünk!
– Hogy mi? – ernyed el a kezem, benne a mobillal.
– Lemondta valaki a szobát! – sugárzik az örömtől. – Ben
egyenesen a hotel utazásszervezőjével tárgyalt. Mindent lefixáltak!
Hát nem nagyszerű?
– De, csodás – mondom kis szünet után. – Szuper.
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– Ikonosz rettentően sokat jelent nekünk – csacsog tovább Lottie.
– Gondolom, azóta teljesen más lett persze. Amikor mi ott jártunk,
még reptere sem volt, ezekről a nagy hotelekről nem is szólva. Hajó
vitt minket a szigetre. Mégis olyan ez, mintha visszamennénk az
időben. Alig várom már!
Akkor ezt kár tovább erőltetni. Töröm a fejem, amíg a pezsgőmet
kortyolgatom.
– Nem ültök ma egy régi Rolls-Royce-ba? – váltok taktikát. –
Mindig is azzal akartál az esküvődre menni.
– Minek – von vállat. – Gyalog is mehetek.
– Milyen kár! – sajnálkozom. – Hisz mindig erről álmodoztál. Ha
várni tudnál egy keveset, meg lehetne oldani.
– Fliss – néz rám szelíd megrovással. – Nem vagy te kissé
felszínes? A lényeg az, hogy szeretjük egymást. Hogy megtaláltuk a
másik felünket. Kit érdekel ezek után egy vacak kocsi. Nem
gondolod?
– Tökéletesen igazad van! – húzom feszes mosolyra a számat. –
Jól van, hagyjuk azt a Rolls-Royce-ot.
Lássuk, mit vethetnék még be.
Ruhát? Nem, csini a rucija.
Nászajándékokat? Nem, nem olyan haszonleső.
– És ének lesz-e az esküvődön? – kérdezem végül.
Hallgatás a válasz. Hosszúra nyúló hallgatás. Reménykedve
sandítok rá. Egészen elkámpicsorodott az arca.
– Nem, az nem lesz – mondja végül, és az italát kezdi
tanulmányozni. – A polgári esküvőhöz nem jár éneklés.
Bingó!
– Hogyhogy? – kapom a kezem szörnyülködve a szám elé, mint
akinek most esik le a hályog a szeméről.
– De hát miféle esküvő az, ahol nincs zenei kíséret? Mit szólnál
ehhez: „Tied vagyok, édes hazám!” Mindig is ezt akartad az
esküvődhöz.
A bentlakásos iskolában Lottie kórusban énekelt, éspedig szólót.
A zene sokat jelentett neki. Ezzel kellett volna kezdenem.
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– Nem olyan fontos az – mondja aztán futó mosollyal, de közben
egész viselkedése megváltozik.
– És mit gondol minderről Ben?
– Ben nem rajong az énekért – mondja kis szünet után.
Ben nem rajong az énekért.
A legszívesebben nagyot kurjantanék örömömben. Megvan, ez
Lottie Achilles-sarka. A többi már gyerekjáték.
– Tied vagyok, édes hazám, s te mindennél fontosabb – dúdolom
halkan.
– Hagyd abba! – csattan fel. Kis híján kiabál.
– Ne haragudj – emelem fel bocsánatkérőn a kezem. – Csupán
hangosan gondolkodtam. Az én számomra egy esküvőben a zene a
legfontosabb. Az a csodálatos, mennyei muzsika!
Ami persze nem igaz. Egyáltalán nem érdekel a zene, és ha Lottie
kicsivel ravaszabb volna, rájönne, hogy a bolondját járatom vele. Ő
azonban a távolba réved, elmerül a saját világában. Nem ködösült el
kissé a tekintete?
– Mindig is úgy képzeltem, hogy az oltár előtt térdelsz majd a
menyegződön – folytatom –, miközben szól az orgona. Egy vidéki
templomban, és nem házasságkötő teremben. Fura – ütöm a vasat,
amíg meleg.
– Igen – még csak a fejét sem fordítja felém.
– Tata... tatat... tatatata... tata... – zümmögöm újra a Tied vagyok,
édes hazám dallamát.
A szöveget sajnos elfelejtettem, de így is megteszi. Ez majd hat
rá.
Elhomályosul a tekintete. Rendben, ideje előállni a farbával.
– De hát az a fontos, hogy ez a te nagy napod – hagyom abba az
éneklést. – Tökéletesnek kell lennie. Menjen minden simán,
olajozottan. Minek is holmi kórussal, zenei kísérettel, templomi
harangokkal bíbelődni! Beléptek a házasságkötő terembe,
elmormoltok pár szót, és huss, már alá is írtátok a papírokat. Ami egy
életre összeköt titeket. Kész, vége, finito.
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Kegyetlenség ez tőlem, tudom. Látom, amint enyhén megremeg
az alsó ajka.
– Emlékszel A muzsika hangja esküvői jelenetére? – folytatom a
rohamot. – Amikor Maria az apácák kórusától kísérve lépked az
eskető pap elé, miközben mögötte úszik hosszú fátyla...
Azért ne vidd túlzásba, Fliss!
Elhallgatok, és feszült várakozással kortyolom a pezsgőmet.
Látom, hogy Lottie elgondolkozva pislog. Szinte lerí róla, hogy harc
dúl a lelkében a romantika és a kéjvágy között. A hegedűk mintha
hangosabban szólnának a dzsungelbeli doboknál. Aztán
szemlátomást elhatározásra jut. Kérlek, helyesen dönts, kérlek,
kérlek!
– Fliss... – néz fel. – Fliss.
Amint látom, én vagyok a világ legjobb Arákat Megszelídítő
Suttogója.
Lottie egyetlen haragos szó és minden ellenállás nélkül belement,
hogy elhalassza az esküvőt. Azt hiszi, hogy az ő ötlete volt. Még én
kérdezgettem: „Biztos vagy benne, Lottie? Tényleg mindent
visszamondasz?” Teljesen belelkesült a gondolattól, hogy vidéken
rendezzék a lagzit, zenével, kórussal, templomi harangokkal. Még a
régi iskolai káplánunk nevét is kikereste az interneten. Legújabb
álma szaténről és virágcsokrokról szól, meg kedvenc daláról, a Tied
vagyok, édes hazámról.
Ami rendjén is van. Az esküvő dicséretes intézmény, a házasság
is. Meglehet, a sors is Bennek szánta, én pedig a tizedik unokájuknál
a falba verhetném a fejemet, hogy mi kifogásom volt ez ellen a pasas
ellen. De legalább Lottie gondolkodási időt nyer. Ha Benre pillant,
netalán mégis az jut eszébe: „Hmmm. Még hatvan év ezzel az
alakkal. Azt már nem!”
Lottie elment a házasságkötő terembe, hogy közölje vele a hírt. Jó
munkát végeztem. Most már csak annyi a dolgom, hogy megvegyem
az Esküvő magazint. Holnap majd összefutunk egy kávéra, és
vidáman elcsacsogunk a fátylakról, este pedig végre meglátom Bent.
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Épp átkelnék a King's Roadon, miután gratuláltam magamnak a
tömérdek eszemért, amikor felismerek egy arcot a tömegben. Horgas
orr, szélfútta, barna lobonc. Rózsa a gomblyukban. Igazi lajtorja.
Öles léptekkel igyekszik célja felé. Ábrázatán annak az embernek a
komor elszántsága ül, akinek pénzes barátját behálózta egy
haszonleső hölgyike, és kénytelen a pár esküvői tanúja lenni. Olyan
hatalmas léptekkel rója a járdát, hogy kiesik a rózsa a gomblyukából.
Lehajol érte.
Gyilkos tekintettel méregeti, amitől nevethetnékem támad.
Hahaha! És az milyen vicces lesz, amikor az orra alá dörgölöm
ennek a hogy is hívják... Lorcannek, hogy...
– Hahó! – integetek át neki vadul, ahogy továbbmegy. – Hé,
Lorcan, várjon!
Olyan gyorsan jár, hogy nem tudnék lépést tartani vele. Most
azonban megáll, és megfordul. Gyanakvóan pislog körül, én pedig
kitartó integetéssel igyekszem magamra vonni a figyelmét.
– Itt vagyok! Én vagyok az! Beszélnünk kell! – megvárom, amíg
átkel az út túloldalára, aztán a csokromat lengetve megyek elébe. –
Én vagyok Fliss Graveney. Velem beszélt tegnap. Lottie nővére
vagyok.
– Ahá! – derül fel az arca, de menten újra elkomorodik, ahogy egy
esküvői tanúhoz illik. – Gondolom, maga is oda igyekszik.
A nevetséges szinkronszínész hangjáról egészen elfeledkeztem.
Noha nem is olyan nevetséges, amikor nem az éteren át érkező
testetlen hang. Nagyon is jól illik az arcához: az is komor és erélyes.
– Hát, éppenséggel nem oda igyekszem, mert lefújtuk az egészet –
mondom akaratom ellenére is önelégülten.
Döbbenten mered rám.
– Ezt hogy érti?
– Egyelőre elnapoltuk Lottie-val az esküvőt – teszem hozzá.
– De hát miért? – értetlenkedik.
Ez a pasi mindenre gyanakszik?
– Utánanéz, hogyan fektette be Ben a vagyonát, ki tudja-e majd
fosztani. Mi másért – vonok vállat.
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Lorcan arcán mosoly suhan át.
– Jó, ezt megérdemeltem. Mit jelentsen ez az egész? Miért
halasztja el az esküvőt a húga?
– Mert rábeszéltem! – vágom ki büszkén. – Ismerem a húgomat,
tudom, mivel lehet rá hatni. Elcsevegtem vele egy kicsit. Most épp
romantikus lagzit kíván magának egy vidéki kőtemplomban. Ezért
napolta el a mai egybekelést az anyakönyvvezetőnél. A magam
részéről pedig azt remélem a halasztástól, hogy legalább lesz idejük
felmérni, egymáshoz valók-e vagy sem.
– Hál’ istennek! – sóhajt fel Lorcan, és beletúr a loboncába.
Mintha a gyanakvása is enyhülne, és már nem ráncolja olyan
mérgesen a homlokát. – Bennek a lehető legrosszabbkor jött ez a
házasság. Meggondolatlanság volt.
– Nevetséges – értek vele egyet.
– Esztelenség.
– A világ legostobább ötlete. Nem, ezt visszavonom – pillantok
végig magamon. – A legostobább ötlet ez a lila koszorúslány-hacuka
volt.
– Szerintem igazán csinos – mondja, és újra mosoly suhan át az
arcán. Az órájára pillant. – Akkor mi legyen? Úgy volt, hogy az
anyakönyvvezetőnél találkozom Bennel. Már ott is kéne lennem.
– Akkor ne menjünk oda.
– Helyes.
Hallgatunk. Suta helyzet, itt állunk egy utcasarkon, kiöltözve, az
esküvő meg elmarad. Zavartan babrálom a csokromat, azon
töprengve, ne dobjam-e a kukába. De valahogyan nem tűnik
helyénvalónak.
– Nem iszunk meg egy italt? – javasolja Lorcan váratlanul. –
Nekem ugyancsak jól jönne.
– Én akár hat pohárral is szívesen benyakalnék – kontrázok rá. –
Nem kis erőfeszítés lebeszélni valakit az esküvőjéről. Alaposan
lefárasztott.
– Jó, üljünk be valahová!
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Amint látom, a gyors döntések embere. Ez tetszik. Már terel is
egy mellékutcába, egy bár felé, amelynek csíkos napellenzője alatt
franciás stílusú székek és asztalok sorakoznak a járdán.
– Hoppá! – torpan meg az ajtóban Lorcan. – Tényleg lefújta az
esküvőt a húga? Nem kapunk felháborodott sms-t tőlük, hogy hol a
csudában vagyunk?
– Lottie-tól semmi nem jött – nézem meg a mobilomat. –
Határozottan ez volt a szándéka. Biztos vagyok benne, hogy meg is
tette.
– Ben sem üzent – ellenőrzi Lorcan a BlackBerryjét. – Azt
hiszem, szabad a pálya. – Egy sarokasztalhoz kormányoz, és kinyitja
az itallapot. – Mit kér? Bort?
– Nem, egy óriási gin-tonikot.
Leadja a rendelést, kikapcsolja a mobilját, és a zsebébe süllyeszti.
Egy pasas, aki elteszi a mobilját. Ez is rokonszenves.
– Szóval, miért nem alkalmas időpont ez Bennek a házasodásra? –
kérdem. – Egyáltalán, ki ő? Meséljen róla!
– Ben – vág egy fanyar fintort Lorcan, mint aki nem tudja, hol is
kezdje. – Ben, Ben, Ben – mondja, majd hosszan eltöpreng. Csak
nem felejtette el, miféle ember a legjobb barátja? – Hát...
találékony... okos... sok jó tulajdonsága van.
Ezt olyan kényszeredetten mondja, hogy elképedve meredek rá.
– Tudja, ez inkább úgy hangzik, mintha vérszomjas láncfűrészes
gyilkos lenne.
– Tényleg? – néz rám, mint akit tetten értek.
– Tényleg. Hát hogy dicséri maga a legjobb barátját? Okos...
találékony... – sorolom síri hangon. – Álmukban nyírja ki az
áldozatait. Leleményes módszerekkel.
– Jesszusom! Maga mindig ilyen? – szakít félbe, és felsóhajt. – Jó,
hát védeni szeretném. Nehéz időszak ez a számára. Nemrég halt meg
az apja. A cége jövője is bizonytalan, el kellene döntenie, hogyan
tovább. Született szerencsejátékos, ugyanakkor hiányzik belőle a
józan belátás. Rossz passzban is van, úgy sejtem, korán jött
életközépi válság törhetett rá...
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Korán jött életközépi válság? Csodás! Lottie-nak pont erre van
szüksége.
– Eszerint nem jó férjanyag – mondom, mire Lorcan felröhög.
– Egyszer talán az lesz. Miután rendbe teszi a dolgait. A múlt
hónapban erdei kunyhót vett magának Montanában. Vitorlást is
készül vásárolni, hogy versenyeken induljon. Korábban régi
motorkerékpárokat gyűjtött. De a jövő hétre újabb őrületet jósolok.
Erős a gyanúm, hogy ez a házasság sem tart tovább öt percnél.
Ezúttal a maga húga lesz az áldozata.
Elszorul a szívem.
– Hát akkor adjunk hálát az istennek, hogy nem házasodnak össze.
– Szép munkát végzett – bólogat. – Annál is inkább, mert per
pillanat nagy szükségünk van Ben közreműködésére. Nem léphet le
újra.
– Miért, mikor lépett le? – hunyorgok rémülten.
– Hát... amikor az édesapja megbetegedett – sóhajt fel Lorcan. –
Tíz napra nyoma veszett. A végén már a rendőrséggel kerestettük.
Jókora felhajtás volt. Aztán újra megjelent. De még csak nem is
mentegetőzött, nem kért elnézést. A mai napig nem tudom, hol
kószált.
Megérkeznek az italok. Lorcan felemeli a poharát.
– Az elnapolt esküvőkre.
– Az elnapolt esküvőkre – mondom utána, és magam is felemelem
a gin-tonikot. Belekortyolok a szívmelengető italba, aztán
megkérdezem: – És mi ez az életközépi válság?
Lorcan szemlátomást habozik, hogy kiadhatja-e a barátját.
– Rajta, ki vele! – biztatom. – Hisz kis híján a sógorom.
– Ez igaz – von vállat. – Nos, tizenhárom éves korom óta ismerem
Bent. Együtt jártunk iskolába. A szüleim elköltöztek Szingapúrba,
nincsenek itt rokonaim. Néhányszor Bennel töltöttem a nyarakat, és
közel kerültem az egész családhoz. Ben papája és én imádtunk
túrázni. Sajnos, múlt időben mondom ezt. – Elhallgat, ujjait óvatosan
a pohár falára kulcsolja. – Ben soha nem jött velünk. Nem érdekelte
a természet. Ahogyan a családi cégre sem volt kíváncsi. Kényszernek
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érezte. Mindenki azt várta tőle, hogy az iskolái befejezése után
belépjen az apja vállalatához, de ő hallani se akart róla.
– Hogyhogy maga nekik dolgozik?
– Néhány éve lettem az alkalmazottjuk – feleli fura félmosollyal.
– Magánéleti... válságban voltam. Minél távolabb akartam kerülni
Londontól, ezért felköltöztem Ben papájához Staffordshire-be.
Először csak néhány napot szerettem volna eltölteni ott;
kirándulgatni, kitisztítani a fejemet. De aztán belebonyolódtam a
vállalat ügyleteibe. Azóta is ott vagyok.
– Staffordshire-ben lakik? Nem Londonban? – kérdem
meglepetten.
– Természetesen Londonban is van képviseletünk – rántja meg a
vállát. – Ingázom a két hely között, de jobb szeretek ott lenni.
Gyönyörű vidék. A gyár kitelepült a szabadba. Az irodák a
főépületben vannak, amely egyben a család otthona is. Első osztályú
műemlék. Nem látta a BBC Highton Hall című sorozatát? Nos, ott
vették fel, nyolc hét alatt. Valamennyi pénzt is hozott a konyhára.
– Highton Hall? – bámulok rá. – Hú, az gyönyörű hely! Ráadásul
hatalmas.
– Sok munkásunk szintén a telepen lakik – bólint. – Csoportos
látogatásokat szervezünk a ház, a gyár és a környékbeli erdő
megtekintésére. A helyi környezet-védelmi programban is részt
veszünk. Az sem akármi
– csillan fel a szeme.
– Á! – emésztem a hallottakat. – Eszerint maga a cégnek kezdett
dolgozni, Bent ellenben nem érdekelte.
– Egészen addig, amíg a papája meg nem betegedett, és bele
kellett törődnie, hogy rászakadt ez az örökség – foglalja össze Lorcan
tömören a történteket. – Korábban minden felelősséget elhárított
magától. Színésznek tanult, később humoristaként próbált betörni...
– Akkor tehát ő volt az! – teszem le hirtelen a gin-tonikos
poharamat, ami nagyot koppan az asztalon.
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– Rákerestem a nevére a google-ban, de mindössze a
humoristaténykedésére vonatkozó kritikákat találtam. Lesújtó
kritikákat. Tényleg olyan rossz volt?
Lorcan a jégkockákat lötyköli az italában, látszólag minden
figyelmét erre fordítja.
– Nekem elmondhatja – halkítom le a hangomat. – Nem adom
tovább. Eszerint pocsék volt?
Lorcan nem felel. Mit is mondhatna. Nem szólhatja le a legjobb
barátját, amit megértek.
– Rendben – mondom pillanatnyi gondolkodás után. –
Egyvalamire feleljen már csak. Ha találkozom vele, és tréfákat
próbál elsütni, nekem nevetnem kell rajtuk?
– Erre bizony vigyáznia kell – néz fel, és megrándul a szája sarka.
– Nevessen nagyot, ha élcet farag a farmer-nadrágról. Kényes erre.
– A farmernadrágról – vésem agyamba a tanácsot. – Jó. Kösz.
Van ennek a pasasnak egyetlen jó tulajdonsága is?
– Már hogyne volna! – Lorcan szemlátomást őszintén
meglepődik. – Ha Ben jó formában van, higgye el, roppant
szórakoztató. Olyankor elbűvölő tud lenni, szellemes. Érteni vélem,
miért zúgott bele a húga is. Ha megismeri, maga is megérti.
Újra belekortyolok az italomba. Lassan elengedem magam.
Meglehet, tényleg ő lesz a sógorom. De legalább ma még nem az.
Egyelőre lezártam az ügyet.
– Később még beszélek Bennel, nehogy megint valami
bolondságot csináljon – bólogat Lorcan.
Bosszúsan kapom fel a fejem. Hisz épp az előbb könyveltem el,
hogy lezártam az ügyet.
– Nem szükséges Bennel beszélnie – mondom udvariasan. – Én
már mindent eligazítottam. Lottie ezek után semmi szín alatt nem
sieti el az esküvőt. A maga helyében annyiban hagynám.
– Biztos, ami biztos – mondja rezzenéstelen tekintettel. – Nem árt
a fejükbe verni.
– De igenis árt! – csapom le a poharam. – Fél órán át iparkodtam
meggyőzni Lottie-t arról, hogy az esküvő elhalasztása az ő ötlete.
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Óvatosan, diplomatikusan dolgoztam. Erre maga ajtóstul rohanna a
házba, hogy mindent szétverjen!
Arcizma se rándul. Láthatóan ő is mindent a befolyása alatt akar
tartani. Ahogy én is. Ráadásul a húgomról van szó!
– Ne beszéljen Bennel! – utasítom újra. – Hagyja őt békén!
Higgye el, a kevesebb néha több.
Hallgat, aztán vállat von, és szótlanul kiissza az italát. Gondolom,
rájött, hogy igazam van, csak nem akarja elismerni. Én is megiszom
a gin-tonik maradékát. Aztán várok egy pillanatig, mondhatni, a
lélegzetemet visszafojtva. Rájövök, hogy azt remélem, újabb italt
javasol. Elvégre üres lakásba térek haza. Semmi dolgom, nincs
programom sem. Az igazság az, hogy szívesen üldögélek együtt
ezzel a kelleténél vérmesebb, kelleténél tapintatlanabb pasassal.
– Kér még eggyel? – Felnéz, és találkozik a tekintetünk.
Nyomban megváltozik a hangulat. Az első pohár ital lezárta ezt az
egész ügyet. Ez meg egy udvarias gesztus.
Ha nem több ennél.
– Jöhet.
– Ugyanazt?
Bólintok, és figyelem, hogyan inti magához a pincért, hogy
megrendelje a második rundot. Szép a keze. Az álla erőről
tanúskodik. Ráérős, szófukar modor. Sokkalta vonzóbb, mint
amilyennek a honlapjukon látszott.
– Borzasztó a fotója a honlapon! – tör ki belőlem, miután a pincér
eltűnik. – Nagyon előnytelen. Tudott róla?
– Tyűha! – vonja fel a szemöldökét csodálkozva. – Maga aztán
nem rejti véka alá a véleményét! Még szerencse, hogy nem vagyok
hiú.
– Nem akartam megsérteni a hiúságát – rázom meg a fejem. –
Csupán arról van szó, hogy így közelről rokonszenvesebb. Nyilván a
személyisége teszi. Mikor magára nézek, olyan férfit látok, akinek
van ideje az emberekre. Aki elteszi a mobilját, ha beszél valakivel.
Aki odafigyel. Maga igazán megnyerő. Bizonyos értelemben.
– Bizonyos értelemben? – nevet fel hitetlenkedve.
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– Ugyanakkor a fotójáról nem derül ki mindez – mondom tovább,
mintha meg se hallanám. – Azon a képen vad szemeket mereszt a
világba. Mintha csak azt mondaná: „Ki a fene maga? Mit akar tőlem?
Nincs nekem időm az efféle haszontalanságokra.”
– És mindezt a honlap fotójáról következtette ki?
– Gondolom, öt percet adott a fényképésznek. Közben végig
mérgelődött, és a BlackBerryjével babrált az egyes felvételek között.
Rosszul tette.
Lorcan szemlátomást nem jut szóhoz a megrökönyödéstől, én
pedig megijedek, nem mentem-e tovább a kelleténél.
De, sajna, igen. Nem is ismerem ezt az alakot, és máris a
fényképét kritizálom.
– Ne haragudjon! – visszakozom. – Néha túl... szókimondó tudok
lenni.
– Azt látom.
– Adja vissza a kölcsönt – nézek vele szembe. – Maga is
kimondhatja nyugodtan, amit gondol.
– Jó, ez így sportszerű – feleli pillanatnyi habozás nélkül. – Ez a
koszorúslány-hacuka rettenetesen áll magán.
Akaratom ellenére is megsértődöm egy kicsit. Nem gondoltam,
hogy egyetlen megjegyzés ennyire rosszuleshet.
– Korábban azt mondta, hogy jól néz ki – dünnyögöm.
– Nem mondtam igazat. Úgy fest benne, mint egy
gyümölcscukorka.
Kellett ez nekem! Most jól megkaptam. Mindazonáltal nem
állhatom meg, hogy ne csípjek vissza.
– Jó, lehet, hogy igaza van, de én legalább nem teszem ki magam
egy honlapra.
A pincér két további gin-tonikot tesz le az asztalra. Felveszem a
magamét. Kissé felhúzott az előbbi szóváltás. Hogy jutottunk idáig?
– tűnődöm. Talán vissza kellene térnünk beszélgetésünk
tulajdonképpeni tárgyához.
– Mellesleg hallott arról, hogy Ben és Lottie nem szexeinek? Hát
nem nevetséges? – kérdem.
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– Ben említett valamit. Azt hittem, viccel.
– Nem, nem vicc. Ki akarják várni a nászéjszakát – csóválom meg
a fejemet. – Ha engem kérdez, felelőtlenség anélkül beleugrani egy
házasságba, hogy az érintett felek lefeküdtek volna egymással. Aztán
megnézhetik magukat.
– Érdekes ötlet – vonja meg a vállát. – Régimódi.
Alaposan meghúzom az italomat. Egészen belemelegedtem a
témába. Ki akarom használni az alkalmat, hogy megoszthatom
valakivel erre vonatkozó nézeteimet, hisz Noah-val csak nem
tehetem.
– Van is erről egy teóriám – hajolok közelebb. – Ez zavarja meg a
fejüket. A szex van az egész mögött. Lottie egészen kivetkőzött
magából. Minél tovább vár, annál inkább elmegy a józan esze. Jó,
megértem. A barátja biztosan fess férfi, a húgom meg alig várja,
hogy henteregjenek egyet. De muszáj ezért feleségül is menni hozzá?
– Kész röhej – ad igazat Lorcan.
– Ezt mondom én is! Feküdjenek le egymással, prütyköljenek egy
hétig, vagy akár egy hónapig! Érezzék jól magukat. És utána döntsék
el, össze kívánnak-e még házasodni. – Újra belenyakalok az
italomba.
– A szexhez igazán fölösleges a papír... – Elhallgatok, mert
hirtelen eszembe jut egy kérdés: – Maga nős?
– Elváltam.
– Én is. Akkor mi ketten tudjuk, miről szól ez az egész.
– Miért, miről?
– A szexről – bököm ki, de aztán rájövök, milyen rosszul hangzik.
– A házasságról – teszem gyorsan hozzá.
Lorcan elgondolkozva kortyol az italába.
– Minél többet tépelődöm az elmúlt néhány éven – mondja lassan
–, annál kevésbé értem a házasság intézményét. A szexet, remélem,
sikerült megfejtenem.
Kezd fejembe szállni a gin. Szédelgek, a nyelvem is lassabban
forog.
– Ebben nem kételkedem – hallom meg magamat.
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Elhallgatunk. Hirtelen megsűrűsödik körülöttünk a levegő. Most
jövök rá, kissé megkésve, hogy az imént közöltem egy vadidegennel,
nem lehet rossz az ágyban. Helyesbítsek, magyarázkodjak?
Nem. Inkább úgy teszek, mintha mindez el se hangzott volna.
Semleges téma után kutatok az emlékezetemben, de Lorcan szólal
meg előbb.
– Mivel őszintén beszélünk, engedje meg, hogy megkérdezzem:
milyen volt a válása? Mert az enyém kész agyrém.
Valóban kész agyrém volt a válásom?
Már szóra nyitnám a számat, s öntudatlanul a nyakamban lógó
pendrive-ot is megtapogatom, de aztán meggondolom magam.
Csak semmi keserűség, Fliss! Nézd az élet jó oldalát! Gondolj a
cukormázra, cukorkákra, virágokra, bodros báránykákra, Julié
Andrewsra...
– Á, tudja, megtörténik az ilyesmi – villantok Lorcanre egy
szirupos mosolyt.
– Mikor vált el?
– Még nem mondták ki a válást, de hamarosan az is meglesz –
húzom még szélesebbre a számat.
– És maga mosolyog? – ámuldozik.
– Igyekszem zen hozzáállással viszonyulni a dologhoz –
bólogatok. – Megőrizni a lelki egyensúlyomat, továbblépni. Nem
rágódni azon, ami megváltoztathatatlan. A jó oldalát nézni a
dolognak.
– Ejha! – Lorcan csodálattal néz rám. – Én négy éve váltam el, de
még mindig fáj rágondolnom.
– Szegény! – sikerül kinyögnöm. – Rossz lehet.
Ki nem állhatom a saját hamis mosolyomat. A legszívesebben
kifaggatnám,
mit
érez,
és
hogy történt
az
egész.
Összehasonlíthatnánk az exeink szemétkedéseit. A legszívesebben
Lorcan elé öntenék minden apró részletet, és csak dőlne belőlem a
szó. Addig abba se hagynám, amíg meg nem hallanám tőle, hogy
nekem van igazam, Daniel pedig mindent rosszul csinál. Égető
szükségem lenne erre!

138

Gondolom, Barnaby is ezért szúrt le.
Mindig igaza van, hogy a fene vinné el!
– Izé... kérhetnék még egy italt?
A táskámért nyúlok, és sietve előhalászom a pénztárcámat.
Jaj, csak ezt ne!
Ahogy előrántom, vele együtt kihullik a Durex-sorozat is. Ott virít
az asztalon a nagyobb élvezetért egyedien bordázott fajta. A
Pleasuremax Lorcan poharában landol, mire az ital az arcába
fröccsen. A szupervékony Fetherlite a mogyorós tál tetején köt ki.
– Ó! – szedegetem össze őket kapkodva. – Ez nem azért... a fiam
iskolai feladatához kellettek.
– Á – bólint Lorcan pallérozottam Kihalássza a Pleasuremaxet az
italából, és átnyújtja.
– Hány éves a fia?
– Hét.
– Hét? – néz rám megbotránkozva.
– Hosszú történet ez. – Zavartan veszem el a csöpögő kondomot.
– Hadd hozassak újabb italt! Igazán szörnyen sajnálom.
Gépiesen törölgetni kezdem a tasakot egy papírszalvétával.
– Erről inkább lemondok – közli Lorcan. – És magának sem
ajánlanám, hacsak nem hal meg a szomjúságtól.
Felpillantok rá. Halálosan komolynak látszik, valamiért mégis
nevetni támad kedvem.
– Helyes. Inkább leteszek róla. – Visszagyömöszölöm a tasakokat
a táskámba. – Nem kér még egy pohár gint? Az óvszeres körítés
nélkül?
– Máris megrendelem.
Megbillenti a székét, hogy intsen a pincérnek. Azon kapom
magam, hogy végigjártatom a szemem hórihorgas, inas termetén.
Nem tudom, mi az oka, a gin vagy a sikamlós megjegyzésem arról,
hogy jó az ágyban, netalán az egész helyzet különössége, de kezdek
begerjedni. Elképzelem, milyen lehet ennek a kéznek az érintése a
bőrömön. Vagy ha a haját borzolom az ujjaimmal? Az álla enyhén
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borostás, ami jó. Szeretem ezt a fajta érdességet. A szikrát. Mert ezt
érzem kettőnk között. Pontosan a megfelelő szikrát.
Lefogadom, hogy lassú és határozott szerető. Koncentrál.
Ugyanolyan komolyan veszi a szexet, mint azt, hogy helyrehozza a
barátja szerelmi életét.
Lefogadom? Mégis miről képzelődöm én itt?
Miközben Lorcan visszaengedi a székét a padlóra, visszanéz rám,
és megrebben a szemhéja. Neki is jár az agya valamin. Tekintete
végigsiklik a lábszáramon. Mintegy véletlenségből feljebb igazgatom
a szoknyám.
Mérget vennék rá, hogy szeret harapdálni, noha fogalmam sincs,
miért gondolom, csak ezt súgja az ösztönöm.
Nem is tudom, hogyan, miféle könnyed fordulattal folytathatnám
a társalgást, aztán két újabb pohár gin mellett döntök. Két gin után
könnyebb lesz. Utána pedig...
– Szóval – töröm meg a csendet.
– Szóval – bólint rá, majd közönyösen megkérdezi: – Haza kell
vinnie a fiát?
– Ma este nem. Egy barátjánál alszik.
– Ááá.
Ahogy most egyenesen rám néz, elszorul a torkom a
vágyakozástól. Olyan régen nem feküdtem le senkivel. Túl régen.
Nem mintha ezt beismerném előtte. Ha megkérdezné, azt felelném:
„Ó, nemrég volt egy rövid kapcsolatom, de nem működött.” Csak
könnyedén. Normálisan. Nehogy azt mondjam már: „Beleőrülök a
magányba és a szex hiányába. És nem csupán ez hiányzik, hanem az
érintés, az intimitás, egy másik ember közelsége, egy férfi ölelése,
akkor is, ha egyetlen éjszakára vagy a felére, esetleg csak egy
töredékére szól.”
Nos, minderről mélyen hallgatok.
Egy pincérnő kihozza az új italokat. Ahogy leteszi őket, megakad
a szeme a csokromon és Lorcan gomblyukán.
– A, csak nem most házasodtak össze?
Akaratlanul is felnevetek. Pont ezt kellett kérdeznie?
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– Jaj, nem, dehogyis!
– Szó sincs róla – tiltakozik Lorcan is.
– Csak azért, mert az esküvői vendégeket ingyen pezsgővel
szoktuk megkínálni. Ami azt illeti, bőven akad belőlük, mert az
anyakönyvi hivatal itt van az utcánkban. Maguk is a násznéphez
tartoznak?
– Nos, mindketten ellene vagyunk a házasságnak – mondom. –
„Szeretkezz, ne házasodj!” – ez a mottónk.
– Erre iszom – emeli fel a poharát Lorcan csillogó szemmel.
A pincérnő hol egyikünkre, hol másikunkra pislog, bizonytalanul
elneveti magát, majd elmegy. Egy hajtásra kiiszom a gin felét. Forog
velem a világ, és újra elfog a vágyakozás. Elképzelem Lorcan száját
a szájamon, és ahogy letépi rólam a ruhámat...
Egek! Térj észre, Fliss! Ő bizonyára a hazaúton gondolkozik.
Újra félrenézek, és az italomat kavargatom, hogy időt nyerjek.
Mindig nehezen bírom, amikor találkozom egy pasival, és nem
tudom, hányadán állok vele. Ha felgyorsulnak az események egy
randin. Azt ugyan sejti az ember, hogy ő maga meddig jutott el ezen
a hullámvasúton, arról azonban fogalma sincs, hogy a másik hol tart,
egyáltalán, hogy vele tart-e. Könnyen lehet, hogy gondolatban éppen
az ellenkező irányban. Itt vagyok én, ötvenharmadik számú szexuális
fantáziám kellős közepén, lehet azonban, hogy Lorcan pont egy
udvarias lelépésen töri a fejét.
– Nincs kedve elmenni még valahová? – mondja most hirtelen, és
a gyomrom görcsbe rándul a várakozástól.
Valahová. De hová?
– Igazán remek lenne. – Igyekszem közönyösen felelni, mintha ez
lenne a világ legtermészetesebb dolga.
– Mire gondol?
A homlokát ráncolja, és a jégkockáit kavargatja, mintha fogalma
se volna, hogyan oldja meg ezt a mélységesen bonyolult kérdést.
– Ehetnénk valamit – mondja nem túl lelkesen. – Mondjuk,
szusit... vagy...
– Nem ennénk.
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Rám néz, és láthatóan felenged. Hajszálra az én tükörképem.
Ugyanaz az éhes tekintet, ugyanaz a kétség-beesett vágyakozás.
Mohó étvágy, de gyanítom, hogy nem szusira fáj a foga.
– Talán működne – méri végig újra a lábamat.
Szemlátomást a lábakra gerjed be.
– És... hol lakik? – kérdem könnyedén, mintha teljesen
lényegtelen volna.
– Nem túl messze.
A tekintetünk most egybekapcsolódik. Helyes, máris szinkronban
vagyunk. Jó kilátások, mosolyodom el elégedetten. Isteni hancúr
lesz.
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FLISS

Félig- meddig felébredtem. Legalábbis azt hiszem. Nagy ég, fáj a
fejem!
Mennyi gondolat! Hol is kezdjem? Elmosódott emlékképek
tolonganak a tudatomban, és villannak fel váltakozva. Meghökkentő
képek, ugyanolyan meghökkentőek, mint a citrom savanyú íze. Ő.
Én. Alul. Felül. Hirtelen rájövök, hogy Noah régi képeskönyvét
mondom fel, amelyből az ellentétes fogalmakat tanulta meg annak
idején. Belül. Kívül, így és úgy.
Hanem mostanra vége a táncnak. Reggel lehet, a szemhéjamra
tűző fényből ítélve. Hanyatt heverek, egyik lábam kilógatom a
paplan alól, és nem igazán merem kinyitni a szemem. Te. Én. Aztán.
Most. Jaj, istenem, ez a most!
Résnyire kinyitom a szemem, és a bézs paplanra esik a
pillantásom. Á, igen. Emlékszem rá éjjelről. Az exneje minden jel
szerint elvitte a White Company egyiptomi pamutgarnitúráját, ő
pedig egyenesen egy elvált férfiakat kiszolgáló ágyneműüzlet felé
vette az útját. Hasogat a fejem, és a következő pillanatban a bézs
paplan remegni kezd a szemem előtt. Ezért inkább behunyom, és
átfordulok a hasamra. Réges-régen nem volt egyéjszakás kalandom.
Már azt is elfelejtettem, mi ilyenkor a módi. Suta csók?
Telefonszámcsere? Közös reggeli kávézás?
Kávé. Jól jönne egy csészével.
– Jó reggelt! – Lorcan öblös hangja visszahúz a valóságba.
Hiszen itt van, ebben a szobában.
– Á... ümmm. – Felkönyöklök, és dörzsölgetni kezdem az álmot a
szememből. – Helló.
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Helló. Aztán viszlát.
Magam köré húzom a paplant, és felülök. Mosolyogni próbálok,
bár az arcizmaim nehezen engedelmeskednek az akaratomnak.
Lorcan már öltönyben áll az ágy mellett, és egy bögrét nyújt felém.
Ráhunyorgok, megpróbálva kapcsolatot teremteni Lorcan tegnapi és
mai énje között. Csak nem álmodtam ezt az éjszakát?
– Kérsz teát?
A bögre, amit ajánlgat, olcsó, csíkos fajta. Gondolom, az elvált
férfiak konyhaszaküzletéből.
– Á – vágok egy grimaszt. – Bocs, de nem iszom teát. A víz jó
lenne.
– Nem kérsz akkor kávét?
– Nagyon köszönöm. És lezuhanyozhatnék?
Tiszta ruha sem ártana. Meg a Molton Brown piperekosár Elise
születésnapjára... Agyam lassan működni kezd. Nem volt ez jó
húzás, semmilyen értelemben. Haza kell rohannom, és elhalasztanom
a kilencórai telefonos interjút... Keresgélni kezdem a mobilomat.
Sebastianékhoz is oda kell szólnom, és üdvözölnöm Noah-t.
Tekintetem a lila koszorúslányrucira téved. Még ez is itt van
ráadásnak!
– A fürdőszoba arra – mutat Lorcan az ajtón túlra.
– Kösz. – Megpróbálom elegánsan magam köré csavarni a
paplant, ahogy a színésznők csinálják a romantikus vígjátékok
ágyjeleneteiben, de olyan nehéz, mintha egy jegesmedvét óhajtanék
magammal hurcolni. Minden erőmet összeszedve lerántom az ágyról,
de már az első lépésnél hasra esem benne. Nekitántorodom egy
íróasztalnak, és beütöm a könyököm.
– Jaj!
– Mit szólnál egy pongyolához? – nyújt felém Lorcan egy elegáns
mintás darabot. A volt neje, úgy látszik, ezt nem csaklizta el.
Habozom, hogy belebújjak-e a házikabátjába. Férficuccokat
viselni kissé mesterkéltnek tűnik előttem. Mondjuk felvenni egy
férfiinget a leffegő ujjával. De nincs más választásom.
– Kösz.
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Udvariasan félrenéz, akár a masszőr egy wellness-szállóban,
aminek persze semmi értelme, hisz nem most lát először. Felveszem
a pongyolát.
– Jól gondolom, hogy kávépárti vagy? – vonja fel a szemöldökét.
Már majdnem kiszalad a számon, hogy á, dehogy, minden jöhet,
de aztán meggondolom magam. Igenis kávépárti vagyok. A tetejében
keményen másnapos is. Az igazat megvallva inkább megvagyok
kávé nélkül, semhogy lehangoló csapvizet kelljen felhajtanom.
– Többé-kevésbé. De ne aggódj. Két másodperc alatt
lezuhanyozom, és már itt se vagyok.
– Kiugróm érte.
– Jaj, ne!
– Az is két másodperc lenne, mint a zuhany.
Eltűnik szem elől. Keresni kezdem a retikülömet.
Van benne egy hajkefe meg valami kézkrém, ami most
hidratálónak is megteszi. Miközben tekintetem körbejár a szobában,
azon kapom magam, hogy eltöprengek, tetszik-e Lorcan. Van-e
kedvem vele újra találkozni? Van-e jövője ennek a dolognak?
Jó, semmi komolyra nem gondolok. Válás közepén őrültség lenne
komoly kapcsolatot kezdeni. De olyan jó volt a múlt éjszaka! Még ha
csak a felére is emlékszem tisztán, ez a fele megér egy repetát. Talán
rendszeresen is összejöhetnénk, mondjuk, havonta, akár egy
könyvklubban.
De hol a retikülöm? Körbejárok a szobában. Egy kampón
vívómaszk lóg. Mellette egy kard vagy mi. Mindig is tetszett a vívás.
Most sem tudok ellenállni a kísértésnek, óvatosan leveszem a
maszkot, és a fejemre teszem. A falitükör elé állok a kardot lengetve.
– Kelj fel, Tudjacsoda úr! – mondom a tükörképemben. – Hijjaa!
Kungfu-mozdulatot teszek, mire a mintás pongyola meglebben a
bokámnál.
Nevetőgörcsöt kapok. Hirtelen kedvem támad, hogy megosszam a
jókedvemet Lottie-val. Előveszem a mobilt, és gyorstárcsázom a
számát.
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– Szia, Fliss! – szól bele azonnal. – Per pillanat az Esküvő
honlapján vagyok. Legyen fátyol, vagy ne legyen? Azt hiszem,
inkább legyen. És mit szólnál egy uszályhoz?
Zavartan pislogok, a legszívesebben elnevetném magam.
Belezúgott az esküvőkbe. Ami várható is volt. Az a nagyszerű a
húgomban, hogy nem kérődzik a sérelmein, hanem tekintetét a
szemhatárra szegezve továbbcsörtet.
– Én a fátyolra szavazok.
– Mit mondasz?
Most jövök rá, hogy a hangomat letompítja a sisak, ezért feltolom
a fejem búbjára.
– Szóval, legyen fátyol. Eszerint tehát lemondtad az esküvőt? Ben
nem haragudott?
– Kicsit győzködnöm kellett, de a végén sikerült. Azt mondta, azt
akarja, amit én.
– De azért megvolt a nászéjszaka a Savoyban?
– Nem, dehogy – lepődik meg. – Mondtam, hogy megvárjuk,
amíg összeházasodunk!
A francba! Még mindig nem tett le erről a lökött tervről. Pedig azt
reméltem, hogy nem fűti már a kielégítetlen kéjvágy.
– És Ben? Ő mit szól hozzá? – kérdem kétkedve.
– Bent csak az én boldogságom érdekli – vált a hangja ismerősen
sziruposra. – Igazán örülök, hogy sikerült beszélnünk, Fliss. Sokkal
szebb lesz így az esküvő. Ráadásul még előtte megismerheted Bent.
– Az anyját! Előbb bemutatni a családnak, mielőtt az oltár előtt
kimondjátok a boldogító igent! Biztos vagy ebben?
Nem hinném, hogy megérezné a gúnyt a hangomban. A
menyasszonyi örömmámor védelmező burokként öleli körül. A
szarkazmus elhamvad, mielőtt a fülébe jutna.
– Ami azt illeti, tegnap este összefutottam a barátjával, Lorcannel
– újságolom. – Felvilágosított erről-arról.
– Tényleg? – kérdi érdeklődéssel. – Ejha! És mit mondott Benről?
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Hogy mit is mondott Benről? Várjunk csak. Ben rossz passzban
van. Életközépi válság törhetett rá, aminek a maga húga lesz az
áldozata.
– Csupa semmiséget – füllentem. – De már alig várom, hogy
megismerjem. Mikor találkozhatnánk? Mondjuk, ma este?
– Helyes! Igyunk mindannyian áldomást! Tetszeni fog neked,
Fliss! Irtó szellemes pasas. Régen kabarékban lépett fel.
– Ne mondd! – álmélkodom. – Hú, alig várom, hogy
találkozzunk! ...Tudod, különben hol vagyok most? Nem találod ki!
Lorcan lakásán!
– Mi?
– Izé... összejöttünk. Egymásba botlottunk a házasságkötő terem
közelében. Megittunk pár italt, és a dolgok idáig fajultak.
Előbb-utóbb úgyis megtudná, akkor meg miért ne tőlem.
– A mindenit! – lelkesedik Lottie. – Ez remek! Kettős esküvőt is
tarthatnánk!
Csak a húgomtól telhet ilyen ötlet.
– Hallgass el! Mégis mi kéne még? Ne ügessünk végig a padsorok
között összeillő pónikon?
– Ne beszélj így! – mondja megrovóan. – Legyél kicsit nyitottabb!
Az ember soha nem tudhatja. Én sem sejtettem, mi sül ki abból, hogy
Bennel találkozom. És tessék, nézd meg az eredményt!
Ami azt illeti, csodálatos eredmény. Egy sebtében levadászott
pasi, aki életközépi válságával birkózik. Talán még Disney-dal is
létezik a frigyükre. Mondjuk, amelyben a „hálóing” a „válóperre”
rímel.
– Kósza numera volt, semmi több – összegzem az eseményeket.
– De ez csak a kezdet – magyaráz tovább Lottie. – Talán ő életed
nagy szerelme. És jó volt? Kedveled? Jó az ágyban?
– Igen, igen, igen.
– Nahát akkor! Ne írd le máris! Közben nézem a honlapot is.
Figyuzz, mit szólnál a csokoládés fánkhoz? Vagy egy krémes
muffinokból rakott piramishoz?
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Behunyom a szemem. Lottie meg dübörög előre, mint egy
úthenger.
– Diana néni lakodalmán is azt ettünk, nem emlékszel? Mekkora
is volt az a lagzi? Nagy banzáj volt, ugye?
– Nem, kicsi.
– Biztos vagy ebben? Én nagy összeröffenésre emlékszem.
Ötéves volt. Naná, hogy ez maradt meg benne.
– Nem, kifejezetten kicsi. Az egész éjszaka iszonyú volt! Meg
kellett játszanom, hogy jól érzem magam, miközben mindvégig... –
fintorodom el undorodva.
Máig emlékszem a túl szűk koszorúslányruhára, amit rám adtak.
Meg arra, hogyan kellett táncolnom Diana néni besörözött felnőtt
barátaival.
– Tényleg? – lepődik meg. – De a szertartás maga szép volt,
ugye?
– Nem, az is borzalmas volt. Ami utána jött, nemkülönben.
– Húha! A csokis fánkot csillámló bevonattal is árulják – mondja
tovább a magáét. – Elküldjem a linket?
– Már a gondolatától is borsódzik a hátam – felelem
ellentmondást nem tűrően. – A végén még elhányom itt magam.
Akkor pedig lőttek a közös esküvőnek az összeillő pónikkal...
Hátam mögött zajt hallok. Az agyamat elönti a vér. A francba!
Hogy a fene vinné el az egészet!
Lorcan áll az ajtóban, öles, hórihorgas termetével. Mióta állhat
ott? Mit hallott a beszélgetésünkből?
– Mennem kell, Lotts – mondom, és sietve kikapcsolom a mobilt.
– Csak a húgomat hívtam fel – igyekszem közömbösnek hangzani. –
Eltréfálkoztunk, elviccelődtünk erről-arról. Ahogy te is szoktál.
Hirtelen ráeszmélek, hogy rajtam van a vívósisakja. A gyomrom
görcsbe rándul az újabb leégéstől. Lássuk, mit észlelhetett mindebből
Lorcan. A lakásában állok, a házikabátjában, fejemen vívósisakkal,
és kettős esküvőről fecsegek. Sietve lekapom a sisakot.
– Szép darab – mondom ostobán.
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– Nem tudtam, erősen kéred-e – szólal meg Lorcan egy
örökkévalóságnak tűnő szünet után.
– Á, a kávé.
Furcsa feszültség támad közöttünk. Mit is mondtam az előbb? –
gondolom végig az elhangzottakat. Meg kellett játszanom, hogy jól
érzem magam...
Nem hallhatta, ugye? Nem gondolhatja, hogy arról beszélek...
Nem, kifejezetten kicsi. Az egész éjszaka iszonyú volt...
Remélem, nem hiszi, hogy a micsodájára gondoltam...
Újra összeszorul a gyomrom, és szám elé kapom a kezem, hogy
elfojtsam döbbent nevetésem. Nem, nem, ez nem lehet igaz!
Ne kérjek bocsánatot... ne mondjak valamit...?
NEM!
De legalább ki kéne magyaráznom magam...
Figyelmesen vizslatom Lorcant. Az arca nem árul el semmit.
Lehet, hogy semmit sem hallott. És persze az sem lehetetlen, hogy
mindent kihallgatott.
Nem tudom úgy szóba hozni az iménti közjátékot, hogy ne üssön
vissza ezerrel, és ne hozzon mindkettőnket halálosan kínos
helyzetbe... Mennem kell. El innen, de hamar!
– Szóval akkor... köszönöm az... ümm...
Visszateszem helyére a sisakot. Most pedig lépj le, Fliss!
Egész délelőtt a reggeli lebőgésemen rágódom. Legalább annyi
sikerült, hogy a taxiból észrevétlenül lopóztam a lakásomba, anélkül
hogy egyetlen szomszéd is meglátott volna. Letéptem magamról a
lila ruhát; olyan rövid zuhanyt vettem, amilyet még nem látott a
világ, aztán a vezetékes telefont kihangosítva felhívtam Noah-t,
miközben kutyafuttában kisminkeltem magam. (A szem sminkelését
nem szabad elsietni. Sokat tudok erről. Miért esem akkor mindig
ugyanabba a csapdába, miért lesz tele festékfoltokkal a tükör, az
arcom és a homlokom?) Noah viszont minden jel szerint csoda jól
érezte magát. Bárcsak én is elmondhatnám ugyanezt!
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Képtelen voltam rávenni magam, hogy újra felhívjam Lottie-t, de
különben sem volt rá időm. Ehelyett küldtem egy sms-t, amelyben
javasoltam, hogy üljünk be egy italra este hétkor.
Most itt gubbasztok a hivatalban, és egy ú) kenyai szafarikunyhó
értékelését futom át. Frissen érkezett, közel kétezer szóval a
megadott maximum fölött. A szerző szemlátomást a Távol Afrikától
babérjaira pályázik. Az úszómedencéről, a szobaszolgálatról és a
gyógyfürdőrészlegről egy árva szót sem ejt, egyedül a hajnal
derengését ecseteli a szavanna fölött, meg az itatóhoz gyűlő zebrák
kecses mozgását, a fű csillogását ezen az ősi földön, amelynek
múltjáról maszáj dobok regélnek...
Szobaszolgálat? – firkantom a margóra, és emlékeztetem magam,
hogy kell küldenem a szerzőnek egy e-mailt. Aztán megnézem a
mobilt. Meglepő, hogy Lottie nem válaszolt. Arra számítottam, alig
várja, hogy hírül adja, hány esküvői magazint fogyasztott el a mai
napon.
Az órámra pillantok. Van még időm némi testvéri csevejre.
Hátradőlök a székemen, és gyorstárcsázom Lottie számát. Közben
kiintek Elise-nek az irodám ablakán, hogy hozzon be egy kávét. Az
idők során jól működő jelbeszédet fejlesztettünk ki kettőnk között.
Olyan bonyolult üzeneteket tudok vele közölni, mint „Kávét kérek”
„Mondd, hogy házon kívül vagyok” „Menj csak haza, késő van”. Ő a
maga részéről a következőket adja tudtomra: „Kérsz kávét?”, „Azt
hiszem, ez fontos”, „Elmentem szendvicsért”.
– Fliss?
– Szia, Lottie. – Lerúgom a cipőmet, és meghúzom az Evian
vizespalackot. – Nos, össze tudnánk jönni később egy italra?
Megismerhetem végre Bent?
Csönd támad a vonal túloldalán. Mit akar ez jelenteni? Lottie nem
szokott hallgatni.
– Lottie? Ott vagy?
– Találd ki, mi történt! Találd ki, mi történt! – a hangja csupa
izgalom.
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Annyira elégedett magával, hogy biztosra veszem, valami nagy
tettet könyvelhet el.
– A régi iskolánk kápolnájában lesz a ceremónia. A kórus a Tied
vagyok, édes hazámat énekli, s a harangszó messzire úszik a vidéken.
– Nem, nem! – neveti el magát.
– Olyan esküvői tortára találtál, amelyikben egyszerre van csokis
fánk és krémes muffin, ráadásul az egészet csillámló máz vonja be.
– Nem, te buta! Összeházasodtunk!
– Mi? – bámulok üres tekintettel a telefonra.
– Igen! Megcsináltuk! Ben meg én férj és feleség vagyunk!
Nemrég adtak össze minket Chelsea anyakönyvi hivatalában!
Olyan erővel markolom meg az evianos üveget, hogy a víz a
levegőbe spriccel, és az íróasztalomon landol.
– Nem is gratulálsz? – kérdi egy kissé sértődötten.
Azért nem gratulálom meg, mert teljesen elment a hangom.
Szájzárat kaptam. Forróság önt el. Nem, inkább a hideg ráz.
Bepánikolok. Hogy történhetett ez meg?
– Húha! – préselem ki végül, miközben igyekszem megőrizni
minden maradék nyugalmamat. – Ez... de hiszen el akartad halasztani
az esküvőt! Ebben állapodtunk meg. Hogy elhalasztód.
IGENIS EZT ÍGÉRTED!
Elise jön be a kávéval. Ijedten néz rám, és leadja a „Minden
rendben?” jelzést. Mivel jelbeszéddel nem tudóm közölni vele, hogy
a lökött húgom most szúrta el az életét, ezért csak vicsorogva
bólintok, és elveszem a kávét.
– Nem tudtuk kivárni – csacsog tovább Lottie vidáman. – Ben
nem tudott várni.
– De hát azt mondtad, rábeszélted! – Behunyom a szemem, és a
homlokomat masszírozom, miközben megpróbálom felfogni a
történteket. – És az Esküvő magazin? A vidéki templomocska?
Hová lett az esküvőmániás húgom? – nyögök fel. Kérlek, istenem,
hozd vissza nekem ezt a Lottie-t!
– Ben teljesen odavan a templomért – folytatja a húgom. – Van
neki ilyen kedves, hagyománytisztelő oldala is...
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– Akkor miért? – kérdem erőltetett nyugalommal. – Miért
változtatta meg az elhatározását?
– Lorcan miatt.
– Micsoda? – nyílik tágra a szemem. – Hogyhogy Lorcan miatt?
– Lorcan ma reggel benézett hozzá. Közölte vele, hogy semmi
szín alatt nem vehet el, és az egész egy óriási tévedés. Ben erre
teljesen begőzölt! Rám tört az irodában, hogy haladéktalanul össze
kell házasodnunk, és mindenki menjen a fenébe, Lorcant is beleértve
– sóhajt fel Lottie üdvözülten. – Irtó romantikus volt! Mindenki
minket bámult az irodában. Aztán általános éljenzés közepette
felnyalábolt és elvitt onnan, ahogy a Garnizónában Richard Gere a
nőjét. Bámulatos volt, Fliss!
Nehezen szedem a levegőt, de továbbra is uralkodom magamon.
Az az idióta! Az az arrogáns, ostoba, kibaszott... idióta!
Megoldottam a problémát. Mindent eligazítottam. Olyan
diplomatikus voltam, hogy tanítani lehetne... Mit művelt erre
Lorcan? Rárontott Benre, és kihozta belőle ezt a nevetséges,
nagyzoló gesztust. Amivel persze menten levette a lábáról Lottie-t.
– Szerencsére valaki lemondta az esküvőjét a házasságkötő
teremben, így be tudtak minket passzírozni. De a templomi esketés
sem marad el – teszi hozzá jókedvűen. – így mindenből a legjobbat
kapom!
A legszívesebben a falhoz vágnám a kávéscsészémet. Vagy
ráönteném a tartalmát a fejemre. Valami nehezet érzek a
gyomromban. Undok egy érzés. Ez az egész az én hibám is. Elejét
vehettem volna, ha mindent elmondok Lottie-nak, amit Lorcantől
hallottam.
Életközépi válság törhetett rá, aminek a maga húga lesz az
áldozata.
– Hol vagy most?
– Csomagolok! Máris repülünk Ikonoszra! Hú, de izgi'.
– Gondolom – lehelem erőtlenül.
Most mihez kezdjek? Semmit sem tehetek, összeházasodtak.
Kész, vége.
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– Talán most fogan meg a kisbabánk – teszi hozzá Lottie
szégyenlősen. – Mit szólsz hozzá, lehet, hogy nagynéni leszel.
– Hogy mi? – egyenesedem ki a székemen. – De Lottie...
– Fliss, mennem kell. Megjött a taxink. Szeretlek...
Azzal leteszi a telefont. Őrjöngve újra gyorstárcsázom a számát,
de már csak a hangposta kapcsol be.
Kisbaba? Már csak ez hiányzott!
A legszívesebben elsírnám magam. Hát megbolondult ez a csaj?
Van fogalma arról, mekkora teherrel jár egy gyerek?
A szerelmi életem egy csődtömeg. Nem akarhatom, hogy az övé
is az legyen. Szerettem volna, ha tanul a példámon. Ha valóra válnak
az ábrándjai. Sírig tartó boldog házasélet. Fehérre festett kerítés.
Nem nász-úton fogant szerelemgyerek valami link alakkal, aki egy
picurkát belekóstol a családi életbe, mielőtt régi motor-kerékpárokat
kezdene el gyűjteni. Nem Barnaby Rees ügyvédi irodája, ahol majd
kisírt szemmel, zsíros hajjal gubbaszt Lottie, miközben a kissráca
szétrágja az összes jogi kiadványt.
Hirtelen ötlettől vezérelve megnézem a google-ban az Amba
Hotelt. Nyomban nyaralási fotók ostromolják a retinámat. Kék egek
és naplementék. A híres barlanguszoda, a tíz méterről alázuhogó
vízeséssel. A parton andalgó gyönyörű párok. Rózsaszirommal
telehintett súlyos ágyak. Nézzünk szembe a tényekkel, egy ilyen
ágyon hamarabb megfogan egy gyerek, mielőtt a nászéjszaka véget
érne. Lottie petefészke akcióba lendül majd, aztán a húgom
végighányja a repülőutat hazafelé.
És ha Benről tényleg kiderül, hogy linkóci... ha dobja a húgomat...
behunyom a szemem, és két kezembe temetem az arcomat. Ezt nem
tűrhetem! Okvetlenül beszélnem kell Lottie-val! Szemtől szembe.
Őszintén. Úgy, hogy rám figyel közben, nem ábrándvilágban lebeg.
Hogy legalább legyen módja átgondolni a tettei következményeit.
Dermedten ülök, miközben úgy cikáznak ide-oda a gondolataim,
mint egy labirintusba szorult egér. Muszáj valami megoldást, valami
kiutat találnom, ám amíg ezen jártatom az agyam, valamennyi ötlet
megvalósíthatatlannak tűnik.
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Míg aztán felemelem a fejem, és mély lélegzetet veszek.
Döntöttem. Képtelen, óriási horderejű döntés, de nincs más
választásom. Tönkreteszem Lottie nász-útját!
Nem érdekel, hogy csúnya dolog ilyet tenni. Az sem számít, ha
soha nem bocsát meg nekem: én se bocsátanám meg magamnak, ha
nem használnám ki ezt a lehetőséget. Egy dolog a házasság, és
megint más a védekezés nélküli szex. Sürgősen le kell innen lépnem,
és megvédenem önmagától a húgomat!
Felkapom a telefont, és felhívom az utaztatási osztályt.
– Szia – köszönök Clarissának, aki a foglalásokat szokta intézni,
amikor meghallom a hangját. – Vészhelyzet állt elő, Clarissa. –
Azonnal Ikonoszra kell utaznom. A görög szigetre. Az első
lehetséges járattal. És az Ambában szeretnék megszállni, ismernek
ott.
– Rendben – hallom, ahogy a számítógépe billentyűit veri. – Mint
bizonyára tudod, naponta egyetlen járat van csak Ikonoszra.
Különben át kell szállni Athénban, de az az út végtelen időkig tart.
– Tudom. Foglald le akkor a legközelebbi közvetlen járatot!
Köszönöm, Clarissa.
– Nem írtál már az Ambáról? Néhány hónapja? – kérdi
meglepetten.
– Ez most egy kontroll lesz – hazudom szemrebbenés nélkül. – A
legújabb döntés, újra végigjárjuk a hoteleket – teszem hozzá, hogy
kikerekítsem a történetem.
Ez az előnye, ha az ember szerkesztő. Senki nem vonhatja
felelősségre. Amúgy nem is rossz ötlet. Kinyitom a BlackBerrymet,
és begépelem: Helyszíni ellenőrzés?
– Jó, akkor majd tudatom, mikor utazhatsz. Remélem, már holnap.
– Nagyon köszönöm.
Leteszem a telefont, és idegesen dobolok az ujjaimmal. A legjobb
esetben is bő huszonnégy órás késéssel érek csak oda. Lottie már
úton van a reptérre, délután repül el, estére ér a hotelbe. Ott azután az
Osztriga lakosztály fogadja fejedelmi franciaágyával, süllyesztett
jacuzzijával és pezsgőjével.
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Hány gyerek fogan nászéjszakákon? Keressek rá a google-ban?
Begépelem a fogantatás és a mézeshetek első éjszakája szavakat,
aztán idegesen kitörlöm az egészet. Nem a google számít most,
hanem Lottie. Bárcsak meg tudnám állítani őket valahogy! Bárcsak
előbb odaérhetnék, mielőtt... hogy is mondják... elhálják a frigyüket.
Elhálják... ez a szó halvány emlékeket ébreszt bennem. Mi is volt
ez? Hunyorogva próbálom felidézni. Á, igen, akkor hallottam erről,
amikor Barnaby a házasságok érvénytelenítéséről beszélt. Szinte újra
fülemben cseng a hangja: A házassági szerződés érvényét veszti.
Mintha a mondott frigy nem is létezett volna.
Nem is létezett volna! Ez az! Megvan a megoldás!
Érvényteleníteni kell a házasságukat! Ennél szebb szó nincs is a
nyelvünkben! Akkor nem lenne válás, semmiféle jogi hercehurca.
Huss, egy szemvillanással vége lenne az egésznek, mintha meg se
történt volna.
Végig kell ezt csinálnom Lottie érdekében. Egérutat kell találnom
a számára. De hát hogyan? Mit tehetnék... mit találjak ki...
Ekkor hirtelen mentő ötletem támad.
Szinte a lélegzetem is eláll, ahogy fontolóra veszem. Alig hiszem
el, hogy ez a fantasztikus ötlet az én agyamból pattant ki. Annál is
galádabb és furcsább, mint rátörni a nászutasokra, viszont mindent
megoldana.
Másfelől mégsem tehetem meg. Tényleg. Szó se lehet róla!
Képtelenség! És mélységesen helytelen. Bárki, aki ezt műveli a
húgával, az egy szörnyeteg.
Jó, legyek szörnyeteg.
Remeg a kezem, ahogy felveszem a telefont. Nem tudom, hogy a
félelemtől vagy az elhatározástól.
– Amba Hotel, VIP-szolgálat. Miben segíthetek?
– Jó napot – mondom, és a hangom is reszket. – Beszélhetnék
Niko Demetriuval? Mondja meg neki, hogy Fliss Graveney vagyok a
Pincher Utazási Magazintól. És azt is, hogy fontos ügyben keresem.
Miközben várom, hogy bekapcsoljanak hozzá, magam elé
képzelem Nikót a mokány termetével meg a pocakjára feszülő
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öltönyével. Már akkor ismertem, amikor az athéni Mandarin
Orientalban dolgozott, előtte pedig a Sandalsban Barbadoson. Az
egész életét szállodákban töltötte. Londinerként kezdte, most
azonban már az Amba VIP-felelőse. Látni vélem, hogyan siet át az
előcsarnokon lakkcipőjében, miközben szeme izgatottan jár ide-oda.
Niko specialitása, hogy „élményhez" juttassa a vendégeket. Lehet
ez egyéni igény szerint kevert koktél, helikopteres kiruccanás,
lubickolás a delfinekkel vagy szobára rendelt hastáncosnők, ő
megoldja. Ha bűntársra van szükségem, nála jobbat keresve se
találnék.
– Fliss! – zeng végig a vonalon boldog köszöntése. – Most
hallom, hogy hozzánk készülsz. Igaz ez?
– Igen, reményeim szerint holnap este futok be.
– Megtiszteltetésnek érezzük, hogy ilyen hamar viszontlátunk!
Segítségedre lehetek valamiben? Vagy magánemberként utazol?
Érzem a kérdést a hangjában, meg egy szemernyi gyanakvást. Mi
a csudáért térek vissza? Mi a hézag?
– Személyes ügy. – Elhallgatok, hogy összeszedjem a
gondolataimat. – Niko, nagy szívességet kérek tőled! A húgom épp
az Amba Hotel felé tart. A nászútján. Most ment férjhez.
– Csodálatos! – bömböl fel, hogy csaknem belereped a
dobhártyám. – A húgodnak életre szóló élményben lesz része! A
legmegbízhatóbb inasomat jelölöm ki a szolgálatukra. Érkezésükkor
fogadjuk őket, majd egy pohár pezsgő mellett megbeszéljük, mi a
kívánságuk. Talán egy magasabb szintű szolgáltatás, talán egy
különleges vacsora...
– Nem, Niko! Nem érted! Azaz mindez csodásán hangzik. Én
azonban másfajta szívességet kérek tőled – tördelem a kezem
izgalmamban. – Kicsit... szokatlan is.
– Fél életemet ebben a szakmában töltöttem, semmi nem lehet
szokatlan nekem, Nikónak – mondja előzékenyen. – Meg akarod
lepni őket? Rejtsek el a szobájukban valami ajándékot? Vagy
szervezzek páros masszázst számukra a strandon, egy privát
kabanában?
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– Nem egészen.
Egek, hogyan lehet ezt szavakba önteni?
Gyerünk, Fliss, bökd ki végre!
– Azt szeretném, hogy ne tudjanak szexelni – hadarom el egy
szuszra.
Néma csönd a vonal másik végén. Ezzel még Nikót is sikerült
elképesztenem.
– Fliss, kérlek, ismételd meg a kérésedet, mert attól tartok, nem
értettem – mondja végül.
Sajnos azt hiszem, értette.
– Meg kellene akadályoznom, hogy szexeljenek – mondom újra,
tagoltan és érthetően. – Ne legyen szex. Ne legyen nászéjszaka.
Legalább addig ne, amíg oda nem érek. Bármit megtehetsz ennek
érdekében. Külön szobában helyezheted el őket. Elvonhatod a
figyelmüket. Elrabolhatod egyiküket. Egy a lényeg: ne tudjanak
szexelni!
– De hát ez a nászútjuk!
Niko a jelek szerint teljesen összezavarodott.
– Tudom. Épp ezért.
– Te a tulajdon húgod nászéjszakáját készülsz tönkretenni? –
emeli meg a hangját megbotránkozva. – Egy férfiú és ifjú hitvese
közé állnál? Isten kötése ellen lázadsz?
Úgy látszik, nem világítottam meg eléggé a helyzetet.
– Niko, ez egy elsietett házasság. És nem is volt templomi
esküvő! Az egész egy óriási, ostoba tévedés. Muszáj beszélnem a
húgommal! Odarepülök, amint tehetem, de addig is, ha fel tudnád
tartóztatni őket...
– Miért, a húgod nem szereti az ürgét?
– De igen, rajong érte – pislogok zavaromban. – Igazából alig
várja, hogy ágyba bújjon vele. Ezért nem is lenne olyan könnyű
megakadályozni őket ebben.
Újabb hallgatás. El tudom képzelni, milyen arcot vág most Niko.
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– Fliss, attól tartok, nem tudom teljesíteni ezt a furcsa kérést –
mondja végül. – Cserébe fel tudok ajánlani a húgodnak egy vacsorát
a séf asztalánál, ötcsillagos halvendéglőnkben...
– Niko, kérlek, kérlek, hallgass meg! – fojtom belé a szót végső
kétségbeesésemben. – A húgomról van szó, érted? A férfi, akit
szeretett, dobta, és most bosszúból menekül bele ebbe a házasságba.
Alig ismeri ezt az alakot, és máris gyereket akar tőle. Én még nem is
találkoztam vele, de minden jel szerint link fráter. Képzeld csak el,
milyen lenne, ha a lányod életét tönkretenné egy rossz választás.
Nem követnél el mindent, hogy megakadályozd?
Ismerem Niko lányát, Maját. Bájos tízéves kislány, szalaggal a
hajában. Ezzel csak tudok rá hatni.
– Ráadásul, ha nem szexeinek, a házasság érvényteleníthető –
állok elő a lényeggel. – Nem történt meg ugyanis az elhálás. Ha
ellenben igen...
– Ha igen, akkor az az ő dolguk! – Nico hallhatóan kezd kijönni a
sodrából. – Ez egy hotel, Fliss, nem börtön! Nem tudom állandóan
ellenőrizni, mivel foglalkoznak a vendégeim. Nem ülhetek az...
ágyuknál.
– Azt mondod, nem tudnád megcsinálni? – vetem ki a horgot. –
Nem tudnád megakadályozni őket, hogy egymásnak essenek?
Az a helyzet Nikóval, hogy azzal büszkélkedik, ő minden
problémát megold. Bármiféle problémát. Lefogadom, máris azon jár
az agya, ezen hogy fogjon ki.
– Ha most kisegítenél, örök hálára köteleznél – halkítom le a
hangomat. – És a hálámat természetesen azzal fejezném ki, hogy
újraértékelném a hotelt. Ötcsillagosra! A szavamat adom!
– De ezt már kétszer voltál szíves megtenni a magazinodban –
világosít fel.
– Legyen akkor hat csillag – rögtönzök. – Új kategóriát találok ki
a kedvedért. Az Amba világklasszis, szuperluxus szálloda lesz. És a
címlapon hozom le a fotóját. Tudod, milyen sokat jelent ez? Hogy
mennyire elégedett lesz az igazgatóság?

158

– Fliss, megértem a problémádat – áll ellen továbbra is Nico. –
Ugyanakkor be kell látnod, hogy nem avatkozhatom a vendégek
magánéletébe, kivált, amikor a nászútjukon látogatnak el hozzánk!
Úgy látom, nem ingathatom meg az elhatározását. Valami egészen
páratlant kell ajánlanom neki.
– Nézd csak! – suttogom bizalmasan. – Ha most a segítségemre
leszel, külön cikket jelentetek meg rólad a magazinban. Személyesen
rólad, Niko Demetriuról. Az Amba szürke eminenciásának nevezlek
majd. A hotel ritka kincsének, mindentudó VIP-igazgatójának.
Mindenki olvasni fogja a szakmában. Mindenki!
Nem muszáj ezt tovább ragoznom. A magazinunk hatvanöt
országban jelenik meg. Valamennyi hotel vezérigazgatója legalábbis
átfutja a cikkeit. Egy ilyen írás róla utat nyit előtte bármiféle
álláshoz, amire csak kedve szottyan.
– Tudom, hogy mindig is a New York-i Four Seasonsről álmodtál
– búgom behízelgőn.
Kissé szaporábban ver a szívem. Soha eddig nem éltem vissza a
hatalmammal, ez szaporázza meg most a pulzusomat. Részben
jófajta izgalom, részben azonban nem. Legközelebb majd egy bőrönd
készpénzért vagy Trident ballisztikus rakétákért cserébe árulom a
kegyeimet.
Egyszeri alkalom ez, nyugtatgatom háborgó lelkiismeretemet. A
körülmények nyomásának engedek.
Niko hallgat. Szinte olvasok a gondolataiban, miként harcol
lelkiismerete a szakmai ambícióival. Nem jó érzés, hogy én idéztem
elő a vívódását. Ugyanakkor nem én vagyok az, aki elkezdte ezt az
ámokfutást, nem igaz?
– Előtted nincs akadály – hízelgek most a hiúságának. – Zseniális
szervező vagy. Ha valaki, hát te meg tudod csinálni.
Vajon sikerült rávennem? Vagy itt van vége a karrieremnek? Azt
fontolgatja, hogy felháborodott e-mailt küld Gavinnek?
Már épp feladom, amikor meghallom a halk választ:
– Fliss, nem ígérhetek semmit.
Hirtelen feléled bennem a remény.
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– Ezt tökéletesen megértem – felelem, igazodva a hangneméhez. –
De... azért megpróbálod?
– Legalábbis megkísérlem. Hanem mindössze huszonnégy óráig.
Hogy hívják a húgodat?
Igen!
– Charlotte Graveney-nek. De lehet, hogy Mrs. Parr-ként
jelentkezik be – árad belőlem a szó a megkönnyebbüléstől. – A férje
Ben Parr. Az Osztriga lakosztályt foglalták le. Nem érdekel, mi
történik velük, mi nem, kizárólag az, hogy ne szexeljenek! Mármint
egymással
– teszem hozzá kiigazításul.
Hosszú hallgatás támad a vonalban, aztán Niko csupán annyit
mond:
– Igencsak fura nászút lesz ez.
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LOTTIE

Férjhez mentem! Arcomon letörölhetetlen vidám mosoly. Ujjongó
öröm tölt el, nem is a földön járok, szinte fölötte lebegek. Ez volt
életem legszebb, legkülönlegesebb, legvarázslatosabb napja! Férjhez
mentem! Férjhez mentem!!!
Magamban egyre újrajátszom a pillanatot, amikor felnéztem az
íróasztalomról, és megláttam a hivatalba berontó Bent, kezében egy
csokor rózsával. Állát dacosan felszegte, a szeme villámlott. Látszott
rajta, hogy előtte nincs akadály. Még a főnököm, Martin is előjött az
irodájából, hogy tanúja legyen az elkövetkezőknek. Mindenki
lélegzet-visszafojtva leste, amikor Ben megállt az ajtóm előtt, és
hangosan közhírré tette: „Feleségül veszlek téged, Lottie Graveney,
éspedig még ma!”
Ezután a karjába kapott és felemelt – felemelt –, majd pedig
általános éljenzés közepette kivonult velem. Kayla futva hozta
utánam a táskámat és a mobilomat, Ben pedig átadta a csokrot. Ennyi
volt. Menyasszony lettem.
Az esketésre magára alig emlékszem. Sokkos állapotban lehettem.
Ben minden kérdésre azonnal rávágta
a választ, csak ez maradt meg bennem. Egy pillanatig sem
habozott, valójában még némi erőszakosság is érződött a hangján,
amikor kimondta az igent. Hozott valami környezetbarát konfettit,
ezzel hintettük meg magunkat. Kinyitott egy üveg pezsgőt, aztán már
rohantunk is a reptérre. Még csak át se öltöztem, most is az a
kosztüm van rajtam, amit a munkahelyen viseltem. A munkához
hordott kosztümömben mentem férjhez, és nem érdekel!
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Megnézem magam a bártükörben, és nevethetnékem támad.
Ugyanolyan kipirult és felhevült az arcom, amilyennek érzem
magam. A Heathrow VIP-várójában ülünk, és az ikonoszi gépre
várunk. Reggel óta egy falatot sem ettem, de nem vagyok éhes. Irtóra
felpörögtem, a kezem remegése sehogy sem akar csillapodni.
Lenyelek néhány szem gyümölcsöt és egy szelet ementálit, csak
hogy legyen valami a gyomromban. Hirtelen összerezzenek, mert
egy kezet érzek a lábszáramon.
– Kell az energia, ugye? – hallom meg Ben hangját, és kéjesen
megborzongok.
Szembefordulok vele. A nyakamhoz simul, keze titokban a
szoknyám alatt keresgél. Jó érzés, nagyon jó!
– Olyan nehéz kivárni – duruzsolja a fülembe.
– Nekem is – súgom vissza.
– Szívdöglesztő vagy! – Meleg lehelete a nyakamat csiklandozza.
– Te még inkább.
Számolgatni kezdem, meddig tart ez az idegtépő várakozás. A
repülőút Ikonoszig három és fél óra. Nem lehet több két óránál, amíg
átesünk a vámvizsgálaton, és a hotelbe érünk. Tíz perc, amíg
felhordják a csomagjainkat... öt perc, mialatt megmutatják, hol
vannak a villanykapcsolók... harminc másodperc, amíg kitesszük a
Ne zavarjanak táblát...
Ami összesen csaknem hat óra. Nem vagyok biztos benne, hogy
kibírom hat teljes óráig. Ben szemlátomást ugyanilyen állapotban
van. Nehezen szedi a levegőt. Mindkét kezével a combom között
kutat. Nehéz közben a fügekompótra koncentrálnom.
– Bocsánat! – tolakszik közénk egy idősebb pacák, és
ementáliszeleteket kezd a tányérjára rakosgatni. Lesújtó pillantással
mér végig kettőnket.
– Ahogy mondani szokás, helyet kérek – teszi hozzá fontoskodva.
Érzem, amint elpirulok. Ennyire nyilvánvaló volt, mit művelünk?
– Nászúton vagyunk – vágok vissza.
– Gratulálok. – Az öreg szivart szemlátomást nem sikerült
meghatnom. – Remélem, a férje kezet mos, mielőtt az ételbe nyúl.
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Született ünneprontó lehet.
Benre pillantok. Átülünk két plüss-székre. Egész testem lüktet.
Azt akarom, hogy tegye vissza a kezét, oda, ahol volt, és csinálja azt,
amit az előbb.
– Izé... kérsz sajtot? – ajánlom fel Bennek a tányéromat.
– Nem, kösz – ráncolja morcosán a homlokát.
Ez kész kínszenvedés. Az órámra pillantok. Mindössze két perc
telt el. Valahogy csak el kell töltenünk az időt. Beszélgetéssel. Ez az!
Beszélgessünk!
– Imádom az ementálit. Te is? – tudakolom.
– Utálom!
– Tényleg? – Magamban rögzítem ezt a rá vonatkozó új adalékot.
– Hú! Erről fogalmam sem volt.
– Akkor utáltam meg, amikor egy évig Prágában éltem.
– Te éltél Prágában? – kérdem feltámadó érdeklődéssel.
Hű, de izgi! Nem is sejtettem, hogy Ben élt külföldön. Vagy, hogy
utálja az ementálit. Ez a hatalmas előnye annak, ha többéves
együttélés nélkül mész férjhez valakihez. Tudunk még újat mondani
egymásnak. Nagy kalandnak nézünk elébe: a másik felfedezésének.
Beavatjuk egymást a titkainkba. Nem leszünk olyan pár, akik szó
nélkül gubbasztanak, mert már mindent tudnak a társukról, és csak a
számlát várják.
– Szóval... Prágában laktál! És miért?
– Már nem is emlékszem – von vállat. – Ez volt az az év, amikor
beleszagoltam a cirkusz világába.
A cirkusz világába? Erre igazán nem számítottam. Már épp
tovább kérdezősködnék, amikor pittyeg a mobilja, jelezve, hogy smse érkezett. Előhúzza a zsebéből, és miközben olvassa, ráncba szalad a
homloka.
– Minden rendben?
– Lorcan üzent. Kapja be!
Már megint Lorcan! Alig várom, hogy megismerjem. Valójában
még hálás is lehetek neki. Ha nem húzza fel Bent, ő nem rohamoz
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meg a munkahelyemen, és elesem életem legromantikusabb
élményétől.
Együtt érzőn megsimogatom Ben karját.
– Nem ő a legrégebbi barátod? Nem kellene kibékülnötök?
– Egykor talán az volt – dörmögi rosszkedvűen.
A válla fölött leselkedve sikerül elolvasnom az üzenet egy részét.
Hogyan futhattál el a döntés elől, Ben? Tudod, milyen
keményen dolgoztunk ezen, erre csak úgy lelépsz, ez
egyszerűen...
Ben arrébb mozdítja a mobilját. Nem akarom megkérdezni,
elolvashatnám-e a teljes szöveget.
– Miféle döntésről ír? – kockáztatom meg mégis a kérdést.
– Csak valami dögunalmas szarságról – vicsorít a telefonra. – És
nem futottam el. Jesszusom! Az a baj Lorcannel, hogy azt szeretné,
ha úgy táncolnék, ahogyan ő fütyül. Megszokta, hogy apámnak
diktálhat. Nos, változott a helyzet!
Bepötyög valami rövid üzenetet, keményen nyomogatva a
gombokra. Szinte azonnal megérkezik a válasz, ő pedig halkan
szitkozódik.
– Prioritások! Prioritásokról beszél nekem! Talán nem lehet saját
életem? Megtettem, amit tizenöt évvel ezelőtt kellett volna tennem.
Akkor kellett volna, hogy elvegyelek. Azóta tíz gyerekünk lenne.
Annyira, de annyira szeretni való! Sok gyereket szeretne!
Korábban soha nem beszéltünk erről, de őszintén reméltem, hogy ő
is ugyanúgy van ezzel, ahogyan én. Négy vagy akár hat gyerekünk is
lehet!
– Most mindent bepótolunk – hajtom fejem a nyakára.
Néhány másodperc múlva az ülésre ejti a mobilt.
– Tudod, mit? – mondja. – Semmi nem számít kettőnkön kívül.
– Ahogy mondod – rebegem.
– A pillanatra is emlékszem, amikor beléd szerettem. Azon a
napon volt, amikor a strandon cigánykerekeztél. Egy sziklán
napoztál, a tenger közepén. Aztán a vízbe vetetted magad, kiúsztál a
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partra, ott azonban nem gyalog mentél tovább, hanem végig
cigánykerekeket hánytál. Gondolom, nem is sejtetted, hogy
figyelnek.
Én is emlékszem erre. Emlékszem a homok melegére a tenyerem
alatt. A lobogó hajzatomra. Ruganyos voltam, sportos. A hasizmom
kemény volt, mint a deszka.
És természetesen tudtam, hogy suttyomban engem les.
– Megőrjítesz, Lottie! – Keze újra a szoknyám alá nyomul. –
Mindig is imádtalak.
– Ben, nem csinálhatjuk itt – sandítok át az öreg szivarra, aki
viszonozza pillantásomat az újságja fölött. – Itt nem.
– De nem tudok várni!
– Én sem. – Újra az egész testem lüktet. – Csak hát muszáj.
Megnézem az órámat. Mindössze tíz perc telt el. Hogy bírjuk ki a
hotelig?
– Tudod, mit? – halkítja le Ben a hangját, miközben mélyen a
szemembe néz. – Voltál már a klotyón? Jó sok hely van ott. És
uniszex – teszi még hozzá kis szünet után.
A legszívesebben felvihognék, de visszanyelem.
– Csak nem azt akarod, hogy...
– Miért ne? – csillan fel a szeme. – Benne vagy?
– Most azonnal?
– Miért ne? A beszállásig még húsz percünk van.
– Én... nem is tudom – vívódom. – Nem egészen így képzeltem el
első szeretkezésünket, gyors numeraként a Heathrow klotyójában.
Másfelől azt sem tudtam előre, hogy ennyire begerjedek. – És mi lesz
a nászéjszakánkkal? – kapaszkodom mégis az eredeti tervbe. – Hogy
lesz ezután különleges és romantikus?
– Attól még lehet. – Ujjai gyengéden a fülcimpáimmal játszanak,
a vágy napkitöréseit indítva el a nyakamon. – Ez csak az előjáték
lenne. Amolyan előkészület.
– Ujjai közben rátalálnak a melltartóm pántjára. – És őszintén
szólva szétrobbanok, ha nem csináljuk igen hamar.
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– Én is – fojtok el egy sóhajt. – Jó, menj te előre. Keress helyet
kettőnknek!
– Majd küldök egy sms-t.
Felkel, és gyors léptekkel elindul az uniszex mosdó felé.
Hátradőlök az ülésen, és igyekszem megőrizni a komolyságomat.
Olyan csöndes, fülledt ez a hely. Nem tudom, hova jutunk így.
Előveszem a mobilt, az sms-re várva. Hirtelen ötlettől vezérelve
beütöm Fliss számát. Mindig is sokat tréfálkoztunk a repülőn
szexelők Mile High Clubjáról. Nem tudom hát megállni, hogy ne
dicsekedjem el, nemsokára én is a magasba emelkedem. Elküldök hát
egy gyors sms-t:
Dugtál valaha is reptéri klotyóbán? Ha nem, én majdmegírom,
milyen... ©
Nem igazán számítottam arra, hogy válaszol. Hisz ostoba tréfa
volt az egész. Ezért megdöbbenek, amikor a következő pillanatban
felpittyeg a telefonom:
Állj le, de AZONNAL! Ostoba ötlet! Várj a hotelig!!!!!!!!
Elképedve bámulok a mobilra. Mi ütött a nővérembe? Újabb smst küldök:
Ne aggódj, házasok vagyunk. ©
Iszom egy korty vizet, de újra pittyeg a mobil. Ezúttal Ben üzen.
Harmadik fülke balra. Kopogj kétszer!
Kéjesen megborzongok, és visszaüzenek:
Jövök.
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Miközben felnyalábolom a táskám, látom, hogy Fliss új sms-t
küldött:
Tényleg azt hiszem, várnod kellene!!!! Várj a hotelig!!!!
Kezdek bepipulni. Csupán a hecc kedvéért sms-eztem neki, nem
azért, hogy ostoba kioktatásban részesítsen. Miért aggódik? Hogy
lefülelnek minket, aztán beszeny-nyezem azt a becses nevét meg a
magazinjáét? El is küldök egy mérges választ:
Semmi közöd hozzá.
Ahogy átvágok a várón a mosdó felé, remegek a várakozástól.
Kétszer kopogok a harmadik fülke ajtaján. Ben valósággal beránt
magához. Félig már nekivetkőzött.
Egek ura...
Szája nyomban az enyémre tapad, keze a hajamat markolja. Aztán
a melltartóm csatja következik, miközben én a bugyimból bújok ki.
Soha nem voltam ilyen gyors. Ahogy nem akartam ilyen gyors szexet
sem. Soha ennyire nem vágytam még rá.
– Psszt! – intjük egymást, miközben a fülke falaiba ütközünk.
Szerencsére jól tartanak, nem dőlnek ránk. Sietve felállunk
egymással szemben. Ben a falnak szorul. Mindketten úgy zihálunk,
mint egy gőzmozdony. Lefogadom, hogy tíz másodperc múlva
elmegy...
– Koton? – suttogom.
– Nem – néz a szemembe. – Rendben?
– Rendben.
Lehet, hogy itt hozzuk össze azt a gyereket, fog el erre a
gondolatra is az izgalom.
– Állj! – hagyja abba hirtelen. – Ugye, nem szedtél fel különc
szokásokat, amióta utoljára csináltuk? Van valami, amiről tudnom
kellene?
– Csak egy keveset – hörgőm, és feljebb húzom magamon a
szoknyát. – Később majd elmondom. Gyere!
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– Egy pillanat...
Valaki ököllel veri kint az ajtót.
A szívroham kerülget, és beverem a térdem a vécétartályba. Mi
ez? Kik ezek?
– Bocsánat – szólal meg odakint egy női hang. – Itt a
vécéfelügyelő. Van bent valaki?
A kurva életbe!
Nem jön hang a torkomra, és moccanni se tudok. Rémülten
nézünk össze Bennel.
– Volna szíves kinyitni az ajtót?
A lábam még mindig Ben hátára csavarodva. A másik lábfejem az
ülőkére támaszkodik. Gőzöm sincs arról, hová lett az alsóneműm. A
legrosszabb az egészben, hogy egész testem lüktet még a vágytól.
Mi lenne, ha fütyülnénk a vécésnénire, és folytatnánk? Mit tudna
csinálni?
– Folytasd! – súgom oda Bennek. – Csak ne csapj nagy zajt! –
Miközben magyarázkodom, elmozdul a lábam, és megnyikordul a
vécéülőke. A francba!
– Ha nem jönnek ki, attól tartok, ki kell nyitnom az ajtót, hogy
bemehessek – mondja az előbbi hang. – Van univerzális kulcsom.
Micsoda? Ránk akarja nyitni az ajtót? Univerzális kulccsal? Mi
ez, rendőrállam?
Továbbra is alig kapok levegőt. Most azonban már a méregtől.
Nem megy ez sehogyan sem! Nem tudom elhálni a házasságomat
úgy, hogy egy vécésnéni fülel, tőlem karnyújtásnyira, az ajtó
túloldalán, univerzális kulcsokkal felszerelkezve.
Újra kopogtatnak az ajtón. Inkább dörömbölésnek nevezném.
– Hallja, amit mondok? – követelőzik a nyanya. – Hallja, aki bent
van?
Búsan összenézek Bennel. Muszáj válaszolnunk, mielőtt ránk
törne egy kommandó.
– Á, üdvözlöm! – szólok ki, miközben sietve bekapcsolom a
melltartómat. – Bocs, csak épp... a hajamat tettem rendbe.
A hajamat? Hogyan mondhattam ezt?
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– A férjem segített – mondom, mialatt ide-oda jár a szemem, és a
bugyimat keresem. Ben közben a nadrágját rángatja magára. Vége,
ennyi volt.
A bugyi azonban sehol. Itt kell hagynom. Sietve lesimítom a
hajam. Benre pillantok, felkapom a retikülömet, aztán kireteszelem
az ajtót, és rámosolygok az előtte álló ősz hajú nőre, aki mellett fiatal
barna segédje posztol.
– Igazán nagyon sajnálom – mondom, mintha mi sem történt
volna. – Beteg vagyok, a férjem segített beadni egy injekciót. Ezért
rejtőztünk ide.
A nő gyanakodva mér végig.
– Hívjak orvost?
– Nem, köszönöm. Már jól vagyok. Köszönöm, drágám –
biccentek oda Bennek a hihetőség kedvéért.
A nő tekintete a padlóra téved.
– Ez a magáé?
Követem a tekintete irányát, és magamban sűrűn átkozódom. A
bugyim. Akkor itt volt.
– Természetesen nem az enyém – szegem fel a fejem sértett
méltósággal.
– Értem. – A nyanya most a segédjéhez fordul. – Lesley, kérlek,
szólj egy takarítónak, hogy tegye rendbe ezt a fülkét.
Istenem, atyám! A bugyi az Aubade-tól való. Negyven fontot
adtam ki érte. És ráadásul a rajtam lévő melltartóhoz illik. Nem
tűrhetem, hogy a szemétkosárban végezze.
– Voltaképpen... – nézem meg jobban a bugyit, mintha most
fedeznék fel rajta valami érdekeset –, ahogy így elnézem, azt hiszem,
mégis az enyém. – A lehető legzavartalanabbul felkapom a padlóról,
és közelebbről megvizsgálok rajta egy apró rózsabimbót.
– Ó, igen – mondom, és kerülöm a vécésnéni jeges tekintetét. –
Igazán köszönöm a segítségét! Csak így tovább. Szép ez a váró.
– A svédasztal sem utolsó – teszi hozzá Ben, majd a karját nyújtja,
és elvezet, mielőtt felrobbannék. Nem tudom, mihez lenne inkább
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kedvem: nevetni vagy sikoltozni. Hogy történhetett ez meg? Honnan
a fészkes fenéből tudtak rólunk?
– De hisz csöndben voltunk – motyogom Bennek menet közben. –
Nem csaptunk zajt.
– A nyakamat rá, hogy az az öreg főszer volt – morogja vissza. –
Kitalálta, mire készülünk, és feladott minket.
A genny láda!
Levetem magam az egyik plüssülésre, és letörten nézek körül.
Miért nincsen külön helyiség a szexnek egy ilyen helyen? Miért csak
szőlőt lehet enni és a neten szörfözni?
– Igyunk egy kis pezsgőt – mondja Ben, és megszorítja a
vállamat. – Semmi baj. Majd este.
Újra megnézem az órámat. Még öt és fél órát kell kibírnunk addig,
amíg kitehetjük a Ne zavarjanak táblát. Már a milliszekundumokat is
számolom. Miközben Ben elmegy az italokért, előveszem a mobilt,
és küldök egy sms-t Flissnek:
Ránk törtek. Valaki feladott minket. A szemetek!
A válasz csak hosszú szünet után érkezik meg.
Te szegény! Jó utat! Csók
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FLISS

Tanulságos. Ez az utazás tanulságos. Igen!
Nem kértem rá engedélyt, nem szóltam róla előre. Nem ültem az
igazgatónő irodájában, hagyva, hogy kioktasson. Úgy érzem, hogy
ebben az esetben épp a meglepetés erejével kell hatnom.
– Mrs. Phipps? – dugja ki fejét Mrs. Hocking az osztályteremből.
– Látni kívánt?
– Á, jó napot! – mosolygok rá, összelapátolva minden
önbizalmam. – Igen. Csak egy apróságot szeretnék megbeszélni. Pár
napra kivenném Noah-t az iskolából. Egy görög szigetre megyünk.
Rendkívül tanulságos út lesz a számára.
– Ó! – vonja össze elutasítón a szemöldökét. – Attól tartok, az
igazgatónőtől kell engedélyt kérnie hozzá...
– Persze – bólogatok buzgón. – Sajnos nincs már erre időm, mert
ha jól értem, ma nincs bent.
– Tényleg? Miért, mikor indul?
– Holnap.
– Holnap?- képed el Mrs. Hocking. – De hát alig két napja
kezdődött a tanév!
– Á, igen! – lepődöm meg, mint akinek ez először jut eszébe. –
Nos, attól tartok, szükséghelyzetről van szó.
– Miféle szükséghelyzet?
Nászúttal és szexszel összefüggő szükséghelyzet. Bizonyára ismeri
a fajtáját.
– Családi... krízis – rögtönzők. – Ugyanakkor, mint mondtam,
roppant tanulságos is lesz a gyerek számára. Hihetetlenül tanulságos!

171

– tárom szét a kezem e tanulság mértékének érzékeltetésére. –
Végtelenül, rettentően tanulságos!
– Hmm. – Mrs. Hocking szemlátomást nehezen adja be a derekát.
– Ha nem csalódom, Noah-t ebben az évben negyedszer venné ki az
iskolából. Jól mondom?
– Valóban? – adom a hülyét. – Nem igazán tartom számon.
– Tudom, hogy nehéz... időszakon ment át... - köszörüli meg a
torkát. – A munkájában... meg mindenben.
– Igen.
Mindketten a mennyezetet tanulmányozzuk, mintha ezzel
száműzhetnénk azoknak az időknek az emlékeit, amikor Daniel
felsorakoztatta ellenem a nagykutya ügyvéd barátait, én pedig az ő
vállán sírtam el a bánatom, mikor a gyerekért mentem.
– Hát jó – sóhajt végül. – Szólok majd az igazgatónőnek.
– Köszönöm – lehelem illő szerénységgel.
– Noah most épp korrepetáláson van, de ha bejön, odaadom a
táskáját.
Utánamegyek az üres osztályterembe, amely fa, festék és gyurma
szagát árasztja. Ellen, a tanári asszisztens, aki valami műanyag pultot
takarít le éppen, sugárzó mosollyal üdvözöl. Férje a bankszakmában
dolgozik, és mivel jó fizetik, nagy rajongója az ötcsillagos
hoteleknek. Ellen a magazin minden egyes számát elolvassa, és
sokszor faggat ki a legújabb wellnesskezelésekről, meg arról, hogy
Duhajnak végképp leáldozott-e.
– Mrs. Phipps elviszi a fiát egy görög szigetre, sokat tanulhat az
útból – közli vele Mrs. Hocking fahangon.
Ami tulajdonképpen ezt akarja jelenteni: „Ez a felelőtlen szülő
már megint valami drogos-részeg tivornyára hurcolja el szegény
gyerekét. Mi mást tehetnék, elengedem.”
– Isteni! – lelkesedik Ellen. – De mi lesz az új kiskutyátokkal?
– Mivel? – meredek rá értetlenül.
– Noah sokat mesél róla. Cocker spániel, ha nem csalódom.

172

– Cocker spániel? – nevetek fel. – Fogalmam sincs, honnan vette
ezt. Nincs kutyánk, és nem is szándékozunk tartani... – Elhallgatok,
mert a két nő összenéz.
– Miért, mi a baj?
Csönd támad, aztán Mrs. Hocking felsóhajt.
– Csak eltűnődtünk egy és máson. Mondja, tényleg meghalt a
közelmúltban Noah nagypapája?
– Nem – bámulok rá megrökönyödve.
– És nem operálták meg a kezét a nyári szünetben? – szól közbe
Ellen. – A Great Ormond Streeten?
– Nem! – nézek egyikről a másikra. – Miért, ezt mondta?
– Kérem, ne aggódjon emiatt! – mondja gyorsan Mrs. Hocking. –
Észrevettük az elmúlt tanévben, hogy Noah-nak... túl élénk a
képzelete. A legkülönfélébb történetekkel áll elő, amelyek nagy része
egyértelműen nem állja meg a helyét.
Rémülten nézek rá.
– Miféle történetekkel?
– Tökéletesen normális, hogy az ilyen korú gyerekek
fantáziavilágban élnek – hárítja el az aggodalmam. – Meg hát nehéz
időszakon ment át odahaza is. Biztos vagyok benne, hogy idővel
kinövi.
– Mégis miféle történetek ezek? – makacskodom.
– Hát – néz össze Mrs. Hocking Ellennel. – Beszélt arról, hogy
szívátültetésen esett át. Természetesen tudtuk, hogy nem igaz, amit
állít. Aztán arról is hallottunk, hogy maga béranyaként kihordott egy
kislányt. Ez megint csak nem tűnt hihetőnek.
Szívátültetés? Béranyaságban született testvér? Honnan tud
egyáltalán az effélékről Noah?
– Rendben – mondom végül. – Majd beszélek a fejével.
– Csak óvatosan – mosolyog Mrs. Hocking. – Amint mondtam, ez
teljesen normális ebben a korban. Talán több figyelmet igényelne,
vagy talán nincs is tudatában, mit csinál. Akár ez a helyzet, akár az,
biztos vagyok benne, hogy mindenképpen kinövi majd.
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– Azt is mondta, hogy egyszer a férjed összes ruháját kidobtad az
ablakon, aztán felszólítottad a szomszédokat, hogy válogassanak
közülük! – nevet fel Ellen vidáman. – Micsoda fantázia!
Lángba borul az arcom. A fenébe is! Azt hittem, alszik, amikor ez
történt.
– Hát igen, micsoda fantázia! Hisz ugyan ki vetemedne effélére? –
próbálok természetes hangot megütni.
Még mindig ég a képem, amikor megérkezem a délutáni
korrepetálás színhelyére. Noah minden szerdán az írást gyakorolja
itt, mert pocsék macskakaparása van. (Hivatalos meghatározással a
„térbeli koordinációját” fejlesztik alkalmanként hatvan fontért.)
Leülök a váróban egy miniatűr kanapéra. Velem szemben egy
polcon különleges fogású ceruzák sorakoznak furcsa formájú ollók
és babzsákok társaságában. Van itt egy könyvállvány is, olyan
könyvcímekkel, mint Hogy érzem ma magam?. A falra szerelt tévé
halkan gyerekműsort sugároz.
Elkelne egy ilyen foglalkoztató a hivatalban is, gondolom. Nem
bánnám, ha hetente odamenekülhetnék, babzsákokkal játszhatnék, és
felolvasnám, ami egy kártyára írva áll, úgymint: Ma szomorú vagyok,
mert a főnököm egy tahó.
– A Great Ormond Streeten operáltak – fülelek fel egy mondatra a
tévéműsorból. – A kezem fájt utána, annyira, hogy mozgatni se
tudtam. – Felnézve látom, hogy egy ázsiai kinézetű kislány beszél a
kamerába.
– Marié azonban segített, hogy újra megtanuljak írni. – A kislány
zenei aláfestés mellett küszködve, a tanítónő segítségével firkál
valamit a ceruzájával. Az utolsó képkockán büszkén mutatja fel
művét, egy rajzot. A képernyő kivilágosodik, én pedig zavarodottan
bámulok a tévére.
Great Ormond Street. Véletlen egybeesés lenne?
– A mamám béranyaként hordott ki egy kisbabát. – Szeplős kisfiú
tűnik fel a képernyőn, miközben a kísérőzene megváltozik. – Először
mellőzöttnek éreztem magam, most azonban már érdekel a
testvérem.
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Micsoda ?
Megragadom a távirányítót, és felerősítem a hangot, miközben
Charlie bemutatja béranyaságból született kistestvérét. Ez az epizód
azzal ér véget, hogy egy kertben ülnek egymás oldalán. Eztán Romy
következik, aki belső fülbeli csigabeültetésen esett át, utána Sarah,
akinek a mamája másként néz ki a plasztikai műtété után (persze a
dolog teljesen rendjén való). Dávid a maga részéről új szívet kapott.
A DVD csupán más DVD-k előzetese, jövök rá hamar, nem
önálló műsor. Az egyik ösztönző, szívszaggató történet követi a
másikat.
Rövidesen már könnyek szöknek a szemembe e nehéz sorsú
gyerekeket hallgatva. Ugyanakkor majd felvet a méreg. Hát senki
nem gondol azokra a kicsikre, akik megnézik ezt a DVD-t? Nem
figyeltek fel arra, mi a kapcsolat a sztorik és Noah meséi között?
– Most pedig megyek játszani – közli Dávid vidáman a
kamerával. – Lucyvel játszom, az új kiskutyámmal.
Lucy cocker spániel. Mi más lenne?
Hirtelen nyílik az ajtó, s Noah-t vezeti ki a korrepetáló tanítónő,
Mrs. Gregory.
– Á, Mrs. Phipps! – üdvözöl, mint minden héten. – Noah gyorsan
fejlődik.
– Nagyszerű! – viszonzom a mosolyát. – Noah, aranyom, vedd fel
a kabátodat! – Miközben a fiam a fogasok felé indul, lehalkítom a
hangomat. – Mrs. Gregory, sikerült megnéznem az érdekfeszítő
DVD-jüket. Attól tartok, Noah túlságosan azonosítja magát az ott
bemutatott gyerekekkel. Túl élénk a fantáziája. Nem tudná
kikapcsolni arra a rövid időre, amíg önre várakozik?
– Azonosítja magát? Hogyan? – csodálkozik el a tanítónő.
– A szívátültetéséről mesélt Mrs. Hockingnak – közlöm vele
kertelés nélkül. – Továbbá arról, hogy megoperálták a kezét a Great
Ormond Streeten. Mindezt a DVD alapján fantáziába – mutatok a
tévé felé.
– Jaj! – esik le a tanítónő álla. – Istenem, atyám!
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– Nem nagy ügy, de nem tudna betenni egy másik DVD-t? Vagy
egyszerűen csak kikapcsolni? – vetem be legbájosabb mosolyomat. –
Igazán roppant hálás lennék.
Némelyik gyerek Harry Potternek képzeli magát. Az enyém,
amint látom, önsegítő DVD-k sztárja lett. Miközben kifelé megyek
Noah-val, megszorítom a prac-liját.
– Szóval, szívem, megnéztem a tanító néni DVD-jét. Vicces
történetek, nem igaz? Történetek, amelyek más emberekről szólnak –
teszem hozzá a nyomaték kedvéért.
Noah ezen hosszan elgondolkozik.
– Ha a mamád plasztikai műtéten esett át – mondja végül –, nem
számít. Akkor sem, ha megváltozott a külseje. Mert neki bizonyára
jobb így.
Arcomra fagy a mosoly. Jaj, csak azt ne halljam ezután vissza,
hogy plasztikai műtéten estem át, de nekem így a jobb!
– Tökéletesen igazad van – erőltetek nyugalmat magamra. –
Ümm... Noah... ugye, tudod, hogy mama nem esett át plasztikai
műtéten?
Noah kerüli a tekintetemet. Egek! Mivel etethette a tanítóit?
Épp újra mondanám, hogy semmiféle plasztikai műtétem nem volt
(egy Botox-kezelés ugyan mit számít?), amikor felpittyeg a
mobilom. Lottie sms-e. Istenem, nehogy azt közölje, hogy összejött a
numera!
Felszálltunk a gépre. Mit gondolsz a Mile High Clubról? Nem
hívhatnám Mile-nak vagy Miley-nak születendő gyermekemet?
© Csók
Sietve visszaírok:
Ne malackodj! Érezd jól magad! Csók
Pár másodpercig a mobilra meredek, miután megnyomtam a
„küld” gombot. A gépen nem fognak próbálkozni, ez holtbiztos.
Különben is, a reptériek diszkréten értesíteni fogják a repülő
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személyzetét, hogy szexmániás pár utazik az első osztályon. Szem
előtt lesznek, én pedig elengedhetem magam.
Ennek dacára vadul dörömböl a szívem. Az órámra pillantok, és
újra felmegy az agyvizem a minősíthetetlen menetrendre gondolva.
Naponta egyetlen közvetlen járat Ikonoszra? Ki hallott ilyet? Kész
őrület! Már most ott szeretnék lenni.
Mivel azonban ez nem lehetséges, némi kutakodásra szánom el
magam.
Pontosan ott akadok rá, ahol vártam, az ágy alatt egy dobozban,
különféle limlomok társaságában. Lottie tizenöt évesen kezdett el
naplót vezetni, és nagy hűhót csapott körülötte. Rövidebb részleteket
felolvasott ne-kém belőle, és ki akarta adatni a művét. Fontoskodva
mondogatta: „Ahogy azt tegnap a naplómba is beleírtam...” Mintha
bizony az ő gondolatai jelentősebbek lettek volna, mint az enyéim
(melyek az enyészeté lettek, a történetírók legnagyobb bánatára).
Korábban sosem néztem bele ebbe a naplóba. Végtére is az elveim
ellen való. Különben meg minek. Most azonban többet szeretnék
megtudni erről a Benről, és ez az egyetlen rendelkezésre álló
forrásom. Senki nem fogja megtudni.
Noah a Ben 10 online kirakós játékkal szórakozik a konyhában,
biztonságban vagyok. Letelepszem Lottie ágyára. Megcsap az illata,
a paplanról árad felém: tiszta, édes virágillat. Tizennyolc évesen az
Eternity volt a kedvenc parfümje, a napló is ettől szaglik.
Jó, ugorjunk akkor neki. Bűntudatosan, feszülten ülök az ágyán,
noha Lottie maga bízta rám a kulcsait. Minden jogom megvan, hogy
itt időzzem a lakásában, miközben ő messze jár, fent a fellegekben.
Különben is, ha bárki mégis besétálna, sietve a párna alá dugnám a
naplót, és azzal mentegetőznék, hogy biztonsági okokból néztem
körül.
Találomra belelapozok a naplóba.
Fliss undok boszorkány.
Mi?
– Kapd be! – morgom gépiesen.
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Oké, ez fölösleges volt és éretlen. Nem szabad elhamarkodott
következtetéseket levonnom. Biztos volt valami oka, ha ezt írta.
Végigolvasom a bejegyzést. Amint látom, arról volt szó, hogy nem
adtam oda a farmer-dzsekimet egy teljes évre, amikor a világot járta.
Igen? És máris undok boszorkány lettem, csak mert nem dobom
oda neki a dzsekimet, amiért keményen megdolgoztam? Annyira
felhúzom magam, hogy a legszívesebben nyomban felhívnám, hogy
ráöntsem a haragomat. Mellesleg, hol ír arról, hogy hat
strandpapucsot kapott tőlem, amelyeket soha nem láttam viszont? De
örökre búcsút mondhattam a Chanel napszemüvegemnek is, amit
szintén elkunyerált tőlem.
Dühtől remegve meredek a naplóra, aztán kényszerítem magam,
hogy továbblapozzak pár oldallal. Nem dagonyázhatok tizenöt évvel
ezelőtti perpatvarokban! Lássuk csak, a Benre vonatkozó részeket
kell megkeresnem. Szinte Lottie-val együtt járom végig az egyéves
vakációját: előbb Párizsba látogatunk, aztán Dél-Franciaországba,
majd Olaszországba. Mindegyik helyszínbe belekóstolok egy
keveset. Egészen megigéz ez az időutazás.
...ha idősebb leszek, azt hiszem, Párizsba költözöm... túl sok
croissant-t faltam be. Hú, de kövér vagyok, undorító... Ez a Ted nevű
srác
az
egyetemen...
TÖK
JÓ
FEJ...
odavan
az
egzisztencializmusért... de én is csípném, mondta, istenadta tehetség
vagyok...
... BÁMULATOS ez a naplemente... túl sok rumos kólát ittam...
KURVÁRA lekapott a nap... lefeküdtem ezzel a Pete nevű sráccal,
nem kellett volna... elterveztük, hogy harmincévesen mindannyian
Dél-Franciaországba költözünk...
... BÁRCSAK jobban beszélném az olaszt. Itt szeretném eltölteni
az egész hátralévő életemet. BÁMULATOS hely... túl sok fagyit
nyaltam be... ó, a lábam förtelmesen fest... holnap irány
Görögország...
Ez a hely ESZMÉLETLENÜL szép... tök jó bulihangulat, mind
értjük egymást... Egy életen át tudnék FETÁN élni... ezek a víz alatti
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barlangok... alábukni a mélyükre... Ez a Ben nevű srác... piknik több
sráccal és Bennel... lefeküdtem Bennel... BÁMULATOS volt...
– Lottie? – férfihang riaszt fel az olvasásból, és ránt vissza a
valóságba.
Akkora erővel, hogy a napló a levegőbe repül. Ösztönösen
utánakapok, amikor azonban ráeszmélek, mit művelek, visszakapom
a kezemet, mire a napló a földön landol. Félrerúgom, végül
felemelem a fejemet.
– Richard, te vagy az?
Az ajtóban áll, kócosán, esőkabátban, kezében bőrönddel.
Felajzott ábrázatáról ítélve most határozottan sokkal inkább a fiatal
Gordon Brownra, mint az ifjú Pierce Brosnanre hajaz.
– Hol van Lottie? – kérdi.
– Biztonsági okokból néztem csak be – hebegem.
Arcom lángol a szégyentől, és a napló felé pislogok.
Richard úgy néz rám, mint aki sehogyan sem érti, hogy kerülök
ide. Ami azt illeti, én sem.
– Hol van Lottie? – ismétli meg az előbbi kérdést, ezúttal
erélyesebben. – Mi történt? A munkahelyén mindenki hallgat, mint a
csuka. Idejövök, te meg az ágyán ülsz. Ne kímélj, muszáj
megtudnom! – Elejti a bőröndjét. – Csak nem beteg?
– Beteg? – Hisztérikus nevetőgörcs kerülget. – Nem, nem beteg.
Te mit keresel itt, Richard?
A bőröndjén ott a légitársaság azonosító szalagja. Egyenesen a
reptérről rohanhatott ide, ahogy a romkomokban szokás. Őszintén
sajnálom, hogy Lottie nincs itthon. Bizonyára méltányolná.
– Hibát követtem el. Óriási hibát! – Öles léptekkel az ablakhoz
megy, egy pillanatig kibámul rajta, majd fürkészőn rám villantja a
szemét.
– Nem tudom, mennyit mondott el neked a kettőnk dolgából.
– Elég sokat – felelem diplomatikusan.
Nem hinném, hogy örülne, ha közölném, hogy az égvilágon
mindent tudok róluk, beleértve, hogy a maga részéről szereti bekötött
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szemmel csinálni, Lottie meg a szexuális segédeszközöket kedveli.
Tart is attól, hogy egy napon rájuk akad a bejárónője.
– Nos, szakítottunk – sóhajt egy hatalmasat. – Két hete.
Na, ne mondja!
– Igen, hallottam róla – bólintok. – Lottie-t nagyon megviselte.
– Hát engem is! – fordul felém, miközben nehezen szedi a
levegőt. – Jól megvoltunk együtt. Aztán ez történt, teljesen
váratlanul. Azt hittem, boldog mellettem!
– Boldog is volt, csak éppen azt nem tudta, van-e jövője ennek a
kapcsolatnak.
– Mármint a... házasságra gondolsz? – kérdi habozva.
Hirtelen bosszús leszek. Magam sem vagyok nagy rajongója
ennek az intézménynek, de azért annyira nem kellene irtóznia tőle...
– Nem is olyan képtelen ötlet – mutatok rá. – Akik szeretik
egymást, össze szoktak házasodni.
– Igen, tudom, de...
Olyan arcot vág, mintha valami hangyás valóság-show
szereplőinek a lökött szokásáról lenne szó. Kezdem elveszíteni a
türelmem. Ha idejében összeszedi magát, és megkéri Lottie kezét,
akkor mindezt elkerülhettük volna.
– Mit keresel itt, Richard? – reccsenek rá.
– Sürgősen beszélnem kellene Lottie-val – hadarja. – Ki akarok
vele békülni. Nem válaszol se a hívásaimra, se az e-mailjeimre. Ezért
elkértem magam az új főnökömtől – vágja ki büszkén, hogy mekkora
jani is ő.
– És mivel akarsz Lottie elé állni?
– Hogy mi ketten összetartozunk! – mondja ünnepélyesen. – Hogy
szeretem! Hogy végül egyezségre juthatunk. Idővel a házasság is
elképzelhető... talán.
Hűha! O aztán tudja, hogyan kell megtartani egy csajt!
– Nos, attól tartok, elkéstél. – Kéjes, szadista örömöt érzek, hogy
ezt a szemébe vághatom. – Férjhez ment.
– Hogy mi? – ráncolja a homlokát üres tekintettel.
Szemlátomást nem tudja felfogni a szavaim értelmét.
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– Férjhez ment.
– Ezt hogy érted? – kérdi továbbra is értetlenül.
Az isten szerelmére, vajon hogyan érthetném?
– Férjhez ment! Férjes asszony! Valójában most repült el
Ikonoszra, ott tölti a mézesheteit. Mostanra már a repülőn ül – nézem
meg az órámat.
– Hogy mi? – Richard szeme villámokat szór. Határozottan
inkább Gordon, mint Brosnan. A következő percben még megérem,
hogy hozzám vágja a laptopját. – Hogy mehetett férjhez? Mi a
fészkes fenéről beszélsz?
– Miután veled szakított, kapott egy idegösszeroppanást. Ebben az
állapotban jött össze egy régi szerelmével, aki tüstént megkérte a
kezét. Ő pedig igent mondott, mert a béka feneke alatt volt, ráadásul
veszettül rákattant a pasira. Nos, erről beszélek.
– De hát... ki ez az ürge?
– Abban az évben volt a barátja, amikor az egyetem előtt
Európában utazgatott. Tizenöt éve nem látta. Az első szerelme volt.
Tudod, hogy van ez.
Richard gyanakvóan méreget. Szinte látom, hogyan dolgoznak az
agya fogaskerekei. Kezdi felfogni, hogy az egész nem átverés, igazat
beszélek. Lottie férjhez ment.
– A kurva, kibaszott istennyilát! – veri ököllel a homlokát.
– Hát igen. A számból vetted ki a szót.
Csüggedt csönd üli meg a szobát. Könnyű eső kopog az ablakon,
én pedig keresztbe fonom a karom a mellemen. Most, hogy
elpárolgott a Richard bűnhődése nyomán támadt örömöm, nyomorult
páriának érzem magam. Micsoda érzelmi felfordulás!
– Hát akkor, gondolom, ez ennyi – sóhajt fel.
– Sajnos igen – vonok vállat.
Semmi kedvem elárulni neki a terveimet. Majd pont arra van
szükségem, hogy közbeavatkozzon, vagy az ostoba javaslataival
szórakoztasson! Nekem egyedül arra kell koncentrálnom, hogy
lebeszéljem Lottie-t Benről, a saját jól felfogott érdekében. Ha
Richard később támadásba lendül, lelke rajta.
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– És... mit tudsz erről az alakról? – tér magához váratlanul
révületéből. – Hogy is hívják?
– Bennek.
– Ben – mondja utánam a nevet lekicsinylőén. – Soha nem beszélt
nekem erről a Benről.
– Meglehet – vonom meg újra a vállam.
– Pedig a többi régi fiújáról tudok. Jamie-ről, Seamusről... meg
arról a hogyishívják... könyvelőről.
– Julián – szalad ki a számon.
– Na, igen, róla. Bent azonban soha, egyetlen szóval sem
említette. – Richard szeme segélykérőn jár körbe a szobában, majd
megakad a naplón, amely félig kinyílva hever a padlón.
Hitetlenkedve emeli rám a tekintetét.
– Csak nem a naplóját olvastad?
A francba! Sejthettem volna, hogy észreveszi. Mindig többet lát
meg, mint hinné az ember. Lottie azt szokta mondani róla, olyan,
mint egy fa alatt szunyókáló oroszlán. Engem azonban inkább bikára
emlékeztet, amelyik az egyik pillanatban még békésen legelészik, a
következőben azonban leszegett fejjel rohan feléd.
– Nem is olvastam – védekezem, igyekezve megőrizni a
méltóságomat. – Csak ennek a Bennek néztem utána kicsit.
Richard szeme megvillan.
– És, mit találtál?
– Nem sokat. De épp most értem ahhoz a részhez, amikor
megismerkedtek Ikonoszon...
Felkapja a földről a naplót. Villámsebesen én is utánanyúlok, és
megragadom a sarkát. Egymás kezéből igyekszünk kirángatni.
Richard sokkal erősebb nálam, én azonban semmi pénzért nem
engedném át neki Lottie naplóját. Mindennek van határa!
– Nem hiszem el, hogy feltúrtad a húgod naplóját! – mondja,
miközben megpróbálja kicsavarni a kezemből.
– Én meg azt nem hiszem el, hogy volna képed beleolvasni a
barátnőd naplójába! – vágok vissza lihegve.
– Add ide! Ide, ha mondom!
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Végül sikerül kirántanom a kezéből, és védelmezőn az ölembe
veszem.
– Muszáj tudnom, mi áll benne! – üvölti. – Ha Lottie ezt a pasit
választotta helyettem, tudnom kell, ki ő!
– Rendben – egyezkedem. – Majd felolvasok belőle részleteket.
Átlapozom a Franciaországról és Olaszországról szóló
passzusokat, amíg Ikonoszhoz nem érek. Helyben vagyunk.
Oldalakon át másról sem olvasok, mint Benről. Ben így, Ben úgy.
Ben, Ben és újra Ben.
– Abban a panzióban találkoztak, ahol Lottie megszállt.
– Ikonoszon? – rándul meg Richard arca a felismeréstől. – De hát
Lottie kismilliószor beszélt arról a helyről! Ahová lépcső vezet fel?
Ahol tűz ütött ki, de ő mindenkit megmentett? Úgy értem, arról a
helyről, amely egyszer és mindenkorra más emberré tette? Gyakran
mondogatta, ennek köszönheti, hogy ma az, aki. Egy fotót is őrizget
róla valahol... – Körbepillant a szobán, aztán már mutatja is.
Mindketten alaposan megvizsgáljuk a bekeretezett fényképet,
melyen Lottie egy hintán ül fodros miniszoknyában és
bikinifelsőben, füle mögé tűzött virággal. Soványka és sugárzóan
fiatal.
– De arról a Ben nevű fráterről soha nem beszélt. Egyetlenegyszer
sem – mondja Richard lassan.
– Ó! – harapok az ajkamba. – Igen, őt elhallgatta.
– Értem. – Richard rosszkedvűen a Lottie íróasztala mögötti
székbe roskad. – Folytasd!
Újra silabizálni kezdem a húgom kézírását.
– Ahogy látom, a strandon figyelgették egymást... aztán volt egy
buli, amelyiken mind a ketten részt vettek...
– Olvasd csak! – szól rám Richard. – Ne hagyj ki semmit!
– Biztos vagy ebben? Biztosan hallani akarod? – vonom fel
kérdőn a szemöldököm.
– Olvasd!
– Jó, lássuk akkor.
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Mély lélegzetet veszek, és találomra olvasni kezdek egy
bekezdést.
Néztem, amint Ben vízisíelt ma reggel. Jesszusom, de jó fej!
Harmonikán is játszik, állatira lebarnult. Egész délután kúrtunk a
csónakon, nem is lesz bikinivonalam, hahaha! Újabb illatosított
gyertyákat és masszázsolajat szereztem be ma éjszakára. Minden
pillanatomat Bennel akarom tölteni, és vele szeretkezni! Soha, senki
mást nem fogok szeretni rajta kívül. SOHA!
Elhallgatok. Kellemetlen csönd támad.
– Megölne, ha megtudná, hogy felolvastam ezt neked. Richard
nem felel. Teljesen ledöbbent.
– Mindez tizenöt éve történt – mondom sután. – Tizennyolc éves
volt. Az ember ilyeneket firkál a naplójába tizennyolc évesen.
– Mit gondolsz... – kezdi habozva. – Mit gondolsz, írt rólam
valaha is valamit?
Hanem erre megszólal a vészcsengő a fejemben. Nem, ez már
mindennek a teteje lenne. Szó sem lehet róla, hogy felolvassam!
– Fogalmam sincs! – csapom be a naplót ellentmondást nem
tűrően. – Úgyis minden más, ha felnő az ember. Más a szex, más a
szerelem, még a narancsbőr is, na, az aztán igazán...
Igyekszem felderíteni a hangulatot, de Richard oda se hallgat.
Meredten bámulja Lottie fényképét. Homlokráncai olyan mélyek,
akár egy vizesárok. Felberreg a csengő. Mindketten összerezzenünk.
Ahogy találkozik a tekintetünk, ugyanazt az őrült gondolatot
olvassuk egymás szemében. Lottie jött vissza?
Richard kicsörtet a szűk hallba, én dobogó szívvel utána.
Richard ajtót nyit, én pedig csalódottan nézek szembe egy sovány
öregemberrel.
– Á, Mr. Finch! – szólítja meg az öreg kásás hangon. – Idehaza
van Charlotte? ígérete ellenére nem hozta rendbe a tetőteraszt.
Iszonyú ott a rendetlenség.
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A tetőterasz. Még én is tudok róla. Lottie felhívott azzal, hogy
kertészkedésre adja a fejét, és egy szekérderék takaros kerti
szerszámot rendelt. A tetőteraszon szándékozott kertet kialakítani.
– Megértő ember vagyok – folytatja az öreg méltatlankodva –, de
az ígéretet meg szokás tartani. Valamennyien beadtunk pénzt a
közösbe ezért a kis zöldért, és most tessék...
– Meglesz a kertjük! – lép közbe Richard mennydörgő hangon,
hogy a lámpa is beleremeg. – Pompás kertet varázsol majd
maguknak. Hisz csupa kreativitás.
Csak hát az ilyen dolgok időigényesek. Ezért most arra kérem,
szálljon le róla!
Az öreg ijedten eltakarodik. Elismerően nézek Richardra. Ejha!
Nem bánnám, ha hébe-korba valaki értem is ekkora elszánással
küzdene.
Ráadásul igazam van: Richard határozottan bika, és nem oroszlán.
Ha az utóbbi lenne, most becserkészné Bent, végtelen türelemmel
lesne rá a bokrok között gunnyasztva. De ő túl egyenes jellem ehhez.
Inkább nekimegy, ami a szeme elé kerül, még ha ezer teáscsésze
bánja is. Már átvitt értelemben.
Miután bezárul az ajtó az öreg után, tétován nézünk egymásra,
mintha ez a kis közjáték megváltoztatta volna a hangulatot.
– Mennem kell – mondja hirtelen, és már gombolja is be az
esőkabátját.
– Visszamész San Franciscóba? – kérdem szorongva. – Csak így,
minden további nélkül?
– Természetesen.
– És mi lesz Lottie-val?
– Hogy mi lesz vele? Férjhez ment. Sok boldogságot kívánok
neki.
– Richard... – kezdem, noha nem tudom, mit is mondhatnék.
– Rómeó és Júlia ismét egymásra talált, és boldogan élnek, míg
meg nem halnak.
Látom rajta, mennyire zabos. Az álla megfeszül, tekintete távolba
réved. Istenem, nyomorultul érzem magam. Nem kellett volna
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felolvasnom neki Lottie naplóját. Holott mindössze az
önelégültségéből akartam kimozdítani.
– Ők ketten nem Rómeó és Júlia, hanem két zavaros fejű
fellegjáró, ha mindenképpen tudni akarod – nézek a szemébe
keményen. – Lottie teljesen begőzölt, miután összetörted a szívét,
Ben pedig a jelek szerint életközépi válsággal vívódik... Hallgass
meg, Richard! – teszem a karjára a kezem. – Ez a házasság nem fog
sokáig tartani, ebben biztos lehetsz.
– Hogy mondhatsz ilyet! – mordul rám, mintha már azért is
utálna, hogy táplálni merem benne a reményt.
– Csak van egy ilyen sejtésem – mondom titokzatosan. – Nevezd
nővéri megérzésnek.
– Az még messze van – rántja meg a vállát.
Visszamegy a hálóba, és magához veszi a bőröndjét.
– Nem, nem úgy van! – megyek utána, és megragadom a vállánál
fogva, hogy megállítsam. – Hamarabb bekövetkezik, mint hinnéd.
Sokkal hamarabb. A lényeg mindebből az, hogy ha neked lennék,
nem adnám fel olyan könnyen. Kivárnám, amíg eljön az én időm.
Richard nem felel, szemlátomást saját reményei ellen küzd.
– Egész pontosan mikor esküdtek össze? – kérdi váratlanul.
– Ma reggel.
Megborzongok, amikor rájövök, hogy mennyire rosszul időzített.
Ha kicsivel előbb érkezik...
– Eszerint ma éjjel van a... – elcsuklik a hangja, mintha nem bírná
kimondani.
– A nászéjszakájuk. Igen. Úgy hiszem, igen. – Elhallgatok, és
ártatlan képpel a körmeimet vizsgálgatom. – Ki tudja, mit hoz a
holnap.
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LOTTIE
Ezt nem bírom ki! Nem bírom tovább! Én leszek az első a
világtörténelemben, aki belehalt a szexuális frusztrációba.
Gyermekkoromban
hosszú,
elviselhetetlen
várakozások
keserítették az életemet. Emlékszem, milyen volt a zsebpénzre várni.
A születésnapomra. A karácsonyra. Ám ezek a megpróbáltatások
sem voltak olyan lidércesek, mint a mostani. Mert ez pokoli
kínszenvedés. Még öt óra van hátra, na, jó, négy, aztán három...
Végig a repülőút során, aztán az autóban is a szálloda felé menet
magamban azt kántáltam... hamarosan... hamarosan... hamarosan.
Egyedül így tudtam megőrizni elmém épségét. Ben egyfolytában a
lábszáramon motoz. Egyenesen maga elé néz, és egyenletesen
lélegzik, mégis tudom, hogy ugyanúgy be van indulva, mint én.
Most azonban már csak perceket kell várnunk. A hotel fél
kilométerre van tőlünk. A sofőr lefordul a főútról. Minél közelebb
vagyunk, annál nehezebben bírom. Az idegeimre mennek a
várakozásnak ezek az utolsó pillanatai. Semmi mást nem akarok,
csak Bent.
Körbenézek. Megpróbálok érdeklődést mutatni a környék iránt, de
csak az utat látom, meg bokrokkal
benőtt dombokat és ismeretlen nevű görög italok csiricsáré
hirdetőtábláit. A reptér a sziget másik oldalán van, mint a panzió,
ahol valaha laktunk. Erre valószínűleg soha nem jártam, nem is
ismerek fel semmit. És nem is érdekel más a kúráson kívül.
Hamarosan... hamarosan... hamarosan... a nászutas lakosztály
masszív ágyán hentergünk. Ruháink körülöttünk hevernek majd a
padlón. Elmerülünk egymás szemében, bőr a bőrhöz ér, és végül,
végül...
– Ez az Amba Hotel – mutatja a sofőr büszke karlengetéssel, majd
kiszökken a kocsiból, hogy kinyissa előttünk az ajtót.
Ahogy kiszállok, a langymeleg görög levegő szinte megfüröszti a
vállamat. Körülnézve tágas, fehér oszlopos bejáratot látok, négy
márványoroszlánnal. Több szökőkút szórja vizét egy díszes
medencébe. Tőlem jobbra és balra a bougainvillea élénk rózsaszín
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zuhatagokban omlik alá a balkonokról. Jókora viharlámpákban
gyertyák pislognak. Tücskök esti percegése tölti be a levegőt, a
távolból vonósnégyes dallamai szüremlenek ide. Fantasztikus hely!
Ahogy felfele lépkedünk az alacsony márvány lépcsőfokokon,
hirtelen ujjongó öröm fog el. Ez maga lesz a tökély! A
legtökéletesebb nászút a világon! Megszorítom Ben karját.
– Hát nem bámulatos?
– De, döbbenetes!
Karját a derekamra csúsztatja, aztán fel a topomon, és már a
melltartóm csatja után kutat.
– Ne! Ez egy puccos hotel – húzódom el, noha minden porcikám
arra vágyik, hogy folytassa. – Várnunk kell.
– Nem tudok várni. – Elfelhősödő tekintete találkozik az
enyémmel.
– Én sem – nyelek egy nagyot. – Mindjárt belehalok.
– Én még inkább. – Ujjai a szoknyám derékrészébe csusszannak.
– Ne mondd, hogy semmi nincs rajtad ott, alul!
– Az égvilágon semmi – suttogom.
– Jesszusom! – hörgi halkan. – Jó, amint megkapjuk a kulcsot,
magunkra zárjuk az ajtót, és...
– Mr. és Mrs. Parr? – szakít minket félbe egy hang. Felnézek, és
egy alacsony, barna, öltönyös emberkével találom szembe magam,
aki sietve jön lefelé a lépcsőn a fogadásunkra. A cipője csillogvillog, és amint közeliinkbe ér, a Niko Demetriu, VIP-menedzser
feliratot olvasom le kitűzőjéről. Kezében óriási virágcsokrot tart,
amelyet ünnepélyesen átnyújt nekem.
– Asszonyom. Üdvözlöm az Amba Hotelben! El vagyunk
ragadtatva, hogy megtisztelt minket a látogatásával! Úgy tudom, a
nászútjukon vannak.
Az üvegajtón át a tágas-teres, kupolás előcsarnokba kormányoz
minket. A padló itt is márványból készült, és van egy süllyesztett
uszoda, amelynek a vizén kis gyertyák ringnak. Halk háttérzene szól,
és csodás pézsmaillat száll a légben.
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– Gratulálok önöknek! Kérem, foglaljanak helyet! – Egy hosszú
vászonkanapéra mutat. – Igyanak meg mindketten egy-egy pohár
pezsgőt!
Időközben a semmiből előtűnik egy pincér, aki ezüsttálcán hozza
a poharakat. Habozom, aztán elveszem az egyiket, mialatt Benre
pillantok.
– Ez igazán kedves – mondja Ben, és egy lépést sem tesz a kanapé
felé. – De szeretnénk haladéktalanul elfoglalni a lakosztályunkat.
– Hogyne, természetesen – kacsint rá Niko cinkosan.
– A poggyászukat már felvitték. Ha volnának kedvesek kitölteni a
vonatkozó rubrikákat... – Bőrkötéses könyvet tesz Ben elé, és tollat is
ad hozzá. – Kérem, üljön le, úgy sokkal kényelmesebb lesz.
Ben vonakodva leereszkedik a kanapéra, és rekordsebességgel
körmölni kezd. Addig Niko nyomtatott lapot nyújt át nekem,
melynek fejlécén a Mr. és Mrs. Parr név áll. Ezt a szolgáltatások és
programok hosszú lajstroma követi. Végigfutom a listát, ami igazán
lenyűgöző. Búvárkodás vezetővel és pezsgős piknik... egynapos
kirándulás a hotel húszméteres jachtján... külön séf által elkészített
vacsora a vendég teraszán... aromaterápiás páros masszázs a
csillagok fényében...
– Örömmel nyújtjuk át szállodánk osztályon felüli nászutas
programcsomagját – néz rám Niko sugárzó mosollyal. – Saját inast
kapnak, aki a nap huszonnégy órájában áll a rendelkezésükre.
Lakosztályuk wellness-részlegében ingyenkezelésben lesz részük. A
magam részéről mindenkor a szolgálatukra állok. Kérjenek bármit,
teljesítem.
– Köszönöm – viszonzom akaratlanul is a mosolyát, olyan kedves
ez a nagylelkűség.
– A nászút életük különleges állomása. Én, Niko, mindent
elkövetek, hogy soha ne felejtsék el – csapja össze a kezét. – Hogy
életre szóló élménnyé varázsoljam.
– Rendben, ez kész – fejezi be Ben az írást, és visszaadja a
könyvet. – Elfoglalhatnánk akkor a szobánkat? Hol van?
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– Személyesen kísérem oda önöket! – rikkant fel Niko. – Erre
jöjjenek, itt van a tetőtéri magánliftjük.
Saját liftünk lesz? – pillantok Benre. – Látom rajta, hogy menten
hátsó gondolatai támadtak, ahogyan nekem is.
A liftben igyekszem uralkodni magamon, de látom, hogy Ben a
szoknyámat mustrálja. Egy pillanatot sem akar elvesztegetni. Minden
másodpercet alaposan ki fogunk használni, egymásnak esünk, aztán
megvacsorázunk, majd pedig újra kezdjük, ezúttal lassabban,
megadva a módját...
– Már itt is vagyunk! – a liftajtó csöngetve kinyílik, és Nico
vidáman egy tágas előtérbe vezet minket. Ez is márványpadlós, a
falakat meg valami sötét fa burkolja.
– íme, az Osztriga lakosztály. A Conde Nast Travel a minap a
világ legelső nászutas lakosztályának nevezte. Csak önök után.
– Húha! – álmélkodom, miközben szélesre tárja előttem az ajtót.
Flissnek igaza volt, ez a hely tényleg mesebeli. Az egész
lakosztály barlangra emlékeztet az oszlopaival, alacsony
pihenőágyaival és talapzatra állított görög istenszobraival. Nyomban
egy kellemetlenséget is felfedezek, a tévéből a Teletabik bömböl.
Volt alkalmam meggyűlölni ezt a sorozatot, mialatt legalább húsz
epizódját végig kellett néznem Noah-ra vigyázva. Ki a fene tette be
éppen ezt?
– Nem kapcsolhatnánk ki? – kérdem.
– Természetesen, asszonyom. De hadd mutassam először meg a
lakosztály. A liftajtón kívül a főbejáraton keresztül is bejuthatnak. –
Niko gyors léptekkel szeli át a márványpadlót. – Itt van a fürdőszoba
az esőzuhannyal. Ez a magán-wellnesshelyiségük, ez a konyha, a
személyzeti bejáróval, itt van a kis könyvtárszoba, aztán a nappali a
házimozi-rendszerrel...
Igyekszem érdeklődéssel figyelni, miközben bemutatja a DVDlejátszó használatát. A tudatomat azonban elködösíti a vágyakozás.
Megérkeztünk! Itt vagyunk végre! A nászutas lakosztályunkban, a
nászéjszakánkon! És amint ez a pacák befejezi ezt a halandzsát, és
lelép innen... másodpercek múltán már talán... Ben letépi rólam a
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szoknyát, és akkor... Jaj, istenem, egy pillanattal sem várhatok
tovább...
– A minibár ebben a szekrényben található, és elektronikus
szenzorok működtetik.
– Ahá – bólogatok udvariasan, de minden porcikám kéjvágytól
lüktet.
Kit érdekel, hogyan működik az a hülye minibár! Hagyja már
abba ez az ürge, és tisztuljon innen, hadd essünk végre egymásnak!
– Ez pedig a hálószoba – nyit ki egy ajtót Nico.
Izgatottan előrelépek, aztán leforrázva megtorpanok.
– Micsodaaaa? – hallom meg az oldalamon Ben felháborodott
kiáltását.
A helyiség tágas és fényűző, a teteje üvegkupola. Csakhogy a
kupola alatt két egyszemélyes ágy áll.
– Igen, és ezek az ágyak, asszonyom – mutat az ágyakra büszke
vigyorral Niko. – A hálójuk!
– Felfogtam, hogy ezek ágyak, de miért egyszemélyesek? –
kapkodok levegő után.
– A honlapjukon óriási franciaágy látható – veszi át a szót Ben. –
Külön fotó mutatta. Hová lett?
Niko zavartan pislog a kérdés hallatán.
– Különböző alvóalkalmatosságok tartoznak a lakosztályhoz. Az
előző vendég nyilván két ágyat kért, amint látják. De ez két kitűnő
ágy – ver rá az egyikre. – A legkiválóbb minőség! Miért, nem felel
meg?
– Hogy felelne meg, a nemjóját? – csattan fel Ben. – Franciaágyat
kérünk! Óriás méretben. A legjobbat, amit elő tudnak keríteni.
– Ááá – vág sajnálkozó képet Niko. – Ezer bocsánat, uram.
Őszintén sajnálom. Mivel azonban nem rendelték meg előre...
– Ugyan miért tettük volna! Hisz ez a nászutunk! Ez pedig egy
nászutas lakosztály! – Ben nehezen lélegzik.
– Miféle nászutas lakosztály az, amelyikben két külön ágy van?
– Kérem, uram, ne izgassa fel magát! – csitítgatja Niko. – Értem a
kívánságát. Tüstént rendelek is egy franciaágyat. – Előveszi a
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mobilját, és pergő görög nyelven tárgyalásba kezd. Végül
kikapcsolja a mobilt, és a sugárzó mosoly visszaköltözik az
ábrázatára. – Intézkedtem! Újfent elnézésüket kérem. Amíg
megoldjuk ezt a problémát, megkínálhatom önöket ingyenkoktéllal a
bárban?
A legszívesebben ráförmednék, de visszanyelem. Kell a fenének
az ingyenkoktélja. A nászéjszakámat akarom! Most, azonnal!
– És mennyi időt vesz ez igénybe? – mordul fel Ben. – Ez kész
röhej!
– Amint lehet, lecseréljük őket, uram... Ah! – Kopogtatnak az
ajtón, mire Nico képe felderül. – Már meg is érkezett!
Hat overallos muki csörtet a szobába. Niko görögül értekezik
velük. Egyikük felemeli az első ágy végét, aztán kétkedve méregeti.
Mond valamit görögül a társának, aki vállat von és a fejét csóválja.
– Most mi van? – néz Ben izgatottan az egyikről a másikra. – Mi a
probléma?
– Nincs semmiféle probléma – szól közbe Nico biztatóan. –
Megkérhetném, hogy foglaljanak helyet a nappalijukban, mialatt
helyrehozzuk ezt az icipici tévedést?
Kitessékel minket. A nappalinkban találjuk magunkat. A tévéből
még mindig a Teletabik bömböl maximális hangerővel. Rákattintok a
távkapcsolóval, de a készülék nem kapcsol ki. A hangerő-szabályozó
sem működik. Bekrepált ez a távirányító?
– Kérem, nem tudja ezt lekapcsolni? – fordulok Nikóhoz kertelés
nélkül. – Idegesít.
– Ráadásul hideg is van itt – panaszkodik Ben. – Hogyan
állíthatjuk be a légkondit?
Fagypont körül lehet a hőmérséklet. Én is észrevettem.
– Mindjárt hívom az inasukat. Ő majd mindent eligazít – mondja
Niko sugárzó mosollyal.
Eltűnik az ajtó mögött, én pedig hitetlenkedve meredek Benre.
Mostanra már lezavarhattunk volna egy numerát. Ennek kellene
lennie életünk legforróbb szeretkezésének. Nem a kanapén
gunnyasztanunk egy fagypont alatti helyiségben, mialatt a tévében a
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Teletabik búcsúdala szól, és hat munkás ügyködik a szomszéd
szobában.
– Gyere! – mondja Ben váratlanul. – A könyvtárszobában van egy
kanapé.
Sietve beterel, és kulcsra zárja az ajtót. A polcokon könyvgerinc
utánzatok sorakoznak. Az íróasztalon ott a hotel levelezőpapírja, és
van egy barna vászonhuzatú pihenőszék is. Ben a szemembe néz,
miután betette maga után az ajtót.
– Egek! – sóhajtja kimerültén.
– Egek! – mondom utána. – Ez kész őrület.
Mindketten nagy levegőt veszünk, aztán egymásnak esünk,
mintha eldördült volna a startpisztoly a „találd meg a párod
legérzékenyebb erogén zónáját egy perc alatt” versenyen. Ben rám
veti magát. Kikapcsolja a melltartómat, letépi rólam a topomat, én
pedig az ingét kezdem gombolni... A bőre olyan meleg, olyan csodás
az érintése! Szívesen elélvezkednék vele egy darabig, de Ben máris
helyet keres számunkra a helyiségben.
– A kanapé vagy az íróasztal? – lihegi.
– Bármelyik jöhet – nyögöm ki.
– Nem tudok tovább várni.
– És mi lesz, ha meghallanak?
– Nem hallanak meg.
Már a szoknyát fejti le rólam. Kis híján felrobbanok. Végre, végre,
végre, végre... igen... igen...
– Uram? Asszonyom? – kopogtat valaki az ajtónkon. – Uram?
Asszonyom? Mr. Parr?
Mi a...
– Neeem! – nyivákolom. – Neeem!
– Mi a fasz ez már megint... – Ben kékül-zöldül mérgében. –
Maga, ott – szól ki. – Dolgunk van. Jöjjön vissza tíz perc múlva.
– Ajándékot hoztam az igazgatóságtól – hallom az ajtón keresztül.
– Friss sütemény. Hová tehetném le?
– Bárhová, nem érdekel – szól ki Ben dühöngve.
– Kérem, uram, volna kedves aláírni az átvételi elismervényt?
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Attól tartok, hogy Ben bármelyik pillanatban felrobban. Egy
percig egyikünk sem jut szóhoz.
– Uram! – kezdődik újra a kopogtatás. – Hallanak engem? Friss
süteményt hoztam, az igazgatóság ajándékát!
– Csak írd alá gyorsan! – mormogom. – Aztán innen folytatjuk.
– Jesszusom!
– Tudom.
Mindketten megpróbáljuk rendbe hozni magunkat. Ben
begombolja az ingét, és mélyeket sóhajt.
– Gondolj az adó-visszatérítésre! – javaslom. – Jól van, vegyük át
ezeket az átkozott sütiket.
Ben feltépi a könyvtár ajtaját. A küszöbön egy öregember áll,
elegáns, szürke, paszományos mentében. Kezében üvegburával
letakart ezüsttálca.
– Köszöntöm önöket az Amba Hotelben Mr. és Mrs. Parr –
mondja ünnepélyes méltósággal. – A személyes szolgálatukra
kirendelt inas, Georgiosz vagyok. Bármikor állok rendelkezésükre.
Friss süteményeket hozok, az igazgatóság ajándékát.
– Köszönjük – biccent oda Ben kurtán. – Tegye le, ahová akarja.
Azzal aláírja a mappát, amit az inas az orra elé dug.
– Köszönöm, uram. – Georgiosz egy kávézóasztalra helyezi az
ezüsttálcát. – A kollégám mindjárt érkezik a dzsússzal.
– Dzsússzal? Miféle dzsússzal? – bámul rá Ben.
– Frissen facsart dzsússzal, ez is az igazgatóság ajándéka – feleli
Georgiosz. – A sütemény mellé. Az asszisztensem, Hermész
nyomban hozza is. Ha több jégre lenne szükségük, csak szóljanak
nekem. – Átnyújt egy névjegykártyát. – Itt a számom, állok
szolgálatukra.
Ben nehezen, zihálva lélegzik.
– Idehallgasson! – mondja. – Nem kérünk semmiféle dzsúszt,
érti?! Mondja le! Magunkra szeretnénk maradni, ez minden!
– Értem – vágja rá Georgiosz azonnal. – Magukban. Hogyne –
bólint ünnepélyesen. – Elvégre ez az önök nász-útja. Különleges
időszak ez egy férfi és egy nő életében.
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– Ahogy mondja...
Ben hangját azonban elnyomja a rettentő lárma, ami most veszi
kezdetét.
– Mi a franc ez...
Mindketten berontunk a nappaliba. Egy fehér overallos muki áll a
háló küszöbén, és valakihez átkiabál az ajtón. Niko siet elénk kezét
tördelve.
– Mr. és Mrs. Parr, elnézésüket kérem ezért az éktelen
zajongásért.
– Mi folyik itt? – kérdi Ben vadul forgó szemmel. – Mi ez a
kalapálás?
– Van egy kis gond az ágyak eltávolításával – feleli Niko
engesztelően. – Igazán elhanyagolható.
Újabb fehér overallos fickó jelenik meg az ajtóban, kezében
jókora kalapács. Sötét tekintettel rázza a fejét Niko felé.
– Mi az már megint? – lép közbe Ben. – Miért rázza a fejét ez az
alak? Sikerült kicserélni az ágyakat?
– És nem tudna valamit csinálni a tévével? – kérdezem én is. –
Szétreped a dobhártyám! – Valahányszor ugyanis abbamarad a
kalapálás, a Teletabik bömböl a tévéből. A képzeletem játszhat
velem, de mintha hangosabb is lenne, mint az előbb.
– Uram, asszonyom, a bocsánatukért esedezem. Minden erőnkkel
az ágyon dolgozunk. Ami a tévét illeti... – Niko kezébe fog egy
távkapcsolót, és megnyomja a tévé felé tartva. A hangerő nyomban
kétszeresére nő.
– Nem! – kapom mindkét kezem a fülemhez. – Még hangosabbra
vette! Fordítva kértem!
Niko többször megnyomogatja a gombokat, de semmi nem
történik. A fejéhez tartja, majd megrázza a távirányítót.
– Beragadt! – mondja meglepődve. – Hívok egy szerelőt.
– Elnézést, de nyitva volt az ajtó – újabb fickó jelenik meg a
semmiből, szintén paszományos mentében.
– Friss dzsúszt hozok, az igazgatóság ajándékát. Hová kívánja,
hogy letegyem, asszonyom?
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– Én... én... én... – dadogom magamon kívül.
A legszívesebben felsikítanék vagy üvölteni kezdenék. Ez lenne a
nászéjszakánk. A nászéjszakánk! Ehelyett itt állunk egy hotel
lakosztályában, körülöttünk kalapáló melósok, tálcát hordozó inasok,
miközben a Teletabik bábeli hangzavara is az idegeimet tépázza.
– Asszonyom – fuvolázza Niko. – Mélységesen szégyellem
magam ezért a kis kényelmetlenségért. Nem ajánlhatnék fel
kárpótlásul újabb adag ingyenkoktélt a bárban?

196

FLISS

A legszívesebben meg se nézném az sms-eket. Olyan, mintha
kémkednék. Mintha egy autóbaleseten élvezkednék. Mégis muszáj,
még ha legszívesebben a szemem elé tenném a kezem, hogy semmit
se lássak.
Lottie és Ben a világ legcudarabb nászéjszakáját éli végig. Erre
nincs más szó, egyszerűen förtelmes! Kísérteties! És az egész az én
hibám. Görcsbe csavarodott a gyomrom a bűntudattól. Minden egyes
híradásnál még rosszabbul leszek. Ugyanakkor mindezt jó ügy
érdekében teszem, biztatom magam, mialatt a következő sms-re
klikkelek:
Újabb rund Margarita. Ez a hapsi aztán bírja az italt! N
Niko az este minden új fordulatáról értesít. Utolsó négy sms-e a
Ben és Lottie által benyakalt koktélokról szól. Nem csekély
mennyiség, ha azt vesszük, hogy helyi idő szerint tízkor kezdtek el
inni, most pedig éjfél van Ikonoszon. Lottie mostanra merevrészeg
lehet.
De mi a helyzet Bennel? – ütögetem a mobilt elgondolkozva a
tenyeremhez. Hirtelen eszembe jut, amit
Lorcan mondott róla: Született szerencsejátékos, ugyanakkor
hiányzik belőle a józan belátás.
Született szerencsejátékos... Hmm...
Sietve elküldök egy sms-t Nikónak:
Ben kedveli a szerencsejátékokat.
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Többre nincs is szükség. Niko tudni fogja, mit kezdjen az infóval.
Megnyomom a „küld” gombot, aztán miközben sietve becsukom a
bőröndömet, iparkodom lecsillapítani elmém háborgását. Ide-oda
cikázó, egymásnak ellentmondó gondolataim azonban apró
nyilakként fúródnak a lelkembe.
Tönkreteszem a húgom nászútját. Utolsó szemétláda vagyok.
De csak azért, mert a boldogságát tartom szem előtt.
Pontosan!
Pontosan erről van szó!
Mi lenne, ha nem avatkoznék közbe, és ő teherbe esne, aztán a
szakítás után ott maradna egy gyerekkel? Nem bánnám, hogy NEM
siettem a segítségére? Nem lennék ugyanolyan gyáva alak, mint
azok, akik szemet hunytak Európa náci megszállása idején?
Nem mintha Ben náci lenne. Legalábbis tudomásom szerint nem
az.
Az a Teletabi-ügy is furdalja a lelkiismeretemet. Kegyetlenség volt
tőlem. Tudom, hogy Lottie mennyire utálja azt a műsort.
Kigördítem a hallba a bőröndöt, és a Noah-é mellé állítom. A
szobájában alszik, Majmot átölelve. Békésen szuszog. Egy pillanatra
beugróm hozzá, és elnézem az alvó fiamat. Tökéletes nyugalommal
vette tudomásul a hírt, hogy utazunk, és máris indult becsomagolni a
kis táskáját, de előtte megkérdezte, mennyi alsónadrágra lesz
szüksége. Egy napon még a világot fogja elkormányozni ez a Noah
gyerek.
Aztán a fürdőszobába indulok, ahol megfürdöm. A kádba szórom
a vámmentesen beszerzett illóolajokat, amelyekkel tele van a
fürdőszobám. Szinte mindig a reptereken vásárolok, jövök rá.
Felszállás előtt szoktam felpróbálni a ruhákat, hazafelé meg
összeszedem őket. A Clarins kozmetikumok a gépekről valók.
Füstölt spanyol kolbászból és parmezán sajtból is annyi van, hogy
egy évig kitartana. A Toblerone csokikról nem is szólva.
Toblerone. Nem is jönne rosszul most, a kádban, egy pohár bor
kíséretében...
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Iciripiciri vívódás után a konyhai nasifiókhoz lépek, ahol hat
óriási Toblerone-rúd pihen egy nevetségesen méretes Ferrero Roches
doboz mellett. Ebből adok Noah-nak szombatonként naponta
háromszor. Azt is hiszi, hogy hármasával kapni őket, fel sem merült
benne, hogy ennél nagyobb mennyiségben is előfordulnak együtt.
Épp beleharapok a Tobleronéba, amikor megszólal a mobilom.
Felkapom, mert azt hiszem, Niko hív, de a kijelzőn Lottie nevét
olvasom.
Lottie? Annyira megijedek, hogy a padlóra ejtem a Tobleronét.
Vadul dobogó szívvel bámulok a mobilra, miközben hüvelykem
tétovázva köröz a válaszgomb felett. Semmi kedvem vele társalogni.
Mivel túl sokáig haboztam, amúgy is a hangposta veszi már a hívást.
Megkönnyebbülve teszem le a mobilt a pultra, de szinte azon
nyomban újra megszólal. Megint Lottie az.
Nagyot nyelek. Muszáj felvennem, különben vissza kell majd
hívnom, ami rosszabb lenne. Behunyom a szemem, mély levegőt
veszek, és megnyomom a „válasz” gombját.
– Lottie! Neked most a nászutaddal kellene foglalkoznod! –
igyekszem vidám, ártatlan hangot megütni.
– Mégis miért hívsz?
– Fliiiis?
Nyomban megérzem a hangján, hogy becsiccsentett. Erre
éppenséggel számítottam is. Hanem emellett sírós is ez a hang. A
legfontosabb azonban, hogy gőze sincs a bűnrészességemről,
különben nem így szólítana.
– Mi történt? – kérdem könnyedén.
– Fliss, nem tudom, mit tegyek – panaszolja. – Ben teljesen
elázott. Alig van magánál. Hogyan józaníthatnám ki? Mi ilyenkor a
teendő? Nem ismersz valami csodaszert erre?
Valójában van is kipróbált módszerem, amely feketekávéból,
jégkockákból és az orrlyukba spriccelt dezodorból áll. Ez azonban
nem az a pillanat, amikor kedvem lenne megosztani vele.
– Jaj, te szegény! – mondom együtt érzőn. – Én... én nem is
tudom, mit mondjak. Talán egy kis kávé jót tenne.
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– Még csak fel se tud ülni! Egyik hülye koktélt a másik után itta,
aztán nekem kellett felvonszolnom a szobánkba, ahol azonnal elterült
az ágyán. És ez lenne a nászéjszakánk!
– Nem mondod? – játszom a meglepettet. – Eszerint ti még nem
is...
– Hát nem!
Akaratom ellenére megkönnyebbülten felsóhajtok. Már aggódni
kezdtem, hogy mégiscsak lezavartak egy gyors numerát suttyomban.
– Nem, nem történt semmi – folytatja Lottie. – És tudom, hogy te
ajánlottad ezt a hotelt, Fliss, de őszintén szólva pokoli hely!
Reklamálni fogok! Elbaltázták a nászutamat! Egyszemélyes ágyaink
vannak! Azt mondták, nem tudják arrébb mozdítani őket! Jelenleg
egy egyszemélyes ágyon ülök! – Ezt már szinte visítja. –
Egyszemélyes ágyon! Egy nászutas lakosztályban!
– Atyavilág! Ez hihetetlen! – álmélkodom.
Részvétem egyre színpadiasabb, Lottie azonban annyira
magánkívül van, hogy nem veszi észre.
– Szóval, aztán ingyen italokat kaptunk tőlük bocsánatképpen.
Aztán ez a VIP-menedzser fogadott Bennel, hogy nem tud meginni
valami különleges görög katyvaszt. Ben egy hajtásra magába
döntötte. A bár közönsége megéljenezte, ő azonban gyakorlatilag
komatózus állapotba került! Komolyan! Mi lehetett benne, abszint?
Jobb nem belegondolni.
– Aztán smárolni kezdtünk a liftben, ami felvitt a lakosztályba –
folytatja Lottie izgatottan. – Na, végre, gondolom... hanem ekkor
Ben a vállamra borult teljes súlyával... és elaludt. Smárolás közben!
Nekem kellett betámogatnom a szobánkba, pedig megvan vagy egy
tonna! Most javában húzza a lóbőrt!
A húgom hangjából ítélve félő, hogy bármelyik pillanatban elsírja
magát.
– Nézd, Lottie! – túrok a hajamba, miközben kétségbeesetten jár
az agyam, hogy miképpen lehet ezt a legjobban kijátszani. – Nem
olyan nagy ügy ez. Kialusszátok magatokat, aztán... izé...
kiélvezhetitek a hotel szolgáltatásait.
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– Beperlem ezt a helyet! – mondja tovább a magáét, mintha meg
se hallott volna. – Nem is értem, hogy nyerhette el a szobánk a
legjobb nászutas lakosztály címet. Hisz ennél rosszabbat elképzelni
se lehet!
– Ettél valamit? Miért nem kérsz a szobaszerviztől? A szusi
igazán jó náluk, és van egy olasz pizzériájuk is...
– Rendben. Talán rendelek valamit – alábbhagy a dühe, és
hatalmasat sóhajt. – Ne haragudj, Fliss, hogy ezzel szórakoztatlak.
Nem a te hibád.
Képtelen vagyok rávenni magam a feleletre.
De hát jó cél érdekében cselekszem – sorolom magamban az
érveimet őrült iramban. – Mi a jobb, egyetlen elbaltázott éjszaka,
vagy teherbe esni és rossz férjet tűrni egy életen át?
– Ott vagy még, Fliss?
– Igen, itt vagyok – nyelek egyet. – Nézd, próbálj meg aludni!
Holnap minden jóra fordul.
– Jó éjt, Fliss.
– Jó éjt, Lottie.
Kikapcsolom a mobilt, és magam elé meredek egy pillanatig, azon
igyekezve, hogy elcsöndesítsem lelkiismeretem háborgását.
Holnap minden jóra fordul.
Azt leshetik. Megbeszéltem Nikóval, tudom, milyen lesz az a
holnap.
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LOTTIE

Nem akarok morcos lenni. De ha arról van szó, hogyan képzeltem
el a nászéjszakám utáni ébredésemet, hát az nem ilyen volt.
Nem ilyen!
Úgy képzeltem, hogy én és a férjecském összebújunk egy óriási
ágyon, fehér vászon ágyneműk között, akár egy mosóporreklámon.
Odakint madarak csicseregnek. Nap süt szelíden az arcunkra, ahogy
egymás felé fordulva csókban forrunk össze, az elmúlt mesés
éjszakára emlékezve. Édes semmiségeket mormolunk egymásnak,
majd az egész fantasztikus reggeli szexbe csap át.
Nem arról álmodoztam, hogy egyszemélyes ágyon ébredek,
megmacskásodott nyakizmokkal, mosatlan foggal, az éjszakai
szobaszerviz pizzájának szagát árasztva magamból, mialatt Ben a
szomszéd ágyon nyögdécsel.
– Jól vagy? – igyekszem együtt érző lenni, noha legszívesebben
belérúgnék.
A távolba réved, és sűrűn pislog.
Láthatóan igyekszik összerakosgatni magában az éjszaka
eseményeit.
– Jócskán beszívtam, ugye? – kérdi végül.
– Csak egy picurkát.
– Ne haragudj!
– Semmi gond.
– Nem, komolyan bocsánatot kérek!
– Megbocsátok.
– De tényleg nagyon komolyan! – Felkászálódik, színpadiasan
meghajol, úgy kezd a mondandójába. – Mrs. Parr, fogadja
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legőszintébb, legmélyebbről fakadó bocsánatkérésemet! Hogyan
tehetném ezt jóvá?
Olyan mélyen hajlong, hogy csaknem orra bukik. Elfojtom a
mosolyomat. Benre nehéz haragudni, mindig levesz a lábamról.
– Nem is tudom – biggyesztem el a számat.
– Van hely abban az ágyban?
– Talán...
Felülök az ágyon, és hívogatóan kihajtom a paplan szélét, hogy
mellém bújjon. Luxuspehelypaplan. Ágyneműből is választhattunk,
vagy húszféléből. Átfutottam a választékot tegnap éjjel a pizza
mellett. Per pillanat azonban teszek rá, miből van a párna:
hajdinából, hipoallergén anyagból, vagy selyemmel borított. A
férjem végre egy ágyba került velem. Ébren. Egyedül ez számít.
– Mmmm – temeti arcát a nyakamba. – De jó meleg vagy! Juj, de
finom!
– Te meg másnapos! – fintorgok. – Legalább az öltönyödet vedd
le.
– Ezer örömmel.
Egyetlen mozdulattal lerántja magáról a zakóját, és kibújik az
ingéből. Aztán félmeztelenül rám telepszik, úgy vigyorog le rám.
– Helló, asszony!
– Helló, te idióta.
– Amint mondtam, kárpótolni foglak.
Ujját végigfuttatja az orcámon, a nyakamon, és máris a paplan
alatt jár, majd méregdrága kombinémban turkál.
– Az egész reggel a miénk.
– Az egész nap – nyúlok fel, hogy lehúzzam magamhoz egy
csókra.
– Megérdemeljük – súgja a fülembe. – Jesszusom! – sóhajtja,
miközben sietve rángatja le rólam a selyembugyit. – Lottie,
emlékszem, milyen volt veled!
– Én is emlékszem – nyögöm ki, mert a sóvárgás elvette a
hangomat.
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Mostanra Ben anyaszült meztelen. Olyan dögös, ahogyan az
emlékeimben él, olyan fickós is. Minden ugyanolyan csodás, és az is
lesz mindjárt...
– Asszonyom? – hallom meg Georgiosz fontoskodó hangját.
Egy pillanatig azt hiszem, Ben bolondozik velem, de aztán
rájövök, hogy nem ő az, hanem a szobainas. Ami azt jelenti...
Azonnal felülök az ágyban, és szorosan magam köré fogom a
paplant. A szívem majd kiugrik a helyéből.
Az inas a lakosztályunkban lenne?
– Jó reggelt! – felelek elhalóan.
– Kér reggelit, asszonyom?
Ez meg mi a kánya? Szenvedő tekintetet vetek Benre, aki úgy néz,
mintha meg akarna ütni valakit.
– Nem tetted ki a Ne zavarjanak táblát? – suttogja.
– Azt hittem, kitettem!
– Akkor meg mi a...
– Nem tudom!
– Jó reggelt! – jelenik meg Georgiosz a hálónk ajtajában. – Uram,
asszonyom, vettem magamnak a bátorságot, és egészen különleges
reggelit rendeltem önöknek. Valamennyi nászutas VIP-vendégünk
igencsak kedvelte. Pezsgős, zenés reggeli.
Döbbenten meredek rá. Erre már nincs is szó. Zene? Mi a franc
ez?
Ez nem lehet igaz! Kis híján vonaglani kezdek kínomban, mikor
egy csaj jelenik meg az ajtóban. Hosszú, szőke haja van, fehér görög
tunikát visel, és jókora hárfát görget maga mellett.
Vadul összenézünk Bennel. Hogyan vessünk véget ennek? Mit
tegyünk?
– Mr. és Mrs. Parr! Gratulálok az egybekelésükhöz! Ma szerelmes
dalokat fogok önöknek előadni a reggelijükhöz – mondja a csaj, és
letelepszik egy összehajtható zsámolyra.
A következő pillanatban már a hárfa húrjait pengeti fürgén,
mialatt Georgiosz és a segéde tálcán hozza az ágyba a reggelinket.
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Pezsgőt töltenek a poharakba, gyümölcsöt hámoznak, és kis tálakat
tesznek elénk, hogy megmossuk benne a kezünket.
Mind ez idő alatt egyetlen szó nem sok, annyi sem hagyta el a
számat. Ez az egész túl szürreális. Életem legforróbb szerelmes
éjszakájára készültem, arra, hogy megpecsételjük egybekelésünket
Bennel. Ehelyett egy paszományos mentéjű hatvanéves öreg kivit
hámoz nekem, mialatt egy hárfaművész azt dalolja, hogy „a szerelem
mindent megváltoztat”.
Soha nem kedveltem igazán a hárfát. Ez a hárfás azonban arra
késztet, hogy egyenként hozzávagdossam a minicroissantos
kosárkám tartalmát.
– Kérem, igyanak ebből a szerelmi bájitalból – mutat Georgiosz a
pezsgőspoharakra.
Engedelmesen egymásba akasztjuk a karunkat, hogy kiigyuk a
pezsgőnket. Georgiosz ekkor minden figyelmeztetés nélkül marokkal
szórja ránk a konfettit. Köpködni kezdek ijedtemben. Ezt meg
honnan vette? A következő pillanatban váratlan villanás vakít el.
Rájövök, hogy Georgiosz fényképezett le minket.
– Emlékül adjuk, bőrkötéses albumban – mondja ünnepélyesen. –
Az igazgatóság ajándéka.
Micsoda? Rémülten meredek rá. Nem akarok emlékezni erre a
másnapos magamra, akinek zilált a haja, és konfetti ragadt a szájára.
– Egyél, de gyorsan! – szól rám Ben. – Akkor elmennek.
Ebben van valami. A teáscsészéért nyúlok, mire Georgiosz
rosszallóan az ágyamhoz ugrik.
– Inkább én, asszonyom.
Kitölti a teát, én pedig inni kezdem. Lenyelek néhány szelet kivit
is, aztán a hasamra szorítom a kezem.
– Mmmm... ez csuda finom volt, de köszönöm, tele vagyok.
– Én is – bólint Ben. – Fenséges reggeli volt, de most kérem,
vigyék el a többit.
Georgiosz habozik, szemlátomást jobb ötlete van.
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– Uram, asszonyom, még különleges rántottát is készítettünk
önöknek.
A
legfinomabb
kettős
sárgájú
tojásokból,
sáfrányízesítéssel.
– Nem, köszönöm, nem kérek rántottát! – vet egy megsemmisítő
pillantást Ben Georgioszra.
– Természetesen, uram – mondja végül az inas.
Bólint a lánynak, aki sietve kipenget még egy utolsó akkordot,
feláll, meghajol, aztán elvonszolja a hárfáját. Az inasok
összepakolják a tálcákat, és egy gurigás asztalkán elviszik őket.
Georgiosz azonban újra megjelenik a hálóban.
– Mr. és Mrs. Parr, remélem, élvezték a pezsgős reggelit és a
zenei aláfestést. Most pedig állok rendelkezésükre. Mindenestül az
önöké vagyok! Kérjenek bármit, én teljesítem!
Szónoklata végén türelmesen várja parancsainkat.
– Nagyszerű – mordul fel Ben. – Tudja, mit, majd szólunk, ha
szükségünk lesz magára.
– Várom a parancsaikat – mondja újra Georgiosz, és visszavonul,
becsukva maga mögött a hálóba vezető ajtót.
Bennel összenézünk. A sikító frász kerülget.
– Egek ura!
– Hogy az a... – forgatja a szemét Ben. – Ez a nap is jól kezdődik.
– Miért nem etted meg azt a rántottát? – ugratom. – Pedig még
sáfrány is volt benne.
– Tudom, mit akarok – mondja, és letolja a kombiném pántját.
Már az érintése is a gyönyör szikráit csiholja elő a testemből.
– Én is – kinyúlok, hogy magamhoz vonjam, mire megremeg a
vágytól.
– Hol is hagytuk abba?
Keze újra a paplan alatt matat, lassan, céltudatosan. Annyira
érzékeny vagyok az érintésére, hogy kéjesen felsóhajtok.
A szeme óriásira tágul, és sürgetően rám szegeződik. Szaggatottan
szedi a levegőt. Már fölém hengeredett, és csókol, ahol ér. Tudatom
kiürül, ahogy a test átveszi az irányítást. Végre, ide is eljutottunk.
Nagyon helyes; Hangosan sóhajtozom, és ő is. Mindjárt megtörténik,
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mindjárt megtörténik, mindjárt megtörténik... Egy pillanat, és
felrobbanok. Gyere, gyére, gyere már...
Ekkor jéggé dermedek. Meghallok ugyanis egy hangot. Valami
motoz és zörög közvetlenül a háló ajtaja előtt.
Ösztönösen ellököm magamtól Bent, és felülök. Minden
idegszálam kifelé figyel.
– Hagyd abba! Hagyd abba! – motyogom akadozó nyelvvel. –
Hallgasd csak! Odakint van.
– Mi? – Ben arcát eltorzítja a kéj, nem vagyok biztos abban, hogy
bármit ért a szavaimból.
– Még kint van – lököm félre a kezét a mellemről, miközben
eszelősen az ajtó felé mutogatok. – Az inas! Nem ment el!
– Micsoda? – Ben arcát gyilkos düh torzítja el.
Kipattan az ágyból, teljesen pucéran.
– Nem mászkálhatsz így! – visítom. – Vegyél fel fürdőköpenyt!
Ben arca még inkább eltorzul. Magára kap egy fürdőköpenyt, és
kivágja a háló ajtaját, lói gondolta, Georgiosz ott van, szorgosan
rendezgeti a bárpult poharait.
– A, Georgiosz – szól rá Ben. – Azt hiszem, maga nem érti a
helyzetet. Nagyon szépen köszönjük az eddigi közreműködését, de
egyelőre többé nem kérünk belőle.
– Hogyne érteném, uram – hajol meg kissé Georgiosz. – Várom az
utasításait.
– Rendben – érzem, hogy Ben kezd besokallni. – Nos, ezúttal arra
utasítom, hogy menjen el. Hagyja el ezt a helyiséget! Menjen isten
hírével! Adios! – Hessege-tő mozdulatot tesz. – Hagyjon minket
magunkra!
– Ááá – terül szét a megértés Georgiosz arcán. – Értem már.
Hívjon, amikor szüksége van rám.
Újra meghajol, és megindul a konyha felé. Ben habozik egy
pillanatig, aztán utánamegy, hogy meggyőződjön róla, tényleg
eltakarodik-e.
Pár pillanat múlva megjelenik a háló ajtajában, és a magasba löki
az öklét.
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– Elment! Végre!
– Szép munka volt!
– Makacs öszvér!
– Csak a munkáját végzi, gondolom – vonok vállat. –
Szemlátomást fejlett benne a kötelességtudat.
– Az istennek nem akart elmenni – mondja Ben elképedve. – Az
ember azt hinné, egy ilyen inas örül, ha egy kis lélegzethez juthat. Ő
azonban egyfolytában arról hadováit, hogy szükségünk lesz rá az
ásványvíz kitöltéséhez. Én meg arról győzködtem, hogy dehogy, nem
vagyunk mi semmittevő kényurak. Gondold el ezek után, kik
járhatnak ide...
Hanem elhallgat a mondat közepén, és eltátja a száját. Ahogy arra
fordulok, amerre ő, az enyém is tátva marad.
Nem, ez nem lehet igaz!
Mindketten hitetlenkedve meredünk Hermészre, a segédinasra, aki
fürge léptekkel lejt a hálónkba.
– Szép jó reggelt, Mr. és Mrs. Parr – köszönt minket vidoran.
A bárpulthoz megy, és ugyanazokat a poharakat rendezi át,
amelyekkel Georgiosz alig tíz másodperce matatott.
– Kérnek inni? Vagy valami kis harapnivalót? Segíthetek a napi
programjuk összeállításában?
– Ez... meg... mi... – dadogja Ben magánkívül. – Maga meg mi az
ördögöt keres itt?
Hermész felpillant, szemlátomást megzavarta a kérdés.
– Hisz a helyettes szobainasuk vagyok – mondja végül. – Én
vagyok szolgálatban, mialatt Georgiosz pihen. Várom akkor az
utasításaikat.
Ez kész őrület!
Kelepcébe csalt minket ez a két inas.
Így élnek a gazdagok? Nem csoda, hogy a celebek olyan
nyomorultul festenek. Nyilván őket sem hagyja szexelni a
személyzetük.
– Kérem, távozzék! – kiáltja Ben csaknem őrjöngve. – Ki innen,
de menten!
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– Uram – rebegi Hermész rémülten. – Én csak a konyhán át
távozhatok, nem a vendégek ajtaján keresztül.
– Nem érdekel, melyik istenverte kijáratot használja. Lelépni!
Takarodjék!
Úgy lökdösi Hermészt azt ajtó felé, mintha dögvészt terjesztene, a
fiú meg nyakát behúzva hátrál. A paplant magam köré tekerve, az
ajtóból figyelem a jelenetét. Mindhárman nagyot ugrunk ijedtünkben,
amikor megszólal a csengő. Ben mozdulatlanná dermed, majd
körbepislog, mint aki újabb trükköt gyanít.
– Uram – szedi össze magát Hermész. – Kérem, uram, megengedi,
hogy ajtót nyissak?
Ben még csak válaszra sem méltatja. Zihálva, az orrán át veszi a
levegőt. Rám pillant, én pedig lemondón megvonom a vállam. A
csengő újra megszólal.
– Kérem, uram – ismétli meg Hermész a kérdését. – Megengedi,
hogy ajtót nyissak?
– Menjen, nyissa ki! – förmed rá Ben. – De semmi takarítás!
Semmi ki-be járás, semmi pezsgő, semmi gyümölcs, sem holmi
átkozott hárfa!
– Nagyon helyes, uram – mereszt rá rémült szemeket Hermész. –
Eszerint engedélyezi, hogy kinyissam az ajtót.
Eloson Ben mellett, ki az előtérbe, és kinyitja az ajtót. Niko
nyomul be, mögötte a tegnap esti hat munkás.
– Jó reggelt, Mr. Parr és Mrs. Parr – édeleg Niko. – Remélem, jól
aludtak. Ezer bocsánat az elmúlt éjszakáért! De jó híreim vannak!
Azért jöttünk, hogy kicseréljük az ágyukat.
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LOTTIE

Ez nem lehet igaz! Kitúrtak minket a tulajdon nászutas
lakosztályunkról!
Mi a bajuk ezeknek? Ilyen kétbalkezes társaságot életemben nem
láttam! Lecsavarozták az egyik ágy lábait, majd miután felemelték,
kijelentették, hogy túl nagy, nem fér ki. Niko ekkor azt javasolta,
csavarozzák vissza a lábakat, és kezdjék az egészet elölről...
Mindeközben Ben dúlt-fúlt dühében.
A végén már olyan hangosan ordítozott, hogy a munkások
védelmezőn Niko köré gyűltek. Becsületére legyen mondva, a fickó
megőrizte a hidegvérét, akkor is, amikor Ben már a hajszárítót kezdte
feléje rázni. Aztán szépen megkért minket, legyünk olyan jók, és
hagyjuk el a lakosztályt, amíg az emberei dolgoznak. Kárpótlásul
ingyen á la carte reggelit költhetünk el a verandán.
Ez két órával ezelőtt volt. Nincs az a reggeli, ami ennél tovább
tartana. Aztán amikor visszamentünk a szobánkba a strandcuccokért,
még mindig óriási volt a csődület a hálóban. Mindenki az ágyat
vizsgálgatta, és a fejét vakarta. A szoba tele ágylábakkal és
ágyvégekkel, a falnak meg nekitámasztottak egy franciaágyra való
matracot. A jelek szerint sehogyan sem sikerül összehozni ezt a
nyamvadék ágyat.
– Miért olyan nehéz kicserélni két ágyat? – dühöng Ben komoran,
miközben a strand felé trappolunk. – Mik ezek, retardáltak?
– Én is ugyanezt gondoltam.
– Röhejes az egész!
– Kész kabaré!
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Megállunk a strand bejáratánál. Nem semmi ez a hely. Kék tenger,
aranyló homok, olyan elegáns nyugágyak, amilyeneket még
életemben nem láttam. A fehér napernyőket meg-meglengeti egy
fuvallat, pincérek sietnek fel-alá tálcáikkal. Bármikor máskor a
nyálam csorogna erre a látványra.
Most azonban egészen másra vágyom, nem arra, hogy lebarnuljak.
– Igenis adhattak volna másik szobát – dörmögi Ben vagy
századszor. – Be kellene perelnünk őket.
Mikor ugyanis távozásra szólítottak fel bennünket, ő nyomban
másik szobát kért. Egy röpke pillanatra azt hittem, minden egy
csapásra eligazodik. Eltűnhetünk valahol, csodás reggelt tölthetünk
egymás karjában, aztán időben leülhetünk ebédelni. De nem. Niko a
kezét tördelve közölte, hogy végtelenül sajnálja, de telt ház van a
szállodában. Ehelyett ingyen hőlégballonos kirándulást ajánlott.
Ingyen hőlégballonos kirándulás! Azt hittem, Ben ott menten
megfojtja. Miközben elhaladtunk a törülközőállvány mellett, hirtelen
felismerni vélem Georgioszt. Honnan a csudából került elő? Végig
követett volna minket? Ez is a munkájához tartozik? Oldalba bököm
Bent, aki felvonja a szemöldökét.
– Asszonyom – szólít meg az inas méltóságteljesen. – Segíthetek
a törülközőkkel?
– O... ümm... köszönöm – felelem sután.
Nem igazán van szükségem a segítségére, de nem akarom
megsérteni.
Georgiosz levesz az állványról két törülközőt, mi pedig két
tengerre néző nyugágyhoz követjük a strandfelügyelőt. Már
tömérdek vendég terül el a nyugágyán, és naptej szaga úszik a
levegőben. A hullámok szelíden mossák a partot. Mennyei hely, meg
kell hagyni.
A strandfelügyelő és Georgiosz katonás precizitással szétteríti a
két törülközőt.
– Ásványvíz – helyez jégbe hűtött vizet az asztalunkra az inas. –
Lecsavarjam önnek a kupakot, asszonyom?
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– Ne fáradjon! Majd talán később iszom belőle. Igazán nagyon
köszönöm, Georgiosz! Egyelőre ez minden, amit kérünk öntől.
Köszönöm.
Leülök a nyugágyra, és Ben is a magáéra. Lerúgom lábamról a
strandpapucsot, kibújok a tunikámból, és behunyom a szemem,
remélve, Georgiosz érteni fog ennyiből. A következő pillanatban
azonban árnyék takarja el előlem a napot. Kinyitom a szemem, és
elképedten nyugtázom, hogy Georgiosz takarosan egymás mellé
állítja a két papucsomat és összehajtogatja a tunikát.
Csak nem óhajt az egész istenverte napon minket kísérgetni?
Benre pillantok, akiről lerí, hogy ugyanezt gondolja.
Látva, hogy felültem, Georgiosz előttem terem.
– Úszni kíván, asszonyom? Akkor vegye fel a papucsát, mert
forró a homok.
Azzal elém helyezi a strandpapucsot.
Micsoda?
Jó, ez szimpla butaság. Az ötcsillagos hotelek elvetik kissé a
sulykot. Igen, pihenek, és igen, kellemes, ha szolgálatára állnak az
embernek. Ettől azonban még nem lettem kripli. Le tudok teríteni
egy törülközőt, lecsavarni egy ásványvizes kupakot, vagy felvenni a
tulajdon strandpapucsomat.
– Nem, köszönöm. Valójában azt szeretném, ha... – valami igazán
időigényes feladaton töröm a fejemet.
– Frissen csavart narancslevet szeretnék, mézzel ízesítve. Meg pár
M&M csokigolyót, de csak a barna fajtából. Igazán nagyon
köszönöm, Georgiosz!
– Asszonyom.
Legnagyobb megkönnyebbülésemre meghajol, és lelép.
– Barna csokigolyókat? – kérdi Ben hitetlenkedve. – Mi vagy te,
strandpipi?
– Csak meg akartam szabadulni tőle! – vágok vissza fojtott
hangon. – Ez a szörnyeteg egész nap a nyomunkban lesz? Ez a
személyi inas dolga?
– Tudja a fene.
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Bent szemlátomást más foglalkoztatja. Le nem veszi a szemem a
bikinifelsőmről. Pontosabban annak tartalmáról.
– Hadd krémezzelek be! – ajánlkozik. – Ezt a melót semmi áron
nem hagynám az inasra.
– Á, kösz.
Kezébe adom a tubust, ő pedig jókora adagot nyom ki a tenyerére.
Ahogy elkezdi felkenni, egyre kapkodóbbá válik a lélegzete.
– Mondd, ha túl durván csinálom. Vagy nem elég durván.
– Izé... Ben – súgom oda. – Én a hátamra gondoltam. – A
dekoltázsomat magam is be tudom kenni.
Ben tovább munkálkodik, mintha meg se hallotta volna. Egy
közelben pihengető nőd furán néz ránk. Ben most újabb adag krémet
vesz a tenyerére, és elkezdi a bikinifelsőm alá dörzsölni. Mindkét
kezével. Egyre jobban zihál. Egyre többen néznek minket.
– Ben!
– Csak alapos vagyok – motyogja.
– Ben, hagyd ezt abba! – rántom el magamat. – A hátammal
foglalkozz!
– Jó – pislog zavartan, üveges tekintettel.
– Talán majd magam folytatom. – Elveszem tőle a tubust, és
rákenek belőle a lábszáramra. Nem kérsz te is? Ben? – lengetem meg
előtte a naptejet, hogy rám figyeljen, de mintha transzban lenne.
Aztán hirtelen magához tér.
– Van egy ötletem!
– Milyen ötlet? – kérdem gyanakodva.
– Káprázatos!
Felkel, és a közelben napfürdőző pár felé tart. Már a reggelinél
felfigyeltem rájuk. Mindketten vörös hajúak. Érzékeny lehet a bőrük,
nem tesz nekik jót ennyi nap.
– Üdvözlöm – mosolyog le Ben elbájolón a nőre. – Élvezi a
vakációt? Mellesleg Ben vagyok. Most érkeztünk.
– Á, jó napot! – a nő hangsúlya enyhén gyanakvó.
– Csinos a kalapja – mutat Ben a nőd fejére.
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Még hogy csinos! Életemben nem láttam ilyen jellegtelen kalapot!
Miben mesterkedik az én férjem?
– Csak megkérdezem magukat – folytatja nem használhatnám-e
szobájukat? Szorult helyzetben vagyok. Fontos telefonhívást kellene
lebonyolítanom, de a mi szobánkban nem működik a készülék. Rövid
beszélgetésről van szó. Épp csak beugranánk magukhoz. A nejemmel
– teszi hozzá lazán. – Igazán sietnénk.
A nő szemlátomást ledöbben.
– Telefonhívást? – kérdi.
– Fontos üzleti hívás – mondja tovább Ben. – Amint mondottam,
rettentő hamar elintéznénk. Akár a villám. Csak mennénk és
jönnénk.
Rám sandít, és alig észrevehetően kacsint. Visszamosolyognék rá,
ha nem ajzana fel máris a lehetőség. Egy szoba! Egek, mennyire
szükségünk lenne egy szobára...
– Drágám? – fordul a nő a férjéhez, és oldalba böki. – Ezek az
emberek itten kölcsön akarják venni a szobánkat.
A férj felül, és kezét szeme elé ernyőzve szemügyre veszi Bent.
Idősebb a feleségénél, és a Times keresztrejtvényét fejti éppen.
– Igen? És ugyan mire kell az magának?
– Egy telefonhívás lebonyolítására. Igazán gyors hívás lenne –
feleli Ben.
– És miért nem a konferencia-központ telefonját használja?
– Mert ott idegenek is hallhatják – Ben úgy hazudik, mint a
vízfolyás. – Ez egy roppant bizalmas beszélgetés, üzleti titkokkal.
Valami félreeső helyre lenne szükségem.
– De...
– Tudja, mit? – habozik Ben. – Kap tőlem némi kárpótlást az
okozott kellemetlenségért. Mondjuk... ötven rongy megfelel?
– Micsoda? – a férj alig tér magához a döbbenettől. – Maga ötven
rongyot akar nekem adni, csak hogy a szobámból telefonálhasson?
Ez komoly?
– Biztos vagyok benne, hogy a hotel ingyen is felajánlana egy
helyiséget – szól közbe a feleség segítőkészen.
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– Azt már próbáltuk, de nem megy – mondja Ben, árnyalatnyi
ingerültséggel a hangjában. – Ezért is fordultam most önökhöz.
– Ötven rongy. – A férj leteszi a keresztrejtvényét, és olyan
elgondolkozva ráncolja a homlokát, mintha újabb rejtéllyel
szembesülne. – És hogyan fizetne? Készpénzben?
– Készpénzben, csekkel, ahogy óhajtja. Vagy a szállodai
számlájára íratom. Nekem mindegy.
– Álljunk meg egy szóra! – mutat megrovón Benre a férj, mint aki
hirtelen rájött a titok nyitjára. – Át akar verni? Több száz fonttal
terhelné meg a telefonszámlámat, aztán ötvenet adna
viszonzásképpen?
– Nem! Én csak a szobáját kértem!
– De hát ezer másik helyről telefonálhat – néz ránk a feleség
értetlenül. – Miért pont a mi szobánk kell maguknak? Miért nem
húzódnak az előcsarnok egy eldugott sarkába? Miért nem...
– Azért, mert szexelni akarok, érti! – fakad ki Ben. Látom, hogy
többen felkapják a fejüket a napernyők alatt. – Szexelni akarok –
mondja újra Ben, ezúttal nyugodtabban. – A feleségemmel. A
nászutamon. Túl sokat kérek?
– Szexelni akar? – húzódik el a nő Bentől, mint egy ragályostól. –
A mi ágyunkban?
– Nem a maguk ágya! – kiáltja Ben nekibőszülve. – A hotel ágya!
Kicseréltethetjük a lepedőket. Vagy a padlón csináljuk. A padló jó
lesz? – fordul hozzám megerősítésért.
Ég a képem. El se hiszem, hogy Ben belerángatott ebbe. Nem
hiszem el, hogy az egész stranddal közölte, a padlón készülünk kúrni.
– Andrew! Mondj valamit! – fordul a nő a férjéhez.
Andrew egy pillanatig némán ráncolja a homlokát, aztán felnéz.
– Ötven rongy, egy pennyvel sem kevesebb.
– Hogyan? – Most a feleségen a sor, hogy felháborodjon. – Mi ez,
valami rossz vicc? Andrew, ez a mi szobánk, a mi nászutunk. Nem
azért vettük ki, hogy egy vadidegen pár... izéljen benne. – Felkapja a
szobakártyát, ami Andrew nyugágyán hever, és dacosan az
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úszódresszébe gyömöszöli. – Maguk meg betegek! – kiáltja oda
Bennek. – Maga is, meg a felesége isi
Mostanra az egész strand minket figyel. Csodás!
– Rendben – mondja Ben. – Hát akkor elnézést a zavarásért.
Miközben visszacaplat hozzám, egy behemót, szőrös pacák, aki
szűk fecskét visel, felszökken egy közeli nyugágyról, és vállon
veregeti. Még ilyen távolból is érzem az arcszesze szagát.
– Hé – szólítja meg erős orosz kiejtéssel. – Én odaadom a
szobámat.
– Tényleg? – fordul feléje Ben érdeklődve.
– Te, én, a feleséged, meg az én új nejem, Natalja... jó kis muri
lenne...
Ben hallgat egy sort, majd felém fordul. Kérdőn néz rám, enyhén
felvonva a szemöldökét. Néma döbbenettel nézek vissza. Ez tényleg
kérdés akar lenni? Hevesen rázom a fejem, miközben azt súgom:
– Nem, nem, nem!
– Ma nem – mondja Ben, hangjában őszinte sajnálattal. – Majd
máskor.
– Sebaj – veregeti vállon újra az orosz pasas.
Ben visszatér a nyugágyához. Elhever rajta, és a tengert nézi bősz
tekintettel.
– Nos, ennyit a ragyogó ötletről. Átkozott frigid tehén!
Áthajolok hozzá, és a mellkasába öklözöm.
– Hé, mi volt ez? Csak nem akartad elfogadni ennek az orosznak
az ajánlatát?
– Több lett volna a semminél.
Hitetlenkedve meredek rá, mire felnéz.
– Miért? Tényleg kezdhettünk volna vele valamit – megy át
védekezésbe.
– Nos, bocsáss meg, ha nem óhajtom megosztani a
nászéjszakámat egy gorillával és egy gumicicis pipivel
– mondom gúnyosan. – Hogy elrontottam a mulatságodat.
– Nem gumi – igazít ki.
– Megnézted, valld be!
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– Szilikon az.
Kitör belőlem a röhögés. Ben időközben ügyesen több törülközőt
aggat a napernyőnkre. Mi akar ez lenni?
– Elbarikádozzuk magunkat kissé – kacsint rám. Mellém
hengeredik a nyugágyra, és máris mindenütt ott a keze, akár egy
polip csápjai. – Egek, de finom vagy! Van olyan szexi lyuk a
bikinialsódon?
Ezt komolyan kérdezi?
Ami azt illeti, jó volna, ha lenne.
– Szerintem nincs is ilyen... – hirtelen észreveszem, hogy két
kölyök les ránk érdeklődve. – Hagyd abba! – sziszegem, és
kirángatom Ben kezét a bikinialsómból. Nem csinálhatjuk a
nyugágyon. Letartóztatnak bennünket!
– Kér sörbetet, asszonyom? Citromízű.
Mindketten hatalmasat ugrunk, mert Hermész dugja fejét a
törülközők alá, kezében tálcával, rajta a két fagylalttölcsérrel. Alig
hiszem, hogy szívroham nélkül megúszom ezt a helyet.
Egy ideig némán ülünk, a sörbetünket szürcsöljük, és a strand halk
zsivaját meg a hullámok csobogását hallgatjuk.
– Nézd – mondom végül. – Szar ez az egész, de semmit sem
tehetünk ellene. Vagy dúlunk-fúlunk, és egymást bántjuk, vagy
elfoglaljuk magunkat, amíg el nem készül a szobánk.
– Mire gondolsz?
– Tudod, amolyan vakációs időtöltésekre – igyekszem derűs
hangot megütni. – Tenisz, vitorlázás, kenuzás. Pingpong. Bármi,
amivel el lehet itt ütni az időt.
– Lenyűgözően hangzik – morogja Ben rosszkedvűen.
– Járjunk egyet, és nézzünk körül, hátha találunk valamit.
El szeretnék tűnni erről a strandról. Mindenki minket les, a
puhafedelű könyvek mögött sugdosnak rólunk, és az orosz pasas is
állandóan felém kacsingat.
Ben befejezi a sörbetét, majd áthajol hozzám, és megcsókol.
Jegeces ajka az enyémre tapad; csuda jó, sós, citromos az íze.
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– Nem lehet – mondom, mert a keze máris a bikinifelsőmben jár. –
Nézd, hagyd ezt abba! – Letépem magamról a kezét. – Ne nehezítsd
meg a dolgot! Várjuk meg, amíg kész a szoba. Addig ne érj hozzám!
– Ne érjek hozzád? – mered rám hitetlenkedve.
– Igen, ne érj hozzám! – bólintok zordul. – Gyere, nézzünk be a
hotelbe, és bármi programot találunk, nevezzünk be. Áll az alku?
Megvárom, amíg Ben feltápászkodik, és belebújik a
strandpapucsába. Hanem ekkor meglátom Georgioszt. Egyenesen
felénk tart a hotelből idevezető ösvényen. Elképedve látom, hogy a
kezében tálcát egyensúlyoz, rajta egy pohár narancslé és az M&M
csokigolyók.
– Asszonyom!
– Ejha! – Egy hajtásra kiiszom a narancslevet, és elropogtatok egy
csokigolyót. – Ez csodás!
– Kész van a szobánk? – támad az inasra Ben. – Már el kellett
volna készülniük vele.
– Nem hinném, uram – Georgiosz a szokásosnál is komorabb
képet vág. – Azt hiszem, tűzriadó volt.
– Tűzriadó? – visszhangozza Ben hitetlenkedve. – Miféle
tűzriadó?
– Ahogy az ágyat arrébb mozdították, nekiütődött egy
érzékelőnek. Amit sajnos rendbe kell hozni, mielőtt önök
elfoglalhatják a szobájukat. Az önök biztonsága érdekében.
Mélységesen sajnálom, uram!
Ben a fejét fogja. Szemlátomást a guta kerülgeti. Egészen
megijeszt.
– És meddig tart ez?
– Uram, bárcsak tudnám... – tárja szét a kezét Georgiosz.
– Nem tudja – szakítja félbe Ben. – Hát persze! Miért is tudná?
Szörnyű érzésem támad. Attól félek, hogy a következő pillanatban
leüti Georgioszt.
– Sebaj – avatkozom közbe sietve. – Mi úgyis találunk
magunknak valami szórakozást.
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– Asszonyom – biccent Georgiosz. – Miben lehetek
szolgálatukra?
– Maga csak... – rivallna rá Ben, de újra közbeszólok.
– Hozzon nekem még egy gyümölcslevet, legyen szíves! –
trillázom, még mielőtt valami igazán sértő szaladna ki a férjem
száján. – Mi is legyen? – veszem sorra, minek az elkészítése kerül a
legtöbb időbe. – Mondjuk, céklalé!
Vigyorféle suhan át Georgiosz különben szenvtelen ábrázatán.
Gondolom, átlát a szitán.
– Máris hozom, asszonyom.
– Pompás! Viszlát!
Elindulunk felfelé a fehér fallal övezett ösvényen, amelyet benőtt
a bougainvillea. Nagy a csend, és a nap tüze kegyetlenül záporozik
ránk. Tudom, hogy Georgiosz ott van a sarkunkban, de nem akarok
csevegésbe bocsátkozni vele, mert akkor sosem kopik le.
– Erre van a strandbár – mutat Ben egy irányjelző táblára. –
Beugorhatnánk.
– A strandbár? – vetek rá egy gúnyos pillantást. – A tegnap este
után?
– Kutyaharapást szőrével, vagy nem?
– Jó – vonok vállat. – De csak egy pohárkával.
A strandbár tágas, árnyas, kör alakú hely. Halk buzuki zene szól.
Ben nyomban egy bárszékre telepedik.
– Üdvözlöm önöket – jön oda hozzánk a csapos széles mosollyal.
– Gratulálok az egybekelésükhöz. – Műanyag itallapot tesz elénk, és
odébb megy.
– Honnan tudja, hogy most esküdtünk? – szűkül össze Ben szeme
gyanakvón.
– Talán mert meglátta a vadonatúj, csillogó jegygyűrűnket –
vetem fel. – Mit igyunk? – fut végig a szemem az itallapon, Ben
azonban elmerül gondolataiban.
– Az a hülye kurva! – morogja. – Ha ő nincs, már az ágyukban
lennénk.

219

– Hát... remélem, hogy hamar rendbe hozzák azt a riasztót –
mondom nem túl meggyőzően.
– De hát ez a mi istenverte nászutunk\
– Tudom – mondom csillapítóan. – Gyere, gurítsunk le valamit!
Valami jóféle, tüzes italt. Ami azt illeti, nekem sem ártana.
– Azt mondta, a nászútjukon vannak? – kiált át egy szőke csaj
hozzánk a túlvégről.
Tunikája ujján pomponok díszelegnek, s ékkövekkel kirakott
szandálja magas tűsarkon billeg.
– Na persze, itt mindenki friss házas. Maguk mikor esküdtek?
– Tegnap. Tegnap este érkeztünk.
– Mi szombaton! A manchesteri Szentháromságtemplomban. A
menyasszonyi ruhám Philippa Lepley-től való. Százhúsz vendég
gyűlt össze a lagzinkon. Svéd-asztalos fogadás volt. Aztán este élő
zenére táncoltunk, és még ötvenen jöttek oda.
Várakozón néz ránk, hogy mi mit tudunk felmutatni.
– A mi esküvőnk... kisebb léptékű volt – mondom kis hallgatás
után. – Sokkal kisebb léptékű. De azért hangulatos.
Hangulatosabb, mint a tiéd, kisanyám – teszem hozzá magamban.
Benhez fordulok támogatásért, ő azonban a csapossal társalog
elmélyülten.
Most először veszem észre, hogy ebben Richardra hasonlít; ő is
elutasító és antiszocális az idegenekkel. Valahányszor érdekes
emberekkel kezdtem el beszélgetni, Richard nem volt hajlandó
belefolyni a társalgásba. Mint amikor azzal a fantasztikus nővel
találkoztunk Greenwichben, és azt sem engedte, hogy bemutassam
neki. Jó, mint kiderült, lökött volt kissé, ráadásul egy lakóhajót is
rám akart sózni tízezer fontért, de hát honnan lehetett ezt előre tudni?
– És a gyűrűd milyen? – nyújtja elém a kezét a szőke csaj. A
körmét narancssárgára festette, hogy menjen a színe a tunikájához,
nyugtázom. Azt jelenti ez, hogy valamennyi tunikája narancssárga,
vagy esténként újrafesti a körmét? – Mellesleg Melissa vagyok.
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– Gyönyörű gyűrű – mondom, és elébe teszem bal kezemet a
platinagyűrűvel, amelyen megvillan a nap fénye. Gyémántkövek
ragyognak benne, igazán nem akármi.
– Hűha! – vonja fel Melissa a szemöldökét. – Csodás érzés gyűrűt
viselni, nem igaz? Mikor meglátom a tükörképemet és a gyűrűt a
kezemen, azt gondolom: A nemjóját! Férjes asszony vagyok! – hajol
előre cinkosan.
– Én is így vagyok ezzel! – helyeslek lelkesen. Most jövök rá,
mennyire hiányoznak az ilyen csajos trécselések a házasságról. Ez a
hátulütője, ha az ember elszökik a vőlegényével, és nem áll mellette
család vagy koszorúslány. – Az is fura, hogy Mrs.-nek szólítanak –
teszem még hozzá. – Mrs. Parrnak.
– Én Mrs. Falkner vagyok – mosolyog a csaj. – És én is imádom.
Falkner!
– Nekem is tetszik a Parr – viszonzom a mosolyát.
– Tudtad, hogy az egész üdülőt nászutasok töltik meg?
Nyüzsögnek itt a celebek. A lakosztályunk imádni való! Holnap este
újítjuk meg a fogadalmunkat a Szerelem szigetén. Annak hívják, a
Szerelem szigetének.
A tenger felé mutat, ahol fából ácsolt móló nyúlik be a vízbe. A
vége kiszélesedik. Valami emelvény magasodik ott, áttetsző fehér
baldachinnal.
– Később koktélpartit tartunk – mondja Melissa. – Gyertek el!
Talán ti is megújíthatjátok a fogadalmatokat!
– Máris?
Nem akarom megbántani, de ennél furcsábbat életemben nem
hallottam. Tegnap esküdtem. Miért kellene megújítanom a házassági
fogadalmamat?
– Mi elhatároztuk, hogy minden évben megújítjuk – henceg
Melissa. – Jövőre Mauritiusra megyünk. Már azt is tudom, milyen
ruha lesz rajtam. Az Esküvő múlt havi számában is benne volt. Az a
Vera Wang-kreáció az ötvennegyedik oldalon. Láttad? – Feltrillázik
a telefonja, és még mielőtt felelhetnék, ráncba szalad a homloka. –
Bocs, egy pillanatot kérek... Matt? Matt, hol a csudában vagy? Én a
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bárban! Ahogy megbeszéltük. A bárban. Nem a wellnessrészlegben,
hanem a bárban!
Türelmetlenül sóhajt, elteszi a mobilt, és újra rám mosolyog.
– Ugye ti is mentek a Páros Kvízjátékra ma délután?
– A Páros Kvízjátékra? – mondom utána értetlenül.
– Tudod, olyan, mint az a tévéműsor. Meg kell válaszolnod a
házastársadra vonatkozó kérdéseket. Az a pár nyer, aki a legtöbb
pontot szerzi.
Egy közeli falragaszra mutat, amelyen a következő szöveg
olvasható:
MA NÉGYÓRAI KEZDETTEL PÁROS KVÍZJÁTÉK A
STRANDON. ÓRIÁSI NYEREMÉNYEK! INGYENES
BELÉPÉS!
– Mindenki benevezett – szürcsöli ki az italát egy szalmaszállal. –
Jócskán elfoglalják itt a nászutasokat. Az egész marketinges ökörség,
persze. – Szórakozottan hátrasimítja a haját. – Mintha bizony a
házasság versenyfutás lenne, de őszintén!
Kis híján elröhögöm magam. Hiába leplezi, szinte ordít róla, hogy
ő akar nyerni.
– Te beneveztél már? – néz rám a Gucci szemüvege mögül. –
Nevezz be! Jó móka lesz!
Igaza lehet. Mi mást kezdhetnénk az időnkkel?
– Rendben. írj fel minket is.
– Jianni – szól oda Melissa a csaposnak. – Szereztem neked még
egy párt a Kvízjátékra.
– Hogy mi? – fordul felém Ben a homlokát ráncolva.
Jianni két szórólapot tesz elénk, egy üveg bor és két pohár
kíséretében, amit Ben rendelhetett meg. Melissa közben
lekászálódott a bárszékről. Újra telefonál, és most bosszúsabbnak
tűnik, mint az előbb.
– A strandbárban, nem az előcsarnok bárjában! A strandbárban!
Jó, maradj ott, jövök... Viszlát – súgja oda nekem, és eltipeg lobogó
narancssárga hacukájában.
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Miután elment, Bennel hallgatunk egy sort, majd tanulmányozni
kezdjük a Kvíz szórólapját Bizonyítsd be a szerelmedet!Mutasd mega
világnak, milyen egy igazi szerelmespár! – olvassuk.
Érzem, hogyan nő bennem a versenyszellem, mindennek ellenére,
ami történt. Nem mintha bármit be kellene bizonyítanom, de hát
tudom, hogy nincs pár az egész üdülőtelepen, amelyik annyira egy
hullámhosszon lenne, és annyira bensőséges kapcsolatban állna, mint
Ben és én. Csak rájuk kell nézni. Aztán ránk.
– Veszíteni fogunk, az hétszentség – röhinti el magát Ben.
Veszíteni? Ugyan miért?
– Szó sincs róla! – nézek rá méltatlankodva. – Ezt meg miért
mondod?
– Mert ezer mindent kellene tudnunk egymásról, csakhogy
fikarcnyit sem tudunk – veti oda, mintha ennél semmi sem lenne
nyilvánvalóbb.
– De hiszen rengeteg dolgot tudunk! – védekezem harciasan. –
Tizennyolc éves korunk óta ismerjük egymást. Ha engem kérdezel,
mi nyerjük meg a versenyt.
– Talán – vonia fel a szemöklökét. – És miket kérdeznek egy ilyen
versenyen?
– Nem tudom. Egyszer sem láttam a műsort. – Hirtelen mentő
ötletem támad. – De Flissnek megvan a társasjáték. Felhívom!
FLISS
A Heathrow indulási csarnokában vagyunk, a kapu előtt, amikor
megszólal a mobilom. Még mielőtt megmoccannék, Noah kikapja a
táskám oldalzsebéből, és megnézi a kijelzőt.
– Lottie néni hív! – derül fel az arca örömében. – Elmondjam
neki, hogy jövünk, és meglepjük a nyaralásán?
– Nem! – ragadom ki kezéből a mobilt. – Ülj le egy pillanatra, és
nézegesd a matricáidat! Ragaszd be a dinókat! – Megnyomom a
válaszgombot, és pár lépéssel távolabb húzódom a fiamtól. – Szia,
Lottie! – mondom magamra erőltetett nyugalommal.
– Á, ott vagy! Végre elértelek! Hol jártál?
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– Csak a szokásos, tudod. Erre-arra. És a szobáddal mi van? –
teszem hozzá könnyedén, mint a pillék röpte. – Szerencsés választás
volt? Milyen az ágy, meg minden?
Nikótól tudom, hogy a lakosztályukba továbbra sem mehetnek fel.
Ugyanakkor arról is értesültem, hogy Ben megpróbált szobát bérelni
a strandon az egyik vendégtől. Ravasz kis görény.
– Á, a szoba – Lottie letörtnek hangzik. – Hosszú történet.
Mostanra feladtuk. Elhatároztuk, hogy csak azért is jól érezzük
magunkat.
– Látod, ezt jól teszitek – sóhajtok fel megkönnyebbülten. – Na
és, jó időtök van?
– Meg lehet sülni – mondja Lottie szórakozottan. – Idehallgass,
Fliss! Emlékszel a Páros Kvízjátékra?
– A tévéműsorra gondolsz? – ráncolom a homlokomat.
– Pontosan. De neked a társasjáték is megvolt, ugye? Miket
kérdeznek egy ilyen játékban?
– Miért? – kérdem meglepetten.
– Mert beneveztünk a vetélkedőre. Nehezek a kérdések?
– Hogy nehezek-e? Nem, dehogy, rém könnyűek. Alapkérdések,
amiket a párok tudnak egymásról. Irtó muris.
– Mondj egy példát! Csak gyakorlatképpen – Lottie hangja
feszülten cseng.
– Na, jó. – Gondolkozom egy pillanatig. – Milyen fogkrémet
használ Ben?
– Nem tudom – feleli Lottie kis hallgatás után.
– És hogy hívják az édesanyját?
– Nem tudom.
– Mi a kedvenc étele, amit főzni szoktál a számára?
Lottie ezúttal hosszabban hallgat.
– Nem tudom. Sosem főztem neki.
– Ha színházba mennétek, mit választana? Shakespeare-t, modern
drámát vagy musicalt?
– Nem tudom! – jajdul fel Lottie. – Soha nem voltunk együtt
színházban. Bennek igaza van. Veszítenénk ezen a játékon.
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Miért, mire számított? Naná, hogy veszítenének!
– És mit gondolsz, Ben tudja rólad a hasonló dolgokat? – kérdem
szelíden.
– Természetesen nem! Egyikünk sem tud semmit a másikról!
– Hát akkor...
– De nem akarok veszíteni – halkítja le Lottie eszelősen a hangját.
– Van itt egy cicababa, aki folyton az esküvőjével henceg, és ha nem
tudok semmit a férjemről, ahogyan ő se rólam...
Akkor talán nem kellett volna egybekelnetek! – üvöltenék fel a
legszívesebben.
– És mi lenne, ha összebeszélnétek? – javaslom végül.
– Igen, igen, ez az! – örül meg Lottie, mintha valami ördögi kódot
törtem volna fel. – Megtanuljuk egymásról, amit kell! Csak adj
nekem egy listát – kéri elszántan.
– Lássuk csak: fogpaszta, az anyja neve, kedvenc étel... El tudnád
küldeni sms-ben a többi kérdést is?
– Sajnos nem – mondom keményen. – Dolgom van. Különben is,
mire jó ez neked, Lottie? Miért nem a strandon ejtőzöl inkább?
– Rávettek, hogy benevezzek. Már nem léphetek vissza. Nem
akarok lebőgni. Nem akarom, hogy az derüljön ki rólunk, nem
vagyunk boldog pár. Fliss, ez a hely kész őrület! Ez a nászutasok
Mekkája!
– Amit előre tudtál, nem? – vonok vállat.
– Na, igen – habozik. – De azt nem, hogy ennyire minden a nászút
körül forog. Amerre nézel, szerelmespárokat látsz, és egy lépést nem
tehetsz anélkül, hogy ne gratulálnának, vagy ne szórnának konfettit a
képedbe. Ez a cicababa meg máris megújítja a fogadalmát, hát nem
elképesztő? Engem is megpróbált rábeszélni ugyanerre.
Egy pillanatra elfeledkezem arról, hol vagyok; erről az egész
helyzetről, és önfeledten csevegek Lottie-val.
– Rázósnak tűnik – mondom.
– Kicsit az.
– Akkor ne menjetek el arra a vetélkedőre!
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– Muszáj – mondja eltökélten. – Már nem hátrálhatok meg.
Eszerint azt is tudnom kéne, hol járt Ben iskolába, meg az összes
effélét? És a hobbik?
Egy szemvillanás alatt visszatér a mérgem. Ez kész röhej! Lottie
olyan elszánt, mintha névházasságra adta volna a fejét, és a
bevándorlási hivatal emberét készülne átverni. Már csaknem
rázúdítom minden dühömet, valami azonban azt súgja, jobb ezt nem
telefonon intézni. Nem sülne ki más belőle, mint egy kiadós
veszekedés. Kikapcsolná a telefonját, és menten felcsináltatná magát
Bennel, akár a strandon is, mindenki szeme láttára, csak hogy
megmutassa, kinek van igaza.
Oda kell mennem. Eljátszanom, mintha meg akartam volna lepni.
Személyesen felmérni a terepet, eloszlatni Lottie gyanakvását. Aztán
félrevonni őt egy őszinte csevejre. Hosszú, könyörtelen
beszélgetésre, amiből nem menekülhet, csak ha rádöbben a
valóságra. Ha végre kinyílik a szeme.
Ez a kvízjáték a kezemre játszik, jövök rá. Lottie leég majd nagy
nyilvánosság előtt. Akkor talán hajlandó lesz hallgatni a józan
beszédre.
A hangosbemondó bejelenti egy járat indulását. A húgom azonnal
felneszel.
– Mi ez? Hol vagy?
– Egy állomáson – hazudom szemrebbenés nélkül. – Most
mennem kell. Sok szerencsét!
Kikapcsolom a mobilt, és körbenézek, hol van Noah. Egy
műanyag széken hagytam, tőlem fél méterre, de most a légitársaság
pultja előtt áll, élénk beszélgetésbe merülve a légikisasszonnyal, aki
lehajol, hogy jobban hallja.
– Noah! – kiáltom oda, mire mindketten felém fordulnak.
A légikisasszony felém int, és már hozza is elém a gyereket.
Csupa gömbölyded idom, napbarnított a bőre, óriási kék szeme van,
és a haját kontyban hordja. Ahogy a közelembe ér, orromat
megcsapja a parfümje illata.
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– Ne haragudjon – szabadkozom. – Noah itt maradsz, nem
csellengsz el, értetted?
A légikisasszony elmerülten méreget. A számhoz érintem a
kezem, nem ragadt-e rajta egy morzsa.
– Csak annyit akartam mondani – hadarja a csaj –, hogy hallottam,
min ment keresztül a kisfia. Ön nagyon bátor asszony!
Egy pillanatig nem jön hang a torkomra. Vajon mit adhatott be
neki Noah?
– Az a mentős pedig kitüntetést érdemelne – teszi még hozzá a nő
remegő hangon.
Gyilkos pillantást vetek Noah-ra, aki derűsen, mintha mi sem
történt volna, néz vissza rám. Mit tehetnék? Rosszul venné ki magát,
ha most magyarázni kezdeném, hogy a fiam fantáziavilágban él. Jobb
annyiban hagyni az egészet. Egy perc múlva felszállunk, és soha
többé nem látjuk ezt a spinét.
– Nem nagy ügy – mondom végül. – Nagyon szépen köszönöm a
segítségét...
– Még hogy nem nagy ügy? – visszhangozza a nő méltatlankodva.
– Hisz az egész olyan szívfacsaró!
– Izé... igen – nyelek egy nagyot. – Gyere, Noah, vegyünk
ásványvizet. – Sietve elvonszolom egy italautomatához, nehogy még
jobban belebonyolódjak ebbe a beszélgetésbe. – Noah – szólok rá,
amint hallótávon kívül kerülünk. – Mit mondtál ennek a néninek?
– Azt, hogy olimpiai bajnok szeretnék lenni, ha nagy leszek –
feleli pillanatnyi gondolkodás nélkül. – Távolugrásból fogok
benevezni. Nézd! – Elengedi a kezemet, és átugorja a reptér
szőnyegét. – Benevezhetek ezzel az olimpiára?
Feladom. Valamikor beszélnem kell majd a fejével, de nem most.
– Persze – borzolom meg a haját. – Hanem többé ne kezdj el
idegenekkel beszélgetni. Tudod, hogy nem szabad.
– Az a néni nem volt idegen – mutat rá cáfolhatatlan logikával. –
Van kitűzője, a nevét is tudom. Cherylnek hívják!
Néha nem lehet egy hétévessel vitatkozni. Visszamegyünk a
székeinkhez, és szigorúan magam mellé ültetem le.
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– Nézegesd a matricás albumodat, és el ne mozdulj innen!
Előveszem a BlackBerrym, és elolvasok pár munkahelyi e-mailt.
Épp áldásomat adom egy sarkköri vakációkkal foglalkozó teljes
mellékletre, amikor homlokom ráncolva felnézek. Valami felkeltette
a figyelmem. Valakinek az újság mögül kilátszó kobakja. Barna
lobonc. A lapokat forgató hosszú ujjak.
Ez nem lehet igaz!
Megigézve bámulom, amíg a pasas újra nem lapoz, és rá nem
látok a pofacsontjára. Ez ő! Tőlem öt méterre ül, lábánál útitáskával.
Mi a frászt keres a reptéren?
Jaj, adja isten, hogy ne ugyanazért legyen itt, mint én.
Miközben ráérősen, zavartalanul tovább lapoz, égő gyűlölet lesz
úrrá rajtam. Ez az egész az ő hibája! Azért kellett felforgatnom az
életemet, kivennem a fiamat az iskolából, és végigizgulnom a tegnapi
éjszakát, mert képtelen volt tartani a száját. Ő rendezett botrányt. Ó
okozta ezt az egészet. És most olyan hidegvérrel ül itt, mint aki
nyaralni indul.
Megszólal a mobilja, mire leteszi az újságot, hogy válaszoljon a
hívásra.
– Hogyne, persze, úgy lesz – hallom. – Majd mindent részletesen
átbeszélünk. Igen, tudom, hogy az idő mennyire számít. Azt is
tudom, hogy korántsem eszményi a helyzet – mondja elkínzott
arccal. – Megteszek mindent, amit ilyen körülmények között
módomban áll, rendben? – Hosszan hallgatja a másikat, majd azt
feleli: – Nos, én inkább nemet mondanék erre. Csak azzal közöld,
akivel muszáj. Nem akarhatunk rémhíreket terjeszteni. Jó, rendben.
Majd beszélünk, ha odaértem.
Elteszi a mobilt, és folytatja az újságolvasást, miközben növekvő
haraggal figyelem. Helyes. Dőlj csak hátra! Derülj egy viccen! Érezd
jól magad! Miért is ne?
Akkora dühvel méregetem, hogy attól tartok, még a végén lyukat
égetek az újságba. A pasas mellett ülő éltes hölgy észreveszi a
pillantásomat, és idegesen pislog felém. Sietve rámosolygok, jelezve,
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hogy nem miatta kerülget a guta... ettől azonban szemlátomást még
inkább megrémül.
– Bocsánat – szólít meg de valami gondja van?
– Milyen gond? – kérdezi Lorcan értetlenül a nő felé fordulva. –
Nem, minden rendben. – Ekkor megpillant engem, és meglepetten
összerezzen. – Á, helló.
Várom, hogy bocsánatot kérjen, hogy úgyszólván térden csússzon
előttem, de láthatóan elegendőnek találja a szimpla üdvözlést. Éjsötét
tekintete találkozik az enyémmel, mire hirtelen egyetlen villanással
elárasztanak az éjszakánk emlékei: bőr és csókok elmosódott képei a
sötétség mélyéről. Ahogy a hajába markoltam. Elvörösödöm, és még
mérgesebben méregetem.
– Helló? Ez minden, amit mondani tudsz? – vonom kérdőre.
– Gondolom, egyfelé tartunk. – Leteszi az újságját, előrehajol, és
élénk érdeklődés úl ki az arcára. – Kapcsolatban állsz velük? Mert
sürgősen beszélnem kell Bennel. Alá kell íratnom vele bizonyos
iratokat. Fontos lenne, hogy a hotelben legyen, mikor befutok, de az
istennek sem akarja felvenni a telefont. Kerül engem. Kerül ő
minden gondot.
Hitetlenkedve meredek rá. Most is egyedüli gondolata az üzlet. Az
már a legkevésbé sem érdekli, hogy a legjobb barátja épp miatta
vette el ostoba truccból a húgomat.
– Lottie-val tartom a kapcsolatot. Nem Bennel.
– Ahá.
Homlokát ráncolva újra az újságjába temetkezik. Hogy tud most
olvasni? Mélyen, halálosan sértve érzem magam, hogyan képes a
sportrovatra figyelni, amikor ekkora kavarodást okozott.
– Jól vagy? – néz rém fürkészőn. – Kissé idegesnek látszol.
Majd szétvet a méreg. Fejembe tolul a vér, ökölbe szorul a kezem.
– Fura, de nem vagyok jól. A legkevésbé sem – szűröm fogam
között a szót.
– Ááá – pillant újra az újságjába, mire elpattan bennem valami.
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– Hagyd ezt a vacak lapot! – Talpra ugróm, és még mielőtt
ráeszmélnék, mit is művelek, kikapom a kezéből. – Elég legyen
ebből!
Őrjöngő dühvel összegyűröm az újságot, és a padlóra hajítom.
Hangosan lihegek, és lángol a képem.
Lorcan zavartan mered az újságjára.
– Mama! – kiált fel Noah elragadtatottan. – Szemeteltél!
A gép valamennyi utasa engem néz. Csodás! És most már Lorcan
is rám bámul, összevonva sötét szemöldökét, mintha valami
megfejthetetlen talányt tanulmányozna.
– Mi a baj? – kérdi. – Haragszol?
Ez vicc akar lenni?
– Igen! – fakadok ki. – Icipicit bepöccentem. Miután ugyanis én
eligazítottam a Ben és a húgom dolgát, te belepancsoltál, és mindent
elfuseráltál!
Látom rajta, hogy most esik le a tantusz.
– Te engem okolsz a történtekért?
– Ki mást okolnék! Ha te megülsz a fenekeden, ezek ketten nem
házasodnak össze.
– Nem, nem – rázza a fejét. – Tévedsz. Ben elhatározását nem
lehetett megingatni.
– Lottie azt mondja, te hajszoltad bele.
– Lotti rossz nyomon jár.
Miért is várom el, hogy elismerje a hibáját. A seggfej!
– Mindössze annyit tudok, hogy én rendbe hoztam a dolgot –
mondom keményen. – Már mindent megbeszéltünk Lottie-val, aztán
jött ez.
– Azt csak hiszed, hogy rendbe hoztad – javít ki. – Ha úgy
ismernéd Bent, ahogy én, tudnád, hogy egy pillanat alatt változtatni
szokott az elhatározásán. Az ígéret mit sem ér a szemében. Holmi
fontos, határidős üzleti megállapodásokra sincs tekintettel. – A
hangja hirtelen ingerültté válik. – Hiába szorongatod meg, kisiklik a
kezed közül, akár egy hal.
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– Eszerint ezért vagy itt? – pillantok a poggyászára. – Kizárólag
ezek miatt az iratok miatt?
– Ha Mohamed nem megy a hegyhez, a hegynek kell otthagynia
csapot-papot, és repülőre szállnia. – A mobilja felpittyeg. Elolvassa
az sms-t, amit kapott, és bepötyögi a választ. – Igazán sokat segítene
rajtam, ha beszélhetnék Bennel – magyaráz közben. – Nem tudod,
mivel foglalkoznak éppen?
– Páros kvízjátékkal – mondom.
Meglepetten felnéz, aztán tovább nyomogatja a
gombokat. Lassan leereszkedem a székemre. Noah a földön
játszik, papírcsákót készít Lorcan újságjából.
– Noah – szólok rá minden meggyőződés nélkül. – Nem szabad.
Ő a fiam – mutatom be Lorcannek.
– Helló – üdvözli ő is. – Szép ez a csákó. Szóval, azt még nem
mondtad el, te mit keresel itt. Gondolom, csatlakozni akarsz a boldog
párhoz. Tudnak az érkezésedről?
Ez a kérdés váratlanul ér. Belekortyolok a vizembe, közben vadul
jár az agyam.
– Lottie kért meg, hogy látogassam meg – hazudom végül. –
Abban azonban nem vagyok biztos, hogy Ben is tud a dologról, ezért
kérlek, ne említsd neki, hogy láttál. Rendben?
– Persze – von vállat. – Kissé furcsállom Lottie kérését: testvérek
nem szoktak beszállni a nászútba. Miért, nem érzi jól magát?
– Éppenséggel a fogadalmuk megújításán gondolkoznak –
mondom hirtelen ötlettől vezérelve. – Lottie arra kért, legyek a
tanúja.
– Ugyan már! – mondja Lorcan lenézően. – Miféle idióta ötlet ez
is?
Felforr az agyvizem ettől a fensőbbséges hangnemtől.
– Szerintem nagyon is jó ötlet – szállók szembe vele. – Lottie
mindig is a tenger mellett akart megesküdni. Romantikus alkat.
– Ebben biztos vagyok – bólogat, mint aki a hallottakat emészti.
Aztán felnéz, és fapofával megkérdezi: – És mi van a pónikkal?
Azokat is beszerezte?
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Miféle pónik? – nézek rá értetlenül. Mi a csoda ez...
Aztán hirtelen eszembe jut. Összeillő pónik. Pompás! Eszerint
igenis kihallgatott tegnap reggel. Arcomat elönti a vér, és egyetlen
pillanatra úgy érzem, elvesztem az önuralmamat.
Sietve eldöntőm, hogy legjobb itt az egyenes beszéd. Csak semmi
mellébeszélés. Elvégre felnőttek vagyunk. Elismerhetjük, ha
kellemetlen helyzetbe keveredtünk, aztán továbblépünk. Pontosan.
– Úgy, szóval, izé... tegnap reggel – köszörülöm meg a torkomat.
– Igen? – hajol előre megjátszott érdeklődéssel. Amint látom, nem
könnyíti meg ezt a számomra.
– Nem pontosan tudom, hogy te mit... – hebegem, aztán
újrakezdem. – A húgommal beszéltem épp, amikor te bejöttél a
szobába. Eddig, gondolom, világos. És amit közben hallhattál, annak
semmi köze hozzád. De talán már el is felejtetted, mit mondtam. Ám
ha mégsem, nem szeretném, ha bármit... félreértenél.
Lorcan mintha meg se hallana. Elővett egy írómappát, és arra
körmöl valamit. Micsoda faragatlanság! De legalább ezt megúsztam.
Megkínálom az ásványvízzel Noah-t, aki szórakozottan inni kezd,
mivel teljes figyelmét a papírcsákó köti le. Aztán Lorcan
megveregeti a vállam. Felnézek. Kezembe adja a mappát, amelyen
több sor írás olvasható.
– Azt hiszem, elég jó a memóriám – mondja udvariasan. – Kérlek,
javíts ki, ha bármiben tévedtem.
Ahogy olvasni kezdem a sorait, leesik az állam a megdöbbenéstől.
Kósza numera volt, semmi több... Nem, kifejezetten kicsi... Az
egész éjszaka iszonyú volt! Meg kellett játszanom, hogy jól érzem
magam, miközben mindvégig... Nem, az is borzalmas volt, ami utána
jött, nemkülönben... Már a gondolatától is borsódzik a hátam... A
végén még elhányom itt magam. Akkor pedig lőttek a közös
esküvőnek az összeillő pánikkal...
– Nézd, nem rád értettem – mondom céklavörösen.
– Melyik kitételt? – vonja fel a szemöldökét.
Tökfilkó! Azt hiszi, ez olyan vicces?
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– Te is ugyanolyan jó tudod, mint én, hogy ezek összefüggésükből
kiragadott mondatok. Nem rád vonatkoztak... – kezdem hűvös
közönnyel, de aztán a közelben nagy kavarodás támad, ami elvonja a
figyelmemet.
Két légikisasszony veszekszik egy pasassal, aki vászoninget és
zsávolynadrágot visel, és a bőröndjét igyekszik belepréselni a
kézipoggyászmérleg oldalai közé. A pasas dühösen felemeli a
hangját. Nyomban ráismerek.
Megfordulok, és elfojtok egy meglepett sikolyt. Holott meg se
lepődöm, mert már tudtam, hogy Richard az!
– Uram, attól tartok, hogy ez a bőrönd túl nagy. Nem viheti fel
magával az utastérbe! – közli a légitársaság tisztviselőnője. –
Különben is késő most bejelenteni. Javasolhatnám, hogy várja meg a
következő járatot?
– A következő járatot! – tör ki Richard, és olyan a hangja, mint
egy megkínzott vadállaté. – Csakhogy nincs több járat ma erre az
isten háta mögötti helyre! Naponta egy járatot indítanak! Miféle
szolgáltatás ez?
– Uram...
– Fel kell szállnom erre a gépre!
– De uram...
Legnagyobb meglepetésemre Richard felkönyököl a magas pultra,
így szeme egy vonalba kerül az ügyintézőével.
– A lány, akit szeretek, más férfi mellett kötelezte el magát –
mondja egy szuszra. – Túl lassú voltam, hogy megkérjem a kezét.
Soha nem bocsátom meg magamnak! És ha másra már nincs is mód,
legalább tudatni akarom vele az érzéseimet, amelyeket soha nem
mutattam ki előtte. Nem úgy, ahogy kellett volna. Abban sem vagyok
biztos, hogy ismerem-e egyáltalán önmagamat.
Álmélkodva bámulok rá. Ez Richard? Aki ország-világ előtt
kiáltja ki a szerelmét? Ha Lottie ezt látná, biztos meghódítaná vele!
A légi járat ügyintézőjének azonban a szeme se rebben. Feketére
festett haját zord kontyba tekerte a fején, tésztaképében gonosz, apró
szempár ül.
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– Akárhogy is van, uram, de az ön bőröndje túl nagy az
utastérhez. Volna kedves ellépni előlem?
Micsoda rosszindulatú némber! Tömérdek utast láttam ugyanilyen
méretű poggyásszal, akiket felengedett a gépre. Tudom, hogy előre
kellene lépnem, és tudatnom Richarddal, hogy itt vagyok, de valami
azt súgja, várjam ki a fejleményeket.
– Jó. Akkor nem viszem fel magammal – vicsorog rá Richard,
azzal lehajol és felpattintja a bőröndje zárját.
Kiragad belőle néhány pólót, egy neszesszert, egy pár zoknit meg
valami bokszeralsót, és félrerúgja a bőröndöt.
– Tessék. Ennyi a kézipoggyászom – rázza a nő felé a kupac
holmit. – Most boldog?
A spiné közönyösen végigméri.
– Nem hagyhatja itt a bőröndöt, uram!
– Rendben.
Richard becsukja a bőröndöt, és egy kukára dobja.
– Tessék!
– Ott sem hagyhatja, uram. Biztonsági előírás. Nem tudjuk, mi
van benne.
– Dehogynem tudja.
– Nem, nem tudjuk.
– Az előbb nézte végig, amint kipakoltam.
– Hiába, uram, ez az előírás.
Mostanra mindenki a szóváltásra fülel. Richard fújtat. Széles
vállát felhúzza, megint támadni készülő bikára emlékeztet.
– Richard bácsi! – veszi észre most Noah is. – Te is velünk
utazol?
Richard egész testében megremeg az elképedéstől, ahogy meglátja
a fiamat, aztán engem.
– Fliss, te vagy az? – Elejt egy bokszeralsót. Ahogy lehajol érte,
már kevésbé tűnik bikaszerűnek. – Mit keresel itt?
– Szia, Richard – mondom mímelt közönnyel. – Meglátogatjuk
Lottie-t. És te... te pontosan... miért is... – tárom szét a kezem kérdőn.
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Természetesen pontosan értem jövetele célját, de érdekelnek a
részletek. Van valami épkézláb terve?
– Nem tudtam ölbe tett kézzel ülni – mondja mogorván. – Nem
akartam kárvallottan elkullogni, úgy, hogy soha nem mondom el
neki, mit... – elhallgat, de az arca csupa szenvedély. – Meg kellett
volna kérnem a kezét, amikor még módom volt rá – teszi hozzá
hirtelen. – Meg kellett volna becsülnöm, amim volt! Feleségül kellett
volna kérnem Lottie-t!
Fájdalmas érzelemkitörése végigvisszhangzik a termen. Feszült
csöndben hallgatjuk. Őszintén szólva én is alig térek magamhoz a
meglepetéstől. Soha nem láttam még ilyen felindultnak. Vajon Lottie
látta-e?
Sajnálni kezdem, hogy nem vettem fel az egész produkcióját az
iPhone-ommal.
– Uram, kérem, távolítsa el a bőröndjét a szemétkosárból! – szól
rá újra az ügyintéző Richardra. – Különben, mint mondottam,
riasztani vagyok kénytelen a biztonságiakat.
– Az a bőrönd többé nem az enyém – rázza felé a bokszeralsóját
Richard. – Ennyi a kézipoggyászom, nem több.
A spiné álla megfeszül.
– Azt kívánja, hogy hívjam a biztonságiakat? Amennyiben a maga
bőröndjének a megsemmisítésével kénytelenek foglalkozni, akár hat
órával is késleltetheti az indulást.
Nem én vagyok az egyetlen, aki rémülten felhördül. A korábbi
halk suttogás ellenséges zúgolódássá erősödik. Amint látom, Richard
nem örvend nagy népszerűségnek az utasok körében. Azt is
érzékelem, hogy bármely pillanatban hujjogás és taps is kezdetét
veheti.
– Richard bácsi, te is velünk utazol? – Noah odáig van az örömtől.
– Birkózol majd velem? Melléd ülhetek a gépen?
Azzal belekapaszkodik Richard lábszárába.
– Nem úgy fest a dolog, kölyök – mosolyodik el fanyarul Richard.
– Hacsak rá nem veszed a nénit, hogy engedjen át.
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– Ez a te nagybátyád? – lép akcióba Cheryl a szomszédos pultnál,
ahonnan eddig üveges tekintettel figyelte az eseményeket. – Ő az a
nagybácsi, akiről beszéltél?
– Igen, ő Richard bácsi – hagyja helyben Noah boldogan.
Nem lett volna szabad megengednem, hogy „bácsinak” nevezze
Richardot, ébredek rá. Valamelyik karácsonykor kezdődött a dolog,
ami illett az akkori hangulathoz. Ki gondolt akkor szakításra? Azt
hittük, hogy Richard is a családhoz tartozik. Álmunkban sem jutott
volna eszünkbe, hogy...
Hirtelen észreveszem, hogy Cheryl alig kap levegőt az izgalomtól.
– Margot! – nyögi ki végül zihálva. – Fel kell engedned ezt az
embert a gépre! Megmentette az unokaöccse életét! Remek fickó!
– Hogyan? – mordul fel Margot.
– Micsoda? – mered Richard is Cherylre.
– Maga csak ne szerénykedjen! Az unokaöccse mindent
elmondott! – folytatja Cheryl remegő hangon. – Margot, neked
fogalmad sincs, ki ez az ember, és min ment keresztül ez a család!
Uram, kérem a beszállókártyáját!
Látom, hogy Richard alig hisz a fülének. Gyanakodva pillant
előbb Noah-ra, aztán rám. Vágok egy fintort, jelezve, hogy hagyja rá
a nőre az egészet.
– És ön is! – fordul most felém áradozva Cheryl. – Mélyen
megszenvedhette a kisfia megpróbáltatásait.
– Elfogadjuk, amit ránk mér a sors – mormogom, ami
remélhetőleg semmire sem kötelez.
Láthatóan ez elég neki, és visszaül a helyére. Richard most is az
alsógatyáját szorongatja, és alig tér magához a meglepetéstől. Meg
sem próbálom felvilágosítani.
– Nem akarnál... izé... leülni? Hozhatnék egy kávét vagy valamit.
– Mit akarsz Lottie-tól? – támad nekem, és meg se moccan. –
Valami gond van?
Nem tudom, mit feleljek erre. Egyfelől nem akarom hamis
reményekbe ringatni, másfelől talán jeleznem kellene, hogy ez-az
hibádzik az álompár háza táján.
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– Épp megújítják a fogadalmukat – szólal meg Lorcan az újságja
mögött.
– Ő meg kicsoda? – méregeti Richard azonnali gyanakvással. – Ki
maga?
– Jó – mondom sután. – Ümm... Richard... ő Lorcan. Ben vőfélye
és egyúttal a legjobb barátja. Ilyesmi. Ő is odarepül.
Richard erre nyomban felveszi bikára emlékeztető támadóállását.
– Értem – bólint sötét tekintettel. – Értem.
Nem hinném, hogy bármit értene, de olyan feszült, hogy nem
merek közbeavatkozni. Ösztönösen is harciasan mered Lorcanre,
keze ökölbe szorul.
– És ön kicsoda? – kérdi Lorcan udvariasan.
– Én az az idióta vagyok, aki hagyta elmenni Lottie-t – tör ki
Richard váratlan szenvedéllyel. – Nem fogtam fel, hogy ő már a
közös jövőnket tervezgeti. Azt gondoltam róla, nem is tudom, hogy a
fellegekben jár. Most azonban akár a csillagokat is lehoznám neki!
A közelben minden nő a fülét hegyezi. Elragadtatottan hallgatják
e szavakat. Hol tanult meg így beszélni? Lottie bizonyára díjazná a
csillagokra vonatkozó kitételt. Suttyomban megpróbálom vételre
beállítani az iPhone-omat, de túl lassú vagyok, nem sikerül.
– Mit csinálsz? – fordul felém Richard.
– A, semmi – mondom, és sietve elteszem az iPhone-t.
– Egek, lehet, hogy ez nem is volt olyan jó ötlet! – tér magához.
Most fogja fel, hogy az indulási oldal várójában áll, kezében egy
alsógatyával, népes nézőközönség előtt.
– Talán mégis le kéne lépnem.
– Nem! – mondom gyorsan. – Ne menj sehová!
Bárcsak Lottie látná most! Ha megismerhetné valódi érzéseit.
Megértené, kihez tartozik, ebben biztos vagyok.
– Kit akarok átejteni? – roskad magába Richard elkeseredetten. –
Elkéstem. Lottie férjhez ment.
– Nem, még nem! – vágom rá, még mielőtt visszaszívhatnám.
– Hogyan? – Richard és Lorcan egyszerre kapják fel a fejüket, de
sokan mások is érdeklődve fordulnak felénk.
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– Az a helyzet, hogy egyelőre nem hálták el a házasságot, tudjátok
– próbálom halkabbra fogni a hangomat.
– Azaz egyelőre kérhetik még a frigy érvénytelenítését. Akkor
pedig volt, nincs házasság.
– Tényleg? – derül fel Richard ábrázata.
– Ez meg hogy lehet? – értetlenkedik Lorcan. – És honnan tudsz
te erről?
– Lottie a húgom. Mi mindent elmondunk egymásnak. Ami pedig
az okokat illeti... hát egyszerűen nem volt szerencséjük – köszörülöm
meg a torkom. – A hotel összekeverte az ágyakat. Ben berúgott.
Effélék.
– Túl sok ez nekem egyszerre – morogja Lorcan, és elteszi az
újságját az aktatáskájába.
Richard hallgat. Homlokát ráncolva emészti a hallottakat. Végül
leroskad a mellettem lévő ülésre, és vadul kis gombolyaggá gyűri
össze a bokszeralsót. Ahogy elnézem őt az oldalamon, még mindig
alig hiszem el, hogy itt van.
– Richard – mondom végül. – Ismered a mondást, ugye: „Túl
kevés, túl későn.” Nos, az ellenkezője is igaz: „Túl sok, túl későn.” A
fél világot átrepülted Lottie-ért. Most is kirohantál a reptérre.
Romantikus szónoklatot tartottál mindenki füle hallatára. Miért nem
előbb jutott mindez eszedbe?
Nem felel, és megnyúlt ábrázattal mered rám.
– Azt hiszed, hogy elkéstem?
Nem óhajtok felelni erre a kérdésre.
– De hiszen csak egy szólást idéztem – mondom némi hallgatás
után. – Gyere! – veregetem vállon csillapítóan. – Beszállunk.
Úgy fél óra múlva Richard előrejön a hármas üléshez, ahol Noahval ülünk. Ölembe veszem a gyereket, ő pedig letelepszik mellém.
– És milyen magas ez a Ben? – kérdi minden bevezető nélkül.
– Nem tudom. Életemben nem láttam.
– De fotót csak láttál róla. Mondjuk... egy méter hetven... egy
méter hetvenkettő?
– Nem tudom.
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– Egy méter hetvenkettőre tippelem. Jóval alacsonyabb nálam –
teszi hozzá komor elégedettséggel.
– Könnyen meglehet – jegyzem meg.
Richard megvan vagy száznyolcvanöt.
– Soha nem hittem, hogy Lottie-nak bejönnek az alacsony
gnómok.
Erre nincs mit mondanom, ezért a szememet forgatom, és tovább
olvasom a légitársaság magazinját.
– Utánanéztem a neten – gyűri össze felismerhetetlenre a
rókázásra kikészített zacskót. – Multimilliomos. Papírgyára van.
– Hmmm. Tudom.
– Megpróbáltam rájönni, van-e magánrepülője. De semmit sem
találtam erről. Attól még lehet.
– Richard, ne kínozd magad tovább! – fordulok végül szembe
vele. – Ez az egész nem a magánrepülőkről és nem a centikről szól.
Semmi értelme, hogy összehasonlítgasd magaddal.
Pár másodpercig némán néz rám, aztán mintha meg se hallotta
volna, mondja tovább:
– Láttad a házát? Ott forgatták a Highton Hallt. Multimilliomos,
ráadásul pompás udvarház tulajdonosa. A seggfej! – mordul fel.
– Richard...
– Ugyanakkor göthös egy alak – tépkedi apró darabokra a zacskót.
– Nem hittem volna, hogy Lottie-nak tetszenek az ilyenek.
– Hagyd abba, Richard! – kiáltom kétségbeesetten.
Ha ezt így folytatja az egész utazás során, én bedilizek.
– Á, a mi különleges utasunk! – szakít félbe minket egy negédes
hang. Felpillantok, és látom, hogy egy hajfonatot viselő
légikisasszony néz le ránk széles mosollyal. Játék mackót, nyalókát
és egy óriási doboz Ferrero Rocher csokoládét hozott, meg a
légitársaság reklámtárcáját. – Cheryl mindent elmondott rólad.
Fogadd el ezt tőlünk – fordul most Noah-hoz, és átadja az ajándékot.
– Király! Köszönöm! – ragadja magához a fiam a kincseit. –
Mama! – ujjong fel. – Nézd, mekkora doboz Ferrero Rocher! Majd
adok belőle neked is!
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– Köszönjük, igazán nem kellett volna – hebegem sután.
– Ez a legkevesebb, amit tehetünk! – biztosít a légikisasszony. –
És ő a híres-nevezetes nagybácsi? – pillog Richardra, aki értetlenül
ráncolja a homlokát.
– A nagybátyám három nyelven beszél! – henceg Noah. – Richard
bácsi, mondj valamit japánul!
– Sebész és nyelvtehetség egyszerre! – kerekedik el a
légikisasszony szeme.
Megszorongatom Richard kezét, hogy hallgasson. Nem akarom a
nagy nyilvánosság előtt lebőgetni a fiamat.
– így van – mondom gyorsan. – Richard roppant sokoldalú
tehetség. Igazán nagyon köszönjük!
Mereven a nőre mosolygok, egészen addig, amíg eltűnik. Előtte
azonban még utoljára megsimogatja Noah fejét.
– Mi akart ez lenni, Fliss? – tiltakozik Richard suttogóra fogott
hangon, nyomban azután, hogy a légikisasszony elment.
– Hitelkártyát is tehetek majd a tárcámba? – vizsgálgatja Noah a
kérdéses darabot. – American Expresset? És pontokat is gyűjthetek?
Egek ura! Hétéves, és tud az AmEx-pontokról! Alig térek
magamhoz. Majdnem annyira meglepődöm, mint amikor Rómában
bejelentkeztünk egy szállodába, és még az aprót sem kotortam elő a
borravalóra, amikor a fiam már másik szobát kért.
Előveszem az iPodomat, és nekiadom. Elragadtatott kiáltással
dugja fülébe a fülhallgatót. Richardhoz hajolok, és lehalkítom a
hangomat.
– Noah valami kitalált sztorit adott be a reptéri személyzetnek. –
Ajkamba harapok, és megkönnyebbülök, hogy megoszthatom
valakivel az aggodalmaimat.
– Komplett fantáziavilágban él, Richard! Az iskolában is ilyen. Az
egyik tanárt azzal traktálta, hogy szívátültetésen esett át, a másikat
pedig azzal, hogy béranyaként húgot szültem neki.
– Micsoda? – esik le Richard álla.
– Hát igen.
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– És honnan veszi ezeket az ötleteket? Béranyaságban született
húg, az isten szerelmére!
– Egy DVD-ről, amit a korrepetáló várójában lát – húzom el a
számat.
– Jó – rágódik el Richard a hallottakon. – És ezeknek mit adott
be? – mutat a légikisasszonyra.
– Gőzöm sincs. Attól eltekintve, hogy ennek a fantáziának te vagy
a hőse, sebészi minőségben.
Találkozik a tekintetünk, és mindkettőnkből kipukkad a nevetés.
– Nem is olyan vicces – harap az ajkába, és a fejét csóválja.
– Nem, rémes!
– Szegény kis kölyök – borzolja meg Noah buksiját Richard, aki
arcán üdvözült mosollyal pillant fel rá az iPod okozta révületből. –
És mit mondanak, a válás miatt csinálja?
Nyomban torkomon akad a nevetés.
– Meglehet – vetem oda könnyedén. – De a gonosz, karrierista
anyja is oka lehet.
– Bocs – pislog zavartan, aztán kis hallgatás után megkérdi: – És
hol tart most a válás? Aláírtátok a megegyezést?
Már kezdeném a legújabb fejleményekkel traktálni, de aztán
meggondolom magam. Hisz annyiszor untattam vacsora közben
Dániellel. Most is szinte látni vélem, ahogy lélekben felvértezi magát
a panaszáradatomra. Miért nem vettem ezt észre korábban az
ismerőseimen?
– Á, minden megy a maga útján – villantom rá újdonsült, szirupos
mosolyomat. – Ne is beszéljünk róla!
– Rendben – lepődik meg. – Pompás! És... van valami új fickó a
látóhatáron? – Ezt olyan hangosan kérdi, hogy összerezzenek
ijedtemben.
Akaratlanul is Lorcanre sandítok, aki a szomszéd sorban ül az
ablak mellett, a laptopjába merülve. A jelek szerint szerencsére nem
hallotta meg.
– Nem – mondom. – Nincs senki. Az égvilágon senki.
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Nem szabad rágondolnom, mi több, még ránéznem sem –
ostorozom magam. Persze hiába. Még mielőtt leállnék, újra feléje
kémlelek. Richard követi a tekintetem irányát.
– Hogyan? Ő az? – képed el, miután lopva végigmérte.
– Psszt!
– Nem! Úgy értem... igen – habogom idegesen. – De csak
egyszer.
– Ő? De hát ő az ellenséghez tartozik – csattan fel Richard halálos
sértettséggel.
– Nincs itt semmiféle ellenség.
Richard gyanakvó, összeszűkült szemmel vizslatja Lorcant, aki a
következő percben megérzi a tekintetét, és felpillant. Meglepődve
néz szembe velünk, mi különös van rajta. Egész testem elönti a
forróság, és félrefordulok.
– Elég legyen! Ne fixírozd! – sziszegem Richardnak.
– De hisz te néztél oda – védekezik.
– Csak azért, mert te is odanéztél.
– Fliss, zaklatottnak tűnsz.
– Nem vagyok zaklatott – mondom sértett méltósággal. – Csupán
megpróbálok felnőttként viselkedni egy felnőtt helyzetben. Már
megint őt bámulod? Hagyd abba! – bököm oldalba.
– Egész pontosan ki ő?
– Ben legrégibb barátja. Egy jogász. A cégének dolgozik – vonok
vállat.
– Eszerint... jártok?
– Nem, nem járunk. Összejöttünk egyszer, és...
– Szétmentetek.
– Pontosan.
– Szórakoztató figura lehet – méregeti tovább Lorcant bíráló
szemmel. – Ezt viccnek szántam – teszi hozzá kis szünet után.
– Ebbe jól beletrafáltál – bólintok.
Lorcan újra felnéz, és felvonja a szemöldökét. A következő
percben kicsatolja a biztonsági övét, és odajön hozzánk.
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– Remek! Kösz, Richard! – morgom félig magamban. – Helló –
mosolygok bájosan Lorcanre. – Élvezed a repülést?
– Bombasztikus! Beszélnem kell veled. – Sötét tekintete
áthatolhatatlan, ahogy összenézünk. Nagyot ugrik a szívem
ijedtemben. – Jó, rendben, habár nem ez a megfelelő hely erre...
– Mindkettőtökkel – fojtja belém a szót Lorcan, és Richardra
pillant. – Nem akármiért repülök Ikonoszra. Fontos üzleti ügyet kell
megbeszélnem Bennel. Észnél kell lennie a döntéshez. Ezért ha azt
tervezitek, hogy összeveritek, ordibáltok vele vagy elszöktetitek tőle
a feleségét... volna egy kérésem. Legyetek olyan jók, és hagyjátok a
találkozásunk utánra. Aztán a tiétek lehet szőröstül-bőröstül.
A legszívesebben menten nekimennék.
– Ez minden, amit mondani akarsz? – szegem fel az állam
dühösen.
– Igen.
– Téged semmi más nem érdekel az üzleten kívül! Az sem, ugye,
hogy neked köszönhetjük ezt a házasságot?
– Ez nem így van – vág vissza. – És természetesen első az üzlet.
– Természetesen? – mondom utána gúnyosan. – Az üzlet
fontosabb egy házasságnál? Érdekes szempont.
– Per pillanat igen. És Bennél is ennek kell az első helyen állnia.
– Nos, ne aggódj! – forgatom a szemem. – Nem verjük össze.
– Pedig nekem is nagy kedvem lenne hozzá! – löki öklét a
levegőbe Lorcan, mire a mellettem ülő öreg hölgy megbotránkozva
mered rá.
– Bocsánat – szólítja is meg mindjárt Lorcant. – Mit szólnának
hozzá, ha helyet cserélnénk, akkor kedvükre társaloghatnának a
barátjukkal.
– Nem, köszönöm – hárítanám el az ajánlatot, de Lorcan
gyorsabb.
– Végtelenül kedves – mondja.
Csodás! A következő pillanatban már mellettem csatolja be az
övét. Mereven előreszegezem a tekintetemet. Már a közelségétől is
bizseregni kezd a bőröm. Megcsap az arcszesze illata. Ami prousti
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emlékként eszembe idézi az egész éjszakát. Másra sem volt
szükségem!
– Rendben – morgom.
Egyetlen szó, de remélem, sikeresen közvetíti a komplett üzenetet:
Mindenben tévedsz, attól kezdve, hogy miattad szöktek el Benék,
egészen addig, amit ma reggel tőlem hallhattál, az életelveidről nem
is szólva.
– Rendben – biccent oda kurtán.
Az az érzésem, hogy ő sem gondolja másként.
– Rendben – nyitom ki az újságomat.
Többet nem hall tőlem az egész úton, arra mérget vehet!
Csak az a baj, hogy akaratom ellenére oda-odapislogok a
laptopjára, hátha elkapok egy-egy érdekes mondatfoszlányt. Richard
és Noah együtt hallgatják az iPodot, miközben Noah a nyalókái ellen
intéz rohamot. Nincs senki, aki elszórakoztatna, az ellenség eme
pökhendi képviselőjén kívül.
– És mi újság? – kérdem, megvonva a vállam, mint akit csöppet
sem érdekel a válasz.
– Racionalizáljuk a céget – feleli Lorcan kis szünet után. – Az
egyik vonalat továbbfejlesztjük, átgondoljuk a másik finanszírozását,
a harmadikat karcsúsítjuk. Minderre égetően szükség van, a papíripar
mai helyzete mellett...
– Egy rémálom az egész – szalad ki a számon, mielőtt
meggondolhatnám magam. – Mi is megérezzük a papírárak
emelkedését.
– Á, igen, a magazin – bólint. – Hát akkor te is tudod, mi az ábra.
Megint hangot találtunk egymással. Nem tudom, tévedek-e vagy
sem, de óhatatlanul is ezt érzem. Akkora megkönnyebbülés
olyasvalakivel beszélgetni, aki nem a főnököm, nem az alárendeltem,
nem a gyerekem, nem az exférjem és nem a dilinyós húgom. Lorcan
semmit sem akar tőlem. Ami óriási különbség. Csak ül mellettem
nyugodtan, összeszedetten, mint aki tesz az egészre.
– Olvastam a neten, hogy ti fejlesztettétek ki a Vízjel levélpapírt.
Igaz ez? – kérdem.
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– Igen, az én gyermekem – von vállat. – A dizájnt nálam
tehetségesebbekre hagytam.
– Szeretem ezt a márkát – ismerem el. – Noha kissé drága.
– Ennek ellenére mégis megveszed – vigyorodik el.
– Amíg jobbra nem bukkanok – visszakozom.
– Talált – rezzen össze, én pedig rásandítok.
Ez talán kissé túl erős volt.
– És bajban van a cégetek? – Már amikor felteszem ezt a kérdést,
tudom, mekkora sületlenség, hiszen ki nincs itt bajban. – Úgy értem,
valódi bajban?
– Válaszút előtt állunk – sóhajt fel. – Nehéz időszak ez. Ben
papája meghalt, ami készületlenül ért mindenkit. Azóta ki sem
keveredünk a bajból. Bátor döntéseket kellene hoznunk. – Ezen
eltöpreng egy darabig. – A megfelelő bátor döntéseket.
– Á – fontolgatom a mondatot. – Bennek kellene meghoznia
ezeket a döntéseket?
– Gyors az észjárásod.
– És ő hajlandó erre? Nekem elárulhatod. Nem adom tovább. –
Elhallgatok, azt mérlegelve, mennyire lehetek őszinte. – Csődöt
akartok jelenteni? – kérdem meg végül.
– Jaj, nem, dehogy! – tiltakozik, olyan hevesen, hogy tudom, az
elevenébe találtam. – Szó sincs erről. Nyereségesek vagyunk, és még
nyereségesebbek lehetünk, ha összekapjuk magunkat. Bejáratott
márkáink vannak, van tőkénk, hűséges embereink... – Ezt úgy
mondja, mint aki képzeletbeli hallgatóságot kíván meggyőzni. – De
azért nem könnyű. Tavaly elutasítottunk egy vevőt.
– Nem ez lenne a megoldás?
– Ben papája forogna a sírjában – veti oda kurtán. – Jurij
Csernyakov tette ezt az ajánlatot.
– Ejha! – vonom fel a szemöldökömet.
Jurij Csernyakov azok közé a pasasok közé tartozik, akik sűrűn
szerepelnek a lapokban, a nevük mellé biggyesztett „milliárdos”
vagy „kiskirály” jelzővel.
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– A tévében látta meg a házat, és a neje menten beleszeretett –
közli Lorcan szárazon. – Pár hetet akartak ott tölteni évente.
– Ami nem is olyan rossz – mondom. – Addig kell túladni rajta,
amíg van pénzes vevő.
Lorcan hallgat, és a laptop képernyővédőjére mered, amelyen
felismerem annak a Vízjel nevű levélpapírnak a dizájnját, amit én
magam is nemegyszer megvásároltam.
– Ben talán eladja a céget – mondja végül Lorcan. – Csak ne
ennek a Csernyakovnak.
– Miért, mi bajod vele – ellenkezem nevetve. – Csak nem vagy
sznob?
– Nem vagyok sznob, de igenis a szívemen viselem a vállalat
sorsát – tiltakozik erélyesen. – Egy ilyen Csernyakovhoz hasonló
fazonnak mit sem jelent a mi küszködő kis papírgyárunk. Csak a
kilátását akadályozná. A felét bezárná, a másik felét átköltöztetné,
szétrombolva a közösség kötelékeit. Ha Ben valaha is hajlandó lett
volna ott időzni, maga is rájönne. – Elhallgat, és mélyet sóhajt. –
Különben is, az ajánlat nem megfelelő.
– És mit gondol minderről Ben?
– Ben... – Lorcan belekortyol az ásványvizébe. – Ő sajnos
borzasztóan naiv. Hiányzik belőle a papája üzleti ösztöne, persze az
ellenkezőjét képzeli. Ami veszedelmes kombináció.
– Eszerint arra akarod rávenni, hogy írja alá az átszervezésre
vonatkozó szerződést, mielőtt nem késő – pillantok az aktatáskájára.
Hallgat egy darabig, csak az ujjait ütögeti össze könnyedén.
– Arra szeretném rávenni, hogy törődjön érdemben az örökségével
– mondja végül. – Fel se fogja, mekkora szerencséje van.
A pezsgőmet kortyolgatom. Ennek az ügynek egy részét értem,
más részét egyáltalán nem.
– Miért fontos neked annyira ez az egész? – kérdem végül. –
Elvégre nem a te céged.
Lorcan zavartan pislog. Újra érzékeny pontján találhattam, noha
igyekszik leplezni.
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– Ben papája bámulatos fickó volt – mondja nagy sokára. –
Semmi mást nem akarok, mint úgy folytatni, ahogyan neki is kedvére
való lett volna. Ami nem lehetetlen – teszi hozzá váratlan
élénkséggel. – Ben kreatív, okos, nagyszerű vezető lehetne belőle.
Csak abba kellene hagynia az ideje eltékozlását és az emberek
sértegetését.
Kísértésbe esem, hogy megkérdezzem, egész pontosan hogy érti
ezt, de ennyire már nem lehetek tolakodó.
– Te korábban Londonban jogászkodtál, ugye? – terelem más
irányba a gondolataimat.
– A Freshfields máig nem tudja, hová lettem – derül fel az arca az
emlékektől. – Épp a felmondási időmet töltöttem, két ügyvédi iroda
között, amikor felköltöztem Ben papájához. Ennek négy éve. A
fejvadászok azóta is megkeresnek, de jó nekem ott, ahol vagyok.
– Nem foglalkozol házasságok érvénytelenítésével? – szalad ki a
számon, mielőtt visszaszívhatnám.
– Házasságok érvénytelenítésével? – szalad a magasba a
szemöldöke. – Hmmm. – Ahogy találkozik a szemünk, a tekintete
olyan csúfondáros, hogy a legszívesebben elnevetném magam. –
Macchiavellihez méltó gondolat, Miss Graveney.
– Csak gyakorlatiasan gondolkozom – védekezem.
– Eszerint még nem... Hé, mi történt? – szakítja félbe önmagát.
Követem a tekintete irányát. Látom ám, hogy a mellettem ülő öreg
hölgy a mellét szorongatja, és levegő után kapkod.
– Nincs itt egy orvos? Orvost, orvost ide! – kiabálja egy kamasz
fiú kétségbeesetten.
– Körzeti orvos vagyok – siet oda hozzánk egy vászonzakót viselő
őszes úr. – Maga az unokája?
– Nem! Soha életemben nem láttam! – hadarja a tini hisztérikusan.
Nem hibáztatom érte. Az öreg hölgy ramatyul néz ki.
Valamennyien lessük, hogyan beszél halkan a doktor az
öregasszonnyal, és miként vizsgálja meg a pulzusát. Hirtelen a befont
hajú légikisasszony is feltűnik.
– Uram! – lihegi Richardnak. – Kérhetnénk a segítségét?
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Miféle segítségről beszél...
Sajnos ugyanúgy tudom a választ, mint Richard. Orvosnak hiszik.
A francba! Vadul forgó szemmel mered rám, én pedig
kétségbeesetten nézek vissza rá.
– Van szakértőnk is az utasok között – jelenti a légikisasszony a
vászonzakós mukinak, és a szeme villog az izgalomtól. – Nyugalom,
emberek! Jó nevű szívsebészt üdvözülhetünk körünkben, egyenesen
a Great Ormond Streetről! Ő majd ellátja a beteget.
Richard szeme kiguvad ijedtében.
– Nem! – nyögi ki. – Tényleg nem. Én igazából...
– Csak rajta, Richard bácsi! – biztatja Noah ragyogó arccal. –
Gyógyítsd meg a nénit!
A körzeti orvos közben sértődötten duzzog.
– Az eset világos. Anginás roham – mondja, és kiegyenesedik. –
Nálam van az orvosi táskám, ha gondolják, segíthetek. De ha más
véleményére kíváncsiak...
– Nem, dehogy! – kiáltja Richard kétségbeesetten.
– Betettem a nyelve alá egy nitroglicerin-pirulát. Egyetért velem?
Uram, Jézus! Gázos egy helyzet! Richard a legszívesebben
elsüllyedne.
– Én... én... – dadogja. – Én...
– Soha nem praktizált még repülőn – sietek a segítségére. –
Fóbiás.
– Igen, az vagyok – pislant rám hálásan. – Fóbiás.
– Egy borzalmas repülőút óta – rázkódom össze drámaian,
mintegy a fájdalmas emlékek hatására. – A 406-os járaton történt,
Banglades felé menet.
– Kérlek, ne is beszéljünk róla – megy bele Richard a játékba.
– Még ma is terápiára jár – bólogatok komoran.
A doki úgy mered mindkettőnkre, mintha elment volna az eszünk.
– Hát akkor annál jobb, hogy épp kéznél voltam – veti oda kurtán.
Újra az öregasszony felé fordul. Richard meg én lassan
megnyugszunk. Egészen elgyengültem az izgalomtól. A
légikisasszony fejét csóválva elsiet.
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– Fliss, muszáj lesz megreguláznod Noah-t – súgja oda Richard
izgatottan. – Nem találhat ki lépten-nyomon efféle rémmeséket. A
végén még komoly bajba sodor valakit.
– Tudom – pislogok zavartan. – Ne haragudj!
Az öregasszonyt elviszik valahová. A doki és a személyzet heves
vitát folytat. Valamennyien eltűnnek egy függöny mögött, és jó ideig
nem adnak életjelt magukról. Richard egyenesen maga elé mered, a
homloka csupa ránc az aggodalomtól. Az öregasszonyt félti. Áldott
jó szíve van.
– Mondd csak, tényleg nem csinálták még? – fordul végül
hozzám, még mindig a homlokát ráncolva.
Én hülye! Hisz ez egy férfi. Persze hogy egyvalamire tud csak
gondolni.
– Tudtommal nem – vonok vállat.
– Hé, lehet, hogy ez a Ben nem is tudja összehozni! – derül fel a
képe.
– Nem hiszem, hogy ez áll a dolog mögött – rázom meg a fejem.
– Miért nem? Ez az egyetlen magyarázat! Nem eléggé legény a
gáton!
– Milyen gáton? – folyna bele érdeklődve a beszélgetésbe Noah.
Szép volt! Megsemmisítő tekintetet vetek Richardra, de annyira fel
van dobva, hogy észre se veszi. Bizonyára létezik valami kacifántos
német szó a rivális impotenciája fölött érzett öröm kifejezésére.
Richard most ezt érzi át, ezerrel.
– Szegény ördög! – teszi még hozzá, amikor észreveszi rosszalló
pillantásomat. – Őszintén sajnálom, de tényleg! Csúnya baj az ilyen.
– Nincs rá semmi bizonyíték – mutatok rá.
– Ez a nászútja – érvel. – Mi másért nem állt fel neki, ha nem
ezért?
– Mi nem állt fel? – követeli a választ Noah, ezúttal hangosabban.
– Semmi, drágám – mondom gyorsan. – Csak valami unalmas
felnőtt dolog ez, tudod.
– Miért, a felnőtteknek feláll? – firtatja tovább Noah égő
kíváncsisággal. – És vissza is megy utána?
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– Nem áll fel, hát ez az! – rikkantja Richard ujjongva. – Kezd
összeállni a kép. Szegény öreg Lottie!
– Kinek nem áll fel? – fordul most felénk Lorcan.
– Bennek – magyarázza Richard.
– Tényleg? – képed el Lorcan. – A francba! – ráncolja össze a
homlokát elgondolkozva. – Akkor ez sokat megmagyaráz.
Atyavilág! Így születnek a rémhírek. Így keletkeznek a
félreértések, amikor koronahercegeket puffantanak le, és
világháborúk robbannak ki.
– Jól figyeljetek, mindketten! – mondom nagy hévvel a két
pasinak. – Lottie az égvilágon semmit sem mondott nekem arról,
hogy Ben felállította-e a micsodáját vagy... sem.
– Én felállítottam – közli Noah tárgyilagosan, mire rémülten
felhördülök.
Rendben, Fliss! Ne reagáld túl a dolgot. Légy felvilágosult szülő.
– Tényleg, angyalom? Nahát, ezt nevezem! – Lángol a képem, a
két pasi meg kaján kárörömmel várja a folytatást. – Ez... ez érdekes,
szívecském. Később talán még beszélünk róla. A testünk csodálatos,
titokzatos birodalom, de tudod, nem mindig tárgyaljuk ki
nyilvánosan – nézek sokatmondóan Richardra.
Noah szemlátomást nem érti.
– De hát a néni azt mondta, állítsam fel.
– Micsoda? – meredek rá ugyancsak értetlenül.
– A kisasztalomat a kajához, amit kapunk.
– Ahá – nyelek egyet. – Á, értem. A kisasztalodat.
Érzem, hogy mindjárt kipukkad belőlem a röhögés.
– Szegény Ben bácsi kisasztala az istennek sem áll fel – jegyzi
meg Richard pléhpofával.
– Hagyd abba! – mondom magamra erőltetett szigorral, de már
tele szájjal röhögök. – Biztos vagyok benne, hogy igenis feláll... –
Elhallgatok, mert a légikisasszony hangja szólal meg a hangszóróból.
– Hölgyeim és uraim, a figyelmüket kérem. Rendkívül fontos
bejelentenivalóm van.
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Jaj, remélem, az öreg hölgy jól van. Hirtelen elszégyellem
magam, milyen vígan vagyunk, amikor drámai események zajlanak a
közelünkben.
– Sajnálattal közlöm, hogy egy orvosi szükséghelyzet miatt a gép
nem tud továbbmenni Ikonoszra. Le kell szállnia a legközelebbi
olyan reptéren, ahol teljes orvosi ellátást vehetünk igénybe, ami a
jelen pillanatban Szófia.
Mozdulni sem tudok, ülésemhez szögez a döbbenet. Széles
jókedvemnek nyomban vége szakadt. Csak nem térünk el az
útvonalunktól?
– Elnézésüket kérem az okozott kellemetlenségért, és
természetesen a továbbiakban minden fejleményről informálni
fogom önöket.
– Szófia, Bulgáriában? Hány óra késést jelent ez? – fordul felém
Lorcan hitetlenkedve.
– Nem tudom.
– Mi történt? – néz Noah egyik arcról a másikra. – Mama, mi
történt? Kicsoda Szófia?
– Egy város – nyelek nagyot. – Úgy tűnik, először ott szállunk le.
Hát nem muris?
Richardra pillantok, aki szintén egy csapásra leeresztett. Magába
roskadtan, dúlva-fúlva bámulja az előtte lévő ülés háttámláját.
– A mindenségit! El fogunk késni. Azt hittem, még van esélyünk,
hogy előbb odaérjünk, mint... tudod. De így ennek is lőttek – legyint
lemondón.
– Még van remény – mondom mindkettőnk biztatására. –
Idehallgass, Richard! A helyzet az, hogy Lottie úgynevezett
házassága épp most esik szét darabokra.
Eredetileg nem akartam ennyit sem az orrára kötni, most mégis
úgy érzem, szüksége van némi buzdításra.
– Honnan tudod? – mordul fel.
– Tudom, amit tudok! Te viszont nem ismered eléggé Lottie-t.
Valahányszor szakít, ezt műveli.
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– Hogy férjhez megy? – kérdi elhűlve. – Minden egyes
alkalommal?
– Nem! – a legszívesebben elnevetném magam az arckifejezése
láttán. – Csupán valami elhamarkodott butaságra adja a fejét. Idővel
aztán magához tér. Nem lehetetlen, hogy a gépről leszállva sms
fogad, mondjuk ez: „Fliss! Óriási hibát követtem el! Kérlek, segíts!”
Látom Richardon, hogy a hallottakon rágódik.
– Tényleg így gondolod?
– Higgy nekem! Nem először csinálom ezt végig. Balfogásnak
nevezem Lottie-nak ezeket a húzásait. Van, amikor belép egy
szektába, máskor tetoválást csináltat magának... Gondolj úgy erre a
házasságra, mint a testékszer szélsőséges formájára. E percben épp
páros kvízjátékon vesznek részt – teszem hozzá bátorítón. – Ami
óriási lebőgés lesz. Hisz semmit sem tudnak egymásról! Ezt Lottie is
belátja, és észre tér. Rájön, hogy...
– Páros kvízjáték? – morfondírozik Richard. – Ami a tévében is
ment?
– Pontosan. Olyan kérdések lesznek, mint: „Mi a párod kedvenc
étele, amit megfőzöl neki?” Effélék.
– Spagetti carbonara – vágja rá gondolkodás nélkül.
– Látod – szorítom meg a kezét. – Ha ti ketten vennétek részt ezen
a vetélkedőn, biztosan megnyernétek. Ben és Lottie ellenben pofára
fog esni. Az majd észhez téríti a húgomat. Csak várj türelemmel!

252

LOTTIE

Hisz ez csak játék, semmi más. Szemernyi jelentősége sincsen.
Ennek ellenére percről percre idegesebb leszek. Miért is nem
emlékszem semmire? És miért nem emlékszik Ben? Nem érdekli,
hogyan élek?
A hotel kertjében ülünk. Tíz perc van hátra a vetélkedő kezdetéig.
Életemben nem volt még próba, amelyre ennyire felkészületlennek
éreztem magam. Ben egy függőágyban hever, sört nyakai, és valami
új rapdalt hallgat az iPadjén. Mindez nem igazán segít megjavítani a
hangulatomat.
– Vegyük át újra! – javaslom. – Ezúttal, kérlek, figyelj jobban!
Milyen sampont használok?
– L’Oréalt.
– Nem!
– Head and Shoulderst, extra erőset a makacs korpásodás
megszüntetésére – vigyorog kajánul.
– Nem – rúgom oldalba. – De hisz mondtam már! Kerastase-t. Te
pedig Paul Mitchellt.
– Tényleg? – néz rám üres tekintettel.
Nyomban bepipulok.
– De hisz te magad mondtad, hogy Paul Mitchellt használsz, most
meg csodálkozol? Ki kell tartanod amellett, amit egyszer állítottál,
Ben. Ha egyszer Paul Mitchellt mondtál, akkor maradj meg mellette!
– Jesszusom! – húzza meg a sörét. – Nyugi!
Felhangosítja az iPadjét, én pedig egyik ámulatból a másikba
esem. Ilyen zenét szeret?
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– Menjünk tovább – igyekszem úrrá lenni az ingerültségemen. –
Mi a kedvenc szeszes italom?
– A málnás sör – vigyorodik el.
– Vicces – mondom udvariasan.
Nem csoda, hogy nem volt sikere komikusként. Ez a kaján
gondolat a semmiből szökken a tudatomba. Hoppá. Összeszorítom a
szám, és magamban ahhoz fohászkodom, hogy ne látsszon meg
rajtam, amit gondolok. Nem is volt komoly, igazán nem...
Richard jobban kitenne magáért. Ez a még súlyosabb gondolat
úgy suhan át az agyamon, akár egy hatalmas madár. Lélegzetvisszafojtva bámulok utána. Égő arccal meredek a kezembe fogott
papirosra. Nem szabad Richardra gondolnom. Nem, szigorúan tilos!
Abba kell hagynom!
Mint amikor Activityt játszottunk a vállalati bulin, és mindenki őt
nevette.
IDEHALLGASS, TE OSTOBA AGY! Richarddal végeztem.
Kész, PUNKTUM! Per pillanat édesdeden alszik a földteke
túloldalán, San Francisco valamelyik csicsás apartmanjában, és azt is
elfelejtette már, hogy a világon vagyok. Én pedig itt ülök, a
férjemmel, a FÉRJEMMEL...
– Az ékkővel kirakott ösvény? Ez komoly?
Annyira elfoglaltak a gondolataim, hogy észre se vettem, amikor
Ben kikapta az ölemből a válaszaimat tartalmazó papirost. Most
hitetlenkedve mered rá.
– Hogyan?
– Lehetetlen, hogy Az ékkővel kirakott ösvény a kedvenc könyved
– néz fel a papírlapról. – Kérlek, mondd, hogy viccelsz!
– Nem, nem viccelek – sértődöm meg. – Olvastad? Briliáns
munka!
– Harminc értékes másodpercet vesztegettem el az életemből,
amikor letöltöttem a netről, és átfutottam az első fejezetet –
fintorodik el. – Mélyen sajnálom azt a harminc másodpercet.
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– A jelek szerint épp a lényeget hagytad ki. – Ha figyelmesen
elolvastad volna, magad is belátnád, milyen gondolatébresztő munka
– kapom fel még jobban a vizet.
– Egy rakás New Age-es szamárság az egész.
– Nyolcvanmillió olvasó másként látja – vetek rá egy
megsemmisítő pillantást.
– Nyolcvanmillió idióta.
– És mi a te kedvenc könyved?
Kikapom kezéből az ő listáját, de megáll bennem az ütő. Szám elé
kapom a kezem döbbenetemben.
– Te ezekre szavazol?
– Miért, te nem?
– Nem hát!
Úgy meredünk egymásra, mint akik felfedezték, hogy különböző
bolygóról származnak. Nagyot nyelek, aztán újra a papirosra nézek.
– Jó, rendben. – Igyekszem nem mutatni a csalódottságomat. –
Szóval... amint látom, át kell még néznünk pár alapkérdést. A
politikai rokonszenvet már kipipáltuk... és mi a kedvenc olasz
tésztád?
– A mártástól függ – vágja rá azonnal. – Ostoba kérdés.
– Nos, nekem a tagliatelle. Mondd te is azt! És a kedvenc
tévéműsorod?
– A Dirk és Sally.
– Igen, a Dirk és Sally, ez nem vitás.
Elvigyorodik, és a hangulat enyhül valamicskét.
– És melyik a kedvenc epizódod a sorozatból? – szalad ki a
számon a kérdés.
– Hadd gondolkozzam. A homáros rész – derül fel az arca. –
Világklasszis!
– Nem, az esküvőt kellene mondanunk – tiltakozom. –
Mindenképpen az esküvőt. Amikor Smith & Wesson 59-essel az
oldalukon mondják ki a boldogító igent...
Pontosan kilencvenötször néztem végig az epizódot. Ez volt Dirk
és Sally második egybekelése (miután elváltak, kiléptek a rendőrség
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kötelékéből, aztán a negyedik évadban ismét szolgálatba álltak). Ez
minden idők legjobb televíziós esküvője!
– Mondjuk inkább az emberrablásos kettős epizódot! – Ben felül a
függőágyban, és átfogja a térdét. – Az utolérhetetlen! Tudod, mit? –
ragyog fel a képe. – Játsszuk el, hogy mi vagyunk Dirk és Sally!
– Micsoda? – bámulok rá meglepetten. – Mit játsszunk el?
– Játsszuk azt a vetélkedőn, hogy mi vagyunk Dirk és Sally! Egy
szóra sem emlékszem ebből a hülyeségből – lengeti felém a listáját. –
Azt azonban tudom, mit kedvel Sally, és te is, hogy milyenek Dirk
szokásai.
Ezt nem gondolhatja komolyan. Vagy igen? Kitör belőlem a
röhögés.
– Ennél rosszabb úgyse lehet, nem igaz? – érvel tovább Ben. –
Sallyről viszont mindent tudok. Próbáld ki!
– Lássuk! Milyen sampont használ?
Ben elmélyülten gondolkozik.
– Tudom már... Silvikrint! A bevezető epizódból derül ki. És mi
Dirk kedvenc itala?
– Bourbon, jéggel – vágom rá habozás nélkül. – Ez könnyű volt.
És mikor van Sally születésnapja?
– Június 20-án. Dirk ilyenkor mindig fehér rózsacsokrot vesz
neki. De mikor van a tiéd? – néz fel hirtelen ijedten. – Nem
mostanában, ugye?
Igaza van. Jobban ismerjük egy nem létező nyomozópáros
szokásait, mint egymáséit. Ami annyira muris, hogy óhatatlanul is
elvigyorodom.
– Rendben, Dirk, áll az alku. – Felnézek, és látom, hogy Niko
közeleg felénk, Georgiosz és Hermész kíséretében. A Dilis Trió,
ahogy Ben elnevezte őket az ismert régi vígjáték után. A kert
legeldugottabb zugába vettük be magunkat, de itt is a nyomunkra
akadtak. Egész délután köröttünk keringtek ilyen-olyan italokkal és
harapnivalókkal. Még Ikonosz feliratú szalmakalapokat is kaptunk
tőlük a napsütés ellen, kimondhatatlanul rusnyákat.
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– Mr. és Mrs. Parr, azt hiszem, önök is beneveztek a Páros
Kvízjátékra. Néhány pillanat múlva kezdődik, lent a strandon –
fordul hozzánk Niko kellemkedve.
Mentéjén csillog-villog a paszomány. Gondolom, ő lesz a
műsorvezető.
– Épp indulni készültünk.
– Kitűnő! Georgiosz a segítségükre lesz.
Nincs szükségünk semmiféle balfék segítségre – mondanám
legszívesebben, de az ajkamba harapok, és bájos mosolyt kenek az
arcomra.
– Mutassák akkor az utat!
– Előre, Sally! – súgja Ben a fülembe.
Nehéz megállnom, de nem vihogok fel. Talán mégis jól mulatunk
a végén.
A rendezők szemlátomást kitettek magukért. Fából ácsolt dobogót
állítottak fel a parton, a széleit piros krepp-papírral fonták körbe. A
dobogó oldalaihoz több tucat szív alakú, vörös lufit kötöztek. Jókora
felirat hirdeti, hogy ez a Páros Kvízjáték, s háromtagú együttes a
„Szerelem ott van mindenütt” kezdetű számot játssza. Melissa fel-alá
jár a homokban, nyomában egy vörösessszőke manusszal, aki mintás
fürdősortot és tengerkék, rövid ujjú pólót visel. Nyilván a férje, mivel
mindketten Első pár feliratú kitűzőt viselnek, melyen a nevük is
olvasható.
– Stella McCartney – kiabálja Melissa magából kikelve, ahogy
közelebb érünk hozzájuk. – Tudod, hogy Stella McCartney az! Á,
akkor ti is jöttök! – üdvözöl.
– Készen állnak a csatára? – vigyorog rájuk Ben cinkosan.
– Csak a tréfa kedvéért! – vág vissza Melissa csaknem durván. –
Nem igaz, Matt?
Matt a Páros Kvízjáték hivatalos kézikönyvét szorongatja,
nyugtázom álmélkodva. Magukkal hozták a nászútjukra?
– Á, véletlenül megvan nekünk – pirul el Melissa, amikor
észreveszi a pillantásomat. – Tedd el, Matt! Különben is, már késő –
teszi hozzá vészjóslóan. – Jobban is összeszedhetted volna magad...

257

Helló! Akkor maguk lesznek a versenyzőtársaink. Csak a tréfa
kedvéért veszünk részt mi is – üdvözöl egy idősebb párt, akik kéz a
kézben közelednek, meglehetősen megszeppenve ettől az egésztől.
A hajuk erősen őszül, összeillő bézs nadrágot és rövid ujjú hawaii
inget viselnek. A férj zoknit húzott a szandáljához.
– Mr. és Mrs. Parr, a kitűzőjük – nyújtja át a hármas számú párnak
járót Niko. – Mr. és Mrs. Kenilworth, ez pedig az önöké.
– Nászutasok?
Nem tudom megállni, hogy ne kérdezzem meg a nőt, akit, mint
kiderül, Carolnak hívnak.
– Jaj, dehogyis, drágám, az isten áldja meg! – babrálja idegesen a
gallérját. – A bridzsklubunk tomboláján nyertük ezt az utat. Nem
igazán a mi műfajunk. Most sem akarjuk kihúzni magunkat, meg
aztán a kvíz különben is jó dolog...
Niko mind a három párt feltereli a dobogóra. Megszemlélem a
közepes méretű nézőközönséget. Szárongban és pólóban ülnek
velünk szemben, a kezükben koktélos poharak.
– Hölgyeim, és uraim! – Niko bekapcsolta a mikrofonját, s hangja
most végigzeng a strandon. – Üdvözlöm önöket szállodánk
különleges páros vetélkedőjén.
Egész jó muri ez. Pont olyan, mint a tévében. Az összes feleséget
elvezetik egy közeli pavilonba. Fejhallgatókat kapunk, ami zenét
harsog a fülünkbe, mialatt férjeink megválaszolják a kérdéseket a
színpadon. Aztán helyet cserélünk, és mi kerülünk sorra. Miközben
lekörmölöm a válaszokat, hirtelen izgulni kezdek. Kitart-e a tervünk
mellett Ben? Tényleg úgy válaszol-e, mint Dirk? Mi van, ha inába
szállt a bátorsága?
Mindegy, a kocka el van vetve. Lefirkantom a válaszaimat, és
beadom a papirost.
– Most pedig egyesítsük újra a párokat! – javasolja Niko pergő
dobszó kíséretében. – Súgni szigorúan tilos!
A férfiak a nézők tapsa mellett visszajönnek a színpadra.
Felsorakoznak Niko egyik oldalán, míg a nők a másikon. Látom,
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hogy Melissa mindenáron megpróbálja magára vonni Matt figyelmét,
aki makacsul fütyül rá.
– Lássuk az első kérdést! Mi nélkül nem megy el otthonról soha a
feleségük? Kérem, uraim, beszéljenek hangosan a mikrofonba! Első
pár?
– A retikülje nélkül – vágja rá Matt azonnal.
– A felesége pedig azt mondta, hogy... – Niko megnézi a papírját.
– Retikül! Helyes, tíz pont! Második pár, ugyanaz a kérdés.
– Mentás leheletfrissítő – mondja Fim kis gondolkodás után.
– A felesége erre azt válaszolta... mentolos cukorka... Majdnem –
bólogat Niko. – Tíz pont. Lássuk, mit mond erre a harmadik pár?
– Mi sem könnyebb ennél – feleli Ben lazán. – Fliss soha nem
megy el otthonról a Smith & Wessons 59-ese nélkül.
– Ez egy fegyver? – kérdi Melissa megrökönyödve. – Egy
fegyver?
– A felesége pedig azt írta... Smith & Wessons 59-es – olvassa fel
Niko. – Gratulálok, tíz pont! Most ugye nincs magánál? – fordul oda
hozzám felvont szemöldökkel.
– Soha nem megyek el otthonról nélküle – kacsintok vissza rá.
– De hát ez egy fegyver! – erősködik Melissa. – Komolyan
mondtad? Matt, hallottad ezt?
– Következő kérdés – jelenti be Niko. – Nincs ennivaló otthon.
Milyen étterembe mennének, hogy elverjék az éhüket? Először az
urak válaszolnak. Első pár.
– Izé... egy halsütödébe? – hebegi Matt.
– Halsütödébe? – Melissa kis híján felökleli a tekintetével. –
Halsütödét mondtál?
– Hát... kényelmes lenne... gyorsan lezavarhatnánk – kushad össze
Matt a neje arckifejezése láttán. – Miért, te mit írtál?
– Én a Le Petit Bisztrót! – rikácsolja a nő magából kikelve. –
Mindig oda megyünk, ha be akarunk kapni valamit. Te is jól tudod!
– Én néha igenis beülök egy halsütödébe – motyogja Matt
fellázadva, de nem vagyok biztos benne, hogy rajtam kívül bárki
meghallotta a motyorászását.
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– Nulla pont – mondja Niko együtt érzőn. – Második pár?
– A sarki pubba – feleli Tim vagy fél óra töprengés után. – Én azt
mondom, a pubba mennénk.
– A neje pedig azt mondta. Bocsánat, asszonyom, de nem tudom
elolvasni az írását – hunyorog Niko az iromány fölött.
– Nos, nem is tudtam mit írni – szabadkozik Carol. – Nálunk soha
nem fogy el az ennivaló. Mindig van leves a hűtőszekrényünkben,
nem igaz, szívem?
– Az már igaz – bólogat Tim. – Literszám főzzük a leveseket.
Vasárnap, a Midsomer gyilkosságok idején.
– Máskor meg csicseriborsó-levest, chorizo kolbásszal –
emlékezteti Carol.
– Vagy a jó öreg, sima paradicsomlevest.
– A zsemlyéket meg lefagyasztjuk- magyarázza Tim –, így percek
alatt felengednek a mikrobán.
– Teljes kiőrlésű lisztet és fehér réteslisztet használunk hozzájuk,
fele-fele arányban – folytatja Carol, aztán elhallgat.
Mindenki ledöbben kissé e kulináris katalógus hallatán, Nikót is
beleértve, ő azonban idővel magához tér.
– Köszönjük a csodálatosan alapos választ – villantja a házaspárra
sugárzó mosolyát. – Ennek ellenére sajnos nem szereztek pontot. A
harmadik pár következik.
– Dili étkezdéjébe járunk – mondom. – Ő is ezt írta?
– Sajnos, nem... – kezdené Niko.
– Várjon! – szakítom félbe, holott már megkönnyebbült mosoly
terült szét Melissa arcán. – Még nem fejeztem be. Manapság oda
járunk, de régebben Jerry és Jim éttermébe ugrottunk be, amíg a
maffia fel nem robbantotta.
Benre pillantok, aki alig észrevehetően bólint.
– Ahá – nézi meg jobban a papírját Nico. – Valóban ez a válasz:
Jerry és Jimhez jártunk, amíg Carlo Dellalucci fel nem robbantotta.
Mostanában Dili étkezdéjét látogatjuk.
– Hol van ez? – firtatja Melissa. – Hol éltek?
– A Nyugati 80. utca 43D számú házában – feleljük kórusban.
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Nem véletlenül, mivel minden epizód feliratozásánál olvasható.
– Á, New Yorkban – mondja Melissa, olyan hangsúllyal, mintha
egyúttal azt is hozzátenné: azon a szemétdombon.
– Felrobbantották vagy felrobbant? – tudakolja Matt. – Nem
sebesült meg senki?
– De, a rendőrfőnök – felelem, és komoran megbiccentem a
fejem. – Ott volt azután Ben tízéves kislánya, akit akkor látott
először, és aki a karja között lehelte ki a lelkét.
Ez volt az első évad fináléja. Szuper sorozat ez! Már majdnem
ajánlgatni kezdem, de aztán rájövök, hogy magam ellen dolgoznék.
– Hármas számú kérdés! – harsogja Niko. – Egyre hevesebb a
küzdelem!
A kilencedik kérdéshez érve túljutottunk az első és második
évadon és a karácsonyi epizódon. Melissa és Matt tíz ponttal
mögöttünk kullognak. Melissa egyre ingerültebb.
– Ez nem lehet igaz! – kiabálja, miközben Ben a
„legemlékezetesebb együtt töltött napunkról” beszél. Ennek során
ugyanis fegyveresen megostromoltunk egy bűntanyát, másokat pedig
a Central Park állatkertjén hajszoltunk végig. Végül Ben
börtöncellájában fújtuk el a születésnapi gyertyáit (hogy miért,
hosszú lenne elmondani). – Vitatom ezeknek a válaszoknak a
szavahihetőségét – kocogtatja meg Melissa a mikrofont, mintha bíró
lenne, aki kalapácsával teremt rendet. – Ilyen élete senkinek sincs!
– Dirknek és Sallynek igenis ilyen az élete! – mondom, és
miközben
összenézek
Bennel,
igyekszem
megőrizni
a
komolyságomat.
– Ki az a Dirk, és ki Sally? – támad azonnal Melissa, és
egyikünkről a másikunkra néz, mintha ez is valami új trükk lenne.
– így becézzük egymást – mondja Ben kifejezéstelen arccal. – És
ha szabad megkérdeznem, mit feltételez rólunk? Hogy egész sor
hamis választ tanultunk be ennek a vetélkedőnek a kedvéért? Ilyen
siralmas lúzereknek látszunk?
– Miért? Csak nem akarja elhitetni velem – szikrázik fel a szeme
felháborodásában –, hogy a hullaházban volt az első randijük?

261

– Az Ivy jobb találkahely? – riposztozik Ben azonnal. – Senki
nem megy oda először, csak ha tudja, annyira fog unatkozni, hogy
egyedül a puccos környezet dobhatja fel. – Bocs – teszi hozzá,
Matthez fordulva.
– Biztos vagyok benne, hogy remekül érezte ott magát.
Ezen jót nevetek, alig tudom abbahagyni. Melissa egyre
dühösebb. Nem hibáztatom. Mind többen csatlakoztak a
közönséghez, és ők is élvezik a játékot.
– Kilencedik kérdés – igyekszik Niko úrrá lenni a helyzeten. –
Hol esett meg a legszokatlanabb... izé... szerelmi együttlétük? Kettes
számú pár, szeretnének először válaszolni?
– Hát... – vörösödik el egyre jobban Carol. – Nem szívesen felelek
erre a kérdésre. Túl intim.
– Tény és való – mondja Niko együtt érzőn.
– Azt hiszem, a helyes kifejezés erre a... felláció – vonaglik meg
sután Carol.
A közönség harsány kacajban tör ki. Én két kezemmel fogom be a
számat, hogy ne nevessem ki az öreg hölgyet. Carol leszopta Timet?
Nem, ezt legvadabb álmomban sem képzeltem volna!
– A férje ezt írta: egy villa Anglesey-ben. – Nikónak is fülig ér a
szája. – Attól tartok, drága hölgyem, ez nulla pont. Bár a
próbálkozása hősiességét messzemenően elismerem.
Carol úgy fest, mint aki pillanatok múlva az öngyulladás fizikai
jelenségét produkálja.
– A „hol”-on én nem helyet, hanem testrészt értettem... azt
hittem... – habogja.
– Semmi gond – bólogat Niko megnyugtatóan. – Első pár?
– A Hyde Parkban – vágja ki Melissa, akár egy jeles feleletet.
– Eltalálta! Tíz pont. Hármas számú pár?
Ezt jól meg kell gondolnom, intem magam. Több lehetőség is
fennáll ugyanis. Remélem, Ben is ugyanilyen jól emlékszik a
kérdéses epizódra.
– Coney Island parti sétányán – mondom, de amint Benre nézek,
látom, hogy hibáztam.
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– Sajnos a férje azt írta, hogy a kerületi ügyész íróasztalán.
– A kerületi ügyész íróasztalán – Melissát a guta kerülgeti. –
Hülyéskedtek?
– Nulla pont – vág közbe Niko sietve. – Most értünk vetélkedőnk
tetőpontjára. Minden a legutolsó kérdésen múlik. Ez a
legszemélyesebb, legintimebb mind közül.
– Hatásszünetet tart, majd folytatja: – Mikor jött rá először, hogy
szerelmes a feleségébe?
Izgatott moraj fut át a közönség sorain. Halk dobszó növeli a
kérdés fontosságát.
– Hármas számú pár? – fordul hozzánk Niko.
– Akkor volt ez, amikor együtt hozzákötöztek bennünket a
vágányokhoz, és a vonat már felénk száguldott – mereng el Ben. –
Lotti ekkor megcsókolt, és azt mondta: „Ha ez a vége, boldog vég
lesz.” Azután mindkettőnket kiszabadított a körömreszelőjével.
– Helyes!
– Vasúti vágányok? Ezt nem veszem be! – néz Melissa
egyikünkről a másikra.
Benre mosolygok, és a levegőbe lendítem az öklöm a győzelem
jeleként. Ő azonban nem rám figyel, hanem valahová a múltba réved
és emlékezik.
– Kettes számú pár?
– Várjon, még nem fejeztem be – mondja Ben hirtelen. – Igaz,
ami igaz, akkor jöttem rá, hogy szerelmes vagyok a páromba. De
megszeretni egészen máskor szerettem meg – néz rám
kifürkészhetetlen pillantással.
– Miért, mi a különbség? – duzzog Melissa. – Már megint át
akarnak rázni mindannyiunkat?
– Az ember beleszeret valakibe, aztán kiszeret belőle – mondja
Ben. – De ha megszeretsz valakit... akkor az örökké tart.
Ez is benne volt a sorozatban? Nem emlékszem. Kicsit össze is
zavarodtam. Mi a csudáról beszél?
– Itt, ezen a szigeten szerettem meg a feleségemet, tizenöt évvel
ezelőtt – folytatja. Közelebb hajol a mikrofonhoz, s a hangja most
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még zengőbb, teltebb, mint eddig. – Influenzás lettem, és ő ápolt. Ő
volt az én őrangyalom. Máig emlékszem az édes hangra, amelyik
biztatott, hogy minden rendben. Mostanában jöttem rá, hogy azóta
egyfolytában őt szeretem, még ha nem is voltam ennek mindig
tudatában.
Mély csend borul a nézőseregre, amely úgy hallgat, mintha
villámcsapás érte volna. Egy csaj elismerően hujjogat, ami megtöri a
varázslatot. Minden korábbinál hangosabb taps fogadja Ben szavait.
Annyira megrendültem, hogy alig figyelek oda a többiek
válaszaira. Ben rólunk beszélt! Nem Dirkről és Sallyről, hanem
kettőnkről, Benről és Lottie-ról. Hálás melegség önt el, és
egyfolytában mosolygok. Ben tizenöt éve szeret engem! A hotel
összes vendége előtt jelentette ki! Soha ilyen romantikus gesztusban
nem volt részem, soha, de soha!
Az egyedüli bibi az egészben, de épp csak egy icipici... hogy nem
emlékszem az esetre. Mintha meg se történt volna, sem az influenza,
sem hogy én ápoltam Bent. De hát sok mindenre nem emlékszem
azokból az időkből, nyugtatom magam. Mélák Biliről is csak
homályos emlékeim vannak, a pókerbajnokságról szintén. Talán túl
mélyen temettem el magamba mindezt.
– ...Tudod, hogy a pikniken volt! Eddig mindig azt mondtad!
Most jövök rá, hogy Melissa és Matt még mindig a pasi válaszán
huzakodik.
– Nem, nem a pikniken volt, hanem Cotswolds-ban! – bizonygatja
Matt. – De ha így folytatod, kezdem azt kívánni, bár meg se történt
volna!
Melissa felhördül; szinte látom, ahogy füst gomolyog elő a
füléből.
– Azt hiszem, tudom, hol szerettünk egymásba, Matt, és az nem az
az istenverte Cotswolds volt!
– És ezzel vége is a vetélkedőnknek – szúrja közbe ügyesen Niko!
– Örömmel jelentem be, hogy a nyertes a hármas számú pár! Ben és
Lottie Parr! A nyeremény egy különleges szabadtéri páros masszázs.

264

A holnap esti gálán pedig átnyújtjuk nekik a hét álompárjának járó
díjat. Gratulálok!
Szavait mennydörgő tapsvihar fogadja. Ben rám kacsint.
Meghajolunk, és Ben megszorítja a kezem.
– Nekem tetszik ez a páros masszázs – duruzsolja a fülembe. –
Olvastam már róla. A parton csinálják, az erre a célra kialakított
lugasban, masszázsolajokkal. Több pohár pezsgőt nyakalhatunk be,
és a bőrünk síkos lesz az olajtól...
– Akkor csináljuk minél hamarabb – mondom a vágytól rekedten.
– Ma este. – Keze könnyedén súrolja a mellemet, megreszketek a
boldog várakozástól. Úgy látom, feladtuk a „tapizni tilos” szabályt.
Meghajolunk a közönség előtt, és lemegyünk a dobogóról.
– Most pedig igyunk meg valamit – mondja Ben. – Megfürdetlek
alkoholban.
Mint kiderül, előnyei is vannak, ha valakit személyre szóló inas
szolgál. Abban a pillanatban, amint bejelentjük, hogy itallal
szeretnénk megünnepelni győzelmünket, Georgiosz akcióba lendül.
Asztalt foglal számunkra a puccos strandvendéglő egyik sarkában.
Jégbe hűtött pezsgőt iszunk, és a központi étteremből hozott
homárfalatokkal töltekezünk. Most az egyszer nem bánom, mekkora
hűhót csapnak körülöttünk az inasok és a pincérek. Megérdemeljük,
hisz mi vagyunk a győztesek!
– Szóval, mint látszik, nem is volt olyan rossz ez a nap – mondja
Ben, mikor végre magunkra maradunk.
– Bizony hogy nem! – vigyorgok vissza rá.
– Két óránk van még a masszázsig – néz a szemembe, és a szája
mosolyra rándul.
Két csodás óra, amíg a ránk váró válogatott gyönyörökre
várakozunk. Ez már egészen elviselhető. A pezsgőmet kortyolgatva
hátradőlök székemen, és megfürdetem arcomat a lenyugvó nap
fényében. Az élet csaknem tökéletes ebben a pillanatban. Csupán
egyetlen picurka gondolat aggaszt, amit igyekszem figyelmen kívül
hagyni. És bizonyára sikerül is.
Nem, nem sikerül.
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A pezsgőt kortyolgatva és a sós mogyorót ropogtatva mintha
megbicsaklana kissé a jókedvem. Holmi jelentéktelen huppanó ez,
ami fölött át kell siklanom. De nem tudok hazudni magamnak. Előre
borítékolom, minél inkább igyekszem elfeledkezni a dologról, annál
jobban piszkál majd.
Nem ismerem Bent. Nem igazán. A férjem, mégsem ismerem. Azt
még elviselem, hogy mások a politikai nézetei... nem ez a lényeg,
hanem az, hogy gőzöm sincs róla, kicsoda tulajdonképpen. Azt
hittem, hogy sok mindent megtudtunk egymásról az elmúlt
napokban... most azonban rá kell jönnöm, milyen sok itt a betöltendő
hézag. Miféle meglepetések várnak még rám?
Mikor új munkaerőt toborzunk, ugyanazokat az alapkérdéseket
tesszük fel a jelölteknek, hogy sebtében felmérjük, kifélék-mifélék:
„Hogyan képzeled el magad egy, öt és tíz év múlva?” Most azonban
sejtelmem sincs, mit is kérdezhetnék Bentől, ami egyáltalán nincs
rendjén.
– Nagyon elgondolkoztál, Lottie – érinti meg az orrom Ben. –
Hahó, itt a Föld. Jelentkezzen!
– Hogyan képzeled el a jövődet öt év múlva? – tör ki belőlem a
kérdés.
– Kitűnő feladvány – vágja rá azonnal. – Hogyan képzelem el a
jövőmet?
– Ez alól most nem bújsz ki! – mosolygok rá. – Szeretném tudni,
mi Ben Parr stratégiája az élettel szemben.
– Talán volt ilyen – lágyul el a tekintete, ahogy rám néz –, de
megváltozott, amióta újra itt vagy nekem te.
Úgy levesz a lábáról ez a tekintet, hogy minden kételyem
egyszeriben elpárolog. Fanyar félmosolya egyenesen ellenállhatatlan,
ahogy a távolba réved, mintegy közös jövőnket fürkészve.
– Én is ugyanezt érzem – bukik ki belőlem. – Azt, hogy egy
vadonatúj jövő lehetősége tárult fel előttem.
– Egy közös jövő. Bárhol a nagyvilágban – tárja szét a karját. –
Mi a te álmod, Lottie? Oszd meg velem!
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– Franciaország? – vetem fel kísérletképpen. – Egy majorság
Franciaországban? – Mindig is arról álmodoztam, hogy áttelepülök
ebbe az országba. – Dordogne-ban vagy Provence-ban?
Kitatarozhatnánk egy házat, igazi életcélt találhatnánk magunknak...
– Tetszik az ötlet! – csillan fel Ben szeme. – Keresünk egy
lerobbant tanyát, kicsinosítjuk, barátokat hívunk meg, hosszú, ráérős
lakomák fölött borongunk...
– Ahogy mondod! – buknak ki belőlem a szavak, elkeveredve a
Benéivel. – Lenne egy csodás, nagy asztalunk, ízletes, friss fogásokat
fogyasztanánk, és a gyerekek segédkeznének a saláta
elkészítésében...
– Ők is megtanulnának franciául...
– Hány gyereket akarsz?
Kérdésem egy pillanatra megakasztja a beszélgetést. Azon kapom
magam, hogy visszafojtott lélegzettel várom a választ. De Ben a
legkevésbé sem jön zavarba.
– Amennyi születik – vágja rá habozás nélkül. – Ha mind rád
hasonlít, akár tíz is jöhet.
– Tíz kicsit sok lenne – nevetek fel megkönnyebbülten.
Fölöslegesen aggódtam! Tökéletesen összeillünk. Az életcéljaink
szóról szóra megegyeznek. A legszívesebben máris előkapnám a
mobilomat, hogy patinás francia ingatlanokra keressek rá a neten;
elábrándozhatnánk róluk.
– Tényleg elköltöznél velem Franciaországba? – kérdezem.
– Ha van valami, amit az elkövetkező két évben meg szeretnék
valósítani, az az, hogy legyökerezzem valahol
– jelenti ki nagy komolyan. – Hogy olyan életstílust alakítsak ki,
ami megfelel az ízlésemnek. És Franciaország nekem is a szívem
csücske.
– Beszélsz franciául?
A papiroson elénk adott desszertlapért nyúl, ceruzát vesz elő.
Lefirkant pár sort a lap hátuljára, aztán nekem adja:
L’amour, c’est toi
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La beauté, c’est toi
L’honneur, c’est toi
Lottie, c’est toi
Teljesen levett a lábamról ezzel a verssel. Soha senki nem írt még
hozzám költeményt! A tetejében franciául!
– Köszönöm! Jaj, de szép!
Újra átfutom a strófát, majd arcomhoz szorítom a desszertlapot,
mintha magamba óhajtanám szívni a szavait. Aztán leteszem a
papirost.
– És mi lesz a munkáddal? – Annyira fontos lett hirtelen a közös
tervünk, hogy nem tudom megállni a további faggatózást. – Nem
hagyhatod ott.
– Majd ingázom.
Nem igazán tudom, miben áll Ben munkája. A gyára nyilván
papírt gyárt, ez eddig világos, de mi az ő része mindebben? Eddig
soha nem fejtette ki érdemben, és kissé kínos most megkérdezni.
– Van valaki, aki átveszi tőled az irányítást? Mondjuk, Lorcan? –
jut eszembe a legjobb barátja. – Ő is neked dolgozik, nem? Beállhat
helyetted?
– Ó, abban nem kételkedem.
Keserűen cseng a hangja, amin elgondolkozom.
Hoppá! Minden jel szerint érzékeny pontjára tapintottam. Nem
mintha ismerném a részleteket, de ez a hangsúly nyomban feszült
tanácstermi ülések, bevágott ajtók és másnapra megbánt e-mailek
képét idézi fel előttem.
– Elvégre a vőfélyed volt. Nem vagytok egyúttal a legjobb barátok
is? – tapogatózom óvatosan.
Ben nem felel, elmerül önnön gondolataiban.
– Nem is igazán értem, hogyan csöppent Lorcan az életembe –
mondja végül. – Ez az igazság. Egy szép napon arra ébredtem, hogy
ott volt, teljes életnagyságban.
– Hogyhogy?
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– Négy éve ment szét a házassága, majd felment Staffordshire-be,
apámhoz. Tény és való, azóta voltak jóban, hogy mi ketten együtt
jártunk iskolába. Hanem aztán Lorcan apám jogtanácsosa lett, állást
kapott nálunk, és idővel az egész átkozott gyárat ő igazgatta. Látnod
kellett volna őt apámmal, ahogy fel-alá jártak az üzemben, közös
terveket szőttek, engem pedig mindenből kihagytak.
– Ez borzalmas! – mondom együtt érzőn.
– Aztán két év múlva betelt a pohár! – iszik bele a pezsgőjébe. –
Hirtelen torkig lettem az egésszel, és leléptem. Magányra volt
szükségem, hogy átgondoljam a dolgaimat. Ettől annyira beijedtek,
hogy riasztották a rendőrséget. Soha nem árultam el nekik, hol
bújtam meg – tárja szét a kezét. – Ezután úgy néztek rám, mint egy
különleges elbánást igénylő idegbetegre. Ők mindeközben, ha lehet,
még közelebb kerültek egymáshoz. Aztán az apám egyszer csak
fogta magát és meghalt...
Van valami nyerseség a hangjában, amitől a hideg futkározik a
hátamon.
– És Lorcan a vállalatnál maradt? – kockáztatom meg a kérdést.
– Ugyan miért ment volna el? Hisz fejedelmi sora volt: jó fizetés,
saját ház a birtokon... Megvolt mindene.
– Vannak gyerekei?
– Nem – von vállat. – Gondolom, el se jutott odáig a feleségével,
hogy gyereket vállaljanak, vagy nem ez volt a szívük vágya.
– Akkor miért nem szabadulsz meg tőle szép csendben?
Már épp azon vagyok, hogy javasoljak neki egy ügyvédi irodát,
amelynek a munkaerő tapintatos kirúgása a szakterülete, de Ben csak
mondja tovább a magáét.
– Lorcan azt képzeli magáról, hogy mindent jobban tud másoknál!
– árad belőle a panasz. – Ő akarja megmondani, mit kezdjek az
életemmel. Mit a vállalatommal. Kiknél hirdessek. Mennyit fizessek
a takarítóknak. Milyen minőségű papír szükséges adott célra...
mondjuk, a határidőnaplókhoz – sóhajt fel hangosan. – Mivel pedig
én nem tudom a választ, ő győz.
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– Nem ez kellene legyen a kérdés – szúrom közbe, de Ben oda se
bagózik.
– Egyszer mindenki szeme láttára elkobozta a mobilomat, mert
nem tartotta „helyénvalónak” hogy telefonozom – fortyog Ben.
– Ez zaklatás! – lepődöm meg. – Nincs jó személyzeti
osztályvezetőd?
– Van, de épp kilép – mondja Ben sötéten. – Különben is egyetlen
rossz szót nem szólna Lorcanre. Mind imádják őt. Leborulnak előtte!
Szakmai tapasztalatommal a hátam mögött egyik ámulatból a
másikba esem. Az egész egyetlen nagy katyvasznak látszik. A
legszívesebben papírt ragadnék, és ötpontos akciótervet állítanék
össze Ben számára Lorcan megrendszabályozására, csak hát nem
igazán illene turbékoló nászutasokhoz.
– És hová mentél, amikor leléceltél? – fuvolázom az alkalomhoz
illőn.
– Tényleg tudni akarod? – vet rám kíváncsi, fanyar pillantást. –
Nem életem legfényesebb időszaka.
– Azért mondd csak el.
– Malcolm Robinsontól vettem humoristaórákat.
– Malcolm Robinsontól? – bámulok rá megrökönyödve. –
Tényleg?
Rajongok érte, zseniális fickó. Korábban volt az a briliáns
rögtönzős műsora, és egyszer Edinburgh-ben is láttam fellépni.
– Egy jótékonysági akció keretében, névtelenül fogadtam fel a
társulatát.
Eredetileg
csak
egy
hétvégére,
de
aztán
meghosszabbítottuk egy teljes hétre. Egy vagyonba került nekem. A
hét lejártával megkérdeztem tőle, mondja meg, kerek perec,
tehetséges vagyok-e.
Elhallgat, de az arckifejezése láttán már előre rettegek a
folytatástól.
– És... – köszörülöm meg a torkomat. – És... mit mondott?
– Azt mondta, hogy nem vagyok tehetséges – adja meg a választ
Ben színtelen hangon. – Nem kerülgette a forró kását. Azt tanácsolta,
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hagyjak fel minden további próbálkozással. Valójában szívességet is
tett nekem. Azóta egyetlen viccet nem sütöttem el.
– Lesújtó élmény lehetett – mondom megrendülve.
– Mélyen sértette a hiúságomat, igen.
– És mennyi ideig... - nem fejezem be a mondatot.
Nem tudom, hogyan is fogalmazhatnám meg ezt tapintatosan.
Szerencsére Ben érti a kérdést.
– Hét évig.
– És csak úgy feladtad?
– Ühüm.
– És nem mondtad el senkinek? A papádnak? Lorcannek?
– Gondoltam, csak észreveszik, hogy nem eregetek többé tréfákat,
és megkérdezik az okát. De nem kérdezték. – A hangjából
tévedhetetlenül kiérzem, mennyire bántja ez. – És nem volt senki,
tudod, akinek... elmondhattam volna.
Ösztönösen kinyúlok, és megszorítom a kezét.
– Most már itt vagyok neked én – mondom lágyan. – Nekem
mindent elmondhatsz.
Viszonozza a szorításomat, és a tekintetünk egymásba
kulcsolódik. Egy pillanatra úgy érzem, tökéletes köztünk a kapcsolat.
De aztán odajön két pincér, hogy elvigyék a homárfalatkák
tányérjait, és megtörik a varázs.
– Fura egy nászút ez, nem? – mondom.
– Nem is tudom, kezdem élvezni.
– Én is – nevetem el magam. – Szinte örülök is annak, hogy ilyen
fura és szokatlan. Legalább soha nem fogjuk elfelejteni.
És ezt komolyan is gondolom. Ha nincs az a szobánk körüli
hercehurca, most nem lelkiztünk volna egy jót, és soha nem tudom
meg, mi bántja Bent. A sors útjai ki-fürkészhetetlenek. Lábamat az
övé köré fonom az asztal alatt, miközben lábujjaimmal a lába köze
felé tapogatózom, de hevesen megrázza fejét a manőveremre.
– Nem – mondja kurtán. – Juj, ezt nem bírom ki! Túlontúl
begerjedek tőle.
– Hogyan éled akkor túl a páros masszázst? – ugratom.
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– Majd megkérem őket, hogy zavarják le az egészet tíz perc alatt,
aztán hagyjanak minket magunkra – mondja halálosan komolyan. –
Busás borravalót kapnak érte.
– Egy óra múlva kezdődik – pillantok a karórámra. – Vajon miféle
olajat használnak majd?
– Váltsunk témát – néz rám űzötten. – Hisz én is csak egy
nyomorult férfi vagyok.
Akaratlanul is elnevetem magam.
– Jól van, akkor beszéljünk másról. Mikor látogatunk el a
panzióba? Holnap?
Kissé félek is ettől. Hisz ott ismerkedtünk meg. Ott volt az a
tűzeset. Ott vett gyökeresen más irányt az életem. Az a hely
mindennek az eredője. Minden ebben a kicsiny panzióban kezdődött,
tizenöt évvel ezelőtt.
– Legyen holnap – bólint Ben. – Majd vágj ki néhány
cigánykereket a strandon a kedvemért, jó?
– Úgy lesz – mosolygok rá. – Te meg a vízbe ugorhatnál arról a
szikláról.
– Aztán megkeressük a barlangot, ahol olyan sokszor jártunk...
Mindketten elpárásodott szemmel merülünk el emlékeinkben.
– Házilag festett sortot hordtál annak idején – nosztalgiázik Ben. –
Egészen bevadultam tőle.
– Magammal hoztam – vallom be.
– Csak nem? – csillan fel a szeme.
– Megtartottam, végig őrizgettem.
– Te angyali
Kajánul visszamosolygok rá, miközben egyre nő bennem a vágy.
Istenem! Hogy tudom kivárni még ezt az órát? Mivel üssem el az
időt?
– Megírom Flissnek, hogy hogy vagyunk – nyúlok a mobilomért,
és már írom is az sms-t:
Képzeld, NYERTÜNK! Minden csodás. Bennel remek csapatot
alkotunk. Rém boldog vagyok. ©
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Akaratom ellenére elmosolyodom, amíg az üzenetet bepötyögöm.
Fliss odalesz örömében! Ráfér, kissé zak-latottnak tűnt legutóbb.
Vajon mi lehet szegénykével? Úgy megsajnálom, hogy még sietve
hozzáteszem:
Remélem, szép napod van. Minden rendben? Pussz

273

FLISS

Semmi bajom Szófiával, Bulgária fővárosával. Gyönyörű város.
Többször is megfordultam ott. Szépséges templomokkal és érdekes
múzeumokkal dicsekedhet, és van egy szabadtéri antikvárkönyvpiaca is. Ugyanakkor mégsem az a leghőbb vágyam, hogy este
hatkor a repterén álljak, a hőségtől kitikkadva, izzadtan, űzötten, a
poggyászomat várva a csomagkiadónál, amikor már Ikonosz görög
szigetén lehetnék.
A helyzet egyedüli előnye, hogy mindez nem Daniel hibája.
Ezúttal. Nem, ez isten ujja, aki közismerten nem ver bottal.
(Köszönöm, istenem! Azért mérted rám ezt a csapást, amiket a
hittanon mondtam tizenegy évesen? Csak vicc volt.) Persze, szívesen
kárhoztatnám azért, úgy általában. Akár még bele is rúgnék. Mivel
sehogyan sem menne, a poggyászszállító kocsimba rúgok.
Hatalmas tömeg verődött a csomagkiadó köré. Több járat utasai
várják, hogy eléjük pördüljön a poggyászuk. Senki nincs virágos
kedvében, a legkevésbé a 637-es járat utasai, sorstársaim, akikkel
Ikonoszra igyekszünk. Kevés a mosoly, a vidám éle.
Szófia, meg ez a rohadt Bulgária. A pokolba velük!
Mivel évek óta járom a világot a munkámnak köszönhetően,
máskor a zen egykedvűséggel szoktam tűrni a késéseket és egyéb
fennakadásokat, ez azonban túlmegy minden határon. Hisz
megtehettük volna, hogy leszállunk, továbbadjuk szegény öreg
hölgyet valami kórháznak, és folytatjuk utunkat. De nem. Muszáj
volt megkeresni a poggyászát, aztán a gépnek nem volt hely a
felszálláshoz, és mint kiderült, a motor is meghibásodott. Mindennek
az eredménye egy pluszéjszaka Szófiában. Az itteni City Heights
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Hotelbe szállásoltak el minket. (Nem rossz hely, négycsillagos, és ha
jól emlékszem, a tetőterasz bárja sem utolsó.)
– Ez a mienk! – kiált fel Noah vagy ötvenegyedszer.
Gyakorlatilag az összes fekete bőröndöt a sajátunknak
nyilvánította, ami csak érkezett a poggyászkiadó szalagján, fittyet
hányva arra, hogy a miénken jellegzetes vörös csík van, és vélhetőleg
Belgrád felé utazik.
– Nem, nem az, Noah – mondom a fiamnak türelmesen. – Csak
figyeljük tovább.
Egy nőci a lábamra lép, és épp bolgár káromkodások után kutatok
az emlékezetemben, amikor felpittyeg a mobilom, jelezve, hogy smsem érkezett.
Képzeld, NYERTÜNK! Minden csodás. Bennel remek csapatot
alkotunk. Rém boldog vagyok. ©
Remélem, szép napod van. Minden rendben? Pussz
Annyira meglepődöm, hogy egy pillanatra földbe gyökerezik a
lábam. Győztek? Ezt meg hogyan csinálták?
– Kitől kaptál sms-t? – kíváncsiskodik Richard, aki látta, hogy a
mobilommal matatok. – Lottie-tól?
– Izé... igen.
Túlontúl lelassult az agyműködésem ahhoz, hogy hazudni tudjak.
– És mit ír? Rájött, mekkora hibát követett el? – Akkora izgalom
ül ki az arcára, hogy mélyen megsajnálom.
– Gondolom, rendesen lebőgtek a vetélkedőn.
– Hát... – akad el a szavam, mert nem tudom, hogyan adjam be
neki a hírt – ... hát tulajdonképpen megnyerték.
– Megnyerték? – nyúlik meg a képe.
– A jelek szerint igen.
– De azt hittem, semmit sem tudnak egymásról!
– Nem is tudnak!
– Azt mondtad, óriási leégés lesz!
Ez szinte vádként hangzik.
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– Tudom! – mondom lelombozódva. – Nézd, biztos vagyok
benne, hogy volt valami oka. Valamit félreérthettem. Mindjárt
felhívom Lottie-t.
Gyorstárcsázom a számát, és félrefordulok, amikor beleszól a
vonalba.
– Fliss?
Egyetlen szótag elég ahhoz, hogy megérezzem, mennyire fel van
dobva.
– Gratulálok – igyekszem igazodni a hangulatához. – Eszerint...
nyertetek?
– Hát nem bámulatos? – dől belőle a szó. – Ott kellett volna
lenned, Fliss! Eljátszottuk, hogy mi vagyunk Dirk és Sally, tudod,
abból a sorozatból, amit mindig együtt néztünk Ikonoszon!
– Húha! – motyogom összezavarodva.
– Most ünnepeljük épp a győzelmünket. Fenséges homárfalatokat
ettem, és pezsgőzöm közben. Holnap visszalátogatunk a panzióba. És
Ben írt hozzám egy francia szerelmes verset – sóhajt fel üdvözülten.
– Ennél tökéletesebb nászutat nem is kívánhatnék magamnak.
Növekvő rémülettel meredek magam elé. Pezsgő? Francia
szerelmes versek? Tökéletes nászút?
– Nahát! – igyekszem lelkesedést mutatni. – Ez tényleg...
meglepő!
Mégis mit csinált mindeközben Niko? Malmozott?
– Igen, csodásán érezzük magunkat! – nevet fel Lottie boldogan. –
El se hiszed, miféle kalandjaink voltak. De már túl vagyunk rajtuk,
nem érdekes az egész.
– Ellágyul a hangja. – Ez a sok megpróbáltatás csak még jobban
összehozott bennünket.
A megpróbáltatások hozták őket össze? Én tettem ezt velük?
– Csodás! – vékonyodik el szánalmasan a hangom. – Remek!
Eszerint jó döntés volt, hogy férjhez mentél Benhez?
– Rettentően jó döntés! – kiáltja Lottie eksztázisban.
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– Ez igazán nagyszerű! – Ráncba szalad az arcom, ahogy a
folytatást mérlegem. – Csak tudod... eszembe jutott Richard. Vajon
hogy érezheti magát? Tartod vele a kapcsolatot?
– Richarddal! – visítja, hogy kis híján belereped a dobhártyám. –
Mi a csodának kellene vele tartanom a kapcsolatot? Eltűnt az
életemből, és melegen remélem, hogy soha többé nem hallok róla!
– Ááá – dörgölöm meg az orromat, és közben igyekszem nem
nézni Richard felé. Remélem, nem sejti, hogy róla beszélünk.
– El tudod hinni, hogy nem is olyan régen az Atlanti-óceánt is
hajlandó lettem volna átrepülni a kedvéért? Ő bezzeg soha nem tette
volna meg értem ugyanezt! Soha! – Sűrűn pislogni kezdek ekkora
keserűség hallatán. – Cseppnyi romantika nem szorult abba a pasiba!
Richardra pillantok, a szenvedélyes, kedves, határozott Richardra,
és a legszívesebben felordítanék. Ha Lottie tudná!
– Különben is, Fliss, azt hiszem, tapintatlanság tőled, hogy
Richardot emlegeted itt nekem – mondja most dühösen.
– Ne haragudj! – visszakozom ijedten. – Csupáncsak hangosan
gondolkozom. Örülök, hogy jól érzed magad.
– Egyenesen fantasztikusan! – mondja nyomatékkal. – Rengeteg
mindenről beszélgettünk. Kiöntöttük egymásnak a szívünket,
tervezgettünk... Mellesleg, arról a fickóról is lenne egy-két szavam,
akivel összejöttél. Arról a Lorcanről.
– Igen. Mi van vele?
– Szörnyű egy alak lehet. A legjobb, ha messzire elkerülöd. Nem
találkoztatok azóta, ugye?
Ösztönösen is átpillantok Lorcanre, aki a csomagkiadónál
várakozik, és most a vállára vette Noah-t.
– Izé... nem sokszor – füllentem. – Miért?
– Nála arrogánsabb, pökhendibb alakot elképzelni sem lehet!
Tudtad, hogy Ben cégének dolgozik? Nos, ez úgy történt, hogy
behálózta Ben papáját. Most egy vagyont akaszt le róla, és ő akar
dirigálni mindenben.
– Ó! Erről fogalmam sem volt – lepődöm meg. – Azt hittem, jó
haverok.
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– Nos, én is azt hittem. Ben azonban valójában gyűlöli. Egyszer
még a mobilját is elvette tőle, mindenki szeme láttára! – emeli fel a
hangját méltatlankodva. – Úgy bánt vele, mint egy
hátulgombolóssal!
Nem
felháborító?
Mondtam
Bennek,
feljelenthetné zaklatásért. És ez nem minden. ígérd meg ezért, hogy
nem kezdesz el járni egy ilyen alakkal!
Ellenállok a kísértésnek, nehogy gúnyos, mély kacajra fakadjak.
Ugyan mi esélyem van erre?
– Majd igyekszem – mondom. – Te pedig ígérd meg, hogy...
ööö... továbbra is jól érzed magad. – Alig tudom kipréselni
magamból ezeket a szavakat. – És most mi a programotok?
– Páros masszázs a parton – mondja boldogan.
Minden idegszálam riadót fúj erre a hírre.
– Helyes – nyelek egy nagyot. – Egész pontosan mikor kezdődik?
Megállj csak, Niko! Megnézheted, amit tőlem kapsz! – háborgok
közben magamban. Mi folyik itt? Hogy lehet ilyen nemtörődöm?
Miért pezsgőznek ezek, és mi ez a homár is? Miért hagyta Niko,
hogy Ben francia szerelmes verset írjon Lottie-hoz? Közéjük kellett
volna vetnie magát, és kiragadni a ceruzát Ben kezéből.
– Fél óra múlva – mondja Lottie. – Bedörzsölnek minket olajjal,
aztán egy időre magunkra maradunk. Megsúgom neked, Fliss –
halkítja le a hangját –, hogy alig várjuk már Bennel.
Majd szétvet a méreg. Nem ez volt a terv! Itt ragadtam ebben az
átkozott városban, miközben a húgom gyermeket fogan a
tengerparton. Nyilván Tajtéknak keresztelik majd el, hogy azután
foggal-körömmel harcoljanak érte a bíróságon, miután összeomlott a
házasságuk. Amint elbúcsúzok Lottie-tól, menten hívom Nikót.
– Nos? Mi a helyzet? – esik nekem Richard, miután véget ért a
beszélgetés a húgommal.
– A helyzet az, hogy teljesen ura vagyok a helyzetnek – vetem oda
foghegyről, miközben bekapcsol Niko hangpostája. – Halló, Niko, itt
Fliss. Sürgősen beszélnünk kell. Hívj fel, viszhall.
– És mit mondott Lottie? – faggat tovább Richard, miután
kikapcsolom a mobilt. – Tényleg győztek?
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– Eszerint igen.
– A görény! – zihálja. – Nyomorult féreg! Ugyan mit tudhat
Lottie-ról, amit én nem? Mit tud ő neki nyújtani, amit tőlem nem
kapna meg? Eltekintve persze attól a puccos udvarháztól...
– Hagyd ezt abba, Richard! – csattanok fel kimerültén. – A
szerelem nem lóverseny!
Richard úgy néz rám, mint egy félkegyelműre.
– Dehogynem, az!
– Nem, nem az!
– Fliss, egy férfi életében minden versengés. Hát nem látod? – jön
váratlanul lendületbe. – Attól a pillanattól fogva, hogy egy
hároméves kölyök a fal mentén pisil a haverjaival, minden e körül
forog. Nagyobb a micsodám? Magasabb vagyok? Sikeresebb? Jobb
bőr a nejem? Ezért amikor egy sima modorú ficsúr megszökteti a
magánrepülőgépén a szeretett nőt, igen, versengeni fogsz vele.
– Honnan veszed, hogy van magánrepülőgépe? – kérdem kis
szünet után.
– Csak találgatok.
Elhallgatunk. Nem tehetek róla, de magamban ösz-szevetem
Richardot és Bent. Nos, nálam Richard a nyerő, de hát életemben
nem láttam Bent.
– ló, tegyük fel, hogy igazad van – engedek végül. – Hanem mit
tekintesz győzelemnek? Hol itt a célszalag? Lottie máshoz ment
feleségül. Nem kellene belenyugodnod, hogy veszítettél?
Nem akarom megbántani, de ezek a tények.
– Ha elmondom Lottie-nak, mit érzek iránta, és azután is kosarat
ad, nos, akkor veszítettem – jelenti ki eltökélten.
Elszorul a szívem a szánalomtól. Mit meg nem tesz a szerelméért!
Senki nem mondhatja róla, hogy a könnyebbik utat választotta.
– Rendben van – bólintok. – Azt meg biztosan tudod, kinek
drukkolok – szorítom meg a vállát.
– És most mi csinálnak éppen? – sandít a mobilomra. – Mondd el,
kérlek! Tudom, hogy nem hallgatta el előled.
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– Javában pezsgőznek, és homárt esznek – mondom vonakodva. –
És Ben most írt Lottie-hoz egy szerelmes verset franciául.
– Franciául? – Richard úgy fest, mintha valaki gyomron rúgta
volna. – Negédes szoknyapecér!
– És azt tervezik, hogy holnap kimennek a panzióba – közlöm
még, amikor Lorcan is odajön hozzánk. Noah-val három bőröndöt
gurítanak közös erővel. – Na, ezt megoldottátok! Mindhárom
poggyász megkerült!
– Jók vagyunk! – jelenti ki diadalmasan a fiam, és belecsap
Lorcan elébe tartott tenyerébe.
– A panzióba? – Richardot szemlátomást lesújtja ez az új hír. –
Abba a panzióba, ahol megismerkedtek?
– Pontosan.
Richard még inkább elkomorodik.
– Lottie folyvást arról a helyről áradozott. Az ottani calamarihoz
semmi nem fogható. És az a félreeső kis öböl, ahová fürödni járt,
szintén utolérhetetlen. Egyszer elvittem Kos szigetére, és mindössze
annyit tudott mondani, hogy hol van ez a panzióhoz képest.
– Á, igen, a panzió – bólint egyetértőn Lorcan is. – Látatlanban is
gyűlölöm! Ha még egyszer meghallom Bentől, hogy az ottani
naplementék egész hátralévő életére megváltoztatták, hát...
– Na, naplementéről én is eleget hallottam – helyesel Richard.
– Meg arról, hogyan keltek fel mind hajnalok hajnalán azokra a
hülye jógaórákra...
– ... És milyen volt a társaság...
– ... És a hangulat...
– Meg hogy a tenger a földgolyó legtisztább, legtökéletesebb
tengere volt, olyan türkizkék nincs is a világon, mint ennek a
tengernek a színe... – vetem közbe én is a szememet forgatva. – A
pokolba az egésszel!
– Átkozott egy hely! – fenekedik Lorcan is.
– Bárcsak porig égett volna! – tódítja Richard.
– Menjünk akkor – javasolja Lorcan. – Elém gurítja a
bőröndömet. Már nyúlnék érte, amikor megszólal a mobilom.
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Megnézem a kijelzőn: Niko hív. Végre!
– Fliss, tudom, mit gondolsz, és szégyellem is magam...
Hosszas mentegetőzésbe kezd, én azonban félbeszakítom.
– Erre most nincs időnk. Arra készülnek, hogy a strandon
kamatyoljanak. Haladéktalanul cselekedned kell. Jól figyelj!
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LOTTIE

Tökéletes környezet ez a nászunkhoz. Egy saját strand! Hát nem
menő?
Elszigetelt kis öbölbe kerültünk, ahová köveken lehet átlábalni a
nagystrandról. Egy sziklára kiakasztottuk a Ne zavarjanak táblát.
Egész kis menetben vonultunk fel, amelyet a két masszőr vezetett.
Georgiosz meg Hermész zárta a sort. A pezsgőnket és az osztrigát
hozták, az előbbi jégbe hűtve várakozik egy asztalon. Óriási kettős
masszázságyon heverünk, miközben a két masszőr, Angelina és
Carissa olajat dörzsöl a bőrünkbe. Körülöttünk fehér függönyöket
libegtet a szellő, úgyhogy teljesen rejtve vagyunk a tolakodó
tekintetek elől. Az ég olyan áthatóan kék, amilyet csak kora esték
bizonyos pillanataiban látni. A homokba állított illatosított gyertyák
édes aromával kényeztetik orrunkat. Madarak csapnak le vijjogva a
vízre. Hallom a hullámok lágy csobbanásait a homokon, és még a lég
is sós illatú. Az egész olyan festői, akár egy művészien kivitelezett
zenei videóban.
Ben kinyújtja a kezét, hogy megfogja az enyémet; viszonzom a
szorítását. Hunyorogva tűröm, amikor Carissa kezelésbe vesz egy
makacs csomósodást a nyakamon. Mmm! Ben és én egy
mennyezetes ágyon, a tengerparton, ami csak a mienk lesz a
masszázs után két teljes óráig. A masszőrök többször is
felemlegették ezt.
– Két órájuk lesz – mondogatta Angelina. – Rengeteg idő.
Ellazultan, felajzott érzékekkel csak egymással törődhetnek, senki
nem zavarja meg magukat. Ez garantált.
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Jó, nem kacsintott rám, de akár meg is tehette volna. Nem vitás,
hogy ez a Szabadtéri Kamatyolószolgálat, csak az itteniek túl
szemérmesek ahhoz, hogy a tájékoztató füzetükbe is beleírják.
Carissa végzett a nyakammal, és most Angelinával a fejünket
veszik szinkronkezelésbe. Egyre jobban ellazulok, talán még el is
bóbiskolnék, ha nem perzselne a vágytól minden porcikám. Már az is
elég, ha ránézek az oldalamon a pucér, olajokkal bekent Benre.
Minden percét kihasználjuk annak a két órának, az tuti!
Megérdemeljük ezt a fincsi kis szexet. Bennek csak hozzám kell
érnie, és máris felrobbanok.
Csingiling!
Felriadok révedezésemből. Angelina és Carissa két apró
csengettyűt varázsoltak elő a semmiből, és most ezeket rázzák
valamiféle rítus részeként a fejünk felett.
– Végeztünk – súgja oda Carissa, és betakargat a lepedővel. –
Most lazuljon el, pihenjen!
Hurrá! Elmennek! ím, eljött a mi időnk. Végre egymásnak
eshetünk. Félig hunyt szemhéjam mögül figyelem, amint a két nő
eltűnik lefüggönyzött birodalmunkból. Nagy a csend, egyedül a
pamutfüggönyöket libegteti meg a tengeri szellő. Felbámulok az
engem övező kékségre. Hang sem jön ki a torkomon, annyira
eluralkodott rajtam a tunyaság és a kéjvágy. Azt hiszem, ennél
jobban életemben nem éreztem magam. Ez maga az üdvösség!
Masszázs után, szex előtt.
– Na végre! – szorítja meg újra a kezem Ben.
– Végre!
Épp hozzáhajolnék, hogy megcsókoljam, de megelőz. Mielőtt
kettőig számolhatnék, már rajtam lovagol, kezében kis
olajosüvegcsével. Titokban szerezhette be. Ez az én férjem mindenre
gondol!
– Végre én masszírozhatlak, nem más! – mondja diadalmasan.
Olajat cseppent a vállamra, csodás, érzéki pézsmaillat. Kéjesen
szívom magamba, mialatt ő széles, magabiztos mozdulatokkal,
amelyektől megreszketek, dolgozza bőrömbe a hatóanyagot.
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– Tudja, maga fölöttébb tehetséges, Mr. Parr – mondom vágytól
remegő hangon. – Akár wellnesshotelt is nyithatna.
– Nekem mindössze egyetlen vendégre van szükségem.
Már a mellbimbómon jár a keze, aztán a hasamon, és egyre
lejjebb... Felnyögök a vágytól... Olyan régóta vágyom rá...
– Jó ez neked? – kérdezi, és a tekintete csupa tűz.
– Istenem! – lihegem. – Bizsereg minden porcikám. Ez egyenesen
elviselhetetlen!
– Nekem is.
Lehajol, hogy megcsókoljon, keze céltudatosan már a két
combom között matat...
– Istenem! – sóhajtom. – Tényleg bizsergek.
– Én is.
– Ó! – rázkódom össze.
– Tudom, hogy nem veted meg a durva szexet – kuncog, de nem
tudok osztozni a jókedvében.
Túlságosan is bizsereg minden tagom. Valami nem stimmel.
– Egy pillanatot kérek csak – lököm el magamtól Bent. – Kicsit
érzékeny lett a bőröm.
Olyan érzés, mintha apró rovarok futkároznának rajta.
– Érzékeny? – villan meg a szeme. – Bébi, hisz még el se kezdtük.
– Ez nem olyan vicces! Fáj! – nézek rémülten a karomra, ami
csupa vörös folt.
Miért ilyen vörös? Ben ismét fölém hengeredik, én pedig mindent
elkövetek, hogy illőn nyögdécseljek, mialatt ajka végigsiklik a
nyakamon. Az igazat megvallva azonban ezek inkább a fájdalom
nyögései.
– Állj! – mondom végül kétségbeesetten. – El a kezekkel! Úgy
érzem, mintha minden porcikám lángolna!
– Én is – lihegi Ben.
– Tényleg nem megy tovább! Nézz rám!
Ben végre abbahagyja, és szemügyre vesz, szemét elködösíti a
vágy.
– Kívánatos vagy – mondja kurtán. – Szívdöglesztő.
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– Nem. Mindenen kivörösödött – nézem növekvő ijedelemmel a
karomat. – És meg is duzzadtam! Nézd csak!
– Nincs ezzel semmi baj – fogdossa meg a mellemet elismerően.
Mégis, hová tette a szemét?
– Juj! – kapom el a karomat. – Ez komoly. Azt hiszem, valami
allergiás reakció. Mi van ebben a kencében? Nem mogyoróolaj? Hisz
tudod, hogy allergiás vagyok rá!
– De hát ez csak egy olaj – mentegetőzik. – Nem tudom, mi van
benne.
– Tudnod kellene! Meg kellett volna nézned a címkéjét, amikor
megvásároltad.
Hallgatunk. Ben láthatóan duzzog, mint akit mulasztáson kaptak.
– Nem én vettem ezt – mondja végül. – Niko adta, ingyen, azzal,
hogy a hotel saját készítménye.
– Ó! – sóhajtok fel, akaratlanul is bosszúsan. – És te meg se
kérdezted, mi van benne? Holott tudod, hogy mogyoróallergiám van?
– Elfelejtettem, rendben? – motyogja zavartan. – Nem
emlékezhetek minden apróságra!
– A feleséged allergiája aligha nevezhető apróságnak! – kiabálom
magamból kikelve, és eddig ismeretlen késztetést érzek, hogy
megüssem.
Minden olyan jól ment idáig. Miért kellett pont ezzel az átkozott
mogyoróolajjal bekennie?
– Nézd, ha a megfelelő szögbe helyezkedünk, talán nem fáj
annyira – pislog körbe kétségbeesetten, és félrehúzza a függönyt. –
Mi lenne, ha ráállnál arra a kőre?
– Jó.
Ugyanúgy akarom, mint ő, hogy összehozzuk végre ezt a numerát.
Ha minimálisra csökkentjük a testfelületek érintkezését, akkor talán...
Fájdalmaimmal dacolva hősiesen felmászom a kőre.
– Jujujuj...
– Ne úgy...
– Jujujuj... hagyd abba!
– Próbáljuk másik irányból!
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– Ha el tudnál fordulni kissé. Áá...
– Ez az orrod volt?
– Nem megy ez sehogyan sem – mondom, miután harmadszor
csúszom le a kőről. – Megpróbálhatnék rátérdelni, csak valami puhát
kellene alám tenni...
– Mit szólsz az ágy széléhez?
– És ha én lennék felül... Nem! Juj! Bocs, de ez igazán fáj.
– Nem tudnád a lábad a fejed mögé vinni?
– Nem – mondom mérgelődve. – Miért, te igen?
A korábbi hangulatnak annyi, miközben egyik akrobatikus
pozitúrát a másik után próbálgatjuk. Szaggatottan szedem a levegőt,
ami nem jó jel. Mostanra komolyan begyulladt a bőröm. Sürgősen
szükségem lenne valami megnyugtató, hipoallergén kenőcsre.
Ugyanakkor a szexre is vágyom. Elviselhetetlen ez a kettősség! A
legszívesebben bőgni kezdenék.
– Gyerünk! – biztatom magam dühösen. – Ha a gyökérkezelést
kibírtad, ezt is túléled.
– Gyökérkezelés? Te gyökérkezeléshez hasonlítod a velem való
szeretkezést?
Ben hangjában halálos sértettség érződik.
– Nem úgy értettem!
– Egész idáig hárítottad a szexet – acsarog magából kivetkőzve. –
Miféle istenverte nászút ez?
– Nem hárítottam a szexet – kiáltom. – Ugyanúgy akarom, mint
te, csak éppen fájdalmaim vannak. Nem próbálhatnánk meg a
tantrikus szexet? – nézek körül segélykérőén.
– A tantrikus szexet? – morogja megvetően.
– Miért, Stingnek bejött.
Úgy érzem, a sírás kerülget. A csalódás keserű könnyeit
hullatnám.
– A szád is fáj? – kérdi Ben reménykedve.
Elértem a szándékát.
– Igen, oda is kentél olajat. Ég az egész szájüregem. Ne haragudj!
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Ben kiakasztja lábát az enyémből, és lemondón az ágyra veti
magát. Akaratom ellenére is megkönnyebbülök, hogy nem
nyuvasztja tovább sajgó bőrömet. A pokol kínjait álltam ki közben.
Egy ideig magunkba roskadva ülünk. A bőröm még duzzadt és
élénkvörös. Úgy festhetek, mint egy gigantikusra nőtt aszpikos
cseresznye. Könny gördül végig az arcomon, aztán egy másik.
Ben azt sem kérdezte meg, hogy nem veszélyes-e az allergiám.
Nem mintha az lenne, de mégis. Amikor Richard először szembesült
a mogyoróallergiámmal, nyomban a sürgősségi osztályra akart velem
hajtani, utána pedig mindig lelkiismeretesen ellenőrizte a készételek
címkéit és az étlapon szereplő ételek alapanyagát. O sokkal
gondoskodóbb...
– Lottie.
Ben hangjára eszmélek. Mardos a bűntudat, hogyan gondolhatok a
volt barátomra a nászutamon.
– Igen? – fordulok feléje azonnal, hátha belelát a fejembe. –
Csak... elgondolkoztam. Semmi lényeges.
– Ne haragudj! – tárja szét a kezét őszinte megbánással. – Csak
annyira kívánlak.
– Én is téged.
– Nincs szerencsénk, és kész.
– Ez egy komplett pechszéria – mondom bánatosan. – Hogyan
szedhet össze ennyi csapást egyszerre egy pár?
– Nem annyira nászút ez, hanem vészút – ereszt meg egy élcet.
Elmosolyodom a gyenge viccen, és egészen meglágyulok iránta.
Legalább töri magát.
– Meglehet, ez a sors rendelése – mondom.
Nem gondolom komolyan, de ő kapva kap az ötleten.
– Meglehet, igazad van. Gondold csak meg, Lottie! Holnap
visszalátogatunk a panzióba. Arra a helyre, ahol először találkoztunk.
Nem lehetetlen, hogy az ég is úgy akarja, ott háljuk el a frigyünket.
– Irtó romantikus lenne. – Egészen fellelkesülök. – Megkeressük a
régi kis öblünket...
– Emlékszel még rá?

287

– Azt az éjszakát soha nem felejtem el – mondom meghatottan. –
Örökre az egyik legszebb emlékem marad!
– Nos, talán most felülmúljuk – tér vissza a jókedve. – Mennyi
ideig tart ez az állapotod?
– Nem tudom – pillantok le rákvörös bőrömre. – Túl heves volt az
allergiás reakció. Holnapra talán elmúlik.
– Jó. Akkor addig felfüggesztjük a dolgot. Megnyomjuk a
„szünet” gombot. Rendben?
– Rendben – mondom hálásan. – Azonnal megnyomjuk.
– Holnap aztán már a „lejátszás” következik.
– Utána pedig a visszatekercselés és az újrajátszás – vigyorgok rá
dévajul. – Újra meg újra.
Mindkettőnk láthatóan jobb kedvre derül ettől a tervtől. Csak
ülünk, és kibámulunk a tengerre. Fokozatosan lecsillapít a
hullámverés egyhangú ritmusa, melyet időnként a madarak vijjogása
szakít meg. Távolról, a nagystrandról muzsika foszlányai
szüremlenek ide hozzánk. Ma este élő zene szól a parton. Egy idő
után talán majd átmegyünk oda, megiszunk egy koktélt, és a zenét
hallgatjuk.
A jelek szerint kibékültünk. Ahogy ott ülünk, Ben óvatosan
átkarolja a hátam, de úgy, hogy ne érjen hozzá. Olyan, mint egy
szellem érintése. A bőröm megbizsereg válaszul, de nem törődöm
vele. Minden neheztelésem elpárolgott, valójában már nem is
emlékszem, mi volt az oka.
– Holnap – mondja. – Mogyoróolaj, inasok és hárfa nélkül. Csak
mi ketten.
– Csak mi ketten – bólintok. Meglehet, igaza van, meglehet, a
végzet akarja, hogy a panzióban legyünk újra egymáséi. – Szeretlek!
– mondom hevesen. – Emiatt talán még jobban is.
– Én is ugyanezt érzem.
Szokásos fanyar mosolyát villantja rám, amitől elönt a boldogság.
Sajgó bőröm és frusztrált libidóm ellenére ujjongó öröm tölt el. A
bokámat kifelejtettem, az is meghúzódott ugyanis, amikor a kövön
egyensúlyoztam. Hisz végső soron itt vagyunk, annyi év után újra
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Ikonoszon. Holnap pedig bezárul a kör. Visszatérünk életünk
meghatározó helyszínére, a panzióba. Oda, ahol ránk talált a
szerelem; ahol eget rengető élményeket éltünk át; arra a helyre,
amely egész életünket egyszer és mindenkorra megváltoztatta.
Ben kinyújtja a kezét, hogy megfogja az enyémet. Behúzom az
ujjaimat, hogy ne érjen hozzám (a kezem is jócskán feldagadt). Nem
szükséges magyarázkodnom, mennyire fontos nekem ez a látogatás.
Hisz érti, jobban, mint bárki más. Ezért is tartozunk össze,
elválaszthatatlanul.
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FLISS

Nem! Neeem! Mi ez a süket duma már megint?
Ben mélységesen megért engem. Úgy érzi, a sors rendelése,
ami velünk történik. Osztom a véleményét. Rengeteg időt
töltünk a jövőnk tervezgetésével. Ugyanarra vágyik, mint én.
Talán egy francia majorságban kötünk ki...
Növekvő elégedetlenséggel olvasom végig a következő három
sms-t.
Bámulatosan hangulatos volt. Fehér függönyök vettek körül a
tengerparton. Jó, nem jött be minden, amire számítottunk, de
ez nem is olyan fontos...
Ha nem is érhettünk egymáshoz, így is ÉREZTEM őt. Valóságos
földöntúli kapcsolat ez, ha érted, mire gondolok...
...soha nem voltam ilyen boldog...
Nem kúrtak, Lottie mégis a hetedik mennyországban jár. Nos, ha
megpróbáltam eddig közéjük állni, hát meg kell mondanom, hogy
csak az ellenkezőjét értem el vele, még inkább összehoztam őket.
Szép munka volt, Fliss, gratulálok!
– Minden rendben? – kérdi Lorcan az arckifejezésem láttán.
– Jobb nem is lehetne – acsargok, miközben dühösen lapozgatom
az itallapot.
Nem igazán repesek az örömtől, amióta földet értünk Szófiában,
ez azonban már a mélypont. Minden balul ütött ki, holtfáradt vagyok,
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a minibárban nincs tonik, és körülöttem bolgár örömlányok
pöffeszkednek.
Jó, nem feltétlenül mind prosti, állapítom meg, miközben újra
végignézek a hotel tetőteraszán berendezett bárban. Némelyik lehet
akár helyi topmodell is. Egyik-másik üzletasszonyra hajaz.
Gyémántok, fogsorok és Louis Vuitton csatok villognak a
félhomályban. A City Heights nem éppen a visszafogottságával
tüntet. Becsületükre legyen mondva, tudták, ki vagyok, és menten
jobb szobát adtak. Életemben nem laktam ilyen csicsás
lakosztályban, amely két jókora hálóból, nappaliból – benne házi
mozival – és tükrökkel telerakott tágas art deco fürdőszobából áll.
Később megmutatom Lorcannek, hadd sárguljon az irigységtől.
Elszorul a szívem erre a gondolatra. Nem igazán tudom, hányadán
állok vele. Néhány ital után talán világosabb lesz a helyzet.
Ez a bár is csicsás, a padlótól a mennyezetig érő üvegablakokkal,
a keskeny, körbefutó úszómedencével, melyet fekete csempe borít, és
amelyet az összes topmodell/híresség/üzletasszony méla megvetéssel
szemlél. Noah azonban kivétel. Azért nyüstöl, hogy fürödni szeretne.
– De elpakoltuk a fürdőnadrágodat – mondom vagy ötödször.
– Hadd ússzon az alsónadrágjában. Miért is ne – javasolja Lorcan.
– Igen! – rikkantja Noah. – Alsónadrágban! Alsónadrágban!
Talán nem is rossz ötlet, ha lehűti magát kissé, mert a repülőút
teljesen feldobta, folyton izeg-mozog.
– Jó – adom meg magam. – Megfürödhetsz, de ne csapj nagy
lármát! És ne fröcskölj le senkit!
Sebtében vetkőzni kezd, szerteszét hányva a ruhadarabjait.
– Vigyázz a tárcámra, kérlek! – szól oda felnőttesen, és átadja a
légitársaság reklámtárcáját. – El kéne belé pár hitelkártya is –
rendelkezik.
– Még nem vagy elég nagy ehhez – mondom, miközben
összehajtogatom a nadrágját, és a bársonyhuzatú oldalpadkára
fektetem.
– Tessék, adok egyet – nyom a kezébe Lorcan egy Starbucks
kártyát. – Lejárt – mondja nekem.
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– Hú, király! – kiáltja Noah elragadtatva, és gondosan a tárcájába
helyezi a kártyát. – Azt akarom, hogy tele legyen, mint apunak!
Már épp vitriolos megjegyzést készülök tenni az apu duzzadozó
tárcájáról, de még idejében visszaszívom. Nem akarok most
keseregni. Éljen a könnyedség és az édes élet!
– Apu keményen megdolgozik a pénzéért! – mondom hát
negédesen. – Légy rá büszke, Noah!
– Geronimo! – kiáltja Noah, és a medence felé szalad.
A következő pillanatban hatalmas csobbanással a vízbe veti
magát. A víz ráfröcsköl a közelben ülő miniruhás szőkeségre, aki
rémülten rázkódik össze, majd a vízcseppeket törölgeti a lába
száráról.
– Ne haragudjon! – szólok oda vidáman. – Ez a veszélye, ha
valaki a medence közelében ül le.
Noah a gyorsúszás elmondhatatlanul fröcskölő változatával
próbálkozik. A tetőterasz válogatott népe és a válogatott pincérek
megbotránkozva kísérik a tekintetükkel.
– Mibe fogadok, hogy a kölyök az első, aki valaha is úszott ebben
a medencében! – neveti el magát Lorcan.
Miközben Noah-t nézzük, Richard lép a bárba, a gép több utasával
együtt. Kimerültebbnek látszik, mint korábban. Hirtelen
megsajnálom.
– Helló – köszönt minket, és letelepszik mellénk a fal menti
padkára. – Fliss, nincs új híred Lottie-ról?
– De igen, van. A jó hír az, hogy még mindig nem kamatyoltak! –
mondom, csak hogy jobb kedvre derítsem.
– Hogyhogy? – teszi le a poharát Lorcan álmélkodva, hangos
csattanással. – Mi a baj velük?
– Allergiás reakció – vonok vállat közönyösen. – Mogyoróolajat
vagy valami ilyesmit kentek Lottie-ra, ez váltotta ki.
– Mogyoróolajat? – néz fel Richard aggódva. – És jól van?
Kihívták az orvost?
– Azt hiszem, jól van. Komolyan.
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– Csak mert ez a fajta reakció veszélyekkel jár. És az isten
szerelmére, hogy jutott eszükbe pont mogyoróolajat használni? Nem
figyelmeztette őket Lottie?
– Én... nem is tudom – mondom kitérőleg. – Ez meg mi? –
biccentek a papiros felé, amit Richard a kezében szorongat.
– Semmi – mondja sietve, miközben megjelenik Noah, csinos
fekete törülközőbe burkolózva. – Igazán.
– Valaminek csak kell lennie.
– Na, jó – pislog Richard riadtan hol rám, hol Lorcanre, mintha
attól félne, hogy kinevetjük. – Elkezdtem írni egy francia verset.
Lottie-nak.
– Nahát! – mondom bátorítólag. – Megnézhetném?
– Még dolgozom rajta.
Vonakodva odaadja a cetlit, én pedig torkomat megköszörülve
olvasni kezdem.
– Je t’aime Lottie, plus qu’un zloty.
Nem igazán tudom, mit mondhatnék erre.
– Hát... kezdetnek nem rossz – nyögöm ki végül.
– Szeretlek, Lottie, jobban, mint a zlotyt? – fordítja le a sort
Lorcan, mint aki nem hisz a szemének. – Ezt komolyan gondolod?
– A Lottie nehéz rím – megy át Richard védekezésbe. – Próbáld
csak meg!
– Mit szólnál a „röttyint”-hez – veti fel Noah. – Imádottam,
Lottie, hangosakat röttyint.
– Kösz, Noah. Igazán sokat segítettél – dörmögi Richard
sértődötten.
– De hisz nagyon ügyes eddig – mondom gyorsan. – Különben is
a szándék a fontos.
Richard kikapja kezemből a lapot, és az étlapért nyúl, melynek
elején a Fenséges bolgár specialitások felirat áll, belül pedig a
„könnyű falatok” jegyzékét tartalmazza.
– Látod, ez jó ötlet – mondom vigasztalón. – Egyél valamit, máris
jobban fogod érezni magad.
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Richard épphogy rápillant az étlapra, aztán leint egy pincérnőt, aki
mosolyogva lép oda hozzánk.
– Mit parancsol, uram?
– Lenne néhány kérdésem az önök fenséges bolgár
specialitásaival kapcsolatban – kezdi Richard könyörtelenül. – Itt van
mindjárt a trikolórsaláta. Ez is bolgár specialitás?
– Mindjárt utánakérdezek, uram – húzza még szélesebb mosolyra
a csaj a száját.
– És a csirkekorma? Az is bolgár étel?
– Uram, megkérdezem. – A csaj szélsebesen körmöl a
jegyzetblokkjára.
– Hagyd abba, Richard! – rúgom sípcsonton.
– Aztán itt van a klubszendvics? Erről mi a véleménye? – szívatja
tovább szegény csajt.
– Uram...
– Burgonyakarikák. Vajon Bulgária mely részéről származnak?
A pincérlány abbahagyja a körmölést, és zavartan bámulja a
kötekedő vendéget.
– Elég legyen! – sziszegem oda Richardnak, és a csajra
mosolygok. – Nagyon szépen köszönjük a segítségét. Néhány percre
még szükségünk lesz a döntéshez.
– Hisz mindössze kérdezősködtem, érdeklődtem – védekezik
Richard, miután a csaj elment. – Azt csak szabad?
– Azért mert nem tudsz franciául verset írni, nem kell kikészítened
egy ártatlan pincérnőt – rovom meg szigorúan. – Különben pedig
nézd. Mezetál. Látod, ez bolgár specialitás!
– Görög.
– Nem, bolgár.
– Te sem tudhatsz mindent. – Borongva mered az étlapra, aztán
becsukja. – Azt hiszem, lefekszem.
– És nem eszel semmit?
– Majd rendelek a szobapincértől. Viszlát reggel.
– Aludj jól! – szólok utána, ő pedig morcosán felém bólint a válla
fölött.
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– Szegény ördög – mondja Lorcan, miután eltűnt szem elől. –
Őszintén szereti a húgodat.
– Én is azt hiszem.
Senki nem ír ilyen pocsék költeményt, csak ha a szerelem annyira
elvette az eszét, hogy minden képességét megbénította.
– „Jobban, mint a zlotyt” – idézem a remekbe sikerült sort, és
felvihogok. – Hogy jön ide a zloty?.
– A „hangosakat rottyint” sokkal jobban hangzik. – Lorcan
felvonja a szemöldökét. – Noah, úgy látom, a jövő koszorús költőjét
üdvözölhetem személyedben.
Noah otthagy minket, és újra belecsobban a medencébe.
Mindketten elnézzük, hogyan tempózik vizet locskolva maga körül.
– Kedves kölyök – mondja Lorcan. – Okos és kiegyensúlyozott.
– Kösz.
Akaratom ellenére is elmosolyodom a bók hallatán. Noah tényleg
okos. Hogy kiegyensúlyozott-e? Nos, ebben már nem vagyok annyira
biztos. Vajon kiegyensúlyozott kölykök dicsekednek-e a
szívműtétükkel?
– Boldognak látszik – mondja Lorcan. – Sikerült barátilag
megbeszélni az elhelyezését?
Már ennek a szónak az említésére is hevesebben kezd verni a
szívem, harcra készen. Ereimet elönti az adrenalin. Idegesen
babrálom a nyakamban lógó pendrive-ot. Komplett szónoklatok
várnak sorukra a fejemben: hosszú, kidolgozott, maró gúnnyal
átitatott szónoklatok. Ráadásul a legszívesebben be is húznék
valakinek.
– Csak azért kérdem, mert némelyik barátom késhegyre menő
harcokat vívott a gyermekelhelyezésért – teszi hozzá Lorcan.
– Meghiszem azt – morgom a fogam között, és igyekszem
visszanyerni az önuralmamat.
Tudni akarod, milyen az a késhegyre menő harc a gyerekért? Nos,
mesélhetnék – kiáltanám oda a legszívesebben.
Ugyanakkor Barnaby figyelmeztetése is a fülemben cseng: Azt
ígérted, nem keseredsz meg, bármi történjék is.
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– És te nem szenvedted meg ezt? – firtatja tovább Lorcan.
– A legkevésbé sem – préselek ki a semmiből egy laza, derűs
mosolyt. – Nálunk minden könnyen, zökkenőmentesen zajlott. És
gyorsan – teszem hozzá a nyomaték kedvéért. – Gyorsan is.
– Szerencséd van.
– Az már igaz – bólogatok. – Óriási szerencsém!
– És jól kijöttök az exeddel?
– Olyanok vagyunk, mint két testvér.
– Ez hihetetlen! – álmélkodik Lorcan. – Biztos, hogy el akarsz
válni tőle ezek után?
– Áldom a sorsot, hogy boldogságra talált egy másik nő oldalán –
mosolygok még sziruposabban.
Magamat is meglepem, milyen folyékonyan tudok hazudni.
Valójában nem is hazugság ez már, hanem homlokegyenest az
igazság ellentéte. Akár egy izgalmas játéknak is felfoghatom.
– És az új feleséggel is hangot találsz?
– Imádom!
– Hogy áll vele Noah?
– Egyetlen boldog család vagyunk!
– Kérsz még egy italt?
– Nem, nem férne belém! – kezdeném, de aztán eszembe jut, hogy
Lorcan nem tud a kis játékomról. Sietve helyesbítek hát: – Igen,
jólesne, köszönöm.
Miközben odainti a pincért, további válással kapcsolatos
füllentéseken töröm a fejem. Ám amikor magamban fogalmazom
őket – Közös pingpongbajnokságokat rendezünk! Daniel rólam
nevezte el a most született kislányát! –, mindinkább kikívánkozik
belőlem az igazság. Kezem a pendrive-ra téved. Egyáltalán nem
tetszik már az előbbi játék. A lelkemben élő Jó Tündér távozni
készül, helyette beront a Gonosz Boszorka, és szót követel magának.
– Eszerint a volt férjed remek fickó – mondja Lorcan, miután
megrendelte az italokat. – Különleges kapcsolat lehet a tiétek.
– Igen, ő nem mindennapi lény – felelem fogcsikorgatva.
– Úgy látom, igen.
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– Olyan gondoskodó és kedves – szorul ökölbe a kezem az
oldalamon. – Karizmatikus, sármos, önzetlen, törődő... olyan... –
lihegve elhallgatok. Daniel dicsérgetése árt az egészségemnek.
Aztán... olyan ez, mint egy tüsszentés, nem lehet elfojtani. – Egy
bunkó.
Szavaimra hallgatás a válasz. Több pasi érdeklődve pillant felénk
a szomszédos asztaloktól.
– Bunkó, de azért aranyszíve van? – próbál értelmet találni a
hallottakban Lorcan, de aztán meglátja az arcomat. – Jaj, istenem...
– Végig nem mondtam igazat. Daniel egy rémálom, én pedig tele
vagyok keserűséggel, érted! Keserűséggel! – kiáltom ki
megkönnyebbülten, ami a szívemet nyomja. – A csontom velejéig, a
vérem minden cseppjéig megkeseredtem... – Hirtelen eszembe jut
valami. – De hiszen te lefeküdtél velem. Tudod, mennyi keserűség
van bennem.
Képtelenség, hogy ne vette volna észre azon az együtt töltött
éjszakán. Hiszen feszült voltam, és azt hiszem, káromkodtam is, mint
a jégeső.
– Igen, ez nekem is eszembe jutott – biccent Lorcan jóváhagyólag.
– Nem kiabáltam, amikor elélveztem, hogy „Nesze neked,
Daniel?” – mondom a tréfa kedvéért, aztán felemelem a kezem: –
Bocs, rossz vicc volt.
– Nem szükséges bocsánatot kérned – mondja Lorcan, miközben
arcizma se rándul. – Egy válást kizárólag rosszízű tréfákkal lehet
túlélni. Mi a válás leggyakoribb oka? A házasság.
– Miért olyan drága a válás? – kontrázok azonnal. – Mert megéri.
– Miért nősülnek újra az elvált férfiak? Rossz a memóriájuk.
Lorcan várja, hogy felnevessek, de én elmerülök a
gondolataimban. Az adrenalin lassan kiürült az ereimből, ismerős
gondolatok hordalékát hagyva maga után.
– A helyzet az... – mondom, és megdörgölöm az orrom –, hogy
nem jöttem ki jól a válásomból. Az ugyanis azt jelentené, hogy
ugyanaz maradtam, aki voltam...
– És ki vagy most? – kérdi Lorcan.
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– Nem tudom – mondom hosszas hallgatás után. – Olyan érzés,
mintha leforráztam volna magam, és harmadfokú égési sérüléseket
szenvedtem volna. Mivel azonban mindezt belül hordom, senki nem
vesz róla tudomást.
Lorcan összerezzen, de ő is hallgat. Azon kevesek egyike, akik
türelmesen kivárják, amíg a másik befejezi a mondandóját.
– Egy idő után már félni kezdtem, hogy elvesztettem a józan
eszemet – folytatom a poharamba bámulva. – Kitelik mindez
Dánieltől? Valóban kimondta ezeket a szörnyűségeket, és akadtak,
akik hittek neki? A válás olyan, mint egy kontrollált robbantás. Aki
kívül van, annak nem esik bántódása.
– Igen, a kívülállók – bólogat Lorcan hevesen. – Nem gyűlölöd
meg őket, amikor azt tanácsolják, hogy ne vegyél mindent a
szívedre?
– Igen – csillan fel a szemem a ráismeréstől. – „Legyél pozitív!
Hisz legalább nem csinált belőled kriplit valami iszonyú ipari
baleset” ilyenekkel jönnek.
Lorcanből kipukkad a nevetés.
– Úgy látszik, sok a közös ismerősünk.
– Teljes szívemből kívánom, bárcsak semmi közöm ne lenne
hozzá – sóhajtok fel, két kezem közé fogva a homlokomat. –
Bárcsak... nem is tudom, ki lehetne operálni az emberből
endoszkópos műtéttel az exférjét!
– Lorcan elismerő mosollyal jutalmazza az élcet. – És neked,
neked milyen volt a válásod?
– Meglehetősen csúnya – bólogat. – A pénzen is civakodtunk egy
keveset, mivel azonban nincsenek gyerekeink, ez megkönnyítette a
szétválást.
– Szerencséd van, hogy nincs gyereked.
– Nem igazán – feleli fahangon.
– De, nagyon is – erősködöm. – Úgy értem, a gyerekelhelyezés
külön pokol...
– Sajnos, mégsem igazi szerencse. – Olyan keserűen cseng a
hangja, hogy megfordul a fejemben, milyen keveset tudok a
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magánéletéről. – Nem lehetett gyerekünk – teszi hozzá kurtán. –
Mármint nekem nem. És merem mondani, hogy ez a tény legalább
nyolcvan százalékkal hozzájárult a válásunkhoz. Ha nem éppen
százzal.
Alaposan belenyakal a whiskyjébe.
Annyira ledöbbenek, hogy azt sem tudom, mit mondjak erre. Az
előbbi pár szó egy élet bánatát sűrítette magába. Nyomban el is fog a
bűntudat, hogy mit panaszkodom én a csip-csup bajaimról. Hisz
nekem legalább ott van Noah.
– Őszintén sajnálom – hebegem végül.
– Hát még én. – Fanyarul rám mosolyog. Látom rajta, hogy
megérezte a bűntudatomat. – Noha, amint mondottad, a gyerek
valóban tovább bonyolíthatta volna a dolgokat.
– Nem akartam... – hebegem –, nem sejtettem...
– Nem történt semmi – emeli fel a kezét. – Az égvilágon semmi.
Felismerem ezt a hangsúlyt, magam is gyakran élek vele. Hisz
tényleg, ugyan mi is történt?
– Őszintén sajnálom – ismétlem esetlenül.
– Tudom – bólint. – És köszönöm.
Egy darabig hallgatunk. Furcsa gondolatok kavarognak a
fejemben, de nem igazán merem elébe tárni őket. Nem ismerem őt
eléggé, a végén még akaratom ellenére is megbántanám.
Végül visszavonulok a biztonságos, semleges terepre, Lottie és
Ben dolgára.
– A helyzet az – sóhajtom –, hogy meg szeretném kímélni a
húgomat ugyanazoktól a megpróbáltatásoktól, amelyeken mindketten
keresztülmentünk. Lottie minden egyes szakításakor valami eget
verő, meggondolatlan ostobaságot követ el, amit aztán nem győz
helyrehozni. Balfogásoknak nevezem ezeket.
– Balfogások, ez tetszik – vonja fel Lorcan a szemöldökét. –
Eszerint úgy véled, hogy Ben az esedékes balfogás.
– Hát nem az? Gondold csak meg! Öt perc után megesküdni... azt
tervezgetni, hogy átköltöznek egy francia majorságba...
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– Francia majorságba? – lepődik meg Lorcan. – Ezt meg honnan
veszed?
– Lottie-tól tudom! Egyfolytában erről áradozik. Kecskéket és
csirkéket akarnak tartani, aztán majd mind őket látogatjuk, és
bagettekkel töltekezünk.
– Ez egyáltalán nem vall Benre – morfondírozik Lorcan. –
Csirkék? Biztos vagy ebben?
– Halálosan! Úgy hangzik, mint valami nevetséges ábránd. És ez
is szertefoszlik majd. Lottie is elválik, és ugyanolyan megkeseredett
lesz, mint én... – Rájövök, hogy csaknem kiabálok, de már elkéstem
ezzel. A szomszédos asztalnál ülő hapsik megint engem fixíroznak. –
Pont mint én – mondom újra, ezúttal halkabban. – Ami kész
katasztrófa lenne.
– Valódi öngól – helyesel Lorcan, de talán csak udvariasságból.
Én azonban őszinteségre vágyom.
– Érted ugye, mire gondolok? – hajolok előre. – Vajon te szívesen
vennéd, hogy valaki, aki közel áll hozzád, megtapasztalja a válás
összes kínját? Nem próbálnád megakadályozni, hogy ne rohanjon a
vesztébe?
– Eszerint azt tervezed, hogy csak úgy ukmukfukk Lottie elébe
állsz a javaslattal, hogy érvénytelenítse a házasságát, és menjen
hozzá Richardhoz?
– Nem egészen – rázom meg a fejemet. – Történetesen amondó
vagyok, hogy Richard csodás férje lenne Lottie-nak, mégsem az ő
képviseletében óhajtok fellépni. Neki magáért kell jótállnia. Én a ne
baltázd el az életedet vonalat jelenítem meg.
– Ehhez azonban arra lenne szükség, hogy a nászútjuk rémálomba
torkolljon – vonja fel Lorcan a szemöldökét.
Rövid, feszélyezett csönd következett. Közben azt fontolgatom,
beavassam-e titkos akciómba, de aztán leteszek erről.
– Igen – mondom színlelt közönnyel. – El kéne némi szerencse.
Noah slattyog oda hozzánk, a süppedős zöld szőnyegen hagyva
vizes lábnyomát. Újra könnyebbnek érzem a szívem. A fiamat
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sugárzó auraként veszi körül a remény. Elég hozzáérnem, hogy
valamennyi belém is átáramoljon.
– Ide! – integet valakinek. – Ehhez az asztalhoz!
– Már itt is vagyunk. – Pincérnő jelenik meg az asztalunknál,
kezében ezüsttálcával, rajta mutatós fagylaltkölteménnyel. – A bátor
kis katonának. Büszke lehet rá! – teszi hozzá.
Jaj, istenem, ne! Már megint! Visszamosolygok a nőre,
kellőképpen semleges mosollyal, és igyekszem elrejteni a zavaromat.
Fogalmam sincs, ezúttal hová lyukadunk ki. Lehet szívátültetés,
csontvelő-adományozás, de lehet egy új kutyakölyök is.
– Napi három órát edzeni! – szorongatja meg Noah vállát a
pincérnő. – Becsülöm a hivatástudatodat! A fia elmondta, hogy a
2024-es olimpiára edz. Tornagyakorlattal készül, ha jól értettem.
Arcomra fagy a mosoly. Tornagyakorlattal? Úgy látom, itt és
most beszélnem kell Noah fejével. Nem halogathatom tovább.
– Igazán nagyon köszönjük – nyögöm ki a pincérnőnek. Amint
eltűnik, nyomban Noah-hoz fordulok.
– Nézd, szívem! Tudod ugye, mi a különbség hazugság és igazság
között? Ez rettentően fontos.
– Igen – bólint magabiztosan.
– És azt is tudod, hogy nem szabad hazudnunk?
– Kivéve, ha tapintatból füllentünk – fuvolázza. – Például
megdicsérjük valaki ronda öltözetét.
Ez egy másik nagy beszélgetésünk folyománya, amelyet
körülbelül két hónapja folytattunk le, amikor Noah kíméletlenül
leszólta a nagyanyja főztjét.
– Igen, de általánosságban szólva...
– Meg ilyeneket is kell mondani: „Fenséges ez az almás pite!
Igazán szívesen vennék még belőle, de sajnos tele vagyok” –
melegszik bele Noah mind jobban a témába.
– Igen, ez így is van. Az esetek többségében azonban igazat kell
mondanunk, és nem olyanokat, hogy szívátültetésen estünk át,
amikor erről szó sincs. – Fürkészőn nézek rá, érti-e, de tökéletes
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közönnyel fogadja a szavaimat. – Drágám, ugye, nem kaptál új
szívet? – kérdem a legszelídebb hangomon.
– Nem – ismeri be.
– A repülőn mégis azt híresztelted, hogy igen. Miért?
Elgondolkozik a kérdésen.
– Azért, mert úgy érdekesebb.
– Jó, de mi lenne, ha mostantól egyszerre próbálnál érdekes lenni,
és az igazsághoz is ragaszkodnál. Mostantól azt szeretném, ha
mindig igazat mondanál.
– Jó – von vállat, mint akit az egész egyáltalán nem érint. –
Megehetem akkor a fagylaltomat?
Felveszi
a
kanalát,
és
a
fagyigombócokba
döfi,
csokoládédarabkákat szórva szét maga körül.
– Ezt jól csináltad – mondja Lorcan csöndesen.
– Nem is tudom – sóhajtok fel. – Fel nem foghatom, miért
hazudozik folyton.
– Élénk a képzelete – von vállat Lorcan. – Én nem aggódnék
emiatt. Jó anya vagy – jegyzi meg olyan tárgyszerűen, hogy azt
hiszem, félreértettem.
– Ó! — Nem igazán tudom, hogyan reagáljak erre. – Köszönöm.
– És Lottie-nak is anyja helyett anyja vagy, ha nem csalódom.
Nem ejtették fejre ezt a fickót, annyi szent!
– Az anyánk nem állt épp a helyzet magaslatán – bólintok. –
Mindig is én vigyáztam Lottie-ra.
– Érthető.
– Azt is érted akkor, mi az, amit most csinálok?
Egyszeriben kíváncsi lettem az őszinte véleményére.
– Már melyik részletét?
– Ezt az egészet – tárom szét a karom. – Hogy meg akarom
kímélni a húgomat élete legnagyobb tévedésétől. Igazam van, vagy
esztelenség, amit művelek?
Lorcan nem felel egy ideig.
– Azt hiszem, nagyon kitartó és gondoskodó vagy, tisztellek is
érte. Ettől még esztelenség, amit művelsz.
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– Dugulj el! – bököm oldalba.
– Te kérted ki a véleményemet.
Ő is oldalba bök. Úgy érzem, mintha áram ütött volna meg, s a
közös éjszakánk emlékképei is elöntik a tudatomat. Olyan élénkek
ezek az emlékek, hogy elakad a lélegzetem. Lorcanre nézek, aki
összepréseli a száját; ő is hasonló emlékekkel küzdhet.
Bőröm felbizsereg a felidéződő pillanatoktól, és valami kellemes
várakozástól. Hisz itt vagyunk, ketten egy hotelben. Sima ügy. A jó
szex isten ajándéka, amit az utolsó cseppig ki kell élvezni. Én
legalábbis ezt vallom.
– És, azt mondod, nagy a lakosztályod? – kérdi Lorcan, mint aki
olvas a gondolataimban.
– Két hálószobája van – vetem oda közönyösen. – Egy nekem,
egy pedig Noah-nak.
– Ááá.
– Igazán tágasnak mondható.
– Ááá.
Tekintetünk egymásba kulcsolódik, olyan kecsegtetően, hogy
önkéntelenül beleborzongok. Nem mintha máris felrohanhatnánk az
emeletre, és letéphetnénk egymásról a ruhát. Hiszen itt ül mellettem
a hétéves fiam, őt előbb le kell fektetni.
– Mi volna... ha harapnánk valamit – javaslom.
– Igen! – rikkantja Noah, aki már a végére járt a fagylaltjának, és
született társasági emberként kapcsolódik be a beszélgetésbe. – Én
hamburgert kérek, krumplival! Egy óra leforgása alatt hárman
bekebelezünk egy klubszendvicset, egy hamburgert, egy normál adag
hasáb-burgonyát, egy tányér ráktempurát, három csokis sütit meg
egy tele kosár kenyeret. Noah mostanra félálomban hever mellettem
a fal melletti padkán. Alaposan kiszaladgálta, kimozogta magát.
Összebarátkozott a bár valamennyi bolgár prostijával, akik kólával és
szalmaburgonyával traktálták. Még valami bolgár pénzt is kapott
tőlük, amit legnagyobb bánatára vissza kellett adnia.
A bár közönsége most egy hattagú együttes számait hallgatja. A
megvilágítás még gyérebb, mint korábban, és istenien érzem magam.
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Három pohár bort ittam meg, ez is dolgozik bennem. Lorcan keze
mindegyre nekiütközik az enyémnek. Egy teljes éjszaka áll előttünk.
Csodás lesz! Kiveszem a tálból az utolsó édesburgonya-hasábot.
Tekintetem Noah tárcájára téved, amely mellette hever az ülésen.
Tömve van hitelkártyának tűnő valamikkel. Honnan a fenéből
szedhette őket össze?
– Noah? – bököm meg, hogy felébresszem. – Édesem, mik ezek a
tárcádban?
– Hitelkártyák – feleli álmosan. – Úgy találtam őket.
– Azt mondod, találtad?
Megfagy a vér az ereimben. Egek ura! Csak nem lopkodta össze
ezt a tömérdek hitelkártyát? Felkapom a tárcát, és felháborodva
kihúzkodom a gyanúsnak tetsző lapkákat. De nem hitelkártyák,
hanem...
– Szobakulcsok! – ismer rájuk Lorcan, mikor hozzávetőlegesen
hetet gyűjtök be belőlük.
A tárca dugig van mágneses szobakulcsokkal, összesen vagy
hússzal.
– Noah! – rázom fel a gyereket. – Honnan valók ezek, drágám?
– Mondtam, találtam őket – feleli méltatlankodva. – Az
asztalokon meg mindenütt. Szerettem volna néhány hitelkártyát a
tárcámba... – válaszolja, és már csukódik is le a szeme.
Felnézek Lorcanre. Tele a kezem szobakulccsal. Úgy tartom őket,
akár a kártyalapokat.
– Most mi legyen? Vissza kell adnom valamennyit.
– Mind egyformának látszik – röhinti el magát Lorcan. – Jó
szerencsét az akcióhoz.
– Ne nevess ki! Nem is olyan vicces! Óriási botrány lesz, ha ezek
mind rájönnek, hogy hiányzik a kulcsuk.
A mágneskártyákra nézek, és a következő pillanatban már
fuldoklom a röhögéstől.
– Vissza kell tenni őket – jelenti ki Lorcan határozottan.
– De hová? – nézek körbe az elegáns vendégseregen, amely az
együttes számait élvezi, és tudomást sem vesz az izgatottságomról.
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– Nem tudhatom, melyik kulcs kié, hacsak nem fordulok a
recepcióhoz...
– A következőt javaslom – javasolja Lorcan. – Szétterítjük őket a
bár különböző pontjain, akár a húsvéti tojásokat. Mindenki az
együttesre figyel, senki nem veszi észre.
– De honnan fogják tudni, hogy melyik kulcs kinek a szobáját
nyitja? Az egyik olyan, mint a másik!
– Majd bevetjük a hatodik érzékünket. Add ide a felét! – mondja,
és kikotor a tárcából pár kártyát.
Lassan, óvatosan felkelünk. A banda a Coldplay számait játssza a
félhomályban, senki se hederít ránk. Lorcan magabiztosan megindul
a bárpult felé. Mentében lehajol, és villámgyorsan az egyik asztalon
hagy egy mágneskártyát.
– Bocs, de kissé ingatag az egyensúlyom – szól oda a
vendégeknek.
A példáját követve másik asztaltársaságot cserkészek be. Úgy
teszek, mintha egy lámpaburát csodálnék meg. Közben három
kártyát ejtek mintegy véletlenségből az üveglappal fedett asztalra.
Lorcan gyors iramban halad előre a bárban. Ügyesen benyúl a
bárszékek és a hátak mögé.
– Maga ejtette ezt el, ugye? – jegyzi meg egy csaj kérdő
tekintetére.
– Á, köszönöm! – a csaj elveszi tőle a mágneskártyát, nekem
pedig görcsbe rándul a gyomrom.
Félig elborzaszt, félig feldob a cselünk. Végül is iszonyú átverés!
Az a kártya semmiképpen nem a csaj kulcsa. Néhány vendég
holtbiztosán dührohamot kap majd hajnal felé...
Lorcan már a színpad közelében jár. Most egy szőke lány fölé
hajol, és pofátlanul kártyát dob az ő asztalára is. Ahogy találkozik a
tekintetünk, rám kacsint. Nevethetnékem támad. Amilyen hamar
csak tudok, megszabadulok a maradéktól, és sietek vissza Noah-hoz,
aki mostanra édesdeden alszik. Odaintem a pincért, aláírom a
számlánkat, a karomba veszem a gyereket, és várom, hogy Lorcan
csatlakozzon hozzánk.
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– Ha lefülelnek, nekem annyi – morgom a fogam között.
– Bulgária lakóinak száma hét és fél millió – világosít fel Lorcan.
– Ezzel az erővel akár Bogotában is tarolhatnál.
– Nos, semmi kedvem hozzá.
– Miért? Lehet, hogy máris köröznek. Jártál már ott?
– Történetesen igen – vágom ki a rezet. – És biztosíthatlak, hogy
nem köröznek.
– Lehet, hogy csupán eddig nem ért utol a törvény keze.
Ez a beszélgetés annyira agyament, hogy óhatatlanul is
elmosolyodom.
– Gyere akkor! Meneküljünk, mielőtt üldözőbe vesznek minket a
kulcsok feldühödött tulajdonosai.
Kifelé menet a karját nyújtja.
– Szívesen átveszem Noah-t, ha akarod. Nehéznek látszik.
– Emiatt ne fájjon a fejed – vágom rá gépiesen. – Megszoktam.
– Ami nem jelenti azt, hogy nem nehéz.
– Na, jó.
Furcsa érzés, hogy átadom a gyereket Lorcannek. A helyzet az,
hogy máris sajog a vállam, ezért megkönnyebbülök, mikor lekerül
róla Noah súlya. A lakosztályunkhoz érve Lorcan egyenesen az
ágyába szállítja a fiamat. Olyan mélyen alszik, hogy meg se moccan.
Leveszem a cipőjét, de nem ébred fel. Majd holnap este fogat moshat
és felveheti a pizsamáját, ha akarja.
Lekapcsolom a villanyt a szobában, és az ajtó felé indulok. Egy
pillanatra úgy állunk ott Lorcannel, mint két szülő.
– Szóval – mondja, mire kellemes várakozás lesz úrrá rajtam.
Izmaim valósággal táncot járnak, alig várják, hogy újra
működésbe lendüljenek. Nekem több jó jut ki a szexből, mint Lottienak, fut át az agyamon. Menten lelkifurdalásom is támad, igaz, hogy
csak egy icipici. Hisz ez csak átmeneti mélypont, előbb-utóbb neki is
eljön az igazi nászút, igazi örömökkel.
– Kérsz inni? – kérdezem, nem mintha magam szomjas volnék, de
el szeretném nyújtani a pillanatot.
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Ez a lakosztály egyenesen kamatyolásra termett a sok füstüveges,
izgató tükörrel, a puha, érzéki szőnyegekkel meg a kandallóban
pislákoló hamis lángokkal. Több célszerűen elhelyezett bútordarabot
is felmértem, hol is omolhatnánk egymás karjába.
Miután kitöltöttem Lorcannek a whiskyjét, magam egy bámulatos
fotelbe telepszem a pohár borommal.
A kárpitja sötétlila bársony, s széles, domború karfával, süppedős
üléssel és buján megdöntött háttámlával kényeztet. Remélem,
izgatóan festek, ahogy két karomat a karfára helyezve
hátrahanyatlom. Hagyom, hogy a ruhám felcsússzon a lábszáramon.
Minden porcikám izzó vágytól lüktet, mégsem akarok elsietni
semmit. Beszélgessünk csak előbb. (Vagy bámuljuk egymást
kétségbeesett vágyakozással. Annál jobb.)
– Vajon mit csinálhat most Lottie és Ben – töri meg a csöndet
Lorcan. – Remélem, hogy nem... – vonja meg a vállát sokat sejtetően.
– Jaj, csak ne!
– Szegények! Bármit mondasz, kegyetlenül nincs szerencséjük.
– Bizony – mondom, csak úgy nagy általánosságban, és
belekortyolok a boromba.
– Úgy értem, miféle nászút az szex nélkül.
– Borzalmas – helyeslek. – Tényleg rájuk jár a rúd.
– Ráadásul kivárták annak rendje és módja szerint – szalad ráncba
az arca, ahogy felidézi a történteket.
– Jesszusom! Azt ember azt gondolná, egy klotyóban is
lezavarhatták volna, de nem.
– Megpróbálták, de elkapták őket.
– Nem mondod? – néz rám meglepetten. – Ez komoly?
– A Heathrow-n. A VIP-váróban.
Lorcan hátraveti a fejét, úgy kacag.
– Na, majd húzni fogom ezzel Bent. Ezek szerint a húgod mindent
elmond neked, ugye? A szerelmi életéről is?
– Közel állunk egymáshoz.
– Szegényke! Még a Heathrow klotyójával sem volt szerencséje.
Ezt nevezem pechnek!
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Nem felelek azonnal. A bor, amit most iszom, erősebb, mint a
bárban elfogyasztott italok, és kezd a fejembe szállni. Fokozatosan
elködösül a tudatom. Lorcan továbbra is a balszerencséről értekezik,
de téved. A szerencsének ehhez semmi köze. Lottie és Ben miattam
nem hálta el a házasságát. Az én közbelépésem miatt. Hirtelen
legyűrhetetlen késztetést érzek, hogy kiadjam a titkomat.
– Nem annyira szerencse dolga ez... – kottyantom ki.
Lorcan azonnal rá is harap.
– Hogyhogy?
– Nem a véletlen műve, hogy Lottie és Ben még nem bújt ágyba,
hanem az enyém. Mindent én gondoltam ki, elejétől végig.
Elégedetten dőlök hátra, mint egy királynő a trónusán, büszkén,
hogy távirányítással befolyásolhatok egy nászutat.
– Hogyan?
Lorcan annyira meglepődik, hogy majd szétvet a büszkeség.
– Van egy emberem, aki a kezemre játszik a helyszínen –
világosítom fel. – Szóról szóra teljesíti a parancsaimat.
– Mi a csudáról beszélsz? Miféle embered van ott?
– A hotel személyzetéhez tartozik. Ő tesz arról, hogy Ben és
Lottie addig ne jöhessen össze, amíg oda nem érek. Jól működő
csapatot alkotunk. Eddig sikerrel jártunk, nem feküdtek le egymással.
– De hát hogyan... – vakarja meg a fejét értetlenül. – Hogyan
tudsz megakadályozni egy párt abban, hogy szexeljenek?
Istenem, de lassú a felfogása!
– Nem volt nehéz. Ott voltak az ágyak, aztán leitattuk és
mindenhová követtük őket, akármerre indultak. Végül az a
mogyoróolaj-masszázs tett be nekik...
– Te állsz az egész hátterében? – néz rám villámsújtottan.
– Igen, én! Én hangoltam össze az egész akciót! – Előveszem a
mobilomat, és feléje lengetem. – Tessék, megnézheted! Itt van
minden sms. Az összes utasításom.
Szavaimat mélységes csönd követi. Várom, hogy megdicsérjen,
ehelyett döbbenten hallgat.
– Tönkretetted a tulajdon húgod nászútját?
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Van valami az arckifejezésében, amitől kényelmetlenül kezdem
érezni magam. A „tönkretetted” sem tetszik túlságosan.
– Nem volt más választásom! Mi mást tehettem volna? – Kezd
félresiklani ez a beszélgetés. Valahogy vészjósló Lorcan ábrázata, de
az enyém is kényszeredett. Szinte látom magamat, ahogy
mentegetőzöm, és nem tetszik a látvány. – Meg kell értened, hogy
muszáj volt akadályt gördítenem az útjukba! Ha egyszer elhálják a
házasságot, nem lehet érvényteleníteni. Lépnem kellett. Ez volt az
egyedüli megoldás...
– Neked elment az eszed?. Teljesen megzakkantál? – Lorcan olyan
erélyesen ripakodik rám, hogy megrémülök. – Természetesen nem ez
volt az egyedüli megoldás...
– Mégis ez volt a legcélszerűbb – szegem fel dacosan az állam.
– Nagyon tévedsz! Mi lesz, ha Lottie rájön?
– Nem jön rá.
– Van rá esély.
– Na bumm – nyelek egy nagyot. – Az ő érdekében tettem...
– Ezért kenetted be mogyoróolajjal? Mi lett volna, ha belehal az
allergiás reakcióba?
– Nem halt bele – mondom feszengve. – Hagyd ezt abba!
– De azért fájdalmak között tölti az egész éjszakát. Most boldog
vagy?
– Nincsenek fájdalmai.
– Honnan tudod? Jesszusom! – Egy pillanatig a fejét fogja, aztán
felnéz. – Újra kérdezem, mi lesz, ha Lottie rájön a turpisságra?
Felkészültél arra, hogy esetleg egy életre tönkretetted a jó
viszonyotokat? Mert ennek nézhetsz elébe!
Csönd honol a lakosztályban, noha a füstüveg tükrök még mintha
visszavernék az elhangzott szavakat. Éles, vádló szavakat. Az
erotikus feszültségnek egyszer és mindenkorra lőttek. Tudatom
mélyén ott lappanganak a szavak, amelyekkel visszaédesgethetném
magamhoz Lorcant, de túl kába és lassú vagyok ahhoz, hogy
előbányásszam őket. Azt hittem, imponálni fogok neki. Hogy
megért. Hogy...
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– Te beszélsz balfogásokról? – szólal meg hirtelen. – Mi a franc
ez, ha nem kontármunka.
– Miért? – vicsorgok rá.
A balfogásokról csak hallgasson. Ez az én felségterületem.
– Fájdalmas váláson mész keresztül, ezért hebehurgyán nekilátsz,
hogy megmentsd ugyanettől a húgodat. Mindehhez azonban
tönkrevágod a nászútját. Mi ez, ha nem kicseszett balfogás?
Köpni, nyelni nem tudok a döbbenettől. Micsoda? Hogy mondta?
– Fogd már be végre! – jön meg végre a szavam. – Mit tudsz te
erről? Nem lett volna szabad elmondanom.
– Ez Lottie élete – néz velem farkasszemet harciasam – Az övé,
senki másé! És óriási hibát követsz el, ha beleavatkozol. Meglátod,
keservesen meg fogod bánni.
– Ámen – mondom gúnyosan. – Vége a szentbeszédnek?
Lorcan tovább csóválja a fejét. Pár korttyal magába dönti a
whiskyt, és tudom, hogy itt a vége. Mindjárt elmegy. Az ajtó felé
indul, aztán megáll. A hátán látom, mennyire feszült. Gondolom,
ugyanolyan kényelmetlenül érzi magát, mint én.
Kellemetlen gondolatok rohannak meg, és a gyomrom is
kegyetlenül sajog. Bűntudat mardos, nem mintha hajlandó lennék
elismerni. Valamit mégis ki kell mondanom, miheztartás végett.
– Csak hogy tudd – mondom, és megvárom, amíg hátrafordul. –
Igenis törődöm Lottie sorsával! Nagyon is! – hagy cserben a
hangom. – Nem csupán a húgom, de a barátom is. És mindezt
kizárólag érte tettem.
Egy pillanatig rám mered, kifürkészhetetlen arckifejezéssel.
– Tudom, hogy azt hiszed, jogod volt minderre – mondja végül. –
Tudom, hogy sokat szenvedtél, és ettől szeretnéd megóvni Lottie-t.
Mégis rossz úton jársz. Nagyon, nagyon rossz úton. És ezt magad is
tudod, Fliss.
Ellágyul a tekintete. Azért, mert sajnál, jövök rá hirtelen. Sajnál,
engem! Ez már több, mint amennyit el tudok viselni.
– Nos, aludj jól – adom ki az útját.
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– Jó éjt – feleli ugyanolyan tónusban, és egyetlen további szó
nélkül távozik.
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LOTTIE

Igen, ez a sors rendelése! Maga a mennyország, a valóra vált
álom! Ben és én újra együtt siklunk az Égei-tenger hullámain! Az
üdvösség felé.
Jól tettük, hogy otthagytuk az Ambát. Tudom, hogy fényűző,
ötcsillagos hely, mégsem az igazi Ikonosz. Nem mi vagyunk. Abban
a pillanatban, amint kiléptünk a nyüzsgő forgalmú kis kikötőbe,
valami életre kelt bennem. Valami, amit mélyen magamba temettem.
Ez az az Ikonosz, amelyik az emlékeimben él. Fehérre meszelt,
spalettás, ódon házikók, árnyas utcák, az ajtó előtt gubbasztó,
feketébe öltözött öregasszonyok meg a kompkikötő. A kikötőt
megtöltötték a halászbárkák és a vízitaxik, és a mindent átható
halszagtól szinte szédelegni kezdtem. Emlékszem erre a szagra.
Mindenre emlékszem.
Az égbolt kéken ragyog a reggelben, káprázik a szemem a nap
tüzétől, ahogy itt mindig is. Hátradőlök a vízitaxiban, ugyanúgy,
ahogyan tizennyolc évesen. A lábam Ben ölében, aki lustán babrálja
a lábujjaimat. Mindketten ugyanarra gondolunk.
A bőrömnek már kutya baja. Ben mindenképpen akart volna egy
gyors numerát reggel, de lebeszéltem
róla. Miért holmi unalmas, vén szállodai ágyban pecsételjük meg
az egybekelésünket, mikor abban a kis öbölben is megtehetjük, ahol
először szeretkeztünk évekkel ezelőtt? Irtó romantikus! A
legszívesebben gratulálnék érte magamnak! Lám, itt vagyunk, annyi
év után! Visszatérünk a panzióba, már házasokként! Vajon ott
találjuk-e Arthurt, és ha igen, felismer-e? Annyira csak nem
változhattam meg. Ugyanaz a házilag festett falatnyi sort van rajtam,
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mint amit tizennyolc évesen hordtam. Remélem, nem hasad szét a
fenekemen.
Permet öntözi az arcomat, ahogy a hullámokon bukdácsolunk.
Csodás sós íze lesz tőle az ajkamnak, élvezettel nyalogatom.
Útközben elnézem a fehér falvakat, amelyeket bejártunk annak
idején. Emlékezetembe idézem a keskeny, macskaköves sikátorokat
meg a váratlanul elénk termő mesebeli kincseket, amilyen az a
márványból faragott ló torzó is volt egy néptelen tér közepén.
Felnézek, hogy megosszam ezt a gondolatot Bennel, de őt elfoglalja
az iPadje. Hallom, hogy rapet hallgat, és csipetnyi bosszúságot érzek.
Nincs jobb dolga ennél?
– Mit gondolsz, ott lesz még Arthur? – próbálok beszélgetést
kezdeményezni. – Meg az az öreg szakács?
– Nem hinném – veti oda, aztán felnéz. – Mi lehet Sarah-val?
Már megint ez a Sarah? Ismerem egyáltalán?
A zene most, ha lehet, még hangosabb, és Ben vele együtt rappel.
Hogy merészeli? Itt ül vele szemben az élete párja, csupa
szenvedély... és tessék.
– Milyen békés, gyönyörű a táj, hát nem? – mondom vészjóslóan,
de nem veszi a lapot. – Muszáj nekünk ilyen zenét hallgatnunk?
– DJ Cramp, bébi – mondja, és még hangosabban bömbölteti ezt a
förmedvényt. Baszd meg, bratyó! – zúg végig a szépséges tengeren,
mire idegesen összerázkódom.
Önző bunkó!
A gondolat minden előzetes figyelmeztetés nélkül ver gyökeret
elmémben, meg is ijedek tőle kellőképpen. Nem, Ben nem önző. És
nem is bunkó. Minden a lehető legszebb és legjobb.
Ha rap, hát legyen rap. Kicsit nehéz túlkiabálni, de nem lehetetlen.
– El se hiszem, hogy visszamegyek a helyre, amely mindent
megváltoztatott – váltok taktikát. – Az a tűzvész volt életem nagy
fordulópontja.
– Abbahagynád már azt az istenverte tűzvészt? A könyökömön
jön ki! – förmed rám Ben, én pedig döbbenten, megbántottan nézek
vissza rá.

313

Holott nincs ebben semmi meglepő. Bent soha nem érdekelte az a
tűzeset. Épp a sziget másik végében gyűjtött szivacsot a tenger
mélyén, amikor ez bekövetkezett. Kimaradt hát a nagy élményből,
nem csoda, hogy irigyli. Ennek ellenére nem kellene ilyen tüskésnek
lennie. Tudja, milyen fontos ez nekem.
– Tyűha! – kiált fel váratlanul, és az iPadjére mered.
Látom, hogy valami sms-t kapott. Meglehetősen közel vagyunk a
parthoz, van térerő.
– Ki az?
Szemlátomást odavan az izgalomtól, meg mintha büszke is lenne.
Csak nem nyert valamit?
– Hallottál Jurij Csernyakovról? Négyszemközt akar velem
beszélni.
– Jurij Csernyakov? – bámulok rá tátott szájjal. – Hogyhogy?
– Meg akarja venni a gyárat.
– Húha! És eladod neki?
– Miért ne?
Agyamban vadul kergetik egymást a gondolatok. Ez oltári! Ben
kap egy rakás pénzt, mi pedig megveszünk majd egy patinás
majorságot Franciaországban.
– Jurij velem akar beszélni. – Ben szemlátomást dagadozik a
büszkeségtől. — Személyesen engem kért a tárgyalásra. A
luxusjachtján találkozunk.
– Ez fantasztikus! – szorítom meg a karját.
– Igen, tudom, tényleg fantasztikus. Lorcan meg... – de nem
mondja tovább. – Nem számít – fejezi be rosszkedvűen.
Van ebben az egészben valami baljós, amit nem értek, de nem
érdekel. Hiszen Franciaországba költözünk! És végül a szexre is sort
kerítünk!
Egészen elfeledkezem korábbi bosszús hangulatomról, és ismét
ráhangolódom mennyei boldogságomra. Mialatt üdvözülten
kortyolgatom a kólámat, hirtelen eszembe jut valami, amit napok óta
készülök elmondani Bennek.
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– Tudod, tavaly találkoztam azokkal a tudósokkal Nottinghamben,
akik a papírgyártás újfajta, gazdaságosabb módszereivel
kísérleteztek. Valami speciális szűrőeljáráshoz van köze. Hallottál
róluk?
– Nem – von vállat –, de Lorcan bizonyára hallott.
– Ami azt illeti, megkereshetnéd őket. Hozzájárulhatnál
valamennyivel a kutatásaikhoz. Igaz, ha eladod a gyárat... – vonok
vállat magam is.
– Sebaj, azért jó ötlet – bök oldalba. – Sok ilyen jó ötleted van?
– Kismillió – vigyorgok vissza rá.
– Máris szólok róla Lorcannek – mondja, és pötyögni kezd
valamit az iPadjébe. – Mindig is nagy pártolója volt a kutatásnak és
fejlesztésnek. Rólam meg azt hiszi, hogy fütyülök az egészre.
Amúgy meg kapja be!
– írd meg neki a Csernyakov-találkozót is! – javaslom. – Talán
hasznos tanáccsal szolgál.
Ben ujjai ebben a pillanatban megállnak a levegőben, és az arca is
elutasító lesz.
– Azt lesheti – mondja végül. – És te se szólj róla senkinek – néz
rám figyelmeztetően.
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FLISS
A másnap reggel mindig förtelmes.
Szófiában, Bulgária fővárosában, ennyi benyakalt bor, egy
gyötrelmes összetűzés és egy egész éjszakai szexuális frusztráció
után a másnap reggel a förtelmesnél is förtelmesebb.
Lorcan arckifejezéséből ítélve ő is ugyanígy érez. Noah vidáman
hozzáfut, hogy üdvözölje az étteremben. Ezért ülök mellette, nem
mert ő így akarta. Vad dühvel vajazza a pirítósát, miközben én egy
croissant-t rágicsálok. Elejtett szavainkból kiderül, hogy mindketten
pocsékul aludtunk, a kávé ihatatlan, hogy egy font 2,4 bolgár levát
ér, továbbá, hogy a mai ikonoszi járatot nem törölték, már
amennyiben hihetünk a légitársaság honlapjának.
Az sem kevés, amiről makacsul hallgatunk, íme: Ben, Lottie, a
házasságuk és a szexuális életük, a bolgár politika, végül a kísérletem
arra, hogy tönkretegyem a húgom nászútját, és ilyenformán egy
életre aláássam kettőnk kapcsolatát.
Az étterem szomszédos a bárral, ahol tegnap ültünk. Innen látom
hát, amint valaki a személyzetből szűrőhálóval kotorász a
kristálytiszta vízben. Fogalmam sincs,
miért csinálja. Gyanítom, hogy Noah-n kívül egész évben senki
nem úszott a medencéjükben. Bár az igazat megvallva éppenséggel
bele is pisilhetett.
– Úszhatnék egyet? – kérdezi a gyerek, mintha csak olvasna a
gondolataimban.
– Nem – vetem oda kurtán. – Nemsokára felszállunk a gépre.
Lorcan újra a BlackBerryjével szórakozik. Végig a reggeli alatt
sikertelenül próbált elérni valakit. Nem nehéz kitalálnom, kiről van
szó, mert idővel mégiscsak felrikkant – Ben, végre –, és feláll, hogy
tőlünk távolabb bonyolítsa le a beszélgetést. Sértődötten figyelem,
hogyan sétál az uszoda szélére, ahol letelepszik a szauna bejárata
előtt. Hogy hallgassam így ki, mit beszélnek?
Felvágok egy almát, hogy levezessem a feszültségemet. Mikor
Lorcan visszatér, erőt veszek magamon, hogy ne ragadjam meg a

316

zakója hajtókájánál fogva, és ne követeljek tőle azonnali
tájékoztatást. Ehelyett közönyösen odavetem:
– Nos, összehozták már azt a numerát?
Hitetlenkedve néz rám.
– Semmi más nem érdekel ezen kívül?
– Nem! – felelem dacosan.
– Hát, ha tudni akarod, még nem jött össze nekik. Most érkeztek
meg a panzióba. Gondolom, ott akarnak kamatyolni.
A panzióban?- nézek rá ijedten. Hisz odáig nem ér el a
befolyásom. Ott nincs Niko. Hogy vinné el a fene az egészet! Hiába
volt minden eddigi erőfeszítésem...
– A húgod nem semmi – folytatja felélénkülve. – Remek ötlettel
állt elő a cég számára. Egy ideje elhanyagoltuk a kutatást-fejlesztést,
jól tudom. Ő azonban azt javasolja, társuljunk be egy nottinghami
kísérletsorozatba, amelyről tudomása van. Kis csapat, ezért is nem
hallottam róluk eddig, mindamellett úgy hangzik, hogy pont azzal
foglalkoznak, ami minket a legjobban érdekel. Együtt
finanszírozhatnánk a projektet. Briliáns gondolat!
– Á, igen – mondom szórakozottan. – Lottie egy
gyógyszergyárban dolgozik, állandóan dolga van tudósokkal.
– Egész pontosan mi a munkája?
– Munkaerőt toboroz a vállalatnak.
– Tényleg? – csillan fel Lorcan szeme. – Tökéletes. Épp kilépett a
személyzeti osztály vezetője. Kell valaki a helyére.
– Micsoda?
– Ő vezethetné a személyzeti osztályt, ha ennyire tele van jó
ötletekkel. Felügyelhetné az ingatlant... – Szinte látom, hogy
kattognak Lorcan agyának fogaskerekei. – Hisz Bennek pont erre
volt szüksége! Egy olyan feleségre, aki az üzleti életben is partnere
lehet. Aki ott áll az oldalán, és...
– Állj le, ha mondom! Nem rabolhatod el a húgomat, hogy a
boldog családanyát játssza Staffordshire-ben!
– Miért nem? – csodálkozik el Lorcan. – Mi ellene a kifogásod?
– Az, hogy az egész nevetséges. Badarság!
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– Ez aztán mindennek a teteje! – háborodik fel. – Honnan tudod,
hogy nem ez a nagy szerelem a húgod életében? Hogy nem ez az
esélye a boldogságra?
– Jaj, az isten szerelmére! – rázom meg a fejem ingerülten.
A kérdés olyan ostoba, hogy felelni sincs rá kedvem.
– Én pedig úgy vélem, hogy Ben és Lottie igenis boldogok
lehetnek együtt. A magam részéről nekik drukkolok – jelenti ki
Lorcan.
– Nem állhatsz át a másik oldalra! – kiáltom magamból kikelve.
– Soha nem álltam a te oldaladon – vág vissza. – Hisz te lökött
vagy.
– Lökött! – kap a szón Noah, aki gurul a nevetéstől. – Mama
lökött! – kiabálja elragadtatottan.
Még komorabban meredek Lorcanre, mialatt dúlva-fúlva
kavargatom a kávémat. Áruló!
– ló reggelt mindenkinek.
Felnézve látom, hogy Richard közeledik az asztalunkhoz.
Nagyjából ugyanolyan hangulatban van, mint mi mindannyian,
vagyis az öngyilkosság határán jár.
– Jó reggelt – viszonzom a köszöntését. – Jól aludtál?
– Borzalmas éjszakám volt – feleli zordul, és tölt magának a
kávéból. – Nos, megvolt a dolog? – pillant a mobilomra.
– Az isten megáldjon, neked ez a rögeszméd! – zúdítom rá a
rosszkedvemet.
– Még te beszélsz! – morogja Lorcan a foga között.
– Mi volt meg? – érdeklődik Noah is.
– Miért, neked nem rögeszméd? – ellenkezik Richard is.
– Nem vagyok rögeszmés. Ami azt illeti, nem volt meg –
nyugtatom meg.
– Mi volt meg? – nyaggat tovább Noah.
– Nem vitték be a lompost a málnásba – jegyzi meg Lorcan, és
kiissza a kávéját.
– Lorcan! – csattanok fel. – Ne mondj ilyeneket!
Noah pukkadozik a nevetéstől.
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– Nem vitték be a lompost a málnásba! Nem vitték be a lompost a
málnásba! – kántálja.
Gyönyörű! – dühtől eltorzult arccal meredek Lorcanre, aki
rezzenéstelenül állja a tekintetemet. Különben is, „málnás”?
Életemben nem hallottam még így nevezni.
– Látom, jól szórakozol? – fordítja Richard minden haragját
Lorcan ellen. – Neked az egész csak egy jó hecc, ugye?
– Lassan a testtel, Sir Lancelot – veszíti el Lorcan is a türelmét. –
Ideje lenne feladnod a küzdelmet. Egyetlen nő sem éri meg ezt az
ámokfutást, nekem elhiteted.
– Lottie igenis megérdemli, hogy harcoljak érte! – szegi fel az
állát Richard. – Nem fogom feladni, most különösen nem, amikor hat
óra múlva személyesen is láthatom. Pontosan hat óra múlva,
számolom az időt. – Elvesz a tálról egy pirítást. – Hat óra, és
találkozom vele.
– Bocs, de tudnod kell, hogy több lesz ennél – teszem a kezem az
övére. – Már nem a hotelben vannak, hanem a panzióban.
Richard elkerekedett szemmel, rémülten mered rám.
– Basszus! – mondja végül.
– Tudom, tudom.
– Kúrni fognak ott, az száz.
– Talán igen, talán nem – mondom, önmagam megnyugtatására is.
– És kérlek, vigyázz, hogy beszélsz a gyerek előtt – pillantok Noahra.
– Pedig erre mérget vehetünk – roskad magába Richard. – Az a
hely Lottie számára maga Tündérország.
A sárga út, amelyik elvezet Ózhoz, a nagy varázslóhoz. Naná,
hogy... Ben beviszi a farkast a málnásba – mondja ki gondolkozás
után.
– A lompost – javítja ki Lorcan.
– Fogjátok már be! – förmedek rájuk.
Ahogy ott ülünk némán, egy pincérnő kifestőkönyvet hoz Noahnak, aki örvendezve veszi el tőle.
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– Lerajzolhatod aput és anyut – javasolja a nő, és egy doboz
ceruzát is ad a gyereknek.
– Apukám nincs itt – magyarázza Noah udvariasan, és az
asztalunknál ülő két pasira mutat. – Egyik sem a papám.
Hát ez remek. Mit gondolhat rólunk ezek után a nőci?
– Üzleti úton vagyunk – mondom gyorsan, széles mosollyal.
– A papám Londonban lakik, most azonban Hollywoodba
költözik – csacsog tovább Noah.
– Hollywoodba! – kiáltok fel.
– Igen! Egy filmsztár lesz a szomszédja.
Elszorul a gyomrom. Egek, ez Noah legújabb hazugsága!
Közvetlenül a Nagy Beszélgetésünk után! Amint a pincérnő távozik,
a gyerekhez fordulok.
– Noah, édesem! Emlékszel, mit mondtam arról, hogy csakis
igazat mondhatsz?
– Igen – feleli, mintha mi sem történt volna.
– Miért mondtad akkor, hogy a papád Hollywoodba költözik? –
Kezdem elveszíteni a türelmemet, de nem tudom megfékezni
magam. – Nem hordhatsz össze ilyeneket! Átejted ezzel az
embereket.
– De hát ez igaz!
– Nem, nem az! A papád nem költözik Hollywoodba!
– De igen. Nézd, ez a címe! Az áll rajta, hogy Beverly Hills. Apu
szerint az ugyanaz, mint Hollywood. Lesz úszómedencéje, és
úszhatok benne!
Ezzel a zsebébe nyúl, és előhúz egy cetlit. Elképedve meredek
Daniel kézírására.
ÚJ CÍM
Daniel Phipps és Trudy Vanderveer
5406 Aubrey Road
Beverly Hills
CA 90210
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Megrökönyödve pislogok. Beverly Hills? Hát ez meg mi a csoda?
Ez a legújabb?
– Egy pillanat, Noah – mondom, magamnak is idegennek tetsző
hangon, és székemből felállva máris tárcsázom Daniel számát.
– Fliss – szól bele a vonalba mérgesen, a „jógázom, mi az már
megint?” modorában.
– Mi ez a Beverly Hills dolog? Csak nem oda költözöl? – kérdem
egy szuszra.
– Nyugi, bébi – próbál lecsillapítani.
Bébi?
– Már hogy nyugodhatnék meg – mondom. – Igaz ez?
– Eszerint Noah beszélt róla.
Elfacsarodik a szívem. Los Angelesbe költözik, és még csak
szólni se méltóztatott róla!
– Trudy munkája miatt – mondja. – Tudod, hogy médiajogász,
nem? Felmerült ez a nagyszerű lehetőség, és mivel úgyis kettős
állampolgárságom van...
Tovább beszél, de már nem hallgatok oda. Valamiért az esküvőnk
jut eszembe. Menő esküvő volt, mindenféle vicces ötlettel, például
személyre szabott koktélokkal. Annyira lefoglalt, hogy a vendégeim
jól érezzék magukat, hogy csupán arról az aprócska részletről
feledkeztem el, vajon a megfelelő pasashoz megyek-e férjhez.
– ...fantasztikus ingatlanügynök ez a nő, áron alul adja a házat...
– De hát Noah-val mi lesz, Daniel? – szakítom félbe.
– Noah-val? – lepődik meg. – Noah majd ide jár hozzánk.
– Hétéves és iskolás.
– Akkor tanítási szünetben. Valahogy csak megoldjuk – veti oda
hanyagul.
– Mikor indulsz?
– Hétfőn.
Hétfőn?
Behunyom a szemem, alig kapok levegőt. Elmondhatatlan,
mekkora düh száll meg, Noah helyett is. Valóságos fizikai fájdalom,
amitől a legszívesebben kétrét görnyednék. Daniel Los Angelesbe
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költözik, és fütyül arra, hogyan tartja fenn a kapcsolatot Noah-val,
egyetlen gyermekével, a fiunkkal. A mi aranyos, kedves, csapongó
fantáziájú fiunkkal. Egyik napról a másikra, csak úgy ripsz-ropsz
nyolcezer kilométerre költözik tőle.
– Rendben – felelem, és megpróbálom összekaparni magam.
Mindössze ennyit mondok, mert ugyan mi értelme lenne a további
beszédnek. – Most mennem kell, Daniel. Hamarosan újra hívlak.
– Fliss? – kel fel a székéről Lorcan. – Jól vagy?
– Mama? – néz rám Noah is aggódva.
A két férfi összenéz. Richard bólint.
– Hé, haver – szól oda könnyedén a fiamnak. – Gyere, vegyünk
rágógumit a repüléshez!
– Rágógumi! – kiáltja Noah ujjongva, és elmennek együtt.
– Fliss... te sírsz?
– Nem – mondom azonnal. – Napközben sosem sírok.
Aranyszabály ez nálam. Soha, de soha nem síííroook... – hüppögöm.
Valami nedves csorog végig az orcámon. Könny volna?
– Mit mondott Daniel? – kérdi Lorcan szelíden.
– Los Angelesbe költözik. Itt hagy minket... – Közben észlelem,
hogy egyre többen pillantanak felénk a szomszédos asztaloktól. – Jaj,
istenem! – Két kezembe temetem az arcomat. – Nem bírom tovább...
Mindjárt abbahagyom...
A hüppögés immár zokogásba torkollik. Feltartóztathatatlanul,
elemi erővel tör ki belőlem, amit eddig magamba fojtottam. Utoljára
a szülésnél éreztem magam így.
– Félre kellene húzódnunk valahová, nem vagy jó állapotban –
mondja Lorcan gyorsan. – Hová menjünk?
– Már kijelentkeztem – motyogom két zokogásroham között. – El
kéne ide egy sírószoba. A szivarszoba mintájára.
– Megvan, a gőzbe megyünk!
Lorcan megragadja a karomat, és az úszómedence felé kormányoz
az asztalok között. Meg se várja, hogy mit szólok hozzá; belöki az
üvegajtót, és betuszkol.
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Olyan sűrű pára üli meg a helyiséget, hogy úgy kell kitapogatnom
az ülést. Lélekzsongító gyógynövényillat terjeng a levegőben.
– Itt nyugodtan sírhatsz, Fliss! – szól bele Lorcan a gomolygó
gőzbe. – Senki nem hall, nem lát.
– Nem megy – nyelek egy nagyot.
Fel-felcsuklom még, de sírni nem tudok.
– Akkor mondd el, mi a gond. Daniel tehát Los Angelesbe
költözik?
– Igen. Többé nem látja Noah-t, és a jelek szerint nem is érdekli...
Velem még csak nem is közölte – tör ki belőlem.
– Azt hittem, azt szeretnéd, ha eltűnne az életedből. Legalábbis ezt
mondtad.
– Igen ezt mondtam – zavarodom össze. – És így is érzek, mégis,
ez annyira végleges. Annyira mindkettőnk megtagadásáról szól. –
Valami megint elhatalmasodik rajtam, valami szívfájdító. – Ami azt
jelenti, hogy vége. A családunknak vééégeee!
– Gyere ide, Fliss! – mutat a vállára Lorcan csöndesen, én
azonban azonnal visszahőkölök.
– Nem sírhatok a válladon – mondom remegő hangon. – Nézz
félre, kérlek!
– Már miért ne sírhatnál – neveti el magát. – Hisz lefeküdtünk
egymással, nem emlékszel?
– Az szex volt, ez sokkal szégyenletesebb – hüppögöm. – Ne nézz
ide! Menj el!
– Nem nézek félre, és nem megyek el – jelenti ki határozottan. –
Gyere!
– Nem megy – mondom kétségbeesetten.
– Gyere már ide, te buta némber! – nyújtja ki öltönybe bújtatott
karját, amelyen jókora páracsöppek ülnek.
Végül engedek, és hálás zokogással a vállára borulok.
így maradunk egy ideig: én fuldoklom a zokogástól, mialatt
Lorcan a hátamat lapogatja. Valamiért eszembe jut Noah születése.
Azonnali császárműtétre volt szükség, amitől rettegtem, Daniel
azonban végig ott maradt mellettem bemosakodva, és a kezemet
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szorongatta. Akkor még szemernyit nem kételkedtem sem benne,
sem a közös jövőnkben. Ettől újra sírhatnékom támad.
Végül felnézek, és kisimítom a hajam nedves arcomból. Érzem,
hogy megdagadt az orrom, és bedagadt a szemem. Istenuccse, tízéves
korom óta nem sírtam ilyen jót!
– Ne haragudj – kezdeném, de Lorcan feltartja a kezét.
– Csak semmi mentegetőzés.
– De hát az öltönyöd! – ébredek rá, mit is művelünk
tulajdonképpen.
Állig felöltözve ülünk egy szaunában.
– Minden válás áldozatokkal jár – mondja kedvesen. – Most épp
az öltönyöm esett áldozatul. Különben a gőz jót tesz az öltönyöknek
– teszi hozzá.
– Legalább megtisztítja a bőrünket – mondom.
– Látod, mennyi előnye van!
Valami rejtett szerkezet újabb gőzt pöfékel a helyiségbe. Annyira
se látunk, mint annak előtte. Felhúzom a lábam a mozaikcsempés
padkára, és úgy érzem, hogy a gőz védelmező burokként vesz körül.
Milyen meghitt ez a hely! És szem előtt sem vagyok, annyi szent!
– Amikor férjhez mentem, nem számítottam arra, hogy az életünk
tökéletes lesz – mondom bele a kavargó párába. – Nem tündérmesére
számítottam. És nem számítottam arra a válás során sem. De
legalább azt reméltem, hogy lesz egy... patio.
– Patio?
– Tudod, olyan kis belső kert, a szeretet és reménység valamiféle
védett szigete. De nem ez jutott nekem, hanem egy atomtámadás
utáni háborús övezet.
– Ez jó – neveti el magát Lorcan.
– Miért, neked mi maradt? Rózsakért?
– Világvége utáni, holdbéli táj – mondja kis hallgatás után.
Találkozik a tekintetünk a gőzön át. Szavak nélkül is értjük
egymást.
A gőz tovább pöfékel és gomolyog körülöttünk. Úgy érzem,
megtisztít a zavaros gondjaimtól, és csupán valamiféle tisztaság
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marad a nyomában. Minél tovább ülök itt, annál nagyobb ez a
tisztaság. Elnehezül a szívem. Lorcannek igaza van. Nemcsak most,
tegnap este is jól gondolta. Ez az egész egyetlen hatalmas tévedés.
Azonnal abba kell hagynom ezt az egész szélmalomharcot! Úgy
villan át ez az agyamon, mint egy tévéműsor címe. Add fel! Add fel!
Nem kockáztathatom, hogy elveszítem Lottie-t.
Miféle őrültség hozott el idáig? Valóban Lottie-ról szólt az
ámokfutásom, nem rólam és Dánielről? Úgy van, ahogy Lorcan
mondja, ez az egész az én tulajdon balfogásom, senki másé?
– Atyavilág, mit tettem'.
Hirtelen rájövök, hogy az utolsó szavakat hangosan mondtam ki.
– Bocs... – hebegem –, de... csak... most jöttem rá... – emelem fel
a fejem, miközben nyomorultul érzem magam.
– Hisz mindössze a húgodon akartál segíteni, legjobb tudásod
szerint – mondja Lorcan szinte kedvesen.
– Jó, teljesen eszement, buggyant módon, de mégis.
– Mi lesz... mi lesz, ha rájön? – kapom a szám elé a kezem.
Ez a gondolat úgy megrémít, hogy kis híján elájulok. Annyira
csak a sikerre gondoltam, hogy a dolog következményeiről el is
feledkeztem. Milyen idióta voltam!
– Nem muszáj megtudnia. Nem jön rá, ha most megfordulsz és
hazamész. Én hallgatok, mint a sír – így Lorcan.
– Niko sem mondja el. Ő az emberem a hotelben. Egyenesen
megkönnyebbül, ha megszabadul ettől a feladattól. Soha többé nem
avatkozom a húgom életébe, ígérem! – nézek Lorcanre.
– Áll az alku – bólint komolyan. – És most mihez kezdesz?
– Nem tudom – rázom meg a fejem. – Kimegyek a reptérre. Aztán
majd meglátom. – Megtapogatom csapzott hajamat. Újra eszembe
jut, hogy egy szaunában gubbasztok felöltözve. – Csodás látványt
nyújthatok.
– Az már igaz – ért egyet Lorcan. – így nem ülhetsz repülőre. A
hideg zuhany viszont jót tenne.
– Hideg zuhany? – bámulok rá elképedve.
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– Bezárja a pórusokat. Felélénkíti a vérkeringést. Az arcodon sem
látszik majd meg, hogy sírtál.
Komolyan mondja, vagy ugrat?
– Jó, beállók a hideg zuhany alá, ha te is – közlöm vele a feltételt.
– Miért ne? – von vállat.
Érzem, hogy mindjárt kitör belőlem a röhögés. Ezt nem
gondolhatjuk komolyan.
– Menjünk akkor – nyitom ki előtte az ajtót.
Jókora feltűnést keltünk a hotelvendégek körében, akik két
felöltözött felnőttet látnak a szaunából kilépni, az egyik ráadásul
öltönyt visel.
– Csak utánad – enged előre udvariasan Lorcan a hideg zuhany
előtt. – Majd én megnyitom a csapot, ha akarod.
– Csak rajta! – nevetek fel, és a zuhany alá lépek.
A következő pillanatban halkan felsikoltok, amint a jéghideg
vízsugár a nyakamba zúdul.
– Mama! – hasít a levegőbe Noah dobhártyarepesztő kiáltása. – Te
ruhástul fürdesz?
A fiam elragadtatott álmélkodással figyel minket Richarddal az
asztalunknál.
Utánam Lorcan áll a zuhany alá, a vízsugár felé fordítva arcát.
– Hát nem frissítő? Nem kellemesebb így? – rázza ki a vizet az
öltönye ujjából.
Egy pillanatig késlekedem a válasszal, mert őszintének szánom.
– Igen – mondom. – Sokkal kellemesebb. Köszönöm.
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LOTTIE

Nem igazán tudom, hogyan viselkedjem. Itt vagyunk újra. A
panzióban. Ami pont olyan, mint régen. De legalábbis majdnem.
Alig szálltunk ki a vízitaxiból, Ben Lorcannel kezdett tárgyalni
telefonon, ami igencsak felbosszantott. Úgy értem, ez a mi nagy
romantikus pillanatunk, ő meg erre telefonálgat. Akárha Humphrey
Bogart azt mondaná a Casablanca bán: „Nekünk megmarad Párizs...
Bocs, szerelmem, de a többit le kell nyelned."
Jól van, Lottie, fő a pozitív hozzáállás. Élvezd a pillanatot. Hisz
tizenöt éve álmodozom erről a helyről, és végre itt vagyok.
A fából ácsolt mólón állok, várva, hogy elborítsanak a nosztalgia
és megvilágosodás hullámai. Várom, hogy megeredjenek a
könnyeim, de legalább valami szívbe markoló jusson eszembe, amit
Bennek mondhatnék. Hanem bármilyen fura, egyáltalán nincs
sírhatnékom. Éppenséggel ürességet érzek belül.
Messze fölöttem már idesejlik a panzió ismerős piszkosokker
falazata meg pár ablak. Az épület kisebb, mint amilyennek az
emlékeimben él, és az egyik spaletta törötten csüng alá. Tekintetem
végigpásztázza
a sziklaszirtet. Változatlanul megvannak a sziklába vájt
lépcsőfokok, amelyek félúton elágaznak lefelé. Az egyik ösvény a
mólóhoz visz, ahol jelenleg állunk, a másik a központi strandra. Fent,
a meredély szélénél korlát húzódik. Egy figyelmeztető táblát is látok.
Figyelmeztető tábla? Ez meg mit keres itt?
Jól van, csak pozitívan, továbbra is.
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Ben csatlakozik hozzám. Megfogom a kezét. A strand egy kiugró
szikla mögött terül el, ezért innen egyelőre nem látom, megváltozotte. Különben pedig hogyan változhatna meg egy strand?
– Hová menjünk először? – kérdem halkan. – A panzióba, a
strandra vagy a titkos öblünkhöz?
– A titkos öblünkhöz – szorítja meg a kezem Ben.
Most fog el rettentően az izgalom. A titkos öböl! Itt vetkőztettük
le először egymást, miközben forró, olthatatlan kamaszvágy
remegtette meg minden porcikánkat. Itt kúrtunk napjában háromszor,
négyszer, vagy akár ötször is. Viszontlátni ezt a helyet olyan izgató,
hogy valamennyi érzékszervem riadót fúj.
– Dingit kell előbb bérelnünk.
Aztán átsiklik velem az öblünkbe, ahogyan régen is mindig.
Kihúzzuk a dingit a homokra, és rálelünk arra a kis védett
homoksávra, ahol olyan jólesett elfeküdni...
– Gyere, kerítsünk vitorlást – mondja Ben rekedten.
Ugyanannyira begerjedhetett, mint én.
– Mit gondolsz, van még kölcsönző a strandon?
– Erről csak egyetlen módon tudunk megbizonyosodni.
Hirtelen megkönnyebbült szívvel húzom a lépcső felé. Mindjárt a
strandon leszünk, ahol dingit bérelünk, utána pedig...
– Gyere! – indulok el szökdécselve a lépcsőfokokon, miközben a
szívem vadul dobol az izgalomtól.
Mindjárt az elágazáshoz érünk. Bármelyik pillanatban elénk tárul
az a szépséges, aranyló homoksáv, amely idáig várt ránk...
Szentatyám!
Döbbenten nézek le a strandra. Mi történt ezzel a hellyel? Mit
keres itt ennyi ember?
A mi időnkben a strandon alig lézengett valaki. Húszan ha voltunk
összesen a panzióban, ezért alig lehetett észrevenni, mikor
elnyúltunk a homokon.
Most azonban olyan a strand, mint valami megszállt terület.
Esetleg egy fesztivál utáni reggel. Vannak vagy hetvenen. Rendetlen
csoportokban hevernek a fövenyen, egyesek még a hálózsákjukba
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burkolóznak. A többségük diák, találgatom ránézésre. Vagy örök
diák.
Ahogy ott állunk tétován, fiatal, kecskeszakállas srác jön felénk a
lépcsőn.
– Sziasztok. Nem tévedtetek el? – köszönt minket dél-afrikai
kiejtésével.
Ami azt illeti, valóban elveszettnek érzem magam, de azért
kipréselek egy mosolyt.
– Csak... nézelődünk.
– Évekkel ezelőtt jártunk itt, és most meglátogatjuk ezt a helyet.
Sokat változott – cseveg Ben könnyedén.
– Á! – változik meg a srác arckifejezése. – Azok közül valók
vagytok. Akik az aranykorban szálltak meg itt.
– Aranykor?
– Úgy hívjuk – neveti el magát. – Rengetegen jönnek vissza a ti
korosztályotokból. Aztán arról zengedeznek, milyen volt ez a hely
mielőtt megépült a hostel. A többség szerint rá se lehet ismerni.
Lejöttök?
Miközben a srác nyomában lépegetek, magamban sértődötten
ízlelgetem a szavait. Nem öntelt kissé a zengedeznek kifejezés? Hát
még a ti korosztályotok! Jó, természetesen idősebbek vagyunk nála,
alapvetően azonban még fiatalnak számítunk. Ugyanabba a
korosztályba tartozunk.
– Miféle hostel? – érdeklődik Ben már lent a strandon. – Nem a
panzióban laktok?
– Páran igen – von vállat a fiú. – Nem sokan. Igencsak lerobbant
hely. Azt hiszem, az öreg most adott túl rajta. Mi ezért a hostelben
szálltunk meg, pár száz méterrel beljebb. Mikor is épülhetett...
megvan vagy tíz éve. Óriási reklámhadjárattal hirdették meg, és
bejött nekik. Bámulatos ez a hely! – mondja, még mielőtt
továbbmenne. – A napnyugta hihetetlenül szép. Vigyázzatok
magatokra!
Ben visszamosolyog rá, én azonban úgy érzem, mindjárt
felrobbanok. Alig hiszem el, hogy hostel épült ezen a helyen. Hisz ez
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a mi birodalmunk! Hogy merték reklámozni? – fortyogok
magamban.
Ráadásul meg kell nézni, hogy hagyták leromlani. Mindent elborít
a szemét: konzervdobozok, üres ropiszacskók, még pár használt
kondomot is felfedezek. Felfordul a gyomrom erre a látványra. Ezek
mindenütt kúrnak, ahol eszükbe jut. Micsoda tahóság'.
Jó, mi is szexeltünk a kis öblünkben, de az más volt. Romantikus!
– Hol a dingis srác? – nézek körül.
Annak idején egy gyíkra emlékeztető muki volt itt mindennap, aki
két dingit adott bérbe, de most sehol sem látom. Meglátok ellenben
egy magas, tagbaszakadt pasast, aki épp kitolja a hajóját a vízbe.
Odaszaladok hozzá.
– Hé! Bocsánat, várna egy percet?
A pasi megfordul, és kivillantja hófehér fogsorát barnára sült
arcából. A hajó oldalára helyezem a tenyerem.
– Meg tudná mondani, lehet itt vitorlást bérelni? Ez is
kölcsönözhető?
– Igen – bólint. – De korábban kell jönniük, mostanra már mindet
elvitték. Próbálják meg holnap. Az árjegyzéket megtalálják a
hostelben.
– Értem. – Elhallgatok, majd panaszosan hozzáteszem: – Az a
gond, hogy csupán ma vagyunk itt. A férjem meg én. Ez a nászutunk.
És égető szükségünk lenne egy dingire.
Magamban azt kívánom, hogy ajánlja fel gavallérosan a magáét,
de nem teszi. Tolja továbbra is ki a vízbe, és kedvesen még azt
mondja:
– Szívás.
– A helyzet az, hogy ez irtózatosan fontos nekünk – gázolok utána
a hullámokba. – Fel akartuk keresni azt a titkos kis öblöt, ahová
annak idején annyit jártunk...
– Azt az öblöt arra? – mutatja.
– Igen – felelem. – Miért, ismeri?
– Nem muszáj a tengeren menniük, a sétaúton is megközelíthetik
– mondja meglepetten.
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– Miféle sétaúton?
– Arra beljebb kezdődik – int a jelzett irányba. – Hosszan
kanyarog. Évekkel ezelőtt épült, az egész környék bejárható róla.
Rémülten nézek rá. Sétautat építettek a titkos öblünkhöz? Ez
gyalázat! Szentségtörés! Panaszlevelet írok a... valakinek. Az öböl a
mi titkunk volt, és annak is kellett volna maradnia. Hogyan fogunk
ott szeretkezni ezek után?
– Eszerint bárki odamehet?
– Igen, persze. Meglehetősen népszerű. Magunk között szólva
azért járnak oda, hogy betépjenek – vigyorodik el.
Betépjenek?- meredek rá az iméntinél is felháborodottabban. A mi
utánozhatatlan, idilli, romantikus öblünk drogtanyává züllött?
Megdörgölöm az arcomat, és a hallottakat emésztem.
– Eszerint... sokan vannak ott?
– Hát, igen. Tegnap este buliztak is. Bizonyára alszanak még. Na,
akkor én megyek.
Ellöki a dingijét, és kibontja a vitorláját.
Akkor ennek lőttek. Az egész tervünk dugába dőlt. Visszacaplatok
a sekélyesben Benhez.
– Ez a hely maga volt a tökély, de tönkretették – panaszolom. –
Nézz csak körül, mivé lett! – mutatok körbe bőszen. – Förtelmes!
Egy szemétdomb!
– Az isten szerelmére, Lottie! – mondja Ben kissé ingerülten. –
Túlreagálod ezt a dolgot. Hisz mi is szoktunk bulizni a strandon, nem
emlékszel? Mi is szemeteltünk. Arthur mindig szidott minket.
– De használt kondomot nem hagytunk magunk után.
– Talán még az sem kizárt – von vállat.
– Nem, dehogy! – tiltakozom méltatlankodva. – Hisz
fogamzásgátlót szedtem!
– Á – von vállat újra. – Elfelejtettem.
Elfelejtette? Hogy felejtheti el valaki, hogy használ-e kondomot
vagy sem a szíve választottjával?
A legszívesebben Ben képébe vágnám: „Ha tényleg szeretnél,
emlékeznél erre” de visszanyelem. Nem óhajtok kondomokról vitát
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nyitni a nászutamon. Ehelyett magamba roskadva, csüggedten
bámulok ki a tengerre.
Iszonyúan csalódott vagyok! – kiáltanám ki legszívesebben.
Egyáltalán nem így képzeltem én ezt. Az igazat megvallva, arra
számítottam, hogy egy lelket sem találunk a strandon. Azt hittem,
hogy az egész a miénk lesz. Végigszáguldunk az elhagyatott
homokon, belegázolunk a parti hullámokba, végül pedig
hegedűkísérettel, összeölelkezve hanyatlunk alá. Jó, kissé gyerekes
ábránd volt, ez azonban a másik véglet.
– Akkor most mi legyen? – kérdezem végül.
– Ettől még jól érezhetjük magunkat – húz magához Ben, és
megcsókol. – Különben is, jó azért újra itt lenni. A homok ugyanaz, a
tenger is.
– Igen – mondom, és hálásan elmerülök a csókjában.
– Lottie is ugyanaz, és a szexi sortja is – tapogatja meg a
hátsómat.
Hirtelen szükségét érzem, hogy legalább az ábrándjaim egyikét
visszaköveteljem magamnak.
– És erre emlékszel? – kérdem, kezébe nyomva a táskámat.
Nagy levegőt veszek, nekikészülök, és felszökkenek a levegőbe,
hogy hibátlan cigánykerekeket hányjak sorozatban a fövenyen.
Jujujuj!
A francba! A fejem!
Nem is tudom, mi történt, eltekintve attól, hogy a karom nem bírta
el a súlyomat. Körülöttem rémült kiáltások hangzottak fel, én pedig a
fejemen landoltam. Most a homokon elterülve heverek,
meglehetősen előnytelen pózban, és szaggatottan szedem a levegőt
az átélt sokk után.
Lüktet a karom a fájdalomtól, a lelkem meg a megaláztatástól.
Nem tudok többé cigánykerekezni? Mikor történt ez meg velem?
– Édesem – jön oda Ben szégyenkezve. – Ki ne csináld magad! –
Pillantása a sortomra téved. – Amint látom, elszakadt kissé.
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A tekintete irányát követve látom, hogy házilag festett sortom
jócskán szétrepedt. A lehető legrosszabb helyen. A legszívesebben
meghalnék.
Ben felsegít, én pedig a fájdalomtól hunyorogva dörzsölöm a
karom. Kificamíthattam vagy ilyesmi.
– Jól vagy? – szól oda egy csaj a közelből, aki farmersortot és
bikinifelsőt visel, és kábé tizenöt évesnek látszik. – Nagyobb
lendületet kellett volna venned. Valahogy így.
Azzal tökéletes cigánykereket mutat be, amit hátraszaltó követ. A
kis libuci.
– Kösz – motyogom. – Majd észben tartom. – Elveszem a táskám
Bentől. Feszélyezetten hallgatunk.
– Nos, mi legyen? – kérdem végül. – Megnézzük az öblünket?
– Meginnék egy kávét – mondja határozottan. – Meg a panzióra is
kíváncsi vagyok. Te nem?
– Hogyne, persze! – támad fel bennem újra a remény. Meglehet, a
strandnak annyi, de a panzió még talán a régi. – Csak arra kérlek, te
menj elöl a lépcsőn.
Nem akarom, hogy a sortom hasítékában gyönyörködjön.
Nem tudom, az iménti fiaskó-e az oka, vagy az edzőtermi kardio
kijelző csapott be, de nem vagyok olyan fitt, amilyennek hittem
magam. Különben is, száztizenhárom lépcsőfok az száztizenhárom
lépcsőfok. Azon kapom magam, hogy a korlátot markolászom, ennek
a segítségével húzom magam feljebb. Még szerencse, hogy Ben nem
látja. Ég az arcom, a hajam kiszabadult a hajpánt alól, és csöppet sem
szexisen lihegek. A nap tüze akkora hévvel záporozik a fejemre,
hogy igyekszem nem felnézni. A csúcs közelében mégis megteszem,
és meglepetten hunyorgok. Egy alak áll az ellenfényben. Egy lány.
– Sziasztok! – szól le hozzánk angolos kiejtéssel. – Vendégek
vagytok?
Mutatós csaj, nyugtázom magamban, ahogy feljebb kapaszkodom,
nem mindennapi dudákkal. Egy csomó közhely jut hirtelen eszembe.
Keble, mint két barna hold, pántos fehér trikó alatt duzzadozik. Nem,
inkább olyanok, mint két barna, mozgékony kutyakölyök. Még
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engem is annyira elbűvölnek, hogy a legszívesebben megérinteném
őket. Ahogy felfelé botorkálunk, és előrehajol, hogy üdvözöljön
minket, belátok dekoltázsa barlangos mélyébe.
Ami azt jelenti, hogy Ben is belát.
– Ezt nevezem! – nevet fel a csaj, mikor végre felérünk a tetőre.
Annyira lihegek, hogy képtelen vagyok megszólalni. Ben hasonló
állapotban van, mégis mintha valami fontos közlendője lenne... csak
nem a bogyós bigének?
Jól sejtettem, igen, neki.
– Az anyját! – zihálja végül, szemlátomást döbbenten. – Te vagy
az, Sarah?
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LOTTIE

Forog velem a világ. Alig térek magamhoz. Azt se tudom, hol
kezdjem.
Mindenekelőtt itt van a panzió. Hogy lehet annyira más, mint
amilyennek az emlékeimben élt? Minden kisebb, rozzantabb és
egészében véve jelentéktelenebb körülötte. A verandán ülünk, ami
korántsem olyan festői, mint ahogyan emlékeztem rá. A randa bézs
színű festék csíkokban pattogzott le róla. Az olajfaliget csupán pár
satnya fa. A kilátás szép, de semmivel se különb, mint akármelyik
görög szigeten.
Na és Arthur? Fel nem foghatom, miért istenítettem annak idején.
Miért ültem a lábánál, a bölcselkedését hallgatva? Mert egyáltalán
nem bölcs guru ő, hanem egy hetvenvalahány éves alkoholista vén
kecske. Eddig kétszer próbált letapizni.
– Ne jöjjenek vissza! – rázza cigijét a levegőbe. – Ezt mondom
minden fiatalnak. Ne látogassák meg ifjúságuk színterét! Hagyják
békén nyugodni, ahol van. Ugyan minek mindent újra előásni?
Amire szükségük volt az életúthoz, úgyis magukkal vitték már.
– Apu, elég legyen ebből! – forgatja a szemét Sarah. – Hisz ők
visszajöttek, és én örülök neki – kacsint Benre.
– Épp az utolsó pillanatban, mert eladtuk a házat. A jövő
hónapban költözünk. Kértek még kávét?
Ahogy előrehajol, hogy kitöltse, óhatatlanul is belátok megint a
dekoltázsába. A cickója ilyen közelről sem kevésbé kivételes. A
bőre, mint a selyem, a cicije meg úgy feszül a trikójának, mintha
cicidagasztó jógaórán tárná a világ elé nem mindennapi bájait.
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Ez a másik oka, hogy forog velem a világ. Valójában nem is egy
ok, hanem több. Első számú ok: Sarah egy bombázó. Második számú
ok: a napnál is világosabb, hogy közte és Ben között volt valami
annak idején, még mielőtt én megérkeztem. Egyre erre célozgatnak
kacarászva, aztán témát váltanak. Harmadik számú ok: mintha még
most is szikrák pattognának közöttük. Ha én látom ezt, nyilván ők is
látják és érzik. Mit jelent ez? Mit jelent ez az egész?
Reszkető kézzel veszem el a kávémat Sarah-tól. Azt reméltem,
hogy visszatérésünk a panzióba nászutunk diadalmas beteljesülése
lesz, ahol valamennyi szál egyetlen boldogító gombolyagban
egyesül. Ehelyett mindenféle új szálak tűntek elő a semmiből, és az
egész egyetlen boglyas gubanc. Ben a legzűrösebb. És a jelek szerint
épp most gurul el tőlem. Kerüli a tekintetemet, és amikor átkarolom,
lerázza a karomat. Láttam, hogy Sarah észrevette, mert tapintatosan
félrefordult.
– Ahogy öregszünk, az élet útjába áll az álmainknak – mondja a
magáét Arthur. – És az álmok is útját állják az életnek. Kér valaki
skót whiskyt? A nap a vitorlarúdvég fölött jár, görög idő szerint –
élénkül meg.
– Én kérek whiskyt – jelentkezik Ben legnagyobb
felháborodásomra.
Hisz még csak délelőtt tizenegy van. Nem akarom, hogy újra
elázzon. Intő pillantást küldök feléje, ami nagyjából azt jelenti:
„Tényleg olyan jó ötlet ez, drágám?” Mire ő majdhogynem rám
vicsorog. Jelentése: „Ne pofázz bele, ez az én életem!”
Sarah megint csak tapintatosan félrenéz.
Jesszusom, ez kész kínszenvedés! Van-e megalázóbb annál, mint
amikor egy idegen nő azért nem néz oda, mert te gyűlölködő
pillantásokat váltasz a férjeddel? Csak az fogható ehhez, amikor
elhasad az ülepénél a házilag festett sortod, mialatt cigánykereket
próbálsz vetni.
– Helyes, cimbora! A single maltot ajánlom.
Arthur betessékeli Bent a panzió belső helyiségeibe, én meg
egyedül maradok Sarah-val a verandán. Tapintani lehet a feszültséget
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közöttünk, és nem tudom, hol is kezdjem. Pedig rettentően szeretném
megtudni... mit is?
– Finom a kávé – vonulok vissza az udvariasság bástyája mögé.
– Köszönöm – mosolyog vissza, aztán felsóhajt. – Lottie! Csak azt
akarom mondani... Nem tudom, tudsz-e róla, hogy Ben meg én... –
tárja szét a karját.
– Eddig nem tudtam, most azonban már igen – mondom kis
hallgatás után.
– Futó kaland volt, igazán. Aput látogattam meg itt, és
összejöttünk. Az egész mindössze pár hétig tartott, ha tartott addig
egyáltalán. Kérlek, ne gondold, hogy... a világért sem akarnám...
– Nem gondolok én semmit!- szakítom félbe vidáman. – Tényleg!
– Helyes – mosolyodik el újra, kivillantva tökéletes fogsorát. –
Örülök, hogy visszajöttél. Remélem, egy sereg szép élménnyel.
– Igen, egy rakás van belőlük.
– Csodás nyár volt – kortyolgatja a kávéját. – Abban az évben
nyaralt itt Mélák Bili is. Ismerted?
– Igen, ismertem – oldódom fel kissé. – Ő meg Édi.
– És a két Ned! Akiket az egyik éjjel letartóztattak, mikor itt
voltam – vigyorodik el. – Lakat alá kerültek, apunak kellett őket
kiváltani.
– Hallottam a dologról – ülök fel, és hirtelen élvezni kezdem a
beszélgetést. – És arról hallottál, hogy elsüllyedt egy halászhajó?
– Igen – bólogat. – Aputól tudom. Ez meg a tűz együtt jól betett
annak az évnek. Még Ben is influenzás lett. Csúnyán ágynak esett.
Mit hallok? Influenza?
– Influenzás? – visszhangzom elhalóan. – Ben influenzás volt?
– Cefetül volt szegény. – Maga alá húzza a széken barnára sült
lábfejét. – Még delirált is. Őszintén aggódtam érte. Egész éjjel
ápoltam. Joni Mitchell-dalokat énekeltem neki.
Agyamban kavarognak a gondolatok. Bepánikolok. Eszerint
Sarah gyógyította ki az influenzából. Ő énekelt neki.
Ben meg azt hiszi, hogy én voltam az.
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És ekkor szeretett belém. Ezt kürtölte szét egy sereg embernek a
színpadon.
– Tyűha! Milyen rendes volt tőled! – igyekszem lazán válaszolni.
– De hát minek a múlton kérődzni, nem igaz? – nyelek egy nagyot. –
És... izé... sok vendégetek van most?
Szeretnék mielőbb témát váltani, még mielőtt Ben visszajön. De
Sarah nem figyel rám.
– A világ legfurább dolgával jött, amíg delirált – merül el
emlékeiben. – Repülni szeretett volna. Azt mondtam neki:
„Nyughass, Ben! Feküdj le! Beteg vagy!” Mire azt felelte, hogy én
vagyok az ő őrangyala. Egyre ezt ismételgette azután is. Hogy az
őrangyala vagyok.
– Kinek vagy az őrangyala? – hallom meg Ben hangját, aki
kezében pohárral jelenik meg a verandán.
– A papád mellesleg telefonál. Szóval, kinek vagy az őrangyala? –
ismétli meg az előbbi kérdését.
Görcsbe rándul a gyomrom. Sürgősen véget kell vetnem ennek a
beszélgetésnek.
– Nézzétek azt az olajfát! – sikítom, de ezek ketten levegőnek
néznek.
– Emlékszel, Ben? – nevet fel Sarah könnyedén, fejét hátravetve.
– Amikor influenzás voltál, én ápoltalak egész éjszaka. Az
őrangyalodnak neveztél. Sarah nővérnek! – Lábfejével tréfásan
megbökdösi a férjem. – Emlékszel még Sarah nővérre? Emlékszel a
Joni Mitchell-dalokra?
Ben dermedten áll. Lesújtó tekintetet vet rám, aztán Sarah-ra néz,
végül megint rám. Homloka ráncba szalad zavarában.
– De hát... te... te ápoltál, Lottie! – morogja értetlenül.
Lángol a képem. Nem tudom, mit mondhatnék erre. Miért
hitettem el vele, hogy én ápoltam? Miért?
– Lottie? – szólal meg Sarah meglepetten. – De hisz ő itt se volt!
Én voltam az, bár nem sok köszönet volt benne. Én borogattam a
homlokodat hajnalig. Ne mondd, hogy elfelejtetted! – fenyegeti meg
Bent játékosan.
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– Nem felejtettem el! – forrósodik fel hirtelen Ben hangja. Azóta is
magamban hordozom azt az éjszakát. Csak azt hittem... – néz rám
vádlón.
Égek, mint a rongy. Muszáj megvédenem magam, mindenki várja,
hogy mit tudok felhozni mentségemre.
– Talán... összekevertem... egy másik esettel – nyelek egy nagyot.
– Ugyan miféle másik esettel? – ripakodik rám Ben. – Csak
egyszer voltam influenzás. És most kiderül, hogy nem is te ápoltál,
hanem Sarah! Ami most jócskán összezavart.
A hangja kemény, kíméletlen.
– Ne haragudjatok! – néz Sarah egyikünkről a másikunkra, mintha
csak most ébredne rá, mit váltottak ki a szavai. – Nem olyan nagy
ügy.
– De igen, az! – üti ököllel a fejét Ben. – Hát nem érted, Sarah! Te
mentetted meg az életemet! Te voltál az én őrangyalom! Ez mindent
megváltoztat...
Elhallgat, nem mondja tovább.
Megbotránkozva meredek rá. Ugyan mit változtat meg? Három
perccel ezelőtt még én voltam az őrangyala. Az ember nem cseréli le
az őrangyalait, csak mert úgy hozza a kedve!
– Ugyan, menj a csudába! – rázza meg a fejét Sarah mosolyogva.
– Hisz mondtam már – néz rám, mintegy a hangulat oldására. – Ben
egy sereg zagyvaságot hordott össze angyalokról meg isten tudja,
miről. És, mivel foglalkoztok manapság? – tereli másra a
beszélgetést.
Ben gyilkos tekintetet vet rám, aztán meghúzza a whiskyjét.
– Én papírt gyártok – mondja.
Miközben a gyáráról értekezik, remegő kézzel lötykölöm
meglangyosodott kávémat. Hülyeség volt tőlem az a füllentés.
Ugyanakkor miért kell ezt ilyen halálosan komolyan venni? Az isten
szerelmére, kit érdekel, ki ápolt kit! Annyira elmerülök
gondolataimban, hogy oda se hallgatok, miről folyik a társalgás. Arra
neszelek fel, hogy Ben valami külföldre költözésről beszél. Csak
nem Franciaországról?
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– Én is a világot járom majd – így Sarah. – Egy darabig
valószínűleg a karibi térségben vitorlázgatok. – Oktatóként, hogy
pénzt keressek. Meglátom, hogyan válik be.
– Én is erre vágyom! – bólogat Ben hevesen. – A vitorlázás a
szenvedélyem. Ha van valami, amit komolyan szeretnék csinálni az
elkövetkező két évben, az az, hogy minél többet legyek nyílt vízen.
– Az Atlanti-óceánon hajóztál-e már?
– Nem, de szeretnék – csillan fel Ben szeme. – Össze kéne hozni a
legénységet hozzá. Benne vagy?
– De még mennyire! Aztán szezonban irány a Karib-tenger.
– Áll az alku!
– Akkor ezt lefixáltuk!
Nevetve csapják össze a tenyerüket.
– És te? Te is vitorlázol? – kérdezi meg Sarah tőlem is az
udvariasság kedvéért.
– Nem igazán.
Fortyogó dühvel meredek Benre. Egy szóval sem említette eddig,
hogy az Atlanti-óceánon óhajt kóricálni. Hogy jön ez össze a francia
majorsággal? És mi ez a pajtási évődés meg tenyércsapkodás? A
legszívesebben menten kérdőre vonnám a férjem, de nem akarom
Sarah előtt.
Hirtelen azt kívánom, bárcsak sose jöttünk volna ide. Arthurnak
igaza van, ne menj vissza a múltba.
– És eladjátok a panziót? – fordulok Sarah-hoz.
– Igen – bólint. – Sajnálom, de vége a bulinak. A hostel
elszipkázta a vendégeinket. Ők veszik meg a telket, ide is építkezni
szándékoznak.
– A szemetek! – morogja Ben dühösen.
– Mit tehetünk? – von vállat derűsen Sarah. – Az igazat megvallva
az után a tűzeset után már semmi nem volt a régi. Nem is értem,
hogy bírta apu ilyen sokáig.
– Az a tűzvész borzalmas volt – szólok közbe, kapva az alkalmon,
hogy végre egy téma, ami nekem kedvez.
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Reménykedem, hogy valaki felemlegeti, milyen halálmegvető
bátorsággal vettem át az irányítást, megmentve ezzel sokak életét, de
Sarah csak annyit mond:
– Micsoda tragédia!
– Egy tűzhely mondhatta fel a szolgálatot, vagy valami ilyesmi? –
találgatja Ben.
– Jaj, nem, dehogy! – Sarah olyan hevesen rázza a fejét, hogy a
fülbevalói felcsilingelnek. – Először tényleg ezt gondolták. De aztán
kiderült, hogy valaki égve felejtette a gyertyáit. A szobájában, tudod.
Illatosított gyertyákat. – Az órájára pillant. – Elnézést, de ki kell
vennem a ragut a sütőből.
Miközben eltűnik, Ben belekortyol a whiskyjébe, aztán ahogy rám
pillant, megváltozik az arckifejezése.
– Mi a baj? – vonja össze a szemöldökét. – Lottie,
lói vagy?
Nem, nem vagyok jól. Egy világ omlott össze bennem. Az igazság
olyan irtózatos, hogy rágondolni is alig merek.
– Én voltam az – lehelem elgyengülve.
– Mi voltál? – néz rám értetlenül.
– Én gyújtottam illatosított gyertyákat a szobámban! – suttogom
vadul. – Nem emlékszel a gyertyáimra? Bizonyára én felejtettem
őket égve. Rajtam kívül senki nem használt illatosított gyertyákat. A
tűzvész az én hibám volt!
Teljesen összezavarodtam, könnyek gyűlnek a szemembe. Az én
nagyszerű, diadalmas pillanatom... lyukas garast sem ér. Nem hősnő
voltam, hanem nemtörődöm, ostoba liba.
Arra várok, hogy Ben védelmezőn átkaroljon, de legalábbis
izgatottan kérdezgessen; hogy csináljon valamit, ehelyett tökéletes
közönnyel néz rám.
– Hisz... rég volt – mondja végül. – Mit számít ma már?
– Már hogyne számítana! – meredek rá, mint aki nem hisz a
fülének. – De még mennyire, hogy számít! Tönkretettem mindenki
nyarát! Tönkre a panziót! Ez borzalmas!
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Egészen beleszédülök bűnöm tudatába. Mi több, rájövök, miféle
ostoba tévedésben leledzettem ennyi éven át. Hamis emlékeket
melengettem. Igen, rajtam állt minden azon az éjszakán, csak hát
hogyan! Én okoztam a tűzvészt! A másvilágra küldhettem volna
valakit. Sokakat. Nem az vagyok, akinek hittem magam. Nem az
vagyok, akinek hittem magam!
Felzokogok. Úgy érzem, az egész életem összeomlott.
– Elmondjam nekik? Bevalljak mindent?
– Az isten szerelmére, Lottie! – morogja Ben bősz-szúsan. – Szó
sem lehet róla! Juss túl rajta, hisz tizenöt éve volt. Senki nem sérült
meg, és ma már senkit nem is érdekel ez az egész.
– Engem igen! – mondom letörten.
– Hagyd abba, kérlek! Egyfolytában azzal az átkozott tűzesettel
gyötörsz!
– De hisz nem is beszéltem róla.
– Dehogynem.
Valami elpattan bennem.
– És te? Te meg a vitorlázásról halandzsázol! – kiabálom
sértetten. – Honnan a csudából jött ez az ötleted?
Tétova döbbenettel meredünk egymásra. Mintha felmérnénk
egymást egy olyan játék résztvevőiként, amelynek nem ismerjük a
szabályait. Ben tér először magához, és újra támad.
– Hogy hihetném el ezután egyetlen szavadat is?
– Micsoda? – hőkölök vissza megrökönyödve.
– Nem te ápoltál, amikor megbetegedtem, mégis elhitetted velem,
hogy te voltál mellettem. Ezt meg miért kellett? – néz rám hideg,
engesztelhetetlen tekintettel.
– Én... én... össze voltam zavarodva – hebegem. – Bocsánatot
kérek, rendben?
De nem enyhül meg ettől sem. Szenteskedő tökfej!
– Jó – lendülök át ellentámadásba. – Ha már igazmondásról
beszélünk, volnál kedves elmagyarázni, hogyan egyezteted össze a
karib-tengeri vitorlázgatást a francia majorsággal?
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– Nem mondtam biztosra, hogy odamegyünk – vág vissza
mérgesen. – Csupán felvetettük, és te máris készpénznek vetted!
Jesszusom!
– Nem felvetettük, hanem határozott terveket szőttünk – meredek
rá elborzadva. – Én már az egész életemet erre alapoztam!
– Minden rendben? – jön ki Sarah a verandára, mire Ben arcán
nyomban megjelenik a bájolgó félmosoly.
– Hogyne! – mondja, mintha mi sem történt volna. – Csak
pihengetünk, hűsölünk.
– Kértek még kávét? Vagy whiskyt?
Nem felelek, cserbenhagyott a hangom. Most döbbenek rá az
iszonyatos igazságra: én erre a pasasra alapoztam az egész életemet,
aki itt ül előttem. Erre a könnyed modorú, hódító mosolyú
bájgúnárra, aki most hirtelen vadidegennek és ismeretlennek tűnik,
akár egy vendégszoba ágya. Tévedésnek. Nemcsak hogy nem
ismerem, de nem is értem, és attól tartok, nem is szeretem túlságosan.
Nem szeretem a férjemet!
Mintha harangot húztak volna meg a fülem mellett.
Halálharangot.
Rettenetes, irdatlan nagy hibát követtem el!
A legszívesebben azonnal elpanaszolnám Flissnek, ugyanakkor
tudom, hogy soha, de soha nem ismerhetem be előtte a tévedésemet.
Életem végéig Ben felesége maradok, és úgy teszek, mintha minden
a legnagyobb rendben lenne. Különben óriási lebőgés volna.
Rendben, ez a sorsom. Egészen belenyugszom. Rosszul választottam,
és most mese nincs, meglakolok érte.
– Remek hely ez nászutasoknak – jegyzi meg Sarah. – Jól érzitek
magatokat?
– Á, igen – feleli Ben gúnyosan. – Mesés hely. Maga a tökély.
Ellenséges pillantást vet rám, hogy beleborsódzik a hátam.
– Ezt meg hogy érted?
– Úgy, hogy nem igazán élveztük a nászutasoknak kijáró
„örömöket”, vagy igen?
– Nem az én hibám!
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– Ki utasított el ma reggel is?
– De hisz az öblünkre vártam! Úgy beszéltük meg, hogy ott
csináljuk!
Látom Sarah-n, hogy kényelmetlenül érzi magát, de nem tudok
féket tenni a nyelvemre. Torkig vagyok!
– Mindig valami új kifogással jössz – vicsorog rám Ben.
– Nem jövök kifogásokkal! – kiáltom vérvörösen. – Miért, mit
gondolsz, nekem nem hiányzik a... tudod, mi?
– Már nem tudom, mit gondoljak! – vág vissza őrjöngő dühvel. –
A lényeg, hogy nem csináltuk, és téged ez csöppet sem zavart! A
tények magukért beszélnek.
– Igenis zavart! Vedd tudomásul, hogy zavart! – sipítom.
– Várjatok csak... – néz Sarah egyikünkről a másikunkra. – Ez azt
jelenti, hogy ti ketten nem...
– Nem volt rá alkalmunk – morogja Ben a foga között.
– Húha! Ez azért szokatlan egy nászúton!
– A szobánk kész csőd volt, Ben berúgott, aztán szobainasok
üldöztek minket, és nekem allergiás reakcióm lett... – foglalom össze
az eseményeket. – Alapjában véve...
– Egy rémálom volt – fejezi be a mondatot Ben.
– Igen, az.
Mindketten csüggedten magunkba roskadunk.
– Nos, fent az emeleten vannak üres szobáink – kacsint ránk
Sarah. – Akár még kondomunk is.
– Ez komoly? – emeli fel a fejét Ben. – Van ágy az emeleten?
Franciaágy, amit igénybe vehetnénk? Fogalmad sincs, mit jelent ez
nekünk!
– Tömérdek ágy van, a panzió félig üres.
– Remek! Igazán nagyszerű! – kel életre Ben. – Akkor itt
csinálhatjuk a panzióban! Ahol először találkoztunk! Gyere, Mrs.
Parr, hadd becstelenítselek meg!
– ígérem, nem hallgatózom – poénkodik Sarah.
– Ha akarod, betársulhatsz – mondja Ben, aztán bűntudatosan rám
sandít, és sietve hozzáteszi: – Csak vicc volt, semmi több.
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Kezét nyújtja felém, a mosolya éppoly elbűvölő, mint mindig. De
a varázslat már nem működik, valami végleg elromlott.
Hallgatok, és ez a hallgatás a végtelenbe nyúlik. Agyamban
egymást kergetik a gondolatok. Mi legyen most, mi legyen?
– Nem is tudom – mondom aztán, mire Ben felhördül.
– Nem tudod? Azt mondod, nem tudod, hogy verje meg az isten?
– ordítja magából kikelve.
– Én... én most járok egyet.
Hátralököm a székemet, és lelépek, mielőtt bármit is szólhatna.
Megkerülöm a panziót, és elindulok felfelé a mögötte magasodó
bozótos kaptatón. A távolból idelátszik az új hostel, egy vasbetonüveg építmény, azon a helyen, ahol valamikor a srácok futballoztak.
Elhaladok mellette, aztán lefelé tartok a domboldalon, mígnem az
épület eltűnik szem elől. Kisebbfajta tisztásra érek, melyet olajfák
vesznek körül. Van itt egy düledező kalyiba is, amelyre nem
emlékszem a régi időkből. És szemét is akad dögivel:
konzervdobozok, ropiszacskók meg valami pita maradványai. Ahogy
nézem, égő gyűlöletet érzek az ismeretlen iránt, aki itt hagyta. Aztán
hirtelen ötlettől vezérelve, feltámadó lelkesedéssel körbejárom a kis
tisztást, és összeszedem a szemetet. Kuka sehol egy szál se, egy
nagyobb kő mellé helyezem az egészet. Az életem romokban hever,
de legalább ennyi telik tőlem.
Miután ezzel végzek, leülök a kőre. A semmibe meredek. Nem
akarok gondolkodni. Túl zavarosak és ijesztőek a gondolataim. A
nap a fejemre tűz, távolból kecskemekegés hallatszik. Erre
elmosolyodom, úgy látszik, van valami, ami nem változik.
Hátam mögött egy ideje szuszogást hallok. Egy szőke nő mássza
meg a dombot. Rózsaszín nyári ruha van rajta. Meglát a kövön, és
megkönnyebbült mosollyal indul feléje.
– Jó napot – üdvözöl. – Leülhetnék...
– Hogyne.
– Meleg van – törli meg a homlokát.
– Nagyon.
– A romokat jött megnézni? Az ókori romokat?
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– Nem – felelem bocsánatkérően. – Csak levegőzöm egyet. A
nászutamon vagyok – teszem még hozzá mentegetőzve.
Homályosan emlékszem, hogy szó volt annak idején is holmi
romokról. Valamennyien meg akartuk tekinteni, de aztán semmi nem
lett a dologból, és nem is érdekelt senkit.
– Mi is nászúton vagyunk – derül fel a nő. – Az Apollinában
lakunk, a férjem azonban elvonszolt ide. Mondtam, csak egy percre
ülök le, aztán megyek utána. – Ásványvizes palackot vesz elő, és
beleiszik. – O már csak ilyen. Tavaly is, amikor Thaiföldre mentünk,
majd a tüdőmet köptem ki. A végén fellázadtam. Azt mondtam a
páromnak: „Nincs több templom! A strandon akarok heverészni.”
Mégis, mi rossz van egy kis strandolásban?
– Egyetértek – bólogatok. – Mi Olaszországban voltunk, és végehossza nem volt a templomoknak.
– Templomok! Nekem mondja! – forgatja a szemét. – Velünk is
ugyanez történt Velencében. Mondom a páromnak: „Miért csak itt
jön rád a templomjárás, a szabadságunk idején? Miért nem
Angliában?”
– Én is ugyanezt mondtam Richardnak – helyeselek lelkesen.
– Az én férjemet is Richardnak hívják – kapja fel a nő a fejét. –
Hát nem fura? Mi a vezetékneve?
Mosolyogva néz rám, én azonban ijedten meredek rá. Mit is
mondtam? Miért megint Richardon jár az eszem, és nem Benen? Mi
ütött belém?
– Voltaképpen – dörgölöm meg az arcomat, megpróbálva rendet
tenni a gondolataim között –, voltaképpen nem is Richardnak hívják
a férjemet.
– Ó! – lepődik meg. – Elnézést kérek. Mintha az előbb azt mondta
volna... Jól van? – sandít rám gyanakodva.
Egek ura! Nem tudom, mi bajom. Könnyek gördülnek végig az
orcámon. Sok-sok könny. Letörlöm őket, és mosolyogni próbálok.
– Ne haragudjon – nyelek egy nagyot. – Az imént szakítottam a
barátommal, még nem vagyok túl rajta.
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– A barátjával? – A nő már végképp nem tudja, hányadán áll
velem. – Mintha az előbb nászúiról beszélt volna.
– Igen, a nászutamon vagyok – zokogom.
És most igazándiból elered a könnyem. Hangosan, bömbölve
bőgök, mint egy gyerek.
– És melyik Richard a kettő közül?
– Nem a férjem! – vinnyogom. – Richard nem a férjem! Nem
kérte meg a kezem, eszébe se jutott! Nem kéééért meeeg!
– Legjobb, ha most magára hagyom – mondja a nő ijedten, és
lemászik a kövemről.
Miután sietve eliszkol, ha lehet, még lármásabban,
nekikeseredettebben adom át magam a sírásnak.
Honvágyam van. Hiányzik Richard. Jaj, nagyon hiányzik! Mintha
a szakításunkkal a szívem egy darabja is kiszakadt volna belőlem.
Egy ideig működött, hogy felpörgettem magam, most azonban
rájövök, mennyire megsérültem. Minden porcikám Richard után
sajog, és esélyem sincs rá, hogy ez a fájdalom valaha is megszűnjön.
Hiányzik, hiányzik, hiányzik, hiányzik!
Hiányzik a humora és a józansága. Hiányzik a közelsége az
ágyban. Hiányzik, hogy nem nézünk össze társaságban, tudva, hogy
ugyanazt gondoljuk. Hiányzik az illata. Pont olyan, amilyen egy
férfinál helyénvaló.
Hiányzik a hangja, hiányoznak a csókjai, még a lábfeje is. Minden
porcikája hiányzik.
Én pedig valaki máshoz mentem férjhez.
Kétségbeesetten újra felzokogok. Mire volt ez jó? Mégis mit
gondoltam? Tudom, hogy Ben jó fej, vicces és elbűvölő, az egész
mégis hirtelen értelmetlennek tűnik. Sekélyesnek.
Mihez kezdjek ezek után? Két kezembe temetem a fejemet. A
lélegzetem közben lassan megnyugszik. A jegygyűrűmet
csavargatom az ujjamon. Életemben nem éreztem magam ennyire
pocsékul. Korábban is követtem el hibákat, de soha ekkora
léptékben, ilyen visszavonhatatlan következményekkel.

347

Tehetetlen vagyok – mondja az eszem. – Csapdába estem, nincs
kiút. És az egész az én hibám.
A nap teljes erővel tűz a fejemre. Le kellene szállnom erről a
kőről és az árnyékba húzódnom, csak éppen nem tudom rávenni
magam, hogy megmozduljak. Nincs hozzá erőm. Addig nem, amíg
végig nem gondolom ezt az egészet, és nem találok rá valamiféle
megoldást.
Majd egy óráig maradok a kövön. Ekkor azonban leugrom róla,
leporolom a hátsómat, és lendületes léptekkel megindulok a panzió
irányába. Ben nem vette magának a fáradságot, hogy utánam jöjjön,
és meggyőződjön róla, nem esett-e bántódásom, jut eszembe. De már
ez se érdekel.
Előbb meglátom őket, mint ők engem. Ben szorosan Sarah mellett
ül a verandán, átfogja a vállát, és a vállpántját babrálja. A napnál is
világosabb, mi folyt itt közöttük. A sikítófrász kerülget. Ehelyett a
panzió felé lopakodom, nesztelenül, akár egy macska.
Csókold meg! – hipnotizálom magamban Bent. – Csókold meg,
hogy elég bizonyítékom legyen ellened.
Csak állok ott, lélegzetemet visszafojtva, és le nem veszem róluk
a szememet. Olyanok ők ketten, mint amilyenek Ben és én voltunk,
amikor először megláttuk egymást az étteremben. Bármilyen régen is
volt, a kamaszkori lázat kergetik. Semmit nem tehetnek ellene.
Szinte látni vélem, hogyan dolgoznak bennük a hormonok. Sarah
felnevet Ben egy megjegyzésén, ő pedig a lány hajával játszik.
Összetartozó pár benyomását keltik, és...
Hurrá! Na, ezt is összehozták.
Az ajkuk csókban forr össze. Ben keze már Sarah trikója alatt jár.
Még mielőtt továbbfajulna a dolog, a veranda felé masírozom. Úgy
érzem magam, mint egy szappanopera hősnője, aki kissé későn
érkezett.
– Hogy tehetted ezt? – miközben ezt visítom, valódi kínokat élek
át.
Hogy hozhatott ide, a másik kamaszkori szerelméhez, akit még
előttem szeretett, de akiről soha egy szót se szólt? Kitalálhatta volna,
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hogy Sarah is itt lesz. Sejthette volna, hogy a tinihormonok újra
működésbe lépnek. Vagy mindezt szándékosan csinálta? Valamiféle
játék részeként?
De legalább rajtakaptam őket. Félrehúzódnak egymástól. Ben
beveri a bokáját a padba, és elkáromkodja magát.
– Ben, beszélnünk kell – vetem oda kurtán.
– Igen – mordul rám, mintha az egész az én hibám lenne, én
azonban uralkodom magamon.
Sarah tapintatosan visszavonul a panzióba, én pedig kint maradok
Bennel a verandán.
– Szóval, ez a dolog nem működik. – Kibámulok a tengerre, csak
hogy ne kelljen ránéznem, és egész testem nyomorultul megfeszül. –
Különben is találtál helyettem mást, amint látom.
– A fenébe is – feleli ingerülten –, egyetlen csók volt csak...
– A nászutunkon!
– Hát ez az! – kiáltja magából kikelve. – Épp most utasítottál el!
Mit tehet ilyenkor egy férfi?
– Nem utasítottalak el – vágok vissza, noha nyomban rájövök,
hogy pontosan ezt tettem. – Jól van, bocs
– visszakozom. – Én csak...
Csak nem veled akartam ágyba bújni, hanem Richarddal. Mert őt
szeretem. Richard, én drága Richardom! Akit soha többé nem
láthatok. Újra a sírás kerülget...
– Nehéz ezt kimondani – nyelem vissza a könnyeimet –, de azt
hiszem, hogy a házasságunk túlontúl elsietett volt. Azt hiszem, nem
gondoltuk át eléggé – sóhajtok egy akkorát, hogy belereszketek. –
Azt hiszem, ez az egész egy nagy tévedés... Én vagyok a hibás, nem
te. Most lett vége egy kapcsolatomnak, túl korai újat kezdeni. Én
tehetek mindenről – tárom szét a kezem. – Ne haragudj!
– Nem – mondja Ben azonnal –, az én hibám volt.
Hallgatunk, miközben a szavait emésztem. Akkor szerinte is
tévedtünk. A kudarc nyomasztó érzése ránehezedik a mellkasomra.
Ugyanakkor meg is könnyebbülök. Flissnek igaza volt, villan át az
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agyamon, és összerezzenek. Túl fájdalmas ez a gondolat ahhoz, hogy
legyen erőm most foglalkozni vele.
– Nem akarok Franciaországba költözni – szólal meg hirtelen
Ben. – Ki nem állhatom azt az istenverte országot! Nem lett volna
szabad ezzel etetnem téged.
– Ami azt illeti, nekem sem kellett volna rád erőltetnem –
mondom a méltányosság kedvéért. – És a Páros Kvízjátékba is én
rángattalak bele.
– Nem kellett volna leinnom magam az első éjszakánkon.
– Nekem meg le kellett volna feküdnöm veled itt, a panzióban.
Durva volt, hogy megtagadtam. Ne haragudj! – mondom
bűntudatosan.
– Sebaj – von vállat. – Ezek az ágyak különben is nyikorognak.
– Eszerint... vége? Elválnak útjaink? És nincs harag?
Alig tudom kinyögni ezeket a szavakat.
– Világrekordot döntünk mint a leggyorsabban elváló pár. Az sem
semmi – jegyzi meg pléhpofával.
– Szólnunk kellene Georgiosznak, hogy fújja le a nászutas
albumot – nevetek fel fájdalmas, horkantó nevetéssel.
– És mi legyen a nászutasok karaokeestjével? Végigcsináljuk
azért?
– Megnyertük a Páros Kvízjátékot – idézem az emlékezetébe. –
Talán a díjkiosztón kellene bejelentenünk a válásunkat.
Összenézünk, és hirtelen mindketten fékezhetetlen, hisztérikus
nevetésben törünk ki.
Muszáj ezen nevetni, mi mást tehetne az ember?
Miután mindketten lecsillapodtunk valamennyire, átölelem a
térdemet, és a szemébe nézek.
– Hittél te valaha is ebben a házasságban?
– Hát, nem is tudom. – Megrezzen, mintha érzékeny pontját
érintettem volna. – Az utolsó néhány évben semmit sem éreztem
eléggé valóságosnak. Meghalt az apám, rám szakadt a gyár, fel
kellett adnom a humorista ambícióimat... Azt hiszem, végig kell
gondolnom mindezt – üt ököllel a fejére.
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– Ami azt illeti, én sem hittem ebben – fog el az őszinteségi
roham. – Olyan volt, mint egy tündérmese. Rossz passzban voltam,
te pedig előbukkantál a semmiből, és olyan forrón udvaroltál...
Most is szívdöglesztő, ami azt illeti. Kisportolt, izmos, lebarnult,
jóvágású pasas. Az én szememben mégis veszített a vonzerejéből.
Van valami művi jellege, amilyen a narancsos üdítőnek a frissen
facsart gyümölcsléhez képest. Narancssárga, pezseg is, a szomjad is
oltja, mégis keserű szájízt hagy maga után. Ráadásul az
egészségednek is árt.
– Mi legyen ezek után?
Minden jókedvem elpárolgott, és ami azt illeti, a haragom is.
Különös, szürreális érzés, mintha az egész nem is rám tartozna. A
házasságom véget ért, mielőtt elkezdődött volna. És még csak le se
feküdtünk egymással! Hát nem röhejes? Miféle kegyetlen, torz
játszmát játszott velünk a Sors? A nászutunk is akadályok sorozata
volt, mintha csak Valaki Odafönt lépett volna közbe, hogy össze ne
kerüljünk.
– Nem is tudom – dünnyögi Ben. – Csináljuk végig ezt a
nyaralást? – A mobiljára pillant. – Találkozóm van Jurij
Csernyakowal. Tudod, kizárólag miattam hajózott ide.
– Ejha! – bámulok rá elismerően.
– Tudom, nagy megtiszteltetés – fújja fel magát. – El akarom adni
a céget. Ennek lenne értelme. Lorcan nagyon ellenzi – teszi hozzá –,
egy okkal több, hogy túladjak rajta.
Újra elkomorodik, mint mindig, ha erről az alakról beszél. Több
kirohanást hallgattam végig Lorcan hallatlan uralomvágyáról, arról,
hogy cinikus érdekember, és egyszer még arról is, hogy milyen
pocsék pingpongjátékos. Nem igazán vágyom egy újabbra, ezért
sietve témát váltok.
– Eszerint hamarosan mindent feladsz? – kérdem.
Rossz ötletnek tűnik, noha nem hiszem, hogy bárkit érdekelne,
mit gondol egy hamarosan exszé avanzsáló feleség.
– Természetesen nem adok fel mindent – feleli Ben kissé
sértődötten. – Jurij azt mondja, megtart különleges konzultánsként.
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Valamiféle új projektbe is belevágunk ketten. Kipróbálunk pár
ötletet. Jurij remek fickó! Elvigyelek a jachtjára?
– Miért ne. – Tényleg, miért ne élvezzem ki az előnyeit, hogy a
neje lehetek. – És aztán? Mi lesz veled és a szívszerelmeddel?
A panzió felé intek a szememmel, mire Ben arca zavart grimaszba
rándul.
– Nem is tudom, hogy történt. Ne haragudj! – bűnbánón csóválja
a fejét. – Olyan volt, mintha Sarah meg én újra tizennyolc évesek
lettünk volna, ránk törtek az emlékek...
– Persze, persze – mondom elnézően. – Hisz velünk is ugyanez
történt, emlékszel?
Hihetetlen, mekkora kárt okozott már csak az is, hogy
összeakadtunk a fiatalkori szerelmünkkel! Az embereket el kellene
tiltani attól, hogy újra lássák az első szerelmüket, jut eszembe.
Valamiféle törvényt kellene hozni erre. Mondjuk így: ha egyszer
szakítottál tiniként, soha többé nem találkozhattok. Az egyikőtöknek
ki kell vándorolnia, hogy ezt elkerüljétek.
– Nem érdekel, mit műveltek ti együtt – mondom. – Kúrjatok
rogyásig. Jó mulatást.
– Tényleg? – bámul rám csodálkozva. – Ez komoly? De hát még
házasok vagyunk.
Ha van jellemhiba, amitől mentes vagyok, akkor az a
szenteskedés.
– Papíron talán – mondom. – Meglehet, aláírtunk ezt-azt, és
gyűrűt váltottunk. De nem igazán kötelezted el magad mellettem, és
én se melletted. Nem meggondoltan, nem úgy, ahogy kell – szakad ki
belőlem egy sóhaj. – Még csak nem is randiztunk igazándiból.
Csoda, hogy eddig egyáltalán meg tudtalak tartani.
– Hú, Lottie, te bámulatos vagy! – lelkesedik. – Nálad
nagyvonalúbb, megértőbb embert nem ismerek... fantasztikus nő
vagy!
Szerényen a vállam vonogatom erre. Egy ideig hallgatok. Ben
előtt tartom ugyan magam, de a legszívesebben ráomlanék valakinek
a vállára, és kibőgném magam. Jól betett ez nekem. Minden a feje
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tetejére állt körülöttem. A házasságomnak vége. Ráadásul én
gyújtottam fel a panziót. Kudarc kudarc hátán.
Ahogy ott ülök, a testem csupa feszültség. Agyam egyetlen
gomolygó, sűrű köd, amelyen alig hatol át akár egyetlen halvány
fénysugár. Minden ugyanabba az irányba terel, éspedig...
A helyzet a következő. Ben jó pasi és nem utolsó szerető. Én meg
magam alatt vagyok. Talán arról is sikerülne elfeledkeznem, hogy
majdnem a másvilágra küldtem húsz diákot, akik senkinek nem
vétettek.
Ben is szótlanul mereng a satnya olajfaliget fölött. Végül
felcsillanó szemmel hozzám fordul.
– Támadt egy gondolatom – mondja.
– Éppenséggel nekem is.
– Első és utolsó kúrás? A régi idők emlékére?
– A számból vetted ki a szót. De ne itt – fintorgok. – A matrac
mindig is szúrós volt.
– A hotelben?
– Jól hangzik – bólintok, és elfog az izgalom.
Elkel valami kis vigasz ebben az érzelmi zűrzavarban.
Igazán megérdemlünk ennyit, és valójában szükségünk is van rá.
Először is, lezárjuk vele az ügyet, másodszor megóv a
szívfájdalmaktól, harmadszor, de korántsem utolsósorban, három
teljes hete kívánom Bent, és ha nem kaphatom meg, hát belegebedek.
Ha egymásnak estünk volna, amikor most találkoztunk, ez nem
történhetett volna meg. Ez sem tanulság nélkül való.
– Szólok Sarah-nak, hogy elmegyünk. Elköszönök tőle – mondja
Ben, és már indul is befelé.
Amint eltűnik szem elől, előveszem a mobilomat. Ben még
javában beszélt, amikor furcsa érzéseim támadtak Richarddal
kapcsolatban. Mintha valamiféle természetfeletti kötelék kötne össze
minket, és érezném, hogy rám gondol, valahol a világ egy másik
sarkában. Olyan erős volt ez az érzés, hogy szinte azt vártam, az ő
neve jelenik meg a kijelzőn. Ujjaim ügyetlenül, megújuló reménnyel
nyomkodják a gombokat.

353

Természetesen semmi. Nem jött tőle üzenet, nem hívott, hiába
néztem át kétszer is a hívás- és sms-listát. Milyen hülye vagyok!
Ugyan, miért hívna, miért üzenne? Hisz San Franciscóban van, és éli
világát. Nekem hiányzik, ő azonban megvan nélkülem.
Annyira lelombozódom, hogy újra könnybe lábad a szemem.
Miért is gondolok rá? Hisz elment. Elment! Azt ugyan leshetem,
hogy sms-t kapjak tőle, ne adj isten, telefonáljon! Hát még, hogy a
fél világot átrepülve szerelmet valljon, és végre megkérje a kezem
(beteljesítve ostoba, titkos vágyálmomat, ami mindörökre vágyálom
marad).
Rosszkedvűen végigfutom a többi üzenetet. Flisstől egy csomó
jött. Már attól rosszul leszek, ha a nevét meglátom. Hisz le akart
beszélni erről a házasságról. Milyen igaza volt! Miért van mindig
igaza?
Elfacsarodik a szívem a gondolattól, hogy megtudja az igazságot.
Túl megalázó. Legalább egy kis időre szeretném elodázni.
Új sms-t írok neki, közben azonban valamiféle gyerekes dac kerít
hatalmába. Igenis, bebizonyítom, mekkorát tévedett:
Szia, Fliss. Minden csodás itt. Képzeld, Ben eladja a cégét Jurij
Csernyakovnak! A jachtján találkozunk vele!!!
Ahogy elolvasom, mit írtam, látom, hogy minden egyes szavam
hazugság. Még hogy boldog vagyok? Aztán tovább gépelek:
Annyira örülök, hogy Ben a férjem.
Könny csöppen a BlackBerrymre, de folytatom:
Hihetetlenül boldogok vagyunk együtt, minden tökéletes.
Újabb könnyek hullanak. Sután megtörlöm a szemem. Ujjaim
megint rátévednek a gombokra, és fékezhetetlen táncba kezdenek:
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Képzeld el a világ legjobb házasságát. Nos, az enyém annál is
jobb. Minden gondolatunk közös, és egyre a jövőnket
tervezgetjük. Richard elbújhat Ben mellett. Teljesen
száműztem őt a tudatomból...
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FLISS

Soha ilyen mély megbánást nem éreztem! Végre szembesültem az
igazsággal. Megláttam a fényt az alagút végén. Beláttam, mekkorát
tévedtem. Százszázalékosan, iszonyatosan, elmondhatatlanul!
Hogyan vezethettek ennyire félre az ösztöneim? Hogy lehettem
ekkora idióta?
Nem csupán megbánást érzek, de valahogy össze is roppantam.
Elveszettnek érzem magam, ahogy itt állok Szófia repterén, és Lottie
sms-ét olvasom. Mardos a bűntudat, min mehetett keresztül
szegénykém miattam az elmúlt néhány napban. A nászútja maga volt
a pokol... ami azonban csak még szorosabbra fonta a köteléket közte
és Ben között.
Ez az egész ostoba bohózat rólam és Dánielről szólt. Kizárólag
magamból indultam ki. Torz nézőpontból szemléltem a világot,
aminek Lottie volt a vétlen áldozata. Még szerencse, hogy nem tudja,
mit követtem el ellene, és soha nem is fogja megtudni. Köszönöm
neked, istenem!
Újra elolvasom Lottie sms-ét, oda se hallgatva a felszólításra,
hogy az ikonoszi járat utasai kezdjék el a beszállást. Eszemben sincs
akár még a közelébe is menni a húgom nászútjának! Már eddig is
épp elég bajt kavartam. Majd keresek egy biztonságos járatot vissza
Londonba, nekem és Noah-nak. És ezzel vége is ennek a nevetséges
ámokfutásnak.
Képzeld el a világ legjobb házasságát. Nos, az enyém annál is
jobb. Minden gondolatunk közös, és egyre a jövőnket
tervezgetjük. Richard elbújhat Ben mellett. Teljesen

356

száműztem őt a tudatomból, fel nem foghatom, mi tetszett
rajta valaha is. Bennek csodás tervei vannak a jövőre nézve!!
Közös projekten dolgozik majd Jurij Csernyakovval. Előbb
utazgatni fogunk, a karibi térségben vitorlázgatunk, aztán
veszünk egy francia majorságot!! Ben azt szeretné, ha a
gyerekeink két nyelven tanulnának meg beszélni!!!
Ahogy ezt az ódát olvasom, elfog az irigység. Ben egy Superman
Lottie világában. Lorcan szemlátomást félreismerte.
Az egyedüli üröm az örömben, hogy kiderült, miattam ütött ki
tűz annak idején a panzióban.
Az illatosított gyertyáim miatt. Ami sokként ért.
Különben azonban minden maga a tökély, a megvalósult álom.
Milyen szerencsés is vagyok!!!!
Döbbenten meredek a mobilra. Miatta ütött ki a tűz? A tűzvész,
ami az egész életét megváltoztatta? Akaratom ellenére is hangosan
felkiáltok. Richard kíváncsian felnéz.
– Mi történt?
– Semmi – felelem kapásból.
Csak nem adhatom ki neki a húgom sms-eit. Vagy mégis?
Ugyanakkor, a nemjóját, mégis muszáj kiöntenem a szívem
valakinek!
– Lottie miatt ütött ki a tűz – foglalom össze tömören a lényeget.
Szerencsére Richard nyomban érti, miről van szó. Ezt is vártam
tőle.
– Ez komoly? – nyúlik meg az arca.
– Igen, megírta – mondom.
– De hát ez borzasztó! Jól van?
– Azt mondja – mutatok a mobilra, de Richard hevesen rázza a
fejét.
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– Csak megjátssza, hogy semmi baja. Teljesen kikészülhetett.
Vajon felfogja ez a Ben, hogy milyen állapotban van? – komorul el
az arckifejezése. – Meg tudja vigasztalni?
– Vélhetőleg igen – vonok vállat sután. – Eddig jól megvannak.
– Láthatnám azt az sms-t?
Pillanatnyi habozás után az orra elé teszem a mobilt. Késő
visszavonulót fújni, ha idáig elmentem.
Némán olvassa az sms-t, de a görnyedt vállából látni, mennyire
megérinti. Másodszor, harmadszor is elolvassa. Végül felnéz.
– Szereti azt a fickót – mondja. Van valami keménység a
hangjában, amivel mintha önmagát büntetné. – Hát nem? A napnál is
világosabb, hogy bele van zúgva. Én idiótái Hogy nem voltam
hajlandó ezt elfogadni?
– Richard...
– Ostobán arról képzelegtem, hogy ha eléje állok, és megvallom
az érzéseimet, leveszem őt a lábáról, elszökik velem... – Úgy
csóválja a fejét, mintha már ennek a gondolata is fájdalommal járna.
– Hát hol élek én? Ennek sürgősen véget kell vetni! Itt és most!
Nem tudnám elviselni, ha most feladná, noha én pontosan
ugyanezt teszem.
– Mégis, mi lenne, ha elmondanád neki, hogy érzel iránta? Ne
engedd át a vetélytársadnak! – biztatom, de csak a fejét rázza.
– Azt hiszem, ezt a versenyt rég elvesztettem, Fliss – mondja. –
Egész pontosan tizenöt évvel ezelőtt. Nem gondolod?
– Talán igazad van – felelem csöndesen.
– Hozzáment élete nagy szerelméhez, és most boldog vele.
Gratulálok. Én pedig megpróbálom tovább élni az életemet.
– Azt hiszem, mindkettőnknek ezt kell tennünk – mondom lassan.
Szomorúan nyugtázom, hogy ez egyúttal a búcsú pillanata. Ha ő és
Lottie szétmentek, mi sem találkozunk többé. Nem leszünk barátok,
sógorok meg végképp nem.
Újra szólítják a hangosbemondón az ikonoszi járat utasait, de nem
érdekel.
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– Ideje mennünk – néz fel Lorcan a BlackBerryjéből. Egy reptéri
pádon ül Noah mellett, aki boldogan lapozgat egy szórólapot a bolgár
közbiztonságról. – Mi van veletek? – Richard elkámpicsorodott
arckifejezését látva még megkérdezi: – Mi történt?
– Az történt, hogy nincs ki a négy kerekem – mondja Richard
váratlan hévvel. – Végre magam is belátom. Végre megjött a józan
eszem.
– Én is ugyanígy érzek – sóhajtok fel. – Istennek hála kinyílt a
szemem.
– Végre beláttuk.
– Mind a ketten.
– Rendben – Lorcan kezdi felfogni a helyzetet. – I szerint egyedül
megyek Ikonoszra?
Richard ezen elgondolkozik egy pillanatig, majd felveszi a
hoteltől újonnan beszerzett reklámtáskáját.
– Megyek én is. Meglehet, soha az életben nem járok többé
Ikonoszon. Látni szeretném azt a naplementét. Lottie szerint ott a
legszebb az egész világon. Keresek magamnak egy nyugodt helyet,
ahol megcsodálhatom, aztán visszamegyek San Franciscóba. Lottie
soha nem fogja megtudni, hogy ott jártam.
– És te meg Noah? – fordul hozzám Lorcan.
Már épp közölném vele, hogy hat lóval sem vonszolhatnak el
Ikonoszra, amikor megszólal a BlackBerryje.
– Ben az. Várj! – Olvasni kezdi az sms-t, és furcsán elváltozik az
arca.
– Ezt nem hiszem el! – mondja végül.
– Mit nem hiszel el?
Némán emeli fel a szemét. Arcán őszinte döbbenet tükröződik.
– Valami baj van, Lorcan? – kérdem, és belém hasít az
aggodalom. – Lottie-val történt valami?
– Soha nem fogom megérteni Bent – mondja lassan,
megválaszolatlanul hagyva a kérdésemet. – Soha!
– Lottie jól van? – kérdem újra makacsul. – Mi történt?
Lorcan arca valósággal elzöldül mérgében.
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– Kész, vége, nem védem tovább – mondja, mintegy magának. –
Ez már több a soknál!
– Bökd már ki, mi van! – szólok rá.
– Jó – sóhajt fel. – Ben két napja házas, és máris leakasztott
valami másik nőt.
– Miii? – kiáltjuk Richarddal kórusban.
– A személyi asszisztense szabadságon van, ezért elkérte az
enyémet, hogy foglaltasson szobát neki Angliában. Neki meg valami
Sarah nevű nőnek, akiről soha életemben nem hallottam. Azt írja... –
kezembe adja a telefont: – Tudod mit, nézd meg magad.
Kikapom a kezéből a mobilt, és átfutom az sms-t. Annyira
kivagyok, hogy nagyjából minden harmadik szó jut el a tudatomig, a
lényeget azonban így is felfogom.
Annyi év után újra találkoztunk. Bámulatos teste van.
Okvetlenül meg kell ismerned!
– A gennyláda! – harsány kiáltásom végigvisszhangzik a szófiai
reptéren. Úgy felforrt bennem a méreg, hogy spontán égéstől tartok.
– A kishúgom szereti ezt a férget! Ő meg így bánik vele!
– Ez még Bentől is arcátlanság – csóválja a fejét Lorcan.
– Lottie nekiadta a szívét, a testét és a lelkét – kiáltom, a haragtól
remegve. – Hogy merészelte ezt művelni vele! Hol vannak most? –
Újra megnézem az sms-t. – Még mindig a panzióban?
– Igen, de a jelek szerint ebéd után otthagyják, és visszamennek a
hotelbe.
– Rendben. Richard – fordulok feléje. – Ki kell mentenünk Lottiet ennek az alávaló gazfickónak a karmai közül!
– Álljunk meg egy szóra! És mi lesz az ígéreteddel, miszerint soha
többé nem avatkozol a húgod életébe? – szólal meg Lorcan. – Hiszen
szentül megfogadtad.
– Az ezelőtt volt – horkanok fel. – Még amikor azt hittem, rossz
úton járok.
– Most is rossz úton jársz!
– Tévedsz!
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– Fliss, már megint elvesztetted a valóságérzékedet. Öt perce még
megvolt, de amint látom, csupán eddig tartott.
Ezt olyan nyugodtan, józanul mondja, hogy teljesen kihoz a
sodromból.
– A valóságérzékem igenis megmondta, hogy a te legjobb barátod
egy aljas gazember! – kiáltom feléje vádlón.
– Hagyd ezt abba! Nem az én bűnöm – rázza meg a fejét.
– El akarod olvasni, milyen sms-eket kaptam a húgomtól? – verek
a BlackBerrymre a nyomaték kedvéért.
– Szegény, hiszékeny teremtés halálosan szerelmes a te becses
barátodba. Azt tervezi, hogy együtt átköltöznek Franciaországba.
Fogalma sincs arról, hogy közben összeszűrte a levet valami
bámulatos testű csajjal a múltjából. – A sírás kerülget. – Ez Lottie
nászútja, az isten szerelmére! Ki az az alávaló féreg, aki még a nászútján sem hűséges, kivált, ha még el se hálta a házasságát!
– Hát, ha így nézzük... – enged Lorcan.
– Nos, ezt nem vagyok hajlandó eltűrni. Igenis megmentem a
húgomat! Richard, benne vagy?
– Még hogy benne vagyok-e? – rázza meg hevesen a fejét. – Nem
vagyok én benne semmiben! Lottie-nak megvan a maga élete. Nem
kellek neki. Ez a napnál is világosabb.
– De hát a házassága romokban hever! – kiáltom dühösen. – Nem
vagy hajlandó felfogni?
– Nem tudhatjuk biztosan – mondja. – Különben pedig mit vársz
tőlem, tegyek úgy, mintha mi sem történt volna? Lottie Bent
választotta, amit meg kell emésztenem. – Vállára veti a táskáját. – Ti
csak tegyétek, ami jólesik, és én is megyek a magam útján. Előbb
megcsodálok egy naplementét valahol, aztán igyekszem némi lelki
békére szert tenni.
Elképedve meredek rá.
Most meg mi jött rá? Mit játssza nekem a dalai lámát?
– És te? – fordulok Lorcan felé, aki védekezőn emeli fel mindkét
kezét, és szintén a fejét rázza.

361

– Nem az én dolgom. Kizárólag üzleti ügyben jöttem. Amint Ben
aláírja az átszervezésről szóló iratokat, én már le is lépek.
– Eszerint mindketten cserbenhagytok? – vicsorgok mindkét
pasasra. – Szép dolog, mondhatom! Jól van, boldogulok nélkületek
is! – A fiam felé intek. – Gyere, Noah! Mi azért is elrepülünk
Ikonoszra.
– Jó – szedi össze a kölyök az összes bolgár szórólapját. – Sikerült
nekik? – kérdezi meg társalgó hangnemben.
– Mi sikerült, és kinek? – kérdem ámuldozva.
– Hát Lottie-nak és Bennek. Bevinni a rókát a málnásba.
– Farkast – javítja ki Richard.
– Lompost – kontráz rá Lorcan.
– Fogjátok be mind a ketten! – kiáltom őrjöngve.
Egyre szürreálisabb minden. Muszáj nekem felvilágosító lelkizést
folytatnom a hétéves fiammal a szófiai reptéren?
Amúgy Ben kérdése fején találta a szöget: Tényleg, kúrtak-e ezek
vagy sem?
– Nem tudom – felelek a gyereknek, és átkarolom. – Nem tudjuk,
szívem. Senki nem tudja.
– Én éppenséggel igen – néz fel Lorcan a Black-Berryjéből. –
Most kaptam egy új sms-t Bentől. – Amint látom, a nászéjszaka még
nem történt meg – fintorodik el. – Visszamennek a hotelbe, hogy...
bevigyék a lompost a málnásba... ha már így fogalmazunk – pillant
Noah-ra.
– Jaaaaj, neeeem! – elkínzott kiáltásom visszaverődik a reptér
mennyezetéről. Néhány közeli utas felém fordul, és kíváncsian
méreget. – Csakhogy a húgomnak fogalma sincs, miféle kétkulacsos
gazfickó ez a Ben! – Izgatottan nézek egyik arcról a másikra. – Meg
kell őket állítanunk!
– Csillapodj le, Fliss! – nyugtatgat Lorcan.
– Megállítani? – döbben meg láthatóan Richard.
– Fliss végig megakadályozta, hogy elhálják a frigyüket – foglalja
össze az eseményeket tömören Lorcan. – Ugye nem sejtetted, miért
nem jön össze nekik?
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– Jesszusom, Fliss! – Richard egyik ámulatból a másikba esik.
– Be kell szállnunk – szólal meg Noah az ingem ujját rángatva, de
egyikünk sem hederít rá.
A harcias elszánás olvadt acélként zúdul végig az ereimben. Egy
keresztes lovag sem lehet vitézebb nálamnál.
– Az a görény nem fogja összetörni a húgom szívét! – Máris
tárcsázom Niko számát. Közben Richardhoz fordulok: – Kérlek, adj
pár tippet, mi veszi el legjobban Lottie kedvét a szextől?
– Be kell szállnunk – mondja újra Noah, de nekünk aztán
mondhatja.
– Nem adhatom ki Lottie legbelső titkait! – botránkozik meg
Richard.
– O a húgom! – kiáltom, de aztán hagyom a dolgot, mert Niko
szól bele a vonalba.
– Halló, te vagy az, Fliss? – kérdi óvatosan.
– Niko! – kiáltom. – Hál’ istennek tudunk beszélni! Egy szinttel
feljebb kell folytatnunk. Értetted, egy szinttel feljebb – hadarom.
– Fliss! – Niko hangja izgatottan cseng. – Ez így nem megy
tovább. Már többen gyanakodni kezdtek a személyzetből. Nem értik,
mi ez az egész.
– Pedig muszáj lesz – mondom ellentmondást nem tűrően. –
Lottie-ék visszafelé indultak a hotelbe, és én is hamarosan odaérek.
Csak addig akadályozd meg, hogy ágyba bújjanak, amíg be nem
futok. Bármit kitalálhatsz...
– Fliss...
– Be kell szállnunk, mama...
– Bármit kitalálhatsz, Niko, az égvilágon bármit...
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LOTTIE
Alig hiszek a szememnek. A szállodai lakosztályunkban sehol egy
lélek. Nincsenek inasok, nincs hárfás leányzó. A csillogó,
selyemhuzatos bútorokon körbenézve kellemes feszültséget érzek a
levegőben. Mintha ez a berendezés is arra várna, hogy a csendet
lihegés, szuszogás, nyögdécselés, mennyei szex hangjai töltsék meg.
A hotelbe visszatérve egyenesen idejöttünk. Egyikünk sem szól
egy szót sem. Minden mást kizárok most a tudatomból. Az összes
zavaró gondolatot a házasságunkról, Richardról, Sarah-ról. A
szégyenemről, a bánatomról, a megaláztatásomról... nem
foglalkozom velük. Egyvalamire koncentrálok, testem kitartó
lüktetésére, ami azóta sem szűnik, hogy megpillantottam Bent abban
az étteremben. Kívánom őt, ő meg engem. Ennyit csak
megérdemlünk.
Ahogy felém lépked, elsötétül a tekintete. Látom rajta, hogy
ugyanazt gondolja, amit én: hol is kezdjük? Az egész csodás élmény
előttünk áll, akár egy bontatlan doboz csokoládé.
– Kitetted a Ne zavarjanak táblát?
– Hogyne, persze.
– És bezártad az ajtót?
– Olyan hülyének látszom, mint aki nem?
– Akkor végre ez is meglesz. – Kezem végigsimít a hátán, aztán
lejjebb téved, az izmos farpofákra. Titkon azt kívánom, bárcsak az én
hátsóm is ilyen feszes lenne.
– Mmmm!
– Mmmm.
Félrefordul, és leveti az ingét. Istenem, de jó pasi! Tudom, hogy
link alak; hogy utánam Sarah következik, aztán megint más. Ma,
ezen a csodás napon azonban kizárólag az enyém.
Lassan kigombolja az ingem. Istennek hála, drága csipkés
melltartó van rajtam. Richardot nem érdekelte az alsóneműm, mindig
sietve lehámozta rólam, és annyi. Mikor a tudtára adtam, mennyire
megbánt ezzel, átesett az ellenkező végletbe, és olyanokat mormolt,
mint „pompás melltartó”, „szexi bugyi”. Édes Richard!
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Nem, hagyd ezt abba, Lottie! Richardra tilos most gondolnod!
Szigorúan tilos!
Ben nyelve a fülcimpámat járja körül, mire felnyögök, és az öve
után nyúlok, majd a farmerjét kezdem gombolgatni. Magamban úgy
képzeltem el, hogy hosszú, elnyújtott, jelentős pillanat lesz ez, amin
aztán elnosztalgiázhatok később. Most azonban, hogy épp történik
velem, már nem akarom, hogy hosszú és elnyújtott legyen,
megelégszem a röviden lezavart, jelentős numerával is. Most akarom
őt, most, most!
Ben javában liheg, lihegek én is. Érzem, hogy ugyanúgy
begerjedt, mint én. Életemben nem kívántam így senkit...
– Asszonyom? Hozhatok valamit?
– A kurva éééletbe!
Mindketten akkorát ugrunk, mintha ír táncosok lennénk, és a
kettősünket ropnánk éppen.
Félmeztelen vagyok, Ben úgyszintén. Pedig Georgiosz tőlünk
karnyújtásnyira áll, kezében ezüsttálca, azon egy palack bor és
poharak.
– Mi... mi... az már megint? – Ben szemlátomást azt se tudja, fiú-e
vagy lány.
– Parancsolnak egy pohár bort? Vagy jeges vizet? A vezetőség
ajándéka – hadarja Georgiosz idegesen.
– Pokolba a vezetőségével! Pokolba az egész bagázzsal! – tör ki
Ben. – Hisz kitettem a Ne zavarjanak táblát! Nem tud olvasni? Nem
látja, mit csinálunk? Hallott valaha is a magánszféra
sérthetetlenségéről?
Georgioszon a jelek szerint kifognak a szavak. Némán, idegesen
előrelép, úgy ajánlgatja tovább a borát.
– Helyes! – Ben láthatóan türelme határára ért. – Maradjon akkor
itt, és nézzen minket!
– Hogyan? – bámulok rá döbbenten.
– Ez a húgyagyú az életben nem hagy békén minket. Hát ha nem,
akkor nem! Nézze végig, hogyan háljuk el a házasságunkat – veti
oda Georgiosznak a válla fölött.
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– Bizonyára élvezni fogja.
A melltartómért nyúl, mire a mellem elé kapom a kezem.
– Ben!
– Ne törődj a szobainassal. Képeid azt, hogy egy oszlop – mondja
vadul.
Komolyan gondolja, hogy az inas előtt fogunk szeretkezni? Nem
tiltja a törvény?
Ben a dekoltázsomba fúrja az arcát, én pedig Georgioszra
pillantok. Egyik kezével eltakarja a szemét, de a másikkal továbbra is
a tálcáját szorongatja.
– Pezsgőt hozzak inkább? – motyogja összezavarodva.
– Miért nem megy el? – förmedek rá őrjöngve. – Hagyjon minket
magunkra!
– Nem tehetem – mondja feszengve, mint aki kutyaszorítóba
került. – Kérem, asszonyom. Csak egy pohárkával igyon meg!
– Miért olyan fontos ez magának? – rántom el a mellemről Ben
fejét, és villámló tekintettel szembefordulok Georgiosszal. – Maga az
egész nászutunk alatt azon volt, hogy megállítson minket... tudja...
izé...
– Asszonyom! – hallom meg a hátam mögött. Elképedve fordulok
az idegen hang irányába. – Sürgős üzenet, kérem!
Túl sok ez nekem, Hermész az. Ő is karnyújtásnyira áll tőlem,
kezében valami papirossal. Elveszem tőle, és elolvasom: Sürgős
üzenet – ez áll rajta.
– Miféle sürgős üzenet? – csattanok fel. – Ez több a soknál!
– Gyere, Lottie – acsarog Ben, aki teljesen kivetkőzött magából. –
Ne törődj velük! Folytassuk, ahol abbahagytuk! Fejezzük be végre! –
Letépi rólam a melltartót, én meg felsikoltok.
– Ben! Elég legyen ebből!
– Asszonyom! Megmentem önt! – ragadja el Georgioszt is az
indulat.
Leteszi a tálcát, és hátracsavarja Ben karját.
Hermész közben egy egész pohár jeges vizet önt mindkettőnkre.
– Nem kutyák vagyunk, hékás! – üvölti Ben. – Engedjen el!
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– Nem erre gondoltam – mondom a gutaütés határán. – Ben, téged
kértelek, hogy ne vedd le a melltartómat az inasok előtt.
Ben meg én egy emberként lihegünk, de ebben nincs semmi
élvezet. Szakad rólunk a verejték, csak nem attól, amitől szerettük
volna. Georgiosz elengedi, ő pedig a nyakát dörzsölgeti.
– Miért akar folyton megállítani minket? – dörrenek az inasra. –
Mi folyik itt?
– Igazad van – neszei fel Ben is. – Ez nem lehet véletlen, ez
szándékos, előre kitervelt machináció. Ki van mögötte?
Megáll bennem az ütő.
– Utasította erre magukat valaki? – Nyomban Melissa jut
eszembe. Ő pályázna a lakosztályunkra? Tőle minden piszkos trükk
kitelik. – Végig tudatosan akadályozták a nászéjszakánkat? – kötöm
az ebet a karóhoz.
– Asszonyom, uram – Georgiosz tétován pillog Hermészre.
A két jómadár bűnbánó nebulókra emlékeztet.
– Feleljenek a kérdésünkre! – reccsen rájuk Ben.
– Feleljenek! – mondom utána.
– Mr. Parr – Niko ismerős hangja üti meg a fülemet. Olyan
nesztelenül osont be a szobába, hogy észre se vettem. Most azonban
már itt van, és szeme se rebben attól, hogy félpucér vagyok. Egy
borítékot nyújt át Bennek.
– Ez Mr. Csernyakovtól jött.
– Csernyakovtól? – perdül feléje Ben. – Mit ír?
Feltépi a borítékot, és olvasni kezdi a levelet. Valamennyien
lélegzet-visszafojtva nézzük, mintha ez adná meg a választ mindenre.
– Jó, nekem most mennem kell – pillant körbe Ben az
egybegyűlteken. – Hol van az ingem? – fordul Hermészhez. – Hová
tette?
– Menten találok önnek inget, uram. Milyen színű legyen?
Szemlátomást megkönnyebbül, hogy valami dolga akadt.
– Elmész? – bámulok Benre. – Nem mehetsz el így.
– Csernyakov haladéktalanul látni akar a jachtján.
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– De hát épp benne voltunk a közepében! – kiáltom csalódottan. –
Nem hagyhatsz itt!
Ben rám se bagózik, hanem elvonul Hermésszel felöltözni.
Haragtól remegve bámulok utána. Hisz épp szeretkeztünk, legalábbis
erre készültünk. Szemernyit sem jobb ezeknél a mindenféle
inasoknál, akik folyvást a nyakunkon lógnak.
Mellesleg, hol van Niko?
A lakosztály előterében fedezem fel. Ingemet fedetlen keblemre
szorítva utána sietek. Már épp le akarom teremteni, amikor látom ám,
hogy izgatott telefonbeszélgetést folytat valakivel egy sarokban.
– Abbahagyták. Biztosíthatom. Most nincsenek együtt.
Földbe gyökerezik a lábam. Csak nem rám és Benre értette? Kivel
beszélhet? Ki az ördöggel tárgyal? Agyamban őrült iramban kergetik
egymást a gondolatok. Aki most felhívta, az áll az egész mögött. Ő
mozgatja a szálakat! Ő a titkos rosszakarónk. Lefogadom, hogy
Melissa!
Tanulmányoztam a harcművészeteket, nem árt ez olykor.
Nesztelenül Niko mögé lopódzom, és ütésre emelem a kezemet.
– Itt vagyok velük, és biztosíthatom, hogy a párosodás, avagy
aktus semmiféle formájára nem került sor, huhh!
Niko felnyög, miközben én ügyes mozdulattal kikapom kezéből a
mobilt. A fülemre szorítom, és egyetlen mukk nélkül belehallgatok a
készülékbe.
– Mindjárt ott vagyok, Niko. Remek munkát végeztél. Csak tartsd
őket egymástól távol addig is, bármi áron.
Ez a pattogó, erélyes hang több mint ismerős. Egy pillanatig azt
hiszem, hogy hallucinálok. Eltátom a számat, forogni kezd velem a
világ. Ez nem lehet igaz! Képtelenség!
Niko megpróbálja visszaszerezni a mobilját, de megpördülök a
sarkamon, hogy a testemmel védelmezzem.
– Fliss? – szólok bele a készülékbe, és vad, izzó düh önt el. –
Fliss, te vagy az?
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FLISS

Basszus!
Jaj, ezt elbaltáztam!
Hol a forróság kerülget, hol a hideg ráz. Nem hittem volna, hogy
akkor jön rá, amikor idáig elverekedtem magam. Már a szigeten
vagyunk. Csaknem a helyszínen. Szinte Lottie közvetlen közelében.
A cél előtt.
Ikonosz repterén állunk, az épületen kívül, körülöttünk egy rakás
poggyásszal. Lorcan a taxiállomásnál tárgyal a fuvarról az Amba
Hotelig, én pedig vadul integetek neki, hogy figyeljen oda Noah-ra.
– Szia, Lottie – nyögöm ki, de aztán cserbenhagy a hangom.
Nagyokat nyelek, és iparkodom visszanyerni az önuralmamat. Mit
is mondhatnék egy ilyen helyzetben?
– Szóval te voltál az! – Minden szava egy tőrdöfés a szívembe. –
Azon mesterkedtél, hogy elválassz Bentől, nem igaz? Te álltái az
inasok, az egyszemélyes ágy és a mogyoróolaj mögött. Ki más tudott
volna pont erről rajtad kívül?
– Én... ööö... én – dörgölöm meg az arcomat. – Nézd... én csak...
– Miért tetted? Miért vetemedne erre bárki? Hisz ez a nászutam! –
Ezt már magából kikelve, magas hangon visítja. – A nászutam! És te
tönkrevágtad!
– Lottie, idehallgass – nyelek egy nagyot. – Én csak azt
gondoltam... A legjobb szándék vezérelt... Hát nem látod, hogy...
– A legjobb szándék? – rikácsolja. – Ez neked a legjobb szándék?
Hát, nem lesz könnyű megértetni vele abban a fél percben, ami a
következő sikolyig rendelkezésemre áll.
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– Megértem, ha talán soha nem bocsátasz meg nekem – hadarom
–, de attól tartottam, hogy most hoztok össze egy gyereket. Annyira
féltem attól, hogy aztán te is ugyanúgy megiszod a levét, mint én.
Tudom, miről beszélek, tudom, milyen ott maradni egy kicsivel a
válás után, mekkora kínszenvedés... Nem akartam, hogy te is
megtapasztald...
– Ez lett volna életem legjobb dugása – sipítja. – A legjobb!
Szépen vagyunk. Egyetlen szavam sem jutott el a tudatáig.
– Ne haragudj – mondom, miközben félreállok egy pasi útjából,
aki óriási, raffiával borított bőröndöt vonszol maga után.
– Neked mindig közbe kell avatkoznod, ugye, Fliss? Mert persze
azt képzeled, hogy mindent jobban tudsz másoknál. Mindig is ilyen
voltál, egész életemben. Belepofáztál a dolgaimba, utasítgattál,
előírtad, mit hogyan csináljak...
Hirtelen megbántódom. Nem szórakozásból tettem, amit tettem.
– Nézd, Lottie – mondom tőlem telhetően nyugodtan –, sajnálom,
hogy nekem kell ezt veled közölnöm, de ha már ezen veszekszünk,
Ben korántsem az a hű férj, akinek gondolod. Egy Sarah nevű
csajnak csapja a szelet, Lorcantől tudom.
Csönd támad a vonal túloldalán. Ám ha azt hittem, hogy kapitulál
erre a hírre, hát tévedtem.
– Na és akkor mi van? – vág vissza. – Ki tudja... ki tudja, talán
nyitott házasságban fogunk élni – folytatja kissé tétován. – Erre nem
gondoltál?
Annyira meglepődöm, hogy tátva marad a szám, akár egy halnak.
Igaza van, erre egyáltalán nem gondoltam. Nyitott házasság? A
nemjóját! Álmomban sem hittem volna, hogy Lottie egyszer még a
nyitott házasság mellett kardoskodik.
– Különben is, ugyan mit tud erről Lorcan? – kezd újabb tirádába.
– Lorcan torz lelkű, hataloméhes szerencsevadász, aki el akarja venni
Bentől a gyárát.
– Lottie... – annyira összezavar ez a jellemzés, hogy azt se tudom,
mit válaszoljak. – Biztos vagy ebben?
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– Ben mondta róla. Ezért is adja el a cégét, csak mert Lorcan
ellene van. Hagyjuk hát ki Lorcant a buliból, jó?
Olyan indulatosan ejti ki a nevét, mintha cégéres gazemberről
lenne szó.
Újabb csönd támad. Annyi egymásnak feszülő érzés kavarog a
lelkemben, hogy teljesen lebénít. Lottie Lorcanről adott jellemzése is
meglep, a legerősebb érzés azonban, ami a hatalmába kerít, a
megbánás, amely hullámokban tör rám. Lottie-nak igaza van, semmit
sem tudok a helyzetéről. Túl sok mindent képzeltem bele.
Talán egyáltalán nem ismerem az én kishúgomat.
– Ne haragudj – mondom aztán alig hallhatóan, leforrázottan. –
Igazán őszintén sajnálom. Csak arra gondoltam, hogy esetleg még
nem jutottál túl Richardon, és rájössz, hogy nem Ben a neked rendelt
pár. Ezzel szemben, ha elvetettétek volna a sulykot, és most születne
gyereketek, az beláthatatlan bonyodalmat okozna. Azt hittem, hogy
talán megbánod ezt a házasságot. De amint látom, tévedtem. Kérlek,
Lottie, bocsáss meg nekem! – Csönd támad a vonalban. – Lottie,
hallasz, Lottie?
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LOTTIE
Gyűlölöm őt! Miért mindig neki van igaza? Miért? Könnyek
gyülekeznek a szememben. A legszívesebben kiönteném neki a
lelkemet. Elmondanám, hogy Ben nem a nekem rendelt pár, nem
vagyok túl Richardon, továbbá, hogy életemben nem éreztem még
ilyen nyomorultul magam.
Ugyanakkor mégsem tudok neki megbocsátani. Ezt nem viszi el
szárazon! Ő a világ legokvetetlenkedőbb, minden lében kanál
nővére, és lakolnia kell a bűnéért.
– Hagyj engem békén! – mondom, miközben gombóc nő a
torkomban. – Hagyj engem békén örökre!
Befejezem a beszélgetést. Látom, hogy a következő pillanatban
újra hív, de kikapcsolom a mobilt, és visszaadom Nikónak.
– Tessék – vetem oda kurtán. – És mostantól legyen szíves, ne
szövetkezzen össze a nővéremmel! Ne avatkozzon a dolgaimba!
Hagyjon minket békén, hogy a ragya verje ki!
– Mrs. Parr – feleli jól forgó nyelvvel. – Engedje meg, hogy a
hotel nevében kárpótoljam az okozott csekély kellemetlenségért.
Fájdalomdíjul luxushétvégét ajánlok két személyre az egyik első
osztályú lakosztályunkban.
– Mindössze ennyi telik magától? – bámulok rá hitetlenkedve. –
Mindazok után, amin keresztülmentünk?
– A luxushétvége magában foglalja az összes étkezést és egy
búvármerülést – mondja tovább a magáét, mintha meg se hallott
volna. – Emellett bátorkodom figyelmeztetni, hogy a Páros Kvízjáték
nyerteseiként hivatalosak a ma este tartandó díjátadó gálára, ahol
átvehetik a hét álompárjának járó jutalmukat. Gratulálok – teszi még
hozzá kis meghajlással.
– A hét álompárjának járó jutalmat! – visítom torkom szakadtából.
– Maga viccel? És ne nézze tovább a cickómat! – teszem hozzá
gyorsan, mert most jövök rá, hogy az ingem lejjebb csúszott.
Felkapom a melltartóm, és felcsatolom, mialatt Niko diszkréten
távozik. Agyamban villámként cikáznak a gondolatok. Veszedelmes
gondolatok, még a végén kárt tesznek valakiben, fordul meg a

372

fejemben. A Bennel kötött házasságom közröhej. Még csak elhálni
sem volt hajlandó. Fliss egy okvetetlenkedő LIBA. Richard továbbra
is hiányzik, de nagyon. Én okoztam a tűzvészt. Az én bűnöm. Mindez
együtt elviselhetetlen, ezért hevesen felzokogok. Mind közül a
legborzasztóbb, hogy a tűzesetnek én vagyok az oka. Tizenöt éven
keresztül abból a tudatból merítettem erőt, valahányszor félresiklott
valami az életemben, hogy megmentettem egy sereg embert. Most
azonban kiderült, hogy nem így történt. Nem hős megmentő vagyok,
hanem meggondolatlan gyújtogató.
– Szia – Ben lép a helyiségbe, jól vasalt külsővel. Most valahogy
élénkebb, talán vett egy gyors zuhanyt.
– Szia – mondom letörten. Semmi értelme megosztanom vele a
gondolataimat, úgysem értené. – Csak hogy tudd, ma este a
díjkiosztó gálára vagyunk hivatalosak, ahol megkapjuk a hét
álompárjának járó jutalmat.
– Indulok Csernyakov jachtjára – morogja, rám se hederítve. –
Csónakot küld értem – teszi hozzá fontoskodva.
– Én is veled megyek – mondom hirtelen elhatározással. – Várj
meg!
Nem fogom elpasszolni egy kiskirály luxusjachtját. Elkísérem
Bent, aztán a jachton megkeresem a bárt, és mojitók sorába fojtom a
bánatomat.
– Jössz te is?
– A feleséged vagyok – felelem nem kis éllel. – Különben is
kíváncsi vagyok arra a jachtra.
– Rendben – morogja kedvetlenül. – Gyere, ha akarsz. De az ég
szerelmére, vegyél fel valamit!
– Nem is melltartóban akartam odamenni – vágok vissza
mérgesen.
Úgy veszekszünk, mintha régi házasok lennénk, pedig még csak
nem is dugtunk. Gyönyörű, mondhatom!
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FLISS

Nyitott házasság?
Ezen annyira ledöbbenek, hogy a bőröndömre roskadok, az
átforrósodott, poros aszfalt kellős közepén, fütyülve arra, hogy az
utasok végeláthatatlan áradatának ki kell kerülnie.
– Megyünk akkor? – jön oda Lorcan Richarddal és Noah-val,
sűrűn pislogva az erős napsütésben. – Kialkudtam a viteldíjat.
Túlontúl döbbent vagyok ahhoz, hogy válaszoljak.
– Fliss? – próbálkozik újra Lorcan.
– Nyitott házasság mellett döntöttek – mondom. – El tudod ezt
hinni?
Lorcan felvonja a szemöldökét, és füttyent egyet.
– Na, ez tetszeni fog Bennek!
– Nyitott házasság? – mereszti rám a szemét Richard. – Lottie és a
nyitott házasság!
– Pedig ez van.
– Mese habbal!
– Sajnos ez az igazság. Lottie az előbb mondta el nekem.
Richard elhallgat néhány pillanatra, miközben nehezen, kapkodva
szedi a levegőt.
– Ez is csak azt bizonyítja, hogy mennyire nem ismerem őt –
mondja végül. – Mekkora idióta voltam! Ideje véget vetni ennek az
egésznek. – Kezét nyújtja Noah-nak. – Hát akkor a viszontlátásra,
kispajtás. Jó volt veled utazni.
– Ne menj el, Richard bácsi!
Noah szenvedélyesen átkarolja Richard lábát. Egy pillanatig azt
kívánom, bárcsak én is megtehetném. Nekem is hiányozni fog.

374

– A legjobbakat – ölelem át. – Ha valaha San Franciscóban járok,
megkereslek.
– Egy szót se Lottie-nak erről a baromságról – tör ki belőle
váratlan hévvel. – Soha nem szabad megtudnia!
– Még a halhatatlan verssort sem: „Szeretlek, Lottie, jobban, mint
a zlotyt”? – kérdezem közönyös arccal.
– Fogd be! – rúg a bőröndömbe.
– Ne félj! – érintem meg a karját. – Hallgatok, mint a sír.
– Sok szerencsét! – rázza meg Lorcan is Richard kezét. – Örülök,
hogy megismertelek.
Richard a taxiállomás felé indul, én pedig elnyomok egy sóhajt.
Bárcsak Lottie tudná! De semmit sem tehetek ez ügyben. Nekem
most térden csúszva kell bocsánatért esedeznem a húgomtól. Már a
térdvédőmet is előkészítettem a nagy alkalomra.
– Rendben van, menjünk akkor – rendelkezik Lorcan. Megnézi a
telefonját. – Ben nem felel az sms-eimre. Nem tudod, hol vannak?
– Fogalmam sincs. Épp akkor készültek dugni, amikor én
megakadályoztam őket ebben.
Magam is összerezzenek a tulajdon szavaimra. Kezd kitisztulni a
tudatom. Na, bumm, és akkor dugnak. Lesz egy nászúton fogant
gyerekük, és annyi. Az ő életük.
– Mit gondolsz, megbocsát nekem Lottie valaha is? – kérdem
Lorcantől már a taxiban. Valamiféle biztató válaszban reménykedem,
mondjuk ilyenben: „Már hogyne bocsátana meg. A testvéri kötelék
fontosabb az efféle csip-csup ügyeknél.”
Ehelyett azonban vág egy grimaszt, és vállat von.
– Miért, megbocsátó típus?
– Nem.
– Akkor nem valószínű – von újra vállat.
Elszorul a szívem. Én vagyok a legszerencsétlenebb megtévedt
nővér a világon. Lottie soha az életben nem áll már szóba velem. És
mindezt magamnak köszönhetem.
Tárcsázom a számát, mire bekapcsol a hangposta.
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– Lottie – mondom a masinának sokadszorra. – Őszintén bánom,
amit tettem. Muszáj megmagyaráznom! Beszélnünk kell! Mindjárt a
hotelbe érek. Felhívlak, ha ott vagyok, jó? Elteszem a mobilt, és
türelmetlenül dobolok az ujjammal. Kiértünk a főútra, de görög
mércével mérve lassan haladunk. Előrehajolok a vezetőhöz.
– Nem mehetnénk gyorsabban? Sürgősen találkoznom kell a
húgommal. Nem tudna kicsit rákapcsolni?
Elfelejtettem, hogy az Amba Hotel milyen messze van a reptértől.
Úgy tűnik, mintha órákig tartana az odavezető út (vélhetőleg alig két
óráig). Aztán végre megérkezünk, kikászálódunk a taxiból, bevágjuk
magunk után az ajtókat, és felszaladunk a márvány lépcsőfokokon.
– Adjuk oda a poggyászunkat egy londinernek, később majd
visszakapjuk – lihegem a szuszból kifogyva.
– Rendben. – Lorcan odaszólítja a londinert, aki poggyászkocsira
pakolja a cuccunkat. – Menjünk akkor.
Ő még talán nálam is türelmetlenebb. Egyre idegesebb lett a
kocsiban, egyre többet fészkelődött. Hol az óráját nézte, hol Bennel
próbált beszélni.
– Ez már a végjáték – mondogatja sűrűn. – Csak alá kell íratnom a
papírokat, aztán beszkennelnem és tovább küldenem őket.
Az ismerős márvány előcsarnokban várakozón fordul felém.
– Hol lehetnek?
– Honnan tudnám! – ripakodom rá. – Talán a lakosztályukban.
Az előcsarnok végében lévő üvegajtón át kilátni a tenger csillogó,
hívogató kékjére. Noah is felfigyel erre.
– A tenger! A tenger! – ragadja meg a kezemet. – Gyere, nézzük
meg! A tenger!
– Tudom, drágám – fogom vissza. – Csak egy percet várj, aztán
máris megyünk.
– Ihatnék egy turmixot? – kérdi, amikor észrevesz egy pincért, aki
turmixitalra hajazó rózsaszínű löttyöt hordoz körbe a tálcáján.
– Később – ígérem meg. – Majd iszunk turmixot, beülünk a
büfébe, és úszunk egyet a tengerben. Mindenekelőtt azonban meg
kell találnunk Lottie nénit. Tartsd nyitva a szemed!
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– Ben, itt vagyok – közli kurtán a hírt Lorcan telefonon. – Te hol
vagy? – Kinyomja a mobilt, és hozzám fordul. – Hol van a
lakosztályuk?
– Fent az emeleten. Azt hiszem, emlékszem, hol.
Sietve átvezetem a márványburkolatú csarnokon.
Épp világos öltönybe bújt, lesült pasik egy csoportján verekszem
át magam, amikor valaki a nevemen szólít:
– Fliss? Felicity?
Megfordulva látom, hogy ismerős kövérkés alak siet felém
lakkcipőjében. A francba!
– Niko! – köszöntőm, és úgy teszek, mintha minden a legnagyobb
rendben volna. – Szervusz. És mindent köszönök.
– Mindent köszönsz? – tajtékzik a gutaütés határán.
– Fel tudod fogni, mit ártottál nekem, amikor belerángattál ebbe a
hajcihőbe? Életemben nem volt részem ilyen vesszőfutásban! Soha
ilyen sötét dolgokban.
– Izé... ne haragudj – nyelek egyet. – Végtelenül leköteleztél.
– A húgod alaposan kibukott rád.
– Tudom – rezzenek össze. – Bocsáss meg nekem, Niko! És
engedd meg, hogy egy rólad szóló hosszú cikkel fejezzem ki a
hálámat. Egy nagyszabású és hízelgő cikkel. Kétoldalassal. – Majd
én magam írom meg, határozom el. Egyetlen rossz szó nem fordulhat
elő benne.
– Mindössze egyetlen aprósággal lehetnél még a segítségünkre...
– Még hogy veled vesződjem? – csattan fel felháborodva. – Hisz
itt a gálaceremónia, amire fel kell készülnöm. Máris elkéstem. Fliss,
most mennem kell. Kérlek, ne csinálj újabb kavarodást a hotelben!
Ügybuzgón a dolgára siet, Lorcan meg felvonja a szemöldökét.
– Látom, szert tettél egy örök barátra.
– Majd kibékülünk. Megengesztelem egy csodás cikkel. –
Izgatottan nézek körül az előcsarnokban, miközben megpróbálok
visszaemlékezni, hol van pontosan a lakosztály. – Azt hiszem, a
legfelső emeleten találjuk. A lift pedig erre van. Gyere!
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Miközben a lift felfele visz minket, Lorcan újra megpróbálja
felhívni Bent.
– Tudta, hogy jövök – morogja vészjóslóan. – Elő kellett volna
készülnie, hogy aláírja a papírokat. Ekkora nemtörődömséget!
– Egy perc, és ott leszünk! – teremtem le idegesen. – Ne
stresszelj!
A legfelső emeleten kirontok a liftből, aztán végig a folyosón.
Még csak a kiírt feliratokat sem olvasom el. A folyosó végén ököllel
verni kezdem az utolsó ajtót.
– Lottie! Én vagyok az! – Kis csengőt is felfedezek a bejárat
mellett, megnyomom a biztonság kedvéért.
— Nyisd ki, kérlek! Bocsánatot akarok kérni tőled! Igazán
annyira sajnálom! NAGYON, NAGYON SAJNÁLOM!
Újra dörömbölni kezdek, és Noah elragadtatottan a segítségemre
siet.
– Nyisd ki! Nyisd ki! Nyisd ki! – kiabálja, és beveti a kis öklét.
Hirtelen kivágódik az ajtó, és egy törülközőbe öltözött idegen
krapek néz velem farkasszemet.
– Mit akar? – förmed rám mérgesen.
Zavartan bámulok vissza rá. Ez a pasi nem lehet Ben, egészen
másként fest, mint a fényképeken.
– Izé... maga Ben? – teszek mégis egy kísérletet.
– Nem – feleli tömören és velősen.
Meglódul az agyam. Lottie azt mondta, a nyitott házasság híve.
Azt jelenti ez... egek... csak nem egy édes hármasba botlottam?
– Maga Bennel és Lottie-val van? – kérdem óvatosan.
– Nem, a feleségemmel – vicsorog rám. – És maga ki a csoda?
– Ez az Osztriga lakosztály?
– Nem, a Gyöngy. – Az ajtó melletti kicsiny feliratra mutat, amit
nagy izgalmamban észre se vettem.
– Á, ne haragudjon – hátrálok zavartan.
– Azt hittem, ismerős vagy itt – reklamál Lorcan.
– Ismerős voltam. Vagyok. Biztos voltam benne, hogy...
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Elhallgatok, mert valami elvonja a figyelmem. Egy közeli,
keskeny ablakon át kilátni a tengerre. Virágokkal kidekorált mólóra
esik a pillantásom. A móló közepén ismerősnek tűnő pár áll...
– Jesszusom, ezek ők! Épp most újítják meg a fogadalmukat!
Rohanás!
Újra megragadom Noah karját, és mindhárman futólépésben
elindulunk visszafelé a folyosón. A lift idegtépőén lassú, ám így is
hamar kijutunk az épületből. Pázsitokon süvítünk át, aztán
ösvényeken, egyenesen a tenger felé. Előttünk ott a cél, a virágokkal
és luftballonokkal feldíszített móló. A közepén ott állnak ők, a
boldog pár, kézen fogva.
– Hurrá, úszhatunk! – kiáltja Noah ujjongva.
– Egyelőre még nem – lihegem. – Előbb...
Elhallgatok, és a mólón álló párt kémlelem. Nem felénk
fordulnak, de le merném fogadni, hogy Lottie az. Igen, csakis ő lehet.
Vagy mégse?
Várjunk csak! A szememet dörzsölöm, hogy kitisztuljon a
látásom. Pontosabb fókuszra lenne szükségem.
– Ők azok? – kérdi Lorcan türelmetlenül.
– Nem tudom – vallom be. – Ha megfordulnának, akkor...
– Ez nem Lottie néni! – jelenti ki Noah megvetőn. – Ez valaki
más.
– A pasas sem hasonlít Benre – hunyorog feléjük Lorcan is. –
Magasabb nála.
Ebben a pillanatban a nőci elfordítja a fejét. Nem Lottie az.
– Egek! – roskadok le egy közeli nyugágyra. – Ezek nem ők. Nem
rohangálhatok itt fel-alá egyfolytában. Mit szólnátok egy italhoz? –
Lorcanhez fordulok. – Mostanra lekéshetted azt a találkozót.
Reggelre tűzték ki. Guríts le te is egy pohárral! Lorcan? Mi a baj?
Meglepetten pislogok rá. Az arca hirtelen olyan lesz, akár a kő.
Meredten néz valamit a vállam mögött. Megfordulok, hogy lássam,
mi az. De csak a hotel strandja terül el előttem, nyugágyakkal, a
fövenyen megtörő hullámokkal meg fürdőzőkkel a tengerben. Odébb
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néhány vitorlás szántja a vizet, rajtuk túl pedig egy jókora luxusjacht
horgonyoz a nyílt vízen. Lorcan ezt bámulja, jövök rá.
– Ez Csernyakov jachtja – morogja. – Mi az ördögöt keres itt?
– Ááá! – kapok a fejemhez. – Igen, ott vannak. Majd elfelejtettem.
– Elfelejtetted?
Olyan vádlón néz rám, hogy furdalni kezd a lelkiismeret.
– Lottie említette korábban, de kiment a fejemből. Ben eladja a
céget. Ezért találkozik Csernyakovval a jachtján.
– Hogy mit csinál? – szalad ki minden szín Lorcan arcából. – Ezt
nem teheti. Megállapodtunk, hogy nem adja el! Egyelőre legalábbis.
És nem Csernyakovnak.
– Meglehet, meggondolta magát.
– Nem gondolhatja meg magát! – üvölti Lorcan magából kikelve.
– Hisz pont ezért vagyok itt, az aktatáskámban egy újrafinanszírozási
szerződéssel. Különben miért üldöztem volna őt fél Európán
keresztül? Terveink vannak a vállalattal. Izgalmas, ígéretes terveink.
Heteket töltöttünk a finomhangolásukkal. Ezek után gondol egyet, és
Csernyakovval egyezkedik? – Hirtelen rám néz. – Biztos vagy
ebben?
– Tessék, itt van – görgetem végig az sms-eimet, amíg meg nem
találom a kérdéses üzenetet.
Lorcan kővé dermedt ábrázattal olvassa.
– Egyedül ment el Csernyakovhoz. Tanácsadók nélkül. Az a
cégéres gazember úgy átejti majd, hogy attól koldul. Vadbarom!
Kezd bosszantani ez a viselkedés. Engem megfedd Lottie-ért, ő
meg egészen kivetkőzik magából egy olyan cégért, ami nem is az
övé?
– De hisz ez az ő gyára, az ő pénze. Miért érdekel ez téged? –
mondom hangsúlyozott közönnyel.
– Te ezt nem értheted – feleli mérgesen. – Ben csődbe visz
minket, hogy az ég szakadjon rá!
– Nem gondolod, hogy túlreagálod egy icipicit a dolgokat?
– Nem, egyáltalán nem gondolom! Ez égetően fontos!
– És most ki vetette el a sulykot? – jegyzem meg maró gúnnyal.
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– Ez teljesen más...
– Nem más! Ha engem kérdezel, túlságosan is belegabalyodtál
ennek a cégnek az ügyeibe. Ben haragszik is rád ezért.
Elmérgesítetted a helyzetet, aminek csakis rossz vége lehet!
Tessék! Most jól megadtam neki!
– Ben nem haragszik rám. Szüksége van a segítségemre. Igen,
civódunk néhanap...
– Fogalmad sincs, mennyire elege van belőled – rázom Lorcan
felé a mobilomat. – Halványlila gőzöd sincs róla! Többet tudok a
Benhez fűződő kapcsolatodról, mint te. Éspedig Lottie-tól!
– Miért, mit mondott Lottie?
Lorcan hirtelen megjuhászodik. Aggódva kémlelem az arcát, hogy
mennyit mondhatok el az igazságból. Ugyanakkor muszáj
megtudnia.
– Ben berágott rád – mondom végül. – Úgy érzi, hogy basáskodsz,
hogy mindenbe beleütöd az orrodat. Hogy beügyeskedted magad a
céghez, ahol aranyéleted van, és most el akarod venni tőle. Egyszer
mindenki szeme láttára a mobilját is elkoboztad. Így volt, avagy
sem?
– Hogy mit csináltam? – mered rám.
– Ő ezt mondja.
Töprengve ráncolja a homlokát, aztán felderül a képe.
– Szent ég, arra gondol. Az apja halála után történt. Ben feljött
Staffordshire-be, és amikor az egyik idősebb munkás beszéddel
fogadta, a kellős közepén telefonálgatni kezdett. – Eltorzul az arca az
emlékektől. – Ordítóan sértő volt. Muszáj volt kikapnom a kezéből a
telefont, aztán lecsillapítani a kedélyeket. Jesszusom! Hálásnak
kellene lennie, nem neheztelnie.
– Hát, ami azt illeti, máig nem bocsátotta meg.
Lorcan nem felel. Reszket a lelkében dúló érzelmektől, a tekintete
a távolba réved.
– Aranyéletem van? – néz rám vádlón. – Azt mondta, hogy
aranyéletem van? Tudod, mennyit güriztem érte, az apjáért, a
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cégéért? Odadobtam miatta a karrieremet. A City legjobb ügyvédi
irodái versengtek értem, de én visszautasítottam az ajánlataikat.
– Ebben biztos vagyok...
– Én indítottam útjára a Vízjelet, átszerveztem a pénzügyeket,
mindent nekem köszönhet...
Nem bírom tovább hallgatni.
– Miért tetted? Mire volt ez jó neked? – szegezem neki kertelés
nélkül a kérdést.
– Miről beszélsz? – bámul rám értetlenül.
– Miért tetted? – mondom újra. – Mit kerestél egyáltalán
Staffordshire-ben? Miért kellett összehaverkodnod Ben papájával?
Miért utasítottad el azokat a mesés ajánlatokat? Miért érzed
szívügyednek egy olyan vállalat sorsát, ami nem a tiéd?
– Muszáj volt... közbelépnem... átvennem az irányítást – dadogja.
– Nem, nem volt muszáj.
– De igen! Minden a feje tetejére állt...
– Nincs igazad! – Mély lélegzetet veszek, és összeszedem a
gondolataimat. – Ebből semmi nem volt kötelező, te választottad
magadnak. Rossz passzban voltál a válás után. Dühös, boldogtalan. –
Nehéz ezt kimondani, de már nincs visszaút. – Ugyanabba a hibába
estél, amibe Lottie vagy én. Azzal gyógyítgattad a lelki sebeidet,
hogy megmentetted Ben vállalatát. Rosszul tetted – nézek a szeme
közé, majd szelíden hozzáteszem: – Hát, ez volt a te balfogásod.
Lorcan nehezen lélegzik. Kezét ökölbe szorítja, mintha neki
akarna menni valakinek. Az arca csupa fájdalom. Sajnálom, hogy én
okoztam. Ugyanakkor... mégse én voltam.
– Később találkozunk – mondja hirtelen, és elviharzik, mielőtt egy
szót is szólhatnék.
Talán egy életre elvadítottam őt magamtól, talán soha többé nem
áll szóba velem. Ennek ellenére örülök, hogy mindent a szemébe
mondtam.
Szeretettel nézek le a fiamra, aki türelmesen kivárta a vitánk
végét.
– Mehetek már úszni? Mehetek már? – kérdi.
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Arra gondolok, hogy az úszónadrágja az előcsarnokban várakozik
a poggyászunkban. Aztán arra, mekkora hercehurcával járna
előkeríteni. Végül arra, hogy mindössze egy-két óráig süt még a nap.
– Az alsónadrágodban akarsz úszni? – vonom fel a szemöldököm.
– Már megint?
– Hurrá, alsónadrágban úszom! Alsónadrágban! – örömködik.
– Fliss! – Felnézve látom, hogy Niko vág át a strandon, és
egyenesen felém tart. Fehér inge ugyanolyan makulátlan, mint
mindig, cipője csillog a homokban.
– Hol a húgod? Meg kellene beszélnem vele a gála programját. Ő
meg a férje lett a hét álompárja.
– Nos, gratulálok hozzá. Ott vannak – mutatok ki a tengerre.
– Kapcsolatba tudsz lépni vele? – kérdi Niko űzötten. – Fel tudnád
hívni? Főpróbát kellene tartanunk, és most tessék...
– Úszhatok? – könyörög Noah, aki mostanra letépte magáról és a
homokra hajigálta a ruháit. – Úszhatok, mama?
Ahogy lenézek könyörgő kis pofijára, szívembe hasít a felismerés.
Hirtelen tudom már, mi a fontos nekem az életben. Nem holmi gálák
és nászéjszakák. Nem a húgom megmentése. Daniel meg pláne nem.
Ami fontos, az itt van az orrom előtt.
Az alsóneműm fekete, egyszerű darab. Elmegy bikininek.
– Bocsáss meg – mondom vidáman Nikónak, és vetkőzni kezdek,
melltartóra, bugyira. – Most nem érek rá. Úszni megyek a fiammal.
Miután vagy fél órán át lubickolunk Noah-val az Égei-tenger
türkizkék hullámaiban, kibékülök a világgal. A késő délutáni nap a
vállamat melengeti, számban a hullámok sós íze, és sajog a bordám a
sok nevetéstől.
– Most én vagyok a cápa! – közeledik Noah a sekély vízben. – Én
vagyok a cápa, és lefröcsköllek!
Őrült hévvel fröcskölni kezd. Visszaadom a kölcsönt, végül
mindketten kacagva dőlünk el a tengerfenék puha homokján.
Jól megleszünk mi ketten, gondolom, miközben kis testét
dajkálom a karomban. Daniel elmehet Los Angelesbe, ha neki úgy
tetszik. Épp neki való hely, ott csípik a műmájereket.
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Rámosolygok Noah-ra, akit mellettem ringatózik a habokban.
– Ugye, vicces?
– Hol van Lottie néni? – kérdez vissza. – Azt mondtad,
megkeressük.
– Ő most nagyon elfoglalt – mondom. – De biztos vagyok benne,
hogy hamarosan viszontlátjuk.
Valahányszor rápillantok a jachtra, ami hatalmasnak látszik az
öböl hullámain, eltűnődöm, mi történhet most a fedélzeten. Fura,
hogy Angliából nézve Lottie dolga halaszthatatlannak és
sorsfordítónak tűnt, most meg, hogy itt van a közelemben, távolinak
érzem.
Ez nem az én életem. Nem az enyém.
Hirtelen meghallom a nevem a hátam mögött. Ösztönösen
megfordulok. Lorcan áll a víz szélén, az alkalomhoz kevéssé illő
öltönyében.
– Valamit mondanom kell! – kiáltja oda, ha valóban ezt kiáltja.
– Nem hallom jól! – kiáltom vissza, de nem mozdulok.
Elég volt a rohangálásból. Még ha az is a hír, hogy Lottie ikreket
szült Bentől, aki náci hadúrrá vált, az is várhat.
– Fliss! – kiáltja újra.
Kiintegetek a partra, ami azt akarja jelenteni, hogy most ne
zavarjon, mert a fiammal fürdőzöm, de nem vagyok biztos benne,
hogy vette a lapot.
– Fliss!
– Fürdünk!
Lorcan arcát eltorzítja valamiféle indulat. Hirtelen mozdulattal a
homokra hajítja az aktatáskáját, aztán cipőstül-öltönyöstül belegázol
a sekélyesbe. Fürgén halad előre a hullámzó vízben, amely már a
combjáig ér, amikor odaér hozzám és Noah-hoz. Annyira
ledöbbenek, hogy azt se tudom, mit mondjak. Noah, akit szintén
meglepett Lorcan rohama, most pukkadozik a nevetéstől.
– Te aztán hírből sem ismered a fürdőruhát! – üdvözlöm
fapofával.
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– Okvetlenül mondanom kell valamit – lihegi vádlón, mintha ez is
az én bűnöm lenne.
– Mondd akkor.
Hosszú csönd támad. Csak a csapdosó hullámok zaja, a strand
zsivaja és egy sirály vijjogása hallatszik. Lorcan szeme csupa
szenvedély, és többször beletúr a hajába, mint aki rendezni kívánja a
gondolatait. Mély lélegzetet vesz, aztán egy másikat, de csak nem
szólal meg.
Mellettünk gumicsónak halad el, tele gyerekekkel, Lorcan
azonban továbbra is hallgat.
– Hadd találjam ki – kezdem tapintatosan, hogy megkönnyítsem a
dolgát. – Ha nem is okvetlenül ebben a sorrendben, de rájöttél, hogy
nekem van igazam, csak nehezedre esik kimondani. Magad sem
érted, mit keresel itt, Ben nyomában, amikor mindent elárul, amit te
fontosnak tartasz. Hirtelen más megvilágításban látod az életedet, és
úgy érzed, sürgősen változtatnod kell. Végül, de nem utolsósorban
azt kívánod, bárcsak magaddal hoztad volna a fürdőgatyádat –
teszem hozzá kis szünet után.
Újabb hosszú csönd következik. Lorcan orcáján megrándul egy
parányi izom, mire megijedek, nem vetettem-e el a sulykot.
– Közel jársz az igazsághoz – mondja aztán. – Egyet-mást
azonban kihagytál. – Tesz egy lépést a vízben, mialatt a hullámok a
lába szárát nyaldossák. – Senki nem lát úgy a dolgok mélyére, mint
te. És senki nem mondta ezt eddig ilyen nyíltan a képembe. Igazad
volt Bennel, de még a honlapon látható fotómmal kapcsolatban is.
Még egyszer jól megnéztem magamnak, és tudod, mit láttam? –
Elhallgat, majd folytatja: – Egy pasast, aki azt mondja: „Hát te meg
ki a fene vagy? Mit bámulsz! Nincs rád időm!”
Akaratlanul elmosolyodom.
– Abban is igazad van, hogy a Dupree Sanders nem az én cégem –
mondja tovább, és megfeszül az álla. – Bárcsak így lenne, de sajna
más a helyzet. Ha Ben el akarja adni, hát hadd adja. Csernyakov fél
éven belül tető alá hozza az üzletet, de hát csak csinálják. Semmi
nem tart örökké.
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– És nem sajnálod? – faggatom tovább. – Hisz annyi energiát öltél
az egészbe.
– Talán egy ideig sajnálni fogom – bólogat komolyan. – Hanem
idővel ez is elmúlik. Mindkettőnknek hinnünk kell ebben, nem igaz?
Találkozik a tekintetünk, és hirtelen megszánom. Az érzelmi
befektetés mindig a legnehezebb a pakliban.
– Egyvalamiben azonban tévedtél, éspedig hatalmasat – mondja
hirtelen támadt élénkséggel. – Örülök, hogy nem hoztam magammal
fürdőruhát.
Ezzel leveti a zakóját, és a part felé dobja. A hullámokon köt ki,
Noah örvendezve veti magát utána.
– Megvan! – emeli a magasba. Élvezettel nézi, hogyan hajítja el
Lorcan az egyik cipőjét, aztán a másikat.
— Elsüllyedtek! Elsüllyedtek a cipőid! – kiabálja.
– Noah, mi lenne, ha most megkeresnénk a víz alatt Lorcan cipőit,
és kivinnénk őket a partra? – javaslom. – Amint látom,
alsónadrágban óhajt fürdeni.
– Alsónadrágban! – üvölti Noah. – Alsónadrágban!
– Bizony, kisöreg, alsónadrágban. Nincs annál jobb.
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A partra visszanézve látom a fürdőzők parányi sziluettjeit. A késő
délutáni nap hosszú árnyékokat vet a fövenyre. Gyerekek
visonganak, párok ölelkeznek, családok jönnek össze közös játékra.
Hirtelen teljes szívemből kívánom, bárcsak ott lehetnék közöttük.
Egyszerűen csak vakációznék, minden különösebb gubanc nélkül;
link, önző férj meg végzetes döntések nélkül, amiket nem győz
később jóvátenni az ember.
Abban a pillanatban meggyűlöltem ezt a jachtot, ahogy
felszálltunk a fedélzetre. A jachtok borzalmasak! Mindent fehér
bőrhuzat borít. Rettegek, nehogy nyomot hagyjak valamelyiken. Jurij
Csernyakov épp most stírölt végig, olyan pillantással, amely azt
mondja: „Na, te se lennél az ötödik feleségem!” Nyomban száműztek
is két feltöltött ajkú és plasztikázott cicijű orosz tyúk társaságába.
Annyira tele vannak szilikonnal, hogy állatot formázó lufikra
emlékeztetnek. Másról sem tudnak társalogni, mint hogy milyen
korlátozott példányszámban forgalmazott, dizájnos púderdobozban
gyönyörködnek önnön tükörképükben. Az enyém a Body Shopból
való, amit nemigen lehet tovább ragozni.
A mojitómat szopogatom, és várom, hogy elpárologtassa az
aggodalmaimat. Ahelyett azonban, hogy elenyésznének, megülik az
elmémet, egyre kellemetlenebbül. Katasztrófa ez az egész.
Szörnyűség! A legszívesebben elbőgném magam. Itt azonban
mégsem bőghetek, elvégre ez egy luxusjacht. Sziporkáznom kell,
csillogtatnom az eszemet, és kigombolni pár felső gombot az
ingemen.
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Áthajolok a korláton, és azt méregetem, hány métert kellene
ugranom, hogy a habokba csobbanjak.
Nem, még megsérülnék.
Isten tudja, hová lett Ben. Amióta a fedélzetre tettük a lábunkat,
egyenesen elviselhetetlen. Játssza az eszét, okoskodik, és vagy
tizenötödször mondta el Jurij Csernyakovnak, hogy ő is szeretne egy
jachtot.
Kezem a zsebembe téved. Egy gondolat ugyanis órák óta nem
hagy nyugodni. Itt motoszkál az agyamban, roppant türelmesen, arra
várva, hogy észrevegyék. Ugyanaz az egyszerű gondolat:
Felhívhatnám Richardot, felhívhatnám Richardot. Igyekeztem nem
tudomást venni róla, de nem igazán tudok értelmes érvet felhozni
ellene. Éppenséggel izgalmas gondolatnak tetszik, örömteli
gondolatnak, hogy bármikor, akár most is felcsörgethetem.
Fliss persze lebeszélne róla, de hát mi köze hozzá.
Nem igazán tudom, mit is mondhatnék Richardnak. Valójában
nincs is számára semmi mondandóm, mindössze csak kapcsolatba
szeretnék kerülni vele. Mint amikor megszorítod valaki kezét. Ez az:
meg szeretném szorítani a kezét az éteren keresztül. Ha pedig inkább
elhúzza, hát akkor tudom, hogy mihez tartsam magam.
Látom, hogy a két orosz tyúk is feljött ide a fedélzetre. Elbújok
egy szegletben, hogy ne fedezzenek fel. Előveszem a mobilom, egy
pillanatig rámeredek, aztán ujjaim már a gombokon járnak. Mikor
kicsöng a száma, a szívem vad dörömbölésbe kezd, és minden erőm
elhagy.
– Halló, ez Richard Finch telefonja.
A hangpostával beszélek. Görcsbe rándul a gyomrom, és
befejezem a hívást. Nem társaloghatok a hangpostával, az nem
kézszorítás, jóval inkább a tenyeredbe nyomott boríték. És nem
igazán tudom, mit is tehetnék abba a borítékba.
Megpróbálom kitalálni, mit csinálhat éppen. Fogalmam sincs,
hogyan, miként él San Franciscóban. Talán éppen most kel fel, avagy
zuhanyozik? Az apartmanját sem tudom magam elé képzelni.
Teljesen elszakadt tőlem. Könnyek gyűlnek a szemembe, és
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reményvesztve nézek a mobilra. Mi volna, ha újra próbálkoznék?
Vagy az már zaklatás?
– Lottie! Hát itt vagy! – Ben jelenik meg, Jurijjal az oldalán.
Zsebre vágom a mobilt, és feléjük fordulok. Ben arca kipirult a
szesztől. Elfacsarodik a szívem. Annyira feldobottnak látszik, mint
egy kiskölyök, akinek megengedték a szülei, hogy késő éjszakáig
fent virraszthat. – Pezsgővel pecsételjük meg az egyezségünket –
mondja izgatottan. – Jurijnak van régi évjáratú Krugja. Csatlakozol
hozzánk?
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Á, ezek a fiatalok! A rohanásukkal, a nyughatatlanságukkal, és
hogy mindenre azonnal választ akarnak. Fárasztanak, szegény, űzött
teremtések.
Ne jöjjenek vissza, mindig ezt mondom nekik. Ne jöjjenek vissza!
A fiatalság meg maradjon, ahol hagytuk, ott a helye. Hisz mindent
magunkkal vittünk az életútra, amit elvinni érdemes volt.
Húsz éve szajkózom ezt, de vajon hallgatnak-e rám? Egy fenét! Itt
jön egy újabb delikvens. Fújtatva, zihálva ér fel a szirttetőre. Úgy
tippelem, a harmincas évei vége felé járhat. Egészen jól néz ki,
háttérben a kék égbolttal. Amolyan politikusféle. Miért gondolom ezt
róla? Lehet éppen filmsztár is.
Nem emlékszem az arcára a régi időkből. Nem mintha ez bármit
is jelentene. Újabban a saját fizimiskámra is alig ismerek rá, ha a
tükörbe nézek. A fickó közben felméri a terepet, és végigmér engem
is, ahogy itt ülök a székemen, a kedvenc olajfám alatt.
– Maga Arthur? – szólít meg minden bevezetés nélkül.
– Eltalálta.
Végigsiklik rajta a pillantásom. Jómódúnak látszik. Drága, márkás
pólót visel. Néhány dupla whisky tán kitelik tőle.
– Bizonyára elkélne egy ital – mondom szívélyesen. Célszerű
mielőbb a bárra terelni a beszélgetést.
– Nem kérek – feleli. – Azt szeretném tudni, mi történt.
Elnyomok egy ásítást. Hogy unom ezt! Tudni akarja, mi hogyan
volt. Egy újabb bankár, akire rátört a középkorúak válsága, és ezért
visszalátogat ifjúsága színterére. A tetthelyre. – Hagyja a francba az
egészet! – szólnék rá a legszívesebben. – Forduljon meg! Térjen
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vissza a felnőttgondjai közé, mert itt aztán nem oldja meg őket. De
hát úgyse hinne nekem. Soha nem hisznek.
– Drága fiam – mondom. – Maga felnőtt időközben. Ez történt.
– Nem – feleli idegesen, és megtörli izzadt homlokát. – Nem érti.
Volt okom idejönni. Hallgasson meg!
– Néhány lépést tesz felém. Impozánsan magasnak hat az
ellenfényben, fess vonásai elszántságot tükröznek.
– Volt okom idejönni – mondja újra. – Nem akartam én ebbe
belekeveredni, de muszáj. Tudni akarom, hogy egész pontosan mi
történt a tűzvész éjszakáján.
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Amikor a „Tedd kellemessé a munkádat” elnevezésű
tréningjeimet tartom a Blay Gyógyszergyárban, az egyik témám az,
hogy az ember bármiből tanulhat. Ilyenkor kipécézek példának
valamely munkahelyi szituációt, aztán ötletbörzén vesszük sorra,
miként szolgált ez az okulásunkra. A Jurij Csernyakov jachtján
töltött két óra tanulsága pontokba szedve a következő:
• Az életben nem fogom feltöltetni az ajkamat.
• Egy jachtot azért nem bánnék.
• A Krug mennyei ambrózia.
• Jurij Csernyakov olyan gazdag, hogy sírni támad tőle
kedvem.
• Ben majd elájult tőle. A hízelgő vicceitől is felment a
pumpám.
• Gondoljon bármit, szó nincs itt semmiféle közös projektről.
Jurijt egyedül a ház érdekli.
• A nyakam rá, hogy meg akar szabadulni a papírgyártól. Ben
azonban szemlátomást nem veszi ezt észre.
• Azért, mert szerintem lassú a felfogása.
• Hiba volt a strandon keresztül visszatérni a hotelbe.
Szarvashiba. Megkérhettük volna Jurijt, hogy tegyen ki minket
arrébb a parton egy csónakkal. Abban a pillanatban ugyanis, hogy
partra szálltunk, elkapott minket Niko.
– Mr. és Mrs. Parr! Épp jókor érkeznek a gálára!
– Hogy mi? – bámult rá leplezetlen dühvei Ben.
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– Tudod – böktem oldalba. – A hét álompárja díjkiosztójára.
Nem volt menekvés, el kellett mennünk. Most ott szorongunk
vagy húsz másik vendég társaságában, koktélokat iszunk, és
hallgatjuk, amint a zenekar az „Egy elvarázsolt este” című számot
játssza. Mindenki Jurij Csernyakovnak az öbölben horgonyzó
jachtjáról beszél. Ben legalább öt társaságnak eldicsekedett azzal,
hogy jártunk ott, és a házigazda Kruggal kínált minket. Valahányszor
újra kezdi, zavartan pislogok. Most már bármely pillanatban fel kell
mennünk a dobogóra, hogy átvegyük a hét álompárjának járó
jutalmat. Ami kész őrület.
– Nem tudnánk ellógni innen? – súgom oda Bennek a társalgás
szünetében. – Nézzünk szembe a tényekkel, aligha szolgálunk rá erre
a titulusra.
– Miért nem? – bámul rám üres tekintettel.
Hogy miért nemi Hát fűrészpor van az agya helyén?
– Azért, mert épp válni készülünk! – sziszegem.
– Egyelőre azonban még együtt vagyunk – von vállat.
Tajtékozva meredek rá, és a legszívesebben megütném. Soha nem
akarta igazán ezt a házasságot. Heccnek szánta, múló időtöltésnek.
Mint amikor engem hirtelen érdekelni kezdtek a skandináv kötött
holmik, és vásároltam egy kötőgépet.
Csakhogy a házasság nem kötőgép! A legszívesebben ezt
ordítanám a képébe. Ez az egész egy rossz vicc, le szeretnék lépni
innen.
– A, Mrs. Parr – Niko csap le rám újfent, mint aki gyanítja
menekülési szándékomat. – Mindjárt átadjuk a jutalmat.
– Nahát, ez nagyszerű! – mondom olyan nyilvánvaló gúnnyal,
hogy zavartan pislogni kezd.
– Asszonyom, engedje meg, hogy újra bocsánatot kérjek az
okozott kellemetlenségért. Mint már mondottam, örömmel felajánlok
önöknek kárpótlásul egy kétszemélyes luxushétvégét valamelyik első
osztályú lakosztályunkban, amibe beletartozik az összes étkezés és
egy búvármerülés.
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– Aligha hiszem, hogy ez elegendő – förmedek rá. – Hisz maga
tönkretette a nászutunkat, és ezzel együtt az egész házasságunkat is!
Niko lesüti a szemét.
– Asszonyom, vigasztalhatatlan vagyok. Ugyanakkor meg kell
mondanom, hogy az egész nem az én ötletem volt, nem én akartam.
Óriási ballépés volt a részemről, amit örökké sajnálni fogok,
mindennek a kútfeje azonban...
– Tudom – szakítom félbe. – A nővérem.
Niko igenlően bólint. Annyira leforrázottnak látszik, hogy
megsajnálom. Ismerem Flisst. Ha egyszer a fejébe vesz valamit, nem
tűr ellentmondást.
– Nézze, Niko – mondom végül. – Nem hibáztatom magát.
Tudom, mi telik a nővéremtől. Tudom, hogy ő irányította a szálakat
Londonból, akár egy bábjátékos.
– Nem lehetett neki nemet mondani – horgasztja le a fejét Niko.
– Magának megbocsátok – nyújtok kezet neki –, a nővéremnek
azonban nem – teszem hozzá menten.
– Asszonyom, nem vagyok méltó erre a nagylelkűségre – emeli
ajkához a kezemet. – Sok boldogságot kívánok önnek egész
eljövendő életére!
Miután elment, eszembe jut, hol is lehet Fliss. A hangpostára azt
mondta rá, hogy a hotel felé tart. Talán holnap fut be. Addig még
eldöntőm, hajlandó vagyok-e találkozni vele.
A koktélomat kortyolgatva arról társalgók egy kék ruhás nővel,
hogy melyik wellnesskezelés a leghatásosabb, közben pedig arra is
gondom van, hogy elkerüljem Melissát. Egyfolytában arról faggat
ugyanis, hogy egész pontosan mivel keressük a kenyerünket,
továbbá, hogy nem veszélyes-e kissé fegyvert tartani a retikülben.
Aztán a zene váratlanul elhallgat, és Niko felmegy a színpadra.
Többször megveregeti a mikrofont, és sugárzó mosollyal szétnéz az
egybegyűlteken.
– Üdvözlöm önöket ezen a felejthetetlen estén! – mondja. –
Ahogy Aphrodité a szerelem istennője, úgy az Amba Hotel is a
szerelem otthona. Ma este egy nem mindennapi nászutaspárt
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ünnepiünk, akik elnyerték a hét álompárjának járó jutalmat, Mrs. és
Mr. Parrt!
Köröttünk kitör a taps, és Ben oldalba bök.
– Gyere!
– Megyek már! – morgom rosszkedvűen. Átlépegetek a homokon
a színpad felé, majd felmegyek a dobogóra, kissé hunyorogva a
spotlámpák fényétől.
– Gratulálok, drága hölgyem! – kiáltja Niko, és átnyújtja a
nagydarab, szív alakú díjat. – Hadd adjam át önöknek mindkét
koronát is...
Koronát?
Még mielőtt tiltakozhatnék, ezüst műanyag koronát nyom a
fejünkbe. Ügyesen szaténszalagot vet át a vállamon, aztán ellép
előlem.
– Íme, a győztes pár!
A nézőközönség újra tapsol, én pedig merev mosolyt préselek ki
magamból a lámpafénybe. Borzalmas ez az egész a szívvel, a
koronával és a szalaggal! Úgy érzem magam, mint egy
szépségkirálynő, szépség híján.
– Most pedig pár szót szeretnénk hallani a boldog pártól.
Niko Ben kezébe nyomja a mikrofont, aki nyomban átpasszolja
nekem.
– Szeretettel üdvözlök mindenkit – zeng végig a hangom az
estében, olyan hangosan, hogy összerezzenek. – Nagyon köszönöm...
ezt a megtiszteltetést. Nos, tudják, mi valóban nagyon, de nagyon
boldog pár vagyunk.
– Rettentően boldogok – tódítja Ben a mikrofonban.
– A hetedik mennyországban érezzük magunkat.
– A nászutunk maga volt a csoda.
– Amikor Ben megkérte a kezem, nem is sejtettem, hogy...
ennyire boldog leszek. Ilyen végtelenül boldog.
Hirtelen egy könnycsepp gördül végig az arcomon. Nem tehetek
róla. Mikor újra magamat látom abban a vendéglőben, ahol lelkesen
igent mondtam Bennek, olyan, mintha ez a régi énem egy másik
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ember lenne. Egy eszement, fellegekben járó tyúk. Mégis mire
számítottam? Férjhez menni hozzá volt annyira őrült vállalkozás,
mint meginni négy dupla adag whiskyt egymás után. Rövid időre
feledtette a bánatomat, és mindent mesés színben mutatott. Ez
azonban már maga a macskajaj, és minden, csak nem kellemes.
A mosolyom megkeményedik, előrehajolva mondom a
mikrofonba:
– Egyszóval hihetetlenül boldogok vagyunk – jelentem ki újra a
nyomaték kedvéért. – Soha egy rossz szó el nem hangzott közöttünk,
nem igaz, drágám?
Két újabb könnycsepp csordul végig az arcomon. Remélem, hogy
a boldogság könnyeinek látszanak.
– Ez a nászút is maga volt az üdvösség – folytatom az arcomat
törölgetve. – Mennyei idill. Tökéletes volt, boldogabbak nem is
lehettünk volna...
Hirtelen elakad a szavam, mert három sötét sziluettet pillantok
meg... felénk battyognak a strand homokján. Törülközőbe csavarva is
felismerem, hogy...
Jól látom?
Nem, ez lehetetlen!
Mellettem Bennek is leesik az álla a csodálkozástól.
– Lorcan? – kapja ki kezemből a mikrofont, majd belekiált. –
Lorcan, mi a csudát keresel itt? Mióta vagy a szigeten?
– Lottie néni! – rikkantja el magát a legkisebb törülközős árny. –
Neked koronád van!
Engem azonban a társaság harmadik tagja érdekel leginkább.
Elképedve bámulok rá.
– Fliss, te vagy az?
FLISS
Földbe gyökerezik a lábam, és nem jön hang a torkomra. Némán
tátogok a húgomra. Nem így képzeltem el a találkozásunkat itt,
Ikonoszon.
– Fliss? – mondja újra Lottie, ezúttal élesebb hangsúllyal, amitől
összerezzenek.
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Mit is mondhatnék neki? Hol kezdjem egyáltalán?
– Fliss! – kapja ki a mikrofont Ben kezéből Niko, mielőtt még
magamhoz térhetnék. – És ím, itt a boldog menyecske nővére is!
Hadd mutassam be önöknek Felicity Graveney-t, a Pincher Utazási
Magazin szerkesztőjét! – fordul a közönség felé. – Azért jött, hogy
különleges öt csillagot adományozzon a hotelnek. Amint látják, épp
az Égei-tenger csodáival ismerkedett.
A közönség udvariasan felnevet. Niko egy marketinges zseni, nem
hagy ki egyetlen lehetőséget sem!
– Álljon hát színpadra az egész család – folytatja, azzal feltereli a
dobogóra Lorcant és Noah-t is. – Engedjenek meg egy családi fotót a
nászutas élményeiket megörökítő albumba. Álljanak közel
egymáshoz!
– Bocsáss meg... igazán sajnálom – hebegem elhalóan. – Azt
gondoltam... azt akartam, hogy...
Kiszárad a szám, és – mintha csak megérezték volna a
bűntudatomat – cserbenhagynak a szavak.
– Szia, Lottie néni! – üdvözli a gyerek lelkesen a nagynénjét. –
Azért jöttünk, hogy meglátogassunk, amíg itt vakációzol.
– Látom, Noah-t is iderángattad. Gyönyörű – rikácsolja Lottie.
– Mosolyogni tessék! – utasít minket a fényképész. – Most repül a
kismadár!
Össze kell szednem magam. El kell nyernem Lottie bocsánatát.
Valahogyan, akárhogyan.
– Nézd – hadarom gyorsan forgó nyelvvel, miközben elvakít a
vakuvillanás. – Rettenetesen sajnálom, ami történt, Lottie!
Elmondhatatlanul! Nem akartam én tönkretenni a nászutadat,
mindössze azt szerettem volna... nem is tudom, ha megóvhatlak
téged a csalódásoktól. Ugyanakkor arra is rájöttem, hogy le kell
magam állítanom. Felnőtt nő vagy, megvan a saját életed, én pedig
óriási hibát követtem el. Mégis remélem, hogy megbocsátasz. Bennel
is csodás párt alkottok – fordulok most feléje. – Helló, Ben, örülök,
hogy megismerhetlek. Fliss vagyok, a sógornőd – nyújtom feléje
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sután a kezem. – Gondolom, még egy sereg családi összejövetelen
találkozunk, karácsonykor vagy...
– Felém nézzenek! – kiált ránk a fényképész, és mi engedelmesen
a mondott irányba bámulunk.
– Eszerint te álltái az egész mögött? A heathrow-i reptér klotyója
is a te bűnöd? – fordítja aztán felém a fejét Lottie. Bűntudatos
tekintetem mindent elárul. – Hogy tehetted ezt velem? És a
mogyoróolaj! A kínok kínját éltem át!
– Tudom, tudom – nyelek egy nagyot, és megint sírhatnékom
támad. – Nem is tudom, hogy mi ütött belém. Őszintén sajnálom.
Csak meg akartalak védeni.
– Mindig ezt csinálod, de nem vagy az anyám!
– Tudom, hogy nem vagyok – remeg meg a hangom. – Hogyne
tudnám.
Találkozik a tekintetünk, és váratlanul szikrák kezdenek el
pattogni kettőnk között. Közös emlékek anyánkról, a múltunkról,
arról, miért lettünk olyanok, amilyenek. Ehhez foghatót csakis
nővérek élhetnek át. Aztán Lottie tekintete elzárkózik előlem, és
véget ér a kivételes pillanat. Az arca újra rideg és elutasító.
– Mosolyogni tessék, mindenkinek! – integet hevesen a
fényképész. – Felém nézzenek!
– Lotts, megbocsátasz azért egyszer? – várom lélegzetvisszafojtva
a válaszát. – Kérlek, kérlek!
Hosszú, gyötrelmes csönd támad. Nem tudom, merre billen a
mérleg nyelve. Lottie szeme a semmibe réved, én pedig jobban
ismerem őt annál, semhogy botorul sürgessem.
– Mosolyogjanak! Széles mosolyt kérek mindenkitől! – nyektet
minket tovább a fényképész.
De képtelen vagyok mosolyogni, ahogyan Lottie sem. Az
arckifejezése megvető, mégis mintha megenyhült volna egy kicsit.
Csöpög a víz a törülközőmből. Megragadom az alkalmat, és
szorosabban csavarom magam köré.
– Hmmm... – néz végig rajtam. – Amint látom, alsóneműben
fürödtél.
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Felujjongok magamban. A legszívesebben a nyakába borulnék. A
mi titkos kódunkban ez a megbocsátás jele. Tudom, hogy még nem
békült ki velem teljesen, de legalább remélhetem.
– A bikini kezd kimenni a divatból, nem tudtad? – veszem át a
hangnemet.
– Jó a bugyid – von vállat vonakodva.
– Kösz.
– Alsógatya az! Alsógatya! – kiabálja Noah. – Hé, Lottie néni –
folytatja csevegő hangnemben. – Volna egy kérdésem. Sikerült
bevinni a lompost a málnásba?
– Hogy mi? Mit jelentsen ez? – hápog a húgom, és hitetlenkedve
mered rám.
– Szóval akkor, volt már a lompos a málnásban?
– Elhallgass, Noah! Ez... ez nem tartozik rád. Miért ne lett volna?
Különben pedig miért kérditek?
Annyira bepöccen, hogy hirtelen gyanút fogok. Minden arra vall,
hogy... hogy...
– Lotts... hogy is van ez? – vonom fel a szemöldököm.
Istenem, hogy elárulja magát ez a lány!
– Nem dugtatok? – hüledezem.
Mégis, miért nem? Hogy a csudában nem? – lódulnak meg a
gondolataim.
– Elég legyen ebből! – Szemlátomást közel áll a síráshoz. –
Hagyd békén a házasságomat! A nászutamat!
– Lottie? – nézek rá fürkészőn. A szeme könnyes, az ajka reszket.
– Jól vagy?
– Már hogyne lennék jól! – tör ki hirtelen. – Mi okom lenne rá?
Nincs még olyan boldog házasság a világon, mint az enyém. A
legszerencsésebb nő vagyok a világon, boldogságom az eksztázis
határát súrolja, és...
Elhallgat, és megtörli a szemét, mint aki nem hisz annak, amit lát.
Abba az irányba hunyorgok, amerre ő, és hirtelen meglátok
valakit. Egy pasas az, aki felénk lépked a homokon,
összetéveszthetetlenül magabiztos, öles lépteivel. Lottie falfehér lesz,
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attól tartok, még a karomba ájul... de nem is lenne csoda. Magam is
elképedve nézem az ismerős sziluettet, és agyamban egymást
kergetik a gondolatok. Mit keres itt Richard, amikor megesküdött,
hogy elkerüli Lottie-t? Ugyan mi hozhatta ide?
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A szívroham kerülget. Vagy épp pánikroham. Vagy akármilyen
másik roham. Ereimben vad iramban lüktet a vér. A fejemtől a
lábamhoz zúdul, aztán vissza, mintha maga se tudná, mennyi az
annyi. Nem kapok levegőt, mozdulni sem bírok... teljesen
lebénultam.
Mert Richard az.
Nem kismillió kilométerre tőlem éli az új életét, teljesen
elfeledkezve rólam, hanem az ikonoszi strand homokján igyekszik
felém. Sűrűn pislogok, a szemhéjam is kis híján tikkelni kezd, és
képtelen vagyok megszólalni. Az egész felfoghatatlan. Elvégre ő San
Franciscóban van. Ott kellene lennie.
A dobogó elé ér, és már a közönség soraiban verekszi előre magát.
Minden ízemben reszketek, ahogy közeledik. Utoljára abban az
étteremben láttam, ahol közöltem vele, hogy visszautasítom soha el
nem hangzott házassági ajánlatát. Mintha évmilliókkal ezelőtt történt
volna. Honnan tudta meg egyáltalán, hol vagyok?
Vádlón Flissre pillantok, de ugyanolyan meglepettnek látszik,
amilyen én is vagyok. Richard már a színpad előtt áll, és felnéz rám
azzal az imádni való barna szempárjával. Attól félek, hogy mindjárt
elalélok. Épp kezdtem összeszedni magam, erre jön ő, és...
– Lottie – mondja, és a hangja ugyanolyan mély, megnyugtató,
mint mindig. – Tudom, hogy... ööö... férjhez mentél. – Szemlátomást
nehezen talál szavakat a családi állapotom jellemzésére. – És sok
boldogságot kívánok. – Elhallgat, nehezen szedi a levegőt. Körülötte
akkora csend támad, hogy a légy zümmögését is meg lehetne hallani.
A nézőközönség megigézve figyeli kettőnket. – Gratulálok.
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Tekintete Benre téved, de el is kapja menten, mintha a férjem
olyan visszataszító látvány lenne, amit nem képes huzamosabb ideig
elviselni.
– Kösz – nyögöm ki nagy nehezen.
– Hát akkor nem tartalak fel tovább. Valamit azonban
mindenképpen tudnod kell. Nem te okoztad a tüzet.
– Hogyan? – bámulok rá, mert képtelen vagyok felfogni a szavai
értelmét.
– Nem te okoztad a tüzet, hanem valaki más – mondja újra.
– De hát hogyan... ki... – hebegem. – Honnan tudsz te erről
egyáltalán?
– Flisstől tudom, hogy azt hitted, az egész a te hibád. Sejtettem,
mennyire lesújt a dolog, ezért mivel nem hittem el, hogy te voltál az,
utánajártam.
– Elmentél a panzióba? – kérdezem elképedve.
– Beszéltem a barátoddal, Arthurral – bólint. – Még a régi rendőri
jegyzőkönyvet is előhozattam vele. Szétteregette az asztalán, és
elejétől a végéig felolvasta.
A helyzet a napnál világosabb. A tűz nem a te szobádban
keletkezett, hanem a konyhában.
Egy pillanatig annyira összegabalyodnak a gondolataim, hogy
nem jön ki hang a torkomon. Még suttogni sem tudok. Egyedül a
szélben lebegő kis zászlók suhogását hallani.
– Te elmentél a vendégházba? – rebegem újra elhalón. – Ennyit
fáradtál, miattam?
– Miért ne – feleli, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb
dolga.
– Akkor is, ha máshoz mentem férjhez?
– Miért ne – ismétli meg az előző mondatát.
– De hát miért?
Hitetlenkedő pillantást vet rám, mint aki azt mondja: Hát kell ezt
kérdezned?
– Azért, mert szeretlek – mondja tárgyilagosan. – Ne haragudj –
szól oda Bennek.
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Életem összes pillanata közül erre fogok emlékezni halálom
óráján. Visszafojtott lélegzettel lesem a fejleményeket. A közönség is
elnémult. Lottie megbűvölten néz Richardra, a szeme óriásira tágul.
A hét álompárjának járó szalag csillog a spotlámpák fényében, és a
koronája is félrecsúszott a fején.
– Hát... ööö... én is szeretlek – nyögi ki végül, és letépi fejéről a
koronát. – Igen, szeretlek!
Richard láthatóan összerezzen meglepetésében.
– De hát ő? – mutat Benre.
– Tévedés volt – Lottie megint majdnem sír. – Hatalmas tévedés!
Közben végig rád gondoltam, de te elmentél San Franciscóba, most
meg itt vagy... – Hirtelen felém fordítja könnyáztatta arcát. – Fliss?
Te hoztad ide Richardot?
– Izé... csak részben – felelem óvatosan.
– Akkor szeretlek – ölel át. – Édes, aranyos Fliss!
– Jaj, Lotts! – Az én szememet is ellepi a könny. – Én is szeretlek.
És azt kívánom, hogy boldog légy.
– Tudom – szorongat meg, aztán megfordul, leugrik a színpadról,
és egyenesen Richard karjába veti magát. Ilyen megható szerelmes
ölelést még nem láttam. – Azt hittem, örökre elmentél! – súgja
imádója vállába. – Nem tudtam volna elviselni, nem, nem tudtam
volna!
– Én sem tudtam volna elviselni – mondja Richard, aztán
elgondolkozva Ben felé pillog. – Csak az a baj, hogy férjhez mentél.
– Tudom – feleli Lottie elkínzottan. – Tudom, bár a hátam
közepére se kívánom ezt a házasságot.
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Ez az! Eljött az én pillanatom! Én is leugrom a színpadról, és
istenesen rásózok a húgom vállára.
– Lotts, mondd csak! Nagyon fontos! – Ahogy megfordul,
mindkét vállánál fogva megragadom. – Mondd...
– de még mielőtt folytatnám, Noah-ra pillantok –, bevittétek a
lompost a málnásba? Csináltátok vagy sem? Mondd el az igazat,
mert rengeteget számít!
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Mi értelme volna tovább mellébeszélni?
– Nem – felelem csaknem dacosan. – Nem csináltuk. Az egész
egy nagy humbug. Nem vagyunk álompár, valójában még egy pár se
vagyunk! Tessék – fordulok Melissa felé, aki a többiekkel együtt
minden szavunkat lesi.
– Itt a koronám, itt a szalagom. – Letépem magamról, és Ben
kezéből is kikapom a győzelmi szívet. – Legyen a tied! Minden
hazugság volt.
A kezébe nyomom az egész hóbelevancot, ő azonban összeszűkült
szemmel, gyanakvón néz vissza rám.
– Az volt az első randitok is a hullaházban?
– Szemenszedett hazugság – bólintok.
– És a szex a kerületi ügyész íróasztalán?
– Dettó.
– Tudtam! – fordul a férjéhez diadalmasan. – Nem megmondtam
neked? – Fejére helyezi az ezüstkoronát, és magasba lendíti a
győzedelmi szívet. – Ez, azt hiszem, minket illet. Mi vagyunk a hét
álompárja! Köszönöm mindenkinek...
– Az isten szerelmére, Melissa! – sopánkodik Matt. – Nem
vagyunk azok, a fenébe is!
Richard közben engem fürkész.
– Eszerint nem igazán...
– Nem, egyetlenegyszer sem.
– Igeeen! – kiáltja Richard, és ujjongva a levegőbe öklöz. Ilyen
kitörőén boldognak még nem is láttam. – Ez már döfi!
Soha ilyen erőszakos sem volt még. Istenem, imádom őt!

405

– A fél világot átrepülted miattam – fészkelődöm újra a vállához.
– Ez csak természetes.
– És még ide, Görögországba is eljöttél.
– Ez csak természetes.
Nem tudom, honnan vettem, hogy nem romantikus alkat. És
fogalmam sincs, miért szakítottam vele. Ahogy fülem a melléhez
simul, ismerős szívdobbanásait hallgatom. Örökre így szeretnék
maradni. A világ összes többi zaját kizártam a tudatomból, noha
néhány szó így is megüti a fülemet.
– Akkor érvénytelenítheted a házasságot – ismétli meg Fliss
sokadszorra. – Érted, Lottie, érvénytelenítheted'.
– Az egész azon múlik, bevittétek-e a lompost a málnásba – véli
Lorcan. – A málnásba.
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Nos, Lottie-nak igaza volt a naplementével kapcsolatban.
Életemben nem láttam ilyen szépet! A vörös napkorong nem csupán
a láthatár alá siklik, de közben rózsaszín és narancssárga sugarakat is
lövell magából, olyan drámai erővel, hogy Noah szuperhősei jutnak
róla eszembe. Nem is naplemente ez már, hanem naprobbanás,
napkáprázat'.
Lenézek Noah alkonyati fényekben fürdő arcocskájára, és újra azt
gondolom, hogy nem lesz itt semmi gond. Időtlen idők óta először
nem aggodalmaskodom és nem mérgelődöm. Minden rendben lesz
vele, a fiam megállja majd helyét az életben. Remek kis legény. És
én is helytállók, amikor kell. Minden elrendeződik.
Fura volt ez a kaland. Egyszerre volt katartikus és kellemetlen,
felkavaró és vicces, feszélyezett és csodálatos. Niko leültetett minket
a strandvendéglőben. Most mind az öten mezét falatozunk, hogy
ízlelőbimbóink dalra fakadnak örömükben. A lassú tűzön sült bárány
maga a paradicsomi gyönyör.
Jól főznek itt, meg kell hagyni. Nem szabad erről sem
elfeledkeznem a cikkemben.
Tele voltunk kérdésekkel, sztorikkal. És csók is elcsattant néhány.
Lottie-val, azt hiszem, kibékültem. Még mindig neheztel rám egy
kicsit, ugyanakkor új felfedezéseket is tettünk a testvéri szeretetről.
Kezdjük megérteni egymást, de ehhez talán több idő kell még. (Nagy
valószínűséggel nem agyalunk majd sokat a dolgon, csak éljük
tovább az életünket.)
Lorcan volt az est hőse. Valahányszor a társalgás kellemetlen
irányba fordult, menten biztonságosabb vizekre kormányozta.
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Ezenkívül fantasztikusan finom bort rendelt, és a térde folyton az
enyémhez ért az asztal alatt. Fölöttébb élveztem. Tetszik nekem, nem
csupán vonzódom hozzá, de az egész pasas tetszik.
Ami Bent illeti, ő felszívódott. Érthető. Miután a vadonatúj neje
mindenki szeme láttára egy másik fickót választott helyette, felvette
a nyúlcipőt. Nem hibáztatom ezért. Gondolom, egy bár sötétjében
talált menedékre.
Richard és Lottie aztán sétára indul a strandon, Noah pedig
kavicsokat hajigái a vízbe. Csak Lorcan és én maradtunk a
társaságból. Egy alacsony falon ülünk, miközben mezítlábas lábunk a
homokba lóg. A konyhából ideszállongó szagok elkeverednek a
tenger sós levegőjével meg Lorcan arcszeszének enyhe illatával, ami
mindenféle emlékeket ébreszt bennem.
Nem csupán tetszik ez a pasas, de bele is zúgtam. Ami nem
semmi.
– A, várj csak! Van itt számodra valami – mondja váratlanul.
– Te vettél nekem valamit? – ámulok el.
– Valójában semmiség. Félretettem... várj meg itt!
Az étterem felé indul, én pedig kíváncsian lesem, hogy mi sül ki
ebből. Pár pillanat múlva visszatér, kezében valami cserepes
növénnyel. Egész pontosan egy kis olajfa van abban a cserépben.
– A patiódba – mondja, mire hitetlenkedve bámulok rá.
– Ezt nekem vetted?
Annyira meghatódom, hogy könnyek szöknek a szemembe. Már
nem is emlékszem, mikor kaptam ajándékot bárkitől.
– Szükséged van valamire... az induláshoz – jelenti ki
ünnepélyesen.
– Én nem vettem neked semmit – mondom.
– De hisz már kaptam tőled valamit... Tisztánlátást. – Elhallgat,
aztán folytatja. – Azt gondoltam hát, cserébe békét kötök veled. –
Elgondolkodva simogatja az olajfa leveleit. – Ami történt,
megtörtént.
Ami történt, megtörtént – ezek a szavak hosszan visszhangoznak
az agyamban. Aztán hirtelen felállók. Sürgős dolgom akadt.
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Leveszem a nyakamon függő láncról a pendrive-ot, és megnézem.
Minden Daniel iránti haragom és miatta átélt szenvedésem benne van
ebben a parányi kütyüben. Megmérgez, beszennyez engem, vesznie
kell.
A sekélyesbe gázolok, és kezem ráteszem Noah vállára. Ahogy
felnéz, elmosolyodom.
– Szia, aranyom. Van valamim a számodra. Kérlek, hajítsd el
minél messzebbre!
Ezzel kezébe nyomom a pendrive-ot.
– De mama! – néz rám riadtan. – Ez számítógépes dolog.
– Tudom – bólintok. – Csak hát olyan dolog, amire nincs többé
szükségem. Dobd a vízbe, Noah, olyan messzire, amennyire bírod.
Figyelem, amint kézbe veszi és elhajítja. Háromszor
végigbucskázik a tenger tükrén, aztán eltűnik az Égei-tengerben.
Volt, nincs, fene bánja.
Lassan visszamegyek a fövenyen Lorcanhez, kiélvezve a homok
puhaságát meztelen talpam alatt.
– Szóval – nyúl a kezemért, és ujjaink összefonódnak.
– Szóval – már azon vagyok, hogy közös sétát javaslok a parton,
amikor Ben hangja üti meg a fülemet.
– Lorcan! Hát itt vagy végre, az istenfáját!
Rá se kell néznem, a nélkül is tudom, hogy részeg. Hirtelen
megszánom. Neki sem lehet könnyű.
– Szia, Ben – üdvözli Lorcan, és feláll.
– Ma találkoztam Csernyakovval. A jachtján. – Ben várakozón
néz mindkettőnkre, mintegy a reakciónkat lesve. – Voltam a jachtján
– mondja újra. – Krugot ittunk, és elcsevegtünk, tudod...
– Pompás – bólint Lorcan udvariasan. – Eszerint eladod a gyárat.
– Talán igen – válik menten támadóvá Ben. – Miért is ne?
– Nagy kár, hogy nem előbb szóltál. Akkor nem bajlódom heteket
a finanszírozás és az egész cég átszervezésével. Hisz, amint látom,
fölöslegesen dolgoztam, nem igaz?
– Nem... úgy értem, igen. – Ben láthatóan összezavarodik. – A
helyzet az... hogy megegyeztünk Jurijjal... amúgy úriemberek
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módjára... – A nyelve mintha a korábbinál is lassabban forogna. – De
aztán küldött... egy e-mailt... amit nem értek – törli meg az arcát. –
Lorcan orra elé dugja a BlackBerryjét, ő azonban csak néz rá,
kifürkészhetetlen tekintettel.
– Eszerint tényleg el akarod adni a gyárat – mondja csöndesen. –
Amit apád hosszú évek fáradságos munkájával épített fel. Odadobod,
ebek harmincadjára.
– Nem úgy van, mint hiszed – néz rá dühösen Ben. – Jurij azt
mondta, semmin sem fog változtatni.
– Még hogy semmin sem fog változtatni! És te beveszed ezt? –
nevet fel gúnyosan Lorcan.
– Előszeretettel fejleszt fel kis cégeket. Amilyen a mi gyárunk is –
mondja Ben harciasan.
– Azt képzeled, hogy újfajta márkákat talál majd ki a
középosztálynak? – csóválja a fejét Lorcan. – Ha ezt elhiszed, akkor
annál is naivabb vagy, mint feltételeztem. A házat akarja, Ben,
semmi mást! De remélem, legalább sikerült jó árat kicsikarnod tőle.
– Nos, nem vagyok biztos abban... hogy mi mit is... – törli meg az
arcát Ben, szemlátomást gyötrődve.
Újra Lorcan elé tartja a BlackBerryjét, ő azonban felemeli a kezét.
– Ma már nem foglalkozom ezzel – mondja higgadtan. – Vége a
munkanapnak.
– De nem tudom, miről is szól ez az egyezség! – Ben
viselkedéséből minden harciasság eltűnik. – Nézd már meg, Lorcan,
és hozd rendbe, légy szíves!
– Ben, épp elégszer tettem rendbe, amit elszúrtál. – Lorcan
hangjában fáradtság és csipetnyi szomorúság érződik. – Muszáj
abbahagynom.
– Hogy mi?
– Felmondok.
– Tessék? – Ben úgy néz rá, mint akit kupán vertek. – Ezt nem
teheted!
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– Vedd úgy, hogy e pillanatban kaptad kézhez a felmondólevelem.
Különben is, túl sokáig álltam melletted. Apád elment, és... nos, itt az
ideje, hogy én is odébbálljak.
– De... nem léphetsz ki! Te vagy ennek a gyárnak a motorja! –
kerekedik el rémülten Ben szeme. – Hisz rajongsz ezért a cégért!
Sokkal inkább, mint én. Valósággal imádod!
– Igen, éppen ez a gond. – Lorcan hangja keserűen cseng.
Kinyúlok, és megszorítom a kezét. – Addig segítelek, amíg le nem
jár a felmondási időm, aztán elmegyek. Mindenkinek ez lesz a
legjobb.
– És mi lesz velem? – Ben érezhetően őszintén megrémül.
– Majd átveszed az irányítást – tesz feléje egy lépést Lorcan. –
Hisz van választásod, Ben. Ha akarod, eladod Jurijnak a gyárat,
felmarkolod a zsozsót, és éled világodat. De tudod, mit tehetnél még?
Kézbe vehetnéd a dolgokat. A céged élére állhatnál, elvégre a tiéd. A
te örökséged. Felvirágoztathatnád.
Ben lesújtottnak látszik.
– Meg tudod csinálni, noha nagy kihívás – teszi hozzá Lorcan. –
Szívvel-lélekkel kell hozzálátni.
– Úri becsületszavamat adtam Jurijnak – cikázik ide-oda rémülten
Ben tekintete. – Jesszusom, most mihez kezdjek?
– Jurij Csernyakov nem úriember – jegyzi meg Lorcan gúnyosan.
– Ez ügyben tehát ne legyenek aggályaid. – Felsóhajt, és beletúr a
hajába, az arca továbbra is kifürkészhetetlen. – Nézd, Ben. Itt van az
aktatáskámban az átszervezésről szóló szerződés, ha gondolod,
holnap átfuthatjuk együtt. Majd elmagyarázom, mi mit jelent,
legalábbis az én értelmezésemben. – Elhallgat, aztán újra folytatja. –
Ugyanakkor nem mondom meg, mit tegyél, eladd-e a vállalatot vagy
sem. Ez ügyben neked kell döntened.
Ben többször kinyitja és becsukja a száját, láthatóan
cserbenhagyták a szavak. Aztán hirtelen megfordul és elmasírozik.
Menet közben zsebre vágja a BlackBerryjét.
– Ezt jól tetted – szorítom meg újra Lorcan kezét, mialatt
visszaülünk a falra. – Bátor dolog volt.
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Nem felel, csak félrebillent fejjel elgondolkozik.
– El tudná vezetni egyedül a céget? – kérdem tapogatózva.
– Talán – sóhajt fel. – De ha most nem lát hozzá, akkor soha.
– És te? Te mihez kezdesz, ha kilépsz?
– Nem tudom – von vállat. – Meglehet, elfogadom azt a londoni
állásajánlatot.
– Londonit? – nem tudom elrejteni az örömömet.
– Vagy párizsit – tréfálkozik. – Folyékonyan beszélek franciául.
– Párizs egy nagy határ szar – mondom. – Ezt mindenki tudja.
– Akkor legyen québeci.
– Hú, de vicces – ütök rá.
– Végtére is ügyvéd vagyok – komolyodik el, felhagyva a korábbi
tréfás hangnemmel. – Erre a pályára készültem, és ezt a pályát
gyakoroltam. Talán félre is siklott valamelyest, mert rosszul
döntöttem. – Szeme rám villan, én pedig egyetértőn bólintok. – Most
azonban ideje rendbe tennem, amit elrontottam.
– Turbózd fel a motort!
– És teljes gőzzel előre! – kontráz rá.
– Neked az élet hajóút? – kérdem megjátszott meglepetéssel. –
Hisz mindenki tudja, hogy road movie.
– Nem, hajóút.
– Egyértelmű, hogy road movie.
Ülünk tovább, szemben a naplementével, amelynek narancssárga
és rózsaszín árnyalatai lassan mályvalilába és indigókékbe fordulnak
át, a skarlátvörös rikító csíkjaival. Tényleg csodálatos itt az alkonyat.
Lottie és Richard közeledik andalogva a parti fövenyen. Leülnek
mellénk a falra. Szép pár, gondolom újra, ahogy rájuk nézek.
Összeillenek.
– Szóval, kirúgtak – veti oda könnyedén Lorcan Lottie-nak. – És
mindezt a nővérednek köszönhetem.
– Dehogyis! – tiltakozom hevesen.
– Ha nem kényszerítesz arra, hogy más szemmel tekintsek az
életemre, erre soha nem kerül sor – mondja.
– Sok van hát a rovásodon – húzódik nevetésre a szája.
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– Szívességet tettem neked – védekezem.
– Akkor is neked köszönhetem – kacsint cinkosan.
– Nem – pislogok körbe. – Valójában az egész Lottie hibája. Ha
nem szökik meg Bennel, soha nem találkozunk, és nem is vitatjuk
meg az ügyet.
– Á – bólint Lorcan. – Elfogadom az érveidet. Eszerint te tehetsz
mindenről? – fordul Lottie felé.
– Én aztán nem! – vág vissza. – Ben hibája! Ez az ostoba házasság
az ő ötlete volt. Ha nem kéri meg a kezem, soha nem jövök el ide,
így aztán te sem jöttél volna össze Flisszel.
– Eszerint Ben a főgonosz ebben a darabban? – vonja fel Lorcan
pajzánul a szemöldökét.
– Igen! – mondjuk kórusban Lottie-val.
– Igen – helyesel Richard is.
Az ég mostanra mélylila árnyalatot öltött, imitt-amott éjkék
foltokkal. A nap narancssárga pamacs a horizonton. Elképzelem,
amint alászállva a föld és ég újabb darabját világítja meg, más Lottiekra és Flissekre ragyogtatva fényét, akiknek ugyanúgy megvannak a
maguk bánatai és örömei, mint nekünk.
– Várjunk csak – húzom ki magam, fellelkesülve a felismeréstől.
– Nem is Ben a főgonosz, hanem Richard. Ha ő megkéri Lottie kezét
a maga idejében, erre az egészre nem kerül sor.
– Óóóó! – dörgöli meg az orrát Richard bűnbánóan.
Furcsa csönd támad. Valamennyien arra várunk, hogy talán itt
térdel le a homokon Lottie előtt, de a pillanat elmúlik, és senki nem
szól egy szót sem. Mégis valami különös feszültség, feszélyezettség
üli meg a levegőt. Jobban tettem volna, ha mélyen hallgatok a
lánykérésről.
– Nos, én tehetek valamit az ügy érdekében – szólal meg Lottie,
különös tűzzel a tekintetében. – Várjatok meg itt! Szükségem van a
táskámra.
Meglepve figyeljük, ahogy sietve visszaindul a vendéglőbe. Ott
egyenesen az asztalunkhoz lép, és beletúr a retiküljébe. Mi a francot
művel?
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Hirtelen eláll a lélegzetem. Nagy ég! Szinte fulladozom a boldog
izgalomtól. Ez csodás lehetne, bámulatos...
Csak el ne szúrd, Richard!
Lottie már visszafelé lépked, felszegett fejjel, remegve. Sejtem
már, mi a szándéka, és elmondhatatlanul boldog vagyok, hogy
végignézhetem az elkövetkezőket.
Alig kapok levegőt, amikor Lottie lassan, magabiztosan Richard
elé lép. Letérdel előtte, és feléje nyújt egy gyűrűt.
Egész szép gyűrű, nyugtázom megkönnyebbülten. Férfias.
– Richard – kezdi Lottie, és idegesen fúj egyet. – Richard...
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Könnyek lepik el a szememet. El se hiszem, hogy ezt én
művelem. Korábban kellett volna.
– Richard – mondom harmadszorra. – Noha per pillanat férjnél
vagyok... elveszel-e feleségül?
Szavaimat feszült csönd követi. Az utolsó fénycsík is alábukik a
tengerbe, s fölöttünk parányi csillagok gyúlnak ki a mélykék
égbolton.
– De még mennyire, hogy elveszlek! – szorít magához Richard
igazi mackós öleléssel.
– Tényleg?
– Igen. Pontosan ezt akarom én is. Házasságot, közös életet.
Veled, senki mással. Mekkora idióta voltam! – öklözi a saját fejét. –
Bolondság volt tőlem...
– Jól van, jól – szólok rá szelíden. – Tudom. Nos, akkor... igen
vagy nem?
– Természetesen igen! Édes istenem! – csóválja a fejét. – Naná,
hogy igen! Még egyszer nem engedlek el!
Olyan szorosan markolja meg a kezem, hogy attól tartok, összetöri
a csontjaimat.
– Gratulálok! – borul a nyakamba Fliss, miközben Lorcan is
izgatottan szorongatja Richard kezét. – Eljegyeztétek egymást!
Ezúttal valóságosan. Pezsgőre lesz szükségünk!
– Meg a másik frigy érvénytelenítésére – veti közbe Lorcan
szárazon.
Menyasszony lettem! Richard menyasszonya! Egészen
belekábulok a megdöbbenésbe. Én kértem meg Richard kezét? Én?
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Miért nem jutott ez előbb eszembe? Hisz olyan könnyen ment
minden!
– Szép munka volt! – puszil meg Lorcan is. – Gratulálok!
– Olyan boldog vagyok! – örvendezik Fliss. – Annyira boldog.
Pontosan ezt reméltem. – Hitetlenkedve rázza a fejét. – Mindazok
után, amin keresztülmentünk.
Kinyúl, és megszorítja a kezem.
– Igen, mindazok után – viszonzom a szorítását.
Odaszólít egy arra elhaladó pincért.
– Pezsgőt kérünk! Eljegyzést ünnepelünk!
És most, hogy mindannyian fellélegeztünk, mindenki a
tenyeremben megbúvó gyűrűre mered meg-bűvölten. Richard még
nem vette el tőlem. Ráhúzzam vajon az ujjára? Esetleg csak a kezébe
nyomjam? Vagy... mi legyen? Mi a teendő férfiak eljegyzési gyűrűje
esetében?
– Édesem, beszéljünk a gyűrűről – mondja végül Richard.
Látom rajta, hogy igyekszik lelkesedést erőltetni az arcára, de
nemigen sikerül.
– Szép gyűrű – jegyzi meg Lorcan.
– Ez nem vitás – vágja rá Richard gyorsan. – Igazán... csinos...
csillogó... Csak éppen...
– Nem muszáj viselned – kapok a szón sietve. – Nem arra való.
Tarthatnád például az éjjeliszekrényen... vagy egy fiókban... netalán
széfben...
Richard arcáról olyannyira lerí a megkönnyebbülés, hogy
akaratom ellenére is felnevetek. Miközben újra szorosan átölel,
észrevétlenül a zsebembe süllyesztem a gyűrűt. Majd szépen,
csöndben elfelejtjük.
Tudtam, hogy hülyeség volt megvenni.
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