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ELSŐ RÉSZ

1. FEJEZET

Caroline Evans egy napra kimozdult bérelt londoni lakásából.

Kocsival indult az esős Oxfordshire-be, miközben tizenöt esztendős lánya
némán duzzogott mellette az anyósülésen.

Megérkeztek Oxfordba, az „álmodozó templomtornyok városába”, amely
zsúfoltabb volt, mint egy autópálya csúcsforgalom idején. Több ezer fiatal
cigarettázott és kávézott a bárokban és az utcán. Issy mindezzel nem
foglalkozott, Caroline-t azonban lenyűgözték az esőáztatta belső udvarok
és a magas kapuk mögött rejtőző középkori egyetemi épületek, amelyek
már jóval Henrik kora előtt ott magasodtak. Mármint VIII. Henrik kora
előtt, akiről Caroline úgy vélte, hét felesége ellenére sem lehetett olyan
rossz ember. Végül is az ő férjének is volt kettő, és ebbe saját magát még
bele sem számolta.

„Sorozatférj”, csipkelődött, amikor James meg mondta neki, hogy elveszi,
bár mindennél jobban vágyott arra, hogy igent mondjon, olyannyira bele
volt zúgva a férfiba, hogy még szemüvegben sem látta tisztán.

Nem arról volt szó, hogy általában tetszett a nőknek; James Evans minden
nőnek tetszett. Caroline úgy vélte, elnéző lehet a korábbi két feleséggel,
ha valóban ő lesz az utolsó. James legalábbis ezt mondta neki, és ő
elhitte. Huszonkettő volt akkor.

Most harmincnyolc éves exfeleség volt egy tizenéves lánnyal, akit
Isabelnek hívtak, de mindenki csak Issyként ismert. Voltak napok, amikor a
lány hajlandó volt beszélni vele, máskor azonban hozzá se szólt. Az apjára
hasonlított, és Caroline azt gyanította, hogy titokban dohányzik.
Mindenesetre még nem volt tetoválása, vagy legalábbis nem olyan helyen,
ahol az anyja is láthatta volna.

– Oxford teljesen megváltozott azóta, hogy én voltam fiatal – mondta,
miközben kidöcögött a jó öreg Land Roverrel a városból, fel az A34-esre, a
nyugatra fekvő Cheltenham felé, habár semmilyen konkrét úti cél nem



lebegett a szeme előtt.

– Persze, hogy megváltozott. Azóta már elég sok idő eltelt. – A lánya
ránézett. – Rúzst kéne használnod – mondta neki. – Ügyelhetnél a
sminkedre is.

Caroline felsóhajtott, és felidézte magában azt a nem is olyan távoli időt,
amikor még Issy gyerek volt, és tökéletesnek tartotta az anyját. A rúzst
keresve a retiküljébe nyúlt, de Issy azt mondta, ne turkáljon vezetés
közben. Olyan érzése volt, hogy semmit sem csinál jól.

– Rohadt eső – mondta Issy, miközben meredten nézte az ide-oda
csúszkáló ablaktörlőket, amelyek lesodorták a cseppeket az üvegről.

Caroline szigorúan nézett rá, majd megpillantotta a Burfordot jelző táblát,
és rátért Cotswolds, vagyis a középangliai dombvidék egyik legszebb
főútjára. A kép tökéletes volt: az út mindkét oldalán kicsiny boltok
emléktárgyakat és levelezőlapokat árultak, de meghúzódott közöttük
néhány művészeti galéria, régiségüzlet, pékség és teázó is. Az utat
szegélyező fák jótékony esernyőként borultak a pocsolyák között
botladozó bátrabb járókelők fölé.

Caroline rátaposott a fékre, amikor egy kocsi váratlanul kihajtott eléjük. –
Nézd csak, itt le tudunk parkolni. Álljunk meg, és igyunk egy teát.

Issy egyszerre sóhajtott fel és vonta meg a vállát, miközben kelletlenül
kikászálódott az autóból, és megállt az esőben. Az anyja szinte
megsajnálta, olyan gyámoltalannak és esendőnek tűnt az új
Marks&Spencer anorákjában.

Az esőtől csapzott volt a gesztenyebarna haja, barna szemében
szomorúság fészkelt. Azóta ott volt, mióta másfél éve eljöttek
Szingapúrból, és Caroline-nak fogalma sem volt róla, mit tehetne ellene.

Most azonban megragadta a lány kezét, és sietősen átkelt vele az úton a
legközelebbi teázó felé.

Miközben felmentek a lépcsőn, és leültek az utolsó szabad asztal mellé,
nem a teán meg a sütin járt az esze, amelyet pillanatokon belül megrendel
mindkettőjüknek, hanem Jamesre gondolt, ahogyan korábban is oly



sokszor, és azon töprengett, vajon jól tette-e, hogy elhagyta.

– Anya! – Épphogy leültek, de Issy máris felpattant. – Lemegyek, és
megnézem a boltot.

A teázó egy bizsuüzlettel szemben állt. – Oké – mondta Caroline, majd
némán figyelte, ahogy a lány elmegy.

A teát az ezen a vidéken élő madarakkal díszített műanyag tálon hozta ki
egy fiatal nő, aki alig lehetett idősebb a lányánál, de vele ellentétben
legalább rámosolygott, és azt mondta, „meghoztam az Earl Grey teát, amit
kért, asszonyom”.

Caroline megköszönte. A lány letette a tálcát, lepakolta a virágmintás
csészéket, és felhívta a figyelmét a kétemeletes süteményes állványon
sorakozó édességekre is: az aranybarnára sült édes pogácsákra, a
képviselőfánkra, a gyümölcsös kosárkára és a cukros fánkra. Odarakott egy
eperdzsemmel teli kis tálkát, meg egy másik, sűrű tejszínnel teli kis edényt
is.

– Nagyszerű, köszönöm. – Caroline elmosolyodott, miközben kitöltötte a
teát a kicsi virágmintás csészébe. Londonban nevelkedett, igazi angol lány
volt, aki férjhez ment, majd Szingapúrba ment a férjével, akit szeretett,
továbbá a lányával, akit pedig egyenesen imádott. Gyönyörű tetőtéri
lakásuk volt, ahonnan be lehetett látni a folyót és az éjszaka villódzó
neonfényeitől csillogó várost.

– Mindkét világból a legjobb – mondta James, amikor az első alkalommal
megnézték a lakást. Fiatal házasok voltak, a férfi amerikai, a harmincas
évei elején, igazán sikeres befektetési bankár, arról nem is beszélve, hogy
olyan vonzó és jóképű volt, hogy neki egyáltalán nem is lett volna
szüksége a tetőtéri lakásra ahhoz, hogy a világ tetején érezhesse magát.
Caroline eszét pedig olyannyira elvette a szerelem és a szex, hogy nem is
volt képes másra gondolni.

De ez már a múlt. Most itt volt Angliában, esett az eső, egy fülledt kis
teázóban ücsörgött, a szinte néma lánya meg végül visszajött, kettesével
véve a lépcsőket. Issy leült, vett egy édes pogácsát, félbevágta, megkente
lekvárral és sűrű tejszínnel, jó nagyot harapott belőle, aztán felkapta a



telefonját, és elkezdett SMS-t írni.

De hogy kicsodának írt, arról Caroline-nak fogalma sem volt.

Mindenesetre ő is vett egy pogácsát, és elmosolyodott.

– Ez a legfinomabb – mondta reménykedve.

– Aha. – Issy szorgosan pötyögött a készüléken, de Caroline észrevette,
hogy őt figyeli, miközben megpróbálja elkenni a tejszínt a morzsálódó
pogácsa tetején anélkül, hogy az egész széthullana a kezében.

– Talán jobb, ha félbevágod – mondta Issy.

– Úgy beszélsz, mintha az anyám lennél – felelte Caroline, mire Issy
elmosolyodott. Ez volt az első alkalom a mai napon, hogy Caroline
mosolyogni látta.

– Tessék, ez a tied – mondta Issy, majd átnyújtott egy rózsaszín papírba
bugyolált csomagocskát.

– Tényleg? Az enyém?

– Hát, azt mondtam, nem?

Oldalra pillantott, és Caroline nyomban tudta, hogy zavarban van, mivel
azt gondolta, hogy túl hangos volt, és most mindenki őket nézi.

– Ajándék! – mondta, miközben lehámozta a rózsaszínű csomagolást. –
Jaj, Issy, milyen gyönyörű!

Aprócska bross volt, olcsó bizsu, de valahogy mégis kedves.

Caroline végigsimította a hamis ezüstöt. Hamis vagy sem, nagyon örült
neki. – Egy kismadár, amint épp kitárja a szárnyát – mondta.

– Kicsit olyan, mint mi. Madarak a levegőben, anélkül, hogy bárhová is
tartanának.

– Arra gondolsz, hogy már nincs igazi otthonunk? – Caroline ismét érezte a
szívében a fájdalmas szorítást. – Megint lesz otthonunk, hamarosan.
Megígérem.



A hangja magabiztosabbnak tűnt, mint ahogy érezte magát.

Pénzszűkében voltak, és akkor még óvatosan fogalmazott. Amikor
hozzáment Jameshez, még fiatal volt, nem igazán tudta, hogy működnek
ezek a dolgok, és gondolkodás nélkül aláírta a szerződést, aminek
eredményeképpen a válás és a tizenhat évig tartó házasság után csak
nagyon kevés pénzt meg gyerektartást kapott – amíg a lánya be nem tölti
a tizennyolcat.

Körbepillantott a teázóban a többi vendégen: hétköznapi figurák, a
székeik támláján esőkabátok és anorákok gőzölögtek a bepárásodott
ablakok alatti hosszú fehér radiátor melegében.

Emberek, gondolta Caroline, akiknek rendben van az életük, akiknek
megvan a szokásos napi programjuk, és talán semmivel sem törődnek,
miközben a lekváros-tejszínes sütijüket eszegetik, és az esőről
beszélgetnek, mert az angolok amúgy is mindig az esőről beszélgettek,
miután állandóan esett.

– Ugyan már, edd meg az utolsó képviselőfánkot – mondta gyorsan,
miközben megpróbálta összekapni magát. – Aztán elindulunk, hogy kicsit
többet lássunk a vidékből.

Issy a tizenöt évesek világfájdalmas vállrándításával felelt.

– Ahogy akarod – mondta, amit Caroline igennek vett.



2. FEJEZET
Amikor ismét a kocsiban ültek, Caroline bekapcsolta a fűtést és az
ablaktörlőt, majd végighajtott a főutcán, át a keskeny kőhídon, amely
feltételezése szerint a Temze fölött ívelt át. A folyó azonban itt jóval
keskenyebb és barnább volt, és ezen az esős napon egész gyorsan
zubogott.

Issy ki sem nézett az ablakon. Láthatóan a hétvégi programok közül semmi
sem keltette fel az érdeklődését. Utálta a kicsi, olcsó hotelt, ahol csak
azért foglaltak szobát, mert Caroline-nak megtetszett a csinos, fagerendás
házikót ábrázoló feketefehér reklámjuk. A ház valójában ál Tudor korabeli
épületnek bizonyult, meglehetősen komornak, úgyhogy a legszívesebben
már akkor kijelentkezett volna, amikor valójában még be sem jelentkeztek.
Az egyetlen, ami a szállás mellett szólt, az olcsósága volt.

Caroline átvette a kulcsot a megfáradt és a világ dolgaival szemben
tökéletesen közömbösnek tűnő középkorú nőtől.

Figyelemre sem méltatva a „társalgóban” lobogó kicsiny kandalló szikrázó
tüzét, felvitte a táskáját a csigalépcsőn, miközben Issy a csomagját húzva
caplatott mögötte.

– Igazán nagyszerű lesz – mondta Caroline reménykedve, miközben
kinyitotta az ajtót, és belépett a szobába. Két szűkös ágy volt a fal mellett,
zöld, selymes ágytakaróval és vékony paplannal, amely szemmel láthatóan
semmiféle melegséget nem biztosított. Az ágy végében lévő magányos
párnát kifakult műanyag huzat fedte. A két fekhely között barna műanyag
asztal és egy kis állványka volt, rajta a legkisebb éjjeli lámpával, amit
Caroline valaha is látott. Az ágyban való olvasás tehát lehetetlenek tűnt,
hacsak az ember nem emelte fel a lámpát a feje fölé, ugyanakkor a
mennyezeti világítás burája szabadon hagyta a szemet vakító
villanykörtét. A szobában a régóta nem használt helyiségekre jellemző
dohos levegő terjengett.

– A francba – mondta Issy, és még a táskáját sem tette le.

– Ugyan már, nem is olyan rossz! – felelte Caroline, miközben tudta, hogy



nagyon rossz.

– Anya! – Issy könyörgőre fogta a dolgot. – Menjünk vissza Londonba!

Caroline-nak feltűnt, hogy nem azt mondja, „menjünk haza”.

Egy percig csendben álldogáltak, míg Caroline gondolkozott. A szobát
előre kifizette, és nem igazán engedhették meg maguknak, hogy máshová
menjenek. Ráadásul Oxfordban voltak, hétvégén, és a szállások
feltehetően már mind megteltek. Az utolsó alkalommal, amikor itt volt –
mintha évszázadok teltek el volna azóta – a Randolphban szállt meg,
amely tetszetősen régimódi és barátságos volt, bárral és az ismerősség
jóleső levegőjével. A múltbeli élete emlékei átfutott az agyán, és
megértette, hogy a lánya érdekeit kell a szeme előtt tartania. Ez a hely az
út vége volt. Nem állhattak meg itt.

– Igazad van. Menjünk. De ne forduljunk csak úgy meg. Inkább nézzünk
körbe a vidéken. Még később is visszaindulhatunk, ha már kisebb a
forgalom – mondta, és megragadta a táskáját.

Issy átvetette a táskáját a vállán, majd elindult lefelé a lépcsőn.

Mivel senki sem volt az előtérben, Caroline egyszerűen letette a kulcsot a
pultra, és kisétáltak.

Így történhetett tehát, hogy később ismét teáztak a kellemes Burfordban,
majd áthajtottak a nedves vidéken, miközben Issy szüntelenül SMS-eket
írogatott a barátainak, akiket ott kellett hagynia Szingapúrban, mikor az
anyja kiszakította onnan, és ezzel úgymond „elmozdított személyt” csinált
belőle.

Caroline-t bűntudat fogta el, a hotelszoba hidegségénél is hidegebb.
Minden az ő hibája volt.

Bekanyarodott egy keskeny földútra, elhajtott egy hatalmas ház mellett,
amelyet nagy vaskapu védett, a kapu két oldalán magasodó kőoszlopokon
vad oroszlánok trónoltak. Aztán elhajtottak néhány rét mellett, ahol a
magas fű egészen meghajlott a szél alatt, és ahol a világ
legszerencsétlenebbül kinéző, ázott birkái legelésztek. De hát addig még
sosem nézett meg valójában egyetlen birkát sem, talán mindig is



nyomorultnak néztek ki, akár ázottak voltak, akár szárazak. Barna színű
tehenek kapták fel a fejüket meglepetten, amikor Caroline hirtelen olyan
erővel taposott a fékre, hogy a kerekek csikorogni kezdtek, Issy pedig
előrevágódott, és elejtette az iPhone-t, amelyet még akkor kapott
ajándékba az apjától, amikor a lányának számított.

– Bocs – mondta Caroline, majd kiszállt a kocsiból. De valójában az
„Eladó” táblát nézte a folyó mellett álló öreg kőpajta előtt.

Hát, ez nem volt szerelem első látásra.



3. FEJEZET
– Jaj, anya – mondta Issy, és Caroline nyomban felismerte a hangjában azt
a bizonyos „mi a fenét keresünk itt?” hangsúlyt. És mit kerestek itt? A
szeles, esős Angliában, miközben ott maradhattak volna Szingapúrban
Jamesszel, és továbbra is élhették volna a kellemes, gondtalan életüket.

Caroline szorosabbra tekerte a sálat a feje körül, majd levette piros
keretes szemüvegét, amelyet mindig viselt, mivel nem látott távolabb az
orránál, és letörölte a lencséről az esővizet. Az igazat megvallva, nem
tudott mit válaszolni. Kétségtelen, hogy az átázott angol vidék a nedves
birkákkal és a fázós tehenekkel mérföldekre volt az angol vidéki élet
Disney-változatától. Hiszen Szingapúrban örökké sütött a nap! És ha esett,
néhány óráig ugyan monszunként zuhogott az égből, aztán nyomban
visszatért a kék ég és a meleg fuvallatok, amelyek hamarosan
visszaváltoztatták a folyókat utcákká, visszahozták a piaci árusok standjait
borító gyümölcsök korábbi ragyogását és az utcai kajáldák illatos, ismerős
és csábító ételkínálatát, a házi tésztát és a fűszeres grillhúst, a kínai rákot
és a maláj curryt. Szingapúrban bármelyik utcai bódéban ettél, úgy
érezted, hogy ez volt életed legfinomabb étkezése. Az esős angliai
főutcákon felszolgált tea és sütemény hirtelen rossz cserének tűnt.

– Nos – mondta Caroline olyan vidáman, amennyire csak képes volt rá –,
szerintem elbűvölően néz ki. – Megbolondult? A kőpajta valaha jobb
napokat látott, egy sáros folyó partján rogyadozott, és csak egyetlen
magányos és jelenleg megbarnult levelű fa lágyította némileg derékszögű
és iparinak tetsző körvonalát. – Nézd, eladó! – tette hozzá. – Talán
érdemes bekukkantanunk.

– De miért?

A lánya pontosan azt a kérdést tette fel, amelyről Caroline tudta, hogy ő is
ugyanennyi joggal kérdezhetné saját magától. Issy néha annyira
hasonlított az apjára, hogy még a lélegzete is elállt tőle. Az a mélyen ülő
szem, ahogy összehúzta a szemöldökét – és persze az egyenes, szinte
erőszakos orr. A szája mindenesetre az anyjáé volt.



Nem mintha büszke lehetett volna rá: kicsit túl széles, túl telt és
túlságosan sebezhető. A lánya nem volt kifejezetten csinos, vagy
legalábbis még nem volt az. Esetlen volt, a lába akár a piszkavas, ám
hosszú, barna hajú. Egy nap talán, ha felhagy a sértett viselkedéssel, és
nem lesz olyan űzött a tekintete, csinos lesz. Ahogy rápillantott, Caroline-
nak hirtelen eszébe jutott valami.

Eszébe jutott valami? Inkább megőrült. De hát mindig is ilyen volt,
ösztönösen cselekedett, a megérzéseire hallgatott, és felelőtlen volt. Az
életében egyik klisé követte a másikat. Kezdve a házasságával.

– Gyerünk, nézzük meg – mondta, és megragadta Issy kezét.

Elkezdte maga után húzni a lányt, új, zöld gumicsizmája szinte beleragadt
a sárba, az egykor feltehetően kikövezett úton, amely keresztülvezetett a
mezőn a szürke, kőből emelt házhoz.

Caroline tisztában volt vele, hogy Oxford környékén a házak normális
esetben nem szürkék; az épületeket többnyire gyönyörű, mézszínű kőből
emelték, amelyet a környéken bányásztak. Úgy tűnt neki, a ház kövei már
annyi esőt kiálltak, hogy egyszerűen megadták magukat, és vereségük meg
koruk biztos tudatában elszürkültek. A ház egy aprócska emelkedőn állt,
majdnem közvetlenül a folyócska mellett, amely félkörívben körüljárta,
mielőtt újra egyenesen folyt tovább. A ház négyszögletes volt, kicsiny
külső épületrésszel, és közelről jóval masszívabbnak tűnt, mint a távolról.
Az eső elállt, de Caroline hallotta a víz csobogását.

Caroline otthagyta Issyt a pajta előtt, aki gyámoltalanul és nedvesen
álldogált, akár a korábban látott birkák. Elsétált a ház sarkán lévő teraszig,
ahol egy alacsony kőfal választotta el a telket a víztől. Jobbra a folyam
egyre gyorsabb tempóban zúdult előre, és megugrott egy kicsiny
duzzasztógáton. Nem tudta, hogy vajon a kicsiny, csinos gátnak, a
vízfolyamnak, vagy a kőből emelt terasznak köszönhetően, de egyszeriben
könnyedén el tudta képzelni magát egy nyugodt nyári estén, ahogy egy
pohár vörösborral a kezében üldögél az alacsony kőfalon, és csendben
ügyeli a szerény patakot, ahogy békésen folydogál. Azon morfondírozott,
vajon miért van az, hogy amikor az emberek ilyesmiről álmodoznak, a
képzelgéseikben mindig szép idő van, és mindig van náluk egy pohár jóféle



bor is.

Erőt vett magán, megállt. Volt egy lánya, akit egyedül nevelt, nem volt
pénze, nem volt állása, nem volt férje. A felelősség hirtelen ólmos súllyal
nehezedett a vállára, amikor rájött – ahogyan mostanában ez gyakran
előfordult hogy többé már nem az a jópofa, zabolátlan lány, aki
találkozott álmai férfijával. Többé nem volt már feleség, akinek csodás
szingapúri otthona volt és temérdek ideje.

Felhagyott azzal, hogy a lánya előtt káromkodjon, habár már hallotta,
ahogy Issy néhány keményebb szót használ a telefonban, amikor azt hitte,
hogy az anyja éppen nem figyel. (Hát nem tudta, hogy az anyák mindig
figyelnek, különben honnan is tudnának mindenről, ha egyszer soha nem
mondanak nekik semmit?) Úgyhogy csak annyit mondott: – Igazad van,
szívem. Ez a hely nem nekünk való. Talán elmegyünk Franciaországba, a
nagypapához és a nagymamához.

A szülei nemrég adták el londoni lakásukat, pont azelőtt, hogy Caroline-
nak és a lányának szüksége lett volna rá. Egy üres londoni otthon
tökéletes lett volna. Vagy mégsem? Issy Londonban flangálna, mint ahogy
mostanában teszi? Városi iskola? Jó gyerekek? Rossz gyerekek? Caroline
felsóhajtott, és arra gondolt, mennyivel könnyebb, ha az ember fiatalon
és egyedül hozza meg a döntéseit, és kizárólag arra alapozza a
választásait, hogy ő maga mit akar.

– Anya, nézd!

Míg Caroline ábrándozva figyelte a folyót, Issy továbbra is a pajta előtt
álldogált. A magas faajtókat – éppolyan szürkék, mint az ázott birkák –
rozsdás acélrúd fogta össze. A lánya azonban nem erre mutatott. Az ajtó
fölött egy felirat díszelgett. Habár nehezen volt látható és meglehetősen
elmosódott volt, Caroline ki tudta venni a „Bár”, „grill” és „tánc” szavakat.

Táncolni? Itt? Megáll az ész!

– Vajon ki jött el ide, anya? – kérdezte Issy, akiben váratlanul felébredt az
érdeklődés a hely iránt. – Úgy értem, hogy… Vagyis, nincs itt senki és
semmi a közelben. Semmi.



– Ez igaz. – Caroline végigfuttatta ujjait a fán, amelyről úgy vélte, hogy már
igen régóta érintetlenül állhat itt. A bár, a grillezés és tánc meglehetősen
messze álltak a ház jelenlegi állapotától.

– Helybéliek – találgatott. – Talán néhányan Oxfordból jöttek ide, tudod,
diákok.

– Inni és vezetni? – Issy grimaszolt egyet.

Caroline büszke volt magára, hogy a tizenöt éves lánya legalább azzal
tisztában volt, hogy mi helyes és mi helytelen.

– Bizonyára csak kólát ittak – nyugtatta meg a lányt. – De nézd ezt az
ajtót! Vajon milyen öreg lehet?

– Túl öreg. – Issy elfordult.

Caroline tudta, hogy a lányának eszébe jutott a napsütötte szingapúri
otthonuk, teli az új épületek frissességével, a hűvös márványpadlóval és
faajtókkal, amelyek pontosan záródtak, és sosem nyikorogtak, szemben
ezekkel.

– Apa nem szeretné ezt a helyet – mondta Issy gúnyosan, pontosan szíven
szúrva az anyját. Már egy év telt el a válás óta, és másfél év azóta, hogy
elhagyták az országot. James olykor írt egy SMS-t a lányának. Sosem hívta
fel, sosem beszélt vele, mert – Caroline legalábbis úgy vélte – túlságosan
félt az érzelemkitöréseitől. Vagy talán a sajátjaitól.

Akárcsak annyi nő előtte, Caroline, amikor már tudta, hogy a
házasságának vége, a gyerek érdekeire hivatkozva elkövette azt a hibát,
hogy kitartott. Sokszor megkérdezte magától, hogy mi van, ha James újra
megnősül. Mi lesz, ha gyerekei születnek? Mi lesz, ha az új életében
elfeledkezik Issyről? Hogyan is tehette ezt a lányával, csak azért, mert
elkövetett egy hibát, és nem a megfelelő férfihoz ment?

Bárhogyan is, végül Caroline feladta a szerelmet, ahogyan feladta az
otthonát, a biztonságát. S ez felelősséget jelentett. Azt, hogy egyedül
maradt.

A szokásos módon derített fényt a másik nő létezésére: hotelszámlák



olyan helyekről, ahol Jamesnek semmi keresnivalója sem volt; furcsa
telefonhívások; egy drága fülbevaló számlája; túl sok éjszaka, amelyet a
férfi távol töltött, és végül Caroline-ban győzött a büszkeség: felkapta a
gyereket, és egyszerűen odébbállt. A távozás azonban nem jelentette azt,
hogy már ne szerette volna Jamest. Még mindig szerette, és talán mindig
is szeretni fogja.

A haragból származó adrenalin csak az első néhány napon segítette túl, az
első néhány héten. Utána viszont az adrenalin lecsökkent, az élete egyre
inkább normalizálódott, és tudomást kellett vennie a gyomrában lakozó
félelemről. A „felelősség” volt a nagy szó, és most mindez rá hárult.
Jamesnek kellett volna fizetnie a tartásdíjat, az iskolát, a fogorvost és még
sok minden mást, és voltak hónapok, amikor fizetett, de volt, amikor nem.

Először Caroline szüleihez mentek Chelsea-be, közvetlenül azelőtt, hogy
eladták volna a lakást egy franciaországi nyaralóért.

Azután Caroline kivett egy kis lakást, Issy pedig a közeli iskolába járt,
amelyet Caroline apja fizetett, amíg a bíróság ki nem mondta, hogy
Jamesnek kell a lánya iskoláztatását fedeznie. Ahogyan ki kellett fizetnie
azt a szerény összeget is, amelyről a házassági szerződésben
megállapodtak – nevetséges összeget az együtt töltött tizenhat évért.
Caroline bolond volt, hogy aláírta, de honnan is tudhatta volna? Akkor
szerelmes nő volt, és semmi más nem érdekelte.

Tehát most itt voltak, kettesben, megpróbáltak kiszakadni a kis londoni
bérlakás börtönéből, egy nyugodt hétvégéért vidéken.

Nézték a folyóparti lerobbant pajtát, a feliratot, amely bárt, grillt és
táncot ígért, az ajtót, amely legalább kétszáz éves volt, a tehenekkel és
birkákkal teli legelőt, és sárgöröngyös kavicsos utat. És mégis, hirtelen
azon kapta magát, hogy a ház megvásárlásán töpreng.

Biztosan a „táncoló” emberek csodálatos ötlete ragadta meg, és persze a
lánya vágya arra, hogy ismét legyen egy otthona.

Bárhogyan is, biztos volt benne, hogy olcsó, ha ilyen rossz állapotban van,
ráadásul a semmi közepén, és óriási szükségük volt arra, hogy valódi tető
legyen a fejük fölött.



– Tudom, hogy bolond vagyok – mondta, miközben megfogta Issy hideg
kezét –, de nekem tényleg tetszik ez a hely.

–Jaj, anyaaa… – Issy hangja annyira hasonlított a sajátjára, hogy Caroline
felnevetett. Aztán a lány megint azt mondta: – Jaj, aaa-nyaaa… –, majd
elhúzta a kezét.

– Ne mozdulj – mondta halkan. – Ne szólalj meg, anya. Egy hangot se.

Caroline figyelte a szemüvege mögül, ahogyan Issy elindul a folyó felé,
olyan halkan, amennyire az csak lehetséges volt zöld gumicsizmájában,
amely hangosan cuppogott a sárban. Figyelte, ahogy a lány letérdel a
nedves fűben. Issy előrenyúlt, és megérintett egy sötét valamit.
Mozdulatlan volt.

– Jaj, anya… – mondta megint, ugyanazon az elfúló hangon, amelynek
hallatára Caroline odaszaladt hozzá.

Issy felemelte a kiscica sötét kis testét, majd az anyja felé nyújtotta.
Egészen apró volt, a bundája átázott, és bizonyára a folyó sodorta partra.

– Jaj, anyaaa – mondta a könnyeivel küszködve, miközben magához
szorította a kis állatot. – Megtarthatom? – kérdezte könyörgő tekintettel.

Mi mást is felelhetett volna Caroline, mint igent. Most legalább lesz
valamije a lányának, amit szerethet.

Így történt hát, hogy övék lett Vak Brenda, a macska, amelynek sápadt,
jeges, kék színű szeméről hamar kiderült, hogy semmit sem lát vele –
persze Caroline ezt csak később tudta meg, miután kézhez kapta az
iszonyatos állatorvosi számlákat.



4. FEJEZET
Aznap délután öt órakor Caroline bennyitott a Göncölszekér nevű kocsma
ajtaján az Upper Amberley nevezetű kis faluban. Tűz lobogott a széles
kandallóban, és sajátos dekorációként mexikói sombrerók lógtak a falon.
A hely meghittséget árasztott, és a melegség kizárta a fagyos esti levegőt.
Caroline és Issy ott álltak, csöpögött róluk a víz az éppen felmosott
kőpadlóra. Mindketten olyan elveszettnek tűntek, hogy a pult mögött
álldogáló kedves nő nyomban megsajnálta őket.

– ’Estét, amigas – kiáltotta. – Jöjjenek be, kérem, van egy asztal a tűz
mellett, úgy látom, pont arra van szükségük. És van jó kis csirkés
tortillalevesem, ha esetleg éhesek. Az majd felmelegíti magukat, jó?

Issy egyenesen a nő együtt érző sötét szemébe nézett, majd felé nyújtotta
a kis szőrcsomót.

– Nos, ez egy szegény, átázott kismacska, nem igaz? – mondta a nő. –
Gondolom, még maguknál is éhesebb, és jobban át van fagyva.

A legjobb talán, ha felmelegítek egy kis tejet, és idehívom a lányomat,
hogy segítsen. Ti ketten aztán hátravihetitek a macskát a konyhába, és
megpróbálhattok megitatni vele némi tejecskét. – Megsimogatta a kis
teremtményt. Az még fejét sem emelte fel.

Türelmesen várakoztak, amíg a nő elővette a zsebéből a telefonját, és
felhívta a lányát.

– Sammy. Itt van egy fiatal barátom egy kiscicával, ami segítségre szorul. A
konyhaszekrény fiókjában van egy fecskendő, amit az állatorvostól
kaptunk, amikor az a seregély leesett a fáról…

Úgy emlékszem, jól kimostam, úgyhogy most megpróbálhatnánk némi
tejet juttatni vele a kiscica pocakjába.

Letette a telefont, majd kedvesen rámosolygott kettejükre, aztán elővett
egy kis kosarat, amelyben általában kenyeret tartottak, de most kibélelte
egy tiszta, puha konyharuhával. Kellemes nyughely egy félhalott
kiscicának.



– Miért nem veszik le az átázott kabátjukat? Maga pedig, kedvesem –
Caroline-ra mosolygott, és a nő egyszer csak azon kapta magát, hogy
visszamosolyog rá – maga úgy néz ki, mint akinek igen nagy szüksége volna
egy pohár borra. Tudom, hogy vezet, de csak egy pohárkáról van szó, és
némi meleg ételt is ehet hozzá. Néhány órán belül rendben lesz.
Gondoljon rá úgy, mint orvosságra.

Caroline még sosem örült ennyire egy pohár orvosságnak szánt bor láttán,
mint most. – Köszönöm – mondta megszeppenve, mert amikor betértek a
falusi kocsmába, afféle hűvös fogadtatásra számított, amellyel általában a
turistákat és az idegeneket kezelik, itt meg úgy bántak velük, mint a
családtagokkal.

Sammy érkezett sietve. Alacsony és kissé kerekded volt, akárcsak az anyja,
de a haja szőke, a szeme pedig kék. – Az azték ősöknek köszönhető –
magyarázta az anyja büszkén, amikor a vendégei meglepetten nézték a
lányt. – Természetesen mexikóiak vagyunk.

A lányok lehajoltak a kiscicához, és egy másodperccel később felkapták,
majd elindultak vele a konyhába, hogy felmelegítsék a tejet.

– Kiscica megmentése hadművelet – mondta a nő.

– Ha a szeretet képes bárkit is megmenteni, akkor ez most sikerülni fog.

Caroline-nak fogalma sem volt róla, honnan jutottak eszébe ezek a szavak,
de tudta, hogy valójában arra gondol, hogy a „szeretet” bármit és bárkit
képes megmenteni. Tényleg hitt ebben – egyszer, még régen.

Hirtelen elsírta magát. Nem számított, hogy milyen erősnek, milyen
keménynek próbált látszani Issy előtt, az a fájdalmas érzés a szívében
elviselhetetlenné vált, és ilyenkor megmutatkozott a megbántott, riadt
asszony. Nem akarta, hogy így legyen, legfeljebb amikor egyedül volt az
ágyában, nem akarta, hogy a lánya is lássa, és még kevésbé így
nyilvánosan, a fenébe.

A nő töltött egy pohárka brandyt, de Caroline visszautasította, azt
mondta, nem ihatja meg, és hogy hülyén érzi magát, hogy sírt egy
ismeretlen előtt, főként, hogy semmi oka sem volt rá. Vagy talán mégis,



minden oka megvolt rá, és most minden egyszerre elöntötte.

Magány. Pénzhiány. Felelősség. Bűntudat.

A nő azért letette a brandyt elé, majd hívta a férjét, hogy álljon be a pult
mögé, és szolgáljon ki. Megpiszkálta a tüzet egy hatalmas piszkavassal,
majd rádobott egy újabb fahasábot. Végül leült Caroline-nal szemben.

– Hova mennek? – kérdezte csendesen, mert nyilvánvalóan nem akarta
magukra vonni a helyiségben tartózkodó másik három vendég figyelmét,
akik közül ketten egyébként is elmerültek a dominózásban. A harmadik
vendéget pedig láthatóan semmi sem érdekelte bordér collie kutyáján
kívül, ami nyelvét kiöltve ugrabugrált a lábánál, és alig várta, hogy egy
darab sonkához vagy kolbászhoz jusson.

– Úgy látom, nemcsak a kiscicáról van szó – mondta a nő. – A lányom
éppen annyi idős, mint a magáé, úgyhogy jól tudom, min megy keresztül.
De elmondom, mire jöttem rá, amiga. Amíg el nem kezdik az iskolát, a
gyerekek teljesen a tieid. Csak téged szeretnek.

Te vagy a mindenük. Aztán… – csettintett egyet – egyszer csak felfedezik,
hogy van más ember is körülöttük, más példakép, más barát. A gyerek
teljes munkaidejű állást jelent, ráadásul olyat, amelyre egy nő sem
jelentkezik, nincsenek meg hozzá a megfelelő papírjaink. Mondja csak,
tudja bárki is, hogyan kell csinálni? Csak az ösztöneinkre hallgathatunk.
Ezt vajon bele lehet írni az önéletrajzunkba, ha állásra jelentkezünk?

Hirtelen rátört bánata ellenére Caroline elmosolyodott.

– Igaz – felelte. – Ha a gyerek iskolába megy, többé mit sem ér a szavad. És
ha elkezd kamaszodni, végleg lemondhatsz róla.

A nő kedvesen rámosolygott, megsimogatta a kezét, mondta, hogy húzzon
egyet a brandyből, aztán megkérdezte, hogy nem enne-e a csirkés
tortillaleveséből.

Caroline megrázta a fejét. – Köszönöm, de még vezetnem kell.

– Mégis, hova? Úgy értem, hova mennének ilyen sürgősen?



Caroline elgondolkodott, és a reménytelenség ismét eluralkodott rajta.
Valóban, hova is siet ennyire? Biztosan nem vissza Londonba ebben a
viharban, vagy egy másik olcsó oxfordi hotelbe, ugyanolyan ágyakkal és
tévével, amelyet nem akar nézni, és a lányával, aki, úgy tűnt, a világon
bárhol szívesebben lenne, mint itt.

Megérintette az ezüstös madárka melltűt a pulóverén, amellyel Issy lepte
meg. Nos, lehetséges, hogy mégiscsak számít a lányának néha.

– Van néhány olcsó kiadó szobánk – mondta a nő. – Meleg és kényelmes,
és akkor vezetnie sem kellene. Mit szól hozzá?

Caroline érezte, ahogy lehull a válláról a rettentő súly. Nyomban
megnyugodott. – Rendben – felelte, majd belekortyolt a brandybe, és
köhögni kezdett, ahogy a forróság marni kezdte a torkát. A bordér collie
meglepetten felugatott, és a három másik vendég felé nézett, de addigra
szerencsére már letörölte a könnyeit.

A nő kedélyes mozdulattal belecsapott a kezébe. – Hozom a levest! –
mondta. – Aztán meglátjuk, mit tehetünk azzal a szegény félhalott
kiscicával.

Caroline utána kiáltott. – Még nem is tudom a nevét.

– Maggie.

– Az enyém Caroline.

Barátságosan egymásra néztek.

– Nemcsak a lányomról van szó. Az exemről is – mondta Caroline.

– Gondoltam – felelte Maggie.



5. FEJEZET
Maggie Gonzalez már tizenhat éve vezette a Göncölszekeret. Régi,
stukkókkal díszített, alacsony belmagasságú, kő-padlós, fekete
faszerkezetes épület volt, a fal megsárgult, a kandalló pedig elég nagy
ahhoz, hogy egy ökröt megsüssenek, vagy egy hatalmas üstnyi pörköltet is
elkészíthessenek. A vadonatúj pulton a csapszék fényesen csillogott, volt
egy „hallnak” nevezett nagy helyiség, meg egy kisebb, „kuckónak” becézett
hátsó szoba, ahol a helyi nyugdíjasok és a magányos idősebb asszonyok
ütöttek tanyát, ha a nagyobb termet elárasztották az oxfordi fiatalok, és
átadták magukat a hangos dínomdánomnak. A bárpult mögött lévő
tükrökben tükröződtek a csillogó poharak, és a levegőben mindig érezni
lehetett a frissen készített tortilla illatát.

Maggie-t eredetileg Mercedesnek hívták, de ez némi félreértésre adott
okot a helybélieknél és túl sok, autókkal kapcsolatos viccet
eredményezett, úgyhogy végül egyszerűen Maggie lett.

Nem volt ilyen könnyű dolga azonban a férjének, Jesusnak, aki egy
személyben helyi ezermesterként és építőmesterként is működött,
amennyiben kapott ilyen munkát. A baj akkor kezdődött, amikor az
emberek rögzítőjén olyan üzenetek jelentek meg, hogy „ Jesus voltam”.
Ennek hallatán néhány idősebb lakost kisebbfajta sokkhatás ért.

– Egy kicsit korai, kedvesem – mondta a legalább hetvenöt esztendős
Veronica Partridge, miközben ráérősen begombolta a kardigánját. – Még
nem jött el az idő, hogy „Jézus” felhívjon. – Ilyenkor Maggie-nek kellett
elmagyaráznia, hogy az üzenetet rosszul hallotta, és a férje nevét
valójában „Héjszuz”-nak kell ejteni.

A lányuk, Samantha, majdnem egyidős volt Issyvel, és hozzá hasonlóan
valamiért az ő nevét is rövidített formában becézték.

Maggie bevezette Caroline-t a kocsma hátsó részében lévő konyhába,
leültette az egyik asztalhoz egy tányér levessel, és elmesélte neki, hogyan
lettek a férjével a Göncölszekér tulajdonosai, és hogyan tették meg a
mexikói Baja-félszigeten lévő otthonukból egészen idáig vezető, hosszú és



meglehetősen göröngyös utat.

Odahaza Maggie szegény lány volt, takarítónőként dolgozott egy olcsó
helyi szállodában, egész nap ágyneműt cserélt, és fürdőszobát takarított.

Jesus halász volt, értett a hajókhoz, gyakorlatilag maga is egy hajón
nevelkedett. Ez volt az oka, hogy egyik reggel ajánlottak neki egy munkát
az egyik hatalmas jachton, amely egyenesen Franciaország déli csücske,
pontosabban Monte-Carlo felé tartott.

Összeházasodtak, és végül Angliában kötöttek ki, az esőben.

Munkát kaptak egy surrey-i kocsmában, majd felajánlották nekik, hogy
vezethetik a Burfordtól átellenben lévő középangliai falucskában a
Göncölszekeret. Tettek útközben néhány kanyart, hol erre, hol amarra,
végül itt kötöttek ki. És aztán, amikor Samantha is megérkezett, úgy
döntöttek, hogy itt maradnak. Csirkés tacót és a hagyományos
„szántóvető ebédet” is felszolgálták. – Idővel helybelivé váltunk – mondta
Maggie. – És baráttá.

Caroline tisztában volt azzal, hogy az irigység nem jó érzés, sőt, egyike a
hét főbűnnek, de azt kívánta, bárcsak olyan lett volna az élete, mint
Maggie-nek. Ismerte a szegénységet, de keményen dolgozott, és még
mindig a férjével volt.

– Lehetek én is barát? – kérdezte.

– Hiszen már az vagy – felelte Maggie.



6. FEJEZET

Késő éjszaka Issy az ágyában feküdt a kocsma fölötti barátságos emeleti
szobában. A mennyezet meredeken futott az ablak felé, amely nagyon
alacsonyan volt, majdnem egy-vonalban a padlóval. A fal egyszerű fehérre
festve, a fekete gerendák pedig éppen a két ágy fölött találkoztak,
amelyeket a függönyökhöz és a szőnyegekhez illő kék és fehér virágmintás
ágykaró, valamint kék virágmintás paplan fedett. Volt egy kicsiny fehér
éjjeliszekrény is egy apró, rózsaszínű burájú lámpával, meg egy egyenes
támlájú szék is az alacsonyan fekvő ablak előtti asztal mellett. Az egyik
ajtó a folyosóra nyílt, a másik pedig egy kicsiny nappaliba, ahol egy kék
bársonykanapé és egy nagy, kissé túldíszített szék is helyet kapott. Az
anyja szobája a nappali másik oldaláról nyílt, és nagyjából ugyanolyan
volt, mint az övé. Sam még odalent volt, a macska pedig ott pihent a
kosárkában Issy mellett, aki éppen az életén töprengett.

Arra gondolt, hogy az élete másodszorra vett fordulatot, amikor ma
kiszállt a kocsiból, és ott állt az anyjával az oxfordshire-i szétesőben lévő
pajta előtt, amelyen a Bár, grill és tánc felirat díszelgett. Bizonyára a tánc
volt az, amely megtette a hatását.

Bárhogyan is próbálta, sehogy sem tudta elképzelni, hogy egy efféle
helyen bárki táncra perdülne. Még a kísértetek sem. És még az új csizmáját
is feltette volna rá, hogy vannak ott szellemek. Az efféle helyeken mindig.

Amikor az anyja azt mondta, hogy neki tényleg tetszik a hely, Issy
nyomban biztos volt benne, hogy Caroline-nál végleg elgurult a gyógyszer.
Vagyis, finomabban fogalmazva, a viselkedése meglehetősen szokatlan
volt, kezdve azzal, hogy egyszer csak felpattant, és otthagyta az apját,
illetve őt is kiszakította arról a helyről, amit világéletében az „otthonának”
nevezett (nem is beszélve arról, hogy tizenöt év – igaz, akkor még csak
tizennégy volt – rohadtul hosszú idő!).

A „rohadtul” szó olykor rohadtul hasznosnak bizonyult, és lehetővé tette
azt is, hogy kerülje a „bazdmeg” használatát, amelynek hallatán mindig
kényelmetlenül érezte magát, talán azért is, mert, noha elméletileg
tisztában volt a jelentésével, de gyakorlatilag fogalma sem volt róla, hogy



mégis mit takar. Gyakorlatilag, ha érted, hogy mire gondolok. Szerette ezt
a rapper-kifejezést, ezt a fekete amerikai, összekacsintós, „ha érted, hogy
mire gondolok” fordulatot. Ha ezt mondta, úgy érezte, hogy ő is része egy
nagyobb, hatalmasabb világnak, ő is egy közülük, és ővele is számolni kell.
A magára hagyott, otthontalan személy helyett nem volt hajlandó
„gyerekként” gondolni magára. Manapság a tizenöt már nem gyerek.

Akkor vagy „gyerek”, ha kábé öt vagy hatéves vagy, és minden rendben
van körülötted, mivel semmi sem sülhet el rosszul. És nem is. Beburkol a
biztonság meghitt ragyogása: anya, apa, otthon. És aztán egyszer csak
kihúzzák alólad a szőnyeget. És lezuhansz. Vagy „fel”, talán, gondolta Issy,
habár nem ismert elég embert ahhoz, hogy meg tudja ítélni a dolgot.

Hát, ez aztán igazán felnőtt megállapítás volt. Hogy meg tudja ítélni a
dolgot. Gyakran hallotta, hogy az apja ezt mondja, például telefonba,
amikor üzleti ügyekről beszélt a dolgozószobájában, ahol általában
tartózkodott.

Az apja, James Evans, jóképű pasi volt. Nem olyan, mint egy rocksztár vagy
filmszínész; inkább csak egy magas, sötét, nyurga, szögletes állkapcsú férfi
volt, akit körüllengett saját fensőbbségének tudata, és aki mindig
Hongkongban varratott, jól szabott öltönyöket viselt. Az ingeit is onnan
szerezte be, a hímzett „JE” monogrammal a mandzsettán. A nyakkendői
mind selyemből készültek és igen szépek voltak. Amikor Issy kicsi volt,
gyakran üldögélt az apja gardróbjában nyakkendőkkel az ölében,
végigsimított rajtuk, élvezte a puhaságot, a gyönyörű színeket. Azt kívánta,
bárcsak fiú lenne, és akkor kölcsönkérhetne néhány nyakkendőt. Olyan
lehetne, mint az apja.

És ne gondolják, hogy nem kérdezte meg magától azóta ezerszer, hogy ha
fiú lett volna, akkor is elengedte volna az apja?

Csak így, egyszerűen. Bepakolta a kis bőröndjét, és elment, miközben az
anyja erősebben fogta a csuklóját, mint a bilincs, hogy ne szökjön meg, és
ne rohanjon vissza az apjához. Nem. Az anyja azt mondta, ha ő megy,
akkor Issynek is vele kell mennie.

Viharos gyorsasággal távoztak. Az anyja még az ajtót sem tudta becsapni



maga mögött, mivel tetőtéri lakásban éltek, és a lift közvetlenül az
előszobájukból nyílt. Úgyhogy csak álltak ott, szemben az apjával,
miközben Caroline megnyomta a gombot, és eltelt néhány gyötrelmesen
hosszú másodperc, míg végre kinyílt az az átkozott ajtó, hangtalanul,
ahogyan mindig is hangtalanul nyílt ki a tökéletesen olajozott görgőkön,
vagy akármin, amin a liftajtó ki szokott nyílni. Aztán finoman becsukódott,
és kirekesztette az apját, aki továbbra is ott állt, keresztbe font karral, és
nézte őket. Egészen az utolsó percig.

Issy mindig arra gondolt, hogy az apja bizonyára azért nézte, hogy
emlékezhessen az arcára, a gyötrelmesen zokogó arcára.

Bizonyára emlékezetébe akarta vésni, hogy majd utána jöhessen, és
megtalálja, bárhol legyen is. Bárhová is viszi az anyja. Ez a bárhová végül is
a hongkongi Peninsula Hotel lett.

Caroline megmondta, hogy egész biztosan nem mennek a szingapúri
Raffles Hotelbe, ugyanis ez volt az a hely, ahol az apjával megismerkedett.
Issy ezt a sztorit már sokszor hallotta mindkettejüktől, hiszen ő kérte őket,
hogy meséljék el. Arra gondolt, milyen romantikus és csodálatos, és hogy
ha felnő, pont olyan férfival akar megismerkedni, mint amilyen az apja.
Mostanra persze felhagyott ezzel.

Ugyanis az apja lemondott róla. Sosem jött el érte. Sosem jött el, hogy
kiszabadítsa. Sosem próbálta visszaszerezni. Még a tárgyalóterembe se
jött el. – Az anyáé lehet a felügyelet – üzente az ügyvédein keresztül. – így
helyénvaló. A gyerekeknek az anyjuk mellett van a helyük.

A fenébe, mit gondolt az apja? Issy már több mint egy éve ezzel a
kérdéssel sírta álomba magát. Nos, pontosabban hónapok óta.

Egészen addig, mígnem azt mondta, hogy a kurva életbe, elég. A rohadt
életbe, már megint! Újra ezt a szót használta, pedig megfogadta, hogy
nem teszi.

Azokra a hosszú órákra gondolt, amelyeket a fürdőszobatükör előtt
töltött, figyelte magát, és megpróbált rájönni, mi baj vele, hogy már nem
kell az apjának. Bal profil, jobb profil, talán az orra túl nagy, esetleg túl
széles? A szája nagy, és egyáltalán nem emlékeztet a híres filmsztárokéra,



a homloka dudorodik, a haja örökké kócos, a szeme pedig közönséges
barna. Hogyan lehet egy barna hajú és barna szemű lánynak halvány és
sápadt a szempillája? Hát neki pont olyan volt.

Az apja már soha nem hívta fel; csak a szokásos SMS-ek, remélem, jók a
jegyeid, küldök neked egy kasmírpulcsit, küldj egy fotót magadról, nehogy
elfelejtselek. De közben tényleg elfelejtette.

A pulóver viszont szép volt. Sosem vette fel, abban a Hello Kitty-s
zacskóban őrizte, amelyet az apja még Japánból hozott neki néhány éve. A
pulóver és a fotó, kettejükről – az anyja nélkül, aki bizonyára a fotót
készítette –, ahogy kéz a kézben sétálnak egy mezőn. Nem emlékezett,
hogy hol készült a kép, de még mindig fel tudta idézni apja erős kezének
szorítását, és hogy ő maga milyen önfeledten boldog volt. Azt hitte, sosem
engedné el.

Mennyire szerette! És még mindig szereti.

Valójában az apja és az anyja teljesen máshogy mesélték el
megismerkedésük történetét.

James azt mondta Issynek, hogy amikor besétált a szingapúri Raffles Hotel
bárjába, nyomban feltűnt neki a magas, sötét hajú és hosszú lábú nő a
bárpultnál, amint éppen a Mojitóját kortyolgatja egy rózsaszín szívószálon
keresztül, amely egyébként tökéletesen illett a rózsaszín rúzsához. Nagyon
csinos volt, ezért nyomban megpróbált szemkontaktusba kerülni vele. Már
amennyire ez lehetséges volt, a nő ugyanis szemüveget viselt.

A szemüvegen kívül miniszoknya is volt rajta, amely sokat látni engedett a
combjából. – Meg akartam csókolni a térdét, olyan gyönyörű volt –
mondta az apja Issynek. (Megcsókolni a térdét? Jaj! Issynek nem igazán
tetszett az ötlet.) – De helyette csak odamentem, köszöntem,
megkérdeztem, hova valósi, és hogy hívják.

– Londonból jött. – A neve pedig Caroline Muggins vagy Huggins vagy
valami hasonló furcsaság volt, az apja legalábbis elsőre nem értette jól.
Azt mondta Issynek, olyan érzése volt, hogy a nő egy Mojitóval többet
ihatott a kelleténél, mert aztán rámosolygott, és azt mondta, hogy
hozzámegy feleségül. Mire ő megkérdezte, hogy miért? Talán



megesküdött, hogy hozzámegy a harmadik pacákhoz, aki ma este besétál a
bárba? Vagy talán attól tartott, hogy ott hagyják egyedül a pult mellett?
Vagy valóban megtetszett neki?

Bárhogyan is, James már volt házas. – Mégpedig kétszer – mondta.

– Hmmm – Caroline ismét beleszívott a Mojitóba. – Egy sorozatférj. De ha
engem elveszel, megígérhetem, hogy én leszek az utolsó feleséged.

– Bizonyára feltűnt neked – hívta fel a lánya figyelmét az apja egy apró
részletre –, hogy ő mondta nekem, hogy vegyem el feleségül. Nem pedig
fordítva.

Megkérdezte az apjától, hogy ez tényleg számított-e, mire azt felelte, hogy
akkor még nem, de az anyja nem szívesen írta alá a házassági szerződést.

Most viszont már Issy is tudta, mi is az a házassági szerződés, és hogy
ennek köszönhetően most alig van pénzük.

Bárhogyan történt is, az anyja meglehetősen eltérő változatot mesélt
arról, hogy mi történt a Raffles Hotel bárjában. – A Mojitómat iszogattam
– mondta. – Ez volt az első alkalom. Amikor tizennyolc voltam, inkább gin-
tonikot ittunk.

– De hiszen te egyáltalán nem is ittál, amikor tizennyolc voltál! – szólt
közbe Issy. – Hiszen csak huszonegytől ihat az ember.

– Ez igaz – felelte az anyja, majd mélyen felsóhajtott. -Nos, persze, úgy
értem, miután elmúltam huszonegy. A lényeg, hogy iszogattam azt a
rohadt Mojitót… ó, a csudába, nem kellett volna ezt mondanom… csak
soha többé nem iszom Mojitót.

Issy arra gondolt, bizonyára arról van szó, hogy a koktél nem volt túl
finom.

Az anyja folytatta. – Szűk fekete szoknya volt rajtam, amelyet illedelmesen
lehúztam, amennyire csak tudtam…

– Apa azt mondta, hogy kilátszott a combod.

Caroline lehunyta a szemét, mintha megpróbálna visszaemlékezni a



dologra. Alig észrevehetően elmosolyodott.

– Talán tényleg így volt – ismerte el. – És az a top volt rajtam, amit a
Zarában vettem, fekete selyemdzsörzé, és az egyik vállamról állandóan
lecsúszott, és kilátszott a rózsaszín melltartóm pántja.

Mármost, kérdem én, miféle kifinomult fiatal nő viselne rózsaszín
melltartót a szexi fekete felsője alatt?

Issy nem tudta, de mindenesetre lenyűgözte a történet. Az anyja olyan
csinos volt, hogy még hálóköntösben is lehetett volna, és akkor szuperül
nézett volna ki. Magas volt, karcsú, szép mellel, hosszú, fekete haja,
frufruja, amely csak még jobban kihangsúlyozta zölden villogó rövidlátó
szemét a piros szemüvegkeret mögött. Az arca formás, gyönyörű, széles
rózsaszín ajka pedig egyenesen csókra termett. Szép keze volt, amelyet
most, miközben a történetet mesélte, kissé összeszorított. – Foggal-
körömmel kapaszkodni az életbe – ahogy mondani szokta.

Bárhogyan is, az anyja folytatta a sztori saját változatát. – Csak
üldögéltem ott magamban egy magas bárszéken. Alighanem tényleg túl
sokat megmutattam a lábamból, amikor az a pasi bejött. Néhány székkel
távolabb ült tőlem, és ő is Mojitót rendelt, akárcsak én.

– Aztán rám nézett – Caroline elmosolyodott, ahogy felidézte a pillanatot
–, a tekintetünk egymásba fonódott, és én arra gondoltam, egek, milyen
jóképű, és… Na mindegy… – Itt egy pillanatra elakadt. – Aztán odajött, és
megkérdezte, hogy csatlakozhatna-e hozzám. Már amennyiben egyedül
vagyok. Márpedig, Issy, tényleg egyedül voltam, teljesen egyedül
Szingapúrban. Éppen csak befejeztem a kétéves főzőiskolát, és igyekeztem
megszabadulni az előző fiúmtól, akiről azt gondoltam, hogy nem eléggé
világfi az én ízlésemnek. Hongkongba tartottam, hogy valamilyen unalmas
konyhai munkát vállaljak, de, látod, nem jutottam el odáig, mivel az apád
azt mondta – ott és akkor –, azt mondta, hogy elvesz feleségül.

Elveszlek feleségül. Bár még azt sem tudom, hogy hívnak.

– Úgyhogy megmondtam neki, hogy hívnak, ő meg azt, hogy őt hogy
hívják, és többé már nem voltam Caroline Meriton, hanem hirtelen
Caroline Evans.



– És szép volt? – kérdezte Issy. Mindig ugyanazt kérdezte, miközben a
hüvelykujját szopta, félálomban, tudva, hogy az anyja betakarja,
lekapcsolja a lámpát, megcsókolja, és azt mondja: – Nagyon szép volt,
kicsim. Sosem fogom elfelejteni.

Mostanra persze tudta, hogy arról volt szó, hogy az anyja nagyon szexinek
találta az apját. Akkor még túl fiatal volt ahhoz, hogy felfogja a szexuális
vonzerő jelenségét. Az igazat megvallva, még most sem igazán tudta, hogy
mit jelent, leszámítva azt, hogy a „bazdmeg” szónak volt hozzá valami
köze.

Arra gondolt, hogy későn érő típus, vagy valami hasonló, de valójában
nem is akarta tudni. Azt szerette volna, hogy a férfiak kedvesek és
rendesek legyenek, gyönyörű öltönyt és nyakkendőt viseljenek, meg bojtos
papucscipőt, és legyen olyan illatuk, mint a Vetiver kölninek, amit az apja
is használt. Tulajdonképpen megijesztette az ötlet, hogy a férfiak levegyék
a ruhájukat, és megmutassák a himbálódzó testrészeiket. Ki a fene akarja
látni az ilyesmit?

Az egyik órájukon uborkával és óvszerrel tartottak bemutatót, elmondták,
hogyan történik az ilyesmi, és hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy
ne essenek teherbe, miközben a lányok megállás nélkül kuncogtak, és azt
ismételgették, hogy „na, ezt aztán nem”, néhányan viszont azt
sóhajtották, „igen, ó, igen, ez az…”

Aztán jött a zűrzavar, az anyja boldogtalansága, az apja hirtelen távolivá
vált, alig volt otthon; a veszekedések, majd a távozás, ilyen egyszerűen,
anélkül, hogy a szüleinek közben eszébe jutott volna, hogy ő hogyan érzi
magát. Még arra sem volt ideje, hogy elbúcsúzzon a barátaitól, az
iskolától, az úszóklubjától, a szombati ott alvós buliktól. Mindez hirtelen
eltűnt. Ilyen egyszerűen. És fogalma sem volt róla, hogy tegyen. És ami
még rosszabb, az anyja sem tudta.

Most pedig itt voltak, a középangliai dombvidék egyik fogadójának bérelt
szobáiban. Az eső még mindig ott kopogott az ablakon, a kiscica pedig
nyugtalan forgolódott a kosarában.

Előrenyúlt, és lágyan megérintette a kis, szánalmas, szürke szőrcsomót. A



tej még meleg volt, így a fecskendőt beledugta a szájába és belenyomta a
tartalmát. A cica elkezdett nyelni. Úgy látszik, ő is élni akart.

Issy szinte sosem sírt, hozzászoktatta magát, hogy ne sírjon, most azonban
hirtelen potyogni kezdett a könnye.



7. FEJEZET
Caroline, nem messze a lánya szobájától, szintén álmatlanul feküdt az
ágyában. A gondolatai, ahogy mindig, most is visszatértek Jameshez és
ahhoz, hogy mi minden történt. Hiszen oly tisztán emlékezett mindenre!

Azon a napon, amikor elmentek, Hongkongba repültek, és bejelentkeztek
a Peninsula Hotelbe. James is általában ott szállt meg – csak a legjobb
felelt meg neki, úgyhogy Caroline úgy gondolta, ezt a legjobbat a felesége
és a lánya is megérdemli.

Egy kis lakosztályt vettek ki, amelyet James platinakártyájára íratott. A
szobaszervizt is igénybe vette, ahogy James szokta, és busás borravalót
adott a pincérnek, ahogyan általában James.

Martinit ivott, miközben arról győzködte magát, hogy csak egy pohárral,
hiszen gyerekkel volt. Nos, a gyerek már tizennégy éves volt, úgyhogy
amikor Issy végre álomba sírta magát, Caroline rendelt egy újabb Martinit,
majd ő maga is sikeresen álomba sírta magát a díványon, hogy aztán a
telefon csörgésére ébredjen.

„Biztosan ő lesz az” – gondolta, miközben odacsoszogott a készülékhez
gyűrött fehér szoknyájában és ócska sárga pulóverében, amely már
egészen kifakult a sok mosástól, de a nagy sietségben, amikor elöntötte az
agyát a méreg, és nem látott tisztán, pont ez akadt a keze ügyébe.
Odanyúlt a telefonért, majd megállt. Vajon James miért nem a mobilján
hívja?

De a telefon csak csörgött tovább, és végül felvette.

– A nevem Gayle Lee – mondta egy női hang. – Találkoznunk kell.

– Ismerem magát? – Caroline hátrasimította a haját, és felvette a
szemüvegét, mintha így jobban látná a nőt, vagy legalábbis emlékezne
arra, hogy ki lehet. Lehet, hogy James küldönce? Egy ügyvéd, aki arra kéri,
hogy térjen vissza, és minden meg lesz bocsátva? Minden olyan lesz, mint
régen?

– Úton vagyok a szobája felé – mondta a nő olyan magabiztosan, hogy



Caroline nem tehetett mást, minthogy bólintott.

Amikor néhány perccel később ajtót nyitott, a nő besétált mellette, és
még arra sem vesztegette az időt, hogy ránézzen, vagy köszönjön, vagy
kezet nyújtson. Caroline döbbenten figyelte, amint áll, és körbenéz a
kicsiny és mostanra meglehetősen rendetlenné vált szobán. Issy pontosan
úgy hagyta a ruháját, ahol levetette, a nappali közepén, és ezúttal
Caroline nem szedte fel őket utána. Arra gondolt, hogy azért nem, mert
Jamesre emlékeztette volna, akinek mindig ő szedte össze a széthajigált
dolgait. A férje mindig a földön hagyta a ruháit, hogy később valaki más
gondoskodjon róluk.

– Jó napot – mondta élesen a lehető legszárazabb angolsággal, és amikor
az angol „száraz” volt, akkor annak jelentését többnyire mindenki
megértette.

Nem úgy ez a nő. Csendben az ablakhoz sétált, majd megfordult, és
Caroline-ra nézett. Egy percig meredten figyelték egymást.

A nő ázsiai volt, és idősebb, mégis kortalan, a haja lenyűgözően
platinafehér, a bőre hibátlan, napbarnított, és ahogyan arról Caroline
hamarosan megbizonyosodhatott, pengeéles esze volt.

Meghökkentően vonzó volt, karcsú, egyenes tartású és feszes, akár egy
felajzott íj. Hagyományos kínai ruhát viselt, zöld melltűvel, magas
gombolásút, combközépig felhasítva.

A gyomrát hirtelen összeszorító görcs elárulta Caroline-nak, hogy végre
megismerhette James szeretőjét. Ezzel a nővel csalta meg.

– A férje üzlettársa vagyok – mondta Gayle Lee.

Caroline lehuppant a díszpárnákkal teli szófára. Tehát manapság így hívják
ezt a dolgot. Hátrasimította rendetlen haját, majd ismét megigazította a
szemüvegét. A válság közepette is csak arra tudott gondolni, hogy bárcsak
feltett volna egy kis rúzst, mielőtt valaki így rátör.

– Húsz éve vagyok James társa – mondta Gayle Lee.

De hiszen ő maga és James csak tizenhat éve vannak együtt!



Ezek szerint ez még a házasságuk előtt kezdődött.

Gayle Lee még mindig az ablaknál állt, és Caroline-nak feltűnt, hogy elég
fifikás volt ahhoz, hogy háttal álljon a fénynek, így kevéssé látszódott a
kora. Idősebb volt nála, erre mérget mert volna venni, de mégis olyan
tökéletes, hogy a kor az ő esetében egyáltalán nem is számított.
Szokatlan, platinaszínű haját a kínai nőknél szokásos módon hordta:
frufru, a többi hosszúra hagyva. Keskeny, sötét szeme, magas arccsontja és
kicsi szája volt, amely vörösebb volt a legvörösebb vörösnél is, amit
Caroline valaha látott.

Elkeseredett. Gayle Lee mesésen nézett ki. Tényleg mesésen.

– Nem tudtam, hogy Jamesnek van üzlettársa – mondta, miközben még
mindig azt remélte, hogy tényleg csak „üzletről” van szó. – Leszámítva
Mark Santost.

– Santosnak ehhez nincs köze. Nekünk „privát” ügyeink voltak, nekem és
Jamesnek.

– Ügyeink? – Bután hangzott, ahogy megismételte a szót, de képtelen volt
gondolkozni. Hogyan is lett volna képes? Hiszen egy kész ténnyel
szembesítették, amelyről fogalma sem volt, hiába volt tizenhat éven
keresztül James felesége.

Gayle Lee szigorú pillantást vetett rá, majd azt mondta.

– Úgy hallom, elhagyta Jamest.

Caroline tisztában volt vele, hogy az egyetlen személy, akitől erről
hallhatott, a férje volt.

– Azért jöttem, hogy figyelmeztessem – folytatta Gayle Lee vészjóslóan és
hűvösen.

Caroline-ban feltámadt a düh, és kiegyenesedett ültében. Ki a fenének
képzeli magát Gayle Lee?

– Egyetlen pennyt sem fog kapni James és az én üzletemből – mondta
Gayle Lee. Közelebb jött, és fölé magasodott. – És arra is figyelmeztetem,



igazán nem áll az érdekében, hogy ilyesmivel próbálkozzon.

– Mami?

Issy állt az ajtóban, egy szál pólóban és bugyiban, amelyben sírva
bekászálódott az ágyába, anélkül, hogy lezuhanyozott vagy pizsamát
húzott volna. Döbbenten figyelte az anyja fölé magasodó, zöld brokát,
platinaszínű jelenést.

– Jamesre hasonlít – mondta Gayle Lee. Majd megfordult, és elindult
kifelé.

Már a kilincsen volt a keze, amikor visszafordult. – Azt tanácsolom,
emlékezzen arra, amit mondtam. Változások lesznek, és attól tartok, nem
a maga érdekeit fogják szolgálni. Jó éjt.

Majd minden további nélkül kisétált.

– Mami, ki volt ez?

Issy hangja visszatérítette Caroline-t a valóságba.

– Ó, apu egyik barátja. Azért jött, hogy beköszönjön – mondta sietősen.

– Hát, nekem nem köszönt – felelte Issy, majd hozzátette. – Mami,
szükségem van rád.

Caroline a karjába vette, visszavitte az ágyba, és bemászott mellé. Ez volt
élete leghosszabb éjszakája, és egész idő alatt a karjában tartotta Issyt.

Nem kételkedett benne, hogy Gayle Lee James szeretője és az ő
elárulásának az oka volt. Azért jött, hogy figyelmeztesse, és sikerült halálra
rémítenie. Fogalma sem volt róla, miféle „üzletről” beszélt, de tudta, hogy
mielőbb el kell feledkeznie a tengerzöld ruhát viselő platina fantomról.
Gayle Lee volt a múlt, márpedig neki a jövőjére kellett koncentrálnia. Sok
munka állt előtte, és rendbe kellett szednie az életüket.

Igy aztán másnap haza utaztak Londonba Caroline szüleihez.

Hova is mehetett volna?



8. FEJEZET
Most, másfél évvel később, elvált nőként, a kis szobában a kocsma fölött,
Caroline bevallotta magának, mennyire hiányzik neki James.

Sosem tudta, milyen tökéletesen csendes is lehet egy szoba.

Csak most, hogy James már nem volt vele. Csak az a nő értheti meg ezt,
aki évekig együtt élt egy férfival. Az életük összefonódott; ahol az egyik
abbahagyja, a másik felveszi a vonalat; mondatokat nem kell
végigmondani, mert a másik pontosan tudja, mire gondolsz; a parfüm,
amit egyedül a férfi kedvéért használsz; a ruha, amit azért veszel meg,
mert tudod, hogy tetszik a másiknak, a tűsarkú, amelyben fáj a lábad, de
felveszed, mert tudod, hogy tetszik neki, a gyantázás, mert tudod, hogy
szereti, ha csupasz vagy „ott lent”, habár te utálod, és borzasztó
kellemetlen, amikor visszanő.

Hiányzott a szex, hiányzott a másik illata a párnán, amelybe belefúrhatja
az arcát, miután ő már felkelt reggelenként; hiányzott, ahogy megfogta a
kezét, amikor átmentek az utcán, aggódott, hogy mivel nem lát rendesen,
esetleg elgázolják. Hiányzott a kezének érintése a derekán, ahogy
átkarolja, amikor beterelte egy étterembe; a halk, pajkos szavak,
amelyeket akkor súgott oda, amikor úgy vélte, senki sem hallja őket.
Hiányzott az is, hogy főzhessen rá, „gyakorolja a képességeit”, ahogyan a
férfi mondta, mivel valójában sosem dolgozott szakácsként, annak
ellenére sem, hogy elvégezte a főzőiskolát. Még a komor, csöndes órákat
is visszasírta, amikor James nem volt otthon, pedig gyakran elutazott, ő
pedig várta, hogy megcsörrenjen a telefon, miközben Issyt iskolába vitte,
elvégezte a házimunkát, és soha, soha nem tolta magát előtérbe.

Vajon a tyúk vagy a tojás volt előbb? Először „a nő” volt? Vagy „a feleség”?
Mit várt tőle James, melyik legyen? Pedig akármelyik lett volna a férfi
kedvéért. Ezért veszítette el önmagát annyi nő a házasságban. De most,
mióta ismét saját magává és nővé lett, és elhagyta, azon töprengett,
kicsoda is ő valójában?

Egyik reggel feltette ezt a kérdést újdonsült barátainak, Maggie-nek és
Jesusnak. Eldöntötte, hogy otthagyja Londont, és Issyvel az oldalán már be
is költözött a kocsma fölötti kis lakásba.



Jesus igazi mexikói volt, latinos temperamentummal, és mindennél többre
becsülte a családi értékeket. Szögletes, bajszos férfi volt, a haja felállt, a
hangja jó mély. A konyhaasztalnál ült, és a maga főzte kávét kortyolgatta:
egyenesen a tűzhelyen álló fémedénybe darálta bele a kávét, majd
átszűrte egy konyharuhán. A folyadék sűrű volt és zavaros a benne maradt
zacctól, és vagy hat kanál cukorra volt szükség ahhoz, hogy fogyasztható
legyen.

– A nő számára természetes, hogy a férfi legyen az első helyen – mondta,
mire a felesége elnevette magát.

– A nők nemcsak arra vannak, hogy veled törődjenek – felelte. –
Rafináltnak kell lennünk ahhoz, hogy ti, férfiak a helyeteken maradjatok.

– Nekem sajnos nem sikerült – mondta Caroline komoran, mire
mindketten elnevették magukat.

Már régóta nem hallott ilyen szívből jövő nevetést, úgyhogy örült neki.
Habár egyáltalán nem akart viccesnek lenni. Amit mondott, igaz volt. Egész
házassága alatt kevéssé volt úgymond „rafinált”. Túlságosan riadt volt
ahhoz, hogy használja az eszét, hiszen akkor szembe kellett volna néznie a
tényekkel, és tudomásul venni az igazat a hamis életéről meg a csaló
férjéről.

– Barátként adok néhány tanácsot. Készíts egy tervet – mondta Maggie.

Caroline meglepetten rápillantott. A tudata kiürült: egy üres fehér
papírlap volt.

– Már majdnem egy hete itt vagy nálunk – mondta Maggie. – És addig
maradhatsz, ameddig csak szeretnél, de a válás óta már több mint egy év
eltelt. Jesus és én úgy gondoljuk, fontos volna a számodra, hogy legyen
saját otthonod.

Caroline-nak eszébe jutott a lepusztult pajta, ahogy ott áll az esőben, egy
szinte teljesen levelét vesztett fa alatt, bár aligha tudott volna ennél
kevésbé otthonos helyet elképzelni.

– Azt mondtad, jutottál némi pénzhez a férjedtől – folytatta Maggie. –
Számvetést kell készítened, kikalkulálnod, mit engedhetsz meg magadnak.



Ne felejtsd el, hogy talán fel kell újítanod a helyet, esetleg átépítened,
tudod, milyenek vagyunk mi, nők, ha hozzájutunk egy házhoz.

Egy nádtetős házikó barátságos képe villant át Caroline agyán, de
valójában nem szerette a nádtetőt.

– Először azonban – folytatta Maggie – be kell íratnod a lányodat egy
megfelelő iskolába. Sammynek is itt kell hagynia a helyi sulit, és holnap
elmegyünk, hogy megnézzünk egy jó hírű iskolát, innen alig nyolc
kilométernyire. Talán ti is eljönnétek Issyvel, hogy megnézzétek a helyet.

Issy felállt a kiscica kosara mellől. – Szerintem jól hangzik, anya – mondta.
Egy éve ez volt az első alkalom, hogy Caroline lelkesedést vélt kihallani a
hangjából. A közömbösség volt rá jellemző, a „felőlem lehet bármi”, „amit
csak szeretnél”, „engem nem érdekel” – szindróma, ami persze az őrületbe
kergette, hiszen ő maga sem tudta, hogy mit tegyen.

– Menjünk együtt – mondta Sammy. Éppen olyan melegszívű és
gondoskodó volt, mint az anyja. Ő és Issy nyomban összebarátkoztak.

– Rendben – felelte Caroline.

– Ez magániskola, fizetni kell érte. – Jesus visszatérítette Caroline-t a
valóságba.

– Igen, nos, elvileg Issy apjának állnia kell ezeket a költségeket.

Benne van a megállapodásban, tudjátok. Ő fizeti az iskoláztatását. – Azt
már nem tette hozzá, hogy James átutalásai rendszertelenül érkeztek, és a
saját apja volt az, aki kisegítette őket.

– És holnap szerzünk neked valami munkát – mondta Maggie.

Caroline a szavak hallatán ismét felfogta, mi mindennel kell
szembenéznie.

Végiggondolta a lehetőségeit, amelyek egyenlőek voltak a nullával. A
félelem összeszorította a torkát. James segítsége nélkül kellett
megkeresnie a pénzt, amelyre szükségük volt az élethez. Meg kellett
keresnie azt a pénzt. Azt mondta: – Az egyetlen, amihez értek, a főzés.



Elég jó szakács vagyok.

Maggie gyorsan elmosta a kávéscsészéket. – Nagyszerű, akkor amint Issy
elkezdi az iskolát, munkába állhatsz a konyhánkban.

Mostantól kezdve te felelsz a déli menüért. Egyébként is terveztem, hogy a
héten néhányszor vacsorát is szolgálunk fel, úgyhogy most
megcsinálhatjuk. És persze továbbra is készítek fűszeres tacót.

– Akkor én megfőzöm a szingapúri wonton levesemet – felelte Caroline
hirtelen fellelkesülve, majd azon kezdett morfondírozni, honnan fogja
beszerezni a hozzávalókat.

Oxford. – Maggie olvasott a gondolataiban. – Már kapható mindenféle
nemzetközi cucc!

Caroline arra gondolt, milyen jól működik minden, ha a kezedbe veszed a
dolgok feletti irányítást. Az új barátok, a két gyerek és persze a kiscica
segítségével. És James nélkül.

Vajon mikor múlik el a szerelem? Hogyan történt mindez?



9. FEJEZET
A Göncölszekér konyhája nagyjából huszonöt négyzetméteres volt, a
padlója kissé egyenlőtlenül kikövezve, kellemetlen neonvilágítással,
középen viszont egy masszív és gyönyörű, olajtüzelésű, élénk kékszínű
AGA állt, három sütővel, amelyek közül az egyik megfelelő hőmérsékletű
volt bármi megsütéséhez. Volt egy másik a lassú főzéshez, a harmadik
pedig arra, hogy melegen tartsa az ételeket. Volt két platni, mindig
bekapcsolva, különböző hőmérsékleten, forraláshoz vagy pároláshoz. Egy
harmadik pedig tökéletes volt egy fazék leves bugyogtatásához.

Az Aga sütőket az okos svédek találták fel, akik, mivel hideg országban
éltek, tudták, hogyan használjanak ki a legjobban egy tűzhelyet. A kocsmai
AGA sosem kapcsolt ki, melegítette a vizet, és varázslatos izzásba vonta a
konyhát. Caroline nem is értette, miért nincs mindenkinek egy ilyenje
Angliában. Valójában már meg is írta a szüleinek, hogy mielőbb
szerezzenek be egyet. Valahol a Dordogne egy félreeső helyén éltek,
negyven tökéletesen kihasználatlan hektár közepén, ahol az apja az ideje
nagy részét fűnyírással töltötte, kis traktorán ülve a panamakalapjában,
egy örökké meggyújtatlan cigarettát rágicsálva.

– Sosem ment olyan jól a munka, mint ma! – mondogatta, amikor este
hatkor Caroline anyja társaságában, új szokásuknak megfelelően, egy
pohár pezsgővel kiültek a verandára.

– Idilli – mondta Caroline anyja a telefonban. – Még sosem láttam apádat
ilyen boldognak!

Mivel az apja több mint negyven évet töltött mérnökként az olyan
modern csodák létrehozásában, mint a szakadékok két szélét összekötő
függőhidak, vagy a fagyos tundrán keresztülfútó gázvezetékek, Caroline
nagyon is megértette, hogy az ártatlan fűnyírás és a hat órai pezsgőzés
meglehetősen kellemes váltásnak tűnt. És ha az apja boldog volt, akkor az
anyja is az volt.

Úgy vélte, hogy a „jó feleségről” alkotott képe onnan származik, hogy
egész életében az anyja boldog házasságát figyelte, ahol a férj volt a király



és a feleség a szerető alattvaló. Ennek ellenére a szülei valahogy mégis
egyenlőek maradtak. Az anyja irányította a saját birodalmát. Az apja azt a
munkát végezte, amit szeretett. Boldogok voltak. De akkor neki miért nem
sikerült?

– Gyere, lakj nálunk – mondta az apja komolyan, amikor eladta a londoni
lakást, és elköltöztek a nyugodt francia vidékre. – Itt nagyobb a társadalmi
élet, mint valaha is Londonban. Biztosan vannak itt egyedülálló férfiak,
akiket meghívhatunk vacsorára.

Tudod, milyen az anyád, annyit fog főzni, hogy a vendégek alig akarnak
majd hazamenni.

– Úgy érted, anya miatt nem akarnak – felelte. Tény, hogy az egyetlen,
amit az anyja megtett érte, vagyis hogy bátorította a főzőiskolára,
mostanra valódi piaci értékkel kezdett bírni. – Legalább lesz „szakmád” –
mondta neki az anyja, attól tartva, hogy a lányában túlságosan túlteng az
életről alkotott romantikus képzelgés.

Most tehát Caroline pitéi és Maggie híres fűszeres csirketacói, plusz a
hétvégén sütött tamalese k – Mexikóban szolgálják fel karácsonykor, mosá
ból, kukoricalisztből készítik, a tésztát lassú tűzön sütött sertéshússal
töltik meg, apróra vágott hagymával, korianderrel és jalapenóval, majd
kukoricalevélbe tekerik, és lágyra sütik a sütőben – igen nagy sikert arattak
a helyiek körében.

Caroline steaket és krumplit sütött, de amerikai csirkés pitét is készített,
nagy fehér tálakon kínálva, ropogós és ízletes leveles tésztával borítva,
melynek láttán csodálattal teli sóhajok hagyták el a vendégek ajkát.
Délelőtt kenyeret is sütött, kerek, sűrű, lapos vekniket, amelyek előtte
egész éjjel ott keltek az AGA tetején, konyharuhával borítva.

– Ha jó kenyeret és vajat adsz nekik, kissé megvárathatod a vendégeid a
főfogással – mondta Maggie-nek –, és észre sem fogják venni, kirendelik a
második üveg bort, mielőtt kettőt pisloghatnál. – Gyakorlatból sajátította
el a trükköket.

A kocsma kemény kőpadlóján végigállt hosszú esték után ólomból voltak a
tagjai. Nagyon vágyott rá, hogy beülhessen egy kavargó jacuzziba egy



wellnessben, ahol a lábát gyöngéd áramlatok masszírozzák, a haja
begöndörödik a gőztől, miközben lehunyja a szemét, és megfeledkezik a
világ dolgairól. A világ – pedig létezésének beismerésétől még mindig
túlságosan félt – egy olyan világ, ahol teljes felelősséget vállal magáért. És
a lányáért.

Jelenleg „idegenek jóindulatán” éltek, ahogyan azt Tennessee Williams oly
tragikusan megfogalmazta A vágy villamosában. Nem mintha ő lett volna
Blanche Dubois. Egyáltalán nem. Blanche teljesen egyedül volt. Caroline-
nak itt volt Issy, aki – hála istennek! – megszerette az upperthorpe-i
iskolát. Az igazgatónő hamar a szárnyai alá vette, gondoskodott arról,
hogy megfelelően haladjon, és felkészüljön a gimnáziumra, bár James még
mindig nem fizetett érte.

Caroline apja állta a költségeket, és sosem mondta, hogy „én
megmondtam” Sosem mondta, hogy minek írtad alá a házassági
szerződést. Azt azonban mondta, hogy: „Nézd, James nem teheti ezt,
jogszerűen kötelezték arra, hogy fizessen a lányáért. Nemcsak jogilag, de
erkölcsileg is.” Az apja erkölcsös ember volt.

Időközben elkezdte az új életét. Megismerkedett néhány helybélivel, akik
a kocsmai pletykáknak köszönhetően láthatóan többet tudtak róla, mint ő
róluk, és sokan köszöntötték kedvesen az utcán, amikor reggelente
vásárolt a főutcán, vagy a postán, sorban állás közben, ahol a vég nélküli
csevegés és nevetgélés miatt olyan lassan haladtak előre, hogy
kiolvashatta az újságot. És persze megismerkedett a kocsma legtöbb
törzsvendégével is, aki Maggie tacója és az ő pitéje miatt járt ide, nem
beszélve a helyes srácokról, akik meredten figyelték, ahogy a kocsmában
felszolgálta nekik az ételt, miközben elpirult, aminek láttán persze
nevettek, és évődni kezdtek vele.

–Jobb, ha tudjátok, hogy az anyátok lehetnék – mondta komoly hangon,
miközben összefonta a karját a mellén. – Ó, ugyan már! – felelték ilyenkor,
vagy valami hasonlót. – Nem vagy elég idős, hogy bárkinek az anyja legyél.

Volt azonban valaki, akire Caroline felfigyelt. Nem volt törzsvendég, csak
néha ugrott be, és sosem volt „kiöltözve”. Középmagas, sötét hajú, kissé
hórihorgas fickó volt. Úgy is mondhatnánk, sólyomszerű. Talán szexi szája



volt? Ki tudja?

Caroline mindenesetre nem gondolt „szexre”. Bárhogyan is, a férfi korán
jött, hat felé, többnyire sört rendelt, és a pulóverét általában némi
faforgács borította. Caroline úgy vélte, bizonyára helybéli asztalos, de
sosem kérdezte meg. Ennyire nem érdekelte a dolog.

Vagy egyszerűen csak óvatos volt?

Caroline minden reggel korán kelt, reggelit készített a lányoknak, és elvitte
őket az iskolába. Délután Maggie ment értük.

Teljesen elválaszthatatlanok voltak. Együtt csinálták meg a leckéjüket,
együtt reggeliztek, ebédeltek és vacsoráztak. Együtt pletykáltak és
csevegtek a fiúkkal az interneten. Együtt mentek moziba és shoppingoltak
Oxfordban, kávézókban találkozgattak korukbeli srácokkal, és jól
szórakoztak. Aztán otthon, a Göncölszekérben közösen tévéztek, és a
szófán heverésző Vak Brendát cirógatták.

Két hónap telt el, és Caroline úgy érezte, eljött az idő, hogy a kezébe vegye
a sorsa irányítását. Merész lépésre szánta el magát, és megvásárolta a
lerobbant pajtát, amely grillezésre és táncra csábított.

A Jamesszel való egyezségből rászállt utolsó pennyje is ráment, de
legalább ki tudta fizetni. Azért vette meg, mert egész egyszerűen ez volt a
környéken a legolcsóbb eladó ingatlan, és valamennyit tudott érte
ajánlani. A tulajdonos kétségbeesett volt, úgyhogy elfogadta; már évek óta
hiába próbálta eladni. Amikor egy napsütötte délutánon megnézte a
házat, Caroline megértette, miért. Az egészet fel kellett újítani.

Mégis, volt benne valami izgalmas; talán a magányossága, a kora, a
története, amely olyan meghitté tette. Caroline szerette a lassan csobogó
folyó hangját, imádta a követ, amelyről kiderült, hogy mégiscsak mézszínű;
szerette, ahogy az épület ott gubbaszt a göröngyös, egykor köves út végén
(ne is kérdezd, mibe kerül a murva és mennyibe az odaszállítása, a
szétterítése). Valahogy kapcsolódott a helyhez. Talán a felirat miatt: Bár,
grill és tánc.

Mindig is álmodozó volt.



Még mindig a kocsmában laktak, és azon töprengtek, hogyan is szedjék
rendbe új „otthonukat”, amikor néhány héttel később megérkezett James
üzlettársa, Mark Santos, hogy találkozzon vele.



10. FEJEZET
Péntek este hét óra volt, és a kocsma teljesen megtelt fiatalokkal. A
régimódi zenegépből, amelyet ki tudja, honnan szerzett be Jesus, a
hetvenes évek ismerős slágerei szóltak, és az emberek egymást túlkiabálva
próbálták megértetni magukat.

Mind a hallban, mind a kuckóban foglalt volt az összes asztal, és a
rendelések gyorsan követték egymást, különösen a leveles tésztával
borított csirkés pite fogyott jól. A sör, a kenyér, a sültek, a pico de gallo, a
csípős szószok és a taco illata kiszivárgott az utcára, ahol a kocsik
összezsúfolódtak a néhány parkolóhelyen, és cigarettázók dőltek a falnak.
A péntek esték mindig ilyenek voltak.

Caroline a konyhában volt, a forróságtól kipirult arccal hajolt az AGA fölé.
Péntekenként bejáró kuktája, egy fiatal, egyedülálló nő, Sarah segített
neki, aki az egyik közeli bungalóban élt a gyerekével, Kicsi Billyvel. A
gyerekét is magával hozta munkába, és a csecsemő általában a nagy
zsivajban mindvégig nyugodtan szunyókált a hordozójában. A tizenéves
Lily, aki olykor Sarah gyerekére is vigyázott, időnként szintén besegített,
általában azzal, hogy eltörte a tányérokat.

Issy és Sam még túl fiatalok voltak ahhoz, hogy a pultban dolgozzanak, de
péntekenként segédkeztek a konyhában. Aznap este azonban felmentést
kaptak a munka alól, és a fenti nappaliban lazsáltak, miután megírták a
házit. Vak Brenda közöttük üldögélt a kanapén, a két lány pedig feltette a
lábát a zöld bársony puffra, és átadták magukat a tévénézés örömeinek,
közben a barátoknak SMS-eket írogattak. Caroline farmert viselt, a régi
sárga pulóvert és fehér klumpát, amelyben a lába óriásinak tűnt. A haját
farmer baseballsapka fedte, és piros keretes szemüvege a forróságnak
köszönhetően időnként le-lele csúszott az orráról. „Izzadtnak” mondta
volna magát, amikor Maggie bejött egy nagy adag tányérral, és azt
mondta, hogy egy férfi a bárpultnál találkozni szeretne vele.

Caroline megdermedt. A tekintete összetalálkozott Maggie-ével. – Nem ő
az. Ez a pasi magas, szakállas és szemüveget visel.

Szép kabátja van, kasmír, ha nem tévedek. Jobb, ha megmosod az arcod.
Megvár. A munkát bízd rám.



Caroline azonban tartott a Markkal való találkozástól, attól félt, felidézi a
múltját. Ő volt James legrégebbi barátja és üzlettársa, higgadt, csendes,
szakállas férfi, az, akiben tudod, hogy megbízhatsz. Valójában ő volt a
legelső, akit felhívott a hongkongi Peninsula Hotelből, hogy elmondja,
elhagyta Jamest.

Kapcsolatban maradtak, a férfi többször kereste telefonon vagy e-mailen,
és mindig megkérdezte, szüksége van-e a segítségére.

James eleget tesz-e a kötelezettségeinek? Issynek nincs szüksége valamire?
Caroline persze mindig azt felelte, hogy jól van, és nem volt hajlandó
igénybe venni segítséget. Döntött, és most ezzel kell együtt élnie.

Caroline most boldogtalanul nézte magát a tükörben. A pulóvere túl szűk
volt; biztos volt benne, hogy felszedett egy-két kilót, amióta szakácsként
dolgozott. Megmosta az arcát, magára tett egy kis parfümöt – a Cartier-
féle Milyen csinos-t, amelyet még Jamestől kapott, és amit már évek óta
nem használt. Aztán felvett egy tiszta, fehér inget és egy aranyszínű
szandált (hideg volt ugyan, de még mindig átjárta a konyhai forróság),
megfésülködött, rendbe szedte magát, megtisztogatta a szemüvegét, és
visszatette az orrára. Ó, elfelejtette a rúzst. Felvitt egy kis Revlon Eléggé
őrült-et, majd mély levegőt vett, és lement a lépcsőn.

– Semmit sem változtál – mondta Mark, amikor megpillantotta.
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Odafönt, még mindig a kanapén üldögélve, Issy felemelte a tekintetét,
miután elolvasta a Lysandertől, az egyik idősebb fiútól (tizenhét volt, az ég
szerelmére, ráadásul elég helyes – nagyon bízott benne, hogy hamarosan
randizhatnak) kapott üzenetet, és meglátta az anyját elsuhanni az ajtó
előtt tiszta fehér blúzban, megfésülködve és – Issy megesküdött volna –
kirúzsozva.

– Sam? – Megfordult, és a barátnőjére pillantott. Sam-nek tökéletes orra
volt, kicsi és egyenes, a felső ajka rövid, amitől úgy tűnt, mintha mindig
mosolyogna. Kék szeme volt és hosszú, sötét szempillája. Issy nem értette,
hogy hogyan lehet a szőke Samnek sötét szempillája, miközben neki,
akinek egyébként sötét a haja, eléggé sápadt és halvány pillák jutottak.
Már régóta úgy vélte, hogy az élet egész egyszerűen nem igazságos.

– Mi az? – Sam megosztotta a figyelmét a tévéműsor (lengén öltözött
fiatal lány táncot lejtett egy szűk fekete nadrágot viselő férfi körül,
miközben a nézők lelkesen tapsoltak, és eredmények jelentek meg a
kijelzőkön) és az egyik fiútól kapott SMS között, akinek Sammy – biztosan
tudta –, hogy tetszik, habár ez nem volt kölcsönös. – Szerinted visel
csípőszorítót a ruha alatt? – kérdezte.

Issy alaposan megnézte a nőt. – Nem hiszem, hogy viselne.

Vagyis… alig visel bármit is.

Sam megpödörte szőke lófarkát, és elgondolkodott. – Bárcsak én lennék ő!
– mondta. – Szeretnék táncosnő lenni.

– Túl alacsony vagy – mondta Issy, bár természetesen nem akarta
megsérteni Samet, de még egy kissé molett is. Ez volt az igazság. Sam az
volt. Egy kicsit.

– De lehet, hogy magas vagy – mondta Issy zavartan. - Gondolod, hogy
tetszem Rob Macleannek?

–Nem.



–Ó.

Issy összevonta a szemöldökét. – Sam? Valami fura van az anyámmal. Az
előbb elviharzott az ajtó előtt, majd megint elsuhant, felcicomázva.

Ezúttal Sam nézett rá meglepetten. – Úgy érted, ruhában és magas
sarkúban?

Issy azóta nem látta az anyját ruhában és magas sarkúban, mióta
elhagyták Szingapúrt. – Nem, de átvette a pulóverét, megfésülködött, és
kirúzsozta magát.

Sammy nevetett.

– Nem érted! – Sam valóban nem értette. – Anya lement a kocsmába
kirúzsozva és megfésülködve. Ez azt jelenti, hogy egy férfival van
találkozója!

– Milyen férfival? – Sam sosem látta Caroline-t egyetlen férfival sem.

– Azt hiszem, lehet, hogy az apám az.

Sam meglepve felült. – Biztos vagy benne?

– Ki más lehetne, akinek a kedvéért lerobog a lépcsőn, és még csak el sem
mondja nekem?

Felkapta Vak Brendát, és beletemette az arcát a macska kócos bundájába.
– Félek lemenni, hogy megnézzem – nyögte ki. – Képzeld csak, Sam, félek,
hogy az apám az!

– Majd én megnézem. – Sam felkelt, lehalkította a tévét, majd megbotlott
a pizzás dobozban. – Emlékszem, hogy néz ki – tette hozzá, mivel
természetesen Issy már mutatott fotókat meglehetősen jól kinéző apjáról,
akit egyébként Jesus – amikor Sam nem hallhatta – csak „hanyag
apukának” nevezett.

Issy egyedül várakozott, és aggódva cirógatta a macskát. Úgy tűnt, évek
telnek el, mire Sam visszajött, pedig csak néhány percről volt szó. – Nos? –
kérdezte aggódva.



– Nem ő az. Ez egy magas férfi, és szakálla van.

– Akkor Mark Santos. Apa üzlettársa. Kíváncsi vagyok, vajon miért van itt.

Azt remélte, hogy majd odajön hozzá, és elmondja, hogy az apja szeretné
visszakapni, és hogy az anyjának is azt tanácsolja majd, hogy szabaduljon
meg a koszhadt régi pajtától. Annyira vágyott rá, hogy visszakapja a régi
életét, hogy ismét olyan lány legyen, akinek rendes otthona van, és az
anyjával és az apjával élhet. Azt akarta, hogy minden olyan legyen, mint
régen, és Mark Santos talán képes volt arra, hogy mindezt valóra váltsa.
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– Hazug – mondta Caroline, amikor Mark megjegyezte, hogy pont úgy néz
ki, mint régen. Átölelte a férfit, majd hátralépett, és egy pillanatra
egymásra mosolyogtak.

– Te legalább nem változtál – tette hozzá, és komolyan is gondolta.

Mark ugyanúgy nézett ki, mint mindig. Enyhén le volt barnulva, mivel a
Hongkong közelében lévő, egykor csendes Lantau szigetén tartotta a
vitorlását – a hely a magányos halászok paradicsomából egyik napról a
másikra turisztikai befektetések kedvelt célpontja lett.

A férfi szeme szürke volt vagy barna? Nem tudta volna megmondani, mert
alig látszott ki szögletes keretű szemüvege mögül. De talán akkor se tudta
volna megmondani, ha leveszi a szemüvegét. A szemüveg jelentette a
barátok és szeretők közti áthatolhatatlan védőfalat. Ebben Caroline biztos
volt; jó ég tudja, hányszor vette már le a szerelem kedvéért! Úgy tűnt,
Mark magasabb, szélesebb, egyszóval nagyobb a többi, ott tartózkodó
férfinél. Pedig köztük volt az asztalos is, akivel ismét összetalálkozott a
tekintetük, miközben Caroline igyekezett átvágni a tömegen. A férfi
rámosolygott.

Jesus egyedül állt a pult mögött, mivel Maggie elfoglalta Caroline helyét a
konyhában. Letett egy pohár vörösbort elé, és Caroline bemutatta
Marknak, aki elörehajolt, hogy kezet rázhasson vele.

– Már sok jót hallottam magáról – mondta Mark Jesusnak. – Az életmentő.

– A régi és új barátokra! – mondta Caroline, majd koccintottak. – Azért
jöttél, hogy Jamesről beszéljünk – tette hozzá, és hirtelen megrémült
attól, hogy mi fog következni.

Mark megvonta a vállát, majd belekortyolt a sörébe. – Tulajdonképpen
azért vagyok itt, hogy veled találkozzam.

Caroline érzelmesen közelebb hajolt, a vállára hajtotta a fejét, és
emlékezett régről az illatára – Chaneltől az Egoistára. Mindig is azt
gondolta, hogy Mark egy kicsit szerelmes belé, érezte, ahogy a tekintetével



követi, amikor átmegy a szobán, érezte azon, ahogy túlzottan óvatosan
ölelte át, amikor táncoltak. De Mark sosem tett egyeden félreérthető
gesztust sem. Most azonban egészen Szingapúrból utazott idáig, hogy
találkozzon vele.

– Azért jöttem, mert aggódom – mondta. – James azt mondta, hallotta az
ügyvédjétől, hogy az egész összeget, amit a válás után kaptál, elverted egy
vidéki kócerájra. – Megrázta a fejét. – Ez nem jó ötlet, Caroline.

Ismét az a gyomorszorító érzés. Mark jó üzletember volt, de jó üzlet volt,
avagy sem, beleszeretett a pajtába, és eldöntötte, hogy megtartja.

– Megnézem, mit tehetek, hogy kimentselek az ügyből – mondta Mark
magabiztosan. – Aztán majd keresünk egy jobb helyet. Issynek rendes
otthonra van szüksége, és a te felelősséged, hogy ezt megadd neki.

Caroline hirtelen ingerült lett. Megpróbált minden tőle telhetőt megtenni,
egy kocsmában főzött, hogy pénzt keressen, vett egy házat, igyekezett
kitalálni, hogyan lépjen tovább, és biztosítsa mindkettejük számára a jobb
életet, és mit kap cserébe? Bírálatot.

– Segítek neked – tette hozzá Mark.

Caroline tudta, hogy komolyan gondolja. Csak annyit kellett tennie, hogy
rábólint a dologra, és a férfi nyomban kimenti valahogy az adásvételi
ügyletből, szerez neki egy jobb ingatlant, és persze anyagilag is támogatja,
ha szükség lesz rá. Talán még mindig szerelmes belé. Márpedig éppen ez a
„talán” volt az ok, amiért nem fogadhatta el a segítségét. Meg kellett
őriznie a függetlenségét; eddig sikerült, és most esze ágában sem volt
feladni.

– Tudod, milyen fontos vagy nekem, Caroline – mondta. – Mindig is az
voltál. Gondodat tudnám viselni. Az élet ismét nagyszerű lehetne. Neked
és nekem. Együtt.

Azt kérdezte, hogy hozzámegy-e? Tényleg, tulajdonképpen miért is ne? –
kérdezte egy gyöngécske áruló hang a fejében. Hiszen gondoskodna rólad.
Biztonságban lennél. Szép otthonod lehetne. A lányodnak jobb életre van
szüksége annál, minthogy egy kocsma felett lakjon az anyagi gondokkal



küzdő anyjával. Melyik nő ne fontolná meg a dolgot? Melyik nő ne
mondaná, hogy nosza rajta, ragadjuk meg az alkalmat?

De ő nem volt szerelmes Markba, egyszerűen hiányzott belőle az a
különleges érzés a másik iránt. Az a szikra, az a szikrácska, amely fellobban
férfi és nő között. Nem akarta, hogy Mark a „szeretője” vagy a férje legyen.

– Köszönöm, Mark, de jobb, ha most megpróbálok a saját lábamra állni –
mondta sietve. – Majd hozzátette: – Mesélj, mi van Jamesszel.

A férfi megvonta a vállát. – Nem sokat beszélünk, inkább csak üzleti
ügyekről.

Caroline meglepetten nézett rá.

– Az idő nagy részét távol tölti, Hongkongban vagy Makaóban, vagy… ki
tudja, hol?

– Gondolom, Gayle Lee Chen-nel hetyeg.

– Ismered? – A férfi meglepettnek tűnt.

– Nem beszéltem neked róla, de meglátogatott, közvetlenül azután, hogy
elhagytam Jamest. Azért jött, hogy figyelmeztessen.

Tudod, James szeretője volt, több mint húsz évig, és én nem is tudtam
róla!

– Könnyű becsapni az ártatlant.

– De a szívem mélyén tudtam, hogy van valaki. Egyszerűen csak nem
voltam képes szembenézni a dologgal. – Caroline megpróbálta
visszatartani a könnyeit, és úrrá lenni a megalázottságán. – Könnyű
megtéveszteni valakit, aki nem akarja az igazságot.

– Vannak nők ezen a világon – mondta Mark csendesen, hogy csak
Caroline hallhassa, habár a kocsmában olyan hangzavar uralkodott, hogy
aligha hallotta volna más a szavait. – Olyan nők, akik el tudják venni egy
férfi eszét kacérsággal, szexuális szolgáltatásokkal. Olyannyira képesek
elszédíteni a férfiakat, hogy teljesen átveszik fölöttük az irányítást. A férfi
ilyenkor azt teszi, amit a nő mond neki, az ő szófordulatait kezdi



használni, pontosan úgy mosolyog, ahogyan a nő mosolyog, használja a
gondolkodását a munkájában, használja a logikáját. Teljesen átadja magát
a másiknak. Eldobja a saját életét. A nő pedig semmit sem ad föl, egyeden
apró kis dolgot sem az életében. Számára minden ugyanolyan marad. A
férfi az, aki végül veszít. James elveszített téged, és elveszítette a lányát.

Caroline szomorkásán gondolt arra a Jamesre, akit először megismert, a
ravasz üzletemberre, a nagyvárosi férfira, a vonzó fickóra, a gondoskodó
szeretőre, a jó apára.

– James bajban van – mondta Mark. – Nem tudom pontosan, miféle
bajban, de valami nem stimmel. Eltűnt némi pénz, aztán megkerült. James
nem mindig ott van, ahol mondja, hogy lesz. – Mark összevonta a
szemöldökét. – Nem mindig azt csinálja, amit eltervezett. Több ügyfelemet
is elveszítettem miatta.

Caroline meglepetten nézett a másikra. James mindig is tökéletesen
intézte az üzleti ügyeit, időben megjelent a megbeszéléseken, bárhol volt
is a világon, mindig korrekt, pontos és elérhető az ügyfelei számára. És a
partnere számára.

– Ezért is kérdeztelek arról, hogy fizet-e neked – mondta. – Tudni akartam,
vajon őszinte-e veled.

– Nem az – ismerte el Caroline. – Vagyis, néha. Úgy értem, kapok tőle
pénzt, aztán megint nem, de arra gondoltam, hogy csak zsugori. Ha nő
volna, akkor azt mondanám, hogy szemét.

Mark felnevetett. – Most mesélj Issyről. Olyan gyorsan nő, hogy bizonyára
alig fogom megismerni.

– Természetesen meg fogod ismerni – felelte a nő. – Issy sosem fog
megváltozni.

– Holnap elvihetnénk ebédelni, ha megfelel.

– Természetesen megfelel.

Eljött az ideje, hogy a férfi távozzon. Odakint egy fekete Mercedes és a
sofőrje várakozott rá, aki szabálytalanul parkolt le keresztben az utcán. Az



olyan emberek, mint Mark, mindig ott parkoltak, ahol csak akartak,
gondolta Caroline.

– A Randolphban szálltam meg, Oxfordban – mondta.

– Holnap reggel hívlak, és megbeszéljük, hol vegyelek fel titeket.

Caroline búcsúzásképpen integetett neki, miközben egy percig csendben
állt, és figyelte az üres helyet, ahol korábban Mark kocsija állt. Vajon
káprázat volt? Lehetséges, hogy James régi barátja tényleg eljött érte, és
felajánlotta, hogy a gondját viseli? Lehetséges, hogy majdnem megkérte a
kezét? Felpillantott, és megnézte a Göncölszekér valóságát, a falnak dőlő,
dohányzó, cseverésző, nevetgélő fiatalokat. A flörtölő fiatalokat.

Az ajtó kinyílt, és újabb csoport áramlott az utcára. Köztük volt az asztalos
is. Észrevette Caroline-t, és köszönésképpen felé intett, ő visszaintegetett.

Ő persze nem flörtölt. Már nem is tudta, hogyan kell. Mégis, valamivel
jobban érezte magát.
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Mark másnap reggel visszajött, és felvette őket a sofőr vezette
Mercedesszel.

– Nézzenek oda! – mondta Issynek kedvesen. – Megesküdnék rá, hogy
huszonhárom vagy.

Caroline látta, hogy a lánya elpirul a bók hallatán. Azt is észrevette, hogy
azt a drága kasmírpulóvert viseli, amit még hónapokkal ezelőtt az apja
küldött neki Hongkongból, és a régi Hello Kitty-s táskájában tartotta az
ágya alatt.

Tudta, milyen sokat jelent a lányának ez a pulóver; azt jelentette, hogy az
apja gondolt rá annyira, hogy maga ment el egy üzletbe, kiválasztotta a
számára, és aztán saját kezűleg adta fel postára egy kis kártya kíséretében:
„Szeretettel apától”.

Nemtörődömsége ellenére James bizonyára szerette a lányát, egyszerűen
csak túlságosan szégyellte magát, és tele volt bűntudattal ahhoz, hogy
személyesen is meglátogassa. James esze ezekben a napokban alighanem
máshol járt.

A pulóver halványkék volt. Issy anorákot húzott rá, és a piros iskolai sálját
viselte hozzá. Lófarokba kötötte a haját, és rózsaszín ajakírt tett fel.

Caroline barna gyapjúruhába bújt. Azon tanakodott, vajon gondolt-e arra
egyáltalán valaha is, hogy a barna megfelelő szín-e a számára. A ruhát öt
éve vette az egyik hongkongi útján a híres Lane Crawford
bevásárlóközpontban. Nem ez volt ott a legcsinosabb darab, de
tökéletesen illett rá, nem volt szükség igazításra, és mivel aznap este egy
vacsorára készülődött, ez éppen megfelelőnek tűnt.

És persze a régi ruhái közül ez volt az egyetlen, ami még ráment, hála az
extra kocsmakilóknak”. Múlt éjjel megesküdött, hogy diétázni fog. Vajon
emlékezni fog erre akkor is, amikor a híres Manoir aux Quat’Saisons-ban
ebédel? Aligha.

Caroline Issyvel szemben ült, Mark pedig közöttük foglalt helyet. Az



ablakon keresztül kilátott a hullámzó rétre, amelyekre árnyat vetettek a
fák, és azon gondolkozott, hogy a többi vendég szemében bizonyára
tökéletes családnak tűnnek: egy fiatal lány, aki éppen étteremben étkezik
a szüleivel.

Meglepetésére Issy osztrigát kért. Még nagyobb meglepetésére örömmel
elfogyasztotta.

Ivott egy korty pezsgőt, és jól érezte magát. A barna ruhája jól nézett ki,
hála istennek nem volt túlságosan szűk, a nyakkivágást pedig aranyszínű
bizsu nyaklánccal emelte ki. A szűk szoknya éppen a térde fölött ért véget,
és a párizsi Agathánál vett arany karkötőt és arany gombfülbevalót viselte.
Pashmina sálat vetett át a vállán, amely kissé divatjamúlt volt talán, de az
efféle vállkendők több feladatot is elláttak; melegen tartották a
viselőjüket, és egy kis színfolttal szolgáltak, ahol éppen szükség volt rá: ez
most élénk türkizt jelentett, arról nem is beszélve, hogy számos
szépséghibát is elrejtettek, például a néhány felszedett kilót. Vállig érő
sötét haját simára kefélte, a tincseket gondosan az egyik oldalra terelte,
nehogy összegabalyodjanak a szemüvegével. Jobban ment a barna
ruhához, habár Issy szerint úgy néz ki vele, mint egy tanítónő.

– Még mindig jobb, mintha kocsmai szakácsnőnek látszanék – felelte
Caroline.

– Tudod, Issy – mondta Mark –, bárcsak az apád is itt lehetne most velünk.
De mostanában, sajnos, túlságosan elfoglalt. Biztos vagyok benne, hogy
sokat gondol rád.

– Mindig is túlságosan elfoglalt volt ahhoz, hogy velünk foglalkozzon –
felelte Issy, aki ezúttal nem volt vevő az apja gondoskodásával és
szeretetével kapcsolatos közhelyekre. – Nem hiszem, hogy ne volna ideje
arra, hogy felhívjon vagy írjon.

Mark felsóhajtott: – Sajnos, semmit sem tehetek.

– Nem baj. – Olyan felnőttesen és összeszedetten csengett a hangja, hogy
Caroline majdnem elsírta magát.

Egy üveg kiváló minőségű Pouligny Montrachet-t ittak, sokat nevettek,



majd nagyszerű ételeket ettek, és Caroline elérkezettnek látta az időt
ahhoz, hogy megkedveltesse Markkal a pajtáját.

Először azonban ő és Issy kimentek a női mosdóba. Gyönyörű helyiség
volt, csinos tapétával, lenvászon törülközőkkel és olyan tükrökkel, amelyek
elhitették az emberrel, hogy fele olyan rosszul se néz ki, mint amilyennek
képzeli magát, különösen egy fél üveg bor után.

– Anya? – szólt ki Issy.

Caroline éppen a hajával volt elfoglalva, majd felvitt még egy kis rúzst. –
Igen?

– Azt hiszem, tényleg kedvelem Markot.

– Nagyszerű – felelte az anyja óvatosan. – Én is kedvelem.

Issy kijött a vécéről, odaállt mellé, és megmosta a kezét.

– Anya?

–Mi az?

– Igazán nagyszerű pótapa lehetne belőle. Azon kívül tudom, hogy ő is
kedvel. Látom, hogy néz rád.

– Mark igazán nagyon jó barát – felelte Caroline közömbösen, várva, hogy
Issy megszárítsa a kezét.

– Igen, ez is igaz. De Markkal visszamehetnénk, és megint Szingapúrban
élhetnénk.

– Isabel Evans, azt hiszem, kissé elragadtattad magadat – felelte Caroline
háborogva. – Elég! Jelenleg azon vagyunk, hogy megmutassuk Marknak az
új otthonunkat.

Amikor a romos felhajtó végében álltak, Caroline azon morfondírozott,
mennyivel jobban néz ki leendő otthona a tavaszi napsütésben. A kicsiny
fa néhány újabb zöld levelet növesztett, a folyó továbbra is kedvesen
csobogott mellettük, és itt-ott tajtékot vetett. Mostanra már olyan sokszor
eljött megnézni a pajtát, hogy kívülről ismerte az alaprajzát és a



történetét.

– Még a 17. század elején emelték – mondta a többieknek, mire Issy
nyomban elfordult, és tüntetőleg nem figyelt oda. – A követ feltehetően a
helybéli emberek, állítólag szerzetesek fejtették ki, akik a Cromwell alatti
vallási üldöztetés elől menekültek ide, a vidék mélyére, és itt építették fel
kicsiny házukat és a hozzá tartozó aprócska, titkos kápolnát.
Természetesen a kápolna már rég eltűnt, de néhány kő még mindig ott
van a fű alatt.

Kinyitotta a nyikorgó pajtaajtót, és belépett a kőpadlós előtérbe, amely
egy hatalmas helyiségbe vezetett át. A padlót elnyűtt linóleum borította,
és az egyik végében egy emelvény állt, bizonyára a meghívott
együtteseknek, illetve a tánchoz. A nagy helyiségből egy folyosó a tágas
konyhába vezetett, ahol egy ósdi tűzhely és egy kőmosogató állt. Kettős
franciaajtó nyílt a fallal körbevett udvarra.

Csigalépcső vezetett fel egy emeleti fagerendás szobába, amelyet
ezüstösen csillogó fények töltöttek meg. Egy lépcsőfordulóval feljebb
további három szoba is helyet kapott, valamint egy, az ötvenes évek
hangulatára emlékeztető, rózsaszín csempés fürdőszoba, amely legalább
annyira lerobbant volt, mint a konyha.

Odakint, túl a kis udvaron és a kapun, apró házikó állt. Az egyik sarkában
volt a konyha, odafönt pedig egy hálószoba és egy picike fürdőszoba.

A legjobb azonban, gondolta Caroline büszkén, a terasz volt, ahonnan be
lehetett látni a folyó szépséges kanyarulatát, és elképzelte magát, ahogy
egy gyönyörű nyári reggelen ott üldögél az alacsony kőfalon, és egy csésze
kávéval a kezében átadja magát az álmodozásnak.

Ahogy a többiekre nézett, nyomban megértette, hogy ők nem osztják a
lelkesedését. Közülük egyedül ő látta így a pajtát. Csak ő látta az épület
szerkezetét, a csúnya linóleum, a mocskos konyha és a fürdő nélkül.
Egyedül ő tudta elképzelni melegen és barátságosan egy AGA-val télen,
hűvösen és naposan nyáron, amikor betölti az ablakokon beáradó fény,
Issy fiatal barátaival, miközben ő hamburgert készít a teraszon, és fél füllel
hallgatja ékelődő beszélgetéseiket.



Mark a kifakult jelzést figyelte: Bár, grill és tánc, majd azt mondta. –
Biztosan volt engedélyük a helyhez. Talán te is megkérvényezhetnéd újra.

A nő meglepve pillantott rá. – Úgy érted, nyissak én is egy bárt?

A férfi megvonta a vállát. – Végül is szakács vagy, nem igaz?

Miért ne nyithatnál egy vendéglőt?

Ezen érdemes lesz még elgondolkoznia.



14. FEJEZET
Néhány héttel később, egy ragyogó, nyárias reggelen Caroline Maggie-vel
és Jesusszal nekiállt, hogy kitakarítsa a pajtát.

A kihívás volt az első szó, ami eszébe jutott a hely láttán, amikor meglátta.
A lehetetlen volt a második, miután Jesus kirángatta a bejárati ajtót,
amelyet feláztatott az időközben lehullott eső. Egek! – volt a harmadik,
amikor átlépett a küszöbön a fekete lyukba, amely elvileg az új
otthonának kellett legyen. Sőt, egyúttal az éttermének is, amennyiben az
önkormányzat helyt ad a kérvényének, és megadja az engedélyt – újabb
küzdelem, amelyben gyakran előkerült a „vizsgálat” és a „eredeti alaprajz”
kifejezés.

– Nos, tehát… – mondta Maggie, aki igyekezett vidám hangon beszélni,
miközben maga mögött hagyta a sötétséget, előretörtetett, mintha csak
egy beépített radar irányította volna, a franciaajtók felé.

Nagy nehezen kinyitotta őket, és kilépett a teraszra. Néhány kacsa nézett
vissza lustán a válla fölött, majd visszatért szárnyai tisztogatásához, és
boldogan sütkérezett a napfényben.

Egy ócska teherkocsi állt odakint, készen arra, hogy rádobáljanak bármit,
amit akarnak, ami nagyon soknak bizonyult, aztán még többnek. Számítva
arra, hogy piszkos munka áll előtte, Caroline régi melegítőalsóját viselte,
amelynek hátuljára a „Szingapúri Tornaterem” szavakat írták, felül pedig a
régi sárga „elhagyom a férjem” pulóvert.

Maggie odament a teherautóhoz, majd munkavédelmi sisakokkal és
vastag kertészkesztyűkkel tért vissza. – Sosem lehet tudni, mire számítson
az ember – mondta, miközben átnyújtott egy pár kesztyűt Caroline-nak.
Jesus már le is térdelt, és elkezdte felfejteni a hasznavehetetlen
linóleumot. Az akkorákat reccsent, mint a puskalövés. Jesus szerint ez jó
jel, mert ezek szerint a padló alatta száraz.

– Nagyszerű, akkor van legalább egy jó hírünk – mondta Caroline,
miközben felhúzta a kesztyűt. Maggie elkezdte letisztítani a polcokat:
végighúzta rajtuk a karját, és elégedetten nyugtázta, ahogy a különféle



holmik csörömpölve a talicskájába zuhannak.

Caroline úgy döntött, a konyhában kezd, de előtte még vetett egy
pillantást az udvarra. Középen volt egy túlburjánzott virágágyás, amelyet
négy részre osztott az alacsonyra nyírt sövény. Odahajolt, és leszakított
egy levendulalevelet. Igazi levendula. És mellette… hát lehetséges ez?
Bazsalikom. És petrezselyem. És kakukkfű.

– Mags, Mags, van saját fűszernövénykertünk! – kiáltott fel ujjongva.

Maggie odajött, csípőre tett kézzel megállt a küszöbön, és elborzadva
nézett végig a konyhán. A tűzhelyen rétegekben állt a mocsok és a rozsda,
s ez már önmagában elegendő volt ahhoz, hogy a felügyelő
alkalmatlannak minősítse a helyet.

– Ez a legszörnyűbb, amit valaha láttam – mondta. – És ne feledd, tudom,
hogy miről beszélek. Mexikóban nőttem fel, nincstelenként.

Caroline elszomorodott, ahogy szembe kellett néznie a valósággal. Mit is
tett? A lányának igaza volt, semmilyen munka vagy pénz nem elegendő
ahhoz, hogy lakhatóvá tegyék ezt a helyet, arról már nem is beszélve, hogy
esetleg éttermet nyissanak benne, még akkor sem, ha képzett szakács, sőt
még akkor sem, ha Issy esetleg hajlandó volna itt élni, amit egyébként
határozottan elutasított. És mégis, ha James jönne, és megmentené, és azt
mondaná, hogy majd ő mindenről gondoskodik, amire persze szintén
kevés volt az esély…

Jesus is odajött, megnézte a tűzhelyet, és nyomban pötyögni kezdett a
mobilján.

Egy órával később megérkezett egy nagy furgon, és zötyögve végiggurult a
feljárón. Caroline meglepetésére a sofőr nem más volt, mint a kocsmában
péntek éjjelenként látott sötét hajú asztalos. Tehát ez volt a foglalkozása?
Eltakarította mások után a szemetet?

– Helló – mondta, ahogy kiszállt, majd nadrágzsebébe süllyesztette a
kezét.

Caroline-nak feltűnt, milyen jól áll neki a farmer.



Tulajdonképpen pont olyan jól állt neki, ahogyan annak állnia kell egy
férfin.

– Üdv – felelte, miközben azon kapta magát, hogy még mindig a másik
hátsójában gyönyörködik.

– A tűzhelyről van szó? – kérdezte a férfi.

– Azt hiszem, ismerjük egymást – Caroline összeszedte magát, majd a
másikra mosolygott. – Már láttam a kocsmában.

– Igy igaz. – A férfi intett a segédjének, egy igazi óriásnak, aki olyan
bivalyerősnek tűnt, hogy feltehetően egymaga képes lett volna megemelni
a régi tűzhelyet. – Ő Georgki. Kőműves. Úgy hallottam, némi segítségre van
szüksége.

– A házra pillantott. – Valóban úgy tűnik, hogy elkél a segítség.

Caroline sietve bevezette a kis kerten át a régi konyhába. A férfi még
mindig zsebre dugott kézzel tanulmányozta a helyzetet.

– Istenem, irgalmazz! – mondta a Georgki nevű kolosszus, amikor
megpillantotta a tűzhelyet.

Az asztalos megrémült. – Ha bárki valaha is evett bármit, amit ezen a
fémszörnyetegen készítettek, bizonyára a radcliffe-i gyengélkedőre került.

– Vagy inkább egy koporsóba – tette hozzá Georgki mély hangon, Caroline
úgy vélte, orosz akcentussal.

Az asztalos megfordult, és a nőre mosolygott. – Ne aggódjon, egy pillanat,
és megoldjuk a dolgot. Egyébként Jamesnek hívnak.

–Jaj, ne! – Caroline szerencsétlenül nézett az üdvözlésképpen felé nyújtott
kézre. Szép, szögletes, hosszú ujjú kéz volt, tiszta körmökkel, noha a férfi
kétkezi munkásként dolgozott.

– Általában nem ilyen reakcióval találkozom – felelte a férfi kedvesen.

–Jaj – mondta Caroline. – Bocsánat, egyszerűen csak az a helyzet, hogy az
exemet is Jamesnek hívják. Pontosabban annak hívták.



– Most akkor jelen vagy múlt idő? – kérdezte a másik nevetve.

– Hmm, úgy értem, a volt férjemről van szó. Most tehát az exem.

– Ha ez segít a helyzeten, a legtöbben csak Jimnek hívnak. Jim Thompson.

Ez tényleg segített a helyzeten, megkönnyítette. – Oké, Jim – mondta
Caroline. A férfi meglehetősen jóképűnek tűnt, ahogyan arra már a
kocsmában is felfigyelt. Középmagas, erőteljes testalkatú, izmait láthatóan
a kemény munka edzette meg, nemcsak az edzőterem. Rövidre nyírt, sötét
haja volt, világosbarna szeme, amely mintha mindent látott, mindent
érzékelt volna maga körül, ugyanis a következő, amit mondott, hogy
Caroline ugyanazt a sárga pulóvert viseli, mint azon az estén, amikor
először látta a Göncölszekérben.

– Sosem felejtettem el – tette hozzá elismerően vigyorogva.

Caroline ezen egy pillanatig eltűnődött, és azon tanakodott, vajon
tolakodásnak vagy bóknak tekintse-e a másik szavait. Aztán
elmosolyodott, és az utóbbi mellett döntött.

– Már lejárt a szavatossága – mondta, majd keresztbe fonta a karját a
melle előtt, ahol a pulóver túlságosan feszült. Magában megint
megfogadta, hogy sürgősen abbahagyja Maggie maradék tacóinak
majszolását, amelyekért éjjelente leosont a lépcsőn, többnyire a vak
kismacska kíséretében, aki szintén nem vetette meg a hideg tacót.

Ismét elmosolyodott, ezúttal Georgkira, aki egy szót sem szólt az első
sokkhatás óta, és megkérdezte, mit gondolnak a pajtáról.

– Sok munka lesz vele – mondta Georgki, aki felhúzódzkodott a mellvédre,
és végigfuttatta a kezét a köveken, amelyek szétmállottak az érintésétől. –
De gyönyörű – tette hozzá, és Caroline lelke ujjongani kezdett. Végre volt
valaki, aki hozzá hasonlóan szintén képes volt értékelni a szépséget.

– Meglehet csinálni. Talán – Georgki végignézett a málló vakolattal
borított mennyezeten, amelyet néhány mocskos megfeketedett gerenda
tartott össze. – A gerendák elég erősnek tűnnek.

– Igen, szerintem is – felelte Caroline.



– Georgki kőműves. Ő a legjobb. – Jim odament, és megnézte a tűzhelyet.
– Oké, tehát behozzuk a szerszámokat, és ezt elszállítjuk innen.
Visszaküldjük a szegény öreg monstrumot a teremtőjéhez.

Jesus is bejött, hogy bekapcsolódjon az eseményekbe. Ő volt Caroline
építésvezetője, láthatóan pontosan tisztában volt azzal, miről beszél, és
hogy mire van szükség ahhoz, hogy kipofozzák a romot. Azt is tudta, hogy
milyen munkásokra lesz szüksége, és hogyan szerezze meg őket. Egyrészt
Jim Thompson mindenkit ismert a szakmában, a villanyszerelőktől a
vízszerelőkig, a markolókig, a burkolókig és tetőfedőkig. És persze itt volt
Georgki, Oxfordshire legjobb kőművese, aki, miközben Jim Jesusszal
diskurált, azt mondta Caroline-nak. – Kedvelem ezt a helyet. Valahogy
megszólított. Caroline egészen lázba jött. Megkérdezte tőle, mit mondott
neki.

– Azt mondja, köszönöm, istenem, jó szívem van – és megveregette a
mellét nagy lapátkezével. Georgki legalább százhúsz kiló volt, és ahogy
megütögette magát, zörgő hangot adott ki. Egy másodpercig Caroline azt
hitte, szívrohamot kapott, és menten összeesik, de aztán csak
elvigyorodott, és azt mondta. – Csak egy kicsit összehuzaloztak odabent a
háború után.

– Milyen háború?

– Ó, már rég volt. Szerbiában, amikor háborúztak arrafelé. Orosz vagyok,
Ukrajnából, de végül egy szerb kórházban kötöttem ki. Ők jók voltak
hozzám. Szerettem azt a helyet.

Szerbia? Kórház? Zörgő fémizék? Egy orosz kőműves, a legjobb a
környéken, akit folyamatosan igénybevettek azok a szuper gazdag, épp-
most-költöztem-Közép-Angliába-és-egyébként-nagyon-nemzetközi-vagyok
feleségek, hogy felújítsa nekik a hatalmas vidéki kúriáikat, amelyek
árnyékában Caroline kis pajtája olyannak tűnt, mint egy babaház.

–Jó áron dolgozom – mondta anélkül, hogy Caroline egyáltalán jelezte
volna, hogy igényt tart a munkájára, vagy hogy elmondta volna, pontosan
mit is ért jó áron.

De a nőt nem érdekelte. Ő volt a legjobb. Megteremti az új otthonát. Ez



már eldöntött ügy. Megbízott benne. Ráadásul, miközben kezet ráztak,
illetve Georgki hatalmas mancsával befedte Caroline törékeny ujjait, és
megszorította, a nőnek el kellett fojtania egy apró sikolyt; ráadásul az is
lehetséges, hogy a lánya meggondolja magát, ha elmondja neki, hogy már
mindent elrendezett, és a házukból hamarosan valódi otthon válik.



15. FEJEZET
Issy úgy döntött, hogy nem megy le vacsorázni. Caroline a szobájában
bukkant rá. Még mindig farmerban és bakancsban volt, és Vak Brenda,
szeretetének legújabb tárgya, ott csimpaszkodott a mellén.

– Mi a helyzet, kicsim? – kérdezte Caroline, érezve, hogy valami nem
stimmel.

– Utálom – Issy elfordult.

– Utálod a pajtánkat?

– Az nem a mi pajtánk. Az a te pajtád, anya. Az egész a tied. Én sosem
fogok ott lakni.

– Igazán? – Caroline próbált közömbösnek mutatkozni. Mi volt a baj?
Hiszen éppen megtalálta a módját, hogy új otthont teremtsen
kettejüknek, és a lánya úgy viselkedik, mintha kínpadra fektették volna.

– És akkor hol fogsz lakni, Issy?

– Amint betöltőm a tizenhatot, elmegyek egy bentlakásos iskolába.

Issy szorosabban ölelte magához a kiscicát, gyakorlatilag a szuszt is
kipréselte belőle, miközben igyekezett visszatartani a harag, a zavar, a
kétségbeesés okozta könnyeket és a dühét, hogy még nincs tizenhat, ami
ahhoz kellene, hogy maga rendelkezzen az élete fölött.

– A szünetekben pedig – folytatta – felülök egy repülőre, és visszamegyek
Szingapúrba. Mérget vehetsz rá, hogyha majd megjelenek, apa nagyon
örülni fog, hogy viszontlát, és boldogok leszünk együtt. Nélküled.

– És ha mégsem? – Caroline maga is kezdett dühössé válni.

– Akkor ott maradok, ahol vagyok. Az otthonomban. Az Upper
Amberleyben lévő Göncölszekérben.

Egy hosszú percig szótlanul nézték egymást. Issy kétségbeeséssel és
haraggal birkózott, és a magánnyal is, amelyről tudta, az anyja sosem
értené meg. Egyedül Sam volt az, aki valóban megértette, és talán



Lysander, az a diák, akivel Oxfordban találkozott, és aki Londonban lakott,
miután a szülei szintén elváltak, amikor a fiú tízéves volt.

– Az a baj veled – kiáltotta –, hogy még mindig kisgyereknek gondolsz,
akinek parancsolgathatsz, és akinek megmondhatod, hogy mit kell tennie!

– Sosem „parancsolgattam” neked, Issy. – Caroline visszafogta magát, és
nem kezdett maga is kiabálni. – Jó anya voltam – tette hozzá halkan,
miközben azon töprengett, vajon mit rontott el, és mikor lett belőle mégis
„rossz anya”.

– Ó igen, persze. Mindig tudtad, mire van szükségem. Az anyák fajtája
egyszerűen nem érti ezt az egészet.

Issy a hátára dőlt, miközben Vak Brenda még mindig a mellébe
kapaszkodott.

Caroline odahajolt, és letolta Issy bakancsos lábát az ágyneműről. – Nos,
az anyád vagyok, és akár tetszik, akár nem, ez jutott neked. Márpedig
egészen eddig együtt jutottunk el, és sosem hagytalak cserben.

– Úgy érted, ahogyan az apám tette? – Issy rámeredt, az arca
kivörösödött, a tekintetében kigyúlt a harag. – Talán szabad
emlékeztetnem arra, hogy te hagytad el őt. Én nem hagytam el. Te vittél
magaddal, mert nem akartad, hogy nála maradjak. Bántani akartad. El
akartál menni, és felhasználtál. Most már semmit sem tehetek.

Még szorosabban fogta a macskát, de az megérezte a feszültséget, és
megpróbált kiszabadulni. – Látod, még ez a kurva macska sem tud
elviselni! – kiáltotta Issy.

Caroline levetette magát a lánya mellé az ágyra, de Issy elhúzódott és
elfordult. A nő felállt, és leült a székre. A kezébe temette az arcát. Nem
tud sírni. Nem szabad sírnia. Hiszen ő az erős, ő az, akinek felelősséget
kellett vállalnia a dolgokért, ő az anya.

Vak Brenda odasomfordált, és leült Caroline lábához. A nő felvette, majd
odafeküdt Issy mellé. Áttolta a cicát Issy hátán, és látta, hogy a kislány
kinyúl érte.



– Sajnálom – mondta Caroline gyöngéden. – Higgy nekem kicsim, nagyon
szeretlek. Tudom, hogy már majdnem felnőttél, de attól még a lányom
vagy. Nem akartam így bánni veled, egyszerűen csak… – Felsóhajtott, és
azon töprengett, hogyan is fejezhetné ki magát megfelelően. – Egyszerűen
csak arról van szó, hogy az anyád vagyok. Csak remélhetem, hogy jól
csinálom a dolgokat. És hiszem, hogy a helyes úton járok, de meg kell
értened, hogy legalább meg kell próbálnom. Nem függhetek többé az
apádtól, és nekem magamnak kell gondoskodnom rólad. Nem adsz
legalább egy esélyt?

Vékonyka nyávogás törte meg a csendet. Issy hátában feloldódott a
feszültség, és felült. – Ó, istenem, anya! Vak Brenda megszólalt! Ez volt az
első nyávogása! – mondta.

Aztán megfordult, az anyja vállára hajtotta a fejét, és elsírta magát.



16. FEJEZET
Végül sikerült kitakarítani a pajtát, és a megfeketedett gerendákat is
letisztították. Valamilyen oldótól bűzlöttek, amivel leszedték a festéket,
mielőtt lecsiszolták volna őket. Attól megint iszonyú nagy lesz a por. Bár
nem akkora, mint esténként, amikor Georgki gőztisztítóval nekiesett az
ősrégi habarccsal és piszokkal – nem beszélve a rengeteg pókról – teli
kőfalaknak, amiért Caroline különösen hálás volt. Inkább szállt volna
szembe egy sárkánnyal, mint egy pókkal, különösen nem éjszaka, egyedül,
mezítláb.

Georgki speciális vászonöltözéket viselt, egy ellenző védte a fejét és a
vállát. Mozgó sátornak tűnt, a tisztítót maga előtt tartva, ahogy finom
felhőkben kavargott körülötte a piszok és a régi kövek pora.

Caroline összefont karral álldogált a nyitott ajtóban. Magukat az ajtókat
leszedték, és odakint annak az épületnek a falához támasztották, amelyet
maguk között csak „kunyhónak” becéztek.

Vissza kellett sietnie a kocsmába, hogy megsüsse a húsos lepényeket.

Georgki felhúzta a műanyag ellenzőt az arca elől, és azt mondta: – Ma
este elmegyünk kikapcsolódni. Van egy kocsma Pangbourne-ban. A
folyónál. Hattyúk. Tetszene. És jó kaját csinálnak. Veszek bort.

A felvont ellenző mögül ragyogó kedvességgel mosolygott rá, és Caroline
egyszer csak felfogta, hogy a férfi randizni hívja. – Pangbourne elég messze
van, Oxford másik oldalán – felelte gyorsan. – Buckinghamshire-ben.

– Oxfordshire-ben van. Tudom.

– Aha… Nos, Georgki, a helyzet az, hogy ma este dolgoznom kell.
Emlékszik? Nekem is van munkám. De mondja csak, miért nem jön el
inkább később a kocsmába, és készítek magának egy csirkés pitét. A
vendégem.

Látta, hogy a férfi leejti a vállát, és hirtelen gyűlölni kezdte magát a
visszautasításért. – Tudja mit – tette hozzá Caroline holnap hozok
ennivalót. Itt is csaphatunk egy kis pikniket, csak maga és én.



És hozok bort is, ha szeretné…

– Sört – mondta Georgki csendesen. – Emlékszik, én a sört szeretem.

Persze, hogy tudta, hogyan is felejthette el! – Ma estére maradjunk a
kocsmánál. Veszek magának egy Sam Adamst – tette hozzá meleg
mosollyal, mivel őszintén hálás volt, hogy a másik randira hívta.

– Legyen Watneys – felelte Georgki, majd lehúzta az ellenzőt, bekapcsolta
a fújót, és visszament dolgozni.

Aznap este azonban nem jött el a kocsmába, és Caroline attól tartott,
esetleg megbántotta. De másnap délután megint ott volt, és több szó nem
esett a történtekről.

Másnap Caroline elment Oxfordba, hogy levágassa a haját. Amikor
visszaért, Maggie leült mellé az asztalhoz, adott neki egy csésze kávét, és
azt mondta, hogy három dologról is beszélniük kell.

– Mindjárt három? Hiszen csak néhány óráig voltam távol – Caroline
végigsimított a haján. – Hogy tetszik?

– Drága lehetett – felelte Maggie de megérte.

– Hála istennek. – Caroline lehuppant a kandallóhoz legközelebbi székbe,
majd rátette a karfára farmerba bújtatott lábát. – Hogy érted, hogy három
dologról is? Mi történt?

– Nincs semmi baj. Először is, Issyt meghívták egy buliba szombat estére.
Egy fiú hívta el, tizenhét éves. Lysander Tsorninnak hívják.

– Tizenhét! De hiszen az túl öreg! És egyébként is, hogyan hívhatnak bárkit
is Lysander Tsorninnak? Kicsoda ez a fiú? És hogyan ismerkedtek meg?

– Az iskolában, vagy egy másik buliban, más lányokon keresztül… mind
ismerik egymást. Tudod, hogy megy ez.

Caroline azon gondolkozott, hogy milyen keveset is tud. Persze, olykor
elvitte Issyt és Samet az oxfordi mozikba, és tudta, hogy utána elmentek
egy kis étterembe spagettit vagy valami más, olcsó kaját enni, de ahhoz
még túl fiatalok voltak, hogy klubokba járjanak.



Többnyire a barátaiknál lógtak, de mindig tudta, hogy éppen hol vannak.

– Issy félt megkérdezni a dologról, úgyhogy engem kért meg rá.

„Ottalvós” buli lesz, meghívták, hogy legyen a vendégük – mondta Maggie.

– Lysander meghívta, hogy aludjon a házában!

– Az anyja hívott fel, nem a barátja. Mrs. Tsornin, illetve Arabella Tsornin,
hogy pontos legyek. Meghagyta a számát, ha fel akarod hívni.

– Anya? – Issy a küszöbön álldogált, és sütött róla a nyugtalanság. – Nem
fogsz keresztbe tenni, ugye? Elmehetek?

– Elmehetsz, ha Sam is veled tart. – Caroline úgy találta, még mindig jobb,
ha ketten mennek, mintha a lánya egyedül.

– De Samet nem hívták meg.

– Ó, de miért nem?

– Hát, tudod, Lysanderrel tulajdonképpen én randizom.

Issy összekulcsolta a kezét, és összevonta a szemöldökét.

– Anya, néha egyedül is kell csinálnom valamit – mondta. – Néhány héten
belül tizenhat leszek.

Ebben igaza volt, és Caroline majdnem el is feledkezett róla.

Vagy legalábbis próbált róla elfeledkezni. Ez lesz a második szülinapja úgy,
hogy James nem lesz itt felköszönteni.

– Arra kérsz, hogy engedjelek egy buliba egy tizenhét éves fiúval, akit még
csak nem is ismerek? Hogy engedjem meg, hogy olyanok házában aludj,
akiket nem ismerek?

– De megismerheted őket, anya. Egyszerűen csak hívd fel őket.

Maggie odaadta neki a darab papírt, amelyre Tsorninék számát írta fel.
Caroline látta a számból, hogy londoni. – London? Úgy érted, a buli
Londonban lesz?



– Vonattal el tudok menni a Paddingtonig – mondta Issy sietve.

– Az egyetlen, amire kérlek, hogy vigyél el kocsival az oxfordi állomásig.

Caroline egyszer csak megadta magát. Ez Issy világa volt, és joga volt
hozzá, hogy azt tegye, amit szeretne. Felhívja Lysander anyját, és minden
rendben lesz. – Oké, tehát mit veszel fel? – kérdezte mosolyogva.

Felhívta Arabella Tsornint, aki hűvös és udvarias volt, és biztosította róla,
örül a hívásának, és hogy nem kell aggódnia, gondját viseli a lányának. –
Legalább ötvenen lesznek – magyarázta Arabella. – Lysander azt mondta,
szüksége van egy kis kikapcsolódásra, mert hamarosan vizsgája lesz
Oxfordban, és sokat kell rá készülnie. Mindenesetre mondja meg
Isabelnek, hogy érjen ide délután, hogy együtt teázhassunk. Várni fogjuk.

Caroline hátradőlt a székben, és tágra nyílt, kíváncsi szemmel a lányára
nézett. – Várni fogják Isabelt. Szombaton. Teára.

– Ó, anya, köszönöm, köszönöm… – Issy belevetette magát az anyja
ölelésébe.

Caroline Maggie-re pillantott. – Azt mondtad, három dologról van szó.
Remélem, a másik kettő ennél jobb.

– Georgki telefonált, hogy végzett a kőművesmunkával. Szerzett egy
porszívót, és kitakarít.

– Úgy érted, inkább áttolja a port az egyik helyiségből a másikba.

– És ünnepelni szeretne. Veled. A pangbourne-i Öreg Hattyúban.

– Hűha!

– Azt mondtam neki, hogy dolgozol, de átadom az üzenetet. Azt mondta,
menj át, és vess egy pillantást a munkájára, mert nem fogsz hinni a
szemednek. Legalábbis azt hiszem, ezt akarta mondani.

Kicsit nehéz néha érteni az akcentusa miatt. Sosem vagyok benne biztos,
hogy éppen miről beszél.

– Én sem. Ó, Mags, mitévő legyek?



– Szerintem elmehetnél – szólt közbe Issy. – Tartozol neki ennyivel, anya.

Igaza volt. – Rendben. De akkor én viszem el Georgkit vacsorázni.

– És a harmadik pedig… – mondta Maggie, miközben feltartott ujjával is
jelezte, hogy van még valami. – Jim Thompson telefonált.

Caroline hegyezte a fülét izgatottságában, és várta, mi következik.

– Azt mondtam neki, majd visszahívod. – Maggie kényelmesen hátradőlt a
kanapé párnáira.

– Hmm! – Caroline nem igazán akart túl sokat mondani a dologról Issy
előtt, de önkéntelenül is elmosolyodott.

– Akkor hívd fel, anya – mondta Issy, majd jó lelkűen hozzátette: – Eljött
az ideje, hogy valami örömben is részed legyen.

Ez volt az első alkalom, hogy a lánya elismerte, hogy a szülei többé nem
alkotnak egy párt.



17. FEJEZET
– Nem akarom most rögtön visszahívni – mondta Caroline később Maggie-
nek. – Az olyan rámenős volna.

– Bízz bennem, amiga, legyél rámenős. – Maggie hosszan és sokat
sejtetően nézett rá.

Caroline kiment, hogy telefonáljon, és nyugtalanul dobogott a fekete
csizmájában, amíg a készülék kicsöngött. És csak csöngött és csöngött.
Vajon nincs üzenetrögzítője?

–Jim Thompson.

Meglepődött, amikor a férfi végül mégis beleszólt. Hirtelen ideges lett, fél
kézzel beletúrt frissen vágott hajába, majd azt mondta:

– Milyen formális! Én mindig csak annyit mondok, hogy „tessék”.

– Akkor honnan tudhatja bárki is, hogy maga az?

– Feltételezem, tudják, hogy kit hívnak fel.

A férfi felnevetett. Kellemes hangja volt. Melegség áradt belőle.

– Igaza van, Caroline Evans, márpedig én felhívtam magát.

Nézze, sajnálom, hogy mostanában nem voltam elérhető, de üzleti
ügyekben el kellett utaznom. Viszont minden tőlem telhetőt megtettem,
hogy megszerezzem magának a megfelelő munkásokat.

És persze Georgkit.

Ó, istenem… Az a vacsora Georgkival… – Igen, köszönöm – felelte. – A ház
már majdnem elkészült. Hamarosan beköltözhetek, talán már a jövő
héten.

– Ismerek egy fickót, aki segíthet magának.

– Lehet, hogy kettőre is szükségem volna.

– Aki olyan erős és fiatal, mint én, az kettő helyett is megteszi.



Caroline felnevetett. – Maga mennyi idős egyáltalán?

– Huszonhét.

Szentséges ég! Huszonhét éves. Bárcsak ne kérdezte volna meg!

A férfi folytatta. – És maga mennyi idős, ha már itt tartunk?

– Csak annyit mondanék, hogy van egy lányom, aki majdnem annyi idős,
mint maga.

– Nem, azt nem hinném. Issy tizenöt éves.

– Honnan tudja?

– Ez a munkám. Így tudok magáról is. Ha egy faluban laksz, a legjobb, ha
elmész a kocsmába, és hamarosan mindenkiről tudsz mindent. Upper
Amberleyben nincsenek titkok. Veronica Partridge a legrosszabb. Azt
mondta, minden információját a templomból gyűjti be. És persze a
postahivatalból.

– Sosem megyek oda többet – mondta Caroline, majd meggyőzte magát
arról, hogyha a férfi egyébként is mindent tud róla, akkor már nincs
vesztenivalója. – Tehát, én harmincnyolc vagyok.

És elvált – tette hozzá.

– És még nincs túl a dolgon – felelte a férfi.

Caroline megdermedt. A beszélgetés kezdett túlságosan is személyessé
válni. – Tehát, miért is hívott fel? – kérdezte élesebb hangon.

– Meg akartam hívni vacsorára, szombat estére. Azt reméltem, esetleg
érdekli a dolog.

– Hmm… – felelte, és igyekezett végiggondolni az ajánlatot.

Jamest leszámítva tizenhét éve senkivel sem randizott. Nem volt biztos
benne, hogy még mindig tudja, mi a teendő ilyenkor. – Vacsora – mondta.
– Ez igazán kedves. Köszönöm. – Tehát igent mondott, habozás nélkül.
Egek, hát semmit sem változott, hogy ilyen óvatlanul beleveti magát a
kalandba?



– Várjon még egy percet – tette hozzá. – Szombaton dolgoznom kell. Nem
fog menni.

– Ne aggódjon, majd megvesztegetem Maggie-t. Nézze, tulajdonképpen
egy kisebb partiról van szó tizenhat emberrel. Azt hiszem, kedvelné őket,
vagyis… legalább néhányat közülük. Vagy legalább engem kedvel annyira,
hogy igent mondjon.

– Oké – mondta, és felnevetett.

– Hét harminckor beugrom magáért – mondta James.

– Ó, és ha megkérhetem, ne azt a sárga pulóvert viselje. – Még akkor is
nevetett, amikor letette.

Caroline visszaszaladt a kocsmába, és becsapta maga mögött a
konyhaajtót.

– Randira hívtak! – mondta csodálkozással teli hangon.

– Akkor azt hiszem, új ruhára lesz szükséged, anya – mondta Issy.



18. FEJEZET
Mióta Markkal találkozott, Caroline folyamatosan azon töprengett, hogy a
férfi anyagi segítséget ajánlott neki. Igen nagy szüksége lett volna rá, de
ugyanakkor vonakodott feladni frissen kiharcolt függetlenségét, azonkívül
azt sem akarta, hogy a másik úgy gondolja, netán közelebb akar kerülni
hozzá. Végül azonban Mark telefonált: – Hallgass ide, itt nemcsak arról
van szó, hogy fel kell újítani a pajtát. Rendes éttermi konyhára van
szükséged, és az sokba kerül. Rendbe kell tenned a dolgokat, új bútorok
kellenek, díványok, kényelmes székek, ezüst evőeszköz és gyertyatartók.
Nézz szembe a ténnyel, Caroline, szükséged van pénzre.

– De hát minden vidéki étteremben virágmintás szófák és ezüst
gyertyatartók vannak – tiltakozott a nő. – Az én helyemen másként lesz.

– Az is pénzbe kerül, ha másképp csinálod. Fogadd el, Caroline, hogy én
vagyok számodra az egyetlen lehetőség. Fogadj el csendestársnak, és
megígérem, nem fogok beleavatkozni semmibe, csinálhatod az egészet,
ahogyan csak szeretnéd. Átfaxolok egy megállapodást, és nyitok egy üzleti
számlát a Vidéki Menedéknek.

Caroline nem tudta, hogy ez a megmenekülés, vagy a gyors bukás-e, de a
pénz nem fákon nő, és nem volt más választása, minthogy elfogadja az
ajánlatát.

A felújítás végül sikeresen befejeződött. Maggie-vel és Jesusszal elment,
hogy megnézze az eredményt. Megálltak a felhajtó elején, hogy szemügyre
vehessék az épületet. Az egyedüli zaj a közeli mezőkön legelésző
tehenektől származott, valamint a selymesen csobogó patakból. Aznap
nem voltak kacsák a közelben, nem zakatoltak a fúrók, és nem voltak
munkások. Minden csendes és gyönyörű volt.

De akkor vajon miért érezte Caroline, hogy összeszorul a szíve?

Félelem járta át, amikor arra gondolt, hogy mibe is vágott bele.

Vajon mi lesz az adósságaival, a felelősséggel? Hogyan is gondolhatta,
hogy tapasztalatlansága és korántsem szakszerű hozzáállása ellenére



megnyithat és sikeressé tehet egy éttermet?

Georgki már ott várt rájuk, hogy megmutassa a felújítás eredményét.
Caroline jövendőbeli étterme jelenleg nem volt egyéb, mint egy nagy üres
szoba, fehérre meszelt mennyezettel és négy, a teraszra vezető
franciaajtóval.

– Nagyon üresnek néz ki – mondta Maggie kétkedve.

– A mennyezet teszi. A pajtáknak általában hatalmas gerendái vannak, de
aki ezt építette, kétemeletesre csinálta. – Ahogy felpillantott a csupasz
mennyezetre, Caroline-nak nyomban eszébe jutott valami.

– Majd aláfeszítünk egy vásznat – mondta. – Hullámos, krémszínű vásznat,
faltól falig, mintha éppen belekapna a szél.

Romantikus, értitek – tette hozzá, elérzékenyülve saját nagyszerű
ötletétől.

– Hmm – mondta Maggie, miközben Jesus csodálkozva nézelődött.

– És nem lesznek virágmintás székeim sem. Phillipe Starck foteleket
szeretnék, mély bronzbama huzattal. Az asztalterítők barnásszürkék
lesznek. Utálom a műanyag tányéralátétet – tette hozzá. – Olyan olcsónak
néz ki, mintha nem engedhetnék meg, hogy kimosassák a terítőt és a
szalvétákat.

– Nem is engedheted meg – emlékeztette rá Maggie.

– Nos, igen. Ez igaz. – Caroline azonban ezúttal nem hagyta, hogy az efféle
hétköznapi dolog, mint a szennyes, elvegye a kedvét.

– Egyetlen szál virág egy üvegtálban – folytatta. – Egy dália, esetleg
gerbera, vagy talán egy rózsa a kertből.

– Nincsenek rózsák a kertben – emlékeztette rá Jesus.

Caroline megvonta a vállát. – Tudjátok, hogy mire gondolok. A kankalin is
megteszi, vagy a vadmurok a sövényről…

– Csak nem akarsz erdei turbolyát az asztalodon? – Maggie elborzadt az



ötlet hallatán.

Caroline csalódottan felelt: – Bárhogyan is, szükségem lesz néhány
tálalóra a két fal mellé és lámpákra és dolgokra. – Tisztában volt vele,
hogy olyan háziasszonynak hangzik, akit nagyon elkápráztattak a saját,
étteremmel kapcsolatos elképzelései.

Felmentek a lépcsőn, hogy megnézzék a magánlak részüket.

–Jó lett, nem igaz? – kérdezte Georgki.

A gesztenyefa padlót simára csiszolták, a mészkő kandalló tiszta volt és
takaros, az ablakok ragyogtak. Néhány lépcsőfokkal feljebb, a manzárdban
volt egy privát konyha, és még egy lépcsőfordulóval feljebb pedig két
hálószoba és két fürdő. Caroline úgy döntött, hogy ha már egyszer
belevágott a dologba, nem számít a pénz, és egy meglehetősen drága
jacuzzit is építtetett az egyik fürdőszobába, ahol reményei szerint a
szorgos munkával töltött nap végén majd megáztathatja a lábát.

Ahogy végigjárták a helyet, a Vidéki Menedék egyszer csak valósággá vált.
Caroline megijedt. Elborította az adósság, hitelt vett fel a banktól és az
apjától, nem beszélve Markról, a csendestársról.

És az étteremnek még konyhája sem volt.

Jesus kiment, és egy üveg pezsgővel tért vissza, hogy ünnepeljenek.
Leültek a teraszon, és Caroline jövőjére koccintottak, miközben a patak
lassan csobogott a gátig, éppúgy, ahogyan az idők kezdete óta
folyamatosan. És ahogy – gondolta Caroline – bizonyára az idők
végezetéig tenni is fogja.

Hirtelen úgy érezte, hogy a teher lehull a válláról. A felelősség örömmé
lesz majd, a munka az élete fontos eleme. Szeretni fogja ezt a helyet, az új
otthonát. Végre a saját ura (asszonya?) lehet.



19. FEJEZET
Amint visszaért a kocsmába, Caroline felhívta a konyha berendezéséért
felelős embereket, és megállapodott velük, hogy hétfőn hozzák az új
konyhabútort, aztán felhívott egy olcsó szállítócéget, amelyet oxfordi
diákok üzemeltettek, és velük is megbeszélte a hétfőt.

Ezen a hétvégén volt Issy londoni partija, és Caroline még mindig
aggódott, hogy a buli Londonban lesz, és hogy a fiú tizenhét éves. De már
túl késő volt ahhoz, hogy meggondolja magát.

Egyébként is, a legjobb, ha elviszi a lányát Oxfordba, és vesz neki egy új
ruhát. Neki is szüksége lesz valamire a vacsorához. Egy angol vacsoraparti,
mindenki tele ékszerekkel, olyasféle rendezvény, ahol az emberek
semmitmondó témákról cseverésznek. Ennek ellenére már alig várta, hogy
viszontlássa Jimet. Cuki Jim. Túlságosan fiatal Jim – gondolta Caroline.
Aztán azt mondta magának, a fenébe az egésszel, inkább élvezd, amíg
lehet.

A lányok profikhoz méltó szakértelemmel nézték át a Miss Selfridge és a
Zara kínálatát. Issy felmutatott egy fekete ruhát, várva, mit mond rá az
anyja.

– Ne feketét – mondta határozottan.

–Akkor talán pirosat? – előhúzott egy falatnyi szoknyát, amit inkább
hatévesekre szabtak, és egy még annál is kisebb, pánt nélküli topot.

– Ne pirosat – mondta Caroline még az iméntinél is határozottabban. –
Egyébként is, a cicid kiesik az ilyesmiből.

Ezen mindketten kuncogtak, és Caroline felsóhajtott. Már azt hitte, nem
járnak sikerrel. De végül találtak valamit, ami tetszett Issynek, és amelyre
ő is áldását adta. Egyszerű kék ruha volt, az ildomosnál valamivel talán
rövidebb, de Sam azt mondta, manapság mindenki ilyesmit hord. Vékony
pántja volt, úgyhogy ragaszkodott hozzá, hogy még egy kis bolerót is
vegyenek hozzá. Mivel a boleró fekete volt, tetszett Issynek, de Caroline
tiltakozása ellenére, hogy túlságosan felnőttesen néz ki és túl magas a



sarka, rábeszélte egy fekete tűsarkúra is. – Már majdnem tizenhat vagyok,
anya! – vitatkozott Issy. A lába fehér volt, mint a hó, és nem volt hajlandó
harisnyát húzni. – Ma már senki nem hord harisnyanadrágot, anya –
mondta. Így aztán átmentek a drogériába, és vettek egy tubus napbarnító
krémet. Később találtak még egy fekete szoknyát és egy fehér kardigánt is
nappalra, Caroline pedig vett magának egy szép trencskót. Elmentek a
Marks&Spencerbe is fehérneműt venni, és Caroline alig hitte el, hogy
tangával távoztak a boltból. Később a lányok leültek meginni egy csésze
kávét, Caroline pedig elindult, hogy magának is vegyen ruhát.

Persze már túl idős volt ahhoz, hogy a Zarában vásároljon, ennek ellenére
kiszúrt ott egy ruhát. Nem merte a lányok előtt felpróbálni. Most azonban
megragadta a megfelelő méretet, és bement a próbafülkébe. Halványzöld
selymes dzsörzéből volt, szív alakú nyakkivágással, vastagabb vállpánttal
és szűk szoknyával. Az alsóneműjét teljesen látni engedte. Sőt, még annál
is többet.

Döbbenten nézegette magát a tükörben. Kizárt, hogy ilyesmit felvegyen.

Az eladólány bekukucskált a fülkébe. – Próbálja fel az eggyel nagyobb
méretet – tanácsolta. – Ez kicsinek tűnik.

A nagyobb méret tökéletesen állt rajta, de még mindig nem vehetett alá
bugyit. Talán egy tangát. Megvette a ruhát és egy drapp szarvasbőr cipőt,
majdnem tíz centi magas sarokkal. Útközben visszafelé a lányokhoz
megvette a tangát, majd hazavitte őket.

Remélte, hogy a bankkártyája bírni fogja a rettenetes kiadást.

Persze később már máshogyan vélekedett a ruhájáról, amikor Maggie előtt
is felpróbálta. A nő mindenesetre biztosította róla, hogy bomba benne.
Szombat estére elintézték, hogy Sam egy barátjánál aludjon, Sarah pedig
átvette a konyhai teendőket. Lily volt a kukta, a húga pedig Kicsi Billyt
pátyolgatta az emeleti szobában.

Tehát minden készen állt. Issy partija. És Caroline randevúja.

Később azonban, éjszaka, beismerte az igazságot. Azt kívánta, hogy a
randira bárcsak Jamesszel kerülne sor, nem pedig Jimmel.



20. FEJEZET

A buli napján Issy Sam szobájában álldogált a nagy tükör előtt, és nézte,
hogyan áll rajta az új fekete szoknyája. Ha nem is volt teljesen szűk, de
rövid, és örült, hogy szép a lába.

– Mit gondolsz? – összehúzta a szemöldökét, miközben a szűk kis fehér
kardigánt nézegette, amelyet az anyja figyelő tekintete előtt sikerült
megvennie, arra gondolva, hogy csak egy kardigán, nem lehet vele semmi
baj. – Nem túl nagy benne a mellem?

– Nem mondanám, hogy nagy – mondta Sam igaz barátként –, inkább egy
kicsit szűknek tűnik.

– Mindenki így hordja. – Issy megint aggodalmasan körbe nézett. –
Bármikor kigombolhatom, és alávehetek egy pólót – tette hozzá, és még
mindig nem tudta, meg merné-e mutatni a testét Lysandernek, nem is
mesélve a buli többi résztvevőjéről, aki – ebben biztos volt – mind
idősebb nála, hiszen Lysander is idősebb, és ezek végül is az ő barátai.

– Mikor fogod megmondani Lysandernek, hogy mennyi idős is vagy
valójában? – Sam visszahanyatlott a párnákra, és összefonta a karját. Vak
Brenda feljajdult, és előmászott a párna alól. – Jaj, ne haragudj, cica –
mondta Sam, majd felkapta, és magához ölelte a macskát.

– Azt hiszi, hogy tizenhat vagyok. Na és? Néhány héten belül tényleg annyi
leszek, mit számít ez?

Issy azonban váratlanul nyugtalan lett, és leült a barátnője mellé.

– Elmenjek egyáltalán a buliba? Úgy értem, senkit sem ismerek Lysanderen
kívül, őszintén szólva, őt is alig, leszámítva, hogy néhányszor találkoztunk
Oxfordban.

– És akkor is csak nyilvános helyeken, kávézókban, vagy az utcán
sétáltatok és cigiztetek.

– Tudod, hogy nem dohányzom.

– Talán holnap már fogsz. – Sam már nem egyszer volt tanúja ilyesminek,



a csoportszellem alól nehéz volt kivonni magát az embernek. – Kicsit
aggódom, hogy egyedül mész – tette hozzá, majd felült, és lófarokba
kötötte a haját. – Lysander nem olyan, mint mi, állandóan bulikba jár.
Amikor vele vagyok, még kölyöknek érzem magam.

– Bárhogyan is, nem vagyunk kölykök. És eljött az idő, hogy megtanuljam,
milyen odakint a való világ, az iskola, Oxford és a rohadt pajta helyett,
amelyről az anyám azt hiszi, hogy az otthonunk lesz, és meg gazdagszik
belőle. Teljesen megbolondult. – Magabiztosnak hangzott, de az igazság
az volt, hogy idegessé tette, hogy egyedül ment.

– Még nem túl késő lemondani – jegyezte meg Sam.

Issy visszafordult a tükörhöz. Vajon tényleg jól áll rajta ez a kardigán?
Kigombolta a felső három gombot, és felvette az anyja arany nyakláncát.
Már bepakolt a sporttáskájába. Készen állt az útra.

Caroline lent várta, hogy kivigye az állomásra, és Samet is letegye az egyik
oxfordi barátjánál.

– Majd hívlak, és mindent elmondok – mondta, miközben felvette
Caroline szép krémszínű trencskóját, amely tökéletesen állt rajta. Nagyon
csinos volt, kis fekete bokacsizmájában, különösen a lábára kent
napbarnító krémnek köszönhetően.

– Egész jó – mondta Samnek, noha a mosolya elárulta idegességét.

– Bombázó! – felelte Sam kedvesen.



21. FEJEZET

A londoni vonat egyike volt azoknak a régi zörgő járatoknak, amelyek
minden állomáson és megállóhelyen megálltak. Az anyja vett neki egy
magazint, de Issy annyira izgatott volt, hogy el fog késni, hogy egyáltalán
nem is tudott olvasni.

Mi lesz, ha a teát már felszolgálták, és mindenki elment máshová, és nem
lesz senki a házban?Mi lesz, ha Lysander teljesen elfeledkezett róla? Nem,
ez nem lehet – hiszen ma reggel felhívta, és azt mondta, akkor majd
találkozunk csajszi.

Lysander mindig „csajszinak” hívta, amit Issy nem igazán kedvelt. Jobban
örült volna, ha a nevén szólítja, de a fiú nevetett, amikor először
találkoztak, három héttel ezelőtt abban a kávézóban, ahol mindenki lóg,
és megmondta neki, hogy Issynek hívják.

– Olyan, mint valami „Bambi”-név – mondta a másik, gúnyolódva, mire
Issy elpirult, és gyorsan hozzátette, hogy valójában Isabelnek hívják, csak
az apja szokta Issynek hívni.

– Tehát, hol van az apád? – Lysander elég éles szemű volt ahhoz, hogy
feltűnjön neki a másik bizonytalansága, amikor az apját említette. Issy
gyorsan azt válaszolta, hogy Szingapúrban dolgozik, de meglátogatja,
amikor csak időt tud rá szakítani.

– Aha, értem – mondta Lysander, aki nyomban felfogta, miről is van szó,
vagyis hogy a szülei elváltak. Ő is mesélt neki a szülei válásáról, és arról,
hogy mostanra túljutott a dolgon. Amolyan „ki a fenét érdekel?” módon
vállat vont, majd rávigyorgott, és őt is arra biztatta, hogy felejtse el az
egészet.

Előkészítőn volt Oxfordban, Issy egy kávézóban találkozott vele, és
nyomban mély benyomást tett rá.

Azóta találkoztak néhányszor. Elmentek moziba, Sam-mel együtt, és
Lysander megfogta a kezét. Tulajdonképpen megfogta a lány kezét, és az
ölébe tette, ami eléggé meglepte a lányt. Mégis, a dolog egyszerre volt
barátságos és szexi, és végül is nem érintette meg a fiút. És a fiú nem



csókolta meg, mivel Sam ott volt. Issy már csókolózott, és nem volt
elájulva tőle, de egyszer, amikor Lysander jó éjszakát kívánt, és nyelves
puszit adott neki, minden ízében remegni kezdett. A fiú sietősen
végigsimította a mellét, majd megint megcsókolta, ezúttal csak a száját,
majd azt mondta, hogy nagyon csinos és kedves, sőt, szexi. Akkor
említette a bulit is, és hogy szeretné őt is meghívni, de mostanra Issy
annyira ideges volt, hogy a legszívesebben azt kívánta, bárcsak ne tette
volna.

Hála istennek, a vonat végül befutott a Paddington-ra. Issy felkapta a
batyuját, és már le is szállt, mielőtt bárki megmozdult volna. Utána
viszont megint várnia kellett a taxira, ami újabb gyötrelmes perceket
jelentett, mígnem végre úton volt.

Lysanderék háza az elegáns és divatos Bayswater negyedben volt, a Hyde
Park közelében. Fehér volt, az ablakokat fekete zsalu borította, az ablakok
ragyogtak, a fényes sötét bejárati ajtóhoz vezető lépcső tetején pedig egy
pár cifra növény állt.

Issynek kétszer is meg kellett nyomnia a bronz kapucsengőt, míg egy
magas, modell külsejű lány ajtót nem nyitott neki. Irigylésre méltó,
egyenes, szőke haja volt, és kormosra festett kék szeme.

Hosszú lába volt, szűk farmert és flip-flopot viselt. A lábujjkörmét
tökéletes türkizre festette. Issy korábban még sosem látott türkiz
lábujjkörmöt.

A lány alaposan végigmérte: – Gondolom, meg vagy híva.

Félreállt az útból, beengedte Issyt, majd becsukta az ajtót, és elment,
magára hagyva a lányt az előtérben.

– Ki az? – Egy vékony nő jött le a lépcsőn, nagy halom papírt markolva.
Úgy nézett Issyre, mintha fogalma sem volna arról, hogy kicsoda, és abban
sem volna biztos, hogy valóban várják.

– Lysander barátja vagyok, Isabel.

– Ó! Isabel. Hát persze. – Mrs. Tsornin rámosolygott.



– Csak dobd le oda a padra a táskád és a kabátod, kedvesem, és menj be a
többiekhez a szalonba. Már mind ott vannak. Lysander később majd
megmutatja a szobád. Attól tartok, én kissé elfoglalt vagyok, tudod, a
szervezés meg minden…

Issy levette a kabátját, és ahogy a nő mondta, az előtérben lévő padon
hagyta. Azt kívánta, bárcsak ő is farmert és pólót viselne, mint az a modell
külsejű lány, és arra gondolt, hogy a lába ebben a világításban túlságosan
is mesterségesen napbarnított. Talán örökké ott állt volna egyedül, ha
végül össze nem szedi magát, és be nem megy a szalonba – persze közben
igyekezett olyan észrevétlen maradni, amennyire csak képes volt.

Nyomban megpillantotta Lysandert, amint másokkal cseverészik, és valami
csoda folytán a fiú is rögtön észrevette őt. Odajött hozzá, és megpuszilta
az arcán.

– Örülök, hogy itt vagy – mondta. Majd kézen fogta, és odavezette egy
csoport fiatal fiúhoz, akik úgy dohányoztak, mint a gyárkémény, miközben
őt nézték.

– Ő Issy – mondta Lysander, miközben hanyagul átkarolta a lány vállát. –
Egészen Oxfordból jött – tette hozzá, aminek hallatán valamilyen rejtélyes
okból mindenki nevetni kezdett, talán mert mind az ottani egyetemre
jártak.

– Gyerünk – mondta a fiú –, igyunk egy kis teát. Aztán Miranda
megmutatja a szobád.

– Ki az a Miranda? – Ezek voltak az első szavak, amelyek elhagyták az
ajkát, leszámítva néhány gyors hellót.

– Hamarosan megtudod – felelte Lysander egyik haverja gúnyos vigyorral,
de Lysander ismét belékarolt, majd hozott neki egy csésze teát és némi
süteményt, amit Issy nem is kért. A fiú tényleg helyes volt, magas, széles
vállal, kecses csípővel, kék szemével és kék farmerjával. Sötét haja kócosán
állt, mosolya pedig pajkos volt.

–Jól fogod érezni magad – biztosította a lányt mosolyogva.

Aztán megmutatta Issy szobáját az emeleten. Eljött hát az idő, hogy



átöltözzön élete első nagy bulijára.



22. FEJEZET
Odahaza, a Göncölszekérben Maggie éppen a konyhában szorgoskodott,
és Sarah-t felügyelte, akit, mivel örökké bent dolgozott, és nagyon sápadt
volt, mindenki csak „hófehér Sarah-nak” nevezett. Mivel aznap estére őt
nevezték ki főszakácsnak, az AGA fölé hajolva sütögette a steakeket és a
sült krumplit, miközben Lily, a fő kukta, három tányérral az egyik és
kettővel a másik karján egyensúlyozva beviharzott a konyhaajtón, és már
alig várta, hogy megszabaduljon a rakományától, és visszatérhessen a
bárban csevegő fiúkhoz. Lily, ragyogva és hátradobva hosszú, vörös haját,
azt mondta, sokkal jobban élvezi a dolgot, mint a szokásos
gyerekfelügyeletet és a magányos tévézést.

– El fogja ejteni azokat a tányérokat – mondta Sarah megadóan.

– Mindent elejt, még a fiamat is.

– Elejtette Kicsi Billyt? – kérdezte Maggie döbbenten.

– Igen, bár csak a díványra. Azt mondja, a gyereknek szüksége van a
szórakozásra, és hogy jót nevet közben. Úgyhogy a dívány fölé tartja
néhány centivel, majd egyszerűen elengedi, le a párnákra.

Maggie megrázta a fejét. – Jobb, ha még most megmondod neki, hogy
hagyja abba. Ez a lány nem tudja, mit csinál.

– De igen is, tudom – felelte Lily. – Van három kisöcsém, és már
mindegyiket leejtettem néhányszor a fejére. Az agyuk továbbra is
működik. – Szemtelenül rájuk vigyorgott, majd felkapott néhány adag
salátát, és azt mondta: – Jobb lesz sietni, Sarah, különben Maggie téged
fog üldözni helyettem.

– Menj a picsába – mondta Sarah, miközben átfordította az egyik
ínycsiklandozó hússzeletet.

– Sarah! – kiáltott fel Maggie, megdöbbenve. – Nem szabad így beszélned.
Emlékezz a gyerekedre!

–Ja, Kicsi Billy előtt sosem káromkodom. – Sarah megtöltött néhány, még



meleg tacót a sertéshússal, majd rátette az egészet egy tányérra némi
tejföllel, összevágott paradicsommal, bazsalikommal és hagymával, az
egészet meghintette Tabasco szósszal. Ez volt a pico de gallo, amely attól
függően, hogy Sarah mennyire sietett, lehetett kevésbé vagy olyan csípős,
hogy szinte leégette az ember szájpadlását. De bármilyen lett is a
végeredmény, a vendégek nagyon szerették. Eddig legalábbis még senki
sem panaszkodott.

Maggie felsóhajtott. Nem értette a mai fiatalokat, akiknek gyerekük volt,
de férjük nem, egyedül küzdöttek az életükkel, próbálták elrendezni a
dolgaikat. De amikor ezen gondolkodott, egyszer csak rájött, hogy Caroline
helyzete tulajdonképpen nem sokban különbözik Sarah-étól. Egyedül
annyi a különbség, hogy Caroline valamivel idősebb volt, és hogy Issy már
nem kisbaba.

Hét óra huszonöt volt, és Maggie várta, hogy Caroline lejöjjön.

Úgy vélte, Jim Thompson kellemes meglepetést fog neki okozni.

Maggie közelről nem ismerte Jimet, csak a kocsmából, de ennek ellenére
mindent tudott róla. Ahogy mindenki tudott mindenkiről mindent, kivéve
Caroline-t, és úgy határozott, nem fog neki pletykálni. Jobb, ha Caroline
majd maga ítéli meg. Mint nő a férfit.

Ahogy kell.

– Megjöttem! – Caroline besétált a konyhába, és a tűsarkúnak és a
miniszoknyának köszönhetően harminc centivel magasabbnak tűnt.

A halványzöld selyemdzsörzé ruha keskenyebbnek mutatta a combját, és
feltárta mellének szép vonalát, amit – Maggie figyelmét nem kerülve el –
Caroline két sor gyönggyel és a kivágásba tűzött ezüst madárkás melltűvel
igyekezett elfedni. Issy ajándékával.

„Szerencsét hoz” – mondta most Caroline. Azt az egyszerű gyémánt
fülbevalót viselte, amelyről Maggie tudta, hogy évekkel ezelőtt még a
férjétől kapta, és a drágaköves jegygyűrűjét, a bal keze helyett a jobbon.
Sötét haja lágyan hullt a vállára, a frufruját pedig egy aprócska gyémántos
nyíllal tűzte félre. Maggie úgy találta, hogy fiatalítja.



Caroline nyugtalanul pukedlizett. – Gondolod, hogy kissé túlöltöztem az
angliai vidéken szokásos vacsorapartikhoz?

Sarah odafordult a tűzhelytől, és végigmérte. – Kit érdekel?

Nagyszerűen nézel ki! – mondta, és elmosolyodott, mire Maggie-nek
eszébe jutott, hogy ha mosolyog, Sarah tizenhétnek néz ki, bár egyébként
sem volt több tizenkilencnél.

Átölelte Caroline-t. Ez volt az első alkalom, hogy igazi nőként látta, nem
pedig űzött anyaként, aki mindig ugyanazt a farmert, pulóvert és
bakancsot viseli. Aztán ismét kritikus pillantást vetett rá.

– Gondolkoztál már azon, hogy kontaktlencsét kéne hordanod?

– Megpróbáltam, de nem bírtam. Vagy kontaktlencse, és állandóan folyik
a szemem, vagy öreghölgy szemüvege. Mivel semmit sem látok nélküle,
marad a szemüveg. Majd ő eldönti, hogy tetszik-e neki, vagy sem.

– Bízz bennem – mondta Sarah, miközben ismét végigmérte Caroline-t –
tetszeni fog neki. Bolond lesz, ha nem.

Ezen mindhárman felnevettek, épp mikor Lily átvalcerezett a konyhaajtón,
és közben elejtett két tányért. – Basszus – mondta, majd felpillantott, és
meglátta Caroline-t.

– Jesszusom! – mondta döbbenten. – Nem is tudtam, hogy ott vagy az
anyukaszerelés alatt, amit mindig hordasz.

– Hát, pedig ott van, egyébként meg ne légy ilyen neveletlen, és különben
is, szedd föl azokat a tányérokat, mielőtt még valaki kitöri rajtuk a nyakát
– mondta Maggie élesen, de azért mosolyogva.

Caroline átvetette a vállán a türkiz pashmina sálat, gondosan elfedve vele
összes nőiesebb testrészét.

– Csak arra az esetre, ha esetleg mégis észrevenné, hogy nő vagy! –
Maggie megigazította a kendőt, hogy az lágyabban vegye körül az alakját,
és ne rejtse el annyira. – Emlékezz arra, hogy ki vagy, Caroline Evans –
tette hozzá, majd átnyújtotta neki a kis fekete retikült, és elkísérte az



ajtóig, ahol már Jim várakozott. Jesus ugyanis abban a pillanatban szólt
neki róla, amikor a férfi megérkezett.

– Érezd jól magad – mondta, mire Caroline még egyszer visszanézett,
rámosolygott, majd elindult tizenhét év után az első randijára.



23. FEJEZET
A férfi zakót és nyakkendőt viselt, és egy hosszú, áramvonalas ezüstszínű
sportkocsi mellett állt, és rá várakozott.

– Hűha – mondta Caroline. – Hiányzik a fűrészpor.

– Letusoltam a kedvedért.

– Én is.

Felnevettek. A férfi lenyűgözve figyelte Caroline-t. – Csodásan nézel ki.

– Biztos, hogy nem öltöztem túl a vacsorapartihoz?

– Tökéletes vagy bármelyik vacsorapartihoz. – Segített neki beszállni a
kocsiba.

– Azt hittem, a teherautóval jössz majd értem – mondta Caroline,
miközben végignézett a drága kárpitozáson. – Mi ez tulajdonképpen?

– Egy Maserati. De csak egy kisebb.

– Haha! Akkor azt hiszem, túl sokat fizetek neked. Vagy az is lehet, hogy
csak kölcsön kérted, hogy levegyél a lábamról. – Viccesen oldalba bökte a
könyökével, miközben a férfi könnyedén beindította a kocsit, és lágyan
átsuhantak a hídon, a fekete vidéki éjszakában.

– A kocsi az enyém. – A férfi lefordult arra az útra, amely Caroline pajtája
felé vezetett. – Keményen dolgoztam érte, hogy ki tudjam fizetni.

– Az összes gazdag feleség, akinek van valahol a környéken egy kastélya,
egy vagyont fizethet neked és Georgkinak azért, hogy felújítsatok nála. –
Felsóhajtott, amikor hirtelen eszébe jutott valami.

– Találkám lesz Georgkival. Elvisz a Hattyúba, Pangbourne-be.

– Tetszeni fog neked. A hattyúk gyönyörűek, bár egy kicsit ingerlékenyek. A
folyó elég széles arrafelé, és valódi vízeséseket is látni.

– Nem olyan, mint az én kis patakom, a pirinyó duzzasztógáttal és a



gácsérokkal – mondta játékosan Caroline, mire a férfi felnevetett.

Ahogy most ránézett, Caroline meg szerette volna csókolni.

Vajon lehetséges, hogy most rögtön megkéri arra, hogy állítsa le a motort,
és kezdjenek el csak úgy csókolózni? Egek, hát persze, hogy nem! Biztosan
azt gondolná, hogy egy frusztrált, elvált feleség, aki alig várja, hogy
rávethesse magát. És mi tagadás, ez volt az igazság.

– Caroline, te flörtölsz velem – mondta a férfi.

– Ez már flört volt? – A nő elmosolyodott. Tehát mégis tudja, hogyan kell
csinálni.

A férfi lefordult az útról, és Caroline meglepődve azt kérdezte. – Ugye nem
a saját házamba viszel vacsorázni?

– Nem, ne aggódj.

Ismét megfordult, és áthajtott a kőkapun, amelynek két oldalán a vad
oroszlánok trónoltak. A feljáró végén Caroline megpillantott a Jakab
korabeli kúria fényeit. – A sajátomba viszlek – mondta. – Pontosabban, a
családoméba.

A nő hátradőlt a lágy sima drága bőrülésen. Mit csinál, azt akarja, hogy
megismerkedjen a családjával? Mégis, mit gondol?

Hiszen ő férjes asszony, elvált ugyan, de van egy tizenöt éves lánya.

És tizenegy évvel idősebb Jimnél. Az isten szerelmére, egy kocsmában
dolgozik, a másik meg egy több száz éves udvarházban lakik. Minden
korábbi bizonytalansága újult erővel tört rá. Azonnal le kell lépnie, és
visszatérnie a kocsmai szakács névtelen szerepének biztonságába; el kell
rejtőznie az emberek, főleg Jim családja elől, akik bizonyára gyámkodnak
majd fölötte, arra gondolva, hogy csak Jim egyik kissé idősebb félrelépése.
Mielőtt megnősül, és elvesz egy magához illő lányt.

– Nem tűnsz boldognak – mondta a férfi.

– Miért mondod ezt? – A hangja hűvös volt.



– Szerintem nem a boldogságra gondolsz.

– Miért, mégis mit gondolok? – Feljebb tolta a piros keretes szemüveget az
orrán, majd a másik felé fordult. A gyémánt csat lecsúszott, és a haja a
homlokára hullt.

A férfi azt mondta. – Azt gondolod, hogy túl menő vagyok hozzád. Azt
gondoltad, a helyi asztalos vagyok, ami egyébként részben igaz is.

– Hogy hogy részben?

– Tényleg asztalos vagyok, de nemcsak megszerelek dolgokat, hanem
készítem is őket. Bútorokat csinálok, és azért akartalak ma este idehozni,
mert készítettem neked valamit.

A nő ellágyult, és a másikra nézett. – Kicsit hiányzik a fűrészpor.

– Mondtam, hogy letusoltam a kedvedért.

Egy pillanatig mindketten hallgattak. – Nézz csak rám – folytatta Jim.
Aztán odahajolt, és lágyan megcsókolta a nőt, aki meglepetésében félig
szétnyitotta az ajkát, így megcsókolta még egyszer.

– Azóta meg akarlak csókolni, hogy először láttalak abban mesésen szűk,
sárga pulóverben – suttogta.

– Ó, istenem, ó, egek! – suttogta Caroline, de azt már nem tette hozzá,
hogy azért, mert tizenhét éve most először csókolt meg bárkit a férjén
kívül, és most nem állt szándékában azon töprengeni, hogy milyen régen
is volt az. És ennek a férfinak az ajka valóban csodálatos volt – ez volt az
egyetlen szó, ami eszébe jutott róla.

Hirtelen elgyengült és megremegett.

Elhúzódott, majd előkapott egy rúzst a retiküljéből, és elkezdte húzogatni
a csóktól még csillogó ajkán.

A férfi kiszállt, megkerülte a kocsit, megfogta a kezét, és kicsomagolta a
Maseratiból.

– Várj egy percet – mondta Caroline. – Fel kell hívnom a lányomat. Meg



kell kérdeznem, milyen a londoni buli.

A telefont azonban senki sem vette föl. Caroline kissé nyugtalanul,
hagyott egy üzenetet. Hívd fel anyádat azonnal, Issy Evans, és mondd el,
hol vagy, és hogy minden rendben van-e. Aztán felment a régi, fenséges
Jakab-kori udvarházhoz vezető széles lépcsőn, oldalán az igazán jóképű és
igazán túl fiatal Jim Thompsonnal.



24. FEJEZET
A Thompson-ház ajtója hatalmas előtérbe nyílt. A sötét parketta csillogóra
volt kefélve, a nagyjából öt méter magasan lévő mennyezetet
gipszkerubokkal, virágkoszorúkkal és címerekkel teli párkányzat díszítette,
amelyek, gondolta Caroline, a család történetéről árulkodtak. És ez a
„család” ott állt a nappali végében, és ezüstkelyhekből itta a mentalevéllel
díszített Pimm-et; a többségük hosszú estélyi ruhát viselt, és úgy nézett ki,
mintha egyenesen a Town &Country magazinból lépett volna elő.

Caroline kérdő pillantást vetett Jimre a szeme sarkából. – Köszönöm, hogy
szóltál, hogy ne a sárga pulóveremben jöjjek.

– Csodásán nézel ki – felelte a férfi, majd belékarolt, és odavezette egy
gesztenyebarna, kontyos, hosszú, piros ruhát viselő nőhöz.

– Caroline, szeretném, ha megismerkednél a nővéremmel, Jennyvel.

– Nagyon örülök, hogy megismerkedhetem. – Jenny kedvesen
rámosolygott. – Bár amikor meghallottam, hogy milyen nagyszerű szakács
vagy, kissé megrémültem, hogy az én szerény vacsorám nem fogja elnyerni
a tetszésed.

Egy férfi, aki meglehetősen hasonlított Jimre, habár valamivel idősebb volt
nála és talán még nála is jóképűbb – szőke haja volt és kis bajuszkája és
minden bizonnyal Jim bátyja volt, odasietett hozzájuk. Megveregette az
öccse vállát, majd Caroline felé fordult: – Jobb, ha vigyáz rá. Ő az egyetlen
asztalos a vidéken.

A nő felnevetett. – Igen, már rájöttem.

– Nagyon örülök, hogy üdvözölhetjük kicsiny körünkben – mondta Jim
nővére. – Meséljen a lányáról. Azt hallottam, Upperthorpe-ban tanul. Mik
a tervei?

Mielőtt észrevette volna, Caroline-t már el is nyelte a szerény tömeg. Úgy
tűnt, mindannyian hallottak az étterméről, és minden részletre kíváncsiak.

A vacsoraasztal gyönyörű volt, fehér rózsák, csillogó ezüst és gyertyafény.



– Természetesen mindannyian el szeretnénk menni a megnyitójára –
mondta a balján ülő, Bradley nevezetű amerikai férfi.

– Már végigkóstoltam a pitéit a Göncölszekérben.

– Hát még azok a tacók! – mondta a jobbján ülő férfi, akiről hamarosan
kiderült, hogy televíziós producer, de Caroline azt mondta neki, flörtölve,
hogy túlságosan vonzó ahhoz, hogy a képernyőn kívül dolgozzon, és
inkább a képernyőn volna a helye.

– Már régóta szükség van itt egy jó kis étteremre – tette hozzá Bradley,
miközben belekanalazott az etoni rumli nevezetű desszertbe: összetört
habcsók és eper, annyi tejszínnel, hogy nyomban plusz két kilót feldobott
minden lány csípőjére egy este alatt.

– Kérje meg Jimet, hogy mutassa meg a műtermét – mondta Bradley, majd
töltött némi bort a pohárba. – Tudja, művész. Fával dolgozik.

Caroline Jimre pillantott, aki vele szemben ült. Amikor összetalálkozott a
tekintetük, a férfi elmosolyodott.

– Meg szeretném nézni a műtermed – mondta Caroline.

– Rendben, nézzük meg. – A nőre emelte a poharát.

Nem sokkal később Jenny felállt, és egyeden pillantásával a nők értésére
adta, hogy hagyják magukra a portóis üveget körbeadogató férfiakat, és
menjenek fel a hálószobájába, hogy kicsit rendbe szedjék magukat. A
helyiség hihetetlenül nagy volt és kicsit hűvös, de nagyon csinos: két
dívány, egy hatalmas baldachinos ágy, rajta – Caroline szerint – eredeti
kék selyemdamaszttal, mert látta, hogy helyenként kissé már szakadozott.
A nők púdereztek és rúzsoztak, majd pletykáltak gyerekekről, bejárónőkről
és kertekről, aztán lementek a szalonba, csatlakoztak a férfiakhoz, és
hamarosan véget is ért a mulatság.

Nagyon hideg volt, úgyhogy Caroline beleburkolózott a sáljába, ahogy
elhajtottak a ház egyik sarka mellett, hogy megnézzék a korábbi istállót,
Jim műtermét.

A falakat fatáblák borították, amelyekre több száz rajzot és vázlatot



rajzszögeztek: néhány technikai volt, mérésekkel és mennyiségekkel, a
többi gyönyörű színpadi és tévéfilmdíszlet-vázlat.

A helyiség távolabbi végében félig megépített csigalépcső állt.

A lépcsőfokokat már a helyükre tették, és Jim láthatóan a korláton
dolgozott, amely olyan szépséges vonalban tekeredett, hogy Caroline
nyomban látta, hogy a férfi érti a dolgát. Fogalma sem volt róla, hogy
tulajdonképpen hogyan lehet egy masszív fadarabot így meghajlítani. –
Gyönyörű – mondta.

– Én voltam a legügyesebb gyerek az iskolai fafaragó szakkörben – mondta
Jim, mire Caroline elnevette magát. – Ez nem jelenti, hogy ne tennék
helyre ajtókat, vagy javítanék meg egy törött szekrényt. – Megvonta a
vállát. – Valamiből nekem is élnem kell. A munka az munka, és ritkán
engedem meg magamnak, hogy bármilyen ajánlatot visszautasítsak.

– De hiszen itt van ez. Ez a csodálatos ház, amely már nemzedékek óta a
családodé, és… nem is tudom, talán maga a történelem.

– Nem szabad mindent elhinni, amit látsz. – Meglazította a nyakkendőjét,
levette a zakóját, és kigombolta az ingje legfelső gombját. – Egek, ez sokkal
kényelmesebb! – mondta.

– A bátyám örökölte, és mondhatom, rettentő sokat kell ráköltenünk, az
új tető, a vízvezeték, a fűtés, az általános fenntartás… Hiszed vagy sem, a
nagyapám idején tizennégy komornyik és tíz kertész dolgozott itt. Most
két kertészünk van. Jenny munkabírása hihetetlen. Két nő minden reggel
idejön a faluból, hogy kitakarítson, porszívózzon, leporoljon. Ha vacsorát
ad, mint ma este, akkor is segítenek. Manapság a hozzánk hasonló
családoknak így mennek a dolgaik. – Odalépett a nőhöz, és megállt
mellette. – Nem panaszkodom – tette hozzá. – Igazán szerencsés vagyok.
Csodálatos helyen lakom. Szeretem, amit csinálok.

– Gondoltál arra, hogy eladod? – Caroline úgy vélte, a birtok kisebb
vagyont érhet, ráadásul az újgazdagok között vevőt is biztosan találnának
rá. – Az orosz oligarchák és a topmodell feleségeik bizonyára szeretik az
efféle helyeket.



– Nem, még nem tartunk itt – felelte Jim. – És remélem, hogy sosem kell
ezen gondolkodnunk. Van még néhány festményünk, amit eladhatunk, és
a bátyámnak egész jól mennek a befektetései.

Befektetések! Ennek hallatán Caroline nyomban visszatért a valóságba. –
A férjem is befektetési ügynök – mondta. – Úgy értem, a volt férjem.

– Örülök, hogy nem felejtetted el hozzátenni. – Megfogta a kezét, és
átvezette a nappaliba, ahol egy kandallóban tűz lobogott.

Az égő fa füstjének illata elkeveredett a gyengébb istállószaggal: ló-,
széna- és faforgácsszaggal. Aromás. Férfias.

Caroline leült a díványra, mire a férfi elé tett a kis asztalra egy ügyetlenül
becsomagolt dobozkát. – „Csak egy apróság, de most már az enyém” –
idézte valahonnan tévesen.

A nő a szívéhez kapta a kezét, és felpillantott a szemüvege mögül. –
Tényleg? Az enyém?

Jim a szemét forgatta. – Az ég szerelmére, nyisd ki. Mondd meg, ha nem
tetszik, csak legyünk túl rajta.

Caroline nevetve kicsomózta a madzagot. Apró fadoboz volt, talán húsz
centi széles, két centi vastag, az alakja levelet formázott.

Finoman megfordította, gyönyörködött a mívesen megmunkált és
többféle színű farétegekben.

A fedelét csodálatos intarzia díszítette, a keskeny oldalán pedig látszott,
hogy három különféle fából rétegezték. Amikor kinyitotta a dobozt, a
belsejét is ugyanolyan műgonddal készítették el. Friss faillata volt, és kissé
halványabban viasz.

– Csodálatos. Igazi kincs. Valódi műalkotás. – A tekintetük
összetalálkozott. – És tényleg nekem csináltad? De hiszen alig ismersz.

– Nem kellett ismerjelek ahhoz, hogy elkészítsem. Tudom, hogy ki vagy.

A férfi odasétált a tűzhöz, rádobott egy fahasábot, aztán a fenyőfából
ácsolt kandallóburkolatra könyökölt, és ránézett. – Néha csak úgy



megtörténik – mondta egyszerűen.

– Biztosan a sárga pulóver volt – felelte a nő egy pillanattal később, mire
mindketten zavartan felnevettek. Aztán a férfi odament, leült mellé,
megcsókolta.

Múlt az idő. Csodálatos volt, izgató és szexi. Caroline tudta, hogy
hamarosan el kell indulnia. Ez volt az első randija, és a romantikus
ajándék mega varázslatos csókok ellenére… össze kellett kapnia magát,
mielőtt még túl késő.

Feltette a szemüvegét, hogy a másik értésére adja, hogy dolga van, de Jim
nevetett. – Gondolom, ez azt jelenti, most haza kell vigyelek – mondta.

–A jövő héten már szomszédok leszünk – felelte Caroline. –

Akkor már hazasétálhatok.

– Akkor majd hazakísérlek.

Segített neki felvenni a sálját, majd átkarolta a derekát, miközben
kisétáltak a szobából. A nő élvezte a közelségét, ahogy ott ült mellette,
miközben vezetett. Jim ezúttal a kocsma előtt parkolt le, mivel már késő
volt, és nem volt több kocsi a környéken. Caroline megfeledkezett az
időről, ahogyan elfeledkezett Issyről és a londoni buliról is.

– Elmúlt egy – mondta, majd odahajolt, és jó éjt csókot nyomott a férfi
arcára. – Már biztosan azon tanakodnak, vajon hova tűntem.

Jim a kezébe vette az arcát, és mélyen a szemébe nézett. Egy perccel
később kiszállt, és kinyitotta az ajtót Caroline-nak.

– Köszönöm a szép estét – mondta a nő.

– Ne feledkezz meg az ajándékról – azzal odaadta neki a dobozt.

– Holnap felhívlak.

Caroline érezte a másik pillantását a hátán, ahogy a kocsma felé sétált, és
érezte, hogy elönti tagjait a forróság. Akarta Jim Thompsont, de aztán
rájött, hogy nem volna szabad. A férfi túl fiatal volt. Az életük



különbözött. Jobb még most visszakozni, mielőtt ismét összetörnék a
szívét. Megfordult, hogy visszanézzen. Jim még mindig a kocsi mellett állt,
és őt figyelte. Aztán egy utolsó integetés, és vége volt.



25. FEJEZET
Lysander bulija még javában dübörgött. Az egyik klub privát helyiségében
voltak. Mivel Issy kiskorú volt, ez volt az első igazi klub, ahol életében járt,
bár ezt most nem vallotta volna be a többieknek. Bárhogyan is, biztos volt
benne, hogy a lányok közül nem ő az egyetlen kiskorú, habár idősebbnek
tűntek nála.

A DJ-pult mögött egy fekete lány állt, akit Issy helyesnek talált: ezernyi
vékony tincsbe fonta be a haját. Levágott szárú farmert és fekete garbót
viselt, és nagyon menőn nézett ki. Minden lány szűk farmert vagy igazán
rövid szoknyát és szűk pólót hordott. Issy a Zarában vett kék ruhájában,
még a fekete boleró nélkül sem érezte magát vagánynak.

Lysander felé nyújtotta a cigarettáját, hogy még egyszer beleszívjon. Issy
utálta, de ettől lazábbnak tűnt, majd belekortyolt egy pohárba, amelyben
állítólag pezsgő volt. – Valami más is van benne – mondta.

– Brandy – felelte Lysander.

– Aha. – Issy kétkedve pillantott körbe, de végül úgy döntött, ízlik neki, és
amikor felálltak, hogy táncoljanak, nagyszerűnek érezte. Egy volt közülük,
ő volt Lysander különleges ismerőse. A barátnője.

Már négy óra is elmúlt, mire visszaértek a házba. Lysander az egész
hazafelé vezető úton megállás nélkül csókolta a nagy, sofőr vezette kocsi
hátsó ülésén, miközben Miranda, a modell, akivel az ajtóban találkozott,
egy útközben összeszedett és jóval idősebb fickóval az oldalán ült
mellettük. A pasi azt állította magáról, hogy híres fotós. Issy még csak nem
is tiltakozott, amikor Lysander a szoknyája alá csúsztatta a kezét. Miranda
ugyanezt csinálta, úgyhogy arra gondolt, ez a dolgok természetes rendje.
Valójában Miranda széttette a lábát, és Issy, miközben Lysanderrel
csókolózott, látta, hogy a híres fotós egészen benyúl Miranda szoknyája
alá. Miranda kissé tekergőzött, felnyögött, és Issy megpróbált nem
odanézni, noha Lysander elnevette magát.

Amikor hazaértek, a fiú átkarolta a derekát, és felment vele a lépcsőn. Issy
odabújt hozzá, de az ajtónál megállt.



– Nagyon jó volt, köszönöm, köszönöm – nyögte, miközben elolvadt az
újabb csókban.

Lysander minden figyelmeztetés nélkül betolta a lányt a szobájába,
berúgta az ajtót, majd az ágyra lökte Issyt. Mielőtt bármit is tehetett
volna, a fiú már rajta feküdt, benyúlt a szoknyája alá, és rángatta a
bugyiját. Az ajkát az övére szorította, Issy még csak tiltakozni vagy sikítani
sem volt képes, és aztán „ó, istenem, ó istenem…”, a fiú ujja már benne is
volt. Befurakodott. Szétfeszített.

Fájt. Úristen, ne, meg fogja erőszakolni… Sikoltani szeretett volna, de a fiú
megpofozta… bántotta… el kellett menekülnie. Ez nem lehet igaz. A harag
hirtelen erőt adott neki. Egyik térdét felhúzta, majd olyan erővel rúgott a
srác golyóiba, hogy az lélegzet után kapkodva lezuhant az ágyról.

– Kis kurva! – sziszegte letolt gatyával, miközben szomorúan fityegő farka
kilógott az alsójából.

Egy-két másodpercig Issy döbbenten figyelte, majd az ágy szélére hajolt, és
végighányt a padlón.

– Jesszus! – kiáltotta Lysander, majd az ajtó becsapódott, és Issy egyedül
maradt.

Évezredeknek tűnt, de valójában csak néhány perc lehetett, mire
feltápászkodott, és beimbolyogott a fürdőbe, ahol ismét hányt. Aztán
levette a ruháját és a szétszakadt tangát, és megmosakodott ott lent.

Megtalálta a sporttáskáját, tiszta alsóneműt vett fel és a kardigánt, meg a
régi tréningnadrágját, amit azért hozott, hogy majd akkor vegye föl, ha
egyedül lesz. Kereste a retiküljét, de sehol sem találta. Valaki ellophatta.
Magára kapta az anyja trencskóját, mindent gyorsan visszarámolt a
táskába, lement a lépcsőn, el a szalon előtt, ahonnan még mindig
kiszűrődtek a buli hangjai. Kiosont a házból.

Az utca végén fogott egy taxit, amit a vonatjeggyel együtt a korábban a
zsebébe gyűrt pénzből fizetett ki, és elment a Paddingtonig. Fél órával
később már a hazafelé tartó vonaton ült.

A keze még mindig remegett és a hangja is reszketett, amikor felhívta



Samet.

– Mi az? – Sam nyomban felébredt.

– Igazad volt, nem lett volna szabad elmennem. – Issy elsírta magát. –
Gyakorlatilag megerőszakolt.

A vonal túlsó végén döbbent hallgatás, aztán Sam megszólalt. – Felhívom
anyukád.

– Ne! Kérlek, csak azt ne! – Nem akarta, hogy az anyja tudomást szerezzen
a dologról.

– De el kell jönnie az állomásra, hogy felvegyen. Várjunk, inkább
megkérem az én mamámat, hogy menjen érted!

Issy úgy döntött, ez jobb megoldás. – Rendben – mondta. – De még túl
korán van, biztosan tudni fogják, hogy történt valami, és nem mondhatom
el nekik, Sam, egyszerűen képtelen vagyok rá.

Várjunk legalább kilencig. Mondjuk azt Maggie-nek, hogy baromira nem
jött be a buli, mindenki idősebb volt nálam, és egyszerűen csak haza
akartam jönni. És kérlek, kérlek, Sam, ne mondd el anyámnak.

Sam megígérte. – Ne aggódj – mondta. – Sosem fogja megtudni, mi
történt.

Persze, hogy sosem fogja megtudni, hiszen Issy soha, de soha nem
mondaná el neki.



26. FEJEZET
Caroline lassan ébredezett. Az óra tizenkettőt mutatott, és egy pillanatra
nem tudta eldönteni, vajon éjszaka van vagy nappal. Aztán rájött, hogy
bizonyára dél, és kikászálódott az ágyból.

Felfrissítette magát egy gyors és megdöbbentően hideg zuhannyal, hogy
felébredjen, majd bekente a karját és a lábát testápolóval, és némi
hidratálót vitt fel az arcára.

Amikor a tükör előtt állt, közelebb hajolt, hogy jobban megnézze magának
ezt az arcot. Ezt az ajkat csókolták tegnap, ezt csókolták olyan
csodálatosan, alig néhány órával ezelőtt. Ó, egek, mégis, mit gondolt!

Visszament a szobájába, és felhúzott egy régi és kényelmes szürke
melegítőnadrágot és egy piros kasmírpulóvert, amelyet megrágtak a
molyok, és meg kellett stoppolnia, leginkább a nyakkivágás tájékán. Még
mindig szerette, és ez volt a legpuhább, legkényelmesebb ruhadarab a
készletében, beleértve a sárga pulóvert is, amely mostanra túl szűk lett.

Most, hogy végiggondolta, rájött, hogy tegnap nagyon jól nézett ki, annak
ellenére, hogy rövid ruha volt rajta, míg mindenki más hosszút viselt.
Felkapta az asztalról a kis fadobozt. Most is éppolyan gyönyörűnek találta,
mint tegnap. Rögtön meg kell mutatnia Issynek, ha hazaér! Ó, te jóisten,
Issy! A buli! Ma délután kellett hazajönnie, úgyhogy mielőbb ki kell
derítenie, mikor fut be a vonat, hogy kimehessen elé.

Beütötte Issy mobilszámát, de ki volt kapcsolva. Aggódva leszaladt a
lépcsőn, és meglepve látta, hogy kislány már ott ül a konyhaasztalnál.

– Hát te mit csinálsz itt? – kérdezte döbbenten. – Éppen most hívtalak,
hogy megkérdezzem, melyik vonattal jössz.

– Kicsit korábban hazajöttem.

Issy az arcához szorította Vak Brendát, de Caroline így is látta, hogy sír.

Valami nem stimmelt. Odament mellé. Nem érintette vagy puszilta meg,
és nem kérdezett semmit.



– Mindenki idősebb volt nála – magarázta Sam, miközben megvajazott egy
szelet pirítóst, és odanyújtotta Issynek, aki épp csak annyira tartotta el
magától Brendát, hogy beleharaphasson a kenyérbe, majd megengedte a
macskának, hogy lenyalja a vajat, míg Maggie élesen rá nem szólt.

– Egyszerűen nem éreztem jól magam – mondta Issy, szándékosan úgy,
hogy éppen tele volt a szája, mivel azt remélte, hogy így könnyebben meg
tudja téveszteni az anyját.

– Akkor jól tetted, hogy hazajöttél – mondta Caroline.

– Asszem megyek, és veszek egy fürdőt. Lehet, hogy lefekszem. Tényleg
nagyon elfáradtam.

Sam azt felelte. – Előkészítem neked a vizet.

– Nem szükséges – szólt közbe Caroline. – Majd én megcsinálom. –
Felment a szobába, megeresztette a vizet, és beleöntött egy fél üveg
fürdőolajat, amit már évek óta tartogatott.

Beburkolta a gőz. Jim és a tegnapi vacsoraparti fényévekre tűnt tőle.

Ismét az egyedülálló anya volt, és azon töprengett, mit kezdjen a lányával,
aki érezhetően bajba keveredett, de nem merte megkérdezni, hogy mi
történt. Azt remélte, Issy legalább Samnek elmondja.

Lement a lépcsőn, és közölte Issyvel, hogy kész a fürdővíz.

Aztán, mivel kavarogtak a gondolatai, és el kellett rendeznie magában a
zűrzavart, felkapta a sportcipőjét, és elment futni.

A kora délután ragyogott a remegő napfényben, a fekete fák körvonalai
mögött.

Természetesen hibát követett el azzal, hogy megengedte Issynek, hogy
elmenjen a buliba. Megengedte a lányának, hogy azt mondja neki, hogy
minden rendben lesz, miközben tudta, érezte, hogy nem lenne szabad, és
hogy nemet kellett volna mondania. Hibát követett el. Valami rettenetes
történt.

A telefonja a zsebében volt, és most rezegni kezdett. Biztosan Issy az. Nem



ő volt. Jim hívta.

– Biztos vagyok benne, hogy a sárga pulóver van rajtad, és túl sok kávét
iszol – mondta kezdésnek.

– Igazad van – Caroline felnevetett. – Nem, valójában az ösvényen futok,
amely a házadhoz vezet. Egy régi tréning-gatya van rajtam meg egy
molyrágta piros pulcsi.

– Bárcsak láthatnám!

Caroline tudta, hogy a másik mosolyog, amikor folytatta: – Meg akartam
kérdezni, ráérsz-e ma este, hogy bekapjunk valamit, de attól tartok,
mégsem megy. El kell vinnem a lépcsőt, egészen Sussex-be.

Ott fogom befejezni, aztán felállítom. Legalább egy hétig nem leszek itt.

Egy hét Jim nélkül! Habár megesküdött rá, hogy nem találkozik vele
többet, ez a gondolat elszomorította. Igyekezett lazának tűnni. – Oké,
gondolom, akkor majd megoldom valahogy nélküled a költözést.

– Tényleg nagyon sajnálom, Caroline, de semmit sem tehetek. Tudod, ez a
munkám.

– Semmi baj – próbálta megnyugtatni a másikat. – Ott lesz pár diák, akik
költözést intézik. Fiatal, erős és remélhetőleg hasznos legények.

– Nagyszerű. – Kis szünetet tartott. – Mondd csak, hogy van Issy? Milyen
volt a buli? Tudom, hogy aggódtál.

– Igen, és mint kiderült, joggal.

–Mi történt?

– Még nem tudom, és olyan érzésem van, hogy soha nem is fogom
megtudni. – Ismét figyelmeztette magát, hogy nem volna szabad ennyire
kitárulkoznia a férfi előtt, aki tulajdonképpen idegen.

– Találkozunk, ha visszaértél. Csodálatos volt a tegnap este, igazán.

És még egyszer köszönöm a dobozt. Ott van az éjjeliszekrényemen,
úgyhogy mindig látom, amikor lefekszem, és amikor felkelek.



– Szeretném, ha engem látnál – mondta Jim, majd felnevetett, és
elbúcsúzott.



27. FEJEZET
Issy Sam ágyának szélén ült, felhúzott lábbal, ujjait szorosan összefűzve,
hosszú barna haja az arca elé hullt. Sírt. – Rohadék – motyogta.

– Fasz – tette hozzá Sam, de aztán fenékbe tudta volna rúgni magát. – Ne
haragudj, csúnya szó volt.

– De igazad van. – Kétségbeesése ellenére Issy kissé felnevetett.

– Sam, szerinted még szűz vagyok? Úgy értem, valójában nem történt meg,
csak… izé, megpróbálta.

Sam aggódva végigsimított szőke haján. – Hát, ha már nem is vagy szűz,
bármikor mondhatod azt, hogy lovaglás közben történt. Sok lány
hivatkozik erre.

Issy felnevetett. – Még mindig fáj – suttogta. – Tudod mit, Sam?

Azt hittem, hogy a szex csodálatos dolog, de Lysander annyira erőszakos
és durva és… undorító volt.

– Egy állat – Sam a vállára tette a kezét. – Most már elmondod a
mamádnak?

– Soha! – Issy rémülten felnézett az ötlet hallatán.

– Nos, nézzük a jó oldalát. Az biztos, hogy nem vagy terhes.

– Ó, istenem – mondta Issy. – De Sam, ha nem térdeltem volna tökön,
akkor megtette volna, és most lehet, hogy terhes lennék!

– Hidd el – mondta Sam neki is fájt.

Ekkor bejött az anyja egy pohár csokis tejjel és egy tálcányi Cadbury
macskanyelvvel, a kedvencükkel.

– Gondolom, a szörnyű buliról beszélgettek – mondta.

– Nos, ez biztosan finomabb, mint amit a buliban adtak, bármi volt is az.

– Téged kellett volna megbízni a főzéssel, anya. – Issy hirtelen megérezte,



milyen nagy szüksége is van az anyjára. Mindig ott volt mellette, ha
szüksége volt rá, márpedig most éppen ez volt a helyzet, habár nem tudta
volna megmondani, hogy miért.

– Köszi – mondta Issy, majd beleharapott az egyik csokiba.

Aztán ahogy Caroline elindult kifelé, utána szólt: – Anya?

Caroline bedugta a fejét az ajtón.

– Segítek a költözéssel.

– Nagyszerű – felelte Caroline. Issy látta, hogy mielőtt becsukta volna az
ajtót, elmosolyodott.

A költözés napjára kellemes és zivatar nélküli időt jósoltak. Issy egyelőre
még nem akart átköltözni, és továbbra is a Göncölszekérben maradt,
mígnem az „áthelyezés” összes problémája meg nem oldódott. Ilyen volt
például, hogy meghozzák az új ágyát, továbbá hogy legyen villany, az
ugyanis, mint Caroline reggel hatkor felfedezte, egyáltalán nem volt.

Aztán megjelent Georgki a feljárón a leharcolt, harmadkézből származó
Hummerjével, és felé integetett a porfelhőből.

A férfi hátranyúlt egy hatalmas, celofánba csavart páfrányért, amelyet
bókolva nyújtott át. – Az új otthonába – mondta, és olyan csodálatos
mosollyal nézett Caroline-ra, hogy korosodó, ártatlan kóristának tűnt.

A nő megpuszilta, majd boldogan azt felelte: – Az első házavató
ajándékom! – Közben a szeme sarkából meglátta a diákokkal teli, zötyögő
teherautót, amely sajnos elmulasztott időben lefordulni az útról, de valaki
észrevette, hogy Caroline vadul integet, úgyhogy lelassított, betolatott a
felhajtóra, és borzalmas, nyikorgó hanggal lefékezett a ház előtt.

Georgki tudta, hogy kell bekapcsolni az áramot, miközben a diákok
pakoltak és cipeltek, zokszó nélkül megmászva a manzárdba vezető
kőlépcsőt. Nyolckor kávészünetet tartottak, amikor Caroline elővette a
korábban elkészített sonkás szendvicseket. Leültek a patak melletti
alacsony kőfalra, és morzsát szórtak a kacsáknak.



Délre készen is lettek. Ahogy körbenézett az új nappalijában, Caroline
rájött, milyen kevés bútora is van: két kanapé és egy karosszék, amelyet
nemrégiben vont be fehér vászonnal, továbbá egy kis kávézóasztal,
amelyet egy oxfordi ócskásnál talált. Ez valójában egy marokkói réztálca
volt, amely meglehetősen bizonytalanul állt három lábán. Amikor
megvette, kétkedve azt mondta, hogy szerinte kellene egy negyedik is, de
a boltban dolgozó eladónő, aki szemmel láthatóan értett az efféle
portékákhoz, biztosította róla, hogy Marokkóban mindig három lába van.

Volt egy állólámpája is, nyomottbeton-talapzattal, széles burája
aranyszínű, Caroline nyomban beleszeretett, amikor egy helyi aukción
meglátta. Aztán volt még egy tálalója, klasszikus kék-fehér kínai lámpákkal.
Vásárolt egy krémszínű szőnyeget, amelyet a kandalló elé akart tenni,
Georgki növényét pedig a magas ablakok alá állította, ahol biztos volt
benne, hogy elég fény éri.

A saját ágya is megérkezett, de a lámpáját a földre kellett tennie, mivel
egyelőre még nem volt éjjeliszekrénye, és a ruháit egy fogasra akasztotta,
amíg lesz majd pénze beépített szekrényre. A könyveit az ágy mellett
tornyozta fel, a többi cuccát pedig a fürdőszobában helyezte el, ahol
megcsodálta frissen épített – és igen drága – jacuzziját. Aztán felhívta a
bútorszalont, és Issy ágya felől érdeklődött, mire biztosították róla, hogy
holnapra biztosan kiszállítják. Kifizette a diákokat, akik kezet ráztak vele,
majd meg is puszilták. Amikor kettesben maradtak, Georgki mondta, hogy
elviszi vacsorázni Pangbourne-be, úgyhogy Caroline összekapta magát,
amennyire tudta, felhívta Maggie-t, hogy mindennel elkészültek, és kicsit
később ér haza. A „haza” még mindig a kocsmát jelentette.

Aztán felhívta Issyt is, és hagyott neki egy üzenetet, hogy ma este mégsem
lesz szükség a segítségére.

Aztán, habár kevés kedvet érzett a dologhoz, beszállt a Land Roverbe, és
Georgiával együtt elindult a Pangbourne-be vezető kanyargós vidéki
utakon.

A férfinak igaza volt, a kocsma közvetlenül a Temze mellett állt, ahol a
folyó hangosan zubogott keresztül egy duzzasztógáton. Voltak hattyúk is,
és habár a hely zsúfolt volt, az este csodaszép, és találtak egy szabad



asztalt odakint. Georgki úriember módjára kihúzta a széket Caroline-nak,
és ő hálásan lerogyott rá. Hosszú nap volt. Ara gondolt, hogy talán élete
egyik legszebb napja is. Megvolt a saját otthona és az új munkahelye. És
ami a legfontosabb, talán Issy is kezdett megbarátkozni a dologgal.

Georgki ismét felbukkant, két korsó habzó sörrel a kezében. – A bort majd
később – mondta, majd kényelmesen leült a nővel szemben. – Most pedig,
azt hiszem, ideje lehűlnöd.

Caroline meglepetten nézett rá. – Úgy érted, hogy izzadtnak és
kimerültnek tűnök?

A férfi olyan mély érzéssel a tekintetében nézett rá, hogy Caroline
meghatódott. Előrehajolt, és megfogta Georgki kezét. – Mindig a barátom
leszel – mondta. – Tudod, ugye?

A férfi bólintott. – Tudom.

Caroline visszatartotta a lélegzetét, azt remélve, hogy nem fog most
menten szerelmet vallani neki Georgki. Ne most, kérlekne tedd,
imádkozott, de a férfi egyszerűen koccintott vele: – Sok szerencsét,
Caroline – majd hátravetette a fejét, és egyeden szuszra kiitta az egész
korsót.

– Érzed egyáltalán az ízét? – kérdezte a nő döbbenten.

– Az élményről van szó, nemcsak az ízről. Az a hideg bugyogás, az valami
mennyei.

Georgki olyan egyszerű volt, kedves és jó társaság, hogy elűzte a gondjait.
Ahogy itt üldögélt az esti napsütésben, emlékezett arra, milyen volt
végigvezetni Oxfordshire-en azon a hideg és nedves estén, ahogy ott ült
mellette Issy, aki azt kívánta, legyen a világon bárhol máshol, csak ne itt.
Emlékezett, milyen volt belépni a Göncölszekérbe, és hogy Maggie
befogadta őket, mint a megázott birkákat, amelyeket a mezőn látott.

– Hosszú utat tettél meg – mondta Georgki, miközben a pincér kihozta a
csirkével és sült krumplival megrakott műanyag kosarakat.

Igaza volt. Most belevághat az új életébe. Megtalálta a helyét a vidéken.



Hazatalált.



28. FEJEZET
A következő este a bárban, Maggie-vel üldögélve, Caroline azt mondta,
hogy szeretne egyedül aludni a pajtában.

– Amolyan próbaképpen – mondta. – Csak hogy lássam, milyen érzés.

Maggie letette a poharát, és hosszú fürkésző pillantással méregette. Aztán
összekulcsolta a karját, és azt mondta:

– De valami gond van, érzem.

Caroline habozott. – Hát, nem egészen…

– Nem egészen mi?

Caroline lesütötte a szemét, ami nyilvánvalóvá tette, hogy aggódik.

– Attól tartasz, hogy magányos leszel ott? – kérdezte Maggie. – Egyedül?

– Igen, az „egyedülről” van szó – ismerte el Caroline. – Úgy értem, Mags,
Issy nem igazán akar odaköltözni, és azon gondolkozom, mennyire
hiányozni fog mindenki, a kocsma, és ez az egész… Tudod, hogy mire
gondolok…

– Olyan, mintha először hagynád el az otthonod – mondta Maggie
megértően.

– Itt mindig annyi minden történik, a munka, a vendégek, Hófehér Sarah,
Kicsi Billy…

– Ne feledkezzünk meg Ügyetlen Lilyről sem.

– Hogyan is tehetném?

Ezen mindketten jót nevettek, majd Maggie kibontott egy palack olasz
vörösbort, és mindkettejük poharát tele töltötte. – Tósztot fogunk inni a
pajtádra – mondta. – Az új otthonodra. Issy új otthonára – hamarosan
csatlakozni fog hozzád, ebben biztos vagyok.

És az éttermedre, bár, amikor majd nyakig állsz a munkában, bánni fogod,



hogy nem maradtál itt velünk.

– Lehet – mondta Caroline. Még mindig tele volt kétségekkel. A pajta alig
néhány kilométerre volt, és egészen addig dolgozni akart a kocsmában,
amíg minden készen nem áll a saját éttermében, de most hirtelen –
fájdalmasan – rátört a magány.

– Fel kéne hívnod a szüleid – mondta Maggie. – Kérd meg őket, hogy
jöjjenek, és legyenek veled egy ideig.

– De nincs is vendégszobám.

– Akkor aludjanak Issy szobájában, az egyelőre úgyis üresen áll.

Caroline azon tanakodott, hogyan magyarázhatná meg a szüleinek, hogy
Issy miért nem lakik vele. És tudta, hogy majd Jamesről faggatják, akiről
egyébként hetek óta nem hallott, és aki egy ideje pénzt sem küldött.

Aztán kinyílt a kocsma ajtaja, és egy csomó oxfordi vendég áramlott be.
Mielőtt észbe kapott volna Caroline, már ott állt ismét az AGA mögött, és
Sarah megüzente, hogy Kicsi Billy megfázott, és vele kell maradnia este.
Lily sem tudott eljönni, ezért Caroline-nak és Maggie-nek kellett kiszolgálni
a jövevényeket.

Tíz óra harmincra kimerült. A lányok már régen ágyba bújtak.

Maggie azt mondta, másnap reggel majd elviszi őket a suliba, úgyhogy
Caroline felkapta a kabátját, jó éjt kívánt, majd elment a sarokig, és
beszállt a kocsijába.

Esett az eső. Már megint. Az ablaktörlők alig bírták szusszal.

Olyan volt, mintha ködben vezetne. Lassan haladt, és hálát mondott az
égnek, hogy nincs forgalom, majd emlékeztette magát, hogy holnap
rendbe kell hozatnia a kocsiját. Még lassabban ment, amikor elhajtott a
Thompson-ház kapuja előtt. Semmilyen fény nem szűrődött ki. Azóta nem
hallott Jimről, hogy a férfi elutazott, még csak fel sem hívta. Caroline
összerázkódott. Ennyit erről a kis közjátékról. „Ha nem látom, nem
gondolok rá” – ebben a helyzetben ez valóban igaznak bizonyult.



Ráhajtott a házához vezető útra, és elégedetten nyugtázta a tegnap
leszórt és elterített új murva ropogását a kerekek alatt. Legalább most
nem fog bokáig elmerülni a sárban. Megállt a pajta előtt.

És megpillantotta a másik kocsit.

Oldalt parkolt, és egy férfi állt mellette, aki dohányzott. A cigaretta
parazsa vörösen pislákolt a sötétben, majd lehullt a földre, és egy láb
rátaposott.

Caroline szívébe jeges félelem markolt, ahogy a férfi közeledni kezdett
hozzá. Aztán magához tért, beindította az autót, és már majdnem a gázra
taposott, amikor…

– Caroline!

Ismerte ezt a hangot. Lelépett a gázról, megállt, majd a jövevény felé
fordult.

A volt férje volt az, James.



29. FEJEZET
Érezte, hogy a másik követi a tekintetével, ahogy kikászálódik a kocsiból.
Becsapta az ajtót, és várt, mert nem bízott a lábában, hogy képes eljutni a
bejáratig. A keze remegett, és elejtette a slusszkulcsot.

– Caroline! – mondta James ismét.

A nő próbálta összeszedni magát, hogy megmondja neki, hogy menjen el.
Mit csinál itt egyáltalán? Hónapok óta nem hallott felőle, most meg itt áll
a küszöbén, átázva az esőtől. Barna haja nedvesen a fejére tapadt, kezét a
zakója zsebébe dugta, még esőkabát sem volt rajta… viszont állt mellette
egy bőrönd.

James odasétált hozzá, és a nő ösztönösen a Land Rover oldalához tapadt.

A férfi döbbenten megállt. – Csak nem gondolod, hogy bántanálak? –
kérdezte.

A puszta hangja elegendő volt ahhoz, hogy remegés fusson végig Caroline-
on. Az eső továbbra is zuhogott, a haja nedvesen lógott, és alig látott
valamit a másikból, mert a szemüvege is vizes lett. – Mit csinálsz itt,
James?

– Te vagy az egyetlen, akivel beszélhetek. Te hinni fogsz nekem…

Caroline Issyre gondolt. James az apja volt, és nem teheti meg, hogy
elküldi. – Jobban tesszük, ha bemegyünk az eső elől – mondta, majd
összekapta magát, felvette a kulcsát, és sietősen az ajtó felé iramodott.
Nyitva hagyta, hogy a férfi is be tudjon menni.

Felkapcsolta a lámpát, és szembefordult vele.

– Mi a fenét keresel itt? – kérdezte dühösen. – És mi ez a bőrönd? Ha azt
gondolod, hogy ismét összeköltözünk, nagyon tévedsz.

Sosem gondolta, hogy képes lesz ilyen hangon beszélni, fagyosan és
keményen, halott és új érzéseitől felkavarva; mindazok után, amin
keresztül ment, a küzdelmek, az elutasítások, a megaláztatás után.



– Tudom, hogy mit gondolsz – felelte James, majd letette a bőröndöt, és
megállt az előtérben a lámpafény alatt. A nőre nézett.

A víz lassan összegyűlt a kőpadlón a lábánál. Caroline látta, hogy
tornacipőt visel, és hogy nedves farmerja a lábára tapad, és a zakója
teljesen átázott. De az arca kétségtelenül James arca volt, a férfié, akibe
annyi évvel ezelőtt beleszeretett a Raffles bárjában.

Ismét felébredt az ismerős érzés a gyomrában, de gyorsan rendre intette
magát. Ez nem volt helyes, a másiknak nem volna szabad itt lennie. –
Jobban tennéd, ha levennéd a nedves cuccokat – mondta. – Gyere.

A férfi követte felfelé a csigalépcsőn. Érezte a tekintete forróságát a hátán,
és megpördült.

– Caroline, szükségem van rád. – A tekintetük összetalálkozott.

Nem sokkal korábban bizonyára nyomban a karjába omlott volna, ha azt
mondja, hogy szüksége van rá. Most azonban nem vett tudomást arról,
amit a másik mondott, csak átnyújtott neki egy tiszta törülközőt.
Megmutatta, merre van a fürdőszoba, bement a szobájába, gyorsan
levette a nedves kabátját, és felvette a régi szürke tréningnadrágot és a
piros pulóvert. Nem hajlandó kiöltözni a volt férje kedvéért, még akkor
sem, ha térden csúszva fog könyörögni…

Feltett egy kis csirkelevest a tűzhelyre, majd kinyitott egy üveg bort – azt a
jó vöröset, amelyet különleges alkalmakra tartogatott. Ez különleges
alkalomnak számított? Miért jött ide? Remegett a keze.

Mégis, mit gondolt? Mit csinál? És egyáltalán, mit akar James?

Lehetséges, hogy komolyan azt hitte, hogy hazajöhet? Hozzá?

Arra gondolt, milyen boldog volna Issy, ha tudná, hogy az apja visszajött.
A visszatérése kettejük problémáit is megoldhatná, hiszen többé nem
vádolná az anyját a szakításuk miatt. Bárhogyan is, honnan tudta James,
hol találhat rá? Marktól, gondolta.

Lépteket hallott, és megfordult. A férfi felé sétált, és csak egy törülköző
volt rajta. Egek, ismerte ezt a testet, inas, de izmos, napbarnított…



nagyobbnak tűnt, mint amire emlékezett… magasabbnak, túlnőve rajta,
ahogy közelebb ért hozzá… Biztos kondizni járt.

Gyorsan elfordult, és a levessel kezdett foglalatoskodni. – Még mindig
squash-olni jársz? – kérdezte. Ez volt James kedvenc sportja: gyors,
azonnali és kissé veszélyes. Éppolyan, mint ő. – Jobban tennéd, ha
magadra kapnál valami rendes ruhát – tette hozzá szárazon.

Hallotta, ahogy a másik felveszi a bőröndöt, és elsétál.

Felakasztotta a nedves pólóját és a nadrágját a tűzhely fölé, hogy ott
megszáradjon, kirázta a zakóját, rátette az AGA melletti szék karfájára.
Áttörölte a cipőjét, és azt is odatette, hogy mielőbb megszáradjon.
Pontosan úgy viselkedett, mint egy feleség.

Két tányért tett az asztalra, és mellé a forró leveses fazekat egy
vasállványra, keresett egy merőkanalat, majd töltött a poharakba a
vörösborból. A tegnapi kenyér is megteszi. Vaj, só, bors.

Figyelmeztette magát, hogy sürgősen hagyja abba a vendéglátó-
készülődést.

A férfi tiszta fehér ingben és nadrágban tért vissza, még mindig mezítláb.
A haját gondosan megfésülte. Caroline jelezte, hogy üljön le vele
szemben, mert a csirkelevesből, tört néhány darabot a bagettből, és
betette egy kosárba. Aztán ő is leült, és az asztal fölött szembenézett az
exével.

A férfi belekortyolt a borba, majd azt mondta: – Caroline, szükségem van
rád. Te vagy az egyetlen, aki hinni fog nekem.

Ma este ez már a második alkalom volt, hogy ezt mondta. – Igazán? –
felelte. – És én még azt gondoltam, esetleg azért vagy itt, hogy találkozz a
lányoddal. Talán érdekel, mi van vele, amióta távol került otthonról, és ha
szabad hozzátennem, az apja támogatása nélkül.

– Emlékszel az estére, amikor találkoztunk? – James igyekezett témát
váltani. – A rövid szoknyádra és a szemüvegedre? Ó, mennyire szerettelek,
Caroline! – Átnyúlt az asztal fölött, és megfogta a kezét. – Azt hittem
magamról, minden az enyém lehet.



De most rá kellett jönnöm, hogy ez nem lehetséges.

Az érintésére a nőn végigfutott az áram. Elhúzta a kezét, beleivott a
borba, aztán egy hajtásra megitta az egészet. Újra töltött, és ismét arról
győzködte magát, hogy a férfinak nem lett volna szabad csak úgy
besétálnia ide, az otthonába, visszatáncolnia az életébe, mintha joga
volna hozzá.

Ez a férfi elbánt vele, és megmondta, hogy többé nem érdekli, megzsarolta
Issy felügyeletéve. Emlékezett rá, hogy Gayle Lee azt mondta, James
„hozzá tartozik”, és mindig is hozzá fog tartozni, és jobban teszi, ha nem
próbál közbeavatkozni…

– Bajban vagyok – mondta James, majd hátradőlt a székben, és
aggodalmas tekintettel ránézett.

– Miért nem kéred meg akkor Chen kisasszonyt, hogy segítsen ki a zűrből?

Bántani akarta… James olyannyira az élete része volt, olyan sokat
számított a vele töltött idő, miért nem képes egyszerűen azt mondani,
rendben, minden rendben lesz, ne aggódj, majd megoldjuk, te és én, ismét
együtt…

– Lopással vádolnak – mondta.

– Komolyan mondod? – Caroline megdöbbent. – Téged? Lopással?

– Azzal vádolnak, hogy elvettem azt a pénzt, amit be akartak fektetni.
Egyfajta piramisjátékkal. A pénz egy részét megtalálták a bankszámláimon,
Hongkongban és Szingapúrban.

Felállt, és fel-alá járkált a tűzhely előtt, ahol még mindig ott gőzölgött a
nadrágja és az inge. Aztán odament a nőhöz, és a vállára tette a kezét. –
Azért jöttem, hogy elmondjam, mielőtt még a hírekből tudnád meg.
Hamarosan erre is biztosan sor kerül.

Szükségem volt arra, hogy te és Issy tudjátok, hogy elhiggyétek, nem én
tettem. Aztán visszamegyek Hongkongba, és kitalálom, mitévő legyek.

Caroline-nak eszébe jutott, hogy Mark említette, valami nincs rendben az



üzlettel, hogy hiányzik pénz, és hogy Jamest néha nem találják.

Nem akart tudni ezekről a dolgokról… hátratolta a székét, majd fogta a
levessel teli fazekat, és visszavitte a tűzhelyhez. Ez egyszerűen nem lehet
igaz. Amit a volt férje mondott, nem lehet valóság. Nem volt joga ahhoz,
hogy a problémáival zaklassa. Nem volna szabad itt lennie, az új
otthonában. Nem tartozott a Vidéki Menedékhez. De mégis, Issy apja volt,
és a pénzügyi botrány hamarosan bekerül a hírekbe, és nyilván azt
szerette volna, ha a lánya neki hisz, annak ellenére, hogy láthatóan alig
gondolt Issyre az elmúlt hónapokban.

– Felejtsük el egy pillanatra a te gondjaidat – mondta Caroline dühösen. –
Miért nem gondoskodtál Issyről? Egek, mi a baj veled?

– Egyszerű. Nem fértem hozzá a pénzhez. Valaki kifosztotta a számláimat.

A nőnek eszébe jutottak Gayle figyelmeztető szavai, hogy ne avatkozzon
bele az üzletbe. – Azt hiszem, van egy tippem, hogy ki lehetett az –
mondta.

James arca megpetyhüdt. Nyúzottnak tűnt, a férfi, aki pénzügyi kötélen
táncol. Caroline szíve kicsit megenyhült.

– Találkoznod kell Issyvel.

James megrázta a fejét. – Képtelen vagyok a szemébe nézni.

Majd később, ha a dolgok rendbe jönnek, és hinni fog nekem.

Ártatlan vagyok, ezt tudnod kell, Caroline.

Hát persze, hogy ártatlan. Hiszen ez még mindig James. Ezért engedte meg,
hogy itt legyen, és beszéljen vele.

– Az adóhatóság keresni fog – mondta. – Nagy botrány lesz.

Szeretném, ha elmondanád Issynek, hogy minden rendben lesz.

Felállt, és a nő vállára tette a kezét. Caroline felnézett, és a tekintetük
találkozott. Izzott köztük a levegő, ahogyan mindig, és a teste éppúgy
felelt a másik közelségére, ahogyan korábban.



Caroline gyorsan hátralépett, és biztosította Jamest arról, hogy sajnálja,
hogy bajba került, és hogy reméli, mielőbb megoldódik a helyzet.

– Caroline, nagyon fontos, hogy higgy nekem – felelte a férfi.

– Hiszek – felelte. – Hát persze, hogy hiszek. – És talán valóban hitt neki. –
És megígérem, hogy Issynek is elmondom, habár igazán kár, hogy nem te
beszélsz vele.

Töltött neki egy újabb pohár bort, majd biztosította róla, hogy alhat a
heverőn – természetesen nem engedi meg, hogy a lánya szobájában töltse
az éjszakát. Aztán beállította a vekkert, és jó éjszakát kívánt.

Hátat fordított neki, felment a lépcsőn a szobájába, és becsukta az ajtót.
Nekidőlt, és azt kérdezte magától, hogyan történhetett ilyesmi.
Lehetetlen, hogy csak így visszasétáljon az életébe.

Levetkőzött, bebújt az ágyba, és a fejére húzta a nagy, fehér paplant, és
addig sírt, amíg a párnája teljesen elázott. Nem azért sírt, mert vissza
akarta kapni Jamest. Azért sírt, mert már nem szerette többé.

Amikor másnap reggel felkelt, a férfinak hűlt helye volt.



30. FEJEZET
Még el sem gondolkozott rajta, mennyi az időeltolódás, egyszerűen csak
felhívta Markot Hongkongban. – James itt volt múlt éjszaka.

Odakint várt a pajtánál, az esőben.

Hallgatás. Aztán Mark megszólalt. – Várj egy pillanatot, azt mondod, hogy
James meglátogatott? Meglátogatta Issyt?

– Nem akart találkozni vele. Azt mondta, anyagi problémái támadtak,
hogy a számláját kifosztották, valami piramisjáték, valaki ellopott
valamilyen pénzt, amit be kellett volna fektetnie…

– Álljunk meg egy percre – mondta Mark ismét. – James azt mondta, hogy
anyagi gondjai támadtak?

– Azt mondta, azért jött pont hozzám, mert én el fogom tudni magyarázni
Issynek, hogy ártatlan. Pontosabban azt mondta, hogy még mielőtt az
adóhatóság jönne, és elfogná. Mielőtt a botrány bekerül a hírekbe.

– Hallgass ide, azt hiszem, tudom, hogy hol van a pénz az én üzletemben,
ami közös Jamesszel, az utolsó centig – felelte Mark. – Emlékezz csak,
amikor találkoztunk, mondtam, hogy vannak bizonyos ellentmondások, de
úgy tűnik, ezek időközben megoldódtak. De James közben folytatta a saját
üzleteit is, amelyekhez nekem semmi közöm.

– Úgy érted, Gayle Lee Chen-nel.

– Pontosan. Mindig is úgy véltem, hogy valami nem stimmel azzal a nővel,
hogy köze lehet az alvilághoz, de James olyan magabiztos, sőt naiv…

– Teljesen annak a nőnek a hatása alatt áll.

– Most rögtön felhívom, hogy kiderítsem, mi folyik itt. Minden tőlem
telhetőt megteszek, hogy megvédjem. Caroline, az ég szerelmére, ha
bűnös, akkor viszont nem sokat tehetek érte. Vagy nem is biztos, hogy
akarnék...

A nő azt felelte: – James egy ostoba, gyenge, önelégült pasas, de sosem



gondolnám róla, hogy tolvaj lenne.

Felhívta Maggie-t, aki éppen letette a lányokat az iskola előtt, és elmondta
neki, hogy mi történt. Maggie azt felelte, hogy nyomban visszajön a
kocsmába, hogy beszélhessenek. Mire odaért, Caroline már
mindkettejüknek főzött egy kávét.

– Ó, Mags – mondta Caroline, amikor végre kettesben maradtak, és leültek
a konyhaasztalhoz, csészével az egyik kezükben és egy cukros fánkkal a
másikban. – A legrosszabb az egészben az, hogy még csak el sem
mondhatom Issynek, hogy itt volt az apja, és hogy nem akart találkozni
vele. Hogyan engedhettem, hogy ezt tegye?

Már megint cserbenhagytam… – Könnyek kezdtek potyogni, egyenesen a
kávéjába.

– Soha nem szabad elmondanod neki, hogy itt volt – mondta Maggie. – Ez
nem a te műved, Caroline, ez James hibája. Ez az ember olyannyira csak
magával van elfoglalva, hogy még a saját gyerekével sem mer szembenézni
azok után, amit tett.

– Maggie! – Caroline döbbenten nézett rá. – Csak nem gondolod, hogy
James valóban ilyesmit tett?

– Különben miért üldözné az adóhatóság? Most pedig tőled várja, hogy
magyarázd el a történteket a lányának. Issynek elég nehézséget jelent,
hogy az apja cserbenhagyta. Nincs szüksége még erre is.

Caroline még a cukros fánkra sem tudott ránézni, ami pedig a kedvence
volt, egyenesen a szomszédos Wright’s pékség kemencéjéből. – Mark azt
mondja, szerinte egyáltalán nem is hiányzik pénz az üzletből. Azt mondja,
hogy James Gayle Lee Chen-nel is üzletel.

– Az ázsiai rüfke. – Maggie már hallotta a sztorit, és nyomban ráismert egy
kurvára, ha hallott róla.

– Tehát, mit tehetnék?

– Egyszerűen csak várjunk, és nézzük meg, mi történik. Éljünk úgy, ahogy
eddig, és ne szólj egyetlen szót sem Issynek.



Caroline úgy érezte, igaza van. Gondolkozott egy percig, majd azt mondta.
– Mags, vége van. Köztem és James közt. Legalábbis számomra, véget ért a
dolog.

– Halleluja! Tudtam, éreztem. Láttam a szemedben, amikor kimondtad a
nevét.

– Elveszett a szikra.

– És nála mi a helyzet?

Caroline elgondolkodott, milyen forró pillantással fürkészte James, hogy
beszélt arról, amikor először találkoztak, és szerelembe estek. Nem tudta,
mit gondoljon.



31. FEJEZET
James Evans visszarepült Hongkongba, és egyenesen a Peninsula Hotelbe
ment, ahol felhívta Markot, és megbeszélt vele egy találkozót Lantau
mellett a hajóján.

Lantau szigetét két, Hongkonggal összekötő kőhídon vagy vonattal, illetve
komppal lehetett megközelíteni. James a komp mellett döntött, majd
leintett egy kék taxit, azt a fajtát, amelyet egyedül engedélyeztek a
szigeten. Kifizette a sofőrt, bőséges borravalót is adott, ahogyan korábban
mindig, majd kiszállt, és a kezét ellenzőként a szeme fölé emelve figyelte,
ahogy az autó távolodik, mintha ez lenne az általa ismert civilizáció utolsó
darabkája.

Ahogyan mindig, most is kifogástalanul volt felöltözve: fehér póló és khaki
nadrág, piros vászonöv, amelyet valamilyen nő vett neki, akinek egy
időben udvarolt. A nők jöttek és mentek az életében, mindig is. Kivéve
Caroline-t. És Gayle Lee-t. És most Melanie. Egy kis Hermés bevásárlótáska
volt nála. Ha nem ráncolta volna úgy a homlokát, és nem dugta volna rá
kevéssé jellemző módon zsebre a kezét, miközben a hajó felé sétált, senki
sem mondhatta volna, hogy valami nem stimmel James Evans életével.

Mark hajója egy makulátlan harmincnyolc lábas Hunter volt. A fekete
vitorlákat gondosan feltekerték, a fekete hajótestet nemrég festették át, a
fényesre csiszolt fedélzeten karcolásnak nyoma sem volt.

Mark biztosan tartotta a hajót, míg James átugrott a keskeny hajóhídon.
James sosem mászott, mindig ugrott, mindig tele energiával. Követte
Markot néhány lépcsőfokon a kabinba, és leült a padra, majd hátradőlt,
és nyújtogatta a nyakát, hogy ki tudjon kémlelni az egyik kis nyíláson.

– Ne aggódj. – Mark jeget tett egy pohárba, rálocsolt némi Tanquerey-t és
egy kis szódát. James azóta nem változtatott az alkoholfogyasztási
szokásain, amióta együtt jártak a közgázra. – Nem hívtam fel a
rendőrséget.

– Hát, nem lett volna jó ötlet, nem igaz? – James elvette a poharat, majd
megemelte, és szomorkásán tósztot mondott. – A jobb időkre, öreg haver.



– Letette az Hermés táskát maga mellé a padra, majd előredőlt, könyökét
a térdére támasztva, és két kézzel szorongatta a poharát. – Azt akarom,
hogy tudd, soha nem loptalak meg – mondta. – Az üzlettársam volt az,
Gayle Lee. A kínai gengszterek, akiknek dolgozik, nyomás alá helyezték.
Még mindig nem értem, miért. Mindenesetre az üzleti kimutatásaimból
tudta, hogy férjen hozzá a számláimhoz. Azt mondta, visszatette a pénzt,
még mielőtt bármi baj lett volna.

Mark felnevetett. – Nem találkoztál Chen kisasszony alvilági cimboráival?
Akiknek a pénzét tisztára kellett mosnod? Gondolom, a nő egyszerűen
elvette a pénzt, hogy állni tudja csillogó életének költségeit. A jó öreg
Madoff-féle piramisjáték: egészen addig nagy osztalékot fizetsz, amíg
valakinek fel nem tűnik a dolog.

James a poharát bámulta, mintha a benne lötyögő jégkockák az Északi-
sark hatalmas jégtömbjei volnának.

Mark folytatta. – Kibasztál velem, James, és belebukhattam volna a
dologba, sőt még mindig belebukhatom, ha kiderül az igazság. Kis híján
tönkretettél… És mindezt miért? Egyedül az ostoba szenvedélyed miatt…

– Szenvedély? Kibaszottul nem érted! – felelte James. – És sosem fogod.
Szerettem őt. Gayle Lee-t. Valami különlegeset hozott az életembe.
Egyszerűen felemésztett – tette hozzá kétségbeesve. – Bármit megtettem
volna, amit csak akar. Egyetlen szó nélkül.

– El fog pusztítani téged. Már tönkretette a családodat. Te vagy a
bűnbakja, csak túlságosan ostoba vagy, hogy ezt belásd. Az a ribanc nem
szeret téged, csak uralni akar. Használ téged.

James felpattant, és fel-alá járkált.

– És mi a helyzet azzal a másik nővel? – kérdezte Mark. – Azzal, akinek
fizeted a lakását Makaóban?

James felhorkant. Odament a bárszekrényhez, és töltött magának egy
újabb gint. – Melanie más. – Üveges tekintettel nézett ki az ablakon. –
Őérte hagyom el Gayle-t. Ő egy másik világból származik, ártatlan, és
képes megnevettetni, képes elérni, hogy megint fiatalnak érezzem magam.



Segíteni fog, nem úgy, mint…

– Mint Caroline.

James rápillantott. – Mindent tudsz, nem igaz? Mindig is így volt, Mark, ez
a te bajod. Mindig az ártatlant játszottad. De vajon mennyire vagy tényleg
ártatlan? Talán összeszűrted a levet Gayle Lee-vel, talán te voltál az, aki
segített neki abban, hogy rátegye a kezét a pénzre… – Lehajtotta az italt,
majd elindult kifelé.

– Mégis, hová mész? – kérdezte Mark.

– Berúgni.

Bizonytalanul imbolygott felfelé a lépcsőn. Már a repülőn is ivott, és a
Peninsula bárban is rendelt egy italt, mielőtt felszállt volna a hajóra.
Végigment a kis hajóhídon, és teljesen megfeledkezve az Hermés
szatyorról az ajándékkal, amit Gayle Lee-nek vett, hogy édesebbé tegye az
elválást. A nő mindig is szerette az Hermést.

Másnap kora reggel Mark Santos felhívta a hongkongi
rendőrkapitányságot, és meghagyta, hogy jöjjenek el a hajójára. A
fedélzeten várakozott, és levezette Huang őrmestert a kabinba, ahol
James Evans eldőlve feküdt a padon. Egy színes Hermés sálat csavartak a
feje köré. Apró kis lyuk jelezte a lövés helyét. Mögötte a párnákon
mindenütt vér. Kifejezéstelen tekintete a mennyezet felé fordult, jobb
kezében tartotta a pisztolyt.

– A barátom és egyúttal az üzlettársam volt – mondta Mark Huang
őrmesternek. – Múlt éjjel eljött, és elmondta, hogy súlyos anyagi gondjai
támadtak. Felajánlottam a segítségem, de azt felelte, hogy nincs rá
szüksége, mert megoldja egyedül a dolgot. Úgy hiszem, egy nő is volt a
dologban, vagy több is – és tudja, hogy az mindig bajt jelent. Nemrég
hagyta el a felesége, és elveszítette a lányát is. Nyilvánvaló, hogy ez
túlságosan sok volt a számára. Már nem az a James volt, akit ismertem.
Attól tartok, elveszítette az élni akarását.

Huang őrmester ravasz tekintettel figyelte Mark Santost.

– James egyszerűen feladta – mondta, miközben belenézett a rendőr



szemébe.



32. FEJEZET
– Valaki Hongkongból szeretne beszélni veled – mondta Hófehér Sarah,
miközben fél karjába vette Kicsi Billyt, hogy átadhassa Jesusnak a telefont.

A férfi zavartan rápillantott. – A férj?

– Mark Santosnak hívják.

Jesus még mindig zavartan, de elvette a telefont.

– Mr. Gonzalez? Találkoztunk a kocsmában, azon az estén, amikor
Caroline-t meglátogattam.

– Persze, emlékszem.

– Ez a legnehezebb telefonbeszélgetés, amit valaha le kellett folytatnom…
Azért magát hívom, mert telefonon képtelen lennék elmondani Caroline-
nak. Maga és Maggie azonban jó barátok, és Caroline-nak bizonyára
szüksége lesz magukra.

Jesus úgy érezte, tudja, mi fog következni. – A férjről van szó?

– Caroline volt férje meghalt. – Hosszú hallgatás következett, míg Jesus
felfogta, amit hallott. – Ez még nem minden. Agyon lőtte magát.

Jesus összerezzent. – Ez nem jó. Nagyon nem jó.

Sarah, aki időközben letette a kosarába Kicsi Billyt, riadtan felpillantott.

– Nem tudtam volna elmondani Caroline-nak telefonon – mondta Mark. –
Szüksége lesz arra, hogy maga és Maggie ott legyenek mellette.

– De hogyan tehette ezt a feleségével? – Jesus hirtelen dühössé vált.

– Azt hiszem, egyszerűen nem látott megoldást az anyagi gondjaira.

Mark hangja távolivá vált, és Jesus arra gondolt, úgy beszél, mintha
mindez az ő gondjait is jelentené, valamit, amivel neki magának kell majd
megbirkóznia.

– Maggie majd elmondja neki – mondta Jesus. – És ott lesz vele, amikor az



anyja elmondja Issynek. Fel fogja hívni magát a részle…

–…a részletek miatt – fejezte be Mark a mondatot.

Jesus letette a telefont, majd elindult, hogy megkeresse Maggie-t.

A hálószobában talált rá. A nő a férje aggodalmas tekintetéből nyomban
látta, hogy valami nagy baj van.

– Nem a lányok, ne aggódj – nyugtatta meg a nőt. Odament, és leült mellé
az ágyra. – Caroline férje az – mondta. – Agyon lőtte magát.

Maggie lehunyta a szemét, mint aki nem akarja elhinni. – De hogyan
tehette ezt? Hogyan? Amikor a lánya ennyire szereti?

Jesus átkarolta, ahogy ott ültek egymás mellett és azon tanakodtak,
hogyan mondják el a dolgot Caroline-nak.

– Mondjuk el együtt – mondta végül Jesus. – Haza kell hozni a gyerekeket
a suliból. Hívd fel, és mondd el, hogy tragédia történt.

– És aztán elmondjuk Issynek.

– Nem – felelte Jesus. – Ez az anyja feladata. Isten segítsen neki – tette
hozzá.



33. FEJEZET
Caroline az új konyhájában volt, és éppen a serpenyőket és a lábasokat
rendezgette a tűzhely fölötti polcon, amikor kerekek zaját hallotta a
murván, aztán ajtócsapódást. A régi fakeretes órára pillantott, amely az
egyik fal nagy részét elfoglalta. Évekkel ezelőtt mentették meg, amikor az
egyik kis helyi vasúti pályaudvar bezárt, majd Caroline újra megmentette,
amikor megvásárolta a helyi ócskakereskedésben. Látta, hogy még nincs
dél. Túl korai vendégekhez. Talán valami küldeményt várt?

Kisietett az előtérbe, kidugta a fejét az ajtón, és meglepődve pillantotta
meg Jesust és Maggie-t. Ott álltak, és nézték anélkül, hogy köszöntek
volna. Jesus Maggie kezét fogta. Baljós sejtelem kúszott fel végig Caroline
gerincén.

– Nem a lányok – mondta Maggie.

Caroline megkönnyebbülten leült a bejárat előtti lépcsőre. – Hála istennek
– mondta.

Maggie odament, és leült mellé. – Aligha tehetnék úgy, mintha nem rossz
hír lenne – mondta csendben. – Igazság szerint rettenetes hír, és azt
szeretném, ha megpróbálnál bátor lenni, legalább a lányod kedvéért.

Caroline érezte, hogy csakis Jamesről lehet szó. Érezte minden ízében. –
James, nem igaz? – kérdezte.

Maggie átkarolta, majd Jesus is odament, és letérdelt előtte. – Meghalt,
Caroline. Mark nem akarta telefonon közölni veled a hírt.

Minket kért meg, hogy mondjuk el, mikor itt vagyunk veled.

Caroline lehunyta a szemét, bezárkózott saját belső világába. A múltja
hirtelen megtöltődött egy olyan rettenetes jelennel, amit alig bírt felfogni.
Arcát a kezébe temette, miközben könnyek, hatalmas könnyek kezdtek
peregni a szeméből, átfolytak az ujjai közt, majd lecsordultak a karján.

Maggie-nél volt zsebkendő. Átnyújtott neki egy csomót.

– Sírj csak – mondta. – Pontosan ezt kell most tenned.



– De már annyit sírtam emiatt a férfi miatt. Olyan rengeteget!

Most pedig… meghalt! – Felemelte a fejét, és rájuk nézett. – Mi történt?

– Öngyilkosság – mondta Jesus. – Agyon lőtte magát.

Caroline megdöbbent. – Az én hibám – mondta. – Segítségért jött hozzám,
de én elfordultam tőle. Ó, istenem, hát nem értitek, hogy ez az egész az én
hibám.

– Senki sem „hibás”, ha valaki úgy dönt, hogy véget vet az életének –
mondta Maggie határozottan. – Erre emlékezned kell.

James hozta meg ezt a döntést, és ennek semmi köze sincs hozzád.

Ez egyedül rajta múlt.

– Azt hallottam – tette hozzá Jesus –, ha valami ilyesmi történik, akkor a
túlélők mindig bűntudattól szenvednek. De nem te vagy az, aki meghozta
ezt az iszonyú döntést, Caroline. James volt az.

A nő előre-hátra hintázott a lépcsőn, és ismét a kezébe temette az arcát. –
Ó, istenem, ó, istenem… – mondta. – El kell mondanom Issynek, hogy
meghalt az apja. És el kell mondanom neki, hogy megölte magát.

A két barátja ránézett, de semmit sem tehettek. Ezt a felelősséget James
hagyta Caroline-ra.

– Megyek, és elhozom a lányokat – mondta Jesus. – Már felhívtam az
iskolát, úgyhogy várni fognak.

– Jobb, ha itt bezárunk, és hazamegyünk – Maggie megsimogatta Caroline
haját. – Segítek neked, amiga, itt leszek melletted. Gyere, hazamegyünk.
Markot később is felhívhatod. Majd ő elmondja pontosan, mi történt. De
addig is egyszerűen el kell mondanod Issynek, hogy az apja halott. Később,
amikor majd pontosabban tudni fogod, hogy mi történt, elmondhatod
neki az igazságot.

Caroline beszállt a kocsiba Maggie-vel, és visszamentek a kocsmához.
Nagyjából öt perc leforgása alatt az egész világ megváltozott körülötte. Azt
hitte, az, hogy már nem szeret valakit, azt jelenti, hogy nem is gyászolja



meg, ha meghal, hogy nem fog majd visszaemlékezni azokra a csodás
időkre, amikor még szerette, amikor a kapcsolatuk új volt, és hogy nem
emlékszik vissza mindarra, amit időközben sajnált és megbánt. És persze a
bűntudat, hogy nem segített Jamesen, amikor azért jött ide, hogy
elmondja, milyen nagy bajban van. Cserbenhagyta, most pedig halott.
Hogyan lesz képes ezt valaha is bevallani a lányának?



34. FEJEZET
Caroline-nak beszélnie kellett Markkal, hogy kiderítse, mi is történt
valójában. Amikor felhívta, a férfi az első csörgés után nyomban felvette.

– Nagyon sajnálom, hogy nekem kellett elmondanom ezt a rettentő hírt –
mondta. – És még jobban sajnálom, hogy nem tudom személyesen
elmondani. Telefonon kellett közölnöm a dolgot, mert biztos voltam
benne, előbb kerül a hírekbe, minthogy személyesen odautazhattam
volna.

Aztán beszélt neki James látogatásáról, és hogy mit mondott neki a férfi. –
Rá kellett volna jönnöm, hogy már ittas volt, és hogy milyen mélységes
kétségbeesett. Most már tudom, nem lett volna szabad engednem, hogy
ilyen állapotban elmenjen. Később biztosan azért jött vissza, hogy
megkeressen.

– Mondj el mindent – kérte a nő a könnyeivel küzdve. - Mindent tudnom
kell.

Úgyhogy Mark elmondta, hogyan talált rá Jamesre, és hogy hívta a
rendőrséget. – Nagyon furcsa volt – mondta.

– James az Hermés sálat a fejére tekerte, mielőtt megtette volna.

Bizonyára ott volt nála a táskában, amit felhozott a hajóra. Talán amiatt
aggódott, hogy összepiszkolja a hajót, és a sál valamelyest visszafogja
majd a vérzést. Tudod, milyen rendszerető férfi volt James – tette hozzá. –
Azonkívül azt is tudta, mennyire szeretem a hajómat. Jószívű ember volt,
egyszerűen csak kiszaladt alóla a talaj, ennyi az egész.

Caroline tudatában megjelentek az esemény képei: az Hermés selyemsál, a
pisztoly, a vér mindenütt. Furcsa, de nem emlékezett rá, hogy James
különösebben rendszerető lett volna. Olyan fickó volt, aki pontosan ott
hagyta a ruháit, ahol éppen kilépett belőlük, és a fürdőszobában is mindig
nagy rumlit csinált. Különös, hogy éppen akkor vált ilyen körültekintővé,
amikor öngyilkosságra készült.

–James azt mondta, soha nem lopta el egyetlen ügyfelének a pénzét sem –



mondta Marknak. – Azt mondta, ártatlan.

– Remélem, hogy az.

Caroline is ebben bízott, ha másért nem, a lánya érdekében.

– Természetesen Issy és én eljövünk majd a temetésre –mondta.

A temetés szó kimondásakor kis híján fuldokolni kezdett.

– Először is a boncolást kell elvégezni, aztán hazaküldöm James
maradványait Szingapúrba. Ott lesz a temetés.

Szegény James, végre sikerült kiszabadulnia Gayle Lee karmaiból –
gondolta Caroline.

– Néhány napig eltart a dolog – mondta Mark. – Kérlek, Caroline, mondd
meg Issynek, hogy szeretem.

– Megmondom.

– És Caroline?

– Igen?

– Ne felejtsd, hogy téged is mennyire szeretlek.

– Nem felejtem – ígérte.



35. FEJEZET
Issy halálosan unatkozott a matematikaórán, és elege volt abból, hogy
mindenféle érthetetlen jelet kell megfejtenie. Meglepődött, amikor az
igazgatóhelyettes bekopogott, és izgatottan belesúgott valamit a
matektanár fülébe, aki bólintott, majd az osztályra nézett.

– Elnézést a kellemetlenségért – mondta –, de Isabel Evans és Samantha
Gonzalez volnának olyan kedvesek, kérem, menjenek az igazgató
szobájába.

A két lány gyorsan összeszedte a holmiját, és nem kerülte el a figyelmüket
a hátuk mögötti sugdolózás.

– Mit tettünk? – súgta Issy, riadtan, amikor már úton voltak az iroda felé.
De aztán meglátta a folyosón Jesust.

– Valami rettenetes történt – mondta, és megfogta Sam kezét.

– Minden rendben – mondta Jesus, de arra nem adott magyarázatot, hogy
miért van itt, és hogy miért viszi őket haza.

A két lány néma csendben ült a kocsi hátsó ülésén. A hazafelé vezető út
még sosem tűnt ilyen hosszúnak. Caroline és Maggie a konyhában várt
rájuk.

– Anyádnak valamit el kell mondania – mondta Maggie Issynek.

– Gyere velem, Sam.

Caroline odament a lányhoz, és átölelte. – Sajnálom, de az apádról van
szó – monda.

Issy érezte, ahogy elsápad, kiszalad a tagjaiból az erő és megremeg a
térde. – Micsoda? – kérdezte. – Meghalt, igaz? Azt mondod nekem, hogy
az apám meghalt! De miért halt meg? Hogy lehet, hogy csak úgy meghalt?
– Az égnek emelte a kezét, sikítozott és levegő után kapkodott. A többiek
meghallották, és futva visszajöttek.

– Nem lehet, hogy meghalt. Nem halt meg – kiáltotta. – Ő az apukám…

Az anyja átkarolta, de a lány kiszabadult az öleléséből. – Hogy történt? Mi



történt vele?

– Drágám – mondta Caroline kedvesen –, az apád meg akart halni. Az ő
döntése volt.

Issy abbahagyta a kiabálást, és döbbenten nézett az anyjára. – Azt
mondod, hogy az apám megölte magát? Az apám, James Evans? Hogyan
tehetett ilyesmit az apám, ha megkérdezhetem?

Felakasztotta magát? Megfulladt? Mi történt?

Caroline megrázta a fejét. Teljesen ledermedt, és képtelen volt
megszólalni.

Végül Jesus törte meg a csendet. – Issy, az apád úgy döntött, itt az ideje
elmenni. Volt egy pisztolya, ö akarta így, ezt tudnod kell. És azt is tudnod
kell, hogy szeretett téged.

Issy döbbenten nézte a férfit, majd újra az anyja felé fordult. – Ha nem
hagytad volna el… – mondta baljósan csendesen. – Ha nem vittél volna
magaddal, és szakítottál volna el tőle, akkor az apám még mindig életben
volna. Egyébként is, nem hiszem, hogy megölte magát. – Már megint
kiabált, és ezúttal dühösen. – Soha, soha nem ölte volna meg magát! Nem
hagyott volna magamra, nem hagyott volna egyedül! Tényleg szeretett,
képes vagy ezt megérteni?

– Igen, értem, persze – mondta Caroline. – De nagyon súlyos anyagi
gondjai voltak. Hiányzott pénz, az apádat gyanúsították, ezt ő maga
mondta el…

– Caroline! – Maggie még időben közbelépett, nehogy elmondja, hogy az
apja itt járt, de nem akart találkozni a lányával.

– Valaki apára akarta terelni a gyanút – mondta Issy. – Valaki elvette a
pénzt, és azt mondta, hogy ő volt az. Valaki, aki gyűlölte, aki féltékeny rá,
azért… ami ő volt.

Végignézett a jelenlévőkön, és befejezte a gondolatot.

– Valaki megölte az apámat.



36. FEJEZET
Néhány órával később Caroline a konyhában volt Maggie-vel, Jesusszal és
Sarah-val. Már két brandyt megivott, és a keze végre nem remegett.
Kihívták az orvost, aki beadott egy nyugtatót Issynek, aki odafent aludt.
Sam és Vak Brenda ott voltak mellette.

Maggie elvette Caroline laptopját, és átnézte a leveleit, mivel a nő azt
mondta, hogy nem képes tiszta fejjel gondolkozni. Caroline csak azt tudta,
hogy el kell menniük James temetésére, és hogy nyomban el kell jutniuk
Szingapúrba.

Jesus dupla erős kávét főzött, amelyet tejszínnel és rengeteg cukorral
szolgált fel, hogy legyen erejük. Sarah a mosogató mellett állt, lemosta a
tányérokat, majd bepakolta a mosogatógépbe, de a zaj miatt nem akarta
bekapcsolni. Minden nagyon csendes volt. Senki sem beszélt, mindenki
töprengett. Aztán Kicsi Billy hangosan felnyekkent, amire mindenki
megugrott ijedtében.

Kicsi Billy hangja mintha magához térítette volna Caroline-t. – A lánynak
persze nincs igaza – mondta.

Jesus letett elé egy újabb csésze kávét, és azon gondolkozott, mit ért ezen
a másik.

– Issynek, úgy értem. Téved. James valóban megtette.

Tényleg megölte magát. Bajban volt, és egyszerűen nem látott kiutat, ő
maga mondta ezt, és Mark is megerősítette.

– Egyébként is, ki akarhatta volna megölni? – kérdezte Maggie.

– Talán egy nőről van szó…

– Féltékenység! – Jesus odahúzott egy széket Caroline mellé, majd kezébe
nyomta a csészét. – Igyál – mondta. – Jobban fogod érezni magad tőle.

– Úgy érted, Gayle Lee Chen? – Maggie nem tűnt meglepettnek.

Azok alapján, amit hallott, a nő egy gátlástalan ribanc volt, mindenre



képes.

Sarah felkapta Kicsi Billyt, majd ő is odajött, és leült az asztalhoz, ő is
része volt a kis családnak: együtt dolgoztak, cimborák voltak, társak az élet
rögös útján. Kicsi Billy, aki most lett kilenc hónapos, belecsimpaszkodott
az anyjába, és belesírdogált a vékonyka karjába, miközben Sarah
beledugta a szájába a kis üvegét, hogy igyon belőle. A gyerek nyomban
abbahagyta a bömbölést.

– Caroline – mondta, mire a nő felé fordult. – Biztos vagy benne, hogy
Issynek is el kéne mennie a temetésre? – Sarah látta, milyen hisztérikussá
vált Issy, hogy komolyan elhiszi, hogy Jamest megölték.

– El kell búcsúznia az apjától – mondta Caroline fáradtan, mivel az elmúlt
órák során ő is vég nélkül ezen a kérdésen rágódott.

– Issynek el kell mennie a temetésre – mondta Maggie.

– Látnia kell, és akkor talán képes lesz arra, hogy elengedje. – A laptopra
pillantott, amelynek képernyőjén felvillant egy újabb üzenet.

– Mark az – mondta a többieknek. – Elküldi a jegyeket.

Singapore Air, holnapután indul a gép. Mindannyiunknak küldött jegyet.
Azt akarja, hogy én, Jesus és Sam is veletek menjünk.

Caroline hálát adott az égnek – és Marknak. Nagyon nehéz lett volna
annyi órán át a repülőn kettesben a kétségbeesett lányával.

– Sajnos, nem tudom itt hagyni a kocsmát – mondta Jesus.

– Dehogynem. – Sarah átvette Kicsi Billyt a másik kezébe, majd
megsimogatta pelyhedző, szőke haját. – Beugróm helyetted. Képes vagyok
rá. Jó ég tudja, mióta vagyok már itt, hogy tudjam, hogy működnek a
dolgok. És anyámat is elhívhatom, hogy segítsen.

Mindhárman meglepetten felé fordultak.

– Van családom – mondta a lány védekezően. – Csak kitagadtak, amikor
előnyök nélkül estem teherbe.



– Hogyhogy előnyök nélkül? – kérdezte Maggie.

– Úgy értem, anélkül hogy előbb férjhez mentem volna. Vagy akár utána. –
Sarah elégedett volt az egyedülálló anya szerepével, és már nem
foglalkozott azzal, mit gondolnak a többiek.

– Tudom, hogy jó anya vagy – mondta Caroline-nak.

– Nem kell komolyan venned, amit a lányod mondott. Ki tudja, én is
mondtam néhány cifra dolgot anyámnak, amiről azt kívánom, bárcsak
sose hangzott volna el. De ha dühös vagy, akkor ez már csak így megy. A
gyerekek mindig veled kiabálnak. Gondolom, Kicsi Billy is ezt fogja tenni
egy szép napon.

– Köszönöm, Sarah – felelte Caroline. – Értem, mire gondolsz.

– Hagyd az anyádat, Sarah – mondta Jesus. – Felhívom a céget,
megmondom, hogy vészhelyzet van, és átküldenék valakit arra a néhány
napra, hogy ellenőrizze a dolgokat.

– Ajegyek elektronikus úton érkeztek, már itt is vannak – mondta Maggie.
– És itt egy másik üzenet.

Caroline megpróbálta meginni a kávét, de borzasztóan keserű volt.
Fáradtan hátrasimította a haját, majd odament, megállt Maggie mögött,
és elolvasta a szöveget.

Caroline, túlságosan elfoglalt voltam még ahhoz is, hogy gondolkozzam,
de hidd el, gondoltam rád tudat alatt, és az együtt töltött esténkre.
Szombaton jövök vissza. Megismételjük a randevút, esetleg vasárnap este?
– És az aláírás: Jim (Thompson, ha esetleg elfelejtetted).

Caroline gondolatai olyan messzire kalandoztak Jim Thompsontól és a
vacsorapartik világától, és egyáltalán a való élettől, amilyen az még
néhány nappal ezelőtt volt, hogy most az egész káprázatnak tűnt. – Ezzel
most nem tudok mit kezdeni – mondta, de szerencsére Maggie nyomban
biztosította róla, hogy ő igen. Küldött egy rövid választ, amelyben
elmagyarázta Jimnek, hogy Caroline-nak vissza kellett mennie
Szingapúrba, de majd ha visszajön, megkeresi. Maggie jobbnak találta, ha
nem részletezi a dolgot. Később, ha úgy gondolja, Caroline majd



elmondhatja, mi történt.

Caroline tagjai a fáradtságtól mintha cseppfolyóssá váltak volna.

A kávénak egyáltalán nem volt hatása, továbbra is csak a két brandyt
érezte, amiért viszont rendkívül hálás volt. Semmi másra nem vágyott,
csak arra, hogy lepihenhessen.

Jesus azt mondta, hazaviszi Sarah-t, Maggie pedig felvitte Caroline-t a
szobájába. Várt, amíg Caroline elvégezte a hétköznapi teendőit, amelyeket
az emberek még olyankor és megcsinálnak, amikor belül haldokolnak a
fájdalomtól és a dühtől. Hétköznapi teendők, mint fogmosás, arcmosás,
levetkőzés és ágyba bújás.

– Mássz be a takaró alá. – Maggie felszedte a ruháit a földről, és a székre
tette. – Próbálj meg aludni. Sam ott van Issy mellett, felébreszt, ha valami
gond lenne.

Caroline tekintete üveges volt a fáradtságtól és a sokktól. – Szegény James
– mondta, még mindig sírva. – Szegény, szegény James.



37. FEJEZET
Issy hosszú ideig bámulta a mennyezetet a következő reggelen, mielőtt
felkelt volna. Az apjára gondolt. Megpróbálta elfogadni, hogy meghalt.
Soha többé nem fogja látni. Nem volt azonban bolond, és úgy tűnt, már az
összes könnyét elsírta.

Sam az ágyon feküdt, mellette. – Jobb, ha felkelünk, és reggelit készítünk a
többieknek. Legalább csinálunk valamit – mondta. – Issy feltette forrni a
vizet, míg Sam elégette a pirítóst.

– Nem baj, nem fogják észrevenni – mondta, miközben igyekezett
lekapirgálni a megégett széleket, mielőtt elkente volna a kenyéren az
Írországból beszerzett finom, sárgás vajat, amelyet Maggie úgy szeretett.

A víz felforrt, és Issy beletett egy Earl Gray teafiltert a nagy, virágmintás
Wedgwood bögrébe, amelyet Sam szerint csak különleges alkalmakkor
szoktak használni. Ezúttal mindketten úgy vélték, hogy „különleges
alkalomról” van szó. Rátette a teát és a pirítóst egy tálcára, majd felment
vele a lépcsőn.

Caroline ajtaja nyitva állt, de biztos, ami biztos, Issy azért bekopogott. –
Én vagyok – mondta halkan.

Az anyja kisöpörte a haját az arcából. – Reggeli! Issy, nagyon kedves tőled.

Issy úgy vélte, az anyja rettenetesen néz ki. – Csak bocsánatot akartam
kérni – mondta.

–Én is – felelte Caroline.

– De azt is akarom, hogy tudd, komolyan gondoltam, amit mondtam.
Sosem fogom elhinni, hogy apa… megtette.

Caroline bólintott, és a szívébe ismét belehasított a fájdalom.

– Értem.

Issy letette a tálcát a földre, majd odament, és leült az ágy szélére.

– Ez bizonyára a legnehezebb dolog, amivel meg kell birkóznod az életben



– mondta Caroline. Megfogta Issy kezét.

– Most mi lesz, anya? – kérdezte a lány megadóan.

– El kell mennünk Szingapúrba a temetésre. Hogy elbúcsúzhassunk.
Mindannyian utazunk, Sam, Maggie és Jesus is velünk jönnek.

– Végül mégis hazamegyünk – mondta Issy, és érezte, hogy lassan
megkönnyebbül.

Issy az egész repülőút alatt filmeket nézett és különféle magazinokat
lapozgatott.

Ahogy végigpillantott a többieken, azon morfondírozott, hogyan
lehetséges, hogy ennyire végtelenül magányosnak érzi magát, miközben a
legjobb barátnője ott ül közvetlenül mellette, és az iPadjával bíbelődik, az
anyja pedig a folyosó túloldalán feltehetően pletykákat olvasgat a People
magazinban, habár a szeme csukva volt, Maggie és Jesus pedig csendben
römiznek. Az egyedüli hang a hajtómű zümmögése volt és a film, amely az
előtte lévő ülés hátoldalába épített kivetítőn ment, no meg a
stewardessek halk hangja, akik azt kérdezgették, hogy valakinek szüksége
van-e valamire.

Úgy érezte, mintha attól, hogy a mennyezetet bámulja, és semmit nem lát,
a szeme lassan belefúródna az agyába. Most már tudta, hogy a
kétségbeesésnek fizikai tünetei is vannak. Ott volt, halálos súlyként az
üléshez szegezte, mint nehéz kezek a vállán. Azt mondta magának, hogy
nem az anyja hibája. Caroline minden tőle telhetőt megtett, ő és Mark
mindent elrendezett, és Mark kijön eléjük a reptérre. – Mark majd
gondodat viseli – mondta az anyja, habár mindketten tudták, ez többé
nem azt jelenti, amit korábban, amikor még élt az apja.

Azt kívánta, bárcsak ott lenne vele Vak Brenda. Szeretetet nélkülöző
életében Brenda volt a szeretet tárgya. Habár Caroline-nak még nem
mondta el, de megesküdött rá, hogy soha nem fogja betenni a lábát a
pajtába, ahol az anyja valamiféle alternatív éttermet akar nyitni. Még
mindig úgy vélte, hogyha Szingapúrban maradtak volna, akkor mindez
nem történt volna meg, és még mindig meglenne a szuper otthonuk, és az
apja megbeszélte volna a problémáit; megoldást találtak volna a



nehézségeire. És ahelyett, hogy agyon lövi magát, amit a többiek szerint
megtett, hazajött volna, és együtt megoldották volna a dolgokat, ők
hárman, együtt. A család. Miért ő volt az egyetlen, aki úgy gondolta, hogy
valaki megölte Jamest, amikor ez egyértelmű volt? Az apja utálta a
fegyvereket, még otthon sem tartott pisztolyt, mindig azt mondta, hogy az
ilyen eszközök háborúba valók, és hogy nem engedi, hogy a családja
közelében ilyesmi legyen. A család sokat jelentett számára, annak
ellenére, hogy állítólag más nő is volt az életében. Emlékezett rá, hogy
találkozott „a másik nővel” éjjel a hongkongi hotelben. Felötlött benne,
hogy egy efféle nőnek nem kellene kétszer meggondolnia, ha meg akar
ölni valakit, hiszen bárki láthatta, hogy jégből van a szíve. A Gayle Lee
Chen-félék ezen a világon mindig pontosan azt tették, amit tenni akartak.
De mégis, kell legyen valami oka a gyilkosságnak, valamilyen „indíték”,
ahogyan az ilyesmit a tévében látott filmekben nevezik. Márpedig neki
fogalma sem volt, kinek lehetett indítéka arra, hogy megölje az apját.

Amikor végre leszálltak, és kiléptek a makulátlan Changi repülőtér
betonjára, Issy hálát adott az égnek, hogy végre ismét érzi a lábát. Először
jött az útlevél ellenőrzés, majd a vám, aztán megláttak egy sofőrt egy
táblával a kezében, amelyre a nevük volt írva.

Issy a pára sűrű falába ütközött, ahogy a többiekkel együtt beszállt a
Raffles Hotelből küldött fehér Rolls Royce-ba.

Kibámult az ablakon, és figyelte az ismerős várost: a folyót, a magas
épületeket és a között meghúzódó régimódi, még az európai telepesek
által emelt házakat, a bungalókkal teli sétányokat, a kiülős kávézókat a
csillámló bevásárlóközpontok tövében, a rakpartokat és a hidakat, a
krikett pályákat, a katedrálist és a piacokat. Szingapúr egész története és
élete bele volt zsúfolva ebbe az alig száz négyzet kilométernyi területbe.
Az utcán maláj, indiai, thaiföldi és kínai arcok jöttek szembe. Ha kinyitotta
az ablakot, megérezte a helyi ételek illatait, az árusok kiáltozását és a
sirályokat, a templomok harangjait és a müezzinek énekét. Mintha
minden élet itt lett volna, a valódi otthonában, Szingapúrban. Minden
élet. Egyet leszámítva.

A Raffles Hotel kissé rideg, fehér mennyország volt kertek és udvarok



között. Boltívei, verandái és fedett sétányai tele voltak magas hátú
bambuszszékekkel és színpompás virágcsokrokkal. Issy gyakran járt itt
szombatonként, ebédelni vagy teázni. Már majdnem elhitte, hogy az apja
is itt van, és rájuk vár.

De természetesen nem volt itt. Ez alkalommal Mark várt rájuk.



38. FEJEZET
Caroline megpuszilta Markot, és esetlenül köszönetet mondott neki.

Furcsa volt, hiszen minden oka megvolt arra, hogy esetlennek érezze
magát, de most mégis minden olyan zavarosnak tűnt.

Mark megölelte Issyt és Samet, majd kezet rázott Maggie-vel és Jesusszal.
Viccesen megjegyezte, hogy tisztában van azzal, hogy „Hejzusz”-nak, nem
pedig „Jézusának kell ejteni a nevét, majd megköszönte nekik, hogy
eljöttek és segítenek a családnak.

– Jamesnek nem volt más családja, csak mi. Egyedüli gyerek volt, és a
szülei korán meghaltak. Még engem sem ismerhettek, nemhogy az
unokájukat – mondta Caroline.

– Csendben hálát rebegett az égnek, hogy nem érték meg, hogy a fiuk
önkezével vet véget az életének.

Caroline szüleit késő estére várták. Könyörgött nekik, hogy ne tegyék meg
a hosszú utat Franciaországból, de ragaszkodtak hozzá. – Ott kell lennünk
melletted és az unokánk mellett – mondta Cassandra Merton, Caroline
édesanyja azon az eldöntöttem- úgyhogy-jobb-ha-nem-vitatkozol hangon,
amelyet olyan jól ismert a gyermekkorából. – Az esküvődön nem voltunk
ott – mondta az apja a telefonon. – Legalább most itt leszünk melletted és
James mellett.

Mark pazar lakosztályokat vett ki nekik, nehéz selyem-függönyökkel és
kényelmes brokátdíványokkal. Az asztalon gyümölcsökkel teli tál várt
rájuk, és kristályvázában friss virág. A fürdőszobák fenségesek voltak,
halvány márvány, a jacuzzik és üvegajtós zuhanyzók, puha törülközők,
parfümillatú szappanok és testápolók. A pincér megérkezett egy tálcányi
hűtött üdítővel. Caroline azt mondta a lányoknak, hogy menjenek a
szobájukba, és pihenjenek le egy kicsit.

Mark az ablak mellett várakozott. Most odajött, leült mellé a kanapéra, és
kibontott egy üveg behűtött pezsgőt.

– Ez biztosan egy vagyonba került – jegyezte meg Caroline.



A férfi vállat vont. – Jól megy az üzlet. – Átnyújtotta neki a poharát.
Caroline igyekezte kerülni a másik tekintetét, és nem igazán akaródzott
meghallgatnia azt, amit minden bizonnyal mondani készült, de tisztában
volt vele, hogy nincs más választása.

– A halottkém azt mondta, hogy öngyilkosság volt – mondta Mark. – A
rendőrség alapos munkát végzett, még James anyagi ügyeit is átnézték. –
Ismét vállat vont. – Ezzel a dolog lezárult.

Caroline azt felelte: – Issy szerint meggyilkolták.

Mark megint vállat vont, ezúttal hanyagul. – Ez képtelenség. Bárhogyan is,
az ügyet lezárták. Vége. Hagyjuk Jamest békében pihenni.

Felkelt, és elkezdett járkálni a szobában. – Mindenről gondoskodom –
mondta. – Az üzletről, a lakásról… Mindent elrendezek. Félreteszem a
személyes holmikat, amelyekre neked meg Issynek szükségetek lehet,
fotókat, a Mont Blanc töltőtollat, az óráját, hasonlókat.

– Memento mori – mondta Caroline nagyon szomorúan. Azt kívánta,
bárcsak visszamehetne, megnézhetné a lakást, de túlságosan fájdalmas
lett volna Issyt is magával vinnie.

– Nem azt mondják, hogy többé már nem lehet hazamenni? – kérdezte
Marktól fáradtan.

– Már nincs értelme – felelte a férfi csendesen.

És minden elveszett, gondolta Caroline. Lezárult élete egy fejezete.

– Jamesnek egy második jelzáloghitele is volt a lakáson – folytatta Mark. –
Eladom és megnézem, mennyi marad utána. Nem maradt sok pénze az
üzletünkből sem. Attól tartok, mindenét eljátszotta, túl sokat
kockáztatott, a nőre bízta. Most már semmit sem tehetek.

Caroline kiitta a pezsgőt, majd letette az asztalra a poharát.

Mark ránézett. – A temetés tizenegy harminckor lesz.

A nő felsóhajtott, ahogy eszébe jutott, hogy mi vár rá. – A szüleim ma este
érkeznek.



– Akkor megvacsorázhatnánk együtt. Tudod, hogy normálisan
viselkedjünk.

Igaza volt. Az embereknek meg kellett őrizniük a méltóságukat és a jó
modorukat akkor is, ha belépett az életükbe a halál.

Normálisan kellett viselkedniük, emlékezniük kellett a jó dolgokra, és
inniuk kellett az eltávozottak emlékére.

Érezte, hogy Mark továbbra is meredten nézi. – Minden rendben lesz? –
kérdezte a férfi.

– Inkább fáj a szívem Issyért, mint Jamesért. Ő az, aki most a legjobban
szenved – felelte a nő.

– Megteszem, amit tudok – mondta Mark, és Caroline hitt is neki.



39. FEJEZET
Caroline édesanyja, Cassandra Meriton mindig is utálta a nevét.

Vajon mi járhatott a szülei fejében, hogy legendás görög prófétanőnek a
nevét adták neki, aki nem volt hajlandó meghajolni Apollón akarata előtt?

– Úgy értem – mondta évekkel később a lányának –, ha azt gondolták,
hogy istennő lesz belőlem, akkor maradhattak volna Dianánál vagy
Artemisznél, Apollón ikertestvérénél, aki többnyire lányokkal lógott, és
általában jól érezte magát. Pontosan ezért hívtalak téged Caroline-nak,
egyszerűen – tette hozzá. – És ezért rövidítettem mindig a saját nevem
Cassie-nek. És most Isabel, jaj, milyen szépséges név, szintén Issy lett…
Olyanok vagyunk, mintha Martinit rendelnének a bárban, egy pohár
Cassie-t és Issy-t, legyen szíves…

Az anyja mindig megnevettette Caroline-t. Örömöt hozott a szobába. Még
most is, ahogy megérkezett a Raffles-be a ruhákkal és ajándékokkal teli
poggyászával, Cassie Meriton magával hozta a mosolyát.

– Kincsem – mondta, miközben kiszórta a csomagja tartalmát a földre, és
átölelte Caroline-t. Olyan erővel szorította, hogy a lánya alig kapott
levegőt. – Milyen öröm látni téged! Persze örültem volna, ha nem ilyen
körülmények között találkoznunk. – Bementek az elegáns nappaliba. –
Vagy Mark le akar nyűgözni, vagy sok pénzhez jutottál – mondta, majd
szigorúan a lányára pillantott. – James nem sokat hagyott rád, ha nem
tévedek.

– Nem hiszem, hogy sok minden maradt volna. Igen súlyos anyagi gondjai
voltak.

Az apja, magas, széles vállú, még mindig panamakalapot viselő férfi is
belépett, és átölelte Caroline-t. Előtte azonban levette a kalapját.

– Nem akarta otthon hagyni ezt az átkozott kalapot – sóhajtott Cassie. –
Mostanra a csontváza részévé vált.

Odament a díványhoz, és leült a lánya mellé. – Drágám, beszélgessünk.



– Mondd el, mi történt – mondta az apja.

Caroline elmondta James történetét, részletesen elmesélte, hogyan halt
meg, és hogy egy selyemkendőt csavart a feje köré, mielőtt meghúzta
volna a ravaszt.

– Mark szerint nem akarta bepiszkítani a hajót. Annyira rendszerető volt,
legalábbis szerinte. Fura, mert én egyáltalán nem így emlékszem rá. James
egyáltalán nem volt rendszerető.

Zavartan az anyjára pillantott, aki azt felelte, hogy amikor az emberek
zavartak, mint amilyen bizonyára James is volt, furcsa dolgokra képesek.
Azt is hozzátette, hogy bárcsak másként döntött volna, ha magáért nem is,
de legalább a lányáért. Aztán váratlanul elsírta magát.

Cassandra Meriton szinte sosem sírt. Egyedül két dolog miatt
panaszkodott az életben: hogy túlságosan alacsony volt, és hogy ezzel az
átkozott Cassandra névvel verte meg a sors. Alig volt százötven centi, és
mindig magas sarkúban járt, amelytől azt remélte, valamivel magasabbnak
tűnik. Szőke haja volt, most csapzott a Szingapúrban uralkodó párától,
azonkívül kék szeme és pisze orra.

Mindig azt mondta, ha még egy ember azt találja mondani rá, hogy
„helyes”, akkor azt leüti. – A lelkem mélyén – panaszkodott – egész
biztosan nem vagyok „helyes”. – És nem is volt az. Irodalomból szerzett
diplomát Oxfordban, majd később le is doktorált, amikor a férje sokat
utazott, és volt rá ideje.

– Egyszerűen nem tudtam otthon maradni, és egész nap a tévét nézni –
mondta a családjának. – Sosem voltam az a kifejezett háziasszony típus. –
Caroline-nak mindenesetre mindig is nagyszerű anyja volt, főzött rá, és
gondoskodott róla, hogy megfelelő körülmények között nőhessen fel. A
családja és a tucatnyi közelebbi barátja imádták.

Ahogyan a férje is, Henry Meriton. Henry biztos volt benne, hogy mindenki
őt tartja a családfőnek, pedig valójában a felesége volt az. Ezt gyakran
hangoztatta is, mígnem Cassie rá nem szólt, hogy hagyjon fel vele, már
mindenki unja hallgatni, hogy ő milyen nagyszerű. Most Henry rettentően
sajnálta a lányát és az unokáját.



A Long Bar Grillben terveztek vacsorázni, este nyolckor, úgyhogy Caroline
megmutatta a szüleinek a szobájukat, majd visszament, és bekukkantott a
lányához, aki szerencsére aludt.

Azon töprengett, hogy este nyolcig még négy órája van. Négy békés és
csöndes óra. Felhívta Maggie-t, és megbeszélte vele a vacsorát és a
találkát. Aztán hosszú, forró fürdőt vett, különféle furdőolajokkal
illatosított habokban. Miután eleget ázott, és már ráncos lett a bőre,
megmosta a haját, majd hideg zuhanyt vett, hogy felfrissüljön. Felvette a
fehér hálóköpenyt, és kipakolt. Előszedte a fekete lenvászon ruhát,
amelyet másnap tervezett viselni. Ez a ruha is a múltjához tartozott.
Emlékezett rá, milyen volt gyöngyökkel viselni, meg piros rúzzsal, amikor
Jamesszel vacsorázott pont itt, Szingapúrban. Emlékezett, mennyire
szerette a férfi, amikor ez volt rajta.

Felhívta a recepciót, és megkérte, hogy ébressze fel hétkor, ugyanis nem
igazán bízott a vekkerekben. Aztán lehanyatlott a párnákra, és lehunyta a
szemét.

Mark nyolc órakor várta őket. Mindenki időben odaért, habár a két lány
még meglehetősen álmos volt, és a többiek is fáradtak az utazástól. A
Long Room Grillben foglaltak helyet, közvetlenül amellett a bár mellett,
ahol Caroline először találkozott Jamesszel.

– Emlékszel a történetre? – kérdezte Issytől.

– Történetekre – helyesbített Issy. – Sosem hallottam ugyanazt a
történetet kétszer.

Odamentek az asztalukhoz, és ittak egy kis bort. Mindenki tudott enni
valamennyit, semleges dolgokról beszélgettek, és senki nem említette a
másnapot.

A temetés napján jó időre ébredtek, bár a láthatáron lilás fénnyel izzó
fellegek függtek. Caroline tudta, hogy esni fog. Szingapúrban mindennap
esett az eső, és sehova sem volt szabad esernyő nélkül elindulni.
Egyszerűen meg kellett várni, amíg a nap ismét előbukkant a felhők mögül.

Akárcsak az életben, gondolta Caroline, miközben a tükör előtt nézegette



magát a fekete ruhában. A lába nagyon sápadtnak tűnt, és a meleg
ellenére harisnyát kellett húznia. Felvette a már legalább ötéves fekete
cipőjét. Történetesen itt vette az egyik közeli bevásárlóközpontban, ahol a
ruhát is.

Maggie és Jesus a nappaliban várakoztak. Jesus fekete öltönyt viselt,
Maggie fekete szoknyát és egy kiskabátot, amelyet Oxfordban vett, mielőtt
elindultak volna. Sam álldogált mellettük, komoly arccal, szőke haját most
gondosan hátrafogva.

Caroline nem akarta, hogy Issy is feketében legyen. Tudta, hogy James sem
akarta volna, ezért úgy döntöttek, hogy rózsaszínű pamutszoknyát és
fehér inget vesz fel. Issy vékony lába még mindig barnás volt az angliai
napbarnító krémtől, amit a drogériában vett, nem is olyan régen. Nagyon
csendes volt. Caroline arra gondolt, kétségbeesettnek tűnik, elveszettnek,
és látszott, hogy tartja magát.

Cassandra szintén feketét viselt, Henry-n pedig az az öltöny volt, amit
azóta nem hordott, hogy nyugdíjba ment, és most túlságosan szűk volt rá.
És persze a panamakalapja volt a fején.

Lesétáltak a hotel előterébe, ahol Mark várta őket, majd beszálltak a
kocsiba, és elmentek a templomba. Caroline fogta Issy kezét, miközben
végigsétáltak a padok között. James koporsója az oltár előtt nyugodott.
Issy megmarkolta az anyja kezét. Az orgonista Bach egyik kantátáját
játszotta. A hang visszhangzott a templom egész belső terében. Caroline
meglepve látta, hogy egész sokan eljöttek a végső tiszteletadásra.
Megpillantotta Markot, amint a biztonsági őrökkel beszél. Arra az esetre
bérelte fel őket, ha Gayle Lee Chen esetleg úgy döntene, hogy eljön. Mark
intézkedett, hogy amennyiben felbukkan, az őrök feltűnés nélkül
távolítsák el a templomból, ha kell, akár erőszakkal is.

Caroline elfoglalta a helyét az első sorban. Leült, nézte James koporsóját,
és azon töprengett, vajon miért döntött így. Azt kívánta, bárcsak
visszaforgathatná az idő kerekét, és mindent elölről kezdhetne, ők ketten
a Raffles Hotel bárjában, ahol minden kezdődött.

Issy az anyja és a nagyanyja között üldögélt, és meredten nézte a dobozt,



amelyben az apja földi maradványai nyugodtak. A koporsót borító virágok
édeskés illata belengte a templomot. Megértette, hogy az apja nincs ott.
Hogy már soha nem lesz ott. De nem sírt.

A pap beszéde mintha egy örökkévalóságig tartott volna, felálltak a
zsoltároknál, és letérdeltek az imáknál. Aztán a végső áldás után mindenki
egyszerűen felállt és kisétált, egyedül hagyva az apját. Köszöntek az
embereknek, akik szomorúan rámosolyogtak Issyre, és megjegyezték,
menynyit nőtt. És aztán egyszer csak vége lett.

– Még mindig biztos vagyok benne, hogy megölték – súgta Samnek,
miközben a kocsi felé tartottak. De Sam azt felelte, most már nincs
értelme ezen tanakodni, mert úgysem tehetnek semmit.

Issy tudta, hogy igaza van. Végtére is csak tizenöt éves fruska volt.

Ahogy beszállt a kocsiba, a szeme sarkából megpillantotta Gayle Lee
Chent kiszállni a limuzinjából, fél háztömbnyivel odébb.

Fehér ruhát viselt. Issy tudta, hogy a fehér Kínában a gyász színe.

Gyűlölte a nőt.

Mark is észrevette, és intézkedett róla, hogy mindenki mielőbb beszálljon
a kocsiba, majd jelzett a sofőrnek, hogy induljanak. Issy még egyszer
kinézett az ablakon, és látta Gayle Lee-t a templom felé sétálni. Egy
pillanatra elöntötte a győzelem érzése, és elmosolyodott. Ezúttal Gayle
Lee elkésett.



40. FEJEZET
Cassandra Meriton jól ismerte a küzdelmeket és örömöket, amelyeket egy
lánygyermek felnevelése jelentett. Volt idő, amikor a dolgok kifejezetten
nehezen működtek, ilyenkor azt kérdezte magától és persze olykor a
férjétől is, hogy vajon érdemes volt-e belevágni. Természetesen igen.
Egyszerűen csak átélte ugyanazokat a bizonytalanságokat és
tehetetlenséget, amit mindenki más is, akinek valaha is felnevelt egy
kislányt. Vagy egy kisfiút, gondolta Cassie, de egy fiú elvileg könnyebb
eset. Velük az apák foglalkoztak, elvitték őket focimeccsre, megtanították
őket „az élet fontos dolgaira”, ahogyan az ő idejében tették,
elmagyarázták, hogy mindig használjanak óvszert, szerezzenek egy jó
állást, vegyenek feleségül egy kedves lányt, vegyenek házat, és csináljanak
mielőbb két kisbabát, akit a nagyszülők majd elkényeztethetnek, és akivel
annyi időt tölthetnek együtt, amennyi nekik tetszik. Végül is, kiérdemelték.

Most azonban Cassie aggódott az unokája miatt. Látta a kétségbeesést a
szemében, és Caroline-tól hallotta, hogy Issy furcsa módon meg van
győződve róla, hogy az apját meggyilkolták.

Megértette, miért nem akarja elhinni, hogy az apja öngyilkos lett.

Már maga az ötlet is rendkívül idegennek hatott. Az apák nem csinálnak
ilyesmit. Most persze, hogy Issy elveszett a közelgő felnőttkor kavargó
érzelmeiben, összetűzésbe került kamaszkori önmagával. Egyedül az
iskolára és ruhákra gondolt, iskolára és fiúkra, iskolára és táncra, flörtre és
szórakozásra. Miközben persze keményen dolgozott, mert közeledett a
vizsgák ideje, és hamarosan, ha minden jól alakul, egyetemre megy. De
most mégsem gondolt semmi másra, csakhogy túlélje ezt a napot, és aztán
a következőt. Az unokája kétségbeesett volt. Segítségre volt szüksége,
normális emberekre, változásra. Tulajdonképpen Cassie pontosan tudta,
hogy mire van szüksége. A nagyszüleire.

Vacsoráztak, és Cassie megszorította Issy kezét az asztal alatt.

Megkérdezte a kislányt: – Miért nem jössz el hozzánk, Franciaországba egy
időre? Segíthetnél nagyapádnak a paradicsomokkal: ő termeszti a



legfinomabb pici paradicsomokat az egész országban, és le kell szednünk
őket, még mielőtt a madarak viszik el helyettünk. Aztán még a fákról
lepottyant fügét is fel kell szedegetnünk, annyi van belőle, hogy még a
lekvár főzéssel sem érdemes vesződni… A szobád is készen áll, kicsi, de
nagyon csinos, és végre valahára megszabadultunk attól a Micky paplantól
is, ami kiskorod óta megvolt, és szereztünk helyette egy igazán „csajosat”.

– Gondolom, fehér – felelte Issy mosolyogva.

– Ne tévessz össze az anyáddal – felelte Cassie. – Fekete.

– Hűha! – mondta Issy meglepve.

– És szarvasbőr – tette hozzá Cassandra.

– Egek! – Issy még meglepettebbnek tűnt. – Tényleg? Fekete szarvasbőr?

– Hát lehet, hogy nem valódi, de mindenesetre úgy néz ki.

Biztos voltam benne, hogy tetszene neked, amint megláttam.

– Hűha – mondta Issy ismét. – De nem igazán értek a paradicsomhoz.

Cassandra ismét megszorította a kezét, és sejtelmesen azt súgta:

– Felejtsd el a paradicsomot. Majd Bordeaux-ba járunk bevásárolni, és ott
veszünk egy pár csini francia cuccot is. – És a barátaimat körbekérdezem,
hogy nem ismernek-e néhány helyes fiút a környéken, tette hozzá
gondolatban.

Issy az anyjára nézett. – Anya, elmehetek?

– Ha szeretnél, menj csak.

– Sam is meg van híva – mondta Cassandra, de Maggie nyomban jelezte,
hogy a lánynak vissza kell mennie az iskolába.

Ahogy az unokájára nézett, Cassie néhány percre teljesen elfeledkezett
arról, hogy miért is vannak most Szingapúrban, és elöntötte az öröm.
Újból megszorította a kezét.

– Minden rendben lesz – mondta lágyan. – Lehet, hogy beletelik egy kis



időbe, kislányom, de túl fogsz jutni rajta. Megígérem.

Issy szomorúan ránézett: – Honnan tudod?

A szeme teljesen olyan volt, mint az apjáé. Cassie-nek elállt a lélegzete. –
Tudod, az idős kor és a tapasztalat – mondta. – Nem ezt mondják mind a
nagyszülők?



MÁSODIK RÉSZ

41. FEJEZET
Néhány nappal később, ismét Oxfordshire-ben, Caroline a Göncölszekér
konyhájában pakolászott. Elrendezte az edényeket és a fazekakat úgy,
ahogyan ő szerette, nem úgy, ahogyan Sarah és a kisegítő csapata csinálta:
ők ugyanis összekeverték a különböző méretű edényeket, úgyhogy jó
hosszan kellett keresnie a megfelelő serpenyőt, amelyre szüksége volt.
Végül egy nagy halom másik serpenyő alatt bukkant rá.

– Bocsánat – mondta Sarah. Ezúttal Kicsi Billy otthon maradt egy
bébiszitterrel. Sarah édes hagymát vágott föl, amelyet Caroline
karamellizált, majd ráhalmozta a steak-re, a „különleges” fogásra aznap
este. Sarah azonban nem a hagyma miatt sírt. Váratlanul abbahagyta az
aprítást, lehanyatlott egy székre, és zokogni kezdett.

Caroline meghallotta. Gyorsan kerített egy tiszta konyharuhát,
benedvesítette a csap alatt, és odanyújtotta Sarah-nak. – Tedd a
szemedre – mondta – vagy úgy fogsz kinézni, mint egy hóember, a fehér
bőröddel.

– Kicsi vöröslő szemmel. – Sarah kicsit felnevetett, majd csuklani kezdett.

Caroline odahúzott mellé egy széket, és leült. Vak Brenda az asztalon
feküdt elterülve. Persze nem volt higiénikus, de mit számított? – Valami
férfi ügy? – kérdezte a lánytól.

– Nem olyan férfi. A főbérlőm. – Sarah szipogott, és a szemére szorította a
kendőt. – Semmi az egész, tényleg, ahhoz képest, amin neked kellett
éppen keresztülmenned – tette hozzá. – Egyszerűen csak annyi, hogy
kirúg. Hónapról hónapra vagyok ott, és most talált valakit, és talán meg is
veszik a helyet.

– Hétvégi nyaralók – mondta Caroline. Sok ilyen volt a középangliai
dombvidéken, a Cotswolds-on: megvették a házakat, hogy kimeneküljenek
a városi mókuskerékből.

– Tehát, mit fogsz tenni?



– Nincs választásom. Vissza kell mennem az anyámhoz.

Caroline-nak eszébe jutott, hogy Sarah anyja nem igazán volt elragadtatva
attól, hogy a lánya „előnyök nélkül” szült gyereket. – Nem tűnik igazán jó
megoldásnak – mondta. Aztán hirtelen eszébe jutott egy váratlan ötlet,
ami gyakran rátalált, ha a jövőn gondolkozott.

– Van egy kis házikó a pajtámnál – mondta. – Kicsi, tényleg kicsi, de fel van
újítva, új vízvezeték és áram is van. Hadd mondjam el, hogy én mit
gondolok, Sarah. Szükségem lesz valakire, aki segít a konyhában. Miért ne
lehetnél ez te? Dolgozhatnál nekem, és cserébe ingyen kiadom neked és
Kicsi Billynek a házikót. És persze a munkádért is fizetnék.

Sarah leengedte a konyharuhát, és rápillantott. – Nem tehetem – mondta.
– Nem hagyhatom itt Maggie-t a bajban. Mi lenne vele, ha mindketten
elmennénk?

– Sosem hagynám cserben Maggie-t és Jesust – mondta Caroline. –
Egészen addig nem nyitom meg a vendéglőmet, amíg nem találok
helyettest a kocsmába. Időközben neked és Kicsi Billynek tető lesz a feje
fölött. Beköltözhettek, akár dolgozol nekem, akár nem.

Sarah sóhaja olyan mélyről jött, mintha egyenesen a fekete bakancsából
szállt volna föl, amelynek, vette észre Caroline, egészen elkopott a sarka.
Tudta, hogy Sarah minden pénze az imádott gyerekére ment el, meg hogy
kifizesse az albérletet.

– Látod, néha a rossz dolgokból is származik valami jó – jegyezte meg
Sarah megkönnyebbülten. – Épp most bizonyítottad be.



42. FEJEZET
Caroline csak a kocsma zárása után talált időt arra, hogy megnézze az e-
mailjeit. Az ágyában üldögélt, Vak Brenda a párnája alatt, a haja
hátrakötve szoros lófarokba, és Clinique Repairwear az arcán.

Meglehetősen szűk, rózsaszín felsőt viselt. Megesküdött volna rá, hogy az
elmúlt hetekben lefogyott, hiszen a sok stressztől alig evett.

Felsóhajtott, és arra gondolt, bizonyára a mosásban ment össze. A térdén
egyensúlyozott a laptopjával, majd beütötte a gmail oldalát, és elolvasta
az anyja üzenetét.

Isabellel minden rendben van (nem vagyok hajlandó többé Issynek hívni,
amit a lányod nem szeret, és már egyébként is elég idős ahhoz, hogy ne
ilyen kisbaba-névvel becézgessük). Azt mondtam neki, hívhat
Cassandrának, ha szeretne. Sokat alszik, mióta visszaértünk. Nagyon
csendes, és egyetlenegyszer sem hozta szóba az apját. Nem említette a
„gyilkosságot”sem.

Reméljük, hogy lassan elfelejti ezt a gondolatát. Beleegyezett, hogy holnap
a nagyapjával a paradicsomokkal foglalatoskodjon, most éppen a birtok
túlsó végében lévő tónál eteti a halakat. Az apád vitte oda, a John Dee
tetején ülve, a panama kalapjában, a lányodon pedig egy Upperthorpe
Hockey feliratú baseballsapka virít. Nem is tudtam, hogy a lányod hokizik.
Caroline, bízz bennem, itt jó helyen van, távol az élet és a halál
valóságától. Sosem fogja persze elfelejteni, ami történt, de egy napon,
ahogyan nekünk mindannyiunknak, el kell majd fogadnia a dolgot.
Ahogyan neked is, drága kislányom, aki mindig olyan makacs – és
egyébként is rossz az ízlésed a férfiak terén. Emlékszel arra a hosszú hajú
fickóra, akinek egészen sárga volt a foga? Amelyik egy rock bandában
játszott? Vagy arra a maraton futóra, aki ijesztően rövid sortot viselt,
makrobiotikus kaját evett, és tönkretette a vacsorapartimat?

Mindig is úgy véltem, Markhoz kellett volna feleségül menned, ő jó
választás lett volna. Mindegy, szeretlek, és ne aggódj, vigyázunk a
lányodra.



Caroline mosolygott, miközben végigolvasta anyja helyenként kioktató
levelét. Tipikus, gondolta. Az anyja sosem adja fel.

Mindenesetre gondját viseli Issynek – vagyis Isabelnek, ahogy mostantól
szeretné, ha neveznék. De „Isabel” még nem hívta fel.

Bizonyára időt kellett hagynia neki, meg kellett várnia, amíg
elrendeződnek a dolgok. Közben viszont a legjobb, ha ír neki egy SMS-t,
biztosítja róla, hogy szereti, hiányzik neki, és hogy érezze jól magát
Franciaországban…

Jött egy másik üzenet is, ezúttal azonban, meglepő módon, Jim
Thompsontól.

Hallottam, mi történt – igazság szerint mindenki hallotta. Azt hiszem, az
egész falu együtt érez veled, engem is beleértve. Remélem, a lányod
rendben van. Biztosan nehéz időszakon kell keresztülmennie. Persze
tudom, még ennél is jóval többről van szó… sajnálom, kissé esetlen vagyok
a szavakkal A kezem ügyesebb. Hívj fel, ha tudsz. Jim.

Caroline tekintete a gyönyörű kis dobozkára tévedt, amelyet Jimtől
kapott. A lámpafény kihangsúlyozta a különféle faanyagok színét.
Végigfuttatta az ujjait a csodálatos vonalakon. A férfinak ügyes keze volt –
Caroline még mindig emlékezett az érintésére, ahogy átkarolta, amikor jó
éjszakát kívánt neki, és megcsókolta. De ez még a dolgok előtt történt.
Viszlát, szép idők, helló, gondok! – bár a vacsorapartin még fogalma sem
volt róla, hogy mi következik.

Most azonban az egész világ megváltozott. Jamesnek köszönhetően. Egy
harmadik üzenet is megjelent a képernyőn. Ezúttal Mark volt az.

Nem kifejezetten jó hírek, de jobb, ha tudod, hogy olyan hitel volt a
lakáson, hogy abból már semmi pénzt nem fogunk látni.

Átmentem, és összeszedtem azokat a dolgokat, amelyekről azt gondoltam,
hogy kelthetnek neked és Issynek, ahogyan korábban ígértem, és elhoztam
néhány bútort és régiséget, nehogy még előttem lefoglalja őket a bank. A
fenébe a hitelezőkkel, ezek valójában a te és nem James holmijai voltak.
Van néhány csodás, szilfából faragott asztal, Hongkong legjobb



régiségboltjából – emlékezni fogsz rájuk – és néhány szék. Meg szerzem az
engedélyeket, és elküldöm őket az új otthonodba. Gondolom, egy hónapig
tart a dolog, de az volt az érzésem, hogy ezeknek nálad kell lenniük.
Caroline, kérlek, ne hagyd, hogy a szomorú emlékeket hozzák vissza. Annyi
szépre is lehet emlékezni.

Most pedig James végrendelete. Természetesen tudod, hogy „mindent’’a
lányára hagyott. Ez szó szerint értendő, hiszen megkötötte veled azt az
egyébként nem túlságosan méltányos szerződést. Most úgy tűnik, a pénz
elegendő lesz arra, hogy kifizessétek Issy iskoláját és az egyetemet. Ez
biztosan jó hír.

Ami pedig az üzletet illeti: a rendőrök most mennek végig a számlákon, és
próbálják összeszedni a dolgokat, de az már most világosan látszik, hogy
James valóban elvett némi pénzt, mindenesetre a befektetőim rendben
lesznek. Szerintem James ügyfeleinek többsége még időben kihátrált a
dologból, amikor, gondolom, elkezdett megbízhatatlanul viselkedni. Nem
mindegyik „Madoff “ ússza meg a dolgot. Én személy szerint szerencsésnek
mondhatom magam, hogy az ügy nem vetett árnyékot a hírnevemre.

El akartam még mondani, hogy eladtam a hajómat, és a vártnál többet
kaptam érte. Nem vagyok benne biztos, hogy veszek egy másikat, de ha
veszek is, akkor bizonyára nem Hongkongban fogom tartani. Nincs hír a
„másik nőről”. Hála istennek. Mindezt el kellett mondanom neked,
Caroline. És azt is, hogy szeretlek. Mindig is szerettelek, attól a naptól
kezdve, hogy megláttalak, és hozzámentél a legjobb barátomhoz.

Caroline kikapcsolta a laptopot, és letette az éjjeli asztalkára, majd
leoltotta a lámpát, felkelt, elhúzta a függönyöket, és kinyitotta az ablakot.
Kora nyár volt, de a levegőben még érezni lehetett a közeli folyó
hűvösségét. Visszament az ágyba, betakarózott, és a gondolataiba merült.

Aztán fáradtság úrrá lett rajta. Az elmúlt hetekben túlságosan
megerőltette magát. Most mély álomba merült, és álmodott, és később
bűntudattal gondolt vissza, hogy nem Jamesről, hanem arról, hogy hogyan
rendezze el a hongkongi bútorokat az új otthonában.



43. FEJEZET
Néhány nappal később Georgki telefonált.

– Caroline? – kérdésként mondta ki a nevét, mintha valaki másra
számított volna.

– Igen, én vagyok – felelte a nő. – És persze tudom, hogy te vagy az. Ki más
is lehetne ilyen szerb akcentussal?

– Orosz – helyesbített Georgki. – Pontosabban észt.

– Ó, igen. – Ebben a pillanatban kevéssé számított, hogy mivel szédíti a
férfi. – Hogy vagy, egyébként?

– Azért hívtalak, hogy elmondjam, mennyire sajnálom a történteket. Ha
gyötrődsz, az nekem is fáj.

– Köszönöm, Georgki – felelte Caroline. – Igazán jól esik, hogy ezt
mondod, hogy együtt érzel velem.

– És a lányod?

– Ő rendben lesz. Egy szép napon.

– Van egy meglepetésem a számodra – mondta, és kissé megemelte a
hangját. Caroline érezte benne az izgatottságot.

– Szeretem a meglepetéseket – felelte, miközben imádkozott, hogy ne egy
újabb pangboume-i utazás legyen meg a hattyúk és a sült csirke.

– Nekem és Jim Thompsonnak meglepetésünk van a számodra.

A pajtánál, vagy hogyan is hívod most azt a vidéki helyet.

– Helynek– felelte nevetve. – Pontosan így hívom.

– Találkozzunk ott négykor – utasította a nőt. – A meglepetés addigra
készen lesz.

–Jaj, de… – Caroline-nak rengeteg dolga volt, és egyébként sem volt biztos
benne, hogy jó ötlet…



– Nincs „de” – felelte a férfi olyan határozottan, hogy a másik elnevette
magát. Megígérte, hogy időben ott lesz, majd letette a telefont, és
beszámolt Maggie-nek a meglepetésről.

Maggie a nappaliban üldögélt a szélesre nyitott ablakok alatt.

Levette a cipőjét, és a lábát feltette a puffra. A macska az ölében pihent,
és elégedetten nyalogatta a bal mancsát, majd a mancsával megmosta a
bajszát.

– Ez a macska egyszerűen ennivaló – mondta Maggie, és belekortyolt a
kávéjába.

– Láthatóan bárki ölében jól érzi magát – felnevettek. – Kicsit én is így
érzem magam – tette hozzá. – Töltött magának egy kis kávét, majd
odament, és leült Maggie mellé a szófára. – Ha érted, mire gondolok.

Maggie szigorú pillantást vetett rá. – Mark.

– Túl könnyű volna, Mags. – Caroline előrehajolt, és szórakozottan
cirógatni kezdte a cicát. Vak Brenda nem vette jó néven, hogy frissen
megtisztogatott bundáját babrálják, úgyhogy izgatottan ismét nyalogatni
kezdte azt a helyet, ahol Caroline hozzáért. – Jaj, Brenda, bocs – mondta.
– Úgy értem, Mags, ő egyszerűen ott van nekem, és olyan… kézenfekvőnek
tűnik…

– Az utolsó, amire most szükséged van, egy újabb férfi. Bármilyen férfi.
Ebbe beleértem Markot és Jim Thompsont is.

Caroline meglepve nézett rá. – Mit tudsz egyébként Jim Thompsonról?

– A Wright pékségben belebotlottam a nővérébe. Azt mondta, Jim nagyon
aggódik miattad.

– Gondolom, mindenki tudja, hogy mi történt – ismerte el Caroline.

– Ez egy kicsi falu. Azt is tudják, hogy Sarah-t kirúgják az albérletből.

– Felajánlottam neki a sajátomat. Nem túl nagy, de szerintem jó hely
volna kettejüknek.



–Jobb, mint ahol most lakik. Bárhogyan is, jó társaságod lesz majd
odakint, ő és persze a baba.

Caroline felnevetett. – Nem lenne belőlem jó bébiszitter. Túl öreg vagyok
hozzá, már nincs érzékem a dologhoz.

– Annak a gyereknek egy nagymamára volna szüksége, de mivel azt nem
kapja meg, nekünk kell beugrani. – Maggie tisztában volt vele, hogy a sors
azt a szerepét rótta rá, hogy a világ összes árva asszonyán és gyermekén
anyaként segítsen.

– Maggie, olyan jó, hogy itt vagy – mondta Caroline, majd érzelmesen
megsimogatta a másik karját. – Mire is mennénk nélküled?

– Szerezz nekem egy új szakácsot és egy kuktát – felelte Maggie. – És
tanítsd meg őket arra, hogyan csinálják azoknak az isteni csirkés piték
tésztakérgét.

– Nem gond – felelte Caroline. – Tehát beleegyezel, hogy Sarah velem
jöjjön?

Maggie letette a bögréjét, és áttolta a macskát Caroline térdére.

– Azt hiszem, ez nagyszerű lehetőség a számára, hogy előrébb lépjen az
életben. Meg kell próbálnia a saját lábára állnia, és gondolnia kell a
gyermeke jövőjére is. És ez nagy lehetőség neked is, Caroline – tette
hozzá. – Egyébként is mindig azt mondtam, ketten jobb, mint egyedül.

Caroline letette a macskát a szófára, majd megpuszilta a barátnőjét. –
Mindenesetre most el kell indulnom a pajtához.

Georgki azt mondta, meglepetése van a számomra.

– Biztos vagyok benne, hogy ezúttal valami kellemes dologról van szó –
biztatta Maggie.



44. FEJEZET
Isabel – mivel mostantól azt szerette volna, ha mindenki így hívja – a
nagyszülei házának teraszán üldögélt, miközben a szellő apró, halványlila
akácszirmokat sodort a hajába a közeli, virágba borult szőlőtőke
irányából. Azon tanakodott, elinduljon-e sétálni a frissen lenyírt mezőn. A
nagyapja egész nap le sem szállt arról az átkozott traktorról, egyszerűen
csak ment vele fel-alá, vigyorogva, és átkozódva az újra és újra belecsípő
bogarak miatt. DDT-vel fenyegetőzött, de persze sosem került rá sor.
Egyszerűen csak ráfujt némi Neosporint a ruhájára, és bízott abban, hogy
ezúttal békén hagyják.

– A bogarak már előtted is itt voltak – mondogatta nyugodt hangon a
nagyanyja. – Nem szeretik, ha zavarják őket.

Issy elsétált a mesterséges tavacskáig – valójában tó volt.

Mindenütt csend honolt, hallotta a lebegő szitakötők szárnycsapásait,
fénylő zöld és türkiz és korall a víz fölött, időnként lecsaptak, aztán fel a
felszínre, amely alig fodrozódott.

A nagyapja csinálta ezt a tavacskát, a két kezével hordta oda a két oldalán
emelkedő sziklákat, lerakta az ide vezető ösvényre a gyeptéglákat, és még
egy deszkapadot is összeeszkábált néhány fából, amelyek egy óriási
viharban dőltek ki néhány évvel ezelőtt.

Csak egy palló volt két tuskón, mégis tökéletesen illett a mezei
környezethez, és igazán nagyszerű egy lézengő lánynak, hogy itt töltse a
délutánjait, és megpróbáljon semmire sem gondolni, mivel a gondolkodás
túlságosan fájdalmasnak bizonyult.

Isabel úgy vélte, idővel majd „túljut” a dolgon. Mindenki azt mondta, hogy
így lesz. „Feldolgozza”, ezt is mondták, és ez még az előzőnél is rosszabbul
hangzott. Mintha csak egy iskolai tesztről lett volna szó, amit „meg kell
oldania”, nem pedig arról, hogy valaki meghalt a családban. A nagyanyja
azonban normális volt, és nem beszélt félre.

– A picsába, Isabel – mondta. – Ha megbocsátasz a durva modoromért.



Inkább menjünk el vásárolni. Csak ideiglenes megoldás persze, de
hamarosan magad is rá fogsz jönni, hogy az élet ideiglenes megoldásokból
áll.

Az „ideiglenes” lett tehát Isabel új életfilozófiája. Hiszen mindeddig semmi
sem bizonyult tartósnak. – Tanulj belőle – mondta magának. – Az élet
megy tovább, bizonyos emberekkel, vagy bizonyos emberek nélkül.

Ma azt a ruhát viselte, amit a nagyanyjával vett Bordeaux-ban: piros, pánt
nélküli, túlságosan rövid. Gyanakodott, hogy nem megfelelő, de a
nagyanyja csak felnevetett, és azt mondta. – Vegyük meg! Csak ne
tartogasd különleges alkalomra, mert lehet, hogy kinövöd, mire fel
akarnád venni.

Pontosan ezért vette fel, hogy megetesse a halakat, amelyek ott
fickándoztak a lábánál, ahogy bedobálta a vízbe a különleges eledelüket.
Feltehetően túl sokat adott nekik. A nagyapja csak egyszer etette őket egy
nap, de Isabel imádta, ahogy ott úszkálnak a lába körül. Talán ők is
kedvelték.

Megszólalt a telefonja. Samtől kapott SMS-t: azt írta, hogy hiányzik neki,
és hogy Upperthorpe két másik iskola diákjaival úszni megy majd a
hétvégén. – Érezd jól magad – írta. – Sokat gondolok a kettőnkre,
Szingapúrra… – És az aláírás, majd: – Szeretlek…

Isabel rögtön válaszolt. – Írj majd a neten, hogy tudjam, ott vagy. Ma este
otthon leszek – írta, mintha az esték többségét egyébként partikon
töltené. Bár, az igazat megvallva, elég sokszor tényleg elmentek otthonról,
a nagyszüleinek ugyanis egy csomó barátja volt, akik megállás nélkül
vendégségbe hívogatták őket, és ő is mindig velük tartott. Ilyenkor
felhajtott néhány ott felejtett pohárka bort, csakhogy kipróbálja a dolgot.
Egyelőre nem volt biztos benne, hogy valóban szereti-e az ízét. Arra
gondolt, talán majd idővel.

A kor. Mikor, ó, mikor válik egy lány valódi nővé? Hogyan kell ezt csinálni?
Nagyon elege volt abból, hogy tizenéves. De amikor felidézte azt a
borzalmas bulit, és azt, ahogy Lysander rálökte az ágyra, hogy úgy
markolászta, mintha csak azért lett volna ott, hogy a kedvét lelje benne,



nyomban arra vágyott, hogy ismét gyerek lehessen. Nem akart
szembenézni a szexualitás valóságával. Persze az elmúlt évben élvezte, ha
csókolózott valakivel, és azt is megtapasztalta, mit jelent „vágyakozni” –
vagy legalábbis azt gondolta, így hívják ezt az érzést. De az „ártatlanság”
valódi állapot volt, nem fizikai tapasztalatlanság. Most pedig mindennél
jobban vágyott arra, hogy „ártatlan” lehessen.

Azonban Lysander és a saját rossz választása miatt többé már nem
tekinthette magát annak. Az is lehet, hogy már egyáltalán nem is szűz.
Ismert lányokat, akikkel már megtörtént, akik csinálták, és nevetve
beszélték ki a részleteket egymás között, bár Isabel úgy vélte, nem egy
közülük valójában blöfföl, hogy jobb színben tüntesse fel magát a társai
előtt. Bárhogyan is, mindent megadott volna azért, hogy visszacsinálja a
dolgot.

Ugyanez volt a helyzet az apjával. Nem lehetett többé visszacsinálni.

Meghallotta a kert felől a nagyanyja hangát. – Gyere, Isabel. Menjünk el
Bergeracba, moziba. Franciául lesz, de majd úgy teszünk, mintha értenénk.
Veszünk pattogatott kukoricát és kólát.

Isabel felnevetett. Kedvelte a nagymamáját.



45. FEJEZET
Gayle Lee még mindig a fehér gyászruhát hordta. Bő szoknyát viselt, ami
leért a térde alá, egy túlméretezett inget, továbbá olcsó pamutcipőt, ami
szintén a szükségesnél néhány számmal nagyobbnak tűnt. Nagy kézitáska
volt nála, amit Hongkong egyik utcai árusától vett, még csak nem is egy
híres tervező táskájának másolata, amelyről Kowloon híres volt. Nyugati
stílusú fekete paróka volt a fején, hullámos, amely ráomlott most
szélesnek tűnő vállára, továbbá hatalmas, szürke keretes szemüveg volt az
orrára biggyesztve. A formátlan blézernek köszönhetően
felismerhetetlenné vált. Márpedig pontosan ez volt a célja. Makaó
szigetén tartózkodott, az egyik hatalmas kaszinóban. A hely egykor
valóságos dzsungel volt, érintetlen, tele moszkitókkal, mostanra a
szerencsejátékosok Észrevétlenül keresztülvágott a tömegen, ügyet sem
vetve a nyerőgépek zajára és a háttérzenére, a villódzó tévéképernyőkre,
amelyek a különféle szerencsejátékokat és a kaszinó színházának
következő sztárvendégeit hirdették. Lassan beért a csendesebb részbe,
ahol a komolyabb játék folyt.

Néhány percig némán állt a blackjack asztal mellett, és figyelte, hogyan
veszítik el a turisták a pénzüket. Aztán átment a pai go szobába, ahol
kifejezéstelen arcú kínaiak játszottak. Lehetetlen volt megmondani,
melyikük nyert és melyikük veszített. Gayle Lee továbbment a rulett
asztalhoz. Mindegyik asztalt alaposan megnézte, mielőtt eldöntötte volna,
hova fog leülni, és még ott is várnia kellett, amíg az egyik hely felszabadul.
Türelmetlen volt, de akárcsak a pai-go játékosoknak, az ő arcán sem
tükröződött semmiféle érzelem.

Negyedórával később ott ült az asztalnál, körülötte a nagy szoknyája, a
nagy fehér műanyag táska továbbra is a vállán – egy ekkora táskát sehova
sem tudott letenni, a térdére meg nem tehette, mert azt gondolták volna,
hogy csalni akar. Persze szeretett volna csalni, de ezen a helyen ez még
egy magafajta okos nőnek sem volt lehetséges. És egyébként is, ma este
nem Gayle Lee Chen volt. Egy jellegtelen, névtelen, túlsúlyos, idősebb
nőszemély volt, akire rá sem hederített a többi játékos, sem a krupié és
végképp nem a férfiak.



Chen kisasszony nem létezett többé. Csak egy magányos, szánalmas figura
volt, aki egyedül jár kaszinóba, és feltehetően éppen a megtakarításait
veszíti el a kerék megforgatásakor.

Végignézett a többi játékos zsetonjain, felmérte a helyzetét és az esélyeit,
és előretolt ötszázat.

– Tizenkilenc. Fekete – mondta érezhető kantoni akcentussal, ami
nagyban eltért az általa egyébként beszélt művelt mandarintól.

Egy vidéki nő a saját szülőföldje dialektikusát beszéli.

A krupié elindította a kereket, amely kattogva felgyorsult, majd szép
lassan megállt. – Tizenkilenc, fekete – mondta azon a tipikus, monoton és
közömbös hangon. Áttolt egy halom zsetont Gayle-nek, aki begyűjtötte
őket. A kezén nem viselt körömlakkot, selyemkesztyűt vagy gyűrűt.
Munkásasszony keze volt.

Még egyszer megjátszottá a fekete tizenkilencest. Ez volt az ő száma.
Mindig szerencsét hozott neki. Nem látta okát, hogy ezúttal eltérjen tőle.

És másodszor is bejött. Ezúttal begyűjtötte a nyereményét, majd felállt,
keresztülvágott a tömegen, nem törődve a beszélgetéssel, a kiabálásokkal,
az érmék csilingelésével, a játék automaták berregő hangjával. A pai-go
asztalok felé tartott.

Ez a hely csendesebb volt, egyedül a zöld posztóval borított asztal fölötti
kártyák surrogását és a koktélos poharakban összekoccanó jégkockák
csilingelését lehetett hallani, amiket rövid szoknyát és magas sarkút viselő
fiatal nők hoztak ki. A levegőben a költekező világfiak parfümje
elkeveredett a vesztesek izzadtságának szagával. A pai-go ősi játék volt, a
megtévesztés és a blöff, a manipuláció és a merészség kínai játéka. Gayle
Lee nem szenvedett hiányt ezekben a képességekben. Nagy tétekben
játszották. Márpedig neki nagy nyereményre volt szüksége. Az életéért
játszott.

Öt óra telt el. A szerencséje még kitartott, de ideje volt egy kis szünetet
tartani, és asztalt váltani. Készen állt arra, hogy egész éjjel itt maradjon,
de most szüksége volt egy italra és valami ételre.



Először azonban odavitte a zsetonjait az egyik ablakhoz, és beváltotta
őket. Nem készpénzt akart, hanem elektronikus csekket, és nyomban
intézkedett, hogy átutalják a titkos hongkongi számlájára.

Aztán ment, és leült egyedül az egyik közeli étteremben, ahol steaket és
Martinit rendelt. Nem volt Tanquery ginük, amelyet James mellett kedvelt
meg, úgyhogy be kellett érnie Bombayjel, némi francia vermuttal és egy kis
citromhéjjal. Jólesett az ital, úgyhogy nyomban rendelt még egyet, mielőtt
a fő fogást kihozhatták volna.

Amikor azt is elé tették, a nő csak piszkálgatta a tökéletes sült húst,
beleevett a salátába, és rendelt egy harmadik Martinit is, ami az ő
esetében teljességgel szokatlan volt. A nyereményein töprengett.

Még mindig nem volt elég ahhoz, hogy kikerüljön a csávából. A
gengszterek, akiknek éveken keresztül mosta tisztára a pénzüket Jamesnél,
illetve a hozzá hasonlóaknál befektetve, most elkapták.

Mint minden klasszikus piramisjáték, az egész egy kártyavár volt, és most
összeomlott. A hullámok kezdtek összecsapni a feje fölött, ahogyan
összecsaptak James feje fölött is. Szegény James számára nem volt kiút, de
neki talán még van.

Már hajnalodott, amikor összegyűjtötte a nyereményeit, és egy udvarias
meghajlás után elhagyta a még mindig zsúfolt pai-go asztalt. Végigsétált a
mostanra félig kiürült kaszinón, ismét beváltotta a zsetonjait, és a pénzt
titkos és névtelen hongkongi számlájára utaltatta. Amikor visszaért a
szobájába, fáradtan lerúgta magáról a fájdalmasan ronda cipőt. Olyan
lapos volt, hogy megfájdult benne a vádlija. Mielőtt végre lezuhanyozott,
minden nyereményét és még némi pénzt a hongkongi számlájáról
átutaltatott a pekingi ügyfelének. Ez talán megteszi egy időre.

Zuhanyozás közben mosolygott. Meztelen teste sima volt és aprólékosan
gyantázott – Gayle Lee karján és lábán egyetlen szőrszál sem
éktelenkedett – és máshol sem. Ismét önmaga volt. Bár hiányzott neki
James. Nagyon sajnálta, hogy meg kellett halnia.



46. FEJEZET
Útban a pajta felé Caroline nem állta meg, hogy lopva rá ne pillantson a
Thompson-házra. Persze nem remélte, hogy meglátja Jimet, de azért ott
bujkált benne némi iskolás lányos izgatottság. Bár Jim túl fiatal volt hozzá,
kíváncsi volt, vajon Issy – vagyis Isabel – is érez-e ilyesmit néha. És
egyébként is, mi történt Lysanderrel? Azóta nem említette a fiút, hogy
otthagyta a bulit, amiről azt mondta a lánya, hogy teljes ráfázás volt, és
tele „öregekkel”, vagyis legalább húszévesekkel. Akkor mi a helyzet a
szegény öreg mamájával? – kérdezte magától Caroline, és elvigyorodott.

Amikor ráment a frissen murvázott felhajtóra, és megpillantotta Jim
hatalmas kisteherautóját és Georgki régi Hummerjét a ház előtt, ismét
felébredt benne az a kislányos érzés: egy pillanatra elállt a lélegzete, és el
is pirult. Az igazat megvallva, egészen átforrósodott.

Megnézte magát a tükörben. Feltett ugyan némi ajakírt, de
megfeledkezett arról, hogy az orrát is bepúderezze, és a haja is lelapult…
oké, hát ez van… Mindenesetre nem lett volna szabad így éreznie Jim
Thompson iránt, pusztán egy randi után, ráadásul nem is kettesben
voltak. De mikor a műhelyében azt a csodálatos dobozt kapta tőle…

A fenti ablakok nyitva voltak, és látta, hogy a hálószoba függöny – olcsó,
fehér pamut, acélgyűrűkön, amelyek nyikorogtak, ha behúzta – lengedezik
a hirtelen támadt szélben, amely fű– és tehénszagot hozott magával és az
éjjeli jázminét – amely egyébként nappal virágzott –, valamint a folyó
hűvös, éles szagát. Egyelőre még nem jutott ideje arra, hogy napernyőket
és asztalokat szerezzen be a teraszra. Az igazat megvallva, az étterem még
mindig csak a tervezgetés és a nagyszerű ötletek fázisában tartott.

Kiszállt a Land Roverből, és illedelmesen egy kissé lejjebb húzta magán a
rövid pamutszoknyát. – Helló – kiáltotta.

– Helló. – Jim jelent meg a küszöbön, és nyugtalanul rámosolygott. –
Remélem, nem bánod, hogy csak úgy „betörtünk” – tette hozzá. –
Georgiának még van kulcsa, és egyszerűen muszáj volt behatolnunk,
ahogyan a rendőrségnél mondják.



– Nem tudom, hogyan mondják a rendőrök, de én szeretem a
meglepetéseket.

Odahajolt, és megpuszilta a férfit. Finom illata volt, faforgács és citrus
illatú aftershave. Ki kell derítenie, és vehetne neki karácsonyra… Egek,
hiszen már most a karácsonyra gondol, pedig semmi sem történt köztük,
leszámítva azt a meglehetősen személytelen randit…

Georgki is felbukkant, hogy köszöntse, és Caroline őt is megpuszilta.

– Most már bejöhetsz – mondta. – Készen van.

Azt mondták, hogy hunyja be a szemét, majd megfogták a kezét, és
bevezették. Caroline érezte, hogy a nagy, üres helyiségbe mennek, ahol az
éttermet tervezte megnyitni.

– Nyisd ki szemed. Nézz most – mondta Georgki drámai hangon.

Caroline úgy tett, ahogy mondta, és az első gondolata az volt, milyen
csodásán süt be a napfény.

– A mennyezetre – szólt Jim, és a nő felnézett.

Faltól falig krémszínű „vitorlát” feszítettek ki. – Ó, istenem – örült
Caroline. – Csodálatos! – Igaza volt, a vászonnak köszönhetően a nagy tér
otthonossággal telt meg. A nyitott franciaajtóknak, a folyó hűvös illatának
és a szélben enyhén reszkető vitorlának köszönhetően az egésznek olyan
hangulata volt, mintha a szabadban lennének, a régi az újjal, a vízzel és a
kővel.

– Azt hiszem, álmodom – mondta Caroline, majd feléjük fordult, és
elmosolyodott. – A nagyszerű ötletem tehát nektek köszönhetően valóra
vált. Csodálatos.

– Hála istennek, hogy tetszik. – Georgki keresztet vetett.

Láthatóan maga is álmodozó hangulatban volt. – Azt szeretném, ha
boldog lennél – mondta. – A nehéz időknek már vége, igaz?

– Igaz. – Caroline legalábbis ezt remélte. – Egyébként is, most már semmi
baj nem történhet.



– Aggódtam érted. Tudod, mindenfélét pletykáltak az emberek – mondta
Jim.

– Miféle pletykák? – Vajon mindenki ismerte a magánéletét?

– Biztosan te is tudod, hogy az emberek beszélnek ezt-azt. Arról is, hogy
talán volt valami… tudod, hogy a férjedet esetleg megölték.

Sajnálom – tette hozzá gyorsan. – Csak nem akartam, hogy te legyél az
utolsó, aki megtudja. Bárhogyan is, Georgkival beszereztük a vitorlát, és
úgy gondoltuk, hozunk egy kis örömöt az életedbe. Hogy visszatalálj a régi
kerékvágásba.

Tehát „mindenki” tudta, hogy mi történt vele. „Mindenki” erről beszélt.
„Mindenki” aggódott érte. Része volt a falunak, a közösség tagja volt.

– Köszönöm, igazán nagyon köszönöm – mondta. – Most már minden
rendben lesz. Ez egyszerűen gyönyörű. Szépséges. Ki kéne tennem egy
táblát, amire nagy betűkkel felírom, hogy ez Jim és Georgki műve. – Eszébe
jutott, hogy vissza kell mennie a kocsmába.

– Ma én állom az italokat – mondta, majd ismét megpuszilta őket a
búcsúzásnál. – És – suttogta Jim fülébe – tartozom egy vacsorával is.

Ezúttal én jövök.

– Sajnálom – felelte a férfi, és Caroline elkomorult. – Ma este nem jó.
Később viszont felhívlak – mondta Jim, majd búcsúzóul intett egyet.



47. FEJEZET
Néhány nappal később az eső ismét zuhogni kezdett Upper Amberleyben.
Az ereszek megteltek, és a víz végigömlött az utcákon, magával sodorva a
szokásos rakományt, elhajított üdítős dobozokat, nejlonzacskókat és
hasonló szemetet, amely csúf kis halmokba gyűlt a benyílókban. Caroline
már kétszer is elsöpörte a kocsma előtti részt, mindkét alkalommal átázott
a munkában, hiába tett zacskót a fejére, hogy a haját megóvja. Az
igyekezete fölöslegesnek bizonyult: volt, akinek a haja begöndörödött a
nedvességtől, az övé egyszerűen lelapult.

Átvette a pultot Maggie-től és Jesustól, akik a hátsó udvarban próbálták
megakadályozni, hogy a patak elárassza a konyhát. A mennydörgéstől
megremegtek az ablakok, a villámok pedig ünnepi tűzijátékként szelték
keresztül az eget, bár hiányoztak az örömtüzek és a vöröslő parázson sült
krumpli illata. Sarah főzött, habár nem számítottak nagy tömegre ilyen
időben. Caroline úgy vélte, hogy akinek van egy csepp józan esze, ilyenkor
biztosan otthon marad, begyújtja a kandallót, és bekapcsolja a tévét. Volt
persze két-három hűséges törzsvendég, a dominójátékosok, akik azon az
estén is itt voltak, amikor Caroline és Issy egy ugyanilyen viharban először
beléptek a kocsmába, és itt volt az idős Laddie Rice a bordér collie-jával,
Friskyvel, amely most a vihartól megrémülve az asztal alatt kuporgott.

A melegszívű Caroline visszasietett a konyhába, kivett egy szelet sonkát a
hűtőből, majd visszatért az asztalhoz, ahol Laddie csendesen bóbiskolt a
korsó söre fölött. Letérdelt, és kicsalogatta Friskyt az asztal alól. A kutya
nyomban behabzsolta a sonkát, erre Laddie is felélénkült, és rendelt még
egy sört. Caroline megcsapolta az újabb korsót, hagyta, hogy a hab
lelohadjon, majd kivitte Laddie-nek.

Amikor visszatért a helyére, rákönyökölt a pultra, és váratlanul rátört a
magány. Kivette a telefont a zsebéből, és megnézte az üzeneteit – semmi.
Legalább Issy felhívhatta volna, hogy váltsanak néhány szót, de ezt persze
Cassie is megtehette volna. És mi a helyzet Jim Thompsonnal? Akit
meghívott vacsorára, és aki egyelőre nem jelentkezett. Egyáltalán nem
hallatott magáról. Még csak egy szaros kis csörgés sem! Ettől minden lány
ideges lesz. Aztán eszébe jutott a vászonvitorla, ahogy az üres étterme



fölött lengedezik, és azt mondta magának: megpróbálkozhatna azzal, hogy
a saját kezébe veszi a dolgokat, és kicsit rámenősebb lesz. A baj csak az,
hogy sosem volt az a kifejezetten rámenős típus. Most azonban meg akart
változni; gyorstárcsázóra tette a számát. Hallotta, hogy kicsöng, majd az
üzenetrögzítő bekapcsolt. Úgy döntött, jobb, ha nem hagy üzenetet, mert
az olyannak tűnne, mintha üldözné. Emlékezett rá, mit mondott Maggie,
hogy legyen egy kicsit „határozottabb”. Vajon ez csak néhány héttel
ezelőtt történt? Annyi minden történt azóta, mintha az idő teljesen eltűnt
volna. Kinyílt a kocsmaajtó, és Caroline felpillantott, és a jövevényre
mosolygott.

Egy fiatal nő állt az ajtóban, drága Burberry trencskóban. Szőke haja
átnedvesedett az esőtől, kék szemében rémület tükröződött.

–Jöjjön be, és vegye le az átázott kabátot. Szerzek egy törülközőt, és van
némi forró csirkelevesünk is. És persze hozhatok egy pohár bort is, esetleg
brandyt, ami nyomban felmelegítené.

A nő semmit sem felelt, csak állt ott mozdulatlanul, és lassan kis tócsa
gyűlt alá a kabátjáról lecsorgó vízből.

Caroline odament a kandallóhoz, és a tűzre vetett egy újabb hasábot,
majd megpiszkálta a hamut a piszkavassal, hogy az új fa is lángra kapjon,
aztán hátralépett. – Igy, ni – mondta mosolyogva. – Itt majd
megszárítkozhat.

A nő hirtelen magához tért, és odament hozzá. – Melanie Morton vagyok
– mondta.

– Isten hozta – felelte Caroline, és megrázta a kezét. Egészen jeges volt. –
Gyorsan, vegyük le a kabátot. – Lesegítette a nőről a Burberryt. –
Borzasztó éjszaka – mondta, miközben az egyik széket odahúzta a lobogó
tűz mellé. – Nos, mit hozhatok magának, Miss Morton?

– Nem érti – felelte a nő, aki még mindig ugyanott állt. – Melanie Morton
vagyok.

Caroline aggodalmasan rápillantott. Valami nem stimmelt. – Rendben,
Melanie – mondta. – Örülök, hogy találkoztunk. Engem Caroline-nak



hívnak.

– Tudom, hogy kicsoda maga.

Ezen meglepődött ugyan, de arra gondolt, hogy nyilván mindenki ismeri
itt, bár ő maga korábban nem találkozott ezzel a nővel. És még mindig
nem ült le, és annak sem adta jelét, hogy szeretne megszárítkozni, vagy
használni akarná a törülközőt, amit Caroline-tól kapott.

–James szeretője vagyok – mondta.

– Ó, egek! – Végül tehát Caroline volt az, aki hirtelen lerogyott a székre.
James szeretője. Azon tanakodott, mit kellene tennie. Talán azt
mondania, örül, hogy találkoztak? Esetleg javasolja, hogy meghívja egy
italra… hadd kínáljalak meg a házi csirkelevesemből, amit egyébként annyi
éven keresztül főztem a kibaszott férjemnek…

– Hat év – mondta Melanie, mintha csak a gondolataiban olvasna.

– A rohadék – mondta Caroline döbbenten.

– Hát igen… – Melanie Morton hangja elcsuklott. Olyan volt, mintha
Marilyn Monroe suttogott volna. – Valóban egy rohadék volt, de tudja,
képtelen voltam elhagyni, habár tudtam, hogy házasember, és hogy
helytelen, amit teszek. Igazán rendes lány voltam, katolikus nevelést
kaptam, és tudtam, hogy nem jó házasemberekkel randizni, de egyszerűen
képtelen voltam ellenállni neki.

– Úgy tűnik, senki sem tudott ellenállni neki – felelte Caroline.

Odament a pulthoz, és töltött magának egy brandyt. Egyetlen hajtásra
kiitta, köhögött, majd elfintorodott, aztán töltött egy második pohárkával
is – James második szeretőjének. Vagy legalábbis a másodiknak, akit volt
szerencséje megismerni.

A szeretői közül néhányan, úgy tűnik, normálisnak találták, hogy
egyszerűen csak megjelennek, és Jamesről csevegjenek vele. Mit csinál itt
ez a nő egyáltalán? A szerető, aki felkeresi a feleséget, hogy meggyónja
neki a vétkeit? Vagy egyszerűen azért jött, hogy még egyszer megcsavarja a
kést, amit belédöftek?



Melanie Morton felkönyökölt az asztalra, és a kezébe temette az arcát. –
Nem fogok bocsánatot kérni, mert amit tettem, annak semmi köze sem
volt magához – mondta.

– James az, akinek bocsánatot kellene kérnie. De most itt hagyott,
egyedül, egyetlen cent nélkül. – Felpillantott, és hatalmas kék szemével
Caroline-ra nézett. – Vannak kötelességeim, ahogyan neki is – mondta,
majd váratlanul felpattant, és visszament az ajtóhoz.

Caroline utána bámult. Hálát adott az égnek, hogy elmegy. – Ne felejtse itt
a kabátját – mondta, de a nő már odakint volt. Két perccel később
visszatért – ezúttal egy gyerekkel az oldalán.

Melanie előretartotta a kislányt, akinek a lámpafény megvilágította az
arcát. A gyerek hunyorgott a barna szemével a hirtelen fényben.

Krisztusom! – gondolta Caroline. Issynek van egy húga?



48. FEJEZET
A gyermek kicsi volt és nyurga, nyári ruhában, ami tökéletesen alkalmatlan
volt az esős angliai éjszakához. A ruhácskája rózsaszín volt, sötétkék
hímzéssel, az az ódivatú öltözék, amely arisztokrata származást sejtetett.
Egyáltalán nem illett a kislányhoz, aki úgy nézett ki, mintha egy Charles
Dickens-regényből előlépett árva lett volna. Színtelen, vékony szálú,
félhosszúra vágott haját oldalra fésülték, és megtűzték egy rózsaszín
csattal; keskeny arcából mintha hiányoztak volna a csontok, az álla
túlságosan csapott, de ez inkább csak annak volt köszönhető, hogy
lehajtotta a fejét, és úgy pillantott föl nagy, barna szemével. Jó Isten,
lehetséges, hogy ez tényleg James szeme?

Caroline normális anyai ösztönei eltűntek. Még csak rá sem akart nézni a
gyerekre. Egyáltalán nem akarta, hogy bármi köze legyen a gyerek
anyjához. És egyébként is, könnyen lehet, hogy tévedésben van a gyerek
apját illetően, ilyen alapon minden barna szemű gyerek lehet az övé.

Érezte, hogy Melanie Morton a reakciójára vár. Azt is látta, hogy a
kocsmában tartózkodó három vendég őket figyeli, és hogy a kutya, amely
sosem mozdult meg, hacsak nem ételmaradékokat kellett beporszívózni,
szintén felpattant, és farkát csóválva feléjük közeledett, mintha valójában
ő lakna itt, és ő lenne a házigazda.

– Menj innen – mordult rá Caroline a kutyára, mire a kislány, aki azt hitte,
hogy neki szólnak, ijedten az anyja lába közé húzódott.

– Bocsánat – sóhajtott fel Caroline, és azon tanakodott, vajon hogy a
fenébe kerülhetett ilyen helyzetbe, amikor csak próbált meghúzódni, és
normális maradni. Szemmel láthatóan üldözte a balsors. Az előző
életében biztos nagyon gonosz boszorkány volt, és mindezért most kell
megfizetnie. Mindegy, bassza meg, ezúttal nem volt hajlandó még több
terhet magára venni.

Kinyílt a konyhaajtó, és megjelent Maggie. Megpillantotta a bőrig ázott
nőt és a reszkető gyermeket. Végigmérte őket, és látta, hogy a nő
szemében könny csillog, a gyerek pedig rémültnek tűnik.



– Adj egy brandyt ennek az asszonynak, én pedig szólok Sarah-nak, hogy
készítsen nekik némi levest – mondta.

Maggie visszament a konyhába, Caroline pedig töltötte egy brandyt
Melanie-nak és egy üdítőt a gyereknek. Leültette őket az egyik asztalhoz a
kandalló közelébe, pont ugyan oda, ahova Maggie ültette le őt és Issyt,
amikor azon az esős estén betértek ide egy évvel ezelőtt.

Sarah, akit megőrjített a kíváncsiság, kidugta a fejét a konyhából, majd
behozott két gőzölgő levessel teli tányért, amelyben csirkedarabok, répa
és krumpli úszott. Mögötte jött Maggie egy törülközővel.

A nő megköszönte. Először a gyerekét szárította meg, bár a kislány közel
sem volt annyira átázva, mint ő. Maggie megjegyezte, hogy a gyereknek
szüksége volna egy pulóverre, és elindult, hogy kerítsen egyet. Talált is
egyet, meg egy szürke tréningfelsőt az anyának, amelyre piros betűkkel a
„Göncölszekér Upper Amberley” szavakat hímezték.

A nő ismét megköszönte. – Melanie Morton vagyok – mondta.

– Igazán? – Maggie a kislányra pillantott, aki engedelmesen szürcsölte az
üdítőt egy szívószálon keresztül.

– Ő pedig Asia – Melanie a kisgyerekre mutatott, és ebben a pillanatban
mindenki felé fordult.

– Asia? – kérdezte Maggie.

– Ahol fogant.

Sarah felnevetett. – Hát, akkor Kicsi Billy helyett „Ford”-nak kellett volna
neveznem a fiam. A „Ford hátsó ülésének” – magyarázta, mikor a többiek
kérdő tekintettel néztek rá.

– Jesszusom – mondta Caroline. – Ne haragudj, Mags. Ez egyre
bonyolultabb.

– Ó, nem hiszem én azt – Maggie a kezébe vette a dolgokat. – Egyáltalán
nem hiszem, hogy bonyolult volna. Sőt, azt hiszem, minden további nélkül
én magam is elmondhatom a sztorit. De miért nem hagyjuk, hogy inkább



Miss Morton mondja el.

Körbeállták az asztalt, és türelmesen várakoztak. Asia lenyelt egy kanálka
levest, majd felpillantott rájuk. A két első foga hiányzott.

– Leesett a bicikliről – mondta az anyja sietősen, nehogy a többiek arra
gyanakodjanak, hogy veri a gyereket. – Szóval, csak röviden. James
szeretője voltam. Makaóban és Szingapúrban hat évig éltünk együtt.

Caroline várt egy percet, amíg megemésztette a hallottakat, és érezte,
ahogy a régi sebek ismét felszakadnak, a büszkesége semmivé foszlik.
Kíváncsi volt, vajon hogyan volt képes James megszervezni a zűrös
szerelmi életét úgy, hogy közben az ő férje volt. És volt egy második
családja is.

– Engem ez nem érdekel – mondta olyan hangon, amely a legkevésbé sem
emlékeztetett önmagára. De persze még emlékezett.

Még mindig ott hordozta magában az elárult nő sérelmeit.

– A rohadék – mondta Sarah döbbenten. Ehhez képest jelentéktelennek
tűnt, hogy a saját fiúja kidobta, miután közölte vele, hogy terhes.

– Asia James lánya – mondta Melanie. Majd lehajtotta a brandyt, és az
asztalra csapta az üres poharat, aztán Caroline szemébe nézett, mintha a
nő vitatná az apaság kérdését.

Caroline nem igazán tudta, mit kellene mondania, úgyhogy végül azt
mondta: – Oké, és tulajdonképpen miért jött ide?

– Nincs hova mennünk. James semmit sem hagyott ránk, egyetlen pennyt
sem. Kitakarítottam a hitelkártyáimat, hogy idáig elvánszorogjunk. Arra
gondoltam, hogy mivel maga Asia egyetlen élő rokona ezen a világon,
hogy maga talán… érti, hogy talán…

– A gondjukat viselné – mondta Maggie, majd Caroline-ra pillantott, hogy
felmérje, mit gondol a dologról.

Caroline felsóhajtott. Maggie szemébe nézett, aztán Sarah-ra, végül a
kislányra pillantott, aki gyámoltalanul visszanézett rá.



Annyira hasonlított Jamesre! Issyre is hasonlított.

Melanie ismét megszólalt. – Azért is jöttem, hogy elmondjam, nem
hiszem, hogy James öngyilkos lett. Soha nem tett volna ilyesmit, soha nem
hagyott volna magamra egy penny nélkül, és nem hagyta volna így a
lányát.

Caroline arra gondolt, de még mennyire. Hiszen éppen ezt tette velük is.

– Szeretett – mondta Melanie. – Soha nem hagyott volna egyedül engem.
Illetve minket.

– Hogy érti ezt? – kérdezte Maggie. Sarah lélegzetvisszafojtva várta a
választ.

– Azt hiszem, valaki megölte. Jamest kelepcébe csalták, meggyilkolták. –
Mintha csak a saját szavaitól döbbent volna meg, Melanie a szája elé
kapta a kezét, és a kislányra pillantott, aki éppen az üdítő utolsó cseppjeit
szívta fel a szívószálon, majd ártatlan tekintettel felnézett.

Az ártatlanság volt, ami végül megtette a hatását. Caroline ismerte ezt a
tekintetet, hiszen találkozott vele, amikor a saját gyerekét kellett
felnevelnie. Valakinek gondját kellett viselnie a gyereknek.

– Rendben – mondta, ismerős, kedves hangján. – Gondolom, ma este
velem tartanak a pajtába, és ott alszanak. De először egyék meg a
vacsorát. Mit gondolsz, Mags? Nyissunk ki egy üveg bort?

Üldögélhetünk itt még egy darabig, és meghallgathatjuk Melanie
történetét. Holnap pedig… – Caroline vállat vont. – Lehet, hogy rosszul
idézem Scarlett O’Harát, és az igazat megvallva, pont úgy érzem magam,
mint ő, azt kell mondjam: a holnap már egy másik nap. Holnap majd
átgondoljuk, mitévők legyünk.



49. FEJEZET
Asia álomba merült Caroline kocsijának hátsó ülésén.

– Hosszú nap volt – mondta Melanie.

Caroline úgy vélte, biztos, hogy az volt. Most pedig James szeretőjét és a
gyerekét elszállásolja Issy szobájában, és egyáltalán nem villanyozta fel a
dolog. Végül is Issy még nem is aludt a szobájában, még „nem törte be”,
úgymond. És egyelőre abban sem lehetett biztos, hogy valaha is
odaköltözik.

Az mindenesetre szerencsés volt, hogy két ágy is volt a szobában, úgyhogy
mindketten el fértek. A gyerek már túl nagy volt ahhoz, hogy egy fiókban
aludjon, ahogyan Issy, amikor még kicsi volt, meglátogatták a nagyszüleit,
és Caroline otthon felejtette az utazóbölcsőt. Egy párna és egy
összehajtogatott takaró a fiókban pont megfelelt. A csecsemőket annyival
könnyebb szállítani, mint a „gyerekeket”, akik fel-alá rohangálnak a
repülőn, megszólítják a vadidegeneket, a hotelfolyosókon
randalírozzanak. Caroline már régóta volt anya. Egy hét múlva lesz
tizenhat éve. Azon töprengett, mennyi idős lehet pontosan Asia, de ebben
a pillanatban nem akarta megkérdezni. Mára már pont elég volt.

A kocsi kerekei alatt csikorgott a murva, ahogy leparkolta a Land Rovert a
pajta előtt. Minden sötétbe burkolózott: bizonyára megfeledkezett arról,
hogy égve hagyja a kinti lámpát. Kiszállt, kinyitotta a hátsó ajtót, és
Melanie ki kászálódott a kocsiból, magához ölelve az alvó gyereket.

Melanie aggodalmasan tekintett körbe a koromfekete éjszakában. A
közelből hallatszott a folyó csobogása. A szél az ablaktábláknak verte az
esőt, a faágak baljósan hajladoztak és ropogtak. – Milyen félelmetes –
suttogta, mintha attól tartana, hogy valaki ott settenkedik a homályban. –
Tényleg itt élsz?

– Ez az otthonom. – Caroline-t fárasztotta a beszélgetés, és szeretett volna
ágyba bújni. Kimerült volt, érzelmileg is elhasználódott, és semmi másra
nem vágyott, minthogy lefeküdjön, és megszabaduljon ettől a nőtől, a
felelősségtől. Ahogy kinyitotta az ajtót, és felkapcsolta a villanyt, azt



kérdezte magától, vajon most már örökké James más életeinek darabkáit
fogja összeszedegetni. Mit csinált még? Azonkívül, hogy megölette magát.
De ha valóban ez történt, ki tette? És az isten szerelmére, miért?

Asia felébredt, ahogy az anyja felfelé vitte a lépcsőn, de nem szólalt meg.
Caroline mindeddig tulajdonképpen egyetlen mukkanást sem hallott tőle,
még csak nem is nyekkent meg.

– Ó – mondta Melanie, amikor Caroline megmutatta nekik Isabel szobáját.
– Teljesen megfeledkeztem a bérelt kocsinkról. Ott hagytam a kocsma
előtt. Abban van az összes holmink.

Caroline kerített egy fürdőköpenyt Melanie-nak és egy pólót Asiának.
Talált egy új fogkefét is, amin meg kellett osztozniuk – Asiának egyébként
is hiányzott néhány foga. Adott nekik néhány plusz takarót is, nehogy
megfázzanak ebben a nyirkos időben a szingapúri forróság és fülledtség
után. Kikészített nekik egy új szappant és sampont. Melanie megköszönte,
de csak annyit mondott, hogy már túlságosan fáradt. Caroline kiment a
konyhába, főzött egy csésze teát, és némi keksz kíséretében felvitte nekik.
Bekopogott az ajtón, mondta, hogy ott az étel az ajtó előtt, jó éjszakát, és
majd reggel beszélnek. Aztán bezárkózott a fürdőszobájába, és azon
tanakodott, zokogjon-e. Végül arra jutott, hogy nem oldana meg semmit,
úgyhogy helyette megmosta az arcát. A traumák ellenére nem feledkezett
meg arról, hogy bekrémezze az arcát.

– Arra az esetre – mondta magának elfintorodva –, ha éjszaka leesik az
arcod. – Ami talán megtörténhet, mindez után a… micsoda után is? A
stressz aligha fejezte ki. Felsóhajtott, bemászott az ágyba, majd megnézte
a leveleit.

Anya – írta Isabel. – Nagymama olyan vicces, folyton nevetünk.

Nagypapa pedig állandóan a füvet nyírja. A bogarak rettenetesek.

Nem jöhetnénk ide, hogy itt éljünk?

Caroline becsukta a laptopot, majd belesüppedt a párnákba.

Épp mostanában vette őket, tovább növelve egyébként is tetemes
adósságait: minden pénzét elnyelte a felújított pajta, a megfelelő lakás, a



jövőbeli munkahely, és most a gyereke Franciaországba akar menni, hogy
a nagyszüleivel éljen.

És még meg is kérdezte, az isten szerelmére… Nem mondta, hogy
„Próbáljuk meg Franciaországban”? És Issy akkor azt válaszolta, hogy
„Nem”?

A telefonja kijelzője megvillant. Két üzenet. Az első Maggie-től. Ki fogjuk
találni, mi legyen, amiga. És egyébként is, lehet, hogy a gyereknek barna
szeme van, de biztos, hogy James lánya?

Gondolkodjunk el a dolgon, aztán holnap majd mindent megbeszélünk.

Caroline most akart gondolkodni a dologról. Végül is Melanie csak úgy a
semmiből bukkant fel, egyáltalán nem bizonyította be, hogy kapcsolata
lett volna Jamesszel, noha azt állította, hogy hat évig együtt voltak. Nem
bizonyította, hogy Asia valóban James lánya. Lehetséges, hogy a bolondját
járatta vele? Felbukkan, nincstelenül, egy gyerekkel az oldalán, arról
panaszkodva, hogy James semmit sem hagyott rá, úgyhogy az ő dolga,
hogy a gondjukat viselje? De mégis, miből?

A helyzet bonyolultnak tűnt.

A második üzenet Jim Thompsontól jött. Szörnyű időjárás. Mi a helyzet a
bensőséges gyertyafényes vacsorával? Chez vous? Azt hallottam, remek
szakács vagy. Csak tudasd, mikor. Bort hozok.

Caroline lekapcsolta a lámpát, és még mélyebbre süllyedt a párnák közé.
Nagyszerű. Még ha esetleg meg is engedte volna magának, most szóba
sem jöhetett egy szerelmi viszonynak még csak a kezdete sem – tizenhét
átkozott év után –, mert még mindig kísérti James hagyatéka. Jamesre
gondolt, sírni szeretett volna érte, de nem volt rá képes. Vége volt.
Leszámítva, hogy Melanie és Asia miatt most minden kezdődött előlről.



50. FEJEZET
Franciaországban a reggelinél Cassandra Meriton azt mondta az
unokájának. – Itt az ideje, hogy hazamenj, drágám.

Isabel felemelte az orrát a csészéjéből, amibe éppen most kevert vaníliás
cukrot, majd némán rábámult a nagyanyjára.

– Nos? – kérdezte Cassandra, miközben tisztában volt azzal, miféle
válaszra számíthat.

–Hova „haza”?

Cassandra felsóhajtott. A tinik tökéletesen kiszámíthatók voltak.

A festett fémasztal mellett ültek a régi szőlőtőke alatt, amelynek bimbói
hihetetlen gyorsasággal alakultak hüvelyekké, amelyek időnként kis
pukkanással felrobbantak, és a magvakat mindenhova szétszórta a szél.
Arra gondolt, a szaporodás könnyű, ha csak egy-két virágról van szó. Az
emberekkel azonban – különösen a lányokkal – már nehezebb volt a
helyzet.

– Tehát? Mikor voltál utoljára orvosnál? – Házi készítésű fügelekvárt kent
a rongyoskiflijére, és gondosan ügyelt rá, hogy ne nézzen Issyre.

–Hogy érted?

– Pontosan tudod, hogy értem. Néhány hét múlva betöltőd a tizenhatot.
Márpedig manapság ebben a korban már vigyázni kell magukra a
lányoknak. Mindenesetre.

– Úgy érted, abban az esetben, ha ágyba bújnék valakivel? – Isabel
legszívesebben azt mondta, „ha kefélni készülök valakivel”, de ez azért
mégis túlzásnak tűnt a reggelizőasztalnál a nagyanyjával.

Cassandra ezúttal a szemébe nézett. – És bújsz?

– Úgy érted, megtörtént-e már?

– Nem kell válaszolnod, ha nem akarsz. Fontos dolog megőrizni a
titkainkat, de azért a nőknek néha beszélniük kell a dolgaikról. A



havibajról, arról, hogy le kell-e gyantázni a fanszőrzetet, vagy hagyni, hogy
szép bokrocska nőjön, hogy ott is érdemes-e kölnizni magad, ahol azt
akarod, hogy megcsókoljanak… bárhol legyen is…

Normális és nagyon vonzó lány vagy, Isabel. Teljesen helyénvaló, ahogy
érzel. A szex jó dolog, ha megfelelően csinálják.

– Jó időben, jó helyen – fejezte be Isabel Cassandra gondolatát.

– Csak hogy tudd, még nem csináltam – tette hozzá. – Még nem.

Cassandra mereven nézte. Hallotta, mit mondott az unokája, de érezte,
hogy eltitkol valamit. – De…?

A rongyoskifli morzsái és a pukkanó akáchüvelyek felett Isabel mindent
elmesélt neki Lysander Tsornin támadásáról a teste ellen.

– Rohadék – mondta Cassandra, majd amikor a kislány befejezte,
szomorúan bámult a kávéscsészéjébe. – Tessék, igyál még egy kicsit. –
Öntött még neki, és letette a kávéskannát az asztalra. – Gondolom, részeg
volt. A férfiak férfiak, és ha isznak, képtelenek világosan gondolkodni,
hogy ki vagy te és kik ők. Ez persze nem mentség, de tudnod kell Isabel,
hogy nem ő lesz az utolsó, aki ilyesmivel próbálkozik. Az igazi baj akkor
kezdődik, ha akarod, hogy próbálkozzon.

Megkavarta a kávéját, és a gondolataiba merült. Egek, milyen sok idő
eltelt azóta, hogy ő maga is keresztülment ezeken a dolgokon. Emlékezett,
milyen volt a legelső alkalom, hogy egy fiú a lába közé nyúlt, és ő
majdnem elájult az izgatottságtól.

– Talán nem kéne elmondanom ezt neked… lehet, hogy valójában az
anyád feladata volna…

– Egek, ki van zárva, hogy neki elmondjam! – Isabel elpirult a gondolatra.

– Persze, senki sem képes az ilyesmire – felelte Cassandra. – Pont ezért
vannak a nagymamák, akárcsak a legjobb barátok, azok a lányok, akik
ugyanilyen dolgokon mennek keresztül. Nézd, Issy. – Egy pillanatra
megfeledkezett arról, hogy Isabelnek kellene szólítania, miután tizenhat
éven keresztül Issy volt. – A szex jó dolog. A megfelelő férfival egyenesen



fantasztikus lehet. Fenséges, ha szabad így fogalmaznom – mondta,
hirtelen emlékezve a múltjára, és arra gondolt, hogy még a hatvan fölötti
nők, mint ő, vagy még öregebbek is élvezik a szexet, mint a világ egyik
legnagyszerűbb adományát.

– De honnan fogom tudni? – kérdezte az unokája.

– Hát… Ez a trükkös része, kislányom. A saját tested is megtéveszthet, ha
úgy vergődik, mint a horogra akadt halacska, és azt gondolod, hogy igen,
ez az, mindig is ezt akartam, erre van szükségem. De elmondok neked
valamit, amire rájöttem néhány ilyen kis epizódot követően – persze még
régen, ifjúkoromban. – Rámosolygott Issyre, aki felnevetett. – Valójában
utána fogod tudni.

Amikor a karjában pihensz, majd tudni fogod, hogy pontosan itt akarsz
lenni, hogy ez a te helyed a földön. Akkor majd, drága Issy, megérted,
hogy miről szól a szex.

– Az igaz szerelemről?

– Néha igen. Néha nem. Az élet kegyetlen lehet. De ha valaha is ilyen
érzésed támad, ne rejtsd el magad elől. Lehet, hogy az lesz a szerelem.

– Hűha. – Issy elismerően nézett a nagyanyjára, akit most már
Cassandrának hívott. Elképzelte, milyen volt szőke, tizenhat éves fiatal
lányként, ahogy hódított a magas sarkújában, kihívó kék szemével.
Biztosan nagyon helyes és vonzó volt. – Anyával sosem tudnék ilyen
dolgokról beszélgetni – mondta szomorúan.

– Én sem tudtam erről beszélni a saját anyukámmal. De látod, most mégis
beszélgetünk róla. Te pedig egy kicsit bölcsebb és egy kicsit
elővigyázatosabb leszel, majd meglátod.

– És most már tudom, hogy mi mit jelent – mondta Issy, ezúttal
reménykedve.

A nagymamája azonban megrázta a fejét. – Ó, nem, még nem tudod. –
Elmosolyodott. – De ne aggódj, majd tudni fogod.



51. FEJEZET
Caroline az éjszaka közepén felriadt. Reszketett és égnek állt a haja.

Vajon lehetséges, hogy tényleg hallott valakit odalent mozgolódni?

Lehet, hogy valaki meglógott az ezüstjeivel? Elég nevetséges étkészlet volt,
amit még egy aukción szerzett be, és kis szalagokkal kötözött egymáshoz…
És megint, azok a hangok! De nem léptek voltak. Egy síró gyermek elfúló
hangja volt.

– Ó, egek! Jesszusom! Az a szerencsétlen ázott kis patkány sírdogál! –
Felkelt, rózsaszín trikós melléhez szorította a paplant, és azon tanakodott,
mitévő legyen. Nem hallott másik, lágyabb hangot, amely azt mondta,
rendben van, minden rendben lesz, ne sírj… mindazt az anyai kedvességet,
amit maga is csinált Issyvel.

Átkozott Melanie Morton. Átkozott James. Most mégis, mit kellene
tennie? Hívd fel anyádat, mondta egy hang a fejében, tisztán, mint egy
templom harang. Hát persze, a legjobb az volna, ha felhívná Cassandrát.
Nem ezt tenné bármelyik lány, aki bajba kerül?

Nos, talán nem, de ezt kellene tennie. Az anyák, ahogyan mostanra már ő
is tudta, a tudás és a tapasztalat forrásai. Az anyák mindent tudtak. Vagy
legalábbis tudniuk kellett volna, és ezt most neki magának is be kellett
bizonyítania. És egyébként, Issy – Isabel – várhatóan a következő
napokban hazatér, márpedig ha úgy jön ide, hogy előtte semmit sem tud a
testvéréről, jó ég tudja, hogy mi fog történni!

Felkelt, felvette a régi bársony fürdőköpenyt, majd kinyitotta a hálószoba
ajtaját, és közben azt kérdezte magától, miért is zárta be.

Azért, mert az a nő idegen, és idehozta a házába. Ott alszik a szomszéd
szobában, és akár gyerekkel van, akár nem, nem ismeri, és sosem lehet
tudni…

Óvatosan kinyitotta az ajtót. A folyosón lévő lámpát égve hagyta,
mindenesetre. Milyen esetre? Ha esetleg le akarnak menni, hogy néhány
szendvicset készítsenek? Vagy telefonáljanak? A nappaliban tévézzenek?



Az ajtójuk csukva volt, és Caroline ott állt előtte, és hallgatózott, de
egyáltalán semmi sem szűrődött ki a szobából. A gyerek abbahagyta a
sírást.

Hálát adva az égnek, mezítláb leosont a lépcsőn a sötét nappaliba és a
konyhába, hogy készít magának egy teát, és megnézi, nincs-e még túl
korán ahhoz, hogy felhívja az anyját. Felkapcsolta a konyhai világítást, és
hatalmasat ugrott. Melanie az ablaknál állt.

Ki tudja, mióta állhatott ott, a sötétben, bámulva a semmit!

Ráadásul gyakorlatilag semmi sem volt rajta… fekete csipkebugyi, egy
póló, melltartó nélkül, amely kirajzolta a melle vonalát. A „feszes” volt az
első szó, ami Caroline eszébe jutott, és egy pillanatra azon gondolkozott,
vajon az övére is illene-e. Feltehetően nem. És különben is, miért nincs a
nőn az a köpeny, amit adott neki?

– Kicsit megijedtem – mondta.

– Bocsánat. Egyszerűen nem tudtam aludni. Asia sírt, biztosan nyugtalan.

– Hallottam. Most már jól van?

– Alszik. Kimerült.

Caroline megtöltötte a kannát, és feltette az AGA-ra.

– Kérsz teát?

– Igazából egy dupla vodkát szeretnék.

Caroline bólintott, és odament a bárszekrényhez. Most már semmin sem
lepődött meg. Természetesen nem egy dupla vodkán hajnali háromkor a
konyhájában. Töltött magának is, letette a poharakat az asztalra, és
megkérdezte, kér-e hozzá tonikot, áfonyalevet vagy zöld citromot? Aztán
jeget tett a pohárba, majd visszament, hogy elkészítse a teát. Nem bírt
volna megint kekszet enni, úgyhogy inkább előszedett egy csomag
pisztáciát. Visszament Melanie-hoz, és leült mellé egy székre, majd
kettejük közé tette a magvakkal teli zacskót.

– Egészségedre – mondta Melanie, majd felemelte a poharát.



– Egészségedre – felelte Caroline, továbbra is azon töprengve, mi fog
kisülni ebből az egészből.

– Nem mondtam el mindent – mondta Melanie, miután nagyot kortyolt a
vodkából. Még csak nem is köhögött, ahogyan Caroline bizonyára tette
volna.

– Sejtettem. – Ő is belekortyolt az italába, jóval mértéktartóbban, mint a
másik.

– Egyszerűen csak arról van szó… nos, igen. Félek. – Melanie belesüppedt
a székbe, és a kezébe temette az arcát. Caroline emlékezett erre a
testtartásra, ő maga is gyakran csinálta, amikor eltöltötte a kétségbeesés,
amit most ebben a nőben érzett. Ebben az idegenben.

– Nagyon sajnálom. Itt nincs mitől félni. Csak még nem vagy hozzászokva a
vidék csendességéhez, ennyi az egész.

– Nem, nem erről van szó. Azért menekültem el Szingapúrból, mert attól
tartottam, hogy az a nő le akar lőni, azután, ami Jamesszel történt…

Caroline tudta, hogy a másik bizonyára Gayle Lee Chen-re gondol. Kiszórt
pár pisztáciát az asztalra, majd feltört egyet.

– És tulajdonképpen miért félsz attól a nőtől? – Nem volt szükség rá, hogy
néven nevezzék.

– Azért, mert ő ölte meg Jamest. – Melanie felemelte a fejét, majd
egyenesen Caroline szemébe nézett. – Te is tudtad, vagy nem?

– Nem gondolkoztam ezen – mondta Caroline óvatosan, mivel persze
megfordult a fejében a gondolat, habár, amennyire meg tudta mondani,
Gayle Lee-nek sem volt „indítéka”. Márpedig a tévéműsorokból tudta,
hogy mindig kell indíték ahhoz, hogy megölj valakit. Most eszébe jutott,
hogy amikor Issy először hallotta, hogy James megölte magát, ugyanezt
mondta. Rögtön. Azt mondta, valaki megölte. Valaki holtan akarta látni.

– De miért? – kérdezte Caroline.

– Gayle Lee-nek súlyos anyagi gondjai támadtak. James valójában sosem



tudta, hogy honnan van pénze. Soha nem is kérdezte meg. Azt gondolta,
hogy mesésen gazdag. Később aztán rájött, hogy a kínai gengsztereknek
dolgozik. Az a férfi hosszú időn keresztül volt a nő hatása alatt, csoda,
hogy végül nálam kötött ki.

– Nélkülem – tette hozzá Caroline, akiben hirtelen feltámadt a harag.

– Nos, igen… De én utánad jöttem.

– Ez nem igaz.

Melanie szeme elkerekedett a meglepetéstől. – Viccelsz? James azt
mondta, hogy vége, hogy évek óta le sem feküdtetek egymással…

– Minden férfi ezt állítja a feleségéről, ha éppen egy másik nőt akar
becserkészni.

Melanie alig jutott szóhoz a döbbenettől. – Azt mondta, hideg vagy,
számító, egyedül a pénzét akarod és a kényelmet, amit biztosítani tud.

– Egyik sem lett az enyém. Úgyhogy ennyit a „számításról”. – Caroline
eltöprengett. – Vajon hideg voltam? – kérdezte fennhangon.

– Talán, amikor rájöttem, hogy nem én voltam az egyetlen nő a képben.
Amikor rájöttem, hogy én csak a „feleség” vagyok.

– Jesszusom – Melanie leszegte a tekintetét, és meredten bámulta a
pisztáciákat, amelyek mindenfelé szétszóródtak az asztalon. – Esküszöm,
hogy nem tudtam, mondtam neked, hogy rendes, katolikus lány voltam,
és én egyáltalán nem…

– De, szerintem te nagyon is – mondta Caroline. – A magadfajta nők
mindig ezt csinálják.

– Aha. Értem, mire gondolsz. A te nézőpontodból persze.

– És mégis, kinek a nézőpontjával kéne rendelkeznem? – felelte Caroline –
A tieddel? Jamesével? A fenébe is, Melanie Morton, elraboltad tőlem az
életem egy darabját, és most megjelensz egy gyerekkel, akiről azt állítod,
hogy a volt férjemé, aki mellesleg akkor még tényleg a férjem volt…
Tulajdonképpen hány éves Asia?



– Öt. Mindjárt hat.

– A lányom tizenöt, és néhány nap múlva tölti be a tizenhatot.

– Nem kellett volna idejönnöm. – Melanie elgyötörten Caroline-ra
pillantott. – Hiba volt. Sajnálom. De komolyan gondoltam, amit mondtam.
Meg voltam rémülve. Sőt, még mindig meg vagyok. Az a nő rám talál,
mivel tudja, hogy tudom, mi történt. És biztosan attól tart, hogy másnak is
elmondom.

– Kinek mondanád el?

– Neked. – Melanie lassan összeszedte magát, kiegyenesedett a székben,
és összefonta a karját vonzó keble előtt, majd egy pillanatra szünetet
tartott.

Aztán ismét megszólalt. – Jobb, ha te is tudsz az egészről. Nem mintha azt
akarnám, hogy ez a Chen nevezetű nőszemély téged is üldözőbe vegyen,
hanem mert tudnod kell Jamesről és rólam. Ő elmondta az egész sztorit,
hogyan találkozott vele valamilyen hivatalos eseményen hosszú évekkel
ezelőtt egy dzsunkán, egy olyan kínai fahajón, fekete vitorlákkal, amit
partikra lehet kibérelni, és átvitorlázni vele az öblön, azt gondolni közben,
hogy nagyon menő fej vagy… Bárhogyan is, James így írta le nekem.

Caroline emlékezett rá, hogy James egyszer ugyanígy elmesélte neki a parti
történetét – bár nem említett semmiféle Chen kisasszonyt.

– Azt mondta, gyönyörű, különleges, egzotikus volt. És nagyon szexi.

– Nekem nem ilyennek tűnt – Caroline-nak eszébe jutott a jégkirálynő
jelenet a Peninsula Hotelben.

–James az üzlettársával dolgozott, Mark Santosszal. Én sosem találkoztam
vele – tette hozzá Melanie sietve. – Csak hogy tudj róla.

Szóval Jamest nyomban levette a lábáról, elvarázsolta… tudod, hogy megy
ez… és a nő okos is volt, azt mondta, tud neki segíteni, mindenféle
pénzeket akar befektetni. James ettől még izgatottabbá vált. Azt mondta,
a nőnek kimeríthetetlen anyagi forrásai voltak, hogy tulajdonképpen az
elején ő segített beindítani az üzleteit, de azt akarta, hogy senki se ismerje



a nevét. Azt akarta, hogy titokban maradjon a dolog. James aggódott,
hogy talán nem törvényes, az adók és hasonlók miatt, de a nő befolyásos
személynek tűnt, magas pozíciót foglalt el a kínai közösségben. És annyira
szexi volt, hogy James megőrült érte. Évekig ment a dolog, találkozgattak,
befektette a nő pénzét, egy csomót kerestek ezzel mindkettejüknek. Aztán
találkozott velem. És minden megváltozott.

– Számomra is minden megváltozott. – Caroline nem bírta megállni, hogy
meg ne jegyezze.

– Hát, igen… Tehát…

– Folytasd – Caroline végre az egész történetet hallani akarta.

– Gayle Lee elkezdett fenyegetőzni. Befolyásos fickóknak dolgozott,
tisztára mosta a drog – és fegyverügyleteikből származó pénzt. De Gayle
Lee csak a strómanjuk volt, és kockára tette a pénzüket. Akárcsak Madoff,
folyamatosan profitot küldött nekik, olyan üzletekre hivatkozva,
amelyeket sosem kötött meg. Luxusban, nagylábon élt. Az egész egy
kártyavár volt. Az egyik befektető gyanút fogott, és őt hamarosan követte
a többi is. Vissza akarták kapni a pénzüket. Vagy különben… Gayle Lee
kétségbe esett. James azt mondta, adják el a Hockneyt vagy a Matisse-t,
vagy valamit, de a nő azt mondta, akkor vége a hírének, mindenki tudni
fogja, hogy pénzügyileg vége. A festmények egyébként is hamisítványok
voltak, egy kicsi, kantoni emberke csinálta őket, aki bárkit tudott utánozni.

Persze, ő sem volt olcsó.

– Teljesen megőrjítette Jamest, azt mondta, muszáj segítenie rajta.
Mindent tudott James és Mark közös üzleteiről. Hozzáfért a számláikhoz,
levett róluk némi pénzt, de James rájött a dologra. Még éppen időben
visszatette a pénzt.

Caroline-nak eszébe jutott, hogy mindez egybevág Mark sztorijával is.

–James végül azt mondta, hogy nem képes tovább elviselni – folytatta
Melanie. – Nem bírja a nő fenyegetőzését, a követeléseit, az érzelmi
zsarolást, a hazugságokat és a csalásokat. Amikor találkoztunk, azt
mondta, a romantikus viszony már évek óta véget ért köztük, de az üzleti



ügyek még mindig tartanak, és annyira össze vannak fonódva egymással a
dolgaik, hogy képtelen kiszállni belőle.

De szeretett, és úgy, hogy már Asia is ott volt, ki kellett lépnie. Azt mondta
nekem, hogy eldöntötte.

– Elment Hongkongba, hogy találkozzon Markkal. Mindent be akart vallani
neki, elmondani, hogy kiszáll a közös üzletből, félreáll Mark útjából, és
hogy nagyon sajnálja a történteket. Aztán el akart menni a rendőrségre,
hogy mindent elmondjon Chen kisasszonyról, arról, hogy mit tett, és hogy
mindennek vége van. Legalábbis, nekem ezt mondta.

Melanie töltött még egy kis vodkát a poharába. Caroline ismét beletett
néhány jégkockát. Készített egy újabb kanna teát is, majd abból is töltött,
noha tudta, hogy valószínűleg egyikük sem fogja már meginni. Ideges volt,
és szüksége volt arra, hogy valamivel elfoglalja magát. Nem volt biztos
benne, hogy a történet befejezését is akarja hallani. A dolog kezdett
túlságosan is valóságossá válni.

Melanie azonban folytatta. – James búcsúajándékot akart venni Gayle
Lee-nek, hogy „enyhítse a fájdalmát”, ahogy fogalmazott, habár addigra
már gyűlölte a nőt azokért a pusztításokért, amit okozott. Még tőlem is
megkérdezte, hogy mit kellene vennie. Azt feleltem, vegyen Hermést a
nőnek. Egy sálat esetleg, nem túlságosan extravagáns holmit, hiszen úgyis
alig volt pénze. Én vittem ki a Changi repülőtérre. Asia is velem volt. Már
szólították az embereket a hongkongi járatra, késésben voltunk, alig volt
időnk elbúcsúzni.

Caroline lelki szeme előtt megjelent a tragikus kép: a kislány, ahogy
integet az apjának, akit soha többé nem fog látni.

– Fogalmam sincs, hogy valójában mi történt ezután – mondta Melanie. –
Hallottam a részleteket a rendőrségtől, és olvastam a lapokban. Azt
mondták, öngyilkosság volt. Persze, tudom, hogy tévednek, de semmit
sem tehettem. És aztán Gayle Lee rám talált a szingapúri lakásunkban.
Nem telefonált, egyszerűen csak bekopogott, közölte, hogy James társa
volt, és hogy szüksége van az összes papírra az irodájából. Tudni akarta,
hol vannak James titkos bankszámlái.



– Úgy tört rám, mint egy tank. Fájt a szívem, zavart voltam, fogalmam sem
volt, hogy mit mondjak, leszámítva, hogy nincs pénz, nincsenek titkos
bankszámlák. De nem hitt nekem, és azt mondta, üldözni fog a halálomig,
amíg meg nem tudja az igazságot. És hogy ez a nap hamarabb eljön, mint
én gondolom. „Gondoskodj a gyermekedről”, figyelmeztetett, ahogy ott
állt annak a lakásnak az ajtajában, amelyet Jamesszel osztottam meg. – A
gyerekek mindig sebezhetők.

Melanie szünetet tartott. A vidéki éjszaka csendje lágyan köréjük borult.
Egyetlen madár, egyetlen kis bogár hangjait sem lehetett hallani, még a
kannát sem a tűzön.

– Ez volt az a pillanat, amikor rájöttem, hogy menekülnöm kell – mondta
végül Melanie. – Meg kellett védenem Asiát. Ez a nő egy gyilkos, és
bizonyára engem is megölne, csak hogy James pénzére tehesse a kezét.

– Olyan pénzre, amivel nem is rendelkezett.

– Olyan pénzre, amelyet Gayle Lee szerint ő adott Jamesnek, aki aztán
ellopta tőle.

– Szegény James – Caroline előrenyújt, és megérintette Melanie kezét.
Olyan régóta szorongatta a jégkockákkal teli vodkás poharat, hogy egészen
hideg volt.

– Szegény én – felelte Melanie.

– Szegény Asia – tette hozzá Caroline, majd rájött, hogy valójában
mindannyian bajban vannak. Gayle Lee egy ketyegő bomba volt.
Lehajtotta a mostanra kihűlt teát, és azon tanakodott, mit kellene tennie.
Vajon ilyenkor már felhívhatja az anyját?

– De bizonyára nálad van a pénz – mondta Melanie. – James ezt mondta.

Nyolc óra volt, amikor Cassandra telefonja megcsörrent. Caroline elég jól
ismerte az anyját ahhoz, hogy tudja, ennél korábban hiba volna
felébreszteni.

Cassandra az elejétől a végéig meghallgatta a történetet.



Becsületére legyen mondva, nem jegyezte meg még egyszer a lányának,
hogy nem a megfelelő férfihoz ment feleségül. Helyette azt mondta, aznap
később érkeznek, hazahozza Issyt, és megbeszélik a dolgokat.

Utána elindult, hogy megkeresse a férjét, aki a traktorával berregett fel-alá
a birtokon. Megkérte rá, hogy kapcsolja ki a zajt egy percre, hogy legalább
hallja, amit mondani akar. És már indultak is, hogy találkozzanak Issy új
húgával Angliában. – És hogy eldöntsük, vajon Caroline-t meg akarják-e
ölni egy olyan pénz miatt, ami nincs is nála – tette hozzá.



52. FEJEZET
Jim a laptopján dolgozott, éppen egy könyvespolc vázlatait készítette,
amelyet egy igazi northumbriai kastély könyvtárába rendeltek. A polcnak
elvileg három falat le kellett fednie, és folytatódnia a dupla ajtók felett,
amelyek bevezettek egy másik, különböző magasságú polcokkal borított
szobába – hogy vizuálisan érdekes legyen a látvány. A munka drága volt és
meglehetősen fáradságos, és egy apró hiba is elegendő ahhoz, hogy
tönkretegye az egészet, ezért igen nagy odafigyeléssel dolgozott, számolt,
majd ismét újraszámolt mindent az utolsó milliméterig. Már megrendelte
a faanyagot, drága zebrafát hozatott, ritka rózsafát és ébenfát a
díszlécekhez.

Az ügyfelét, aki a nyolcvanas éveit taposta, és egész életét „könyvtár”
nélkül töltötte el, most váratlanul elkezdte foglalkoztatni a dolog. Csak a
legjobbal elégedett meg, habár Jim a figyelmébe ajánlotta, hogy az ő
korában inkább megfelelő központi fűtésről kellene gondoskodnia, vagy
világ körüli útra mennie, és a helyi könyvtárat igénybe vennie, ha esetleg
olvasgatni támad kedve.

Mégis, nem mondhatott neki ellent, habár Jim biztos volt benne, hogy az
örökösei, akik bizonyára ott settenkedtek körülötte, szívesebben
örökölték volna meg a pénzt, semmint a könyvtárat.

A figyelme azonban állandóan elkalandozott, amikor eszébe jutott
Caroline. Miért nem válaszolt a levelére? Az SMS-eire? A hívásaira?
Lehetséges, hogy kerüli? Ha igen, aligha mehet tovább a dolog sokáig.
Upper Amberleyben nem volt könnyű bárkit is elkerülni. Tetszik vagy sem,
de folyamatosan beleütköztél az emberekbe a főutcán, a postán, vagy a
pékségben – az igazat megvallva a „pékség” jobban szerette a „cukrászda”
nevet, a díszes süteményeik, és különösen a képviselőfánkjuk miatt, amely
túlságosan hamar elolvadt a szájban, és ezért Jimet arra késztette, hogy
nyomban még egyet vegyen. Nem volt kifejezetten édesszájú, de ezeket a
fánkocskákat nagyon szerette.

Letette a vonalzóját és a számológépét, kikapcsolta a számítógépet, és
maga elé meredt. A fánkokon és Caroline-on járt az esze. Azon



tanakodott, vajon a nőnek is ízlene, egy-kettő a reggeli kávéjához, amelyet
feltételezése szerint tizenegy körül szokott elfogyasztani. Ha esetleg
elmenne a cukrászhoz, venne párat, és egyszerűen megjelenne Caroline-
nál, biztosan nem dobná ki. A jó modor megkövetelné, hogy behívja, és
aztán megmagyarázza, miért kerülte vele a találkozást, miközben Jim
olyannyira vágyott rá, hogy megismételjék az együtt töltött estét. Nem
arról volt szó, hogy Caroline megszállottjává vált volna, egyszerűen csak
képtelen volt kiverni a fejéből.

Tíz perccel később, miután kicsit összekapta magát – ami azt jelentette,
hogy átvette az ingét, és megfésülködött –, jó reggelt kívánt Belinda
Wrightnak, akit gyerekkora óta ismert, és aki a Wright’s Pékség és
Cukrászda pultjának túloldaláról átnyújtott neki egy tucat fánkocskát.

– Egek, egy tucat! – csodálkozott Belinda, és a szemüvege mögött
elkerekedett a szeme. – Csak nem bulit tartasz este?

– Csak megkívántam – felelte Jim, ami igaz is volt, bár nem annyira a
fánkot, mint inkább Caroline-t.

A csokoládékrémtől illatozó papírzacskóval az ülésen, leszáguldott az
utakon, majd morgott, hogy meg kell várnia, amíg az úton áthalad egy
hangosan bégető birkanyáj, amelyet a farmer éppen ebben az időpontban
hajtott ki a pajta melletti mezőre, ahol korábban a tehenek legeltek. Eljött
az idő a keményen rágóknak, hogy tövig nyírják a füvet a kis fogaikkal, a
kérődzők helyett, amelyek nagy csomókban nyelték el füvet, a másik
végükön tejet és trágyát termelve.

Végül a birkák mind átértek, a kapu bezárult, a farmer pedig, akit Jim
persze ismert, köszöntésképpen felé biccentett. A murva ropogott a
kerekek alatt, ahogy felhajtott a pajtáig. Megállította a kocsit, majd
felkapta az édességgel teli zacskót.

A küszöbön egy kislány üldögélt, aki meredten nézte. Gyűrött, rózsaszín
ruhácskát viselt, az arckifejezése ijedt. Jim a fánkos zacskóval a kezében
kiszállt, és üdvözlésképpen felé intett.

– Nem kell megijedni – mondta, ahogy elindult felé. – Caroline barátja
vagyok. Hoztam sütit.



Felmutatta a kezében tartott zacskót, a kislány azonban félrefordította a
fejét.

Megjelent a küszöbön Caroline. – Egy szót sem szólt, amióta megérkezett
– mondta.

– Igazán? És az mikor volt?

– Múlt éjjel. A kocsmában, a vihar alatt.

A tekintetük egymásba fonódott, miközben a gyerek továbbra is szótlanul
ült a helyén, és úgy tűnt, semmi sem győzi meg arról, hogy megmozduljon,
úgyhogy Caroline egyszerűen felnyalábolta, és visszavitte a konyhába.

– Hadd mutassalak be. – Letette a gyereket a saját lábára. – Ez a volt
férjem gyereke. A neve Asia.

Jim egy pillanatra arra gondolt, hogy a gyerek szintén Caroline lánya, de
aztán, tekintettel arra, ahogy bemutatta neki a gyereket, elvetette ezt a
lehetőséget. – A volt férjem gyereke – ismételte meg a nő. – Nem az én
gyerekem. Az anyja éppen zuhanyozik – tette hozzá. – Ez egy hosszú
történet – mondta.

– Hoztam fánkot.

– Nagyszerű, pont erre vágytam. – Megragadta a zacskót, előszedett egy
sárga tálat az egyik szekrényből, és kitette rá a fánkocskákat. – Épp egy
tucat – jegyezte meg. – Micsoda tékozlás!

– Mi a tékozlás?

Jim felpillantott, és jól megnézte magának a szexi jelenséget, akinek
hosszú szőke haja még nedves volt a reggeli zuhanytól. A jelenségnek
nagy, kerek, kék szeme volt, és hosszú lába, amely mintha a végtelenségig
folytatódott volna a gyűrött szoknya alatt, amely egyébként, jutott
eszébe, ahogy így elnézte, olyannak tűnt, mintha már egy hete hordta
volna.

– Melanie vagyok, Asia anyja – mutatkozott be a jelenség, mire Jim
megrázta a kezét. A nő még egyszer, szinte már zavarba ejtően



rámosolygott. Flörtölt, ha Jim nem tévedett, márpedig ilyen dolgokban
nem szokott. A fánkokra mutatott.

–Jól mennek a dupla vodkához – jegyezte meg Melanie, majd Caroline-ra
pillantott. – A kislánynak most valóban édességre van szüksége.

Caroline egy szalvétával megfogott egy fánkot, és átnyújtotta Asiának, aki
örömmel beleharapott.

Jim visszaült a székébe. Mindannyian elég szerencsétlen benyomást
keltettek.

Caroline ránézett, amikor vett magának egy másik fánkot. – Hosszú
történet – mondta.

Jim vállat vont. – Sebaj. Egész nap ráérek.



53. FEJEZET
Mire Caroline és Melanie a történet végére értek, és Jesus, Maggie és Sam
is megérkeztek a fekete furgonjukkal, az őszes fánk elfogyott a második
kanna kávé mellé.

– Mi folyik itt? – Jesus üdvözlésképpen bólintott Jim felé, és hűvösen
intett Melanie-nak.

– Ó, csak a szokásos dráma – mondta Caroline. – Ne haragudj, Sam – tette
hozzá, ahogy felállt, és átölelte a lányt.

– Az összes fánkot megettük.

– Hűha. – Samantha odament, és leült Asia mellé, aki reszketve
fészkelődön a székében, térde közé dugta a kezét, és leszegte a fejét.

– Kár. Szeretem a fánkot. A Wright’sból voltak? – Jim bólintott, és Sam azt
mondta: – Ők csinálják a legfinomabb fánkot. – Oldalra pillantott Asiára,
aki nyilvánvalóan megpróbált nem ránézni, és kerülte a fizikai kontaktust
is. – Te is ettél? – kérdezte tőle, de a gyerek még mindig nem válaszolt.

– Meg van rémülve – mondta Melanie Maggie-nek, amikor az
magyarázatért ránézett, mivel a tapasztalatai szerint a gyerekek normális
esetben nem viselkedtek így.

– Asia találkozott azzal a Chen nőszeméllyel? – kérdezte Maggie, mire
Melanie bólintott.

– Egyszer. Eljött a lakásunkra, miután James… miután…

– Hagyjuk ezt – mondta Jesus, és a gyerek felé biccentett. – Nem
helyénvaló ilyesmiről beszélni.

– Igaz – felelte Melanie.

– Tehát, most, hogy mindannyian tudjuk a sztorit, mitévők legyünk? –
kérdezte Jesus.

Leült a székre Caroline mellé, aki éppen kávét töltött, majd feltett egy
újabb kannával, amíg még benne volt. Ez egy kávézós nap lesz, az tuti,



gondolta, és a francba a koffein káros hatásaival.

– Van süti – mondta Caroline Samnek, aki megrázta a fejét, majd ismét
Asiára pillantott, aki ezúttal visszanézett rá.

– Ez az, tudtam, hogy megismerkedünk majd! – kiáltotta Sam vidáman.

Asia ismét leszegte a fejét, de ökölbe szorított keze most valamelyest
engedett, és lopva ismét a másikra pillantott.

– Hogy megválaszoljam a kérdésed – mondta Caroline Jesusnak

–, a szüleim ma este érkeznek. Magukkal hozzák Issyt – Isabelt – is.

Majd ők kitalálják, mi legyen.

– Helyes – mondta Maggie, miközben a fekhelyek számát latolgatta. –
Issy… bocsánat, de mindig elfelejtem, hogy Isabelt kéne mondanom…
Sammel alhat. Melanie és Asia beköltözhetnek a kocsmába, Caroline régi
szobájába, a nagyszülők pedig alhatnak itt, a pajtában, veled, Caroline.

– Nem tette hozzá, hogy „a biztonság kedvéért”, de valójában erre
gondolt. Egyáltalán nem bízott Melanie-ban.

– Gyertek át vacsorára – tette hozzá. – Szólok Sarah-nak, hogy főzzön ma
este. Találkozunk, és kitaláljuk, hogyan tovább.

– Van bárkinek valamilyen ötlete? – kérdezte Jim. – Úgy értem, most
„komolyan” beszélünk? Tényleg mindenki úgy gondolja, hogy egy gyilkos
jár valahol?

– Igen, ez komoly – mondta Melanie, miközben erősen ránézett.

– Ott voltam. Tudom.

– Hiszek neki – mondta Caroline.

Senki sem akarta kimondani, hogy a kínai nő ölte meg Jamest, nem a
gyerekek előtt, de mindenki erre gondolt, beleértve most már Jim
Thompsont is.

– Rendelkezz velem – mondta Jim Caroline-nak. – Elhozom Georgkit. Őrt



állhatunk, ha esetleg a nő felbukkanna.

Ezen mindannyian jót nevettek, majd Caroline azt mondta, köszöni, de
ennyire azért nem súlyos a helyzet. És egyébként is, egy olyan elbűvölő
kínai nő, mint amilyen Chen kisasszony, bizonyára olyan nagy feltűnést
keltene Upper Amberleyben, mint egy hollywoodi sztár.

– Macska a galambok közt – jegyezte meg Sam, mire mindenki nevetve felé
fordult.

Nem éppen ez volt a megfelelő hasonlat, de mégis igaza volt.

– Szóval – mondta a mindig gyakorlatias és határozott Maggie – hogy
mondjuk el Issynek, hogy van egy új húga?



54. FEJEZET
Ha nem lett volna barna szeme, gondolta Caroline, ez a gyerek igazán
akárkié lehetne. És egyébként is, egyáltalán nem ugyanaz a barna volt,
mint Jamesé. Ennek a gyereknek sötét volt a szeme, spanyol, Caroline
szerint. És most, hogy ezen töprengett, rájött, hogy szép mediterrán
árnyalatú bőre van. Majdhogynem olívaszínű, miközben Jamesnek nagyon
fehér bőre volt – az egész évi barnaság alatt.

A Gonzalez család már elment, és Melanie az ajtóban álldogálva
cigarettázott. Caroline nagyon vonzó nőnek találta, és nem csodálta, hogy
James belehabarodott. De ha idejött, tönkremenve, reménykedve
valamilyen pénzügyi megoldásban, azt állítva, hogy a gyereke Jamesé,
akkor rossz ajtón kopogtatott. Caroline legjobb tudomása szerint nem volt
semmiféle pénz.

Jim a konyhai mosogatónak dőlve álldogált, karját összefonta a mellkasán,
a lába keresztbe téve. Caroline észrevette, hogy Melanie őt nézi.

– Ti együtt vagytok? – kérdezte Melanie azzal a csábos, macskaszerű
mosollyal, amelyet gyakran felvillantott most, hogy abbahagyta a sírást.

Együtt vagytok! Milyen hollywoodi filmből jött ez a nő? – Nyilvánvalóan
nem – mondta Caroline, és Jim vigyorgott.

– Oké. Elviszem Asiát sétálni, hogy legalább egy kis napfény érje. –
Kiszedte Asiát a székéből, majd kiment vele az udvarba, és elindult a mező
felé, amelyen most birkák legelésztek.

– Mi történt a teheneimmel? – kérdezte méltadankodva. Egyre jobban
megkedvelte őket és a butyuta bőgésüket, és már várta, hogy átnézzenek
a sövényen, amikor elhajtott mellettük. Butaság volt persze, de mindig
integetett nekik, és megesküdött volna, hogy a tehenek felismerik.

– Gondolom, a farmer úgy döntött, hogy jót tenne nekik a
környezetváltozás – mondta Jim. – Friss mezők és legelők – tette hozzá.

Caroline tudta, hogy a másik bizonyára idéz valahonnan, de a fárasztó
éjszaka után az elméje nem működött elég gyorsan ahhoz, hogy mit is.



– A birkák körül egyébként is kevesebb a légy – jegyezte meg Jim, még
mindig lazán a mosogatónak támaszkodva.

Caroline egyáltalán nem akart a legyekre gondolni. Szüksége volt valamire,
ami felébreszti, és nem vodkára, és nem is egy újabb csésze kávéra.
Hamarosan itt lesz Issy, és attól tartott, a lányát meg fogja viselni a
fordulat. Jimre pillantott. – Fogalmam sincs, hogyan mondjam el Issynek.

– Szerintem a legjobb egyszerűen elmondani az igazat. Egy fájdalmas
csapás, de nyomban megkezdődik a gyógyulás.

– De már annyi csapást el kellett viselnie mostanában. – A tekintetük
összetalálkozott, és észrevette, milyen kék Jim szeme.

A férfi széttárta a karját. – Gyere ide, édes – mondta, mire Caroline
odament, az ölelésébe, mintha ez lenne a legtermészetesebb dolog a
világon.

Ahogy átölelte Jimet, a fejét meg a vállán nyugtatta, Caroline hallotta a
szívverését. Aztán eszébe jutott, hogy még mindig az ócska furdőköpenye
van rajta, nem zuhanyozott le, és hogy a köpeny alatt semmit sem visel. A
férfi még erősebben magához húzta, majd fél kezével gyengéden
megemelte az állát, és megcsókolta.

– Már régóta vártam erre, de úgy éreztem, kerülsz engem – suttogta,
miközben újabb csókokkal borította el az arcát. – Tudod, hogy neked van
a legcsodálatosabb frizurád a világon? Lágy és hullámos, a frufrud mindig
a szemedben. – Egy pillanatra szünetet tartott, és láthatóan zavarba jött.
– Hé, hol van a szemüveged?

– Teljesen megfeledkeztem róla. – Caroline arra sem emlékezett, hol
hagyta az éjszakai vodkázás után.

– Nagyszerű. Így legalább jobban látom a szemed. – Megcsókolta a
szemhéját, majd végighúzta a nyelvét rajta. Caroline gerincén végigfutott
az áram.

Ez túl gyors, túl kiszámíthatatlan, túl csodálatos… milyen régóta nem
érezte így magát, te jó isten… de mindegy is, milyen régóta, hiszen most…



– Zöld a szemed. – A férfi kissé eltolta magától, hogy jobban megnézhesse.
– Mondd csak, leveszed a szemüveged, ha ágyba bújsz?

A nő felnevetett, majd a férfi is csadakozott hozzá. – Az attól függ, hogy
kivel bújok ágyba – felelte, majd megsimogatta Jim arcát, és megcsókolta.
Ezúttal nem játékosan.

Egy kis idő elteltével elhúzódott. – Hagyjuk abba – mondta, és megrázta a
fejét.

– De miért? – Jimnek egyáltalán nem állt szándékában csak úgy elengedni.
Azután nem, hogy már idáig eljutottak.

– Dolgom van, Issy hazajön, a szüleim is…

– Aha. A szüleid. Bemutatsz nekik? – Rávigyorgott. – Tudod, „helló, anya,
apa, ez itt az új fiúm” – Egy pillanatra szünetet tartott. – Nem, még jobb:
„helló, ez itt az új szeretőm”.

– Nem vagy a szeretőm! – kiáltott fel Caroline sértődötten. – És
egyáltalán, soha nem is volt szeretőm.

– Akkor éppen itt az ideje, hogy legyen.

Hallották, hogy Melanie odakint Asiát szólongatja. Most jöttek vissza. –
Hát, talán nem ez a megfelelő pillanat. Hacsak nem akarsz feljönni
hozzám.

Caroline arra gondolt, milyen jóképű a másik, mennyire magabiztos,
mennyire vonzó szexuálisan, milyen forró és érzelmes… jaj, nem is tudta.
Csak azt tudta, hogy ebben a percben semmi másra nem vágyott, csak rá.

Melanie beviharzott a konyhába. Úgy tűnt, ő is sajátos önbizalomra tett
szert, mióta kisírta magát a kocsmában. Lehetséges, hogy mindez még csak
tegnap történt?

– Ó! – mondta Melanie, és tettetett megütközéssel nézte őket. –
Visszamehetünk sétálni, ha ti…

– Ugyan – felelte Caroline. – El kell intéznem néhány dolgot. – A szülei és
Issy hamarosan megérkeznek. – Mivel te és Asia a kocsmában fogtok



megszállni, legalábbis ideiglenesen – tette hozzá –, talán Jim elvihetne
titeket. Tudom, hogy a kocsid még ott van a cuccaiddal. Egészen biztos,
hogy ott kényelmesebb lesz.

– Rendben. – Melanie felkapta Asiát, mondta neki, hogy búcsúzzon el a
kedves nénitől, és mondjon neki köszönetét. Asia azonban meg sem
szólalt.

– Nekem is meg kell köszönnöm – mondta, miközben egyenesen Caroline
szemébe nézett, aki azon tanakodott, vajon nem ítélte-e meg tévesen a
másikat. Olyan volt, akár a gyermek abban a bölcsődalban: „Volt egy kicsi
lány, néhány kicsi fürtje tán, a homloka közepén, és ha magát jól viselte,
szerette őt minden emberke, de ha rosszcsont volt, az anyja bizony
rászólt”

– Még találkozunk – mondta Melanie.

–Én is eljöjjek este a találkozóra? – kérdezte Jim.

– Ha megígéred, hogy jó leszel – felelte Caroline.

– Megpróbálok – mondta a válla fölött.

Caroline nézte, ahogy kimennek a házból, majd felhívta Markot, hogy
beszámoljon neki Melanie érkezéséről. És persze Asiáról.



55. FEJEZET
Isabel elterpeszkedett a bérelt kocsi hátsó ülésén, Cassandra és a
nagyapja mögött, aki a kocsit vezette. Gatwickbe érkezett a gépük, és még
hosszú út állt előttük az M25-ösön, Oxfordon keresztül, Upper Amberley-
ig. Kezdetben még beszélgettek, de mostanra a fáradtságtól kókadtak
ültek a helyükön.

– Még be van kötve a biztonsági öved, ugye? – Cassandra hangja mintha
Issy feje fölött úszott volna. Gépiesen azt felelte, hogy persze, be van
kötve, aztán ismét elhallgatott. Tényleg nem akart odamenni arra a
helyre, amit az anyja teljesen értelmetlen módon az „otthonának”
nevezett. Az iszapos hideg barna patak partján álló hűvös ócska
romhalmaz soha nem lesz az „otthona”. Ez a szó csak egyvalamit jelenthet
az életében, azt a szingapúri lakást, ahol korábban családként éltek
együtt. Azt a helyet, ahová még vissza sem mentek az apja temetése után,
mivel Caroline azt mondta – igazság szerint mindenki ezt mondta –, hogy
„többé már nem mehetsz haza”.

Mindenki így gondolta, de senki sem foglalkozott az ő érzéseivel. Hogy
mindennek ellenére ő esetleg szívesen visszamenne. Hogy vissza kell
mennie. Még Cassandra sem támogatta az ötletet, és Issy szemében ez
volt az egyetlen alkalom, amikor a nagyanyja tévedett.

A „zárlat” ostoba szó volt, amit gyakran hallott a tévéműsorokban, amikor
az emberek leszámoltak egy bizonyos érzésükkel. De egy bizonyos módon
a halál téged is éppen annyira megsemmisített, mint a meghalt személyt,
mivel egy kis rész belőled szintén meghalt. Nevezzük emlékeknek,
„nostalgie de la vie”-nek.

Talán egyszerűen csak még mindig túlságosan erősen kapaszkodott, pedig
már el kellett volna engednie, de képtelen volt máshogyan érezni.

Bárhogyan is, vége volt. És véget ért a franciaországi kis kirándulás is. Most
visszakerül a való életbe, amelybe a „nostalgie de la vie” is hozzátartozik,
ami valójában a régi élete utáni vágyakozást jelentette.

Igyekezett a Göncölszekérre gondolni, a helyre, amelyet most az



„otthonának” tekintett. És persze Samre és Vak Brendára. Vajon hiányzott
egyáltalán a lesoványodott kis szőrpamacsnak? Vagy mostanra már Samet
tekinti gazdájának? Lehetséges, hogy Vak Brenda egyáltalán emlékszik még
rá, arra, hogy ő mentette meg az életét az ideérkezésük napján? Ki tudja,
milyenek a macskák, olyan őszinték, képesek megfeledkezni a
viszontagságos időkről, és a pillanatnak élni. Ha volt macska, aki ezt
bebizonyította, az Vak Brenda volt, aki leküzdötte fizikai fogyatékosságát,
nem is beszélve a megjelenéséről, persze a macska nincs tisztában azzal,
hogy másképp néz ki, mint a többi macska – fénytelen, üveges
tekintetével, vacak kis szőrével és vézna lábával.

Issy azt kívánta, bárcsak macska volna. Mennyivel egyszerűbb volna az
élet, ha nem kéne rendbe tenni maga körül a dolgokat, ha nem kéne
kezelnie a saját érzelmeit, leküzdeni a néha feltámadó dühét, ha nem
kéne foglalkoznia az anyjával, aki az őrületbe kergette – és most nem kéne
elhagynia a nagymamáját, aki pedig mindenki másnál jobban megértette.

– Minden rendben lesz, Isabel. – Cassandra hangja ismét odaúszott a
hátsó üléshez. – Már majdnem ott vagyunk, de el kell mondjam, először a
pajtához fogunk menni. A Vidéki Menedékhez, ahogy az anyád hívja.

Isabel kiegyenesedett az ülésén. – De miért nem megyünk rögtön a
kocsmába? Nem maradok a pajtában. Az anyám otthona, nekem semmi
közöm hozzá.

– Hagyd abba, Isabel. – Cassandra megfordult, és a válla fölött a lányra
pillantott. – Nagyon is van közöd hozzá. Egy pillanatra tedd félre a saját
érzéseidet, és gondolj az anyádra.

Cassandra fáradt sóhajjal elfordult. Néha a fiatalok túl sokat követelnek,
és az ember idegeire mennek. Örömmel gondolt arra a pohár borra, amit
a lánya bizonyára már kikészített. Talán némi sajt is lesz hozzá, esetleg egy
ízletes Wensleydale vagy Cheddar.

Tekintve, hogy Franciaországban éltek, ez butaságnak tűnhetett, de mégis
hiányoztak neki a hagyományos angol sajtok. Aztán eszébe jutottak az
előttük álló gondok, és ismét felsóhajtott.

Issy meghallotta. – Mi a baj? – Előrehajolt a nagymamájához.



Valami nem stimmelt. Érezte.

Cassandra úgy döntött, nincs értelme tovább titkolózni, már egyébként is
ráfordultak a Burfordba vezető A34-esre – nem lehetett tovább elodázni a
dolgot. Tíz perc múlva már ott lesznek.

– Bizonyára te is tudod, hogy van egy kis gond. Vagyis, nem pontosan
„gond”. Mondjuk inkább úgy, hogy „bizonytalanság”.

– Gondolom, már megint az apámról van szó. Anya biztosan valami
rosszat akar mondani róla. Jesszusom! Mit mondhatnak még, amit már
eddig nem hallottam?

– Tényleg az apádról van szó. De nem olyasmi, amit ne lehetne megoldani,
ha te – mi – összeszedjük magunkat, és végiggondoljuk, mitévők legyünk.

– És kialakítjuk a saját véleményünket – mondta Henry, hátracsúsztatva a
panamakalapját, hogy lopva Issyre pillanthasson. – Jaj, nem kéne
levennem a szemem az útról – dünyögte, amikor megjelent előttük egy
nagy fehér teherautó. Persze nem tudhatta, hogy Jim vezeti a kocsit, mivel
még nem találkoztak. – Hülye barom – mondta.

Cassandra, aki egyébként nem szerette, ha káromkodnak, kivéve, ha ő
csinálta, ezúttal legyintett a férje szavaira. – Itt is vagyunk – mondta,
amikor átkeltek a szűk kőhídon, majd elhajtottak a jelzőtábla mellett,
mely szerint megérkeztek Upper Amberleybe, Oxfordshire egyik
legcsodálatosabb falujába.

Ahogy kinézett az ablakon, Cassandra úgy vélte, a tábla igazat mondott: a
helyi kőből épült házak, a falakon virágzó rózsák és futónövények, a
szarkalábak és a mályvarózsák káprázatos hangulatot kölcsönöztek a
helynek. Fehér rózsa futott be minden kerítést, és még a Göncölszekér
előtt is, ahol éppen elhaladtak, korallszínű muskádikkal, kék verbénával és
lángvirággal teli ládák álltak.

– Miért nem állunk meg itt? – kérdezte Issy olyan vágyakozással a
hangjában, hogy a nagymamájának belesajdult a szíve. Nem sejti szegény
kislány, mi vár rá! Várjunk csak egy percet, gondolta, amikor észrevett egy
magas szőkét az utcán, aki veszélyesen imbolygott a macskaköveken a



tűsarkújában, és meglehetősen kirítt az angliai vidéki környezetből. Egy
kislány kezét fogta. A gyereket úgy öltöztették fel, mintha aprócska
királynő volna: fehér, fodros ruhát viselt, nagy masnival. Fekete
keresztpántos cipő volt rajta fehér zoknival. Cassandra eltűnődött, hogy
hova tűnt a póló, a rövidnadrág és a tornacipő?

Baljós érzése támadt, biztosan ők James szeretője és az állítólag kislánya.
Sietve Issyre pillantott (Cassandra még mindig Issynek szólította, aki
láthatóan nem vett tudomást a dologról), aztán Henry megfordult, és
rátért a Vidéki Menedékhez vezető útra. – Szép régi udvarház – mondta
Cassandra elismerően, amikor elhaladtak a Thompson-rezidencia előtt. –
Jó szomszédaitok lesznek.

– Úgy érted, hogy anyámnak – jegyezte meg Issy csípősen, majd visszadőlt
az ülésre. A nagyapja megállította a kocsit nagy murvaropogás közepette
(Issynek feltűnt, hogy a murva új, vagy legalábbis már nincs sár). Henry egy
rövidet dudált, hogy jelezze, megérkeztek, mire az anyja megjelent a
küszöbön. Széles mosoly terült el az arcán, piros szemüvege megint
lecsúszott az orráról, mint általában, úgyhogy fölötte kukucskált ki. Issy
tudta, hogy így nem lát, de hirtelen mindennél erősebben vágyott arra,
hogy átölelje. Nyomban ki is pattant a kocsiból, és Caroline felé rohant,
aki kitárta a karját, ahogyan korábban is mindig tette, és azt mondta:

– Szia, kicsim. Örülök, hogy itt vagy. Mostanra biztosan perfektül beszélsz
franciául.

– Azt tudja, hogyan kell Fantát és croque monsieur-t rendelni – mondta
Cassandra, aki örült, hogy ilyen jó színben látja viszont a saját lányát.
Caroline csinos szoknyát és egyszer az életben – hát lehetséges? – magas
sarkút viselt, továbbá egy szép fehér blúzt, apró ezüst melltűvel, amely
egy szárnyát széttáró madarat ábrázolt.

Fekete haja frissen vágva omlott a vállára, és még azt a csökönyös frufrut
is sikerült megzaboláznia. És rúzs is volt rajta.

Cassandra és Henry elismerősen néztek végig a frissen felújított feljárón és
a kőből emelt épületen, amely csak úgy ragyogott a lemenő nap fényében,
háttérben a kanyargó patakkal. A birkák bégettek, és az egyik gesztenyefa



ágai között énekesmadár dalolt.

Amint beléptek, lelkesen felkiáltottak, Issy pedig gyanakvóan nézett körbe
a helyiségben. Nem volt olyan rossz, legalábbis nem olyan rossz, mint
amire számított.

– Először igyunk valamit, utána majd megmutatom a többit – mondta
Caroline. – Tulajdonképpen itt válik igazán érdekessé a dolog – tette
hozzá, mikor átvezette őket a nyitott franciaajtón keresztül a kövezett
teraszra.

A patakra néző alacsony kőfalon egy poharakkal teli tálca állt, továbbá bor
és némi sajt (ismerte az anyja kedvenceit), és Caroline odakészített
néhány sárga és kék csíkos kinti párnát is, hogy kényelmesen leülhessenek
és élvezhessék a látványt.

Issy az ajtóban állt, és továbbra is gyanakvóan nézelődött. Nem így kéne
kinéznie. Üresnek, komornak kéne lennie, egy Charles Dickens-féle
árvaháznak. Most még azok az átkozott kacsák is előkerültek, és őrült
tempóban rohantak feléjük abban a reményben, hogy jut nekik némi
ételmaradék. Ostoba kacsák, gondolta Issy, és hagyta, hogy újra elöntse a
keserűség. Nem értette, miért érzi pocsékul magát, hogy miért akarta
pocsékul érezni magát – csak azt tudta, hogy semmit sem tehet ellene. A
dolgok majd bizonyára helyrejönnek, ha végre viszontláthatja Samet.

– Vacsorázni a kocsmában fogunk, pontban hétkor. Ma este Sarah főz. Ő a
kuktám – tette hozzá Caroline a szülei felé fordulva. – Egyedülálló anyuka,
és a főbérlője éppen most akarja kidobni, úgyhogy hamarosan beköltözik
a pajta melletti kunyhóba. És amikor kinyitom az éttermet, nekem fog
dolgozni. Jó csapat leszünk.

– És az mikor lesz? – kérdezte Caroline apja, de válaszképpen csak egy
sóhajtást és vállvonogatást kapott.

– Amint összeszedem a dolgokat; a bútort megrendeltem, a beszállítók
készen állnak, részben már a menüt is kitaláltam. És eleinte csak pénteken
és szombaton leszek nyitva, esténként.

– Amíg be nem indul a dolog, gondolom – felelte a férfi, majd biztatóan



megemelte a poharát.

– Kiveszem a táskákat a kocsiból – mondta Issy. – Nem az enyémet, persze
– tette hozzá sietősen.

– Ezek szerint a kocsmában alszol? – kiáltotta utána Caroline.

– Hála istennek, igen – vetette oda Issy a válla fölött.

Cassandra felsóhajtott. – A lányod úgy döntött, hogy undok lesz.

Jobban teszed, ha még azelőtt elmondod neki, amit el kell mondanod,
hogy visszaindulnánk.

– És aztán vállalod a következményeket – jegyezte meg a férje.

Caroline arra gondolt, nem lesz könnyű. És azt is tudta, hogy megint
minden az ő hibája lesz.



56. FEJEZET
Henry megitta az italát, majd ment, hogy segítsen Issynek a csomagokkal.
Cassandra aggodalmas pillantást vetett Caroline-ra. – Tehát? Mikor
akarod neki elmondani?

– Egyszerűen csak el kell mondani az igazságot. Azt mondták, ez a legjobb
megoldás.

– Hmm – Cassandra eltöprengett a dolgon. – Azért talán érdemes egy
kicsit finomabban adagolni, tudod… Tulajdonképpen egy szuper
meglepetésről van szó… és hasonlók.

– Ismerem Issyt, és tudom, hogy ez így nem működne –mondta Caroline. –
Nem, egyszerűen csak közlöm vele a tényeket, és aztán…

– Megvárod a csapást. Nekünk, anyáknak mindig vállalnunk kell ezeket a
dolgokat. A sokk után biztosan elgondolkozik róla, és megérti, hogy ehhez
neked semmi közöd sem volt, és ha valaki hibázott, akkor az egyedül az
apja volt.

– Anya – mondta Caroline. – Mindig én vagyok a hibás. Ez mindig így megy
az anyukákkal és a kamaszokkal. Hát nem emlékszel?

Téged hibáztattalak mindenért, beleértve a rövidlátásomat, és hogy nem
tudtam kontaktlencsét hordani, és hogy egy borzalmas bikinit viseltél
Ibizán, ami miatt szörnyen kínosan éreztem magam.

Cassandrából kitört a nevetés. – Még mindig bikinit viselek Ibizán –
mondta. – Szóval jobban teszed, ha nem jössz velem.

Caroline is felnevetett. – Most már én is csatlakozhatnék hozzád a saját
középkorú bikinimmel.

– Min nevettek? – kérdezte Issy, aki éppen visszatért a teraszra.

Ott állt az ajtóban, és olyan vádlóan nézte őket, mintha azon nevettek
volna, hogy milyen rettentően érzi magát.

– Issy – mondta Caroline –, gyere, ülj ide. Valamit el kell mondanom



neked.

– Ugye, nem fogsz megint férjhez menni?! – Issy biztos volt benne, hogy az
anyja erre is képes volna.

– Természetesen nem! Semmi ilyesmiről nincs szó. – Issy észrevette, hogy
a nagymamája megfogja az anyja kezét. – Tehát, akkor mi az?

– Tegnap este meglátogatott valaki – felelte Caroline. – Nagy vihar volt,
villámlott, dörgött az ég, zuhogott az eső…

– Mindent tudok az oxfordshire-i időjárásról – emlékeztette Issy az anyját
türelmetlenül.

– Szóval, megjelent az a nő a kocsmában. Bőrig ázott, akárcsak mi az első
esténken. Emlékszel?

– Persze, hogy emlékszem. Akkor találtam Vak Brendát. Igaz, még nem
tudtuk, hogy szegény vak.

– Nem, nem tudtuk… Tehát, megjelent ez a nő, csinos, magas, szőke…
szóval, vele volt egy kislány is, olyan ötéves forma.

Mindketten át voltak fagyva, kimerültek voltak, egészen Szingapúrból
repültek idáig…

– Szingapúrból? – Issy olyan „Mi-a-fenéről-beszélsz?” – pillantással
méregette az anyját.

– Igen, az a helyzet, Issy – folytatta Caroline. – Tudsz arról egyet s mást,
ami köztem és apád között történt. Nos, az igazság az, hogy apád már nem
akart engem, és beleszeretett ebbe a nőbe.

Issy odébb ment. Hallotta, amit az anyja mondott, habár nem akarta
hallani.

A nagyanyja azonban éles hangon utána szólt. – Maradj, ahol vagy –
utasította. – Hallgasd meg anyádat!

Issy megállt, de továbbra is félig elfordult az anyjától.

– Az apád ezzel a nővel élt abban az időben, amikor velünk élt – mondta



Caroline.

Issy kétségbeesett pillantással nézett a nagymamájára, a sziklára, amelyre
mindig támaszkodhatott. Abban bízott, hogy megérti, meg kell állítania az
anyját, hogy ne mondja el azt, amit nem akar hallani.

– Kérlek, hallgasd végig a mamádat – mondta Cassandra kedvesen. –
Fontos.

– Azt hittem, apa azzal a káprázatos jéghideg kínai nővel volt – mondta
Issy.

– Igen, vele is – felelte Caroline.

Issy lenézett a kőpadlóra. Nem akarta hallani ezeket a dolgokat, de tudta,
hogy muszáj, és hogy nagyon fontos. A cipője orrával piszkálni kezdte a
kövek között zöldellő növényeket. – És most itt van?

– Igen. És itt van a lánya is.

Issy gyomrába hirtelen belehasított a fájdalom, akár egy ökölcsapás. Csak
ahhoz tudta hasonlítani… Ez nem lehet igaz, nem lehet valóság. Ő volt az
apja lánya, egyedül ő. Annyi éven keresztül…

– Mennyi idős? – kérdezte végül.

–Öt éves, Asiának hívják. A nő azt állítja, hogy az apád az apja.

Most értette meg Issy igazán, mit jelent, amikor az ember le van sújtva
valamitől. – Nem igaz! – kiáltotta. – Ez nem lehet igaz! Nem tette volna
ezt velem!

Caroline emlékezett, hogy ugyanezeket a szavakat mondta, amikor
közölték vele, hogy az apja öngyilkos lett. Nem tette volna ezt velem. Azon
tanakodott, vajon Melanie-nak nincs-e igaza, és nem lehetséges-e, hogy
Jamest mégiscsak megölték.

– Nem tudjuk biztosan. Ezért fogunk mindannyian találkozni ma este. Azt
mondják, az igazság kiderül.

– Ki mondja ezt? – kérdezte Cassandra.



Caroline vállat vont. – Hát nem mondja mindenki mindig ezt?

Bízom benne, hogy igazuk van.

Issy végre felé fordult, és láthatóan tele volt haraggal. – Ha nem hagytad
volna el apámat, akkor mindez nem történt volna meg.

Caroline kétségbeesetten Cassandrára nézett. Valahogy érezte, hogy végül
megint ő lesz a hibás. Végül azt felelte.

– Drágám, mindez az előtt történt, hogy elhagytam volna apád.

Velünk egy időben élt azzal a másik nővel is, volt egy közös lakásuk,
szintén Szingapúrban.

– Szingapúrban? – Issy most először fogta fel, hogy mit is mond
tulajdonképpen az anyja ahelyett, amit ő maga hinni akart.

Csendesen rugdosni kezdte a padlót.

– A kislány nagyon riadtnak tűnik – mondu Caroline.

– Nagyon kicsi, és hosszú utat tett meg. Most idegenek között van egy
idegen helyen.

– És apa nélkül – tette hozzá Issy. – Akárcsak én.

– Igen – felelte Caroline.

– Találkoznom kell vele?

– Ma este. A kocsmában.

– Ó. Rendben. Vacsora.

Issy letörten rájuk nézett, majd leült a kőfalra, amely mögött még mindig
reménykedve ácsorogtak a kacsák. – Ez is egy újabb családi összejövetel
lesz – mondta hidegen. – Remélem, udvarias leszek, ahogy mindig is
tanítottad – figyelmeztetett, miközben jeges pillantást vetett az anyjára.

– Én is nagyon remélem – mondta a nagymamája. – És mivel Melanie és a
gyereke a kocsmában fognak megszállni, a legjobb az volna, ha te itt
maradnál az anyáddal. És én meg a nagyapád a kocsmában aludnánk.



Vagy menj oda, és próbálj szerencsét a másik családdal.

– Szerencsét próbálok – felelte Issy rögtön, és nem nézett az anyjára.



57. FEJEZET
Ahogy nézte őket, Cassandrát elöntötte az Issyért és a Caroline-ért érzett
sajnálat. Odament, és átölelte Issyt.

– Eszedbe jutott már, hogy anyádnak mennyire fájhat ez az egész? –
kérdezte.

– Igen, gondolok anyára, tényleg gondolok rá… – de ahogy kimondta, be
kellett látnia, hogy ez nem igaz. Egyetlen pillanatra sem gondolt az
anyjára. De ez is csak azt mutatja, mennyire szerette az apja a másik nőt. –
Rohadék – mondta, majd könnyes szemmel Caroline felé fordult. – Hogyan
tehette ezt veled?

– Semmi baj – mondta Caroline, habár belül remegett a szégyentől és a
megaláztatástól a férje árulása miatt. Több volt ez, mint pillanatnyi
megaláztatás, már amennyiben a megaláztatás lehet „pillanatnyi”, mintha
csak ideiglenes volna, egy szempillantás az időben, amikor értéktelen vagy
mindazok szemében, akik ismernek, sőt azokéban is, akik nem. Ez árulás
volt, ami sokkal rosszabb. Az árulás ugyanolyan szomorúságot okozott,
mint a halál, mert a veszteség felmérhetetlen volt. Az, akit szerettél,
akiben bíztál, akivel örökre együtt akartál maradni, elhagyott. Saját
akaratából. Elhagyott valakiért, akit helyetted választott. Ezen egyetlen nő
sem jut túl.

– Mindegy, csak úgy viselkedem, ahogy állítólag a kamaszok szoktak –
mondta Issy a nagymamájának. – Gondolom, ahogy az anyám is
viselkedett veled.

– Nem egészen – Cassandra nem akarta annyiban hagyni a dolgot.

– Nos? – kérdezte Henry végül, aki már szeretett volna elindulni.
Meglátása szerint az egyetlen dolog, amit tehettek, hogy túljutnak a
dolgon. – Hagyjuk, hogy megtörténjenek a dolgok – javasolta, mire
Caroline elmosolyodott, mert eszébe jutott, kitől is örökölte azt a szokást,
hogy tévesen idéz klasszikusokat.

Issy elgondolkozott. A farmerja és a retro Johnny Halliday pólója



összegyűrődött a hosszú út alatt. – Át kell öltöznöm. Megyek, és hozom a
táskámat – mondta. – Odasietett az ajtóhoz, aztán megfordult, és az
anyjára pillantott. – Nem azért, mert itt akarok maradni. A kocsmában
maradok, de azért köszönöm. Legalább ott van Vak Brenda.

Caroline felsóhajtott, majd az anyjára nézett.

Cassandra vállat vont. – A kamaszok valóban így szoktak viselkedni, de
néha édesek is tudnak lenni, és több szeretetet adnak, mint egy hűséges,
öreg labrador. Emlékezz csak, tapasztalatból beszélek – tette hozzá.

– Ilyesmivel aligha lehet tapasztalatod – jegyezte meg Caroline.

Tény, hogy öt éves féltestvérek általában nem sokszor bukkannak fel a
semmiből.

Miközben várakoztak, Caroline megmutatta nekik a ház többi részét. –
Csak gondoltam, jobb, ha tudjátok, hova ment el a pénzetek – mondta.

– Ez most már a te pénzed – nyugtatta meg az apja.

– Gyönyörű lett – mondta Cassandra, ahogy megnézte a kellemes
hangulatú nappalit, amelynek frissen csiszolt gesztenyefa padlóját
bevilágította a napfény. De eszébe jutott Caroline ragyogó szingapúri
tetőtéri lakása, elegáns élete, és hirtelen megsajnálta az innen-onnan,
aukciókból és a lerobbantabb régiségboltokból összeszedett ócska
bútorok miatt. Megígérte magának, hogy amint lehet, beszél a férjével,
hogy vegyenek Caroline-nak egy rendes díványt és egy vázát, a régi
teáskanna sem kifejezetten szép, még akkor sem, ha a sövényről frissen
szedett virágokat tettek bele.

– Hát nem aranyos? – kérdezte Caroline, miközben büszkén megigazítom a
virágokat, amelyek kissé kidőltek a teáskannából. –

Szeretem ezt az öreg kék-fehér teáskannát. Ónból van. Kész csoda, hogy a
viktoriánus korban élők nem mérgezték meg magukat, amikor forró vizet
öntöttek bele.

– Talán épp a forró víz mentette meg őket – jegyezte meg az apja. – Szép
munkát végeztél, Caroline, és különösen tetszik a vitorla a mennyezet



alatt.

–Jim csinálta – mondta Caroline, ezúttal még büszkébben. – Ő és Georgki.
Velem dolgoztak a pajtán. A barátaim – tette hozzá.

Aztán otthagyta őket Issy szobájában, hogy egy kicsit felfrissítsék magukat,
majd visszament a konyhába, és ott várakozott.

Issy odalent a lenti vendégfúrdőszobában öltözött át, amelyet az étterem
vendégeinek szántak. Széteső falakra, ócska vécére és minimális
kényelemre számított, de ez nagyon szép volt. Az anyja még illatos
szappant is kikészített a folyékony kézmosó helyett, picike papírba
csomagolt szappankákat, amelyeknek isteni illatuk volt. Megmosta az
arcát, majd egy papírkendővel megtörölközött, és azt kívánta, bárcsak
volna itt némi arckrém is, talán szólhatna erről az anyjának… de álljunk
meg egy percre! Tulajdonképpen miről is akar szólni az anyjának?
Tanácsot adni az étteremmel kapcsolatban, amelynek egyébként még a
gondolatát is gyűlölte?

Beletúrt a táskájába, lehúzta a felsőt és a nadrágját, aztán felvette a
Bordeaux-ban vásárolt piros ruhát, és amennyire csak tudta, felhúzta a
melle fölé, hogy minél kevésbé látszódjon. Ettől viszont a ruha még
rövidebbnek tűnt. A fekete magas sarkú cipőt vette fel, amelyet még
Lysander undorító házibulijára vásárolt. Nem akart megfésülködni, mert
szerette, ha olyan, mintha éppen most kelt ki volna az ágyból. Talált
viszont némi Bourjois ajakírt, amit szintén Franciaországból hozott. Úgy
érezte, kicsit túlságosan lila a piros ruhához, de most jó lesz.

Egy darabig a tükör előtt álldogált, és megpróbálta elképzelni, milyen is
az, ha az embernek van egy kishúga. Mindig ő volt az apja „kicsi lánya”, a
„kicsi babácskája”.

Így hívta, amikor éppen nem „szemem fényének” szólította.

– Asia Evans. – Issy hangosan mondta ki a nevet, hogy hallja, hogyan
hangzik. Elfintorodott. Egy dolgot biztosan tudott, mégpedig azt, hogy az
apja biztosan nem hívta volna a gyerekét Asiának.

Behúzta a táska cipzárját, egy utolsó pillantást vetett a tükörbe, úgy ítélve,



hogy kellőképpen felnőttesnek és nagyviláginak néz ki ahhoz, hogy
találkozzon azzal a nővel, akinek meggyőződése, hogy közelebb állt az
apjához, mint ő. Aztán csatlakozott a családjához, akik a konyhában
várták, ahol mindenki szokott várni. Senkit nem ismert, aki a nappaliban
szokott várakozni – mindenki a konyhában, és tudta, hogy ma este sincs
másképp.

– Oké, kész vagyok. – Megállt az ajtó mellett, és élvezettel nyugtázta, hogy
kirívó külseje milyen benyomást tett a többiekre.

Azt kívánta, bárcsak felvette volna a díszes fülbevalóját is – bizonyára az
lett volna az utolsó csepp. A gondolatra elmosolyodott. Mindenki őt
nézte, megdöbbenve, végül a nagyapja megtörte a csendet: – Mindenki
készen van? Akkor indulhatunk. Ahogy kifele mentek, Caroline azon
tűnődött, vajon honnan lett egy ilyen felnőtt lánya, amikor még a múlt
héten csak kisgyerek volt.



58. FEJEZET
Jim aznap egyszer már járt a kocsmánál, amikor elvitte Melanie Mortont
és a lányát. Most ismét oda tartott. Este hét óra volt, és a nagy
találkozóra ment, ahol mindenre fény fog derülni. Azon tűnődött, vajon
Melanie Morton tényleg kikezdett-e vele, amikor ma délután korábban
kitette őket. Jim huszonhét éves volt, és már számtalan alkalommal
flörtölt lányokkal, tizenhárom éves kora óta, amikor a nővére egyik
barátnője a „sáros szobában” (így hívták a kis beugrót az előtérben, ahol
mindenki levetette a sáros csizmáját, mielőtt belépett volna a Thompson-
ház konyhájába) a falhoz nyomta, és a fülébe suttogta, hogy nagyon
helyesnek találja, és hogy nem gondolja-e, hogy szép a melle.
Mindeközben engedelmesen felhúzta a pólóját, hogy Jim kellőképpen meg
tudja ítélni a dolgot, ő pedig engedelmesen megnézte a két kis tolakodóan
rámeredő halmocskát, és belátta, hogy igen, szép.

A tény, hogy a lány ekkor tizenhét volt, ő meg csak épp betöltötte a
tizenhármat, hozzájárult ahhoz, hogy az „idősebb” nőket kedvelte, akik
jóval többet tudtak nála. Legalábbis akkor.

Az azóta eltelt évek során azonban maga is megtanult egy s mást, és
bármikor összefutottak, fesztelenül köszönt és rámosolygott arra a
bizonyos lányra, aki egyébként már férjnél volt, két ikerfiúval, akik
éppannyi idősek voltak, mint Jim régen. A lány, anélkül, hogy elpirult
volna, szintén rámosolygott, és azt mondta: – Jó találkozni veled, Jim, és
lefogadom, hogy te is így érzel.

Kicsit szemtelen, de azért vicces.

Melanie más eset volt. Amikor délután elvitte a kocsmához, a nő
bekötötte a gyereket a hátsó ülésen, és amikor ezzel végzett, előre ült
mellé, és rágyújtott.– Meg sem kérdezte, hogy kér-e, bár Jim nem
dohányzott, és a füstért sem rajongott a kocsijában. Egyébként is úgy
gondolta, nem szabad gyerek közelében dohányoznia. Kinyitotta az
ablakot, és csinált némi huzatot.

– Bocs – mondta Melanie, majd lopva rápillantott, és megrebegtette a



szempilláit, ő is kinyitotta az ablakát, és kifújta rajta a füstöt. – Egyszerűen
nem tudok leszokni róla. Egész életemben dohányoztam.

Jim szólt neki, hogy ostobaság volt kidobnia az ablakon az égő csikket.
Eszébe sem jut, hogy tüzet okozhat? Kinyitotta a hamutartót, és közölte,
hogy legközelebb azt használja.

– Úgy érted, van közös jövőnk, Jim? – Felé fordult, hogy jobban lássa. –
Tudom, hogy csak most találkoztunk, és nem volna szabad ezt
mondanom… Caroline miatt… de nagyon szexinek talállak. A legtöbb férfi
imád engem – súgta a fülébe. – Szeretik a huncut kislányokat.

Jim a döbbenettől alig tudott válaszolni, és azon töprengett, hogy vagy a
nő őrült meg, vagy pedig ő. A kocsmába viszi, is este sor fog kerülni arra a
találkozóra, ahol megbeszélik az apaságot és a gyerek jövőjét. És James
állítólagos meggyilkolását. És most az ágyába akarja csábítani?

Levette a nő kezét a karjáról, amikor befordult a faluba, és hűvösen csak
annyit felelt: – Attól tartok, rossz helyen próbálkozol.

A nő felnevetett, és azt felelte. – Ugyan, Jim, kérlek, ne légy ijedős. Nem
foglak bántani.

Jim lefékezte a kocsit, a kerekek hangosan csikorogtak, aztán a nőre
nézett. – Te ölted meg James Evanst? – kérdezte.

A nő egy hosszú percig belenézett a szemébe, majd visszahanyatlott az
ülésébe. – Tehát te is ugyanolyan hülye vagy, mint az összes többi –
mondta, majd kipattant a kocsiból, kihámozta a gyereket a hátsó ülésről,
és beviharzott a kocsmába.

Jim minderről egy szót sem szólt Caroline-nak. Ha szükségét érzi, úgyis
elmondja.

Most ismét leparkolta a kocsit a kocsma előtt. Pontosan hét óra volt.
Kezdődhet a buli.



59. FEJEZET
Amíg a szülei a Land Roverben várakoztak, Caroline felhívta Georgkit.
Gyorsan elmondta neki a legújabb fejleményeket, mire a férfi elmondta,
hogy beszélt Jimmel, és mindenről értesült. – Csak az igazságról nem –
tette hozzá.

– Az igazságot én sem tudom – mondta Caroline. – De azt reméljük, hogy
ma este fényt deríthetünk a dolgokra, legalábbis részben. El tudnál jönni,
Georgki? Igazán szeretném, ha itt lennél.

– Eljövök. Mindig számíthatsz rám, ne felejtsd.

– Nem felejtem – mondta Caroline. – És nagyon köszönöm. Akkor hétkor?
A kocsmában?

– Ott leszek.

Caroline bepattant a kocsiba, az ő autójával mentek. Az apja bedobta
Isabel táskáját a hátsó ülésre, majd beszállt mellé. Cassandra az unokája
mellett foglalt helyet.

– Nos – mondta Cassandra kedélyesen. – Csodás esténk van, nem igaz?
Egyike azoknak a nagyszerű angol estéknek, amikor az ember azon
töpreng, miért is hagyta el ezt az országot.

– A muslicák miatt – emlékeztette a férje. – A muslicák mindig az ilyen
estéken támadnak.

Issy nem szólt semmit. Az ülésén kuporgott, és húzogatta a szoknyáját,
hogy kicsit megnyújtsa.

– Nem fog menni – mondta a nagymamája. – Rövid és kész.

Ilyet vettél, ezzel kell élned, és légy büszke rá.

Issy a nagymamájára pillantott, és mindketten hangosan felnevettek.

Caroline kiszúrta Jim fehér teherautóját a kedvenc parkolóhelyén, a
sarkon, a templom melletti fák alatt, bár a férfit idegesítette a tetőre
potyogó madárürülék. Georgki Hummerje is feltűnt, az út végén járt, a



domb tetején, és Melanie fekete bérelt kocsija is ott volt, közvetlenül a
kocsma előtt – pont ott parkolt, ahol senki más nem szokott, mert így
elállta a bejáratot.

– Úgy tűnik, mindannyian itt vagyunk – mondta, majd kikászálódott a
kocsiból, és közben beütötte a vállát. Rossz előjel – gondolta, majd
kinyitotta az ajtót Cassandrának. Nem szerencsés, ha ügyetlenkedni
kezdek. Emlékeznem kell, hogy hűvös legyek, óvatos, figyeljek arra, mit
mondok, és mindig a megfelelő kérdéseket tegyem fel. Azt kívánta,
bárcsak tudná, melyek azok.

Jim teherautója mögött állt meg, és Georgki is bedöcögött, helyet keresve.
– Ott, a templom kapuja előtt! – integetett neki Caroline. – Megvárta,
amíg Georgki is leállítja a kocsit, majd elindul feléjük.

– Egek – mondta Cassandra döbbenten. – Milyen nagydarab fickó!

– Látnod kéne a munkaruhájában és a védősisakjában, a villanyfúróval a
kezében – mondta neki Caroline.

– Örvendek – mondta Georgki, majd illedelmesen ráhajolt Cassandra
kezére, amit a nő kedvesnek talált. Caroline bemutatta az apjának és a
lányának.

– Ő Issy – mondta, és a lány vállára tette a kezét.

– Már hallottam rólad. – Azzal a sejtelmes orosz pillantással nézett rá,
melynek láttán Issy azon tanakodott, vajon pontosan mit is hallott.

Gyanakvóan az anyjára bámult, de már el is indultak az utcán a kocsma
felé, ahol Sammy várakozott, szőkén és ducin, sortban és Duran Duran
felsőben.

– Ó, Sammy! Sam! – A két lány nyomban elindult egymás felé.

Félúton találkoztak, hevesen összeölelkeztek, miközben arról biztosították
egymást, hogy mennyire hiányzott nekik a másik. Aztán Issy
visszahúzódott. – Te már találkoztál vele? – kérdezte.

– Nem. Az az érzésem, valamiféle meglepetésnek szánják a dolgot.



Nem volt idejük megbeszélni a dolgokat, mert a nagyszülők mellettük
álltak. Cassandra átölelte Samet, és azt mondta, már mindent tud róla,
nincsenek titkok, aminek hallatán Sam elpirult, és azon tanakodott, vajon
mire gondol.

Ahogy beléptek a kocsmába, rögtön megérezték a levegőt megtöltő
ismerős illatokat: a tűzre vetett fahasábok és a csirkés pite, a sör, a bor, az
ételek szagát.

– Gondolom, Sarah már elkezdett főzi – mondta Issy, mire Sam bólintott,
és megjegyezte, hogy az ügyetlen Lily is eljött ma este, hogy segítsen, amit
Maggie a házi feladata elhanyagolása miatt nem díjazott különösebben,
de mégsem szólhatott bele a dologba – ha Lily anyukája megengedte.
Azonkívül tisztában volt vele, hogy Sarah és Lily megőrülnek a
kíváncsiságtól, és alig várják, hogy lássák, mi fog történni.

Jesus a konyhába vezető ajtó előtt álldogált. – Ma este itt eszünk –
mondta, miután mindenki bemutatkozott egymásnak. Elismerésen
mosolygott Cassandrára, kezet fogott vele, és azt mondta, nem is tudta,
hogy Caroline-nak ilyen „helyes” anyja van. Cassandra várt egy kicsit,
elszámolt tízig, aztán elmosolyodott, és megjegyezte, hogy világéletében
ezt mondták róla.

Követték Jesust a konyhába, ahol Maggie várt rájuk. Sarah a tűzhely fölött
szorgoskodott, miközben Kicsi Billy az ülőkéjében lelkesen előre-hátra
lökte magát zokniba bújtatott lábacskájával. Lily mosogatott, majd
hirtelen szégyenlősen, híréhez méltóan elejtett egy tányért, mire azt
mondta, a fenébe, jaj, sajnálom, és gyorsan feltakarította. Maggie
mindenkit mosolyogva üdvözölt, Jim pedig a háttérben várakozott, lévén
nem családtag.

Caroline azonban észrevette. – Anya, szeretném, ha megismerkednél
Jimmel – mondta, majd megfogta a férfi kezét és közelebb húzta. –
Figyelmeztettem, hogy a szeretőmként fogom bemutatni, de az a gond,
hogy ez nem igaz…

Jim mérges pillantást vetett rá; nem ez a legjobb módja, hogy
bemutatkozzon a barátnője édesanyjának. Márpedig Caroline most a



barátnője volt, vagy az lesz holnap, ha végre kettesben tudnak maradni.

Issy a macskát kereste. Nem meglepő módon a konyhaasztalon feküdt, de
felnézett, amikor Issy megszólalt. – Ó, nézzétek, itt van Vak Brenda is! – A
macska kipréselt magából egy alig hallható berregést, amelyet
dorombolásnak szánt, amikor Issy felvette, és magához ölelte.

– Emlékezett rám – mondta Issy hálásan.

Caroline körbenézett. Melanie-nak nyoma sem volt.



60. FEJEZET
Jim körbenézett. Gyorsan számba vette, kik vannak jelen: Jesus és Maggie,
Sam és Issy. Caroline Cassandrával és Henryvel, ő Georgkival, a háttérben
ott téblábolt Sarah és Lily. Talán Kicsi Billyt is hozzá kéne számolnia a
jelenlévőkhöz – lehetséges, hogy később még tanúként ö is számításba
jöhet. Ezek szerint tizenegyen voltak a konyhában, vagyis tizenegyen és
még egy fél – Billy. A show-műsor sztárjai azonban még nem jelentek meg.

– Már csak egyvalaki hiányzik – mondta Caroline, aki Markra gondolt.

– Kettő – mondta Issy, Jamesre gondolva.

– Ha egy Agatha Christie-regényben volnánk, akkor erre a találkozóra a
könyvtárban kerülne sor – jegyezte meg Jim, miközben elfogadott egy
pohár sört Jesustól. Hálásan belekortyolt az italba, majd lenyalta a habot
a felső ajkáról. – Mind a gyanúsítottak és érintettek együtt, úgyhogy Poirot
elmondhatja nekik, ki volt a tettes.

– Nem mindig a komornyik az? – kérdezte Cassandra, majd megköszönte
Maggie-nek a Martinit a két olajbogyóval, ami ritkaságnak számított az
angol kocsmákban.

– Bárcsak itt volna most Poirot, ő mindig tudja, mit kell tenni – mondta
Caroline. Visszautasította az italt, azt akarta, hogy tiszta maradjon a feje.
Nagy volt a tét a saját élete és Issy szempontjából is, nem beszélve a
másik gyerekről. Szegény kislány, apa nélkül maradt, körbeutazta a fél
világot, hogy az anyja bemutassa, mint egy… mint egy micsodát? Egy
emberi fait accomplit? A lányára pillantott, aki a melléhez szorította a
macskát; kimerültnek tűnt és kissé nevetségesnek a szörnyű piros ruhában
(mire gondolhatott Cassandra?!), amelyből kilógott a cicije. Caroline
elkapta a pillantását, és rosszallóan intett neki, hogy húzza fel a ruhát.
Issy, hasonlóan rosszallóan, de engedelmeskedett.

– Majdnem elfelejtettem, hoztam neked valamit. Odaadom most, mielőtt
a többiek ideérnek – mondta Issy Sam-nek. – Úgy értette, mielőtt azok
ideérnek, és tönkretesznek mindent.



– Milyen aranyos! – mondta Sam, és rácsodálkozott a Párizsi este parfum
sötétkék üvegcséjére. – Köszönöm, hogy gondoltál rám.

Issy megvonta a vállát, jelezve, hogy ez természetes. – Ez amolyan régiség,
a parfüm. A negyvenes vagy ötvenes években volt divatos. Akkoriban
menőnek számított.

– Csodálatos illata van – jegyezte meg Cassandra nosztalgikusan. – És elég
öreg vagyok ahhoz, hogy emlékezzem rá.

– Nem! – mondta a két lány hitetlenkedve, éppen akkor, amikor kinyílt az
ajtó, és besétált rajta az aprócska Asia Evans. Pontosabban betolták rajta.

Caroline egy pillanatra ledermedt. Aztán talpra szökkent, akárcsak
Cassandra és Maggie. Mindannyian a gyerek felé indultak, aki csak állt,
őket nézve, öklével a szájában, tágra nyílt, sötét áfonyaszínű szemével.

– Gyere csak, kincsem – mondta Maggie, majd felnyalábolta. – Gyere, ülj
ide velünk az asztalhoz, együtt majd megvacsorázunk.

Gondolom, szeretnél egy üdítőt, igyál egyet, utána pedig mondd el, hol
van anyukád.

Asia egész teste megfeszült. Még arra sem volt hajlandó, hogy behajlítsa a
térdét, és leüljön.

– Nos, rendben – mondta Maggie – Nyugodtan álldogálhatsz is, Caroline
és én köztem.

Asia állt, a padlóra szegezte a tekintetét, és továbbra is kicsiny öklét rágta.

Caroline érezte a feszültséget az aprócska testben. Újra elöntötte a
szánalom és a részvét. Az asztal fölött a lányára pillantott, aki visszanézett
rá Vak Brenda feje búbja fölött. Olyan közel emelte az arcához Vak
Brendát, hogy Caroline-nak az volt az érzése, nem akarja, hogy Asia
meglássa.

– Angyalkám, hol van az anyukád? – kérdezte Caroline Asiát, de a kislány
csak még mélyebbre horgasztotta a fejét.

– Az a ribanc itt hagyta, hogy egyedül vigye el a balhét – mondta



Cassandra.

– És tökéletesen tudta, mit csinál – tette hozzá Jim, majd felpattant, és az
ajtóhoz sétált. Ahogy jól sejtette, Melanie odakint állt, és hallgatózott.

– Akár be is bejöhetnél, most, hogy van közönség – mondta Jim, ahogy
kitárta az ajtót, és színpadias mozdulattal betessékelte. – Az egész színpad
a tied – tette hozzá, miközben a Versace illatba burkolózó nő elment
mellette.

Aztán Melanie hirtelen elvesztette az önuralmát, vagy a fejét, vagy esetleg
a szívét is, mert egyszerűen térdre esett, és potyogni kezdtek a könnyei.

– Nem is tudjátok, milyen nehéz – nyöszörgött, majd arca elé emelte a
kezét. – Fogalmatok sincs róla, milyen érzés tökéletesen egyedül lenni,
nekem és Asiának. James sosem hagyott volna így magunkra bennünket,
soha…

– Nem hagyott magatokra – mondta Caroline hűvösen.

– Te magad mondtad, hogy megölték.

– Nem vagyok benne biztos – felelte Melanie zavartan, majd egy pillanatra
felnézett a többiekre.

Caroline azon töprengett, hogy vissza táncol-e attól, amit korábban
mondott.

– Én azt gondolom, hogy megölték – mondta Issy, Melanie-t figyelve, aki a
szűk fekete szoknyában ügyetlenül felállt. Fekete átlátszó blúzt viselt
hozzá, egy nagy masnival. A világos sminknek köszönhetően és hogy nem
volt rajta rúzs, az egész nő egy ártatlan kék szempár és hosszú szőke haj
volt.

Caroline arra gondolt, hogy furcsa, hogy a gyereke egyáltalán nem hasonlít
rá, nem kék a szeme és a bőrszíne is más. – Mark szerint is megölték
Jamest – mondta. – Az üggyel a rendőrség foglalkozik.

Melanie lesimította formás csípője körül a szoknyáját.

Váratlanul nyugtalannak tűnt. – Igen, nos, engem aligha idéznek meg



tanúként a tárgyalásra – mondta védekezésképpen –, nem is voltam
Hongkongban, amikor… –…amikor történt – fejezte be Issy a mondatot.
Összefonódott a tekintete Melanie-éval. Aztán Issy állítólagos kishúga felé
fordult.

– Ki az igazi anyukád? – kérdezte.

Minden szem Asia felé fordult, aki továbbra is lehajtott fejjel, némán
álldogált.

– Talán bizonyítania kéne a dolgot valamivel – mondta Henry Melanie-
nak, aki megint elsírta magát. Jesus felpattant, és adott neki néhány papír
zsebkendőt. A nő elvett egyet, és megtörölgette a szemét. Egy tányért
megint elejtettek a háttérben, és Sarah rákiáltott Lilyre, aki sűrűn
bocsánatot kért mindenkitől, aki figyelt rá.

– Maga nem lehet Asia anyja – mondta Issy Melanie-nak.

– Az apám sosem kezdett volna egy olyan nővel, mint maga.

Tudta, hogy milyenek a finom nők, nézze csak meg az anyámat. Tudom,
hogy az apám tudott szeretni, hogy mit akart a szeretettől, és tudom azt
is, hogy engem szeretett.

Asia, akiről Melanie mintha teljesen elfeledkezett volna, hirtelen sírni
kezdett. Issy odament hozzá, és a vállára tette a kezét.



61. FEJEZET
Melanie átment a bárba. Egy perccel később visszajött egy dupla vodkának
látszó itallal. Abban mindenki biztos volt, hogy nem víz volt.

Henry felállt az asztaltól, és kihúzott a nőnek egy széket. – Üljön le,
Melanie – mondta. – Velem szemben.

A másik aggodalmasan ránézett. – Köszönöm – mondta, miközben
nyilvánvalóan azon tanakodott, miért ilyen kedves vele hirtelen.
Belekortyolt a vodkába, és letette a poharat az asztalra.

Aztán Jesus odament a bárpulthoz, és visszajött egy újabb pohár sörrel
Jimnek és magának, és egy második Martinival Cassandrának.

Aztán leült, és mindannyian megint csöndben Melanie felé fordultak.

– Az első dolog, Melanie – kezdte Henry. – Mivel azért jött, hogy
elmondja, hogy James Asia apja, maga pedig az anyja, bizonyára magával
hozta a kislány születési bizonyítványát. Szeretnénk látni.

– Hah! Tudtam, hogy meg fogják kérdezni. Várjanak csak! – felelt Melanie
diadalmasan. Megint kortyolt egyet a vodkából, hátratolta a székét,
felpattant, és kiment.

Hallották, ahogy felsiet a lépcsőn, majd ismét lejön. Egy darab papír volt
nála. Még egyet kortyolt az italából.

– Nos, itt van tehát. A bizonyíték. – Az asztalra tette a papírt.

Henry elolvasta, majd átnyújtotta Cassandrának, aki szintén elolvasta, és
továbbadta Caroline-nak.

– Mindenki, figyelem! – mondta Henry. – Ez Asia érvényes születési
bizonyítványa. Az áll rajta, hogy James Evans az apa, Melanie Morton
pedig az anya. Mindkét szülő aláírása ott van rajta, és a pecsétek is
érvényesnek tűnnek.

Caroline ismét elolvasta, és még mindig nehezére esett elhinnie a dolgot.
Hogyan lehetséges, hogy James ezzel az otromba közönséges lófogú és



ragadozó szemű nőszemélyel csinált gyereket?

Hogyan is szerethette? Felidézte, hogy ő meg James hogy szerették
egymást, hogy milyen gyönyörű volt (ha volt férfi, akit valaha gyönyörűnek
lehet nevezni, az James volt), és ő milyen fiatal volt és mennyire
szerelmes. Csodálatos kapcsolat volt. Nem tartott örökké, de most mégis
hálás volt azért, hogy része lehetett benne, és úgy emlékezett Jamesre,
amilyen régen volt, nem pedig akként, amivé később lett.

Melanie hátradőlt a székében, és rágyújtott egy cigarettára. – És most?

Jim felpattant, és kikapta a cigarettát az ujjai közül. – Itt nem lehet
dohányozni – mondta. A mosogatóban elnyomta a csikket.

–Jól tetted – súgta Ügyetlen Lily a férfi fülébe – Igazi ribanc, nem igaz?

Sarah megrázta a fejét, és jelezte, hogy Lily ne avatkozzon bele.

– Bocsánat – mondta Lily. – Kissé elragadtattam magam. – Aztán mindkét
lány ismét nekidőlt a mosogatónak, összefont karral, és kíváncsian várták,
mi minden fog még történni.

Melanie megnyugodva hátradőlt. – Tehát, most azt akarják tudni, miért
vagyok itt? James lányával? – A hangja, amely a vodkának köszönhetően
egy-két fokozattal megemelkedett, újra diadalittasan csengett. Jesus intett
Maggie-nek, hogy hozzon még egy dupla vodkát. Az ital már sok embernek
megoldotta a nyelvét, és a részegek mindig igazat beszéltek.

– A lányom… nekem és a lányomnak segítségre van szükségünk. Anyagi
segítségre. James semmit sem adott nekem. Egy fillérem sincs. És
természetesen nem tudok dolgozni egy ilyen kisgyerek mellett, akire
vigyáznom kell, úgy értem, ez túl sok nekem, a férfi legalább a gyerekéről
gondoskodhatott volna. És rólam is, persze, Asia anyjáról – tette hozzá,
majd Caroline-ra mosolygott. -Te is tudod, mit jelent ez, nem igaz?
Leszámítva, hogy biztos vagyok benne, hogy James szépen gondoskodott
Issyről. Azt mondta, hogy rengeteg pénze van.

Caroline-nak eszébe jutott a gyászos válási megállapodás.

Mostanra persze már tudta, hogy Jamesnek súlyos anyagi problémái



voltak, máskülönben tényleg gondoskodott volna Issyről. – Egyáltalán nem
volt pénze, amit bárkire is hagyhatott volna – mondta. – Ez az igazság,
Melanie. Nincs semmiféle pénz.

– Ó, dehogy nincs! – mondta Melanie, aki már belekezdett a második
duplájába. A szeme összeszűkült. – Ott van a hongkongi számláján. Egy
nagy letét Isabel Evansnak, amihez a tizenhatodik életéve betöltésekor
férhet hozzá.

– Tizenhat! – kiáltott fel Cassandra. – De hiszen az a jövő héten lesz.

– Miféle letétről van szó? – kérdezte Caroline. – Nem tudok semmiféle
letétről, csak arról, amelyből a lányom iskoláztatását fizetem.

Melanie vállat vont. – James maga mondta ezt. Azt mondta, egy csomó
pénze van, Asiának. Márpedig én vagyok az anyja, úgyhogy ez azt jelenti,
hogy az a pénz az enyém.

– Nem vagy az anyukám – mondta Asia.

Mindenki döbbenten a kislányra nézett, aki ismét sírni kezdett, zokogott,
hátravetette a fejét, csorogtak a könyei.

Issy felkapta, és Sam is nyomban mellette termett. Felvitték, és bedugták
Sam ágyába. Asia még jobban üvöltött.

– Ó, istenem, Melanie-t akarja – mondta Issy. – Azt hiszem, tényleg a
húgom.

A konyhában, még mindig az asztal körül üldögélve, Henry tudta, hogy
Melanie hazudik. – Szeretném látni az útlevelét, Melanie – mondta.

A nő hirtelen felegyenesedett, láthatóan megrémülve. – Csak a
hatóságoknak vagyok hajlandó megmutatni az útlevelem. Magának nincs
joga…

– Azt hiszem, van.

– Nos, nincsen. Ennyit erről. – Lehajtotta az ital maradékát, majd ott ült
némán, és a férfit fürkészte.



Maggie felpattant, és kiment a szobából.

–Jobb volna, ha egyszerűen megmutatná nekünk – mondta Henry. – Akkor
nem kéne felhívnom a rendőrséget.

– Mit beszél, még hogy a zsarukat…

Maggie visszatért az útlevéllel. – Az emberek mindig a fehérneműjük közé
dugják a dolgaikat – mondta, majd átnyújtotta Henrynek.

A férfi kinyitotta, megnézte a fényképét, majd ellenőrizte a nevet.

– Érdekes – mondta, és körbenézett az asztaltársaság tagjain. – Hadd
mutassam be nektek Jacqueline Ferrist. Egyedülálló. Harmincnyolc éves.
Szingapúri lakos. Nincs gyereke.

Caroline megkönnyebbült. Tehát nem Melanie volt Asia anyja. Talán az
egész sztorija kitaláció volt, ördögi terv, hogy pénzhez jusson. A tekintete
találkozott Cassandráéval. – Hál’ istennek – suttogta az anyja.

Melanie meredten nézte az asztalt, és a jégkockával teli poharat babrálta.

Henry kivett egy darab papírt az útlevél lapjai közül, és elolvasta. – Ez egy
levél a valódi Melanie Mortontól, amelyben engedélyezi, hogy ez a nő,
Jacqueline Ferris, magához vegye a lányát, Asia Morton Evanst, és egy
hónapra elhagyja vele az országot. Ügy tűnik, Asia valódi anyja bármire
hajlandó volt, hogy pénzt szerezzen.

– Nagyszerű, Hercule – mondta Jim, aki látta, hogy a játéknak vége.

Jesus kinyitott egy palack bort. Maggie elővett néhány poharat. Sarah is
életre kelt, és behozott egy tál túlsütött csirkefalatkát, amit Maggie vagy
Caroline soha nem szolgált volna fel, de ennyire volt idő, különösen így,
hogy ilyen sok minden történt.

Henry a lányára pillantott. Az unokájára gondolt, aki odafent volt a
kislánnyal, James másik lányával. – Nos, Caroline – mondta –, azt hiszem,
most már tudjuk az igazságot.

Caroline nem volt benne annyira biztos. Akkor Asia valóban James gyereke
volt, vagy nem?



62. FEJEZET
Hongkongban Gayle Lee Chen abban a pillanatban tudta, hogy valami
nincs rendben, amikor kinyílt a lift ajtaja, és belépett elegáns lakásába.
Egyetlen fehér zakós, fehér kesztyűs inas sem jelent meg, hogy üdvözölje.
Egyetlen fekete ruhás és fodros kötényű cselédlány sem érkezett a
fogadtatására. Egy pillanatig némán állt, majd odasétált a padlótól a
mennyezetig magasodó enyhén aranyló üvegű ablakokig, amelyek kizárták
az erős napot. Elsősorban Repulse Bay látványa miatt jött ide lakni.
Napközben túlzsúfolt város volt, háttérben az ólomkék tengerrel, ahol
monszun idején a hajók hatalmas, fehér tajtékkal habzó hullámokban
hánykolódtak. Gayle Lee azonban legjobban az éjszakát kedvelte. Ilyenkor
a város milliónyi neonfényben pompázott, rubin és zafír, smaragd és
milliónyi drágakőfényben, amely azokra a valódi drágakövekre
emlékeztették, amelyeket gyűjtött, és a nyakában, a csuklóján és az ujján
viselt.

Egy hosszú percig állt az ékszerdobozát – ahogy a városát nevezte –
csodálva, mielőtt visszafordult volna a bejárat melletti asztalhoz. Már
akkor észrevette a ládikót, amikor besétált, de úgy döntött, nem vesz róla
tudomást. Most azonban már nem tehette többé. Abban a díszes
ládikábán volt a jövője.

Amikor kinyitom, ott feküdt előtte a pisztoly, amely kioltotta James életét.

Azon az estén, amikor mindez történt, a hajóig követte Jamest, majd a
bárokig, és a kocsiban várakozott, mígnem James később egyedül
visszament a hajóra. Ittas volt, a fogadáson elájult. A nő azt remélte, hogy
a férfit hibáztathatja majd a hiányzó milliókért, és így leszállnak róla a
gengszterek.

Meglátta az Hermés táskát a sállal, és valahogy megérezte, hogy ez a
búcsú ajándéka, mintha mindazok az együtt töltött évek semmit sem
jelentettek volna. Mégsem volt képes elviselni a férfi kiontott vérét, ezért
gondosan a fejére tekerte a kendőt. A férfi kinyitotta a szemét, és
meglepetten ránézett.



Vajon felismerte? Azt remélte, hogy nem. Nem örült volna, ha James
utolsó emléke róla az a kép, ahogyan meghúzza a pisztoly ravaszát.

Senki sem hallotta. Senki sem látta. Vagy ha mégis, nem vettek róla
tudomást. És James, az ő szeretett Jamese nem volt többé. Soha többé
nem lesz másé. Egyedül ő ismerte életének utolsó pillanatait.

Ez volt az ő végső titka.

Most a lakás üres volt. Gayle Lee levetette magáról a cipőjét, és mezítláb
átment a hálószobába. Az eltűnt cselédek egyébként is utálták, utálták a
gőgősségét, a tökéletességre törekvését, hogy egyáltalán nem érdekelték,
csak az, hogy teljesítsék a parancsait.

Gayle Lee Chen nem az emberségességéről volt híres, ugyanakkor éppen a
hidegsége vonzotta Jamest. Tisztában volt vele, hogy a férfi meg akarja
hódítani, azt akarja, hogy az övé legyen; évekig küzdött vele, elhagyta érte
Caroline-t, újra és újra visszatért hozzá.

Elvarázsolta a férfit, a kéjvágyának és a pénzéhségének köszönhetően. De
aztán James végül beleszeretett valaki másba, és ezzel az érzéssel
szemben Gayle Lee tehetetlennek bizonyult. És a nőnek rá kellett jönnie,
hogy ő is csak közönséges halandó.

Egy gyors, az éjjeliasztalon álló kis arany Cartier órára vetett pillantás
elárulta, hogy kevés ideje van, és sietnie kell.

A ládikát a pisztollyal az a férfi hagyta a lakásában az asztalon, akinek
dolgozott, az, akinek a pénzét befektette, vagyis akinek a pénzét ellopta.
Annyi éven keresztül sikerült megúsznia a dolgot, néha be is fektetett,
busás összegeket utalva vissza neki. Néha azonban nem. De valahogyan
mindig sikerült megúsznia. Most azonban, mint általában a
piramisjátékoknak, ennek is vége lett. És a férfi válasza ott várt rá a
dobozban. Tudott Jamesről. Mindent tudott, és pontosan tudta, hogyan
állhat bosszút. De adott neki egy esélyt. A pisztoly? Vagy a rendőrség?

Gayle gyorsan lezuhanyozott, majd leült a fésülködőasztalához.

Megnézte magát a 17. századi, aranyozott indákkal és levelekkel
keretezett velencei tükörben. A rövid platinaszőke haj volt az



ismertetőjegye. Ahogy belépett valahova, mindenki azonnal felismerte.
Most levette a parókát. Senki sem tudta ezt, leszámítva azt a férfit
Indiában, aki a legjobb minőségű európai hajból készítette neki. „Egy szűz
haja” – szokta mondani kuncogva.

Gayle a gyönyörű tükörben megnézte ezt a másik nőt. Ugyanaz a kínai
asszony volt, aki a régimódi sötétkék kabátban és bőszárú nadrágban
játszott szerencsejátékot. Egyetlen pillanat alatt városi elegáns dámából
közönséges parasztasszony lett.

Letörölte a sminket, majd felvette a sötétkék kabátot és nadrágot. Könnyű
pamutcipőt húzott, majd begombolta.

Nem vesztegette az időt. Gyors pillantást vetett a luxuslakásra, amelyben
mindig ő volt az „úr”, majd kiment a hallba, kivette a pisztolyt a ládikából,
ellenőrizte, hogy megvan-e töltve, aztán bedugta a zsebébe egy gumival
átkötött dollárköteg mellé.

Utolsó pillantás a tükörbe, amely most egy kicsi, idősödő kínai asszonyt
mutatott, aki bárki lehetett a hatalmas országból. Húsz perc alatt sikerült
száz évvel visszatekerni az időt. Pontosan úgy nézett ki, ahogyan az anyja,
és az anyjának az anyja, amikor feltekerték a nadrágszárukat, és dolgoztak,
előrehajolva, térdig vízben a rizsföldeken. Végül is nem ért el semmit.

A szolgálati liftet választotta, mivel nem akarta a luxus magánliftet
használni, amely a lakásába nyílt. Senki sem vette észre a távozását. Senki
sem nézett rá. Senki sem foglalkozott vele.

Alig fél órával később Huang rendőrfelügyelő az elegáns kis liften ment fel
Miss Chen lakásába. Nála volt a letartóztatási parancs James Evans
meggyilkolásáért. A nő nem volt otthon. Senki nem volt ott. Huang
felügyelő elkésett. Hongkong nagyváros volt. Kína nagyon nagy ország.
Ezen a helyen gyerekjáték volt felszívódni.

Örökre.



63. FEJEZET
–Jobb, ha elmondja nekünk az egész sztorit – mondta Henry Melanie-nak
a kocsmában. – Vagy nekünk, vagy a rendőrségnek.

– Jesszusom! Azért nem kéne ennyire messze menni… – Melanie bele
szipogott a papír zsebkendőbe.

– De kell – mondta Cassandra. – Egy gyerek is képben van.

Melanie felpillantott az átnedvesedett zsebkendő fölött. Miután rájött,
hogy átláttak a szitán, felült, a térdét összezárta. Megigazította a masniját,
és azt mondta: – Nos, rendben. Asia nem az én gyerekem. Csak azért
csináltam, hogy segítsek valakinek. Az anyja nem volt rá képes, és
segítségre volt szüksége. Úgy értem, a lány valóban James lánya.

Caroline felsóhajtott. Már azóta visszatartotta ezt a sóhajt, hogy először
megpillantotta Asiát, az áfonyaszínű szemét, a kreol bőrét, az
„elveszettségét”. – Szegény kicsike – motyogta.

– Nos, legalább végre tudjuk az igazságot – mondta Cassandra.

– Már amennyiben Melanie valaha is igazat mond – emlékeztette őket
Jim.

A nő megvető pillantást vetett rá. – Nem szoktam hazudni. Csak azért
csináltam, hogy segítsek.

– Úgy érti, pusztán azért hazudott, hogy segítsen. – Cassandra nem
engedte el könnyen a dolgot.

Ó, istenem, Issynek tehát tényleg van egy kishúga – gondolta Caroline –,
nos, egy féltestvére. Mit fog gondolni? Mit fog tenni? A helyzet eddig sem
volt túl könnyű köztük… és most? És egyébként is – jutott eszébe hirtelen
–, mi legyen Asiával?!

– Folytassa, Melanie – mondta Henry. – Illetve, azt hiszem, mostantól
Jacqueline-nak kellene hívnunk.

– Jackie. Mint Kennedy, tudja.



– Csak éppen a gyöngyök nélkül – jegyezte meg Cassandra, gondolatban
hozzátéve: „és a színvonal nélkül”.

– Oké. Tehát. Szingapúrban élek már egy ideje. Egy koktélbárban
dolgozom, a leginkább talán hosztesznek lehet nevezni… rendes hely, ne
gondoljanak rosszra, nem kell produkálni magunkat a vendégeknek.

Körbepillantott a többieken. Látta, hogy figyelnek.

– Nos, igen, tehát – mondta sietősen. – Ott volt ez a fiatal nő. A szemben
lévő butikban dolgozott, ruhákat ad el, szép holmikat, nem a legdrágább
fajtát, de nem is ócskaságokat. Ezt a blúzt is ott vettem – mondta, majd
ismét végigsimított a masnin, mire a többiek részéről türelmetlen sóhajtás
volt a válasz.

– Igen, tehát, többször találkoztunk az utcán, amikor kinyitotta a boltot
például, és ilyenkor ugye köszöntünk, megálltunk egy percre,
beszélgettünk… Egy idő után együtt ebédeltünk, és elmeséltük egymásnak
a történetünket. Elmondta, hogy halálosan szerelmes, a férfit Jamesnek
hívják, és hogy ő is annyira szereti, hogy úgy érzi, mintha a föld fölött
lebegne, vagy álomban lenne.

Caroline fájdalmat érzett a mellkasában, pontosan ott, ahol –
megesküdött volna rá – valaha érző szív dobogott. James, ó James!
Hogyan? Miért? Mi lett velünk, a szerelmünkkel, a föld fölött lebegéssel?

– Asia anyját valóban Melanie Mortonnak hívják. Rendes lány.

– Jackie Caroline-ra nézett, és figyelte, hogyan reagál, de ő csak lehunyta a
szemét, és sápadt arcán semmilyen érzelem nem tükröződött.

– Tehát, Melanie teherbe esett. James azt mondta, nem tudja feleségül
venni. „Még” nem tudja feleségül venni, tette hozzá – Jackie felnevetett. –
Maguk is észrevették, hogy mindig van egy „még”?

– Szóval, Melanie-nak megszületett a gyereke. James nem volt ott, amikor
világra jött, éppen üzleti úton járt, úgyhogy az anyja az Asia nevet adta a
babának – a kontinens után, ahol megfogant.

Melanie egyébként félig thai, félig vietnami.



– Tehát – folytatta a nő –, akárcsak számtalan más ember, akivel az
utazásaim során találkoztam, Melanie-nak sem volt családja.

Ennek ellenére rendben voltak a dolgai, meg tudott élni a pénzből, amit a
boltban keresett, míg jött a gyerek, és James bérelt neki egy kellemes
lakást a közelben. Aztán James elkezdett eltűnni, a pénz elfogyott, néha
küldött neki, néha nem…

Ismerős történet, gondolta Caroline – pontosan ugyanez történt vele is,
ráadásul nagyjából ugyanebben az időszakban.

– Amikor James mégis eljött, és meglátogatta Melanie-t, úgy tűnt, tényleg
szereti a kislányát. Mindkettejüket rettenetesen elkényeztette, ruhát és
ajándékot vásárolt nekik, elvitte őket mindenhová és hasonlók. Melanie
azt mondta, sosem érte be kevesebbel, minthogy elmenjenek egy elegáns
és jó étterembe Asiával. Már amikor James még ki tudta fizetni, de néhány
évvel később már nyilvánvaló volt, még Melanie-nak is, aki pedig teljesen
elvakultan imádta, hogy James nem fogja feleségül venni, és hogy súlyos
anyagi gondokkal küzd. A bárban, ahol dolgoztam, pletykákat lehetett
hallani, és én is kérdezősködni kezdtem. Senki sem tudott semmit,
leszámítva, hogy James szemmel láthatóan több életet élt egyszerre, és
mindenki tudott rólad, Caroline, a lányodról is és a válásotokról. És tudtak
Gayle Lee Chingről is…

– Chen – helyesbítette Caroline automatikusan. – Gayle Lee Chen.

–Ja, igen, Chen. Nos, aztán Jamest ugye megölték…

– Honnan tudja, hogy megölték? – kérdezte Henry.

– Én nem tudom, de a valódi Melanie tudta. Azt mondta, James
túlságosan is szerette a gyerekét ahhoz, hogy ilyesmit tegyen, és hogy
soha nem hagyta volna őket magukra, egy penny nélkül.

Márpedig pontosan ez történt. És ez az oka annak is, hogy idejöttem,
Asiával, hátha ki tudok magukból, zsugori rohadékokból sajtolni némi
pénzt az igazi Melanie-nak… mert ő sosem tenné. Ott dolgozik abban a
butikban, heti hét napban, óvodába járatja a gyereket, és holt fáradtra
robotolja magát… úgyhogy felvetettem, hogy idejövök Asiával. Azt is én



javasoltam, hogy én leszek a gyerek „anyja”, hogy megszerezzem a pénzt,
ami jár neki James-től.

– És pontosan mit remélt, hogy maga mennyit fog kaszálni az üzletből? –
kérdezte Henry.

– Hogy érti ezt? Én pusztán szívességet tettem Melanie-nak.

Megtenni azt, amit ő magának kellett volna.

– Melanie bizonyára túlságosan büszke – jegyezte meg Caroline, aki
tökéletesen értette a dolgot. Hiszen ő maga is volt már ebben a
helyzetben.

– Feltételezem, ötven százalékot akart, bármennyit sikerül is végül
kicsikarnia – mondta Henry Jackie-nek.

A nő elszántan visszanézett. – Na és? – kérdezte, majd megvonta a vállát.
– Nélkülem semmijük sem volna.

Caroline az apjához fordult. – Bármi is a történetük, most már
nyilvánvalóan nekünk kell a valódi anya és Asia gondját viselnünk.

Ebben egyetértettek. Cassandra bólintott. – Hát persze. Jackie-nek pedig
nyomban távoznia kell.

– Hogyan?! – kérdezte a nő. – Hiszen gondoskodnom kell a gyerekről!

– Nem, nem kell – mondta Caroline. – Ezt bízd rám. Közben pedig félhívom
Markot Szingapúrban. Elmondom neki az egész dolgot, és hogy James
gyerekét mindaddig itt tartom, amíg ki nem találjuk, hogy mi legyen.

– Ha úgy találjuk, hogy a valódi anya is megbízhatatlan, lehet, hogy a
hatóságokhoz kell fordulnunk – figyelmeztette Henry.

Caroline megértette, hogy az apja arra gondol, hogy ebben az esetben ő
nevelné James másik lányát. Felsóhajtott, és Issyre és a már egyébként is
feszült viszonyukra gondolt. Azon töprengett, vajon hová fog vezetni ez az
egész.

– Először is felhívom a légitársaságot – mondta Henry. – Gondoskodunk



róla, hogy Jackie eltűnjön.

– Amilyen gyorsan csak lehetséges – mondta egyetértően Maggie. – Utána
majd meglátjuk, mit tudunk kezdeni az igazi anyával.

Maggie mögött Sarah feltett a tűzhelyre egy kanna vizet, Lily előkészítette
a Darjeeling teát a teáskannába, és mindenkinek csendben odatett egy
teásbögrét anélkül, hogy eltört volna valamit.



64. FEJEZET
Mark nem volt Szingapúrban, amikor Caroline felhívta. Egy hongkongi
teaházban volt, egy olyan helyen, ahová a turisták többnyire nem jutottak
el. Idős, piszkos lábú férfiak tértek be, hogy elfogyasszák dim szumból álló
reggelijüket, néhányan kalickákat cipeltek, a kedvenc madaraikkal. A
kalickákat gondosan elhelyezték maguk mellett a székeken, és hagyták,
hogy a madárkák végignézzék az evészetet. Olykor egy eleven tücsökkel
megetették őket. Mark azon töprengett, vajon a madarakat otthon
szabadon engedik-e, hogy börtönükből kireppenve örömükben
énekelhessenek, ő legalább is ebben bízott.

Az éles szemű pincér körbetolta a dim szumos kiskocsit, Mark egy gőzölt
rákos won-tont és édesbab-tésztabatyut választott. Ismét teli töltötték
picinyke csészéjét az asztalon álló frissen főzött teából.

– Örülök, hogy Hongkong legjobb reggelijét fogyasztja. – Huang felügyelő
Markkal szemben foglalt helyet.

A pincér már ismerte a rendőrt, úgyhogy sietve visszament az asztalukhoz.
Huang is rendelt, és jóval egzotikusabb eledelt választott, mint Mark:
zselészerű halikrával, angolnával, tojással és rizzsel töltött gőzölt
tésztabatyut kért. Megjelent egy újabb teáskanna, és egy csésze.

– Gondoltam, a legjobb itt találkozni, névtelenül – tette hozzá Huang,
miután felfalta az angolnás dim szumot, és kettőt kortyolt tűzforró zöld
teájából. – Vannak veszélyes figurák, akikkel jobb, ha nem találkozik. És
híreim vannak.

– Remélem, jó hírek. Már amennyiben ebben a helyzetben lehetségesek
egyáltalán jó hírek.

– Jó. És rossz. Nem tudom, milyennek fogja találni. Először is: tudjuk, hogy
ő ölte meg Jamest.

Marknak nem kellett megkérdeznie, ki, de azt megkérdezte, hogy honnan
tudják.

– Valaki feldobta, egy tanú. Azt mondta, látta a nőt felmenni a hajóra,



hallotta a lövést, majd látta elrohanni a helyszínről. Azt is mondta,
majdnem elcsúszott a maga keskeny hajóhídján, úgy iparkodott. „Abban a
magas sarkúban”, ahogyan a tanúnk fogalmazott. Ez volt az egyik dolog,
ami hitelesítette számunkra a beszámolóját. Azonkívül pontosan adta meg
az időt is, és pontosan leírta a nőt.

– De honnan tudta, hogy kiről van szó?

Huang vállat vont. – Mindenki ismeri, vagy legalábbis rengetegen.

– És tulajdonképpen ki a maga tanúja?

Huang felnevetett. – Nem olyasvalaki, akire rábízná az életét. Chen
kisasszonyt csapdába csalták. Az egyik maga fajtája dobta föl, aki egy
másik kellemetlen fickónak dolgozik, aki túl sok illegális pénzt keres és
jómódban tartotta Chen kisasszonyt évekig. Sőt, nagyobb jómódban, mint
amiről tudott, mostanáig, amíg ki nem derült a nő piramisjátéka. Két
választása volt. Megöli, vagy eltakarítja az útból. Az utóbbi persze tisztább
megoldás, azonkívül Chen elvégezte a munkát helyette. A másiknak nem
kellett be mocskolnia a kezét.

– Tehát? Mi lesz ezután? – Mark nem hitte, hogy Chen kisasszony ne
bérelte volna fel a legjobb ügyvédeket, vagy ne volna tökéletes alibije, és
ne volna képes bizonyítani, hogy a gyilkosság időpontjában máshol
tartózkodott. Az efféle nőszemélyek bármire képesek.

– Ő ölte meg – ismételte meg Huang felügyelő. – Ez biztos. Az
ujjlenyomatai nem voltak a fegyveren, de bizonyítani tudjuk, hogy a
pisztolyt alig egy héttel a gyilkosság előtt vette. Látták a hajón, amikor
eldördült a lövés, látták, ahogy elhagyja a helyszínt…

– És ennyi elég?

– Maga nem akarja, hogy elég legyen?

Mark emlékezett, hogy James, a jó természetű, gyenge, érzelmes, két élet
között vívódó, bizalom és csalás között őrlődő James milyen is volt
valójában. – De igen. Elég – mondta.

– Mikor fogják letartóztatni? – kérdezte Huang felügyelőtől, aki már talpra



is szökkent, hogy távozzon.

– Először elvégezzük a papírmunkát, összegyűjtjük a bizonyítékot, majd
megszerezzük a parancsot. Ma éjjel megyünk oda. – Mosolygott, ahogy
rácsapott Mark vállára, és elbúcsúzott. –

Csak figyelje, mi történik – mondta, majd elindult a kalickák mellett az ajtó
felé.

Mark telefonja megszólalt. Caroline volt az. – Caroline – mondta a férfi. –
Jó hírem van.

– Esetleg elmondjam először, hogy miért hívtalak? Vagy te akarod
kezdeni?

– Rendben, mondd csak.

Egész végig nem szólalt meg, míg a nő a történet végére nem ért. – Holnap
visszamegyek Szingapúrba – mondta Mark. – Megkeresem azt a nőt.
Biztosan megtalálom. Szomorú történet, azt kell mondjam.

– Igen, és egy szomorú kislány… – mondta Caroline.

Mark el sem tudta mondani, Chen kisasszonyt le fogják tartóztatni James
meggyilkolása miatt, mert Caroline már letette a telefont. Rövid ideig
üldögélt, és a teáját kortyolgatta. Vajon mi lesz így Caroline-nal? Persze,
tudta a választ. Pontosan az a sors vár rá, amit James mindig is ráhagyott:
a felelősség.



65. FEJEZET

Mark Szingapúrban nyomban elment a butikba, ahol Asia mamája, a
valódi Melanie Morton dolgozott. A bolt az Orchard Road
bevásárlóközpontban volt, és a kései óra ellenére meglehetősen
zsúfoltnak tűnt.

Az Orchard Road nem tartozott azon helyek közé, ahol Mark gyakran járt,
ezért útbaigazítást kellett kérnie. Úgy tűnt, a butik eléggé ismert, és
amikor odaért, azt kellett látnia, hogy nagyobb volt és zsúfoltabb, mint
amire számított.

Abból, ahogyan Caroline lefestette a gyereket, nyomban tudta, hogy kit
kell keresnie: alacsony, sötét hajú, finom csontozatú és áfonyaszínű,
mandulavágású szemű nőt.

Odament hozzá.

– Melanie Morton? – kérdezte.

– Igen – mondta a nő, ahogy felpillantott a férfira.

– A lányáról van szó – mondta Mark köntörfalazás nélkül.

A nő a szívéhez kapott, rémület tükröződött az arcán. Mark közölte vele,
hogy Asia biztonságban van. – James volt feleségénél van – mondta. –
Rájöttek, hogy Jackie Ferris magának adta ki magát.

A valódi Melanie Morton könnyekben tört ki. – Tudtam, hogy nem lett
volna szabad belemennem a dologba, de Jackie azt mondta, hogy ezt kell
tennünk. Nem voltam képes odamenni James családjához, hogy
alamizsnáért könyörögjek. Mindig is dolgozni fogok a gyermekemért… de
Jackie azt mondta, hogy Asia jogosult. Joga van hozzá. Úgy értem, keresek
annyit, hogy enni tudjunk, de ez minden. Nem tudom biztosítani számára
a megfelelő iskolát és a jobb életet, és azt szerettem volna, ha több esélye
van, mint nekem volt. Az apja szerette, tudja? Tényleg szerette.

– Beszélnünk kell – felelte Mark. – Mondja meg a főnökének, hogy
szünetet tart. – Végre tehát megtudja az igazságot.



Sokkal később felhívta Caroline-t, és tájékoztatta, hogy megkereste Asia
anyját, aki meg volt győződve arról, hogy Jackie csak segíteni akar. Most
pedig szégyelli magát, és tudja, hogy hibát követett el.

Nem akarta, hogy Jackie-nek bármi köze legyen Asiához. Mark el faxolt egy
aláírt hivatalos papírt arról, hogy a nő megbízza Caroline-t azzal, hogy
vigyázzon a lányára.

– Ideiglenesen, persze – tette hozzá Mark. – Amíg pontot nem teszünk az
ügy végére.

– Hogy érted, hogy pontot teszünk az ügy végére? – kérdezte Caroline, aki
csak annyit tudott, hogy egy elkeseredett gyerekre kell vigyáznia, aki csak a
valódi anyukájával szeretne lenni. – Persze, tudom, hogy gondját kell
viselnem, de James tényleg nem hagyott rá semmit.

– Melanie kedves nő – mondta Mark. – James nem volt korrekt vele –
tette hozzá, tudva, hogy valójában sosem volt korrekt.

Hazardírozott, a pillanatnak élt, építgette a kis kártyavárát, míg az egész
össze nem dőlt. De most nem csak Asiáról volt szó.

– Van itt még valami – jutott Mark eszébe. – Majdnem elfeledkeztem
Jamesről.

– Nem értem, hogy feledkezhetne meg róla bármelyikünk is – mondta
Caroline. – Különösen most.

– Kövesd a híreket. Menj fel az internetre, Caroline, minden ott van. A
hongkongi rendőrségnek letartóztatási parancsa van Gayle Lee Chen ellen
James meggyilkolása miatt.

– Ó, egek! Ezek szerint azt hiszik, hogy tényleg ő tette…?

– Huang felügyelő azt mondta, van bizonyítékuk. Van egy tanú, aki látta a
nőt a hajón, hallotta a lövést, majd látta elmenekülni a helyszínről.

– Csak úgy hirtelen, a semmiből felbukkant egy tanú?

– Caroline, a nő tette. A rendőrök most csak ezzel foglalkoznak.



De Chen kisasszony eltűnt. Kína pedig nagy ország. Kétlem, hogy újra
hallanánk felőle.

Caroline-nak eszébe jutott az elegáns, jéghideg nő a Peninsula Hotelben, a
platinaszőke hajával, a rubingyűrűjével… James álmainak asszonya.
Megindultan Caroline átadta a telefont az anyjának, és megkérte, hogy
beszéljen Markkal, aki majd mindent elmagyaráz.

Aztán leült az egyik párnára az alacsony kőfalon, mert a térde hirtelen
elgyengült.

– Hogyan leszek képes ezt elmondani Issynek? – kérdezte fennhangon.

Henry meghallotta. Nem tudta pontosan, mi történt, de érezte, hogy miről
lehet szó, legalábbis annak alapján, amiről most a felesége Markkal
beszélt.

– Majd megtalálod a módját – mondta. – Te és Issy mindig meg fogjátok
találni a módját.



66. FEJEZET
Asia a reggel első napsugaraival ébredt. Oldalra fordította a fejét, és
megnézte a két oldalán fekvő lányokat. Mindketten aludtak, a szájuk kissé
nyitva, a szemüket szorosan lehunyva. Még mindig fogták a kezét, és a
kislány kissé felemelte a fejét, hogy megbizonyosodhasson erről a
csodáról, majd visszadőlt, hogy ne ébressze fel őket. Azt szerette volna, ha
örökké tart ez a pillanat.

Amikor Issy végül felébredt, egyenesen Asia nyitott szemébe nézett.

– Jesszus! – mondta riadtan. – Te meg mit csinálsz?

– Csak arra vártam, hogy felébredjetek – felelte Asia őszintén. – Éhes
vagyok.

Issynek eszébe jutott, hogy az előző este nem is vacsoráztak.

Áthajolt, és megbökte Samet. – Kelj fel – mondta. – Asia és én menten
éhen halunk.

Sam megpróbálta kiszakítani magát az álom ködéből. – Ki az az Asia
egyáltalán?

– Én vagyok – Asia láthatóan egyre többet beszélt. – Issy húga.

– Ó, istenem! – mondta Issy. – Ezt meg honnan tudod?

– Papa mondta.

– James? A papád?

Asia bólintott. – A te papád is.

Issy nem akarta közvetlenül kérdezni Asiát az anyjáról, de azért mégis
megpróbált kideríteni róla valamit. – Az én anyukám Caroline.

– Az enyém pedig Melanie Morton – felelte Asia büszkén.

Sam és Issy összenézett, majd mindketten megköszörülték a torkukat.

– Az anyukám vár rám otthon, Szingapúrban – mondta Asia. – Azt



mondta, az a legjobb, ha idejövök Jackie-vel. Azt mondta, Jackie úgy fog
törődni velem, akár egy anyuka, és hogy viselkedjek normálisan, de ne
mondjak semmit. És így is tettem, kivéve, amikor megijedtem, és az nem
volt jó.

– Most már minden rendben van – mondta Issy. – Gyere, biztos ki kell
menned a mosdóba, aztán megmossuk a kezünket, megfésülködünk, majd
lemegyünk, és megnézzük, hogy mi a helyzet.

Asia a vécén ücsörgött, a keze illendően összekulcsolva az ölében, Issyre
pillantott, aki várakozva állt az ajtóban. – Az anyukád itt van? – kérdezte.

– Nem, nincs. – Issy úgy vélte, az anyja a pajtában van.

– Az én mamám viszont itt van! – kiáltott be Sammy a hálószobából, ahol
éppen a haját kefélte. – Majd készít nekünk egy kis müzlit. Lehet, hogy
ciniminis is van.

– Azt nem szeretem – mondta Asia, majd megmosta a kezét, és Issy
segített neki megtörölni. Arra gondolt, biztosan ez a dolga, most, hogy lett
egy kishúga.

Maggie egyedül volt a konyhában. Éppen befejezte a telefont Caroline-nal,
és mindent megtudott Asia valódi anyjáról, és arról is, hogy Gayle Lee
Chen lőtte le Jamest.

Megpuszilta Asiát, és elmondta neki, hogy az igazi anyja, Melanie sok
puszit küld neki, és hogy amíg vissza nem megy Szingapúrba, addig
Caroline fogja gondját viselni.

– Azt szeretném, ha Issy vigyázna rám – mondta Asia, mire Maggie
elmosolyodott.

A gyerek még másként is nézett ki ma reggel, a tekintete fáradt a sok
sírástól – tulajdonképpen Maggie még sosem látott korábban kisgyereket
így üvölteni –, de az arca most rózsás volt, sötét szemében pedig öröm
tükröződött könnyek helyett.

Maggie megcsóválta a fejét a lecsúszott térdzokni és az elnyűtt ruhácska
láttán. – Asia – mondta –, nincs egy sortod, egy farmered, valami? Esetleg



egy pólód?

– Otthon van. Ezt Jackie szerezte. – Asia végigsimított a ruhán.

– Nem tetszik?

– Ez báli ruha. – Issy a konyhaasztalnál ült, miközben Sam pirítóst csinált,
Maggie pedig töltött nekik gyümölcslevet. – A kicsi nem szereti a
ciniminist.

– Rendben, akkor majd kap chocapicót – mondta Maggie, majd letette az
asztalra a müzlis tálakat, és kivette a hűtőből a tejet.

Asia a dobozra és a tejre pillantott, majd Issy felé fordult:

– Ezt sem szeretem – suttogta.

– Hát, most nincs más választásod, mert nincs itthon más. – Issy öntött
némi müzlit a tányérjára, majd rálocsolt egy kis tejet.

Sam sikeresen elkészítette a négy szelet pirítóst anélkül, hogy elégette
volna őket. Letette az asztalra, majd elővett egy kis eperlekvárt, a
kedvencét. Megvajazott egy szelet kenyeret, kent rá a lekvárból is, és oda
tette Asia tányérjára. Maggie töltött neki gyümölcslevelet, aztán
mindannyian leültek, és nézték, ahogy eszik.

Asia öt perc alatt felfalta a müzlit és a pirítóst, majd meg itta a
gyümölcslevet, és felnézett. – És most?

– Zuhany – mondta Issy. – Gyere. – Egyre jobban megszokta a nagy testvér
szerepét.

Maggie elautózott Burfordba, ahol vett egy gyerekméretű pólót, amelynek
az elején a „Cotswolds” felirat, a hátulján pedig egy bárány képe
díszelgett. Talált egy kis pamut sortot és egy papucsot, amiről azt
gondolta, hogy jó lesz a mérete. Legalább a gyerek normálisan fog kinézni,
és nem úgy, mintha egy királyi estélyről felejtették volna itt.

Megszólalt Issy telefonja. Az anyja volt, kérdezte, hogy mennek a dolgok.

– Minden rendben – mondta Issy. – Asia is jól van.



Reggeliztünk, most pedig zuhanyozik. Megkérem Maggie-t, hogy vigyen át
minket.

– Ne! – mondta Caroline éles hangon. – Ne, ne hozd ide Asiát.

Először kettesben kell találkoznom veled. Maggie majd áthoz, amint
visszaér, és akkor beszélhetünk.

– Miről? – Issy azon tanakodott, vajon ismét valami baj történt-e.

– Nos… majd megbeszéljük, ha ideértél – mondta Caroline. – És Issy,
köszönöm, hogy gondját viselted Asiának a múlt éjjel.

Teljesen igazad volt, egyáltalán nem kellett volna végighallgatnia ezt az
egészet.

– Asia jól van, anya. Igazán jó gyerek.

– Örülök, hogy ezt mondod – Caroline le volt nyűgözve. – Akkor
nemsokára találkozunk, igaz?

– Igen – mondta Issy, és még mindig azon töprengett, miért nem viheti
magával Asiát. Az a Jackie nevezetű nőszemély még mindig ott volt a
kocsmában, Caroline régi szobájában. Ma reggel még senki sem látta, és
Issy még azelőtt el akart menni, hogy felébredt volna.



67. FEJEZET
Végül Jesus vitte el Issyt a pajtához, Maggie úgy döntött, hogy Asiával és
Sammel marad, felkészülve arra az eshetőségre, hogy Jackie esetleg
felbukkan. Már majdnem delet ütött az óra, de a nőnek még nem volt
nyoma. Asiát mindez láthatóan nem zavarta. Azt mondta nekik, hogy az
igazi anyukája sosem aludt túl sokáig, mert el kellett vinnie az óvodába,
mielőtt munkába ment volna.

Sam azt mondta, elmegy Asiával sétálni, és neki is indultak az utcának.
Asia kissé bizonytalanul járt a túlságosan nagy papucsában, de boldogan
szorongatta a nagylány kezét. – Veszünk jégkrémet is? – kérdezte, és
Maggie hallotta, hogy Sam azt feleli, igen, természetesen.

Maggie úgy vélte, itt az ideje, hogy felkeltse Jackie-t, úgyhogy felment a
szobájához, és bekopogott. Nem kapott választ, úgyhogy ismét
bekopogott, majd kinyitotta az ajtót, és bedugta a fejét. A függönyök
össze voltak húzva, az ágynemű érintetlen, és Jackie bőröndje eltűnt.
Maggie arra gondolt, ha Caroline itt volna, most biztosan azt mondaná,
hogy Jackie „köddé vált”. Maggie leszaladt a lépcsőn, ki az épület elé, ahol
Jackie bérelt kocsija parkolt. Az autónak persze szintén nyoma veszett.

Nyomban felkapta a telefont, és felhívta Jesust, aki éppen abban a
percben ért a pajtához.

– Nagyszerű – mondta a férfi. – Legalább nem nekünk kell kihajítani.

Szép reggel volt, Caroline a szüleivel üldögélt a teraszon, és élvezte a
napfényt. Henry a Telegraphot olvasta, Cassandra pedig újabb csésze
kávét töltött magának, és azon tanakodott, hogy meg kéne mondania
Caroline-nak, hogy szerezzen be egy újfajta olasz kávéfőzőt, amelybe csak
be kell tenni a megfelelő kapszulát, és már készen is volt a tökéletes
aromájú kávé habos tejjel. Volt egy ilyenje otthon, és annyira jól
működött, hogy nem ritkán két csészével is megivott. Vagy át kell váltania
koífeinmentesre, vagy egész éjjel táncol. Felsóhajtott. Azok a napok már
elmúltak, de legalább az éjszaka kezdetén még táncolhatna egy kicsit.
Érzelmes pillantást vetett Henryre, aki lehunyt szemmel bóbiskolt az újság



felett, mint minden reggel. Már hosszú ideje szerette ezt a férfit, és azt
remélte, hogy Caroline is megtalálja a szerelmet valahol az élet
kacskaringós, de túlságosan rövid útján.

Caroline napszemüveget viselt, és figyelte, ahogy a folyó habos tajtékkal
felmászott a kis duzzasztógátra, miközben azon gondolkozott, hogy
hogyan mondja el Issynek, hogy az apját meggyilkolták. És hogy ki volt a
gyilkos. Nem volt fair. Egy dolog tudni, hogy az apád meghalt, megint
másik elfogadni, hogy önkezével vetett véget az életének, de megérteni,
hogy megölték…

Nem csupán Issynek lesz nehéz feldolgoznia, de Caroline-nak is.

Nem bírt James utolsó perceire gondolni, hogy mi történt, hogy min
kellett keresztülmennie. Remélte, hogy nem szenvedett. Csak azt tudta,
hogy nem érdemelte meg. James soha nem volt rossz ember.

– Minden rendben lesz, meg fogja érteni – mondta Cassandra, ahogy
figyelte a lányát, megérezve, min töpreng a másik. – Egyébként is, Issy
úgyis úgy gondolta, hogy megölték.

– Ez volt az első szava, amikor megtudta, hogy az apja meghalt. Valaki
megölte.

Cassandra bólintott, tudta. – Jesus teherautója jön a felhajtón.

Na, Issy itt is van. A legjobb, ha magatokra hagyunk benneteket. –
Megbökte a férjét, aki kinyitotta a szemét. – Ideje indulnunk, Henry –
mondta. A férfi hamar felismerte a helyzetet, és talpra szökkent.

– Sok szerencsét, drágám – mondta Caroline-nak. – Hívj fel, ha szükséged
volna ránk.

Issy kiszállt az autóból, és elbúcsúzott Jesustól. Egy percig állt a bejárati
ajtó előtt, és felidézte, milyen volt, amikor a zuhogó esőben állt az
anyjával, és nézték a Bár, grill és tánc feliratot. Olyan volt, mint egy
útmenti kocsma egy régi amerikai filmben – a Cotswolds szélfútta dombjai
között. A tábla még mindig ott volt, a kifakult, esőáztatta deszkatábla,
amely beindította az anyja fantáziáját, egy bizonytalan jövőt, amelyben
akkor Issy nem kívánt részt venni.



Most, hogy felpillantott a mézszínű kőépületre a nagy gesztenyefa alatt, a
szikrázó ablakokra, a rügyező virágokra körös-körül, ahelyett, hogy
haragudott volna az anyjára amiatt, hogy képtelen szembenézni a
valósággal, Issy végre elismerte, hogy Caroline csodát vitt végbe. Az
étteremben még mindig nem volt biztos, de az kétségtelen volt, hogy ezt a
helyet ő hozta létre.

Még mindig ott állt, nézte, amikor hallotta, hogy az anyja felé jön az úton.

– Olyan szép lett, anya – mondta. – Azt hiszem, most látom először
olyannak, amilyennek te mindig is elképzelted.

– Most már legalább valódi otthon. – Caroline belekarolt Issybe, majd a
házon keresztül visszasétáltak a teraszra.

– Tudok Asiáról – mondta Issy –, de valami mással van gond. – Leült az
alacsony kőfalon lévő sárga-kék csíkos párnára. Nem igazán akaródzott
hallania az anyja válaszát. Elfordult, és behajított egy kavicsot a patakba.
Figyelte, ahogy a kacsák odagyűlnek, azt remélve, hogy étel. Ez az ő
éttermük, gondolta a lány, és azt remélte, bárcsak képes volna
mosolyogni, de érezte, hogy ez most komoly.

– Apáról van szó, gondolom – mondta. – Asiának is köze van hozzá?

– Ezúttal nem, kicsim. Ezúttal azt kell elmondanom, hogy igazad volt. Apád
nem ölte meg magát.

Issy kiegyenesedett ültében. Hála istennek, hála istennek… gondolta.
Majd: – Azt hiszem, tudom, ki tette. Az a jégcsap nőszemély.

Caroline bólintott. – Mark azt mondta, a rendőrségnek a letartóztatási
parancsa van. El kellett mondanom, mielőtt felkerül az internetre, vagy
bekerül a hírekbe, vagy bármi ilyesmi. Nagyon sajnálom, kicsim. Biztosan
nagyon nehéz neked.

– És neked. – Issy odament, és letérdelt az anyja elé. Az ölébe hajtotta a
fejét, érezte, ahogy az anyja lágyan simogatni kezdi a haját. Csak a patak
hangját hallották, a tücskök zenebonáját a magas fűben, a kacsák
hápogását a közelben… Békés volt.



– Minden rendben, anya – mondta. – Jó, hogy végre tudjuk az igazságot.



68. FEJEZET
Caroline másnap reggel későn ébredt. A reggeliző edények csörömpölése,
a kávé és a sült baconszalonna illata áradt ki a konyhából, ahol Cassandra
már munkába lendült.

Jól esően nyújtózkodott az ágyában. A nyitott ablakon keresztül a szellő
széna – és tehén illatot hozott a szobába. Az ő tehenei, mostanában
büszkén így emlegette őket. Az ő rézszínű Herefordjai, szép teremtmények,
érzelmes tekintettel. Még hosszú szempilláik is voltak, és hatalmas
tehénlepényeik, amiről tudta, hogy a jó táplálkozás és ebből adódóan a jó
minőségű tej jele. Minden este a farmer és a feketefehér bordér collie
behajtotta őket a rétről – a kutya egyébként nem állt rokonságban
Friskyvel, az öreg Lewis kutyájával, amely ideje nagy részét a kocsmában
való heverészéssel töltötte, és általában csak akkor volt hajlandó
megmozdulni, ha enni kapott. A farmer kutyája azonban megdolgozott a
napi betevőjéért, és élmény volt figyelni. Persze Caroline mostanra
megtanulta, hogy elkerülje az ösvényt fejéskor; ilyenkor volt, hogy az
ember jó tíz percig ott ragadt egy lassan hömpölygő tehéncsorda közepén.

A bacon illata végül elért hozzá. Kipattant az ágyból, és felvette a régi
furdőköpenyét. Most már igazán szükséges volt, hogy újat vegyen
magának, nemcsak azért, mert ez már szétfoszlóban volt, de a bársony is
kikopott, aminek köszönhetően lyukak tátongtak rajta.

Cassandra bizonyára nem örülne, ha így látná.

Beugrott a zuhanyzóba, alig két perc alatt végzett, majd kiszállt, és
előkereste az utolsó, még tiszta fehérneműit – ma bizonyára mosnia is kell
–, felhúzta a sárga pulóverét és a szűk, fekete, tornanadrágot, amit a
jógázáshoz vett, és amire valahogy sosem tudott időt találni.
Hátrasimította a haját, felvette a szemüvegét, és lesietett a reggelihez.

Mosolyogva megállt a konyhaajtó küszöbén. – Jó reggelt, anya – mondta.
– Jó reggelt, apa. – Odament, és mindkettejüknek adott egy puszit.

Henry az asztalra tette a rongyoskiflikkel teli kosarat, amelyeket egy órája
vett a faluban a péknél. Kivette a francia vajat és a Bon Maman



baracklekvárt a hűtőből. Cassandra közben kitálalta a ropogósra sült
szalonnát, ami szétesett, amikor az ember megérintette – tudta, hogy a
családja így szereti a legjobban. A tányérjukra csúsztatta a szalonna
zsírjában kisütött tükörtojást is

– Bundás kenyeret, valaki? – kérdezte, mire Caroline felnyögött.

– Anya, ne! Ez csodálatos. Nagyon köszönöm a teremtőnek!

– Azt hiszem, jóval több mindent meg kell ma reggel köszönnünk neki,
mint a jó öreg anyádat – mondta Cassandra, aki egyébként a legkevésbé
sem tűnt „öregnek” a szűk farmerjében és az aranyszínű övvel összefogott
kék ingében.

– Asiára gondolsz? – kérdezte Henry. – Mondjunk hálát a teremtőnek,
hogy sikeresen megoldottuk a problémát?

– Egyelőre még nincs megoldva – mondta Caroline. – Haza kell vinnem az
anyjához.

– Nem kell aggódni – mondta Henry, miközben letörölt az álláról némi
tojássárgáját. – Az anyád és én majd gondoskodnunk róla.

– Hogyan? Ti nem tehetitek. James azt akarná, hogy én vigyázzak a
lányára.

– De hiszen már megtetted – mondta Cassandra. – Issyre. Emlékszel?

Caroline elgondolkozott. Vajon törődik-e a saját lánya érzelmeivel? Issy
annyira jó volt, és felszárította a gyerek könnyeit, megvigasztalta, még a
drága kismacskát is odaadta neki, hogy babusgassa. Issy azt mondta,
könnyű nővérnek lenni; tetszett neki ez a szerep, és furcsa módon
valamiért úgy tűnt Caroline-nak, hogy az új féltestvére miatt még
Jamesszel is megbékélt. Caroline nem engedhette meg, hogy a szülei
vigyék vissza Asiát. Majd ő. Ez az ő kötelessége.

Rálapátolta a tojást egy pirítósra, ráhelyezett a tetejére egy bacont,
kettévágta, szendvicset csinált belőle, és egy hatalmasat harapott. –
Nagyszerű – mondta teli szájjal. – Egek, anya, te csinálod a világon a
legfinomabb reggelit. Ezt kéne felszolgálnunk az étteremben. Biztosan



mérföldekről is ideutaznak majd, hogy megízleljék Cassandra baconös-
tojásos költeményeit.

– Köszi. – Cassandra baracklekvárt kent az egyik rongyoskiflire.

– Nem felejtettél el valami fontosat?

Caroline megállt, és ránézett. – Mit?

– Először rágd meg a falatot, és utána gondolkozz el rajta. Hát nem
tanítottam neked jó modort?

Caroline elfintorodott, ismét úgy érezte magát, mint kisgyerek. – Bocsánat
– mondta. – Csak túlságosan finom.

– Mindannyiunkat kismalaccá varázsol – jegyezte meg Henry, majd az
utolsó falat pirítóssal felitatta a tojás maradékát, aztán eszébe jutott,
honnan is származik a bacon, és azt mondta. – Jaj, bocsánat, talán nem
kellett volna említenem a kismalacokat, elvégre…

Caroline felnevetett, és hirtelen megértette, mire gondolt Cassandra. – Ó,
egek! Hogyan is feledkezhettem meg a lányom születésnapjáról?

– Én is ezt kérdeztem magamtól. – Cassandra töltött még egy kis kávét,
majd letett az asztalra egy narancsszínű szalaggal átkötött, becsomagolt
ajándékot. Egy születésnapi üdvözlőkártya is volt hozzá. – Egy fekete ruha.
Olyan, mint a piros – mondta Caroline-nak. – Remélem, eszedbe jutott,
hogy vegyél valamit a gyerekednek – tette hozzá, mivel tekintettel arra,
hogy min kellett az elmúlt időszakban keresztülmenniük, nem volt biztos
benne, hogy Caroline emlékezett.

– Igen, eszembe jutott. – Caroline az ajándékra gondolt, ami ódafent
lapult a szobájában, és arra várt, hogy becsomagolja. Most, hogy
rágondolt, talán nem is csomagolja be. Jobb, fontosabb, úgy, ahogy van.

– Mi lesz a bulival? – kérdezte Henry, ugyanis tapasztalatai szerint minden
születésnaposnak jár a parti.

– Éppen ezen gondolkoztam. – Jim állt az ajtóban. – Bocsánat, zavarok?

– Nos, lemaradt a tojásról – mondta Cassandra, akit láthatóan



felvillanyozott a férfi jelenléte. Kicsit fiatal volt ugyan Caroline-hoz, de
Cassandrának tetszett, szerette a közvetlenségét, és hogy láthatóan
őszintén viselkedik a lányával. – De kávé és croissant még maradt.

– Attól tartok, fánk ezúttal nincs – mondta Caroline, eltűnődve.

Jim leült Caroline melletti székre, Cassandra pedig átnyújtott neki egy
tányért egy még meleg croissant-nal. Henry odatolta a vajat és a lekvárt.

– Csak lekvárt kérek, köszönöm – mondta Jim. – Ó, őszibarack, nagyszerű!
– tette hozzá, mire jutalom képpen Cassandra, akinek szintén ez volt a
kedvence, rámosolygott.

Töltött egy csésze kávét a férfinak, majd készített egy újabb kannával. –
Tényleg be kéne szerezned azt az olasz masinát – mondta a válla fölött, de
Caroline nem figyelt rá.

Jimet nézte, ahogy elkeni a lekvárt a croissant-on, ugyanazzal a
körültekintéssel, amellyel bizonyára a faanyagot is megműveli. Neki voltak
a világon a leghosszabb ujjai. A néhány sötét szőrszál a kezén folytatódott
inas, de erőteljes karján, és ennek láttán Caroline elképzelte a teste többi
részét. Azonnal megálljt parancsolt a gondolatainak. Elvégre reggeliznek,
neki meg erkölcstelen gondolatai vannak. Vidáman, hangosan felnevetett.

– Mi olyan vicces? – Jim abbahagyta, amit csinált, és ránézett.

– Csak az „erkölcstelen” szón nevettem. Olykor feltehetően nem a
megfelelő összefüggésben használtam – mondta kissé félszegen, mert nem
volt biztos benne, hogy a férfi érti, amire gondol.

– A „kéjvágyó” az a szó, amire gondolsz – felelte Jim csendben, hogy csak
Caroline hallja. Vagy legalábbis azt gondolta, hogy csak ő hallja.

– A „kéjvágyót” mindig is nagyon találónak éreztem – mondta Cassandra.
A konyaszekrény mellett állt, nekik háttal, és mindketten meglepve
pillantottak rá.

– Hmm, igen… Én valójában a „születésnapi partin” töprengtem… –
mondta Jim, majd felfalta a croissant-t, és odatartotta a kávéscsészéjét,
hogy Cassandra újra tölthesse. – Azt akartam mondani, hogy a műhelyem



alkalmas a dologra, ingyenes egy ilyen speciális eseményre. Még egy fiatal
fickót is ismerek, aki be szokott ugrani DJ-ként, azonkívül a nővéremnek
vannak mindenféle izzói, én pedig fújok lufikat. Te és Maggie csinálhattok
szendvicset.

– Én is. – Cassandra odajött, és megállt mellette. A vállára tette a kezét. –
Akkor csináljuk – mondta boldogan.

– De mit fognak inni? – kérdezte Henry. – Ne felejtsük el, még csak
gyerekek. Issy csak tizenhat lesz, nem huszonegy.

– Készítünk majd egy kis puncsot – mondta Cassandra.

Caroline azon tanakodott, hogyan fog bárki is eljönni az utolsó
pillanatban, de Jim azt mondta: – A fiatalság így működik, tervezés nélkül,
spontán, induljunk, rajta… ráadásul szombat van, mindenki ilyen buliba
szeretne menni.

–Valakinek azért Issynek is szólnia kéne – mondta Caroline. – És van itt
valami más is, amit el kell mondanom neki. Úgy döntöttem, hogy én
viszem vissza Asiát Szingapúrba, és azt szeretném, ha Issy is velem tartana.

Erre hosszú hallgatás volt a válasz. Mindannyian Issyre gondoltak. Végül
Cassandra szólalt meg: – Igazad van, természetesen. Hiszen te vagy a
felelős James gyerekéért, amíg itt van. És Issy a gyerek féltestvére. Asiának
senki más nincs.

– Valóban így helyes – jegyezte meg Henry is.

– Hiányozni fogsz – mondta Jim, és Caroline szemébe nézett. A nő nagyon
örült, hogy nem a régi furdőköpenyében jött le reggelizni.

De azon tanakodott, vajon Issy mit szól majd a tervéhez. Először is
azonban, jutott eszébe, oda kell adnia a lányának a születésnapi
ajándékát.



69. FEJEZET
Caroline telefonja megszólalt. Issy volt az.

– Anya? Csak nem elfelejtetted?

– Természetesen nem. – Caroline Cassandrára pillantott. Az apró
füllentések segítenek abban, hogy könnyebbé tegyük egymás életét. –
Egyszerűen csak nagyon sok dolgunk volt, mindenesetre most itt vagyok,
hogy boldog szülinapot kívánjak neked: Happy Birthday to You… – És már
bele is kezdett, a többiek kórusával a háttérben. Hallom, ahogy Issy
felnevet, és még egyszer hálát adott az égnek.

– Tulajdonképpen – mondta – éppen a bulidról beszélgettünk.

– Micsoda? Miféle buli? – Issy a kocsma konyhájában volt.

Megfordult, és aggodalmasan Samre nézett, aki mögötte állt Asiával.

A kislány magához ölelte Vak Brendát, akinek ez láthatóan kevéssé
tetszett, és egyre jobban fészkelődön a karjában.

– Aú! – mondta Asia.

– Nem Brenda hibája – mondta neki Sam. – Most nem akarta, hogy
felvegyék, ennyi az egész. – Asia nyávogott, megdörzsölte a karmolást, de
Sam azt mondta, ne legyen kisbaba, úgyhogy Asia végül nem sírt, és Issyt
hallgatta.

– Egy buli! – ismételte meg Asia, és így tett Sam is.

Issy Samre vigyorgott, és győzedelmesen feltartotta a hüvelykujját. –
Mindenképpen – mondta az anyjának. – Hétkor a Thompson-ház
istállójában… vagyis a műhelyben. El kell intéznem néhány telefont,
később visszahívlak, és megmondom, hányan leszünk.

– Még előtte találkoznunk kéne – mondta az anyja. – Eljövök érted, egy fél
órán belül.

– De még telefonálnom kell…



– Ez fontos.

Az anyja komolynak hangzott, úgyhogy Issy rábólintott.

– Hűha! – mondta, majd belecsapott Sam és Asia tenyerébe is, hogy a kicsi
se érezze úgy, hogy kimarad valamiből. – Szülinapi partink lesz!

–Én is jöhetek? – kérdezte Asia.

– Persze, hogy jössz. Mindenki jön. Sam, hívd fel a haverjaid, én pedig
felhívom az enyémeket. Mindenkit, kivéve Lysandert.

– Ki az a Lysander? – Úgy tűnt, hogy Asia soha nem hagyja abba a
kérdezősködést.

– Nem olyasvalaki, akit szeretnél megismerni – mondta neki Sam, majd
leült, hogy az iPhone-ján elvégezze a feladatait, mielőtt megérkezik az
anyja.

Issy felszisszent, amikor Asia a bordái közé bökött. – Van egy szép ruhám –
mondta a kislány, majd felpillantott, és rámosolygott.

– Gondoltam – mondta Issy, és visszamosolygott rá.

Caroline Maggie-nek telefonált. Megkérte, hogy kerítse elő Sarah-t és Lilyt,
hogy segítsenek, Maggie pedig azt mondta, hogy elküldte Jesust a piacra,
hogy vegyen vagy egy tucat grillcsirkét, amiből legalább száz fűszeres tacót
lehet majd csinálni. Caroline csinál egy óriási adag krumplisalátát.

– Emlékezz – mondta Caroline Maggie-nek –, hogy a tinédzser fiúk bármit
és bármilyen mennyiségben képesek elfogyasztani, amit eléjük teszel. A
lányok persze úgy tesznek, mintha sosem ennének semmit, de amint a fiúk
eltűnnek, mindent belapátolnak, ami maradt.

Úgyhogy csinálok hot dogot is – tette hozzá. – És persze egy csomó
hamburgert. Felhívom Wrightékat, és rendelek süteményt.

– Ne feledkezz meg a fagyiról – emlékeztette rá Maggie.

– Csokoládé legyen vagy vanília?

Maggie megkérdezte a lányokat, akik azt felelték, hogy mindkettő.



Caroline szólt Cassandrának, hogy az alkoholmentes puncs az ő feladata,
ugyanakkor azon töprengett, hogy ellenőrizni kéne a fiúkat, nem
csempésznek-e be magukkal alkoholt. – A kamasz fiúkban nem lehet
megbízni – mondta. – Legalábbis így hallottam. Egyébként, Jim fog
gondoskodni a megfelelő díszítésről és a DJ-ről.

A lányok felderültek, amikor Maggie közölte velük a híreket.

– Most pedig – mondta Maggie, amikor letette a telefont, és szigorúan a
lányokra nézett – mossatok hajat, és találjátok ki, mit vesztek fel.

– És mi lesz az ajándékokkal? – Sam már alig tudta kivárni, hogy
odaadhassa Issynek a sajátját.

– Később – mondta Maggie, de Issy már kezdte letépni a kék csomagolást
a dobozról, amit Samtől kapott. Asia is odafurakodott, hogy lássa a fekete
sztreccstopot. – Fantasztikus! – mondta Issy. – Sam, ez tökéletes lesz ma
estére! Farmerrel, természetesen.

Maggie felsóhajtott, és visszaemlékezett azokra az időkre, amikor a
tizenhat évesek még ruhában buliztak.

– És magas sarkúval – tette hozzá Sam.

Issy bólintott. – Igen, persze.

Maggie-nek eszébe jutott, hogy ezek után akár ő maga is odaadhatja Issy
ajándékát. – Jesustól és tőlem – mondta, mikor átnyújtotta a csomagot.

Aranyozott fülbevaló volt, se nem túl nagy, se nem túl kicsi. – Pont elég
nagy – mondta Issy, és megpuszilta. – Szeretlek, Maggie – súgta.

– De nekem nincs ajándékom – mondta Asia, keskeny kis komoly arcában
szomorúan csillogott áfonyaszeme.

– Te vagy az ajándék, Asia. Az új kistestvérem – mondta Issy, majd, mivel
úgy érezte, túlságosan érzelgős, oldalba bökte Asiát, mire a kislány is
megbökte őt. Aztán nevetve felszaladtak a lépcsőn a szobájukba.



70. FEJEZET
Caroline megérkezett, felvette Issyt, aki beült mellé a Land Rover elülső
ülésére, és áthajolt, hogy megpuszilja.

–Tizenhat! Hihetetlen! – mondta, aztán sebességbe kapcsolta a kocsit, és
visszafelé indult a főúton. Automatikusan oldalra pillantotta, hogy
ellenőrizze, Issy becsatolta-e az övét.

– Gondoltad volna? Úgy értem, amikor megszülettem, vagy amikor olyan
kicsi voltam, mint Asia – kérdezte Issy.

– Természetesen nem. Senki sem tudja elképzelni, milyen lesz a kisbabája
tizenhat évesen. Olyan, mintha fényévekre lenne a dolog.

Az a sok iskola, a sok utazás, a gondoskodás. És az a rengeteg születésnapi
buli…

Érezte, hogy Issy a karjára teszi a kezét. Odafordult, és rámosolygott.

– Anya, köszönöm a bulit – mondta.

–Jim ötlete volt. Nos, igazából nagyapáé volt, de Jim szervezte meg a
dolgot, ő mondta, hogy menjünk a műhelyébe. Tudom, hogy még nem
voltál ott, de igazán csodálatos hely, és tökéletesen alkalmas egy ilyen
bulihoz. Pont elég nagy.

– Hány embernek elég nagy? – Szombat este volt, nyár, és Issy tisztában
volt vele, hogy mindenki pont ilyen buliba szeretne eljutni.

– Hmm, hát, arra gondoltam… talán negyven?

– Anya…!

– A negyven sok. És hadd mondjam el, ha esetleg erre gondoltál volna, a
száz pedig túl sok.

– Rendben, akkor legyen ötven – mondta Issy, de sejtette, hogy később
majd úgyis belógnak még néhányan. Bizonyára hallanak a buliról
másoktól, akik megint másoktól hallanak róla, és aztán… – Tehát, hová
megyünk?



– Sétálunk egyet – mondta Caroline. Kivezetett a faluból, majd megállt
néhány bükkfa mellett, ahol keskeny ösvény vezetett az erdőbe. Kiszálltak
a kocsiból, és egy darabig csendben bandukoltak.

Végül Issy törte meg a csendet.

– Tudom, hogy már megint apáról van szó. Egyszerűen csak érzem, amikor
rá gondolsz.

Caroline megállt, és a lányra nézett. – Igazad van. Visszaviszem Asiát az
anyjához, és azt szeretném, ha te is velünk tartanál.

– Anya! – Issy döbbenten és riadtan nézett fel rá. – Hogyan is mehetnék
vissza? És egyébként hogyan mehetnél te?

– Azért, mert Asia az apád gyermeke, ezért, és miénk a felelősség. A
féltestvéredről beszélünk. Gondolj a kislányra! Senkije nincs a világon,
csak az anyja, most, hogy James, aki feltehetően valóban szerette őket,
meghalt.

– Honnan tudod, hogy szerette azt a nőt? – Issy mostanra elfogadta, hogy
neki és Asiának ugyanaz az apjuk, de hogy visszamenjen Szingapúrba – az
otthonába! és találkozzon azzal a nővel, akiért az apja elhagyta az anyját…
nem tűnt helyénvalónak.

– Tudom, hogy mire gondolsz – mondta Caroline. – Én is gondolkoztam
ezen. Issy, mondd meg, mi mást tehetnénk?

Issy vállat vont. – Mikor lesz ennek vége?

– Talán soha – felelte z anyja. – Holnapután indulunk. Nagyapa már
megvette a jegyeket.

– De – folytatta – van valamim a számodra. Ajándék a tizenhatodik
születésnapodra.

Kivett egy összehajtott kasmírmintás zsebkendőt a reti-küljéből, és
átnyújtotta a lányának.

Issy felismerte, hogy az apjáé volt. Azon tanakodott, Caroline honnan
szerezte, aztán eszébe jutott, hogy Mark küldött egy dobozt James



személyes cuccaival. Eddig azonban azt hitte, az anyja nem nyitotta ki. Úgy
tűnik, tévedett. Kihajtogatta a kendőt, és meglátta benne az apja arany
pecsétgyűrűjét.

Az apja mindig viselte, legalábbis, amennyire vissza tudott emlékezni,
sosem vette le… míg meg nem halt… Az emlékek visszatértek, mintha most
is itt állna mellette…

– Arra gondoltam, apád azt akarta volna, hogy a tied legyen – mondta
Caroline, és Issy elsírta magát.

Caroline átkarolta. – Azt akarná, hogy megőrizd. Tudom, hogy ezt
szeretné.

– Igen, igen, vigyázok rá… – mondta Issy. – Csak azért sírok, mert rá
emlékeztet. – Megpróbálta felhúzni a gyűrűt a kisujjára, de túlságosan
nagy volt, úgyhogy inkább a jobb keze mutatóujjára húzta fel. Még mindig
egy kicsit nagy volt, de azért nem esett le.

– Beszűkíttethetjük, ha gondolod – mondta Caroline, aki még mindig
nyugtalan volt amiatt, hogy vajon helyes dolgot tett-e.

– Majd később – mondta Issy. – És akkor sosem veszem le többé. Olyan,
mintha apa is boldog szülinapot kívánna. Köszönöm, köszönöm… –
mondta, és megölelte az anyját. Hálás volt, mert tudta, hogy az anyja is
ugyanazokkal az emlékekkel küzd, mint ő.



71. FEJEZET
A buli este hétkor kezdődött, és Maggie és Jesus pont akkor parkolt le a
Thompson-ház előtt, amikor Caroline is befutott a szüleivel. Jim a
műhelye bejáratában várt rájuk. Félretolta az összes bútort, néhányat még
kis is vitt, úgyhogy elég nagy hely volt ahhoz, hogy felállítsák benne a
kölcsönzött asztalokat és székeket, körben a padlón, amelyet felkentek
viasszal a tánchoz.

Aztán megérkezett Georgki is Sarah-val és Lilyvel. A két lány nyomban
munkához látott, és az asztalokat leterítették piros-fehér papírterítőkkel.
Befutott a DJ is, és felállította a berendezését, miközben Jim felszerelte a
világítást, amely vadul villódzott fölöttük, és majdnem megvakította
Jesust.

– Reflektorok – mondta Jim. – Azt hallottam, szeretik az ilyesmit a
klubokban.

Maggie és Caroline elrendezte az ételt az asztalon a távolabbi falnál. Nagy
halom papírtányért (azt a keményebb fajtát, amelyik nem hajlik meg, ha
rátesznek ételt) és papír-poharat. Cassandra megkavarta a puncsot az
üstben, majd beledobott néhány citromszeletet. Vett olajbogyót is, amely
szerinte jóval felnőttesebbé képes volt varázsolni az italt, pár
mentaágacskával. – Azt gondolják majd, hogy valódi koktélt hörpölgetnek
– mondta Caroline-nak, aki egy percig sem hitte el, hogy ezt gondolnák, de
mosolygott.

Lily szedett egy pár szál sarkantyúkát Jim kertjéből, és tett egy-egy csokrot
az asztalokon lévő vázákba. Kedves ötlet volt, bár a virágon ott másztak
nagy zöld hernyók. Nem tudta, hogy ezek az állatkák imádják a
sarkantyúkát, és most ott másztak az asztalokon.

Hatalmas zacskó jégkockák is voltak, a fények beállítva, a DJ szintén készen
állt, és a kaja is elkészült.

Már csak arra volt idő, hogy mindannyian át öltözzenek.

Issy a nagymamájától kapott születésnapi ajándékot viselte. A fekete ruha



úgy tapadt a testére, mintha szerelmes lett volna belé. Felhúzta a fekete
magas sarkúját, a haját pedig Caroline egy teknőccsatjával fogta össze.
Viselte a Maggie-től és Jesustól kapott ékszert, és persze az apja arany
pecsétgyűrűjét.

Sammy a piros topban volt, ami jó szűk volt, mint a többi lányé aznap
este, csőfarmerben és piros, magas talpú cipőben. Maggie nem is tudta,
hogy a lányának van ilyen cipője, és azon tanakodott, vajon honnan
szerezte. Mindenesetre vagy tíz centivel magasabbnak tűnt benne. Szőke
haja lágyan omlott a vállára. Egyik lány sem spórolt a szemhéjpúderrel és
az ajakírral.

Asiának volt még egy elegáns ruhája, ezúttal egy fehér, piros pettyekkel. Jó
ég tudja, Melanie hova akarta vinni benne a gyereket – gondolta Caroline
–, de most jól jött, mert a kislány eljutott egy valódi partiba. Asia azonban
lemondott a fehér zoknijáról és a csatos cipőjéről, és ragaszkodott hozzá,
hogy a papucsát viselje.

A felnőttek a szokásos, hétköznapi viseletűkben voltak, habár Caroline úgy
vélte, Jim nagyon jól néz ki a laza farmerjében, a keskeny és szexi csípőjére
csúsztatva. Cowboyinget viselt és bőrövet ezüstcsattal. A cowboyszerelése
azonban nem volt teljes, mert csizma helyett könnyű utcai cipőt viselt.

Kicsi Billyre egy barát vigyázott, és Sarah azt a ruhát viselte, amit mindig:
farmert fehér pólóval, mivel nem volt más ruhája, és egyébként is, azért
jött, hogy dolgozzon. Ezzel szemben Lily fehér miniszoknyában hódított
(amely, mint Cassandra megjegyezte Caroline-nak, alig takarta el a
fenekét), megdöbbentően magas tűsarkút és fekete topot. A haját
hátrafésülte, feltupírozta, és sötét szemüveget viselt.

– Egek – mondta Jesus, amikor meglátta. – Olyan, mintha a
Transformersből léptél volna elő.

Minden készen állt, amikor az első, vendégekkel teli kisbusz befutott. A
zene már dübörgött, a fények vadul villództak, a kajának pedig
fantasztikus illata volt. A fiatal vendégek mind jól néztek ki, és Asia a
dobogón kuporgott a DJ-pultnál.

Egy óra alatt a helyiséget megtöltötte a zsongás. Maggie és Jesus



elmentek, akárcsak Cassandra és Henry, úgyhogy a fiatalok felügyelete
mostantól kezdve Caroline és Jim dolga volt.

– Gyere, táncoljunk – mondta Jim, és Caroline-nak nyújtotta a kezét. A nő
elmosolyodott, de megrázta a fejét.

–Jaj, nem, nem lehet… most nem…

– De igen – felelte a férfi. És mielőtt bármit is tehetett volna, már el is
felejtette, hogy Jim huszonhét éves, ő viszont harmincnyolc. Most az
egyszer valóban a pillanatnak élt.

Issy észrevette a szeme sarkából az anyját, és oldalba bökte Sammyt. –
Nézd a mamát! – mondta. – Milyen fiatalnak néz ki.

Odakint dübörögve lefékezett egy motor. – Ez egy Harley – mondta Issy. –
Ismerem ezt a hangot.

– Hogyhogy? – kérdezte Sam, de Issy már el is indult a bejárat felé, hogy
megnézze.

A jövevény fekete bőrdzsekit, napszemüveget és farmert viselt.

Lazán leszállt a motorról, és levette a sisakját. A haja bezselézve meredt az
égnek.

Issy és Sam izgatottan figyelte. Olyan felnőttnek tűnt, olyan másnak, mint
a többiek – olyan szexinek!

– De ki ő? – kérdezte Sam.

– Nem tudom – felelte Issy. – De bárki legyen is, csodálatos. Vajon honnan
jött?

A Harley vezetője hallotta, hogy lesz itt egy buli, és úgy döntött,
bekukkant. Futólag rápillantott a két lányra, visszatette a sisakját, felszállt
a motorra, és eldübörgött. A magas sarkúk és a smink ellenére a lányok
túlságosan fiatalok voltak.

– Pedig igazán helyes volt – sóhajtott fel Issy csalódottan.

Sammy azonban megragadta a kezét, és visszahúzta a műhelybe.



– Gyere, siessünk – mondta. – Lehet, hogy lemaradunk valamiről.



72. FEJEZET
Néhány órával később, a letompított fényben, a dübörgő zenében Issy
rájött, hogy igen jó hangulatban van, és nagyon tetszik neki a fiú, akivel
táncolt. Miért is ne? – kérdezte magától. A srác magas volt és olyan
sovány, hogy a nadrágja majdnem lecsúszott az egyébként meglehetősen
formásnak tűnő hátsójáról. Ráadásul szőke volt. Egyenes, aranyszínű haja
barna szeme elé hullott. Egy percre sem vette le róla a tekintetét, amíg
táncoltak. Tulajdonképpen egyáltalán nem vette le a tekintetét Issyről.

Még sosem találkozott vele korábban, de tudta, hogy Alexnek hívják, mert
megkérdezett valakit. Azt is megtudta, hogy a srác nagyon menő, és
minden lány rá hajt. Hát ő nem. Nem lesz olyan, mint a többiek. A fiú
tényleg rettenetesen helyes volt, bár sosem mosolyodon el,
egyetlenegyszer sem, pedig már legalább tíz perce táncoltak.

A fiú váratlanul megállt, és ránézett. Tényleg a szemébe nézett, mélyen és
áthatóan. Issy arra gondolt, hogy a tekintete valahogy tele van jelentéssel,
és persze tudta, hogy ez a jelentés mit takar. Nem volt már teljesen
ártatlan. Megértette, ha egy fiú vágyott rá. És ami még fontosabb, azt is
tudta, ha ő vágyott valakire.

A fiú megfogta a kezét, majd keresztülvezette a táncolók tömegén, a
mostanra kiürült puncsos bödön mellett, el az asztal mellett, ahol Sarah
tevékenykedett. Volt mellette egy ajtó. A fiú kinyitotta, és Issy követte.

Amikor Sarah látta, hogy az ajtó becsukódik mögöttük, azon tanakodott,
utánuk menjene, de végül arra jutott, hogy ez csak egy buli, fiatalok, és
csak szórakozni akarnak. Különben is, nem esik meg mindennap, hogy
tizenhat éves lesz az ember. Néha azt kívánta, bárcsak visszafordíthatná az
idő kerekét, és maga is újra tizenhat lehetne. Bárcsak újrakezdhetné. De ez
azt is jelentette volna, hogy nincsen Kicsi Billy, márpedig az élete
egyszerűen nem lenne teljes a gyerek nélkül.

Újratöltötte a puncsos bödönt, megmentve a citromkarikákat az aljáról,
amelyeket megpróbált újra a szörp tetején úsztatni, de lesüllyedtek egy
zöld kupacban az aljára.



Még szerencse, hogy ezek a kölykök nem isznak, gondolta, de azért
körbekémlelt. Biztos volt benne, hogy néhány fiú becsempészett pár
doboz sört. Hallotta, ahogy kinyitják a dobozt, és mérget vett volna rá,
hogy nem diétás kólát isznak.

Próbálta megkeresni a tömegben Lilyt. A táncolók között állt, fény vetült
rövid, fehér szoknyájára és hosszú barna lábára. Legalább nem az egyik
sarokba húzódott vissza egy fiúval, túlságosan sokat adva abból, amiből
nem kellett volna. Még nem, tette hozzá magában Sarah.

Erre aztán eszébe jutott Issy. Az ajtó még mindig be volt csukva. Már
legalább tíz perce bent voltak. Felsóhajtott, nem tudta eldönteni, hogy
mitévő legyen, de végül arra gondolt, hogy ez egy buli, semmi több.
Inkább kitálalt néhány csirketacót fűszeres paradicsommal és „pico de
gallo” szósszal, ő is evett egyet. Nagyon finom volt.

Issy megremegett, amikor Alex végigsimított a mellén… Imádta ezt az
érzést. A ruhája felső része gumis volt, és Alex lehúzta. A lány majdnem
elájult, amikor a fiú a kezébe vette a mellét… Ó, egek, bármit megtenne
érte, bármit…

Alex ajka a mellén volt, és Issy térde megremegett… mintha csak egy
földrengés kellős közepébe került volna. Aztán a fiú keze már a szoknyája
alatt volt. Nem olyan volt, mint Lysanderrel, ez maga volt a mennyország…
imádta, ahogy a másik ezt csinálja…

Tényleg?

Eltolta a fiú kezét, és megpróbált erőt venni magán, hogy ne remegjen
annyira. Magához kell térnie, úgy viselkedett, mint egy ribanc, pedig
valójában azt szerette volna, ha tetszik a fiúnak, és nem csak rágerjed…
Mégis, még többet akarta, de mégsem, mert nem tudta, hogyan
uralkodjon az érzésein, hogyan parancsoljon magának megálljt.

Már korábban is csókolózott, már megfogták a mellét, de mindig a fiúk
voltak azok, akik könyörögtek neki, ő pedig mindig nemet mondott. Ez
most más volt. Mit kell tenni, amikor egyik pillanatban így érzel, a
másikban meg máshogy? Mit kell tenni, ha olyan helyzetbe kerülsz, hogy
elveszted a fejed?



Eszébe jutott, hogy Cassandra azt mondta neki, hogy egy napon majd
megismerkedik a szexualitással, és tudta, hogy ez a nap most jött el. Rajta
múlt, hogy képes-e ezzel szembenézni, nem pedig a fiún, aki tapogatta,
mert az mindenre képes lett volna, már amennyiben megengedi neki.

Alex megpróbálta megcsókolni, de a lány eltolta. – Elég – mondta, mire a
fiú szeme elkerekedett a meglepetéstől.

– De te is akarod – mondta. – A lányok mindig akarják.

– Jaj, kopj le – mondta, és hirtelen dühössé vált a másikra és magára is. –
Bocs – tette hozzá, majd visszahúzta magára a lecsúszott ruhát, és
kinyitotta az ajtót. – Rossz lánynyal próbálkoztál.

Hallotta a fiú sóhaját, ahogy becsapta mögötte az ajtót. Képtelen volt
ellenállni, hogy rávágja az ajtót. A térde remegése alábbhagyott tőle.

Észrevette, hogy Sarah őt nézi. Odasietett, és idétlenül rávigyorgott.

– Minden oké? – kérdezte Sarah.

– Aha. Igen, persze.

Issy összekapta magát, és elindult, hogy megkeresse Sammyt. A lány egy
fiatalabb fiúval táncolt, akit az iskolából ismert. Issy azt mondta magának,
hogy most már rendben lesz. Vagyis, még mindig nem tudta, hogy szűz-e
(Lysander miatt), egyébként pedig Alex valóban édes volt. Issy volt az, aki
még nem állt készen, nem tudta, hogy kezelje, hagyja-e, hogy
megtörténjen, engedje a másiknak, hogy megérintse, átadja-e magát
annak az érzésnek, amikor az egész teste reszket… Honnan kellett tudnia a
lányoknak ezeket a dolgokat?

Még ha már tizenhat volt is.

Cassandra és Henry korán elmentek, és most Issy szobájában feküdtek, a
férfi az egyik ágyban, a nő a másikban, ébren. Henry felpillantott a
könyvéből. A Trónok harca volt az. Annyira tetszett neki a tévésorozat,
hogy úgy döntött, elolvassa az eredetit.

– Nem szeretek nélküled aludni – mondta.



Cassandra megnézte az időt. – A parti még eltart egy darabig – mondta,
majd kimászott az ágyból, és odafeküdt a másik mellé.

Kicsit szűkösen voltak az egyszemélyes ágyban, de hát a házaséletük is így
kezdődött: kevés pénzük volt, albérletben laktak, és kicsi volt az ágyuk.
Igaz, ez könnyebbé tette a szerelmeskedést. Henry átkarolta a feleségét,
aki hozzábújt, ahogyan annyi éven keresztül.

– Még mindig tetszel, ugye tudod – mondta a nő, mire a másik felnevetett.

– Hála istennek – felelte. – De egyébként is, miért van rajtad hálóing?

A nő lepillantott magára és a fehér pamutingére. – Olyan szűzies, nem
igaz? – kérdezte szemtelenül. – Egyébként is, mindig viselek hálóinget.

– Nem, nem igaz. Franciaországban legalábbis nem – Henry ismét
felnevetett. – Biztosan van valami az itteni levegőben… – mondta, majd
megcsókolta.



73. FEJEZET
Éjjel fél kettő volt, de a buli még mindig dübörgőtt. Caroline Jim egyik
díványán üldögélt, amelyet még a buli kezdete előtt vittek ki, hogy legyen
hely táncolni. A férfi átkarolta, ő pedig a vállára hajtotta a fejét. – Hát
ezek a gyerekek sohasem mennek haza? – kérdezte a cigarettafüst (a
dohányzást megtiltották) és a dübörgő zene felhőjében.

– Amíg nem gyújtják fel a kócerájt, nem panaszkodom. – Jim közelebb
húzta, ami Caroline-nak a legkevésbé sem volt ellenére.

Sőt, kifejezetten vágyott rá. Élvezte, hogy a férfi átkarolja, élvezte azt a
kislányos érzést, amit ébresztett benne. Mintha újra kamasz len volna,
nem pedig egy gyermekes anyuka. Gyorsan emlékeztene magát, hogy
elsősorban anya, és főleg ezért van itt, és elhúzódott, kiegyenesedett, és
lesimította a haját. Ó, egek, már megint! Ez a kamaszos hajpödörgetés…
Miközben csak egy frusztrált háziasszony volt, aki egy vonzó, fiatal férfival
cicázott a díványon a sötétben… Cicáznak? Tudja még egyáltalán, hogyan
kell azt csinálni?

– Mesélj a férjedről – mondta Jim váratlanul.

– Pontosan mit akarsz tudni róla? – Nem volt biztos benne, hogyan kellett
volna válaszolnia. Mondja azt, „hát tudod, fiatalok voltunk, meg minden,
aztán megcsalt, tudod, hogy megy ez…” Vagy pedig egyáltalán nem
tartozik a másikra.

– Miért maradtál vele?

Jim ismét magához húzta, és a fejét a vállára fektette. Caroline nem látta
az arcát, de érezte a teste melegségét, az ölelő karját, a kezét a vállán.

– Abban a pillanatban beleszerettem Jamesbe, hogy megláttam – mondta
Caroline, aki úgy döntött, jobb tiszta vizet önteni a pohárba.

– Egyszerűen nem tudtam ellenállni neki, még akkor sem, amikor
rájöttem, hogy szeretőt tart. Azt mondta, az affér már véget ért, hogy már
csak én vagyok, megint mi ketten.



– Biztosan vonzó fickó volt.

– Lehet, hogy kedvelted volna. Mindenki kedvelte. Egyszerűen nem
lehetett nem kedvelni, annyira… odaadó volt. Amikor vele voltál, úgy
érezted, te vagy az egyetlen ember a földön, aki számít neki, az egyetlen
nő, akivel együtt akar lenni. Szerettem benne ezt.

– Aztán mi történt?

– Hazudott, egyre csak hazudott, nem tudtam, hogy mi történik, és nem
értettem, miért teszi ezt. Persze éreztem, hogy valami nem stimmel, hogy
nemcsak egy másik nőről van szó, de semmit nem tudtam Melanieról és
Asiáról. Most már értem, milyen óriási anyagi nyomást jelentett számára,
hogy Gayle Lee Chenhez kötődött, mivel az a nő rábízta az alvilág pénzét,
és amikor az egész építmény kezdett összedőlni, hogy mentse magát, a nő
azzal fenyegette, Jamesre hárítja a felelősséget.

– Furcsa módon – tette hozzá, miután eltöprengett egy percig –, James
hűséges férfi volt. Nem szerette Gayle Lee-t, és azt hiszem, sosem szerette
úgy, ahogy engem vagy Asia anyját. Mark elmondta, Gayle Lee bizonyára
attól tartott, hogy James elárulja – ezért ölte meg. És utána, amikor az
alvilág végül ellene a fordult, a nő egyszerűen felszívódott.

– Gondolod, hogy vissza fog még térni?

– Nem hiszem, hogy ez lehetséges volna. Talán, ha kitalál egy teljesen új
személyazonosságot. – Vállat vont. – Végül is, bármi megtörténhet.

– És te? Te is újra kitaláltad magad? – Jim felé fordult, és megsimogatta az
arcát.

– Remélem – mondta Caroline lágyan. – Ó, igen, nagyon remélem –
mondta még egyszer, amikor a férfi megcsókolta.

– Anya? Anya? – Issy volt az, éppen őt kereste.

Sietve elhúzódtak egymástól.

– Itt vagyok – Caroline felpattant, megigazította a szoknyáját,
megdörzsölte az ajkát a kézfejével. – Mi a helyzet?



– Valaki odahányt Jim fürdőszobájának padlójára.

– Nagyszerű – mondta Jim a nő háta mögött, majd filozofikusan
hozzátette. – Azt hiszem, ez normális.

Az egyik kisbusz megjelent az istállóépület sarkánál.

– Ó, a fenébe – mondta Issy. – Máris?

– Két óra van – felelte az anyja, és maga is meglepődött, hogy ilyen későre
jár. Elindult befelé, hogy megszervezze a távozást.

A reflektorok már nem világítottak, és a homályban fiatalok hevertek
mindenfelé, néhány kósza vöröses, fehér és kék fényben.

Caroline megpillantotta Lilyt az egyik fiú ölében üldögélve, mire gyorsan
odahívta magához. Sarah műanyagpoharakat és tányérokat hajigált egy
nagy, fekete szemeteszsákba.

– Gyere, Lily – mondta Sarah vagy te is arra a sorsra jutsz, mint én.

– Nem hinném – mondta Lily, majd megigazította a ruháját. – Én csak egy
kis szórakozásra vágyom.

– Hát nem arra vágyunk mindannyian? – jegyezte meg Caroline.

A két lány hosszan búcsúzkodott egymástól, amikor megjelent Georgki a
Hummerjával. – Kinek van szüksége fuvarra? – kérdezte, ahogy végignézett
a tömegen. Caroline biztos volt benne, hogy a sötétből felbukkanó óriás a
fiatalok közül nem egyet halálra rémisztett. A jószívű Georgki – igazán
megérdemelt tőle egy mosolyt.

– Anya. – Issy odament mellé.

–Igen?

– Ez volt a legjobb buli, amit valaha is tartottak. Caroline elmosolyodott,
és hálát adott az égnek. – Hát persze, hogy ez volt a legjobb – mondta.



74. FEJEZET
Két nappal később már a szingapúri járaton ültek. Asia megkérte, hadd
ülhessen az ablak mellett, és miután egy ideig piszkálgatta az ételét, és az
Issy iPadján lévő játékokat is kipróbálta, álomba merült.

Ahogy ott feküdt, kinyújtózkodva, egészen aprónak, soványnak és
sebezhetőnek tűnt. Caroline érezte, hogy sosem tudná magára hagyni.
Alig néhány nap leforgása alatt Asia a család tagjává vált.

Caroline döntése volt, hogy ebbe a családba majd beveszi Asia anyját is –
vagy sem.

Issy lehunyta a szemét. – Anya? – mondta.

Caroline rápillantott, de a lánya nem nyitotta ki a szemét.

– Igen?

– Mesélj nekem a szexről.

Caroline-nak elállt a lélegzete. Egek! Komolyan, éppen erről…

Most mitévő legyen? Mindig csak legyintett, amikor korábban Issy
előhozta ezt a témát, és különben is, a lánya azt állította, hogy már
mindent tud, hogy az iskolában is beszéltek róla, és volt egy bemutató is,
uborkákkal és óvszerekkel. Caroline persze elvitte nőgyógyászhoz, Issy
tudott a tablettáról, és intézkedett, hogy mindenre fel legyen készülve…
ha úgy alakul. De hogy jutott eszébe pont most a szex?

Lehet, hogy gyanít valamit, hogy ő és Jim? És ha igen, hogyan?

Vajon máshogy néz ki, máshogy viselkedik? Hallott róla, hogy a szex
hatására a nőket különös izzás veszi körbe, érzékenyebbek lesznek
magukra és a testükre. De ő és Jim még nem feküdtek le.

– Tudom, hogy történik – mondta Issy, mire Caroline megkönnyebbülten
felsóhajtott. Legalább nem kell suttogva felvilágosítani a dolog technikai
részleteiről a repülőgépen, és nem kell madárkákról, méhecskékről és
hasonlókról magyaráznia.



– Helyes – mondta, mert egyszerűen semmi más nem jutott az eszébe.

– Tudom, hogy milyen érzés – tette hozzá Issy, mire az anyja megdöbbent.
– Úgy értem, még nem csináltam, ha erre gondoltál volna. – Eszébe jutott
Lysander, és hozzátette. – Nem mintha néhányan ne próbálkoztak volna,
de tudod, anya, néha azért izgalmas a dolog. Érzem, de valahogy mégsem
vagyok rá képes. Talán valami baj van velem?

Baj! Dehogyis, minden a legnagyobb rendben volt! Hogyan tudná ezt
megmagyarázni a lányának? Caroline kutakodni kezdett az emlékei közt,
és valahonnan rátalált egy idézetre, amely még jó régen, fiatalkorában
megmagyarázta neki a dolgot.

– A lényeg a szerelem – mondta Issynek. Egy híres író, A. N. Wilson,
egyszer azt mondta: „A szerelem a legnagyobb képzeletbeli tapasztalat,
amelyre a legtöbb emberi lény képes”.

– Vagyis szerelmesnek kell lenned, hogy szexelhess?

Caroline eltöprengett, mit is kellene válaszolnia. – A szex nagyszerű érzés
– mondta végül, remélve, hogy az „érzés” a megfelelő szó. – De tudod,
Issy, a szex akkor lehet igazán csodálatos, ha szerelmes vagy a másikba, ha
kapcsolatod van azzal a férfival, aki igazán fontos neked. Akkor a szex nem
egyszeri esemény, hanem állapot. Fel kell fognod a szerelem hatalmát, az
érzelmekre is szükség van. Érted?

– Azt hiszem. Tehát apa ezt érezte Asia anyja iránt?

– Remélem – mondta Caroline, és rájött, hogy valóban ezt reméli.

– És a hongkongi jégcsap nő?

– Szerintem az más volt. Megszállottság.

– Mi a helyzet veled és apával?

– Hosszú időn keresztül csodálatos volt – felelte Caroline. – Nagyon
szerettük egymást.

Issy megfogta és megszorította az anyja kezét. – Nagyon örülök, hogy ezt
mondod – felelte.



75. FEJEZET
Mark már a Changi reptéren várt rájuk, amikor előbukkantak az útlevél- és
vámvizsgálat után. Meglehetősen fáradtak voltak, leszámítva Asiát, aki
élénken ugrabugrált a hosszú lábán, nagy szemével, mosolyogva, ami
azonban eltűnt, amikor Mark elmondta, hogy az anyja nem jött ki érte.

– Úgy döntött, hogy otthon vár rád – mondta. – Megkért, hogy mondjam
el, meglepetése van a számodra.

Mark olyan jónak tűnt Caroline-nak, olyan ismerős volt, magas és dús
szakállú, krémszínű könnyű öltönyében és ó, egek, a nyakkendőjében,
habár legalább harmincöt fok lehetett odakint, és bizonyára esett.

– Semmit sem változtál – mondta Caroline.

– Te azonban igen. – Mark fürkésző pillantást vetett rá, és látta a
változást: Caroline lágyabb volt, kevésbé feszült, és olyasféle nőiesség
lengte körül, amit már régóta nem látott.

– Hol szállunk meg?

– Nálam, azt gondoltam, kellemesebb, mint egy hotel. Először
odamegyünk, aztán hazavisszük Asiát.

Mark lakása az utóbbi időben felkapottá vált Marina körzetben volt, ahol
a régi raktárakból butikokká alakították, számtalan kávézót és klubot
nyitottak, a lakások többsége pedig a folyóra nézett le.

A lakás a legfelső emeleten volt, nagy belmagasságú, nyitott tér, amelyet
átlátszó üvegajtók osztottak részekre. Világos, levegős és hatásos volt,
kecses és modem, acél konyhabútorral, amely úgy csillogott, mintha még
sosem használták volna.

A vendégszoba mintha egy olasz divatmagazinból került volna ide. Fehér
csempés fürdőszoba is tartozott hozzá, sötét tükrökkel.

Issy csodálatosnak találta, de Caroline abban reménykedett, hogy a
szorosan bevetett, fehér ágyak kényelmesebbek lesznek, mint amilyennek
tűnnek. A nagy zuhanyrózsából és az oldalsó masszázsfejekből áradó víz



csodálatos megnyugtatta fáradt testét, és tizenöt perccel később ő és Issy
is tisztán, bekrémezve, beillatosítva, felfrissülve jelent meg a szobában.

Asia a díványon várt, kinyújtotta a lábát, és tévézett. Caroline szólt
Issynek, hogy tusolja le. Kinyitotta a kislány bőröndjét, és kivette az új
farmersortját, amit vettek neki, meg egy rózsaszínű pólót – ez volt Asia
kedvenc színe. Lábbelinek továbbra is maradt a papucs.

A zuhany után Issy megszárította Asia haját, majd megfésülte.

Hajpántot tett a hajába, bár Asia megjegyezte, hogy az anyja szalagot
használ.

Caroline és Mark pezsgőt ittak az ablak mellett állva, csendben
beszélgettek, amíg a két lány tévézett. A műsor mandarin nyelven ment,
amiből Issy megértett ezt-azt, hiszen ebben a városban nőtt fel.

Asia fogta a nővére kezét.

– Nem tudom, hogyan segíthetnénk Melanie-n – mondta Caroline. –
Egyszerűen nincs pénz.

– Nem olyan rossz a helyzet, mint elsőre tűnt. Valóban nincs sok, de James
tényleg félretett egy összeget neked és Issynek, valamint Asiának.

– Hát persze! Jackie biztosan tudott erről, és azt remélte, hogy
megkaparinthatja.

– A bank hibája volt – mondta Mark. – Tévedtek a könyvelésnél, legalábbis
ezt állítják. Mindenesetre, van annyi, hogy Melanie vehet egy lakást, ahol
eléldegélhetnek. Igaz, továbbra is dolgoznia kell.

– Akárcsak nekem – mondta Caroline. – Ezzel nincs is semmi gond.
Manapság a nőknek el kell látniuk magukat.

– De a gyerekeknek nem. Rájuk vigyázni kell, és bármilyen rossz volt is
James, ezt a felelősségét felismerte. Az élet megy tovább – mondta. – És a
te életed? Azzal mi a helyzet?

–Jó. Szuper – Caroline belekortyolt a pezsgőbe. – Most már az éttermünk
bármelyik pillanatban kinyithat. Csak a bútorra várok, hogy kiszállítsák.



Sarah beköltözik a kis házikóba, amíg távol vagyok, és ellenőrzi, hogy
minden rendben van-e a konyhában. Már pontosan tudom, mit fogok
felszolgálni, legalábbis kezdetben.

Eleinte negyven vendéggel számolok, de csak péntek és szombat este
leszek nyitva.

– Hát, akkor egyelőre nem fogunk vagyonokat keresni – Mark
elmosolyodott.

– Várd csak ki, kettőt pislogsz, és már heves tömegek fogják verni az ajtót
– mondta Caroline. Hirtelen összeszorult a gyomra a félelemtől, de bízott
benne, hogy így lesz. Mindent erre tett föl.

Melanie közel lakott az Orchard Road bevásárlóközponthoz. Ott volt a
butik, ahol dolgozott. Asia csendben ült a kocsiban, és Caroline látta, hogy
Issy fogja a kezét, és megnyugtatja, hogy minden rendben lesz, az
anyukája már várja.

De Melanie nem várt rájuk az előtérben. Asia megnyomta a hatodik
emelet gombját a liftben.

Caroline mély levegőt vett. Hát ez az, gondolta. Eljött az igazság pillanata.
Találkozom azzal a nővel, akit a férjem igazán szeretett. Nem, ez nem igaz:
engem is szeretett, csak aztán a szerelme átvándorolt valaki másra. És
emiatt van nekünk Asia és Issy.

Melanie az ajtóban várt rájuk. Alacsony termetű, finom, keleties arcú nő
volt, csodálatos, kreol, mézszínű bőrrel. Hosszú haját elefántcsont pálcával
tűzte kontyba. Mályvaszínű csipketopot viselt, ami meztelenül hagyta a
vállát, szűk farmert és papucsot.

Széttárta a karját, és Asia odafutott. Egyikük sem mondott egy szót sem,
csak olyan szorosan ölelték egymást, amennyire csak tudták. Aztán
Melanie és Caroline egymásra néztek. – Üdv – mondta Melanie. – Kérem,
jöjjenek be.

A lakás nagyon kicsi és egyszerű volt, az egyik végében egy étkezővel és a
hozzá tartozó konyhával. Két dívány állt a nagy tévé előtt, rajtuk színes
selyempárnák. Üveg tolóajtó nyílt az aprócska teraszra.



Az egyik sarokban apró, vörösre lakkozott házi oltár állt, egy Buddhára
emlékeztető istenséggel, egy kis fény villódzott alatta. Az isten előtt a
földön egy tálban néhány gyümölcs – áldozati felajánlásként.

– Kérem, üljenek le – mondta Melanie. – Megkínálhatom önöket egy kis
teával?

Tökéletesen beszélt angolul, ahogyan az arca is tökéletes volt.

Caroline arra gondolt, Jamesnek minden oka megvolt arra, hogy
beleszeressen. Kedves volt, gyönyörű, és igyekezett mások kedvében járni.

– Nem könnyű nekem ez most, hogy találkozunk – mondta Caroline-nak. –
Tudom, hogy nem fog kedvelni, ez elkerülhetetlen. De gondoskodott a
lányomról, amikor hibát követtem el azzal, hogy odaküldtem.

– Semmilyen rosszat nem tett – mondta Caroline, miközben emlékeztette
magát, hogy abban a pillanatban elveszítette Jamest, hogy a férfi
beleszeretett Melanie-ba. – Nagyon örültünk, hogy megismerhettük Asiát,
hogy Issynek testvére lett.

Melanie azonban mindeddig nem nézett Issyre, aki az egyik kanapé
távolabbi sarkába húzódott, és szerencsétlenül meredt a lábára.

– Issy vigyázott rám – mondta Asia, és az anyjára pillantott.

– Akkor köszönettel tartozunk neki.

Melanie végre Issyre nézett. – Éppolyan szép a neved, mint te magad –
mondta. – Az Isabel csodálatos név. James mesélt rólad.

Issy vállat vont, és nem válaszolt. Egyáltalán nem akart megismerkedni az
apja szeretőjével.

Melanie elfordult tőle, kiment a konyhába, és visszatért egy palack
portugál vinho verdével. Kitöltött három pohárral, majd letette őket egy
tálcára. Issynek egy doboz kólát, Asiának némi narancslevelet készített ki.

Issy meglepődött. Hiszen még a saját anyja sem tudta, hogy a kólát
dobozban kell felszolgálni! Jéghideg volt, pontosan olyan, amilyennek
lennie kellett. Melanie-ra pillantott, és megköszönte az italt. Feltűnt neki,



hogy a nő mennyivel fiatalabb a saját anyjánál.

Kedves volt, mint egy stewardess a Singapore Airlinestól, és most olyan
ideges, hogy majdnem elejtette a tálcát. Issy odanyúlt, hogy megállítsa a
reszketést, mire Melanie hálásan rámosolygott.

Tökéletes, fehér fogsora volt, és Issy biztos volt benne, hogy még egy
tömése sincs.

– Mami – mondta Asia, aki Issy mellett ült. – Kérlek, szeresd te is Issyt.

Issy érezte, hogy zavartan elpirul, és oldalba bökte Asiát. Asia egy „aú!”-
val felelt, és kilöttyintette a narancslevet a díványra és a párnákra.

Caroline felnevetett. – Éppen olyan, mint otthon – mondta, mire Melanie
is elnevette magát.

Aztán Mark komoly dolgokról beszélt Melanie-val, a félretett pénzről,
amelyből vehet egy saját lakást, és fizetheti Asia tanulmányait. Melanie
nem sírt, amikor meghallotta a híreket, de thai szokás szerint összetette a
kezét, és bólintott, köszönetét mondva.

– Miért nem iszunk Jamesre? – kérdezte Mark, „a bikát a szarvánál
megragadva”, ahogyan Caroline később a többieknek mesélte.

–James jó ember volt – mondta Melanie kedvesen.

–Jó apa – mondta Asia.

– Igen – ezzel Issy is egyetértett.

Caroline is megemelte a poharát. Nehéz volt, de azt mondta magának,
hogy majd túl lesz rajta. Végül is mindig így történt, nem igaz? Aztán
elraktározta a Jamesről és a kettejük életéről őrzött emlékeit egy
különleges helyre, ahol örökké őrizni fogja. Asia odament hozzá, és az
ölébe ült. Issy a házi istenről kérdezte Melanie-t, mert emlékezett rá, hogy
nekik is volt egy a régi lakásukban. Mark hátradőlt, és mosolyogva
iszogatott.

Caroline szívből remélte, hogy nem arra készül, hogy megkérje a kezét.



76. FEJEZET
Caroline-nak egy óra után rá kellett jönnie, hogy valójában nincs túl sok
mondanivalójuk egymásnak. Lehet, hogy Melanie-nak és neki is van egy
gyereke Jamestől, de ezt leszámítva nem valószínű, hogy összebarátkoztak
volna. Már éppen szólni akart, hogy ideje indulni, amikor Asia
emlékeztette az anyját a meglepetésére.

– Hol van, mami? – kérdezte, miközben lelkesen ugrabugrált. – Egy
iPhone?

Mark felnevetett. – Nem kifestőket szoktak adni a gyerekeknek?

– A hálószobában – mondta Melanie.

Hallották, ahogy a kislány lelkesen felkiált – Ó, jaj de jó, hűha, de jó! –
majd visszajött, és magához ölelt egy aranyos fekete cicát. Issy nyomban
oda térdelt mellé, és együtt simogatták a kis állatot. A cica hangosan
dorombolni kezdett.

–Jaj, mami, ez a legjobb meglepetés – mondta Asia.

– Hogy fogod hívni? – kérdezte Caroline.

– Természetesen Brendának – mondta Asia, mintha minden cicát
automatikusan így kellene nevezni. – Ő nem vak – tette hozzá – úgyhogy
nem hívhatom Vak Brendának.

Issy azt felelte. – De meg kell ígérned, hogy szeretni fogod, gondoskodsz
róla, és rendesen adsz neki enni.

– Igen, gondoskodom róla, hát persze – mondta Asia.

Ez volt a megfelelő pillanat a búcsúzáshoz. Megölelték és megpuszilták
egymást. Asia elpityeredett, akárcsak Issy.

– Majd látogass meg, kishúgom – súgta neki, mire Asia megígérte neki,
hogy így lesz.

Caroline biztosította Melanie-t, hogy nagyon örül, hogy megismerte Asiát,
és hogy még látni fogják egymást.



– Még látjuk egymást, ugye? – kérdezte Issy, már odalent a kocsiban.
Caroline megnyugtatta, hogy igen, és arra gondolt, hogy így vagy úgy, de
még valóban találkoznak. Nem akarta, hogy Asia csak úgy eltűnjön Issy
életéből.

Mindannyian megéheztek, úgyhogy megálltak az egyik piacon, ahol a
bódék közül kiválasztottak egy rokonszenves kifőzdét.

Fűszeres sertéshúst ettek tésztával, amely olyan vékony volt, hogy szinte
elolvadt a szájban.

Visszafelé Mark lakására elhajtottak a régi lakásuk mellett. – Miért nem
állunk meg, és nézünk körbe egy kicsit? – kérdezte Mark.

– Épp nálam van a kulcs.

Caroline Issyre pillantott, aki vágyakozóan nézett rá. Tudta, hogy engednie
kell a lányának, hogy ismét „hazatérjen”.

A liftnek ugyanolyan illata volt, mint mindig: viaszozott fa és tükörpucoló,
és ugyanolyan lágyan nyílt ki a nagy, üres lakásba, amely annyi éven át az
otthonuk volt. Ugyanaz volt, és mégis mennyire más: üres és lélektelen a
család nélkül.

Caroline megpróbált visszaemlékezni, de nem tudott. Számára mindez a
múlt részévé vált.

Várt, miközben Issy körbenézett. Bement a kis szobába, ahol az apja
nyakkendőivel játszott, és a konyhába, ahol mindig együtt vacsoráztak,
majd megnézte a régi „kislány”-szobáját.

Lassan visszasétált, és Caroline megfogta a kezét.

– Vége, anya – mondta Issy csendesen.

A múlt tehát végre valóban múlttá lett.

Később, amikor Issy ágyba bújt, Caroline Mark kemény modern szófáján
üldögélt, és a Marina fölötti fényeket bámulta. Az egyik közeli klubból
zene szűrődött ki. Nevetés hangzott fel, egy autóduda…



– Tehát mindez a múlté, Caroline?

Érezte, ahogy a férfi ránéz, és tudta, mi következik. Levette a szemüvegét,
hátrasimította a haját, és felsóhajtott.

– Igen – mondta, ilyen egyszerűen. – Már nem tartozom ide.

Már nem az az ember vagyok, aki itt élt. Egyszerűen nem itt van a helyem
többé.

– Tehát nem is akarsz hozzám jönni?

Caroline felnevetett. – Ó, Mark, hiszen még meg sem kérdezted.

– Féltem megkérdezni, mert tudtam, mit válaszolnál.

– De azért még barátok vagyunk. Szükségem van rád. – Megfogta a férfi
kezét. Jólesően meleg volt, erős, akárcsak Mark maga.

– Van valaki más? – Szüksége volt rá, hogy ismerje az igazságot, hogy
végleg feladja a reményt.

Caroline komolyan elgondolkozott a kérdésen. Eszébe jutott Jim, és hogy
mi történik velük. Izgató volt, kedves és szerethető. De vajon ez volt az
igazi?

Megvonta a vállát, majd azt felelte: – Talán.

Mark felállt, töltött egy pohár pezsgőt abból, amit még korábban
nyitottak ki az este. Korábban, amikor még volt remény.

– Jobban teszed, ha sikerre viszed azt az éttermet – mondta, mire
mindketten felnevettek.



77. FEJEZET
Caroline meglepetésére, amikor visszaérkeztek Londonba, a Heathrow
repülőtérre, Georgki várta őket. – Elvileg Jim jött volna ki, de az utolsó
pillanatban mégsem tudott ideérni – mondta, majd elővigyázatosan
megölelte a nőt, hogy a mozdulata ne legyen félreérthető. Mintha csak
félt volna attól, gondolta Caroline, hogy megpuszilja. Talán valóban félt.

– Nos, örülök, hogy te jöttél ki, Georgki – mondta, miközben a férfi levette
a csomagjaikat a hordozóról, és bepakolta őket a Hummer
csomagtartójába. – Nincs senki más, akinek szívesebben látnám a
mosolygós arcát.

Beült Georgki mellé, majd ösztönösen megfordult, hogy ellenőrizze Issyt. –
Biztonsági öv? – kérdezte.

Issy felsóhajtott. Az anyja mindig megkérdezte.

– Csak azért, mert aggódom – mondta Caroline.

– Anya, nyugi, bekötöttem a biztonsági övét. Nem kell többé
megkérdezned, mert mindig bekötöm, és mindig be is fogom kötni.

– És én mégis meg fogom kérdezni – mondta Caroline, majd ahelyett, hogy
megvárta volna a másik kérdését, nyomban válaszolt is. – Egyszerűen csak.

Issy felvonta a szemöldökét. – Csak mi?

– Csak mert az anyád vagyok, és az anyáknak ez a dolguk.

Fogadd el a dolgot, Issy. Annyi év után azt hittem volna, eljutsz odáig,
hogy megértsd.

Georgki nyugtalan pillantást vetett rá. Bizonyára azt hitte, éppen
veszekszenek.

Caroline szintén nyugtalan pillantással válaszolt – hát nem az úton kéne
tartania a tekintetét? Felsóhajtott, majd lehunyta a szemét, és úgy
döntött, hagyja, hogy Georgki és a lánya egy percig meglegyenek nélküle.
Érzelmes napok álltak mögötte, éppen egy hosszú repülőútról jött, és



kimerült. És persze, gondolta újra és újra, Issy is, ráadásul most ő az, aki
undokoskodik a lányával. – Bocs – mondta anélkül, hogy kinyitotta volna a
szemét, de Issy már aludt.

És hamarosan Caroline is.

Akkor ébredtek fel, amikor Georgki lefordult az autópályáról.

Issy ásított, és beletúrt a hajába.

– Megjöttünk – mondta Caroline, és a lány felé fordult.

– Te is aludtál. – Issy játékosan megbökte az anyja vállát, aztán Georgkira
pillantott, a komoly arcára és a nagy kezére, amelyet a kormányon tartott.
Hatalmas fickó volt, annyi szent. Bármelyik filmben eljátszhatta volna a
rosszfiút.

– Tudod, te tényleg félelmetes vagy, Georgki – mondta.

Caroline dorgálóan a lányra pillantott, de Issy nyomban hozzátette. – Úgy
értem, olyan nagy vagy, és nem szoktál mosolyogni… túlságosan gyakran.

Georgki vállat vont. – Csak orosz vagyok.

– Észtországból – mondta Caroline Issynek.

– Szerbiából – javította ki a férfi.

–Ja, igen. Szerbiából. – Soha nem fogja pontosan megérteni a férfi
történetét.

– Sajnálom, ha megijesztelek – mondta. – Pedig fontos vagy nekem és az
anyukád is. Jó barát vagyok.

– Valóban jó barátom vagy – Caroline megsimogatta a kezét. –

És mindig az leszel. – Mark és Georgki, gondolta a nő. Két „barát”, aki
szerelmes belém.

Issy eltűnődött kettőjükön. Nem lehetséges, hogy az anyja és Georgki
között van valami? A fenébe is, nagyon remélte, hogy nem!

Nem, mondta magának, nem és nem, ez nem lehet! Ha az anyjának van



valakije, az csakis Jim lehet. Issy hátradőlt, és azon tanakodott, mit is
kezdjen az anyjával.

Georgki a kocsma előtt állt meg, és kivette a csomagjaikat, amíg Issy
besietett. Caroline követte, és közben felidézte magában, milyen is volt
megérkezni ide az első éjszaka. Megállapította, hogy az életük azóta
alaposan megváltozott. Új barátokra tettek szert, új családra, érzésekre,
melegségre és biztonságra, a szíve megismerte a nyugalmat, amelyet
korábban soha nem tapasztalt.

Cassandra a pult mögött állt, és kivágott, V nyakú ruhát viselt, egyfajta
„pultoslányszerelést”. A pultra könyökölt, majd csapolt egy korsót az egyik
nagyon érdeklődő idősebb férfinak – egy özvegyembernek, akit Caroline
felismert, és akiről tudta, hogy a lányával és a lánya családjával él együtt a
régi parókián.

Annyira elmerültek a beszélgetésben, hogy az anyja szinte észre sem vette
őket, míg Issy oda nem kiáltott: – Megjöttem! – Majd odafutott, és
boldogan omlott a nagymamája ölelésébe.

Cassandra megpuszilta, és azt mondta: – Eredj ki innen a pult mögül,
neked nem szabad itt lenned. – Játékosan megbökte, majd odament a
lányához, hogy köszöntse. Issy közben felszaladt, hogy találkozzon
Sammel.

– Fáradtnak tűnsz – mondta Cassandra, és alaposan végigmérte a lányát,
ahogyan mindig, amióta csak Caroline kicsi volt. – De csodásán nézel ki –
tette hozzá. – Mintha minden a legnagyobb rendben volna. Valóban
rendben van?

Caroline bólintott. – Igen, azt hiszem. A világ nagyszerű hely, legalábbis
most az.

Maggie bukkant elő a konyhából. – Hiányoztál – mondta. – És nemcsak
nekem.

Jelentőségteljesen Caroline-ra mosolygott, de a nő úgy tett, mintha nem
tudná, mire gondol. Végül mindketten felnevettek. A törzsvendégek
odaintettek, és még Frisky is talpra szökkent, és a lába körül kezdett el



szaglászni. Aztán megjelent Georgki a bőröndökkel, és mind bementek a
konyhába. Jesus kinyitott egy palack bort, Sarah pedig meg akarta mutatni
a pitéket, amelyeket készített. Másnap költözött a házikóba, az Caroline-
nak is megfelelt.

Vak Brenda felült az asztalra a nagy sürgés-forgás közepette, majd Kicsi
Billy szipogva igyekezett felhívni magára a figyelmét. Issy és Sam nyomban
mellette termettek, Caroline pedig hálát adott az égnek, hogy Lily ma este
nincs itt, és egyetlen tányért sem fog összetörni.

Arra gondolt, hogy minden tökéletes. Majdnem tökéletes.



78. FEJEZET
Később minden fej az ajtó felé fordult, amikor belépett Jim – leszámítva
Frisky kutyát, aki továbbra is a mancsára hanyatlott, bár mintha ő is
felpillantott volna, hogy megnézze, ki érkezett. Jim lehajolt, és
megsimogatta a kutyát, majd mindenkinek jó estét kívánt, és kért egy
pohár sört a pultban álló Cassandrától. Vett egy csirkés tacót, amit
nyomban odaadott a kutyának, aki egyetlen gyors mozdulattal kikapta a
kezéből, elnyelte, majd visszahanyadott a helyére, mintha mi sem történt
volna. A vendégek tapsoltak, kitört a nevetés, Jim pedig meghajolt.

– Helló – mondta Cassandrának. – Láttam Georgki Hummerjét odakint,
gondoltam, az utazók már hazatértek.

– Valóban, és gondolom, ennek maga nagyon örül. – Cassandra úgy
csapolta a sört, hogy ne túl sok hab képződjön a felszínén.

– Miből gondolja?

A nő odatolta neki a sört, majd sokatmondóan nézett rá, amiből
nyilvánvaló volt, hogy a másiknak tudnia kell, mire gondolt. – Csak
vigyázzon vele – figyelmeztette, de közben mosolygott, úgyhogy Jim
fellélegezhetett.

A férfi szerelmes volt Caroline-ba. Csak rá gondolt, teljesen rabul ejtette,
vagy ha még jobb szót akart keresni… de nem, a rabul ejtette megfelelő
kifejezés volt, pontosan leírta az érzéseit.

– Caroline a konyhában van – mondta Cassandra. – Kicsit zsúfolt odabent,
úgyhogy szólok neki.

A nő eltűnt a lengőajtó túloldalán, majd egy perccel később megérkezett
Jesus, és átvette a pultot. Köszöntek egymásnak Jimmel, majd a szokásos
módon elcsevegtek az időjárásról és az üzletről, amikor újra kinyílt az ajtó,
és megjelent Caroline.

– Helló – mondta. Jim úgy érezte, ez a legcsodálatosabb szó, amit valaha
hallott.



– Helló neked is – felelte, ahogy a nő közelebb lépett hozzá.

Olyan közel, hogy érezte a parfümje illatát. – Mi ez? – kérdezte, ahogy
beleszaglászott a nyakába.

– Úgy hívják, Nagyon csinos – mondta, és a férfi találónak érezte a dolgot,
mivel a nő tényleg csinos volt. – Haza fuvarozhatlak? – kérdezte, és még
mindig nem vette le róla a szemét.

– Mi van a söröddel? – Caroline látta, hogy alig ivott belőle.

A férfi megrázta a fejét. Nem számított.

Odanyújtotta a kezét, és a nő megfogta.

Még a kíváncsi pillantásokat sem vették észre, amelyek követték őket
egészen az ajtóig, és nem törődtek a kíváncsi találgatásokkal és
sugdolózással sem. Egyszerűen nem érdekelte őket.

Caroline csendben ült Jim mellett, amíg a férfi vezetett. Alig beszéltek, Jim
csak egy kósza kérdést tett föl neki az utazásról, a nő azt felelte, hogy
kimerült.

Elmentek a Thompson-ház előtt, végig a pajtához vezető úton.

Cassandra gondoskodott róla, hogy a kinti lámpák égve maradjanak,
úgyhogy a régi épület most barátságos és otthonos izzásban tündökölt a
folyó mellett.

– Olyan, mintha valódi otthon volna – mondta Caroline, és mozdult, hogy
kiszálljon.

– Nincs kedved sétálni egyet? – kérdezte a férfi. – Telihold van.

A nagyapám a „bombázók holdjának” nevezte a második világháborúban,
nem mintha Londontól ilyen messze sok bombázó járt volna.

Caroline megfordult, és ránézett. Azon gondolt, milyen keveset tud róla, a
családjáról, és arról, hogy kicsoda is valójában. Azt azonban tudta, hogy
egyedülálló, huszonhét éves, ő meg pillanatokon belül harmincnyolc lesz,
elvált, egy gyerekkel. Azt mondta magának, hogy ebből semmi jó nem fog



kisülni, és nem is kell, hogy bármi kisüljön. De mégis azt felelte: – Szívesen
sétálnék egyet. Jólesik a friss levegő.

Jim odasietett, és kinyitotta neki az ajtót. Megfogta a derekát, és segített
neki leszállni. Az elektromosság, a szikra, amelyre Caroline oly régóta
vágyott, ott izzott közöttük. Egy másodpercig némán álltak, nézték
egymást, majd a férfi elengedte, és megfogta a kezét.

– Csodaszép a folyó a holdfényben – mondta. – Régen mindig idejöttünk,
és itt úszkáltunk, még gyerekkoromban. Van egy rész, egy kis tavacska, elég
mély ahhoz, hogy ugrálni lehessen a sziklákról.

– Félelmetes – mondta Caroline, majd összerezzent, aminek láttán a férfi
ismét át akarta karolni. – Nem bírom a hínárt a lábam körül, olyan,
mintha le akarna húzni a mélységbe.

– Megígérem, nem hagyom, hogy lehúzzon.

A kis ösvényen mentek, a pajta teraszától végig a patak partján.

Megzavartak egy kacsát, amely hápogva elröpült, aztán már csak a fű
surrogását hallották a lábuk alatt, meg a folyó csobogását. Valahol a
távolban felbőgött egy tehén.

Megálltak, levették a cipőjüket, és mezitláb mentek tovább a tavacskáig.
Sötét volt és sima, csillogott a holdfényben.

Jim odavezette a füves parthoz, majd azt mondta. – Gyere, üljünk le itt.

Caroline kétkedve vizsgálta a földet. – Gondolod, hogy a tehenek nem
jártak erre?

A férfi felnevetett. – Nem is tudtam, hogy ilyen gyakorlatias vagy –
mondta, majd odahúzta Caroline-t maga mellé. – Egyetlen tehén sem járt
erre, ne aggódj. Ez szűz terület.

Caroline arra gondolt, ha itt valaki „szűznek” érzi magát, az csakis ő lehet.
Madonna bizonyára megértette volna, hogy mire gondol, és aztán eszébe
jutott, hogy még Madonna sem tudott volna ellenállni Jimnek, aki
átkarolta, és forró csókot lehelt az ajkára, azt a fajta csókot, amelyet az



emlékeiben őrzött, és amelyről úgy vélte, már sosem fogja átélni.
Hazudós, gondolta. Ó, csodálatos, csodálatos hazug!

– Túl öreg vagyok ehhez – mondta, amikor a férfi elhúzódott tőle.

– Túl öreg mihez? – A férfi kigombolta a blúzát, Caroline pedig szó nélkül
hagyta… ennyit arról, amit Issynek magyarázott a szexről, az óvszerekről és
az uborkákról, no meg arról, hogy fejben ugyanúgy ott kell lenni, mint
testileg. Vajon mondott valamit a szívről is?

Márpedig az ő szíve dübörgött, amikor Jim lágyan kihúzta a karját a
blúzából, majd levette a saját ingjét, és szorosan átölelte.

Caroline végigsimított a férfi hátán, érezte az izmait, a bőre finom
tapintását. Jim keze már a mellén járt, az ajkával lágyan megérintette a
bimbóját, mire Caroline hátravetette a fejét, és hagyta, hogy magával
ragadja a pillanat.

Aztán már a hűvös fűben feküdt, és Jim fölé magasodott, miközben újabb
csókokkal borította el.

Megtartotta magát a karjával, és lenézett rá. – Gyönyörű vagy, ugye tudod
– mondta. – Szeretni való. És én szerelmes vagyok beléd.

A nő azon tűnődött, vajon a szerelmes vagyok beléd ugyanazt jelenti, mint
a szeretlek?

– Rabul ejtettél – tette hozzá, mire a nő felnevetett.

– Te is rabul ejtettél – mondta Caroline. – Biztosan így van, ha itt fekszem
félmeztelenül a fűben, kint az éjszakában…

– Próbáljuk meg teljesen meztelenül – mondta Jim.

Caroline nem is emlékezett rá, hogy ilyen gyorsan képes kibújni a
ruháiból. Hálát mondott az égnek a kósza holdfényért. Nyugtalan volt,
hogy a férfi meztelenül látja.

– Csodálatos hátsód van – mondta Jim, miközben továbbra is simogatta. –
Csodálatos. – Kicsit széttárta a lábát, majd odatette a kezét, mire Caroline
felnyögött. – Olyan, mint egy virág – mondta Jim, majd újra megértette, és



fölé hajolt. – Mint a nyíló rózsaszirmok…

Caroline a hátán feküdt, a csillagokat nézte, és a csillagok szétrobbantak.
Másik világba került, egy olyan világba, amelyre már alig emlékezett, de
most biztos volt benne, hogy a mennyország ilyesmi lehet. – Mennyország
– mondta később, amikor ismét csókolóztak. – Mondd, hogy ilyen a
mennyország.

Órákon keresztül szerelmeskedtek? – kérdezte magától később. Egy idő
után mindenesetre elaludt a karjában, majd arra ébredt, hogy ismét
„rabul ejtették”. Nem számított; Jim csodás szerető volt, tagadhatadanul
fiatal szerető, emlékeztette magát. És ő volt az idősebb nő, akinek a teste
még mindig reszketett a gyönyörtől és az emléktől, ahogy a férfi
beléhatolt.

A füvön feküdtek, kézen fogva. A hold mostanra alacsonyabban járt az
égen, mint amikor idejöttek.

Jim felült, és ránézett. A nő szégyenlősen összevonta a karját a mellén, de
teste többi része továbbra is fedetlen volt. Kuncogni kezdett, és nem
tudta, mitévő legyen.

– Nem kell eltakarnod magad – mondta Jim. – Mindent láttam. –
Felnevetett, majd felkelt meztelenül, és olyan átkozottul gyönyörű volt az
izmos kecses teste, hogy a nő újra megkívánta. – Menjünk úszni! – mondta
a férfi, és felsegítette.

– De az a hínár… – tiltakozott Caroline.

– Nincs semmiféle hínár, de ha volna is, megmondtam, hogy megvédelek.

Megállt a víz szélén, majd fejest ugrott. A nő gondolkodás nélkül követte.
Felsikoltott, ahogy a jeges vízbe ért… de fantasztikus volt. Egymás mellett
úszkáltak ide-oda.

– Boldog vagy? – kérdezte Jim, és átölelte a víz alatt.

– Boldog – felelte. Végső soron az életben az a legfontosabb, hogy tudjunk
a pillanatnak élni, nem igaz?



79. FEJEZET
Aznap este a Göncölszekérben Issy és Sam az ágyban hevérészett, és a
sötétben beszélgetett, miközben Vak Brenda ott dorombolt közöttük a
párnán. A függönyt elhúzták, úgyhogy beszűrődött a szobába a holdfény
és egy meleg fuvallat.

– Hiányoztál – mondta Sam.

– Te is nekem – felelte Issy.

– De te jobban hiányoztál!

–Nem igaz!

Felnevettek, a megzavart macska pedig odakapott.

– Aú! – Issy megérintette a karját. – El is felejtettem, hogy milyen
érzékeny.

– Hallottam, hogy az Alex nevű srác járni kezdett az egyik lánnyal a St.
Maryből – mondta Sam.

Issy ismerte az iskolát, amiről a másik beszélt. – Akkor a lány biztosan
idősebb – mondta. – Legalább tizennyolc.

– Eszébe jutott a parti és a beszélgetése az anyjával. Hálás volt a szavaiért.
– Ő is csak egy srác – mondta, megbocsátva Alexnek azért, hogy úgy
rányomult. Végső soron ő engedte meg neki. – Biztosan az idősebb
csajokra bukik.

Sam kuncogott, majd további pletykákat mesélt neki az iskolai
ismerőseikről. Az egész olyan meghitt volt és otthonos, hogy Issy majdnem
elfeledkezett Szingapúrról és Asiáról.

– Nagyon aranyos kölyök – mondta váratlanul Samnek.

Nem kellett elmagyaráznia, hogy kire gondolt. Mindig tudták, miről beszél
a másik.

– A kishúgod, úgy érted – javította ki Sam, majd felkönyökölt, és a



barátnője felé fordult. – Aggódtam, amikor elmentetek, hátha féltékeny
leszel. Úgy értem, hogy az apád összeszedett valaki mást, és ott volt Asia
is.

– De igazán kedves, akárcsak az anyja, Melanie. – Issy nem mondta, hogy
„az apám szeretője”, de valójában erre gondolt, és örült, hogy Caroline
elmondta, mennyire szerették egymást az apjával, amikor ő született.

– Már nem számít az apám és ő, legalábbis nekem nem. Nem gondolok rá
annyit. És legalább van egy kishúgom.

– És egy barátod – mondta Sam, és Issy úgy érezte, kissé féltékenynek
hangzik. Megfogta a kezét, hogy megbizonyosodjon róla, hogy a másik jól
van. Vak Brenda is féltékeny volt, ezért felkelt, és kinyújtózkodott
közöttük.

– Ha Vak Brenda még dagibb volna, pont úgy nézne ki, mint azok a dundi
szőrös párnák – mondta Sam, amire aztán mindketten kuncogni kezdtek.

De aztán Issy elhallgatott. Eszébe jutott az anyja, a pajta, és az
étteremmel kapcsolatos tervei. Caroline egyre idősebb lesz, hamarosan
harminckilenc, és még mindig azért küzd, hogy rendbe tegye az életét.
Egyedül. Álmodozik, és közben senki nem segít neki.

Persze ott van Cassandra és nagyapa, de ők Franciaországban laknak, és
hamarosan visszamennek. Mintha a dolgok hirtelen megfordultak volna
Issy agyában, és érezte, hogy ahelyett, hogy mindig az anyja gondoskodik
róla, most neki kell vigyáznia rá, segítenie neki, ügyelni rá, hogy a másikkal
minden rendben legyen, és hogy sose maradjon „egyedül”.

– Tényleg haza kell mennem – mondta Samnek, a pajtára utalva.

– Már vártam, mikor jutsz el idáig – Sam ismét a könyökére támaszkodott,
majd ránézett. – Hiányozni fogsz – mondta.

– Nekem jobban fogsz hiányozni.

– Nem, nem hiszem.

A kuncogás folytatódott, majd Vak Brenda újra odakapott, aminek láttán



már egyenesen pukkadoztak a nevetéstől.



80. FEJEZET
Másnap reggel Caroline a saját ágyában ébredt fel. Hajnalban
visszasétáltak a folyó mentén, mezítláb, kézen fogva, eltelve testi vággyal,
egymást megérintve, érzelmesen, meg-megállva egy-egy csókra. Könnyű
csókok voltak, nem túl szenvedélyesek – már túlságosan fáradtak voltak.
Legalábbis Caroline. A fáradtság leterítette. Szingapúr, a találkozás Asia
édesanyjával, aztán a hosszú út hazafelé… az üres pajta… és a rettenetes
vágy Jim Thompsonra, a férfira, akinek csodálatos teste és érzéki szája
pontosan tudta, hogy mit csináljon vele. A férfi könyörgött neki, hogy
maradhasson, hogy vele alhasson, hogy a karjában ébredhessen föl, de a
nő nem engedte.

A lányára is gondolnia kellett, meg hogy mit gondolnának a többiek.

Jó éjt kívántak egymásnak, illetve jó reggelt, majd a nő felment a
szobájába, még egyszer levetkőzött, és bezuhant az ágyba. Később arra
ébredt fel, hogy csikorog a murva a feljárón. Kikászálódott az ágyból,
összeszedte magát, és odament az ablakhoz, hogy kinézzen.

Egy teherautó volt, és két férfi éppen egy hatalmas faládát húzott le a
platóról. Caroline gyorsan felöltözött, majd leszaladt, hogy ajtót nyisson.

– Miss Evans? – kérdezte a sofőr, miután a papírjaira pillantott.

– Igen, én vagyok. Miről van szó?

– Bútor, asszonyom. Szingapúrból.

Hát persze! Bizonyára az asztalok és egyéb cuccok, amelyeket Mark a régi
lakásukból hozott el. Adott borravalót a sofőrnek és a társának, hogy
kinyissák a ládát. Bevitték a két 19. századi szilfa asztalt és a kínai székeket
az étteremben, majd a sorsukra hagyták őket.

Caroline izgatottan odatolta az asztalokat az ablakokkal szemben lévő
falhoz, majd hátralépett, hogy megnézze a hatást.

Egyszerű eleganciájuk jól ment a durva kőfalhoz, amely előtt álltak.

Arra gondolt, Jimnek is tetszene.



Ahogy átkutatta a ládát, talált még néhány lámpát, amely korábban az
asztalokon állt – magas üveglámpák voltak, egyszerű drapp burájuk arany
anyaggal bélelve, amitől meleg lett a fényük.

Caroline fáradtan egy másik csomagra pillantott, és azon tanakodott, hogy
igyon-e inkább egy kávét. A kávé győzött, úgyhogy kiment a konyhába,
hogy megfőzze, és azon imádkozott, hogy ne essen az eső, amíg be nem
hoz mindent a házba.

Éppen csak töltött magának egy csészével, amikor megjelent Maggie.

– Gondoltam, jobb, ha a szüleid előtt érek ide – mondta, majd átölelte
Caroline-t, aztán hátrált egy lépést, hogy jobban megnézhesse.

– Kielégült – mondta. – Talán ez a szó fejezi ki a legjobban, hogy nézel ki.

– Hogyhogy kielégült? – Caroline elvigyorodott, majd közömbösen vállat
vont. – Oké, akkor kielégült. De boldogan kielégült, ha tudni akarod.

– Ó, de még mennyire, hogy akarom! – Maggie szerzett egy csészét, és
töltött egy kávét. – Ülj le. Mondj el mindent. – Odahúzott egy széket maga
mellé, és Caroline leült.

– Mags – mondta a nő. – Olyan szégyentelen voltam, annyira élveztem
minden percét, és már alig várom, hogy újra megtörténjen.

Az a férfi gyönyörű, tökéletes, és azóta nem éreztem így magam, hogy…

– Ki ne mondd ki a nevét, az elrontaná a dolgot…

– Tudod, hogy van ez, Mags, amikor egy férfi rád néz, amikor a szemével
úgymond fogva tart…

– És nem engeded el.

– Vajon el kellene?

Maggie eltöprengett, majd belekortyolt a kávéjába. – Őszintén szólva –
mondta –, semmi okát nem látom, hogy elengedd. Sőt, ha szabad ezt
mondanom, a múlt éjjel a kocsmában lévők többsége sem talált semmi
kifogást. Ti ketten aztán felhívtátok magatokra a figyelmet! – emlékeztette



Caroline-t.

A nő elvigyorodott. – Mondtam, szégyentelen – jegyezte meg, mire
mindketten felnevettek. – Csak magunk között, Mags – Caroline
lehalkította a hangját, és közelebb hajolt, mintha valaki hallgatózna. – Azt
kérdeztem, magamtól, mielőtt… tudod, mielőtt letéptem magamról a
ruhákat…

– Letépted magadról?!

– Hát Jim kezdte, de aztán én is csadakoztam… De előtte azt kérdeztem
magamtól, hogyan is érzek, tudod, a fejemmel, a szívemmel, nem csupán a
testemmel. Márpedig fontos nekem, Mags. Lehet, hogy beleszerettem.
Egyelőre még nem tudom biztosan. De vonz a dolog. Teljesen,
tökéletesen. Abszolúte. Itt és most.

– Akkor jól döntöttél, hogy éltél a lehetőséggel, és megadtátok
egymásnak, amit akartatok. Nem sokaknak adatik meg az ilyesmi az
életükben, sőt sokan úgy élik le az egész életüket, hogy nem éreznek efféle
szenvedélyt.

– Jim azt mondta, hogy szerelmes belém. – Caroline fürkészően Maggie-re
pillantott. – Tudom, hogy ez nem ugyanaz, mint a „szeretlek”. Vagy igen?

Maggie letette a csészéjét.

– Caroline Evans, harmincnyolc éves, felnőtt nő vagy, aki épp azzal a
férfival feküdt le, akit szeret, és aki szereti. Nem vagy tinédzser, nem
szükséges, hogy elmagyarázzák neked, hogy működnek ezek a dolgok. Nem
tanultad meg mostanra, hogy az élet és az igaz szerelem útjairól nem
lehet előre dönteni? Egyszerűen fogadd el most, és lássuk, mit hoz a jövő.
Valahogy mindig hoz valamit – tette hozzá.

Hallották, hogy újabb kocsi közelít a feljárón. Ezúttal egy Hummer.

– Itt van Georgki. – Caroline felpattant, és az ajtóhoz indult, de a férfi már
le is parkolt. – Ó, elhozta Sarah-t és Kicsi Billyt! – kiáltott örömében, mikor
megpillantotta őket a hátsó ülésen egy csomó műanyag láda között. – Hát
persze, hiszen ma van a költözés.



Először Georgki szállt ki, majd Sarah a kezébe nyomta Kicsi Billyt, és utána
ő is kiszállt.

– Remélem, nem jöttünk túl korán – kiáltotta Sarah. – El akartam tűnni,
még mielőtt az a rohadék főbérlő megjelenik, és kihajít. Úgy értem,
kifizettem a bérleti díjat meg mindent, de ennek ellenére új bérlőket akar
beköltöztetni, mert többet fizetnek. És a tető beázik… – tette hozzá, majd
felkapta Kicsi Billyt, és letette a küszöbre. A kisgyerek felpillantott rájuk,
majd dobolni kezdett a lábával, és boldogan bekapta a cumiját. – Aranyos,
nem? – kérdezte Sarah, mikor egy újabb autó is megjelent.

Caroline felismerte a szülei bérelt kocsiját, és azt mondta Maggie-nek,
ideje, hogy újabb kávét tegyenek föl. Integetett, majd jobban megnézte a
kocsit. Lehetséges, hogy Issy is velük van?

– Helló, anya – mondta Issy, miután kipattant a hátsó ülésről, és
visszahajolt, hogy előhalássza a táskáját. – Arra gondoltam, szükséged lesz
egy kis segítségre. Úgyhogy itt vagyok.

Egy pillanatig Caroline szóhoz sem jutott. A lánya itt volt, a pajtánál, amit
utált, amiről azt mondta, hogy sosem tudna benne élni, hogy sosem lesz
az otthona… és felajánlotta a segítségét…

Azt mondta magának, hogy kezelje lazán a dolgot, maradjon laza, mintha
minden normális és hétköznapi volna. Azt mondta: – Nos, fantasztikus.
Mindenki a fedélzeten.

– Minden segítő kéz jól jön – felelte Issy, mire mindketten felnevettek. –
Bolond vagy, anya – jegyezte meg Issy. – Senki nem szokott úgy beszélni,
mint te, a sok ostoba szólásmondás…

– A nagyapádtól tanultam. – Caroline átölelte a lányát, és beszívta a
frissen mosott haja és bőre illatát. Arra emlékeztette, amikor Issy még
kisbaba volt.

– Felviszem a táskám – mondta a lány. – Egyébként Cassandra és nagyapa
lakhat a szobámban, én majd elalszom a díványon.

– Ó, de… – kezdte volna Caroline, de az anyja figyelmeztetően feltartotta a
kezét.



– Fogadd el, ha van rá módod – mondta Cassandra. – Nem lesz mindig
ilyen könnyű. A dolgok előbb visszakerülnek a normális kerékvágásba,
mint hinnéd.

– A normálisba?

– Hogy Issy lázong, és folyton veszekedtek. Az a normális.

Újabb teherautó jelent meg az úton. Túlment a fordulón, és vissza kellett
tolatnia. Caroline azon töprengett, vajon a Vidéki Menedék felirat, amit
Jim csinált, elég nagy-e. A kocsi aztán befordult a felhajtóra, és leparkolt a
szülei autója, a Hummer, Maggie kocsija, illetve a két nagy faláda mögött.

Az újabb bútorok! A „szellem’’ székei. Az asztalai. Minden, ami az
étteremhez kell!

– Jöjjön be, és igyon egy kis kávét – mondta a sofőrnek, amikor az
kipattant a teherautóból, és elkezdte lepakolni a bútorokat a platóról. –
Mindenki odabent van.

Caroline besétált a hirtelen zsivajgó házába, ahol mindenütt emberek
álldogáltak, beszélgettek, élvezték a reggelt, és jól érezték magukat.
Mindenki ott volt, gondolta mosolyogva. Kivéve Jimet.



81. FEJEZET
Jim nem tudta kiverni Caroline-t a fejéből, aludni sem tudott, egyszerűen
túlságosan felizgatta. Nemcsak a gyönyörű teste, és ahogy reagált az
érintésére, nem úgy, ahogy az általa ismert nők szokták, amikor
kérdezgették, szeretnéd, hogy ezt csináljam?, ez izgató?, és megmondták,
ők hogy szeretik.

Volt már néhányszor szerelmes. Kétszer, ha pontos akart lenni.

Az első alkalommal tizennyolc volt, a lány eggyel fiatalabb. A nővére
Rómeónak és Júliának hívta őket, mert mindketten iskolába jártak, és túl
fiatalnak tűntek ahhoz, hogy tudják, mi a szerelem. De persze a fiatalok
mindig tudták, mi a szerelem, ha elragadta őket az érzés. A folytatás úgy
alakult, mint a legtöbb esetben: különböző főiskolákra mentek, és
eltávolodtak egymástól.

Aztán jöttek az újabb és újabb tapasztalatok, barátnők, egyik a másik
után, mígnem néhány évvel később találkozott álmai asszonyával.
Olyannyira magával ragadta őket a szenvedély, hogy semmi egyéb nem
számított. Jim úgy gondolta, hogy képtelen a másik nélkül élni, és
feleségül kérte. A nő azonban elutasította.

– Szeretlek – mondta neki, de nem az a típus vagyok, aki vidéken akar
eltemetkezni. Nem tudok lovagolni, nem érdekel a kertészkedés, és ami a
legfontosabb, a főzés sem. – A nőből később híres filmszínésznő lett,
majdnem sztár, és hozzá is ment egy híres színészhez. Vagy legalábbis még
házasok, de persze, ki tudja, a sajtó szerint. Talán így van, gondolta Jim.

Most pedig itt volt Caroline.

Úgy döntött, átsétál a pajtához, megnézni, hogy felkelte már, hogy hogyan
érzi magát – és különösen, hogy érez iránta.

Elért a bekötőikig, ahol a felirat, amelyet az étteremnek készített, lustán
csüngött a régi kőfal mellett álló nagy vasrudról. A tehenek visszatértek a
rétre, és nagy nyelvcsapásokkal húzták be a füvet. A férfi elmosolyodott,
amikor eszébe jutott, hogy azt mondta Caroline-nak, hogy a patak partja



„szűz terület”, mert aggódott a tehénlepények miatt.

Emlékezett, hogy levette a szemüvegét, majd eltette a táskájába… olyan
rosszul látott nélküle, hogy talán még őt sem látta rendesen, de mindez
nem számított. Csak a fű lágy hűvössége, a víz ragyogása a holdfényben, a
falomb susogása. Nemcsak a szex volt csodálatos, gondolta Jim, hanem az
érzések, a gyöngédség és a szenvedély is.

Leparkolt a többi kocsi mögött, és észrevette a küszöbön üldögélő Issyt és
Samet, és a köztük lévő széken pihenő Kicsi Billyt.

Két hatalmas faládát látott, Georgki Hummerjét, és eszébe jutott, hogy
Sarah ma költözik. Az nem Maggie autója? És Caroline szüleié?

Egy pillanatra elbizonytalanodott, hogy talán mégis rosszkor jött. De
ahogy végignézett a ládákon, arra jutott, hogy bizonyára szükség van a
segítségre, ő és Georgki majd mindenről gondoskodnak. Most már nem
mehet el, a lányok észrevették, és integettek neki.

–Jó reggelt, hölgyeim – mondta, majd ellépett mellettük, és bement a
házba.

– Jó reggelt mindenkinek – köszönt újra, ahogy besétált a leendő
étterembe, ahol „mindenki” kávéval a kezében álldogált, megcsodálva
néhány kivételesen szép szilfa asztalt. Jim biztos volt benne, hogy 19.
századi, kínai munka, és olyasvalaki készítene őket, aki értene a dolgát.

– Tökéletes – mondta, Caroline-ra pillantva.

– Épp jókor jöttél – mondta a nő, és rámosolygott. Olyan tekintettel
nézett rá, hogy egy percre úgy érezték, csak ők vannak a szobában. És ez
tetszett Jimnek, mi tagadás.



82. FEJEZET
Maggie egy héttel később azt javasolta Caroline-nak, hogy rendezzen egy
próbaestét, hívja meg a barátait és a helybelieket, akik segítettek, és
adjon egy különleges vacsorát a Vidéki Menedékben.

Caroline kétkedve pillantott körbe az éttermében. Már felállítottak egy
kárpitozott bokszot a helyiség távolabbi részében, ahol négy asztal fért el
– kettő körül négyen ülhettek, a másik kettőnél pedig párok. Volt egy
hosszú tükör a falon, francia söröző stílusú, így azok a vendégek, akik a fal
felé néztek, szemmel követhették a teremben zajló eseményeket.

A többi asztal általában négyszemélyes volt, de meglehetett teríteni rajtuk
kettőnek is, vagy plusz két székkel hatan is elfértek körülöttük,
némelyiknél nyolcán is. A rugalmasság, mondták Caroline-nak, nagyon
fontos. Jöhettek csoportok és párocskák is, akik vacsorázni szeretnének,
mondta Cassandra. Persze erre Caroline is emlékezhetett, hiszen már épp
elég étteremben járt az életében, de azért szüksége volt a segítségre, hogy
megfelelően tudjon gondolkozni, hiszen annyi mindenről kellett
gondoskodnia.

Az átlátszó „szellem” karosszékek hátát ugyanazzal a barna vászonnal
vonták be, amely olyan jól ment a mézszínű kőfalhoz, és voltak hozzájuk
ülőpárnák is. De még nem voltak térítők, se lámpák, se vázák, se virágok.
Meg kellett elégedniük azzal, hogy elképzelik, milyen lesz majd a hely, ha
már mindent beszereznek. Még a teraszon, az új, kávészínű tető alatti álló
asztalok is fedetlenek voltak. Caroline-nak megsajdult a szíve. A hely
hirtelen „üresnek” tűnt, és nemcsak azért, mert nem voltak vendégek.
Valahogy elveszítette a „lelkét”.

– Senkit sem hívhatok ide – mondta Maggie-nek. – Még nincs kész. És
fogalmam sincs, hogyan fejezzem be, és soha nem is fogom.

Kudarcot vallottam, Mags és a Vidéki Menedék is. Persze, tudok főzni, és
tudom is, hogy mit akarok főzni, de nincs tapasztalatom.

Maggie, meg vagyok rémülve.



– Pontosan emiatt kell belevágnod – szólt rá Maggie. – Szedd össze
magad, Caroline, az egész jövőd ezen múlik.

És igaza volt. Megint a kezébe vette a sorsát. – Tehát, mit tegyek? –
kérdezte.

– Először is, döntsd el, kit akarsz meghívni, aztán találd ki a menüt, attól
függően, hogy kiknek főzöl, és mit szeretnek a legjobban, majd láss
munkához. A péntek este megfelelő a nyitáshoz, az emberek a hétvége
kezdetén mindig nagyon lelkesen mozdulnak ki.

– Péntek! De hiszen az három nap múlva van! Ó, istenem! – mondta
Caroline, és majdnem elájult.

– Kezdesz vallásos lenni, vagy mi? – Maggie odament az ajtóhoz, és szólt
Sarah-nak, aki a feljárón sétált Kicsi Billyvel az ölében, fél kezében virággal,
amit frissen szedett a sövény mellől. – Pénteken nyitás – kiáltotta Maggie.
– Készen állsz?

– Hűha! –Sarah szeme tágra nyílt, majd nyugtalanul szőke hajába túrt. –
Hát persze – mondta kissé bizonytalanul.

– Persze – tette hozzá még egyszer, miközben Caroline-ra pillantott, aki
legalább olyan riadtnak tűnt, mint ő. – Meg tudjuk csinálni – mondta,
majd biztatóan a nőre mosolygott.

– Sajtos felfújt lesz az előétel. – Caroline váratlan döntést hozott, és
nyomban jobban érezte magát.

– Nem túlzás ez? – Ezúttal Maggie volt az, aki aggódott.

– Ahogy én készítem, biztosan nem – felelte Caroline.

– Gyerünk, szóljunk anyámnak és Issynek, hogy lássunk munkához.

Persze a partnere, Mark volt az első, akit felhívott és tájékoztatott a
megnyitóról. És természetesen Mark beleegyezett, hogy eljön.

Szerdára már az összes szükséges hozzávalót beszerezték, leszámítva a
salátát és a zöldségeket, amelyeket frissen akart megvenni péntek reggel.
Csütörtökre sikerült szürke vászonterítőt szerezni az asztalokra (a csudába



a mosással járó költségekkel, gondolta Caroline, majd beépíti az étel
árába, ha szükséges), továbbá nem összeillő, de szép evőeszközt,
amelyeket egy étterem kiárusításakor vásárolt. Halvány szürkéskék
tányérok és régimódi kobaltkék só- és borsszórók is kerültek a tartókba;
egy halványkék lapos tálban egyetlen szál virág úszott.

A villanyszerelő villámlátogatását követően a smaragdszínű fali égők is
működtek, és Caroline lámpái lágy izzó fénnyel világítottak.

A krémszínű vászonvitorla lágyan lengedezett a nyitott franciaajtón
keresztül beáramló csodás tavaszi levegőben. Odakint a teraszon kerek
smaragdszínű lampionok csüngtek a gerendákról és a fákról.

Caroline párnákat dobott a parti kőfalra, és a székekre egy-egy pashmina
sálat akasztott, ha a kint tartózkodó vendégek esetleg fázni kezdenének.

Péntek estére készen állt a rozsdamentes acéltálakban a felkockázott
hagyma, zeller, répa, a kenyér és mindenféle péksütemény a Wright
pékségből. Kis barna tálakba tették a finom vajat, amelynek csomagolásán
egy tehén virított. Volt fokhagyma, friss és szárított fűszernövény, só, bors
és liszt. Volt még egy árvácskával teli kosár, meg kakukkfű- és rozmaring
ágak a tányérok díszítéséhez.

Mivel Caroline nem felejtette el, hogy a helybélieknek és a barátainak főz,
ennek megfelelően állította össze a menüt. Csak semmi nagyon szokatlan,
„be kellett járatnia magát” és a vendégeit is.

Azonkívül, az egyszerű étel mindig jó volt, és nem ritkán finomabb is, mint
a fiatal szakácsok extravagáns technogasztronómiai ügyeskedése.

Sóskalevest főzött, finom sötétzöld színűt, halvány narancssárga
fésűkagylóval a közepén tálalva. A kagyló édeskés volt, még érződött rajta
az öböl illata, ahol reggel kihalászták. A különleges sajtos felfújt tésztája a
hűtőben pihent, és a kicsiny tálacskák, kivajazva és megszórva
parmezánnal, tepsiken várakoztak, hogy megtöltsék és betegyék őket a
sütőbe egy félórára.

A saláta frissen mosva, megszárítva; a spárga arra várt, hogy
meghempergessék olívaolajban, megsózzák és megborsozzák, tegyenek rá



abból a jó parmezánból, és szintén betegyék a sütőbe nagyjából tíz percre.
A cukkinit felszeletelték, megpárolták vajban, megsózták és megborsozták,
meghintették kaporral, és lazán összekeverték egy kis tejszínnel. A kertből
fnssen szeden borsót lassú tűzön fazékban főzték. A kuszkusz saláta friss
spenóttal és citrommal olyan csalogatóan illatozott, hogy mindenki, aki
arra járt, megkóstolta egy kanállal. Vadrizst főztek, majd összekeverték
aprócska párolt paradicsommal, és betették lassú tűzön párolódni. Az
egyik lefedett tepsiben kicsi újkrumplik párolódtak, kevéske vaj
társaságában.

Cassandra csokis brownie-ját még több csokoládéval vonták be, Caroline
pedig francia körtetortát készített, aminek a receptjét a főzőtanfolyamon
tanulta, és ami igen közkedvelt volt a szingapúri vacsoráin.

A főétel Dublin-öböli rák volt, amelyet beliszteztek, majd fehérborban
pároltak fokhagymával és hagymával. Volt steak is, amit
szobahőmérsékleten tartva bekentek olajjal, sóval és borssal, majd
hirtelen megkapatták, és nagyjából húsz percen keresztül sütötték. Ezután
felszeletelték, és a Caroline által készített szósszal szolgálták fel, amelyet
pezsgővel ízesítettek, ugyania főzés közben éppen azt ivott. A vendégek
számára a legegzotikusabbat és az igazi próbát a saját rizstésztája
jelentette, amit pácolt rákkal és fűszeres csirkével szolgált fel, speciális
szingapúri fűszerezéssel, amelyet Mark küldött neki.

Két pincérnőt fogadtak a helyi teázóból aznap estére, akik alkalomhoz illő
barna kötényt viseltek. Issy és Sam még mindig izgatottan szaladgáltak a
teremben, ellenőrizték az összes kést és villát, hogy minden tökéletesen
álljon. Kisegítők voltak, rézszínű pólóban és fekete farmerben, továbbá
könnyű tornacipőben, nehogy elcsússzanak a padlón.

Cassandra volt a hosztesz, fekete, kivágott ruhában, amiről Caroline azt
mondta, biztosan tetszeni fog az idősebb vendégeknek.

Cassandra erre csak elmosolyodott, és azt mondta, „nagyszerű”. És persze
szokásos magas sarkúját viselte. Henry fekete kordbársony nadrágot és
fehér inget vett föl, és ő gondoskodott a borról. Georgki kék csíkos
öltönyben odakint állt, készen arra, hogy mutassa, merre is van a vacsora.
Jim az ajtó előtt várt, furnérban és kék pólóban, hogy leparkolja a



vendégek autóit.

– Gondolja, adnak majd borravalót? – kérdezte vigyorogva Cassandrától.

– Hát, amennyiben adnak, az is megy a közösbe, amit aztán elosztunk. –
Cassandra értette a dolgát. Azt is tudta, Jim majd belehal, hogy végre
megint kettesben legyen Caroline-nal, aki tíz perccel ezelőtt felment a
szobájába Sarah-val, hogy felvegyék az új „konyhai szerelésüket”.

– Utálom ezt a nadrágot – mondta Caroline, miközben a tükörben
nézegette magát. Poliészter volt, csúnya feketefehér mintával, és lógott a
fenekénél.

– Olyan kövérnek tűnök benne – mondta Sarah.

Persze Sarah semmiben sem tűnt volna „kövérnek”, de aztán inkább a
szűkebb, fekete jóganadrág mellett döntöttek. Caroline kölcsönadott
egyet Sarah-nak, majd felvették a fehér duplasoros szakácskabátot is, ami
a séfeknek járt.

– A felső két gombot ne gombold be, tudod, mint Gordon Ramsey –
mondta Caroline, és élvezettel olvasta a szövetbe hímzett nevét: Caroline
Evans főszakács. Tehát valóság volt. Most már nem lehetett visszatáncolni.

Sarah is végigfuttatta az ujjait a saját feliratán, a szakács szón. – Hogy
történhetett ez meg velem? – kérdezte hüledezve.

– Csak azt tudom, hogy ki kell tennünk magunkért – mondta Caroline,
majd felvették a fehér cipőjüket, és leszaladtak a konyhába.

Caroline egy pillanatra megállt az ajtóban. Végignézett az éttermen. Az
álma kezdete. Mécsesek lobogtak az asztalokon, a lámpák aranyló fény
árasztottak a kőfalakra, és a kerek lampionok beragyogták a teraszt. A
csodaszép régi kő, a barna térítők, a kék tányérok, a fényesen csillogó
evőeszköz, a közelben csobogó patak, az éppen csak simogató lágy szellő…
a konyhából kiáramló ételillat, a pukkanó pezsgősdugó hangja és a
recsegő murva, amely az első vendégek érkezését jelezte. És a régi felirat a
bejárat fölött: Bár, grill és tánc. Ez volt a valóság. Már nem szökhet el. Ez
volt az új kezdet. És készen állt rá.
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