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1. FEJEZET 
Emily Swenson jókedvűen indult a lakása alatt berendezett 

virágüzletébe. Már a boltba vezető, szűk lépcsőn érezte a gardéniák 
varázslatos illatát. Legfeljebb még egy hét kell, hogy a csillogó zöld 
levelű növények teljesen kivirágozzanak, és különleges, édes illatuk 
betöltse az emeleti szobákat is. Leginkább ezért szerette ezt a kis 
lakást: itt mindig olyan illatok vették körül, akár egy virágoskertben 
– meg aztán könnyebben is viselte a néhány napja már váratlanul 
beköszöntött forróságot. 

Benyitott az üzlet mögötti helyiségbe, és elővett egy zöld 
kezeslábast. Ebben a májusban oly szokatlan hőségben kínzóan 
melegnek tűnt minden további ruhadarab. Mindössze feszes 
rövidnadrágot és trikót viselt alatta. A forróság ellenére is 
megbotránkozva tekintettek volna rá ebben a minnesotai 
farmvidéken fekvő kisvárosban, ha lenge öltözékét nem rejti 
kezeslábasa alá. Random lakói nem szoktak hozzá, hogy zárkózottan 
viselkedő, régimódi gondolkodású virágkereskedőjüket ilyen merész 
ruhában lássák. 

Emily a füle mögé simította rövid, szőke haját. Ideje lenne újra 
levágatni. Néhány hajtincs már a szemöldökéig ért, és azt hitte, ettől 
lomposan néz ki. Pedig ha valamit nem bírt elviselni, akkor az épp a 
lomposság volt. 

Emily alig múlt huszonhét éves, életszemléletét és jellemét jól 
tükrözte a külseje: szorgalmas, fáradhatatlan és komoly nő 
benyomását keltette. Mindig sajnálta az időt a hosszas szépítkezésre, 
ezért rövidre vágott hajat viselt, egyszerűen öltözködött, és alig 



festette magát. Szigorú külseje ellenére is kislányosnak és 
törékenynek látszott, ezt elragadóan nőies arcvonásainak 
köszönhette: egyenes orra volt, telt, érzéki szája és sűrű szempillával 
árnyékolt, nagy, világoszöld szeme. „Olyan a színe, mint a 
békalencsének a tavamon” – jegyezte meg egyszer az öreg Martin 
Tollefson. Emily mindig mosolygott magában, ha eszébe jutott ez a 
kedveskedésnek szánt suta bók. 

Most is így történt. De még a mosoly sem tudta eltüntetni arcáról 
azt a komoly, szigorú vonást, melyet nehéz körülmények között élő, 
paraszti őseitől örökölt, és amelyet a családi farmon eltöltött dolgos 
évek csak még jobban elmélyítettek. Míg más lányok vihorásztak és 
a serdülő lányok titkairól fecsegtek, ő addig szénát hordott, és 
segített a földeken. Nem valami szívderítő gyerekkor egy lány 
számára. Mindig férfimunkát végzett, hiszen nem volt fiútestvére. De 
Emily nem bánta, hogy így történt. Ettől az életmódtól legalább 
megedződött. 

„Vajon mennyire határozzák meg az ember külsejét belső 
jellemvonásai?” – tépelődött magában, amikor belepillantott az ajtón 
függő kis tükörbe. A gúnyneve miatt tűnődött ezen, ami még 
iskolásként ragadt rá. Hiába gyűlölte, ha így hívták, nem volt 
alaptalan, hogy „komoly Emily”-nek csúfolták. Tényleg komoly 
külseje volt. Nincs is ebben semmi kivetnivaló. 

Hátat fordított a tükörnek, és szemügyre vette a kis helyiséget. 
Körben a falak mentén magas hűtőszekrények sorakoztak. 

Középen néhány fából készült munkaasztal állt. Az egyik 
hűtőszekrény lila írisszel volt tele. Odalépett. Elővett egy nagy 
csokrot, és olyan gyöngéden fogta a karjában, mintha kisbabát 
ringatna. Egy pillanatra a virágok közé fúrta arcát, bár tudta, hogy a 
hűtés miatt már elvesztették az illatukat. Méltánytalanságnak érezte, 
hogy egy ilyen csodálatos virágot meg kellett fosztania az illatától. 
Azt is igazságtalannak tartotta, hogy csak a sírokon pompázhat 
szegény. Középnyugat-Amerika farmvidékén azonban a hagyomány 
szerint mindig íriszt és kardvirágot visznek a temetőbe. Errefelé 
olyan erősen emlékezteti az embereket a halálra ez a két virág, hogy 
csak a sírokon láthatók. 

– Megszakad az ember szíve! – szólalt meg Emily. 



Sajnálta ezeket a virágokat: jobb sorsot érdemelnének, mint hogy 
mindig csak a gyászra emlékeztessenek. 

Könyökével belökte az üzlethelyiségbe vezető lengőajtót. Amikor 
csak tehette, itt, a hosszú pult mögött dolgozott, mert innen kilátott 
Random főutcájára. Bosszankodva vette észre, a kirakat üvege már 
megint bepiszkolódott, pedig alig két napja, hogy alaposan lemosta. 

Az üzlet fehérre meszelt falai, a ragyogóan tiszta kőpadló, a 
polcokon tetszetősen sorakozó cserepes virágok, Emily 
rendszeretetéről tanúskodtak. A kinti forróságból belépő vásárlót 
mindig tisztaság vette körül és kellemesen hűvös levegő fogadta. 

Emily a pultra telte az íriszt, kinyitotta az üzletet, és kitette a 
„Nyitva” feliratú táblát. 

Tíz perccel később megszólalt a bejárat feletti kis csengő. Emily 
felpillantott a munkájából. Magas, csontos férfi lépett be az üzletbe. 
Levette kopott szalmakalapját, és csoszogó léptekkel a pulthoz ment. 
Durva anyagból készült, kifakult kertésznadrágjában, otromba 
cipőiben és lifegő ujjú ingében egyáltalán nem illett a virágüzletbe. 
Hosszú, fehér haja és széltől cserzett arca volt. Világoskék szemét 
mély ráncok vették körül. 

– ’Napot, Emily! 
Emily kezét a szívére szorította, és úgy tett, mint aki nagyon 

meglepődik. 
– Martin Tollefson a virágboltban! Nem hiszek a szememnek! 
A férfi lehajtotta a fejét, és kezében zavartan gyűrögette a 

kalapját. 
– Az’szem, még sohasem jártam magánál, mióta megnyitotta a 

boltját. Sokkal egyszerűbb volt telefonon felhívni. 
Emily elmosolyodott. Martin Tollefson minden évben felhívta 

egyszer, és egy tucat rózsát rendelt a feleségének a házassági 
évfordulójukra. 

– Azt hallottam, most itt lesz az egész család. 
Az öregember büszkén bólintott. 
– Az összes gyerekem eljön. Bobby Tennesseeből autózik föl a 

családjával, Sarah Kaliforniából érkezik, az ikrek pedig repülővel 
jönnek New Yorkból. Évek óta először lesz együtt az összes unokám 



a családi fészekben. Harriet már most alig győzi kivárni a nagy 
eseményt. Nem tudom, hogyan bírja ki azt a két hetet, ami még 
hátravan. 

– Június ötödike a nagy nap, igaz? – kérdezte Emily. 
– Nahát! – derült fel Martin Tollefson arca. – Még erre is 

emlékszik? – Majd rövid hallgatás után hozzátette: – Szeretném, ha 
az idén különösen nagy ünnepséget rendezhetnénk. 

Emily még sohasem látta ilyen megilletődöttnek az öregurat. 
Kíváncsian nézett rá. Martin Tollefson nem volt érzelgős ember, 
ahogy a környék többi parasztja sem. Önbizalom, büszkeség és 
határozottság jellemezte a férfiakat ezen a kemény vidéken, az 
érzelmességét az itteniek női tulajdonságnak tartották. 

– Ötven éve élek együtt ezzel az asszonnyal... – tűnődött el a férfi. 
– Valami különlegessel szeretném meglepni. Természetesen 
rózsákkal, Harriet igazán megérdemli, hogy rózsát kapjon a 
házassági évfordulónkon. Arra gondoltam, ha még idejében szólok 
magának, tudna az egészen aprókból rendelni, és akkor minden 
szobába tehetnék belőlük egy kis csokorral. 

Emily csodálkozva nézett az öregre. Randomi szokás szerint itt 
minden férfi korlátlan ura volt a feleségének. Az öregember hangja 
mégis szinte hódolatteljesen csengett. Talán Tollefsonék házassága 
jobban sikerült, mint a többi farmeré. 

– El fogom intézni, Martin – ígérte a lány. 
Az öregembert zavarba ejtette Emily tekintete. Úgy érezte, valami 

bizalmas dolgot árult el. 
– Na igen – mormogta, amikor meglátta a lány kezében az 

íriszcsokrot. – Látom, nem a legjobbkor jöttem. Rengeteg a dolga, 
ugye? – mutatott a virágokra. – Art Simonnak lesznek? 

Emily bólintott. 
– Jó ember volt. Hiányozni fog. Szomorú, hogy ilyen korán 

elment. 
Emily csak Tollefson távozása után engedett meg magának egy 

mosolyt. A három nappal azelőtt elhunyt Art Simon nemrég 
ünnepelte kilcnevenötödik születésnapját. Ha egyszer olyan öreg 
lesz, mint Martin, talán ő is így fog gondolkodni. 



* 
A délelőtt hátralévő részében Emily az Art Simon temetésére 

rendelt koszorúkat és csokrokat állította össze. Sam Beckett jön értük 
dél körül a temetkezési vállalattól. Épp az utolsó csokorra kötötte föl 
a szalagot, mikor megszólalt a bejárati csengő. 

– Kicsit korán jött, Sam – mondta anélkül, hogy felpillantott 
volna. – Nem baj, mindjárt kész leszek. 

Amikor azonban meghallotta, hogy egy tornacipő csikorog a 
kövön, rájött, hogy tévedett. Sam Beckett kifogástalanul öltözködött, 
ha hivatalos úton volt. Emily felnézett, és egy idegen férfi 
körvonalait pillantotta meg az erős fényben. 

– Mivel szolgálhatok? 
A férfi oldalra billentette a fejét, mintha így jobban hallaná. 
– Felfoghatatlan – mondta végül. – Tényleg te vagy az! 
Hangja ismerősen csengett, de a lány hirtelenjében nem tudta, hol 

találkozhatott már vele. 
– Tessék? 
– Ugye, te vagy a „komoly Emily”? 
A lány felkapta a fejét. Utoljára akkor szólították őt így, amikor 

még bátortalan és ügyetlen kamaszlány volt. 
– Dolgom van – felelte, miközben a csokorral babrált. 
– Mindig ilyen voltál, Emily. 
Az ördögbe, nagyon is jól ismeri ezt a gúnyos, magabiztos 

hangot! Emily hunyorgott. 
– Nick? 
A férfi nyilvánvalóan csak arra várt, hogy felismerjék, mert 

határozott léptekkel ott termett a pultnál. Emily szerencsére már sok 
éve nem látta Nicholas Simont, aki sohasem volt rokonszenves neki. 
Sem az általános iskolában, sem a gimnáziumban. Nem valószínű, 
hogy felnőttként megkedveli. Nick az iskola élsportolóinak 
vezéregyénisége volt, szinte minden idejét az ő társaságukban 
töltötte, vagy azok a csinos, de üresfejű lányok vették körül, akik 
rendszeresen kijártak a versenyekre, hogy szurkoljanak 
kedvenceiknek. Az ilyen fiataloknak a házibulik fontosabbak voltak, 
mint a tanulás és a munka vagy az élet egyéb komoly dolgai. 



Ráadásul az a borzalmasan kínos jelenet a ballagás után...! A 
városka több lakójának szeme láttára az iskola kedvence – 
valószínűleg fogadásból – megragadta és szájon csókolta a 
megközelíthetetlennek tartott „komoly Emilyt”. Nick már réges-rég 
elfelejtette a dolgot, de Emilyt meg mindig elfogta a szégyen, ha 
eszébe jutott. 

Emily igyekezett nem kimutatni az ellenszenvét, bár nagyon 
bosszantotta, hogy Nick ilyen jókedvű. Végül is ma délután temetik a 
nagyapját. Igazán megpróbálhatna az alkalomhoz illően viselkedni. 

A férfi felszökkent a pultra, és a lány elé könyökölt. Szája gúnyos 
mosolyra húzódott. A közelsége is elég lett volna ahhoz, hogy Emily 
zavarba jöjjön, de lezser ruházata teljesen kihozta sodrából a lányt. 

Nick kopott, feszes farmert és rövid ujjú pólót viselt, amely alatt 
jól kirajzolódott feltűnően izmos felsőteste. Magasabb és erősebb 
volt, mint ahogy a lány emlékezett rá. Pultra támaszkodó erős karja 
még jobban kiemelte egyébként is férfias megjelenését. 

– Emily, Emily, Emily...! 
A férfi lassan megrázta a fejét. Sűrű, szőke haja a homlokába 

hullott. Arcát borosta borította. Szakálla alighanem egy árnyalattal 
sötétebb lehetett, mint napszítta, világos haja. 

„Fogadni mernék, hogy még mindig körülrajongják a csinos kis 
fruskák” – gondolta Emily megvetően. „Milyen jó, hogy engem nem 
érdekelnek a férfiak.” 

Nick észrevette, hogy a lány figyelmesen méregeti, a szeme körül 
vidám ráncok jelentek meg. Pillantásában kamaszos gúny csillant. 

„Nem illik ilyen tekintet egy érett férfihoz” – gondolta a lány. 
– Hát te, hogyhogy visszajöttél, Emily? 
– Nem jöttem vissza – felelte a lány kurtán –, el sem mentem. 
Remélhetőleg észrevette ez a felfuvalkodott nőcsábász, hogy nála 

aztán hiába próbálkozik. 
– Viccelsz? Végig Randomban maradtál? Nem tanultál tovább? 
– Nem. 
Emily minden figyelmét a csokorra összpontosította. 



– Micsoda butaság! Hiszen színjeles voltál, bárhol kaphattál volna 
ösztöndíjat! Miért ragadtál meg egy ilyen porfészekben, mint 
Random? 

A lány felemelte a fejét, és hűvösen válaszolt: 
– Véletlenül kedvelem Randomot. Ebben a kis porfészekben 

legalább otthon érzem magam. 
Már többen feltették neki ezt a kérdést, és ő mindig így válaszolt, 

bár érezte, nem mond teljesen igazat. Valójában maga sem tudta, 
miért maradt itt, amikor alig háromszáz kilométerre egy olyan 
nagyváros csalogatta lehetőségeivel, mint Minneapolis. Igaz, anyja 
betegsége közrejátszott döntésében, de be kellett ismernie, hogy nem 
emiatt határozott így. Hiszen anyja már kilenc évvel ezelőtt 
meggyógyult, felőle nyugodtan a városba költözhetett volna. 

– Értem, mire gondolsz – felelte Nick. – Ahányszor idejövök, 
mindig nagyon sajnálom, hogy elhagytam Randomot. – Vállat vont. 
– Magam sem tudom, miért. Talán a vidék miatt. Nem, mégis inkább 
az emberek miatt lehet. Vidéken még őrzik azokat a régi értékeket, 
amelyekről máshol már régen megfeledkeztek. 

Emily kisimított egy meggyűrődött levelet. Értékek! Az itt élő 
emberek mindig ezzel dicsekedtek, mintha a régi értékek is csak a 
környék friss levegőjén és hatalmas szántóföldjein termettek volna 
meg. „Randomban nem gyakori a válás” – mondogatják. Emily néha 
már arra gyanakodott, hogy errefelé a válást amolyan nagyvárosi 
kórnak tartják, ami nem terjed a jó vidéki levegőn. Ő persze nagyon 
jól tudta, hogy miről van szó. Azért volt Randomban és a hozzá 
hasonló településeken olyan ritka a válás, mert a nőket kiskoruktól 
fogva arra nevelték, hogy mindenben alárendeljék magukat a férfiak 
akaratának. Belenyugodtak, hogy jóformán cselédsorban kell élniük, 
mintha ez lenne a természet rendje. 

Nem csoda hát, ha az olyan férfiaknak, mint amilyen Nick is, egy 
ilyen engedelmes nőkkel teli városka valóságos paradicsom. 

* 
– Akkor miért mentél el, ha annyira szeretsz itt lenni? – kérdezte 

Emily némi hallgatás után. 



Nick felsóhajtott és vállat vont. 
Orvos akartam lenni. Hírnévre, pénzre, izgalmas életre vágytam, 

hiszen mindenki erről álmodik. De most, hogy teljesült mindez... – 
Elhallgatott, és zavartan elmosolyodott. – Tiéd a bolt? 

– Igen. 
A férfi tűnődve megsimogatta az állát. 
– Rögtön gondoltam. Mindig is szeretted a virágokat, nem igaz? 
Emily meglepődött. Ezt vajon honnan tudhatja? 
Nick a lány zavart arckifejezése láttán elmosolyodott. 
– Hazafelé menet korábban kellett leszállnod az iskolabuszról, 

mint nekem. Rendszerint láttalak a hátsó ablakból, amikor 
továbbindultunk. Nyáron minden nap megálltál a házatok előtti 
ároknál, és megszagoltad az ibolyákat. Emlékszel? 

Emily sohasem gondolta volna, hogy valakinek is feltűnt ez a 
szokása. Különösen elcsodálkozott azon, hogy éppen Nick figyelte őt 
meg. A férfi mosolyogva nézett rá. 

– Akkoriban ez sok fejtörést okozott nekem. Mindig olyan 
zárkózott voltál, és nagyon céltudatosan viselkedtél. Sohasem akadt 
időd barátokra, szórakozásra. – Megrázta a fejét. – Mégis minden 
nap értékes perceket vesztegettél ezekre a jelentéktelen virágokra. 
Nem értettem. Ez olyan... olyan nőies dolog volt. 

– Pedig a viselkedésem egyáltalán nem volt nőies. Ugye, ezt 
akartad mondani? 

Nick bocsánatkérőn mosolygott. 
– Nem sok lány akadt az osztályunkban, aki úgy hordta volna a 

szénát, mint a férfiak. Mondd csak, ki segít most apádnak? Neked 
aligha jut erre időd a munkád mellett. 

– Szénagyűjtéskor most is segítek – mondta Emily. – Bár apának 
már nincs szüksége akkora segítségre. Bérbe adta a földje nagy 
részét, amikor anyám megbetegedett. 

Nick arca elkomolyodott. 
– Anyád beteg? 
– Nem, nem – felelte Emily –, már nem. Nem sokkal azután, hogy 

befejeztem az iskolát, anya agyhártyagyulladást kapott... 
– Ó – suttogta Nick –, agyhártyagyulladást! 



– Azóta szerencsére meggyógyult. Igaz, már nem bírja úgy a 
munkát, mint régebben, de egyébként teljesen jól érzi magát. 

– Elég soká szenvedhetett szegény. 
– Több, mint egy évig. 
– Sajnálom, Emily. Nem tudtam róla. Neked is nehéz lehetett. 
A lány vállal vont. A következő pillanatban Nick váratlanul 

elnevette magát. 
– Még mindig ugyanaz a „komoly Emily” vagy? 
– Ne merj még egyszer így szólítani! – sziszegte a lány. 
A férfi esküre emelte a kezét. 
– Nem akartalak megbántani – sem most, sem korábban. 
Emily lehunyta a szemét, és felsóhajtott. Kivett a pult alól egy ív 

selyempapírt, és gépiesen becsomagolta az íriszcsokrot. Fel sem tűnt 
neki, hogy teljesen fölösleges dolgot művel. 

– Bocsáss meg, hogy így rád támadtam! – mondta. – Mindig 
utáltam, ha így hívtak. 

– Akkor soha többé nem szólítlak így – ígérte Nick ünnepélyesen. 
A komoly Nick Simon furább volt, mint akihez Emily szokott, 

szerencsére a férfi hamar eloszlatta ezt az érzést. Hirtelen leugrott a 
padlóra, és a lány előtt termett. Arcán kisfiús mosoly bujkált. Semmit 
sem változott az évek során. Mindenesetre nem úgy nézett ki, mint 
egy orvos, hiszen az orvosokból többnyire tekintély sugárzik? 

– Akkor kezdjük elölről! – hajolt meg könnyedén. – Nahát ilyet! 
Csak nem ahhoz az Emily Swensonhoz van szerencsém, aki a 
randomi gimnázium legjobb tanulója volt?! Hogy vagy, Emily? 
Örülök, hogy újból találkoztunk. Több, mint tíz éve nem láttuk 
egymást, igaz? 

Nick hirtelen elnémult, és tűnődve nézett a lányra. 
– Istenem! – suttogta. – Már majdnem elfelejtettem, hogy milyen 

lélegzetelállító az alakod! 
Emily döbbenten látta, hogy Nick egy csöppet sem zavartatja 

magát, és fesztelenül bámulja a mellét. Érezte, arcába szökik a vér. 
Először azt sem tudta, mitévő legyen. Biztos csak zavarba akarja 
hozni, mint tíz évvel ezelőtt azzal a szemérmetlen csókkal. Persze ő 
sem az az ártatlan, megszeppent kislány többé, aki nem tudja, hogyan 
vágjon vissza. 



– Igazán kár, hogy nem jöttél korábban Randomba, akkor talán 
még láthattad volna nagyapádat a halála előtt – mondta csípősen, és 
ezzel úgy érezte, visszafizette régi tartozását. 

Nick szeméből eltűnt a vidám csillogás. 
– Úgy, úgy – hümmögte. – Látom, karmokat növesztettél. 
Emily azonnal megbánta szavait, még ha a férfi meg is érdemelte, 

amit kapott. 
– Ezt nem kellett volna mondanom – kért bocsánatot. – Semmi 

közöm hozzá, milyen volt a kapcsolatod a nagyapáddal, még ha... 
– Nahát, most sokkal rövidebb a hajad! – váltott hirtelen témát 

Nick. 
Emily nem válaszolt. A pultra támaszkodva álltak egymással 

szemben, a férfi keze lassan közelebb siklott a lányéhoz. Emily azon 
kapta magát, hogy úgy nézegeti a férfi karját, mintha még soha 
életében nem látott volna férfikezet. A napbarnította, izmos kart 
szőke pihék borították. 

– Tetszik, hogy csak így simán hátrafésülöd a hajad – folytatta 
Nick, mintha meg sem említették volna nagyapja temetését. – Ettől 
olyan igazi, komoly eladónak nézel ki. 

Szája sarkában mosoly bujkált. 
– Majdnem, mint egy férfi. De csak majdnem. A tested elárul 

téged, Emily. Régebben sem tudtad elrejteni, most pedig még 
kevésbé. 

A lány összeszorította az ajkát. Nick egy csöppet sem változott. 
Most is ugyanolyan tolakodóan viselkedik, és még mindig meg van 
győződve arról, hogy egyetlen nő sem tud ellenállni a csábításának. 
Nyilván most is biztos a sikerében. 

– Már mondtam, Nick – szólalt meg Emily fagyosan –, hogy 
dolgom van. Ha akarsz valamit, rendeld meg. Ha meg nem, akkor 
menj, és öltözz át a nagyapád temetésére! 

Nick egy pillanatra megmerevedett, de aztán megint vidáman 
nézett a lányra, és felegyenesedett. 

Emilyek nem tetszett, hogy hátra kell hajtania a fejét, ha a férfi 
szemébe akar nézni. 

– Százszorszép van? 
– Természetesen. De a temetésre... 



– Mennyi van? 
Nick nem zavartatta magát Emily megjegyzésétől. A kérdés 

készületlenül érte a lányt. 
– Őszintén szólva nem tudom pontosan. Csak a csokrokat szoktam 

díszíteni vele. Százszorszépet itt senki sem rendel, mindenkinek van 
elég a kertjében. 

– Mennyi van? – ismételte meg a kérdést Nick, és talán először 
beszélt komolyan, mióta belépett az üzletbe. 

– Öt vagy hat tucat. 
– Rendben – bólintott a férfi. – Csomagold be, és küldd el ezekkel 

a gyászos virágokkal együtt a temetőbe! – mutatott az ajtó mellé 
készített lila íriszcsokrokra. 

Emily tiltakozni akart, de Nick nézve meggondolta magát. 
– Ahogy akarod. Írjak hozzá kísérőkártyát? 
A férfi arca egy pillanatra megint gúnyos kifejezést öltött. 
– Kártyát? Ki fogja azt elolvasni, Emily? 
Megfordult, és az ajtóhoz sietett. 
Emily rosszallóan nézett utána. Micsoda tapintatlan alak! 

Százszorszépet, egy ilyen közönséges virágot rendel a nagyapja 
temetésére! Amikor a férfi keze már a kilincsen volt, valami mégis 
arra késztette a lányt, hogy utánaszóljon. 

– Nick! 
A férfi megtorpant, és visszafordult. 
– Igen? 
– Kedveltem a nagyapádat – mondta nyugodtan a lány. 
– Köszönöm, Emily. Én is. 

2. FEJEZET 
Egy ilyen kisvárosban, mint Random, mindenki ismer mindenkit – 

legalább látásból. Emily is így ismerte Nick nagyapját. Köszöntek 
egymásnak, ha találkoztak az utcán, de sohasem beszélgettek. 
Felületes kapcsolatuk ellenére Emily sokra tartotta Art Simont. 
Mindig úgy érezte, hogy az öregúr különleges ember. És nem csak 
azért vélekedett így róla, mert Art Simon magához vette és fölnevelte 
árva unokáját, Nicket. 



Az öreg Simon még kilencven éves korán túl is makkegészséges 
volt, és egyedül művelte a földjét. A traktorján érte az agyvérzés. 
„Biztosan ilyen halálról álmodott” – gondolta Emily, amikor 
tudomást szerzett az esetről. 

Az Egyesült Államok némely vidékein bizonyára szokatlannak 
tűnt volna, hogy egy ilyen idős ember még dolgozik. Az országnak 
ebben a középnyugati éléskamrájában azonban ez volt a dolgok 
természetes rendje. Aki egész életén át a földet művelte, nem hagyta 
abba csupán azért, mert elérte a nyugdíjkorhatárt. Az ember és a föld 
szoros kapcsolatának errefelé csak a halál vetett véget. 

De nem pusztán emiatt rázta meg Art Simon halála annyira 
Emilyt, aki pedig nem érzékenyült el egykönnyen. 

„Igazi szépség válik majd belőled” – mondta neki egyszer az öreg 
egy összejövetelen. Tizenkét éves voltakkor: nyurga, esetlen és 
szörnyen szégyenlős. Bár hevesen tiltakozott, és zavarba jött, ha a 
külsejével foglalkoztak, a barátságos szavak mégis örökre az 
emlékezetébe vésődtek. 

„Tényleg kedveltem az öreget” – gondolta, miközben átöltözött a 
temetésre. Milyen jó lett volna közelebbről is megismerni az 
öregurat! 

Különös! Art Simon halála jobban foglalkoztatta őt, a kívülállót, 
mint saját unokáját. Eszébe jutott Nick közönye, és megint dühbe 
gurult. Bármennyire is elfoglalt orvos a nagyvárosban, igazán 
szentelhetett volna több időt is a nagyapjának. Hallotta ugyan, hogy 
bizonyos ünnepnapokon meglátogatta, de alapjában véve az utóbbi 
tíz évben nem mutatott különösebb érdeklődést sem szülővárosa, sem 
pedig nagyapja iránt. 

– Hálátlan fickó! – mondta ki Emily, mintha ezekkel a megvető 
szavakkal akarná elűzni egy idegen halála miatt érzett 
megmagyarázhatatlan fájdalmát. 

Nick nem jött el a templomba. Random szinte minden lakosa ott 
ült a padsorokban, Emily szülei is, csak Art Simon unokája nem 
jelent meg a szertartáson, pedig ő volt az öregember egyetlen élő 
rokona. A férfi közönyös viselkedése délelőtt kevésbé háborította fel 



Emilyt, mint ez az óriási tapintatlanság. Hát semmi hálát nem érez 
Nick az iránt az ember iránt, aki felnevelte? 

Később a temetőben a lány tanúja lehetett annak is, hogy borítják 
be a kertészek százszorszépekkel a sírt. A virágok élénk, vidám színe 
egyáltalán nem illett a feketébe öltözött gyászolókhoz. 

– Emily! – szólította meg hirtelen az édesanyja. 
„Milyen kicsi és gyámoltalan” – gondolta a lány, amikor 

odahajolt, hogy arcon csókolja. Csillogó, zöld szemük volt az 
egyetlen, amiben hasonlítottak egymásra. Mary Swenson mindenben 
vakon követte férje akaratát, Emily pedig sohasem akart ilyen lenni. 
Anyja gyerekkora óta természetesnek vette ezt az életformát. 

Erőskezű férj, engedelmes feleség – ez jellemezte a vidéki 
párkapcsolatokat. Mary Swenson súlyos betegsége csak tovább 
erősítette kisebbrendűségi érzését a férjével szemben. Egy évig, míg 
az asszony ágyban fekvő beteg volt, Carl Swenson úgy ápolta, 
kényeztette és óvta őt, mint egy gyámoltalan csecsemőt. Emily 
imádta az apját, és gyöngéd szeretettel csüngött édesanyján, de az 
nem tetszett neki, hogy Mary Swenson mindenben kiszolgálja az 
apját. Abban mindenesetre biztos volt, hogy ő maga sohasem 
vállalkozna ilyen szolgai szerepre. 

– Hogy vagy, Emily? Fáradtnak látszol. 
– Az is vagyok – vallotta be a lány. – Mára rengeteg 

megrendelésem volt. 
– Egy kis pihenésre lenne szükséged. Én szívesen vezetném 

helyetted egy hétig a boltot, és... 
Emily hevesen közbevágott, még mielőtt anyja befejezhette volna 

a mondatot. 
– Nem, anya. Van elég munkád a farmon. Különben is, mihez 

kezdjek annyi szabadidővel? 
Mary Swenson szeme felcsillant. 
– Menj be a városba, és vegyél ki egy szobát az egyik előkelő 

szállodában! Vásárolgass, este pedig táncolj! Szórakozz egy kicsit! 
Ismerkedj, barátkozz... 

– Úgy érted, keressek magamnak végre egy férfit. Egy rendes, 
megbízható férfit, aki feleségül vesz, és gondoskodik rólam. 

Mary áthatóan nézte a lányát. 



– Nem ezt mondtam. 
– Most nem – felelte Emily, és arra gondolt, hogy egyébként 

szinte mást sem hall tőle. 
Anyjának szent meggyőződése volt, hogy a nők csak egy 

figyelmes, gondoskodó férfi mellett lehetnek boldogok. 
– Miért nem látod be végre, anya, hogy más vagyok, mint te! Nem 

akarom, hogy óvjanak és eltartsanak. Ha valaha is férjhez megyek, 
olyat választok magamnak, aki ezt megérti. 

A gyászszertartás végeztével lassan hazafelé induló emberek után 
nézett. 

– Szegény Art, az unokája még csak el sem jött a temetésére – 
mondta rosszallóan. 

– Nem hiszem, hogy észrevette volna – jegyezte meg Mary 
mosolyogva. – Nicky különben is gyűlöli a temetéseket. 

– Nicky? – ismételte Emily. – Nem is tudtam, hogy ismered. 
– Art annyit mesélt róla, hogy már olyan, mintha ismerném – 

felelte Mary. 
Emily elhúzta a száját. 
– Ma délelőtt nálam járt a boltban, és százszorszépet rendelt. 
Mary mosolya természetesnek hatott, megbotránkozásnak nyoma 

sem látszott az arcán. Emilyt bosszantotta, hogy anyja csöppet sem 
helyteleníti Nick viselkedését. Megfordult, és a kocsijaikhoz siető 
embereket nézte. Észrevette, hogy apja is ott áll már poros bricskájuk 
mellett. Onnan integetett feléjük, hogy ideje lenne indulni. Csak 
ritkán fordult elő Randomban, hogy egy-egy rendkívüli esemény 
kizökkentette az embereket megszokott hétköznapi életükből, de 
ilyenkor is igyekeztek mihamarább visszatérni félbehagyott 
munkájukhoz. 

– Apa szeremé, ha sietnél – mondta Emily. 
Tudta, hogy szavainak nem marad el a hatása. Ha Carl Swenson 

akart valamit, a felesége engedelmeskedett neki. Mindig. 
– Tudom, tudom – ölelte át lányát Mary. – Hiszen ismered. Ha 

csak egy órára ott kell hagynia a gazdaságot, már nyugtalankodik. 
Ugye, nem felejted el, hogy pénteken várunk vacsorára? 

– Pontosan hatkor ott leszek – ígérte Emily, és figyelte anyját, 
ahogy odasiet ahhoz a férfihoz, akinek egész életét szentelte. 



„Én sohasem fogok ennyire megalázkodni egyetlen férfi kedvéért 
sem” – fogadkozott magában. Ha az az ára a szerelemnek, hogy 
teljesen alá kell vetni magunkat egy másik ember akaratának, akkor 
inkább lemondok róla. 

Hátrasimított egy arcába hulló hajtincset, és közben azon tűnődött, 
miért is nem költözik a városba, ahol már régóta megszűnt ez a 
régimódi szereposztás a férfiak és a nők között. 

Nyomorultul érezte magát ebben a fákkal körülvett, aprócska 
temetőben, és gyorsan a kocsijához sietett. Cipősarka mélyen a 
talajba süppedt, mintha a föld is fogva akarná tartani. 

* 
– Emily! Emily! 
Emily felriadt álmából. Szobájában koromsötét volt. A szívére 

szorította kezét, és próbálta kitalálni, mi ébreszthette föl. A függöny 
halkan suhogott a nyitott ablak előtt, a távolban egy kutya ugatott. 
Különben csendes volt minden. 

Mély lélegzetet vett, és behunyta a szemét. 
– Emily! 
A lány kiugrott az ágyból. Szíve vadul dobogott, szeme tágra nyílt 

félelmében. Már megint az a hang! Biztosan valami szemtelen 
kölyök akarja megtréfálni. 

Dühösen az ablakhoz lépett. Meztelen talpa csodálatosan 
hűvösnek érezte a deszkapadlót. Összefogta a függönyt rövid 
hálóinge előtt, és kikukucskált. 

– Te vagy az?! – kiáltotta, amikor Nicholas Simont pillantotta 
meg az utcán. A férfi hátrahajtott fejjel kémlelt fölfelé. A 
holdfényben csillogtak a fogai. 

– Huhu, Emily! – kiáltotta a férfi boldogan, amikor észrevette a 
lányt. 

Emily figyelmeztetően a szája elé tette a mutatóujját. 
– Mit keresel itt? – sziszegte. – Fel akarod ébreszteni az egész 

várost? 
A férfi feje ide-oda imbolygott, Emily gyanakodva nézte. 

Lassanként rájött, hogy Nick alig áll a lábán. 



– Tűnj el! – suttogta. – Menj haza! 
– Szó sem lehet róla. 
Nick még mindig a fejét rázogatta, haja ide-oda röpködött. 
– Látogatóba jöttem. Régi iskolatársammal, a „komoly Emily”-vel 

szeretnék találkozni. Addig nem megyek el, míg nem beszéltem vele. 
Emily rosszallóan összeszorította a száját. 
– Részeg vagy! – mondta szemrehányón. 
Nick felnevetett. 
– Lehetséges. De akár részeg vagyok, akár nem, addig álldogálok 

itt, amíg be nem engedsz. 
Egyre hangosabban beszélt, Emily összerezzent félelmében. Ha 

így folytatja, tényleg felébreszti a szomszédokat. 
– Mit akarsz? 
– Éppen most mondtam. Látogatóba jöttem hozzád. Udvariassági 

látogatásra. Az „udvariasság” szóba belebicsaklott a nyelve. „Szépen 
vagyunk” – gondolta Emily gúnyosan. 

– Nem vagy valami vendégszerető, „komoly Emily”. Legalább 
egy csésze kávéra meghívhatnád régi barátodat. Főleg, ha ilyen 
siralmas állapotban van. Csak nem akarod, hogy részegen vezessek 
hazáig? 

– Jó, jó – kiáltotta a lány hevesen. – Mindjárt jövök. 
Felkapta a sarokban álló székről a köntösét, gyorsan belebújt, és 

szorosan összehúzta rajta az övet. Akkora lendülettel rántotta fel az 
ajtót, hogy az nagy csattanással nekivágódott a falnak. 

Halkan szitkozódva szaladt végig a sötét lakáson, majd lebotorkált 
a meredek lépcsőn a hátsó bejárathoz. Mit képzel ez az alak, hogy az 
éjszaka kellős közepén ordítozik az ablaka alatt? És ő meg miért 
engedi be? 

Amikor tudatára ébredt, hogy mit is készül tenni, hirtelen 
megtorpant. Keze már a kilincsen volt. 

– Emily? 
A férfi, ha éppen nem is kiabált, de azért elég hangosan beszélt. 
A lány gyorsan kinyitotta az ajtót. Nick közvetlenül előtte állt, az 

arca sugárzott a boldogságtól. Hüvelykujját farmernadrágja zsebébe 
dugta. Ugyanazt a szűk pólót viselte, amiben Emily délelőtt is látta. 

– Hallgass már, és gyere be! – suttogta a lány dühösen. 



– Köszönöm a szíves vendéglátást – felelte a férfi, és belépett a 
sötét helyiségbe. – Igazán kedves vagy, hogy meghívsz. 

Emily becsukta az ajtót, és felszaladt a lépcsőn, de egy pillantást 
sem vetett a férfira. 

– Kérsz kávét? – kérdezte ingerülten. – Jó, akkor felteszem. 
Szerintem igencsak szükséged van rá. 

Nemsokára meghallotta maga mögött Nick bizonytalan lépteit. A 
férfi nekiment valaminek és szitkozódni kezdett. 

– Nagyon sötét van! Nem tudnál legalább gyertyát gyújtani? 
A lány felkattintotta a villanyt, megfordult, és dühösen ránézett. 
– Jóságos ég! – bökte ki akaratlanul Nick. 
Elveszítette az egyensúlyát, alig bírt megkapaszkodni a korlátban. 
– Hiszen átlátszó a...! 
Emily elsápadt, amikor rájött, miről van szó. Sarkon fordult, és 

berohant a hálószobába. Boldoguljon a férfi egyedül, ahogy tud! 
Tőle szokatlan izgalommal vetette le a vékony hálóinget, és 

belebújt az első ruhadarabba, ami a keze ügyébe akadt. Azt a bő, 
fehér inget és régi farmernadrágot kapta magára, amit csak 
takarításkor szokott hordani. 

Nick közben kényelmesen elhelyezkedett a díványon. 
– Sokkal jobban tetszett, amit az előbb viseltél – mondta 

sajnálkozva. Minden szót lassan, nagy fáradsággal mondott ki. Szőke 
haja a homlokába lógott, szemét félig lehunyta. Emily egyáltalán 
nem volt benne biztos, hogy a férfi tényleg részeg. De amikor 
Nicknek lebicsaklott a feje, és képtelen volt a szemét nyitva tartani, a 
lánynak végképp eloszlott minden gyanúja. Nicolas Simon tökrészeg 
volt. 

– Felteszem a kávét – mondta éles hangon a lány, és kiment a 
konyhába, ahol megvárta, amíg elkészült a kávé. Talán szerencséje 
lesz, és Nick elalszik, mire visszamegy. Akkor legalább nem kell 
vele beszélgetnie. 

Ekkor hirtelen ráébredt, hogy ennek milyen következményei 
lennének rá nézve. Mit gondolnának róla az emberek, ha megtudnák, 
hogy Nicholas Simon nála töltötte az éjszakát? Senkit sem érdekelne, 



hogy részeg volt-e a férfi vagy sem, mindenki azt gondolna, amit 
csak akar. 

Megijedt, hogy a szomszédok esetleg máris sejtenek valamit, és 
ettől kapkodni kezdett. Teletöltött két nagy csészét, és bevitte a 
nappaliba. 

– Ó...! 
Hirtelen megtorpant. Nick a díványon ült, mint akit odatettek, és 

megtámogattak párnával. De közben eljutott valahogy az ajtóig, 
lekapcsolta a villanyt, és helyette az asztali lámpát gyújtotta fel. Így 
most aranyló fénykörben ült, a szoba többi részét homály borította. 

– Ó... – ismételte gúnyosan, miközben elővillantak fehér fogai. – 
Mi az, hogy ó? Azt hitted, már elmentem? 

– Nem – felelte Emily hűvösen, és jó messziről nyújtotta oda neki 
a csészét. – Őszintén szólva inkább attól féltem, hogy elveszíted az 
eszméletedet. 

A férfi halkan felnevetett, majd az állapotához képest meglepő 
gyorsasággal kikapta a lány kezéből mindkét csészét, és fejével maga 
mellé mutatott. 

– Ülj le, Emily! Ünnepeljük meg a találkozásunkat! 
A lány gyanakodva figyelte. Nem akart ilyen közel kerülni a 

férfihoz, de azt is szégyellte volna elárulni, hogy zavarban van. 
Végül letelepedett a dívány legtávolabbi sarkába, és maga alá húzta a 
lábát. 

Nick ivott egy korty kávét, majd odanyújtotta a lánynak a másik 
csészét, és kezét a karfára tette. 

– Nahát! Ugye, milyen szép? Két régi barát megünnepli újbóli 
találkozását. Nincs ennél szebb dolog a világon! 

Emily gyanakvón figyelte a férfi kezét. Túl közel volt a vállához. 
– Azért én tudnék néhányat – felelte szárazon. – Hajnali fél három 

van. És ha elfelejtetted volna, sohasem voltunk barátok. Alig 
ismertük egymást. 

A férfi feléje bökött a mutatóujjával. 
– De lehettünk volna. Főleg, ha akkoriban nem vagy olyan 

visszautasító. 
Mosoly suhant át az arcán. 



– Tudod, hogy tíz éve gondolkodom azon, milyen lehet veled az 
ágyban? 

Emily zavartan nézett rá. 
Arckifejezése roppantul szórakoztatta Nicket. 
– Ugyan már, Emily! Ne mondd, hogy kellemetlen ilyesmit 

hallanod! 
– Nekem minden kellemetlen, ami veled kapcsolatos – sziszegte a 

lány. – Már az iskolában sem állhattalak. 
Nick úgy mosolygott, ahogy a részegek sohasem szoktak. 
– Tudod, mit, Emily? – kérdezte halkan. – Nem hiszek neked. 

Nem hiszem el, hogy ellenszenvesnek találsz. 
Emily összeszorította a száját, és hallgatott. Ilyen mérhetetlen 

önteltséggel szemben tehetetlenek érezte magát. Amikor már nem 
tudta elviselni a férfi átható tekintetét, azt mondta: 

– Idd meg a kávéd, aztán menj el! 
Nick megsértődött. 
– Csak így? Kizavarsz a hidegbe? 
A lány lehunyta a szemét, és elfordult. 
– Igen, ahogy mondod. 
Mivel a férfi nem mozdult, Emily egy idő múlva oldalról lopva 

rápillantott. Nick kifejezéstelen tekintettel meredt maga elé. 
Szemmel láthatólag teljesen elfeledkezett arról, hogy kidobták. 

– Sok virágod van – mondta a férfi, miközben a zöld növényekkel 
teli cserepeket nézegette. 

– Te is tudod, hogy virágárus vagyok. 
A férfi gépiesen bólintott, és maga elé meredve ült tovább. 
– Figyelj rám, Nick! – mondta Emily nyugodtan. – Nem tudom, 

miért jöttél ide. De késő van, és szeretném, ha elmennél. 
– Mondtad már. 
– Addig fogom ismételni, amíg haza nem mész. 
Nick gyámoltalanul nézett rá. 
– De hisz ott nincs senki. 
Emily egy pillanatra elbizonytalanodott, de végül felülkerekedett 

benne a józan ész, és legyőzte sajnálkozását. 
– Akkor hívd föl valamelyik régi cimborádat! 
– De én nem velük akarok lenni, hanem veled. 



– Miért? – kérdezte a lány. 
Nick tanácstalanul megrázta a fejét. 
– Ha tudnám! Elvesztettem az eszem. De mégis az az érzésem, 

hogy most cselekszem helyesen. Olyan jó itt nálad. 
– Nekem viszont nem tetszik, hogy itt vagy. 
A férfi magasra vonta a szemöldökét, és sejtelmesen 

elmosolyodott. 
– Fog még tetszeni. 
Még mielőtt Emily kitalálhatta volna, hogy mire is gondolt, Nick 

megragadta a karját. A lány elvesztette az egyensúlyát, és a férfi 
mellére zuhant. A következő pillanatban Nick átölelte a vállát, és 
gyengéden feljebb húzta, míg arcuk egy vonalba nem került. Emily 
azt sem tudta, mi történik vele. 

– Emlékszel még a ballagásunkra, Emily? – kérdezte a férfi. 
Szeme egészen közel csillogott a lány arcához. 

– Azt hiszem, legfőbb ideje, hogy felelevenítsük a kellemes 
emlékeket! 

A lány hevesen tiltakozni akart, de a férfi szája elnémította. 
Ha nem érte volna ennyire váratlanul ez a csók, Emily biztosan 

visszavágott volna. De annyira meglepődött, hogy – éppen úgy, mint 
hajdan a ballagáson – moccanni sem bírt. Nem sejtette, hogy milyen 
drágán kell megfizetnie ezért. 

Nick hirtelen engedett egy kicsit a szorításból, mintha őt is 
meglepte volna Emily mozdulatlansága. Kezét lassan a lány mellére 
csúsztatta. Emily egész testében összerezzent a férfi érintésétől. 
Kétségbeesetten próbált úrrá lenni érzésein. 

– Engedj el! – akarta mondani, de nem jött ki hang a torkán. A 
férfi keze azonnal a derekára siklott, és szorosan magához ölelte a 
lányt. Emily akaratlanul is hátrahajolt. 

Haragudni akart a férfira szemtelenségéért, de mindent legyűrt 
benne az egész testét átjáró kellemes érzés. Élvezte Nick erős 
kezének szorítását, puha ajkának simogatását, borostás arcának 
érintését. Amikor észrevette, hogy a szíve egyre vadabb ütemben 
kezd el verni, és a melléből kiinduló édes bizsergés lassan betölti 
testének minden porcikáját, ijedtében hevesen eltaszította magától 
Nicket. 



– Hagyd abba! 
A következő pillanatban azonban már újra a férfi karjaiban találta 

magát. Forró borzongás futott rajta végig, amikor melle a férfi 
mellkasához simult. Teljes erejéből tiltakozni kezdett, a férfi 
értetlenül meredt rá. 

– Mit csinálsz, Emily? 
Nick hangja rekedten, mégis ártatlanul csengett. 
– Ezt inkább én kérdezhetném tőled – válaszolta a lány csípősen, 

és megpróbált kiszabadulni az ölelésből. Már majdnem sikerült, 
amikor a férfi elkapta a csuklóját, és visszahúzta magához. 

– Nagyon jól tudod, hogy mit akarok. Ugyanazt, amit te. Amit 
már tíz évvel ezelőtt meg kellett volna tennünk. 

– Nem! 
Emily most már komolyan kapálódzni kezdett. Hirtelen átvillant 

az agyán a szörnyű gondolat, hogy sokkal gyengébb a férfinál. 
– De hiszen te részeg vagy! – kiáltotta, mintha abban 

reménykedett volna, hogy ezzel jobb belátásra térítheti a férfit. 
Nick csak nevetett. 
– Ez igaz. Részeg vagyok, és nem felelek a tetteimért. Van még 

valami kifogásod? 
Újra magához szorította a lányt, hogy az alig kapott levegőt. De 

ezúttal Nick nagy hibát követett el, amikor elengedte Emily 
csuklóját. A lány végig sem gondolva, mit csinál, tiszta erejéből 
pofon vágta a férfit. 

Nicket mintha villámcsapás érte volna. Emily visszafojtott 
lélegzettel figyelte, ahogy az ütés vörös foltját tapogatja az arcán. 
Amikor kezét végighúzta a borostáin, a halk sercegés fülsiketítő 
lármának tűnt a csendes lakásban. 

Emily a karfába kapaszkodva óvatosan elhúzódott a férfitól, de 
szemét egy pillanatra sem vette le róla. Nick megfordult, és úgy 
nézett a lányra, ahogy kígyó bűvöli menekülni képtelen áldozatát. 
Akkor csapott le rá, amikor Emily éppen fel akart ugrani. 

Most lehetett látni, hogy csakugyan részeg, mert mellényúlt, és 
csak a blúz gallérját tudta elkapni. Két gomb leszakadt, és a szoba 
túlsó végébe repült. Emily ott állt Nick fölé hajolva, és 
kétségbeesetten nézte a ruháját. Szakadtan lógott róla a blúza, melle 



szinte teljesen fedetlen maradt. Egy mozdulattal kitépte ruháját Nick 
kezéből, a férfi nem tanúsított ellenállást. A lány hátat fordított neki, 
és összefogta mellén az ingét. 

– Te gazember! – sziszegte a válla fölött. – Tűnj el, mégpedig 
azonnal! Nem érdekel, hogy hova mész, csak távozz a lakásomból! 
Megértetted? 

Amikor nem kapott választ, haragtól kipirult arccal megpördült, 
hogy még nyomatékosabban felszólítsa a férfit a távozásra. De ezt 
már nem tudta megtenni. Alig hitt a szemének: Nicholas mély 
álomba merülten feküdt a díványon. 

3. FEJEZET 
Emily mozdulatlanul feküdt a hátán, és a nappaliból érkező 

neszekre figyelt, hátha megtudja belőlük, hogy Nick... Mitől is tart 
tulajdonképpen? Hogy a férfi felébred, nemsokára beront, és megint 
ráveti magát? Ha csakugyan ettől fél, akkor miért engedte be 
egyáltalán? Miért ült le mellé? Miért várt olyan sokáig azzal a 
pofonnal? 

Ezekre a kérdésekre most túlságosan is kellemetlen lett volna 
válaszolni. 

Hiába igyekezett éjjel felébreszteni a férfit. Suttogott neki, beszélt 
hozzá, kiabált vele. Amikor ez nem használt, megrázta Nick vállát. 
Ugrásra készen várta az ébredését, hogy a legkisebb rezdülésre is 
elmenekülhessen. Végül kétségbeesésében leroskadt a karosszékbe, 
kezébe temette az állát, és csak nézte az alvó férfit. Nem mert 
felhívni senkit, aki hazavihette volna Nicket. Hogyan magyarázta 
volna meg, hogy hajnali háromkor nála van a férfi? Ráadásul 
sejtelme sem volt arról, kihez fordulhatom volna. 

– Átkozott fickó! – sziszegte az alvó felé, de már kevesebb 
meggyőződéssel a hangjában. 

Az óriás termetű férfi olyan sebezhetőnek és védtelennek tűnt a 
díványon fekve. Arcvonásai kisimultak, a haja összeborzolódott. 

Emily érezte, hogy a szíve elszorul. Ettől a gyengeségtől azonban 
annyira megijedt, hogy felugrott, és a hálószobájába menekült. 
Látogatója remélhetőleg alapos fejfájással ébred majd reggel... 



„Talán be kellett volna takarnom” – gondolta Emily aggódva. 
Nincs olyan nagy meleg, és az ablak is nyitva maradt. A pólója pedig 
olyan vékony, hogy kirajzolódnak alatta az izmai... 

Emily felsóhajtott, az oldalára fordult, és belefúrta arcát a 
párnába. Reggelre minden rendbe jön. Rendbe kell jönnie! 

Talán szerencséje lesz. Talán annyira részeg volta férfi, hogy nem 
emlékszik majd arra, mi történt az éjjel. Nem emlékszik majd arra, 
hogy egy pillanatra elfeledkezett magáról, és viszonozta a csókját. 
Ha van még igazság a földön, akkor csak a pofonra fog emlékezni, és 
elfelejti a csókját. Akkor nem kell majd elviselnie a férfi gúnyos 
tekintetét és önhitt mosolyát. 

A párna elnyelte Emily mély sóhaját. Lehet, hogy az éjszaka 
földrengés lesz, és elpusztítja az egész várost. Ez persze nem tűnt 
igazán valószínűnek. 

Nick már elment, mire Emily felébredt, és óvatosan bekukkantott 
a nappaliba. Csak a dívány huzatának gyűrődései mutatták, hogy 
valóban ott aludt. 

„Valószínűleg még virradat előtt felkelt, és elment” – gondolta a 
lány zuhanyozás közben. Senki sem tudja meg, hogy nála töltötte az 
éjszakát. Bizonyára ő sem fog eldicsekedni ezzel. Melyik Casanova 
vallaná be szívesen, hogy egy jól ismert vénlány kikosarazta? 

Emily hajat mosott. Összeráncolta a homlokát, amikor eszébe 
jutott, hogy Nick férfiasnak nevezte a hajviseletét. 

Már kora reggel meleg, száraz szél fújt. Megint hőség lesz. Emily 
előhúzott a szekrény fiókból egy fehér rövidnadrágot, és tiszta pólót 
vett fel. Amikor a tükör előtt állva kifésülte haját az arcából, és 
pillantása a szűk póló alatt feszülő telt mellére esett, akaratlanul is 
mozdulatlanná dermedt. 

A kamaszkor első, félelemmel vegyes csodálkozása óta nem sok 
figyelmet szentelt a testének. Eszébe sem jutott, hogy ilyen melegben 
melltartót vegyen. A kezeslábas úgyis elrejti az alakját. De ez a 
reggel más volt, mint a többi. Érezte, hogy megváltozott, hogy 
jobban érdekli a teste, mint bármikor máskor... az utóbbi tíz évben. 

Emily ingerülten fordult el a tükörtől, és előhalászott egy 
melltartót a fiókos szekrénye mélyéről. 



* 
Egy órával később Emily már a boltban volt. Általában akkor 

nyitotta ki az üzletét, amikor mások még a reggelinél ültek, így 
maradt ideje arra is, hogy először mindent ragyogóan kitakarítson. 
Ezúttal azonban még a pultot törölgette, amikor a bejárat fölötti 
csengő az első vevőt jelezte. 

– Jó reggelt, Emily! 
Összerezzent az ismerős hangra, és minden erejét összeszedte, 

hogy ne nézzen fel. Érezte, hogy az arcába szökik a vér. Még van bőr 
a képén a tegnap történtek után idejönni! Talán bocsánatot akar 
kérni? Emily nem áltatta magát ilyen hiú ábrándokkal. Nick 
látogatásának egyetlen célja csak az lehetett, hogy az ő zavarában 
gyönyörködjön. Feltéve, ha egyáltalán emlékszik még valamire. 

– Csak nem sújtod közönyöddel azt a férfit, aki nálad töltötte az 
éjszakát, Emily? 

A lány összeharapta az ajkát, és még serényebben törölgette a 
pultot. 

Amikor Nick odalépett hozzá, a szappana illatán kívül valami 
egyebet is érzett körülötte Emily. „Ez az ő illata lehet – találgatta 
magában idegesen. – Amit érzel, az egy férfi sajátos illata, és te 
megismered, mint ahogy az állatok is felismerik egymást.” Emilyt 
megrémítették ezek a gondolatok. Tovább sikálta tovább a már 
amúgy is ragyogóan tiszta pultot. 

– Túl keményen dolgozol, Emily. 
A lány összerezzent, amikor Nick a pultra támaszkodott. A szeme 

sarkából látta, hogy a férfi nem őt, hanem a falat nézi. Lassan 
elhúzódott, míg karjuk biztonságos távolságra nem került egymástól. 
A férfi azonban – színleg oda sem figyelve – követte őt, míg végül 
karjuk majdnem összeért. A következő pillanatban megfogta Emily 
kezét. A lány megdermedt. 

– Nézd, Emily! – kezdte halkan. 
A lány idegenkedve rápillantott, bár tudta, hogy ezzel a saját 

esélyeit rontja. 



Nick rövidujjú, fehér inget viselt, mely a nyakánál nyitva volt. 
Olyan üdének és frissnek tűnt, mintha nem is érezné a rekkenő 
hőséget. Lehajtotta a fejét, és egymáson nyugvó kezeiket nézte. 

– Hát nem meglepő? – folytatta Nick. 
Amikor beszélt, lélegzete végigsimított a lány karján, és ettől az 

apró, szőke szőrszálak felborzolódlak. 
– A férfi és a nő közti különbség olyan nyilvánvalónak, olyan 

egyszerűnek tűnik a felszínen, mégis mennyire bonyolult valójában. 
Ujjával közben megcirógatta Emily karját. A lány el akarta húzni 

a kezét, de nem tudta. 
– Nézd csak, Emily! Látod a különbséget? 
A lányt annyira megigézte ez a hang, hogy alig kapott levegőt. 

Amikor Nick napbarnította, izmos karját az ő sokkal vékonyabb és 
kecsesebb karja mellé tette, a lány bőre bizseregni kezdett. Emily 
sóhajtott. 

– Ez már csak így van, Emily. Nem kell ettől félni. 
– Nem is félek. 
– Dehogynem – mondta a férfi halkan. – Már tíz évvel ezelőtt is 

féltél, amikor először megcsókoltalak, és tegnap sem volt ez 
másként. 

Emily nem felelt. 
– Mindig rettegsz, ha egy férfi megcsókol, vagy csak tőlem félsz? 
– Nem félek! 
A lány hirtelen elrántotta a karját, és hátralépett. 
– Nem félek – ismételte. 
Nick megfordult, és a lány most pillantotta meg először a bal 

arcát. 
– Ó, istenem! 
A férfi arcán, a halántéka alatt lila véraláfutás éktelenkedett. 
– Én tettem? – kérdezte Emily bűntudatosan. 
A férfi elmosolyodott. 
– Jókora jobb horgot kaptam, az igaz, de azért mégsem ekkorát. 

Ezt a sérülést – tapogatta meg Nick óvatosan az arcát – magam 
szereztem. Sötét volt még, amikor elmentem tőled, és nekimentem 
egy falnak. 



Emily hihetetlenül megkönnyebbült, és akaratlanul is 
elmosolyodott. Nemcsak azért, mert kiderült, nem ő okozta Nick 
sérülését, hanem azért is, mert végre biztos lehetett benne, a férfi 
még virradat előtt távozott. 

Mintha csak bíztatásnak vette volna a mosolyt, Nick feléje 
nyújtotta a kezét, és megsimogatta az arcát. 

Emily sötéten pillantott rá, és hátralépett. 
A férfi követte őt, és újra megérintette. A lány most már ellökte 

magától a kezét. 
– Hagyjál! 
A férfi szája megrándult. 
– Tegnap nem tiltakoztál a simogatásom ellen. Legalábbis addig 

nem, míg meg nem ijedtél a következményektől. 
– Tegnap részeg voltál – felelte Emily kurtán, mintha a férfi 

állapota az ő viselkedését is megmagyarázta volna. 
Nick hangosan nevetett a lány különös gondolkodásmódján. 

Zsebre dugta a kezét, és az edzőcipőjét kezdte nézegetni. 
– Ez igaz, Emily. Olyan részeg, mint még soha életemben. 
A lány felhúzott szemöldökkel és összefont karral várta a 

folytatást. 
– És? – kérdezte végül. – Még csak nem is kérsz bocsánatot? 
A férfi lassan megfordult, és ránézett. Emilynek hirtelen görcsbe 

rándulta gyomra. 
– Ha bocsánatot kellene kérnem valamiért, akkor csak azért, mert 

elaludtam. Minden mást meg lehet bocsátani, ezt az egyet nem. Soha 
többé nem fog előfordulni. 

A lány megvetőnek szánt nevetése túl halkra sikerült. 
– Ebben biztos vagyok, mivel utoljára engedtelek be a lakásomba 

– kezdte. 
Ekkor azonban Nick oldalra hajtotta a fejét, és figyelmesen Emily 

arcába nézett. 
A férfi kék szeme egy árnyalattal sötétebb lett. Emily maga sem 

értette, miért nem tudja folytatni mondandóját. Talán azért, mert még 
sohasem néztek így rá. Mintha a férfi egyenesen a lelkébe pillantott 
volna. Nem tudott szabadulni ettől a tekintettől. 



– Nem is számítottam másra – felelte a férfi tűnődve, és egy 
pillanatra sem vette le tekintetét a lányról. – De ez még csak a 
kezdet, Emily. Te jó ég, neked tényleg zöld a szemed, olyan zöld, 
mint a tavasz! 

Emily elbűvölten állt, aztán eszébe jutott valami. „Nem, nem 
mond igazat – gondolta. – Nem is olyan a szemem, mint a tavasz, 
hanem mint az békalencse. Pontosan olyan, mint a békalencse Martin 
Tollefson kacsaúsztatóján.” 

Ez a hétköznapi hasonlat hirtelen visszazökkentette a lányt a 
valóságba. „El akar csábítani. Én meg csak állok itt, és hagyom. Mi 
történik velem?” 

A lány jobb szeme alatt megrándult egy izom. Ez óvatosságra 
intette volna Nicket, de nem vette észre. 

– Tudod, hogy nagyon szép vagy? 
Megfogta Emily kezét, és a mellkasához szorította. 
– Gyönyörű éjszakád lesz ma, ígérem. 
A lány látta, hogy a férfi szája széle mosolygás közben egy kicsit 

lefelé görbül. Hogy lehet, hogy ez eddig nem tűnt föl neki? Pedig 
biztosan sokszor látta már így mosolyogni. Hát nem azt jelzi ez is, 
hogy egy kiábrándult, érzéketlen emberrel áll szemben? Egy olyan 
férfival, akit mulattat az ő ártatlansága? 

– Valóban? – kérdezte hűvösen. 
– Egészen biztos. Majd meglátod, Emily. 
Nick tettetett komolysága nevetségesnek tűnt volna, ha nem 

húzódnak meg mögötte közönséges és megvetésre méltó ösztönök. 
Emily elrántotta a kezét. 

– Szóval szép vagyok, és ágyba fogok bújni veled. Így képzelted, 
nem? 

A férfi döbbent arcára nézve hirtelen nagyon határozottnak és 
erősnek érezte magát. 

Nick azonban hamar visszanyerte nyugalmát, és nemsokára már 
ismét mosolygott. 

– Úgy valahogy – felelte egykedvűen. 
Emily előreszegte az állát, és dühösen nézett a férfira. 
– Meg fogod tenni, Emily. Egyszer úgyis megteszed. Tudok várni. 



A lány mély lélegzetet vett, hogy egyszer s mindenkorra tisztázza 
Nickkel, mit tart róla. De erre már nem kerülhetett sor, mert 
megszólalt a bejárati csengő. 

– Jó reggelt, kedves Emily! 
Emily lehunyta a szemét. Ó, nem! Már csak Hoefferné hiányzott. 

Az idős, orgonaillatú Hoefferné, kékre festett hajával, aki a szokásos 
heti bridzseléshez rendelt csokráért jött. A város egyik legaranyosabb 
és legpletykásabb öregasszonya volt. 

Emily gyorsan vidám arcot vágott. 
– Jó reggelt, Hoefferné! Hogy érzi magát? Pompás napunk van, 

nem igaz? Már elkészítettem a csokrot, és betettem a hűtőbe. Ugye, 
ismeri Nick Simoni? Art unokáját. Beszélgessenek egy kicsit, addig 
én előveszem a virágokat! Egy perc, és már hozom is. 

Emily a hátsó helyiségben egyenesen az ajtón lógó kis tükörhöz 
rohant. Aggódva nézegette az arcát. De hiszen ez nem is az ő arca! 
Egy teljesen idegen nő nézett rá vissza a tükörből, akinek a szeme 
természetellenesen csillogott, s arca kipirult az izgatottságtól. Nem, 
nem is kipirult, hanem egyenesen lángolt. 

Emily többször is mély lélegzetet vett, majd ismét a tükörbe 
pillantott. Így már jobban magára ismert. Hosszan guggolt a 
hűtőszekrény nyitott ajtaja előtt, hogy a hűvös levegő lehűtse az 
arcát. Aztán kihúzta magát, fogta a csokrot, és visszament a boltba. A 
magára erőltetett mosoly lehervadt az arcáról, amikor észrevette, 
hogy senki sem figyel rá. 

Nick és Hoefferné a kirakatnál álltak. A férfi a hölgy már kissé 
hajlott vállára tette a kezét, az asszony pedig úgy vihogott, mint egy 
iskolás lány. 

– Ó, Nicky! Semmit sem változtál! 
„Hát ez igaz” – gondolta Emily mérgesen. Javíthatatlan. A 

kelleténél hevesebben ütötte be a pénztárgépbe a számokat, a fiók 
csilingelve ugrott ki. 

– Ah, Emily! 
Hoefferné megfordult. Emily fogadni mert volna, hogy az idős 

hölgy az elmúlt hatvan évben nem pirult el ennyire, mint most. 
Lehet, hogy Nick neki is szégyentelen ajánlatot tett. 



– Már vissza is jött, kedvesem? Egész jól elbeszélgettük az időt 
Nickyvel. 

Az öreg hölgy hol rá, hol Nickre nézett, és kezét a szája elé kapva 
kuncogott. 

– De most már tényleg mennem kell. 
Hoefferné odament a pulthoz, kifizette a csokrot, és indulni 

készült. Az ajtóból azonban még egyszer visszafordult, és úgy 
mosolygott Emilyre, ahogy a nagyszülők szoktak kedvenc 
unokájukra. 

– Szurkolok magának, kedves Emily – mondta. – Esküszöm, hogy 
senkinek sem szólok egy szót sem arról a lila foltról. 

A következő pillanatban már kint is volt az utcán. Szemmel 
láthatóan alig várta, hogy elmondhassa valakinek a nagy újságot, 
amit Nicktől hallott. 

Emily lassan a férfi felé fordult, és gyanakodva méregetni kezdte. 
Nick összefont karral az ajtónak támaszkodott, és kajánul 
mosolygott, mint aki valami jó tréfát eszelt ki. 

– Miről beszélt Hoefferné? – kérdezte a lány. 
Nick vállat vont. 
Emily zöld szeme villámokat szórt. 
– Kérdeztem valamit! 
– Hát nem tudtad, hogy Hoefferné süteményt szokott sütni 

nekem? – kérdezte a férfi. 
– Nem, nem tudtam – felelte Emily türelmetlenül. – Mi köze 

ennek az én kérdésemhez? 
– No igen, hetente sütött egy tepsire valót, majd elküldte a férjével 

hozzánk, és szigorúan a lelkére kötötte, hogy személyesen csak 
nekem adhatja át. Biztosan azt hitte, nagyapa nem etet engem 
rendesen. 

– Elbűvölő – gúnyolódott Emily. – És hova akarsz kilyukadni 
ezzel a történettel? 

A férfi csalódottan csóválta a fejét. 
– Minden történetnek megvan a maga értelme, Emily. És 

mindegyiket érdemes meghallgatni. 
Láthatóan nem zavarta a lány ingerült sóhaja. 



– Ebből a történetből például kiderül, hogy Hoefferné és én jó 
barátok vagyunk. És ahogy ez már öreg barátok közölt lenni szokott, 
elmeséltük egymásnak, mi történt velünk mostanában. 
Megkérdeztem tőle, használnak-e a gyógyszerek az ízületi 
gyulladásának... 

Emily összeráncolta a homlokát. 
– Hoeffernének ízületi gyulladása van? 
– Ő pedig megkérdezte, honnan van ez – mosolyodott el Nick, és 

az arcán éktelenkedő lila foltra mutatott. – Elmeséltem neki, hogy 
megpofoztál. 

– Micsoda? 
Emily olyan hevesen szorította meg a pultot, hogy az ujjai egészen 

elfehéredtek. 
– Tisztában vagy vele, miket gondol most rólunk? Egyébként 

mindegy, fél óra múlva úgyis egész Random megtudja. 
Nick vidám nevetése még jobban felingerelte a lányt. 
– Hát jó. Felőlem... Tudják csak meg az emberek, hogy lekentem 

neked egy pofont. Ez legalább árt a jóhírednek, és mellesleg arról is 
tanúskodik, hogy én mit gondolok rólad. 

– Meglehet – felelte a férfi higgadtan. – De az is lehet, hogy nem. 
Ugyanis elmeséltem neki, hogy ez csak amolyan szerelmesek közti 
szokásos, éjszakai civakodás volt, ami után természetesen ágyba 
bújtunk nálad. 

– Jóságos ég! 
– Miért, nem igaz? Nálad voltunk, éjjel is volt, és utána tényleg 

lefeküdtünk. Nem hányhatod a szememre, ha Hoefferné rosszra 
gondol. 

Emily legszívesebben felkiáltott volna, de egy hang sem jött ki a 
torkán. Nick szinte már maga is megsajnálta. 

– Hát akkor... – nyújtózott egy nagyot. – Délelőtt még el kell 
intéznem néhány dolgot, de délben újra eljövök, és elviszlek 
ebédelni. Még mindig az Alfréd kávéházban főznek a legjobban? 

Eltartott egy darabig, míg Emily visszanyerte a hangját. 
– Miért csinálod ezt? – nyögte ki végül. 
Nick oldalra billentette a fejét. Láthatóan meglepte ez a kérdés. 
– Felnőtt vagy már Emily, magad is kitalálhatnád. 



A lány úgy összeharapta az ajkát, hogy az már fájt. 
– Hát nézd! – csillant fel a férfi szeme. – A jóhírednek csak 

használ, ha elterjed, hogy velem találkozgatsz. 
Emily nem értette, hogy lehet valaki ennyire beképzelt. 
Nick halkan felnevetett, és az ajtóhoz lépett. Megtorpant, mintha 

még valami az eszébe jutott volna. 
– Egyébként meglehetősen meleg van ahhoz, hogy melltartót 

vegyél, nem gondolod? – kérdezte futólag. 
Még mielőtt Emily visszavághatott volna, gyorsan kilépett az 

ajtón. 

* 
Bár egyetlen vevő sem érkezett, Emilynek rég nem volt ilyen 

megerőltető délelőttje. Céltalanul járkált a vázák és a virágcserepek 
között, itt-ott megigazított egy levelet vagy egy virágot. Mintha a 
hétköznapi dolgokkal való érintkezés megnyugtatná, hogy minden a 
rendes kerékvágásban halad, és az elmúlt huszonnégy óra csak rossz 
álom volt. 

Miért tette ezt vele Nick Simon? Miért akarja szándékosan rossz 
hírbe keverni? Csak azért, mert lekent neki egy pofont? 

„Felnőtt vagy már, Emily – mondta a férfi –, találd ki magad!” 
Szavai állandóan ott visszhangozlak a fülében. 

Egyszer csak az órára pillantott. Ha Hoefferné nem vesztegelte az 
idejét, már egész Random tudja, hogy lefeküdt Nick Simonnal. 
Jóságos ég! Ha nem lenne olyan kínos erre gondolnia, akkor nevetnie 
kellene. Emily Swenson, amint lefekszik valakivel! Huszonhét éves 
volt, de még alig akadt férfi, aki meg merte volna csókolni. Ha mégis 
megpróbálkozott vele valaki, csakhamar megtépázott önbizalommal 
volt kénytelen elsomfordálni. 

Nick Simon volt eddig az egyetlen kivétel, és természetesen Ő 
volt a legbeképzeltebb is. Önhittségében még azt sem volt hajlandó 
tudomásul venni, hogy most csakugyan kikosarazták – valószínűleg 
először életében. Hirtelen megtorpant. Hát persze! Egész idő alatt 
kereste az indítékait ennek az embernek, hogy miért akarja elhitetni 



vele, komoly érzésekkel közeledik hozzá. Nyilván nem a pofon fájt 
neki, hanem a visszautasítást érezte borzasztó sértésnek. 

Igaz, hogy Nick már tíz éve elköltözött Randomból, de 
valószínűleg nem szakított azokkal az elvekkel, amelyek mélyen 
belevésődnek minden itt nevelkedett emberbe. Ezek szerint a férfiak 
parancsolnak, és az asszonyok engedelmeskednek, ő pedig vette a 
bátorságot, hogy felrúgja a hagyományokat. Nick most bizonyára 
meg akarja leckéztetni őt ezért. 

Miután erre rájött, Emily alig várta, hogy Nick megérkezzen, és 
végre egyszer alaposan a helyére tegye a férfit. Ha Nick Simon az 
erejét akarja fitogtatni, akkor keressen erre alkalmasabb társat. 

Nem sokkal azután, hogy elütötték a delet, megjelent Nick. 
Magabiztos léptekkel közeledett, mint akinek még sohasem mondtak 
nemet. A lány elfojtott magában egy mosolyt. Na várj csak! 

Emilyt kissé megzavarta, hogy Nick egyszerűen oda sem figyel 
arra, amit mond. Hiába bizonygatta, hogy nem akar vele beszélni, a 
közös ebédről pedig szó sem lehet, a férfi követte az utcára, majd 
karon ragadta, és nevetve hárított el minden kísérletet, amivel Emily 
megpróbálta őt lerázni magáról. 

Végül a lány már szinte őrjöngött, ellökte a férfi kezét, és azt 
kiabálta, ha az éhhalál szélén állna, akkor sem menne ebédelni vele. 

Emilyt már az sem érdekelte, hogy a főutcán kíváncsi tekintetek 
tucatjai szegeződnek rá, hisz Randomban igazán nem volt szokás 
mások előtt veszekedni. Annyi baj legyen, hallja csak meg mindenki, 
mi a véleménye Nickről! Legalább senki sem hiszi el Hoefferné 
meséit. 

De nem úgy történt, ahogy gondolta. Jól leszedte a férfiról a 
keresztvizet, majd büszkén nézett a jelenetet figyelő emberek 
szemébe. Hirtelen azonban úgy érezte magát, mint a „Makrancos 
hölgy” félresikerült előadása után. Az emberek arcán mosolyt látott. 
Nem csak néhányan mosolyogtak, hanem egytől-egyig mindegyik. 
Az ördögbe is, olyan is akadt, aki nyíltan nevetett! Emily megértette, 
hogy az ellenkezőjét érte el annak, amit akart. 

Így aztán estére Random minden lakója tudta, hogy a gátlásos, 
néha túl szemérmes Emily Swensonnak nézeteltérése támadt a csinos 
Nick Simonnal. Mégpedig nem is akármilyen! Délidőben a főutca 



közepén veszekedtek egymással!. „Ki gondolta volna – suttogták az 
emberek –, hogy a zárkózott Emily ilyen szenvedélyes kitörésekre 
képes?” Még senki sem látta őt ilyennek. Úgy látszik, csak a 
megfelelő férfira volt szükség ahhoz, hogy előcsalogassa a valódi 
természetét. 

Ezt persze senki sem mondta a szemébe, de ezen a délutánon 
valahogy nem akartak fogyni a vevők. 

Többnyire olyan emberek jöttek, akik még sohasem vettek nála 
egyetlen szál virágot sem. 

– Csak körülnézünk – mondták, és lopva egy-egy pillantást 
vetettek Emilyre, amikor azt hitték, a lány nem figyel rájuk. Mintha 
most döbbentek volna rá, hogy egy olyan különleges lény él köztük, 
akit legalább egyszer szemügyre kell venni. 

4. FEJEZET 
Ezen az éjszakán Emily bezárta az ajtót, becsukta az ablakokat, és 

behúzta a függönyt is. Izgatottan várta, hogy Nick Simon megint 
megjelenjen az ablaka alatt, és kötekedni kezdjen vele. A férfi 
megesküdött rá, hogy egy perc nyugtot sem hagy neki, ha továbbra is 
visszautasítja a közeledését. Emily felkészült az éjszakai látogatásra: 
az ablakában egy jeges vízzel teli vödör állt. 

Éjfélre a jég elolvadt, a víz langyossá vált, Emily pedig úgy érezte 
magát, mint akit kerékbe törtek. Végül belátta, hogy megint vesztett, 
és bebújt az ágyba – a rekkenő hőség ellenére sem vetette le 
melltartóját. 

Reggel egy rikítóan piros, fehér bőrüléses sportkocsit látott meg 
az üzlete előtt. Feltűnő jelenség volt, nem illett Randomhoz. De 
Emily nem lepődött meg azon, hogy Nicholas Simonnak ilyen 
kocsija van. 

A főutca ilyen kora reggel teljesen kihalt volt. Emily mégis 
körülnézett, nem figyelik-e, mielőtt elindul. 

– ’Reggelt! 
Nicholas olyan hirtelen bukkant elő a vasáru-kereskedés ajtajából, 

hogy a lány majdnem felsikoltott. 



– Sajnálom – folytatta kedélyesen a férfi, amikor látta, hogy 
Emily egy szót sem bír kinyögni –, nem akartalak megijeszteni. 

– Kötve hiszem – felelte a lány éles hangon, és hűvösen 
végigmérte a férfit. Ma kék póló volt a férfin, ugyanolyan színű, mint 
a szeme, de ez legalább nem simult olyan szorosan a testére, mint 
amit előző nap hordott. Farmer helyett szűk, fehér rövidnadrágot 
viselt. Emily pillantása akaratlanul is izmos lábára tévedt. Rögtön 
észrevette rajta, hogy a férfi rendszeresen fut. 

– Tetszik a lábam? – kérdezte Nick kajánul, és lábujjhegyre állva 
körbefordult. 

– Ne hülyéskedj! – sziszegte a lány, és gyorsan másfelé nézett. – 
Gondolom, ez a valami a tied – mutatott a kocsira. 

Nick szeretetteljesen megpaskolta a hűtő tetejét. 
– Ez a valami véletlenül egy 1966-os Chevrolet Malibu. Hát nem 

álomszép? 
– Ez az „álom” – folytatta Emily közömbösen – két parkolóhelyet 

is elfoglal. 
A férfi közelebb lépett, a lány ijedten hátrahőkölt. Nick azonnal 

megállt. 
– De hiszen te tényleg haragszol! Tartottam is ettől, mert nem 

váltottam be az ígéretemet. De nem tudtam jönni, mert... 
– Vidd innen a járgányodat! – vágott a szavába a lány. 

Napsugarak táncoltak a haján, ahogy a férfi megrázta a fejét. 
– Nem megy. 
– Mit jelent az, hogy nem megy? 
– Mivel már régóta nem esett, a farmon mindent ellepett a por, a 

földekre vezető utakról nem is beszelve. Garázs nincs, a pajta meg 
teli van szerszámokkal. Úgy döntöttem, hogy leteszem a városban a 
kocsit, és nagyapa régi tragacsával járok. 

– Csak nem akarod pont az én boltom előtt hagyni? – kérdezte 
Emily kétségbeesetten. 

– Miért ne? 
– Ha nem viszed cl innen a kocsid, mindenki azt hiszi, hogy... 
Nick mosolygott, és várta, hogy a lány folytassa. 
– Hívom a seriffet! – fenyegetődzött végül a lány. 



– Jogodban áll. Bár az imént érdeklődtem meg, létezik-e olyan 
törvény, amely megtiltja, hogy éjszaka a házad előtt álljon a kocsim. 
Tudod, mit válaszolt? Semmit. Csak kacsintott. 

Emily még sohasem érezte magát ennyire gyámoltalannak. 
– Hagyj békén! – kiáltotta végül, és berohant a boltba, de Nick ide 

is követte. Megfogta a karját, és könnyedén maga felé fordította a 
lányt. 

– Emily, te egyáltalán nem akarod, hogy békén hagyjalak. 
A férfi közelebb hajolt. A lány meg akarta ütni, de Nick 

megragadta az öklét, és lefogta. Emily kétségbeesetten próbált 
kiszabadulni, de Nick erősebb volt nála. Amikor dulakodás közben 
meglátta a férfi arcát, megijedt. Most nem az állandóan viccelődő 
Nick Simon állt előtte. Ezeket a szigorú vonásokat még nem ismerte. 

– Egyszer megüthettél, Emily, többször nem. Erre gondolj, mielőtt 
rám emelnéd a kezed! 

Emily maga sem tudta, hogy Nick arckifejezésétől riadt-e meg, 
vagy egyszerűen csak elbizonytalanodott, mindenesetre nem 
védekezett tovább. Azt már tudta, mit kell tennie a nagyképű és 
szemtelen Nick Simonnal. De sejtelme sem volt, hogyan viselkedjen 
azzal a férfival szemben, aki most előtte állt. 

Hagyta, hogy a férfi a pulthoz nyomja, csak a kezét nyújtotta hátra 
támasztékot keresve. Érezte ujja alatt a fát, amikor Nick egészen az 
arcához hajolt. Tekintetét egy pillanatra sem vette le a lányról, és 
szorosan hozzásimult. Emilynek akaratlanul is elállt a lélegzete. 
Vajon minden férfinak ilyen kemény a teste? Nick forró lélegzete az 
arcába csapott, hajtincsei izgatóan simogatták a lány szemöldökét. 

– Mindig erőszakosan akaszkodsz a nőkre? – kérdezte a lány. 
– Ez neked erőszak? – kérdezte Nick mosolyogva, és gyöngéden 

megcsókolta. 
A lány egy pillanatra megfeledkezett arról, hogy halálos 

ellenségével áll szemben. 
Ártatlan, természetes, érzéki csók volt ez. Ha ez ekkora örömet 

tud okozni az embernek, akkor nem lehet semmi rossz sem benne. 
Emily ajka akaratlanul is megmozdult. Ösztönösen viszonozta 

Nick csókját, hiszen nem voltak még tapasztalatai. 



Nick éppen csak annyira húzódott el, hogy a száját mozgatni 
tudja. 

– És ez? – simított végig nyelvével a lány ajkán. 
Emily megdermedt. 
– Vagy ez? 
Játékosan cirógatta szájával a lány ajkát. 
Emilyn borzongás futott végig, és Nickhez simult. Teste olyan 

dolgok után vágyakozott, amelyekről sohasem mert volna beszélni. 
Nick megérezte ezt, és hirtelen felgyorsult minden. A férfi csókja 

szenvedélyesebb, lélegzete szaporább lett, a lány szíve is hevesebben 
kezdett el dobogni. Vajon melyikük szívverését érzi, a férfiét vagy a 
sajátját? Egy pillanatig úgy érezte, hogy a világegyetem minden titka 
ebben a kérdésben rejlik, de még mindig félt a válaszon gondolkodni. 

Csak hosszú percek múlva engedte el Nick a lányt, majd mély 
lélegzetet vett, és a lányéhoz szorította a homlokát. 

– Forró – suttogta. – Egészen forró. Tudtam előre. Mindenki azt 
hitte, megbolondultam. De én már tíz évvel ezelőtt is tudtam, hogy 
egyszer sikerülni fog. 

Emily hirtelen megmerevedett, és elfordította a fejét. 
– Mi fog sikerülni? – kérdezte hűvösen. – Lefogni engem, és rám 

erőszakolni magad? Erre egy gorilla is képes lenne. 
Jól válaszolt, hangjában megvetés és undor csengett. Csak az volt 

a baj, hogy még mindig összeszorult a gyomra, és sehogy sem tudott 
úrrá lenni rajta. Talán mert a férfi még mindig nem engedte el a 
csuklóját, és továbbra is hozzásimult. Ha kiszabadul a szorításból, 
biztosan elmúlik ez az érzése. 

Nick, mintha kitalálta volna a gondolatait, hátralépett, és 
elengedte. Emily az ajkába harapott. Nem szűnt meg a szorítás a 
gyomrában. El akart menni, de Nick a pultra támaszkodott, és elzárta 
az útját. 

– Lehet, hogy kényszerítettelek rá, de most már nyugodj meg, 
semmi se történt. Te épp úgy akartad az egészet, mint én. 

A lány eltökélten összeszorította a száját, egy szempillantás alatt 
átbújt a férfi keze alatt, és a pult másik oldalára menekült. Alig ért át 
a túlsó oldalra, büszkén felemelte a fejét. 



Nick nem mozdult. Még mindig a pultra támaszkodott, és 
állhatatosan figyelte a lányt. 

– Gyere ide, Emily! 
Nyugodt hangon beszélt, a lánynak mégis úgy tűnt, mintha 

kiabálna. Emily nem mozdult, kezét szorosan a combjához szorította. 
– Gyere ide! – ismételte meg a férfi. 
A szavak áramütésként járták át a lány testét. Rémülten érezte, 

hogy engedelmeskedni akar. Jóságos ég, engedelmeskedni! 
Ebben a pillanatban megszűnt a varázslat. Emily 

megkönnyebbülten sóhajtott föl. Újra szabad volt. 
Nick is megérezte a változást. 
– Mit akarsz most tenni, Emily? 
– Már megtettem, Nick. Otthagytalak, éppen úgy, mint a ballagás 

után, és tegnap este is a lakásomon. Mindig ezt fogom tenni, ha 
közeledni próbálsz. 

Emily jóleső elégtétellel látta, hogy a férfi összeráncolja a 
homlokát. Legalább az állandó mosolyt sikerült lehervasztania a férfi 
arcáról. Egy pillanat múlva Nick azonban már újból mosolygott. 

– Észrevetted, Emily, hogy egyre nehezebben szakadsz el tőlem? 
Egy napon majd nem tudsz már elmenni. 

– Ne reménykedj! – jelentette ki a lány jeges hangon. 
– Vegyem kihívásnak? 
Emily megvetően nézett rá. 
– Nem, inkább ígéretnek. Ne vedd a szívedre, Nick, de egyszerűen 

nem érdekelsz. 
A férfi szeme összeszűkült, álla megrándult. 
– Felőlem... 
Emily kényszerítette magát, hogy vállat vonjon. 
Ez a pillanat elég volt arra Nicknek, hogy átlendüljön a pulton, és 

a megragadja a lány karját. 
– Felőlem – ismételte fenyegetőn, de hangjából most először 

bizonytalanság is áradt. 
Farkasszemet néztek. Emily kitartott, de Nick egyszer csak 

körkörösen simogatni kezdte ujjaival a karját. A lány állni akarta a 
tekintetét. Érezte azonban, hogy valami felcsillan a szemében, valami 
forró, vibráló érzés, amit a férfinak nem lett volna szabad 



észrevennie. Nick ezt persze azonnal észrevette. A férfi szigorú 
vonásai megenyhültek, és az ismert mosoly ismét megjelent az arcán. 
Lassan elengedte a lány karját. 

Emily megvetően mérte végig. 
– Szeretném, ha most elmennél. 
Nick nevetve a pultra könyökölt, és a kezébe temette az állát. 
– Higgyem is el? – kérdezte mosolyogva. – Mondtam már, 

mennyire tetszik a hajad? 
Emily lehajtotta a fejét, és zavartan végigsimított a kezeslábasán. 
– Csináld még egyszer! – mormolta a férfi. 
Amikor a lány felpillantott, észrevette, hogy a férfi a mellét 

bámulja. Ökölbe szorította a kezét, és hátat fordított. 
– Gyönyörű az arcod! – folytatta a férfi, és egy csöppet sem 

zavartatta magát. – Magas az arccsontod, tökéletes a homlokod. A 
hosszú haj csak rontaná a hatást. Elterelné az arcodról a figyelmet. 

– Akkor megnövesztem – sziszegte a lány. 
– Én meg újra levágom, amikor alszol. Valamelyik éjjel, amikor 

úgy kimerülsz a szerelmi játékban, hogy észre sem veszed. 
Emily megborzongott. 
– Tényleg, mitől félsz, Emily? – kérdezte Nick halkan. 
A lány lehunyta a szemét, mély lélegzetet vett, és megfordult. 
– Semmitől – állította. – Mondtam már, hogy nem érdekelsz. 
– Szóval vérre megy a játék. 
Nick ajkán könnyed mosoly jelent meg. 
– Tudod mit? Megéri. Ha végül mégis lefekszünk egymással, az 

világrengető esemény lesz. 

* 
A következő naptól kezdve Nicholas árnyékként követte Emilyt. 

Nyomában volt a boltban is, és színlelt érdeklődéssel nézte a lány 
válla fölött, hogy mit dolgozik. Ha egyedül maradtak, gyakran 
némaságba burkolódzott. De ha betoppant egy vevő, rendszerint 
beszélgetésbe elegyedett vele. 

Emily dühös tiltakozása lepergett róla. A lány végül belátta, hogy 
szavakkal nem megy semmire. 



– Nem kellene már a városban lenned, a szép nagy rendelődben? – 
kérdezte egyszer a lány dühösen, miután majdnem belebotlott a 
férfiba. 

– Nem – felelte Nick közönyösen. – Szabadságon vagyok. 
– Mi lesz a betegeiddel? Szükségük lehet rád. 
– Többen vagyunk, Emily. Amikor nem vagyok ott, a kollégáim 

látják el a betegeimet. Ráadásul nekem nagyobb szükségem van most 
a kikapcsolódásra, mint nekik rám. 

A lány megvetően húzta el a száját. 
– Egy jó orvos nem hagyja cserben a betegeit, akik bíznak benne. 
Nick csodálkozva mosolygott, mintha a lány váratlanul mély 

igazságot mondott volna ki. 
– Teljes mértékben igazad van, Emily. 
A következő napon néha-néha futólag megérintette a lányt. 

Amikor elment mellette, a karjára tette a kezét, vagy megsimogatta a 
fejét. Fárasztó, szinte nevetséges lett volna állandóan visszautasítani 
ezeket az ártatlan közeledéseket. Ha Nick valóban olyan közömbös 
lenne a számára, mint ahogy hinni akarta, akkor is elnézné neki ezt a 
tolakodást? 

Egyszerűen nem vett többé tudomást Nick jelenlétéről. Ennek az 
lett a következménye, hogy néha azon kapta a férfit, összeráncolt 
homlokkal figyeli őt. Bizonyára azon tűnődhetett, miért nem éri el a 
kívánt eredményt. Ilyenkor Emilynek mosolyognia kellett, de 
uralkodott önmagán. 

Sok mindent a szemére vethetett volna Nicholas Simonnak, csak 
azt nem, hogy nem elég kitartó. A férfi követte őt, akár az 
élelmiszerboltba ment, akár a háztartási boltba, sőt még sétálni is 
elkísérte. És bár napközben mindig a lány nyomában volt, éjjel nem 
jelent meg többé a háza előtt. Emily néha már majdnem megkérdezte 
tőle, hogy miért nem. De elnyomta kíváncsiságát, mert úgy tűnt, 
hogy a jeges hallgatás az egyetlen hatásos fegyver a férfi ellen. 

Random lakói természetesen meg voltak győződve arról, hogy a 
férfi nála tölti az éjszakákat. Ha másképpen lenne, akkor miért állna 
Nick kocsija állandóan az ablaka alatt? Emilyben forrt a düh, amikor 
magán érezte a szomszédok fürkésző tekintetét. Ha tagadni próbálta 
viszonyukat, mindenki jót mulatott rajta, ezért hamarosan felhagyott 



ártatlansága bizonygatásával. Nem tudta, milyen hazugságokat 
terjesztett Nick, de láthatóan nem maradt el a hatásuk. 

A városka lakói úgy hallgatták a róla és Nickről szóló 
történeteket, mint a gyerekek az elvarázsolt királykisasszonyról szóló 
mesét. Szívesen ringatták magukat abba a csalóka hitbe, hogy 
városuk az évszázad egyik legviharosabb szerelmi kalandjának a 
színtere lett. Emily előre örült, milyen csalódottak lesznek, ha 
kiderül, hogy csak egy szélhámos játszott velük. 

Pénteken Nick más módszerhez folyamodott. Ahelyett, hogy 
szüntelenül Emily nyomában járt volna, el-eltűnt, húsz percre, 
félórára, sőt olykor egy egész órára is. Emily megpróbálta kiélvezni 
ezeket az időszakokat. Ám furcsa módon azon kapta magát, hogy 
állandóan az ajtócsengőt lesi. 

Egy nap különösen hiányzott neki Nick. Újra és újra az órára 
pillantott. Nem sokkal kettő után ment el a férfi, és már majdnem 
négy óra! Az üzletben olyan mély csend uralkodott, mint egy 
sírboltban. 

– ’Napot, Emily – dugta be a fejét az ajtón Nick. 
A lány ijedtében kiejtette a kezéből a csokrot, amit éppen kötött. 
– Figyelj csak, Emily! Olyan meleg van kint, hogy rántottát 

lehetne sütni a napon. Vedd le legalább azt az ostoba melltartót, 
mielőtt a szüleidhez indulsz! 

A férfi már messze járt, mire Emily haragja alábbhagyott. A lány 
azon tűnődött, honnan tudhatta a férfi, hogy a szüleinél vacsorázik? 

* 
Carl Swenson farmja Randomtól mintegy öt kilométerre feküdt. 

Nem volt valami szép vidék, fákat alig lehetett látni errefelé, de az 
agyagos talaj nagyon termékeny volt. Az év nagy részében a 
pusztaság ural itt mindent, de amikor beérik a gabona, hullámzó, 
aranyló tengerré válik az egész vidék. Az itt élő emberek már 
tavasszal megérzik, ha a nehéz, frissen szántott föld jó termést ígér. 

Az idén azonban rosszra fordult minden. Az áprilisi esőt hozó 
felhők délebbre öntözték meg a földeket. A táj nyomorúságosan 



festett. A szántók kiszáradtak. A vetés nem csírázott ki, és már a 
legkisebb szellő is magával sodorta a termőréteget. 

– Még három hét – mondta Emily apja. – Ha addig nem esik, oda 
az idei termés. 

Emily nagyot sóhajtott, és rákanyarodott a farmjuk felé vezető 
nyílegyenes útra. 

Talán ezek az utak is az itt élő emberek egyenes gondolkodását 
jelképezik. Az utat csak a pajtáig építették meg, innen már gyalog 
kellett átmenni a házhoz. Amikor benyitott a konyhába, Emily orrát 
azonnal megcsapta a rotyogó étel fenséges illata. Mary Swenson 
meglepetten nézett fel a mosogatásból. 

– Már itt is vagy? Nem vártalak ilyen korán. 
Az asszony barackszínű ruhája kiemelte halvány arcszínét és sötét 

haját. Ebben a melegben azonban nagyon kényelmetlen lehetett ez a 
felül zárt, hosszú ujjú ruha, és a derekán feszülő széles öv. 

Emily az anyjához lépett, és arcon csókolta. 
– Ma korábban bezártam, mert megsejtettem, hogy a kedvenc 

ételemet fogod főzni! Miért öltöztél ilyen melegen? Rövidnadrágban 
és könnyű trikóban biztos jobban éreznéd magad. 

– Apád nagyon szereti ezt a ruhát – felelte Mary Swenson 
mosolyogva. Emily megrázta a fejét. Ha az apja éppen azt akarná, 
szegény anyja akár rongyokban is hajlandó lenne járni. Hogy adhatja 
valaki ennyire föl önmagát? 

– A hűtőben van jeges tea, ha kérsz. 
Mary megtörölte a kezét, és várakozásteljesen nézett a lányára. 
– Nos... 
Emily ismerte ezt. Akkor kezdte így az anyja, ha valami nagyon 

fontosat akart mondani. 
– Ebből a Nickyből egész jóképű férfi lett, nem gondolod? 
A konyhában szinte vibrált a levegő. 
– Melyik Nicky? – kérdezte Emily közönyösen. 
Mary elmosolyodott, és leült. 
– Természetesen Nicky Simon. 
Emilynek a szeme sem rebbent, bár minden erejét össze kellett 

szednie, hogy uralkodni tudjon magán. Tehát már az anyja fülébe is 



eljutott a pletyka. Mary szemén látszott, hogy szeretné, ha igaznak 
bizonyulna a hír. 

– Mikor találkoztál vele? – kérdezte Emily. 
– Néhány napja – felelte Mary bizonytalanul. 
– Hol? 
Emily anyja tanácstalanul nézett körül. 
– Mit is mondtál, aranyom? 
– Azt kérdeztem, hol találkoztál Nick Simonnal. 
– Vagy úgy! Hát itt volt nálunk. 
– Micsoda?! Nick meglátogatott benneteket? 
Mary vállat vont, és bűntudatosan elmosolyodott. Emily hátradőlt, 

álható tekintetét édesanyjára szegezte. 
– Ki vele, anya! Mi a csudát keresett itt? 
– Csak úgy átjött, ahogy ez már szomszédoknál szokás. 
– De hiszen Nick nem is a szomszédotok! – mondta Emily. – A 

nagyapja farmja a város másik végén van. 
Mary állta a lánya tekintetét. 
– Egy ilyen kis városban mindannyian szomszédok vagyunk, 

Emily. Ezt te is jól tudod. 
Emily elhúzta a száját. 
– Nick Simon csak akkor megy el valakihez, ha akar valamit. 
– Valóban? – vonta fel szemöldökét Mary. – Azt beszélik, 

meglehetősen gyakran jár hozzád. 
– Felejtsd el, amit rólunk pletykálnak, anya – felelte Emily 

sötéten. – Egy szó sem igaz belőle. Azt eszelte ki, hogy az őrületbe 
kerget. 

A lány érezte, hogy kissé eltúlozta a dolgot, és keserűen 
felsóhajtott. 

– A nagyapja temetése utáni éjjel megjelent az ablakom alatt. 
Tökrészeg volt, és azzal fenyegetőzött, hogy felébreszti az egész 
várost, ha nem engedem be. Nem tehettem mást. Főztem neki egy 
kávét, megitta, és elaludt a díványon. Ez minden. Úgy látszik, 
szórakoztatja, hogy az egész város erről pletykál. 

– Értem – bólintott Mary együttérzően, de nem a lányát, hanem 
Nicket sajnálta. – Nagyon megviselte őt Art halála. Még jó, hogy 
nálad vigaszt talált. 



Emily türelmetlen mozdulatot tett. 
– Nem valószínű, hogy éppen vigasztalásra vágyott. 
Mary kisimított arcából egy rakoncátlan hajtincset. 
– Egészen biztos vagy ebben? Nagyon szerette a nagyapját. 
Lánya hitetlenkedő tekintetét látva így folytatta: 
– Az utóbbi tíz évben rendszeresen látogatta az öreget. Art nagyon 

büszke volt erre. Minden hónapban a harmadik hétvégét otthon 
töltötte a fiú. Nem lehetett könnyű erre időt szakítania, főleg, amikor 
az egyetem mellett még dolgozott is. 

Emily összeráncolta a homlokát. 
– Havonta járt haza? Én egyszer sem láttam. 
– Nem is Randomba jött, hanem a nagyapjához. 
Mary lehajtotta a fejét. 
– Talán Art és ez a vidék egy és ugyanazt jelentette a számára. 
Emily tűnődve nézett maga elé. 
– Ezt nem tudtam. 
Zavarba hozta, amit hallott. Sehogy sem illett a férfiról alkotott 

elképzelésébe. 
– Milyen jó lenne – folytatta Mary élénken –, ha Nick 

visszaköltözne Randomba. 
Emily rémülten nézett az anyjára. 
– Ezt tervezi? – kérdezte suttogva. 
Mary vállat vont. Kinyújtotta a kezét, és megérintette a lánya 

karját. 
Úgy nézett Emilyre, mintha sajnálná őt, mert valami lényeges 

hiányzik az életéből. 

5. FEJEZET 
Nick lehajtható tetejű kocsijában terpeszkedett, amikor Emily 

másnap reggel kinyitotta a boltot. Hátradőlt az ülésen, és szemét 
csukva tartotta. Nem mozdult az ajtónyitásra se. 

„Biztosan ébren van – gondolta Emily. – Csak színleli az alvást, 
hogy engem idegesítsen.” 

Ezért a lány úgy tett, mintha nem venne róla tudomást, és bőszen 
söpörni kezdte a járdát. Igyekezett minél nagyobb lármát csapni. 



Alig néhány perce kelt fel a nap, de máris nyomasztó hőség volt. 
Emily gyakran megállt, és a homlokát törölgette. Néha lopva Nickre 
pillantott, hátha a férfi már őt figyeli szemtelen vigyorral a képén. De 
Nick nem mozdult, mellkasa egyenletesen süllyedt és emelkedett, 
úgy látszik, tényleg aludt. 

Random aznap csöndesebbnek tűnt, mint máskor. Emily hallotta, 
amint a szél végigsodor egy száraz falevelet az utcán. A közelben 
becsapódott egy ajtó. Emily összerezzent, de Nick most sem 
mozdult, lány megállt, és az alvó férfit nézte. Olyan átható tekintettel 
figyelte őt, hogy már attól félt, Nick azonnal felül, és rákiált: „Most 
rajtakaptalak, Emily!” Azonban továbbra sem történt semmi, és a 
lány lassan megnyugodott. Elhatározta, hogy aznap „kedves lesz a 
férfihoz. Nem számít, hogy mit követett el ellene. 

Mióta anyja elmesélte, mennyire ragaszkodott Nick a 
nagyapjához, Emily lelkiismeret-furdalást érzett a temetés napján tett 
csípős megjegyzései miatt. Most, hogy megtudta, mennyire rajongott 
Nick az öregúrért, kétszeresen is keménynek tűntek akkori szavai. 
Meg kell próbálnia jóvátennie a dolgot. 

Talán úgy kellene viselkednie, mintha tíz év óta most 
találkoznának először. Megkérdezhetné tőle, hogy megy a sora, hol 
lakik, és mivel foglalkozik – általában ilyeneket szokás kérdezni, ha 
az ember már rég nem látott valakit. 

Emily megrémült volna, ha tudja, mióta álldogál ott a férfira 
szegezett tekintettel. Észre sem vette, hogy rohan az idő. Ha valaki 
most látná őket, biztos elcsodálkozna ezen a fura csendéleten: a járda 
melletti, piros kocsiban alvó férfin és a szoborként mellette álló nőn. 

Emily még sohasem merte ilyen alaposan megnézni Nicket, mert 
félt, hogy lelepleződik előtte. Most örült ennek a lehetőségnek, mint 
egy gyerek, aki titokban valami tiltott dolgot cselekedhet. Erre a 
gondolatra elmosolyodott. A mosoly meglágyította szigorú vonásait. 

Nick, mint mindig, aznap is farmernadrágot és pólót viselt. A 
fehér póló tisztán ragyogott a napfényben, biztosan nemrég vehette 
föl. A haja is frissen mosottan csillogott, de az arca borostás volt. Ha 
volt ideje zuhanyozni és átöltözni, akkor miért nem borotválkozott 
meg? 



Emily rosszkedvűen szorította össze a száját. Nem szerette a 
rejtvényeket és a megválaszolatlan kérdéseket, mert zavarták 
rendszeretetét. 

Nick megfordult álmában, beütötte magát az ajtóba, de erre sem 
ébredt föl. Furcsa, hogy aznap a kocsiban aludt, és nem a boltajtó 
előtt várta meg a lányt. Még különösebb volt, hogy ennyire mélyen 
aludt. Bizonyára nagyon hosszú, kimerítő éjszaka állt mögötte. 

Emilynek hirtelen eszébe jutott valami. Hát persze! Attól, hogy 
szerette a nagyapját, és elismert orvos, még nem szent. A lány 
rosszkedvűen nézte a porlepte kocsit, noha Nick állítólag nem járt 
vele földutakon. Biztosan egész éjjel úton volt, rengeteget ivott, és 
„vigaszt” keresett egy nőnél, ahogy azt Mary Swenson olyan ártatlan 
természetességgel mondta. 

Tehát ezért nem jött el a háza elé éjjelente. Talált magának egy 
kevésbé makrancos nőt. Talán éppen a Crooked Cornersben, abban a 
hírhedt lebujban, amely hangos zenéjéről, odaadó nőiről, és azokról 
az emeleti szobáiról volt híres, amelyekről rendes ember inkább 
hallgatott. 

Emilyt egy különös, eddig ismeretlen érzés járta át, hiába 
igyekezett elfojtani magában. Akaratlanul is azon tűnődött, miféle 
nővel tölthette Nick az éjszakát. Maga is megijedt ezektől a 
gondolatoktól. 

Ebben a pillanatban Nick feje oldalra billent, s a férfi felnyitotta a 
szemét. Emily látta, hogy a szeme véreres. A lány reménykedett 
abban, hogy Nick csak másnapos. A férfi arcán a seb időközben 
fakózöld lett. Emily azon tűnődött, vajon mit hazudhatott a 
szeretőjének, hogyan ütötte meg az arcát. 

Nick a lányra kacsintott, és álmosan elmosolyodott. 
– Hello, szép hölgy! Nem is képzelhettem volna szebb ébredést. 
Emily a földhöz veregette a seprűt, és szándékosan nagy porfelhőt 

kavart. 
– Látom, jól szórakoztál tegnap este – jegyezte meg gúnyosan, és 

elfordult. 



– Aha! Tehát taktikát változtattál, hallgatás helyett ezentúl 
gúnyolódni fogsz – mondta Nick rövid szünet után. – Nem is tudom, 
melyik rosszabb. 

A férfi mosolyogva nézte, ahogy a lány újra felsöpri a már tiszta 
járdát. 

– De hogy válaszoljak a kérdésedre... 
– Nem kérdeztem semmit – szakította félbe a lány zordan. 
– De hogy válaszoljak arra, amit szívesen megkérdeztél volna – 

javította ki magát a férfi –, tényleg élveztem a tegnap estét. Ritka 
különleges élményben volt részem, mindent megért. 

Emily dühösen sarkon fordult, és eltűnt a boltban. Az ő dolga, mit 
művel. De hogy még beszél is róla...! 

A lány cipősarka hangosan kopogott a kövön, amikor megkerülte 
a pultot, hogy a helyére tegye a seprűt. Nem is kellett a tükörbe 
pillantania, tudta anélkül is, hogy mélyen elpirult. Hibát követelt el, 
amikor képtelen volt elleplezni zavarát, de nem tehetett róla. 

Néhányszor mély lélegzetet vett, hogy megnyugodjék, még 
mielőtt Nick is belépne a boltba. Amikor azonban megpillantotta a 
férfi vidám arckifejezését, újra elvörösödött. 

– Emily, de hisz te féltékeny vagy! – jegyezte meg a férfi 
mosolyogva, és szétterpesztett lábbal megállt a lány előtt. 

– Álmodsz! – sziszegte a lány, és szeme gyűlöletet lövellt. 
A férfi még szélesebben vigyorgott. 
– Természetesen minden okod megvan rá. Az estét valóban egy 

asszonynál töltöttem, mégpedig egy meztelen asszonynál... 
Emily elsápadt. Felháborította, hogy a férfi ilyen nyíltan beszél 

erről. 
– Sajnálom, hogy nem lehettél ott. 
A lány értetlenül bámult rá. 
– De legalább el akarom mesélni neked, Emily. 
– Nem lehet igaz – suttogta a lány. – Micsoda ferde hajlamaid 

vannak! 
Nick megpróbált komoly arcot vágni, de nem tudta visszatartani a 

nevetést. 



– Nincsenek, Emily. Akármit gondolsz is rólam, nincsenek ilyen 
hajlamaim. Még a te kissé szigorú elveid szerint sem. Tehát úgy 
volt,... 

– Nem! – kiáltotta Emily rekedten. – Minek nézel engem? Nem 
vagyok kíváncsi... 

– Az asszony terhes volt – vágott közbe a férfi. 
– Micsoda? 
A lány arcára olyan rémület ült ki, hogy Nick nem bírta 

visszafojtani nevetését. 
– Emily, Emily – bökte ki végül. – Az az asszony éppen szült. 

Véletlenül jókor érkeztem, és segítettem neki. 
– Ó... 
– Fairfaxban jártam a kórházban. Körül akartam nézni, amikor 

Tommy Hendricks megérkezett a feleségével. Emlékszel még 
Tommyra, arra a magas, esetlen fiúra az osztályunkból? Mindegy, a 
feleségének már erős fájásai voltak, és az ügyeletes orvos sehol. 
Beugrottam helyette. 

Emily még mindig nem talált szavakat. Vajon mennyire látszik 
rajta, hogy zavarban van? 

– Ez is egy orvos feladatai közé tartozik – mondta mosolyogva 
Nick. – Azaz az én dolgom. 

Ezt a lány is tudta, de sohasem gondolt rá. Nick Simon, mint 
szülést levezető orvos? Mint életmentő? 

A férfi kisimította a homlokába lógó hajtincseket. 
– Ezerszer megeshet veled ilyesmi, mégis mindig csodának 

számít. Különösen, ha olyan emberről van szó, akit gyerekkorod óta 
ismersz. Még sohasem éreztem ilyet. 

* 
Első találkozásuk óta először beszélgettek veszekedés nélkül. 

Ebben a pillanatban felbúgott a vészjelző. Gondterhelten néztek 
össze. Aki ezen a vidéken született, már kiskorában megtanulta, hogy 
az ilyesmit komolyan kell venni. Különösen a forró, száraz 
évszakban, amikor általában két, egyformán fenyegető eseményt is 
jelezhetett. 



Nick egy pillanat alatt kint termett az üzlet előtt, neki nem kellett 
megkerülnie a pultot, és Emily azonnal követte. Az emberek az 
utcára szaladtak, és ijedten kémlelték a látóhatárt. 

– Tűz vagy forgószél? – bömbölte valaki. 
– Még nem tudni – hangzott valahonnan a válasz. 
Emily is szorongva kémlelte az eget. 
– Felhő nincs az égen, tehát nem forgószél. 
– Füstöt sem látni – mondta Nick. – Talán csak kisebb tűzről van 

szó. 
– Odanézzenek! 
A háztartási bolt tulajdonosa, Herman Belson húsz méterrel állt 

előttük, és déli irányba mutatott. Egy szempillantás múlva emberek 
vették körül. Emily és Nick is a tömegben állt. A lány csodálkozott, 
honnan került elő hirtelen ennyi ember kora reggel. Eddig azt hitte, ő 
az egyetlen, aki a boltja fölött lakik. 

– Körülbelül nyolc kilométerre lehet – mondta Herman. – Talán 
messzebb. 

Az emberek megkönnyebbülten lélegeztek föl, a feszültség 
oldódott. 

– De hatalmas tűzvész lehet – jelentette ki Herman vészjóslón. 
– Alighanem Fairfax közelében – mondta Emily mögött egy 

öregember. – Biztosan segítségül hívnak bennünket. 
Mintha csak az ő szavait akarná igazolni, kigördült a randomi 

önkéntesek tűzoltókocsija. A fény- és hangkürt hatására a tömeg 
félrehúzódott. 

– Mi történt? – kiáltotta oda Herman az egyik férfinak. 
– Kigyulladt egy pajta Fairfax mellett – felelte a tűzoltó. – A 

környéken minden tűzoltóságot riasztottak. Ha szerencsénk van, két 
nap múlva itthon vagyunk... 

A kocsi gyorsított, és a motorzúgás elnyomta a férfi hangját. 
– Újabb tűz – morogta valaki. 
– Idén már több, mint tízezer hold lett a tűz martaléka – jegyezte 

meg mérgesen valaki. – Ha hamarosan nem lesz eső, leég az egész 
vidék. 

Emily mindenhonnan elkeseredett beszédfoszlányokat hallott, a 
zaj egyre nyugtalanítóbbá vált. Nézte az ismerős arcokat. Még 



sohasem figyelte meg őket közelebbről. A randomi farmerek 
hozzászoktak a nehéz időkhöz. Szinte sohasem volt igazán jó a 
termés: vagy túl sok, vagy túl kevés eső esett. De a harmincas 
években pusztító nagy aszály óta még soha volt ilyen szélsőséges az 
időjárás. Sokan a csőd szélén álltak. 

Néha egyetlen év szeszélyes időjárása is elég volt ahhoz, hogy 
tönkretegyen egy farmot, amely évtizedeken át valamelyik randomi 
család tulajdonában volt. 

Az országnak ezen a részén ritkán fordult elő ilyesmi – úgy 
körülbelül ötven évente –, de ha egyszer idáig jutottak a dolgok, 
akkor egyik csőd a másikat érte. 

– Eső kellene! – kiáltotta Wilbur Lindberg, mintha a közelben lett 
volna az a valaki, aki a hőn áhított csapadékkal rendelkezik, és csak 
gonoszságból tartja vissza. 

– A szél minden nap elsodorja háromszáz holdról a termőtalajt a 
vetőmaggal együtt, és vele minden pénzünk. 

– Négyszázról! 
– Hatszázról! 
– Nyolcszázról! – hangzott minden oldalról, mintha az emberek 

túl akarták volna szárnyalni egymást abban, hogy kié a legnagyobb 
veszteség. 

Emily rettenetesen sajnálta az embereket, ő is közéjük tartozott, a 
szívós, bátor farmerek közé, akiknek az élete az időjárás szeszélyétől 
függött, akik tehetetlenek voltak a természeti csapásokkal szemben. 

Minden évben küzdeniük kellett a tűzvész, a forgószél, a 
szárazság vagy a fagy ellen. Mégis kitartottak. Random és a vidék 
több városkájának lakói többnyire műveletlen, a világtól elzárkózott 
emberek voltak. Mégis méltóság és bátorság sugárzott róluk, és 
Emily büszke volt arra, hogy közéjük tartozhatott. Most azonban 
szenvedtek, és senki sem tudott rajtuk segíteni. 

– Nem emlékszem, hogy valaha is ilyen rossz lelt volna a helyzet– 
suttogta a lány fülébe Nick. 

Mindenütt sötét tekinteteket láttak. Az emberekből kitört a 
hónapok óta visszafojtott félelem. 



– Nem is volt ilyen rossz év eddig – felelte Emily. – Legalábbis 
mióta mi megszülettünk. Ha még sokáig nem kapunk esőt, sokan 
közülünk elveszítik a földjüket. 

Az apjára gondolt, és felsóhajtott. 
Igazságtalannak érezte, hogy életek függjenek ilyen 

kiszámíthatatlan és szeszélyes dologtól, mint az eső. Arra gondolt, 
hogyan bírnák ki a kőművesek, gyári munkások, orvosok, ügyvédek 
vagy tanárok, ha megélhetésük az időjárástól függne. Valószínűleg 
sehogy. Különös bátorság – vagy őrültség – kell ahhoz, hogy valaki 
ilyen körülmények között éljen. 

Emily érezte, hogy Nick a keze után nyúl, de most nem 
ellenkezett. Talán mert átérezte az utcán ácsorgó emberek 
kétségbeesettségét, és neki is jól esett ez a vigasztaló mozdulat. 

– Mikor rendeztek utoljára esőünnepet Randomben? – kérdezte 
Nick hirtelen. 

A lány értetlenkedve nézett rá. 
– Ugye, tréfálsz! Nem is emlékszem rá, mikor volt az utolsó. Az 

utóbbi tíz évben sohasem volt igazán jó a termés, mi okuk lett volna 
az embereknek ünnepelni? 

A férfi megszorította Emily kezét, és rámosolygott. 
– A legtöbb ünnepet ritkán rendezik valamilyen vidám esemény 

alkalmából. Voltál már valaha is halotti toron? 
Emily arca elkomorult, és elhúzta a kezét. 
– Az ember nem ünnepel, ha veszély fenyegeti – mondta dühösen, 

és lopva körülnézett, hogy lássa, hallotta-e valaki a beszélgetésüket. 
– De én igen. 
– Te nem tartozol közénk – felelte a lány éles hangon. – Soha 

többé. 
Nick visszahőkölt, mintha arcul csapták volna. 
– Egy kis szórakozás még senkinek sem ártott meg – mondta 

óvatosan. – Néha segít abban, hogy kivárjuk, amíg a dolgok jobbra 
fordulnak. 

Emily megrázta a fejét. 



– Vannak reménytelen helyzetek, amikor semmi sem segít. A 
városban biztos nagyon hasznos dolog a szórakozás, itt azonban mit 
sem ér. Túl sokáig voltál távol, Nick. 

Nick áthatóan nézett Emilyre, és a lány kezdte magát 
kényelmetlenül érezni. 

– Szerintem meg éppen egy régimódi esőünnepre lenne szüksége 
a városnak – jelentette ki. – Miért nem javasoljuk, hogy rendezzünk 
egyet? Te meg én kiválóan meg tudnánk szervezni az egészet, és... 

– Nevetséges! – szakította félbe Emily nyersen. 
Ha a férfi azt hiszi, hogy bele tudja rángatni egy ilyen 

ostobaságba, akkor téved. Elfordult, és dühösen visszament a boltba. 
A tömeg csoportokra oszlott. Akárhova nézett az ember, 

mindenütt aggódó arcokat látott. Nehéz volt elképzelni, hogy 
gondtalan emberek táncolnak majd az utcán. Csakis Nick Simonnak 
támadhatott ilyen őrült ötlete. Még hogy esőünnep! 

Emily idevalósi farmer lánya volt, így természetesen ismerte a 
régi szokásokat. Az utcabál ősi hagyomány volt ezen a vidéken. 
Randomban mindig is esőünnepnek hívták ezeket az utcabálokat. 
Már az első telepesek is az utcán táncoltak. Egyszerű oka volt ennek: 
egyetlen épületben sem fért volna el a település összes lakója. Ezért 
aztán csak a meleg, száraz nyári hónapok alatt ünnepelhettek, és az 
egyik tréfás városalapító találta ki az esőünnep nevet. 

A szokás évtizedeken keresztül megmaradt, csak közben erősen 
megkopott az emberek ünneplő kedve. Emily nem emlékezett rá, 
hogy az utóbbi évtizedben valamikor is tartottak volna utcabált. 

„Nem ez a legalkalmasabb idő arra, hogy újraélesszük a 
hagyományt – gondolta. – Kinek lenne kedve táncolni, amikor 
kiszárad a vetés, éhen döglenek az állatok, és tűzvész pusztítanak?” 

Emily leverten indult a hátsó helyiségbe, hogy kitakarítsa a 
hűtőszekrényeket. Minden héten elvégezte ezt a fáradságos munkát. 
Ezen a reggelen talán valamivel elviselhetőbbnek tűnt a takarítás, 
mert Nick ezúttal nem követte. 

Fél óra telhetett el, amikor hangokra lett figyelmes. A kefét a 
vödörben hagyta, megtörölte a kezét, és kíváncsian kiment az 
üzletbe. 



Az emberek, akik összefutottak a vészjelző hangjára, nem 
oszlottak szét, hanem tömött sorokban az Alfréd kávéház felé 
tartottak. 

– Képzelje, Emily! – kiáltott feléje Herman Belson, amikor 
meglátta a lányt –, esőünnepet rendezünk! Mit szól hozzá? 

A lány hitetlenkedve rázta a fejét. Meglepte a bejelentés. 
Csodálkozott azon, hogy az előbb még komor arcokon most mosoly 
jelent meg. Végül intett a férfinak, mert úgy látszott, Herman csak 
erre vár. 

Emily még mindig a bolt ajtajában ácsorgott, amikor egyszer csak 
ott termett Nick. A férfi mosolygott. 

– Nos, Emily? – kérdezte. – Tudod már, hogy kivel mész az 
esőünnepre? 

* 
Egyre nagyobb lett a forróság. Bár még csak május volt, a fű már 

barnára égett, mint máskor augusztusban, a fák pedig szomorúan 
lógatták ágaikat. A tehenek összegyűltek a kiszáradt legelőkön, és 
csak a farkukkal hajtották magukról a szemtelen legyeket. A 
Randomot átszelő patak keskeny erecskévé apadt. 

Emily látta a fenyegető jeleket, de úgy tűnt, ő az egyetlen, aki 
észreveszi. Mindenki más csak egyvalamiről tudott beszélni: az 
előttük álló esőünnepről. Közben nem vették észre, hogy a lábuk 
alatt kiszárad a föld. Micsoda bolondok! 

Emily egész vasárnap otthon maradt. Bekapcsolta a szellőztetőt, 
és a padlón hasalva próbálta megcsinálni a könyvelését. De 
állandóan csörgött a telefon. Tudatták vele, hogy este gyűlést 
tartanak, amelyen megbeszélik az ünnepség terveit. Este aztán a 
városháza felé igyekvő kocsik olyan lármát csaptak, hogy Emilynek 
fel kellett hangosítania a televíziót. 

Ennek az ostoba ötletnek egyetlen előnye az volt, hogy Nicket 
teljesen lekötötték az események, így nem maradt ideje üldözni őt. 
Egyedül a férfi nem hívta föl, és egész vasárnap feléje sem nézett. 



Ám amikor Emily hétfő reggel kinyitott, a férfi már várta őt. Haja 
borzas volt, szeme vidáman csillogott. Hóna alatt egy halom kartont 
szorongatott, a kezében filc-tollakat tartott. 

– Plakátok az utcabálra – magyarázta, és a lány mellett belépett a 
boltba. 

Emily becsukta az ajtót, és haragosan fordult a férfihoz. 
– Ha azt hiszed, hogy plakátokat rajzolok arra az ostoba 

utcabálra... 
Nick hirtelen megtorpant, a lány jóformán beléütközött. 
– Ez eddig eszembe se jutott, de a boltod kiválóan alkalmas az 

ilyesmire. A padló ugyanolyan tiszta, mint másoknál a konyhaasztal. 
Ráadásul elég hely van, hogy kiteregessük a lapokat. Ez csak annak 
köszönhető, hogy ilyen rendszerető vagy, Emily. Amikor a gyűlésen 
azt mondtam, hogy biztosan nem lesz kifogásod ellene... 

– Mit hordasz itt össze? 
– Random lakói nagy többséggel úgy szavazlak, hogy a te boltod 

legyen a szervezőiroda – mosolygott Nick. – Ez persze azt jelenti, 
hogy az elkövetkezendő napokban aligha leszünk egyedül, és nem 
nyúlhatsz hozzám... 

Ha nem lép be éppen valaki, hogy felajánlja a segítségét a 
rendezőbizottságnak, Emily biztosan pofon ütötte volna megint a 
férfit. 

Hamarosan elárasztották azonban a boltját az első önkéntesek. 
Nemsokára nemcsak Nicket, hanem az egész várost ki kellett volna 
dobnia, hogy végre egyedül maradhasson. Szinte minden ismerőse 
benézett a nap folyamán, és Nick felügyelete mellett nekiláttak a 
plakátrajzolásnak. Emily összeszorított szájjal szemlélte a 
felfordulást. 

Másnap a lány alig ismert rá a saját üzletére. Az asztalokat, 
amelyeken a csokrokat kötötte, a falhoz tolták. A padlón szanaszét 
hevertek a kartonok és a filctollak, a pulton pedig ott tornyosultak a 
kész plakátok. A bejárat fölé akasztott csengő szakadatlanul 
csilingelt, mert ki-be jártak az emberek. Mindenki egyszerre beszélt, 
a megszokott rendet óriási felfordulás váltotta föl. 

Bár Nick egész idő alatt ott volt, Emily alig szólt hozzá. Meg 
kellett elégednie azzal, hogy gyilkos pillantásokat lövelljen a férfi 



felé, de azt is tudomásul kellett vennie, hogy ezzel egyáltalán nem 
kedvteleníti el Nicket. Emily óráról órára nehezebben tudta 
megőrizni a nyugalmát. 

Csütörtökön egy órával előbb kelt, hogy legalább a virágokat 
rendbe tegye. Körülnézett, és felsóhajtott. „Hol kezdjem?” – tűnődött 
tanácstalanul. Már két napja nem takarított, mert annyi minden 
hevert szanaszét a padlón. És úgy látszott, aznap sem lesz erre 
alkalma. 

– Vigyen el az ördög, Nick Simon! – szitkozódott halkan, de 
hangja erőtlenül csengett. 

A férfi hírbe hozta, felforgatta gondosan őrzött magánéletét, most 
meg egyszerűen átalakította a boltját. Ennyi mindent egyszerű 
gyűlölködéssel nem is lehet elintézni. A pokolba az esőünneppel! A 
pokolba Nick Simonnal! Még ma véget vet ennek az egésznek. 

Emily összerezzent, amikor valaki megkocogtatta az ablakot, és 
éppen azt az embert pillantotta meg odakint, akit az előbb a pokolba 
kívánt. Egy pillanatra megfordult a fejében, hogy nem engedi be 
Nicket. De tartott tőle, hogy akkor addig lármázna, míg az főutca 
össze nem szaladna. 

– Korán keltél – jegyezte meg a férfi mosolyogva, és amikor 
elment mellette, hozzádörgölődzött a lányhoz. 

Szűk farmernadrágot és fehér inget viselt, amelynek az ujját 
könyékig feltűrte. Emilyt valamilyen okból jobban nyugtalanította ez 
a látvány, mint a testhezálló pólóké. 

Emily zavarában gúnyolódni kezdett. 
– Ha később jövök, talán már meg sem ismerném a boltomat. 
Nick megállt, és tűnődve nézett rá. 
– Az utóbbi két nap nem lehetett könnyű a számodra, Emily? 
Ezúttal nem tréfált. 
– Nem gondoltam végig, hogy ez a jövés-menés rémálom lehet 

egy olyan embernek, aki úgy szereti a rendet, mint te. Bizonyára a 
forgalmad is csökkent. 

Emily már éppen sajnálni kezdte önmagát. Ekkor hirtelen eszébe 
jutott a pénztárkönyv. Furdalta a lelkiismeret, mert a bevétele szinte 
megkétszereződött az utóbbi napokban. Lehajtotta a fejét, és 
végigsimított a kezeslábasán. 



– Az igazat megvallva – mondta be kényszeredetten –, nem is volt 
olyan kicsi a forgalom. 

– Nagyszerű! – kiáltotta Nick, mintha ez is az ő érdeme lett volna. 
– Örülök, hogy ezt hallom, mert a továbbiakban lesz itt még egy kis 
csődület. 

Emily felvonta a szemöldökét. 
– Megígérted, hogy ma estére befejezitek a munkát. 
– Amit megígérek, azt meg is tartom – biztosította a férfi. – De... 

– Nick elnémult, és a pult felé fordult. 
– Mit de? 
A férfi a falat bámulta. 
– Ni-ick...! 
Emily hangja nem sok jót ígért. A férfi nem nézett rá, csak 

elétartott egy papírt. 
– Mi ez? – kérdezte a lány gyanakodva. 
– Ó, csak egy hirdetés – felelte ártatlanul a férfi, de még mindig 

nem nézett a lányra. – Ezeket ma szétküldjük a környéken. 
A lány türelmetlenül átfutotta a szöveget. 
– Na és? Mi közöm van nekem ehhez? 
– Az utolsó sorban áll. 
– A bevétel a randomi önkéntes tűzoltóságot illeti meg – olvasta 

Emily hangosan. – Jegyek válthatók... 
A lány elakadt. Nem hitt a szemének, pedig világosan látta, mi áll 

ott. 
– Jegyek válthatók a randomi virágboltban. Nick, mit jelentsen 

ez? 
A férfi végre ránézett, és szemmel láthatóan nagyon 

kényelmetlenül érezte magát. 
– A te boltod a legmegfelelőbb erre a célra, mert a főutca közepén 

van. 
– Az ördögbe is, Nick, ezt nem teheted velem! Ez itt üzlet, nem 

pedig jegyiroda. Nem árusítok jegyet az ostoba utcabálodra, töröld ki 
ezt a mondatot! 

– Nem lehet. 
– Hogyhogy? 



– Ha megtenném, sem használna. Már vagy két-háromszáz ilyen 
szórólapot szétosztottak. 

Gyorsan kikapta a cédulát a lány kezéből, mert félt, hogy Emily 
mindjárt összetépi. 

Emily egész testében remegett a dühtől. 
– Egyszerűen nem teszem meg. 
Annyira igyekezett fékezni a haragját, hogy alig lehetett érteni, 

mit mond. 
– Először kinevezed a boltom szervezőirodává, most meg 

árusítsak neked jegyet, mi lesz a következő húzásod? Ne énekeljek 
esetleg zenekari kísérettel? 

Nick halkan nevetett. 
– Erre egyáltalán nem gondoltam. Tudsz te egyáltalán énekelni, 

Emily? 
A lány a háta mögött ökölbe szorította a kezét. Nagy kedve lett 

volna most nekiugrani a férfinak. 
– Ugyan már, Emily! 
Nick meg akarta simogatni az arcát, de a lány elhúzódott. 
– Semmi bajod sem lesz abból, ha teszel valamit a közösségért. 

Talán éppen ezzel lehet téged kicsalogatni a csigaházadból. 
– Nekem nincsen csigaházam! És nincs szükségem rá, hogy te 

mondd meg, mi a jó nekem! 
– Dehogynem – ellenkezett a férfi. 
Emily dühösen nézett rá. Felfoghatatlan, hogy lehet egy férfi 

ennyire beképzelt. 
– Majd én megmondom, mire van szükségem: arra, hogy végre 

visszamenj oda, ahonnan jöttél, és hagyd békén a boltomat és a 
szülővárosomat! Az lesz életem legboldogabb napja, amikor elutazol 
innen. 

Nick nagyon jókedvűnek látszott. 
– Hiányozni fogok, ha elmegyek – jövendölte. – Fekszel majd a 

keskeny ágyadban, és azt kívánod, bárcsak simogatnám a tested. 
Hallani lehetett, ahogy Emily mélyet lélegzik. 
Nick elvigyorodott. Fütyörészve tekerte össze a plakátot, és az 

ajtóhoz lépett. 



Amikor az ajtó becsukódott mögötte, Emily nagyot sóhajtott. Meg 
kell tanulnia elrejtenie a férfi elől az érzelmeit, hisz éppen az 
érzelemkitörései szórakoztatják Nicket. Úgy viselkedik, mint egy 
kisfiú, aki élvezi, ha zavarba hozhat másokat. Egyszerűen nem 
szabad róla tudomást venni, akkor talán megunja kisded játékait. 

6. FEJEZET 
„Azt fogod kívánni, bárcsak simogatnám a tested.” Bármennyire 

is igyekezett Emily elhessegetni őket, Nick szavai ott visszhangoztak 
a fejében. Mi történt vele? A pultnak támaszkodott, és megpróbálta 
élvezni a nyugalmat. Milyen békés minden Nick nélkül! De már pár 
perc múlva az idegeire ment a csönd, és megkönnyebbülést érzett, 
amikor megszólalt a bejárati csengő, és néhányan betódultak az 
üzletbe. 

Tíz óra körül már legalább egy tucatnyian akartak segíteni. A 
földön guggoltak, vagy a pult fölé hajolva készítették az utolsó 
plakátokat. Élénken beszélgettek, és néha felnevettek egy-egy tréfás 
megjegyzésre. 

Emily akaratlanul is mosolyogva köszöntötte az embereket, és 
csak később jutott eszébe, hogy tulajdonképpen nem tetszik neki a 
vidám sürgés-forgás. Mindegyiküknek lett volna fontosabb dolga is, 
mint itt kuporogni a földön, és színes tollakkal rajzolgatni, akár a 
gyerekek. 

Vegyük például az öreg Martin Tollefsont. Úgy fogja kérges 
tenyerében a tollat, mint máskor a traktor sebességváltóját. És nem 
ma szokott összegyűlni Hoeffernénél a hölgykoszorú hímezni? Az 
összes idős hölgy most itt volt, és láthatóan nagyszerűen szórakozott. 
Még John Clauson és a felesége is szakított egy kis időt arra, hogy 
otthagyja a tejgazdaságot és segítsen. Máskor szinte sohasem jönnek 
be a városba. 

Emilyt most már kevésbé zavarta a dolog. Csak fecséreljék az 
emberek a drága idejüket ilyen léhaságokra! Neki semmi köze ahhoz, 
hogy mit csinálnak. Újból elővette a könyvelését, hogy legalább 
valami hasznos dolgot műveljen. 



– Úgy látszik, egyedül nekem nem ment el itt az eszem – 
mormogta maga elé félhangosan. 

Hoefferné fölkapta a fejét: 
– Mondott valamit, Emily? 
– Semmi, semmi – tiltakozott hevesen a lány. 
– Jöjjön, kedvesem! Próbálja meg maga is! 
Emily bátortalanul nézegette a kartont, amit Hoefferné elétolt. 
– Nem is tudom... Nincs hozzá tehetségem. 
– Próbálja csak meg! – sürgette Hoefferné. – Nagyon szórakoztató 

dolog! 
Emily tétovázott. Valaki kék filctollat nyomott a markába. Érezte, 

ahogy a keze megmozdul. Az, hogy ez az ostobaság a boltjában 
folyik, az egy dolog. De hogy maga is nekilásson... Néhány nappal 
ezelőtt senki sem mert volna ilyen sértő ajánlatot tenni neki. 

– Jöjjön ide, Emily! 
John és Kathy Clauson félretolták a rajzaikat, hogy helyet 

szorítsanak neki, s várakozásteljesen néztek rá. Csak nem gondolják, 
hogy ő is leül a földre, és plakátokat fest? Mi ütött ezekbe az 
emberekbe? Hát nem tudják, kivel van dolguk? 

Dél körül hatalmas árnyék vetődött az ajtóra, hirtelen mindenki 
felkapta a fejét. „Milyen magas és férfias” – gondolta Emily. Nick 
szétterpesztett lábbal állt az ajtóban, az izmai megfeszültek. Kezében 
nehéz dobozt egyensúlyozott. 

– Két tucat hamburgert, némi sültkrumplit és rengeteg innivalót 
hoztam, ha érdekel valakit – hirdette ki. 

Hangos tetszéssel fogadták. 
– Hol van Emily? – kérdezte a férfi, és körülnézett a boltban. 
– Itt! – emelte föl önkéntelenül a kezét a lány. 
Csak akkor torpant meg, amikor eszébe jutott, hogyan nézhet ki. 

A hőség miatt már órákkal ezelőtt levette a zöld kezeslábast. Kék 
rövidnadrágban és ujjatlan, fehér blúzban ült a földön, ölében félkész 
plakátot tartott. 

Nick abba az irányba nézett, ahonnan a hang jött, de tekintete 
elsiklott fölötte. Hirtelen meghökkent. Emily gyorsan elfordult, és a 



füle mögé simította a haját, mintha ettől rögtön rendesebb lenne a 
külseje is. 

– Emily? 
Nem tehetett mást, oda kellett fordulnia. Amúgy is piros arca 

szinte lángolni kezdett, amikor a férfi nézegetni kezdte meztelen 
karját és lábát. 

Nick arca piszkos volt, haja nedvesen lógott a homlokába. Ingét 
kigombolta, és így látni lehetett napbarnított mellkasát. Emily 
megszorította a filctollat. 

A férfi alig tudta levenni róla a tekintetét, végül mégis elfordult, 
és szétosztotta az ennivalót. Ezután leguggolt Emily mellé, és letett 
kettőjük közé egy sültkrumplival teli zacskót. Ajkán megjelent a jól 
ismert gondtalan mosoly, a tekintete élénken csillogott. 

– Az ördögbe is, ki vagy te? – kérdezte olyan halkan, hogy a 
többiek ne hallhassák. 

A lány nem válaszolt, hanem egy ásványvizes dobozért nyúlt. 
Elhatározta, hogy nem figyel oda, és úgy tesz, mintha a férfi ott sem 
lenne. 

– Biztosan nem a „komoly Emily” – csipkelődött Nick. – Az a 
dáma sohasem ülne ilyen szemérmetlen öltözetben a piszkos padlón. 
Arról nem is beszélve, hogy még véletlenül sem segítene plakátokat 
rajzolni erre az ostoba táncmulatságra. 

Emily zavarba jött, amikor a férfi hiányos öltözékét hozta szóba, 
de igyekezett eltitkolni, mennyire szíven találta Nick gúnyolódása. 

– Minél előbb elkészülnek a plakátok – magyarázkodott –, annál 
hamarabb kapom vissza a boltot. 

Nick nem szólt, de mosolya elárulta, mennyire szórakoztatja a 
válasz. A lány dühösen végigmérte, majd elfordult. A férfi hirtelen 
annyira közel csúszott hozzá, hogy a lábuk összeért. Emily odébb 
húzódott, de Nick követte. 

– Hagyd abba! – sziszegte felé a lány. 
A férfi nem engedelmeskedett, sőt még szorosabban hozzásimult, 

most már a karjuk is összeért. 
Emily nem akart Nickre nézni, így nem vette észre, hogy a férfi a 

füléhez hajol. Amikor már a nyakán érezte forró leheletét, késő volt 
védekezni. 



– Csodálatos a lábad – suttogta Nick. – Legszívesebben 
megcsókolnám. 

Emily az ajkába harapott, és elfordult. 
– Ha továbbra is így dörgölődzöl Johnhoz, azt fogja hinni, hogy ki 

akarsz kezdeni vele – mondta Nick vidáman. 
A lány ijedten nézett oda, és látta, hogy majdnem fellökte John 

Clausont. Akaratlanul is összerezzent, és Nicknek ütközött. 
– Ne olyan hevesen, Emily! – panaszkodott a férfi jó hangosan, 

hogy mindenki hallhassa. 
A lánynak megfájdult az állkapcsa, olyan erősen szorította össze a 

száját. „Megölöm – gondolta. – Egyszer még megölöm.” 

Emily összeszedte magát, és kivett egy sültkrumplit. Észrevette, 
hogy Nick oldalról figyeli, de ő makacsul kerülte a férfi tekintetét. 
Nick végül felállt. Azután még egyszer odahajolt hozzá, és a fülébe 
súgta: 

– Vigyázz, Emily! Érzem, neked is egyre jobban tetszik a dolog. 
Az ilyesmi árt a jóhírednek. 

Még mielőtt a lánynak eszébe juthatott volna valami csípős 
válasz, Nick tapsolni kezdett. 

– Figyelem! Még két órátok van. Tanítás után a gyerekek 
széthordják a plakátokat. Igyekezzetek addig minél több plakátot 
megcsinálni. 

Emily összerezzent, amikor a férfi összeborzolta rövid haját. 
– Utána még találkozunk. 
A boltban persze mindenki tudta, miről van szó. Amikor Emily 

észrevette az emberek cinkos pillantását, azon kezdett tűnődni, 
belehalhat-e zavarába az ember. 

– Nagyon aranyosak vagytok – jegyezte meg Kathy Clauson, és 
néhány sültkrumplit dugott a szájába. 

Emily némán bámult rá. Nem lehet igaz! Hát senki sem veszi 
észre, mi folyik itt? 

Először fogta föl igazán, mennyire megváltozott a róla alkotott 
kép Nick felbukkanása óta. Szomszédai már nem a komoly, kissé 
unalmas boltosnőt látták benne, hanem a szenvedélyes, romantikus 
szeretőt, akiről pletykák és találgatások keringenek. Ezért nem is 



kételkedtek abban, hogy segítségükre lesz az utcabál 
megszervezésében is. Az ő szemükben már nem a „komoly Emily” 
volt, hanem egy izgalmas, csillogó nő, akit Nick Simon megszerzett 
magának. 

Emily belenézett a nevető arcokba, és megértette, ez az utolsó 
alkalom arra, hogy megmagyarázza a helyzetet. Most még 
elmondhatja az embereknek az igazat: azt, hogy Nick csak egy 
éjszakát töltött nála, de akkor is annyit ivott előtte, hogy elaludt. Azt, 
hogy hazugság minden, amit a kapcsolatukról terjeszt, s hogy ő 
valójában még mindig ugyanaz a nyugodt, higgadt, kissé szemérmes 
Emily Swenson... Eltökélten állt föl. Most azonnal eloszlatja a 
félreértéseket. 

– Nos – kezdte. 
Minden szem rászegeződött. Azonban egyetlen hang sem jött ki a 

torkán. „Mondd meg nekik! – bíztatta magát. – Különben egész 
életedben másnak fognak tartani, mint aki valójában vagy. Azt 
akarod, hogy így legyen?” 

Mielőtt azonban észbe kapott volna, már ki is csúszott a száján: 
– Ha tényleg csak két óránk van, jó lesz igyekeznünk! 

* 
Késő délután Nick visszaérkezett a bolt elé. Kocsiját a 

legkülönfélébb járművek követték: régi bricskák, amelyekről 
lepattogzott már a festék, terepjárók, továbbá néhány szép, nyitott 
tetejű kocsi. Minden járművön legalább fél tucat középiskolás ült. 
Berontottak a boltba, ahol Emily a pult mögött állt, és Martin 
Tollefsonnal a kész plakátokat csomagolta össze. 

– Figyelem! 
Nick hangját a lárma ellenére is jól lehetett hallani. Noha 

magasabb és erősebb is volt, mint a kamaszok, mégis bárki 
középiskolásnak nézhette volna. Mozgása és lelkesedése 
elképesztően megfiatalította. Ezt a gyerekek is megérezték, és úgy 
rajongták körül, mintha legalábbis a szórakoztató zene egyik csillaga 
volna. 



– Mindenki tudja, melyik csoportba osztottam be – folytatta Nick. 
– Fogjátok a plakátokat és a szórólapokat, aztán indulás! 
Gondoljatok arra, hogy minél többen jönnek el a környékről, annál 
nagyobb lesz a randomi tűzoltóság bevétele! 

Emily némán szemlélte a jelenetet. Nem kerülte el a figyelmét, 
hogy rengeteg lány tolongott Nick körül, akik minden alkalmat 
megragadtak, hogy megérinthessék. Egy feltűnően csinos, barna 
fruska állandóan hátravetette a sörényét, és kezét Nick vállára tette. 
Emily akaratlanul is megtapogatta rövid haját. 

„Élvezi a feltűnést” – gondolta. Amikor az egyik lány megragadta 
Nick kezét, és izgatottan mondott neki valamit, a férfi felnevetett, és 
átölelte. 

Az általános izgalomban senkinek sem tűnt fel, hogy Emily 
szótlanul szemléli az eseményeket. 

A bolt fokozatosan kiürült. Ahogy elmentek a plakátragasztók, a 
rajzolók is hazaindultak, hogy folytassák abbahagyott a munkájukat. 
Nick egyedül maradt Emilyvel – a lány még mindig mozdulatlanul 
állt a pult mögött, a férfi pedig a terem közepén, és szemét egy 
pillanatra sem vette le Emilyről. A lány odanézett, majd gyorsan 
elfordult. A férfi nyitott inge a testéhez tapadt, aranyszőke haja poros 
volt. 

– Büszke vagyok rád, Emily – dicsérte a férfi. – Ma először 
engedted el egy kicsit magad, leültél a földre az itteniekkel együtt, s 
csak azért foglalkoztál ezzel a haszontalansággal, mert 
szórakoztatott. 

A lány elhúzta a száját, és úgy tett, mintha egy a pulton felejtett, 
régi számlát nézegetne. 

– Végre egyedül lehetünk – mondta Nick halkan. 
Emily nem mozdult. 
– Nem kell féltékenynek lenned a lányokra – folytatta a férfi. 
A lány felkapta a fejét. 
– Képzelődsz! 
– Én nem, te viszont annál inkább. 
Emily elhallgatott, és nekilátott a takarításnak. 
Nick azonban nem tágított. 



– Persze semmi kifogásom ellene – lépett a pulthoz, és 
nekitámaszkodott. 

A lány nem nézett föl, úgyis tudta, hogy mosolyog. Hallani 
lehetett a hangján. 

– Tetszik, hogy féltékeny vagy. Nem is sejtettem, hogy a zöld 
szemed ilyen villámokat is tud szórni. 

Emily felkapott egy rongyot, és törölgetni kezdte a pultot. 
– Nem is tudom, hogy a beképzeltséged nagyobb-e vagy az 

önteltséged – mondta jeges hangon. – Nem érdekel, mit csinálsz, és 
kivel. 

A következő pillanatban Nick a lány karjára tette a kezét. 
– Ó, nem – ellenkezett higgadtan. – Nagyon is érdekel. Csak még 

nem akarod beismerni. Magad előtt sem. 
Emily a kezét nézte, és azon tűnődött, miért nem húzta el. A férfi 

szorításában keze kicsinek, sápadtnak, erőtlennek tűnt. Egy pillanatra 
megfeledkezett arról, hol van, teljesen elbűvölte Nick izmos keze. 

– Tudod, hogy megőrjít a szád? – kérdezte a férfi. 
Emily ösztönösen összeszorította a száját, mert a férfi hangjában 

érzékiség bujkált. 
– Ó, Emily – nevetett Nick halkan. – Lenyűgöző érzés lesz, ha 

végre elengeded magad. 

Emily nem tudta, mennyi ideig tartott, amíg képes volt elhúzni a 
kezét. A férfit ez csöppet sem zavarta, a pultra lendült, és 
mosolyogva nézett le Emilyre. 

– Már az iskolában is a szádat csodáltam. 
A lány újra nekilátott a törölgetésnek, és lehajtotta a fejét. 
– Mindig átkozottul rendes és illedelmes voltál: nyakig 

begomboltad a blúzod, összeszorítottad a szád, a tekinteted pedig 
mindenkit elijesztett. De néha – nem túl gyakran – félrecsúszott az 
álarc, és néhány pillanatra előbukkant az igazi arcod. Például Barker 
úr történelemóráin. Szeretted azt a tantárgyat, igaz? 

Emily gyanakodva nézett fel. Hát ezt meg honnan tudja? Már 
másodszor lepte meg őt Nick azzal, hogy olyan dologra emlékezett, 
amiről eddig azt hitte, egyedül az titka. Túl későn jött rá, hogy hibát 



követelt el. Hiszen amikor a tekintetük találkozott, nem tudott többé 
szabadulni a férfi vonzásától... 

– Amikor lebilincseltek az öreg Barker elbeszélései, arcvonásaid 
meglágyultak, a szád pedig... kinyílt, mint egy virág. 

Nick a lány szájára pillantott, szeme hirtelen sötétebbnek tűnt. 
– Úgy, mint most. 
Emily némán nézett a férfira. Képtelen volt megmozdulni vagy 

szólni egy szót is. 
– Nem vagy olyan kemény, mint amilyennek látszani akarsz – 

folytatta a férfi. – Bár próbáltad eltitkolni, mégis mindig elárultad 
magad. Például amikor minden nap megálltál, és megszagoltad a 
virágokat a házatok előtt, vagy amikor először csókoltalak meg. 

Nick egy pillanatra elhallgatott, mintha maga sem értené a dolgot. 
Hangja még jobban elhalkult, amikor folytatta: 

– Úgy éreztem, mintha... tűz emésztene el. Azóta sok nővel 
csókolóztam, Emily, de sohasem éreztem ilyesmit. Meg voltam róla 
győződve, hogy az emlékeim csúfot űznek velem. Aztán újra 
találkoztunk, és rá kellett jönnöm az igazságra. Ez akkor éjjel, a 
lakásodon történt. 

Emily tudta, nem engedheti meg, hogy a férfi szeme és hangja 
teljesen elbűvölje. Gyorsan letérdelt, és úgy telt, mintha a pult alatt 
takarítana. 

Amint félrenézett, Nick átlendült a pulton, és mellette termett. A 
lány azonnal fel akart állni, mert nem tudta elviselni a gondolatot, 
hogy könyörögve térden csússzon előtte. Ebben a pillanatban a férfi 
megszólalt: 

– Állj föl, Emily! 
Ha most föláll, úgy néz ki, mintha engedelmeskedne. Ezért nem 

mozdult. 
– Egyébként igazad van – térdelt le mellé Nick. – Így még jobb is, 

mert az utcáról nem láthatnak minket. 
A lány most már fölállhatott volna, de mielőtt megtette volna, 

Nick elkapta a csuklóját. 
Emily megvetően kérdezte: 
– Már megint a vadembert akarod játszani? 
Nick csak nevetett, és a lány kezét a mellkasára tette. 



– Csak ha azt szeretnéd. Érzed? 
A lány tudta, mire gondol, de úgy tett, mint aki nem érti. 
– Mit kellene éreznem? 
– A szívem. Ugyanolyan gyorsan ver, mint a tiéd. 
A lány döbbenten állapította meg, hogy a férfi a nyakát figyeli. 

Akármilyen megvető arcot is vágott, és akármilyen jegesen csengett 
is a hangja, az ütőere mégis elárulta. 

– Tapogasd csak meg! – ismételte Nick rekedten, miközben egy 
pillanatra sem vette le róla a szemét. 

Emilynek nehezére esett a lélegzés. „Ülj le, vagy húzódj hátra! – 
mondta magának. – Csinálj valamit, hogy megszűnjön ez a veszélyes 
közelség!” De amikor megmozdult, Nick elengedte a csuklóját, és 
átölelte. A lány érezte, hogy a férfi karja följebb vándorol a hátán, ő 
pedig egyre szorosabban hozzásimul. 

A férfi beletúrt a hajába. Tenyerével befogta a fülét, és Emily úgy 
érezte, az óceán zúgását hallja. 

– Ne – suttogta a lány, de a férfi szája az ajkára tapadt. 
A legkülönfélébb érzések kavarogtak benne, teljesen 

összezavarodott. Csak időnként észlelt valamit világosan a környező 
világból. Egyszer Nick leheletét az arcán, a következő pillanatban a 
nyelvét, amely az övét kereste, végül valami keményet, ami a 
csípőjéhez simult. 

A férfi hirtelen lehajolt, és megcsókolta a lány nyakát. Szája 
lejjebb siklott a blúz kivágásáig. Emily érezte, ahogy a férfi foga 
súrolta a bőrét, amikor szájába vette a blúzt, majd hirtelen 
félrerántotta a fejét. Lihegésétől alig lehetett hallani, ahogy az apró 
gombok leszakadtak. 

S ha felfogta volna is Emily, hogy a férfi már a második ruháját 
teszi tönkre, akkor sem érdekelte volna, mert Nick csókokkal 
borította a mellét. Érezte a férfi nyelvének érintését csipkés 
melltartója alatt, és kezét, amellyel türelmetlenül matatott a pántnál. 
Amikor a következő pillanatban a férfi a szájába vette duzzadt 
mellbimbóját, Emily testét égető tűz járta át. 

Nick mondott valamit, amit Emily nem értett, majd a férfi 
felegyenesedett. Kapkodva lélegzett. A bolt félhomályában szeme 
feketének tűnt. Kezét a lány mellére tette. Emily felsóhajtott. 



– Gyere, Emily! Menjünk fel! 
Hangja rekedten csengett. Már megint az a parancsoló férfi volt, 

aki feltétlen engedelmességet várt el tőle. Emily megvetette magát 
azért, hogy a legszívesebben megtette volna, amit a férfi követelt. 

Nick az ujjával megsimogatta a lány ajkát. 
– Most rögtön, Emily! 
Hangja idegennek tűnt. Emily megborzongott, ez volt az utolsó 

jele az ellenállásnak abban a harcban, amit kétségbevonhatatlanul 
elveszített. 

* 
– Hé, Nick! 
A kiáltás és a csengő egyszerre hangzott fel. Emily és Nick 

megdermedtek. 
– Hé, Nick, itt vagy? 
Emily a szája elé kapta a kezét, nehogy felsikoltson. Herman, a 

háztartási bolt tulajdonosa szólt. Egy pillanat múlva megláthatná, 
hogy félmeztelenül kuporog a pultnál... 

Erre a szörnyű gondolatra elsötétült Emily előtt a világ. 
Félelmében, hogy felfedezhetik, moccanni sem mert, még felöltözni 
sem. Már-már elvesztette a lélekjelenlétét, és majdnem hangos 
zokogásban tört ki. 

Nick összeráncolta a homlokát, majd hirtelen kiegyenesedett, és 
azt kiáltotta: 

– Itt vagyok! 
Emily érezte, ahogy a férfi lába a csípőjét súrolja, amint a testével 

próbálja eltakarni a pénztár alatti keskeny nyílást. 
Ijedtsége ellenére is meglepődött. Nick eddig minden 

igyekezetével azon volt, hogy az egész várossal elhitesse, viszonya 
van vele. Most pedig, amikor egy hajszál híján tényleg odaadta 
magát neki, mégsem akarja, hogy rajtakapják őket. Emily nem értette 
a dolgot, de sokkal nagyobb zavarban volt annál, mintsem hogy ezen 
kezdje el törni a fejét, és magyarázatot keressen Nick viselkedésére. 

– Herman! – mondta Nick. 



A férfi még mindig zihálva szedte a levegőt. Emily meg volt 
győződve arról, hogy Herman azonnal rájön mindenre. 

– Segítettem Emilynek takarítani egy kicsit. Valami baj van? 
Nick a pulton heverő tárgyakat kezdte el rendezgetni, közben 

igyekezett nagy lármát csapni, hogy Emily egy kicsit rendbe 
szedhesse magát a rejtekhelyén. A lány megigazította a melltartóját, 
és összefogta magán a blúzát. 

– Semmi különös – felelte Hennan. – Emily merre van? 
– Visszahúzódott egy kicsi a kuckójába... 
Csak a lány értette a fanyar célzást. 
– Gondolom, most éppen öltözködik. 
Emily összehúzta a szemét, és már nyújtotta a kezét, hogy 

belecsípjen Nick lábába. Hirtelen félbehagyta a mozdulatot, annyira 
elcsodálkozott saját magán. Még szerencse, mert ezzel a tőle olyan 
szokatlan, játékos mozdulattal valószínűleg úgy meglepte volna 
Nicket, hogy a férfi menten elájul ijedtében. Akkor Herman a pult 
mögé szaladna, hogy fölsegítse, és meglátná a pult alatt 
félmeztelenül kuporgó Emilyt. Ettől aztán ő maga is ájultan esne 
össze... 

Emily a szájára tapasztotta a kezét, nehogy hangosan felnevessen. 
Egy perce még a könnyeivel küszködött, most viszont, hogy elmúlt a 
lelepleződés veszélye, rém mulatságosnak tűnt számára az egész 
helyzet. A városszerte szemérmesnek ismert Emily Swenson 
félmeztelenül bujkál a saját boltjában! Nem is tudta, mit kellene 
jobban szégyellnie, azt, hogy belesodródott ebbe a helyzetbe, vagy 
azt, hogy ráadásul még élvezetét is leli benne? 

Egyszerre hihetetlenül fiatalnak, fölszabadultnak és merésznek 
érezte magát, de egy kicsit el is szomorodott, hogy huszonhét éves 
korában érez először ilyesmit. 

– Tulajdonképpen csak azért jöttem, mert el akartam búcsúzni 
tőled – mondta Herman. – Féltem, hogy elutazásod előtt már nem 
találkozunk. 

Emily csak fokozatosan fogta föl a szavak értelmét. Hirtelen 
megdermedt körülötte a levegő. 

– Igazán kedves tőled. 
Nick hangja ugyanolyan vidáman csengett, mint máskor. 



– Szerettem volna, ha itt maradsz – folytatta Herman. – Nagyon 
fogsz hiányozni. Tudod már, mikor jössz újra? 

Emily visszatartotta a lélegzetét, Nick a torkát köszörülte. 
– Nem, még nem tudom. 
Emilyvel forogni kezdett a világ. Úgy érezte, inog a föld a talpa 

alatt. Nick elmegy. Elhagyja Randomot, csak még előtte el akarja 
csábítani a városka vénlányát. Tudta, hogy elutazik, mégis fel akart 
menni velem... 

Emily meglátott egy szálkát a fából készült válaszfalban. 
Megpróbálta óvatosan kihúzni. Nick és Hermán érdektelen dolgokról 
beszélgettek, hangjuk csak messziről hatolt el hozzá. Lába görcsöt 
kapott. Szinte észre sem vette, minden figyelmét a szálka kötötte le. 
Ezen kívül nem létezett számára semmi, semmi sem volt fontosabb, 
mint hogy kihúzza végre azt a szálkát. 

– Emily? 
Nick hangja olyan hirtelen zökkentette vissza a valóságba, hogy 

Emily beverte a fejét. Csak most vette észre, hogy a férfi mellette 
guggol. Lassan feléje fordult. A férfi mosolygott. Az ördögbe is, még 
van képe mosolyogni! 

– Kijöhetsz. Herman elment. 
Emily üveges szemekkel meredt rá, mint aki nem érti, hogy 

kerülhetett ebbe a helyzetbe. Lassan megfordult, és négykézláb 
kimászott a rejtekhelyéről. Ennél jobban már úgysem alázhatják 
meg. 

– Gyere, segítek! 
Emily ellökte Nick kezét, és a pultba kapaszkodva 

felegyenesedett. Az ajtóra meredt, mintha már látná is azt a 
pillanatot, amikor a férfi utoljára kilép rajta. 

– Elmész – nyögte ki végül. 
– De nem rögtön – súgta a fülébe a férfi. – Még van egy óránk. 
Hogy lehet valaki ilyen érzéketlen! A lány lassan megfordult, a 

tekintetük találkozott. Nick sötétkék szeme örömtől csillogott, a lány 
zöld szeme villámokat szórt. 

Emily próbálta meggyőzni magát, hogy szerencséje volt. Már 
majdnem teljesen elvesztette az önuralmát. Teste egyszerűen nem 



engedelmeskedett a józan ész parancsainak. Herman mentette meg 
attól, hogy rajta is beteljesedjen a randomi asszonyok gyűlöletes 
sorsa, és egy férfi rabszolgájává váljon. 

A lány megborzongott arra a gondolatra, hogy szinte már a 
szakadék szélén állt. Fájdalmas volt rádöbbennie, hogy híres 
akaratereje egy pillanat alatt elszáll, és a teste elárulja, ha Nick 
átöleli. Az önuralmát lényegében nem vesztette el, hanem 
egyszerűen föladta, egy olyan férfi miatt, aki már az elutazása előtti 
perceket számlálja. 

– Emily? 
Nick nem értette a lány kifejezéstelen tekintetét. 
– Nagyon ügyes vagy, Nick. Alábecsültelek. Majdnem elérted, 

hogy ágyba bújjak veled. 
A férfi fürkészően nézett rá. 
– Nincs abban semmi rossz – mondta halkan. – Ha két felnőtt 

ember... 
– Nagyon is rossz – szakította félbe a lány –, ha nem őszinte 

érzelmekből fakad. Én ezt nem terveztem, nem akartam, csak... – 
kényszerítette magát Emily, hogy kimondja – elveszítettem az 
önuralmam. 

Amikor felemelte a fejét, úgy nézett ki, mint aki nagyot csalódott 
önmagában. 

– Eddig nem gondoltam volna, hogy velem is megtörténhet 
ilyesmi – folytatta, mint egy gyerek, aki nem érti a világot. 

Nick lassan Emily vállára tette a kezét, mintha attól félne, hogy 
egy rossz mozdulatra a lány azonnal elmenekül. 

– Hiszen éppen ez a legjobb benne, Emily. 
– Nem – suttogta a lány. 
A férfi kissé megszorította a vállát. 
– Ez is hozzátartozik a férfi és a nő kapcsolatához, amely 

ajándékozásból és elfogadásból áll. Aki egészen közel enged 
magához egy másik embert, kicsit mindig elveszíti az önuralmát. De 
megéri. 

– Nem – rázta a fejét Emily. – Én ezt nem akarom. Soha. 
– Emily, te huszonhét évig csak uralkodtál magadon. De az élet 

sokkal több ennél. Engedd el végre magad! Az ördögbe is! 



Elengedte a vállát. 
– Ha azt szeretnéd, hogy maradjak, csak szólnod kell. 
A lány halántéka lüktetett. Olyan ártatlanul, olyan egyszerűen 

hangzott... De nem volt az. Amíg Nick a közelében tartózkodik, 
veszélyben van. Elég, ha csak ránéz vagy megérinti, és ő újra a pult 
alatt találja magát vele, hogy megtegye, amit a férfi akar, és kövesse 
őt bárhová. Ekkora hatalma van fölötte. Csak akkor bizonyosodhat 
meg az érzelmeiről, ha Nick elmegy. 

– Nem akarom, hogy maradj – mondta a lány eltökélten. 
Nick arca elkomorult. Sokáig némán nézett Emilyre, majd beletúrt 

a hajába. 
Emily alig észlelte, mikor fordult meg a férfi és ment az ajtóhoz. 

Az előbb még előtte állt, most pedig el akart menni. Arcát árnyék 
borította. Csak a haja csillogott a kintről beszűrődő fényben. Emily 
érezte, hogy így marad meg az emlékezetében: nem mosolyogva és 
tréfálkozva, szemében gúnyos lánggal, hanem komolyan és 
hallgatagon. 

– Hiányozni fogok neked, Emily – mondta higgadtan. 
A lány szíve elszorult, amikor az ajtó becsukódott a férfi mögött. 

Halk kattanás hallatszott, Emily mégis úgy érezte, börtönajtó 
csapódott be. 

7. FEJEZET 

Nick elutazott. Ez volt Emily első gondolata, amikor reggel 
felébredt. Szinte bénultan feküdt az ágyon. Félálomba volt, amikor 
az érzéseket még nem tartja kordában a józan ész. Teljesen úrrá lett 
rajta a kétségbeesés. 

Szerencsére hamar összeszedte magát. Ugyan miért is hiányozna 
neki Nick? Ki vágyakozna fogfájás, vagy lábtörés után? Próbálta 
elhitetni magával, hogy ami Nick és közte történt, az is csak ilyen 
elkerülhetetlen bosszúság volt az életében. Most sem tehet mást, mint 
tanul az esetből, hogy ne kerüljön többé ilyen kellemetlen helyzetbe. 

Emily lezuhanyzott, és öltözködni kezdett. A melltartója után 
nyúlt, de meggondolta magát. Erre már nincs többé szüksége! 
Úgysem érdekel már senkit, hogy hordja-e vagy sem. 



Gúnyos mosollyal dugta vissza a fiókba a melltartót, de a tükörbe 
pillantva látta, hogy arckifejezése mennyire nem őszinte. 
Bosszankodva elővett egy halványrózsaszín rúzst. Ekkor eszébe 
jutott, amit Nick a szájáról mondott. Ajka megremegett. 

Dühösen ledobta a rúzst, megragadta a hajkefét, és türelmetlenül 
fésülködni kezdett. „Tetszik, ahogy hordod a hajad” – hallotta Nick 
Simon hangját. Letette a kefét, és behunyta a szemét. „Olyan színű a 
szemed, mint a tavasz” – visszhangoztak fülében a férfi szavai. Hát 
nincs semmi az életében, ami ne emlékeztetné a férfira?! 

A lány kávét főzött, ugyanúgy, mint akkor éjjel, amikor Nick 
részegen megjelent az ablaka előtt. Megigazította a díványpárnákat, 
és rögtön eszébe jutott, hogy ezen a helyen csókolta meg a férfi. 

Kétségbeesetten próbált megszabadulni az emlékeitől. 
Lemenekült a bolthelyiségbe. De nem volt menekvés, itt is minden a 
férfira emlékeztette. Ide szokott ülni Nick a pultra, ő pedig ott 
kuporgott tegnap... 

A lány az ajtóra pillantott, mintha a férfi még mindig ott állna, 
kezét a kilincsen tartva. 

Kinézett az utcára. Itt állt még nemrég az a tűzpiros, nyitott tetejű 
sportkocsi, amely csaknem annyira hozzátartozott már, mint a 
tulajdonosa. Emilynek fájdalmában elszorult a szíve. 

„Hiányozni fogok neked” – figyelmeztette Nick. Bosszantó, de 
Emilynek be kellett ismernie, hogy igaza volt. Pedig a férfi csak 
játszott vele. Nagyképű és komolytalan alak volt, aki mindenben rá 
akarta kényszeríteni az akaratát. Egy hetet sem töltött a városban, 
máris mindent a feje tetejére állított, és őt is teljesen kivetkőztette 
önmagából. 

Hogyan vonzódhatott egy ilyen férfihoz? És ami még 
megalázóbb, pont ez az ember szabadított fel benne megannyi eddig 
ismeretlen érzést! Hát nem megvetésre méltó, szánalmas figura ez az 
Emily Swenson? 

Megborzongott, amikor újból azokra a jelenetekre gondolt, amiket 
most szívesen elfelejtene. „Szerencsére mindez örökre elmúlt” – 
próbálta elhitetni magával. Mindkettőjüknek így a legjobb. 



Csütörtökön és pénteken egyre melegebb lett, egyetlen felhőcskét 
sem lehetett látni az égen. Ahányszor csak Nick az eszébe jutott, 
Emily igyekezett másra figyelni. Most épp az aszályra gondolni. Ez a 
fenyegető szárazság minden embert nyugtalanított. Csak Random 
lakói nem törődtek vele. A parasztoknak különös módon fel sem 
tűnt, hogy folyók és tavak száradnak ki, a szél tönkreteszi az értékes 
termőtalajt. Csak egyetlen dolog járt a fejükben: a szombati utcabál. 

Emily lassanként rájött, hogy ez nem annyira közönyösség, mint 
inkább egyfajta védekezés. Ezúttal olyan komoly a helyzet, hogy 
lehetetlen állandóan ezzel foglalkozni. Az esőünnep elvonta az 
emberek figyelmét, csapatostul tódultak a virágboltba, hogy 
belépőjegyet vegyenek, és elbeszélgessenek egy kicsit az 
ismerőseikkel. Emily kényszeredetten mosolygott, lelke mélyén 
azonban nagyon szomorú volt – talán azért, mert hamarosan vége az 
egésznek. 

„Igazad volt, Nick – gondolta. – Valóban fontos, hogy akár csak 
egy kis időre is, de elfelejtsük a gondjainkat. Milyen önző voltam, 
hogy én ezt nem láttam be.” 

Az is zavarta Emilyt, hogy néhányan megérezték rajta, mennyire 
rosszkedvű. Például Hoefferné. 

– Még sohasem láttam ilyen levertnek – mondta sajnálkozva. – 
Nagyon hiányozhat magának Nicky. 

Bár nem ő volt az első, aki ilyesmit mondott, Emily most sem 
tudta, hogyan válaszoljon. Nick elutazása óta mindenki őt sajnálta. 
Éppen elég megalázónak érezte, hogy kénytelen volt beismerni, 
mennyire hiányzik neki a férfi, de azt már végképp nem bírta 
elviselni, hogy még sajnálkozzanak is rajta emiatt. 

* 
Szombat délutánra egy csapat önkéntes szabadtéri táncteremmé 

varázsolta a főutcát. Az utat fűrészporral szórták fel, a járdaszegély 
mentén pedig mezei virágokkal teli vázákat helyeztek el. Rengeteg 
színes égőt szereltek fel, ezek majd a sötétség beálltával úgy fognak 
világítani, mint a csillagok. 



Herman boltja előtt helyezték el a zenekari emelvényt, és még a 
mogorva öreg Alfréd is kitette a kávéháza elé a kávéfőző gépet. 
Aztán mindenki hazament, hogy ellássa a szokásos hétvégi teendőit, 
és átöltözzön az ünnepre. 

Amikor Emily zárás után kilépett a boltból, az utca már teljesen 
kihalt volt. Lehunyta a szemét, és beszívta a friss fűrészpor illatát. 
Milyen lesz majd, amikor emberek százai fognak itt táncolni. Kár, 
hogy nem láthatja, de már elhatározta, aznap este otthon marad. 

– Ugye, milyen szép lett? 
A lány összerezzent, amikor meghallotta maga mögött Martin 

Tollefson hangját. 
– Martin! – fordult nevetve a férfi felé. Aznap először mosolygott 

tiszta szívből. 
– Nem kellene otthon lennie, és segítenie Harrietnek felkészülni a 

holnapi ünnepre? 
A férfi mosolygott. 
– Annyi segítséget talál otthon, amennyit csak akar, hisz a ház tele 

van gyerekekkel és unokákkal. Gondoltam, megnézem a táncteret, 
mielőtt még idesereglenének az emberek. Meg hát meg akartam 
köszönni, hogy személyesen hozta el ma a rózsákat. Tudom, milyen 
elfoglalt. 

Emilynek eszébe jutott Harriet csillogó szeme, amikor az 
ebédszünetben beadta Tollefsonékhoz a virágokat. 

– Szívesen tettem, Martin. Az asztalra való csokrokat holnap 
reggel viszem majd el, mert ebben a melegben jobb helyük van a 
hűtőszekrényben. 

Martin bólintott. 
– Igazán kedves magától, Emily. 
A férfi zsebre dugta a kezét, és ide-oda himbálózott. 
– Már az egész család összegyűlt, holnap lesz a nagy ünnepség, és 

előtte évek óta az első esőünnep. Úgy érzem, mintha az egész város 
az aranylakodalmunkat ünnepelné. Ugye, az élet nagyon szép is 
lehet? 

Emily mosolygott, de nem válaszolt. 
Martin homlokát ráncolva figyelte a lányt. Majd körülményesen 

leült mellé egy virágláda szélére, és karjával átfogta a térdét. 



– Ennyire bánkódik Nick miatt? – kérdezte halkan. 
Emily döbbenten nézett rá. Még önmagának sem mert volna 

őszintén válaszolni erre a kérdésre, nem olyan téma volt ez, amiről 
szívesen elbeszélgetne egy idegennel, akit csak ritkán lát. 

Martin kitalálta, hogy mire gondolt, mert elmosolyodott. 
– Tudom, hogy semmi közöm hozzá. De végül is elég öreg 

vagyok már. Meg kell bocsátania egy öregembernek, hogy nem tudja 
befogni a száját, még akkor sem, ha esetleg ez lenne a legcélszerűbb. 

Emily arca elsötétült. 
– Nekem nem rokonszenves Nick Simon. 
Martin megrázta a fejét. 
– No, annyira azért mégsem vagyok öreg, hogy ne vegyem észre, 

ha egy lánynak szerelmi bánata van. 
Emily ajka megremegett, pedig összeszorította a száját. „Valóban 

Carl Swensonra ütött – gondolta Martin –, büszke és zárkózott, akár 
az apja.” 

– Nem szégyen, ha valaki szerelmes, gyermekem – mondta 
gyöngéden. – Főleg akkor nem, ha olyan férfiról van szó, mint Nick. 
Még egyetlen nőt sem láttam, aki ellent tudott volna állni ennek a 
nőcsábásznak. 

– Nekem azért sikerült – mormogta Emily, és cipője orrával 
beletúrt a fűrészporba. – Különben is elment. Mit kell erről annyit 
beszélni? – állt föl hirtelen, és beletörölte a kezét zöld kezeslábasába. 

Martin látta a lány szemén, hogy szenved, csak nem akarja 
bevallani. Okosabbnak látta, ha nem beszél erről többet. 

– Egyébként – mondta, és szintén felállt – örülnék, ha nem 
restellne egy öregemberrel is táncolni ma este az utcabálon. 

Emily összekulcsolt kezét nézegette. 
– Őszintén szólva, Martin, én nem tudok táncolni. Még sohasem 

próbáltam. 
A férfi összeráncolta a homlokát. „Maga még sohasem táncolt?” 
– Akkor tapasztalt táncmesterre lesz szüksége – mondta 

határozottan. – Senkinek sincs akkora tapasztalata, mint nekem. 
– Tulajdonképpen el sem akartam menni – felelte Emily anélkül, 

hogy ránézett volna. 



– De akkor azért még nem tudta, hogy a város legdaliásabb 
táncosa fogja felkérni? 

Martin jókedve átragadt a lányra. 
Emily tétovázott egy pillanatig, majd mosolyogva bólintott. 
– Igaz. 
– Nagyszerű! Ha nem lenne lent este, Harriettel addig 

dörömbölünk az ajtaján, míg elő nem bújik. Még valamit, Emily – 
tette a lány vállára kérges tenyerét –, egy lánynak az első bálra a 
legszebb ruháját kell felvennie. 

Emily csodálkozva nézett a fütyörésző öregember után. Úgy 
érezte, mintha Martin Tollefson a veséjébe látott volna. Bár alig 
találkoztak, a tapasztalt öregember mégis túl sokat tudott róla. 

Amikor a lány visszament a házba, még mindig nagyon 
védtelennek és kiszolgáltatottnak érezte magát, de már sokkal 
nyugodtabb volt, mint az előző napokban. 

* 
Az ablakon már behallatszott a zenekar készülődése, Emily 

azonban még mindig a fürdőkádban feküdt. Az elmúlt két órában fel-
alá járkált a lakásában, és gondolkodott. Többször is megváltoztatta 
az elhatározását. Végül mégis úgy döntött, hogy elmegy. Már csak 
azért is, mert Tollefsonék képesek lettek volna erőszakkal is elvinni 
őt. Néhány nappal ezelőtt még nagyon dühös lett volna, ha valaki 
megpróbál beleavatkozni a magánéletébe. Most azonban úgy érezte, 
befogadták. 

Kilépett a kádból, megtörölközött, és mezítláb ment át a 
hálószobába. Vegyes érzelmekkel nézegette azt az átlátszó, fehér 
ruhát, amit két évvel ezelőtt vásárolt Minneapolisban. Még az 
árcédulát sem vágta le róla. 

„Minneapolisban jártál – gondolta. – Abban a városban, ahol Nick 
lakik, talán egészen közel hozzá, és nem is tudtad.” Gyorsan 
elhessegette a gondolatot, és kezébe vette a ruhát. 

Mély, kerek kivágás, hosszú ujj és bő szoknya. Emily ma sem 
tudta, hogy jutott eszébe megvenni ezt a ruhát, hisz tudhatta, 



sohasem fogja hordani. Próba nélkül, belső sugallatra vásárolta, 
pedig elég drága volt. 

„Biztosan szörnyen ostobán nézek ki egy ilyen fodorfelhőben” – 
gondolta, míg áthúzta a fején a ruhát, és türelmetlenül beledugta a 
karját. – Ha tényleg így van, egyszerűen felveszek egy 
farmernadrágot és egy pólót...” 

Amikor megpillantotta a tükörképét, nem hitt a szemének. 
Hosszan, mozdulatlanul szemlélte az ismeretlen jelenséget. Tétován 
a ritkán használt szépítőszerek után nyúlt. 

Random határozottan előnyösebben nézett ki este. Sötétség 
borította a város csúnyácska épületeit, melyek lakóinak kisebb 
gondjuk is nagyobb volt annál, mint szép házakat építeni. A 
díszleteket nem lehetett látni a tömegben, de az égők fénye erre az 
éjszakára meseországgá varázsolta ezt a jelentéktelen kisvárost. 

„Ez az első nagy fellépésünk – gondolta Emily. – Az enyém és 
Randomé. Mindketten a legszebb ruhánkat vettük fel – két 
Hamupipőke, akik néhány órára elmenekülnek a hétköznapok elől. 
Ha Nick most látna...” 

Hirtelen ötlettel felborzolta a haját, ahelyett, hogy mint mindig, 
simán hátrafésülte volna. Újjászületett, mostani énjének nem sok 
köze volt a szemérmes, visszavonultan élő boltoskisasszonyhoz. Ez a 
másik nő hordhatott kivágott ruhát, kifesthette magát, fülbevalót 
tehetett föl, és táncolhatott az utcán – mindezt a valódi Emily nem 
merte volna megtenni. 

Egy ideig Emily jól érezte magát ebben az álruhában. Köszönt az 
ismerőseinek, és csodálkozott, milyen sok embert nem ismer. A sok 
fürkésző tekintet láttán megingott az önbizalma. 

Lehet, hogy túl sok rajtam a szemfesték? Vagy túl rikító a rúzs? 
Elmaszatolódott a szempillám? 

Egyre többen bámulták. Eleinte mosolygott, és úgy tett, mintha 
nem érdekelné a dolog, pedig kényelmetlenül érezte magát a 
tolakodó tekintetek kereszttüzében. Végül lehajtotta a fejét, és 
megbánta, hogy eljött. Szeretett volna hazamenni csendes, 
megszokott kis lakásába, ahol senki sem láthatja, és nem szórakozhat 
azon, hogy Emily Swenson megpróbált egyszer valaki más lenni. 
Már a boltja ajtajában állt, amikor felcsendült a zene. 



Ezen a vidéken minden táncmulatság hagyományosan polkával 
kezdődött. Itt sem volt ez másképp. Emily megállt, és figyelte, ahogy 
az első paraszt az utca közepére vezeti élete párját. 

Perceken belül nevető emberek lepték el az utcát. Először az 
idősebbek mentek – fehér hajú, kopaszodó, ráncos arcú férfiak, és 
kipirult asszonyok, akik inkább illettek a konyhakertbe, mint egy 
bálba. A férfiak kezeslábast, az asszonyok virágos ruhát viseltek. És 
mégis hogy táncoltak! Úgy tűnt, elszállt minden gondjuk, 
csodálatosan fiatalok, és még nem fogják föl, milyen komoly dolog 
az élet. 

Emily hitetlenkedve nézte, hogy a megfáradt, nehézkes mozgású 
öregemberek most milyen könnyed léptekkel táncolnak. Ők 
zötykölődtek volna egész életükben traktoron? Ők, akik esténként 
hintaszékben üldögélnek a verandán? 

„Állandóan ilyen ünnepségeket kellene rendezni” – gondolta a 
lány. Úgy tűnt, mintha Random ezen az estén új életre kelt volna. 

Emily először látta ilyen vidámnak az ismerőseit. Tehát igaz a régi 
mondás: „Két dolog hozza lázba a parasztot: az egyik a föld, a másik 
a tánc.” 

A többi fiatal is csodálkozott. Emilyhez hasonlóan ők sem látták 
még a szüleiket és a nagyszüleiket ilyen remekül szórakozni. Valaki 
tapsolni kezdett. Hamarosan az egész utca ütemes tapstól 
visszhangzott. 

Nem telt bele sok idő, és a fiatalok is elvegyültek a táncolók 
között. Ügyetlenül utánozták az idősebbek mozdulatait, nem volt 
türelmük kivárni a könnyűzenét szolgáltató együttes fellépését. Míg 
Emily nézte, hogyan táncolnak az idősek és fiatalok, eszébe sem 
jutott, hogy néhány napja még hevesen tiltakozott az esőünnep 
megrendezése ellen. Elgondolkodott, mi lehetett az oka, hogy szinte 
már teljesen feledésbe merült ez a régi szép szokás. 

„Csak rá kell nézni az arcokra” – gondolta, míg lába akaratlanul is 
a zene ütemére mozgott. Sehol egy összeráncolt homlok, sehol egy 
gondterhelt arc. Ma éjjel nincs aszály, nincs nélkülözés, nincs 
szerencsétlenség. A lány tapsolni kezdett. 

„Jó lenne, ha Nick is itt lenne – gondolta. – ő ajándékozta az 
embereknek ezt az éjszakát, megérdemelné, hogy lássa, mekkora 



örömöt szerzett vele. Vajon jelenlétével tudná-e még emelni az 
amúgy is fergeteges hangulatot? 

– Hogy lehet ilyen savanyú képpel vágni? – szólalt meg hirtelen 
valaki mögötte. – Mi történt, Emily? Nem tudod elviselni, hogy 
mások jól érzik magukat? 

Emily ijedtében a szívére szorította a kezét. Azonnal felismerte a 
hangot. 

A gúnyos szavak jóformán el sem jutottak a tudatáig, annyira 
örült, hogy újra hallhatja és láthatja a férfit. Most fordult elő először, 
hogy nem palástolta az érzelmeit, szeméből világosan ki lehetett 
olvasni, mit érez. Nick újra itt van! Mindegy, miért, s hogy mennyi 
időre jött, a lényeg, hogy... 

A mosoly azonban hamarosan lehervadt a lány arcáról, amikor 
megpillantotta a férfi kifejezéstelen tekintetét. Ennyire közönyösnek 
még sohasem látta Nicket. 

A férfi kék szemében most nem gyulladt ki a jól ismert gúnyos 
lángocska, nem is mosolygott, száját összeszorította. Állát 
előreszegte, ettől vonásai megkeményedtek. 

Emily remegő ajakkal próbált a férfira mosolyogni, de erre az új 
Nickre nem lehetett ránevetni, mert az olyan lett volna, mintha 
temetésen nevetne az ember. A lány akaratlanul is fázósan 
összedörzsölte a kezét. 

– Szóval megjöttél. 
Maga is tudta, hogy milyen ostoba ez a megjegyzés, de nem jutott 

jobb az eszébe. 
Nick nem válaszolt. A hosszúra nyúló hallgatás egyre jobban 

idegesítette Emilyt. A lány még egyszer összeszedte minden 
bátorságát, és felnézett a férfira, de úgy érezte, mintha idegennel 
állna szemben. 

– Egészen megváltoztál. 
– Te is – húzta föl a szemöldökét a férfi. 
Nick hűvös pillantására a lány lehorgasztotta a fejét. Nagyon 

nevetségesnek érezte magát mélyen kivágott ruhájában, homlokába 
fésült hajjal, kifestett arccal. 



Zavartan babrálta a szoknyáját. Alul egy szál cérna kilógott 
belőle. Hogyhogy nem vette észre, amikor levágta az árcédulát? 

A lárma ellenére is meghallotta Nick sóhajtását. A férfi elszántan 
megkérdezte: 

– Eljössz velem táncolni, Emily? 
A lány összerezzent. Még csak az hiányzik, hogy az ő 

ügyetlenségén nevessen az egész város. Soha többé nem tudna a férfi 
szemébe nézni. 

– Nem. 
A férfi keserűen felnevetett. 
– Nem is vártam mást. 
Még mielőtt Emily megmagyarázhatta volna, miért utasította 

vissza, Nick eltűnt a tömegben. 
A lány döbbenten nézett utána. Legszívesebben felkiáltott volna: 

„Várj!” 
De nem bírta kimondani ezt a szót, mert elárulta volna vele 

vágyakozását és eddig jól titkolt gyöngeségét is. 
– Menj utána, gyermekem! 
Emily megfordult: anyja állt mögötte. Mary Swenson gyengéden 

rámosolygott, szeméből kimondhatatlan bölcsesség sugárzott. 

8. FEJEZET 
– Menj utána! – sürgette az anyja. 
Emily akaratlanul is arra gondolt, amit Nick mondott neki 

egyszer: „Csak kérned kell, és maradok.” Milyen egyszerű! Emily 
mégsem tudta megtenni. 

Hogyan változhatna meg egy csapásra egész gondolkodásmódja 
és egyénisége? Egyáltalán, akarja-e, hogy megváltozzon? Adja föl a 
függetlenségét, és szégyenkezés nélkül kövesse azt a férfit, aki 
bevallottan csak egy órácskát akart vele szórakozni? 

– Az arcodra van írva, mit érzel – sürgette az anyja. – Menj, és 
mondd el neki! Mondd el, amit érzel! 

Tehát nemcsak Martin Tollefson látott a szívébe, hanem anyja is, 
Hoefferné is, sőt szinte az egész város. Az álarc nemcsak 



félrecsúszott, hanem ezer darabra törött. Ha nem tesz valamit, egész 
életén át csak sajnálni fogják. 

Emily gondtalan, vidám arcot vágott. Mary Swenson, mikor 
meglátta a férjétől jól ismert makacs, büszke tekintetet, sóhajtva 
továbbment. A lány megkönnyebbülten hunyta le a szemét. 

Ha volt aznap este Randomban olyan asszony, akivel Nick nem 
táncolt, az biztosan nem a férfi igyekezetén múlt. Ahányszor 
megpillantotta őt Emily, mindig más nőt tartott a karjában, 
táncpartnerei egyre kihívóbban simultak a férfi izmos testéhez. 

Már majdnem a lakásába menekült, hogy elmerüljön az önsajnálat 
édesbús érzésében, végül mégis úgy döntött, hogy csak azért is 
marad. Elhatározta, megmutatja a férfinak, nem bántja, ha más 
nőkkel táncol. Egyáltalán nem bántja, mert Nick semmit sem jelent a 
számára. 

Ahogy telt-múlt az idő, Emilynek egyre inkább nehezére esett 
vidámságot tettetnie. Az utcán sétált, és szóba elegyedett az 
emberekkel, akik általában zavarba jöttek ettől, mert még sohasem 
látták ilyen beszédesnek Emilyt. A lányt persze egyik beszélgetés 
sem kötötte le annyira, hogy tekintete ne siklott volna folyton a 
táncolók közül kimagasló szőke fejre. 

Időnként kényszeríteni próbálta magát, hogy más táncosokat is 
figyeljen: Martin Tollefsont, aki cigánycsárdást ropott a feleségével, 
vagy Hoeffernét, aki egy elegánsan öltözött öregúrral keringőzött, de 
újra és újra azon kapta magát, hogy tekintete megint csak Nicket 
keresi. 

Egyszer csak észrevette a szüleit. Komor, zárkózott apja, akit még 
sohasem látott táncolni, most vidáman ropta a feleségével. Ez 
annyira meglepte, hogy egy kis időre teljesen elfeledkezett Nickről. 
A tánc végén Mary odalépett a lányához, apja pedig elment 
innivalóért. Emily ezúttal szívből nevetett. 

– Úgy néztetek ki, mint a kamaszok. 
Mary zavartan mosolygott, és kezével legyezgette magát. 
– Évek óta nem táncoltunk – mondta tűnődve. – Pedig egy ilyen 

bálon szerettem bele apádba. Egy csűrben tartották a táncmulatságot. 



A semmiből egyszer csak előbukkant egy ismeretlen férfi, és 
magával húzott. 

Álmodozó mosoly jelent meg Mary ajkán. 
– Egész idő alatt egy szót sem szólt, de amikor elhallgatott a zene, 

én már tudtam, hogy egész életemben arra vágytam, amit a karjaiban 
éreztem. 

Mary elhallgatott, és csinos, karcsú lányára nézett. 
– Akkoriban egy nőnek tilos volt ilyesmit éreznie – folytatta –, én 

is sokáig szégyenkeztem emiatt. Évekig tartott, míg megértettem, 
hogy egy ilyen kapcsolatnak a lelki és a testi oldala elválaszthatatlan 
egymástól. A testem rögtön megérezte, hogy az apád az igazi. Az 
eszemmel csak később jöttem rá. 

Emily csodálkozva nézett az anyjára. 
– Ó, igen – próbálta elfojtani mosolyát Mary. – Most meglepődtél, 

igaz? 
Emily megnyalta kicserepesedett ajkát, és nagyot nyelt. Kínosan 

érezte magát, hogy anyja ennyire nyíltan és őszintén beszél 
érzelmeiről. 

– Amikor Nicket figyeled – folytatta halkan Mary Swenson –, 
mintha csak magamat látnám harminc évvel fiatalabban. Azt hiszem, 
Nick Simon ugyanolyan érzéseket ébreszt benned, mint amilyeneket 
apád keltett bennem. Ha tényleg így van, nem szabad őt elengedned, 
Emily. 

Emily mélyet lélegzett. Arca hirtelen zárkózott lett. 
– Én nem akarom ezt érezni, anya. Ez olyan... 
– Megalázó? – szakította félbe Mary. – Ne lepődj meg! Tudom, 

hogy mit gondolsz rólam. Azt, hogy egy szegény, elnyomott, gyönge 
akaratú asszony vagyok, aki mindenben engedelmeskedik a férjének. 

Megrázta a fejét, és halkan fölnevetett. 
– Sohasem értetted meg, Emily, hogy ez nem külső, hanem belső 

kényszer. Azért engedek apádnak, mert az nekem is jó, nem csak 
neki. A szerelem nem áldozatot jelent, és nem gyöngeséget, hanem 
éppen ezek ellenkezőjét. Nagyon is önző dolog a szerelem, amihez 
néha rengeteg bátorság kell. 

Mary megsimogatta lánya karját, és a táncosokra mutatott. 



– Nézd csak meg Nicket! Ki vethetné a szemedre, hogy 
beleszerettél? 

Emilyt annyira megdöbbentették anyja bölcs szavai, hogy 
tiltakozni is elfelejtett. Önkéntelenül is arra nézett, amerre Mary 
mutatott. Nick éppen egy buja, vörös hajú nőt tartott a karjában. 
Emily dühösen összeszorította a száját. 

– Jóképű fiú, nem? 
– Ha valakinek éppen ő az esete – felelte Emily kelletlenül, de 

Mary csak nevetett. 
Valóban csodálatos jelenség volt, ahogy igazi férfias hévvel, és 

mégis előkelő könnyedséggel táncolt. Fehér inget és feszes 
farmernadrágot viselt. Izmai minden mozdulatánál kidagadtak a 
ruhája alól. Feltűrt ingujja szabadon hagyta erős, napbarnított karját. 
A vele táncoló nő éppen súgott neki valamit, mire a férfi szélesen 
elmosolyodott. 

– Úgy látszik, annak a nőnek tetszik – jegyezte meg Emily anyja. 
A lány dühösen hunyorított. Ebben a pillanatban elhallgatott a 

zene, és keringő-egyveleget jelentettek be. 
– Emily! 
A lány a hang irányába fordult, és megpillantotta Martin 

Tollefsont, aki kitárt karokkal közeledett. 
– Jöjjön, gyermekem! – nyújtotta lovagiasan a karját, és a tér 

közepére vezette a lányt. – Ideje táncórát venni. Harriet úgyis pihenni 
szeretne egy kicsit. 

Emily legszívesebben kosarat adott volna neki. Ezzel azonban 
feltűnést kelt, és lejáratja magát az emberek előtt. Nem marad más 
hátra, mint elfogadni az ajánlatot, és a biztos megszégyenülést 
választani. Az utolsó pillanatban tekintete összetalálkozott Nick 
pillantásával, és ettől még idegesebb lett. 

Martin már úgyis mindent tudott róla, ezért neki szégyenkezve be 
merte vallani: 

– Fogalmam sincs, mit kell ilyenkor csinálni – suttogta 
kétségbeesetten. – Mindenki engem bámul. Borzasztóan ügyetlen 
vagyok, az egész város rajtam mulat majd. 

Martin a zenekari emelvény elé vezette, és gyengéden átfogta a 
derekát. 



– Persze, hogy minden szem magára szegeződik – suttogta 
mosolyogva, és kék szeme cinkosan kacsintott. – Hiszen olyan, mint 
egy mesebeli hercegnő. Hát nem tudja, hány szívet tört ma össze? 

Emilyt annyira megdöbbentette, amit hallott, hogy észre sem 
vette, mikor szólalt meg a zene. Lába önkéntelenül megmozdult, és 
Martin lépéseihez igazodott. Úgy érezte, lebeg. 

– Nagyon jó – dicsérte az öreg. – Én vezetem, maga meg 
egyszerűen követ. Jó érzés, nem? 

A lány csak bólintani tudott. 
„Tehát így kell táncolni” – gondolta Emily csodálkozva, 

miközben ügyesen forgott Martin karján, és feje fölött 
összemosódtak a fények. Arcát megcsapta a meleg esti levegő, tagjai 
könnyűnek tűntek. 

„Bárcsak tovább tartana ez az érzés!” – gondolta. De Martin 
hirtelen megállt, meghajolt, és átengedte Emilyt egy magas, sötét 
hajú férfinak. 

Még mielőtt Emily tiltakozhatott volna, már tova is repítette a 
barna szemű ismeretlen. A férfi mosolygott, és legalább olyan jól 
táncolt, mint Martin. Az első ijedtség után a lány átadta magát a tánc 
sodró lendületének. 

Egyetlen keringő alatt sem pihent. Kétszer táncolt a férfival, aki 
Martintól lekérte, majd egyszer Hermannal, aki testes volta ellenére 
is meglepően ügyesen mozgott. Ezután egy mogorvának látszó, 
fekete férfi kérte fel, aki mindvégig szemtelenül bámulta őt, végül 
újra Martin következett. 

– Úgy látszik, nem tud dönteni – évődött az öreg. – Vagy más oka 
van annak, hogy olyan gyakran váltogatja a partnereit? 

– Nem is tudtam, hogy ennyi férfi lakik a környéken – felelte 
Emily mosolyogva. Alig kapott levegőt. Martin válla fölött abba az 
irányba kukucskált, amerre Nicket sejtette. A férfi most is a vörös 
hajú nővel táncolt. 

– Úgy érzem magam, mint Hamupipőke az első bálján. 
Fordultak egyet, Nick eltűnt a szeme elől. 
– Nehéz szemmel tartanod a hercegedet, Hamupipőke? 



Emily felháborodottan tiltakozni akart, de amikor meglátta Martin 
tekintetét, lesütötte a szemét. Szerencsére még mielőtt folytathatták 
volna a beszélgetést, megjelent Harriet, és elvitte a férjét. 

A szünetben Emily visszament a szüleihez. Hiába küzdött ellene, 
tekintete minduntalan Nickre tévedt, aki éppen az egyik italt árusító 
bódé előtt állt, karján a vörös hajú nővel. A nő beletúrt Nick hajába, 
és magához húzta a fejét. Hosszú, vörös körmei úgy ragyogtak a férfi 
szőke haján, mint a vércseppek. Nick nevetett valamin. 

A férfi hirtelen elkapta Emily tekintetét, és arcáról lehervadt a 
mosoly. A lány gyorsan elfordult. Amikor legközelebb lopva arra 
nézett, Nick a bódénak támaszkodva mosolygott, és őt figyelte. 
„Nem bírod ki, hogy ne nézz engem” – olvasta le az arcáról a lány. 
Emily elhatározta, hogy ügyet sem vet rá többet. 

* 
Az est hátralévő részében Emily vidámnak tettette magát, 

rengeteg emberrel beszélgetett, és mindenkivel táncolt, aki felkérte. 
Időnként kihívóan rámosolygott partnerére. Eleinte úgy érezte, 
nemcsak ruhát, de személyiséget is cserélt. Olyan jól érezte magát 
így, hogy már azon kezdett morfondírozni, nem voltak-e meg benne 
korábban is ezek a nőies tulajdonságok. Talán éppen ezeket akarta 
zárt ruhájával és szigorú arckifejezésével elleplezni. 

Gyakran érezte magán Nick pillantását. Emily tartotta magát az 
elhatározásához, és nem kutatott a férfi után a tömegben, de időnként 
összetalálkoztak tánc közben. Az a kép, ami ilyenkor eléje tárult, egy 
életre belevésődött az emlékezetébe: a férfi szőke haja a homlokába 
hullott, fejét büszkén feltartotta, és hosszú, finom ujjai egy másik nő 
derekára kulcsolódtak... 

Emily éppen ötödször táncolt azzal a férfival, aki először kérte le 
Martintól, amikor egy ismerős hangot hallott a háta mögött. 

– Szabad? 
A lány hátrakapta a fejét. Nick ugyan nevetett, de kérdése 

kétségtelenül parancsként hatott. 
Meg sem várta, hogy mit szól a lány partnere, máris átfogta 

Emilyt, és maga felé penderítette. Nem szorította erősen magához a 



lányt, Emily mégis úgy érezte, hogy a férfi teste a vékony ruhán át is 
égeti a bőrét. Nick könnyedén szorította a kezét, mintha csak jelezni 
akarná erejét. 

– Emily! 
Nem is kellett többet mondania. A lány tudta, mit akar. Lassan a 

férfira emelte a tekintetét. Nick kék szemében különös fény csillant. 
A férfi egy pillanatra sem vette le róla a tekintetét, keze a lány 
válláról lefelé siklott, majd ujjaik összekulcsolódtak. 

– A táncmulatságok mindig lassú számokkal végződnek. 
A lány érezte a férfi leheletét a homlokán. 
– Azért, hogy lehűtsék – szája mosolyra húzódott –, vagy 

felfűtsék az embert. Mindenkinek ízlése szerint. 
Hogy láthassa a férfi arcát, Emilynek annyira hátra kellett hajtania 

a fejét, hogy az már szinte fájt. 
– Tedd a vállamra a kezed, Emily! 
A lány gondolkodás nélkül engedelmeskedett. Amikor felhangzott 

a zene, lába szinte magától mozdult. 
Nick nem úgy táncolt, mint a többiek. Tulajdonképpen nem is 

tánc volt ez. Hiányzott belőle az a sikló, lebegő érzés. Sokkal 
vadabb, érzékibb mozgás volt. A zenekar játszott, de Emily nem 
hallotta a lassú, dallamos zenét, csak a dob lüktetését érezte, ami 
zaklatott szívdobbanásra emlékeztette. 

Csak a kezük ért össze, Emily mégsem érezte még soha ilyen 
közelinek Nick testét. Nem kellett a férfira néznie, úgyis tudta, hogy 
inge nedvesen tapad a bőrére, erős, napbarnított karja sötéten csillog 
a lámpák fényében. Nick szemébe nézett, a kék szempár 
kimondhatatlan dolgokról mesélt neki szavak nélkül. 

Emily valahol olvasta, hogy a tánc a szerelem előjátéka. Most 
érezte, mennyire így van ez. Gondolkodás nélkül követte a férfi 
minden mozdulatát. Teljesen rábízta magát Nickre. Egyszer csak 
belehasított a felismerés, hogy a tánc jelképezi az egész emberi 
életet. A férfi vezet, a nő pedig követi őt. A férfi óvja társát, a nő 
pedig bízik benne. Ha beszélgettek volna erről, biztosan 
visszataszítónak tartotta volna ezt a gondolatot, így tánc közben 
azonban természetesnek tűnt. 



Emily szeretett volna még jobban Nickhez simulni. A derekát 
átölelő kézre gondolt, és azt kívánta, hogy a férfi erősebben magához 
szorítsa. Önkéntelenül is közelebb húzódott hozzá, de a férfi mindig 
kitért előle. A szemében azonban tűz parázslott. 

– Ne! – intette a lányt. 
Rekedt hangja hallatán Emilynek a lélegzete is elakadt. A férfi 

összerezzent. Összeszorította a száját, és a mellére vonta Emily 
kezét. 

Táncosok között természetes mozdulat volt ez. Emily több tucat 
párt látott, akik ugyanezt tették, de sohasem gondolta volna, hogy 
ilyen jó érzés. 

Nick mellkasa forró volt. Legszívesebben megsimogatta volna. 
Érezte, ahogy a férfi megborzong az érintéstől. 

Önkéntelenül is szétnyitotta az ajkát. A férfi egy pillantást vetett 
rá, majd elfordult. 

– Emily... – suttogta a nevét. 
A lány érezte, ahogy a hátán ökölbe szorul a férfi keze. Tettek 

még néhány lépést. Nick lehunyta a szemét. Amikor kinyitotta, 
elszánt kifejezés jelent meg az arcán. 

– Ki volt az, akivel az előbb táncoltál? – kérdezte gorombán. 
Emily összeráncolta a homlokát, és először vétette el a lépést. Túl 

hirtelen zökkent vissza a valóságba. Hát táncolt mással is? Igen, 
persze... Először Martinnal, aztán a barna szeművel. Hogy is hívják? 

– Michael – jutott eszébe hirtelen. – Dakota Countyból... 
De vajon miért érdekli ez Nicket? 
Kérdőn nézett a férfira, és megijedt a rászegeződő jeges 

tekintettől. 
– Ne táncolj többé vele! – figyelmeztette. – Nem való hozzád. 
Levette a kezét a lány derekáról, és megsimogatta a tarkóját. 

Emily szíve még hevesebben kezdett dobogni. Nehezére esett a 
lélegzés. 

– Nem jövök többet hozzád, Emily – mondta Nick halkan, és a 
lány szemébe nézett. – A következő lépést neked kell megtenned. 

Egy pillanat múlva már el is engedte a derekát, és eltűnt a 
tömegben. Emily zavartan nézett utána. Még össze sem szedte 
magát, amikor a zenekarból elkiáltotta valaki magát: 



– Felkérés az utolsó táncra! 
A fekete hajú, nyugtalanító tekintetű férfi már ott is termett, és a 

derekára tette a kezét. 
Amikor először táncoltak, egy szót sem szólt, és most is néma 

maradt mindvégig. Csak szótlanul magához szorította a lányt, és 
vezette őt a zene ritmusára. Emilyn szorongás vett erőt. A 
legszívesebben otthagyta volna a társát, de ekkor meglátta, hogy a 
Michael nevű férfi közeledik hozzá, ezért másképp döntött. 

Fogalma sem volt, miért óvta Nick ettől az embertől, de 
okosabbnak tartotta megszívlelni a tanácsát. Végül is Nick férfi, 
jobban kiismeri magát ezekben a dolgokban, mint ő, akinek 
semmiféle tapasztalata sem volt. Egyáltalán, miért hagyta őt magára? 
Miért nem vele táncolta az utolsó táncot?” 

A következő fordulónál Emily ismét megpillantotta Nicket. A 
férfi egy sörösbódénak támaszkodva állt és a tekintete rászegeződött. 
Pillantása fagyos volt. Még mielőtt Emily elfordult volna, Nick 
gúnyosan felé emelte a söröskorsóját. 

Nick megmagyarázhatatlan viselkedése annyira zavarba hozta 
Emilyt, hogy először észre sem vette, amikor a fekete hajú férfi 
szorosabban húzta magához. 

Egy perccel később összeütköztek egy másik táncospárral, ekkor 
társa, mintha csak védeni akarná, a mellére vonta Emily fejét. A lány 
idegesen felnevetett. 

Amikor legközelebb meglátta Nicket, a férfi már megint a vörös 
hajú nőt ölelte. A nő annyira hozzásimult, hogy Emily már a 
látványtól is zavarba jött. Nick a vörös sörényre fektette az arcát, de 
tekintete Emilyt kereste. „Nézz ide, nézz csak ide, hogy lásd, mi 
történik!” – mondta a pillantásával. 

Emily elpirult, szeme haragosan megvillant. Partnere érezte, 
ahogy a lány teste megfeszül, és úgy magához szorította, hogy Emily 
a hasában érezte a férfi nadrágszíjának csatját. A lány azonban nem 
hagyta ott a tolakodó alakot, bár a józan ész ezt diktálta volna. 

Amint a zene elhallgatott, a környező falvakból érkezett vendégek 
hazaindultak. Random lakói azonban egyáltalán nem siettek. Az 
utcán sétálgattak, és barátaikkal, ismerőseikkel beszélgettek. 
Szerették volna minél tovább nyújtani ezt a rendkívüli ünnepet. 



Emily álmai szertefoszlottak. Amióta Nick otthagyta, már nem 
élvezte az ünnepséget. A mesebeli Hamupipőke okosabb volt, és 
akkor hagyta ott a bált, amikor még tartott a varázslat, ő viszont 
addig maradt, míg testileg-lelkileg teljesen kimerült. 

A legrosszabb az volt, hogy még mindig magán érezte utolsó 
partnerének izzadt tenyerét. Szerette volna már lerúgni a cipőt fájós 
lábáról, és beállni a hűvös zuhany alá. Észre sem vette, hogy a lába 
akaratlanul is hazafelé viszi. 

A büféhez ért, és ott hirtelen meglátta Nicket. Csak néhány 
méterre állt tőle. A vörös hajú még mindig vele volt, 
hozzádörgölődzött, és sokat ígérőn nézett a férfira. 

Emily megvető pillantást vetett a férfira. A következő pillanatban 
elnémult körülötte minden, mintha egy csapásra eltűnt volna a 
tömeg. Szíve hevesebben dobogott, amikor tekintetük 
összetalálkozott. Nick hirtelen gonoszul felnevetett, és a vörös hajú 
nő vállára telte a kezét. 

Emily sarkon fordult, és utat tört magának a vidáman ünneplő 
emberek közt. A bolt felé vette az útját, de mivel azon az oldalon sok 
ember állt, a hátsó ajtóhoz vezető utca felé indult. 

Ide már csak tompán hatolt el a zaj. Emily hirtelen egyedül érezte 
magát. Kicsit odébb még égtek a lámpások, beszélgettek és 
nevetgéltek az emberek, itt azonban sötétség volt. 

Hát nem ez jellemezte egész eddigi életét? Mindig emberek vették 
körül, de ő elzárkózott előlük. Korábban nem törődött ezzel. Eddig 
büszke volta függetlenségére, és arra, hogy nincs rászorulva senkire. 
De most rájött, hogy semmi sem pótolhatja az emberi kapcsolatokat. 
Nem tudta, mit kellene tennie. 

Lehorgasztott fejjel lépdelt tovább. Egyedül ruhája és cipője 
világított a sötétben. 

Emily hallotta, hogy a vendégek szétszélednek. Kocsiajtók 
csapódtak be, felbőgtek a motorok. Itt-ott „jó éjszakát!” kiáltás 
hallatszott. Mire elérte a hátsó ajtót, már csend borult Randomra. 

– Az ördögbe is, hova tettem? – mormogta maga elé a lány, és 
ruhája zsebében kotorászott. 

A sötétben még a kezét sem látta, nemhogy az apró lakáskulcsot. 



– Várjon, segítek! – szólalt meg valaki hirtelen. 
Emilynek a szívverése is megállt ijedtében. 
– Sajnálom – folytatta a férfi, de hangja hamisan csengett. Inkább 

úgy tűnt, büszke arra, hogy így megijesztette a lányt. 
Az a nyugtalanító tekintetű, izzadt tenyerű ember volt, akivel 

utoljára táncolt. 
Emily ösztönösen az ajtóhoz menekült. 
– Mit keres itt? – kérdezte elfúló hangon. 
A férfi nem felelt, a következő pillanatban azonban hirtelen 

megragadta a lány kezét. 
– Ne! – akarta kiáltani Emily, de csak suttogni tudott. 
A férfi egy szempillantás alatt az ajkára tapasztotta a száját, és 

egész testével az ajtónak nyomta a lányt. 
Emily megmerevedett. Ez nem lehet igaz! Vele, Emily 

Swensonnal nem történhet meg ilyesmi! Nyugton maradt, 
visszatartotta a lélegzetét, és... Csak rossz álom az egész. 

Gyorsan összeszedte magát, agya máris lázasan dolgozni kezdett. 
Bénultsága elmúlt. Teljes erejéből ellökte magától a férfit, és 
segítségért akart kiáltani. 

A kiáltás azonban elhalt az ajkán, amikor észrevette, hogy a férfi 
oldalra billenti a fejét, és szétterpeszti a lábát, hogy visszanyerje az 
egyensúlyát. Teljesen részeg volt! 

– Mi van? – kérdezte a fekete hajú döbbenten. Érezni lehetett 
alkoholos leheletét. 

– Hé, kisasszony, ne olyan hevesen! – emelte maga elé védekezőn 
a kezét, és hátralépett. – Ha nem akarja, elég, ha megmondja. Én 
mindig abbahagyom... 

Nem tudta befejezni a mondatot, mert egy izmos kéz megragadta, 
és úgy odébbpenderítette, hogy néhány métert repült a levegőben. 

Emily rémülten simult az ajtóhoz. Még egy? Csak amikor a fekete 
hajút zsákként felemelte, és a falhoz szorította az előbbi izmos kéz 
gazdája, akkor vette észre, hogy Nick az. Nick ütésre emelte a kezét. 

– Ne! – kiáltotta a lány ijedten. – Hagyd abba, Nick! 
Nick valószínűleg felé fordulhatott, mert a sötétben megvillant a 

szeme. 



– Ne! – ismételte meg a lány, és hevesen megrázta a fejét. – 
Hiszen teljesen részeg. Nem akart bántani... Különben is már 
majdnem elment. 

Nick tétovázott. 
– Nick – mondta a lány halkan. 
Szíve olyan hevesen dobogott, hogy azt hitte, a férfi is hallja. 
Nick lassan leengedte az öklét, de továbbra is fenyegetően nézett a 

részegre. 
– Tűnj el, meg ne lássalak itt még egyszer! 
A férfinak ezt nem kellett kétszer mondania. A falhoz tapadva 

osont el Nick mellett, majd megfordult, és elszaladt, amilyen gyorsan 
csak bírt. Elnyelte a sötétség. Csak egyszer hallatszott, hogy 
nekimegy valaminek. Aztán csönd lett. 

9. FEJEZET 
Emily még mindig dermedten állt az ajtónál. Jobban megijesztette 

az eddig mindig szelíd Nick erőszakos viselkedése, mint a részeg 
támadása. Remegett a lába, úgy érezte, térde mindjárt összecsuklik. 

Nick is ugyanazon a helyen állt, még a tekintetét sem fordította 
felé. 

– Figyelmeztettelek, hogy ne engedd közel magadhoz ezt a fickót! 
– mondta összeszorított fogakkal. 

– Azt mondtad, Michaellel ne táncoljak többet – védekezett 
Emily. – Róla szó sem volt. 

Hallgattak, majd a lány érezte, hogy a férfi felé fordítja a 
tekintetét. 

– Nem tudom, ki az a Michael. De én erre az alakra gondoltam. 
Egész este a nyomodban volt. Még a vak is láthatta, mit akar. 

Elhallgatott, majd megkérdezte: 
– Ugye, nem bántott? 
Emily keserűen felnevetett. Hát ez jó vicc. Eddig ketten csókolták 

meg erőszakkal, és most az egyik – aki éppen most okozott neki nagy 
fájdalmat –, megkérdezi, hogy nem bántotta-e őt a másik. 

– Nem – felelte nyugodtan. – Semmi sem történt. 
Nick lassan közelebb jött, és megállt előtte. 



A sötétség ellenére Emily jól látta homlokába lógó, szőke haját, 
gondterhelt tekintetét. 

– Biztos, hogy minden rendben? – kérdezte a férfi, és 
megsimogatta az arcát. Gyöngéd, szeretetteljes mozdulat volt. 

A lány némán bólintott, és lehunyta a szemét. 
Ebben a pillanatban semmire sem vágyott jobban, mint a férfi 

érintésre. Valami rejtélyes oknál fogva Nick jelentette számára a 
világgal való kapcsolatot. Rajta keresztül vezetett az út egy olyan 
helyre, ahol még sohasem járt, de ahova szeretett volna eljutni. 
Kétségbeesetten vágyott erre a kapcsolatra. Annak ellenére, hogy ez 
a vágy gyűlölt gyengeség volt, képtelen volt tőle megszabadulni. 

„Ez a szerelem? – tűnődött. – Szerelem lenne ez a józan ész 
parancsait elsöprő érzés?” 

– Gyere! Fölkísérlek. 
Emily bólintott, és megfordult. Rögtön megtalálta a ruhája 

zsebében a kulcsát, amit az előbb még hiába keresett, és kinyitotta a 
kaput. Hallotta, ahogy Nick halkan becsukja az ajtót, és elindul 
mögötte a lépcsőn. Utána már csak örömteli szívverését érezte. 

Semmi sem úgy történt, mint ahogy olykor elképzelte, milyen is 
lehet egy férfival. Nem voltak virágok, nem volt udvarlás, és nem 
vallottak neki térde állva szerelmet. Emily mosolygott. Már késő volt 
ilyesmire gondolni. Az álom szertefoszlott, csak a sötét lépcső és a 
néma férfi maradt, aki sohasem ígért semmit, csak azt, hogy úgy érzi 
majd magát, mint egy asszony. 

„Hiszen ennél csodálatosabbat nem is ígérhetett volna!” – értette 
meg hirtelen. 

A szobában Emily a férfi felé fordult, de nem kapcsolta föl a 
villanyt. Az árnyékokkal teli helyiségben Nick is csak egy titokzatos 
árnynak tűnt, de magasabb és hatalmasabb volt, mint a többi. 

– Azt hiszem, iszom egy pohár bort. 
A lány nem tudta, filmben látta-e ezt, vagy olvasta valahol, de 

mindenképpen időt akart nyerni. 
– Jó ötlet. 
Amikor kinyitotta a hűtőszekrényt, halvány fénycsík esett a kőre. 

Ez is elég világítás volt Emilynek, hogy elővegyen két poharat a 



szekrényből, és kihúzza a dugót az üvegből. Különleges alkalmakra 
tartogatta ezt a bort. 

Keze kissé remegett, amikor töltött. „Vajon megbánja-e majd 
valaha is azt, ami ma éjjel történni fog? Nick nem fogja mondani, 
hogy szereti, soha nem is mondta. A lány csodálkozott, mennyire 
nem számít ez most. A szerelem nem áru, amivel üzletel az ember, és 
olyan sokáig tartja vissza, amíg hasonló értékben nem kap érte 
valamit. Csak odaajándékozni lehet. Feltétel nélkül. 

Emilyt csodálatosképpen büszkeség öntötte el, hogy ő is képes 
ilyesmire. Hogy képes szerelmet adni, pedig nem is tudja, 
viszontszereti-e a férfi. 

Fogta a tálcát, és bevitte a nappaliba. Keze már nem remegett, a 
bor szinte meg sem moccant a pohárban. 

– Nick? 
Emily megtorpant az ajtóban. Csönd volt. 
– Nick? Semmi válasz. 
Emily sokáig állt ott mozdulatlanul. Végül egészen lassan ment 

oda az asztalhoz, mintha minden lépés éles fájdalmat okozott volna 
neki. Letette a poharakat, és felkattintotta az állólámpát. A kattanás 
majdnem elnyomta a lentről hallatszó ajtócsukódást. A lány mégis 
meghallotta. 

Emily felegyenesedett a hintaszékben, és kinézett a hálószoba 
ablakán. Nem tévedett, lassan hajnalodott. 

Órák óta először nézett az éjjeliszekrényen ketyegő vekkerre. Öt 
óra múlt. Hála istennek! Nemsokára vége az éjszakának. 

Emily újra hátradőlt, és hintázni kezdett. Újra és újra ellökte 
magát a lábujjaival. 

Vékony póló és bugyi volt rajta, de így is melege volt. A sötétség 
beálltával sem csökkent a hőség. Fehér ruhája összegyűrve hevert a 
padlón. 

„Túl késő, túl késő, túl késő” – állandóan ez járt a fejében, mióta 
Nick elment. Az utóbbi huszonnégy órában sok mindent tanult. 
Nickről, a szüleiről és boldog házasságukról, örömről, szerelemről, 
és legfőképpen önmagáról. De túl későn jött rá ezekre az 
igazságokra. 



A lassan világosodó égbolt furcsa színbe öltözött. Emily 
összehúzott szemöldökkel figyelte, hogyan kel föl a nap. A karfára 
támaszkodott, és lassan fölállt. Annyira fáradt volt, hogy észre sem 
vette a láthatáron gyülekező felhőket. 

* 
– Emily! 
Mary Swenson hangjában aggodalom csengett. Természetesen 

örült, hogy látja a lányát, de még sohasem fordult elő, hogy Emily 
vasárnap délelőtt és bejelentés nélkül jelent volna meg. 

– Jó reggelt, anya! – mosolygott Emily csüggedten a hátsó ajtóra 
szerelt szúnyogháló mögött. 

Mary gyorsan a kötényébe törölte a kezét, és kinyitotta az ajtót. 
– Az ég szerelmére, gyere be! Bármikor szívesen látunk. Ülj le, 

hozok egy csésze kávét. Valami nincs rendben a boltban? Nehogy azt 
mondd, hogy megint bedöglöttek a hűtőszekrények. Az ilyen 
hőségben végzetes lenne. Apád a csűrbe ment. Ha beszélni akarsz 
vele... 

– Anya! – ragadta meg a kezét Emily, amikor anyja a tűzhely felé 
indult. – Ne aggódj! Semmi sem történt. Csak látni akartalak, ennyi 
az egész. 

Mary aggodalmasan nézte a lányát. Emily megváltozott. Talán a 
haja miatt, amit ma nem fésült rendesen hátra, hanem összeborzolt a 
homlokán. Úgy nézett ki, mintha mosás után elfelejtette volna 
megszárítani. Egészen jól állt neki. De eddig mindenfajta 
rendetlenség idegen volt Emilytől. Éppilyen szokatlannak tűnt, hogy 
levágott szárú farmernadrágot és pólót viselt. Pólója olyan volt, 
mintha abban aludt volna. 

Emily is úgy nézett anyjára, mintha azelőtt sohasem látta volna. 
Olyan átható tekintettel szemlélte, hogy Mary zavarba jött, amikor 
lánya tekintete végigsiklott az arcán, világoskék ruháján, 
kikeményített, fehér kötényén, majd megállapodott az arcán. 

Egy pillanatra olyan csend támadt, hogy Mary meghallotta még a 
tücsökciripelést is, ami egyébként annyira hozzátartozott az 
életükhöz, hogy ügyet sem vetettek rá. 



– Emily – fogta meg a lánya kezét. – Mi történt? 
Emily megpróbált nevetni, de nem sikerült neki. 
– Ma reggel itt volt – mondta Mary nyugodtan. Úgy látszik, 

megértette, mit vár tőle a lánya. 
– Elbúcsúzott. 
Emily a földet bámulta. Nem tudott erre mit mondani. Nagyot 

nyelt, és megszorította az anyja kezét. 
Mary olvasni próbált a gondolataiban. 
– Nick az egész délutánt Tollefsonéknál tölti. Megígérte 

Martinnak, hogy részt vesz az ünnepségen. Emily! – emelte fel 
mutatóujjával a lány állát – Menj utána! El kell mondanod neki, hogy 
mit érzel – ismételte meg, amit már az esőünnepen is javasolt. 

Emily sóhajtott, és megrázta a fejét. 
– Nincs rá szükség. Úgyis tudja. Azt hiszem, egész idő alatt tudta. 

Mégis elment. 
Mary gondterhelten felvonta a szemöldökét. 
Emily nyelt egyet, hunyorgott, majd anyja vállára fektette a fejét. 
Érdekes, hogy egy felnőtt nő ugyanolyan vigasztalónak érzi anyja 

karját, mint egy gyermek. Emily éveken át büszke volt arra, hogy 
nincs szüksége vigasztalásra, hiszen az erős emberek egyedül is 
boldogulnak. 

De ha ki akarta volna önteni valaha is a szívét, akkor sem jutott 
volna eszébe, hogy anyjához meneküljön, ahhoz az asszonyhoz, akit 
ugyan szeretett, de egy kicsit meg is vetett, mert túl gyöngének 
tartott. Inkább apját választotta volna. Most azonban érezte Emily, 
hogy anyjából eddig nem ismert erő árad belé. 

Carl Swenson végzett a pajtában, kinyitotta a konyhaajtót, és a 
földbe gyökerezett a lába. Amikor meglátta felesége és lánya 
rászegeződő pillantását, azon tűnődött, nem lenne-e okosabb 
visszavonulni a pajtába, és ott nyugodtan kivárni, míg a világ 
visszazökken rendes kerékvágásába. Emily sohasem bukkant föl 
bejelentés nélkül a gazdaságban, és sohasem sírt. Ha jól 
utánagondolt, azóta nem látta sírni, hogy még mint icipici kislánynak 
megmagyarázta neki, a gondokon nem sírással, hanem szívós, kitartó 
munkával kell úrrá lenni. 



Több, mint húsz év óta először érzett emiatt lelkiismeret-furdalást. 
Átültette lányába az őslakók gondolkodásmódját és makacsságát, 
amivel, úgy vélte, szinte mindent el lehet érni. Csak a szerelem volt 
kivétel ez alól. Akinek megvolt ez a magában véve dicséretes 
tulajdonsága, nehezen tudta kimutatni az érzelmeit. 

Most pedig Emily sírt. Vörös, dagadt szeméből ítélve 
meglehetősen régóta. Pillantása a feleségére tévedt, és észrevette, 
hogy Mary arca szintén nedves. 

Carl Swenson megint a lányára nézett, és neki is gombóc nőtt a 
torkában. 

– Nem nyújtotok valami szép látványt – morogta, és közben arra 
gondolt, egyiküket sem látta még ilyen szépnek. 

– Nemsokára a vidék összes legye itt nyüzsög a konyhánkban – 
figyelmeztette Mary. 

Carl hevesen berántotta maga mögött a szúnyoghálót, és nagyot 
nyelt. Ádámcsutkája fel-alá mozgott. 

– Felhők gyülekeznek – jelentette be. 
– Hála istennek! – kiáltotta Mary, és felugrott. 
Valószínűleg ez volt az egyetlen dolog, ami el tudta terelni a 

figyelmét lánya szerelmi bánatáról. Majdnem összeütköztek, amikor 
mindhárman egyszerre kiszaladtak. 

Fölöttük még kék volt az ég és párás a levegő, de nyugaton 
hatalmas, fekete viharfelhők tornyosultak. 

Mary a szeméhez emelte a kezét, és arrafelé kémlelt. 
– Eső – suttogta tiszteletteljesen, ahogy más vidékeken az 

emberek „élet”-et mondanak. 
Emily a csűr mögötti csupasz földet nézte, ahol már teljesen 

kiszáradt a vetés. Milyen különös, hogy éppen Nick elutazásának 
napján érkezik az eső. Mintha a sors Nick hiányáért valami kárpótlást 
akarna adni. 

– Remélhetőleg más nem lesz belőle – jegyezte meg Carl 
gondterhelten. 

A hőség nyomasztó volt és elviselhetetlen. A levegő nem 
mozdult. Mintha a természet is visszafojtott lélegzettel várakozott 
volna. 

– Figyeltek? – suttogta Mary. – Nem ciripelnek a tücskök. 



Emily végignézett a kiszáradt vidéken. Baljós csend ülte meg a 
tájat. „Vihar előtti csend” – gondolta. A természet némasága 
ítéletidőt jósolt. 

– Jég is lehet – mondta Carl aggódva. – Legjobb lesz, Emily, ha 
visszamész, és leengeded a redőnyt a kirakatablakok előtt. 

Emily mélán bólintott. Mint a többi boltnak az ablakán, az övén is 
redőny volt. Sokba került, de még mindig olcsóbb, mint állandóan 
üvegeztetni az ablakokat. Régen engedte le a redőnyöket utoljára. 

Anyjához fordult, és szeretettel átkarolta. 
– Figyeljétek az eget, és ne felejtsétek el bekapcsolni a rádiót! – 

figyelmeztette őket. 
Amikor indulni akart, Mary a vállára tette a kezét, és a szemébe 

nézett. 
– Miért nem mész be visszafelé Tollefsonékhoz? Gratulálhatnál 

nekik az aranylakodalmuk alkalmából. Mindenesetre, ha találkoznál 
Nickkel, üdvözöld a nevemben! 

Régebben Emily csak mosolygott volna anyja házasságközvetítő 
próbálkozásain, de ma nem volt hozzá kedve. 

– Már kifejeztem nekik szerencsekívánataimat, amikor reggel 
elvittem a virágokat. 

Még mielőtt Mary válaszolhatott volna, a kocsijához szaladt. 
– Ne feledjétek a rádiót! – kiáltotta még egyszer, majd beszállt, és 

beindította a motort. 
– Az ördögbe is! – szaladt ki Mary száján, mikor a lánya elhajlott. 
Carl Swenson nem hitt a fülének. Harminc évi házasság után 

először hallotta szitkozódni a feleségét. 

Még mielőtt kikanyarodott volna a városba vezető útra, Emily 
bekapcsolta a rádiót. Inkább megszokásból tette, mint aggodalomból. 
Tavasszal és nyáron sokszor vonulnak át viharfelhők Minnesota 
fölött, de csak ritkán hoztak vihart. 

Annak, aki élvezni akarta e vidék gazdag termését, meg kell 
tanulnia együtt élni a kiszámíthatatlan természettel. Az a néhány fa, 
amely ezen a vidéken nőtt, megbirkózott a síkság fölött száguldó 
heves viharokkal. Az itt lakó emberek hasonlítottak ezekhez a 
fákhoz. Az országban sehol sem volt olyan szervezett a viharjelző 



szolgálat, mint itt. Az új készülékek mérni tudták a távoli 
szélsebességet is, és figyelmeztettek az esetleges pusztító 
szélviharokra: Ez persze nem védett meg a károktól, de legalább az 
emberek fedezékbe húzódhattak. 

Ilyen esetekre Emily a boltja alatti pincében rendezett be egy 
sarkot. Takarókat, élelmet, zseblámpát és elemes rádiót tartott ott. 
Évente hatszor-hétszer hangzott fel a vészjelző. Ha ma is megszólal, 
lemegy, és ott vészeli át az ítéletidőt. 

Lassan tekergette a gombokat, míg végre talált egy adót, ahol 
minden órában mondtak időjárás-jelentést. 

„... erős vihar nyugatról” – jelentette a bemondó tárgyilagos 
hangon. – Nebraskából, Kansasból és Iowából heves zivatart, tojás 
nagyságú jégcsőt, és heves szélvihart jelentettek. Számolni kell azzal, 
hogy széltölcsérek keletkezhetnek. Kérjük, hagyják bekapcsolva 
készülékeiket, és figyeljék a híreket!” 

Emilynek hirtelen olyan érzése támadt, hogy egy nagy, sötét 
teherautó követi. Belenézett a visszapillantó tükörbe, és megrettent. 

– A mindenit! – csúszott ki a száján, mert nem teherautó volt, amit 
látott. Beletaposott a fékbe, s hátrafordult, hogy jobban szemügyre 
vegye az eget. Aztán újra Random felé nézett, háztetői még 
csillogtak a napfényben, míg Emily mögött már elsötétült az ég. 

– Túl gyorsan jön – suttogta a lány ijedten. 
Amikor a szüleitől elindult, a felhők még messze mögötte jártak. 

Emily fel akarta hangosítani a rádiót, de az előbb még tisztán 
hallható hang elnémult. Végül talált egy minneapolisi adót, amely 
szintén a közelgő viharra figyelmeztetett, de az alig ötven 
kilométerre fekvő helyi adó néma maradt. 

Emily még egyszer hátrafordult, majd beletaposott a gázba. 
Mögötte ijesztő gyorsasággal száguldottak a viharfelhők és 
elborították az egész látóhatárt. Lejjebb az ég koromfekete volt. 
Mintha vonalzóval húzták volna meg a határt, csak egy vékony, 
szürke csík maradt föld és ég között. Köztudott, hogy az ilyen 
felhőkből támadnak a forgószelek. Emily nem akarta, hogy a 
kocsiban érje a vihar. 

* 



Amikor Emily elérte a városka határát, teljes erejével fékeznie 
kellett, hogy még idejében meg tudjon állni. Az utcán mindenfelé 
emberek ácsorogtak, és gondterhelten néztek nyugat felé. 

A lány megállt, leállította a motort, és kiugrott a kocsiból. 
A helyzet félelmetes volt. Sápadt, zöldes derengés vette körül a 

várost. Emilynek izgatottan vert a szíve. A felhők kísérteties 
csendben hömpölyögtek az égen. 

Randomban elnémult a hétköznapok zaja. A kutyák nem ugattak, 
a madarak nem csiripeltek, semmi sem mozdult. 

Emily ismerős arcot keresett a tömegben, közben szinte hallani 
vélte a csöndben az emberek lélegzését. 

– Herman! – lépett oda a szomszédjához. – Látott már valamit? 
A férfi továbbra is nyugat felé nézett. Hirtelen fölemelte a kezét. 
– Ott fent... Ki tudja venni? 
Emily az égre nézett. A felhőből fehér, összecsavart kötélhez 

hasonló valami lógott ki: egy szél tölcsér keletkezésének első jele. 
– Talán felemelkedik – suttogta a lány a felhőt figyelve. 
– Lehetséges – mondta Herman, de a hangja feszült volt. 
A többiek is ugrásra készen várlak. 
– Egy széltölcsér már szétrombolta a haverfordi rádióállomást. 
Emily némán bólintott. Most értette meg, miért némult el az adó. 
– Aztán a felhő újra magába szívta a forgószelet – folytatta 

Herman fojtott hangon. – A meteorológiai intézet nem jelzett több 
szélvihart, nekem mégsem tetszik az a kis fehér csík ott fönt. Mi a 
véleménye, Emily? 

Emily felelni akart, de még mielőtt megtehette volna, a felhőből 
további fehér szálak ereszkedtek alá, és egyesültek az elsővel. Egy 
szempillantás múlva már forgott is a kötél. 

– Istenem, de gyorsan megy! – suttogta Herman. 
Hirtelen olyan zúgás támadt, mintha vonat közeledne. 

Ugyanabban a pillanatban megszólalt a vészjelző. 
Ijesztő és lenyűgöző látvány volt, amint a felhőből forgószél 

támadt. Emilynek földbe gyökeredzett a lába. A természet pusztító 
lényt hozott a világra. 

A tölcsér szédítő sebességgel forgott, majd a földnek vágódott. 
Feketésbarna örvény emelkedett a fehér kötél fölé. Emily tudta, hogy 



ez a földtől, fáktól és épülettörmeléktől származik, amelyeket a szél 
akkor sodor magával, amikor először érintkezik a földdel. Mint egy 
farkával csapkodó kígyó, rohant a forgószél Random felé. Alig 
hallották meg a zúgását, máris hatalmas ökölként csapott le a 
főutcára. 

Emily hátratántorodott, és nem látott semmit, mert a szemébe 
szállt a fűrészpor. 

Herman megragadta a karját, behúzta a háztartási boltba, és onnan 
egyenesen a pincébe. Emilynek eszébe jutott, hogy nem engedte le a 
redőnyt a boltjában. Most azonban már késő volt. 

– Nem hiszem, hogy ide csapódna be – próbálta túlkiabálni 
Hermán a fülsiketítő lármát. – De sohasem lehet elég óvatos az 
ember. 

A sötétben kitapogatta a viharlámpát, és meggyújtotta. A sarokban 
álló rozoga székekre mutatott. 

– A tetőt betonnal erősítettem meg. Itt nyugodtan kivárhatjuk a 
végét. 

Emily kitörölte a szeméből a fűrészport. Bólintott, majd leült. 
Az első öt percben túl nagy volt a zaj ahhoz, hogy 

beszélgethessenek. Ezután hirtelen akkora csend támadt, hogy Emily 
már azt hitte, csak álmodta a vihart. Némán néztek a tetőre, majd 
szégyenkezve pillantottak egymásra, mint két gyáva nyúl, aki 
megijedt a saját árnyékától. 

– Úgy látszik, a vihar egyszerűen átugrotta a várost. Egy pillanatig 
azt hittem, nem ússzuk meg – mondta Herman, mintha magyarázattal 
tartozna azért, mert elbújt a pincében. 

– Én is – vallotta be Emily, és idegesen mosolygott. – Még 
sohasem láttam ilyen közelről forgószelet. 

A háztartási boltban semmi sem változott. Csend volt, csak az eső 
dobolt az ablaküvegen. A vihar elfújta a fűrészport. Az ünnep 
maradványai nedves csomókban tapadtak a házak falához. Máshol 
ágak és törött tetőcserepek hevertek. Valószínűleg áram sem volt. De 
komolyabb kár nem érte a várost. Az élet visszatért megszokott 
kerékvágásába. 



Emily és Herman mozdulatlanul álltak a kirakatnál, és a rég várt 
esőt nézték. 

– Megérte az ijedtséget – mondta Herman tűnődve. 
– Szerintem is – helyeselt Emily. 
– Csak az a kár, hogy a vihar nem várt még néhány órát. Biztosan 

tönkretette Tollefsonék ünnepségét. 
A férfi zsebre dugta a kezét, és a szeme sarkából figyelte Emilyt. 
– Elmegy még hozzájuk? 
A lány nem nézett rá, csak megrázta a fejét. 
– Nick ott van. 
– Hallottam róla. 
Egy ideig csak az eső kopogása hallatszott, majd Herman 

felsóhajtott. 
– Azt mondta, örökre elmegy. 
Emily nem válaszolt. 
– Azt hittem, el akar tőle búcsúzni, mielőtt elutazik. 
A lány felkapta a fejét, de Herman sietve az ablak felé bámult. 
– Nagyon fog nekünk hiányozni. Majdnem mindenki azt szerette 

volna, ha letelepszik nálunk. 
– Akkor „majdnem mindenki” megkérte, hogy maradjon – mondta 

Emily dühösen. 
Herman bólintott. 
– Igen, ezt tették. 
Feszült csend támadt. 
– Csak maga nem – nézett rá kérdőn a férfi. 
Emily nem felelt. 
Herman végül elfordult. A záporból szemerkélő eső lett, amely 

tartósnak ígérkezett. Herman hirtelen összehunyorította a szemét, egy 
teherautó fékezett csikorogva a bolt előtt. 

Izmos férfi szállt ki belőle, kalapjáról csöpögött a víz. „De hiszen 
ez Fred Larson!” – gondolta Emily meglepetten. A férfi a kocsi 
lépcsőjén állva tölcsért formált a kezéből. 

– Segítséget kérünk! 
Újra beszállt, és rátenyerelt a dudára. Emily azonnal kirohant. 

Ijesztőbbnek találta a dudát, mint korábban a sziréna hangját. A 
főutcán ablakok és ajtók nyíltak ki. 



– A vihar a földdel tette egyenlővé Tollefsonék farmját! – kiáltotta 
a férfi. 

Emilynek majdnem megállt a szívverése. Szeme előtt megjelentek 
az ottaniak: Martin, Harriet, a gyerekeik, az unokáik és Nick. 

– Megsebesült valaki? 
Egyedül Herman merte kérdezni azt, amire mindannyian 

kíváncsiak voltak. 
– A pincében rekedtek – felelte Fred. – A ház rájuk omlott. Ki kell 

ásnunk őket. Egyikük sajnos megsebesült. Nem tudom, mennyire 
súlyos, de vérzik. Az öreg Simon unokája. Hogy is hívják? 

Emilynek meg kellett kapaszkodnia, hogy el ne essen. 
– Nick – suttogta maga elé hangtalanul. – Nicknek hívják. 
– Te jó ég! – kiáltotta Herman. 
– Gyertek már! – csapolt türelmetlenül Fred Larson a hűtő 

tetejére. 
A körülölte állók megmozdultak. Néhányan a rakodótérre 

ugrottak, mások beszálltak a teherautóba. A többiek szétszéledtek, 
hogy a saját autójukkal kövessék Fredet. 

10. FEJEZET 
Emily nem emlékezett arra, mikor rohant a kocsijához. Az előbb 

még Herman mellett állt, és némán ismételgette Nick nevét, aztán 
egyszer csak a kormány mögött találta magát. Elfordította a kulcsot. 
Szíve vadul kalapált. Kezét már a sebességváltóra tette, amikor 
Herman feltépte az ajtót, és beugrott mellé. 

– Hívjátok a seriffet! – kiáltott ki valakinek. 
A következő pillanatban Emily a gázra taposott. 
– Kapcsolja be az ablaktörlőt, Emily! – mondta Herman meglepő 

nyugalommal, és a biztonsági öv után nyúlt. 
A lány bal kezével a műszerfalon matatott, míg jobb kezével 

görcsösen kapaszkodott a kormányba. 
– Nem találom! – kiáltotta kétségbeesetten. 
Herman nagy nehezen átnyúlt a feje fölött, és megnyomott egy 

gombot. A következő pillanatban két száraz folt jelent meg az 
ablakon. 



„Tulajdonképpen nem szabadna vezetnem – gondolta Emily. – 
Még sohasem hajtottam ilyen gyorsan, az út vizes, bármelyik kanyar 
mögött kidőlt fák heverhetnek, és...” 

– Lassabban, Emily! – zökkentene ki a gondolataiból Herman 
halk, figyelmeztető hangja. – Mindjárt odaérünk az elágazáshoz. 

A lány engedelmesen levette a gázról a lábát, és balra nézett, de 
csak a végtelen földeket látta. 

– Nem, még nem – ellenkezett. – Majd a pajtánál. Akkora, hogy 
már egy kilométerről is látni... 

– Lassabban, Emily! – ismételte Hermán nyugodtan. – Most ne 
keresse a csűrt, hiszen összeomlott. 

Az autó megpördült, amikor Emily fékezett. Lekanyarodtak a 
földútra, amelyen néhány órája hajtott végig a virágokkal. Egyre több 
jel mutatta a szélvihar pusztítását. 

Balra egy rakás kitépett fatörzs hevert, mintha egy őrült dobálta 
volna őket egymásra. Emily emlékezett rá, hogy reggel itt még fiatal 
nyírfaligetet látott. Kissé távolabb százéves lucfenyőket csavart ki a 
vihar. És ott, ahol semmit sem lehetett kitépni, a tornádó a föld egy 
részét sodorta odébb jó háromszáz méterrel. Ez az út vezetett most a 
Tollefson tanyára. 

– Semmit sem látok – suttogta Emily nyugtalanul. 
– Várjunk, míg közelebb érünk – próbálta nyugtatni Herman, de 

az ő hangja is remegett. 
Továbbra is siralmas látvány tárult a szemük elé. Az út mindkét 

oldalát fehér gyapotcsomók borították. A csűr, amely akár tízezer 
bálát is befogadott, kártyavárként omlott össze. 

Hét méterrel odébb a fejőház viszont úgy állt ott, mintha mi sem 
történt volna. Megkímélte a vihar, amely összevissza száguldozott. 

A lakóházat mintha belülről robbantották volna föl. Amerre a 
szem ellátott, mindenütt romok hevertek. A betonalapon egy halom 
deszka és kő tornyosult. 

Azon a helyen, ahol valamikor a nappali állt, Harriet Tollefson 
sértetlen állóórája meredt az égre. 

Emily és Herman már kiugrottak a kocsiból, és a romok felé 
rohantak, amikor megérkezett Fred Larson az első segédcsapattal. 



Egyetlen férfi állt csak a törmelékhalomnál, és megpróbálta 
szabaddá tenni a pincébe vezető utat. 

Magas volt, s mintha az öreg Martin Tollefson lépett volna eléjük 
fiatalabb korában. A fia lehetett, vagy talán az egyik unokája? Emily 
ért oda elsőnek. 

– Hol van Nick? – kiáltotta, és megragadta a férfi karját. 
Az ember zavartan hunyorgott. Tanácstalanul tárta szét, majd 

zárta össze megint a karját, mintha még most is odébb akarna tenni 
valamit az útból. 

– Ki kell hoznom őket! – kiáltott fel hirtelen, és lerázta magáról a 
lányt. 

– De hol van Nick? – kérdezte Emily kétségbeesetten. – Fred azt 
mondta, hogy megsebesült. 

A segítők szétszóródtak a romok között, és elsodorták Emilyt. A 
lány érezte, hogy valaki a vállára teszi a kezét, és megpróbálja maga 
felé fordítani. Dühösen ki akart szabadulni, de a vasmarok nem 
engedett. 

Akárki volt is, el akarta húzni attól az egyetlen embertől, aki 
választ tudott volna adni a kérdésére. Emily megfordult, hogy 
szembeszálljon vele, majd hirtelen megtorpant. 

– Semmi bajom, Emily – mondta Nick halkan. 
A férfi haja csuromvizesen lógott. A homlokába lógó tincsekből 

szempillájára és sápadt arcára csöpögött a víz. Jobb szemöldöke 
fölött szörnyű seb éktelenkedett, amelyből vér szivárgott. De a szeme 
kéken csillogott, ő maga pedig mosolygott. 

– Elég erősen vérzett – mondta Nick, amikor észrevette, hogy 
Emily ijedten vizsgálgatja a sebet. – A fejsérülések már csak ilyenek. 

Emily az ajkába harapott. Életében először nem tudta, mit is 
kellene tennie. Arca elé kapta a kezét, és elzokogta magát. 

– Emily! 
Nick kinyújtotta a karját, és gyöngéden magához húzta a lányt. 

Emily a férfi vállára hajtotta a fejét, és tovább sírt. Egy kis idő múlva 
Nick halkan felnevetett. 

– Mi lesz a jóhíreddel, Emily? Hiszen tudod, mit fognak gondolni 
az emberek, ha meglátják, hogy a vállamon sírod ki magad! 



De Emily most már soha többé nem akarta elengedni őt. Az 
emberek legfeljebb azt gondolják, amit már eddig is gondoltak. Úgy 
tűnt, mindenki régen tud mindent. Csak ő nem sejtett sokáig semmit. 

Nick semmit sem kívánt jobban, mint hogy Emilyt ölelhesse. De 
erre most nem volt idő. A lány vállára tette a kezét, és gyöngéden 
eltolta magától. Lehajolt, és a szemébe nézett. 

– Figyelj rám, Emily! – mondta gyöngéden. – Nem ez a 
legalkalmasabb idő erre. Ki kell mentenünk azokat, akik a picében 
rekedtek. 

Nick olyan hirtelen engedte el, hogy a lány majdnem elesett. Arra 
gondolt, hogy majdnem elvesztette a férfit. Ugyanakkor eszébe 
jutottak Martin, Harriet és a többiek. A férfi után sietett, arra a 
helyre, ahol Herman megpróbált félretolni egy tetőgerendát, amely 
éppen a pinceajtó elé zuhant. 

– Az ördögbe is! – lihegte Herman. – Túl nehéz. Hozzátok a 
traktort! 

Emily aggódva nézegette a gerendát. Olyan volt, mint egy fatörzs, 
és csak három méternyi látszott ki belőle a romok alól. Nick 
megrázta a fejét. 

– A traktort maga alá temette a pajta. De ennyi kéz meg tudja 
mozdítani. 

Leguggolt, átfogta a gerendát, és a rá jellemző vidám mosollyal 
intett a többieknek. 

– Rajta, emberek! Vigyük el ezt innen! 
A körülötte állók – Emilyt is beleértve – úgy néztek rá, mint aki 

elvesztette az eszét. 
– Nick! – tette a vállára a kezét Herman. – Lehetetlen kézzel 

megmozdítani. Túl nagy. Fred hazamegy, és elhozza a traktorját. 
De Nick nem adta föl. Szemében elszánás csillogott. 
– Nem hiszem, hogy ki tudjuk várni – mondta erőltetett 

nyugalommal. – Azt sem tudjuk, megsebesült-e valaki. 
Emily gondterhelten nézte, milyen sápadt a férfi. Veszélyes lehet, 

ha most megerőlteti magát. Leguggolt mellé. 
– Hermannak igaza van – mondta halkan. – A gerenda tényleg túl 

nehéz. Nem tudod megmozdítani. 
A férfi mosolygott. 



– Egyedül nem is. Egyedül egyikünk sem képes mindenre, Emily. 
Aztán munkához látott. Elfordította a fejét, lehunyta a szemét, és 

összeszorította a fogát. Emily látta, ahogy a karján megfeszülnek az 
izmok. Döbbenetes volt, ahogy egyedül küszködött, míg a többiek 
csak mozdulatlanul figyelték, mert meg voltak győződve arról, hogy 
hiába fárad. De ő legalább megpróbálta a lehetetlent. 

Emily mosolygott: A világon senki sem adta fel olyan nehezen a 
harcot, senki sem volt olyan őrülten nyakas, mint az illeni lakosok. 

Emily szó nélkül megragadta a gerendát. Észre sem vette, hogy a 
szálkák felsebzik a kezét. 

Nick egy pillanatra kinyitotta a szemét, és a lány arcára pillantott. 
Egy makacs kék szempár keresztezett egy makacs zöld szempárt, így 
indultak harcba első közös ellenségük ellen. 

– Nem hagyhatom – morogta Herman, és Nick másik oldalára állt. 
Nemsokára mindenki odasereglett. Nyögés és sóhajtozás nyomta 

el az eső egyenletes kopogását. Nem sokkal később fa ütközött 
fémnek, betonnak és üvegnek, míg végre elmozdult a hatalmas 
gerenda. 

* 
Emily sohasem felejti el azt a napot, amikor a szélvihar 

lerombolta Tollefsonék farmját, noha mindössze egyetlen kép maradt 
meg élesen az emlékezetében. Rémülete a pusztítás láttán megszűnt. 
Elhomályosult az a kép is, amikor végre kitárult a pinceajtó, és 
Martin a családjával együtt sértetlenül mászott elő. Csak az maradt 
meg élénken az emlékezetében, amit a két esemény között Nickkel 
együtt átélt. Elszántság és céltudatosság, egyfajta párját kereső belső 
erő rejtőzött a csillogó szemek és a kisfiús vigyor mögött. 

Miután eltolták a gerendát, Nick megszállottként tovább 
dolgozott. Az esőtől hunyorogva rakta arrébb a faldarabokat és 
bútorokat, mintha nem lett volna súlyuk. A póló a testéhez tapadt, 
amikor izmai megfeszültek, és nedves ráncokban lógott, amikor 
pihent. Néha egészen vörös lett az arca, nyakán kidagadtak az erek. 
Ilyenkor csípőre telt kézzel hátrahajolt. Ettől egy pillanatra megszűnt 
benne a feszültség. 



Bármit is tett, legyőzhetetlennek tűnt. Olyan ember volt, aki nem 
hagyja, hogy a nehézségek úrrá legyenek rajta. Nemcsak a teste, de 
szíve és a lelke is erős volt. 

Egymás mellett dolgoztak. Emily nem törődött felsértett kezével, 
és egyre erősödő izomlázával. Néha lopva Nickre pillantott. Bár eső 
és izzadtságcseppek homályosították el a látását, észrevette, hogy 
Nick is hasonlít a többiekre. Például Emily apjára, aki még a vihar 
előtt merev arccal, összeszorított fogakkal indult szénát hordani. 
Vagy a nagyapjára, aki makacsul egészen a haláláig művelte a 
földjét. 

Ez a vidék ilyen férfiakat szült. Emily először gondolt arra, hogy 
Nick is közülük való, és mindig is az volt. 

Nem okozott gondot, hogy ideiglenes otthont keressenek 
Tollefsonéknak. Az emberek szinte összevesztek azon, kit érjen az a 
megtiszteltetés, hogy befogadhassa Martint és Harietet. 
„Valószínűleg egy hét sem telik bele, és máris helyreállítják a pajtát 
– gondolta Emily mosolyogva. – Biztos a ház is nemsokára áll.” 

Fred Larson és Harriet már beszállt a teherautóba, de Martin 
hátramaradt, és végignézett a pusztaságon, ahol nemrég még a 
tanyája állt. Emily és Nick mellé lépett. 

– Szép kis felfordulás – jegyezte meg halkan az öreg. 
Emily majdnem megint elsírta magát. 
– De – folytatta, és ráncos arca elvigyorodott –, hát nem ez volt a 

legcsodálatosabb eső, ami valaha is esett? A vetés nemsokára szárba 
szökken. 

Elnevette magát, és Emily megértette, hogy Martint nem kell 
sajnálni. 

– A családnak semmi baja – folytatta a férfi. – Még az állatok is 
megmenekültek. Az épületeket pedig egykettőre helyrehozzuk. 

Emilyre nézett, és fölemelte a lány állát. 
– Hát nem megmondtam, gyermekem, hogy az élet nagyon szép is 

tud lenni? 
Emily megrázta a fejét, és ránevetett. 
– Bolond maga, Martin, tudja-e? 
Az öreg bólintott, és rákacsintott. 



– Annak kell lennem, ha már erre a világra születtem. Hát akkor... 
Felült a felesége mellé a teherautóra, és búcsút intett a többieknek. 
– Nagyszerű ember – jegyezte meg Nick tűnődve, amikor a kocsi 

tovagördült. 
– Martin paraszt – mondta egyszerűen Emily. 
Büszke volt Martinra és a hozzá hasonló emberekre, akik emelt 

fővel viselték el a sors csapásait. Nickre nézett. 
– Megint vérzel! – kiáltotta ijedten. 
Nick megérintette a homlokán a sebet, majd amikor látta, hogy a 

keze véres lett, vállat vont. 
– Ne vigyelek be a kórházba? – kérdezte aggódva Emily. 
– Elfelejtetted, hogy orvos vagyok? Különben is egyenes vágás. 

Egy-két öltéssel megúszom. Majd elintézem, ha hazaérek. 
Vidám arcot vágott, de nem tudta elleplezni fáradtságát. Hirtelen 

elsápadt, és nevetése is erőtlenül csengett. Az események kissé 
megviselték. 

– Gyere! – mondta Emily határozottan. 
Megfogta Nick kezét, és a kocsijához vezette a férfit. 
– Hazaviszlek. 
– Jó, drágám. 

* 
Még a Simon tanyára vezető göröngyös úton sem ébredt föl Nick, 

bár a feje ide-oda csapódott az autó rázkódásától. Emily fékezett a 
ház előtt, és leállította a motort. Nem szállt ki. 

A férfi haja már megszáradt. Le kellene már vágni, – gondolta a 
lány, amikor észrevette, hogy néhány tincs belelóg a férfi szemébe. 
Kinyújtotta a karját, hogy kisimítsa a fürtöket Nick homlokából, de 
rögtön ijedten húzta vissza a kezét, mert a férfi szemhéja 
megmozdult. Nick felnézett. „Ilyen kristálytiszta lesz az ég is a vihar 
után” – villant át Emily agyán. 

Az eső elállt, de a fákról még csöpögött a víz. 
Nick felegyenesedett. 
– Kellene egy kis segítség a sebem ellátásához. Bejössz? 
Emily bólintott, és ki akart szállni, de hirtelen megtorpant. 



– Ez egyszerűen nem létezik! 
A távolabb álló, fehérre meszelt faház pontosan olyan volt, akár a 

többi ezen a vidéken. Csak egyvalamiben különbözött tőlük. 
Varázslatosan szép, széles virágágy vette körül, tele ezernyi fehér, 
sárga és rózsaszín százszorszéppel. Köztük vezetett fel a lépcső a 
tornácra. 

Nick mosolygott. 
– Még nagyanyám ültette egykor ezeket a virágokat. Nagyapa 

mesélte, hogy mindennél jobban szerette a százszorszépet. Az öreg 
órák hosszat bíbelődött a virágokkal. A százszorszépek 
emlékeztették nagyanyámra, amikor egyedül maradt. 

Emily Art Simon sírjára gondolt, és bólintott. 
Az sem lepte meg, hogy Art Simon kínosan tiszta házában minden 

arra az asszonyra emlékeztetett, aki már huszonöt éve meghalt. 
Amikor keresztülmentek az előszobán, Nick egy fiókos 

szekrényre mutatott. Tucatnyi bekeretezett fénykép állt rajta, 
mindegyik a nagyanyját ábrázolta. 

– Én csak ereklyetartónak hívom – mondta mosolyogva. – 
Nagyapám számára nagyanya sohasem halt meg. 

„Mind egyformák – gondolta Emily, amikor követte Nicket. – 
Martin, aki ötven évi házasság után rózsákkal rakja tele a házát, 
apám, aki ma még gondolni sem mer arra, hogy egyszer elveszítheti 
anyámat, és Art Simon, aki elhunyt feleségének virágokból állított 
emléket. Mindannyian erős, zárkózott férfiak, akik látszólag 
uralkodtak a feleségükön. Életük mégis az asszonyok körül forgott, 
velük kezdődött és velük végződött. Valójában egyikük sem volt 
zsarnok, férj és feleség egymás iránt igazi, mély szerelmet érzett.” 

Nick olyan hirtelen állt meg, hogy Emily majdnem nekiment. 
– Lezuhanyozom, utána pedig kimosom és összevarrom a 

sebemet. 
– Azt hittem, azért hívtál, hogy segítsek neked. 
A férfi ránézett. 
– Hazudtam. 
Szó nélkül otthagyta, és Emily tudta, Nick lehetőséget akar neki 

adni, hogy magyarázkodás nélkül elmehessen. 



* 
Amikor Nick visszajött, Emily a konyhaasztalnál ült, előtte egy 

csésze kávé állt. 
Mellette gőzölgött a kanna. 
A lány felnézett. A férfi farmernadrágot és kék pólót húzott. Haját 

hátrafésülte, szemöldöke fölött jól látszott a két öltés. A seb körül lila 
folt éktelenkedett. 

– Még itt vagy – állapította meg halkan, és az ajtófélfának 
támaszkodott. 

– Igen. 
Ez az egyeden szó mindent kifejezett, amit Emily mondani akart. 
Nick nem mozdult, de mintha áramütés érte volna. 
– Emily – kezdte, majd újra elnémult. Odalépett a lányhoz, és a 

szék mögé állt. 
Emily most nem látta, nem is volt rá szüksége. Tudta, hogy erős, 

izmos férfi, és ő sokkal gyengébb nála. De azt is tudta, hogy 
kapcsolatuk olyan lett, amelyben nincs erősebb és nincs gyengébb. 

Nick a vállára tette a kezét. A lány érezte a férfiból áradó erőt, de 
azt is, hogy ez a mozdulat szerelmes, gyöngéd, szinte már 
tiszteletteljes volt. 

Nick megcsókolta a haját. Emily a férfi tenyerébe hajtotta a fejét, 
és lehunyta a szemét. Sokáig maradtak így. A férfi megsimogatta a 
haját. Keze lassan lejjebb siklott, végigcsúszott a vállán, a lány kerek 
melléig. 

Emily hallotta, hogy a férfinak elakadt a lélegzete, és tudta, hogy 
Nick lehunyta a szemét. Vékony pólója alatt is érezte, hogy a férfi 
keze nem remeg. Ösztönösen hátradőlt, feje most a férfi hasán 
nyugodott. Az érintéstől Nick összerezzent. Gyöngéden 
megsimogatta a lány mellét. 

– Tegnap este magamra hagytál – mondta Emily halkan. 
Nick sokáig nem válaszolt. 
– Mert nem kértél arra, hogy maradjak. 
Emily mélyet lélegzett. Már csak suttogni tudott. 
– Elutazol Randomból. Örökre. 
A férfi érintése erősebbé vált. 



– Mert nem kértél arra, hogy maradjak – ismételte. 
– Mindenki megkért rá. 
– Tudom. Csak te nem. 
Emily hirtelen megértette, mennyi hatalom rejlik az 

engedelmességben. 
– Maradj itt, Nick! 
Maga is meglepődött azon, milyen könnyen ki tudta mondani 

ezeket a szavakat. 
– Kérlek, maradj itt! 
Nem láthatta, hogy Nick arca megfeszül. Egy pillanatig 

mozdulatlanul állt, majd lehajolt, míg arcuk egyvonalba került, és a 
lány a nyakán érezte a leheletét. 

– Komolyan gondoltad, Emily? 
A lány lehunyt szemmel bólintott. 
– Meddig? 
– Ameddig akarsz – suttogta a lány. 
Nevetnie kellett, olyan alázatosan csengett a hangja. Tudta, hogy 

Nick örökre vele marad. Mint ahogy anyja is, Harriet Tollefson is és 
Nick nagyanyja is tudták, hogy a férfi, akit kiválasztottak maguknak, 
örökre velük marad. A környék minden erős asszonya tudta ezt. 
Olyan házasságot kötöttek, amely tartós maradt életük végéig. 

– Örökre itt maradok – szólalt meg Nick, s tudta, Emily nem 
kételkedik a szavaiban. 

Aztán mélyet lélegzett, elengedte a lányt, és visszament az 
ajtóhoz. Emily megfordult és látta, hogy a férfi nem veszi le róla a 
tekintetét. 

– Gyere, drágám! – kérte Nick, és ölelésre tárta a karját. 

Nehéz megszabadulni a szokásoktól, és a függetlenség utáni vágy 
sem múlik el egy pillanat alatt. Ezért Emily nem ugrott fel azonnal, 
hogy Nick karjába vesse magát. Ehelyett egészen lassan kelt föl – 
annyira, hogy a régi Emily igazán büszke lehetett volna rá –, és 
tétova léptekkel közeledett szerelméhez. 

Meglepően könnyen ment. Egyik lépés követte a másikat. Emily 
nagyon boldog volt, amikor Nick végre szorosan magához ölelte. 


