Óva intettek Tristan Cole-tól. Azt mondták, kegyetlen, jéghideg, durva.
Elítélték a múltja miatt. Ha csak ránéztek, egy szörnyeteget láttak,
akinek bűnhődnie kell. Én tehetetlennek és dühösnek láttam, mert
bennem is hasonló erők dolgoztak. Üresek voltunk. A múlt sebei a földre
húztak minket, pedig mi lebegni szerettünk volna. Ő mennydörgés volt,
én villámfény soha nem volt még ilyen tökéletes vihar. Tristan csókja
haragos volt, és szomorú. Bocsánatkérő és gyötrelmes. Nyers és valódi.
Mint az enyém.
Lizzie és Tristan torokszorító szerelmi története éppúgy szól
veszteségről és újrakezdésről, mint a bennünk rejlő démonok
legyőzéséről. Brittainy C. Cherry Az vagy nekem sorozata már milliók
szívéhez talált utat. Engedd be te is!
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A fehér tollaknak,
mert segítettek emlékezni.

Prológus
TRISTAN
2014. április 2.
– Minden megvan? – kérdezte Jamie, miközben a körmét rágcsálva
álldogált a folyosón a szüleim házában. Kéken ragyogó őzikeszeme rám
mosolygott, és eszembe juttatta: milyen szerencsés vagyok, hogy Jamie
az enyém.
Odaléptem hozzá, átfogtam a vállát, és magamhoz vontam apró,
törékeny testét. – Aha. Minden. Eljött a pillanat, bébi.
Karját a nyakam köré fonta, és megcsókolt. – Nagyon büszke vagyok
rád!
– Ránk! – helyesbítettem. Sokévi hiábavaló vágyakozás után életem
álma, hogy a magam készítette, kézzel faragott bútorokat árusítani
kezdjem, megvalósulni látszott. Apámmal, aki egyben a legjobb barátom
és üzlettársam is volt, éppen New Yorkba indultunk a találkozóra
azokkal az üzletemberekkel, akik komolyan fontolgatták, hogy üzleti
kapcsolatba lépjenek velünk. – Nélküled sehol sem lennék. És tessék –
most itt van az esély, hogy megkapjuk mindazt, amiről eddig csak
álmodtunk.
Jamie újra megcsókolt.
Nem tudtam, hogy ennyire lehet szeretni valakit.
– Mielőtt elmész, azt hiszem, tudnod kell, hogy Charlie tanítónője
felhívott. A fiunk megint bajba keveredett az iskolában, ami nem csoda,
ha abból indulunk ki, mennyire hasonlít az apjára.
Elvigyorodtam. – Mit csinált már megint?

– Mrs. Harper szerint az egyik lány csúfolni kezdte a szemüvege
miatt, mire Charlie azt mondta neki, hogy fulladjon meg, de lehetőleg
egy varangyos békától, merthogy a lány pontosan úgy néz ki, mint egy
varangy. Hallatlan, nem gondolod? Azt kívánni valakinek, hogy
fulladjon meg egy békától!
– Charlie! – kiáltottam a nappali felé, mire a fiam, könyvvel a kezében,
lustán kicammogott. Nem volt rajta a szemüvege. Nyilvánvaló volt,
hogy a csúfolódás miatt nem viseli.
– Igen, apa?
– Tényleg azt mondtad egy lánynak, hogy fulladjon meg egy békától?
– Igen – felelte szenvtelenül. Ahhoz képest, hogy még csak nyolcéves
volt, nemigen törődött azzal, hogy esetleg felbosszantja a szüleit.
– Kisöreg, ilyet nem mondunk senkinek.
– De hát pont úgy néz ki, mint egy nyavalyás varangy – mondta.
El kellett fordulnom, hogy ne lássa a nevetésemet. – Gyere, ölelj meg,
haver. – Szorosan körém fonta a karját. Rettegve gondoltam arra az
időre, amikor már csak vonakodva, ímmel-ámmal öleli majd át az
öregét. – Ugye szót fogadsz anyának és a nagyinak, amíg távol leszek?
– Aha. Persze.
– És tedd fel a szemüvegedet, amikor olvasol.
– Még mit nem! Hülyén nézek ki benne.
Lehajoltam, és megpöcköltem az orrát. – A szemüveg férfiassá teszi az
embert.
– Akkor te miért nem viselsz? – nyafogta.
– Azért – feleltem –, mert van, aki szemüveg nélkül is férfias. De te
tedd csak fel a magadét. – Valamit dünnyögött, aztán folytatta az
olvasást. Annak, hogy jobban szerette a könyveket, mint a
videojátékokat, csak örülni tudtam. És bár az olvasás iránti szenvedélyét
nyilvánvalóan a könyvtáros anyjától örökölte, szerettem volna azt
hinni, hogy a sok történet, amit még magzat korában felolvastam neki,
szintén hozzájárult a szenvedély kialakulásához.

– Mit terveztek mára? – kérdeztem Jamie-től.
– Délután elmegyünk a piacra. Az édesanyád virágot szeretne
vásárolni. És lefogadom, hogy Charlie-nak is vesz majd valami
haszontalanságot. Ja, és Zeusz szétrágta a kedvenc Nike cipődet.
Megpróbálok keresni helyette egy másikat.
– Egek! Kinek az ötlete is volt, hogy kutyánk legyen?
Jamie felkacagott. – A te hibád! Ami engem illet, egyáltalán nem
akartam kutyát, de te nem tudtál nemet mondani Charlie-nak. Ebben
pontosan olyan vagy, mint az anyád. – Ismét megcsókolt, aztán kihúzta
és a kezembe nyomta a gurulós bőröndöm fogantyúját. – Utazz jól, és
váltsd valóra az álmainkat.
Mosolyogva a szájához érintettem a számat. – Amikor hazajövök,
megépítem neked az álomkönyvtáradat. Létrákkal meg mindennel. És
aztán, valahol az Odüsszeia meg a Ne bántsátok a feketerigót között
szeretkezem veled.
Jamie beszívta az alsó ajkát. – Ezt vegyem ígéretnek?
– Naná.
– Hívj fel, mihelyst leszállt a gépetek, rendben?
Bólintottam, és csatlakoztam apámhoz, aki már a taxiban várt.
– Hé, Tristan! – kiáltott utánam Jamie, miközben betettem a
csomagtartóba a poggyászomat. Charlie is ott állt mellette.
– Igen?
A kezükkel tölcsért formáltak a szájuk körül, és utánam kiáltották: –
SZERETÜNK!
Elmosolyodtam, és ugyanezt kiáltottam nekik.

Apa egyfolytában arról beszélt repülés közben, hogy milyen nagy
lehetőség előtt állunk. Amikor Detroitban leszálltunk, bekapcsoltuk a
mobilunkat, hogy mielőtt átszállnánk a másik gépre, megnézzük az e-

mailjeinket, és küldjek egy üzenetet Jamie-nek és anyának. Meg
akartam nyugtatni őket, hogy minden rendben.
Amikor a készülékeink életre keltek, és megláttuk anya üzeneteit,
azonnal tudtam, hogy valami borzasztó dolog történt. És amikor
elolvastam őket, görcsbe rándult a gyomrom. Majdnem kiesett a
kezemből a telefon.
Baleset történt. Jamie és Charlie rossz állapotban van. Anya
Gyertek vissza! Anya
Siessetek!! Anya
Egyetlen szempillantás alatt megváltozott minden, ami addig az
életemet jelentette.

Első fejezet
ELIZABETH
Jamesville, Wisconsin, 2015. július 3.
Reggelente olyan szerelmes leveleket olvastam, amelyeket egy másik
asszonynak írtak. Sok közös vonásunk volt ezzel az asszonnyal, a
csokoládébarna szemünktől kezdve a szőke tincseinkig. Még a
nevetésünk is egyforma volt, általában csendes, ami, ha a szeretteink
között voltunk, hahotává erősödött. A mosolya mindig a szája jobb
sarkából indult, ahogy az enyém is.
A szemetesben bukkantam rá a levelekre, egy szív alakú
bádogdobozban. Több száz volt, némelyik hosszabb, némelyik rövidebb,
volt köztük vidám, de szívet tépően szomorú is. A keltezések rajtuk a
messze múltba nyúltak vissza, amikor én még nem éltem. Egy részüket
K. B., a többit H. B. monogrammal írták alá.
El sem tudtam képzelni, mit érezne apa, ha megtudná, hogy anya
kidobta a leveleit.
Ugyanakkor, főleg az utóbbi időben, azt is nehezen tudtam elhinni,
hogy a levelek érző szívű asszonya azonos az anyámmal.
Az az asszony teljes ember volt. Egész. Része volt valaminek, ami
Istentől származott.
Ez a mostani a szöges ellentétének látszott. Megtört félember volt. És
mindig magányos.
Mama a papa halálát követően elkurvult. Ezt nem lehet másképp
megfogalmazni. Persze nem azonnal történt a dolog, még ha az utca
végében lakó, örökösen lefetyelő Miss Jackson ezt híresztelte is,

mondván, hogy a mama mindig is könnyen széttárta a lábát, akkor is,
amikor még élt a papa. Én azonban tudtam, hogy ez nem igaz, mert
akkor nem úgy nézett volna a papára, ahogyan nézni szokott. Már
gyerekként felismertem azt a nézést, amit egyetlen férfi számára
tartogat egy asszony. Minden reggel szendvicseket csomagolt a papának,
aki örökké arra panaszkodott, hogy alig eszi meg az ételét, máris
megéhezik. Mama gondoskodott róla, hogy munka közben se fogyjon el
az ennivalója.
A papa költő volt, és a tőlünk egyórányira lévő egyetemen tanított.
Nem volt tehát meglepő, hogy szerelmes leveleket írogatott az
anyámnak. Akár a reggeli kávéját itta, akár az esti whiskyjét, a szavak
mestere volt. És bár a mama nem bánt olyan jól a szavakkal, mint az
apám, tudta, hogyan fejezze ki magát a válaszleveleiben.
Reggelente, amikor az ajtó becsukódott a papa mögött, a mama
dúdolva rendet rakott a lakásban, és miközben engem öltöztetett,
másról sem tudott beszélni, csak róla, arról, hogy mennyire szereti, és
ezt meg is fogja írni neki egy szerelmes levélben. Amikor a papa este
hazajött, a mama mindkettőjüknek töltött egy pohár bort, a papa
eldúdolta a kedvenc dalukat, és ahányszor csak alkalma nyílt rá, a
szájához vonta a mama csuklóját, és megcsókolta. Úgy nevetgéltek,
vihorásztak egymás társaságában, mint a friss szerelmesek.
– El sem tudom mondani, mennyire szeretlek, Kevin Baley –
mondogatta anyám, majd csókokkal tapasztotta be a férje száját.
– Én is szeretlek téged, Hannah Baley. Mindennél jobban – válaszolta
ilyenkor papa, és a karjába zárta a mamát.
Úgy szerették egymást, hogy irigykedve nézték volna őket a legszebb
tündérmesék szerelmespárjai is.
Így hát azon a perzselő augusztusi reggelen, amikor a papa meghalt, a
mamából is kiszállt az élet. Egyszer egy regényben azt olvastam, hogy
„akinek lelki társa van, nem távozik egyedül. Kihasít egy darabot a
másik feléből, és magával viszi.” Gyűlöltem, hogy a szerzőnek igaza van.

A mama hónapokig ki sem kelt az ágyból. Én erőltettem belé némi ételt
és italt, és közben abban reménykedtem, hogy nem fogja teljesen
felemészteni a szomorúság. Sohasem láttam sírni, amíg el nem
veszítette a férjét. Én pedig nem mertem kimutatni, hogy mit érzek,
mert attól féltem, hogy azzal még jobban elszomorítanám.
Akkor sírtam hát, amikor egyedül voltam.
Amikor végre a mama felkelt az ágyból, egy ideig még eljárt a
templomba, és engem is magával vitt. Tizenkét éves voltam, és most is
emlékszem, mennyire elveszettnek éreztem magam. Nem voltunk
imádkozós fajták, egészen addig, amíg meg nem történt a baj. A nagy
templomba járás azonban nem tartott sokáig. Mama hazugnak nevezte
Istent, és megvetően ócsárolni kezdett mindenkit, aki hitt a
templomban elhangzott maszlagban és az ígéret földjéről szóló hamis
szólamokban.
Reece tiszteletes fel is szólított bennünket, hogy tartsuk magunkat
távol az istentiszteletektől, legalább addig, amíg az emberek
felháborodása elcsitul.
Addig a pillanatig nem tudtam, hogy bárkit ki lehet tiltani egy
felszentelt templomból. Pedig Reece tiszteletes azt mondta, hogy a
templom ajtaja mindenki előtt nyitva áll, de a jelek szerint a „mindenki”
kicsit mást jelentett neki, mint nekünk.
Mamának ezt követően új hobbija lett: gyűjteni kezdte a férfiakat.
Volt, amelyikkel lefeküdt, másokat arra használt, hogy kifizessék a
számláit, megint másokat csak azért tartott maga mellett, hogy ne
legyen egyedül, vagy mert hasonlítottak a papára. Még olyan is volt, akit
a papa nevén szólított. Ma este is parkolt egy autó a ház előtt, egy
sötétkék járgány ezüstösen csillogó szegélyekkel. Üléseit vörös bőr
borította, és egy férfi ült benne, szivarral a szájában, a mamával az
ölében. A férfi úgy nézett ki, mintha a hatvanas évekből lépett volna elő.
Az asszony fülébe súgott valamit, amitől az vihogni kezdett, de ez még
csak nem is hasonlított ahhoz a nevetéshez, amivel a papát szokta

megajándékozni.
Ez a nevetés üres volt, majdhogynem visszhangos, és egy kicsit
szomorú.
Körülnéztem az utcán, és észrevettem, hogy Miss Jackson a többi
pletykafészekkel együtt a mamára és az új fiújára mutogat. Szerettem
volna közelebb lenni hozzájuk, hogy halljam, mit beszélnek, és rájuk
szólhassak, hogy fogják már be a lepcses szájukat, de egysaroknyira
voltak tőlünk. Még az utcán labdázó gyerekek is megálltak egy
pillanatra, és csodálkozó pillantásokat vetettek a mamára meg az idegen
férfira.
Az olyan utcákba, mint amilyen a miénk is volt, ritkán tévedt ilyen
drága autó. Nemegyszer megpróbáltam rávenni anyát, hogy költözzön
jobb környékre, de semmiféle hajlandóságot nem mutatott. Ennek az
lehetett a legfőbb oka, hogy a papával közösen vették a házat.
Talán még nem sikerült teljesen elszakadnia a boldogabb idők
emlékétől.
A férfi a mama arcába fújta a füstöt, mire mindketten felnevettek.
A mama a legszebb öltözékét viselte, egy sárga ruhát, ami szabadon
hagyta a vállát, és bár szorosan simult a karcsú derekára, a csípőjénél
kiszélesedett. Az arcára felvitt vastag sminktől inkább harmincnak
látszott, mint ötvennek. Csinos lett volna smink nélkül is, de úgy
tartotta, hogy a lányokat az arcpír varázsolja nővé. A nyakára simuló
gyöngysor Betty nagymamáé volt valamikor. A mama korábban
egyetlen férfi miatt sem tette fel, így el sem tudtam képzelni, hogy
ezúttal mi célból viselte.
Mindketten felém néztek, mire gyorsan bebújtam a tornác oszlopa
mögé, nehogy észrevegyenek.
– Liz, ha már leselkedni akarsz, ügyesebben is csinálhatnád. Gyere,
ismerkedj meg az új barátommal – kiáltotta oda a mama.
Kiléptem az oszlop mögül, és odamentem hozzájuk. A férfi tovább
pöfékelt. Miközben alaposan szemügyre vettem őszülő haját és sötétkék

szemét, a szivarfüst az orromba nyomult.
– Richard, ő a lányom, Elizabeth, de mindenki Liznek szólítja.
– Csak az ismerőseink – javítottam ki a mamát. A járda betonján
kemény visszhangot vert a hangom. – Neki Elizabeth vagyok.
– Liz, nem beszélhetsz így a barátommal – torkolt le a mama, és a
haragtól elmélyültek a homlokán az apró ráncok. Még jó, hogy nem
láthatta őket, mert biztos dührohamot kapott volna. Gyűlöltem, ahogy
az új pasik előtt viselkedett. Nem velem vállalt közösséget, hanem
velük.
– Semmi baj, Hannah – mondta a férfi. – Ráadásul igaza van. Tényleg
nem vagyunk ismerősök. Azt, hogy a becenevén szólíthassunk valakit,
ki kell érdemelni. Az ilyesmit nem adják ingyen. – Visszataszítónak
találtam, ahogy a füstöt fújva beszélt. Bő farmernadrág és egy sima,
túlméterezett póló volt rajtam, mégis meztelennek éreztem magam a
fürkésző pillantása előtt. – Éppen a városba indultunk, hogy bekapjunk
valamit. Csatlakozz, ha van kedved – ajánlotta.
Elutasítottam. – Emma még alszik. – A ház felé pillantottam, ahol a
kislányom szundikált a kihúzható kanapén. Azon, amely közös
hálóhelyünkként szolgált, amióta visszaköltöztünk a mamához.
Túlságosan régen, nyilallt belém.
Nem a mama volt az egyetlen, aki elveszítette az élete szerelmét.
Reméltem, hogy nem végzem hozzá hasonlóan.
Reméltem, hogy sohasem múlik el a bánatom.
Egy év telt el Steven halála óta, de nehezemre esett még lélegezni is.
Az igazi otthonunk Meadows Creekben volt, Wisconsinban. Egy
felújításra szoruló házból alakítottuk ki, Steven, Emma és én. Ott
mélyült el a szerelmünk. Ha összevesztünk is, mindig kibékültünk, és
utána még jobban szerettük egymást. Az adta a melegét, hogy benne
éltünk, és miután Steven elment, hideg költözött a falai közé.
Amikor utoljára voltunk együtt, a derekam köré fonódott a karja a
folyosón. Édes emlékeket akartunk magunknak, hogy az életünk végén

legyen mit feleleveníteni.
Az élet vége azonban korábban érkezett a vártnál. Sokkal korábban.
Egy ideig minden a megszokott mederben csordogált, aztán egy napon
mindent félbeszakított a döbbenet. Fojtogatni kezdtek az emlékek, a
bánat, így a mamához menekültem.
Ha visszamentem volna a házba, szembe kellett volna néznem a
valósággal, hogy Steven tényleg nincs többé. Így viszont egy egész éven
át abban a hitben ringattam magam, hogy csak leugrott a boltba tejért,
és bármelyik pillanatban beléphet az ajtón. Esténként, amikor
lefeküdtem, kínosan ügyeltem rá, hogy az ágy bal oldalán maradjak
azután is, hogy lehunytam a szememet, mert így úgy tehettem, mintha
Steven ott feküdne a másik oldalon.
De Emmának most többre volt szüksége ennél. Szegény kislánynak el
kellett szabadulnia a kihúzható kanapéktól, az idegen férfiaktól, a
pletykálkodó szomszédoktól, de leginkább ötéves kislányfülekhez
cseppet se illő mondandóiktól. És rám is szüksége volt. Steven halála óta
sötétségben éltem, csak félanyja voltam, és ennél ő többet érdemelt.
Arra gondoltam, hogy az emlékekkel való szembenézés segít majd
megtalálni a lelki békémet.
Visszamentem a házba, és elnéztem az én alvó kis angyalomat,
tökéletes ütemben emelkedő-süppedő mellkasát. Olyan sok közös
vonásunk volt, a gödröcskés arcunktól a szőke hajunkig. A nevetésünk
is egyforma volt, az a halk kuncogás, ami, ha a szeretteink körében
voltunk, kacagássá hangosodott. A mosolya, ahogy az enyém is, a szája
jobb sarkából indult, és a bal sarokban foszlott semmivé.
De volt köztünk egy nagy különbség.
Az arcából az apja kék szeme nézett vissza rám.
Odafeküdtem Emma mellé, gyengéden megpusziltam az orrát, majd a
szív alakú bádogdobozból előhúztam a következő levelet. Nem először
olvastam, mégis megérintette a lelkemet.
Néha elhitettem magammal, hogy Steven írta őket, és ilyenkor

mindig sírtam egy kicsit.

Második fejezet
ELIZABETH
– Tényleg hazamegyünk? – kérdezte a még mindig álmos Emma,
amikor a reggel benyomult a nappali ablakán, aranyló fénybe vonva
bájos arcát. Felkaptam az ágyból, és Bubbával – az állandó társaságát
jelentő macival – együtt a legközelebbi székre ültettem. Bubba nem
tartozott az egyszerű macik közé. Mumifikált maci volt. Talán azért,
mert az én kicsi lányom, igazi különcként, és miután megnézte a Hotel
Transylvania című filmet, amelyben zombik, vámpírok és múmiák
szerepeltek, úgy döntött, hogy egy kabala akkor tökéletes, ha egy kicsit
ijesztő, vagy legalábbis fura.
– Tényleg. – Rámosolyogtam, miközben összecsuktam a kanapét.
Éjszaka egy szemhunyást sem aludtam – a holminkat pakoltam össze.
Emma arcára kiült az a kicsit ostoba mosoly, amely a megszólalásig
olyan volt, mint az apjáé. – Ez az! – visította, és Bubbával is közölte az
örömteli hírt.
Otthon.
A szónak már a gondolától is összerándult a szívem, de hősiesen
tovább mosolyogtam. Megtanultam, hogy Emma előtt mindig
mosolyognom kell, mert ha szomorúnak látott, hajlamos volt
szomorúvá válni ő maga is. És bár a legfinomabb eszkimó puszikkal
szórta tele ilyenkor az arcomat, semmi szükség nem volt arra, hogy
efféle felelősség nyomja a lelkét.
– Időben vissza kellene érnünk, hogy a háztetőnkről nézhessük a
tűzijátékot. Ahogy a papával szoktuk. Emlékszel, kicsim? – kérdeztem.
Emma szeme összeszűkült, olyan mélyen kutatott az emlékezetében.

Mintha az agyunk rekeszekre lenne osztva, és előhúzhatnánk belőle a
kedvenc emlékeinket, amikor arra szottyan kedvünk. – Nem – mondta
végül, és még szorosabban ölelte magához Bubbát.
Azt hittem, megszakad a szívem. Ennek ellenére elmosolyodtam.
– És mit szólnál ahhoz, ha útközben megállnánk egy bolt előtt, és jól
feltankolnánk durranós jégkrémből?
– Bubba is kaphat egy kis Cheetost?
– Hát persze!
Most már Emma is mosolygott, és ismét visongani kezdett. Ez
alkalommal az én mosolyom is őszinte volt.
Jobban szerettem a kislányomat, mint ahogy azt el lehet mondani. Ha
ő nincs, biztosan belehaltam volna a bánatba. Emma mentette meg a
lelkemet.

Nem köszöntem el a mamától, mert ha vacsorázni ment az ügyeletes
Casanovájával, sohasem jött haza. Eleinte fel szoktam hívni, amikor ez
történt, mert halálra aggódtam magam miatta, de többnyire üvöltözni
kezdett a telefonba, mondván, hogy felnőtt nő, és felnőtt nőhöz méltó
módon tölti az idejét.
Így csak egy üzenetet hagytam neki.
Hazamegyünk. Szeretünk. Remélem, hamarosan találkozunk.
E. & E.
Beszálltunk az ütött-kopott autómba, és négy órán át meg sem álltunk.
Közben annyiszor meghallgattuk a Jégvarázs zenéjét, hogy a végén már
a könyököm jött ki. Emma ezzel szemben változatlan örömét lelte a
dalokban. Hiába hallgatta már vagy milliomodik alkalommal, mindig
átköltötte a szövegét, és ha őszinte akarok lenni, az ő változata tetszett a
legjobban.

Amikor végre elaludt, a Jégvarázs is elhallgatott, és teljes csend borult
az autóra. Mintegy ösztönösen a másik ülés felé nyújtottam a kezemet,
tenyérrel felfelé, és vártam, hogy az ujjaim összekapcsolódjanak egy
másik kéz ujjaival, de az érintés elmaradt.
Jól csinálom, mondogattam magamnak újra és újra. Nagyon jól
csinálom.
Egy nap talán így is lesz. Egy nap talán újra jól fogom érezni magam.
Összeszorult a gyomrom, amikor felkanyarodtunk az I–64-es
autópályára. A legszívesebben mellékutakon mentem volna egészen
Medows Creekig, ha nem az I–64-es lett volna a városba vezető egyetlen
út. Szabadnaphoz képest elég nagy volt a forgalom, de a valamikor
töredezett úttest vadonatúj, sima borítása megkönnyítette az utazást.
Könny szökött a szemembe, amikor eszembe jutott az a bizonyos
híradó.
Torlódás az I–64-esen!
Kaotikus állapotok!
Baleset!
Súlyos sérültek!
Halálos áldozat!
Steven.
Lélegezz!
Tovább vezettem. A könnyek, amelyek annyira ki akartak csordulni,
kudarcot vallottak. Minden erőmmel arra koncentráltam, hogy
elzsibbadjak, mert zsibbadtan legalább nem éreztem, és így nem estem
szét. Nem
engedhettem
meg
magamnak, hogy
szétessek.
A visszapillantó tükör felvillantotta azt a kis erőt, amit a magaménak
mondhattam. A kislányomra néztem. Amikor túljutottunk az
autópályán, megint vettem egy nagy levegőt. Csak egyet. A napokra is
úgy tekintettem, mint a levegőre. Mindig csak az aktuális lélegzetvételre

koncentráltam, és mindig csak egy napra terveztem. Attól féltem, a
torkomon akad a levegő, ha ennél mohóbb leszek.
A fehérre festett útjelző táblán végre megpillantottam a feliratot:
Üdvözöljük Meadows Creekben! Közben Emma is felébredt, és kibámult
az ablakon. – Figyelj, mama.
– Igen, kicsim?
– Szerinted apa tudni fogja, hogy eljöttünk? Tudni fogja, hová kell
tennie a tollakat?
Amikor Steven meghalt, és mi a mamához költöztünk, fehér
madártollak hevertek szerteszét az udvaron. Amikor Emma
megkérdezte tőle, hogy kerültek oda, a mama azt felelte, hogy az
angyalok hagyták ott őket, így jelezve, hogy a közelünkben vannak, és
figyelnek bennünket.
Emmának nagyon tetszett ez a magyarázat, és ezt követően, amikor
fehér tollat talált, felnézett az égre, elmosolyodott, és azt suttogta: – Én is
szeretlek, papa. Aztán lefényképezte a tollat, és a képet gondosan
beragasztotta a „Papa és én” elnevezésű albumba.
– Igen, édesem. Szerintem tudni fogja.
– Igen – bólintott megnyugodva. – Szerintem is.
A fák zöldebbek voltak, mint ahogy az emlékezetemben éltek.
A belváros apró üzleteit piros, fehér és kék színek díszítették az ünnep
miatt. Mindez ismerős volt, ugyanakkor nagyon, de nagyon idegen. Mrs.
Frederick amerikai zászlója vidáman csapkodott a lenge szélben,
miközben az asszony elhelyezett egy hazafias színekben pompázó
rózsacsokrot a bejárat melletti tartóban. Csak úgy áradt belőle a
büszkeség, amikor hátralépett, hogy megszemlélje.
Már vagy tíz perce álltunk a város egyetlen közlekedési lámpájánál.
Fogalmam sem volt, miért áll a forgalom, de így legalább lehetőséget
kaptam rá, hogy alaposan szemügyre vegyek mindent, ami Stevenre
emlékeztetett. Vagy inkább kettőnkre. Amint váltott a lámpa,
lenyomtam a gázpedált. Már csak arra vágytam, hogy hazaérjek, és

elhessegethessem a múlt árnyait. Ahogy az autó meglódult a lejtőn, a
szemem sarkából észrevettem egy kutya sziluettjét. Rohanvást
közeledett felénk. Rögtön a fékre tapostam, de az én öreg, viharvert
autóm nem akart megállni. És amikor, némi habozás után, mégiscsak
megtette, már késő volt. A felhangzó kiáltás bajt sejtetett.
A szívem a torkomban dobogott, és ott is maradt, elzárva a beáramló
levegő útját. Leállítottam a motort. Emma szerette volna tudni, mi
történt, de hiába kérdezett, nem volt időm, hogy válaszoljak neki.
Kicsaptam a kocsi ajtaját, és éppen akkor értem oda a szegény párához,
amikor egy futva közeledő férfi. Viharos, szürkéskék pillantása
összekapcsolódott az enyémmel, olyan intenzitással, hogy szinte
megbabonázott. A legtöbb kék szemből melegség sugárzott, de nem
ebből. Ez rideg volt és merev, mint a tulajdonosa. Meg lehetett tőle
fagyni. Az írisze körüli kék karika itt-ott ezüstös feketére váltott, amitől
még dermesztőbb lett a tekintete. Olyan, mint a fejünk felett elterülő,
viharfelhőkbe burkolódzott égbolt.
Valahogy ismerősnek találtam ezt a szempárt. Talán már találkoztunk
valahol? Megesküdtem volna, hogy már láttam ezt a pillantást.
Egyszerre volt ijedt és haragos, amint a lábunk előtt fekvő, mozdulatlan
állatra siklott. Az idegen nyakában hatalmas fülhallgató lógott,
amelynek a kábele a farzsebéhez vezetett. Munkásruha volt rajta. Fehér
ingének hosszú ujja megfeszült a karján, fekete sortja alig takart valamit
lába kidolgozott izmaiból. A homlokán izzadság gyöngyözött. Az első
gondolatom az volt, hogy futni indult a kutyájával, csakhogy a lábán
nem volt cipő.
Vajon miért?
Nem mintha számított volna. Az számított, hogy mi lett a kutyával.
Jobban oda kellett volna figyelnem.
– Sajnálom. Nem láttam, hogy… – kezdtem, de a férfi nyersen
felmordult a szavaim hallatán, mintha sértőnek találta volna őket.
– Sajnálja? Teszek a kibaszott sajnálatára! – kiáltotta olyan hangon,

hogy hátrahőköltem. A karjába vette a kutyát, és ringatni kezdte, mint
egy kisgyereket. Amikor felállt, én is felálltam. Amikor körülnézett, én is
körülnéztem.
– Elviszem magukat az állatorvoshoz – ajánlottam, miközben magam
is reszketve néztem az idegen karjában remegő kutyát. Igazából meg
kellett volna sértődnöm a hangnemen, amit megütött, ugyanakkor
tudtam, hogy pánikban lévő embert nem lehet hibáztatni a viselkedése
miatt. Bár nem szólt, láttam a szemében a habozást. Az arcát nagyon
sűrű, sötét, bozontos szakáll keretezte, és mivel teljesen elveszett benne
a szája, nem hagyatkozhattam másra, csak amit a tekintete mondott. –
Kérem, engedje meg – fogtam könyörgőre. – Gyalog túl messze van.
Bólintott, de csak egyszer. Aztán kinyitotta az anyósülés mellett az
ajtót, és a kutyával az ölében beszállt. Amint becsukta, én is beugrottam
a kormány mögé, és elindítottam az autót.
– Mi történt, mama? – kérdezte Emma.
– Elvisszük ezt a kutyust az állatorvoshoz, kicsim. Csak a biztonság
kedvéért – tettem hozzá, és nagyon reméltem, hogy az igazat mondom.
Jó húsz percig tartott az út a legközelebbi 24 órás ügyeletet tartó
állatkórházig, és az utazás közel sem úgy zajlott, ahogy azt gondolatban
elterveztem.
– A Cobbler Streeten majd forduljon balra – utasított az idegen.
– Gyorsabb lenne, ha a Harper Avenue-n mennénk – ellenkeztem.
A férfi bosszús horkantása mindent elárult. – Tudja egyáltalán, hogy
mi az ördögöt beszél? A Cobbleren megyünk!
Nagy levegőt vettem. – Ismerem a várost, és tudok vezetni.
– Valóban? Nekem nagyon úgy tűnik, hogy a maga gyatra vezetési
stílusa az oka annak, hogy most itt vagyunk.
Öt másodpercnyire voltam attól, hogy kirúgjam ezt a tapírt az
autómból, egyedül a nyüszítő kutyája miatt nem tettem. – Már
bocsánatot kértem.
– Amitől nem lett jobban a kutyám.

Seggfej.
– A Cobbler a következő utca jobbra.
– Az utána következő meg a Harper.
– Ne a Harperen menjen!
Ó, már csak azért is a Harperen megyek, hogy ezt a szarházit
bosszantsam. Mégis, kinek képzeli ez magát?
A Harperhez érve befordultam jobbra.
– Nem hiszem el, hogy képes volt a kibaszott Harper felé jönni –
nyögte bosszúsan. Majdnem elmosolyodtam a kitörés hallatán, de
amikor megláttam az építkezést és a „zsákutca” táblát, az ajkamra
fagyott a vigyor. – Mindig ennyire ostoba?
– És maga mindig… mindig… mindig… – habogtam, mert másokkal
ellentétben nem voltam nagy vitatkozó. Sőt rendre megszívtam, és a
végén mindig elsírtam magam, mert a szavak sohasem álltak olyan
gyorsan össze a fejemben, mint ahogy azt megkövetelte volna a vita
heve. Az a fajta ember voltam, akinek három nap múlva jutott csak
eszébe, hogy az adott szituációban mit kellett volna mondani. – Maga
mindig… mindig…
– Mindig mi? Nyögje már ki végre! Vagy elfelejtette, mit akar
mondani? – kérdezte az utasom.
Nagyot pördítettem a kormánykeréken, és egy U fordulót követően
visszaindultam a Cobbler Street felé. – Maga mindig ekkora…
– Na, rajta, Sherlock, ha kicsit jobban nekiveselkedik, biztosan be
tudja fejezni a mondatát! – folytatta a férfi gúnyosan.
– Maga mindig ekkora KÖCSÖG? – visítottam, majd befordultam a
Cobblerre.
Az autóban szinte zúgott a csend. Az arcom felforrósodott, az ujjaim
megfeszültek a kormánykeréken.
Amint beálltam a parkolóba, a férfi kinyitotta az ajtót, és anélkül,
hogy egy szót is mondott volna, a kutyájával az ölében berohant az
ambulanciára. Ezt tekinthettem volna elköszönésnek is, de ahhoz, hogy

megnyugodhassak, tudnom kellett, hogy a kutyának nincs különösebb
baja.
– Mami? – szólalt meg a hátam mögött Emma.
– Tessék, kicsim.
– Miért nevezted köcsögnek a bácsit?
Csak a mai napon ötszáznyolcvankettedszer buktam meg szülőként. –
Nem köcsögnek neveztem, hanem vöcsöknek. A vöcsök egy ragadozó
madár.
– És te madárnak szólítottad?
– Aha. Annak.
– Mi lesz a kutyájával? Meg fog halni? – kérdezte végül.
Őszintén remélem, hogy nem.
Kicsatoltam Emmát a gyerekülésből, és mi is beloholtunk az
ambulanciára. Az idegen fenyegetően a recepciós pultra támaszkodott.
Láttam, hogy mozog a szakálla, tehát beszélt, de hogy mit mondott, azt
képtelenség volt meghallani.
A recepciós egyre kínosabban érezte magát. – Uram, csak annyit
kérek, hogy töltse ki a szükséges nyomtatványokat, és mutasson be egy
hitelkártyát. Máskülönben nem tudjuk ellátni a kutyája sérüléseit.
Továbbá nem sétálhat be ide csak úgy, mezítláb. A megjegyzéseit meg
tartsa meg magának, legyen szíves.
Az idegen tenyere egy utolsót csattant a pulton, majd ideges topogás
közepette hosszú fekete hajába túrt. A légzése egyenetlen volt, majdnem
ziháló, erről hullámzó mellkasa árulkodott. – Úgy nézek én ki, mint
akinek a zsebében ott lapul a kibaszott hitelkártyája? Éppen futni
voltam, maga idióta! És ha maga nem hajlandó semmit se csinálni,
legalább hívjon ide valakit, akivel beszélhetek.
A nő arca megvonaglott a nyers szavak hallatán. Az enyém is.
– Velem vannak – mondtam a recepciós pulthoz lépve. Emma közben
az én karomba csimpaszkodott, Bubba az övébe. Előhúztam a tárcámból
a hitelkártyámat, és a pultra tettem.

A recepciós hitetlenkedve húzta össze a szemét. – Ezek? Magával? –
kérdezte majdhogynem sértő hangon, mintha az idegen azt érdemelte
volna, hogy magányos legyen.
Senki sem érdemelt magányosságot.
Ránéztem, és zavarodottságot láttam a szemében. A harag mellett,
persze, mert az is ott maradt. Szerettem volna elvonni a pillantásomat,
de az írisze körül úszkáló, nagyon is ismerősnek tűnő kétségbeesés
fogva tartotta. – Igen – bólintottam. – Velem. – A nő még mindig
habozott, mire kihúztam magam. – Talán probléma?
– Nem, nem. Töltse ki, legyen szíves, ezt a papírt.
Elvettem tőle az írótáblára erősített papírt, és az ülőhelyekhez
mentem.
A falra erősített tévé az Amimal Planet műsorát adta. A folyosó távoli
végében volt egy kisvonat, amit Emma és Bubba sietve elfoglalt. Az
idegen továbbra is engem nézett. Távolságtartó volt a testtartása. –
Szükségem van némi információra – mondtam. Lassan odalépett, leült
mellém, és az ölébe ejtette a kezét.
– Mi a neve? – kérdeztem. – Mármint a kutyának.
Kinyitotta a száját, de nem szólalt meg rögtön. – Zeusz.
Elmosolyodtam a név hallatán. Tökéletesen illett a nagy testű arany
retrieverhez.
– És a magáé?
– Tristan Cole.
Miután kitöltöttem a papírt, visszaadtam a recepciósnak. – Bármit
csinálnak is Zeusszal, az én számlámra terheljék a kezelés díját.
– Biztos, hogy ezt akarja?
– Biztos.
– Bármennyibe kerül?
– Bármennyibe.
Visszaültem Tristan mellé. Az ujjai a combján doboltak, és láttam,
hogy az izmai rángatóznak az idegességtől. Amikor rápillantottam, még

mindig azzal a zavarodottsággal nézett maga elé, ami akkor is ott volt a
szemében, amikor először keresztezték egymást az útjaink.
A szája dörmögött valamit, végül egymáshoz dörzsölte az ujjait, a
fülére illesztette a fejhallgatót, és elindította a kazettás magnóját.
Emma időnként odajött hozzám, és megkérdezte, mikor megyünk
már haza, és mindig azt feleltem neki, hogy mindjárt. Erre visszament a
vonathoz, de az egyik alkalommal megállt Tristan előtt, és alaposan
szemügyre vette. – Hé, mister! – szólt hozzá, de a férfi ügyet sem vetett
rá. Emma csípőre tette a kezét. – Hé, mister! – ismételte meg az
előbbinél jóval hangosabban. A mamával töltött egy év szeszélyes
miniszörnnyé változtatta aprócska hasonmásomat. – Hé! Magához
beszélek! – kiáltotta, és még toppantott is hozzá. Az idegen végre
rápillantott. – Tudja, mi maga? Egy nagy, kövér, gonosz MADÁR!
Ó, a francba!
Az égieknek meg kellett volna tiltaniuk, hogy szülő legyek. Akkor
most nem álltam volna hadilábon a gyerekneveléssel.
Odamentem hozzá, hogy jól lehordjam, de ekkor megláttam az apró
mosolyt a férfi vastag szakálla mögött. Épphogy felvillant, de akár meg is
esküdtem volna rá, hogy megrándult a szája. Emma mosolyra tudta
fakasztani még a legsötétebb lelkeket is. Erre én voltam az élő példa.
Újabb harminc perc telt el, mire kijött az orvos, és közölte, hogy Zeusz
pár karcolást meg egy törött mellső mancsot leszámítva nem szenvedett
komolyabb sérülést; hamarosan ismét a régi lesz. Megköszöntem az
információt. Az orvos visszament a műtőbe. Tristan keze végre ellazult,
de a teste továbbra is mozdulatlan maradt, majd a következő
pillanatban megremegett. Egy mély lélegzetvétel után eltűnt a
feldühödött seggfej, az addigi harag átadta a helyét a kétségbeesésnek.
Az érzelmek teljesen elnyelték a nagydarab férfit. A következő
lélegzetvétellel kitört belőle a csillapíthatatlan zokogás. Hangosan sírt,
nagy, keserű könnyekkel. Az én szemem is elhomályosult, és úgy
éreztem, hogy az övével együtt ismét kettétört a szívem.

– Hé, Madár, Madár… Ne sírj! – mondogatta Emma, és a nyomaték
kedvéért megráncigálta a férfi pólóját. – Nincs semmi baj!
– Nincs semmi baj – mondogattam én is drága kicsi lányom szavait
visszhangozva, és vigasztalóan a férfi vállára tettem a kezét. – Zeusz jól
van, és hamarosan maga is jól lesz.
A férfi elbillentette a fejét és bólintott, mintha azt akarta volna jelezni,
hogy hisz nekem. Vett még néhány nagy levegőt, a szemére szorította az
ujjait, aztán, talán, hogy leplezze a zavarát meg a szégyenét, még
biccentett néhányat. Végül megköszörülte a torkát, és ellépett mellőlem.
A távolból figyeltük, amint az állatorvos visszahozta neki a kutyát.
Tristan szorosan magához ölelte, és Zeusz, bár látszott rajta, hogy
kifárasztották az események, megcsóválta a farkát, és vigasztaló, nyálas
kutyapuszikat adott a gazdájának. Ezúttal lehetetlen lett volna nem
észrevenni a férfi arcán felragyogó mosolyt. Megkönnyebbülés volt
benne. És ha a szeretetet ki lehetett volna fejezni egy pillanatban, akkor
minden kétséget kizáróan ez volt az a pillanat.
Nem akartam megzavarni őket. Emma megfogta a kezemet, és tisztes
távolságból követtük őket kifelé.
Tristan, karjában Zeusszal, egyre távolodott tőlünk, nyilvánvalóvá
téve számomra, hogy nem kér a visszaútból. Meg akartam állítani, de
nem találtam valós okot arra, hogy visszahívjam. Így becsatoltam
Emmát a gyerekülésbe, becsaptam mellette az ajtót, és majdnem
kiugrottam a bőrömből ijedtemben, amikor közvetlenül előttem
észrevettem Tristant. Összekapcsolódott a tekintetünk, és bár álltam a
pillantását, egyre szaggatottabbá vált a légzésem. Megpróbáltam
felidézni azt a pillanatot, amikor utoljára álltam ennyire közel férfihoz.
Tristan, ha lehet, még közelebb nyomult hozzám.
Moccanni sem bírtam.
Vett egy hatalmas levegőt.
Én is.
Egy levegővétel.

Egyelőre csak ennyire futotta. Mindig csak egyre.
A közelségétől összecsomósodott a gyomrom, de felkészültem rá,
hogy elmormoljak egy „szívesen”-t, amikor megköszöni, hogy
segítettem.
– Tanulja meg vezetni a kibaszott kocsiját! – sziszegte a képembe,
aztán elviharzott.
Eszébe sem jutott, hogy köszönetet mondjon, amiért átvállaltam a
kezelés költségeit, vagy legalább azért, hogy elhoztam őket. Még hogy
tanuljam meg vezetni a kibaszott kocsimat! Hah!
– Szívesen, Madár – suttogtam bele kéretlen válaszomat a jéghideg
bőrömet simogató szélbe.

Harmadik fejezet
ELIZABETH
– Végre! Elég sokáig tartott, hogy ideérjetek – lépett ki a házból
mosolyogva Kathy. Nem gondoltam, hogy Lincolnnal együtt ott fognak
várni bennünket a házban, pedig volt benne logika, hiszen hosszú ideje
nem láttak bennünket, és csak ötpercnyire laktak tőlünk.
– Nagyi! – visította Emma, amint kicsatoltam az üléséből. Kiugrott az
autóból, és boldogabban, mint hosszú ideje bármikor, a nagyanyja
karjába vetette magát. Kathy felemelte, és magához szorította egy nagy
ölelésre. – Hazajöttünk, nagyi!
– Tudom! És óriási öröm ezt hallani! – válaszolta Kathy, puszival
borítva Emma arcát.
– Hát a papi hol van? – kérdezte a lányom a nagyapjára utalva.
– Csak nem engem keresel? – kérdezte az ajtóban felbukkanó Lincoln.
Sokkal fiatalabbnak látszott a hatvanöt événél. Arra gondoltam, hogy
Kathy és Lincoln talán sohasem fog megöregedni. Az egész
földkerekségen nekik volt a legfiatalabb szívük, és jóval aktívabbak
voltak, mint a legtöbb kortársam. Egyszer, amikor Kathy futni ment,
csatlakoztam hozzá, és tíz perc múlva már a halálomon voltam – és,
amint mondta, még csak a negyedét tettük meg a távnak, amit
rendszeresen lefutott.
Lincoln kiragadta Emmát a felesége kezéből, és feldobta a levegőbe. –
No, lássuk csak, ki van itt?
– Én vagyok, papi! Emma!
– Emma? Az nem lehet! Te sokkal nagyobb vagy az én kicsi
Emmámnál.

Emma heves bólogatásba kezdett. – Pedig én vagyok az, papi. Nekem
elhiheted.
– Hát, jó. Ha akarod, bebizonyíthatod. Az én kicsi Emmám különleges
puszikkal szokott engem köszönteni. Lássuk, ismered-e azt a fajta
puszit? – Emma odahajolt hozzá, mindkét oldalról az arcához dörzsölte
az orrát, majd adott neki egy eszkimó puszit. – Istenemre mondom, ez
tényleg te vagy! Nos, mire várunk? Van odabenn egy nagy halom
pálcikás jégkrém, és mindegyikre rá van írva a neved. Menjünk be
gyorsan! – Lincoln közben odafordult hozzám, és üdvözlésképpen rám
kacsintott. Ők ketten elindultak befelé, én azonban hátramaradtam,
hogy körülnézzek.
A fű magas volt, és már ki is kalászosodott, Emma ilyenkor szokta
letépni róla a kalászt, hogy kívánjon valamit. A kerítés, amit Steven
halála előtt kezdtünk építeni, félbehagyottan szomorkodott. Azért
akartuk körbekeríteni a házat, hogy Emma ne tudjon kiszaladni az
úttestre, és ne érezzen csábítást arra sem, hogy sétát tegyen a kert
mögött kezdődő erdőben.
A fehérre festett, beépítésre váró faelemek a ház oldalának támasztva
várták, hogy valaki befejezze a munkát. A hátsó udvar felé pillantottam,
ahol a több mérföldön elterülő erdő fái bólogattak. Az egyik felem el
akart szaladni, hogy elbújhasson az erdőben, és ott bolyongjon órákon
át.
Kathy hozzám lépett, átölelte a vállamat, és magához húzott. Szinte
beleroskadtam az ölelésébe. – Hogy vagy? – kérdezte.
– Próbálom tartani magam.
– Emma miatt?
– Emma miatt.
Kathy, mielőtt elengedett volna, még egyszer magához szorított. –
Borzasztóan néz ki ez az udvar. Senki nem nyúlt hozzá, amióta… –
A mondat a mosolyával együtt elhalt. – Lincoln azt mondta, majd
rendbe teszi.

– Kedves, de nem kell. Én is megbirkózom vele.
– Liz…
– Kathy, tényleg. Muszáj csinálnom valamit. És akarok is.
– Hát, ha biztos vagy benne… Szerencsére nem a te udvarod a
legrendetlenebb a környéken – biccentett nevetve a szomszédos ház
felé.
– Lakik benne valaki? – kérdeztem. – Nem hittem volna, hogy Mr.
Rake háza valaha is elkel. Tudom, csak pletyka, hogy kísértetek lakják,
de akkor is…
– Pedig valaki megvette. Na mármost, én nem vagyok pletykás típus,
de az új tulajdonos elég fura alak. Az a szóbeszéd járja, hogy elkövetett
valamit a múltban, és idemenekült.
– Úgy érted, bűnöző?
Kathy megborzongott. – Marybeth azt hallotta, hogy megkéselt
valakit. Garry szerint csak egy macskát ölt meg, mert zavarta a
nyávogása.
– Micsoda? Lehet, hogy egy pszichopata a szomszédom? Ugye, nem?
– Ó, biztos vagyok benne, hogy nem fog bántani. Tudod, milyenek
ezek a kisvárosi pletykák. Nem hinném, hogy akár egy morzsányi
igazság lenne bármelyikben. Az biztos azonban, hogy a félnótás Henson
boltjában dolgozik, ami arra utal, hogy nincs minden rendben a fejével.
Szóval, jó lesz, ha éjszakára bezárod az ajtót.
Mr. Henson üzlete, a Hasznos Holmik Meadows Creek belvárosában
állt, és a jó öreg boltos egyike volt azoknak a keveseknek, akikkel
sohasem találkoztam. Azért tudtam, hogy fura, mert ezt beszélték róla.
Meadows Creek lakói a kisvárosi emberek életét élték, és semmi sem
ment olyan jól nekik, mint a pletykálkodás. Örökké úton voltak, de
tulajdonképpen nem jutottak el sehová.
Ahogy kinéztem az utcára, most is észrevettem három pletykálkodó
embert, akik csak a postájukat akarták begyűjteni. Két asszony
céltudatosan elsétált a házam előtt, és tisztán hallottam, hogy a

visszatérésemről beszélgetnek. Még csak oda sem köszöntek, de az
biztos, hogy rajtam köszörülték a nyelvüket. Jobb felől ekkor fordult be
a sarkon egy apuka, aki a kislányát tanította biciklizni. A gyereknek ez
lehetett az első próbálkozása oldalkerekek nélkül.
Mosoly lopakodott az arcomra. Olyan kiszámítható volt ez a kisvárosi
élet! Mindenki tudta mindenkiről, hogy mit csinál, és a hírek a
fénysebességnél is gyorsabban terjedtek.
– Elkalandoztál. – Kathy hangja visszatérített a valóságba. – Hoztunk
magunkkal grilleznivalót és még pár dolgot a vacsorához.
A hűtőszekrényedet is telepakoltuk, hogy ne kelljen rögtön a boltba
rohannod; ami benne van, az akár két hétig is kitart. Ezenkívül már
felvittük a pokrócokat a tetőre, a tűzijátékhoz, aminek… most kell
elkezdődnie. – Ahogy kimondta, kék és vörös fénycsíkok nyíltak szét az
égbolton, fényárba vonva a leszálló éjszakát.
Felnéztem a tetőre, és láttam, hogy Emma a nagyapja karjában már
az eget kémleli. Kényelembe helyezték magukat, és hangos „ó” és „á”
kiáltásokat hallattak minden alkalommal, amikor kigyúlt felettük az ég.
– Gyere fel te is, mama! – kiáltotta Emma anélkül, hogy elvonta volna
a pillantását a színpompás csillagszórókról.
Kathy a derekamra fonta a karját, és elindultunk a ház felé. – És
miután Emma lefekszik, van néhány palack borom, amit szívesen
megosztanék veled.
– Velem? – kérdeztem csodálkozva.
Elmosolyodott. – Ki mással? Isten hozott az otthonodban, Liz.
Otthon.
Már csak azt szerettem volna tudni, mikor tűnik el a szívemből a
szúrós fájdalom.

Lincoln ragaszkodott hozzá, hogy első este ő fektesse le Emmát, és

amikor hosszú idő után sem jött le, felmentem, hogy megnézzem őket.
Emmát nem volt könnyű elaltatni esténként, még nekem sem, és
biztosra vettem, hogy Lincoln sem járt túl nagy szerencsével.
Lábujjhegyen közelítettem az ajtó felé, de nem hallottam semmit, amit
jó jelnek tekintettem. A szobába bepillantva először Lincoln ágyvégen
átvetett lábát pillantottam meg. Egymás mellett, szétvetett karokkal
feküdtek az ágyon, és mindketten az igazak álmát aludták.
A következő pillanatban Kathy kuncogását hallottam a hátam mögött.
– Nem tudom, kinek okozott nagyobb izgalmat a viszontlátás öröme,
Lincolnnak vagy Emmának – mondta, és intett, hogy kövessem.
A nappaliban már ott várt bennünket a két legnagyobb palack bor, amit
valaha láttam.
– Le akarsz itatni? – kérdeztem nevetve.
Önelégülten elvigyorodott. – Lehet, hogy igen, ha attól jobban érzed
magad. – Mindig közel álltunk egymáshoz Kathyvel. Miután olyan anya
mellett nőttem fel, aki nem jelentett számomra stabil szülői hátteret,
Kathy olyan volt számomra, mint a friss levegő. Már az első
találkozásunkkor tárt karokkal fogadott, és az ölelése nem lazult azóta
sem. Amikor megtudta, hogy terhes vagyok Emmával, több
örömkönnyet hullatott, mint én magam.
– Szörnyen érzem magam, amiért ilyen sokáig távol tartottam őket
egymástól – vallottam be a boromat kortyolgatva, beszédes
pillantásokat küldve Emma szobája felé.
– Édesem, a feje tetejére állt az életed. Amikor megtörténik egy
gyereket is érintő tragédia, az ember nem gondolkodik, hanem
cselekszik. Azt teszi, amit a legjobbnak vél – egyszerűen túlélő módba
kapcsol. Nem hibáztathatod magadat.
– Ez igaz. De én úgy érzem, hogy magam miatt futottam el, és nem
Emma miatt. Ami történt, túl sok volt ahhoz, hogy kezelni tudjam.
Emma valószínűleg sokkal jobban járt volna, ha itt maradunk. Hiányzott
neki az otthona. – A szememet elfutották az árulkodó könnyek. – És meg

kellett volna látogatnunk benneteket. Vagy gyakrabban kellett volna
telefonálnom. Annyira sajnálom, Kathy.
A térdére támaszkodva odahajolt hozzám. – Figyelj ide, drágám. Most
tíz óra negyvenkét perc van, az a pillanat, amikor önmagad ostorozását
abbahagyod. Itt és most. Ideje, hogy megbocsáss magadnak. Lincoln és
én megértettük, hogy mit miért teszel. Tudtuk, hogy időre és térre van
szükséged. Úgyhogy ne érezd, hogy bocsánatkéréssel tartozol nekünk,
mert nem.
Letöröltem azt a néhány könnycseppet, amely a szememből végül
mégiscsak kiszabadult. – Ostoba könnyek – mondtam zavart nevetéssel.
– Tudod, mi állítja el őket? – kérdezte Kathy.
– Nem. Mi?
Nem válaszolt, csak újra teletöltötte a poharamat. Okos asszony.
Ezt követően még órákig beszélgettünk, és minél többet ittunk, annál
többet nevettünk. Már el is felejtettem, milyen lélekmelengető tud lenni
egy ilyen este. Amikor az anyámról kérdezett, akaratom ellenére is
összeráncoltam az orromat. – Még mindig elveszettnek látszik. Olyan,
mintha ugyanannak a körnek az ívén sétálna, és ugyanazt a hibát
követné el mindig, ugyanolyan típusú férfiakkal. Nem tudom, elérkezike az a pont, ahol már nem lehet megtalálni az eltévedt embereket.
Szerintem ő már mindig ilyen marad.
– Szereted?
– Nagyon. Akkor is, amikor meg tudnám fojtani.
– Akkor ne add fel a reményt. Még akkor se, ha egy ideig nem leszel
mellette. Csak szeresd, és higgy abban, hogy egy nap magától visszatér.
– Hogy tettél szert ekkora bölcsességre? – kérdeztem. Elmosolyodott,
afféle farkasvigyorral, és a poharamhoz koccintotta a magáét. Aztán
felhajtotta, ami benne volt, és újra teletöltötte. Nagyon okos asszony. –
Gondolod, hogy holnap tudnátok vigyázni Emmára? Be akarok menni a
városba, munkát keresni. Megpróbálom kideríteni, nincs-e szüksége
Mattynek egy szorgos kézre a kávézóban.

– Mi lenne, ha az egész hétvégét nálunk töltené? Jót tenne neked, ha
egyedül lennél néhány napig. Sőt, ha gondolod, ezentúl minden
pénteken átjöhet aludni, mint régen. Egyébként sem hinném, hogy
Lincolnt le tudjuk róla vakarni a közeli jövőben.
– Tényleg lehet róla szó?
– Persze. Amúgy is elég betennem a lábamat a kávézóba, Faye máris
bombázni kezd a kérdéseivel. „Hogy van a legjobb barátnőm? Mikor jön
vissza?” Szóval, azt hiszem, ő is szeretne némi időt veled tölteni.
Nem láttam Faye-t, amióta Steven meghalt. Bár addig szinte
mindennap beszéltünk egymással, megértette, miért tartom távol
magam mindenkitől. Reméltem, azt is meg fogja érteni, hogy most rá
van szükségem ahhoz, hogy átvergődjek az újrakezdés nehéz szakaszán.
– Talán nem a legjobb pillanatban kérdezem, de nem gondoltál arra,
hogy folytatni kellene a vállalkozásodat? – nézett rám Kathy.
Steven és én három évvel korábban hoztuk létre Külső és Belső
Tervezés nevű cégünket. Ő foglalkozott az építési munkákkal, míg én
belső tervezőként igyekeztem hasznosítani magam. Magánszemélyek és
vállalatok is voltak a klienseink között. Meadows Creek szívében volt az
irodánk, és mondhatom, ez a három év volt életem legjobb időszaka.
Még akkor is, ha a legtöbb ügyfelet és pénzt Steven végzettsége és
kitűnő meggyőzőképessége hozta. El sem tudtam képzelni, hogy nélküle
képes lennék továbbvinni az üzletet. Lakberendező diplomám legfeljebb
azt tette volna lehetővé számomra, hogy munkát kapjak egy Maedows
Creek-i bútorkereskedésben, és méltatlanul magas áron kihúzható
kanapékat áruljak gyanútlan vevőknek, vagy visszatérjek a főiskolás
gyökerekhez, és pincérként próbáljak szert tenni némi pénzre.
– Nem is tudom. Nem hiszem, hogy sikerülne. Steven nélkül
semmiképp. Az lesz a legjobb, ha szerzek magamnak valami állandó
munkát, és közben megpróbálom elfelejteni ezt az álmomat.
– Megértelek. De azért eszedbe ne jusson visszariadni az újabb
álmoktól. Nagyon jó voltál abban, amit csináltál. És úgy tűnt, szereted is.

És az embernek mindig ragaszkodnia kell ahhoz, amit szeret, és ami
boldoggá teszi.
Miután Kathy és Lincoln úgy döntött, hogy hazaindulnak, sokáig
bíbelődtem a zárral, amit már jóval Steven halála előtt ki akartunk
cserélni, csak mindig elmaradt. Aztán ásítozva a hálószobám felé
indultam, az ajtóban azonban megálltam. Az ágy tökéletesen meg volt
vetve, és nekem nem volt erőm továbbmenni. Árulásnak éreztem, hogy
befekszem a közös ágyunkba, és el is alszom, úgy, hogy a másik oldal
most már mindig üresen marad.
Lélegezz!
Lépj be, és lélegezz!
Először a szekrényhez mentem, és szélesre tártam az ajtaját. Steven
összes ruhája ott lógott a fogasokon. Végighúztam rajtuk a kezemet, de
közben éreztem, hogy elfog a remegés. Nekiálltam leszedni az
öltönyöket a vállfákról, és minden egyes darabot a padlóra hajítottam.
Égett a szemem a könnyektől. Ezután a fiókok következtek. Mindent
kidobáltam belőlük. A farmereit, a pólóit, a munkásruháit, az
alsóneműjét. Steven minden egyes ruhadarabja a padlóra került.
Amikor már nem volt mit kidobni, ráfeküdtem a ruhahalomra, és
hemperegni kezdtem benne. Megpróbáltam elhitetni magammal, hogy
még mindig őrzik a férjem illatát. A nevét suttogtam, mintha valóban
meghallaná, és beletemetkeztem a gondolatba, hogy ott van mellettem,
csókolgat, és magához ölel. Fájó szívem ontani kezdte a könnyeket,
egyenesen Steven kedvenc pólójára, és én egyre mélyebbre merültem a
fájdalomban. Mindenem fájt. Úgy éreztem, nincs olyan porcikám, ami
ne tört volna darabokra. Azt hittem, agyonnyomnak a saját érzelmeim.
Percről percre kimerültebbnek éreztem magam. Fájdalmas magányom
végül megnyugvást hozott megtépázott lelkemnek, és mély álomba
merültem.

Még sötét volt odakinn, amikor kinyitottam a szememet. Ott feküdt
mellettem egy gyönyörű kicsi lány az elmaradhatatlan Bubbájával.
Parányi takarója részben az ő testét takarta, részben az enyémet. Az
ilyen pillanatokban mindig úgy éreztem, hogy olyan vagyok, mint az
anyám. Hagyta, hogy én gondoskodjam róla, amikor gondoskodásra
szorultam volna én magam is. Ez nem volt tisztességes Emmával
szemben. Szüksége volt rám. Közelebb bújtam hozzá, megpusziltam a
homlokát, és megfogadtam, hogy nem fogok szétesni soha többé.

Negyedik fejezet
ELIZABETH
Kathy és Lincoln, vidáman és frissen, már kora reggel ott volt, és
magukkal vitték Emmát a nagy hétvégi kalandra. Már én magam is
indulófélben voltam, amikor hangos kopogást hallottam az ajtó felől.
Magamra erőltetve legszélesebb álmosolyomat kinyitottam, és
majdnem hátrahőköltem, amikor megláttam, hogy kik a látogatók.
Három nő volt az utcából, és mondhatom, egyiket sem hiányoltam a
távollétem alatt. – Marybeth, Susan, Erica… szervusztok!
Tudhattam volna, hogy a város három legnagyobb pletykafészke nem
fog sokáig várni a látogatással. – Ó, Liz – nyögte Marybeth, és szorosan
átölelt. – Jobban vagy, drágám? Csiripelték a verebek, hogy visszajöttél,
de ismersz bennünket, nem dőlünk be a pletykának. A saját szemünkkel
kellett látnunk, hogy tényleg itt vagy.
– Nézd, készítettem neked egy húskenyeret! – kiáltotta lelkesen Erica.
– Amikor Steven meghalt, olyan gyorsan elhagytad a várost, hogy nem
tudtam neked vigaszt nyújtani. De jobb későn, mint soha, nem?
Remélem, ez a kis húskenyér segít feldolgozni a gyászodat.
– Köszönöm, hölgyek, de az a helyzet, hogy éppen indulóban
vagyok…
– És Emma? Hogy birkózik meg ezzel a… sok mindennel? – vágott
közbe Susan. – Gyógyul a lelke szegénykémnek? Rachel állandóan azt
kérdezgeti, hogy mi van vele, és nagyon szeretné, ha újra játszótársak
lehetnének. Szuper lenne, nem? – Susan itt elhallgatott egy pillanatra, és
egészen közel hajolt hozzám. – Csak hogy tisztán lássak… Emma nem
szenved depresszióban, ugye? Nem szeretném, ha elkapná tőle a

gyerekem.
Utállak, utállak, utállak! Elmosolyodtam. – Jaj, dehogy! Emma
remekül van. Mindketten jól vagyunk. Jobban már nem is lehetnénk.
– Ez azt jelenti, hogy a könyvklub összejövetelein is számíthatunk
rád? Marybethnél szoktunk összegyűlni, minden csütörtökön.
A gyerekek az alagsorban játszanak, míg mi megbeszéljük az aktuális
regényt. Ezen a héten a Büszkeség és balítélet van soron.
– Én… – nem akarok elmenni, gondoltam, miközben három szempár
meredt rám kíváncsian. Úgy sejtettem, nem fogom lerázni őket egy
egyszerű nemmel, és tekintettel kellett lennem Emmára is. Neki
mindenképpen szüksége volt kislánytársaságra, így, némi habozás után,
azt mondtam: – Ott leszek.
– Tökéletes! – Marybeth pillantása közben az udvar felé siklott. – Mit
mondjak, ennek az udvarnak… elég sajátos arculata van. – Mosolyogva
mondta, de igazából azt akarta kérdezni, hogy „Mikor akarod lenyírni a
füvet? Hát nem látod, hogy mindnyájan a te kerted miatt
szégyenkezünk?”
– Majd rendbe teszem – ígértem gyorsan. Közben elvettem Ericától a
húskenyeret, betettem a házba, aztán kiléptem, és sietve bezártam az
ajtót. Azt reméltem, ebből megértik, hogy nem hátráltathatom az
indulást. – Hát… köszönöm, hogy benéztetek, de most már valóban
mennem kell.
– Ó! A városba indulsz? – kérdezte Marybeth. – Miért?
– Utána akarok járni, hogy nincs-e szüksége Mattynek egy kisegítőre
az Édes Ízekben.
– Szerintem biztosan nincs. Ha jól tudom, épp most vett fel valakit –
magyarázta Erica.
– Akkor hát igaz a szóbeszéd… Tényleg nem akarod folytatni a
vállalkozásotokat. Steven nélkül, persze, érthető – dünnyögte
sajnálkozva Marybeth.
Susan egyetértőn bólogatott. – Ő volt a lelke az egésznek. Neked, ha

jól tudom, csak lakberendezői diplomád van. De akkor is… elég nagy
változás, hogy egy ilyen volumenű munka után egyszerű pincérnő
leszel. Én biztos képtelen lennék rá. Ekkora visszalépést! – sopánkodott.
Baszd meg, baszd meg, baszd meg. Elmosolyodtam. – Hát, majd
meglátjuk, mi lesz. De most már tényleg rohanok. Örülök, hogy láttalak
benneteket. Biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb megint összefutunk.
– Ha előbb nem, csütörtök este! – vigyorodott el önelégülten Susan.
Ahogy elnyomultam mellettük, önkéntelenül is égnek emeltem a
szememet. Nem tudták megállni, hogy jó hangosan pusmogva ne
tegyenek megjegyzéseket a felszedett kilóimra meg a szemem alatt
húzódó sötét karikákra.
Az Édes Ízek felé sétálva megpróbáltam megnyugtatni megtépázott
idegeimet. Mi van, ha tényleg nincs felvétel a kávézóban? Hogy tudok
akkor pénzt keresni? Steven szülei ugyan azt mondták, hogy ne
aggódjak az anyagiak miatt, egy darabig szívesen kisegítenek, de ezt
nem akartam. Meg kellett találnom a módját, hogy egyedül is meg
tudjak állni a lábamon. Belöktem a kávézó ajtaját, és elmosolyodtam,
amikor meghallottam a pult mögött felhangzó kiáltást.
– Csípjen meg valaki, hogy nem álmodom, és tényleg a legjobb
barátnőm áll a küszöbön! – visította Faye, majd kilépett a pult mögül, és
a nyakamba ugrott. Aztán anélkül, hogy elengedett volna, a
tulajdonoshoz, Mattyhez fordult. – Matty, mondd, hogy te is azt látod,
amit én, és nem hallucinálok a munka előtt magamba tömött őrült
mennyiségű drogtól!
– Tényleg ő van itt, te bolond – felelte vigyorogva Matty, aki, idősebb
férfi lévén, általában szemforgatással vagy bárgyú vigyorral szokott
reagálni Faye hangos, vibráló megnyilvánulásaira. Barna pillantása
összefonódott az enyémmel, és odabiccentett. – Jó újra látni, Liz.
Faye, mintha talált volna magának egy kényelmes párnát, a
mellembe fúrta a fejét. – Most, hogy újra itt vagy, nem mehetsz el soha
többé. Érted? – Faye gyönyörű volt, és tökéletes a maga egyediségében.

Ezüstszínűre festett hajába – ami eleve különlegessé tudott tenni egy
huszonhat éves nőt – rózsaszín és lila csíkok vegyültek. A körmét
mindig valamilyen vibráló színre lakkozta, és a ruhája mindig úgy
feszült a testére, hogy a lehető legelőnyösebben emelje ki a
domborulatait. Ami azonban ennyire széppé tette, az a magabiztossága
volt. Tudta magáról, hogy lenyűgöző személyiség, és azzal is tisztában
volt, hogy ennek semmi köze a külsejéhez. Az, hogy büszke volt
magára, belülről fakadt; soha nem volt szüksége dicsérő szavakra vagy
mások jóváhagyására.
És ezért mérhetetlenül irigyeltem.
– Igazából azért jöttem, hogy megkérdezzem, nincs-e nálatok felvétel.
Tudom, hogy utoljára főiskolás koromban dolgoztam itt, de most
szükségem lenne a munkára.
– Már hogyne lenne? Hé, Sam! – kiáltott oda egy felszolgálónak, akit
még sohasem láttam. – Ki vagy rúgva!
– Faye! – kiáltottam.
– Mi van?
– Nem rúghatsz ki csak úgy embereket – torkoltam le, amikor
megláttam a félelmet Sam szemében. Szegény ördög. – Ne hallgasson rá,
csak viccelt, nem rúgta ki.
– De igen.
– Fogd be, Faye. Egyáltalán, hogy jössz te ahhoz, hogy kirúgj valakit?
Kiegyenesedett, és a kitűzőjére mutatott, ahol a neve alatt ez állt:
„üzletvezető”. – Na, mit szólsz ehhez? Egy üzletvezetőnek csak van némi
joga, nem?
Döbbent szemeket meresztettem Mattyre. – Te üzletvezetőt csináltál
Faye-ből?
– Valószínűleg bedrogozott. – Matty felnevetett. – De számodra
mindig van nálunk hely, ha tényleg dolgozni akarsz. Ha többre nem is,
félmunkaidősnek felvehetünk.
– Az remek lenne! – mosolyogtam vissza Mattyre.

– Vagy kirúgjuk Samet – forszírozta tovább Faye. – Neki úgyis van egy
másik állása, és egyébként is, olyan… mint egy esetlen madárijesztő.
– Ezt hallottam ám – mondta Sam szégyenlősen.
– Kit érdekel, hallottad-e vagy sem, ki vagy rúgva, és kész.
– Nem rúgunk ki senkit, Sam – szólt közbe végre Matty.
– Veled még viccelni sem lehet. Én viszont… – Faye ledobta a
kötényét, és elkiáltotta magát: – Ebédszünetet tartok.
– De még csak délelőtt fél tíz van – emlékeztette Sam.
– Akkor legyen reggeliszünet – helyesbített Faye, és már belém is
karolt. – Jó egy óra múlva visszajövünk.
– Harminc percnél nem maradhatsz tovább.
– Biztos vagyok benne, hogy Sam átveszi egy félórácskára az
asztalaimat. Mégsem vagy kirúgva, fiú.
– Nem is voltál – tette hozzá mosolyogva Matty. – Egy óra, Faye, egy
perccel se több. Liz, gondoskodj róla, hogy időben itt legyen,
máskülönben ő lesz az, aki lapátra kerül.
– Valóban? – Faye, majdhogynem kihívóan, csípőre tette a kezét.
Matty elvigyorodott, és, majdhogynem… perzselően, végighordozta a
pillantását Faye domborulatain.
Mi az ördög!
Kisétáltunk az épületből. Faye belém karolt, de én még mindig az
előbbi, finoman szólva is különös intermezzón törtem a fejemet. – Mi
volt ez? – kérdeztem, és a nyomaték kedvéért még a szemöldökömet is
felvontam.
– Mire gondolsz?
– Arra – biccentettem a fejemmel Matty kávézója felé. – Arra a
szexuális töltetű kis tangóra, aminek az imént a szemtanúja voltam. –
Faye nem válaszolt, ellenben harapdálni kezdte az ajkát. – Ó, egek! Csak
nem… lefeküdtél Mattyvel?
– Fogd már be! Vagy azt akarod, hogy az egész város megtudja? –
Elvörösödve körülnézett. – Véletlen volt.

– Ó! Valóban? Véletlenül pont erre sétáltál, és véletlenül
szembetalálkoztál Mattyvel, akinek a pénisze véletlenül kikukucskált a
nadrágjából? És éppen akkor véletlenül feltámadt a szél, akkora erővel,
hogy szóban forgó péniszt belenyomta a vaginádba? Így esett a véletlen,
amiről beszélsz?
– Hát, nem egészen. – Zavartan megnyalta az ajkát. – Először nem a
vaginámba nyomta, hanem a számba.
– Szentséges atyaúristen, Faye!
– Tudom! Tudom! Ezért nem kellene szeles időben az utcára
merészkedni. Nem tudhatod, mikor sodor feléd egy ágaskodó péniszt a
szél.
– Nem tudom elhinni, hogy ezt tetted. Kétszer idősebb nálad!
– Mit mondhatok? Apakomplexusom van.
– Na ne! Az apukád csodálatos ember.
– Pontosan erről van szó! Nincs olyan korban hozzánk illő csávó, aki
felérne hozzá. Matty viszont… – Felsóhajtott. – Azt hiszem, szeretem.
Ez megdöbbentett. Faye sohasem használta a „szeretem” szót férfira.
Nem szerette, hanem kihasználta őket. – Mit értesz azon, hogy szereted?
– kérdeztem azt remélve, hogy a barátnőm fejébe végre befészkelte
magát a családalapítás gondolata.
– Hohó, lassíts egy kicsit, Nicholas Sparks. Nem őt szeretem, hanem a
farkát. Még becenevet is adtam neki. Akarod hallani?
– Mindenre esküszöm, ami szent, nem!
– Nem baj, akkor is megmondom.
– Faye! – sóhajtottam.
– Duci Matty – vágta ki egyre mélyülő mosollyal Faye.
– Tudod, az ilyen dolgokat nem kellene megosztanod senkivel. Még
velem se. És nem csak most. Soha.
– Amikor Duci Mattyről beszélek, nos… az olyan, mintha két hosszú
virslit dolgozott volna össze egy kövér kolbásszá a Mindenható, aki a
jelek szerint meghallgatta végre a fohászaimat. Emlékszel Pindúr Petire

meg Gili Vilire? Nos, Duci Matty ezerszer jobb náluk. Ha előkerül,
egyenesen a kolbászparadicsomban érzem magam.
– Ha nem hagyod abba, esküszöm, elhányom magam. Kérlek. Nem
beszélhetnénk valami másról?
Faye elnevette magát, és közelebb húzódott hozzám. – Egek! Annyira
hiányoztál! Nos? Mit szólnál, ha a szokásos helyünkre mennénk?
– Az remek lenne.
Miközben egymásba karolva igyekeztünk a játszótér felé, Faye szinte
minden lépésnél megnevettetett. El sem tudtam képzelni, miért
maradtam távol ilyen hosszú ideig. Talán az egyik felemnek
lelkiismeret-furdalása lett volna, ha itt maradok, mert akkor
könnyebben tudtam volna felejteni, és én semmitől sem rettegtem
annyira, mint a felejtéstől. Ebben a pillanatban azonban jónak és
helyénvalónak tűnt a nevetés. Pontosan erre volt szükségem. Amikor
nevettem, nem volt időm arra, hogy sírjak, és már nagyon belefáradtam
a könnyeim törölgetésébe.
– Kicsit fura, hogy Emma nélkül vagyunk itt – jegyezte meg Faye,
miközben leültünk a mérleghintára. Gyerekek, anyukák és dadusok
vettek körül bennünket; fel-alá szaladgáltak és játszottak, miközben mi
le-fel billentettük magunkat a hintán. Egy kölyök olyan szemeket
meresztett ránk, mintha legalábbis elment volna az eszünk, de Faye-t
mindez nem érdekelte, amikor rákiáltott: – Soha ne nőj fel, kölyök!
Kerüld el ezt az istenverte csapdát!
Olyan nevetséges tudott lenni.
– Nos? Mióta folyik ez a dolog Mattyvel? – kérdeztem.
Faye elvörösödött. – Nem is tudom. Egy hónapja. Vagy talán kettő.
– Két hónapja?
– Lehet, hogy hét. Vagy nyolc.
– Nyolc?! Ezt nem mondhatod komolyan! Mindennap beszéltünk.
Hogyhogy meg sem említetted?
– Nem tudom – felelte Faye egy vállrándítással. – Annyi mindenen

kellett átmenned Steven miatt. Valahogy szívtelenségnek tartottam
volna, hogy az erotikalandjaimról beszéljek neked. – Faye sohasem járt
senkivel, viszont abban, amit ő erotikalandoknak nevezett, profi volt. –
Én csak bokáig álltam a szarban, te viszont… – Elhallgatott, és amikor a
lába földet ért, nem rúgta el magát újra. Hagyta, hogy odafent lebegjek.
Faye-nek nem nagyon voltak komoly pillanatai, de Steven olyan volt
számára, mint egy fivér. Többet cukkolták egymást, mint bármelyik
testvérpár, és legalább annyira szerették is egymást. Faye volt az, aki
bemutatta nekem Stevent a főiskolán. Ők ketten az általános iskola
ötödik osztályától voltak szoros barátságban. Igazából egyszer sem
láttam, hogy Faye szeme elhomályosult volna a bánattól, amióta Steven
meghalt, pedig biztosan sokszor megtörtént. Csakhogy én magam
annyira elmerültem a saját kétségbeesésemben, hogy figyelmen kívül
hagytam egy fontos tényt: azzal, hogy én elveszítettem a férjemet, a
legjobb barátnőm is elveszítette fogadott testvérét. Faye megköszörülte
a torkát, és feszes szájjal megismételte:
– Én sokkal kisebb szarban voltam, mint te.
Hirtelen mozdulattal feltolta magát a levegőbe. – Figyelj – mondtam
neki alulról. – Azt szeretném, ha a jövőben mindent megosztanál velem.
A szexőrült öreg pasik iránti vonzalmadat is. És ha már itt tartunk… Ha
rólad van szó, semmi sem kicsi. Gondolj csak a dudáidra, az isten
szerelmére.
Faye hátravetette a fejét, és vadul felnevetett. Senki sem tudott úgy
nevetni, mint ő. Nem volt olyan pontja a világmindenségnek, ahol ne
hallották volna a boldogsága zajos megnyilvánulását. – Igazad van.
Ráadásul ezek igaziak.
– Azt hiszem, vissza kellene mennünk a munkahelyedre, mert a
végén még tényleg kirúgnak.
– Ha kirúg, kék golyókkal kell leélnie az életét.
Pirulva néztem körül, és azt kellett látnom, hogy mindenki minket
figyel. – Faye – mondtam figyelmeztetően. – Szűrőre lenne szükséged.

– Szűrője a cigarettának van, Liz, és nem az embernek – válaszolta
viccesen. Ennek ellenére a kávézó felé vettük az utunkat, kart karba
öltve, egymáshoz igazított léptekkel. – Örülök, hogy majdnem teljesen
visszajöttél, Liz – suttogta, a vállamra ejtve a kezét.
– Majdnem teljesen? Hiszen itt vagyok, nem?
Faye sokat tudó mosollyal válaszolt. – Még nem egészen. De
hamarosan, cukorfalat, minden szempontból itt leszel.
Elképesztő volt, ahogy Faye a felszín alá látott. Közelebb húztam
magamhoz, és elhatároztam, hogy egy darabig el sem engedem.

Ötödik fejezet
ELIZABETH
– Liz, neked aztán van bőr a képeden, hogy fogod magad, és csak úgy szó
nélkül elmész – korholt a mama a telefonban. Emma és én már két
napja itthon voltunk, és csak most jutott eszébe felhívni bennünket. Ez
vagy azért volt így, mert bántotta, hogy csak egy rövid üzenetet
hagytam neki, vagy pedig azért, mert napokig járta a várost egy
idegennel, és csak most ért haza.
A második opciót tartottam valószínűnek.
– Sajnálom, de hát tudtad, hogy erre készülünk… Eljött az ideje, hogy
új életet kezdjek – próbáltam megadni az észszerű magyarázatot.
– Új életet a régi házban? Te megbuggyantál?
Nem vártam tőle, hogy megértsen, ezért inkább témát váltottam. –
Milyen volt a vacsora Rogerrel?
– Richarddal – javított ki ingerülten. – Ne tégy úgy, mintha nem
emlékeznél a nevére. Egyébként csodás volt. Talán ő lesz az igazi.
Égnek emeltem a szememet. Minden fickóra ugyanezt mondta – míg
ki nem derült róla, hogy nem ő az.
– Már megint a szemedet forgatod? – kérdezte a mama.
– Nem.
– Dehogynem. Ne is tagadd. Tudom, milyen tiszteletlen tudsz lenni.
– Mama, ne haragudj, de dolgoznom kell – hazudtam. – Jó neked, ha
később visszahívlak?
Holnap.
Vagy a jövő héten.
Csak most ne.

– Jó. De ne feledd, kicsi lány, kihez futottál, amikor szükséged volt
valakire. Gondolom, Steven szülei most melletted állnak, de eljön az a
pillanat, amikor tudni fogod, hogy igazából hová tartozol, és hová nem.
Sohasem voltam ennyire hálás azért, hogy egy telefonbeszélgetés
véget ért.

Néha csak álltam a hátsó udvaron, és néztem az elvadult bokrokat meg
a magas füvet, és megpróbáltam felidézni, milyen volt valamikor.
Steven gyönyörűvé varázsolt itt mindent. Jó szeme volt a részletekhez,
tudta, hogyan kell egy kertet kialakítani. Ahogy ott álltam, szinte az
orromban éreztem a virágok illatát, amelyeket, bár mostanra
elszáradtak, még ő ültetett.
– Hunyd be a szemed – suttogta Steven, amint hátradugott kézzel
megállt a hátam mögött. Azt tettem, amit mondott. – Milyen virág ez? –
kérdezte. Az illat az oromba nyomult. Elmosolyodtam.
– Jácint.
Még szélesebbre terült a mosolyom, amikor a számon éreztem a száját.
– Jácint – visszhangozta. Kinyitottam a szememet. Steven a fülem mögé
dugta a virágot. – Arra gondoltam, ültetek néhányat a kerti tó köré.
– Ez a kedvenc virágom – mondtam.
– Nekem pedig te vagy a kedvencem – felelte.
Egy keserű pislantással búcsút vettem a múlt illatától, és visszatértem
a jelenbe. A szemem a szomszéd házára tévedt, aminek a kertje, ha
lehet, még gondozatlanabb volt, mint az enyém. A ház vörösesbarna
téglából épült, az oldalaira felkapaszkodott a vadszőlő. A fű tízszer
magasabb volt, mint az enyém, és a tornácon felfedeztem egy darabokra
tört kerti törpét. A térdig érő fűcsomók között egy sárga műanyagból
készült gyerekbaseballütő és egy játék dinoszaurusz hevert.
A melléképület mellett állt egy kis fűrészbak, amelyről szinte teljesen

lepattogzott már a piros festék. A fal mentén halomban hevert a fa. Arra
gondoltam, talán nem is lakik senki egy ilyen elhanyagolt házban. Vagy
ha mégis, el sem tudtam képzelni, hogy képes elnézni ezt a rettenetes
felfordulást.
Az utca házai mögött terült el a Medows Creek-i erdő a hatalmas
fáival. Tudtam, hogy a mélyén, hosszú mérföldeken át, kicsike patak
kanyarog. A legtöbben nem is tudtak a létezéséről, mi is csak főiskolás
korunkban fedeztük fel Stevennel. A keskeny patakban volt egy kicsike
szikla. A kicsike sziklán volt két monogram: S. T. és E. B. Ez a két
monogram akkor került a keskeny patak kis sziklájára, amikor Steven
megkérte a kezemet. Anélkül, hogy végiggondoltam volna, elindultam
az erdő felé, és mire észbe kaptam, már a fák között ültem, és a
tükörképemet bámultam a víz színén.
Lélegezz!
Egy apró halacska úszott lefelé a sodrással, békésen, háborítatlanul,
míg egy hatalmas csobbanás fel nem borzolta a vizet. Hátrafordultam,
hogy lássam, ki vagy mi felelős a váratlan zajért, és éreztem, hogy az
arcomat elönti a pír. A vízben, ing nélkül, combközépig érő sortban nem
más állt, mint Tristan, és heves mozdulatokkal locsolta az arcára a vizet.
Ujjai szinte teljesen belevesztek ápolatlan szakállába. Pillantásom
végigtáncolt lebarnult, szőrös mellkasán, amit ugyancsak alaposan
lemosott, aztán megállapodott a bal karját és a mellkasát borító
tetoválásokon. Képtelen voltam elfordítani róluk a szememet. Több volt,
mint amennyit össze tudtam volna számolni, ugyanakkor szerettem
volna alaposan szemügyre venni valamennyit. Ismertem ezeket a
tetoválásokat. Klasszikus gyerekregények fő karaktereit ábrázolták.
Aslánt a Narniából. Az egyik szörnyet az Ahol a vadak várnakból. Egy
vagont a Képzeletbeli vonatokból. A mellkasa az Alice Csodaországban
egyik sorát idézte: „Mi itt mind őrültek vagyunk.”
Lenyűgözött, amit láttam. Egy férfi, aki nemcsak hogy ismeri a
gyermekirodalom gyöngyszemeit, hanem a módját is megtalálta annak,

hogy két lábon járó könyvtárként mindig magával hordja őket.
A nedves hajából csöpögő vízcseppek végigcsordultak a homlokán,
majd utat találtak maguknak a tetovált mellkas felé. Dermedten
bámultam. Vajon tudja magáról, milyen vonzó és milyen ijesztő
egyszerre? Ó, istenem meddig bámulhatom ezt a férfit, ha nem akarom
átlépni az illendőség határát, jutott eszembe egy régi Tootsy Roll Popreklám. Nem tudom, Liz, de mindjárt kiderül. Egy, kettő, három…
Szerencsére Tristan nem látott meg, és ezt kihasználva megpróbáltam
észrevétlenül eltűnni. A torkomban dobogott a szívem. Csak arra nem
számítottam, hogy ott találom Zeuszt, egy fa törzséhez kötve, aki,
amikor meglátott, rögvest ugatni kezdett.
Futás!
Tristan felnézett a hangra. A szeme ismét vad villogásba kezdett.
A teste megmerevedett; a mellkasáról lecsorduló víz utat tört magának
a sortjába. Már vagy egy perce bámultam, amikor rájöttem, hogy
egyenesen a nadrágját kitöltő csomagon legeltetem a szememet.
A pillantásom az arcára siklott, majd összefonódott az övével. Meg sem
mozdult. Zeusz, vad csaholás közepette, a farkát csóválta, és
megpróbálta kiszabadítani magát a fa rabságából.
– Maga követ engem? – kérdezte Tristan. Szavai röviden, tömören,
majdhogynem ténymegállapításként szóltak.
– Micsoda? Nem!
Válaszul felvonta a szemöldökét.
Hogy zavaromat leplezzem, ismét tanulmányozni kezdtem a
tetoválásait. A Zöld tojások és sonka Dr. Seusstól, olvasta a szemem…
Eddig észre sem vettem. Tristannek is látnia kellett, hogy bámulom.
A fenébe, Liz. Hagyd már abba!
– Bocsánat – motyogtam. Az arcom felforrósodott az idegességtől.
Hogy a fenébe került ez ide?
A másik szemöldökét is felvonta, de egyébként rezzenéstelen
tekintettel viszonozta a pillantásomat. Akár meg is szólalhatott volna, de

tudta, hogy így még kényelmetlenebbül érzem magam. Bár nem volt
könnyű belenézni abba a megtört szempárba, mégis fogva tartott. Az
egész lénye olyan volt, mint egy óriási sebhely, amiről, hiába szeretné az
ember, nem tudja elvonni a szemét.
Figyeltem a mozdulatait, ahogy kiszabadította Zeuszt a pórázából, és
elindult abba az irányba, amerről én is jöttem. Ha vissza akartam jutni a
házamba, követnem kellett.
Egyszer csak megállt, majd lassú mozdulattal felém fordult.
– Mondom, hogy követ.
– Nem.
– De igen. Hagyja abba.
– De ha egyszer nem követem.
– De.
– Nem, nem, nem!
Újra felvonta a szemöldökét. – Úgy viselkedik, mint egy ötéves –
mondta, aztán elfordult, és folytatta az útját. Ahogy én is. Időnként
hátrapillantott, felmordult, de többet már nem szólt. Az erdő széléhez
érve Zeusszal együtt belépett a szomszédos ház gondozatlan kertjébe.
Kuncogni kezdtem. – Úgy tűnik, szomszédok vagyunk.
Attól, ahogy rám nézett, ficánkolni kezdett a gyomrom, amibe,
bármilyen kellemetlen volt is, elfelejtettnek hitt bizsergés vegyült. Aztán
anélkül, hogy elköszöntünk volna egymástól, mindegyikünk belépett a
saját házába.

Egyedül vacsoráztam a konyhaasztalnál. Amikor felpillantottam, az
ablakon át láttam, hogy Tristan szintén az asztala mellett ül, és eszik.
Sötétnek és üresnek tűnt a háza. Magányosnak. Amikor felnézett és
meglátott, kihúztam magam. Rámosolyogtam, és odaintettem neki. Erre
ő felállt, az ablakhoz lépett, és behúzta a spalettákat.

Nem sok időbe telt, mire rájöttem, hogy a hálószobaablakaink
ugyancsak egymásra néznek, de Tristan ott is fürgén összehúzta a
sötétítő függönyöket.
Felhívtam Steven szüleit, és sikerült megtudnom, hogy Emma
magánkívül van a boldogságtól, úszik az édességben és a nagyszülői
szeretetben. Nyolc körül leültem a kanapéra, üres tekintettel meredtem
a semmibe, és azon erőlködtem, hogy el ne sírjam magam. Faye SMS-e
mentette meg a helyzetet.
Faye: Jól vagy?
Én: Jól, igen.
Faye: Akarsz társaságot?
Én: Ma este nem. Fáradt vagyok.
Faye: Akarsz társaságot?
Én: Már félig alszom…
Faye: Akarsz társaságot?
Én: Holnap.
Faye: Szeretlek, cicibaba.
Én: Én is téged, didikirálynő.
Már meg sem lepődtem, amikor az utolsó üzenetváltás után dörömbölni
kezdtek az ajtómon. Gondolhattam volna, hogy Faye nem fogja
annyiban hagyni. Tudta, ha azt mondom valamire, hogy rendben, akkor
annak épp az ellenkezője igaz. Az azonban meglepett, hogy nem
egyedül jött, hanem egy kis csapattal. Barátokkal. És a kezében a
legnagyobb palack tequilát lóbálta, amit valaha láttam.
– Akarsz társaságot? – kérdezte vigyorogva.
Végignéztem a pizsamámon, aztán ismét a tequilás üvegre
pillantottam. – Naná, hogy akarok!

– Attól tartottam, hogy a képünkbe fogod csapni az ajtót – szólalt meg
mögöttem egy ismerős hang. A konyhában álltam, és tequilát töltöttem
a négy előkészített pohárba. Amikor megfordultam, Tannerrel találtam
szemben magam. Azt a pénzérmét dobálta, ami mindig nála volt: még
akkor is az ujjai között tartotta, amikor összezárta körülöttem a karját. –
Szia, Liz – suttogta, és még szorosabban magához vont.
Tanner Steven legjobb barátja volt, és amilyen közel álltak
egymáshoz, néha még az is felmerült bennem, hogy a férjem el fog
hagyni egy másik férfiért. Tanner jó felépítésű pasi volt hihetetlenül
sötét szemmel és szőke hajjal. Az autószerelő műhelyt, amelyben
dolgozott, az édesapjától vette át, miután az megbetegedett. Stevennel
akkor kerültek közeli barátságba, amikor a főiskola első évében
szobatársak lettek, és bár Tanner az első év után otthagyta az iskolát, és
beállt az apjához dolgozni, a barátság megmaradt.
Tanner még egyszer rám villantotta szívdöglesztő mosolyát, aztán
elengedett, felvett két poharat a négyből, az egyiket a kezembe adta, és
fenékig ürítettük őket. Ugyanezt tettük a másik kettővel is.
Elmosolyodtam. – Tudod, eredetileg mind a négyet magamnak szántam.
– Tudom. Csak védeni akartam a májadat. – Elnéztem, ahogy a
zsebéből ismét előhúzta a negyeddollárosát. Ugyanazt, amit normál
körülmények között mindig a tenyerében tartott, vagy éppen dobált.
Már akkor is megvolt ez a furcsa szokása, amikor megismertem.
– Látom, még mindig megvan a pénzérméd – jegyeztem meg nevetve.
Elvigyorodott. – Ki sem lépek a házból nélküle. – Azzal feldobta, és
visszaejtette a zsebébe.
Az arcát néztem, és szinte éreztem, ahogy elönti a szívemet az
aggódás. Talán nem is tudta, de időnként szomorú volt a tekintete. –
Hogy vagy?
Kissé megvonta a vállát. – Jó újra látni az arcodat. Hosszú idő telt el

azóta, hogy eltűntél… – Elhalt a hangja. Mindig, mindenkinek elhalt a
hangja, amikor a mondandójában Steven halálához ért. Úgy véltem,
hogy ez jó.
– De visszajöttem. – Egy biccentéssel megfogtam az üveget, és megint
teletöltöttem a négy poharat. – És Emmával együtt itt is maradunk.
Egyszerűen… szükségünk volt egy kis levegőváltozásra.
– Még mindig azzal az ócska tragaccsal jársz? – kérdezte.
– Sajnos – feleltem. – A minap el is ütöttem vele egy kutyát.
Leesett az álla. – Ne már!
– De. A kutyának végül nem lett különösebb baja, de hiába fékeztem,
nem tudtam időben megállni.
– Majd megnézem, mit lehet kezdeni vele – ajánlotta.
Vállat vontam. – Ne fáraszd magad. A legtöbb helyre gyalog is el tudok
menni itt, a városon belül. Nem nagy ügy.
– Majd az lesz, ha beáll a tél.
– Te csak ne aggódj miattam, Tanner Michael Chase. Meglátod,
megleszek.
Elhúzta a száját. – Tudod, mennyire utálom, amikor a teljes nevemen
szólítasz.
Elnevettem magam. – Pontosan ezért teszem.
– Azt hiszem, köszöntőt kellene mondanunk – javasolta Tanner éppen
akkor, amikor Faye rontott be a konyhába, és nyomban fel is kapta az
egyik poharat.
– Én bármilyen köszöntőt hajlandó vagyok elmondani, ha a
poharamban tequila van – vihogta. – Vagy vodka, whisky, rum… tiszta
szesz…
Nevetve koccintásra emeltük a poharainkat. Tanner megköszörülte a
torkát. – A régi barátokra és az új kezdetre. Hiányoztál nekünk, Liz. És
nemcsak te, hanem Emma is. Átkozottul boldogok vagyunk, hogy
visszajöttetek. Legyen számodra könnyű az elkövetkezendő néhány
hónap, és soha ne feledkezz meg arról, hogy nem vagy egyedül.

Egy hajtásra kiürítettük a poharakat.
– Figyeljetek, ha már az új kezdet szóba jött, szeretném kicserélni a
zárakat a házon. Ismertek valakit, aki meg tudná csinálni?
– Sam biztos meg tudná.
– Sam?
– Tudod, a srác, akit kirúgtam, hogy téged felvehesselek. Az az esetlen
kölyök a kávézóból. Az apjának van egy boltja, ahol félállásban
alkalmazza Samet.
– Komolyan? És gondolod, hogy segítene?
– Naná. Ha nem akar, megfenyegetem, hogy kirúgom. – Faye
kacsintott. – Bármilyen különcnek látszik is, érti a dolgát. Ráadásul
gyors.
– Mióta kedveled a gyors fiúkat? – kérdeztem tréfálkozó hangon.
– Amióta rájöttem, milyen pompás tud lenni egy gyors menet. Nem
kell hozzá más, csak egy sör, egy valóságshow, meg egy jó kemény fütyi.
– Faye töltött magának még egy pohár tequilát, és táncos léptekkel
odébbállt.
– Az ismerőseim között a barátnőd az egyetlen nő, aki úgy
gondolkodik, mint egy férfi – jegyezte meg Tanner.
– Tudtad, hogy ő és Matty…
– Dugnak? Persze. Miután elmentél, szüksége volt egy barátnőre,
akinek a vállán kisiránkozhatja magát, és valamilyen oknál fogva rám
esett a választása. Hát úgy nézek én ki, mint egy vagina? A lényeg, hogy
szinte naponta megjelent a műhelyben, és előadott valami hihetetlen
történetet Duci Mattyről. Mit mondjak, elég kínosan éreztem ilyenkor
magam.
Felvihogtam. – Úgy érted, nem voltak ínyedre az erotikalandjai során
használt becenevek?
Tanner odahajolt hozzám. – Löttyedt Leó… Szerinted létezik ilyen
egyáltalán?
– Biztosan. Faye nem talál ki dolgokat csak úgy.

– Hát, akkor nagy bajban van ez a szegény Leó nevű
Elmosolyodtam, talán az alkoholtól, vagy talán azért, mert
kellemes időkre emlékeztetett. Felült a konyhapultra, és
megpaskolta maga mellett, mire mellé telepedtem. – És
Emmánk? Mi van vele?

valaki. –
Tanner a
invitálón
a mi kis

– Ugyanolyan, mint volt. Mindig a középpontban akar lenni –
sóhajtottam.
– Akkor a mamájára hasonlít – mondta kacagva Tanner.
Könnyedén a vállába bokszoltam. – Szerintem meg az apukájától
örökölte a feltűnőségi hajlamot.
– Most, hogy mondod… Steven elég könnyen ki tudta verni a
biztosítékot. Emlékszel arra a halloweenre, amikor nindzsának öltözött?
Olyan erősnek érezte magát a jelmezében, hogy fűnek-fának nekiesett.
És mi lett a vége? A hős nindzsa begyűjtött pár fekete monoklit, és
kitették a szűrünket az összes kocsmából. – Mindkettőnk arcára mosolyt
csalt az emlék. Tanner az igazat mondta. Steven szörnyen viselkedett, ha
berúgott.
– Ami azt illeti, te sem voltál rá túl jó hatással. Mindig egy picivel
többet ittatok a kelleténél, és mindig belekötöttetek valakibe. És ilyenkor
mindig Steven húzta a rövidebbet.
– Ez is igaz. Nem vagyok valami kedves részeg, de Stevent ez sohasem
zavarta. Egek, hogy hiányzik még ma is! – Tanner felsóhajtott, és már
nekem sem volt kedvem nevetni. Csak néztünk magunk elé szomorú
szemmel, és emlékeztünk.
– Körülnéztem – váltott témát váratlanul Tanner –, és az a helyzet,
hogy ráférne a kertedre némi rendezés. Ha akarod, beugrom valamikor,
és lenyírom a füvet. És a kerítést is szívesen befejezem. Ha nem is véd
túl sokat, valamit csak számít.
– Köszi, de nem kell – mondtam. – Én magam szeretném megcsinálni.
Tudod, csak félállásban dolgozom, és így lesz mivel lefoglalnom magam
a fennmaradó időmben.

– Nem akarod továbbvinni a cégeteket?
A hét kérdése. Hát mindenki ezen lovagol? Vállat vontam. – Nem
tudom. Az az igazság, hogy az elmúlt egy évben nem igazán
gondolkoztam semmiről.
– Ami teljesen érthető. De biztos, hogy nincs szükséged egy segítő
kézre? Belefér az időmbe, hogy pár dolgot rendbe tegyek.
– Elhiszem. De szeretnék a saját lábamra állni, és ez nem fog menni,
ha hagyom, hogy mások végezzék el helyettem a ház körüli munkát.
– Ha nem, hát nem. Akkor viszont arra kérlek, hogy ugorj be hozzám
a műhelybe. Mondjuk, vasárnap. Szeretnék adni valamit.
– Nekem? Csak nem ajándékot?
– Valami olyasmit.
A vállába fúrtam az orromat, és felajánlottam, hogy már csütörtök
este is találkozhatunk, feltéve, ha Emma is velünk lehet.
Bólintott, majd mélyen a szemembe nézett, és azt kérdezte: – Mi a
legnehezebb?
Erre a kérdésre nagyon könnyű volt megadni a választ. – Amikor
Emma csinál valami édeset, és beszólok a szobába Stevennek, hogy
jöjjön ki, és nézze meg. Aztán eszembe jut, hogy nincs odabenn senki, és
elhallgatok. – A legnehezebb a szeretett személy elvesztésében az, hogy
az ember egy időre önmagát is elveszíti. A számba vettem a
hüvelykujjamat, és harapdálni kezdtem a körmömet. – Elég nyomasztó,
nem? És veled? Mi a helyzet? Együtt vagytok még Pattyvel?
Tanner arca megrándult. – Már nem is beszélünk egymással.
Nem voltam meglepve. Tanner körülbelül annyira volt elkötelezett a
kapcsolataiban, mint Faye.
– Mondja valaki, hogy nem úgy nézünk ki, mint két szomorú tojás –
jegyeztem meg fanyarul.
Tanner elnevette magát, aztán felkapta a tequilát, és kitöltötte a
poharainkba a maradékot. – Kettőnkre!
Az est hátralévő részéről homályos emlékeim maradtak csupán.

Olyan dolgokon nevettem, amiken valószínűleg nem kellett volna, aztán
a legváratlanabb pillanatban elsírtam magam, mégis ez volt a legjobb
estém hosszú idő óta. Amikor másnap reggel felébredtem, azt sem
igazán tudtam, hol vagyok. Fogalmam sem volt, hogy kerültem
egyáltalán ágyba. A közelébe sem mentem a baleset óta. Steven
párnájáért nyúltam, és magamhoz öleltem. Mélyen beleszippantottam a
pamuthuzatba, aztán hagytam, hogy lecsukódjon a szemem. Hiába
próbáltam tagadni, itt volt az otthonom. Csak nehéz volt megszokni az
új valóságot.

Hatodik fejezet
ELIZABETH
Néhány nappal később betoppant Sam, hogy kicserélje a zárakat. Bár
Faye tapintatlanul esetlen madárijesztőnek nevezte, volt benne valami
bájosan könnyed. Szőke haját tüskésre zselézte, és szögletes szemüveget
hordott, ami eltakarta meleg, barna pillantását. Mindig halkan és
nagyon kedvesen szólt hozzám, és ha olyan tévképzete támadt, hogy
megsértett – ami egyébként egyszer sem fordult elő –, mindig
visszavonulót fújt, és hebegve szabadkozni kezdett.
– Némelyik zár tényleg elég vacak, de van, amelyik kitűnő formában
van, Elizabeth. Biztos, hogy mindet le akarja cserélni? – kérdezte, majd
gyorsan el is hallgatott. – Bocsásson meg, ez ostoba kérdés volt. Nyilván
nem hívatott volna ide, ha nem ez lett volna a szándéka –
magyarázkodott.
– Semmi baj – feleltem mosolyogva. – Egyszerűen új életet akarok
kezdeni, és ehhez a zárcsere is hozzátartozik.
Feljebb tolta az orrán a szemüvegét, és bólintott. – Értem. Nos, azt
hiszem, pár óra alatt mindennel elkészülök. Megfelel?
– Tökéletesen.
– Ó, és ha megengedi, mutatnék valamit. – Kiszaladt az autójához, és
amikor visszajött, egy aprócska dolgot tartott a kezében. – Az apám most
kapta ezeket a biztonsági kamerákat, és remek áron kínálja őket, ha
esetleg érdekli. Ilyen picik, így nagyon könnyű elrejteni őket a kíváncsi
szemek elől. Nagyobb biztonságban érezhetné magát, ha néhányat
felszerelnénk a ház körül. Ha én egy fiatal anyuka lennék egy kicsi
lánnyal, biztosan örülnék egy kis pluszvédelemnek.

Óvatosan elmosolyodtam. – Azt hiszem, ezzel még várnék egy kicsit,
Sam. De azért köszönöm.
– Szívesen – mondta nevetve. – Eddig még csak egyvalaki vásárolt
belőlük. Tanner. Nem hiszem, hogy az öreg nagy üzletet csinált velük.
Gyorsan és jól dolgozott. Mire észbe kaptam, minden ajtómon új zár
ragyogott. – Segíthetek még bármiben? – kérdezte.
– Ez minden, köszönöm. Egyébként is indulnom kell. Tíz percen belül
a kávézóban kell lennem, és mivel az autóm beadta a kulcsot, kénytelen
leszek gyalog menni.
– Ugyan, szívesen elviszem.
– És a két jó lábam mire való?
– De hát csöpög az eső. Gondolom, nem akar megázni. Én meg úgyis
arra megyek.
A homlokomat ráncoltam. – Biztos?
– Hát persze! – felelte, és már ki is nyitotta előttem az autó ajtaját. –
Egy perc, és ott vagyunk.
Útban a város felé Sam megkérdezte tőlem, hogy szerintem miért
nem tudja megkedveltetni magát Faye-jel. Azt feleltem, hogy Faye
senkit sem kedvel meg az első pillantásra. – Adjon neki még egy kis időt.
Meglátja, hamarosan le sem tudja vakarni magáról.
– Azt mondta, minden megvan bennem, ami egy pszichopatában is
megtalálható.
– Hát, igen. Vannak szemét húzásai.
– De maga szereti.
– Nagyon. Sohasem volt nála jobb barátom.
Az út további részében Sam, bárki mellett haladtunk el, megnevezte
az illetőt, és elmondott róla mindent, amit csak tudott. Mivel a legtöbben
furának tartották, megpróbáltak nem odafigyelni rá, ez viszont
megkönnyítette számára, hogy kihallgassa az embereket, és
figyelemmel kísérje a városi pletykákat. – Az ott Lucy – mutatott egy
telefonáló lányra. – A város legjobb helyesírója. Az utóbbi öt évben az

összes helyesírási versenyt megnyerte. – Az a lány pedig Monica. Az apja
elvonókúrán lévő alkoholista, de, és ez maradjon köztünk, tudom róla,
hogy péntek esténként Bonnie Deen házában szokta locsolni a torkát. Az
meg Jason. Pár hónappal ezelőtt fenéken rúgott, mert azt hitte,
olyasminek neveztem, amire szerinte nem szolgált rá, de mivel szó sem
volt erről, bocsánatot kért tőlem, és közben bevallotta, hogy gyógyszert
szed, az van rá ilyen rossz hatással.
– Ajaj, maga tényleg mindenkit ismer.
Bólintott. – Meg kell engednie, hogy elvigyem egyszer egy városi
összejövetelre. Ott majd maga is tanúja lehet annak az őrületnek, ami az
itt élők többségét jellemzi.
– Az félelmetesen jó lenne – feleltem mosolyogva. Amikor Sam
odakanyarodott a kávézó elé, az utca túloldalára pillantva összeszorult a
gyomrom. – És ő? – kérdeztem Tristanre mutatva, aki fejhallgatójával a
fülén, futva érkezett Mr. Henson boltja elé. Ott levette a fejhallgatót, és
belépett az ajtón. – Mit tud róla?
– Mármint Tristanről? Egy seggfej. És egy kicsit őrült is.
– Őrült?
– Nos, Mr. Hensonnál dolgozik. Ez eleve jelzi, hogy nincs ki az ötödik
kereke. Mr. Henson vuduval és hasonló praktikákkal foglalkozik a bolt
mögötti helyiségben. Ijesztő dolgokat művel. Nem véletlen, hogy
Tanner le akarja dózeroltatni a boltját.
– Micsoda?
– Maga nem is tud róla? Tanner bővíteni szeretné a műhelyét, és az
egyetlen, ami ebben megakadályozza, az Mr. Henson boltja. Még
tüntetés szervezésével is próbálkozott, mindeddig hiába. Azt mondja,
pazarlás meghagyni olyan boltot, amibe nem vagy csak alig jár vevő.
Hirtelen nagyon érdekelni kezdett, hogy mi állhat valójában a
bolteltakarítási próbálkozások hátterében, legfőképpen azonban az
izgatott, hogy Tristan miért éppen itt vállalt munkát.

A műszakom alatt nem tudtam megállni, hogy időnként rá ne pillantsak
a szemközti boltra, és mindig azt láttam, hogy Tristan a polcokat
rendezgeti: kristályokat, tarokk-kártyát, varázspálcákat tologat ide-oda…
– Van vibrátorod?
Mentális csatangolásomból a barátnőm kérdése hozott vissza a
valóságba. Majdnem elejtettem a három, hamburgerrel és sült
krumplival megrakott tányért. – Faye! – korholtam suttogó hangon,
vörösre váló arccal.
Faye döbbenten, hogy így reagálok a nem éppen helyénvaló
kérdésre, körbepillantott a vendégeken. – Mi bajod? Úgy nézel rám,
mintha azt kérdeztem volna, hogy nincs-e herpeszed. A vibrátorok
manapság már hétköznapi dolognak számítanak, Liz, és épp a minap
gondoltam rá, hogy milyen jól jönne egy a te szegény, kiszáradt,
nagymamasorban tartott vaginádnak.
Ekkor már valósággal lángolt az arcom. – Hogy te milyen gondos vagy
– suttogtam epésen, majd már nevetve letettem a tányérokat a három
idősödő hölgy elé, akik enyhe utálkozással figyelték a közjátékot. –
Parancsolnak még valamit? – kérdeztem.
– Talán tegyen a barátnője szájába egy szűrőt.
– Higgyék el, már megpróbáltam. – Közben könyörgő pillantást
vetettem Faye-re, remélve, hogy későbbre halasztja a vaginatémát, de
hiába.
– Csak azt akarom ezzel mondani Liz, hogy szegény puncid régóta
nem volt már akcióban, és azt is el tudom képzelni, hogy
bepókhálósodott. Lehet, hogy bozótvágóval lehet csak áttörni rajta, mint
a dzsungelen. Nem érzékeled, hogy megsűrűsödött rajta a szőr? – Ekkor
már mögöttem állt, és a nyomaték kedvéért megkocogtatta a vállamat.
– Erre nem válaszolok. – Faye erre előhúzta a köténye zsebéből a kis
fekete könyvecskéjét, ami a múltban is mindig csak bajt hozott. – Most

meg mit csinálsz? – kérdeztem ellenségesen.
– Keresek neked estére egy péniszt.
– Faye. Nem hiszem, hogy bármilyen érzelmi bonyodalomra készen
állok.
– Mi köze a szexnek az érzelmekhez? – tűnődött hangosan, teljes
komolysággal, miközben én azt sem tudtam, hogyan kezeljem a
helyzetet. – Erről jut eszembe, ismerek egy fickót, aki segítene rendbe
tenni a kertedet. Edwardnak hívják, és minden vonatkozásban
rendkívül kreatív. Tudod, mit rajzolt nekem oda egyszer, Valentinnapon? Egy hatalmas szívet!
– Zavarba hozol!
Elmosolyodott. – Tudom. Ennek ellenére szívesen összehozok neked
Ollókezű Edwarddal egy találkozót, aztán bármelyik fiút kiválaszthatod
magadnak a fekete könyvemből egy könnyed, egyéjszakás kalandra.
– Nem érdekelnek az egyéjszakás kalandok.
– Oké. Többször is lefekhetsz velük. – Elvigyorodott. – De komolyra
fordítva a szót, Liz. Egy randi még nem a világ vége. Attól, hogy elmész
valahová egy pasival, még nem kötelezed el magad, ugyanakkor a
javadra válna. Kinek jó, hogy ilyen szűzies életet élsz?
– Nem élek szűzies életet – ellenkeztem megbántottan. – De ha
elfelejtetted volna… van egy lányom. És még csak egy év telt el Steven
halála óta.
Hűha… Teljesen lenyűgözött, hogy ilyen simán, minden
érzelemkitöréstől mentesen kicsúszott a számon egy ilyen mondat.
– Nem bántó szándékkal mondtam, amit mondtam. Remélem, tudod,
hogy szeretlek, és azt is, hogy Steven milyen sokat jelentett nekem.
– Persze hogy tudom.
– Akkor talán elhiszed, hogy nem akarok rosszat, még akkor se, ha
sokan férfifalónak tartanak. Tudod, néha egy férfifalónak is összetörik a
szívét, és úgy tapasztaltam, hogy az ilyen helyzetekben a szex mindig
segít.

– A baj az, hogy még nem állok rá készen. De azért megpróbálom
észben tartani – ígértem nevetve.
– Rendben, szivi. De ha elérkezik a pillanat, amikor úgy érzed, hogy
szükséged van a kis könyvecskémre, szólj, légy szíves.
– Most, hogy mondod, tényleg kicsinek látom – jegyeztem meg egy
gonosz vigyor kíséretében. – Régen mintha nagyobb és vastagabb lett
volna…
Faye keze a zsebébe csúszott, és előhúzott még kettő könyvecskét. –
Hülye vagy? Úrinő módjára akartam viselkedni, ezért mutattam csak
egyet.

Mire elérkezett az ebédszünet, erőt vett rajtam a kíváncsiság, és azon
kaptam magam, hogy Mr. Henson boltjában állok, a pult előtt. Az első
pillantásra látni lehetett, hogy az árukészlet szinte kizárólag mágiához
kapcsolódó dolgokból áll. A bolt egyik felében szinte halomban álltak a
természetfeletti világot idéző tárgyak, a másik fele kávézóként
működött.
Az érkezésemet jelző csilingelésre mind Mr. Henson, mind Tristan
felkapta a fejét, majd zavart pillantást váltottak, és egyszerre fordultak
felém. Megpróbáltam normálisan viselkedni. Illedelmesen körbejártam
a boltot, és bár magamon éreztem a tekintetüket, úgy tettem, mintha
nem érdekelne más, csak az árujuk. Megálltam, és az egyik polc tetejéről
leemeltem egy könyvet. Varázsigék. Ez jó lesz, gondoltam. A borítóját és
a hátlapját zsinór tartotta össze, és vastag porréteg borította.
Kiválasztottam mellé egy másikat is. Mindkettő régi volt, szakadt, mégis
szépnek találtam őket. Eszembe jutott, hányszor hozott haza a papa a
régiségboltokból hasonló gyöngyszemeket. Egész gyűjteménye volt régi
könyvekből a dolgozószobájában. Olyan nyelveken és olyan témákban
írták a legtöbbet, amelyekhez nem volt lövése sem, mégis nagy becsben

tartotta őket, ha másért nem, a míves kötésük miatt.
– Mennyibe kerül ez a kettő? – kérdeztem Mr. Hensontól. Egy szó
nem sok, annyi sem hagyta el a száját. Felvontam a szemöldökömet. –
Elnézést. Talán zárva vannak? – Amikor a pillantásom találkozott
Tristanével, elvörösödtem, és magamhoz szorítottam a poros
könyveket. – Helló!
A helyzetet Mr. Henson mentette meg azzal, hogy megszakította a
meg sem kezdett párbeszédet.
– Nem, nem… Nyitva vagyunk. Csak nem számítottunk vásárlóra.
Olyanra meg főleg nem, akire olyan jó ránézni, mint magára, kedvesem
– mondta Mr. Henson a pult sarkának támaszkodva. – Megkérdezhetem,
hogy mi a neve? – Addig képtelen voltam elvonni a tekintetemet
Tristanről, de most elfordultam, és megköszörültem a torkomat.
– Elizabeth. És ön? Kicsoda?
– Mr. Henson, ha megengedi. És ha nem lennék négyszáz évvel
öregebb magácskánál, és nem a férfiak érdekelnének, most azonnal
megkérném, hogy legyen a partnerem a legközelebbi táncmulatságon a
régi pajtában.
– Elvinne táncolni? Tényleg? És miből gondolja, hogy egy hozzám
hasonló lányt le lehet venni a lábáról egy ilyen ígérettel?
Mr. Henson kedvtelve mustrálgatott, de nem válaszolt.
Odamentem hozzá, és mellé ültem. – A magáé a bolt?
– Az enyém. Az utolsó négyzetcentiméterig. Hacsak nem szeretné
megkapni. Mert ha igen – folytatta kacagva –, máris a magáé. Minden
négyzetcentimétere.
– Mit mondjak… Csábító ajánlat. És ha nem olvastam volna Stephen
King összes könyvét legalább ötször, talán fontolóra is venném, mert
nem tudnám, hogy egy Hasznos Holmik nevű üzlet tulajdonosának
lenni mekkora kockázatot jelent.
– Én is szívesebben neveztem volna Meghallgatott Imáknak, de nem
vagyok egy vallásos fickó, ezért letettem róla. De ezt ne mondja el

senkinek.
Felvihogtam, és meglepve hallottam, hogy Tristan is elneveti magát.
Mosolyogva felé fordultam, mire azonnal elhallgatott.
A pillantásom ismét a könyvekre esett. – Nem fog haragudni, ha
megszabadítom ezektől?
– Mindkettő a magáé, kedves. Ingyen.
– Ó, nem. Szeretném kifizetni őket.
Vitatkozni kezdtünk, és olyan vehemensen kitartottam amellett, hogy
nem fogadom el csak úgy a könyveket, hogy Mr. Henson végül beadta a
derekát.
– Látja, ezért vonzódom a férfiakhoz. A legtöbb nőben magamat
látom viszont. Jöjjön vissza valamikor, kedves, és ingyen kivetem
magának a tarokk-kártyáimat.
Elmosolyodtam. – Ez igazán remek ajánlat.
Felállt, és a raktár felé indult. – Tristan, üsd be a könyveket a
kasszába, légy szíves. – Aztán még egyszer rám nézett, majd egy apró
biccentés után eltűnt az ajtó mögött.
Követtem Tristant a kasszához. Lassú mozdulattal a pultra
csúsztattam a könyveket, közben megakadt a tekintetem a falon lógó
barnásfekete képeken. Az erdőt ábrázolták. – Gyönyörűek – leheltem.
Tristan beütött valami kitalált összeget, aztán rám pillantott. –
Köszönöm.
– A maga fotói? – kérdeztem.
– Az enyémek, de nem fotók – felelte. – Faragások. Először belevéstem
a formákat a fába, csak aztán vittem fel a fekete tintát.
Tátva maradt a szám a csodálkozástól, és úgy is maradt, ahogy
közelebb léptem. Mert minél alaposabban megnéztem a képeket, annál
inkább faragványoknak láttam őket magam is.
– Tényleg gyönyörűek – motyogtam újfent. Amikor visszafordultam,
és ismét összeakadt a pillantásunk, az idegességtől megrándult a
gyomrom. – Hogy van? – kérdeztem halk sóhaj kíséretében.

Tristan úgy tett, mintha meg sem hallotta volna a kérdésemet. – Most
akkor kifizeti azokat a kibaszott könyveket, vagy nem? – mordult rám
durván.
Elkomorodtam, de ez sem érdekelte igazán. – Elnézést. Tessék –
mondtam, miközben átnyújtottam neki a pénzt, majd eldünnyögtem
egy halk köszönömöt, és kifelé indultam. Mielőtt azonban kinyitottam
volna az ajtót, megálltam, és visszafordultam. – Igaz, hogy úgy
viselkedik, mint egy igazi köcsög, és a városban szinte mindenki
faragatlan bunkónak tartja, én tudom, hogy nem az. Láttam, hogy
viselkedett, amikor kiderült, hogy Zeusznak nem történt nagyobb baja.
Maga akkor teljesen összeomlott, Tristan, ami azt jelenti, hogy van szíve.
Már csak azt nem értem, hogy miért játssza a szörnyeteget.
– Látja, ez az, amit nehezen viselek.
– Mit?
– Azt, hogy úgy tesz, mintha bármit is tudna rólam.

Hetedik fejezet
TRISTAN
2014. április 2.
Öt nappal a végső búcsú előtt
Amikor a taxi kitett engem és apát a kórház előtt, egyenesen a sürgősségi
osztályra rohantam. A szemem csapongva kutatott valami ismerős után,
de senkit sem láttam. Elkiáltottam magam: „Anya!” Aztán
megpillantottam a váróteremben. Levettem a baseballsapkámat, és
odasiettem hozzá.
– Ó, szívem! – mondta sírós hangon, miközben rohanva közeledett
felém, és amikor odaért, a nyakamba borult.
– Hogy vannak? Van valami változás?
Anyát annyira rázta a zokogás, hogy alig bírt megszólalni. – Jamie…
Jamie elment, Tristan. Próbált kitartani, de nem bírta tovább.
Elhúzódtam, és nyomkodni kezdtem az orrnyergemet. – Mit értesz azon,
hogy elment? Nem mehetett el! Képtelenség. – Riadt pillantást vettem
apára. Az arca döbbenetet tükrözött. Zavart. És fájdalmat. – Ugye jól van,
apa? Ha te mondod anyának, talán elhiszi.
Apa lehajtotta a fejét.
Emésztő forróság áradt szét bennem, úgy éreztem, szétrobbanok.
– És Charlie? – kérdeztem, bár biztosan tudtam, hogy nem akarom
hallani a választ.
– Az intenzív osztályon van. Siralmas állapotban ugyan, de…
– Itt van! Nem ment el Jamie-vel! – Vadul a hajamba túrtam. Charlie él,
és semmi baja. – Láthatom? – Bólintottak. Odasiettem a nővérpulthoz, és

kértem, hogy vigyenek Charlie szobájába. A kezemet a szám elé kaptam,
amikor megláttam a kisfiamat. Több gép lógott rajta, mint amennyit el
tudtam volna képzelni. A torkán letoltak egy csövet, a karjába infúzió
csöpögött, és az arcát annyi vágás borította, hogy alig lehetett ráismerni.
– Jézusom… – motyogtam.
A nővér bátorítóan rám mosolygott. – Megfoghatja a kezét.
– M-miért? M-m-miért van a szájában az a cső? – kérdeztem hebegve.
Próbáltam Charlie-ra koncentrálni, de a gondolataim Jamie körül jártak.
Kezdtem felfogni, hogy mi történt vele. Anya azt mondta, elment. De
hogyan? Hogy mehetett el?
– A baleset következtében összeomlott a bal tüdeje, és nem tud
lélegezni. Ez a leghatékonyabb módja annak, hogy segítsünk neki.
– Nem tud lélegezni? – ismételtem szinte hangtalanul.
A nővér szomorúan megrázta a fejét.
– De meggyógyul? – kérdeztem, de elég volt egyetlen pillantást vetnem a
nőre, máris észrevettem a szemében a bűntudatot.
– Nem én vagyok az orvosa. Tőle kellene…
– De maga is meg tudja mondani, nem? Ha a helyemben lenne, és most
tudta volna meg, hogy a felesége meghalt… – A gyűlöletes szó szinte
megakadt a torkomon; azt hittem, megfulladok. – Ha tudná, hogy nem
maradt senkije, csak egy kisfiú, és neki sem maradt senkije, csak maga…
Maga is szeretné tudni, hogy van-e remény, nem igaz? Maga is azért
könyörögne, hogy mondja meg valaki az igazat. Vagy legalább azt, hogy
mit csináljon. Kérem… Maga mit tenne ebben a helyzetben?
– Uram…
– Kérem – fogtam könyörgőre. – Mondja meg, mit tenne?
A nővér szeme hosszan pásztázta a padlót, mielőtt rám nézett. –
Odaülnék mellé, és fognám a kezét.
Bólintottam. Megértettem, hogy a halkan elsuttogott mondat jóval több
igazságot rejt, mint amennyit kész lettem volna meghallani. Leültem az
ágy melletti székre, és a kezembe vettem Charlie kezét. – Szia, kisöreg. Én

vagyok az, a papa. Eljöttem hozzád, látod? Tudom, hogy a kelleténél jóval
kevesebb időt töltöttem veled, de most itt vagyok. Itt vagyok, és azt
szeretném, hogy harcolj a kedvemért. Meg tudod ezt tenni, kishaver? –
A szememből az arcára csordultak a könnyek, miközben a szám a
homlokát érintette. – A papa azt akarja, hogy próbálj meg lélegezni.
Muszáj, hogy jobban legyél, mert szükségem van rád. Tudom, az emberek
azt szokták mondani, hogy a gyereknek van szüksége a szüleire, de ez nem
igaz. Nekem van szükségem rád, hogy tovább élhessek. Hogy hinni tudjak
a világban. Muszáj, hogy felébredj, kisöreg. Nem veszíthetlek el téged is,
ezt megérted, ugye? Azt akarom, hogy gyere vissza hozzám. Kérlek,
Charlie… Gyere vissza a papához.
Hirtelen megemelkedett a mellkasa, és amikor megpróbálta kifújni a
levegőt, eszeveszett csipogásba kezdtek a rákötött gépek. Több orvos is
berontott egyszerre. Elhúzták a kezemet Charlie-tól, aki akkor már
megállíthatatlanul remegett. Az orvosok ordítozni kezdtek, számomra
ismeretlen szavakkal dobálóztak, és bár láttam, hogy keményen
dolgoznak, fogalmam sem volt, hogy mit csinálnak.
– Mi történt? – kérdeztem, de senki sem hallotta meg a hangomat. – Mi
történt? Charlie! – kiáltottam kétségbeesetten. Két nővér megpróbált
kivonszolni a kórteremből. – Mit csinálnak vele? Mit… Charlie! –
kiáltoztam egyre, miközben kituszkoltak a folyosóra. – CHARLIE!

Pénteken, késő este az étkezőasztalnál ülve feltárcsáztam egy
telefonszámot, amelyet régebben oly gyakran hívtam, az utóbbi időben
azonban egyszer sem. A fülemhez tartottam a kagylót, és hallgattam,
ahogy kicsöng. – Halló? – szólt bele egy nő lágyan, esdeklőn. – Te vagy
az, Tristan? – A hangjába vegyülő várakozó feszültségtől elfacsarodott a
szívem. – Kérlek, fiam, mondj valamit – suttogta majdhogynem sírva.
A számba tömtem az öklömet, aztán egyetlen szó nélkül letettem a

telefont. Mindig ezt csináltam. Aztán csak ültem az asztal mellett az
éjszakában, és hagytam, hogy elnyeljen a sötét.

Nyolcadik fejezet
ELIZABETH
Szombat reggel volt, és biztosra vettem, hogy másodperceken belül a fél
várost felverem pusztán a próbálkozással, hogy megpróbálom
beindítani a fűnyírót. Olyan könnyűnek tűnt minden, amikor Steven
csinálta, én azonban nem jártam szerencsével.
– Indulj már be! – sziszegtem, miközben sokadszor is megpróbáltam
berántani, sikertelenül. Köhintett párat, aztán nemes egyszerűséggel
leállt. – Jézus Krisztus! – motyogtam kétségbeesetten, de újra és újra
megpróbáltam. Egyre jobban kivörösödtem, főleg, amikor észrevettem,
hogy már a fél utca figyeli kaján kíváncsisággal a kínlódásomat.
Kis híján szörnyethaltam, amikor újabb rántásra készülő kezemet
lefogta egy másik kéz.
– Hagyja abba! – mordult rám Tristan. A szemöldöke szinte összeért
haragjában, és ingerülten villogott az a mélykék szeme. – Megmondaná,
mi az ördögöt csinál?
– A füvemet nyírom – válaszoltam a megfeszülő szájnak.
– Ezt nevezi maga fűnyírásnak?
– Igen. Ezt.
– Hát ez minden, csak nem fűnyírás.
– Nem? Akkor micsoda? – kérdeztem.
– Fogalmam sincs, de felveri vele az egész kibaszott világot – morogta.
– Biztosra veszem, hogy Angliában már mindenki ébren van.
– Befogná végre? – Hmm. Bármilyen napszakban találkoztam ezzel az
emberrel, mindig mogorva volt. Nyilvánvalónak tűnt, hogy reggelente
sem jobb a kedve, mint máskor. Dühös mozdulattal kirántotta a

kezemből a fűnyírót.
– Mit csinál? – meredtem rá.
– Lenyírom a füvét, mielőtt felébresztené az egész kibaszott világot.
Leszámítva a már ébren lévő Angliát.
Nem tudtam, hogy sírjak vagy inkább nevessek. – Nem nyírhatja le a
füvemet. Már csak azért sem, mert nem működik ez a dög. – Tristan
csak egyszer rántotta meg a zsinórt, máris zümmögni kezdett a gép.
Simán, egyenletesen. Hát, ez zavarba ejtő. – Hallja? Nem nyírhatja le!
Nekem kell lenyírnom! Az enyém!
Tristan ügyet sem vetett a tiltakozásomra. A fejébe vette, hogy elvégzi
a munkát. A nyelvemen volt az újabb ellenérv, de eszembe jutott, amit
az emberek beszéltek róla. Már azért meggyilkolt egy macskát, mert
rosszkor nyávogott, és bármilyen siralmas volt is az életem,
ragaszkodtam hozzá. Nem akartam kockára tenni a skizofrén
szomszédom miatt.

– Nagyszerű munkát végzett a füvemmel – mondtam, miközben Tristan
leállította a fűnyírót. – A férjem… – kezdtem, majd rögtön el is
hallgattam, hogy vegyek egy nagy-nagy levegőt. – A néhai férjem is így
szokta levágni. Átlósan. És amikor végzett, mindig azt mondta, hogy
„bébi, most elfáradtam, de majd holnap összegereblyézem…” –
Elcsuklott a hangom, és bár Tristanre néztem, semmit sem láttam. –
Aztán a lenyírt fű persze ott maradt. Egy hétig, néha kettőig is, amit
furcsának találtam, mert ha máshol csinálta ugyanezt, mindig tökéletes
rendet hagyott maga után. Mégis tetszett, ahogy lenyírta. – Elhallgattam,
mert már égett a torkom, és éreztem, hogy árulkodó könnyek lepik el a
szememet. Elfordultam Tristantől, és letöröltem. – És a maga átlói is
szépek. – Ostoba emlékek. Megragadtam a fehér kilincset, és
felrántottam a szúnyoghálós ajtót, de megmerevedtem, amikor

meghallottam a hátam mögött a hangot.
– Észrevétlenül lopakodnak elő, hogy aztán jól gyomorszájon vágják
az embert – súgta Tristan. Úgy beszélt, mint egy szeretteitől búcsút vevő,
távozni készülő lélek. A hangja szelídebb volt, mint máskor, bár
ugyanolyan mély, és továbbra is volt benne valami reszelős. És valami
ártatlan, amit korábban nem lehetett belőle kihallani. – Amilyen aprók,
olyan alattomosak, ugye?
Megfordultam. A fűnyírónak támaszkodott, és jóval több élet volt a
szemében, mint korábbi találkozásaink alkalmával bármikor. Csakhogy
amit láttam, az továbbra is egy megtört, viharos szempár szomorú
pillantása volt. Lélegeznem kellett, hogy össze ne essek. – Néha az az
érzésem, hogy az apró emlékek rosszabbak, mint a nagyok. El tudom
viselni, ha felidézem, mondjuk, a születésnapját vagy a halála napját, de
ha kis dolgok jutnak eszembe, például az, ahogy a füvet nyírta, vagy
ahogy az újságot olvasta, vagy ahogy szilvesztereste mindig elszívott egy
szál cigit…
– Vagy ahogy a cipőjét kötötte, vagy átugrott egy pocsolyán, vagy
ahogy megérintette a mutatóujjával a tenyeremet, és belerajzolt egy
aprócska szívet…
– Maga is elvesztett valakit?
– A feleségemet.
Ó!
– És a fiamat – tette hozzá suttogva, alig hallhatóan.
Szinte éreztem, hogy újabb repedés keletkezik a szívemen. –
Sajnálom… El sem tudtam képzelni, hogy… – A mondatom magától
elhalt, amikor észrevettem, milyen mereven nézi Tristan a frissen
lenyírt füvet. Istenem… Ha a szerelmemmel együtt a kicsi lányomat is
elveszítettem volna… Hogy lehet túlélni egy ekkora tragédiát?
– Ha eszembe jut, ahogy az esti imádságot mondta… És visszafelé írta
az R betűt. Meg eltörte a kisautóit csak azért, hogy megjavíthassa őket…
– Tristannek nemcsak a hangja remegett, hanem a teste is. Már nem

hozzám beszélt. Mindketten nyakig merültünk saját apró emlékeink
világába, mégis… a köztünk lévő szakadékon át kinyújtottuk a kezünket
egymás felé. Aki magányos, az másokban is felismeri a magányt. És
először, amióta ismertük egymást, sikerült meglátnom az embert a
szakáll mögött.
Figyeltem, ahogy érzelmektől elködösülő szemmel a fülére illeszti a
fejhallgatót, aztán anélkül, hogy egy szót is szólt volna, nekiállt
összegereblyézni a füvet.
A város lakói csak seggfejnek hívták, ami nem volt meglepő. Nem volt
egy kedves, stabil személyiség. Talán semmi sem volt benne ép.
Mégsem tudtam hibáztatni a hűvös, távolságtartó magatartása miatt. Sőt
irigykedve néztem, ahogy lehúzza a jelképes rolót, és teljesen kizárja
magát a környező világból, a valóságból. El tudtam volna képzelni, hogy
időnként ugyanezt teszem én is. Kiürítem magam. Csakhogy nekem ott
volt Emma, ha másért nem, miatta meg kellett őriznem az ép eszemet.
Ha őt is elveszítettem volna, biztosan nem akartam volna emlékezni.
Minden erőmmel azon lettem volna, hogy eltemessem a fájdalmamat.
A férfi lába automatikusan megállt, amikor végzett, de a mellkasa
vadul hullámzott továbbra is. Rám emelte kivörösödött szemét, és talán
megpróbálta rendezni széttöredezett gondolatait. – Kész – mondta,
miközben végighúzta a kézfejét a homlokán.
– Kér reggelit? – kérdeztem. – Túl sokat csináltam, jut belőle magának
is.
Pislantott egyet, aztán visszahúzta a fűnyírót a tornácom felé. – Nem –
felelte, majd pár hosszú lépéssel eltűnt a háza mögött. Ahogy magamra
maradtam, behunytam a szememet, a kezemet a szívemre szorítottam,
és egy röpke pillanatra hagytam, hogy elvesszek az emlékeimben.

Kilencedik fejezet
ELIZABETH
Másnap reggel el kellett mennem

Tanner szerelőműhelyébe a

meglepetésért, amit a látogatása alkalmával említett. Emma fogta
Bubbát, én kifestettem a szempillámat, és elindultunk a városba. Emma
a Jégvarázs egyik, a saját ízlésének megfelelően átalakított betétdalát
énekelte, Bubba kitömött állathoz méltóan, elégedetten hallgatott.
– T. bácsi! – visította Emma, és Tannerre vetette magát, akinek a feje
majdnem teljesen eltűnt egy motorháztető alatt. Tanner megfordult.
Fehér ingét és arcát olajfoltok borították. Felkapta Emmát, megpörgette,
aztán szorosan magához ölelte. – Helló, kiscicám! Lássuk, mi van a füled
mögött? – kérdezte.
– Semmi! Semmi sincs!
– Hohó! Akkor ez micsoda? – Azzal előhúzta Emma füle mögül a
hűséges negyeddollárosát. A lányom nem tudta abbahagyni a kacagást,
és ezúttal én sem színleltem a mosolyt. – Mesélj, mi van veled?
Emma nevetése mosollyá szelídült, és teljes részletességgel beszámolt
arról, milyen ádáz vita következtében került rá a lila tütü, a
szivárványszínű zokni és a zombi pingvinekkel díszített póló.
Tanner olyan komolyan figyelte, mintha tényleg érdekelné a történet,
majd pár perc múlva elküldte néhány dollárral, hogy az egyik munkása,
Gary segítségével fossza ki a műhelyben álló édességautomatát. Már
messze jártak, de hallottam, hogy Emma még mindig a reggeli
öltözködés részleteit ecseteli szegény Garynek.
– Már el is felejtettem, hogy ennyire aranyos – jegyezte meg Tanner. –
Olyan a mosolya, mint a tiéd.

Elvigyorodtam, és megköszöntem, bár én inkább Steven vonásait
véltem felfedezni a mosolygó Emmában.
– Szóval, lenne itt neked valami. Gyere. – Tanner a hátsó helyiségbe
vezetett, ahol egy lepedővel letakart kocsi állt. Amikor lehúzta a lepedőt,
megbicsaklott a lábam.
– Ho-hogyan? – dadogtam. Körbejártam a terepjárót; végigfuttattam
az ujjamat az oldalán. Steven dzsipje akkor sem tűnhetett újabbnak,
amikor megvette. – Totálkáros volt.
– Ugyan… A horpadásokat meg a repedéseket mindig meg lehet
javítani.
– Egy vagyonodba kerülhetett.
Vállat vont. – Steve a legjobb barátom volt. Te is a legjobb barátaim
közé tartozol. Azt akartam, hogy legyen itt neked valami ismerős,
amikor hazajössz.
– Tudtad, hogy vissza fogok jönni?
– Legalábbis reméltem. – Tanner beharapta az alsó ajkát. – Még
mindig hibáztatom magamat. A baleset előtti héten megpróbáltam
rávenni, hogy hagyja itt a kocsit egy átnézésre. Azt mondta, pár hónapig
még biztosan kitart. Azóta sem tudom kiverni a fejemből, hogy esetleg
észrevehettem volna rajta valamit. Ha engedi, hogy legalább
bekukkantsak a motorháztető alá, akkor talán még mindig… – Tanner
elhallgatott, és nyomogatni kezdte az orrnyergét.
– Nem a te hibád volt, Tanner.
Szippantott egyet, és feszes szájjal elmosolyodott. – Lehet. Időnként
akkor is eszembe jut. De most inkább ugorj be, rendben?
Beültem a kormány mögé. Behunytam a szememet, vettem néhány
mély lélegzetet, és a másik ülésre fektettem a kezemet. Vártam az
ismerős érintést, egy másik kéz ujjainak a meleg szorítását. Nem fogok
sírni. Nem. Jól vagyok. Jól vagyok. Aztán éreztem, hogy valaki mégiscsak
megérint. Ahogy kinyitottam a szememet, azt láttam, hogy Emma apró
keze van az enyémben. Az arca csupa csoki, a szája szélesen mosolyog,

amitől mosolyognom kellett nekem is.
– Jól vagy, mami? – kérdezte.
Nagy levegőt vettem.
– Igen, kicsim. Jól vagyok.
Tanner odalépett, és a tenyerembe helyezte a kulcsokat. – Isten
hozott benneteket idehaza, hölgyeim. És ne feledd, ha mégis úgy
gondolod, hogy segíthetek rendbe tenni a kertedet, csak szólj. Bármikor
szívesen lenyírom a füvet.
– Madár már megcsinálta! – közölte Emma.
Tanner felvonta a szemöldökét. – Kicsoda?
– Végül mégiscsak megbíztam egy fickót. Vagy valami olyasmi. Még
tartozom neki a munkabérrel.
– De Liz, én ingyen is megcsináltam volna. Kit bíztál meg?
Tudtam, hogy nem fog neki tetszeni a válaszom. – Tristant, a
szomszédomat.
– Tristan Cole-t? – Tanner idegesen a hajába túrt, és elvörösödött
mérgében. – De hát… az egy seggfej!
– Nem, dehogy. – Talán csak egy kicsit.
– De bizony hogy az, nekem elhiheted. Ráadásul még dilis is. Tudtad,
hogy Mr. Hensonnál dolgozik? Aki maga is klinikai eset.
Nem tudom, miért, de hirtelen úgy éreztem, mintha Tanner rólam
beszélne. – Ez azért túlzás, nem gondolod?
– Nem. Dilis mind a kettő. És Tristan még veszélyes is. Ha legközelebb
segítségre szorulsz, inkább nekem szólj, rendben? Szent ég! Ha arra
gondolok, hogy ő a szomszédod, kiráz a hideg.
– Remek munkát végzett. Nem tudom, miért vagy annyira oda.
– Nem ok nélkül, elhiheted. Hogy bízhatsz meg ennyire
mindenkiben? Legközelebb a fejedre hallgass, ne a szívedre.
Gondolkozz, érted? – Ez fájt. – Egyáltalán nem tetszik, amit csináltál, Liz.
És szerintem Steve-nek sem tetszene.
– Lehet. De ő már nincs itt, így nem mondhatja meg, hogy mi helyes

és mi nem, igaz? – sziszegtem dühösen. Bár zavarban voltam,
határozottan sértőnek éreztem Tanner szavait. – Nem vagyok bolond,
Tanner. Tudom, hogy mit csinálok. Csak… – Elhallgattam, és
kierőltettem magamból egy feszes mosolyt. – Köszönöm. Köszönöm,
hogy megcsináltad a terepjárót. Nem is tudod, milyen sokat jelent ez
nekem.
A hamis mosoly ellenére keresztülláthatott rajtam, mert a vállamra
tette a kezét. – Ne haragudj. Egy seggfej vagyok. Csak… annyira
aggódom érted. Ha bármi történne veled…
– Ne félj. Jól vagyok. Mindketten biztonságban vagyunk. Esküszöm.
– Akkor jó. Most viszont tűnjetek innen, mielőtt olyasmit mondok,
amit magam is megbánok. – Elvigyorodott. – Emma, vigyázz a
mamádra, rendben?
– Miért? Én vagyok a gyerek, nem ő – felelte Emma olyan hangon,
amitől, bár nyomorultul éreztem magam, nevetnem kellett, hiszen száz
százalékig igaza volt.

Tizedik fejezet
ELIZABETH
Péntekenként, miután átadtam Emmát a nagyszüleinek, besétáltam a
városba a termelői piacra. Egész Meadows Creek itt tolongott ilyenkor; a
legtöbben azért jöttek, hogy eladják vagy elcseréljék saját készítésű
áruikat. Itt kaptak először szárnyra a legfrissebb városi pletykák, de
csupán a frissen sült kenyér és a szépen elrendezett virágok illata miatt
is érdemes volt elruccanni ide.
Stevennel leginkább a friss virágok miatt jöttünk el annak idején, így
péntekenként, amikor megálltam a hamvas rózsák között, behunytam a
szememet, és hagytam, hogy körülöleljen az emlékezés édes illata.
Az esetek többségében Tristan is felbukkant a standok között. Nem
beszéltünk egymással az ominózus fűnyírás óta, mégsem tudtam
elfelejteni a szomorú pillantását. Vajon mikor veszítette el a feleségét
meg a fiát? És hogyan? Mióta éli rémálomként az életét?
Minden tudni akartam róla.
Időnként láttam, ahogy átvág az udvarán, és több órára eltűnik a
melléképületben. Csak akkor jött ki, ha el akart vágni valamit a
fűrészbakján, aztán megint elnyelte a rejtélyes bódé.
Elpirultam, amikor elsétált mellettem, és mintha észre sem vettem
volna, elfordultam. Pedig nagyon is észrevettem. Csak azt nem tudtam
megmagyarázni magamnak, hogy miért figyelek rá annyira.
A város lakói durva, gonoszságra hajlamos fickónak tartották, és
eleinte hittem is nekik. Láttam, milyen sötét erők munkálnak benne. De
volt egy olyan oldala, amit mások nem vettek észre, mert nem látták
összeomlani Zeusz balesete után. Én láttam, amikor felzokogott a

megkönnyebbüléstől. Láttam, amikor lassan megnyílva a feleségéről és
a fiáról beszélt. Ilyenkor gyengéd volt, és megtört, és nem értettem,
miért nem tűnik ez fel senkinek.
Itt, a termelői piacon egy újabb oldaláról ismerhettem meg az emberi
roncsként elkönyvelt Tristant. A standok között sétált, és látszólag nem
vett tudomást senkiről. A küldetésére koncentrált, ami abból állt, hogy
vett egy nagy szatyor zöldséget meg egy csokor virágot, aztán elindult
felfelé a domboldalon. A hídhoz érve azonban megállt, és egy
hajléktalannak adta a frissen vásárolt dolgokat.
A házam felé tartva éppen egy ilyen pillanatban értem utol. Pár
lépésnyire voltam tőle csupán, és nem tudtam leplezni az arcomon
elterülő mosolyt. Ő mintha nem vett volna észre, folytatta útját a háza
felé.
– Helló, Tristan!
A tekintete üres volt, amikor rám nézett. Eszébe sem jutott, hogy
megálljon.
Olyan volt, mintha visszatértünk volna az első naphoz. Ha nem
akartam lemaradni tőle, meg kellett szaporáznom a lépteimet. – Csak azt
akartam mondani, hogy igazán kedves volt, amit csinált. Úgy értem,
nagyszerű, ahogy segíteni próbál ezen a szegény emberen. Ha engem
kérdez…
Megpördült, és közvetlenül előttem megállt. Az álla megfeszült, a
szeme résnyire szűkült. – Csakhogy nem kérdeztem. Miért nem hagy
békén? Egyáltalán, mi az ördögben sántikál?
– Mi… micsoda? – hebegtem zavartan.
Még közelebb lépett. – Azt hiszi, nem látom, ahogy rám mered?
– Nem értem, miről beszél.
– Akkor nyissa ki a fülét – suttogta reszelős hangon, villámló
szemmel. – Nem tudom, képes-e felfogni, de én nem akarok magától
semmit. Rendben? Azért nyírtam le a kibaszott füvét, mert a szar is
belém fagyott attól, amit csinált. De ez minden. Ha nem muszáj, látni

sem akarom. Úgyhogy abba is hagyhatja a szempillaverdesést.
– Maga… maga azt hiszi, hogy… akarok magától valamit? – kiáltottam.
Már a dombtetőn jártunk, és úgy nézett rám, mintha azt akarná
mondani, hogy igen, pontosan azt hiszem. – Egyszerűen kedvesnek
találtam a viselkedését, maga… gyökér. Végül is ennivalót adott egy
szerencsétlennek, én pedig nem akartam mást, csak beszélgetést
kezdeni magával. Miért akarnék egy ilyen eszement alakra ráhajtani?
– Talán azért, amiért állandóan beszélgetést akar kezdeni velem.
Miért?
– Fogalmam sincs! – tört ki belőlem indulatosan az igazság. Tényleg
nem tudtam volna megmondani, miért akartam egyáltalán szóba
elegyedni ezzel az ingerlékeny alakkal, aki hol fortyogott, mint a láva,
hol metszően hideg volt, mint a jég. Hogy győzhetnék egy olyan
emberrel szemben, aki egyik nap felnyílik előttem, és megmutatja a
megsebzett oldalát, a másikon meg már azért is leharapja a fejemet,
mert ráköszönök? – Ostobaság volt azt hinnem, hogy barátok lehetünk.
– Már miért akarnék én a maga barátja lenni? – kérdezte értetlenül
Tristan.
Megrázkódtam. Nem tudtam eldönteni, hogy a hirtelen feltámadt szél
miatt vagy a személyemre irányuló durvaságtól.
– Nem is tudom. Talán, mert magányos, és mert én is az vagyok. Azt
gondoltam…
– Nem hiszem, hogy gondolkodott volna.
– Miért ilyen kötekedő?
– Miért jár mindig a nyomomban?
Szóra nyitottam a számat, de nem jött ki hang a torkomon. Csak
bámultuk egymást, olyan közelről, hogy szinte összeért a testünk, és a
számon éreztem a leheletét.
– Ebben a városban mindenki fél tőlem, Elizabeth – suttogta a
képembe. – Maga nem?
– Nem.

– Miért nem?
– Mert én átlátok magán.
A pillantását megkeményítő metsző hidegség enyhülni látszott, de
csak egy pillanatig – mintha zavarba ejtette volna a válaszom. Tényleg
átláttam rajta. Láttam a szeméből sugárzó gyűlölet mögött az eltitkolt
fájdalmat. Láttam a töréseket, amelyek valamilyen módon mintha a
tükörképei lettek volna a saját szívemet felszántó sebeknek.
Anélkül, hogy meggondolta volna, mit tesz, Tristan magához rántott,
és az ajkamra tapasztotta a száját. Keményen csókolt, mégis, mintha az
érintésétől oszladozni kezdett volna a fejemet ködben tartó zűrzavar.
Amikor a nyelve benyomult a számba, gondolkodás nélkül
visszacsókoltam, talán nagyobb hévvel is, mint amit ő tanúsított. Eddig
nem is éreztem, mennyire hiányoztak az életemből a csókok. És maga
az érzés, hogy valaki a karjában tart, erősen, nehogy cserben hagyjanak
a lábaid, miközben a bőrödet átjárja a másik test melege, és a tüdődet
felforrósítja a másik lehelete.
Hiányoztak a vágyó ölelések, érintések. Hiányzott a tudat, hogy akar
valaki.
És mindennél jobban hiányzott Steven.
Tristan csókja haragos volt és szomorú. Bocsánatkérő és gyötrelmes.
Nyers és valódi. Mint az enyém.
Végigfuttattam a nyelvemet az alsó ajkán, és a mellkasára
támasztottam a tenyeremet. Szaporán verő szíve mintha az ujjaimban
lüktetett volna, és ez a lüktetés a testemre is átterjedt.
Pár pillanatra megszűnt körülöttem a jelen, és mint régen, ismét
egész embernek éreztem magam. Mennyei volt.
Aztán Tristan durván elrántotta a száját, elfordult, és visszataszított a
sötét, kilátástalan valóságba. Ismét összetörten álltam előtte.
Félemberként. Magányosan.
– Maga nem ismer engem, ne tegyen hát úgy, mintha bármit tudna
rólam – motyogta, aztán öles léptekkel továbbindult. Dermedten néztem

utána.
Ez meg mi volt?!
– Ne mondja, hogy maga nem érzett semmit! – kiáltottam utána. –
Olyan volt… olyan volt… mintha ők is itt lennének velünk. Én legalábbis
úgy éreztem, hogy Steven itt van. Maga nem érezte, hogy a felesége…
Lángolt a tekintete, amikor visszafordult. – Ne merészeljen úgy
beszélni a feleségemről, mintha bármit is tudna róla, vagy akár rólam.
Soha! Megértette? – kiáltotta gyűlölködve, majd ha lehet, még
sietősebbre fogta a lépteit.
Érezte.
Ugyanazt érezte, amit én.
– Nem… Nem mehet el csak úgy, Tristan. Hát nem érti? Képesek
vagyunk beszélni egymással. Akár róluk is. Segíthetünk egymásnak
emlékezni. – Semmitől sem féltem annyira, mint a felejtéstől.
Tristan leszegett fejjel ment tovább.
Hogy utolérjem, megszaporáztam a lépteimet. – Ezért jó, ha az
embernek van egy barátja. Beszélhet vele. Akármiről. – A mellkasom
egyre jobban zihált a méltatlankodástól, amiért képes volt faképnél
hagyni egy beszélgetés közepén. A legfájdalmasabb, egyben
legkielégítőbb csók után, amely valaha az ajkamat érte. Eszembe
juttatta, milyen volt, amikor boldog voltam, aztán odébbállt. Gyűlöltem,
amiért magával vitte a rövid pillanat csalóka örömét, ami, ha halványan
is, de felidézte bennem egy olyan szerelem emlékét, amilyenben,
tudtam, nem lehet már részem soha. – Istenem… Muszáj ilyen… ilyen…
szörnyetegként viselkednie?
Felém fordult, és a pillanat töredékéig megint megláttam a szemében
a kétségbeesést, de aztán túl gyorsan megkeményedtek a vonásai. – Én
nem akarom magát, Elizabeth. – Dühösen széttárta a karját, és egy
tétova lépést tett felém. – Semmit sem akarok magától. – Még közelebb
lépett, mire hátrálni kezdtem. – Nem akarok a halott férjéről beszélgetni.
– Újabb lépést tettünk mind a ketten. Ő felém, én hátrafelé. – Nem

akarom szarral teletömni a fejét a halott feleségemmel kapcsolatban. –
Ő lépett, én is léptem. Aztán megint. – Nem akarom megérinteni. – Ő
közeledett, én hátráltam továbbra is. – Nem akarom megcsókolni. –
Újabb lépések. – Nem akarom sehol sem megnyalni. És a kibaszott
kurva életbe, nem akarok a barátja lenni. Hagyjon hát békén, az isten
szerelmére, de mindenekelőtt fogja be azt a kerepelő száját! – ordította,
ahogy a torkán kifért, olyan közelségből, hogy el kellett ugranom a
szemében cikázó villámok elől.
Miközben egy utolsó lépést tettem hátrafelé, a cipőm sarka
megcsúszott egy lapos kövön. Elvesztettem az egyensúlyomat, és mint
egy krumpliszsák, gurulni kezdtem a dombról lefelé. Bár itt-ott
megütöttem magam, mire a domb aljára értem, egy két karcolástól és a
szégyenkezéstől eltekintve nem esett bajom.
Tristan egy szempillantás alatt mellettem termett. – A francba –
morogta. – Jól van? Várjon, segítek – azzal felém nyújtotta a kezét.
Nem fogadtam el. Annyi méltósággal, amennyi csak telt tőlem,
feltápászkodtam. Aggódó pillantásokkal méregetett, de nem törődtem
vele. Tudtam, hogy bármelyik pillanatban kiszoríthatja a szeméből az
együttérzést a gyűlölet.
Mielőtt elestem volna, azt üvöltötte, hogy fogjam be a számat, így
most pontosan azt tettem. Ő akarta így. Egyetlen további szó nélkül
hazasántikáltam. Egyszer sem néztem hátra, bár a szemem sarkából
láttam, hogy szánakozó pillantásokat vet felém.

– Lelökött a dombról? – méltatlankodott a telefonban Faye. Amint
hazaértem, felhívtam, és beszámoltam neki a történtekről. Szerettem
volna tőle hallani, hogy nekem van igazam, és Tristan az, aki téved. Akit,
mellesleg, szörnyetegnek tituláltam.
– Azt nem mondtam. Csak kiabált velem, én hátrálni kezdtem, és

megbotlottam.
– Miután megcsókolt?
– Aha.
– A dög. Utálom. El sem tudom mondani, mennyire.
Hevesen rábólintottam. – Én is.
Ez persze hazugság volt, de ebben a vonatkozásban nem mondhattam
meg az igazat Faye-nek. Nem mondhattam el senkinek, hogy milyen sok
közös van bennünk Tristannel. Igazság szerint még magamnak is alig
mertem bevallani.
– Ha már a témánál tartunk, mondd csak… – Szinte láttam, ahogy
Faye belevigyorog a telefonba. – A nyelvét is használta? Nyögdécselt?
Volt rajta ing? A melled közé temette az arcát? Megérintetted a
férfiasságát? Akkora, mint egy lóé? Megnyaltad? Bezsongtál tőle? Na, de
tényleg, milyen a Némója? Kifelé törekvő? Vagy van, de lóg?
– Követni sem bírlak – mondtam vihogva, de a gondolataim még
mindig a csók körül jártak. Próbáltam kitalálni, hogy mit jelent. Lehet,
hogy semmit. Esetleg mindent. Nem tudtam volna megmondani.
Faye felsóhajtott. – Na, gyerünk! Mondj már valamit! Az imént tettem
csak szét a lábamat, de ha így folytatod, elszáll az ihletem.
– Hogy érted, hogy az imént tetted szét a lábadat? – nyögtem. – Talán
azt akarod mondani, hogy éppen… szexelsz?
– Szexet mondtál?
– Igen. Szexet.
– Nos, ha az szexet jelent, hogy éppen most nyomult be a vaginámba
egy duci dákó, akkor igen, azt hiszem, mondhatjuk azt, hogy szexelek.
– Ó, istenem, Faye, akkor mi az ördögnek vetted fel a telefont?
– Mert előbb a cici, aztán a fütyi? Igen, azt hiszem, ez volt az oka.
Faye nevetett, én a legszívesebben elhánytam volna magam.
– Szia, Liz – szólt bele most már Matty is a telefonba. Ettől ismét
öklendeznem kellett. – Nem baj, hogy harmincórásra terveztem a jövő
hetedet?

– Tudod, mit? Inkább leteszem.
– Nehogy! Rengeteg időm van.
– Gusztustalan vagy, tudod?
– Hé, Matty, hagyd abba! Kértelek, hogy ott ne harapdálj. – Ó, a
kibaszott életbe, a barátnőmnek teljesen elment az esze. – Oké,
cukorfalat, most köszönjünk el, rendben? Azt hiszem, vérzek. Ami téged
illet, megpróbálkozhatnál a meditálással, attól kitisztulna a fejed.
– Egész pontosan mit értesz meditáláson?
– Tequilát. A legfelső polcon találod. Felmelegíti a belsődet, feledteti a
rossz döntéseket.
Ennél többre nem is vágytam.
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Négy nappal a végső búcsú előtt
A szüleim hátsó tornácán álltam, és a lezúduló esőt bámultam. A cseppek
bántó visszhangot vertek a hintán, amit apával építettünk Charlie-nak. Az
autógumiból kialakított ülőke szomorúan lengedezett a hinta fából
faragott oszlopai között.
– Hogy tartod magad? – kérdezte apa, aki közben csatlakozott hozzám
a tornácon. Zeusz is kislattyogott utána, és befészkelte magát a sarokba,
ahol nem érhette az eső. Apához fordultam. Az arca minden vonásában
olyan volt, mint az enyém, leszámítva az öregedés látható jeleit és a
szemében bujkáló bölcsességet.
Anélkül, hogy válaszoltam volna a kérdésére, visszafordultam, és
tovább bámultam az esőt.
– Anya úgy látja, problémáid vannak a búcsúbeszédek megírásával –
mondta. – Segíthetek.
– Nincs szükségem a segítségedre – morogtam halkan, de a kezem
közben ökölbe szorult, és a körmeim mélyen a húsomba vájtak. Gyűlöltem,
hogy napról napra nőtt bennem a harag. Gyűlöltem, hogy a szeretteimet
hibáztatom a baleset miatt. És gyűlöltem, hogy minden pillanattal
erősödött szívemben a dermesztő hideg. – Nincs szükségem senkire.
– Fiam – sóhajtotta, és a vállamra tette a kezét.
Elhúzódtam tőle. – Szeretnék egyedül lenni.
Apa lehorgasztotta a fejét, és végighúzta a tenyerét a tarkóján. – Oké.

Anya és én odabent leszünk. – Kinyitotta a szúnyoghálós ajtót, hogy
bemenjen, de egy pillanatra még megállt. – Tristan, az, hogy egyedül
szeretnél lenni, nem jelenti azt, hogy egyedül is vagy. Ezt ne felejtsd el
soha. Mi mindig itt leszünk neked.
Megvártam, hogy becsukódjon az ajtó, és dohogni kezdtem.
Mi mindig itt leszünk neked.
Ebben az egészben a „mindig” bökte a leginkább a csőrömet. Tudtam
ugyanis, hogy az érvényessége előbb-utóbb lejár.
A zsebembe nyúltam, és előhúztam a papírt, amelyet korábban vagy
három órán át bámultam. A Jamie-t búcsúztató beszédet sikerült
befejeznem kora hajnalban, de a fiam papírja, hacsak a nevét nem
számítom, még üresen állt.
El sem tudtam képzelni, hogy fogom megírni. Hogy lehet összegezni egy
olyan élet történetét, ami még el sem kezdődött igazán?
Néztem, ahogy az esőcseppek eláztatják a kezemben a lapot. Megint
égetni kezdték a szememet a könnyek. Pislantottam párat, hogy ki ne
csorduljanak, aztán visszagyűrtem a zsebembe az átnedvesedett
papírdarabot.
Nem akartam sírni.
Kibaszott könnyek!
A lábam magától indult el a lépcsőn. Pillanatokon belül bőrig áztam, és
így részéve váltam a fejem felett fortyogó viharnak.
Levegőre volt szükségem. És térre. Menekülnöm kellett, bár nem
tudtam, mi elől.
Rohanni kezdtem. Cipő nélkül, gondolkodás nélkül, cél nélkül.
Zeusz kötelességtudóan a nyomomba eredt. „Menj haza, Zeusz”,
kiáltottam a kutyára, aki hozzám hasonlóan bőrig ázott. „Nem hallod?
Tűnés!” Hogy lerázzam, megszaporáztam a lépteimet, de hiába. Zeusz
kitartóan ott loholt a hátam mögött. Minden erőmet beleadva tovább
futottam, már a mellkasom is égett, és minden egyes levegővétel fájdalmat
okozott. Addig futottam, amíg ki nem dőlt alólam a lábam, és a földre nem

roskadtam. A sötét égboltot felsebző hatalmas villám láttán végre
megeredtek a könnyeim, és átadtam magamat a csillapíthatatlan
zokogásnak.
Egyedül akartam lenni, de Zeuszt ez nem érdekelte. Az elmémet
hatalmában tartó őrület sem tarthatta vissza, és amikor elzuhantam, ő is
velem zuhant. Az arcomat nyaldosta, a testével melegített, szeretettel vett
körül, és hagyta, hogy magamhoz öleljem egy olyan pillanatban, amikor a
legnagyobb szükségem volt valakire.
– Oké. – Sóhajtva, és még mindig könnyezve, megadtam magam az
akaratának, és magamhoz öleltem. Úgy nyüszített, mintha neki is
megszakadt volna a szíve. – Oké – mondtam újra, aztán megpusziltam a
feje búbját, és elkezdtem dörzsölni az oldalát. – Oké.

Imádtam mezítláb futni. És tudtam is. Szerettem, amikor vittek a
lábaim. Szerettem, ahogy megrepedt a talpam, és vérezni kezdett a
nyomástól, ami a betonhoz csapódva érte. Szerettem, amikor a testem
fájdalma eszembe juttatta a bűneimet.
Szerettem bántani.
De csak magamat. Imádtam, ha fájdalmat okozhattam önmagamnak.
De nem másoknak. Ezért is tartottam magam távol az emberektől. Hogy
ne bánthassam őket.
Mégis volt valaki, akit bántottam. Elizabeth.
Sajnálom.
Hogy kérhetnék tőle bocsánatot? Hogy hozhatnám rendbe a
dolgokat? Hogy lehet, hogy egyetlen csók előcsalta az emlékeket?
Leesett a dombról. Miattam. Eltörhetett volna valamije.
Megrepedhetett volna a feje. Meghalhatott volna…
Mint Jamie.
És Charlie.

Annyira sajnálom.
Aznap éjjel a szokásosnál is többet futottam. Körbefutottam az egész
erdőt. Először csak gyorsan, aztán még gyorsabban. Ahogy csak vittek a
lábaim.
Fuss, Tris, biztattam magam. Rohanj!
Már vérzett a talpam. Sírt a szívem, olyan erővel verte a bordáimat,
hogy azt hittem, kiszakad. Eltemetett emlékek buktak a felszínre, és
elárasztották az agyamat. Megmérgezték a gondolataimat. Meghalhatott
volna. Miattam. Én lettem volna a halála oka.
Ahogy Charlie haláláé.
És Jamie-é.
Nem!
Megpróbáltam visszakényszeríteni a gondolatokat oda, ahonnan
jöttek, és belezuhantam a mellkasomat feszítő fájdalomba. Jó érzés volt.
Örültem neki. És főleg megérdemeltem. De más nem. Csak én.
Annyira sajnálom, Elizabeth.
Fájt a lábam. Fájt a szívem. Mindenem fájt.
A fájdalom legalább igazi volt. Meg félelmetes, és veszélyes is. Mégis
jó érzés volt. Félelmetesen jó a maga ronda módján. Istenem, mennyire
szerettem ezt az érzést! Jobban, mint bármi mást.
Kibaszottul imádtam, ha fájt valamim.

Egyre sötétebb lett. A fészerben ültem, és megpróbáltam kitalálni a
bocsánatkérés módját anélkül, hogy össze kellene barátkoznom vele. Az
olyan embereknek, mint ő, nem volt szükségük hozzám hasonló
alakokra. Csak bonyodalmat jelentettem volna az életükben.
Egy ilyen ember, mint én, nem érdemelte meg, hogy barátai
legyenek.
Csak az a csók ne lett volna…

Az a csók életre keltette az emlékeimet. Egy pillanatig jól is esett az
emlékezés, de aztán mindent elrontottam. Mert ez történt. Nem tudtam
kiverni a fejemből a dombról leguruló Elizabeth képét. Mi baj van
velem?
Lehet, hogy ez a sorsom. Hogy mindenkinek fájdalmat okozzak.
Talán ezért veszítettem el mindenkit, aki számított.
Csak azt akartam megakadályozni, hogy beszéljen hozzám. Meg
akartam óvni attól, hogy megbántsam.
Nem kellett volna megcsókolnom. De meg akartam. Szükségem volt a
csókjára. Úgy viselkedtem, mint egy önző állat.
Már magasan állt a hold, amikor kimerészkedtem a fészerből, de
rögtön meg is álltam, mert… mintha kuncogó nevetést hallottam volna?
Az erdő felől jött a hang.
Nem kellett volna törődnöm vele. Jobban tettem volna, ha a magam
dolgával foglalkozom. Ehelyett követtem a hangot, és ott találtam a
bokrok között botladozó Elizabethet. Hangosan nevetgélt, és az ujjai
szorosan markoltak egy üveg tequilát.
Csinos volt. Vagyis, inkább szép. És ezalatt bensőséges szépséget
értettem, ami magától jön, és amit emiatt könnyű megőrizni. Szőke haja
laza hullámokat vetett, és a sárga ruha, amelyet viselt, olyan benyomást
keltett, mintha kifejezetten az ő testére szabták volna. Gyűlöltem, hogy a
bensőségesen szép jutott róla az eszembe, mert ugyanezt szoktam
gondolni Jamie-ről is.
Elizabeth botladozása olyan volt, mint a tánc. Egy részeg keringő.
– Mit csinál? – kérdeztem, hogy magamra vonjam a figyelmét.
Lábujjhegyre állt, és felém irányította táncoló lépteit. Amikor mellém
ért, a mellkasomra tette a kezét. – Nicsak, ki van itt? Villámszem!
Személyesen! Helló!
– Helló, Barna Szem.
Ismét felnevetett, ezúttal még horkantott is hozzá. – Barna Szem…
Hm… Ez tetszik. – Megpöckölte az orromat. – Tudja, milyen érzés

vidámnak lenni? Maga mindig olyan örömtelen! Pedig lefogadom, hogy
tudna vidám lenni. Vagy legalább vicces. Mondjon valami vicceset!
– Valami vicces. Elégedett?
Elizabeth felkacagott. Olyan hangosan, hogy szinte bántotta a fülemet.
De csak szinte. Mert végül is nem bántotta. – Kedvelem magát – mondta.
– De hogy miért, Mr. Scrooge, azt nem tudnám megmondani. Amikor
megcsókolt, a férjemre emlékeztetett. Ami butaság, mert még csak nem
is hasonlít rá. Steven kedves volt, édesen kedves. Vigyázott rám,
idegesítően óvott mindentől. És mindig éreztem, hogy szeret. Amikor
ölelt, amikor megcsókolt. Ő aztán minden egyes csókot komolyan vett.
Ha abba is hagyta a csókolózást, csak azért tette, hogy aztán elölről
kezdhesse. Mintha sohasem akart volna elengedni. De maga,
Villámszem… miután eltolt magától, úgy nézett rám, mintha undorodna
tőlem. A legszívesebben elsírtam volna magam. Hogy lehet ennyire…
kicsinyes? – Elizabeth megtántorodott, és ha nem kapom el, talán el is
esik. – Hmmm… Most legalább elkapott – dünnyögte, miközben álló
helyzetbe húztam.
Megrándult a gyomrom, amikor észrevettem az arcán az esése
közben keletkezett horzsolásokat. – Maga részeg.
– Nem. Csak boldog vagyok. Egyenesen sugárzik rólam a boldogság.
Mosolygok. Nevetek. Iszom, és táncolok. Í-í-így viselkedik egy boldog
ember, Tristan – mondta, és a mutatóujjával a mellkasomba bökött. –
Táncol. És nevet.
– Valóban?
– J-ja. Nem várom el, hogy megértse, de azért megpróbálom
elmagyarázni. – Kásásan ejtette a szavakat. Pár lépést hátrált, ivott egy
nagy korty tequilát, majd ismét táncra perdült. – Ha valaki berúg, és
táncolni kezd, megszűnik körülötte a világ. Csak pörög és pörög, és már
semmi sem számít. Könnyebb lesz körülötte minden, még a levegő is.
Csitulni kezd a fájdalom, és egy kis időre meg is szűnik.
– És ha abbahagyja a táncot?

– Akkor… akkor felmerülhet egy parányi probléma. Azzal, hogy
megállok – és itt tényleg megállt, és elengedte az üveget, ami hangos
csörömpöléssel összetört a sziklás talajon –, minden darabokra törik.
– Akkor mégsem olyan boldog, mint állította.
– De csak mert abbahagytam a táncot.
Ekkor már peregtek a szeméből a könnyek. Csüggedten leereszkedett
a földre, hogy összeszedje az üvegdarabokat. Megállítottam. – Hagyja,
majd én megcsinálom.
– Hiszen maga vérzik! – kiáltott fel. – Megvágta az üveg?
Lenéztem a lábamra. Sebes és megviselt volt a sok futástól. – Nem.
– Nos, még sohasem láttam ilyen szerencsétlen, csúf lábakat –
motyogta. Elmosolyodtam, ő azonban komor maradt. – Az a baj,
Villámszem, hogy… nagyon rosszul vagyok.
– Azt elhiszem. Egy fél hadtest lerészegedett volna ennyi tequilától.
Menjünk, kerítek magának egy kis vizet. – Beleegyezően bólintott, majd
a következő pillanatban lehányta a lábamat. – Vagy akár le is hányhat.
Ne fogja vissza magát.
Felvihogott, aztán megtörölte a száját a kézfejével. – A sors akarta így.
Azért, mert olyan durván bánt velem. Most már kvittek vagyunk.
És ezzel nem lehetett nem egyetérteni.

Miután kihányta magát, visszacipeltem a házamba. Ott először
lemostam a lábamat, olyan forró vízzel, amilyet a bőröm elviselt. Ő
közben a kanapén üldögélt a nappalimban, és részeg pillantásával
mindent szemügyre vett. – Unalmas a háza. Meg piszkos és sötét.
– Örülök, hogy tetszik.
– Igazán rendbe tehetné a kertjét. Szívesen kölcsönadom a
fűnyírómat. Hacsak…– egy pillanatra elhallgatott – nem akar versenybe
szállni a „város legrondább kertje” címért.

– Leszarom, hogy milyen a kertem.
– De hát miért?
– Mert én, egyesekkel ellentétben, adok a szomszédok véleményére.
Felvihogott. – Talán tesz a szomszédok véleményére. Nem ezt akarta
mondani?
– Azt mondtam.
– Nem. Nem ezt mondta – bizonygatta vihogva.
Hű, de idegesítő vagy. És gyönyörű. – Rendben, helyesbítek. Teszek a
szomszédok véleményére.
Dühösen felfújta az arcát. – Hazudik.
– Nem.
– De igen – mondta heves bólintások közepette. – A mások véleménye
igenis fontos. Annyira, hogy senki sem tudja figyelmen kívül hagyni. Én
például ezért nem mertem elárulni a legjobb barátnőmnek, hogy
vonzónak találom a szomszédomat. Annak ellenére, hogy egy igazi
seggfej. Az özvegyekkel szemben ugyanis elvárás, hogy többé ne
vonzódjanak senkihez. Sőt, ha lehet, ne is érezzenek semmit. Legfeljebb
csak bánatot. De azt meg ne nagyon mutassák ki mások előtt, nehogy
elszomorítsanak bárkit is. Tehát az, hogy megcsókol valaki, úgy, hogy a
bizsergés egészen a lábad közéig hatol, és meglepődve bár, de érzed,
hogy odabenn éledezni kezdenek a szunnyadó pillangók… nos, az
komoly probléma forrása lehet. Mert az emberek rögtön mutogatni
kezdenek. És én nem akarom, hogy mutogassanak, mert nekem számít,
hogy mit gondolnak rólam.
Közelebb hajoltam hozzá. – Én meg azt mondom, le van szarva. Ha jól
értem, Mr. Hensonért dobog a szíve. Sohase szégyellje. Tudom, hogy
százévesnek látszik, de láttam jógázni az udvarában, így teljesen
megértem a vonzalmát. Ha jobban belegondolok, nekem is
megmozdított valamit a combom között.
Elizabethből kitört a kacagás. – Nem kifejezetten rá gondoltam,
amikor szomszédot emlegettem.

Bólintottam. Pontosan tudtam, hogy kire gondolt.
Kiegyenesedett, és átvetette egymáson a lábait. – Van egy kis bora?
– Maga szerint?
Megrázta a fejét. – Nincs. Az ilyen férfiak nem bort isznak, hanem
sűrű, fekete sört, amitől kiszőrösödik az ember melle.
– Pontosan.
– Nem baj, jó lesz. Úgyse látja senki a mellemet.
Kimentem a szobából, és egy nagy pohár vízzel tértem vissza. –
Tessék. Igya meg.
Kinyújtotta a kezét a pohárért, de a keze végül a karomat ragadta
meg, és még mindig zavaros szemével a tetoválásaimat kezdte
nézegetni. – Ez mind gyerekkönyvből való. Malac a pácban – olvasta, a
mutatóujjával követve a betűket. – A fia kedvencei?
Bólintottam.
– Hány éves? – kérdezte.
– Harminchárom. És maga?
– Huszonnyolc. És hány éves volt a fia, amikor…?
– Nyolc – mondtam mereven, és néztem, ahogy legörbül a szája.
– Ez nem igazságos – motyogta.
– Senki sem állította, hogy az.
– Ez igaz. Mi mégis reménykedünk. – A szemét a tetoválásokon
tartotta továbbra is, végül Katniss Everdeen íján és nyílvesszőjén pihent
meg a pillantása. – Néha hallom magát. Tudja, hogy kiabál álmában?
– Maga meg sírni szokott.
– Elárulhatok magának egy titkot?
– Igen.
– A városban mindenki azt várja, hogy ugyanaz legyek, aki Steven
halála előtt voltam. De én már nem tudok ugyanaz lenni. A halál
megváltoztat bizonyos dolgokat.
– A halál mindent megváltoztat.
– Sajnálom, hogy szörnyetegnek neveztem.

– Ne sajnálja.
– Ne? De miért?
– Mert az vagyok. Azzá változtatott a halál.
Közelebb húzott magához, annyira, hogy le kellett térdelnem előtte.
Az ujjait a hajamba fúrta, és mélyen a szemembe nézett. – Holnap
megint undokul viselkedik majd velem, igaz?
– Igen.
– Gondoltam.
– De nem lesz szándékos.
– Elhiszem. – Végighúzta az ujját az arcomon. – Maga gyönyörű. Egy
szépséges, összetört szívű szörnyeteg.
A kezem a felhorzsolt arcára tévedt. – Fáj?
– Éreztem már ennél nagyobb fájdalmat is.
– Bocsánatot kérek, Elizabeth.
– A barátaim Liznek szólítanak, de maga egyértelművé tette, hogy
nem akar a barátom lenni.
– Mert már nem tudom, hogyan kell barátkozni – suttogtam.
Lehunyta a szemét, és a homlokomhoz nyomta a homlokát. – Én
viszont tudom. Ha akarja, szívesen ellátom tanácsokkal. – Felsóhajtott,
és a szájával könnyedén megérintette az arcomat. – Tristan.
– Igen?
– Ma megcsókolt.
– Igen.
– De miért? – kérdezte.
A kezem a tarkójára csúszott, és egészen közel húztam magamhoz a
fejét. – Azért, mert gyönyörű. Egy szépséges, összetört szívű nő.
Szélesen elmosolyodott, és alig érezhetően megremegett. – Tristan?
– Igen?
– Azt hiszem, megint hányni fogok.

Jó egy órán át ki sem vette a fejét a vécécsészéből. Végig ott álltam
mögötte, és fogtam a haját. – Igyon egy kis vizet – mondtam, és a kezébe
adtam az előre odakészített poharat.
Leült, és ivott néhány kortyot. – Általában jobban bírom az alkoholt.
– Mindnyájan voltunk már ilyen helyzetben.
– Én csak felejteni szerettem volna egy kicsit. Elengedni a múltat egy
pillanatra.
– Ismerem az érzést – feleltem, miközben leültem vele szemben. –
Pontosan tudom, hogy miről beszél. Hogy érzi magát?
– Szédülősen. És ostobán. Sajnálom, hogy a lábára hánytam.
Elvigyorodtam. – A sors. Az rendezte így.
– Csak nem egy mosolyt láttam az imént? Hallucináltam, vagy Tristan
Cole tényleg rám villantotta a mosolyát?
– Ha így volt is, ne szokjon hozzá – mondtam tréfásan.
– Kár. Egész kedvessé tette az arcát. – Felállt, mire én is felálltam. – Ez
a mosoly volt a napom fénypontja.
– És mi volt a mélypont? – kérdeztem.
– Amikor rám mordult. – Miközben kifújta a levegőt,
összekapcsolódott a pillantásunk. – Az lesz a legjobb, ha most elmegyek.
Köszönöm, hogy ilyen jól kezelte a részegségemet.
– Nincs mit. Csak még egy apróság. – Éreztem, hogy elszorul a torkom.
– Meg tud bocsátani?
– Már megbocsátottam – mondta, és a szájára szorította a kezét.
Bár már nem volt annyira részeg, táncoló léptekkel, lábujjhegyen
indult a háza felé. Megvártam, hogy biztonságban hazaérjen, csak
azután mentem át a hálószobámba. Az ablakhoz lépve láttam, hogy ő is
ott áll a saját ablakánál. Egy ideig csak néztük egymást, aztán
megmozdult a szája.
– Maga is érezte, amit én. Tudom – súgta felém, a csókunkra utalva.
Nem válaszoltam, de igen.
Valóban éreztem.

Tizenkettedik fejezet
ELIZABETH
Aznap este, miután mindketten elfordultunk az ablaktól, még mindig
spiccesen az ágyamra dőltem. Tristanre és a feleségére gondoltam.
Megpróbáltam elképzelni őket együtt, különösen az asszonyt.
Eltűnődtem, milyen illata lehetett – rózsa, vagy inkább liliom? Sütni
szeretett jobban, vagy főzni? Az, hogy Tristan mennyire szerette, nem
volt kérdéses. Elképzeltem, amint átölelik egymást, és szinte hallottam,
ahogy az asszony a férje sűrű szakállába súgja, hogy szereti. Éreztem
Tristan érintését, ahogy gyengéden közelebb húzta magához az imádott
lényt. A gerincem bizseregni kezdett, és ívben megemelkedett a testem,
mielőtt összeolvadt volna a másik testtel, pontosan úgy, ahogy a másik
asszonyé, akinek reszkető ajka egy nevet formált.
Tristan.
A kezem a nyakamra siklott. Úgy tettem, mintha a másik asszonyé
lenne a nyakam, és Tristané a simogató kéz. Tudta, hogy kell
felmelegíteni egy nőt, és még csak szavakra sem volt szüksége hozzá.
Nem használt mást, csak a kezét. Hosszú ujjai a mellek hívogató halmai
felé indultak. Tristan, nyögte az asszony. Egyre gyorsuló lélegzettel
figyeltem, ahogy a férfi szája elhagyja a nő ajkát, de csak azért, hogy
nyelvével megkóstolja enyhén sós bőrét, majd megpihenjen az egyik
merev bimbón, és hihetetlen dolgokat csináljon vele. Szívta, harapdálta,
az ujjai közé fogta, és az asszony teljes megadással válaszolt. Tristan…
Kezem, Tristan mozdulatait követve, egyre lejjebb siklott a testemen.
Mindent egyszerre csináltunk. Miközben ő lehúzta a felesége bugyiját,
én is lehúztam az enyémet. Amikor a keze becsúszott az asszony
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Majdhogynem meglepetten az érzésektől, amelyeket Tristan ébresztett
bennem, felnyögtem, és miközben tovább képzelődtem, a hüvelykujjam
masszírozni kezdte a klitoriszomat.
Aztán egy ponton eltűnt az asszony.
Ketten maradtunk. Tristan meg én.
Durva szakálla a hasamat csiklandozta, miközben a nyelve
körbetáncolta a köldökömet. Halk nyögdécseléssel válaszoltam, és
éreztem, hogy a bent lévő ujjhoz egy másik csatlakozik. Az övé. Egyre
gyorsabban mozogtak az ujjak, egyre mélyebbre hatoltak, olyan
intenzitással, hogy gyöngyözni kezdett a homlokom. Én az ő nevét
suttogtam, ő meg az enyémet, és amikor éreztem, hogy a nyelve
megízlel odalenn, hagytam, hogy összecsapjanak felettem a kéj
hullámai. A csípőmet az arcába toltam, hogy még többet kapjak, az
ajkam esdekelve kérte, hogy még, még… És Tristan meghallotta. Ha
lehet, még mélyebbre hatolt, az elviselhetetlenségig fokozva a tempót,
mégis gyengéden, odaadó szeretettel. Ó, istenem… Tristan…
Elnyílt a szám, az ujjaim szinte maguktól járták eszeveszett tempójú
táncukat, föl-le, föl-le… Úgy éreztem, egy meredély szélén lógok, és csak
pillanatok választanak el attól, hogy zuhanni kezdjek a végtelen felé.
Mindenem Tristannel volt tele. A képzeletem, az egész belsőm, a fülem,
amint az ajka azért esdekel, hogy csatlakozzam hozzá, és zuhanjunk
együtt az áldott kielégülésbe. Magam sem tudtam, mikor éreztem
utoljára ugyanezt, de elsöprő élmény volt. Azt éreztem ugyanis, hogy
újra élek.
És az élet szép, és jó.
Kibaszottul jó.
Aztán kinyitottam a szememet, és belemeredtem a szobám sötétjébe.
Undorral húztam ki a combom közül a kezemet. Mire
visszarángattam magamra a bugyimat, a kielégülés utolsó szikrája is
elröppent belőlem.

Semmi sem jó. És főleg nem szép.
Az ágy másik oldalára siklott a pillantásom, oda, ahol Stevennek
kellett volna feküdnie. Ha lehet, még nagyobb utálatot éreztem
önmagam iránt. Egy hosszú pillanatig úgy láttam, hogy ott van
mellettem Steven, és értetlenül nézi, mit művelek. Pislogni kezdtem, és
felé nyújtottam a kezemet, de mire megérinthettem volna, eltűnt.
Persze nem is volt ott. Csak a képzeletem játszott velem megint.
Mi történt velem, hogy ez csináltam? Hogy tehettem ilyet?
Nagy nehezen kivonszoltam magam a fürdőszobába, és kinyitottam a
zuhanyt. Anélkül, hogy lehúztam volna a melltartómat vagy a
bugyimat, beléptem a forró vízsugár alá, és gondolatban kérlelni
kezdtem, hogy mossa le rólam a szennyet és bűnt, hátha akkor elhagyja
gyarló testemet az önmagam iránt érzett, kiábrándult megvetés. Nem
hagyta el.
A zuhanyból leömlő víz összekeveredett a könnyeimmel. Már rég
elfogyott a meleg víz, de eszembe sem jutott, hogy el kellene zárnom a
csapot. Behunytam a szememet, és remegve tűrtem a szenvedést.
Még sohasem éreztem magam ennyire egyedül.

Tizenharmadik fejezet
ELIZABETH
Tanner ugyan ellenezte, de továbbra is Tristan tartotta rendben a
kertemet. Minden szombaton átjött, lenyírta a füvet, csak azután ment
el dolgozni Mr. Henson üzletébe. Néha reggel dolgozott, máskor délután,
esetenként késő estig. A lerészegedésemet követően egyszer sem
beszéltünk, ami mindkettőnknek megfelelt. Emma gyakran játszott
Zeusszal az elülső udvarban, és én, ha nem egy romantikus regényt
olvastam éppen, a tornácról figyeltem őket. Volt valami reménykeltő
ezekben a szerelemtől csöpögő könyvekben. Bár változatlanul fájt a
szívem, segítettek elhinni, hogy nekem is tartogat még valamit a jövő.
Minden héten megpróbáltam kifizetni Tristannek az elvégzett
munkát, és ő minden alkalommal visszautasította a pénzt. Minden
héten meghívtam, hogy egyen velünk, de rendre nemet mondott arra is.
Egyik szombaton Emma hangos érzelmi összeomlása közepette
húzogatta a fűnyírót. Aztán leállította, és távolról ugyan, de figyelni
kezdte a jelenetet.
– Értsd meg, mama, hogy vissza kell mennünk! – sírta Emma. – Itt
sohasem fog ránk találni a papa!
– Dehogynem, kincsem – vigasztaltam. – Eddig még mindig megtalált
bennünket. Adjunk neki még egy kis időt!
– Nem, nem! Már sok időt kapott! Még sohasem volt szüksége
ennyire! – bömbölte, mire én megpróbáltam magamhoz ölelni, de
durván ellökött, és berohant a házba.
Felsóhajtottam, és a még mindig értetlenül bámuló Tristanre néztem,
és tanácstalanul megvontam a vállamat. – Gyerekek – jegyeztem meg

lemondóan. Tristan továbbra sem szólt, csak elfordult, és anélkül, hogy
befejezte volna a fűnyírást, elindult a saját háza felé.
– Most meg hová megy? – kiáltottam utána.
– Haza.
– Haza? De hát… miért?
– Mert elegem volt ebből az átkozott vinnyogásból. Úgy bömböl ez a
kölyök, hogy mindjárt megsüketülök.
Visszatért tehát a régi, kicsinyes Tristan… – Istenem! Kezdtem azt
hinni, hogy maga egy kedves ember, erre kinyitja végre a száját, és mi
jön ki belőle? Bunkóság, semmi más!
Tristan még csak válaszra sem méltatott. Pár pillanat múlva elnyelte a
háza sötét belseje.

Másnap reggel Emma kiáltozására ébredtem. Az ágyamon ugrált, és
vadul hadonászott. – Mama! Itt a papa! Megjött! – visította, és ülő
helyzetbe rántott.
– Mi van? – motyogtam értetlenül, a szememet dörzsölve. – Emma,
vasárnap nem szoktunk ilyen korán kelni. Elfelejtetted?
– Jaj, mama, hát nem érted? Itt van! Megjött! – kiáltotta.
Amikor meghallottam a fűnyíró távoli berregését, felültem. Magamra
rántottam egy melegítőt meg egy atlétatrikót, és engedelmesen
követtem a lányomat a tornác felé. Fehér tollak röppentek a magasba,
amikor kiléptem.
– Látod, mama? Megtalált bennünket!
A kezemet a szám elé kapva bámultam a szélben fellibbenő tollakat.
– Ne sírj, mama! Neked lett igazad! Tényleg megtalált bennünket a
papa, úgy, ahogy mondtad.
Elmosolyodtam. – Hát persze hogy megtalált. És nem sírok, csak
nagyon boldog vagyok.

Emma vigyorogva elkezdte összekapkodni a tollakat. – Csináljak egy
képet? – kérdeztem, majd választ sem várva besiettem a házba, Steven
régi polaroid gépéért, hogy elkészíthessem a szokásos tollas képet
Emma „Apa és én” albuma számára. Amikor visszaértem, a lányom a
tornác közepén üldögélt, és álmatag mosollyal simogatta az ölében
felhalmozott tollakat.
– Akkor most mondd szépen, hogy csííííz!
– Csíííííííííííííz! – visította.
Amint előbukkant a gépből a kép, Emma felkapta, és elrohant, hogy
késedelem nélkül elhelyezze a gyűjteményében.
Tristan eközben úgy tett, mintha észre sem vette volna a felfordulást.
Odamentem hozzá, és kikapcsoltam a fűnyírót. – Köszönöm – mondtam.
– Fogalmam sincs, mi az ördögről beszél.
– Tristan… köszönöm.
– Nem hagyna inkább békén? – kérdezte, és látványosan forgatta a
szemét.
Újra be akarta indítani a gépet, de elkaptam a kezét. Meleg volt. Érdes,
de meleg. – Köszönöm.
Amikor a pillantásunk egybekapcsolódott, még melegebbnek éreztem
az érintését. És végre elmosolyodott. Őszintén, mélyről jövően. El sem
tudtam volna képzelni, hogy ilyen széles mosolyt képes produkálni a
feszes ajka. – Ugyan már. Kerestem valamit a boltban, és mit találtam?
Egy zsák kibaszott tollat. Mi sem volt könnyebb, mint hazahozni. Még
csak meg sem erőltettem magam. – Elhallgatott, aztán a ház felé intett a
fejével. – Remek kölyök – mondta. – Bármilyen idegesítő is néha, jó szíve
van.
– Itt marad reggelire? – kérdeztem.
Megrázta a fejét.
– Akkor jöjjön vissza ebédelni.
Ezt is elutasította.
– És vacsora? Lenne kedve hozzá?

Beleharapott az alsó ajkába. A földet bámulta, mintha hosszú
mérlegelésre lenne szüksége. Amikor ismét rám nézett, majdnem
hanyatt estem a szakállát épphogy megrezegtető szó hallatán: – Oké.
A szomszédok folyamatosan rólam és Tristanről pletykáltak, nem
tudták mire vélni, hogy ő nyírja a kertemben a füvet, de bármit
gondoltak rólam is, egyre kevésbé érdekelt.
Leültem a tornácra, a tollak közé, és miközben Emma Zeusszal
fogócskázott, a kertemben dolgozó férfit figyeltem.
Akinek munka közben többször is mosolyra húzódott a szája.

A vacsoraasztalnál ülve Emma egy döglött bogárról csacsogott, amit a
teraszon talált, és amit Zeusz megevett. Még a szokásosnál is hangosabb
volt, és minden korábbinál több spagettit kent magára. Az asztalfőn
ültem, Tristannel szemben. Időnként megállapodott rajtam a pillantása,
de többnyire Emmát figyelte, és a szája sarkában meg-megjelent egy
aprócska mosoly.
– És Zeusz csak ropogtatott, ropogtatott! Mintha sosem evett volna
jobbat! Csupa bogárbél lett a foga!
– Te is megkóstoltad? – kérdezte Tristan.
– Mi? Én? Dehogy! Elhánytam volna magam!
– Pedig úgy hallottam, rengeteg protein van a bogarakban.
– Na és! Attól még gusztustalanok! – Emma olyan képet vágott, mint
aki hányni készül. Nevetnünk kellett. És ha mindez nem lett volna elég,
hirtelen áttért sajátos, gorilláktól eltanult nyelvére. – Ooo ááááá! Ó-áá! –
mondta artikulálatlanul. Azt követően, hogy megnézett egy Tarzanepizódot, kiderítette, hogy bizony ő is a gorillától származik, és ennek
időnként hangot is adott. Már azon voltam, hogy mindezt
elmagyarázzam a vendégünknek, de erre végül nem volt szükség.
– Óóó? – kérdezte Tristan, majd vigyorogva így folytatta: – Ááá? Óó-

ááá!
Aznap nem először dobogtatta meg a szívemet.
– Rendben, dzsungelkirálynő, azt hiszem, eljött a pizsamaosztás ideje.
Irány az ágy! Indulás!
– De… – tiltakozott Emma.
– Semmi de – mondtam ellentmondást nem tűrő hangon.
– Jól van, megyek. De ugye, megnézhetem a Hotel Transylvaniát a
szobámban?
– Csak ha megígéred, hogy aztán elalszol!
– Megígérem! – kiáltotta Emma, majd elsietett. Tristan ugyancsak
felállt, és vele együtt én is.
– Köszönöm a vacsorát.
– Szívesen. De nem kell még mennie. Van egy kis borom.
Ezen elgondolkozott.
– Meg söröm is!
Ez megtette a hatását. Csak azért vettem sört, mert reméltem, hogy
egyszer mégiscsak itt marad vacsorára, de ezt nem mondhattam meg
neki. Miután lefektettem Emmát, fogtuk az italainkat, és kiültünk a
tornácra. Zeusz a lábunknál szuszogott. A tornácot borító tollakba néha
belekapott az éjszakai szellő. Nem beszéltünk sokat, de ezt már
megszoktam. Megelégedtem azzal, hogy együtt hallgatunk.
– Azon tűnődöm, mivel fizethetném meg magának a fűnyírást.
– Semmivel. Nekem nem kell a pénz.
– Tudom, de… talán segíthetnék magának a ház körül – ajánlottam,
majd elmeséltem neki, hogy képzett lakberendező vagyok, és szívesen
megpróbálnék színt és életet vinni mindig sötét, barátságtalan
otthonába.
– Nem.
– Legalább vegye fontolóra.
– Nem.
– Mindig ilyen fafejű?

– Nem. – Elhallgatott, aztán elmosolyodott, de csak egy kicsit. – Igen.
– Kérdezhetek valamit? – Tristan felém fordult, és bólintott. – Mire
használja a fülhallgatót? Mit hallgat vele?
– Semmit – felelte.
– Semmit?
– Az elemek hónapokkal ezelőtt lemerültek benne, és még nem volt
erőm ahhoz, hogy kicseréljem őket.
– És mit hallgatott addig, ameddig működtek?
A hüvelykujja betévedt az ajka közé, és harapdálni kezdte. – Jamie-t
és Charlie-t. Néhány évvel ezelőtt felvették, ahogy énekeltek, és én…
képtelen voltam megválni a kazettától.
– De miért nem cserélte ki az elemeket?
– Mert attól félek, belehalnék, ha újra meghallanám a hangjukat –
suttogta alig hallhatóan. – Bár félig már így is halott vagyok.
– Sajnálom.
– Nem maga tehet róla.
– Tudom. De akkor is sajnálom. Ugyanakkor… azt hiszem, ha csak egy
csöpp esélyem is lenne arra, hogy még egyszer hallhassam Steven
hangját, én megragadnám azt az esélyt.
– Meséljen róla – kérte súgva, amivel meglepett. Nem hittem, hogy
érdekelni fogja, amit mondani tudok, de ha lehetőséget kaptam arra,
hogy Stevenről beszéljek, nem szoktam nemet mondani. Ezzel is életben
tartottam az emlékét.
Egész éjszaka a tornácon ültünk, és emlékeztünk. Tristan mindent
elmesélt Jamie-ről és a vicces dolgairól, viszonzásként én is feltártam
előtte a szívemet, és felidéztem mindent, ami Stevennel kapcsolatban az
eszembe jutott. Közben voltak időszakok, amikor csak hallgattunk, de ez
nem zavart bennünket. Sőt. Tristannek ugyanolyan repedések voltak a
szívén, mint nekem, csak egy kicsit több, mert ő nemcsak a feleségét
veszítette el, hanem a fiát is. Nem tudom, hogy bírhatja ki a gyermeke
elvesztését egy szülő. Valószínűleg a poklok kínjait éli át nap mint nap.

– Muszáj megkérdeznem. Az a varázspálca a mutatóujján… melyik
könyvből való?
– A Harry Potterből – válaszolta tényszerűen.
– Ó! Egyiket sem olvastam.
– Ezt komolyan mondja?
Felkuncogtam. – Sajnálom. Hiba?
Tristan zavart komolysággal méregetett. Biztosra vettem, hogy
magában elítél. – Nem. Csak… sokszor látom könyvvel a kezében,
ezért… felfoghatatlan, hogy még nem olvasott Harry Pottert. Charlie-nak
az volt a kedvence, és én magam is szentül hiszem, hogy két könyv van
a világon, amit mindenkinek el kellene olvasni, mert nagyjából minden
megtalálható bennük, amit az életről tudni kell, vagy tudni érdemes: a
Harry Potter és a Biblia.
– Tényleg minden? Két könyvben?
– Aha. Nagyjából. Ami nincs meg bennük, arra nincs is szükség. Ami
engem illet… nos… a Bibliát még nem olvastam, de ott van a fontos
teendőim listáján. – Halkan felnevetett. – Lehet, hogy ezért van örökös
kudarcra ítélve az életem.
Amikor nevetett, mindig úgy éreztem, hogy elhalt lelkembe visszatért
egy parányi élet.
– Én viszont, ha a Harry Pottert nem is, a Bibliát olvastam. Talán
elmesélhetnénk őket egymásnak. Rövidített változatban, persze.
– Maga olvasta a Bibliát?
– Igen.
– Az elejétől a végéig?
– Igen. – Hogy láthatóvá tegyem a három tetovált keresztet a bal
fülem mögött, felemeltem a lófarkamat. – Amikor kicsi voltam, az
anyukám egy csomó pasival randizott, és szinte rögtön dobta is mindet.
Aztán egyszer csak úgy tűnt, hogy kiköt egy Jason nevű fickó mellett,
akit én is szerettem – mindig hozott nekem valami édességet. Oltári
vallásos ember volt. A mama azt hitte, ha becsületesen végigolvassuk a

Bibliát, még jobban megszeret minket, és esetleg ő lesz az új apukám.
Egy időre még oda is költözött hozzánk. Heteken át mást sem csináltam,
csak ültem a szobámban, és a Bibliát olvastam. Aztán egy nap, amikor a
végére értem, lerohantam a nappaliba, hogy közöljem vele a hírt. –
Jason, Jason! Megcsináltam! Elolvastam a Bibliát!
Remegtem izgalmamban, mert tényleg nagyon akartam, hogy legyen
apukám. Még akkor is, ha az igazi volt a legjobb. Azt hittem, ha lesz egy
új apám, akkor anya is igazi anyuka lesz megint, nem pedig egy nő, akit
alig ismerek.
– Mi történt Jasonnel?
Elkomorodtam. – Éppen akkor tette be a bőröndjeit a Hondája
csomagtartójába, amikor a nappaliba értem. A mama azt mondta, hogy
mégsem ő az igazi, ezért el kell mennie. Emlékszem, nagyon
haragudtam akkor a mamára. Sírtam, bömböltem, el sem tudtam
képzelni, miért teszi ezt velem. Miért kellett ezt is elcsesznie? De hát a
mamám már csak ilyen. Semmihez sem ért jobban, mint elcseszni
valamit.
Tristan vállat vont. – Ahogy én látom, magával egész jó munkát
végzett.
– Még akkor is, ha nem olvastatta el velem a Harry Pottert?
– Ha szerencsénk van, legközelebb egy varázslóval randizik.
Felnevettem. – Még arra is sor kerülhet. Nem lenne meglepő.
Hajnali három volt, amikor hazaindult. Mielőtt elment, a kezébe
nyomtam két ceruzaelemet. Kicsit habozott, aztán betette őket a
kazettás magnójába. És miközben a háza felé tartott Zeusszal a
nyomában, lenyomta a lejátszás gombot, és a fülére húzta a fejhallgatót.
Pár lépés után térdre rogyott, és a tenyerébe temette az arcát.
Leírhatatlan szenvedését látva én magam is letérdeltem. Egy kicsike
részem bánta, hogy odaadtam neki az elemeket, de a másik, nagyobbik
részem örült, mert a reakciója azt jelentette, hogy ha lebegve is, de él.
A szeretteink nélküli létben az volt a legnehezebb, hogy néha

elveszítettük a lábunk alól a talajt, és sohasem tudhattuk, hogy mikor ér
véget ez a súlytalanságában is fájdalmas lebegés.

Tizennegyedik fejezet
TRISTAN
2014. április 4.
Három nappal a végső búcsú előtt
– Ez például igazán szép, ha valami erőset keresnek – mondta a
temetkezési vállalat igazgatója, Harold anyámnak és nekem, miközben
megpróbáltuk kiválasztani a koporsókat. – Ez itt tiszta rézből van, amin
közismerten nehezen fog a korrózió. Erősebb a rozsdamentes acélnál, és
sokáig biztos nyugvóhelyet jelent majd a szeretteiknek.
– Tényleg szép – mondta anya, míg én csak közönyösen álltam.
– És nézzék csak… Ha kicsit színvonalasabbat szeretnének… Itt ez a
gyönyörűség. – Harold majdhogynem izgatottan simított végig hegyes
kecskeszakállán, majd ugyanazzal a kezével végigkopogtatta a következő
koporsó belsejét. – Tömör bronz – magyarázta. – A legerősebb,
legtartósabb anyag, amiből koporsót készítünk. Igazán stílusos módja
annak, hogy a szeretteiktől végső búcsút vegyenek.
Vagy a másik lehetőség a keményfa koporsó – folytatta élvetegen. –
Ugyan nem olyan erős, mint a másik kettő, de nagyon ütésálló. Remek
tulajdonság. Különféle keményfatípusokból készítjük őket. Cseresznyéből,
tölgyből, kőrisből… esetleg dióból. Az én személyes kedvencem ez a
cseresznyeborítású, de persze nem akarom befolyásolni magukat.
– Nyomorult szarházi – dörmögtem halkan, hogy csak az anyám hallja.
– Tristan – nézett rám megrovón. – Viselkedj, légy szíves.
– Kedvenc koporsóról beszél. Elég beteges gondolkodásra vall –
sziszegtem dühösen. Mindkettőjükre dühös voltam. Haroldra is, meg az

anyámra is. De még dühösebb voltam azért, hogy Jamie és Charlie elment.
– Meddig akarunk még válogatni? – kérdeztem ingerülten, mert tudtam,
hogy az üres koporsókat azok fogják kitölteni, akik addig a mindent
jelentették nekem.
Gyertek vissza hozzám!
Anya rosszallóan megcsóválta a fejét, majd elintézte azokat a
részleteket, amelyekről én magam nem voltam hajlandó tudomást venni.
Harold visszavezetett bennünket az irodájába. Kísérteties mosolya
szinte az arcára fagyott, és továbbra is szarságokról beszélt, még tovább
tüzelve forrongó indulataimat. – Az ajánlatokban szerepelnek még
koszorúk, ünnepi girlandok, virágvázák és takarók a hideg hónapokra…
– Mi a szart hord maga itt össze? – kérdeztem vicsorogva. Anya
nyugtatóan megfogta a karomat, mintha így akarta volna
megakadályozni, hogy Haroldra zúdítsam minden haragomat. Már
semmit sem tehetett. – Magának aztán van bőr a képén, Harold, és még
élvezi is, amit csinál, igaz? – sziszegtem a képébe összekulcsolt kezemre
hajolva. – Kibaszott jó munka lehet takarót eladni szerencsétlen
kuncsaftoknak, nehogy megfagyjanak a szeretteik. És mindez miért? Hogy
a gyászuk közepette pénzt facsarjon ki belőlük. Takarót ajánl! TAKARÓT!
Mi a faszt kezdjen a kibaszott takarójával egy halott, Harold?
Megmondaná? – üvöltöttem magamból kikelten. – Egy halott már nem
fázik, nem kell betakarni! És girlandra sincs szüksége, és tudja, miért?
Mert nem akar karácsonyozni! És mi értelme koszorúkkal borítani a
sírját, ha úgysem látja azt a sok rohadt virágot? – Akkorát csaptam az
asztalára, hogy szanaszét repültek róla a papírok.
Anya felállt, és felém nyújtotta a kezét, de én elrántottam a karomat.
A mellkasom veszélyes hullámzásba kezdett, mégis úgy éreztem, nem
kapok elég levegőt, és közben az egész testemet hatalmába kerítette az az
elvakult indulat, ami addig csak a szememben lobogott. Vesztésre álltam.
Percek választottak csak el a teljes széteséstől.
Kirohantam az irodából, és nekitámaszkodtam a legközelebbi falnak.

Ökölbe szorított kézzel hallgattam, ahogy anya bocsánatot kért Haroldtól
a viselkedésemért, aztán az öklöm a levegőbe emelkedett, és püfölni
kezdtem a falat. Újra és újra lesújtottam. Az ujjaimat vörösre festette a
kicsorduló vérem, a szívemet megdermesztette a valóság okozta sokk.
Elmentek.
Örökre elmentek.
Anya is kijött az irodából, és pár lépésre tőlem megállt. Könnyek
homályosították el a szemét.
– Megvetted a takarókat? – kérdeztem gúnyosan.
– Tristan – suttogta megtörten, mégis lágyan.
– Ha igen, remélem, Charlie-nak zöldet választottál, Jamie-nek meg
bordót, mert az volt a kedvenc színük… – Megráztam a fejemet. Nem
akartam tovább beszélni. Nem akartam, hogy anya vigasztalni kezdjen.
Nem akartam lélegezni sem.
Ez volt az első alkalom, hogy valós tényként éltem meg a halálukat. Az
első alkalom, amikor rájöttem, hogy három nap múlva végleg el kell
búcsúznom a világtól, amelyben addig éltem. Lángolt a lelkem, és nem
volt olyan porcikám, amelyik ne perzselődött volna meg. Csak ráztam a
fejemet, a kezemet a számra szorítottam, és néma üvöltéssel átadtam
magam az örökös bánatnak.
Elmentek.
Mindketten elmentek.
Nem jönnek vissza soha.

– CHARLIE! – kiáltottam, és felültem az ágyamban. Még koromsötét volt,
és a saját izzadságomtól volt nedves a lepedőm. Az ablakon könnyű szél
nyomult a szobába, és én megpróbáltam lerázni magamról a minden
eddiginél valóságosabbnak tűnő rémálmot. A múlt emlékeit, amelyek
álmok formájában jártak vissza hozzám, hogy éjszakánként jó alaposan

meggyötörjenek.
Láttam, hogy Elizabeth házában felgyullad a villany. Azt is láttam,
hogy az ablakhoz lép, és a házam felé mered. Én nem gyújtottam
lámpát. Az ágyam szélén ültem. A testem még mindig lángolt a
forróságtól. A fény Elizabeth arcára vetődött, így láttam, hogy
megmozdul az ajka.
– Jól van? – kérdezte, szorosan összefonva a karját a mellkasán.
Átkozottul gyönyörű volt. Annyira gyönyörű, hogy szinte fájt.
Fájdalmasan bosszantónak találtam azt is, hogy valószínűleg nem
először ébresztettem fel a kiáltozásommal. Odamentem az ablakhoz,
bűntudattól nehéz szívvel, hogy nem voltam ott, ezért nem segíthettem
Jamie-nek és Charlie-nak. – Feküdjön vissza – mondtam Elizabethnek.
– Oké – felelte.
De meg sem mozdult. Leült az ablakpárkányára, én pedig
nekitámaszkodtam az ablakkeretemnek, és csak néztük egymást,
egészen addig, amíg a szívverésem tompa, egyenletes puffanásokká
nem csitult. Csak akkor csukódott le vonakodva Elizabeth szeme.
Némán megköszöntem, hogy nem hagyott magamra.

Tizenötödik fejezet
ELIZABETH
– Az a hír járja, hogy egy seggfejjel kefélsz – mondta Faye a telefonban
pár nappal azután, hogy együtt virrasztottam Tristannel a rémálmát
követően.
– És te ezt el is hiszed?
– Nem, de sokkal izgalmasabb, mint Tanner vinnyogását hallgatni
arról, hogy egy fasz nyírja a füvedet annak ellenére, hogy én magam
ajánlottam neked egy Ed nevű fickót, aki mellesleg bozontos területek
trimmelésével is foglalkozik. De komolyra fordítva a szót, jól vagy?
Tannerhez hasonlóan nekem is aggódnom kellene?
– Megvagyok, köszönöm.
– Csak hogy tudd, Liz, ez a Tristan tényleg elég gázos. – A hangjában
bujkáló aggodalom elszomorított. Nem akartam, hogy Faye aggódjon
miattam.
– Csak beszélgetni szoktunk – mondtam halkan. – Például Stevenről.
– Velem is beszélhetnél róla.
– Ja, tudom. De ez más. Tristan szintén elveszítette a feleségét meg a
fiát.
Faye egy pillanatra elhallgatott. – Ezt nem tudtam.
– Kétlem, hogy bárki tudná. A külseje alapján ítélkeznek felette az
emberek.
– Hallgass ide, Liz. Lehet, hogy nem fog tetszeni, amit mondani fogok,
de a legjobb barátnőnek akkor is őszintének kell lennie, ha olyasmit
mond, amit a másik nem akar hallani. Tényleg szomorú, ami Tristan
családjával történt. De honnan tudod, hogy megbízhatsz ebben

a pasiban? Mi van, ha csak kitalálta a történetét?
– Mi? Nem!
– Honnan tudod?
Onnan, hogy a pillantása ugyanolyan űzött, mint az enyém.
– Mondd, Faye, nem hagynád abba végre az aggodalmaskodást?
– Édesem… – sóhajtotta bele Faye a telefonba. Egy pillanatra felötlött
bennem, hogy olyasmit teszek, amire eddig nem volt példa, és lecsapom
a kagylót. – Nemrég jöttél vissza a városba, és tudom, hogy még mindig
tompa vagy a fájdalomtól. De ez a Tristan… ez akkor sem normális. Úgy
néz ki, mint egy vadember. És ha engem kérdezel, stabilitásra van
szükséged, nem labilis alakokra. Nem gondoltál még arra, hogy
felkeress egy terapeutát?
– Nem.
– Miért nem?
Mert a terapeutának az lenne a dolga, hogy segítsen továbblépni, és ez
olyasmi volt, amit én nem akartam. Szívesebben lépegettem volna
visszafelé. – Figyelj, most mennem kell. Majd később beszélünk, oké?
– Liz…
– Szia, Faye. Szeretlek – mondtam, és komolyan is gondoltam, még
akkor is, ha abban a pillanatban ez nem volt egészen igaz.
– Én is téged.
Miután letettem a telefont, az utcai ablakhoz mentem, és az egyre
jobban sötétülő eget bámultam. Vihar készülődött. Az énem egy része
örült a vele érkező esőnek, mert az azt jelentette, hogy gyorsabban fog
nőni a kertemben a fű, és a tény, hogy le kell vágni, ismét a megtört Liz
udvarába hozza a megtört Tristant.

Szombat este semmi sem tehetett volna boldogabbá, mint az, hogy a
füvemet nyíró Tristant nézhetem. A teraszon ültem, mama szív alakú

bádogdobozával az ölemben, és már vagy milliomodszor olvastam újra
a benne lévő szerelmes leveleket. Amikor Tanner autója megállt a ház
előtt, gyorsan visszatettem a leveleket a helyükre, aztán gyorsan
elrejtettem a dobozt. Hogy miért, nem tudom, de különös zavart
éreztem amiatt, hogy Tanner látni fogja a kertemben dolgozó Tristant.
Amikor a motorzúgás elhallgatott, és Tanner kipattant a kormány
mögül, felálltam, és feszesen elmosolyodtam. – Nahát, Tanner! Minek
köszönhetem ezt a váratlan látogatást? – Tanner szeme azonnal
meglátta, amit nem kellett volna, és elkomorodott.
– Gondoltam, erre kocsikázom munka után, és elviszlek benneteket
Emmával vacsorázni. Persze csak ha van hozzá kedvetek.
– Köszi, de már rendeltünk pizzát, Emma meg a Jégvarázst nézi, nem
hiszem, hogy el tudnánk mozdítani a tévé elől.
Tanner közelebb lépet hozzám, és morcosan megjegyezte: – Ahogy
látom, a fű még nem szorult volna nyírásra.
– Tanner! – figyelmeztettem halkan.
– Kérlek, mondd, hogy nem készpénzben fizetsz neki, Liz. Biztos
vagyok benne, hogy drogra vagy valami hasonlóra költené.
– Tudod, hogy nevetséges vagy?
Felvonta a szemöldökét. – Nevetséges? Szerintem inkább realista.
Azonkívül, hogy az őrült Hensonnál dolgozik, semmit sem tudunk erről
a fickóról. Nézz csak rá. Úgy fest, mint egy pszichopata gyilkos, vagy
Hitler, vagy nem is tudom, kihez lehetne még hasonlítani. Ijesztő.
– Ha képes vagy felhagyni a tapírsággal, bejöhetsz, és ehetsz velünk
egy szelet pizzát. Ha nem, kénytelenek leszünk későbbre halasztani ezt a
beszélgetést.
Rosszallóan megcsóválta a fejét. – Beugrom, köszönök Emmának,
aztán itt sem vagyok. – Felsóhajtottam, amikor zsebre dugott kézzel
bement a házba. Hamarosan kijött, és rám villantott egy elég
barátságtalan mosolyt. – Valami megváltozott benned, Liz. Nem tudom
pontosan, hogy mi, de amióta visszajöttél, furcsán viselkedsz. Néha rád

sem ismerek.
Talán soha nem is ismertél.
– Majd később beszélünk, rendben?
Bólintott, és a kocsijához ment. – Hé! – kiáltott oda Tristannek, aki
összeszűkült szemmel felnézett. – Ott balra! Kihagytál egy jókora
darabot. – Tristan pislantott egyet, aztán, miközben Tanner elhajtott,
ugyanott folytatta a munkát.
Amikor végzett, odajött hozzám a tornácra, és rám villantott egy
félmosolyt.
– Elizabeth…
– Igen?
– Megengedné… – Elhallgatott, megköszörülte a torkát, megvakarta a
szakállát, és még közelebb lépett. Dermedten néztem, ahogy a
hajvonalától elindult egy nagy izzadságcsepp a homlokán. Mindennél
jobban szerettem volna letörölni.
– Mit szeretne? – kérdeztem, és zavartan tudatosult bennem, hogy a
szemem a kelleténél kicsit tovább időzött az ajkán.
– Megengedné… – motyogta.
– Mit? – kérdeztem elbűvölten.
– Gondolja, hogy…
– Gondolom, hogy? – visszhangoztam.
Mélyen a szemembe nézett. A szívverésem hol lelassult, hol
meglódult. – Gondolja, hogy használhatnám a fürdőszobáját? Elfogyott a
meleg vizem.
Lassan, alig hallhatóan kifújtam a levegőt, és bólintottam. –
A fürdőszobámat. Igen. Persze. – Tristan elmosolyodott, és megköszönte.
– Ha gondolja, keresek valamit Steven ruhái között, így nem kell
hazamennie tisztáért.
– Nem kívánom, hogy ezt tegye.
– De én pontosan ezt akarom tenni – mondtam. – Pontosan ezt. –
Bementünk. Én a hálószobába, ahol elővettem neki egy fehér pólót és

egy melegítőalsót, amit aztán egy mosdókesztyűvel és egy törülközővel
együtt a kezébe nyomtam. – Tessék. Odabent talál szappant és sampont.
Bár attól tartok, mindkettőnek lányos illata van.
Felkuncogott. – Még az is jobb, mint a mostani szagom.
Addig nem is hallottam nevetni. És bár gyorsan abbahagyta,
megmelengette vele a szívemet. – Oké. Ha szüksége lenne valamire,
megtalálja a kézmosó alatti szekrényben. Ha nem, a közelben leszek.
– Köszönöm.
– Szívesen. Máskor is – feleltem, és úgy is gondoltam.
Mintha még mondani akarta volna valamit, rágni kezdte a szája
belsejét, de aztán csak biccentett, és eltűnt az ajtó mögött. Hogy
elfoglaljam magam, amíg végez, Emmához indultam, hogy lefektessem.

A fürdőszoba felé mentem, de megtorpantam a nyitott ajtó láttán.
Tristan a mosdókagyló előtt állt, és nem volt rajta más, csak a
melegítőnadrág, amit tőlem kapott.
Ujjaival végigfésülte hosszú, nedves haját, aztán gyors mozdulattal
kontyba csavarta a feje tetején. Megrándult az arcom, amikor
megláttam a kezében a borotvát. – Megborotválkozik?
Abbahagyta a mozdulatot, rám nézett, majd néhány húzással
eltüntette a bajuszát. Ezt követően addig trimmelte a szakállát, amíg alig
látható borostává nem rövidült.
– Tényleg megborotválkozott – sóhajtottam. A férfiban, aki előttem
állt, alig ismertem rá arra, aki engedélyt kért tőlem a fürdőszobám
használatára. Az ajka teltebb volt, a szeme ragyogóbb.
Megszakította a szemkontaktust, és ő is a majdhogynem csupasz
arcot kezdte nézegetni a tükörben. – Nem akartam sorozatgyilkosra,
vagy, ami még rosszabb, Hitlerre hasonlítani.
Összerándult a gyomrom. – Hallotta, amit Tanner mondott.

Nem válaszolt.
– Egyáltalán nem hasonlított Hitlerre – mondtam lágyan. A hangomra
felém fordult, és ez valahogy tudatosította bennem, hogy minden
mozdulatát
figyelem.
Megpróbáltam
összeterelni
kalandozó
gondolataimat, és tovább beszéltem. – Nem is volt értelme annak, amit
Tanner mondott, mert Hitlernek egészen kicsi bajusza volt – mutattam
az ujjammal –, a magáé meg inkább a favágókéra emlékeztetett –
húztam végig a kezemet az államon, le egészen a mellemig. – Tanner, a
maga fura módján, csak engem akart megvédeni. Ő olyan nekem, tudja,
mintha a bátyám lenne. Ettől függetlenül nem volt joga ahhoz, hogy
ilyen megjegyzéseket tegyen magára. Nem is értem, mi ütött belé. Nem
szokott így viselkedni.
Tristan szobormerev arccal hallgatott. Pillantása az enyémet kereste.
Olyan határozott csontszerkezete volt az arcának, hogy, ha akartam
volna, sem tudtam volna máshová nézni. Még mindig szótlanul
leemelte a pólót a pultról, ahová zuhanyozás előtt tette, átbújtatta rajta a
fejét, aztán, a vállamat súrolva, ellépett mellettem. – Még egyszer
köszönöm – mondta.
– Szívesen. Máskor is.
– Nehéz? Nehéz engem látni az ő ruháiban?
– Igen. Ugyanakkor a legszívesebben megölelném, mert az majdnem
olyan lenne, mintha őt szorítanám magamhoz.
– Elég furákat mond – jegyezte meg, és játékosan elmosolyodott.
– Talán mert én magam is fura vagyok.
Nem számítottam arra, ami ezután következett, de amikor körém
fonódott a karja, gondolkodás nélkül beleolvadtam az ölelésébe.
Igazából azonban nem ez döbbentett meg, hanem az, amit éreztem.
Amit sok mindennek nevezhettem volna, de szomorúságnak vagy
bánatnak semmiképp. Attól, ahogy a hátamat simogatta, és ahogy az
állát megtámasztotta a fejemen, olyan békesség járt át, amilyenben nem
volt részem jó ideje. Bár önzőnek éreztem magam, még erősebben

kapaszkodtam belé, már csak azért is, hogy tovább érezhessem – nem
vagyok egyedül. Abban a pár percben, amíg Tristan magához ölelt, az
agyam elfelejtette, hogy igazából mennyire magányos vagyok. Abban a
pár percben megtaláltam azt a fajta vigaszt, amit addig hiába kerestem.
Észre sem vettem, hogy sírok, míg meg nem éreztem a hüvelykujját a
szemem alatt. A könnyeimet törölgette, gyengéden, mint egy tollpihe.
Az ujjaim megmarkolták a mellén a pólót, és éreztem, hogy az ő karjai is
szorosabban záródnak körém. Egyszerre nyílt szét a szánk, és egyszerre
kezdtünk lélegezni. Amikor lehunyta a szemét, az enyém is lecsukódott,
és csak álltunk csendben, egymást átölelve. Nem tudom, kinek a szája
érintette meg először a másikét, de az ajkunk egymáshoz nyomódott.
Nem csókolóztunk, csak hagytuk, hogy az egyik száj megpihenjen a
másikon, és levegőt áramoltasson a másik tüdejébe, és sokáig csak
lebegtünk az elnyeléssel fenyegető sötétség peremén.
Tristan beszívta a levegőt, amit én kifújtam.
Arra gondoltam, most megcsókolom.
– Nem fogyott el a meleg vizem – mondta lágyan.
– Tényleg nem?
– Tényleg.
Megint arra gondoltam, hogy megcsókolom.
Ahogy felnéztem abba a viharos szempárba, mintha az élet jeleit
fedeztem volna fel benne. Gyorsabban kezdett dobogni a szívem, és
hogy eszébe ne jusson elmenni, még erősebben kapaszkodtam belé.
– Mennem kellene – suttogta.
– Valóban – feleltem.
Most már nagyon meg akartam csókolni.
– Hacsak nem akar inkább maradni – tettem hozzá.
– Hacsak nem akarok.
– A legjobb barátnőm szerint a szex hozzásegítene ahhoz, hogy
továbblépjek, és ne Steven elvesztése körül forogjon minden
gondolatom – sóhajtottam bele a szájába. – Csakhogy én még nem állok

készen a felejtésre. És a továbblépésre sem. De ezt most nagyon akarom.
– Sóhajtva végigpillantottam ölelő karján. – Mindennél jobban
szeretném, ha itt maradna velem, és segítene. Segítene felidézni, milyen
érzés, amikor akarják az embert. Mert… – Hogy leplezzem zavaromat,
lehajtottam a fejemet. – Mert nagyon hiányzik, hogy valaki vigyázzon
rám.
Tristan a fülemhez hajolt, és belesúgta: – Én szívesen segítek. Segítek,
hogy véletlenül se felejtse el a férjét. Segítek, hogy emlékezzen. És
vigyázok is magára.
– Arra használjuk egymást, hogy emlékezzünk rájuk?
– Csak ha maga is akarja.
– Szörnyen hangzik, amit mond, mégis vonzónak találom.
– A lényem nagyobbik felének mindennap hiányzik Jamie. És az,
ahogy magát a karomban tartom – elhallgatott, és gyengéden
végighúzta a nyelvét az alsó ajkamon –, arra emlékeztet, ahogy őt
öleltem.
– A maga szívverése – mondtam, és a mellkasára fektettem a
tenyeremet – Steven szívverését idézi fel bennem.
– Amikor belemélyesztem az ujjaimat ebbe a gyönyörű hajba –
motyogta, és olyan érzékien kezdte csavargatni szőke fürtjeimet, hogy
felnyögtem –, úgy érzem, mintha az ő haját simogatnám.
– Ha megtapintom itt, a bőrét – itt felgyűrtem a hasán a pólóját –,
olyan, mintha Steven bőrét tapintanám. Félrebillentettem a fejemet, és
tanulmányozni kezdtem az arcát. Az álla határozott, éles vonalát, az
apró ráncokat a szeme körül. Reszelősen vette a levegőt. A városban
mindenki azt hitte, azért fut olyan sokat, mert a múltja elől menekül.
Ennél távolabb semmi sem állhatott volna az igazságtól. Szinte
mindennap futott. És nem azért, mert profi futó akart lenni. Aki ilyen
tervek miatt gyötri magát, annak nem ilyen űzött a tekintete. –
Próbáljuk meg, mire megyünk a színleléssel – mormogtam alig
hallhatóan, majd végighúztam az ajkamat az ajkán. – Emlékezzünk

rájuk együtt – tettem hozzá súgva, szégyenlősen.
Tágra nyílt szemmel nyomta hozzám a csípőjét, és a jobb kezét a
lapockám alá helyezve még közelebb vont magához. Amikor
megéreztem a keménységét a combomon, önállósuló altestem lassú
körözéssel válaszolt. Igen. A közeli falhoz préselt, és magasan a fejem
fölé támasztotta ökölbe szorított kezét. Láttam, ahogy a szemöldöke
ráncba szalad, és amikor majdnem összeért, reszketeg sóhaj szakadt ki
belőle. – Nem lenne szabad ezt tennünk…
De igen.
Válasz helyett hagytam, hogy az ajkam elnyíljon, és miközben
gyengéden harapdálni kezdtem az alsó ajkát, a kezem, amely addig csak
az anyagot markolta, becsusszant a melegítőnadrágba, és a
hüvelykujjam körözni kezdett a keményen ágaskodó pénisz csúcsa
körül. Igen, igen. Halkan felnyögött, és ha lehet, még erősebben
szorította a hátamat. Figyeltem, ahogy a nyelve lassan előbukkant az
ajka közül, majd forrón és ráérősen végigsiklott a nyakamon. Még
egyszer, rimánkodtam szótlanul.
Szabad keze közben felfelé haladt a szoknyám alatt, a combom belső
oldalán, és amikor kereső ujjaival körözni kezdett az átnedvesedett
bugyimon, a lélegzetem is elállt. Igen, igen, igen…
Felnyögtem, amikor az ujja félretolta a keskeny anyagot, és belém
csusszant. Egymáson nyugvó ajkunk buján ízlelgette a másikét.
Hallottam, hogy egy nevet suttog, de nem voltam benne biztos, hogy az
enyémet, és én is elsuttogtam egy nevet, de képtelen lettem volna
megmondani, hogy kiét. Kemény volt a csókja. Úgy éreztem, az egész
lényemet magába szívja, miközben a nyelve kétségbeesett odaadással
ölelte körül az enyémet. Még egy ujját belém csúsztatta, a hüvelykujja
pedig a csiklómon írt le varázslatos köröket. – Istenem, el is felejtettem,
hogy ez milyen jó tud lenni – súgta. Szűk voltam, mégis nedves és
befogadó.
Felbátorodva mélyebbre csúsztattam a kezem a nadrágjában, és

hosszirányú simogatásba kezdtem, bizonyos időnként könnyedén
megszorítva lüktető férfiasságát, amire halk, elégedett nyögésekkel
válaszolt.
– Tökéletes – motyogta lehunyt szemmel. Egyre szaporábban szedte a
levegőt, a végén már lihegett. – Kibaszottul tökéletes.
És helytelen, tettem hozzá gondolatban.
De jó is egyben. Kimondhatatlanul jó.
Minél gyorsabban siklott a kezem a keménységén, annál sebesebben
mozogtak az ujjai. Egymásnak dőlve lihegtünk, teljesen beleveszve
abba, amit csináltunk; egy idő után már azt sem tudtuk, kit keresünk: a
szeretteinket vagy önmagunkat. Az egyik pillanatban teljes szerelemmel
szerettem, mert elhitettem magammal, hogy Steven az, akit
kényeztetek. A következőben azonban már gyűlöltem, mert rájöttem,
hogy hazugság az egész. De ettől még nem hagytam abba a becézését.
Továbbra is úgy éreztem, hogy szükségem van rá. Hogy akarom.
Ő és én együtt… Képtelenség volt még elképzelni is. Mindketten
instabilak, sérültek voltunk, nem szólt mellettünk semmi sem. Ő volt a
mennydörgés, én a villám, és már csak pillanatok választottak el
bennünket attól, hogy kitörjön a tökéletes vihar.
– Mama! – szólalt meg egy vékonyka hang a hátam mögött. Egy nagy
lépéssel eltávolodtam Tristantől, és ahogy kicsusszantak belőlem az
ujjai, idegesen végigsimítottam a ruhámon. A szemem közben Emmát
kereste a sötétben, aki a folyosó végében ásítozott, hóna alatt az
elmaradhatatlan Bubbával.
– Kicsikém! Mi a baj? – kérdeztem, és sietve elindultam felé.
– Nem tudok aludni. Odafekszel hozzám és Bubbához?
– Hát persze. Egy perc, és megyek, rendben?
Bólintott, és vontatott léptekkel elindult vissza, a hálószobája felé.
Amikor a nadrágját igazgató Tristanre néztem, azonnal megláttam a
szemében a bűntudatot.
– Most már tényleg mennem kell – súgta.

– Igen – bólintottam.

Tizenhatodik fejezet
TRISTAN
Be kellett volna fejeznünk azon az éjszakán. Be kellett volna látnunk,
hogy valami nagyon rossz dologba kezdtünk. Arra használtuk egymást,
hogy életben tartsuk Steven és Jamie emlékét, és ez nem volt helyes.
Olyanok voltunk, mint két robbanni készülő időzített bomba.
De nem törődtünk vele.
Szinte mindennap benézett, hogy megcsókoljon.
És én minden alkalommal visszacsókoltam.
Elárulta, mi volt Steven kedvenc színe. A zöld.
Elárultam, mi volt Jamie kedvenc étele. A spagetti.
Néha kimásztam az ablakomon, csak azért, hogy bemászhassak a
hálószobája ablakán. Máskor ő jött át hozzám az éjszaka közepén, és
bebújt mellém az ágyba. Amikor nála voltam, egyszer sem hajtotta fel
Steven ágyán a takarót. Már az is baj volt, ha véletlenül átlógott a lábam
a vetetlen ágyra. Nálam jobban senki sem érthette, hogy miért.
Levetkőztetett, de nem velem szeretkezett, hanem a múltjával.
Mellé bújtam, de nem őt becéztem, hanem a szellemeimet.
Nem volt helyes, amit tettünk, mégis észszerűnek látszott.
Az ő lelke sebzett volt, az enyém kiégett.
De amikor együtt voltunk, nem fájtak annyira a sebek. Amikor együtt
voltunk, elviselhetőbbé váltak a múlt gyötrelmei. Amikor együtt
voltunk, egy percig sem éreztem magam magányosnak.

Voltak napok, nem is kevés, amikor jól éreztem magam. Ezernyi

alkalom volt, amikor csak apró szúrásként és nem elviselhetetlen
görcsként jelentkezett a gyomromban a fájdalom. Aztán jött valami, ami
különös jelentőséggel bírt. Egy emlék, ami újra feltépte a hegesedő
sebeket. Az egyik ilyen alkalom Jamie születésnapja volt. Azon az
éjszakán nemcsak az emlékkel keltem birokra, hanem önmagammal is.
A múlt démonja elkezdtek előlopakodni a mélyből, ahová eltemettem
őket. Aztán Elizabeth megjelent a hálószobámban. El kellett volna lökni
magamtól. Hagynom kellett volna, hogy teljesen elnyeljen a sötét.
Csakhogy nem hagyhattam egyedül.
A gyengédség és a törődés lágy hullámokban suhant végig a
testünkön, amikor mellém feküdt. Mint mindig, most is megrázott a
pillantása. A haja a párnámra hullott. – Káprázatos vagy – súgtam neki,
mielőtt a kezem megpihent volna a tarkóján, hogy aztán, a fejét
felemelve, lehetővé tegyem számára, hogy birtokba vegye az ajkamat.
Az eksztázist jelentette nekem azon az éjszakán. Olyan volt, mint egy
káprázatos hallucináció. Teljesen elandalított ez az édes lebegés.
Imádtam, hogy a szájának eperíze volt az ajkán csillogó szájfény
miatt.
Meztelen teste finoman remegve bújt meg a testem alatt, de amikor a
szám kalandozásra indult a nyaka körül, ívben megfeszült a gerince.
– Tudod, hogy milyen szép a szemed? – kérdeztem, miközben magam
alá szorítva felültem.
Elmosolyodott. Ez is szép volt. Sőt gyönyörű. Végighúztam az ujjamat
a teste kontúrján, odafigyelve az utolsó milliméterre is.
– Egyszerű barna – felelte, és a hajába túrt.
Tévedett. Az egyszerű barna nem írta le azt, amiből én napról napra
többet láttam, amikor a szemébe néztem. És ha egészen közel hajoltam,
észrevettem az írisze körül csillámló aranypöttyöket is.
– Gyönyörű. – Persze nemcsak a szeme volt az, hanem mindene. Nem
volt rajta semmi, amit ne találtam volna szépnek.
Kutató nyelvem végül rátalált a melle megkeményedett bimbójára, és

óvatosan végigsuhant rajta, amitől finom remegés hullámzott végig
felajzott testén. Szinte könyörgött, hogy tovább kutakodjak rajta, hogy
derítsem fel mélyből fakadó félelmeit, és közben kóstoljak bele teste
legédesebb nedveibe. Ismét a tarkójára csúsztattam a kezemet, és őt is
ülő helyzetbe húztam, és egy darabig nem is tettünk mást, csak ültünk a
szobám sötétjében. Nem láttam mást, csak azt a mélybarna, arannyal
pöttyözött szempárt. Aztán szétnyitottam a lábát, és magamra húztam.
Biccentett, mintegy engedélyt adott arra, hogy megtegyem, amiért
átjött.
Előkaptam az éjjeliszekrényemből egy kondomot, és villámgyorsan
felhúztam. – Hogy akarod? – kérdeztem.
– Tessék?
Az ajkam az ajkán pihent, és ahogy suttogni kezdtem, a lélegzetem
átáramlott a szájüregébe. – Azt kérdeztem, hogy akarod. Csinálhatjuk
durván vagy gyengéden. Csinálhatjuk úgy, hogy sikoltoznod kelljen, de
úgy is, hogy sírj az örömteli megkönnyebbüléstől. Vagy keményen, ami
után nem bírsz megmozdulni sem. Esetleg lassan. Annyira lassan, hogy
közben azt hiszed, szerelmes vagyok beléd. Mondd meg, hogy
szeretnéd. Te vagy a főnök. – Miközben beszéltem, a hüvelykujjam a
medencecsontja felett körözött. Fontos volt számomra, hogy valaki
irányítson, mert a valóság fátyolként foszlott semmivé az ujjaim között.
– Mit mondjak? Igazi úriember vagy – jegyezte meg idegesen.
Felvontam a szemöldökömet.
Felsóhajtott, de nem nézett a szemembe. – Csináld gyengéden és
lassan. Mintha szerelmes lennél belém – suttogta, minden erőfeszítése
ellenére is reménytelenül.
Nem árultam el neki, de éppen erre volt szükségem.
Pontosan így szerettem volna Jamie-t is a születésnapján.
Egek, milyen kifacsarodott módon gondolkodtam!
A legfélelmetesebb az volt az egészben, hogy Elizabeth gondolatai a
tükörképei voltak az enyémeknek. Nem értettem, miként lehetséges,

hogy két összetört ember ilyen mértani pontossággal találjon rá a másik
szívének szétzúzott szilánkjaira.
Végtelen lassúsággal beléhatoltam, és közben minden idegszálammal
azt figyeltem, hogy reagál a teste arra, hogy benne vagyok. Ahogy
óvatosan beljebb nyomultam, kezdett lecsukódni a szeme. Szétnyíló
ajka közül apró sóhaj röppent felém. Amikor végigfuttattam a
nyelvemet az alsó ajkán, édesen illatozó eperföld közepén éreztem
magam.
A kezem remegését úgy próbáltam megállítani, hogy a szemére
koncentráltam. Visszatartotta a lélegzetét, és egy pillanatra a szívére
szorította a kezét. Összekapcsolódott a pillantásunk, kétségbeesetten,
mintha utoljára látnák egymást, mintha mindketten attól félnénk, hogy
az élet megvonja tőlünk azt a kevéske vigaszt is, amit egymásnak
nyújtani tudunk.
Vajon Stevent látta, amikor rám nézett? Fel tudta idézni a szemét?
A szíve, ezt pontosan éreztem, ugyanúgy dübörgött, mint az enyém.
Ugyanazzal a fékezhetetlen intenzitással dolgozott.
– Itt maradhatok éjszakára? – kérdezte súgva, amikor leemeltem
magamról a lábát, és óvatosan visszafektettem a matracra.
– Hát persze – sóhajtottam, majd végigfuttattam a nyelvemet a
fülcimpáján, és masszírozó mozdulatokkal a tenyerembe vontam a
mellét. Nem jó ötlet, súgta egy hang, de én is azt akartam, hogy
maradjon. Annyira féltem, hogy magamra hagy a gondolataimmal,
hogy a válaszom szinte könyörgésként hatott. – Így reggelig
színlelhetünk.
Nem kellene itt maradnia, mondta az agyam. Mégis mit gondolsz, mit
csinálsz?, korholt haragosan.
Keményebben. Erre ösztönzött bennünket egymásba fonódó
pillantásunk. Harmonikusan hullámzott a csípőnk, az övé
megemelkedett, amikor én lefelé toltam. – Ó, istenem! – suttogta levegő
után kapkodva. És amikor hagytuk, hogy a testünk ismét eggyé váljon,

egyszerre gyorsult fel a szívverésünk. Belecsusszantam a szűk alagútba,
és ívben megemelkedő teste mélyen befogadott.
– Steven… – suttogta, de nem törődtem vele.
– Jams… – mormogtam válaszul, de nem látszott rajta, hogy bánná.
Úgy viselkedtünk, mint két kibaszott elmebajos.
Mélyebbre. Belekapaszkodtam a hajába, és ő is megmarkolta az
enyémet. Minden pillanattal durvábbá, vadabbá, fékezhetetlenebbé
váltunk. – Jó ez a baszás – sóhajtottam, és valóban. Imádtam ott lenni a
lába között, és minden cseppjét imádtam a testén legördülő izzadságnak.
Imádtam benne lenni. Biztonságban éreztem magam.
Gyorsabban. Minden porcikáját érezni akartam. Szerettem volna
olyan mélyre temetkezni benne, hogy sohase felejthesse el, milyen
messzire repítettem a valóságtól. Úgy akartam kefélni, mintha az életem
szerelme lenne, és én is az övé.
Megemeltem a jobb lábát, és a vállamra helyeztem, így teljes
hosszában érezhette a benne mozgó részemet. Közben azért könyörgött,
hogy csináljam még keményebben. Vajon tudta, hogy mit beszél? Azt
mondta, szeretlek. Ugyan ebben állapodtunk meg, mégis… attól, ahogy
kibuggyant a száján a szó, majdnem elveszítettem az eszemet.
Tudnia kellett, hogy én nem Steven vagyok.
Ahogy én is tudtam, hogy ő nem Jamie.
De istenemre, jóleső érzés volt becsapni magunkat.
Zihálva kapkodta a levegőt, közben én kedvtelve néztem, ahogy a feje
nekihanyatlott az ágytámlának. A körme a hátamba mélyedt, mintha
soha többé nem akarna elereszteni. Aztán pislantott egyet, és amikor
kinyitotta a szemét, megcsillant benne néhány könnycsepp. Keményen
kellett küzdenie, de nem hagyta, hogy kibuggyanjanak. Inkább
visszatartotta a lélegzetét.
Lassabban. Még egyszer megkérdezte, hogy nálam töltheti-e az egész
éjszakát. Talán attól tartott, hogy kirúgom, miután végeztünk, és
kénytelen lesz visszamenni abba a valóságba, ami a magányon kívül

semmit sem tartogatott számára. És számomra sem. Ott sötétlett a
szemében az elutasítástól való félelem. Pedig megígértem neki, hogy
nem fogom elküldeni, hiszen nagyon is jól értettem, amit abban a
gyönyörű barna szemében láttam: gyűlölt egyedül maradni a
gondolataival.
Legalább volt bennünk valami közös.
Gyengédebben.
Rengeteg közös volt bennünk.
Benne maradtam, miután lefektettem a matracra, de lelassítottam a
mozdulataimat.
– Leállok – mondtam, amikor megláttam a szemében a könnyeket.
– Kérlek, ne – könyörgött, és még jobban belemélyesztette a körmeit a
hátamba, mintha meg akart volna kapaszkodni valamiben, ami
valójában nem is volt ott.
Az egész nem több, mint egy álom.
– Álmodunk, Elizabeth. Csak álmodunk. Mindjárt vége lesz.
Még magasabbra tolta a csípőjét. – Nem. Folytasd.
Nem folytattam, hanem letöröltem a könnyeit.
Helytelen volt, amit tettünk.
Összetörten nem lehet jól dönteni.
És mi mindketten darabokban voltunk. Legalábbis a szívünk.
Kicsusszantam a teste melegéből, és az ágy szélére ültem.
Megmarkoltam a matracot. Elizabeth ugyanezt tette az ágy másik
oldalán. Háttal voltunk egymásnak, de így is éreztem a szívdobogását.
– Mi a baj velünk? – kérdezte suttogva.
Végighúztam a kézfejemet a homlokomon, és felsóhajtottam. –
Minden.
– Tudnom kellene valamiről? – kérdezte.
Bár tudtam, hogy nem lát, bólintottam. – Ma van Jamie születésnapja.
Felcsuklott. Hátrafordultam, és láttam, hogy a könnyeit törölgeti. –
Gondoltam. – Felállt, felhúzta a bugyiját, és visszavette a melltartóját.

– Miből?
Odalépett hozzám, és beállt a combom közé. Pillantása a szemembe
mélyedt, ujjaival eligazgatta összekócolódott hajamat, végül a
mellkasomra fektette a tenyerét, mintha ellenőrizni akarná a
szívverésemet. Az ajkát a számra nyomta, de nem csókolt meg, csak
levegőt lehelt belém. – Abból, hogy mennyire vágyódtál utána. Éreztem.
És kiolvastam abból a viharos szemedből, hogy milyen csalódott voltál,
amiért engem öleltél, és nem őt.
– Elizabeth – motyogtam bűntudatosan.
Megrázta a fejét, és ellépett mellőlem. – Semmi baj – mondta, azzal
felkapta a pólóját, majd a pizsamanadrágját is, belebújt, és könnyedén
kilépett az ablakomon. – Talán te is észrevetted az én csalódottságomat,
amikor rájöttem, hogy nem Stevennel szeretkezem.
– Talán az lenne a legjobb, ha ezt az egészet abbahagynánk – szóltam
utána.
Az ablakához érve lófarokba fogta a haját, és mosolyogva
visszafordult. – Talán. – Aztán bemászott a házába, majd, amikor
visszanézett, ravaszul elvigyorodott. – De valószínűleg nem fogjuk
abbahagyni, és tudod, miért? Mert egy kicsit mindketten a múltunk
rabjai vagyunk. Aludj jól.
Visszahanyatlottam az ágyamra, és felnyögtem, mert tudtam, hogy
igaza van.

Tizenhetedik fejezet
ELIZABETH
– Szóval összeszűrted a levet ezzel a Tristan Cole nevű fickóval! –
jegyezte meg Marybeth váratlanul a könyvklub összejövetelén.
– Micsoda? – kérdeztem. A szemöldököm felszaladt a döbbenettől, az
ujjaim megfeszültek a Kisasszonyok fedelén.
– Csak semmi szégyenlősség, drágám. Mindenki tudja a környéken,
hogy együtt lógtok. Ami pedig minket illet… nos, nekünk mindent
elmesélhetsz. Nálunk biztonságban lesznek a titkaid – csicseregte
bizalmasan Susan.
Na persze.
– Le szokta vágni a kertemben a füvet. Ez minden.
– Ezért láttalak az ablakán keresztül távozni hajnali egykor a minap?
Mert a füvedet vágta? – kérdezte egy nő, akivel még sohasem beszéltem.
– Ne haragudj, de ismerjük egymást?
– Ó… Dana vagyok. Nemrég költöztem a környékre.
Gyorsan beilleszkedett. Nem kis erőfeszítésembe került, hogy ne
emeljem égnek a szememet.
– Én mondtam Danának, hogy ez nem lehet igaz. Nem mászhattál ki a
vadember ablakán, hiszen nemrég veszítetted el a férjedet, és senki sem
gyalázza meg egy férj emlékét ilyen rövid idő után – magyarázta
Marybeth. – Az olyan lenne, mintha… meghazudtolnád a hitvesi
esküdet. Márpedig te nem vagy ennyire szívtelen.
Éreztem, hogy görcsbe ugrik a gyomrom. – Nem beszélhetnénk
inkább a könyvről? – kérdeztem fegyelmezett hangon.
De ők tovább nyaggattak. Olyan kérdésekkel bombáztak, amelyekre

magam sem tudtam a válaszokat. Vagy amelyekre nem akartam
válaszolni. Még sohasem telt számomra ilyen lassan az idő. Az egész este
olyan volt, mint egy lassított felvétel, és nem is lehettem volna
boldogabb, amikor véget ért.
– Oké, lányok, viszlát két hét múlva, ugyanebben az időben! –
búcsúzott tőlünk negédesen Susan. – Ne feledjétek, hogy A szürke ötven
árnyalatát fogjuk megvitatni! Remélem, lesz időtök rá, hogy
elolvassátok. Ha gondoljátok, nyugodtan készítsetek jegyzeteket!
Mindenkitől illedelmesen elköszöntem, annak ellenére, hogy az este
folyamán egyetlen szó sem esett a Kisasszonyokról. A könyvklub tagjai
mindvégig rajtam köszörülték a nyelvüket.

Augusztus 23.
A legtöbb ember számára csak egy dátum, de nekem ennél jóval
többet jelentett.
Steven születésnapját.
Egy szimbolikus jelentőséggel bíró pillanatot.
Elvileg nem okozhatott volna különösebb gondot egy nagy nap. Az
apró, jelentéktelennek tűnő emlékek tudtak a legjobban kiborítani.
A hátsó udvarban álló fa törzsének támaszkodtam, és a
napsugarakkal átszőtt kék eget bámultam. Emma Zeusszal játszott a kis
műanyag úszómedencében, amit a nyárra vettem neki, Tristan pedig a
fészerében dolgozott egy félig kész étkezőasztalon.
Egyszer csak egy fehér toll hullott alá a semmiből. Egy aprócska
tollpihe, ami valahogy megérintette a lelkemet. Hatalmas
veszteségérzés söpört végig rajtam. Kétségbeesésemben csapkodni
kezdtem a fejemet a tenyeremmel. A szívem egyre hevesebben vert,
ahogy felidéződtek bennem a Stevennel kapcsolatos emlékek, amelyek
ezúttal oly sebesen jöttek, hogy azt hittem, megfulladok. Szinte lélegezni

sem tudtam. Erőtlenül hagytam, hogy minden ízében remegő testem
végigcsússzon a fa törzse mentén, és a fejemet ütlegelve átadtam
magam a féktelen zokogásnak. – Sajnálom – hüppögtem csak úgy
magamnak. És Stevennek. – Annyira sajnálom, hogy nem tudtalak… –
bömböltem egyre hangosabban, szorosan összeszorítva a szememet.
Egyszer csak két nagy kéz ragadta meg a vállamat, olyan váratlanul,
hogy az ijedtségtől megrándult a testem. – Sss, Elizabeth. Csak én vagyok
– súgta Tristan, aztán lecsúszott mellém a földre, és szorosan magához
ölelt. – Semmi baj.
Belekapaszkodtam a pólójába, a testéhez feszültem, és eláztattam a
könnyeimmel. – Nem tudtam megmenteni… Nem tudtam megmenteni
– zokogtam a pólójába. – Ő jelentette számomra az egész világot, és nem
tudtam megmenteni. Küzdött értem, és… – Nem tudtam folytatni.
A torkomon akadt a szó, és egyébként sem tudtam mondattá rendezni
kusza gondolataimat.
– Ssss… Elizabeth. Itt vagyok. Nincs semmi baj. – Tristan hangja olyan
volt a fájdalmamra, mint a gyógyító balzsam, mégis félő volt, hogy
összeomlok. Hosszú idő óta először csúszott ki a lábam alól a talaj. Úgy
csimpaszkodtam belé, mint a bogáncs, és némán arra kértem, hogy soha
ne hagyjon magamra.
És mintha meghallotta volna, még szorosabban ölelt.
Aztán éreztem, hogy két apró kéz csimpaszkodik a nyakamba, és
magához húz egy kicsike test.
– Annyira sajnálom, kicsim – súgtam Emmának még mindig
remegve. – El sem tudom mondani, mennyire sajnálom.
– Minden rendben lesz, mama – nyugtatott vigasztaló hangon. –
Megígérem.
De tévedett.
Semmi sem volt rendben.
És tudtam, hogy nem is lesz soha.

Éjszaka megeredt az eső. A köntösömben ülve bágyadtam figyeltem,
ahogy az özönvízszerű áradat a földre zúdul. Az esővel együtt sírtam;
képtelen voltam összeszedni magam. Emma a másik szobában aludt, és
Tristan kivételesen megengedte, hogy Zeusz mellette maradjon
éjszakára.
Bár múlna el, rimánkodtam szótlanul. Bár múlna el ez a fájdalom.
Kimásztam az ablakon, és Tristan házához osontam. Pillanatokon
belül bőrig áztam, de nem törődtem vele. Megkocogtattam az üveget,
mire ő, meztelen felsőtesttel, az ablakhoz lépett, és végigjáratta rajtam
kutató pillantását. Ahogy az ablakpárkányra támaszkodott, kirajzolódtak
szépen kidolgozott izmai.
– Ma nem – mondta a szája. – Menj vissza, Elizabeth.
A szemem még égett a rengeteg sírástól. A szívem fájt a hiábavaló
vágyódástól. – De én maradni akarok – vitatkoztam.
– Nem.
Az ujjaim megmarkolták a köntösömet összetartó övet. Kioldottam,
és hagytam, hogy az átázott darab a földre csússzon. Nem maradt rajtam
más, csak a melltartóm és a bugyim. – De.
– Jézus Krisztus! – mormogta Tristan, és egy gyors mozdulattal
kinyitotta az ablakot. – Bújj be gyorsan!
Nem kellett kétszer mondania. A víz sötét tócsába gyűlt a lábam
körül, ahogy megálltam előtte. Annyira fáztam, hogy a fogam is
vacogott. Bár lehet, hogy a fájdalom volt rám ilyen hatással. – Kérdezd
meg, hogy akarom.
– Nem. – A hangja határozott volt, de kerülte a pillantásomat.
– Úgy, mintha szerelmes lennél belém.
– Elizabeth…
– De durván is csinálhatod, ha ahhoz van kedved.
– Hagyd abba.

– Nézz rám, Tristan.
– Nem.
– Miért nem? – kérdeztem, és bár hátat fordított, szorosan
hozzásimultam. – Akarsz te engem egyáltalán?
– Miért kérdezel olyat, amire tudod a választ?
Megráztam a fejem. – Talán nem találsz szépnek? Nem vagyok olyan
csinos, mint amilyen ő volt? Vagy nem vagyok annyira jó?
Megpördült, és a vállamra tette a kezét. – Ne csináld ezt, Elizabeth.
– Akkor dugj meg! – kiáltottam, és végigfuttattam az ujjaimat a
mellkasán. – Szeretkezz velem, Tristan.
– Nem tudok.
A mellére csaptam. – De miért nem? Én hagytam, hogy megérints,
amikor elfogott a vágy a feleséged után. És mert úgy éreztem, arra van a
legnagyobb szükséged, hagytam, hogy megkefélj. Hagytam… – Elhalt a
hangom, és ismét rám tört a zokogás. – Én hagytam, hogy… Te miért
nem?
Elkapta a csuklómat, így, bármennyire haragudtam is rá, nem
püfölhettem tovább a mellét. – Mert szét vagy esve. Még sohasem
láttalak ennyire összetörtnek.
– Ne beszélj. Inkább szeretkezzünk.
– Nem.
– Miért nem?
– Azért, mert nem megy.
– Ez nem válasz.
– De az.
– Nem, nem, nem. Hogy lehetsz ennyire gyáva? Mondd meg, hogy mi
az ördögért nem akarsz lefeküdni velem! Hallod? Miért?
– Mert én nem ő vagyok! – üvöltötte, és alaposan megrázott. – Én nem
Steven vagyok, Elizabeth. Nem az vagyok, akire vágysz.
– De az lehetnél. Ha akarnál, az lennél.
– Nem – ismételte hajthatatlanul. – Többé nem lehetek az.

Ellöktem magamtól. – Gyűlöllek! – visítottam. A torkomat égető
könnyek egyre sebesebben peregetek végig az arcomon. – Meg sem
tudom mondani, mennyire gyűlöllek! – Bár kiabáltam, nem Tristannek
szántam a szavaimat. – Gyűlöllek, amiért elhagytál. Meg tudnálak
fojtani! Istenem, nem kapok levegőt! Nem kapok levegőt! – Aztán
belezuhantam Tristan ölelő karjába.
Ennyire még sohasem omlottam össze.
Remegtem, sikítoztam, és közben éreztem, hogy meghal bennem
valami.
De Tristan a karjában tartott, és megőrizte széthullani készülő
lelkemet.

Tizennyolcadik fejezet
ELIZABETH
Két hétig vártam, mire újra Tristan szeme elé mertem kerülni. Zavarban
voltam; szégyelltem, ahogy összeomlottam a szobájában, mégis, amikor
áthívott, és felajánlotta, hogy újítsam fel az otthonát, úgy éreztem, le kell
győznöm a félelmemet.
– Jól vagy? Mintha nem lennél önmagad – jegyezte meg, miközben
Emmával együtt a háza felé sétáltunk. Nem is voltam, hiszen még
mindig kellemetlenül éreztem magam a történtek, leginkább a
szétesésem miatt.
– Persze, jól vagyok – hazudtam. Beléptem a házába. – Csak próbálom
felmérni a teendőket. Tristan természetesen átlátott a hamis
mosolyomon.
– Akkor jó. Nos, gyakorlatilag azt csinálsz a házammal, amit akarsz.
Minden felújításra szorul benne. A nappali, az étkező, a fürdőszoba, a
hálószobám, és leginkább a konyha. És azt sem bánnám, ha a
dolgozószobámban is megszűnne a csatateret idéző állapot.
Bementem a dolgozószobába, ahol szinte a mennyezetig értek a falak
mentén felállított dobozok. Az íróasztala majdnem összeroskadt a lapján
felhalmozott holmik miatt. Tristan, Emma és Zeusz már a következő
helyiség felé tartott, amikor felfedeztem egy papírhalom alól
kikandikáló nyugtát. Szórakozottan a kezembe vettem, és elolvastam.
Ötezer fehér toll.
Elsőbbségi szállítással.
Felnyitottam az egyik doboz tetejét. A szívverésem is elállt, amikor
megláttam benne a tollal teli zsákocskákat. Ezek szerint mégsem Mr.

Henson boltjából hozta őket Tristan, hanem rendelte őket valahonnan.
És egyszerre több ezret, hogy Emmának ne fájjon többé a szíve.
Tristan…
– Jössz már, Elizabeth? – hallottam a hangját. Lecsuktam a doboz
tetejét, és utánuk siettem.
– Aha. Már itt is vagyok. – Megköszörültem a torkomat, és
rámosolyogtam. – És a fészerrel mi legyen? – kérdeztem. – Ha akarod,
azt is szívesen rendbe teszem.
– Nem, a fészer tiltott terület. – Egy pillanatra elhallgatott. – Oda nem
mehet be senki.
Nem kellett megmagyaráznia, miért. – Akkor végeztünk is –
mondtam némi nézelődés után. – Mindent megtudtam, amire
szükségem lehet. Majd lerajzolom az ötleteimet, és összeállítok egy
anyag- és színmintát. Abból kiválaszthatod majd azt, ami a legjobban
tetszik. Most viszont mennem kell.
– Nagyon sietsz.
– Igen. Tudod… – pillantottam Emma felé, aki, visszavonulva a saját
kis világába, elmélyülten játszott Zeusszal. – Emma ma nem alszik
otthon, és össze kell készítenem a holmiját.
Tristan közelebb lépett hozzám, és halkan megkérdezte. – Haragszol
rám? Az éjszaka miatt, amikor átjöttél…
– Nem – sóhajtottam. – Inkább magamra haragszom. Te semmi
rosszat nem tettél.
– Biztos?
– Biztos, Tristan. Amikor a legnagyobb szükségem volt rá, magadhoz
öleltél. – Elmosolyodtam. – De talán jobb lesz, ha a jövőben nem
használjuk egymást, és inkább magunkban emlékezünk. Ami köztünk
van, azt, úgy tűnik, nem tudom kezelni.
Elkomorodott, majd mint aki csalódott, lehajtotta a fejét, de aztán
ismét rám nézett, és ekkor már apró mosoly játszott az ajka körül. –
Szeretnék mutatni valamit neked és Emmának.

A háza végéhez vezetett bennünket, és kinyitotta a hátsó ajtót.
Odakint már megkezdődött a tücskök esti koncertje. Békés,
megnyugtató hang volt.
– Hová megyünk? – kérdeztem.
A sötét erdő felé biccentett, majd felkapott egy elemlámpát. Nem
tettem fel több kérdést. Megfogtam Emma kezét, és elindultunk Tristan
mellett. Némán sétáltunk be az éjszakai erdő mélyébe.
Az égbolt tele volt csillagokkal, és a tavaszi levegő édes-nedvesen ölelt
körül minket, miközben a fák búskomor árnyai között lépdeltünk. Az
ágak halk sustorgással zárultak össze mögöttünk, amikor félrehajtottuk
őket az útból. – Már majdnem ott vagyunk – szólalt meg egyszer csak
Tristan.
De hol?
Amikor odaértünk, azonnal tudtam, hogy ez az a hely, és azt is rögtön
láttam, hogy miért. A szépsége miatt. A szám elé kaptam a kezemet,
hogy fel ne kiáltsak. Féltem, ha bármilyen hangot kiadok, a szépség
eltűnik. Egy apró folyócska csordogált előttünk. Még csak nem is
fodrozódott a vize, mintha minden benne élő lény nyugovóra hajtotta
volna a fejét. Egy öreg kőhíd vezetett át rajta, amelynek a repedéseiben
virágok nyíltak, tökéletes látványt nyújtva az éjszakai hold fényében.
– Zeusszal bukkantunk rá erre a helyre – magyarázta halkan Tristan,
miközben átsétált a hídon, és leült. – Amikor nyugalomra vágyom, vagy
rendezni akarom a gondolataimat, mindig idejövök.
Mellé ültem, lerúgtam a cipőmet, és bedugtam a lábamat a hideg
vízbe. Emma és Zeusz ugyancsak a vizet csapkodta, vidáman, boldogan.
Tristan felém fordult, és olyan mosollyal ajándékozott meg, amitől
felfelé görbült az én ajkam is. Megvolt neki az a tulajdonsága, hogy
egyetlen mosolyával vagy pillantásával ráébresztette az embert a saját
értékeire. Szerettem volna, ha többet mosolyog.
– Amikor ideköltöztem, mindig mérges voltam. Hiányzott a fiam.
Hiányzott a feleségem. Bár nem kellett volna, gyűlöltem a szüleimet.

Valamilyen oknál fogva az volt a legkönnyebb, ha őket hibáztatom a
történtekért. Mintha őket terhelte volna a felelősség azért, hogy
meghaltak a szeretteim. Könnyebb volt rájuk haragudni, mint
szomorkodni az engem ért veszteség miatt. A harag csak akkor szállt el
belőlem egy rövid időre, amikor idejöttem, és együtt lélegeztem a
fákkal.
Először nyílt meg ennyire előttem.
Kérlek, ne zárkózz be megint.
– Örülök, hogy rábukkantál egy olyan helyre, ahol, ha csak rövid
időre is, megtalálod a lelki békét.
A pillantása körbetáncolt, és sokat tudó mosolyra húzódott a szája. –
Igen, én is. – Ujjaival vakargatni kezdte újra növekedésnek indult
szakállát. – És mivel a jövőben már nem használjuk egymást,
megosztom veled. Itt biztosan megtalálja a békét a te lelked is.
Elmosolyodtam. – Köszönöm.
Válaszul csak biccentett.
Emma beleugrott a folyóba, és vad csapkodásával minket is teljesen
eláztatott. Bár a legszívesebben jól megszidtam volna, az arcát
beragyogó boldog mosoly és Zeusz önfeledt vidámsága láttán inkább
befogtam a számat.
– Köszi, hogy elhoztál ide minket, Madár! – kiáltotta izgatottan. –
Szuper ez a hely!
– Szívesen – válaszolta mosolyogva Tristan.
– Örülök, hogy a lányom kedvel téged. Máskülönben többé szóba sem
állnék veled.
Felkacagott. – Én is örülök, hogy a kutyám odavan érted.
Máskülönben azt hinném, hogy pszichiátriai eset vagy. Márpedig egy
gazdának bíznia kell a kutyája ösztöneiben. Az állatok jobban meg
tudják ítélni mások jellemét, mint az emberek.
– Tényleg?
Tényleg. – Elhallgatott, majd elgondolkozva a hajába túrt. – Miért

szólít a lányod Madárnak?
– Ó… Mert amikor először találkoztunk, köcsögnek neveztelek, mire ő
megkérdezte, hogy mit jelent a szó, amikor emberre mondjuk. Azonnal
tudtam, hogy szülőhöz méltatlan szót használtam, és azzal
magyaráztam ki magam, hogy nem köcsögnek, hanem vöcsöknek
szólítottalak, hozzátéve, hogy a vöcsök egy ragadozó madár.
– Tehát azóta azt hiszi, hogy egy madár vagyok, ráadásul olyan,
amelyik kisebb állatokkal táplálkozik.
– Szerintem inkább azt a fajta madarat látja benned, amelyik, mielőtt
felfalná a kisebbeket, eljátszik velük egy kicsit.
Megrázkódott kissé. – Értem. Máris jobban érzem magam.
– Akkor jó – mondtam nevetve.
– Elizabeth?
– Igen?
– Tudom, hogy nem folytathatjuk, amit eddig csináltunk, de barátok
még lehetünk, ugye?
– Azt hittem, nem tudod, hogy kell barátkozni.
– Nem is tudom – sóhajtotta, és megvakarta a tarkóját. – De azt
reméltem, hogy te majd megmutatod nekem.
– Miért én?
– Mert te hiszel a jóban, még így is, hogy össze van törve a szíved. És
én már nem is emlékszem arra, hogy mi a jó.
Ez elszomorított. – Mikor volt az utolsó alkalom, amikor igazán
boldognak érezted magad, Tristan?
Nem válaszolt.
Ettől még szomorúbb lettem. – Persze hogy lehetünk barátok –
mondtam végül.
Úgy véltem, mindenki megérdemel legalább egy barátot, akiben
megbízhat, és akivel megoszthatja a titkait, a félelmeit, a bűntudatát
vagy az örömeit. Valakit, aki a szemébe nézve biztosítja arról, hogy
elfogadja annak, aki, és tökéletesnek tartja akkor is, ha sebzett. És

Tristan ezt jobban megérdemelte, mint bárki más. Olyan szomorúság,
annyi bánat bujkált a szemében, hogy nem akartam semmi mást, csak
magamhoz ölelni, és biztosítani arról, hogy jó ember. Elég jó ahhoz,
hogy bárki barátja legyen.
De nem az enyém. Igazából nem akartam a barátja lenni, mert
tudtam, hogy átlát a magamra erőltetett hamis boldogságon, és
bármikor a fejemre olvashatja, ha mással nem, a pillantásával, hogy a
sérüléseim és hegeim ellenére még teljes ember vagyok.
Tristan összevonta a szemöldökét, és úgy nézett rám, mintha először
látna. Én meg úgy, mintha ez lenne az utolsó találkozásunk. Egyikünk
sem akart még csak pislogni sem. A pillanat komolyságától mindketten
kezdtük kényelmetlenül érezni magunkat. Egyszerre köszörültük meg a
torkunkat, de én voltam az, aki először megszólalt. – Túl nagy falatnak
tűnik, ugye?
– Annak. Úgyhogy… beszéljünk inkább valami másról. – A hajába túrt,
és valóban témát váltott. – Amikor a füvedet nyírtam, mintha A szürke
ötven árnyalatát láttam volna a kezedben.
Elvörösödtem, és meglöktem. – Ne ítélj elhamarkodottan, rendben?
A könyvklub következő összejövetelére olvasom. Meg azért, mert jó.
– Nem ítélkezem. Vagyis… de. Egy kicsit.
– Ne mondj véleményt olyasmiről, amit még nem próbáltál –
vetettem oda ellenségesen.
– Ó? És te már kipróbáltál belőle valamit? – Önelégült képpel várta a
válaszomat. Szinte éreztem, ahogy lángra lobban az arcom.
Megrázkódtam, és úgy döntöttem, hogy ideje hazamennünk. – Hogy te
mekkora seggfej vagy – motyogtam, majd odakiáltottam Emmának: –
Gyere, kicsim. Ideje hazamennünk, mert a végén még lekésed az ott
alvós bulidat.
– Rossz irányba mentek – jegyezte meg szórakozottan Tristan.
Megálltam, megfordultam, elsétáltam mellette, és elindultam az
ellenkező irányba. – Akkor is seggfej vagy – mondtam, és rávillantottam

a legszélesebb mosolyomat. Ő visszamosolygott, és hozzám igazította a
lépteit. Emma és Zeusz vidáman szökdécselt mögöttünk.

Éjjel fél tizenegy volt, amikor meghallottam az ajtómon a dörömbölést.
Kivonszoltam magam az ágyamból, és az ajtóhoz támolyogtam. Susan
állt a küszöbön összefont karral, előtte Emma pizsamában, az egyik
kezében Bubbával, a másikban a táskával, amelybe a holmiját
csomagoltam.
– Susan, mi történt? – kérdeztem riadtan. – Emma, kislányom, jól
vagy? – Emma nem válaszolt, inkább a földre szegezte a tekintetét, mint
aki zavarban van. Visszafordultam Susanhoz. – Mi történt?
– Mi történt, mi történt… – sziszegte. – Az történt, hogy a drágalátos
kicsikéd zombitörténetekkel kezdte riogatni a többieket, és a frászt
hozta rájuk. Most ott van a nyakamon tíz kislány, akik nem mernek
elaludni, mert attól félnek, hogy rosszakat fognak álmodni!
Elkomorodtam. – Sajnálom. Biztos vagyok benne, hogy Emma nem
akart ártani senkinek. Ha akarod, átmegyek, és beszélek a lányokkal. De
szerintem félreértés az egész.
– Félreértés? – pufogott Susan. – Úgy járkált közöttük, mint egy
élőhalott, és megfenyegette őket, hogy kikanalazza az agyukat! És te
még azt állítottad, hogy nem érte trauma Steven halála miatt!
– Nem is! – mondtam, miközben fortyogni kezdett bennem a harag.
Lepillantottam Emmára, és észrevettem a szemében a könnyeket.
Lehajoltam, és magamhoz vontam. – Semmi baj, kicsim.
– Már hogyne lenne! Szemmel láthatóan professzionális segítségre
van szüksége.
– Emma, drágaságom, fogd be gyorsan a füledet! – mondtam, és
Emma szót fogadott. Az egész bensőm megfeszült, annyira kihúztam
magam, hogy egyenesen Susan szemébe nézhessek. – Most mondani

fogok valamit, amit nagyon komolyan gondolok. Ha még egy szót szólsz
a lányomról, egyszerűen seggbe rúglak, leráncigálom a fejedről a
póthajadat, és megmondom a férjednek, hogy a vegyesbolt pénztáros
fiújával kefélsz.
– Hogy merészelsz! – kiáltotta levegő után kapkodva.
– Hogy merészelek? Én? Hogy merészelsz te ideállni elém, és ilyen
alpári, lekicsinylő módon beszélni a lányomról? Itt az ideje, hogy elhúzd
a csíkot!
– El is húzom! Te pedig tartsd magad távol a könyvklubtól! Nem
kérünk a káros energiádból meg az életstílusodból! És tartsd távol a
kölyködet Racheltől! – parancsolta a már távozófélben lévő Susan.
– Ne aggódj! – kiáltottam utána. – A közelébe sem engedem! – Van
valami, ami minden szülőben egyformán működik, ha valaki
becsmérelni kezdi a gyermekét: anyatigrisekké válnak, és mindent
megtesznek annak érdekében, hogy megvédjék a kicsinyüket a világ
farkasaitól. Nem voltam büszke arra, amit Susannek mondtam, de a
szívem mélyéből fakadt, és minden egyes szót komolyan gondoltam.
Bementünk Emmával a nappaliba, és leültettem. – Mama, a lányok
azt mondták rám, hogy korcs vagyok, mert szeretem a zombikat meg a
múmiákat. Nem akarok korcs lenni!
– Nem is vagy az – nyugtatgattam, és szorosan magamhoz öleltem. –
Te így vagy tökéletes.
– Akkor meg miért mondtak ilyeneket?
– Azért mert… – kezdtem, de el is hallgattam, mert nem találtam a
megfelelő szavakat. – Azért, mert néha előfordul, hogy az emberek nem
tudják elfogadni a másságot. Te tudod, hogy a valóságban nincsenek
zombik, igaz? – Bólintott. – És nem akartad megijeszteni a többieket?
– Dehogy! – kiáltotta. – Csak szerettem volna Hotel Transylvaniát
játszani. Nem ijesztgetni akartam őket. Csak barátkozni akartam velük.
Azt hittem, megszakad a szívem.
– Mi lenne, ha a mamával játszanál?

Megrázta a fejét. – Nem akarok.
– És ahhoz mit szólnál, ha megnéznénk egy rajzfilmet a Netflixen,
aztán ott aludnál velem, a hálószobámban?
Felragyogott a szeme, és végleg elapadtak a könnyei. – Szuper!
Legyen a Bosszúállók, jó? – Merthogy az én kislányom legalább annyira
szerette a szuperhősöket, mint az apukája.
– Legyen! – adtam meg magam mosolyogva.
Alighogy Hulk megjelent a képernyőn, Emmát elnyomta az álom.
Átvittem az ágyába, és megpusziltam a homlokát. Elmosolyodott, mire
én visszamentem a szobámba, hogy megkeressem a saját álmaimat.

Tizenkilencedik fejezet
ELIZABETH
– Tristan – motyogtam elgyengülten. A légzésem egyenetlen volt, és
egyre hangosabb.
A keze végigsimított az arcomon. – Szopjad. Lassan – parancsolta,
amint a hüvelykujja szétnyitotta az ajkamat majd becsusszant a számba,
hogy szophassam, lágyan, érzékien, miközben ő ki-be mozgatta, míg
végül el nem húzta, de csak azért, hogy végigszánthasson vele a
nyakamon, a melltartópántom mellett, a dekoltázsom vonalán, meleg,
nedves csíkot hagyva a bőrömön. A mellbimbóm megmerevedett az
érintésétől, és felkínálta magát a becéző nyelvének.
– Gyönyörű vagy – súgta. – Kibaszottul gyönyörű.
– Nem kellene ezt tennünk – nyögtem, amikor megéreztem a kemény
férfiasságát a bugyimon át. De igen, gondoltam. – Megbeszéltük, hogy
nem csináljuk többet… – Súlyosnak éreztem a mellemet, és éhesen
vártam, hogy Tristan végre elmerüljön bennem. Azt akartam, hogy
fordítson meg, emelje fel a lábamat, és úgy tegyen a magáévá,
keményen, vadul. Mit sem törődve az ellenkezésemmel – ezt is vártam
tőle –, az egyik kezével megmarkolta a hajamat, a másikat pedig lefelé
csúsztatta, a fekete csipkebugyim felé.
– Nedves vagy – mondta, és közelebb hajolt. Végigfuttatta a nyelvét az
arcomon, a szája évődve a számra siklott, és miközben becsúsztatta a
nyelvét az ajkam közé, azt suttogta: – Mindenhol meg akarlak ízlelni. Az
ujjai a bugyimon időztek; a lélegzetem is elakadt, amikor a hüvelykujja
a vékony anyagon át körözni kezdett a csiklómon.
– Kérlek! – könyörögtem. A hátam ívbe feszült, és minden porcikám

arra vágyott, hogy háruljon el az a vékony akadály az ujjai elől.
– Nem itt – mondta, és ülő helyzetbe húzott. Közben az ujjaival
félrecsúsztatta a bugyimat, majd lehajolt, és a nyelve belekóstolt a
nedveimbe. A csípőmet akaratlanul is a szája felé toltam, és
belekapaszkodtam a hajába. Amikor felemelte a fejét, megkereste a
számat, és felkínálta a nyelvemnek a saját ízeimet. – Mutatni akarok
neked valamit – motyogta az ajkamba.
Mutass. Bármit.
A pillantásom a bokszeralsóját megfeszítő erekciójára esett, és
elmosolyodtam, mire leemelt az ágyról, és nekitámasztott a hozzánk
legközelebb eső ajtónak. – Mennyire akarod? – kérdezte. Nagyon,
gondoltam, mert nem bírtam megszólalni. A szívem vadul kalapált;
már-már attól tartottam, hogy nem bír lépést tartani a vágyaimmal, és
felmondja a szolgálatot. Szerettem volna elveszni Tristanben, átadni
magam az altestemhez feszülő csípőjének, keményen rángatózó
férfiasságának.
– Szeretném megmutatni a szobát – súgta a fülembe, majd
néhányszor végigfuttatta a nyelvét a cimpámon.
– Mmm – motyogtam, miközben végigcipelt a folyosón. Tőlünk balra
volt egy szoba, amit nem vettem észre korábban. – Mi ez?
Száját gyengéden a számhoz nyomva elhallgattatott. – A zöld szobám
– dörmögte, és berúgta az ajtót.
– A mid? – kérdeztem, de még mielőtt válaszolhatott volna,
elfordultam, és megpillantottam a zöld bútorokkal teli helyiséget. Volt
ott minden. Zöld ostorok, zöld műfarkak, mindenféle kütyü. – Mi a… –
kezdtem, de az ámulat a torkomra fojtotta a szót. – Elég fura ízlésed van,
bébi…
– Tudom – felelte elmélyült hangon. Amikor visszafordultam hozzá,
akkorát sikítottam, hogy azt hittem, szétreped a torkom. Mert aki a
karjában tartott, az nem Tristan volt többé, hanem egy zöld óriás, zölden
lobogó szemmel. – A Hihetetlen Hulk most fel fog falni – mondta kéjesen.

– Jesszusom! – kiáltottam félelemtől remegő hangon, miközben
megpróbáltam magamhoz térni ebből a furcsa, kicsavart álomból. Mire
kinyitottam a szememet, Tristan már a hálószobája ablakában állt, és
engem figyelt.
– Jól vagy? – kérdezte.
Végignéztem magamon, és láttam, hogy csak egy ujjatlan rózsaszín
póló van rajtam melltartó nélkül, fehér bugyival. Ismét felsikítottam, és
a nyakamig húztam a takarót. – Tűnj el! Hallod? Mi a jó istent bámulsz?
– sziszegtem magamból kikelten.
– Bocsánat. Hallottam, hogy sikítottál, és… – Elhallgatott, és
csodálkozva felvonta a szemöldökét. Majdnem keresztüldöfött a
pillantása. – Csak nem erotikus álmod volt? – kérdezte kuncogva, és
hogy fel ne kacagjon, a szájára tapasztotta a kezét. – De! Erotikus álmod
volt!
– Ne bámulj már, hallod? – kiáltottam rá, majd mérgesen kiugrottam
az ágyból, és behúztam a függönyömet.
– Ugye, ugye, rossz kislány… Megmondtam, hogy ne olvasd azokat a
könyveket.
Elvörösödve zuhantam vissza az ágyamra, és a fejemre húztam a
takarót.
Az a rohadt Hihetetlen Hulk! Ez a pimasz Tristan Cole!

Huszadik fejezet
ELIZABETH
– Egész nap kerülöd velem a szemkontaktust – mondta Tristan,
miközben átpakolt néhány polcot a Hasznos Holmikban. A pult mellett
ültem, és a gyógynövényeket keverő Mr. Hensont figyeltem. Emma és
Zeusz ide-oda szaladgált a helyiségben, a legkülönfélébb tárgyak után
kutatva. Hetente legalább egyszer biztosan beugrottunk Mr. Hensonhoz
egy teára, egy forró csokira vagy egy kártyavetésre. Kezdtem
megszeretni a helyet. – Nem kell szégyenkezned miatta. Biztos vagyok
benne, hogy mindenkivel előfordul.
– Mi a fenéről beszélsz? Sem téged nem kerüllek, sem a nyavalyás
pillantásodat. Fogalmam sincs, honnan veszed, hogy bármi történt
volna velem – pufogtam, ügyelve arra, hogy véletlenül se kelljen a
szemébe néznem. Nem akartam megint elvörösödni, márpedig
pontosan ez történt, ha véletlenül mégiscsak összenéztünk, ráadásul azt
képzeltem, hogy a mellkasán szétnyílik az ing, és ő dühöngő, zöld
szörnnyé változik.
– De hát tényleg nem tehetsz róla, hogy erotikus álmod volt – jegyezte
meg tényszerűen.
– De nem volt erotikus álmom – ismételtem meg tagoltan, mégis
bűntudattal átitatott hangon.
Tristan, gonoszkodó mosollyal az arcán, megpróbálta elmagyarázni
Mr. Hensonnak a helyzetet. – Elizabethnek tegnap éjjel erotikus álma
volt.
– Fogd be, Tristan! – kiáltottam, és kétségbeesésemben az asztalra
csaptam. Az arcom olyan vörös volt, mint a cékla, és minden

igyekezetem ellenére tovább forrósodott.
Mr. Henson rám pillantott, aztán a készülő teámra, és elgondolkozva
hozzáadott még néhány gyógynövénylevelet. – Teljesen normális
jelenség – dünnyögte.
– És legalább kellemes volt? – cukkolt tovább Tristan. Magamban már
azon gondolkodtam, milyen módon fogom kiverni belőle a szuszt.
Természetesen tagadni akartam továbbra is, és szóra is nyitottam a
számat, de végül nem jött ki hang a torkomon, így a kezembe temettem
az arcomat. – Nem akarok beszélni róla.
– Na! El kell mesélned! – unszolt tovább, majd odatelepedett mellém
egy bárszékre.
Elfordultam tőle.
Ő megragadta a székemet, és visszafordított.
– Ó, a francba! – motyogta, és láttam a szemén, hogy derengeni kezd
neki valami.
– Mondtam, hogy fogd be! – nyöszörögtem kétségbeesetten, továbbra
is kerülve a pillantását.
– Hiszen te rólam álmodtál! – üvöltötte elégedetten, mire teljes
erőmből a vállába bokszoltam.
Mr. Henson arca megrándult. – Micsoda fordulat!
Tristan komisz mosolya megpecsételte a sorsomat. Én. Most.
Meghalok! Közelebb hajolt, és a fülembe súgva azt kérdezte: – Benne
volt az álmodban a nyelves trükköm? Tudod, amit az ajkaddal szoktam
csinálni…
Megint elpirultam. – Melyik ajkamra gondolsz? – kérdeztem vissza,
ugyancsak súgva.
A szája körül még jobban elmélyült a farkasvigyor. – Nem piszkos egy
kicsit a fantáziád?
Letoltam magam a bárszékről, és Mr. Hensonra néztem. – Kaphatnám
inkább elvitelre?
– Ugyan, Elizabeth! – erősködött Tristan, szemmel láthatóan mulatva

a zavaromon. – Tudnom kell, mi történt pontosan. – Rá sem
hederítettem, hanem átvettem Mr. Hensontól a műanyag poharat.
– Mostantól nem beszélek veled – vetettem oda neki, már
elmenőfélben. – Gyere, Emma! Megyünk!
– Legalább egy apró részletet árulj el! – fogta könyörgőre Tristan.
Nagyot sóhajtva visszafordultam hozzá. – Bevittél egy zöld szobába,
ahol zöld szörnnyé változtál, és azt mondtad, fel fogsz falni, de hogy ne
akadjak meg a torkodon, előbb összetöröd a csontomat, és mindent meg
is tettél azért, hogy így legyen.
Tristan pislantott egyet. Aztán még egyet. Amikor rám nézett,
értetlenséget tükrözött a tekintete. – Micsoda?
Nyilvánvaló zavarodottságát látva majdnem elnevettem magam. – Te
akartad tudni.
– Te aztán tényleg, de tényleg páratlan vagy, tudod?
Mr. Henson elmosolyodott. – Valami hasonló történt velem 1976
nyarán.
– Magának is erotikus álma volt? – kérdeztem bambán.
– Sajnos nem, drágám – felelte. – Viszont ide-oda dobáltak egy zöld
szobában.
Ez volt az egyik legkínosabb pillanatom, amióta visszaköltöztem
Meadows Creekbe. – Nem akarom hallani – mondtam. – Inkább
elmegyek. Köszönöm a teát, Mr. Henson.
– Ma még levágom a kertedben a füvet – szólt utánam Tristan.
Bár tudtam, hogy ezúttal nincs mellékzöngéje a szavainak,
elvörösödtem, akár a rák.

Aznap délután átjött hozzám Faye, hogy kiválasszuk a legjobb mintákat
és színeket Tristan házához. Én kértem, hogy segítsen, mert mindig jó
szeme volt az apró részletekhez.

A tornácon ültünk a három mintakészlettel, amit korábban már
összeállítottam, de ahelyett, hogy a feladatra koncentrált volna, Faye a
füvemet nyíró, jóképű férfit bámulta. A férfi lábfején Emma állt, aki meg
volt győződve róla, hogy jobban ért a fűnyíráshoz, mint Tristan, ezért
ragaszkodott hozzá, hogy ezúttal ő is kivegye a részét a munkából.
Közben folyamatosan Tristan munkáját szapulta, mondván, hogy nála
rondábban senki sem vágott még füvet. Tristan csak mosolygott, és
időnként visszaszólt valami csípőset. Faye félelmetesnek találta az
átalakulást, amin Tristan az utóbbi időben átesett. Most találkoztak
először, amióta levágta a szakállát, felfedve határozott, de csinos
vonásait. És mosolyogni sem látta még soha. Annak, hogy időközben
újra növekedésnek indult a borostája, én magam csak örülni tudtam,
mert majdnem annyira kedves volt számomra a szakálla, mint a
mosolya.
– Ezt nem hiszem el! – sóhajtotta Faye. – Ki gondolta volna, hogy ez az
elvadult, örökké piszkos hippi, ez a seggfej, tulajdonképpen egy klassz,
dögös pasi?
– Elvadult, dögös, és ha őszinte akarok lenni, egy kicsit több is.
Faye rám nézett, és egy kicsit ostobán elvigyorodott. – A francba.
Tetszik neked.
– Mi? Nem! Csak segít néha a ház körül. Többnyire a fűnyírásban.
A hangja kiabálásként hatott, amikor újra megszólalt – hiába, Faye
sohasem tudta, hogy mi a diszkréció. – Biztos, hogy csak fűnyírásról van
szó? Duguláselhárítással nem foglalkozik?
– Faye! Halkabban!
– Vagy mosogatni nem szokott véletlenül? Mindig olyan piszkosak az
edényeid!
– Nem hiszem el, hogy ezt csinálod – torkoltam le mérgesen. – Azért
hívtalak, hogy segíts. Szerinted milyen színek lennének a
legmegfelelőbbek a nappaliba meg az étkezőbe? Vedd figyelembe, hogy
a berendezést jobbára fabútorok alkotnák. Tristan szívesen dolgozik

fával, és rengeteg…
– Tényleg? És milyen a fája? Vastag? Kemény? Bütykös? Vagy hosszú
és sima?
Összeszűkült a szemem. – Neked mindig a malacságokon jár az
eszed?
– Mindig, cukorfalat. Mindig. És hiába tagadsz. Látom rajtad, hogy
odavagy érte.
– Nem vagyok oda senkiért.
– Dehogynem.
Tristan felé fordultam, és amikor láttam, hogy ő is engem bámul,
liftezni kezdett a gyomrom. – Na, jó. Tényleg tetszik – feleltem súgva.
– Jézusom, Liz. Csak te eshetsz bele egy seggfejbe, akiről aztán kiderül,
hogy még Brad Pittet is kenterbe veri. Ráadásul ő is Tristan, mint Pitt a
Szenvedélyek viharában. Vágod?
– Hogy ez nekem eddig nem jutott eszembe!
– Pedig majdnem minden klappol, nem?
Elnevettem magam. – De. Majdnem.
Közelebb hajolt hozzám, és tanulmányozni kezdte az arcomat. – Ez
meg mi?
– Mire gondolsz?
– Erre az álmatag vigyorra, ami beragyogja a képedet! Szinte csöpög
belőle a szex! Atyavilág! Te lefeküdtél vele!
– Micsoda? Nem. Én…
– Ne akarj átvágni egy szexszakértőt, Liz. Te felállítottad neki!
Mint a kislány, akit először csókoltak meg életében, szégyenlősen
elvigyorodtam. – Fel. Olyan merev lett, mint a partvisrúd.
– Édes istenem! Igen! – Faye megkövülten állt a tornácon, és olyan
kántálásba kezdett, mint egy javasasszony. – IGEN! IGEN! IGEN! Épp
ideje volt, hogy valaki leszedje a pókhálóidat!
Tristan felénk fordult, és felvonta a szemöldökét. – Minden rendben,
hölgyek?

Vihogva visszanyomtam Faye-t a székre, csak aztán válaszoltam: –
Persze. Minden oké.
– Beleértve azt az izmos popsit is – folytatta Faye gonoszkodó hangon.
– Milyen volt? Mesélj!
– Elég, ha annyit mondok, hogy elneveztem a…
Faye szemét elhomályosították a könnyek, és a szívéhez kapott. – Ó,
istenem. Kezd felnőni a kicsi lány. És milyen nevet adtál neki?
– Hihetetlen Hulk.
Megrándult az arca. – Mit?
– Hihe…
– Nehogy elismételd, az előbb is hallottam. Arról a zöld szörnyről
nevezted el? Liz, ugye nem zöld a pénisze? Mert ha igen, be kell adatnod
magadnak egy tetanuszt. – Elhallgatott, és tetőtől talpig végigmért. – Azt
hittem, ennél azért magasabbra állítottad a lécet.
Felnevettem. – Ha elmondom, mi a helyzet velem és Tristannel, nem
fogsz kioktatni?
– Dehogy! Hova gondolsz?
– Csak azért szexeltünk, hogy Steven és Jamie emlékét életben
tartsuk. Úgy tettünk, mintha tényleg velük lettünk volna, és azt
reméltük, hogy így… újra átélhetjük a régi érzéseket.
– Úgy érted, Stevent képzelted Tristan helyébe, amikor keféltetek?
– Úgy. És eleinte így is történt. De abbahagytuk. Túlságosan elragadtak
az érzelmek, és többé nem tudtam kezelni a helyzetet.
– És közben megtetszett neked.
– Igen. Ami elég kínos, mert ő meg Jamie-t látta bennem, amikor
velem volt.
Faye pillantása Tristanre vándorolt. – Badarság.
– Mi?
– Ő téged lát, Liz.
– Mi a fenéről beszélsz?
– Arról, hogy egy csomó pasival volt dolgom, és a legtöbbjük helyébe

én is Channing Tatumot képzeltem, amikor keféltünk, így meg tudom
állapítani, hogy mikor lát téged egy pasi, és mikor képzel a helyedbe
valaki mást. Elég megnézni, ahogy bámul.
Tristanre pillantottam, aki valóban engem figyelt. Vajon engem látott
akkor is, amikor együtt voltunk?
Tegyük fel, hogy igen. De miért érzem magam ettől annyira
boldognak? Ingatni kezdtem a fejemet, mint aki képtelen elfogadni azt,
ami kialakult köztem és Tristan között. – És mi a helyzet veled és
Mattyvel? Hogy áll a szénátok?
– Szörnyen – sóhajtotta Faye, és a tenyerébe temette az arcát. –
Sürgősen szakítanom kell vele.
– Micsoda? Miért?
– Mert ostoba lúzer módjára belezúgtam.
Felragyogott a szemem. – Nahát! Te szerelmes vagy!
– Tudom. Szörnyű. Minden este iszom, hogy megfeledkezzem róla. De
most ejtsük a témát, és térjünk vissza Tristan keményfájához.
Elmosolyodtam. Ezt követően már csak pár órára és vagy száz disznó
megjegyzésre volt szükségünk ahhoz, hogy a Tristan házához legjobban
illő színeket és mintákat kiválasszuk.

Huszonegyedik fejezet
ELIZABETH
Néhány nap múlva, pénteken, Sam felhívott, és megkérdezte, nincs-e
kedvem kimozdulni, mert szívesen elvinne valahová. Azt hittem, már
régen megfeledkezett hónapokkal korábban tett ígéretéről, és már
egyáltalán nem számítottam rá, hogy jelentkezni fog, de a jelek szerint
ennyi időre volt szüksége ahhoz, hogy a szavaiból tett legyen. Pénteken
este a nappalim ablakából figyeltem, ahogy a családja kisteherautójával
beállt a házam elé. Leállította a motort, kipattant a kocsiból,
megigazította a csokornyakkendőjét, és elindult a bejárat felé.
A következő pillanatban azonban megállt, visszalépett, majd ismét
nekiindult. Ezt körülbelül ötször megcsinálta, míg végre eljutott a
tornácomig, ahol azon kezdett tépelődni, hogy kopogjon-e.
Tristan a hátam mögül figyelte a jelenetet. – Ó, csak nem randid van?
Néhány napja, amióta a házát festették, ott lakott nálam, a
vendégszobában. Ezen az estén megpróbáltam elmagyarázni neki az
elképzeléseimet, és hogy jobban értse, mit mondok, a kiválasztott
színmintákat is megmutattam neki. Az érdeklődését azonban nem
igazán sikerült felkeltenem. Ennek ellenére boldog voltam, mert végre
ismét azzal foglalkozhattam, ami régebben olyan sok örömet hozott a
mindennapjaimba.
– Szó sincs randiról – bizonygattam. – Sam csak meg akarja mutatni a
várost, és talán el is megyünk valahová. – Tristan rosszallóan felvonta a
szemöldökét. – Mi a bajod? – kérdeztem, majd duzzogva hozzátettem: –
Nincs ebben semmi rossz.
– Kivéve, hogy ő randinak gondolja, és ezt te is tudod, igaz?

Dacosan kihúztam magam. – Dehogy. Csak nem akarja, hogy mindig
itthon üljek. – Tristan továbbra is úgy nézett rám, mintha direkt félre
akarnám vezetni. – És ha már itt tartunk, fogd be, légy szíves.
– Miért? Mert az a véleményem, hogy Sunyi Sam egyértelműen
randira érkezett?
– Sunyi Sam? Mire célozgatsz itt nekem? – kérdeztem kimérten.
Tristan gonoszul rám vigyorgott, és ellépett mellőlem. – Tristan! Miért
nevezted sunyinak szegény Samet?
– Mert a városban mindenki tudja, hogy időnként rájön valami, és
akkor sunyi módon nyomulni kezd. Futás közben magam is többször
láttam, amint üldözőbe vett ártatlan lányokat. Elárulta, hová mentek?
– Igen. És nem egy randizós helyre, ha mindenáron tudni akarod.
– Csak nem a városi közgyűlésre?
– De igen! – válaszoltam elégedetten. – Ha randizni akarna, akkor
biztosan nem oda vinne. – Tristan összeszorította az ajkát, mintha így
akarta volna visszafojtani a rátörő kuncogást. – Hagyd abba! – szóltam
rá mérgesen, éppen akkor, amikor Sam végre rászánta magát
a kopogásra. – Ugye nem gondolod komolyan, hogy randizni akar
velem?
– Tíz dollárba fogadok, hogy Sunyi Sam már Johnson seriff
hozzászólása közben elunja magát, és megkérdezi, nincs-e kedved
átmenni a régi pajtába, ahol a közgyűlés után halvacsorával, tánccal és
karaokéval várják a beszédek alatt megfáradt embereket.
– Csak ki akarsz csalni tőlem tíz dollárt.
– Ahogy mondod. És nem is lesz nehéz. Száz százalékig biztos vagyok
benne, hogy nyerni fogok – viccelődött pimaszul. – Mire észbe kapsz,
Sunyi Sam már ki is udvarolt belőled egy puszit.
Újabb kopogás. A második.
– Ne nevezd Sunyi Samnek! – súgtam, miközben éreztem, hogy egyre
gyorsabban ver a szívem. – És nem hinném, hogy a városházi program
után bárhová el akarna vinni.

– Fogadunk? – kérdezte, és felém nyújtotta a tenyerét.
Megcsóváltam a fejemet. – Rendben. Tíz dollárt teszek rá, hogy ez
nem randevú.
– Ez lesz életem legkönnyebb pénzkeresete, Lizzie.
Olyan könnyedén csúszott ki a száján a becenév, mintha így szólított
volna mindig. Elhúztam a kezemet, és közben próbáltam úgy tenni,
mintha észre sem vettem volna. Nem sikerült.
Közben felhangzott a harmadik kopogás.
– Mi történt?
– Lizzie-nek szólítottál. – Tristan értetlenül összevonta a szemöldökét.
– Senki sem szokott így nevezni. Csak… csak… Steven.
– Bocsánat – mentegetőzött azonnal. – Kicsúszott a számon.
– Semmi baj. Sőt. Örülök neki. – Már hiányzott. Halványan
rámosolyogtam, aztán csak néztük egymást, mozdulatlanul, mintha a
cipőtalpunk odaragadt volna a parkettához. A pillantásom közben a bal
karján lévő, befejezetlen tetoválásra tévedt, és hogy ne kelljen a
szemébe néznem, ott is maradt. – Jó volt újra hallani.
– Akkor máskor is fogom mondani.
A negyedik kopogtatásra Tristan az ajtó felé biccentett. – Nem akarod
kinyitni? – Fejcsóválva az ajtóhoz siettem, és szabályosan feltéptem.
Sam arcán fülig ért a mosoly, és egy csokor virágot tartott maga előtt.
– Szia, Elizabeth – mondta, és odanyújtotta a virágot. – A mindenit!
Gyönyörű vagy! Tessék, a tiéd. Míg odakint üldögéltem, rájöttem, hogy
nem hoztam neked semmit, így, mivel nem volt jobb ötletem, gyorsan
letéptem párat a kertedben. – Pillantása a tőlünk néhány lépésnyire
álldogáló Tristanre vándorolt. – Mit keres itt ez a seggfej?
– Ó, Sam, engedd meg, hogy bemutassam Tristant. A szomszédban
lakik, de festik a házát, így pár napra hozzánk költözött.
Tristan felvillantotta széles farkasvigyorát, és üdvözlésre nyújtotta a
kezét. – Helló, Sam. Örülök, hogy megismerhetlek.
– Én is, Tristan – válaszolta Sam ellenségesen.

Tristan erre barátságosan hátba veregette, és mézesmázos hangon
odavetette neki. – Ugyan, hagyd a formaságokat! Szólíts nyugodtan
seggfejnek továbbra is!
Összerándultam. Ezt a köcsögséget!
Sam megköszörülte a torkát. – Egyébként bocs a virágokért.
A városban akartam venni, de…
– Ugyan, haver, ne szabadkozz annyit – vágott közbe Tristan, és, hogy
még kínosabb helyzetbe hozza Samet, ki akarta venni a kezéből a
csokrot. – Inkább helyezd magad kényelembe, míg Elizabeth és én
kerítünk valahol egy csöbröt ennek a pár gaznak.
– Ó… oké. Remek ötlet – makogta Sam, és nekem végül engedte, hogy
elvegyem tőle a virágokat. – Csak vigyázz, mert némelyik tüskés –
figyelmeztetett.
– Kösz, hogy szóltál, Sam. Egy perc, és itt vagyok. Addig ülj le, légy
szíves.
Alig léptem be a konyhába, Tristan máris rám villantotta tudálékos
vigyorát. – Ha nem akarod, hogy behúzzak egyet, hagyd abba, légy
szíves. Ez még nem jelenti azt, hogy randira jött. – Tristan megrázkódott.
A szemem résnyire szűkült haragomban. – Nem, és kész!
– Képes volt virágot lopni a te kertedből! Még annál is komolyabb a
helyzet, mint hittem. Teljesen odavan érted. Mint Clyde Bonnie-ért.
– Te tényleg seggfej vagy! – förmedtem rá, majd teletöltöttem egy
vázát vízzel, és beletettem a virágot. Miközben Tristan kezébe nyomtam,
mégiscsak sikerült megszúratnom magam egy tüskével. – A francba! –
nyögtem a kibuggyanó vér láttán.
Tristan azonnal letette a vázát, megfogta a kezemet, és tüzetesen
vizsgálgatni kezdte a parányi vércseppet. – Nem vészes – állapította meg,
majd belecsavarta az ujjamat egy zsebkendőbe. Mintha egy sereg
pillangó röppent volna fel a gyomrom mélyéről. Próbáltam figyelmen
kívül hagyni őket, de igazság szerint jólesett Tristan érintése. Gyengéd
volt, szívet melengető. – Egy dologban igazat kell adnom Sunyi Samnek

– mondta, még mindig az ujjamon tartva a pillantását.
– Miben?
– Tényleg gyönyörű vagy. – Anélkül, hogy elengedte volna a kezemet,
még közelebb lépett hozzám. Élvezetesnek találtam ezt az intimitást. Mi
több, imádni valónak. Elnehezült a légzése. – Lizzie?
– Igen?
– Nagyon haragudnál, ha megcsókolnálak? Téged – tette hozzá. – Nem
Jamie emlékét. – Láttam, hogy a számat tanulmányozza elmélyülten.
A szívem a torkomban dobogott, és azt hittem, ki is ugrik, amikor
kisimított a homlokomból egy eltévedt tincset. A másik keze még
mindig a sérült kezemet tartotta, és csak azt követően engedte el, hogy
megköszörülte a torkát. – Ne haragudj. Vedd úgy, hogy semmit se
mondtam.
Pislantottam párat, mintha azzal le tudtam volna rázni magamról az
idegességemet. Nem sikerült. Tristan összekulcsolta az ujjait, majd a
tarkójára csúsztatta a kezét. – Jobb lesz, ha átmész a gavallérodhoz.
A végén még dugába dől a randevúd.
– Mondom, hogy nem… – tiltakoztam, de amikor láttam, hogy
gúnyosan felfelé görbül az ajka, inkább elharaptam a mondatot. –
Legyen kellemes az estéd.
Bólintott. – A tiéd is, Lizzie.

Felnéztem a pódiumra, ahol Tanner beszélt éppen. Azt fejtegette, hogy
miért is kellene a Hasznos Holmikat sürgősen bezárni. Felfordult a
gyomrom attól, ahogy Mr. Hensonba belemart, aki szintén eljött a
közgyűlésre, és alig pár sorral ült csak mögöttem. Nem mintha
felizgatták volna Tanner szavai. Az egyetlen reakciója az volt, hogy
elmosolyodott.
Sohasem láttam még ilyennek Tannert – az üzletember oldalát

mutatta, aki, ha a saját érdekét akarta érvényesíteni, nem riadt vissza
szinte semmitől. Még attól sem, hogy a busz alá lökjön egy kedves
öregembert.
Rendkívül gusztustalanul viselkedett.
– Tanner szerint nyomós érvek szólnak az üzlet bezárása mellett –
súgta Sam. – Először is, senki sem vásárol benne, így csak a helyet
foglalja az épület.
– Ez nem igaz. Én remek boltnak tartom.
Sam felvonta a szemöldökét. – Jártál már benne?
– Nem is egyszer.
– És nem lettél bibircsókos? Mr. Henson fekete mágiával is
foglalkozik, amihez a hátsó helyiségben tartja a cuccokat. Az a szóbeszéd
járja, hogy egyszer, amikor Clintonék macskája, Molly eltűnt, valaki
látta, hogy besétált Mr. Henson boltjába, ahonnan nem sokkal később
pitbullként távozott, a nevére azonban továbbra is reagált. Még a hideg
is kiráz, ha belegondolok.
– Csak nem azt akarod mondani, hogy el is hiszed? – kérdeztem
kuncogva.
– Már hogy a fenébe ne hinném? Őszintén szólva csodálkozom, hogy
neked nem nőtt egy harmadik szemed.
– De, nőtt. Csak ügyesen bánok a sminkkel.
Megrázkódott, aztán elmosolyodott. – Ez tetszik benned a legjobban,
Elizabeth. Hogy jókat lehet veled nevetni. – Sóvár pillantása
összekapcsolódott az enyémmel. Jaj, ne…
Megszakítottam a szemkontaktust, és rámutattam egy közelben ülő
párra. – És ők? Ismered őket?
Mielőtt válaszolhatott volna, Johnson seriff lépett a mikrofonhoz, és
amikor elkezdte a beszámolóját a heti vásárról, tudtam, hogy Tristan
megnyerte a fogadást. Mintegy végszóra, Sam a fülemhez hajolt, és
belesúgta: – Tudod, arra gondoltam, hogy a közgyűlés után
elmehetnénk a régi pajtába, a halvacsorára is. Jó kis bulinak ígérkezik.

Lesz zene meg tánc, és mindenféle érdekesség. Biztosan jól éreznénk
magunkat.
Elmosolyodtam. Fogalmam sem volt, hogyan utasíthatnám el az
ajánlatát. Tele volt a szeme bizakodással. – Akkor… – kezdtem lassan, és
megvártam, hogy kigyúljon a szemében az izgalom. – Ott a helyünk, azt
hiszem.
Lekapta a fejéről a baseballsapkát, és csapkodni kezdte vele a térdét. –
Óóó! Szuper! Szuper! Szuper!
Sam szájáról le sem lehetett volna törölni a széles mosolyt, én viszont
úgy éreztem, hogy súlyos hibát követtem el. Nem beszélve arról, hogy
elveszítettem egy tízdolláros fogadást, ami elég szívás volt önmagában
is.

Sam és én a székünkről figyeltük a részegen dülöngélő táncosokat, és
Sam mindenkiről elmondott mindent, amit tudott. Aztán felém fordult,
és megjegyezte: – Remélem, jól érzed magad.
– Jól – mosolyogtam rá kedvesen.
– Akkor talán szívesen találkozol velem máskor is.
Megfeszült az állam. – Csodálatos ember vagy, Sam. Tényleg. Mégis
nemet kell mondanom. Úgy érzem, még nincs itt az ideje annak, hogy
férfiakkal találkozzam. Így is kész zűrzavar az életem.
Idegesen felkuncogott, majd megértő bólogatásba kezdett. – Értem.
Ugyanakkor… – A térdére támaszkodott, és mélyen a szemembe nézett.
– Meg kellett próbálnom. Tartoztam magamnak ennyivel.
– Örülök, hogy megtetted. – Megböktem a vállát a vállammal, és
rávigyorogtam. – Biztos, hogy nem akarsz táncolni?
Zavartan összekulcsolta az ujjait az ölében. – Nem vagyok valami
nagy táncos. Inkább nézelődni szeretek.
– Ugyan, gyere már! – nyújtottam felé a kezemet. – Élvezni fogod.

Sam még habozott egy kicsit, de aztán beadta a derekát.
A táncparketten azonban erőt vett rajta az idegesség. A teniszcipőjét
bámulta egyfolytában, és szinte hallottam, ahogy számolja magában a
lépéseket.
Egy, kettő, három.
Egy, kettő, három.
– Nézz a szemembe – mondtam neki. – Az segíteni szokott.
Nem válaszolt, de láttam, hogy tovább számol, és egyre vörösebb lesz
az idegességtől. – Hű, de kimelegedtem – mondtam lihegve. – Mit nem
adnék egy pohár vízért! – Sam végre rám emelte megkönnyebbült
pillantását.
– Mindjárt kerítek valahonnan – ajánlotta hálásan, hogy nem kell
tovább táncolnia. Én visszatértem a székemhez, ahol pár perc múlva ő is
megjelent, és a kezembe nyomta a vizet. – Jó? – kérdezte.
– Igen.
Megköszörülte a torkát, és rámutatott valakire a táncparketten. – Az
ott Suzie. Ő szokta nyerni a hot dog evő versenyt az éves vásáron. Az ott
meg…
– Én inkább rólad szeretnék hallani, Sam – szakítottam félbe. – Mesélj
valamit magadról is.
Egy pillanatig mintha a habozás jeleit láttam volna az arcán, de aztán
vállat vont, és rám emelte pislogó szemét. – Nem sokat tudok mondani.
– Biztos vagyok benne, hogy ez nem igaz. Miért dolgozol, például, a
kávézóban, amikor az apád teljes munkaidőben alkalmazhatna a
vállalkozásában? – Hosszan a szemembe nézett, de nem szólt. Olyan
csinosnak tűnt az arca, de látszott rajta, hogy kényelmetlenül érintik a
kérdéseim.
Végül elfordította rólam a tekintetét. – Az apám valóban szeretné, ha
átvenném tőle a családi vállalkozást. A baj az, hogy én valami egész
mást szeretnék csinálni.
– Mit, Sam?

– Minden álmom, hogy szakács legyek – mondta vonakodva. – Arra
gondoltam, hogy a kávézóban talán elleshetek ezt-azt, de mivel a
konyha közelébe se mehetek, csak az időmet vesztegetem.
– Ha akarod, beszélek Mattyvel. Nem látom be, miért ne engedhetne
be időnként a konyhájába.
Sam szája őszinte mosolyra húzódott, amikor megköszönte, és
egyben el is hárította az ajánlatomat. Azt mondta, ezt az ügyet neki kell
megoldania, és ki is fog találni valamit. Aztán felállt. – Ez az egész kezd
túl filozofikussá válni az ízlésemhez képest. Inkább megyek, és
megnézem, akad-e még egy kis harcsa. Neked is hozhatok valamit? –
kérdezte. Megráztam a fejemet, és figyeltem, amint elindul a halsütő
felé.
– Hála istennek, hogy még életben vagy – motyogta egy hang a
fülembe, és a következő pillanatban Tristan foglalta el Sam üresen
maradt helyét.
– Mit keresel te itt? – De jó, hogy itt vagy. Máris jobban érzem magam.
Nem akarod újból feltenni a csókra vonatkozó kérdést?
– Hogy mit? – kezdte. – Mivel a barátom Sunyi Sammel randizik, úgy
gondoltam, kötelességem megnézni, nem szorul-e segítségre.
Szóval barátok vagyunk.
– És mióta vagy ennyire kötelességtudó? – kérdeztem látszólag
közömbösen, bár közben cigánykereket hányt a gyomorom, és úgy
éreztem, mintha unikornisok és cicák szaladgáltak volna bennem.
– Körülbelül… – kezdte, és a csuklójára pillantott, egy nem létező
karórára – öt perce. Eredetileg azért jöttem, hogy megnézzem, miként
csináltok bolondot egymásból Sammel. Jó mókának ígérkezett. – Ujjai a
térdkalácsán doboltak, miközben beszélt, és feltűnően kerülte a
szemkontaktust.
Ó, magasságos Isten!
Egyértelműen féltékeny volt, de eszembe sem jutott, hogy
kigúnyoljam. Inkább megkérdeztem, hogy táncol-e velem.

Kihagyott a szívem, amikor felállt, és megfogta a kezemet.
A táncparkettre érve megforgatott, majd magához vont. Egyre
szaporábban szedtem a levegőt. Hátra kellett hajtanom a fejemet, hogy
a szemébe nézhessek, annyira közel voltunk egymáshoz. Rezzenetlen
kézzel, erősen tartott. Éreztem, hogy minden szem ránk tapad. Még az
elsuttogott kritikákat is hallani véltem.
Lehajtottam a fejemet, és a földre szegeztem a pillantásomat, ám
Tristan ujja az állam alá csúszott, és kényszerített, hogy ismét a szemébe
nézzek. Tulajdonképpen nem is bántam. Szerettem ránézni, és jóleső
érzés volt látni, ahogy engem figyel, még akkor is, ha nem igazán
tudtam megfejteni egymásba kapaszkodó pillantásunk üzenetét.
– Hazudtál nekem – mondtam.
– Soha.
– De igen.
– Kikérem magamnak. Nem vagyok hazug.
– Mégis hazudtál.
– Miről?
– A fehér tollakról. Azt állítottad, hogy Mr. Henson boltjában találtad
őket, de én láttam a szállítólevelet.
Először kuncogni kezdett, de aztán elkomolyodott. – Most, hogy
mondod… lehet, hogy tényleg lódítottam egy kicsit.
Közelebb hajoltam hozzá. Az ajkunk szinte súrolta egymást. Úgy
éreztem, csak pillanatok választanak el bennünket a csóktól. Ami,
ezúttal, ezt biztosra vettem, nem lett volna színlelés.
A kezem a mellkasára csúszott, és éreztem, hogy ver a szíve az
érintésem alatt. És a lelke mintha beleköltözött volna a szemébe… Vége
lett a számnak, de mi nem mozdultunk. Még a levegőt is egyszerre
vettük, zihálva, idegesen. Ijedten és izgalommal eltelve. Végigfuttatta a
hüvelykujját a nyakamon, és megkísérelve a lehetetlent, még közelebb
lépett. Örömmel töltött el a közelsége. És félelemmel. Félrebillentette a
fejét, és alig észrevehető mosolyra görbült a szája. Mintha meg akarná

ígérni, hogy ezentúl sohasem néz másfelé.
Mindenki óvott Tristantől. A barátaim könyörögve kértek, hogy
tartsam távol magamtól. Egy seggfej. Megijed tőle az ember a sötétben,
mondogatták. Megtört ember, aki magán viseli a múltja összes csúf sebét.
Csak egyvalamiről feledkeztek meg közben. Arról, hogy engem is
megsebzett az élet, és az övéhez hasonlóan az én szívem is darabokban
hevert.
Nem voltam jobb egy sérült árunál.
Ám mellette legalább nem felejtettem el levegőt venni.
– Mi lenne, ha cserélnénk? – kérdezte egy ismerős hang, szétzúzva a
pillanat meghittségét. Amikor felnéztem, Tanner vigyorgott rám, Fayejel a karjában.
Elmosolyodtam, bár szívesebben vágtam volna egy morcos grimaszt.
– Jó ötlet – motyogtam erőtlenül.
Amikor Tanner megfogta a kezemet, Tristan is magához húzta Faye-t.
Máris hiányzott, pedig csak néhány lépés választott el bennünket
egymástól.
– Ne vágj olyan kétségbeesett képet – mondta Tanner, miközben
átkarolt. – Tudom, hogy két bal lábam van, de a csípőmet egész jól
mozgatom – tette hozzá viccelődve.
– Még emlékszem arra a bulira, amikor sikerült elnyerned a
legrosszabb táncos címet.
Felhúzta az orrát. – Igazságtalanul. Még ma is szentül hiszem, hogy
azzal a bevásárlókocsis tánccal nyernem kellett volna, de amikor
beválasztották a zsűribe a férjedet, nullára csökkentek az esélyeim.
Felnevettem. – Tényleg! A bevásárlókocsis tánc! Hogy is csináltad?
Tanner tett két lépést hátrafelé, aztán eljátszotta, hogy egy
bevásárlókocsit tol maga előtt; időnként beletesz valamit, amit a
kasszához érve újból kirak a futószalagra, hogy végül egy
bevásárlószatyorba dobáljon mindent. Olyan mókás volt, hogy az
oldalamat fogtam a nevetéstől. Tanner vágott egy grimaszt, aztán ismét

magához húzott, és jóval egyszerűbb lépéseket követve együtt
ringatóztunk tovább a zenére.
– Tökéletes volt. Ha ma is lett volna táncverseny, azt biztosan te
nyered.
– Ugye? – Beleharapott a felső ajkába. – Nemhiába állítottam mindig,
hogy bunda volt.
– Ne aggódj. Lesz elég buli a jövőben, ahol diadalmaskodhatsz a
tánctudásoddal.
Egyetértően bólintott, aztán a fülem mögé simította a hajamat. –
Istenem, Liz! Annyira hiányoztál!
– Te is nekem. És nem csak te, mások is. Nagyon jó itt lenni veletek. És
újból érzek. El tudod képzelni, mit jelent ez nekem?
– Hát, gondolom, sokat. És mivel ilyen remek pillanatban talállak,
megragadom az alkalmat, és miután megköszörültem a torkomat,
megkérdezem, nincs-e kedved eljönni velem vacsorázni valamikor.
– Vacsorázni? – kérdeztem döbbenten. – Értsem úgy, hogy randira
hívsz? – A szemem sarkából láttam, hogy Tristan még mindig Faye-jel
táncol.
– Hát… szeretném, ha úgy értenéd. Tudom, kicsit bizarr, hogy te meg
én, de…
– Az a helyzet, Tanner, hogy járok valakivel – szakítottam félbe.
Megnyúlt az arca, és láthatóan zavarba jött. – Jársz valakivel? –
kérdezte hitetlenkedő hangon, és, miközben kihúzta magát, ködös
pillantását végighordozta a jelenlévőkön. – Csak nem Sammel? Tudom,
hogy együtt jöttetek, de eszembe sem jutott, hogy lenne köztetek
valami. Valahogy… nem az eseted.
– Jól hitted. Nem Sam az.
– Nem? – Ismét körülnézett, végül a pillantása megállapodott
Tristanen és Faye-en. Azonnal eltűnt belőle a korábbi játékosság.
Minden szín kifutott az arcából, addigi kedvességét fagyos ingerültség
váltotta fel. – Tristan Cole?! Te Tristan Cole-lal jársz? – kérdezte olyan

hangosan suttogva, hogy összerándultam. Igazában nem jártam
Tristannel. Ha őszinte akartam lenni, azt sem tudtam, mit érez irántam.
Azt azonban tudtam, hogy én mit érzek, és ezt nem hagyhattam
figyelmen kívül.
– Visszajössz a városba, és máris összeszűröd a levet egy olyan
alakkal, aki minden vonatkozásban méltatlan hozzád.
– Nem olyan szörnyű, mint amilyennek hiszitek.
– Igazad van. Még annál is szörnyűbb.
– Tanner. – A mellkasára támasztottam a tenyeremet. – Nem
terveztem el semmit. Egyszerűen így alakult. Nem tehetek róla, hogy
beleestem.
– De. Tehetsz. Mindenki óvott attól, hogy Tristannel és Mr. Hensonnal
kapcsolatba lépj.
– Ha már szóba hoztad… Mi bajod van Mr. Hensonnal meg az
üzletével? Mr. Hensonnál kedvesebb embert elképzelni sem tudok.
Tanner megdörzsölte az orrnyergét. – Látod, Liz, ebben is tévedsz. És
nagyon félek, hogy Tristan bántani fog.
– Nem, Tanner – mondtam, de láttam, hogy nem hisz nekem.
Meggyőzte magát arról, hogy Tristan én és nem vagyunk egymáshoz
valók. És a városban valószínűleg mindenki osztotta ezt a véleményt. –
Nem fog bántani. De inkább táncoljunk. – Megpróbáltam közelebb húzni
magamhoz, de olyan merev volt a teste, hogy alig engedelmeskedett. –
Ideje lenne felhagynod az aggódással.
– Nem tudok felhagyni vele, Liz. Félek, hogy megint össze fog törni a
szíved, mint Steven után. És én ezt nem akarom.
Ó, Tanner!
A mellére hajtottam a fejemet, mire ő belemélyesztette az ujjait a
hajamba. – Minden rendben lesz. Megígérem – suttogtam.
– És ha nem?
– Akkor ott leszel, hogy magadhoz ölelj.

Huszonkettedik fejezet
TRISTAN
– Nem hiszem, hogy illően bemutattak volna bennünket egymásnak –
jegyezte meg tánc közben Faye. – Szóval maga az a pénisz, aki időnként
megfordul a legjobb barátnőm vaginájában.
Nos, így is lehet mondani. – Maga pedig az a nő, akit egyetlen szülő
sem szeretne a lánya mellé legjobb barátnőnek.
Faye szélesen elmosolyodott. – Ahogy mondja. Ennek ellenére már
most szeretnék tisztázni valamit. Ha bántani fogja Lizt, én megölöm.
Felnevettem. – Hiszen csak barátok vagyunk.
– Csak viccel, ugye? Jézusom! Az életben nem találkoztam még két
ilyen ostoba emberrel! Hát tényleg nem látja, hogy a barátnőm odavan
magáért?
– Micsoda?
– Nézzen rá! – parancsolta Faye. – Le sem tudja venni rólunk a
szemét, mert fél, hogy maga meg talál nevettetni engem, vagy esetleg
megmarkolom a maga tökeit. Vagy netalántán feltámad a szél, és a
számba fújja a maga péniszét.
– Álljunk már meg egy szóra! Miről beszél?
– Úristen, hát tényleg ennyire vak? Elizabeth féltékeny, Tristan!
– Ránk?
– Mindenkire, aki magára néz. – Hirtelen józanra váltott. – Csak
legyen hozzá kedves, rendben? Ne törje össze a szívét. Millió darabban
van már így is.
Vállat vontam. – Ne aggódjon. Az enyém is. – A pillantásom Tannerre
siklott, aki ugyancsak engem bámult, elutasítóan, mereven. – És vele mi

van? Ő is féltékeny rám? Vagy esetleg titokban szerelmes belém?
Faye helytelenítően mérte végig Tannert. – Nem. Ő csak tiszta szívből
utálja magát.
– De miért?
– Mert Liz valamilyen oknál fogva magát választotta, és nem őt. Tud
titkot tartani?
– Azt hiszem, nem.
Faye ismét elmosolyodott. – Nos, valószínűleg én sem, mert ahelyett,
hogy tartanám a számat, elmondok magának valamit. Egy nappal Liz és
Steven esküvője előtt Tanner részegen dülöngélve megjelent Liz
lakásában. Szerencsére Liz már aludt, így én nyitottam neki ajtót. És
tudja, mit mondott? Hogy Liz nagy hibát követ el azzal, hogy Steven
felesége lesz, és nem az övé.
– Azt akarja mondani, hogy már akkor szerelmes volt belé?
– Hogy szerelmes-e, vagy csak kívánta, vagy azért fájt rá a foga, mert
nem kaphatta meg… Nem tudom. De valószínűleg nem képes
megemészteni, hogy most sem kell Liznek. Aki mellesleg sohasem
gondolt rá férfiként. Csakhogy ő erről nem vett tudomást. A fejébe vette,
hogy Liz most őt fogja választani, erre tessék… Megint alulmaradt, mert
a szívszerelme belezúgott a legnagyobb seggfejbe, aki valaha ebben a
városban élt. – Elhallgatott, majd mosolyogva megjegyezte: – Nem
akartam megsérteni.
– Pedig sikerült. Egy kicsit.
Megpörgettem, és közelebb húztam magamhoz. – Csakhogy
tisztázzunk valamit – szólalt meg újra Faye. – Már nem tartom akkora
faszfejnek. Ennek bizonyítékaként elárulom, hogy pár hét múlva tartjuk
Liz születésnapi buliját, amire ezennel magát is meghívom. Nem lesz
semmi különös, csak elmegyünk táncolni valahová, ahol, ha Liz kedve
úgy hozza, végiglejthet a bárpulton is, és megszabadulhat végre a
démonjaitól. Magának pedig engedélyt adok arra, hogy megérintse a
vagináját a buli után.

Ismét elnevettem magam. – Ez nagyon kedves. Köszönöm.
– Most mit mondjak? – kérdezte. – Ebből is látja, hogy milyen jó barát
vagyok.

A tánc végeztével elköszöntem Faye-től, és leültem egy eldugott
sarokba, ahol megpróbáltam megemészteni mindazt, amit tánc közben
hallottam. Amikor Elizabeth odajött hozzám, hiába akartam tagadni,
hevesebben kezdett verni a szívem.
– Úgy láttam, remekül elvoltatok Faye-jel – jegyezte meg, miközben
leült mellém.
– Ugyanez elmondható rólad és Tannerről is – válaszoltam.
– Nem. Tanner és én csak barátok vagyunk. Viszont ti… Gondolom,
Faye felajánlotta, hogy szexeljetek. Lefogadom, hogy igent mondtál.
Nem mintha jó ötletnek tartanám, ismerve a személyes problémáidat. –
Harapdálni kezdte az alsó ajkát. – Na… Felajánlotta?
Gonoszkodó arckifejezése láttán felvontam a szemöldökömet. –
Tényleg tudni akarod?
– Igazából csak figyelmeztetni akarlak. Azzal, hogy megmártod a
fütyidet egy nőben, nem fognak megoldódni a gondjaid.
– De hát nem pontosan ezt csináljuk mi ketten?
– És? Működik?
Faye-nek igaza volt. Elég volt egy pillantást vetnem Elizabethre, és
minden világossá vált, mint a nap. Az arca kipirult, és az ujjai idegesen
markolászták a combját. Egymásra néztünk. Közelebb húztam hozzá a
székemet, a combom közé vontam a lábát, és a füléhez hajoltam. – Most
már mindent értek – súgtam.
Szinte láttam az ajkáról legördülő sóhajt, amellyel a közelségünket
próbálta nyugtázni. – Mit értesz?
– Te féltékeny vagy.

Pufogó hangokat adott, aztán elnevette magát. – Féltékeny? Én? Csak
egy narcisztikus pasinak támadhat ilyen gondolata. Nevetséges!
A kezembe fogtam a kezét, és lágy, terapeutákat is megszégyenítő
módon nyugtatni kezdtem. – Nem értem, miért vagy zavarban. Teljesen
normális dolog, ha valaki egy idő után intim érzelmeket kezd táplálni a
szomszédja iránt. Miért gondolod nevetségesnek?
Elrántotta a kezét. Nem kis erőfeszítésembe került, hogy fel ne
kacagjak, annyira elpirult. – Miért? Tényleg azt akarod, hogy felsoroljam
az összes indokomat? Hát, jó. Először is, már megint nem borotválkozol
egy ideje, és úgy nézel ki, mint egy favágó. Visszataszítóan, hogy finom
legyek. És akkor még a micisapkádról nem is szóltam. Ahogy a
torzonborz szakálladdal kinézel, azon sem csodálkoznék, ha
ágyékkötőben járnál. Szoktál zuhanyozni egyáltalán?
– Szoktam. Ha akarod, hazamehetünk, és lezuhanyozhatunk. Ketten.
Megspórolnánk egy csomó vizet.
– Nézd csak, most meg környezetvédő lettél hirtelen.
– Nem igazán. Csak szeretem, ha nedves leszel. – Még jobban elpirult,
ami, az arcát pettyező szeplőkkel együtt, csak még szebbé tette.
Átkozottul gyönyörűnek láttam. – És még valami – folytattam, leginkább
azért, hogy eltereljem a gondolataimat mindarról, amit iránta éreztem,
azt remélve, hogy hasonlóképpen érez irántam ő is. – Láttam a
telefonodon a Favágók applikációt, szóval, ne is próbáld tagadni az
irántuk érzett vonzalmadat! Senki sem fog megvetni érte, hangosan
semmiképp. Az ilyesmi mindig az ember háta mögött történik, az meg
nem számít.
– Az az applikáció minden Facebook-felhasználóhoz eljutott, Tristan!
Faye beszélt rá, hogy letöltsem, és mivel kíváncsi voltam, hogy működik
egy ilyen társkereső, letöltöttem. De ez minden! – Elizabeth egyre
vörösebb lett, míg én a testemmel folytattam közelharcot, mert elég
hevesen reagált erre az intim közelségre. Szerettem volna az arcára
szorítani a tenyeremet, hogy a bőrömön érezhessem a testéből áradó

melegséget. Szerettem volna megpihentetni a kezemet a mellkasán,
hogy kitapinthassam a lüktető szívét. És mindennél jobban szerettem
volna megízlelni az ajkát…
– Mi a helyzet veled és Tannerrel? – kérdeztem újfent.
– Mondtam már. Csak barátok vagyunk.
– Nos, abban, ahogy magához ölelt, nem sok baráti volt.
Kényszeredetten felnevetett, de a földet bámulta továbbra is. – Akkor
most ki a féltékeny? – kérdezte végül.
– Én.
– Mit mondtál? – Felkapta a fejét, és végre a szemembe nézett.
– Azt, hogy féltékeny vagyok. Féltékennyé tett, ahogy magához ölelt.
Féltékennyé tett, ahogy megnevettetett, és ahogy a füledbe suttogott.
Féltékennyé tett, amikor rád nézett, és nekem nem volt más
választásom, mint tehetetlenül eltűrni, ahogy legeltette rajtad a szemét.
– Miért csinálod ezt? – kérdezte Elizabeth összezavarodva, és levegő
után kapkodott. Az ajkam csak centiméterekre voltak az övétől. A keze a
combomon pihent, a tenyerem alatt. Olyan közel voltunk egymáshoz,
hogy már-már az ölemben ült. Bár nem ért hozzám, a mellemen
éreztem a szívdobogását.
Körülölelt bennünket a zaj. Sokan a legjobb úton voltak afelé, hogy
lerészegedjenek. Mások ettek, és közben középszerű dolgokról
beszélgettek középszerű emberek módjára. De semmi sem tudta volna
elvonni a szememet arról a gyönyörű szájáról. Az ajka csábos ívéről.
A piros arcáról. Nem láttam senki mást, csak őt.
– Tris, hagyd abba – suttogta szinte a bőrömbe, de közben még
közelebb araszolt hozzám. Úgy tűnt, ugyanolyan zavarban van, mint én,
és a teste ugyanúgy nem engedelmeskedik az eszének, mint az enyém.
– Mondd, hogy nem akarod – könyörögtem neki. Küldj el a jó büdös
fenébe.
– Az a helyzet… Én… – Összevissza habogott, és közben ő is a számat
nézte. A hangja remegett, pontosan és tisztán kihallottam belőle a

félelmeit, és az aprócska reményt is, ami, majdhogynem láthatatlanul,
megbújt a félelmek között. Ebbe próbáltam belekapaszkodni.
A reménybe, ami a szíve mélyén szunnyadt, elzárva mindenki elől. –
Tristan… Szoktál… – Idegesen felkuncogott, és többször végighúzta
remegő kezét a homlokán. – Van olyan, hogy nem csak… – Ismét
megbotlott a nyelve, és elhallgatott. Az idegességtől alig bírt beszélni. –
Eszedbe jutott már, hogy esetleg… több van köztünk egyszerű
barátságnál? – Látnia kellett a választ, amikor a szemembe nézett. Úgy
éreztem, hogy egészen a lelkem mélyére lát. Csodálkozással teli
érdeklődést olvastam ki a szeméből, és titokzatosságot, amely még
jobban megszépítette a vonásait.
Bólintottam. – Minden pillanatban. Minden percben. Minden órában.
Mindennap.
Ő is bólintott, és lehunyta a szemét. – Nekem is. Minden pillanatban.
Minden percben. Minden órában. Mindennap.
Húzódj el tőle, Tristan.
Húzódj el tőle, Tristan.
Húzódj el…
– Lizzie – motyogtam, és még közelebb húztam. – Meg akarlak
csókolni. Téged. Az igazi Lizt. A szomorút. Az összetörtet.
– Az mindent megváltoztatna.
Igaza volt. Egy ilyen csók azt jelentette volna, hogy átlépjük a köztünk
lebegő, láthatatlan vonalat. Mert ugyan megcsókoltam már, de akkor
más volt a helyzet. Amikor az történt, még nem voltam szerelmes belé.
Közben az lettem. Kifújtam a levegőt, amit addig benn tartottam, és
éreztem a bőrömön, hogy ő is ugyanezt teszi. – És mi lesz akkor, ha nem
csókollak meg?
– Gyűlölni foglak egy kicsit – válaszolta lágyan. Az ajkam már csak
milliméterekre volt az övétől. – Nem is kicsit. Nagyon.
A szájára tapasztottam a számat, mire ő hátrahanyatlott, és mivel
mind a tíz ujjával a pólómat markolta, maga után húzott. Halkan

felnyögött, amikor a nyelvem a szájába nyomult, és szeretkezni kezdett
a nyelvével. Keményen visszacsókolt. Az ölemben éreztem, annyira
közel volt hozzám. – Azt akarom, hogy beengedj – motyogta a számba.
Minden erőmre szükségem volt, hogy ne kapjam fel, és ne siessek vele
vissza a házamba. Meg akartam ízlelni az összes porcikáját, bejárni a
teste minden milliméterét. Szerettem volna a derekam körül érezni a
lábát. Szerettem volna mélyen benne lenni. Kicsit megráncigáltam a
fogammal az alsó ajkát, mire ő puhán visszacsókolt, aztán elhúzódott
tőlem. – Szeretnélek igazán megismerni, Tristan. Tudni akarom, hogy ki
vagy. Hogy hová mész, amikor magadba fordulsz. Hogy mi miatt
kiabálsz álmodban. Szeretném meglátni azt a sötétséget, amit kemény
küzdelem árán, de nap mint nap megpróbálsz magadban tartani.
Megtennél nekem valamit? – kérdezte.
– Bármit.
A tenyerét a szívemre csúsztatta, és az ujjain figyelte a légzésem
ritmusát. – Mutasd meg nekem azt a részedet, amit eltemetve hordasz
magadban. Mutasd meg, hol fáj a legjobban. Látni akarom a lelkedet.

Huszonharmadik fejezet
ELIZABETH
A fészerbe mentünk.
Sokat tűnődtem azon, hogy mit tarthat az elhanyagolt melléképület falai
között. Most végre kinyitotta, és szélesre tárta előttem az ajtaját.
Odabenn sötét volt, így semmit sem láttam, de amikor Tristan
meghúzott egy lámpazsinórt, fényárba borult a helyiség. Bevezetett.
– Charlie… – motyogtam, miközben végighordoztam a pillantásomat
a szemem előtt feltáruló minikönyvtáron. A polcokon regények
sorakoztak, gyerekkönyvek, és olyan klasszikusok, mint a Ne bántsátok
a feketerigót. Egy másik polc Stephen King-könyvekkel volt tele. Nem
volt a helyiségben semmi, amit ne kézzel készítettek volna, és
nyilvánvaló volt számomra az is, hogy minden egyes darab Tristan keze
műve volt.
Egy polcon kizárólag játékok sorakoztak – dinoszauruszok, autók,
játék katonák.
Mégsem a játékok és a könyvek ráztak meg a legjobban, hanem a
falakat borító panelekbe vésett írások. Feljegyzések, emlékeztetők –
bocsánatkérések.
– Amikor hiányzott… vagy csak egyszerűen az eszembe jutott…
idejöttem, és belevéstem a fába az érzéseimet – magyarázta Tristan, aki
eddig senkivel sem osztotta meg fájdalma eme szívfacsaró
megnyilvánulásait.
Fáj, hogy elhagytalak.
Fáj, hogy nem voltam veled.

Nem engedtem meg, hogy bizonyos könyveket elolvass. Sajnálom.
Fáj, hogy sohasem vittelek el horgászni.
Fáj, hogy sohasem leszel szerelmes.
Bár tudnék felejteni.
Hiányzol…
– Ezenkívül – suttogta – Jamie szerette volna, ha építek neki egy
könyvtárat, de én mindig holnapra halasztottam. Azt hittem, bőven lesz
rá időm, de egyszer csak azt vettem észre, hogy nincs több holnap, és
nem maradt számomra más, csak a tegnap emlékei.
Amikor elkaptam a pillantását, épp küzdött, hogy kipislogja a
szeméből az érzelmeket. De az elméjét és a szívét mardosó fájdalom
makacsul ott maradt. Közelebb léptem hozzá. – Nem a te hibádból
történt, ami történt, Tristan.
Megrázta a fejét. – De igen. Ha nem az járt volna a fejemben, hogy
sínre tegyem végre a szakmai jövőmet, otthon lettem volna. Életben
tarthattam volna őket.
– Mi történt? Mi történt velük?
Lehorgadt a feje. – Nem tudok… Képtelen vagyok beszélni arról a
napról.
Hogy a szemébe nézhessek, megemeltem az állát. – Nem baj.
Megértem. Csak szeretném, ha elhinnéd, hogy te nem voltál hibás
semmiben. Fontos, hogy ezt megértsd. Jó férj voltál és jó apa. A legjobb.
– A pillantása azt mondta, hogy nem hisz nekem. Reméltem, hogy ez
nem lesz mindig így. – Mikor jött el a legnehezebb pillanat, miután
elveszítetted őket? Mi volt a mélypont?
Pillanatnyi habozás után végül mégiscsak megszólalt. – Egy nappal a
temetésük előtt megpróbáltam megölni magam – suttogta nyers,
fájdalmas hangon. – A szüleim fürdőszobájában ültem, és azon
tűnődtem, miként vethetnék véget az életemnek.
Ó, Tristan…

– Emlékszem, hogy csak bámultam magam a tükörben, és tudtam,
hogy a szívem már halott. És én is az voltam, tudod? Nemcsak belőlük
szállt ki az élet, hanem belőlem is. És ezt én helyénvalónak láttam.
Ahogy azt is, hogy bántó módon viselkedjek, mert biztosra vettem, hogy
nem vagyok érdemes mások törődésére, szeretetére, ezért el akartam
lökni magamtól mindenkit. Legelőször a szüleimet. Mivel önmagam
szelleme voltam, semmi másra nem vágytam, csak arra, hogy magam is
halott legyek. Azt hittem, úgy könnyebb lenne. Aztán egyszer csak
megjelentél te, és elkezdtem emlékezni arra, hogy milyen érzés élni. –
Az ajka a számat simogatta, amitől felgyorsult a légzésem. A hangjától
azonban kirázott a hideg. – Elizabeth?
– Igen?
– Veled könnyebb.
– Mi könnyebb velem?
A keze rátalált a derekamra. Felé toltam a csípőmet, és lassan eggyé
vált a testünk. Végigfuttatta az ujjait a nyakamon, és amikor behunytam
a szememet, úgy éreztem, egyenesen a lelkembe beszél. – Életben
maradni.
Vettem egy nagy levegőt. – Tris, te jó ember vagy. Elég jó ahhoz, hogy
életben maradj. Még akkor is, amikor értéktelennek érzed magad.
– Mondd csak… Én is láthatnám a lelkedet? – kérdezte. Idegesen
bólintottam, és átvezettem a házamba.

– Szerelmes levelek? – kérdezte az ágyamon ülve, miután kinyitottam a
szív alakú bádogdobozt.
– Igen.
– Steventől? Neked?
Megráztam a fejem. – Az anyám írta őket az apámnak, illetve az apám
az anyámnak. Szinte mindennap írtak egymásnak a házasságuk alatt.

Akkor kezdtem el olvasgatni őket, amikor elment a papa. Hogy
emlékezzek rá. De egy nap a mama kidobta őket. A szemetesben
találtam rájuk… és azóta is ezeket olvasgatom.
Értően bólintott, aztán felkapott egyet, és felolvasta. „Itt alszol
mellettem, és minden múló pillanattal úgy érzem, hogy még jobban
szeretlek. H. B.
Ezen mindig mosolyognom kellett. – Nem voltak mindig ennyire
boldogok. Voltak dolgok, amiket nem tudtam róluk, amíg el nem
kezdtem olvasni ezeket a leveleket. – Kutatni kezdtem a dobozban egy
bizonyos üzenet után. – Itt van például ez – húztam elő végül, amit
kerestem. – „Tudom, hogy most kevéssé érzed magad nőnek. Tudom, hogy
kevéssé érzed magad nőnek, és a saját testedet hibáztatod a minket ért
veszteség miatt. Tudom, hogy kevéssé érzed magad nőnek amiatt, amit az
orvosok mondtak. De tévedsz. Te erős vagy, bölcs, és törhetetlen. Jóval
több vagy, mint amennyi egy nő lehet. Te maga a szépség vagy, és én
vagyok a világon a legszerencsésebb férfi, hogy az istennőmnek
nevezhetlek. H. B.” – Amíg ezt nem olvastam, nem tudtam, hogy előttem
elveszítettek már egy gyereket. Nem tudtam, érted? – Tristanre néztem,
és feszesen elmosolyodtam. – De nem is ez a lényeg. A szüleimtől láttam
először, hogy milyen az igazi, őszinte szerelem. Bár mi írtuk volna
ezeket a leveleket Stevennel. Nagyon szeretném, ha mi írtuk volna…
– Annyira sajnálom. – Tristan csak ennyit mondott.
Bólintottam. Hasonlóképpen éreztem magam is.
Becsuktam a bádogdobozt, és közelebb húzódtam hozzá a kanapén.
– Hogy viselte az édesanyád az elvesztését? – kérdezte.
– Rosszul. Pasizni kezdett, hogy felejteni tudjon. Nemcsak a papát
veszítette el azon a napon, hanem önmagát is. Ami nagyon szomorú,
már csak azért is, mert… hogy is mondjam… hiányzik nekem.
– Nekem is hiányoznak a szüleim. Jamie és Charlie halála után
elmenekültem tőlük, mert vigasztalni akartak, és úgy éreztem, nem
érdemlek vigaszt senkitől.

– Esetleg felhívhatnád őket.
– Nem is tudom – suttogta Tristan. – Még mindig nem vagyok biztos
benne, hogy megérdemlem a vigasztalásukat.
– Talán hamarosan az leszel.
– Igen. Talán… Viszont – váltott gyorsan témát – te még nem árultad
el, hogy neked mi volt a legnehezebb.
– Hm… Megmondani Emmának. Képtelen voltam közölni vele. Első
éjszaka odafeküdtem mellé, szorosan átöleltem, és nem szóltam
semmit. Egyszer csak megkérdezte, hogy mikor jön haza a papa.
Elsírtam magam. Ez volt az a pillanat, amikor számomra is valóságossá
vált a tragédia. Ekkor értettem meg, hogy az életem mindörökre
megváltozott. – Tristan kinyújtotta a kezét, és a hüvelykujjával letörölte
az arcomról a könnyeket, amelyekről nem is tudtam, hogy kicsordultak.
– Semmi baj – nyugtattam meg. – Jól vagyok.
Megrázta a fejét. – Nem hinném.
– De. Jól vagyok. Tényleg jól vagyok.
Tristan szeme összeszűkült. – Nem kell örökké jól lenned. Semmi baj
sincs azzal, ha valaki rosszul érzi magát, mert fájdalma van. És az sem
baj, ha elveszettnek érzed magad, mintha sötétben tapogatóznál, és
tudod, miért? Mert a rossz napok miatt lesznek a jobbak még jobbak.
Beletúrtam a hajába, és a szájához nyomtam a számat. – Csókolj meg!
– súgtam, és, hogy érezzem a szívverését, a mellére fektettem a
tenyeremet.
Habozott. – Ha megcsókollak, nem léphetünk vissza. Ha
megcsókollak… soha nem akarom majd abbahagyni.
A nyelvem lassan végigtáncolt az alsó ajkán, majd szétnyitottam a
száját, és belesúgtam: – Csókolj meg! – A keze a derekamra csusszant,
közelebb húzott magához, és körkörös mozdulatokkal simogatni kezdte
a hátamat. Annyira közel voltunk egymáshoz, hogy szinte eggyé vált a
testünk; mintha egymás lelkének a belső tüzét akartuk volna tesztelni.
– Biztosan ezt akarod? – kérdezte.

– Igen. Csókolj meg!
– Lizzie…
Apró mosolyra húzódott az ajkam, majd a szájára tettem az ujjamat. –
Utoljára mondom, Tristan. Csók…
Nem kellett befejeznem mondatot. Csak foszlányokban emlékszem
arra, hogy felemelt, és átcipelt a hálószobába.

A komódomnak támaszkodtam, és éreztem, hogy a szorítása erősödik a
derekam körül. A következő pillanatban egymásra talált az ajkunk. Nem
maradt olyan millimétere a számnak, amit ne derített volna fel a szája,
miközben, ha lehet, még tovább mélyült a csók. Az ujjai fel-le
szaladgáltak a gerincemen, amitől borsózni kezdett a bőröm. Még
közelebb hajolt, és ajkam közt kutakodó nyelve vad táncra kelt az
enyémmel. Az ujjaim belevájtak a hátába, és úgy kapaszkodtam belé,
mint kisgyerek a kedvenc játékába, amikor attól tart, hogy elveszi tőle
valaki. És tényleg úgy éreztem, hogy nincs a világon számomra
kedvesebb. A kezem vadul markolta a haját, és hogy még mélyebben,
még erősebben csókolhasson, kissé oldalra billentettem a fejemet.
– Tristan – nyöszörögtem a szájába, és ő is visszanyöszörgött valamit
az enyémbe. A kezem az inge aljáig csúszott, majd bebújt alá, és elindult
felfelé, örömtáncot lejtve az ing alatt rejlő feszes izmokon. Imádni való
érzés volt így megérinteni. Imádni való volt az íze. És imádni való érzés
volt beleszeretni.
Nem tudtam, hogy ez lehetséges. Nem tudtam, hogy egy összetört
szív darabjai önállóan is tudnak dobogni, csupán szerelemből.
Tristan összekulcsolta a kezét a hátamon, felemelt, majd a matracom
szélére ültetett. Kapkodva, szomjasan szedte a levegőt. – Annyira
akarlak, Lizzie. – A szája egy sóhajt követően beszippantotta a
fülcimpámat, aztán lázasan végiggördült az államon, és az ajkamnak

feszült. Úgy csusszant a nyelve a számba, mintha így akarná
feltérképezni az egész lényemet, és kéjes nyögéssel válaszoltam minden
egyes csapására. A keze közben betalált a ruhám alá. Végignéztem,
ahogy az ujjai legörgették, majd a szoba távoli végébe hajították a
bugyimat. Már alig volt köztünk távolság, de még közelebb vont
magához, és, hogy érezzem ágyéka keménységét, szétnyitotta a
lábamat. A szeméből sugárzó vágyakozástól mosolyognom kellett, és
abban a pillanatban tudtam, hogy ez már mindig így lesz. Mindig képes
lesz mosolyt csalni az arcomra.
Az ujjai megmarkolták a ruhám alját, és felfelé kezdték tolni, őrjítő
lassúsággal fedve fel testem hajlatait és domborulatait. – A karod! –
mondta mély dörmögéssel, majdnem vicsorogva, és én, hogy levehesse
rólam a ruhát, engedelmesen megemeltem a karomat. Még egy simítás,
és a ruha halk suhogással követte a bugyimat. – Gyönyörű vagy –
motyogta, mielőtt megcsókolta a nyakamat. Ha csak hozzáért a szája a
bőrömhöz, dübörögni kezdett a szívem. Nyelve végigszántott a
melltartóm peremén, közben hátranyúlt, hogy kicsatolja, és félrehajítsa
ezt is. Kéjes borzongásba kezdett a testem, amikor a hüvelykujja körözni
kezdett a mellbimbómon.
Én is megemeltem az ingét, felfedve tónusos felsőtestét. – A karod! –
szóltam rá parancsoló hangon. Mindkét kezét a magasba emelte, és a
következő pillanatban az inge a szoba sarkában növekvő ruhahalom
tetején landolt. Éhes szája sem vesztegette az időt: nyelve először
végigsuhant a mellemen, aztán az ajka türelmetlenül összezárult a
mellbimbóm körül. Erősen szívta, amitől egyre súlyosabbnak éreztem a
mellemet, de még ez sem volt elég: minden szívástól éhesebben
vágytam az érintését. – Tristan, még… Ó, istenem! – motyogtam
öntudatlanul, hátrahanyatló fejjel, hagyva, hogy a nyelve átvegye az
uralmat a testem felett.
– Feküdj le – utasított. Úgy tettem, ahogy mondta. Lehunytam a
szememet, és végigfuttattam az ujjaimat a mellemen. Közben idegesen,

ugyanakkor felajzottan vártam a következő érintését. Mikor és hol nyúl
majd hozzám?
A csípőm a magasba szökkent, amikor megéreztem a nedves nyelvét
a combom belső oldalán. – Meg akarlak ízlelni, Lizzie. Meg akarom
ízlelni minden porcikádat – suttogta a bőrömbe. A keze megmarkolta a
fenekemet, a szájához húzta, aztán csak azt éreztem, hogy belém
csusszan a nyelve, mélyen, forrón. Lassú, majdhogynem lusta
csapásaiba az egész testem beleremegett. És mintha csak arra
buzdítottam volna, hogy gyorsabban, gyorsabban, egyre vadabbul nyalt,
a testem azonban még többért esedezett. Nem hittem volna, hogy ilyen
mélyre tud hatolni egy nyelv. És mintha magamba akartam volna
húzni, az ujjaim megmarkolták a haját.
– Tristan, kérlek – nyögtem, miközben a csípőm követelődzően
körözött a szája előtt. Nem kellett biztatni. A nyelve fáradhatatlanul
mozgott ki-be, és egy óvatlan pillanatban két ujj is megmártózott a forró
nedvességben. – Akarlak…
Egyszer csak elhúzódott tőlem, felállt, és kezdte lehúzni a cipzárját. –
Hogy szeretnéd? – kérdezte zihálva, egy pillanatra sem véve le rólam a
szemét. – Mondd meg!
– Gyengéden – súgtam levegő után kapkodva. Miközben kilépett a
nadrágjából, a szemem megállapodott a bokszeralsóján szinte átdöfő,
hatalmas erekción. Az ujjaim önálló életre kelve megragadták az
alsónadrág szegélyét, és elhajították a többi ruha után. – Mutasd meg
nekem az árnyakat, amelyek nem hagynak aludni. Csókold ki magadból
a sötétséget!
Leemelt az ágyról, és leállított, arccal a komódom felé. A két karom
lustán megtámaszkodott a komód tetején. Tristan kapkodva előhúzta
ledobott farmerje zsebéből a tárcáját, kivett belőle egy óvszert,
kétségbeesetten letépte róla a fóliát, és a péniszére görgette. A következő
pillanatban már ismét mögöttem állt, és nekifeszült az én
lemeztelenített lelkemnek. Az ujjai megkeresték a fenekem ívét, és

amikor rátaláltak, szorosan megmarkolták. – Lizzie – mondta.
Ugyanolyan szaporán lélegzett, mint én. – Nem foglak bántani – ígérte,
miközben megemelte a bal lábamat.
Tudom, Tristan. Tudom.
Egyetlen erőteljes mozdulattal belém hatolt. Felkiáltottam az érzéstől,
amit kiváltott belőlem. Míg bal kezével a lábamat tartotta, a jobbal
megmarkolta, és masszírozni kezdte a mellemet.
A hangja nyers, majdhogynem reszelős volt, amikor megszólalt. –
Olyan jó benned, Lizzie. Olyan, de olyan jó… – A hangja elhalt, de ő
maga hosszú, erős lökéseivel egyre mélyebbre nyomult a testemben.
Az, hogy ennyire közel voltunk egymáshoz, nemcsak testileg, hanem
lelki sötétségünkben is, könnyeket csalt a szemembe. Gyönyörű volt.
Félelmetes. És igazi.
Ez most nem álom. Ez most a valóság.
Kicsusszant belőlem, és maga felé fordított.
A keze most a hátsómat markolta, megemelt, arra ösztönözve, hogy a
dereka köré fonjam a lábamat. A teste volt az egyetlen biztosíték arra,
hogy el ne essek. Egymásnak támasztottuk a homlokunkat, miközben
ismét belém hatolt. – Ne hunyd be a szemed! – könyörgött. Talán azért,
hogy lássam az íriszét elhomályosító vágyat, szenvedélyt? Hogy lássam
a szerelmét?
Bár az is lehet, hogy csak az én szerelmem tükröződött abban a sóvár
pillantásban. Akárhogy is volt, tetszett, amit láttam. És az is, amit
éreztem. Ami befelé gyors, erőteljes döfésként hatott, az kifelé lassú volt,
és izgató. Mindenem remegett. A szemem le akart csukódni, de nem
tudott. Megérezte, hogy nyitva kell maradnia. Látnia kellett Tristant.
Már csak másodpercek választottak el…
Másodpercek attól, hogy megadjam magam a kéjnek. Hogy
elveszítsem magam, majd újra magamra találjak a testemmel eggyé
váló Tristan Cole-ban. – Most… – motyogtam, de a remegés, a testemen
végigsöprő orgazmus ereje elvette a hangomat. Végül mégiscsak

lecsukódott a szemem, és éreztem, hogy Tristan szája megpihen
megállíthatatlanul remegő ajkamon.
– Istenem, Lizzie. Annyira szeretem érezni, ahogy elveszel bennem. –
Az ajkamon éreztem, hogy elmosolyodik.
– Mindenedet akarom – könyörögtem. – Kérlek.
– Mindenem a tiéd.
Egymás karjában aludtunk el ezen az estén. Közben, valamikor az
éjszaka közepén, felébredtünk. Tristan ismét belém csusszant, újra
elvesztünk, aztán újra megtaláltuk magunkat egymásban. Kora
hajnalban megint eggyé váltunk. Minden alkalommal, amikor Tristan
belém hatolt, olyan érzésem volt, mintha bocsánatot kért volna
valamiért. Minden alkalommal, amikor megcsókolt, olyan volt, mintha
feloldozásért esengett volna. És minden alkalommal, amikor pislantott,
feltárult előttem a lelke.

Huszonnegyedik fejezet
ELIZABETH
Amikor felébredtem, és a másik oldalamra gördültem, észrevettem,
hogy Tristan már nincs mellettem. Még az is felmerült bennem, hogy az
elmúlt éjszaka csak álom volt, de ahogy a kezem a mellettem lévő
párnára esett, azonnal megtalálta az otthagyott levelet.
T. C.: Gyönyörű vagy, amikor horkolsz.
A mellkasomra szorítottam a papírt, aztán egymás után többször is
elolvastam a rövid mondatot. A szememet csak a fűnyíró hangja tudta
elszakítani a levélről. Magamra kaptam egy sortot és egy ujjatlan pólót,
mert meg akartam nézni a füvemet nyíró Tristant, és közben gyengéden
megcsókolni azt az adakozó ajkát, de ahogy kiléptem a tornácomra,
megtorpantam.
Tristan nem az én füvemet nyírta.
Tristan a saját kertjében dolgozott.
Nem volt senki a világon, aki különösebb jelentőséget tulajdonított
volna a dolognak. Egy füvet nyíró férfi – nincs abban semmi különös.
Pedig volt. Tristan Cole, aki hosszú hónapokon át holdkórosként élte az
életét, kezdett ébredezni.

E. B.: Tetszik az a formás feneked.
T. C.: Néha, amikor a füvet nyírom, te pedig valamelyik
mocskos kis regényedet olvasod a tornácodon, látom, hogy egy

szaftosabb részhez érve elpirulsz, és tűnődni kezdek, milyen
őrültséget művelhet már megint az a fantáziadús Mr. Darcy
Elizabeth testével.
E. B.: Nem tudom, örüljek-e vagy aggódjak amiatt, hogy név
szerint ismered a Büszkeség és balítélet szereplőit.
T. C.: Olyan. Kibaszottul. Gyönyörű. Vagy.
E. B.: Kop-kop.
T. C.: Ki az?
E. B.: Én. Meztelenül. Éjfélkor. Az ágyamban. Csatlakozz.
Szerezz egy Hihetetlen Hulk-kosztümöt, és hozd magaddal a
hatalmas, zöld szörnyedet.
T. C.: Kérve kérlek… Ne hívd zöld szörnynek a péniszemet. Ha
meghallja, még az is lehet, hogy csütörtököt fog mondani.
Ui. A „hatalmas” jelzőt viszont nem kifogásolom, sőt fokozni is
tudnám. Óriási. Masszív. Gigantikus. Istentől való.
E. B.: Azt akarom, hogy ölelj magadhoz ma éjszaka.
T. C.: Ismered azt a helyet a rémálmok és az álmok között?
Ahol sohasem jön el a holnap, és a tegnap fájdalma teljesen
megszűnik? Ahol a szíved egyszerre dobban a szívemmel?
Ahol nem számít az idő, és a légzés sem teher? Ahol nem
létezik más, csak a könnyű lebegés?
Ott szeretnék élni. Veled.

Huszonötödik fejezet
ELIZABETH
Teltek-múltak a hetek, és ha Tristan nem engem csókolgatott éppen,
akkor Emmával folytatott késhegyig menő vitát. A legkülönfélébb
dolgokon kaptak hajba, de mindig nevetéssel végződtek az
összeszólalkozásaik.
– Nem tudom, miért nem látod be, te tökfej, hogy a Bosszúállók között
a Vasember a legjobb arc – vitatkozott Tristan, miközben sült krumplival
dobálta Emmát.
– Na, ne! Amerika Kapitány sokkal, de sokkal szuperebb! Nézd meg a
páncélját! Az a baj, Madár, hogy semmihez sem értesz.
– De bizony! Nagyon is értek, például a valamihez! Nos? Ezt add
össze! – felelte Tristan, és csúfondárosan kiöltötte a nyelvét Emmára, aki
természetesen nem maradt adósa, és hogy kifejezze a véleményét,
szintén nyelvet öltött.
– NEEEM! Te SEMMIHEZ sem értesz!
Minden este lezajlott egy hasonló párbeszéd, és én kezdtem
megszeretni ezt az újfajta rutint.
Egy este, Emma már ágyban volt, a nappali padlóján hevertünk
Tristannel, könyvvel a kezünkben. Én a Harry Pottert szorongattam, míg
ő a Biblián próbálta átverekedni magát. Néha felpillantottam, és azon
kaptam, hogy apró mosollyal az arcán engem figyel. Ilyenkor gyorsan
elfordult, és tovább olvasott.
– Oké – mondtam, az ölembe ejtve a könyvemet. – Lássuk, mi a
véleményed a Bibliáról.
Elnevette magát, majd bólintott. – Elgondolkoztatja az embert.

Mindenről többet akarsz tudni, amikor olvasod.
– De? – kérdeztem, mert tudtam, hogy ezután egy „de” következik.
– De… Körülbelül a kilencvenhat százalékát nem értem – felelte
kuncogva, és ő is letette a könyvet.
– Mondd csak, Tristan, mi szeretnél lenni?
Meglepetten, összehúzott szemmel pillantott rám, mint aki nem érti a
kérdést. – Hogyhogy mi?
– Mi szeretnél lenni? Így, egyszerűen. Sohasem beszélünk arról, hogy
melyikünk mit szeretne, és én kíváncsi vagyok.
Megdörzsölte az orrnyergét, vállat vont, látszott, hogy a szavakat
keresi. – Nem tudom. Régebben apa voltam. És férj. Most viszont…
Fogalmam sincs.
Halkan felsóhajtottam. – Bár látnád magadban azt, amit én látok.
– Miért? Mit látsz?
– Egy harcost. Egy erős, bátor harcost. Valakit, aki mélyen tud
szeretni. Aki nem fut el, amikor zűrösre fordulnak körülötte a dolgok.
Végtelen lehetőségeket látok benned, amikor rád nézek. Okos vagy,
Tristan. És tehetséges. – Megvonaglott az arca, mire megcsóváltam a
fejem. – De. Az vagy. Minden meg tudsz csinálni. Ha a fejedbe veszel
valamit, nem nyugszol, amíg véghez nem viszed. Elképesztő, amit a
fával művelsz. Kezdhetnél vele valamit.
– Egyszer már megpróbáltam – felelte. – Üzleti vállalkozásba
kezdtünk apával. A baleset napján New Yorkba akartunk repülni.
Megbeszélésünk volt néhány fickóval, akik érdeklődést mutattak a
munkánk iránt.
– És semmi sem lett belőle?
Megrázta a fejét. – El sem jutottunk New Yorkig. Detroitban át kellett
volna szállnunk, de amikor leszálltunk, és bekapcsoltuk a mobilunkat,
már egy csomó üzenet várt ránk Jamie-ről és Charlie-ról.
– Ez…
– Ez volt életem legszörnyűbb napja.

Éppen válaszolni akartam, amikor dübörgő lépteket hallottam a
lépcső felől.
– Mama! Mama! Nézd! – kiáltotta Emma. Az egyik kezében a
fényképezőgépét tartotta, a másikban két fehér tollat lobogtatott.
– Kisasszony! Már aludnod kellene!
Felnyögött. – Tudom, mama, de nézd! Ezeket most nem a papa küldte.
– Tristanhez lépett, és a tenyerére fektette a tollakat. – Ezek Tristan
családjától jöttek.
– Nekem? – kérdezte Tristan remegő hangon.
Emma bólintott. – Azt üzenik, hogy szeretnek – suttogta, és
megemelte a fényképezőgépet. – Ezt le kell fényképezni. Gyere, mama,
azt akarom, hogy te is rajta legyél. – Amikor elkészült, Tristan kezébe
nyomta a polaroid fotót, aki újra és újra megköszönte.
– Oké, most már ideje ágyba bújni. Mit szólnál, ha olvasnék neked
valamit, hogy könnyebben elaludj?
– Nem olvashatna inkább Tristan? – kérdezte ásítozva.
Kérdő pillantást vetettem Tristanre. Ő bólintott, és felállt. –
Dehogynem. Mit szeretnél, mit olvassak? – kérdezte, miközben a
karjába vette az én kicsi lányomat.
– A Csizmás kandúrt – válaszolta Emma. – De zombihangon!
– Mindig úgy szoktam – felelte szélesen mosolyogva Tristan.
Emma ajtaja előtt ültem, a hátamat a falnak támasztottam, és
megindultan hallgattam Tristan mély zombihangon előadott meséjét,
amit időnként Emma elégedett kuncogása szakított csak félbe. Régen
hallottam ilyen boldognak az én kicsi lányomat. Vidám hangjától
melegség öntötte el a szívemet. Nincs annál nagyobb öröm, mint amikor
egy szülő nevetni hallja a gyermekét. Nem tudtam eléggé megköszönni
Tristannek, hogy visszahozta Emma arcára az önfeledt mosolyt.
– Madár? – kérdezte Emma nagy ásítások közepette.
– Igen, Miss Pickle?
– Sajnálom, ami a családoddal történt.

– Köszönöm. Én is sajnálom, hogy meghalt az apukád.
Bekukucskáltam a szobába. Tristan a padlón feküdt Emma ágya
mellett, a könyvvel a mellkasán. Zeusz Emma lábánál hevert. – Hiányzik
– mondta Emma egy újabb ásítás után.
– Lefogadom, hogy te is hiányzol neki.
Emma lehunyta a szemét, összegömbölyödött, de mielőtt elaludt
volna, még álmosan megszólalt: – Madár? – kérdezte úgy, mint aki már
álmodik.
– Tessék, Miss Pickle.
– Szeretlek, és Zeuszt is szeretem, még akkor is, ha a zombihangod
csapnivaló.
Tristan megcsípte az orrnyergét, majd egy nagy szippantással felállt,
és betakarta Emmát. Még Bubbát is a hóna alá dugta. – Én is szeretlek,
Emma.
Amikor elfordult, és az ajtó felé indult, észrevett, és vágott egy
grimaszt, mire én kiöltöttem rá a nyelvemet. – Gyere, Zeusz – mondta.
Zeusz csóvált egyet a farkán, de egyébként meg se moccant. – Zeusz,
gyere! Megyünk!
Zeusz halkan felnyüszített, majd még közelebb araszolt Emmához.
Felnevettem. – Ezt a kis árulót! Szépen cserben hagyott.
– Nem hibáztatom. Nem bánod, ha itt marad éjszakára?
– Dehogy. Szörnyen összeszoktak abban a pár napban, amikor nálunk
laktatok.
Tristan az ajtófélfának támaszkodott, és párás szemmel figyelte,
ahogy a kutyája befészkelte magát Emma és Bubba mellé. Emma
átölelte, és elmosolyodott álmában. Tristan keresztbe fonta a karját a
mellkasán. – Most már értem, te miért nem estél úgy szét, ahogy én.
Neked itt volt Emma, aki… maga a csoda. A világot jelenti neked, ugye?
– Igen – bólintottam. Ő a mindenem.

November második hetében hatalmas vihar vonult át Meadows
Creeken. A tornácon ültem, és az esőt néztem, ami patakokban zúdult
alá, zöld folyammá varázsolva a kertemben a pázsitot. Biztosra vettem,
hogy néhány hét múlva a hó is megérkezik, és fehérbe borul minden.
Az ég egyre sötétebb lett, nem világította meg más, csak a morajló
mennydörgések nyomán felcikázó villámok. Emma az igazak álmát
aludta odabenn, aminek én nagyon örültem, mert félt a vihartól.
A dörgés és a villámlás mindig ráhozta a frászt. Zeusz a lábamnál
üldögélt, és hozzám hasonlóan az esőt nézte. A szeme hol lecsukódott,
hol felpattant. Megpróbálta leküzdeni az álmosságát, de látszott, hogy el
fogja veszíteni a csatát.
– Elizabeth! – kiáltotta Tristan, majd a hangja után ő is előbukkant a
háza mögül, és rohanni kezdett felém. Összeszorult a gyomrom a
félelemtől. – Elizabeth! – kiáltotta megint. Bőrig ázott, mire a
tornácomhoz ért. A keze a térdére csúszott, és lihegve vette a levegőt,
mit sem törődve azzal, hogy a nyakába csurog az eső.
– Mi történt? – kérdeztem félelemtől remegő hangon. Úgy tűnt,
teljesen kifordult magából. Habozás nélkül kiléptem mellé az esőre, és
miközben felállt, a mellkasára fektettem a tenyeremet. – Jól vagy?
– Nem.
– De hát… mi a baj?
– A fészerben üldögéltem, és egyszer csak te jutottál az eszembe. –
Összekulcsolta az ujjainkat, és közelebb húzott magához. A szívem a
torkomban dobogott, a szám idegesen rángott, miközben az ajkán
csüngve vártam a folytatást. – Megpróbáltalak száműzni a
gondolataimból, de bármennyire is akartam, sehogy sem sikerült. Egyre
csak te jártál az eszemben, és egyszer csak azt éreztem, hogy kihagy a
szívem. És akkor… – Elhallgatott, és még közelebb lépett. A szája csak
milliméterekre volt az enyémtől, sőt súrolta is az alsó ajkamat.
A testéből sugárzó forróság semlegesítette az eső hidegét. Olyan
melegség volt ez, aminek a létezéséről addig nem is tudtam. Egy

védelmező takaró, amely száműzte a múlt összes bánatát. Tristan
hangja reszketett, amikor megint megszólalt. – És akkor, magam sem
tudom, hogy történt, de beléd szerettem.
– Tristan…
Ingatni kezdte a fejét. – Ez rossz hír, ugye?
– Azt hiszem…
A nyelve végigtáncolt az alsó ajkamon, majd a következő pillanatban
gyengéden beszippantotta. – Nem is rossz, hanem egyenesen szörnyű.
Szóval, Lizzie… ha azt akarod, hogy ne szeresselek, most mondd meg, és
én… abbahagyom. Elfogadom a döntésedet, és mindent megteszek
azért, hogy kiszeressek belőled. Lökj el magadtól, ha nem kellek.
Mondd, hogy menjek el, és én elmegyek. De ha csak egy parányi részed
is el tudja fogadni, amit irántad érzek, ha el tudod viselni, hogy minden
szándékom ellenére beléd szerettem, akkor ölelj magadhoz. Fogadj be a
házadba, vezess a hálószobádba, és engedd, hogy megmutassam neked
ezt a hirtelen támadt szerelmemet. Szeretném, ha látnád, hogy
mennyire bolondulok érted.
A gyomromat görcsbe rántotta a bűntudat. A pillantásom a földre
siklott. – Nem tudom, hogy készen állok-e egy hasonló vallomásra…
A mutatóujjával megemelte az államat, és mélyen a szemembe
nézett. – Nem baj – suttogta halkan. – Az én szerelmem elég lesz
mindkettőnknek.
A szemem becsukódott, és azt vettem észre, hogy nyugodtabban,
békésebben lélegzem, mint korábban bármikor. Sohasem hittem, hogy
egyszer még képes leszek erre. Sohasem hittem, hogy egyszer még
hallani fogom egy férfi szájából, hogy szeret. De most, hogy Tristan
kimondta, újra egésznek éreztem magam.
A szája a számon pihent; azt a levegőt lélegeztem be, amit ő kifújt, és
ez a levegő olyan volt számomra, mint az orvosság. Egy pillanatig még
ott álltunk a zuhogó esőben, aztán elfordultam, és magam után húztam
Tristant a házam melegébe.

Huszonhatodik fejezet
TRISTAN
– Szarra lenne szükségem – mondta Faye, amikor talpig feketében
megjelent az ajtóm előtt. Nemcsak a ruhája volt fekete, hanem a
kesztyűje és a kalapja is. Későre járt, nemrég értem haza Mr. Henson
boltjából.
Felvontam a szemöldökömet. – Mire?
– Szarra. Hogy egészen pontos legyek, kutyaszarra.
Tanácstalanul vakargatni kezdtem a tarkómat. – Ne haragudjon, de
ezt úgy mondta, mintha értelmes kérés lenne.
Végigsimított a tenyerével az arcán, és felsóhajtott. – Nézze, normális
esetben Lizhez fordulnék a problémámmal, de tudom, hogy ilyenkor
szokta lefektetni Emmát, és felnőtt ember lévén az az ostoba ötletem
támadt, hogy talán a barátja is hajlandó lesz kisegíteni.
– Egy kis kutyaszarral.
Bólintott. – Pontosan.
– Bár nem tudom, hogy akarom-e tudni, de mégis… mire kellene?
– Az a helyzet, hogy… „csináld magad” wellnessprogramot
szerveztem ma estére, és a kutyaszarból fantasztikus arcpakolást lehet
készíteni. – Értetlen tekintem láttán vágott egy grimaszt, és újabb
magyarázattal állt elő. – Na, jó. Beleteszem a szart egy barna
papírzacskóba, és meggyújtom a főnököm ajtaja előtt.
– Nézze, nem kell megmondania az igazat, ha nem akarja – feleltem,
mert egy szavát sem hittem.
Erre előhúzott a hátsó zsebéből egy barna papírzacskót. – Az igazat
mondom. Komolyan.

– Meddig fog tartani? – kérdezte Faye, amikor már a negyedik kört
tettük Zeusszal a környező utcákban.
– Honnan tudnám? Szerencsésnek mondhatja magát már attól is,
hogy Zeusz hajlandóságot mutat a dologra. Nagyon válogatós, tudja.
Mindig jól megnézi, hogy kinek adja oda az ürülékét.
Miközben az utcákat róttuk, Faye nagyjából mindenről megosztotta
velem a véleményét. – Csak úgy, mellékesen… Szerintem ostoba dolog
volt Zeusznak elnevezni egy ilyen kis seggdugaszt.
Elégedetten elvigyorodtam. – A fiam, Charlie nevezte el így. A Percy
Jackson és az olimposziak első kötetét olvastuk éppen, a Villámtolvajt, és
Charlie egyszerűen a görög mitológia rajongója lett. Amikor befejeztük a
könyvet, hónapokat töltöttünk az istenek tanulmányozásával. Szinte
egyszerre szeretett bele a Zeusz névbe és egy közepes termetű kutyába
a menhelyen, aki méreteiben nem igazán ért fel a hatalmas istenséghez.
Emlékszem, valami olyasmit mondott, hogy „Apa, nem a méret számít.
Attól, hogy kicsi, még hívhatjuk Zeusznak.”
Faye elkomorult egy pillanatra, de aztán gyorsan visszatért játékos
énjéhez. – Jézusom, képes volt a halott fiával példálózni csak azért, hogy
kellemetlenül érezzem magam?
Mivel észrevettem a játékosságot a szemében, felnevettem. – Naná.
– Hogy maga micsoda tökfej! – motyogta, de azért elfordult, hogy
letörölhesse az arcán végiggördülő könnyet. Úgy tettem, mintha nem
vettem volna észre.
Végre Zeusz megállt egy tűzcsap mellett, és belekezdett az „ideje
pottyantanom egyet” jellegzetes mozdulataiba. – Tessék! A türelem
kutyaszart terem – mondtam, és elégedetten összedörzsöltem a
tenyeremet.
Pár perc múlva már Faye barna zacskójában gőzölgött a meleg
halom, aki vad táncra perdült örömében. Még senkit sem láttam, akit

ilyen lázas izgalommal töltött volna el valami, aminél galádabb tettet én,
személy szerint, nem tudtam elképzelni sem.
– Oké, akkor mehetünk is – mondta, útban a házam felé.
– Mehetünk? Hová?
– Hogyhogy hová? Hát a főnököm házához, hogy felnőtt módjára
felgyújthassam ezt az adag szart a küszöbén, és végignézhessem, ahogy
elég.
– Azt hittem, csak viccel.
Faye a szemét forgatta. – Tristan, ha viccelni szoktam valamiről, az a
péniszméret. Ezt a kutyaszarfelgyújtást véresen komolyan gondolom.
– De miért kell engem is belerángatni? Plusz… nem vagyunk kicsit
öregek az efféle bohóckodáshoz?
– De! – kiáltotta kissé megtört hangon. – Belátom, éretlen viselkedésre
vall, hogy kutyaszart akarok dobni a főnököm háza elé. És még
éretlenebb dolog azt hinni, hogy ettől jobban fogom érezni magam.
Ugyanakkor tudom, ha nem teszem meg, elfogadom, hogy kihasználtak,
és szomorú leszek. És nem lehetek szomorú, mert az azt jelentené, hogy
ő nyert. Amikor ma felhívott, és közölte, hogy visszamegy a volt
feleségéhez, rá kellett jönnöm, hogy végig az ő kezében volt az irányítás,
és nem az enyémben, ahogy hittem. A szemétláda, hagyta, hogy
belészeressek, bízzak benne, és miért? Csak azért, hogy kitéphesse a
szívemet. Ezt mégsem ismerheti be egy olyan lány, aki nem szokott
beleszeretni senkibe, és aki sohasem hagyja, hogy fájdalmat okozzanak
neki, vagy igen? – Bepárásodott a szeme, de még csak nem is pislogott,
mert tudta, hogy akkor kicsordulna a könnye. Ami a gyengeség jele lett
volna az ő szemszögéből. Márpedig Faye mindennek akart látszani, csak
gyengének nem, ez nyilvánvaló volt még számomra is. – Pedig ebben a
pillanatban semmi mást nem érzek, csak azt, hogy valami elkezdett
széttörni bennem, és minden repedéssel közelebb kerülök ahhoz, hogy
a darabjaimra hulljak, és nem fordulhatok vigasztalásért a legjobb
barátnőmhöz, mert elvesztette az istenverte férjét, és elképesztően szar

éve volt. Magához sem kellett volna eljönnöm, mert, ahogy látom, a
maga éve még az övén is túltesz szarságban, de nem tudtam, mit
csináljak! Kibaszottul össze vagyok törve!
Nem is értem, miért csinál ilyet normális ember? Miért lesz
szerelmes, amikor tudja, hogy így is végződhet a dolog? Mi a fasz van az
emberekkel? Majd én megmondom! AZ EMBEREK KIBASZOTTUL
BETEGESEK ÉS TORZAK. Értem én… Hogyne érteném, hogy jó érzés
boldognak, szerelmesnek lenni. – Az egész teste beleremegett, ahogy
szabad folyást engedett a könnyeinek, amelyek gyorsabban jöttek, mint
ahogy lélegezni tudott. – De amikor kirántják az ember alól a bűvös
szőnyeget, az magával viszi az összes jót és a boldogságot. És mi történik
a szerencsétlen szívvel? Összetörik. És ez megbocsáthatatlan. Millió
darabra hullik, és mit okoz ezzel? Bénaságot. Az ember csak nézi, nézi a
letöredező darabkákat, üres tekintettel, mert nem érti, hová lett a
szabad akarat, a józan ész, ami addig jellemezte. Mindent, de mindent
föladott ezért a badarságért, amit szerelemnek hívnak, és amikor
megfosztják tőle, egyszerűen megsemmisül.
Gondolkodás nélkül átkaroltam, ő meg csak zokogott, zokogott,
megállíthatatlanul. Olyan szorosan öleltem, hogy a karom is belefájdult,
és csak álltunk ott, az utca végében. Ő sírt, én meg a feje búbjára
támasztottam az államat. – Azt hiszem, Zeusz a hátsó udvarban is
pottyantott néhányat ma délután, csak megfeledkeztem róla.
Összeszedhetnénk – javasoltam végül.
Faye elhúzódott tőlem, és felvonta a szemöldökét. – Tényleg?
Bólintottam.
Átkutattuk a kertemet, és végül egész tekintélyes gyűjteményre
sikerült szert tennünk. Aztán beugrottunk az autómba, és Matty
házához hajtottunk. – Ez annyira jó lesz! – mondta Faye, és izgatottan
összedörzsölte a kezét. – Oké. Ne állítsa le a kocsit. Én csak ledobom a
szart, meggyújtom, bekopogok az ajtón, aztán visszarobogok, beugrok,
és illa berek! Jó lesz így?

– Tökéletes. – Faye elsietett, pontosan azt tette, amit mondott, és
amikor beugrott mellém az anyósülésre, úgy vihogott, mint egy
elégedett óvodás. – Hm… Faye…
– Igen? – kérdezte vidám nevetéssel.
– Azt hiszem, kigyulladt a tornác.
Visszafordult a ház felé, és ő is meglátta, amit én. Matty tornáca
lángokban állt. – A SZARBA!
– Szó szerint. – Kicsapta az ajtót. Vissza akart rohanni, hogy eloltsa a
tüzet, de megállítottam. – Ne! Ha meglátja, hogy maga volt, ki fogja
rúgni.
Visszaült. – A szarba! A szarba! A szarba! – ismételgette, mint egy
nyelvtörőt.
– Bukjon le, nehogy véletlenül meglássa magát – mondtam neki. –
Mindjárt visszajövök.
Kiszálltam a kocsiból, és odarohantam a tornáchoz. Egy pillanatig
csak néztem a terjedő lángokat, majd elmotyogtam egy gyors imát, és
taposni kezdtem a tüzet, a szaros zacskót is beleértve, aminek a
tartalma, legnagyobb szerencsétlenségemre, teljes egészében a lábamra
került.
– Mi a francot csinál? – kérdezte Matty, amikor feltépte az ajtót.
A képembe bámult, de aztán megcsapta az orrát a kutyaszar bűze, és az
arca elé kapta a kezét. – Az ott kutyaszar?
Hirtelen kiürült az agyam. Nem tudtam, mit mondhatnék, illetve
mivel magyarázhatnám meg, hogy térdig a saját kutyám ürülékében
cuppogok. Pánikba estem. – Én vagyok az, a seggfej! – kiáltottam. – És
mint a város seggfeje, találomra ki szoktam választani egy-egy házat, és
ott, csak úgy kedvtelésből, elvégzem a dolgomat. De tudja, mit? Bassza
meg!
Rám nézett.
Én visszanéztem.
Felvonta a szemöldökét.

Én is felvontam.
Megfenyegetett, hogy kihívja a rendőröket.
Erre én lerúgtam a cipőmet, visszarohantam a kocsimhoz és
elhajtottam.
– Szent szar! – motyogta Faye könnyek között, amelyek most viharos
jókedvében buggyantak elő. – Ez… elképesztő volt! Képes volt belelépni
abba a nagy rakás szarba, csak hogy megtarthassam a munkámat!
– Ami azt illeti, már bánom. – Felnevetett. Még akkor is kuncogott,
amikor a házam elé érve leállítottam az autót.
– Nem is szeretett igazán, ugye? Bár azt állította, hogy odavan értem,
csak azért mondta, mert szexre vágyott. És azt hazudta, hogy már túl
van a feleségén, de csak éjjel háromkor gondolta így, amikor áthívott
magához, mert dugni akart.
– Ez a pasas egy igazi seggfej, Faye.
Bólintott. – Mindig ilyet kapok ki magamnak. El sem tudom képzelni,
milyen az, amikor szeretek valakit, és ő ugyanúgy visszaszeret. Akit
azon kaphatnék, hogy egyfolytában engem néz, és közben mosolyog,
annyira odavan értem.
– Miért fekszik le ezekkel a fickókkal, ha tudja róluk, hogy ilyenek?
– Mert azt remélem, hogy egyszer csak belém szeret valamelyik.
– Ahhoz, hogy valakibe beleszeressenek, nem kell feltétlenül ledobni
a ruhát.
– Bár így lenne – motyogta ideges kuncogással, de a szemében
megvillant a kétely. – De én most végeztem ezzel a szerelem dologgal.
Bedobom a törülközőt.
– Rosszul teszi, Faye. – A szemébe néztem, ami kivörösödött a sírástól.
– Megéri a szívfájdalom azt a pár percnyi boldogságot, amiben
részesülünk. És az összetört szív darabkái összeilleszthetők. Marad
ugyan néhány heg meg vágás, és égő fájdalomként vissza-visszatérnek a
múlt emlékei, de mi ez a fájdalom valójában? Emlékeztető arra, hogy
még élünk. Olyan, mint az újjászületés.

– Maga talán újjászületett?
Elizabeth házára pillantottam, majd vissza Faye-re. Összekapcsolódott
a pillantásunk. – Még nem. De dolgozom rajta.
Halkan köszönetet mondott, aztán kikászálódott az autómból, és a
sajátjához lépett. – Tristan? – szólt vissza, zavartan húzogatva az orrát.
– Igen?
– Ma elég éretlenül viselkedtem, leginkább azért, mert össze voltam
törve, de maga ezt bajnok módjára kezelte. Úgy reagált a gyerekes
húzásaimra, mint egy jó apa. Charlie szerencsésnek érezhette magát,
hogy ilyen apukája volt.
Elmosolyodtam. Nem is sejthette, milyen sokat jelentettek nekem a
szavai.
– És még valami – tette hozzá. – Sajnálom, hogy én is seggfejnek
neveztem.
– Nem is nevezett annak.
Biccentett. – De. Higgye el, hogy magamban csak így szólítottam. Most
azonban, hogy lássa, mennyire hálás vagyok, még tehetek magáért
valamit… – Miközben ezt mondta, odaszaladt Elizabeth házához, és
bezörgetett a hálószobája ablakán. Nem tehettem róla, mosolyognom
kellett, amikor Elizabeth kinyitotta. Gyönyörű volt. Mint mindig. – Hé,
Liz! – szólította meg Faye az álmos barátnőjét.
– Igen?
– Leszopnád ezt a pasit helyettem? Meg szeretnék köszönni neki
valamit. – Mosolyogva odahajolt Elizabethez, és arcon csókolta. – Jó éjt,
bébi. – Azzal elsietett. Jóval boldogabbnak tűnt, mint nem sokkal
korábban, amikor a karomban sírdogált. Néha egy zacskó szar és egy
szál gyufa is elég volt ahhoz, hogy össze lehessen rakni egy darabjaira
hullott szívet.
Elizabeth kimászott az ablakon, hozzám lépett, és a karomba bújt. –
Sikerült a barátnőm kedvében járnod valamivel?
– Azt hiszem.

– Köszönöm. – Közelebb húzott magához, és a mellemre hajtotta a
fejét. – Bébi?
– Igen?
– Mi ez a szag?
– Ne is kérdezd… – kezdtem, és közben lenéztem a zoknimra. Fehér
volt, amikor felhúztam, de most inkább félbarnának látszott. – Nem
akarod tudni.

Huszonhetedik fejezet
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– Na, ne bámulj már ennyire! Hát nem örülsz, hogy itt vagyok? –
kérdezte a mama mosolyogva, bőrönddel a kezében.
– Hogy kerülsz ide? – motyogtam zavartan, és miközben lopott
pillantást vetettem a házam előtt álló BMW-re, azon tűnődtem, mibe
keveredett már megint a mama. Vagy inkább kivel keveredett újfent
össze.
– Hogy? Hát már el sem jöhet meglátogatni az anyád? Nem
válaszoltál a hívásaimra, és egyébként is… hiányzott a lányom meg az
unokám. Bűn talán, hogy idejöttem? Még csak meg sem öleltél! –
pufogott méltatlankodó hangon.
Odahajoltam hozzá, és magamhoz húztam. – Csak meglep, hogy itt
látlak. És ne haragudj, hogy nem telefonáltam, de nagyon elfoglalt
voltam.
Összeszűkült szemmel nézett rám. – Mi történt a homlokoddal?
Vérzik?
Végighúztam az ujjaimat a homlokomon, és vállat vontam. – Csak egy
kis ketchup.
– A homlokodon? Mégis, hogy került oda?
– KI FOGOM SZIPPPPPPANTANI AZ AGYADAT! – kiáltotta Tristan a
folyosón keresztülsuhanó, zombiként vicsorító Emma után. Kezében
spagettiszálakat lóbált, az arcáról ugyancsak ketchup csöpögött.
Mama félrehajtott fejjel, pillantását Tristanre szegezve figyelte a
jelenetet. – Hát, igen. Tényleg elfoglalt lehettél.
– Ez nem egészen az, aminek látszik – kezdtem, de Emma

félbeszakította a magyarázkodásomat.
– Nagyi! – sikította, azzal az ajtóhoz rohant, és mama karjába vetette
magát.
– Édes kis bogaram! – A mama magához szorította az én kicsi
lányomat, amivel csak azt érte el, hogy csupa ketchup lett ő maga is. –
Nem vagy te egy kicsit… maszatos?
– Mama, Madár és én zombisat és vámpírosat játszunk – magyarázta
Emma.
– Madár? – Anya meglepetten felvonta a szemöldökét. – Te beengedtél
egy Madár nevű férfit a házadba?
– Jól értem? Kifogással élsz valaki ellen, akit a házamba engedtem?
Te? Hát már elfelejtetted, hogy hány férfi fordult meg a te házadban?
Nehéz lenne felsorolni is!
Anya bűntudatosan elmosolyodott. – Touché!
– Tristan – kiáltottam oda a nevezett férfinak, aki ketchupos haját
dörzsölgetve odalépett hozzánk.
– Tessék. – Először rám mosolygott, csak azután fordult oda a
mamához.
– Ő az anyám, Hannah. Mama, engedd meg, hogy bemutassam a
szomszédomat, Tristant.
Tristan pillantása az enyémet kutatta. Láttam, hogy legörbül a szája,
mintha csalódást okozott volna neki a szóhasználatom. De aztán
gyorsan visszavarázsolta az arcára a mosolyt, és szívélyesen megrázta a
mama kezét. – Örülök, Hannah, hogy megismerhetem. Már sokat
hallottam magáról.
– Fura – kezdte a mama. – Én azt sem tudtam magáról eddig, hogy a
világon van.
Szinte hasítani lehetett a beálló csendet.
– Kivehetem a részemet ebből a kínos hallgatásból, vagy maradjak
inkább a kocsiban? – kérdezte viccelődve egy férfi, aki ezt a pillanatot
választotta ki arra, hogy a bőröndjét cipelve a tornácra lépjen.

Szemüveges volt, legombolt nyakú, mustárszínű inget és sötét farmert
viselt.
Úgy látszik, a mama most a stréber külsejű pasikra bukik, gondoltam
epésen. De az is lehet, hogy egy varázslót sikerült felcsípnie.
A csend, ha lehet, még fokozódott, és zavarba ejtően hosszúra nyúlt.
A férfi megköszörülte a torkát, és Tristan felé nyújtotta a kezét, talán
azért, mert észrevette, hogy Tristan nem nézi annyira elutasítóan, mint
én. – Mike vagyok.
– Üdvözlöm, Mike – felelte Tristan.
– Mi történt Richarddal? – kérdeztem súgva a mamától.
– Nem működött a dolog – felelte.
Döbbenet.
– Szóval… Mike és én azt reméltük, hogy itt maradhatunk éjszakára.
Illetve, szállodába is mehetnénk, de… arra gondoltam, hogy jó lenne
együtt tölteni az estét. Elmehetnénk valahová vacsorázni. Vagy csak
lógni egyet.
– Ma van a születésnapi bulim, mama. Emma Kathy és Lincoln
házában alszik, mi pedig elmegyünk itthonról. – Elkomorodtam. –
Jobban tetted volna, ha telefonálsz.
– Leráztál volna, Liz. – Mama arca vörösre váltott, és zavartan tördelni
kezdte a kezét. – Vagy fel sem vetted volna a telefont.
Ez megtette a magáét. Úgy éreztem, én vagyok a világ legrosszabb
gyereke. – De egy vacsora még belefér talán – mondtam békülékenyen.
– Főzök valami finomat. A kedvencedet. És ha akarod, vigyázhatsz
Emmára. Felhívom Kathyt, és megmondom neki, hogy változott a terv.
Azonnal felderült az arca. – Az remek lenne – felelte szélesen
mosolyogva. – Madár… hm… Tristan… Ugye maga is csatlakozik
hozzánk? Bár – tette hozzá, miközben beszédes pillantással végigmérte –
nem ártana, ha előbb lezuhanyozna.

– A tiéd a legjobb parmezános csirke, amit valaha ettem – jegyezte meg a
mama elismerően.
– Úgy van, ahogy az édesanyja mondja – tette hozzá Mike. – Ez
egyenesen fantasztikus. – Feszesen elmosolyodtam, és megköszöntem
nekik a bókot. Mike kedvesnek látszott, ami határozott javulást jelentett
ahhoz a béna fazonhoz képest, akivel a mamát utoljára láttam. Időnként
átnyúlt az asztalon, és gyengéden megfogta a mama kezét, és ettől
önkéntelenül is sajnálni kezdtem a pasit. Olyan rajongó szeretettel,
olyan epekedő pillantásokkal méregette a mamát, pedig nem
számíthatott tőle semmi jóra. Bár ő nem tudhatta, hogy a mama ejteni
fogja; csak idő kérdése volt, hogy mikor.
– Mondja, Mike, mivel foglalkozik? – kérdezte Tristan.
– Ó… Fogorvos vagyok. Jelenleg azonban az köti le minden
energiámat, hogy apámtól, aki úgy döntött, hogy jövőre nyugdíjba
vonul, átvegyem a családi vállalkozást.
Így már érthető, gondoltam. A mama mindig ügyelt arra, hogy a
kiválasztott fiújának az átlagosnál vastagabb legyen a pénztárcája.
– Ez igazán remekül hangzik – felelte Tristan. Tovább csevegtek, de
nekem valami egész más vonta el a figyelmemet: az, ahogy Mike a
mama kezét simogatta. Képtelen voltam elvonni róluk a szememet.
Hogy van az, tűnődtem magamban, hogy a mama sohasem érez
bűntudatot a pasik miatt? Hát nem érzékeli, hogy mennyire kihasználja
őket?
– Hogy ismerkedtetek meg? – tört ki belőlem a kérdés. Mindenki
felém fordult. Éreztem, hogy összeszűkül a mellkasom. Mintha
tiltakozni akart volna az ellen, hogy a mama csak kihasználja ezt a jobb
sorsra érdemes férfit. – Bocsánat a kérdésért, de kíváncsi vagyok.
Mármint arra, hogy mi történt Rogerrel. Ha jól emlékszem, ő volt
porondon, amikor eljöttem.
– Richard – helyesbített a mama. – Az akkori barátomat Richardnak
hívták. És őszintén, egyáltalán nem tetszik a hangnem, amit

megengedsz magadnak, Liz. – Ismét elvörösödött, vagy zavarában, vagy
a haragtól, és tudtam, ha kettesben leszünk, alaposan le fog hordani.
Mike megszorította a kezét. – Semmi baj, Hannah. – A mama vett egy
nagy levegőt. Úgy tűnt, Mike szavai önmagukban elegendőek voltak
ahhoz, hogy megnyugodjon. – A rendelőmben ismertem meg az
édesanyját – fordult felém Mike. – Richard révén, aki a páciensem volt.
Őt kísérte el egy gyökérkezelésre.
– Így már értem – motyogtam megvetően. Még ki sem tette az egyik
férfi szűrét, már a másik után halászott a zavarosban.
– Nem úgy volt, ahogy gondolja – mondta mosolyogva Mike.
– De, Mike. Pontosan úgy volt. Nekem nem kell bemutatni a mamát.
A mama szeme könnybe lábadt. Mike továbbra is a kezét szorongatta,
és a pillantásban, amit a mamára vetett, benne volt egy egész párbeszéd.
Mintha nem is lett volna szükségük szavakra ahhoz, hogy megértsék
egymást. A mama megcsóválta a fejét, Mike pedig rám nézett. –
Egyébként gondoljon, amit akar. Ebben a pillanatban csak egy dolog
számít. Az, hogy mi ketten boldogok vagyunk. És nagyon jól kijövünk.
– Annyira jól, hogy… össze is házasodunk – vette át mama a szót.
– Micsoda? – kiáltottam. Éreztem, hogy minden szín kifut az
arcomból.
– Azt mondtam…
– Nem kell megismételned. Hallottalak. – Emmához fordultam, és
megajándékoztam egy felhőtlen mosollyal. – Kicsim, mi lenne, ha
előkeresnéd a pizsamádat? – Emma kicsit méltatlankodott, de aztán
lecsusszant a székről, és engedelmesen elindult a szobája felé. –
Hogyhogy összeházasodtok? – kérdeztem még mindig döbbenten.
Volt két dolog, amit a mama sohasem csinált.
1. Sohasem szeretett bele senkibe.
2. Sohasem beszélt házasságról.
– Úgy, Liz, hogy szeretjük egymást – válaszolta szelíden.
Micsoda?!

– Tulajdonképpen ezért is jöttünk ide – magyarázta Mike. – Hogy
személyesen mondjuk el a hírt. – Idegesen felnevetett. – És tessék,
milyen kínos helyzetbe hoztuk magunkat.
– Hát, igen – bólintott Tristan. – Egyik kínos helyzetből a másikba
csöppenünk.
A mamához fordultam, és hangos suttogással azt kérdeztem tőle: –
Mekkora adósságba keveredtél?
– Elizabeth! – sziszegte. – Abbahagynád?
– Lehet, hogy ezúttal a házadat is elveszíted? Ha csak pénzre van
szükséged, szólhattál volna nekem is. – Hirtelen elszorult a torkom, és
éreztem, hogy ráncba szalad a szemöldököm. – Vagy talán… beteg vagy?
Mama? Mi a baj?
– Lizzie – szólt rám Tristan, és meg akarta fogni a kezemet, de én
elrántottam.
– Csak azt akarom mondani – folytattam a hajamat markolászva –,
hogy nem értelek. El sem tudom képzelni, miért adnád ilyesmire a
fejedet, ha nincs megfizethetetlen adósságod, vagy nem haldokolsz.
– Talán azért, mert szerelmes vagyok! – kiáltotta remegve, miközben
a tenyerére támaszkodva feltolta magát a székéről. – És talán, esetleg…
egyszer az életben azt akartam, hogy a lányom is osztozzon a
boldogságomban! De látom, hogy ez túl nagy elvárás volt a részemről.
Ne aggódj, nem kérem még egyszer. Menj csak el a partidra, és mulasd
ki magad. Ígérem, mire reggel felébredsz, mi már rég úton leszünk!
Azzal felállt, átrohant a vendégszobába, és becsapta maga mögött az
ajtót. Mike rám villantott egy feszes mosolyt, aztán elnézést kért, és
követte a mamát.
Én is felálltam. – Láttad ezt? – kérdeztem Tristantől. – Csak az anyám
lehet ennyire… drámai.
Tristan elvigyorodott.
– Mi olyan vicces? – kérdeztem.
– Semmi. Csak…

– Csak? Csak mi?
Felkacagott. – Annyira hasonlítotok egymásra!
– Nem is hasonlítunk – válaszoltam csikorogva. És lehet, hogy kicsit
hangosan és túl drámaian.
Tristan tovább nevetett. – Neked is ugyanúgy kitágul az orrod, amikor
dühös vagy. És ha zavarba jössz, ugyanúgy harapdálni kezded az alsó
ajkadat.
Undok pillantást vetettem rá. – Ezt nem hallgatom tovább. Megyek, és
átöltözöm. – Indulatos léptekkel, pufogva elindultam, de félúton
megálltam. – És NEM rohanok ki, ahogyan ő tette!
De azért én is becsaptam az ajtót magam mögött.
Pillanatok telhettek csak el, amikor az ajtó újra kinyílt. Tristan,
nyugodtan, mint mindig, az ajtófélfának támaszkodott. – Olyanok
vagytok, mint két tojás.
– Az anyám arra használja a férfiakat, hogy megfeledkezhessen a
problémáiról. Ha nem vetted volna észre, egy kész csődtömeg. Mike-ot
is meneszteni fogja, mint a többieket. Képtelen elkötelezni magát bárki
vagy bármi mellett, és tudod, miért? Mert még mindig nem tudta
túltenni magát a papa halálán. Figyeld csak meg. Valószínűleg oda fog
sétálni az oltár elé, elhitetve szegény fickóval, hogy holtomiglanholtodiglan gondolja az esküjét, pedig magában biztosan tudja, hogy
ilyesmi csak a tündérmesékben létezik. Márpedig a valóság nem
tündérmese, hanem sokkal inkább görög tragédia.
Tristan végigfuttatta az ujjait a tarkóján. – De hát mi nem ugyanezt
tettük? Nem azért használtuk egymást, mert Jamie és Steven után
vágyakoztunk?
– A két dolog messze nem ugyanaz – feleltem. Ujjaim ideges táncot
jártak az oldalamon. – És én tényleg nem vagyok olyan, mint ő. Vérig
vagyok sértve, hogy te ezt gondolod.
– Lehet, hogy igazad van. De honnan tudhatnám, hogy milyen vagy
valójában? – Tristan elkomorodott, és tűnődő mozdulattal megvakarta

az állát. – Végül is, én csak a szomszéd vagyok.
Ó, Tristan!
– Én… én nem így gondoltam, amikor mondtam – mentegetőztem, de
a lelkem mélyén tudtam, hogy nálam rosszabb embert nem hordoz a
hátán a föld.
– Bárhogy gondoltad is, igaz. Ostobaság volt részemről azt hinni,
hogy… – Elharapta a mondatot, és a farmernadrágja zsebébe tuszkolta a
kezét. – Nézd, Lizzie. Még mindketten gyászolunk. Ráadásul rosszul
kezeljük, ami köztünk van, bármi legyen is az. Nem vetem a szemedre,
hogy csupán a szomszédodnak tartasz. A francba… – Idegesen
felnevetett, de továbbra is a szemembe nézett. – Nekem az is elég, ha
életem végéig a szomszédod lehetek. Kibaszott megtiszteltetésnek
érzem. De ha belegondolok, azok után, hogy a szándékom ellenére
beléd szerettem, talán az lenne a jobb, ha megpróbálnám rendezni a
gondolataimat, és kihagynám ezt a ma esti születésnapi összejövetelt.
– Ne, Tristan…
Megrázta a fejét. – Semmi baj. Nem haragszom. Tényleg nem.
Megyek, elköszönök Emmától, és már itt sem vagyok.
– Tristan! – mondtam újra, de mintha meg se hallotta volna, ment
tovább, kifelé. Utánarohantam az előszobába. – Tristan! Állj meg! – Úgy
ugráltam le-fel, mint egy kisgyerek, végül hisztérikus toporzékolásba
kezdtem. – Állj meg, ha mondom! Hallod? – Visszafordult, és ekkor
megláttam a szemében a fájdalmat, amit én okoztam. Odaléptem hozzá,
és megfogtam a kezét. – Egy csődtömeg vagyok. Néha azt sem tudom,
hogy mit beszélek, ezért mondok ostobaságokat. Úgy halmozom
egymásra a hibákat, mintha azzal keresném a kenyeremet. Előfordul,
hogy kezelhetetlen vagyok, és az is, hogy gyűlölöm az anyámat, mert a
lelkem mélyén tudom, hogy tényleg egyformák vagyunk. És ezt
ugyanolyan nehezen viselem, mint az életemben bármi mást. –
A mellemre húztam a kezét. – Nagyon sajnálom, hogy a mai vacsoránál
végig kellett nézned az összetört Elizabeth kirohanását, ugyanakkor

szeretném, ha tudnád, hogy te vagy az egyetlen dolog az életemben,
aminek értelme van. Bármi van is köztünk, nem szeretném elrontani. És
te sokkal, de sokkal többet jelentesz nekem, mint egy szomszéd.
A homlokomra szorította a száját. – Biztos vagy benne? – kérdezte.
– Biztos.
– És jól vagy?
– Még nem. De jól leszek. – Megölelt, és már ettől jobb lett minden. –
Fel kellene öltöznöm – sóhajtottam a mellébe.
– Oké.
– Segíthetnél – mondtam.
Ezúttal nem kellett megismételnem a kérdésemet.

– Csak hogy tudd, ha ismét tanúja leszel annak, hogy összeomlok az
anyám miatt, elvárom, hogy mellém állj, még akkor is, ha a
viselkedésemből egyébként hiányzik minden logika – mondtam
vigyorogva, miközben megpróbáltam lehántani magamról az ingemet,
majd a farmeromat.
– Bocs, kiről is beszéltél? Ja, az anyádról! Rohadt egy spiné! – mondta
Tristan, és vágott egy undorodó grimaszt.
Felfelé görbülő szájjal léptem a ruhámba. – Köszi. Felhúznád a
cipzáramat?
– Naná. – A tenyere megállapodott a csípőmön, csak eztán indultak el
az ujjai, hogy vörös, testhezálló ruhámon felhúzzák a cipzárt. – És az a
rengeteg parfüm, amit magára locsol! Hiába Chanel, egyszerűen büdös.
– Ugye? – Megpördültem, és játékosan a mellére csaptam. – Várj.
Honnan tudod, hogy milyen parfümöt használ?
Az ajka megtalálta, és lágyan csókolni kezdte a nyakamat. – Mert
ugyanazt használja a lánya is.
Elmosolyodtam, és arra gondoltam, hogy bizonyos dolgokban tényleg

olyan vagyok, mint a mama. – Azt hiszem, bocsánatot kellene kérnem
tőle a kirohanásomért, nem gondolod?
Tristan felvonta a szemöldökét. – Ez most beugratós kérdés?
Felnevettem. – Nem.
– Akkor igen. Azt hiszem, egy bocsánatkérés nagyon is helyénvaló
lenne, de csak ha már túl leszel ezen a fergeteges születésnapi bulin. Az
anyád szeret téged, és te is szereted őt. És én azt hiszem, hogy
mindketten rendbe fogtok jönni.
Felsóhajtottam, és megcsókoltam. – Akkor jó.

Huszonnyolcadik fejezet
TRISTAN
– Neked kellene először bemenned – mondtam a kezemet dörzsölgetve.
– Végül is a te partid, és meg kellene adnod a módját. – Sötétkék,
legombolt nyakú ingemben és sötét farmernadrágomban még a
valóságosnál is magasabbnak tűntem.
– Együtt is bemehetünk – javasolta Elizabeth.
Haboztam. – A végén még azt hinnék, hogy egy pár vagyunk.
Felém nyújtotta a kezét, és amikor rám nézett, a világ legszebb
mosolya játszott az ajkán. – Miért? Nem?
Atyám! Szabályosan beleszédültem ebbe a két rövid szóba.
Istenem, tényleg szerelmes vagyok belé.
Az, hogy mi ketten ennyire biztosak voltunk egymásban, nem
jelentette automatikusan azt, hogy Meadows Creekben mindenki
elégedett lesz újonnan kialakult helyzetünkkel. Amint beléptünk a
kocsmába, felhangzott a „Boldog születésnapot, Elizabeth” kiáltás, mire
én arrébb léptem, hogy elkezdődhessenek az ilyenkor szokásos ölelések.
Boldogsággal töltötte el a felé áradó szeretet.
Én pedig élvezettel figyeltem, ahogy örült.
Nem kellett sok idő ahhoz, hogy megkezdődjön a zene és vele az
ivászat. Szinte minden percben ittunk valamire, rövidet, természetesen,
és Meadows Creek egyre hangosabb, pletykaéhes hölgyei kíváncsi
pillantásokkal kísérték minden lépésünket.
Már a sokadik rövidet hajtottam le, amikor a füléhez hajoltam, és
megkérdeztem: – Jól vagy? Nem zavarnak a kíváncsi tekintetek? Mert
ha igen, megpróbálok nem hozzád érni a továbbiakban.

– Szeretem, amikor hozzám érsz, úgyhogy ne hagyd abba. Más tészta,
hogy egy kicsit… nehéz. Mindenki minket néz – súgta vissza.
– Jól van – feleltem. A tenyerem a derekára csúszott, amitől
megnyugodott, és hozzám simult. – Csak nézzenek.
Szélesen elmosolyodott, és úgy nézett rám, mintha rajtam kívül nem
létezne senki más. – Megcsókolsz? – kérdezte.
Az ajkam abban a pillanatban a szájára tapadt, ez volt a válaszom.

A nyugodt kezdetek után kezdett elvadulni az éjszaka; mindenki a
lerészegedés útjára lépett. Úgy sejtettem, hogy Elizabeth is rendesen el
fog ázni, így idejekorán abbahagytam az ivást, és viszonylag gyorsan ki
is józanodtam. Ebben az volt a legnehezebb, hogy rajtam kívül
mindenki részeg volt, és elég nehezemre esett elviselni a
megnyilvánulásaikat. A könyvklubos hölgyek többször is megpróbálták
bevonni a beszélgetésükbe Elizabethet, ami nem volt jó, hiszen utálta
őket. Ráadásul ostobaságokkal tömték tele a fejét, és ahogy hallottam,
megpróbáltak bűntudatot ébreszteni benne a kapcsolatunk miatt.
– Nem hiszem el, hogy együtt vagytok. Kicsit korai, nem gondolod? –
kérdezte kritikus hangon az egyikük.
– Én évekig nem tudnék ránézni senkire, ha elveszíteném a férjemet –
tódított a másik.
– Szerintem is elég furcsa. Hiszen alig ismered. Én biztos, hogy ne
engednék a gyerekem közelébe egy idegent – fejtegette a harmadik.
Elizabeth igazi bajnok módjára kezelte a helyzetet. Talán csak azért
persze, mert alig bírt megállni a lábán, és boldog gügyögésen kívül nem
futotta tőle másra. De még így is eszébe jutott, hogy vessen rám egy-egy
pillantást, és ilyenkor sokatmondóan forgatta a szemét, majd jelezve,
hogy jól van, szélesen elmosolyodott.
– Sz-sz-szóval, m-mi a helyzet Lizzel és v-veled? – kérdezte Tanner,

miután lehuppant mellém egy bárszékre. Kásásan beszélt. Ahogy
láttam, mindenkinél többet ivott, és azt is észrevettem, hogy egész
éjszaka Elizabethen legeltette a szemét.
– Hogy érted?
– Ugyan, kisapám, az egész város arról beszél, hogy van köztetek
valami. Nem mintha hibáztatnálak. Liznek van a világon a legjobb
csöcse.
– Kopj le! – mordultam rá dühösen a tök részeg Tannerre. Korábban is
idegesítőnek találtam, de amióta megtudtam, hogy rá akart hajtani
Elizabtehre, szabályos gyűlöletet éreztem iránta.
– Mindjárt. Csak előbb el akarok mondani valamit… – Bambán
elvigyorodott, majd miután jó erősen a vállamba bokszolt, előkapott a
zsebéből egy negyeddollárost, és elkezdte forgatni az ujjai között. – Még
az egyetemen történt. Steven is, én is odavoltunk Elizabethért, és
pénzfeldobással akartuk eldönteni, hogy kié legyen. Én voltam a fej, ő
meg az írás. Én nyertem, mégsem állt félre az a szemét. Liz túl jól
kefélhetett ahhoz, hogy lemondjon róla.
Elizabethre siklott a pillantásom, aki még mindig az undok
könyvklubos nőkkel beszélgetett. Amikor észrevette, hogy őt nézem,
azonnal kiült az arcára a „ments ki innen” kifejezés.
– Ne beszélj így Lizzie-ről! – mondtam Tannernek. – Tudom, haver,
hogy részeg vagy, de ez még nem jogosít fel arra, hogy így beszélj róla.
Tanner megint elvigyorodott, és égnek emelte a szemét. – Ugyan már!
Csak úgy beszélek, mint férfi a férfival.
Nem válaszoltam.
– Na? Tényleg olyan jól kefél?
– Menj a picsába, Tanner – mondtam. Közben éreztem, hogy ökölbe
szorul a kezem.
– Te átkozott fattyú, megdugtad, igaz? – Megcsóválta a fejét. – Ha
reálisan belegondolsz, szerinted hová fog vezetni mindez? Legyünk
őszinték, rendben? Lehet, hogy most jól érzi magát veled, de nincs nő,

aki egy hozzád hasonló csődtömeg mellett akarná leélni az életét. Egy
nap ő is visszaváltozik a régi Lizzé, és akkor már nem lesz szüksége a
seggfej szomszédjára, ha vigasztalódni akar. Főleg, ha találhat magának
jobbat is.
– Ha jól sejtem, magadról beszélsz, igaz?
Vállat vont. – Ez is egy opció. Én legalább ismerem. Közös a múltunk.
Nem beszélve arról, hogy túl jó hozzád. Gondold csak végig… Nekem
saját autókereskedésem van. Én tudok gondoskodni róla. De te? Abból
tartod el magad, hogy annál az őrült Hensonnál dolgozol.
– Még egy rossz szó Mr. Hensonról, és megbánod, hogy idetoltad a
képedet.
Védekezőn felemelte a kezét. – Nyugi, kispajtás. Mindjárt megpattan a
nyakadban az ér. A végén még meglátja Liz, hogy milyen erőszakos
vagy, márpedig ezt nem akarod, igaz? Mondom, hogy túl jó hozzád ez a
lány.
Megpróbáltam figyelmen kívül hagyni a hablatyolását, de a szavai
befészkelték magukat a fejembe.
Mégis mit gondoltam?
Lizzie valóban túl jó hozzám.
Tanner megragadta a vállamat, és körbefordított a széken, úgy, hogy
éppen a táncparkettre lássak. Ott állt Lizzie, mellette Faye, és vidáman
nevetgéltek. – Na, mit szólsz? Ne mutassuk meg neki a fene nagy
indulatodat? Megérdemelné, hogy végre meglássa a benned lakozó
szörnyet, nem gondolod? Semmi keresnivalód Liz és Emma mellett. Egy
kibaszott vadember vagy, semmi más.
– Ezt nem hallgatom tovább – mondtam, és felálltam.
– Jobban is teszed, ha elhúzod a csíkot. Nem vagy te emberek közé
való. Ha jól tudom, volt egy feleséged meg egy gyereked. Mi lett velük?
– Fogd be, Tanner! – figyelmeztettem.
– Na, bökd már ki! Verted őket? Te vagy az oka, hogy meghaltak?
A picsába. Hát persze hogy te. – Felnevetett. – Gondolom, elástad őket

egy árokban. Basszus… Te kinyírtad a családodat. Egy pszichopata vagy,
csak azt nem tudom, hogy ezt mások miért nem veszik észre. Főleg Liz.
El sem tudom képzelni, hová tette az eszét…
Hangosan fújtam egyet, és a képébe néztem. – Fáj, hogy együtt látsz
bennünket, mi?
Szemmel láthatóan meglepték a szavaim. – Mi?
– Úgy bámulod, mintha ő jelentené számodra az egész világot, ő pedig
elnéz melletted. Vicces, ha jobban belegondolok. – Felnevettem. – Itt
vagy te, aki a lába elé veted magad… Megjavítod a kocsiját… Könyörögsz
neki, hogy menjen el veled vacsorázni, vagy ha nem, legalább vessen
rád egy kósza pillantást, de ő észre sem vesz. Sőt levegőnek néz. Mi több,
engem választ, a város kivetettjét, az egyetlen embert, akit ki nem
állhatsz. Marja a gyomrodat az irigység, mi? – Gúnyosan elvigyorodtam.
Tudtam, hogy számítóan, mi több, sekélyesen viselkedem, de a szájára
vette a családomat. Személyes síkra terelte az ügyet. – Majd belehalsz,
hogy az én ágyamba mászik be éjszakánként, és nem a tiédbe, és az én
nevemet sóhajtja kéjesen.
– Baszd meg! – morogta összeszűkülő szemmel.
– Azt fogom tenni, elhiheted – válaszoltam. Tudtam, hogy úgy
vigyorgok, mint egy farkas.
– Tudod te, haver, hogy ki vagyok? – kérdezte, és böködni kezdte az
ujjával a mellkasomat. – Én mindig megkapom, amit akarok. Mindig.
Élvezd hát ki azt a rövid időt, amit Lizzel tölthetsz, mert végül úgyis az
enyém lesz. És csak hogy tudd, Mr. Henson boltjában is meg vannak
számlálva a napjaid, mert azt is elveszem. – Megpaskolta a hátamat. – Jó
volt veled beszélgetni. Nem mindig akad az utamba egy igazi
pszichopata. Add át az üdvözletemet a feleségednek meg a fiadnak. –
Elhallgatott, aztán részegen felnevetett. – Ja, bocs, már nem tudod…
Elöntötte az agyamat a vér. Gondolkodás nélkül megpördültem, és
Tanner képébe nyomtam az öklömet. Hátratántorodott. Megráztam
néhányszor a fejem. Nem. Ezt nem akarom. Tannert azonban nem

lehetett megállítani. A szemembe bokszolt, de olyan erővel, hogy
elterültem, aztán rám vetette magát, és ökölbe szorított kezével
megsorozta a mellkasomat. Hallottam, hogy sikoltozni kezdenek
körülöttünk, és a szemem sarkából láttam, hogy Faye megpróbálja
lefejteni rólam Tannert, de én nem hagytam. Villámgyorsan Tanner fölé
kerekedtem, és a padlóhoz szorítottam.
Ő kezdte. Ő akarta szabadjára engedni a fenevadat, és pontosan tudta,
mit kell mondania ahhoz, hogy a szörny életre keljen. Belekeverte a
dologba Jamie-t és Charlie-t, amivel túl messzire ment, és visszalökött a
sötétségbe, ahonnan épphogy kezdtem kimászni. Önálló életre kelt az
öklöm. Ütöttem-vertem, ahol értem, az arcát, a gyomrát. Képtelen
voltam leállni. És nem is akartam. Mindenki sikoltozott körülöttünk, de
már nem hallottam őket.
Megpattant bennem valami.
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– Ó, istenem! – sikoltottam. Képtelen voltam elvonni a szememet
Tristanről, aki Tanner felett térdelt, és újra és újra lesújtott az öklével,
egyenesen Tanner arcába. A pillantása kemény volt és hideg,
ugyanolyan hideg, mint Tanneré, a teste ütemes himbálódzással követte
kezének kiszámított mozdulatait. – Tristan – léptem oda hozzá.
Tannerben már alig volt élet, de Tristan nem hagyta abba az ütlegelést.
Nem tudta abbahagyni. – Tristan! – mondtam hangosabban, és
megpróbáltam elkapni magasba lendülő kezét. A karja olyan sebesen
csapott le, hogy hátratántorodtam. Ekkor végre meglátott. Megállt a
keze a levegőben. A mellkasa vadul hullámzott, és haragos villámokat
szórt a szeme. Lehajoltam hozzá, és a két kezem közé fogtam az arcát. –
Vége van, Tristan – mondtam. – Vége van. – Gyere vissza hozzám!
Néztem, ahogy lelassult a légzése. Lemászott Tannerről. – A francba! –
motyogta, amikor megpillantotta a kezén a vért.
Végül felállt, de amikor felé nyújtottam a kezemet, kitért az érintésem
elől. A szeme vadul lobogott még mindig, és láttam rajta, hogy valahol
nagyon messze jár.
Mit művelt veled Tanner?
Ám elég volt egy pillantást vetnem Tannerre, máris elfogott a
bűntudat. Hogy is hihettem, hogy ő kezdte a verekedést? Tristan
majdnem félholtra verte. Teljesen összezavarodtam attól, amit láttam.
Még a gyomrom is felkavarodott. Tristan, anélkül, hogy egyetlen
pillantást vetett volna felém, elviharzott.
– Jézusom! – nyögte Tanner. Faye rohant oda hozzá, hogy felsegítse. –

Jól vagyok – mondta, amikor nagy nehezen felállt.
– M-mit… – kérdeztem megindultságtól remegő hangon. – Mit
mondtál neki?
Faye szemöldöke haragosan összeszaladt. – Liz. Neked elment az
eszed.
– Nem. Csupán úgy gondolom, hogy Tristan nem ok nélkül kapott
dührohamot. Nem támadhatta meg Tannert csak úgy. Tanner… Mit
mondtál neki?
Tanner arca gúnyosan megvonaglott, végül köpött egy véreset. – Hát
ez… kibaszottul hihetetlen. Nem tudom kinyitni a jobb szememet, és te
tőlem kérdezed, hogy én mit mondtam neki?
Elszorult a torkom. Égetni kezdték a könnyek. – Sajnálom. Nagyon
sajnálom, hogy ezt tette veled. Mégis azt kell mondanom, hogy nem vall
rá ez a viselkedés.
– Téged is lelökött a dombról, nem? – kérdezte Faye.
– Az véletlen volt. Megcsúsztam. Tristan sohasem bántana engem. –
Hogy juthatott Faye eszébe egy ilyen feltételezés? Tristan segített neki,
amikor bajban volt! Hogy fordulhatott ilyen gyorsan ellene? Mindenki
ott állt körülöttünk. A szemekbe félelem költözött. A könyvklub tagjai
Tristanről pusmogtak. Szörnyetegként emlegették. És láttam, hogy
mindenki megvet, mert beleszerettem egy ilyen vadállatba.
– Ja. Szerintem is véletlen lehetett. Mint ez – morogta a sérült arcára
mutatva Tanner. – Ez egy vadember, Liz. És nagyon veszélyes. Nem
tudhatod, mikor támad rád, vagy ami még rosszabb… Emmára. Be
fogom bizonyítani, hogy igazam van, Liz. Mindent ki fogok deríteni erről
az alakról. A legféltettebb titkainak is utánajárok. És akkor talán
elnyerem végre a bizalmadat.
Felsóhajtottam. – Mennem kell.
– Menned? Hová? – kérdezte Tanner.
Tristan után.
Meg akarom találni.

Tudni akarom, mi történt.
Mellette akarok lenni, hogy ne történhessen vele semmi baj.
– Nem mindegy? Csak el innen – feleltem indulatosan.
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Két nappal a végső búcsú előtt
– Napok óta nem ettél, Tristan. Kérlek. Próbálj legyűrni pár falat
szendvicset – könyörgött anya, aki velem szemben ült az asztalnál. Már a
hangját is idegesítőnek találtam. Odatolta elém a tányért, és megismételte
a kérését, hogy egyek.
– Nem vagyok éhes – feleltem, és visszatoltam elé a szendvicset.
Biccentett. – Az apád és én aggódunk miattad, Tris. Már nem is szólsz
hozzánk. Nem engedsz közel magadhoz bennünket. Pedig nem jó, hogy
magadba fojtod az érzéseidet. Beszélj velünk. Szeretném tudni, hogy mire
gondolsz.
– Nem hinném.
– De igen.
– Hidd el, hogy nem akarod tudni.
– De, szívem. Akarom. – Kinyújtotta a kezét, és a kézfejemre fektette a
tenyerét. Mintha vigasztalni akart volna.
Nem akartam, hogy vigasztaljon.
Azt akartam, hogy hagyjon békén.
– Oké. Ha velünk nem akarsz beszélni, akkor beszélj a barátaiddal.
Mindennap telefonálnak, sokan el is jönnek, de hiába. Egyetlen szóra sem
méltatod őket.
– Azért, mert nincs számukra mondanivalóm. – Felálltam az asztaltól,
és kifelé indultam, de megálltam, amikor anya sírni kezdett.

– Megszakad a szívem, hogy ilyennek látlak. Bármi nyomasztja is a
lelkedet, mondd el. Kérlek.
– Tényleg tudni akarod? – Felé fordultam, és összevont szemöldökkel,
ugráló gyomorral, elborult aggyal beszélni kezdtem. – Van valami, amit
nem bírok kiverni a fejemből, anyám. Örökké az jár az eszemben, hogy te
ültél a kibaszott kormány mögött. Hogy te megúsztad egy szar kis
kartöréssel, míg a családom meghalt, baszd meg! Te vezettél, és ők a
halottak. Te… TE ÖLTED MEG ŐKET! Te vagy az oka az egésznek! Te vagy
az oka annak, hogy meghaltak! Kiirtottad a családomat! – Elszorult a
torkom, és ökölbe szorult a kezem. Nem jött ki több hang a számon.
Anya egyre keservesebben zokogott. Szinte bömbölt. Apa berontott a
szobába, átölelte, és ezzel megnyugtatta valamennyire. Én anyát
bámultam továbbra is, és szinte éreztem, ahogy nő közöttünk a távolság.
Azt is éreztem, hogy életre kel bennem a fenevad, és növekedni kezd.
A könnyei láttán legalább sajnálnom kellett volna, hogy semmit sem érzek
iránta. Hogy nem érzem fontosnak, hogy megvigasztaljam.
Nem éreztem iránta mást, csak gyűlöletet.
Mert miatta haltak meg a szeretteim.
Mert miatta lett belőlem élőhalott.
Belülről már szörnyeteg voltam, és a szörnyetegek nem éreznek
indíttatást arra, hogy másoknak vigaszt nyújtsanak. A szörnyetegek
megsemmisítenek mindent, ami az útjukba kerül.

A fészerbe lépve becsaptam magam mögött az ajtót, és elfordítottam a
kulcsot a zárban. – A francba! – kiáltottam, aztán csak néztem a
sötétséget, és a falak meg a komoran emelkedő polcok sebhelyeket
idéző repedéseit. Megrohantak az emlékek, és fuldokolni kezdtem.
Fuldoklott az agyam, a szívem. Úgy éreztem, nem bírok elviselni többet.
Megragadtam az egyik polcot, és elhajítottam. Olyan sebesen vert a

szívem, hogy azt hittem, szívrohamot kapok. A legközelebbi falnak
támaszkodtam, és behunytam a szememet. Megpróbáltam visszavenni
az irányítást a ziháló tüdőm és az ellopott szívem felett.
Kopogtak.
Nem reagáltam.
Nem tudtam.
Majdnem megöltem. Majdnem megöltem. Istenem, annyira sajnálom!
Tudtam, hogy Elizabeth megpróbálna visszahúzni magához a
világosságba. Megpróbálna megmenteni önmagamtól. De engem már
nem lehetett megmenteni.
Nem hagyta abba a kopogást. A lábam magától indult el az ismétlődő
hang felé. Az ajtóhoz érve kinyújtottam a karomat, és a tenyeremet
nekitámasztottam a hűvös fának.
Feltételeztem, hogy ő ugyanezt teszi a másik oldalon; szinte láttam,
hogy az ujjbegyei pontosan fedik az enyémeket.
– Tris. – Nyolc olyan szót mondott, halkan, lágyan, amitől elszorult a
mellkasom. – Minden másodpercben. Minden percben. Minden órában.
Mindennap.
Visszatartottam a lélegzetemet. Még sohasem hallottam ennyire
őszintének a hangját. Tovább beszélt, most már sürgetően. – Kérlek,
Tristan. Nyisd ki az ajtót. Engedj be magadhoz. Gyere vissza hozzám.
A tenyerem lecsúszott az ajtóról, és idegesen dörzsölgetni kezdtem az
ujjaimat. – Megölhettem volna.
– De nem tetted.
– Menj el, Elizabeth – mondtam. – Hagyj magamra, kérlek.
– Én kérlek téged – felelte könyörgő hangon. – Nem megyek el, amíg
nem láttalak. Nem megyek el, amíg nem engeded meg, hogy magamhoz
öleljelek.
– Jézus! – kiáltottam, és szabályosan feltéptem az ajtót. – Menj innen!
– Amikor rápillantottam, hihetetlen erővel támadt fel bennem a
honvágy. A padlót kezdtem vizslatni. Képtelen voltam a szemébe nézni

annak, aki az egyetlen valóságot jelentette nyomorúságos életemben. –
És ne is gyere vissza, Elizabeth. Soha többé. – Úgyis csak bántanálak. Te
nálam sokkal jobbat érdemelsz.
– Ezt… nem mondod komolyan – motyogta megtörten. Most már
végképp nem tudtam a szemébe nézni.
– De. Úgysem tudsz megmenteni. – Azzal becsuktam az ajtót, és be is
zártam. Elizabeth rögtön dörömbölni kezdett. A nevemet sikoltozta,
magyarázatért esdekelt, válaszokat akart a megválaszolhatatlan
kérdésekre, de már nem is figyeltem oda rá.
A kezemet néztem, és ismét megláttam rajtuk a vért. Hogy Tanneré
volt, vagy az enyém, már nem tudtam eldönteni, de ott éreztem
mindenütt. Az ujjaimon, a körmöm alatt. Olyan volt, mintha a falak is
véreztek volna, vörösre festve mindent, elzárva előlem a kifelé vezető
utat.
Szerettem volna tudatni Tannerrel, hogy sajnálom. Hogy ennek nem
lett volna szabad megtörténnie. Mit nem adtam volna, ha álom lett
volna az egész. Szerettem volna elhinni, hogy csak fel kell ébrednem, és
visszakapom a családomat. Szerettem volna, ha sohasem kell
megtudnom, hány darabkára tud széttörni az emberi szív.
De leginkább, mindennél jobban, tudatni akartam Elizabethszel, hogy
szeretem. Minden másodpercben. Minden percben. Minden órában.
Mindennap.
Sajnálom. Sajnálom. Sajnálom.

Amikor, órákkal később, elég erősnek éreztem magam ahhoz, hogy
kimenjek, és kinyitottam a fészer ajtaját, ott találtam Elizabethet a
földön kuporogva. Amennyire tudta, magára húzta a télikabátját, mégis
vacogott. – Haza kellett volna menned – mondtam neki halkan.
Vállat vont.

Lehajoltam, és a karomba vettem. Körém fonta a karját, és a
testemhez simult.
– Mit mondott neked? – kérdezte a mellembe fúrva a fejét.
– Nem számít.
Még közelebb bújt hozzám. – De. Számít. Nem is keveset.
Bevittem a házába, az ágyába fektettem, és elindultam kifelé. Kérte,
hogy maradjak vele, de tudtam, hogy nem lennék rá képes. Még mindig
rossz helyen jártak a gondolataim. De mielőtt eljöttem volna tőle,
beléptem a fürdőszobájába, hogy lemossam a vért. A forró víz alá
tartottam a kezemet, és olyan erővel dörzsöltem, hogy szinte fájt. Az
utolsó rászáradt vércsepptől is meg akartam szabadulni. Már teljesen
tiszta volt a kezem, de csak szappanoztam és súroltam, szappanoztam és
súroltam… Nem tudtam abbahagyni.
– Tristan! – Elizabeth hangja rántott ki a transzból. Odalépett, elzárta a
csapot, és egy kéztörlőt csavart a kezem köré. – Mit mondott?
Lehajoltam, és a homlokának támasztottam a homlokomat.
Beszívtam az illatát, és minden erővel azon voltam, hogy ne essek újra
szét. Ő volt az egyetlen dolog, ami egyben tartott. – Azt, hogy én öltem
meg őket. Hogy az én hibámból haltak meg mind a ketten, és hogy
hasonló sorsra juttatlak téged is. – Megbicsaklott a hangom. – Igaza volt.
Én vagyok a gyilkosuk. Ott kellett volna lennem velük. Akkor talán
megmenthettem volna őket. Igen. Biztosan képes lettem volna rá.
– Nem – válaszolta Elizabeth parancsnokhoz illő határozottsággal. –
Nem te ölted meg őket, Tristan. Ami Jamie-vel és Charlie-val történt,
baleset volt. Nem te okoztad a halálukat.
Bólintottam. – De. Én. Minden az én hibámból történt. Próbáltam
anyára kenni, pedig tudtam… tudtam, hogy szerette őket. Nem ő volt a
gyilkosuk, hanem én. Egyes-egyedül én… – Nehezemre esett minden
kimondott szó. Meg kellett dolgoznom minden levegővételért. –
Mennem kell – mondtam, és el is fordultam, de Elizabeth elállta a
kijáratot.

– Menj el az utamból, Elizabeth.
– Nem.
– Lizzie…
– Te is velem maradtál, amikor szétestem. Ott voltál, és magadhoz
öleltél. Vesztésre álltam, de te nem hagytad, hogy visszasüllyedjek a
mélybe. Úgyhogy fogd meg, légy szíves, a kezemet, és gyere vissza
velem az ágyamba.
Visszamentünk a hálószoba, és Elizabeth, először, amióta
megismertem, az ágy jobb oldalán is felhajtotta a takarót, hogy
bebújhassak a paplan alá. Köré fontam a karomat, ő pedig a mellemre
hajtotta a fejét. – Tönkretettem a születésnapodat – motyogtam a hajába
álmosságtól nehezen forgó nyelvvel.
– Nem voltál hibás abban, ami történt – ismételte el sokadszor. – Nem
voltál hibás. Nem voltál hibás. Nem voltál hibás – mondta újra és újra.
A szívverésem lelassult, végül felvette a szokásos ritmusát. Már félig
aludtam, de az ujjaim még öntudatlanul simogatták Elizabeth puha,
meleg bőrét, és közben majdnem sikerült elhinnem, hogy neki van
igaza.
Ezen az éjszakán, pár óra erejéig, azt érezhettem, hogy nem vagyok
egyedül. Pár óra erejéig a lelki nyugalmam is helyreállt.

Harmincegyedik fejezet
ELIZABETH
Reggel hatra járt az idő. Hogy ne ébresszem fel Tristant, lábujjhegyen
indultam a konyha felé. Bár a ház még csendes volt, az orromat
megcsapta a frissen főzött kávé illata.
– Maga is korán kelő típus? – kérdezte Mike, és egy csésze gőzölgő
kávéval a kezében rám mosolygott. Olyan kedves fickónak tűnt, és a
mosolygós arca láttán feltámadt bennem a bűntudat, amiért olyan
otrombán viselkedtem előző este.
Elővett még egy csészét, és nekem is töltött a kávéból. – Cukrot?
Tejszínt?
– Feketén iszom – feleltem, és elvettem a kezéből a poharat.
– Nocsak! Van bennünk valami közös. Minél sötétebb, én annál
jobban a szeretem. A mamája ezzel szemben szinte kávés tejszínt iszik.
Rengeteg cukorral, természetesen. – A konyhapultnál ültünk, magas
bárszékeken.
– Szeretnék bocsánatot kérni, Mike – mondtam. – A tegnap este miatt.
Szörnyen viselkedtem.
Mike vállat vont. – Néha furcsa dolgokat produkál az élet. És ilyenkor
csak egyet tehetünk. Megpróbálunk megbirkózni a furcsasággal, és ha
szerencsénk van, találunk magunk mellé egy különcöt, aki segít
átevickélni a nehézségeken.
– És a maga különce az én anyukám. Igaz?
Szélesen elmosolyodott.
Tehát igen.
Ujjai a bögrére fonódtak, pillantása a kávéjába meredt. – Richard

szörnyű ember, Elizabeth, és rettenetes dolgokat művel Hannah-val.
Amikor eljöttek a rendelőmbe azon a napon, észrevettem, hogy nem
kifejezetten gyengéd, amikor a maga mamájához ér. Amikor
megkértem, hogy hagyja el a rendelőmet, még csak nem is tiltakozott.
Szó nélkül elment. Hannah azonban nem tudta abbahagyni a sírást, így
lemondtam az összes beteget, aki aznap délutánra bejelentkezett, és
megengedtem neki, hogy ott maradjon a rendelőben, ameddig csak
akar. Úgy látom, maga azt hiszi, hogy az, ami köztem és mamája között
van, nem őszinte. Pedig az az igazság, hogy mindent elmesélt. Beszámolt
a férfiakról, akik az életében megfordultak, beavatott a fájdalmas
titkaiba. És közben beleszerettem. Szeretném, ha ezt elhinné. Annyira
szeretem, hogy vele akarom leélni az életemet. Megpróbálom
megvédeni mindenkivel szemben, és nem hagyom, hogy bárki bánatot
okozzon neki.
Megremegett a kezemben a csésze. – Richard bántotta anyát?
Istenem, miért kellett olyan csúnya dolgokat mondanom…
– Nem tudhatta.
– Az nem számít. Nem lett volna szabad úgy beszélnem. Az ő
helyében én képtelen lennék megbocsátani.
– Ettől nem kell tartania. Már megbocsátott.
– El is felejtettem, hogy mindketten korán kelők vagytok – szólalt meg
ásítozva mama, majd a szemöldökét felvonva felém fordult. – Mi a baj? –
Felálltam, odaszaladtam hozzá, és viharosan magamhoz öleltem. – Liz,
mit csinálsz?
– Csak gratulálok az eljegyzésedhez.
Felragyogott az arca. – Ez azt jelenti, hogy eljössz az esküvőre?
– Természetesen.
Most már ő is viszonozta az ölelést. – Annyira örülök. Három hét
múlva lesz.
– Három hét múlva? – sikítottam egyre emelkedő hangon, de gyorsan
el is hallgattam, csak a gyomrom rángott továbbra is idegesen.

A mamának most nem a véleményemre volt szüksége, hanem a
támogatásomra. – Hiszen az mindjárt itt van! Csodálatos!
Mama és Mike néhány óra múlva távozott, de csak miután zombiztak
egyet Emmával, számos ketchupsebet szerezve maguknak. Ezt
követően a kanapén üldögéltünk még egy darabig, Tristan, Emma,
Zeusz és én. Egyszer csak Tristan felállt, és rám nézett. – Mit szólnál egy
kis vásárláshoz? Hátha találunk valamit a házamba.
Még valóban hiányzott néhány apróság a házából, csupa olyan dolog,
ami, váltig állította, nem volt számára fontos – díszpárnák, festmények,
apró csecsebecsék. – Szuper! – kiáltottam lelkesen. Ha vásárlásról volt
szó, sosem volt szükségem buzdításra.

– Azok csúnyák, Madár! – közölte Emma, és még az orrát is felhúzta,
hogy nyomatékosítsa nemtetszését a Tristan által kiválasztott
díszpárnák láttán. Az egyik bordó volt, a másik mustársárga.
– Micsoda?! Nekem nagyon is tetszenek – ellenkezett Tristan.
– Jaj, neee… Még a kakinak is szebb színe van – felelte nevetve Emma.
Teljes mértékben egyetértettem vele. – Mintha direkt el akarnád
csúfítani a házadat azután, hogy Lizzie és Emma kemény munkával
széppé varázsolta.
– Igeeen! – bólogatott hevesen Emma. – Mintha pontosan ebben
sántikálnál. – Sikkesen hátradobta a haját. – Ha rám hallgatsz, ezt is
szakértőre bízod. Például a mamára.
Tristan felnevetett. – Kemény ellenfél vagy, hallod-e? – Emma a
bevásárlókocsi végén állt, és Tristan akkora lendülettel tolta, hogy
beleütköztek valakibe. – Elnézést – mentegetőzött sietve, még mielőtt
egyáltalán felnézett volna.
– Tanner bácsi! – visította Emma, majd le is ugrott a
bevásárlókocsiról, és Tanner nyakába vetette magát.

– Szia, kölyök! – mondta Tanner, és mielőtt letette volna, magához
szorította egy pillanatra.
– Mi történt az arcoddal?! – kérdezte Emma.
Tanner rám nézett, és én is szemügyre vettem az előző estéről
származó sérüléseit. Az egyik részem vigasztalni szerette volna, a másik
arcul csapni azért, amit Tristannek a családjáról mondott.
– Tristan, elvinnéd Emmát a festményekhez? Engedd, hogy válasszon
neked valamit.
Tristan gyengéden az alkaromra tette a kezét. – Minden rendben? –
kérdezte suttogva.
Bólintottam. Elindultak a festmények felé, de csak azután, hogy
Tristan bocsánatot kért Tannertől. Tanner száját egyetlen hang sem
hagyta el közben, de amint Emma és Tristan hallótávolságon kívül
került, ömlött belőle a szó.
– Normális vagy, Liz? Tegnap este félholtra veri a barátodat ez az alak,
ma meg úgy parádéztok vele a város egyik legforgalmasabb boltjában,
mint egy boldog család? És egyedül hagyod vele a lányodat? Mit szólna
Steve…
– Tényleg azt mondtad neki, hogy ő felelős a családja haláláért?
Tanner szeme összeszűkült. – Micsoda?
– Tristan ezt mondta.
– Liz, nézd meg az arcomat. – Közelebb lépett hozzám. Elszorult a
torkom a kékben és lilában játszó szemek láttán. Aztán felhúzta az ingét,
felfedve a bal oldalán egy csúnya zúzódást. – Nézd meg a bordáimat. Az
a férfi tette ezt velem, akire az imént rábíztad a gyerekedet. Úgy támadt
rám, mint egy kibaszott vadállat, erre te azt kérdezed, hogy én mit
mondtam neki? Részeg voltam, lehet, hogy kicsúszott a számon néhány
meggondolatlan ostobaság, de ettől még nem kellett volna megvadulnia.
Teljesen őrült, Liz. Láttam a szemében.
– Hazudsz. – Hazudik. hazudik. Tristan nem őrült. Tristan jó ember. –
Nem kellett volna belekeverned a családját. Meg sem kellett volna

említened őket. – A sarkam automatikusan fordult a másik irányba, és
felszisszentem, amikor Tanner megragadta a karomat, így kényszerítve
arra, hogy nézzek rá megint.
– Értelek én, Liz. Haragszol rám. Rendben. Haragudj. Vagy utálj,
ahogy csak bírsz. De akkor is tudom, hogy valami nem stimmel ezzel a
fickóval. Nagyon gázosnak tűnik, és nem nyugszom, amíg be nem
bizonyítom, hogy igazam van, és tudod, miért? Mert túlságosan
fontosak vagytok nekem Emmával, és nem engedhetem, hogy bármi
rossz történjen veletek. Oké, tényleg a fejéhez vágtam néhány szarságot,
de erre talán mégsem szolgáltam rá. Idő kérdése, hogy mikor fog
megtörténni veled ugyanez. Elég lesz egy rossz szó, és máris a
torkodnak esik.
– Tanner – mondtam egészen halkan. – Fájdalmat okozol.
Azonnal elengedte a karomat, vörös ujjnyomokat hagyva a bőrömön.
– Bocsánat – motyogta.
A művészeti részleghez érve heves vita közepette találtam Tristant és
Emmát. Próbáltak dűlőre jutni abban, hogy mit vegyenek, és
természetesen megint Emmának volt igaza. Tristan rám mosolygott, és
odalépett hozzám. – Minden rendben? – kérdezte megint.
A két kezem közé fogtam az arcát, és a szemébe néztem. A pillantása
lágy volt, gyengéd, és nem idézett fel bennem mást, csak jó dolgokat.
Ott, ahol Tanner a pokol tüzét látta felvillanni, nekem a mennyország
fénye ragyogott.

Három hét telt el a születésnapom óta, és lassan minden visszaállt a
normális kerékvágásba. Azon a hétvégén volt a mama esküvője, és még
mielőtt elindultunk volna, Emma valamilyen trükkel rávett bennünket,
hogy a mínuszok ellenére vegyünk neki fagyit.
– Szerintem a mentás fagyi egyenesen pocsék – jegyezte meg Emma.

Hazafelé tartottunk a fagylaltozóból, Tristan a vállán cipelte Emmát, aki
gyorsan olvadó vaníliafagylaltjával telecsöpögtette Tristan haját.
Amikor egy nagyobb csepp legördült Tristan arcán, odahajoltam, és
lecsókoltam, majd gyengéden megcsókoltam a száját is.
– Köszönöm, hogy eljöttél velünk – mondtam.
– Igazából a menta miatt jöttem – felelte önelégült vigyorral, ami még
akkor is ott játszott az ajka körül, amikor a házunkhoz értünk. Ám
amikor a tornácomra esett a pillantása, eltűnt a szeméből a játékosság.
Óvatosan leemelte Emmát a válláról, és leállította a földre.
– Mit keresel te itt? – kérdeztem Tannertől. A tornácon üldögélt,
papírokkal a kezében.
– Beszélnünk kell – mondta, miközben felállt. Pillantása először
Tristanre siklott, majd visszatért hozzám – Most.
– Csakhogy én nem akarok beszélni veled – válaszoltam szigorú
hangon. – Továbbá éppen indulófélben vagyunk. Elmegyünk
meglátogatni a mamát.
– Ő is? – kérdezte fenyegető hangon.
– Ne kezdd már megint, Tanner.
– Beszélnünk kell.
– Nézd, Tanner, megértelek. Neked nem tetszik, hogy együtt vagyok
Tristannel, de az te a bajod. Boldogok vagyunk. Nem értem, miért nem
tudod…
– Liz! – kiáltotta a szavamba vágva. – Ha hiszed, ha nem, felfogtam. De
akkor is mondanom kell valamit. – A szeme szinte üvegesen meredt
rám, az álla megfeszült. – Kérlek.
Tristanre néztem, aki engem figyelt; a következő lépésemre várt.
Ugyanakkor Tanner mondanivalója tényleg fontosnak tűnt. Talán bele is
betegedett volna, ha nem hallgatom meg. – Oké. Rendben. Beszéljünk –
mondtam végül, mire megkönnyebbülten felsóhajtott. Tristanhez
fordultam. – Pár perc, rendben?
Bólintott, és mielőtt elköszönt volna, megpuszilta a homlokomat.

Tanner bejött utánunk a házba. Emma egyenesen a szobájába ment
játszani, mi a konyhában maradtunk. Megmarkoltam a konyhapult
peremét.
– Miről akarsz beszélni, Tanner?
– Tristanről.
– És ha én nem akarok beszélni róla?
– Muszáj.
Erőnek erejével elvontam róla a pillantásomat. A mosogatógéphez
léptem, és hogy elfoglaljam magam valamivel, elkezdtem kipakolni
belőle a tiszta edényt. – Nem, Tanner. Rosszul vagyok ettől az egésztől.
Mondd, te még nem unod?
– Tudod, mi történt a feleségével meg a gyerekével? Tudod, hogy
haltak meg?
– Nem, mivel nem beszél róla. De ez még nem teszi őt szörnyeteggé.
Ez inkább… emberi.
– Liz. Steven volt az.
– Hogy jön ide Steven? – kérdeztem, miközben belöktem pár tányért
a konyhaszekrénybe.
– Ő karambolozott Tristan feleségével és a gyerekével. Ő ült abban az
autóban, ami letolta őket az útról. – Elszorult a torkom, miközben
ránéztem. A pillantásunk összekapcsolódott. Én megráztam a fejem, ő
bólintott. – Mindenáron elő akartam ásni valamit a fickóról – folytatta. –
Őszinte leszek. Olyasmit kerestem, amivel bebizonyíthatom neked,
hogy egy szörnyeteg. Faye bejött hozzám a műhelybe, és könyörgött,
hogy hagyjam abba a boszorkányüldözést, mert biztosra vette, hogy
amit csinálok, azzal tönkre fogom tenni azt a keveset, ami a kettőnk
barátságából még megmaradt. Én azonban tudni akartam, hogy mi a
helyzet ezzel az alakkal. Semmit sem találtam. Kiderült, hogy egy
szerencsétlen flótás, aki elveszítette mindenét.
– Tanner.
– Ezekben a cikkekben minden benne van. Az egész baleset. – Felém

nyújtotta az újságokat, én azonban nem vettem el őket. A mellemre
tettem a kezemet. A szívem összevissza kalapált. Hol kihagyott, hol
olyan erővel dobogott, hogy azt hittem, kiszakad a helyéről. – Amikor
Steven elveszítette az uralmát az autó felett, belerohant egy fehér
Altimába. Az Altimában hárman utaztak.
– Hagyd abba – suttogtam. Jobb kezem a szám elé siklott, a testem
remegni kezdett a döbbenettől.
– A hatvanéves Mary Cole, aki gyakorlatilag sértetlenül szállt ki a
kocsiból.
– Tanner, kérlek. Ne folytasd.
– A harmincéves Jamie Cole…
A könny már patakokban folyt az arcomon, a gyomrom
összecsomósodott, de Tannert nem lehetett elhallgattatni. – …és a
nyolcéves Charlie Cole. Mindketten meghaltak.
Éreztem, hogy megemelkedik a gyomorsavam. Elfordultam
Tannertől. A kezembe temettem az arcomat, úgy zokogtam tovább,
megállíthatatlanul. Képtelen voltam elhinni, amit Tanner mondott.
Tényleg Steven taszította Tristant ebbe a helyzetbe? Ő az oka annak,
hogy Tristan szíve megszakadt?
– Most nem tudok veled foglalkozni, Tanner – nyögtem ki nagy
nehezen. Tanner vigasztalóan a vállamra tette a kezét, én azonban
leráztam magamról. – És azzal sem, amit elmondtál. Menj el, légy szíves.
Tanner keservesen felsóhajtott. – Nem akartam fájdalmat okozni, Liz.
Esküszöm. De el tudod képzelni, mi lett volna, ha csak később derül ki ez
az egész? Akkor, amikor már túl mélyen belemerültetek ebbe a
kapcsolatba?
Szembefordultam vele. – Mit akarsz ezzel mondani?
– Azt, hogy nem maradhattok együtt a történtek után. Semmiképp. –
Vakargatni kezdte a tarkóját. – Elmondod neki, ugye? – A szám szétnyílt,
de nem jött ki rajta szó. – Liz. Muszáj elmondanod. Joga van hozzá, hogy
megtudja.

Megdörzsöltem a szememet. – Most már tényleg menj el, Tanner.
Kérlek.
– Még csak egyetlen dolog. Ha tényleg szereted ezt a fickót, ha csak
egy kicsit is fontos neked, akkor elengeded.
Még egyszer elmondta, hogy nem akart fájdalmat okozni.
Ha így volt is, elég nehezen hittem el.

Harminckettedik fejezet
ELIZABETH
Fogalmam sem volt, hogy mondhatnám el Tristannek, amit Tannertől
megtudtam. Nyilvánvalóan látta rajtam, hogy bármit mondott is
Tanner, alaposan összezavart vele, de nem erőltette, hogy beszéljek róla.
Mama és Mike kedvéért megpróbáltam elővarázsolni a legjobb
mosolyomat az esküvő idejére, és minden erőmmel azon voltam, hogy
boldognak láttassam magam, de belülről vérzett a szívem.
Emma kiráncigálta Tristant a táncparkettre. Minden bánatom
ellenére mosolyognom kellett, amikor egy lassú számnál Emma
felkapaszkodott Tristan lábfejére, és úgy táncoltak tovább. A mama
odajött hozzám a csoda szép elefántcsontszínű ruhájában, és leült
mellém.
– Egész este egy szót sem szóltál – jegyezte meg egy szomorkás
mosoly kíséretében.
– Itt vagyok, nem? Ez nem elég? – Az énem nagyobbik része bizonyos
fokig becsapottnak érezte magát, hogy anya ilyen hirtelen és szerintem
meggondolatlanul belerohant ebbe a házasságba. Persze ez minden
kapcsolatával így volt – végigrohant rajtuk, de eddig még egyszer sem
jutott eszébe, hogy odaálljon az oltár elé egy pasival, akit alig ismert.
Felé fordultam. – Mibe keveredtél, mama? Mondd meg őszintén…
anyagi problémáid voltak? Ezért volt olyan sürgős a férjhez menés? Én
szívesen kisegítettelek volna, ha szólsz.
Az arca elvörösödött végtelen zavarában. Vagy talán a haragtól? –
Hagyd abba, Liz. El sem hiszem, hogy ezt éppen te mondod nekem,
ráadásul az esküvőm napján.

– De… olyan hirtelen történt minden.
– Tudom.
– És ennek az embernek nagyon sok pénze van. Ez az esküvőn is
látszik.
– A pénznek ehhez semmi köze – jegyezte meg anya konokul, mire
felvontam a szemöldökömet. – Tényleg. Nem számít.
– Akkor mi az, ami számít? Csak egy indokot mondj, hogy
elfogadhassam ezt az őrült helyzetet. Mit kapsz ettől kapcsolattól?
– Szerelmet – suttogta, és alig észrevehetően elmosolyodott. –
Szerelmet kapok.
Valamilyen felfoghatatlan oknál fogva belém martak a szavai.
Belefájdult a szívem, amikor bevallotta, hogy szeret valakit, aki nem az
apám. – Hogy tehetted? – kérdeztem, és éreztem, hogy elfutja a
szememet a könny. – Hogy dobhattad ki a leveleket csak úgy?
– Miről beszélsz?
– Apa leveleiről. A szemetesben találtam rájuk, mielőtt eljöttünk tőled
Emmával. Hogy voltál képes kihajítani őket csak úgy?
Megadóan felsóhajtott, és összekulcsolta a kezét. – Liz… Én nem
hajítottam ki őket csak úgy. Mindegyiket végigolvastam minden egyes
este, tizenhat éven át. Minden este. Több száz levelet. El tudod képzelni?
Aztán egy nap felébredtem, és rájöttem, hogy az, amit biztonsági
hálónak hittem, nem más, mint egy vacak mankó, ami bénaságban tart,
és nem engedi, hogy éljem az életemet. Csodálatos ember volt az apád.
Ő tanított meg igazán, teljes szívemből szeretni. Ő tanította meg nekem,
hogy mi a szenvedély. De aztán elfelejtettem. Mindent elfelejtettem
azon a napon, amikor elment. Én pedig elvesztem. És hogy esélyt adjak
magamnak a gyógyulásra, meg kellett válnom a mankótól, amit a
levelei jelentettek. Én nem vagyok olyan erős, mint te.
– Én is gyenge vagyok, anya. Minden egyes nappal gyengébbnek
érzem magam.
A két keze közé fogta az arcomat, és a homlokomhoz támasztotta a

homlokát. – Erről van szó. Hogy érzel. Én zsibbadt voltam. Nem éreztem
semmit. Te viszont érzel. Ahhoz, hogy az ember erősnek érezhesse
magát, előbb meg kell tapasztalnia a gyengeséget.
– Mike… tényleg boldoggá tesz, anya?
Felragyogott az arca.
El kellett fogadnom, hogy valóban szereti ezt a férfit.
Egészen eddig képtelen voltam elhinni, hogy bármelyikünk képes
lesz újra szeretni valakit.
– És Tristan? Boldoggá tesz téged?
Lassan bólintottam.
– És ez megijeszt?
Megint bólintottam.
Elvigyorodott. – Ó, hiszen ez azt jelenti, hogy jó úton jársz.
– Mihez?
– Ahhoz, hogy szerelmes legyél.
– De még olyan korai – mondtam reszketeg hangon.
– Ki szerint?
– Nem tudom. Talán a társadalmi megítélés szerint? Mennyi időt kell
gyászban töltenie az embernek ahhoz, hogy újra szerelmes lehessen?
– Az emberek annyi mindent mondanak a gyászról. Kéretlen
tanácsokat, ötleteket adnak. Ne randizz évekig, mondják. Adj időt
magadnak. Csakhogy a szerelem nem ismeri ezt a kategóriát. Nem
időben mér, hanem szívdobbanásokban. Ne állj önmagad útjába, ha
tényleg szereted. Ne akadályozd a saját érzéseidet.
– Van valami, amit el kell mondanom neki. Valami szörnyűség, és
attól tartok, hogy el fogom veszíteni.
Anya elkomorult. – Bármi legyen is az, ha számítasz neki, legalább
annyira, mint ő számít neked, meg fogja érteni.
– Mama. – Könnyek peregtek az arcomon, amikor belenéztem az
enyémhez annyira hasonló szempárba. – Már azt hittem, örökre
elveszítettelek.

– Sajnálom, hogy elhagytalak, bébi.
Megöleltem. – Nem számít. Visszajöttél.

Tristan vezetett hazafelé, mivel én túl sok bort ittam az esküvői
fogadáson. Amint elindultunk, Emmát elnyomta az álom. Bár nem
beszéltünk, mindent elmondtunk egymásnak, amikor a kezem, ráunva
a hosszú időn át tartó magányra, ráfonódott Tristan ujjaira.
Egymásba kulcsolt ujjaink fogva tartották a pillantásomat. Végül a
számhoz emeltem a kezünket, és könnyedén Tristan kézfejéhez
szorítottam az ajkamat. Egyetlen dolog motoszkált a fejemben: hogy
mondhatnám el neki azt, amit Stevenről megtudtam.
Mivel vezethetném fel a búcsú szavait?
Rám nézett, és féloldalasan elmosolyodott. – Berúgtál?
– Kicsit.
– Boldog vagy?
– Nagyon.
– Köszönöm, hogy meghívtál. A lábamat ugyan megviselte, hogy
Emma örökké rámászott, de ettől függetlenül nagyon élveztem vele a
táncot.
– Odavan érted, tudod? – kérdeztem, vágyakozó pillantásokat vetve a
szájára.
Tristan szeme az elsötétedett utat pásztázta, amikor válaszolt. – Én is
nagyon szeretem.
Istenem, a szívem. Megállt. Vagy inkább felgyorsult. Vagy mindkettő.
Még egyszer az ajkamhoz vontam a kezét, aztán végighúztam az
ujjamat a tenyerét felszántó mélyedéseken.
A házamhoz érve Tristan leállította a motort, kiemelte Emmát a
gyerekülésből, és egyenesen a szobájába vitte. Az ajtóból figyeltem,
ahogy lefektette. Még a cipőjét is lehúzta, és odaállított az ágy lába mellé.

– Azt hiszem, mennem kéne – jegyezte meg, majd hozzám lépett.
– Igen. Én is azt hiszem.
Elmosolyodott. – Még egyszer köszönöm a remek estét. Jól éreztem
magam. – Apró csókot nyomott a homlokomra, majd vonakodva
elindult az ajtó felé. – Jó éjt, Lizzie – mondta távozóban.
– Ne! – szóltam utána.
– Mit ne?
– Ne menj el! Maradj itt éjszakára!
– Elismételnéd?
– Maradj itt velem.
Félig lehunyta a szemét. – Részeg vagy.
– Csak egy kicsit.
– Tényleg akarod, hogy maradjak?
– Nagyon.
A keze a derekam köré fonódott, és közelebb húzott magához. – Ha itt
maradnék, reggelig a karomban akarnálak tartani, és tudom, hogy te
félsz ettől.
– Sok mindentől félek, sőt van, amitől egyenesen rettegek. De attól
már nem, hogy veled töltsem az éjszakát.
Szétnyílt a szám, amikor végighúzta a felső ajkamon az ujját. Aztán
megemelte az államat, hogy megcsókolhasson. Lágyan, gyengéden. –
Annyira szeretlek – súgta az ajkamba.
– Én is téged – feleltem.
Az ujjai a mellkasomon pihentek, ott, ahol a szívem dobogott. Én is a
szívére simítottam a tenyeremet. – Imádom ezt az érzést – dünnyögte
bele a számba.
A szeme kitágult, amikor beszívta az ajkam közül távozó levegőt. Én
is beszívtam az övét, szomjasan, mint egy függőségben szenvedő. Olyan
illata volt, mint az erdő legszebb fenyőfái között átsuhanó szélnek:
frissítő, vigasztaló és megnyugtató. Hosszú idő után először éreztem
úgy, hogy hazaértem.

Végül már nem elégedtünk meg azzal, hogy beszívjuk egymás
levegőjét. Néma esdekléssel még többre vágytunk. Kéz a kézben
indultunk a hálószobám felé, ahol a ruháink maguktól hullottak le
rólunk, és egymásra tapadt a szánk.
– Ebben a városban mindenki meg van győződve arról, hogy rossz,
amit teszünk. Azt gondolják rólunk, hogy halkan ketyegő időzített
bombák vagyunk, és bármelyik percben felrobbanhatunk –
magyaráztam. – Még én is azt mondogatom magamnak, hogy a végén
úgyis elcseszem, és akkor… akkor mindenki a fejemhez fogja vágni,
hogy „látod, én megmondtam…”.
– Tegyük fel, hogy igazuk van. Tegyük fel, hogy bármi van is köztünk,
nem lesz boldog vége. – A bőrömön éreztem a sóhajtását, miközben a
szája végiggördült a meztelen hasamon. – De tudod, mit mondok én
erre? – kérdezte, amint a nyelve végigtáncolt a bugyim peremén. – Azt,
hogy küzdeni fogok érted. Küzdeni fogok kettőnkért. Mindaddig, amíg
lélegezni tudok.

Harmincharmadik fejezet
ELIZABETH
Először magába a gondolatba szerettem bele. Abba a gondolatba, hogy
van egy férfi, aki egy nap még arra is képes lehetne, hogy
megnevettessen, mosolyt varázsoljon az arcomra és könnyeket a
szemembe, és mindezt akár egyszerre is. Aki összetörtségemmel és fájó
szívemmel együtt is szeretni tud. Aki minden csókjával, érintésével
sóvárgást idéz elő bennem. Akiből melegség árad felém.
Aztán egyszer csak, egy fagyos reggelen, egy csésze gőzölgő kávéval a
kezemben kiléptem a tornácomra, és megláttam. Ott feküdt a hófedte
fűben Emma mellett, hóangyalokat csinált, és közben az égen úszó
felhőket fürkészte. Ők ketten mindig vitatkoztak valamin. Többnyire a
legbutább dolgokon. Azon a reggelen a felhők miatt kaptak hajba.
Amelyikben Tristan zsiráfot látott, az Emmát inkább pingvinre
emlékeztette. Végül Tristan volt az, aki beadta a derekát, és hajlandó volt
meglátni a felhőben a pingvint.
Emma szája széles mosolyra húzódott, majd mindketten elhallgattak,
hogy lábuk és kezük mozgatásával tovább tökéletesítsék a
hóangyalaikat.
Ebben a csendes, meghitt pillanatban jöttem rá, hogy szeretem.
Mindennél jobban. És ez a szerelem nem álom volt többé, és nem is
gondolat.
Valóság volt.
Igazi szerelem.
Neve is volt. Tristan.
Megmosolyogtatott. Boldoggá tett. Megnevettetett egy olyan világban,

ahol a síráson kívül nem sok mindenre volt okom.
Könnyek lepték el a szememet, és közben megpróbáltam megérteni,
hogyan kaphattam még egyszer lehetőséget arra, hogy szeressek
valakit. Valakit, aki viszontszeret.
Különleges érzés volt szeretni és szeretve lenni. Találni egy férfit, aki
nemcsak engem dédelgetett a szíve teljes melegével, hanem azt is, aki
számomra a legfontosabb volt – a kicsi lányomat. Nagyobb szerencsém
volt, mint azt el tudtam volna mondani.
Emma és én a szívünkből szerettük Tristant, és ő ugyanúgy szeretett
minket. Még az is lehet, hogy a legjobban a sebeinket szerette. Valaki azt
mondta, hogy a legőszintébb szeretet a mély fájdalomból fakad.
Tudtam, hogy beszélnem kell neki a balesetről. Nem titkolhattam el
előle, de ezen a reggelen más dolgot akartam tudatni vele.
Mindketten felálltak a fűből. Emma besietett a házba reggelizni, én
azonban a tornácon maradtam. A korlátnak támaszkodtam, és olyan
mosoly játszott az ajkam körül, amely egyes-egyedül neki szólt. A kezét
a farmernadrágja zsebébe dugta; az ingéhez és átnedvesedett hajába
havas fűszálak tapadtak. Biztosra vettem, hogy Emma hozzávágott egy
fűcsomót. A legfelső lépcsőfokhoz érve ő is rám mosolyogott, majd
folytatta útját a ház belseje felé.
– Szeretlek – mondtam halkan.
Visszanézett rám, és még jobban kiszélesedett a mosolya.
Ő már tudta.

Harmincnegyedik fejezet
ELIZABETH
Egy alkalommal, késő éjszaka, a gardróbomban álltam, és Steven ruháit
bámultam. Aztán vettem egy nagy levegőt, és elkezdtem leszedni őket a
fogasokról. Minden darabját eltávolítottam a szekrényekből. Mindenét
kivettem a fiókokból.
Lassan, minden levegővételt számolva bedobozoltam a rengeteg
ruhát.
Ezt követően az ágyhoz léptem, és felhajtottam rajta a takarót.
Készen álltam rá, hogy teljesen beengedjem Tristant az életembe, ami
azt jelentette, hogy el kellett engednem Stevent. És ahhoz, hogy valóban
továbbléphessek, beszélnem kellett Tristannel a balesetről. Tudnia
kellett a részleteket. Ez volt a legkevesebb, amit megérdemelt. Ha
komolyan gondolta azt, amit mondott, hogy harcolni fog értem, értünk,
akkor, bármit mondok is neki, nem árthat nekünk.
Ebben reménykedtem. A szívem mélyén azonban azt súgta valami,
hogy minden megváltozik a beszélgetés után. A bennünk lévő időzített
bomba napról napra hangosabban ketyegett.

– Beszélnünk kell – mondtam Tristannek egyszer, amikor a tornácomon
álltunk. – Arról, ami miatt Tanner beugrott hozzám az esküvő előtt.
– Bántott? – kérdezte Tristan. A kézfeje gyengéden végigsuhant az
arcomon, aztán belépett a folyosóra, maga után húzva engem is.
Elléptem tőle. – Mit mondott?
A nyelvem hegyén voltak a szavak, de tudtam, ha kimondom őket,

örökre elbúcsúzhatom ezektől az apró érintésektől. Az ajkam szétnyílt,
hogy megpróbálja megértetni vele a felfoghatatlant, de tudtam, hogy
utána el fogom veszíteni. És még nem álltam készen arra, hogy
eltemessem az álmomat.
– Bébi… Miért sírsz? – kérdezte. Én magam észre sem vettem, hogy
kicsordultak a könnyeim. És amikor közelebb lépett hozzám, ömleni
kezdtek. – Lizzie, mi a baj?
Hevesen megráztam a fejemet. – Semmi. Semmi. Gondolod, hogy…
Meg tudnál ölelni? Kérlek.
Körém fonódott a karja, és szorosan magához vont. Belélegeztem az
illatát, és teljes bizonyossággal éreztem, ha elmondanám neki az
igazságot – amit el kell mondanom –, ezeket a varázslatos pillanatokat is
elveszíteném. Többé nem tartana a karja között, nem érintene meg,
nem szeretne. Tristan ujjai lassú, körkörös mozdulatokkal simogatni
kezdték a hátamat. Még közelebb húztam magamhoz, mintha így
próbálnék belekapaszkodni abba, amiről úgy éreztem, hogy már el is
veszítettem.
– Ugye tudod, hogy megbízhatsz bennem? Bármit elmondhatsz
nekem. Számíthatsz rám. Bármiben – fogadkozott.
Elhúzódtam tőle, és megajándékoztam egy feszes mosollyal. – Csak
pihenésre van szükségem, ez minden.
Biccentett. – Akkor feküdjünk le. – Gyengéden a derekamra csúsztatta
a kezét, és finoman tolni kezdett a hálószoba felé.
– Inkább egyedül maradnék – feleltem. – Csak ma éjszaka.
Elfelhősödött pillantásában nem volt nehéz észrevenni a
csalódottságot. Majdnem megaszakadt a szívem, amikor szomorúan
elmosolyodott, és csak annyit mondott: – Ahogy akarod.
– Majd holnap beszélünk – motyogtam. – Mit szólnál, ha beugranék
Mr. Henson boltjába?
– Remekül hangzik. – Tanácstalanul megvakarta a tarkóját. – Ugye
minden oké velünk? – kérdezte suttogva, nyilvánvaló idegességgel a

hangjában. Bólintottam. A tarkómra tette a kezét, és a homlokomon
éreztem a száját. – Szeretlek, Lizzie.
– Én is téged.
Megrándult az arca. – Akkor miért van olyan érzésem, mintha
búcsúzkodnánk?
Mert valószínűleg pontosan ezt tesszük.

Harmincötödik fejezet
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Egy nappal a végső búcsú előtt
– Meghaltam – suttogtam magamnak a fürdőszobatükörbe nézve.
A kiürített whiskysüveg a polcon állt, mellette ott a narancssárga
gyógyszeres üveg, a látásom elhomályosult. Hallottam, hogy a szüleim az
ajtó túloldalán az utolsó teendőkről beszélgetnek, a szertartásról, és arról,
hogy hogyan fogunk eljutni a templomból a temetőbe.
– Meghaltam – ismételtem meg. A nyakkendőm a nyakamban lógott,
meg kellett volna kötnöm. Pislantottam egyet, és amikor kinyílt a szemem,
Jamie állt előttem, és a nyakkendőmet igazgatta.
– Mi a baj, bébi? – kérdezte, amikor látta, hogy könny csordul ki a
szememből. Felemeltem a kezemet, és végigfuttattam az ujjaimat a puha,
selymes arcán. – Miért állsz az összeomlás szélén?
– Meghaltam, Jamie. Meghaltam – zokogtam. Képtelen voltam
visszafogni a torkomból feltörő, üvöltő hangokat. – Azt akarom, hogy vége
legyen. Örökre. Nem akarok többé itt lenni.
– Ssss – suttogta, a fülemhez érintve az ajkát. – Minden rendben, bébi,
csak lélegezz.
– Semmi sincs rendben. Semmi.
Hallottam, hogy valaki dörömbölni kezd a fürdőszobaajtón. – Tristan!
Apa vagyok. Engedj be, fiam.
Nem tudtam beengedni. Már halott voltam. Halott.
Jamie a kézmosóra nézett, aztán felemelte a whiskyspalackot meg a

gyógyszeres üvegcsét. – Bébi, mit csináltál? – A hátam végigcsúszott a fal
mentén, és zokogva nekitámaszkodtam a kád oldalának. Jamie odarohant
hozzám. – Tris, ki kell hánynod! Most!
– Nem tudom… Nem tudom… – A kezemet az arcomra szorítottam. Még
jobban elhomályosult előttem a világ. Éreztem, hogy kiszáll belőlem az
élet.
– Bébi, gondolj Charlie-ra. Ő nem akarná, hogy ez történjen. Gyerünk,
hányd ki ezt a vackot! – Miközben beszélt, odavonszolt a vécécsészéhez. –
Ne csináld ezt, Tris.
Elkezdtem hányni. Az egész bensőm égett, és amikor a whisky és a
rengeteg pirula feljött a gyomromből, égni kezdett a torkom is.
Amikor végeztem, visszadőltem a falnak. Kinyitottam a szememet, de
Jamie eltűnt. Igazából nem is volt ott. – Sajnálom – suttogtam, és
kétségbeesetten a hajamba túrtam. Fogalmam sem volt, mit csináljak,
egyáltalán, hogy fogom folytatni az életemet.
– Tristan, kérlek, csak annyit mondj, hogy jól vagy – kiabálta kintről
apa és anya.
– Jól vagyok – préseltem ki magamból a hazugságot. Hallottam, hogy
anya megkönnyebbülten felsóhajt. – Még pár perc.
Szinte éreztem, hogy apa keze vigasztalóan a vállamra csúszik. –
Rendben, fiam – mondta az ajtó mögül. – Bármikor készülsz is el, itt
leszünk. Nem megyünk sehová.

Elizabeth azt mondta, hogy másnap beugrik hozzám Mr. Henson
boltjába, de az utolsó pillanatban megváltoztatta a tervét. Végül öt nap
telt el úgy, hogy nem is láttuk egymást. A háza ablakain egész héten el
volt húzva a sötétítő, és ha bekopogtam hozzá, úgy tűnt, nincs otthon,
mert senki sem válaszolt. De az is lehet, hogy csak színlelte, hogy
elment.

Beugrottam a kávézóba, megnézni, hogy dolgozik-e. Faye éppen az
egyik vendéggel kiabált, aki a tojásrántottája lágyságát kifogásolta
éppen. – Faye, szia – szakítottam félbe a vitát.
Megpördült, és a csípőjére tette a kezét. Rögtön észrevettem a
szemében a bizonytalanságot. Utoljára akkor láttuk egymást, amikor
Tannerre támadtam a születésnapi bulin, és most nyilvánvalóan azon
tépelődött, hogy szóba álljon-e velem egyáltalán. Hallottam, hogy a
városban mindenki rólam pusmog megint, és biztosra vettem, hogy a
hazugságok már Faye fülébe is eljutottak.
– Szia – mondta végül.
– Bent van Elizabeth? – kérdeztem.
– Nincs. Pár nappal ezelőtt beteget jelentett.
– Ó. Értem.
– Csak át kellett volna sétálnod hozzá, megnézni, otthon van-e. Talán
összevesztetek? – Megrándult. – Jól van?
– Nem, nem vesztünk össze. Legalábbis szerintem. Csak… –
Megvakartam az orromat, és megköszörültem a torkomat. – Nem akar
beszélni velem, és nem tudom, hogy miért. Nem mondott neked
véletlenül valamit? Te vagy a legjobb barátnője, és…
– Azt hiszem, az lenne a legjobb, ha most elmennél, Tristan. –
A testtartásából láttam, hogy egy szavamat sem hiszi. Sőt meg volt
győződve arról, hogy bántottam Elizabethet.
Bólintottam, de miután kinyitottam az ajtót, még visszafordultam egy
pillanatra. – Faye, én szeretem őt. Megértem, hogy dühös vagy rám, sőt
azt is el tudom fogadni, hogy esetleg gyűlölsz. Sokáig vademberként
viselkedtem. Miután Jamie és Charlie meghalt, úgy megváltoztam, hogy
én sem ismertem rá önmagamra. Sajnálom, ha rátok ijesztettem a
születésnapi bulin, sajnálom, hogy elvetettem a sulykot, de Elizabethet…
sohasem tudnám bántani. Ő… – A számba nyomtam az öklömet, mert
abban bíztam, hogy így féken tudom tartani az érzelmeimet. – Tavaly a
felségemmel és a fiammal együtt én is meghaltam. Elveszítettem a

realitásérzékemet, és eltávolodtam a világtól. És ez nekem jó is volt így,
mert nem kellett attól tartanom, hogy elmúlik belőlem a fájdalom. Sőt
minden egyes nappal erősebb lett. Aztán megjelent Lizzie, és nem
érdekelte, hogy élőhalott vagyok. Magam voltam a két lábon járó halál,
mégis hozzálátott, hogy újraélesszen. Életet lehelt a lelkembe.
Visszahozott az árnyékvilágból. Most nem válaszol a hívásaimra, és
felém se néz. Az összeomlás szélén állok megint, mert attól félek, hogy
fáj valamije, és nem tudok neki segíteni lélegezni. Szóval, utálj csak
nyugodtan. Tekints egy nagy rakás szarnak, ha attól jobban érzed
magad. Megérdemlem, és Elizabeth miatt el is viselem. Neki
köszönhetem, hogy újra élek. És ha mindennek ellenére megtennél
nekem egy szívességet, és elmennél hozzá, megnézni, mi van vele, és
segítenél neki lélegezni egy kicsit, az a világot jelentené nekem.
Kiléptem a kávézóból, és a farmerem zsebébe gyömöszöltem a
kezemet.
– Tristan! – Megfordultam. Faye az ajtóból nézett utánam. Mintha
lágyabb lett volna a tekintete. Korábbi fenyegető tartása rossz emlék
volt csupán.
– Igen?
– Benézek hozzá – ígérte. – És megpróbálok segíteni neki.
Mr. Henson boltjához közeledve Tannert pillantottam meg az ablak
mögött, ami arra ösztönzött, hogy megszaporázzam a lépteimet.
Tudtam, hogy a bolt eladása miatt szorongatja Mr. Hensont. Mást sem
kívántam, csak azt, hogy hagyja végre békén szegény öreget.
– Mi folyik itt? – kérdeztem, miután elhalt a belépésemet jelző
csilingelés.
Tanner sunyi mosollyal fordult felém. – Üzleti ügyekről beszélgetünk.
Mr. Hensonra pillantottam. Vörös volt a képe, mint a paprika. Ritkán
izgatta fel magát ennyire, ami arra utalt, hogy Tanner mondhatott neki
valamit. – Talán az lenne a legjobb, ha most elmennél, Tanner.
– Ugyan, Tristan. Éppen egy barátságos beszélgetés közepén vagyok

Mr. Hensonnal. Felkapott egy csomag tarokk-kártyát, és keverni kezdte.
– Nem akar jósolni nekem, Mr. Henson?
A barátom egy szót sem szólt.
– Menj el, Tanner.
Mintha nem is hallotta volna, odahajolt Mr. Hensonhoz. – Fél
megtudni, hogy mit mutatnának a lapok? Lehet, hogy az lenne bennük,
hogy eladja nekem a boltot? Ezért nem akar jósolni belőlük?
A kezem megmarkolta Tanner vállát. Éreztem, hogy összerándul.
Remek. Attól, ahogy Mr. Hensonnal beszélt, fortyogni kezdett a vérem. –
Ideje, hogy elmenj.
Látva, hogy kézbe vettem a dolgokat, Mr. Henson megkönnyebbülten
felsóhajtott, és átcsoszogott a hátsó helyiségbe.
Tanner lerázta magáról a kezemet, és látványosan porolgatni kezdte a
ruháját. – Nyugi, Tristan. Csak szórakoztam egy kicsit a vénemberrel.
– Akkor most már elmehetsz.
– Igazad van. Már itt sem vagyok. Tudod, vannak, akiket vár a munka.
Ja, és még valami. Örülök, hogy te és Liz még mindig együtt vagytok
azok után, amit a balesetről mondott neked. Tényleg. Fantasztikus. Ez is
azt mutatja, hogy mennyivel jobb ember vagy nálam. Én a látását sem
tudnám elviselni egy olyan személynek, aki ennyire érintett volt a
szerencsétlenségben.
– Miről beszélsz? – kérdeztem.
Felvonta a szemöldökét. – Arra célzol, hogy még mindig nem tudod?
A francba… Liz azt ígérte, hogy el fogja mondani neked.
– Mit? Mit fog elmondani?
– Azt, hogy a férje vezette az autót, amelyik belerohant a családod
kocsijába. – Összehúzta a szemét. – Tényleg nem mondta el?
A torkom kiszáradt, és egy parányi részem azt súgta, hogy Tanner
esetleg hazudik. Mindig is utált, de amióta nyilvánvalóvá vált számára,
hogy Elizabeth és én szeretjük egymást, egyenesen gyűlölt. Egyébként is
egy sunyi senkiházi volt, aki örömét lelte abban, hogy mások életében

turkálhat, és most engem nézett ki magának.
Végül elnézést kért. Azt állította, hogy nem akart bajt okozni
senkinek. Örül, hogy Elizabeth és én egymásra találtunk. Semmi mást
nem akar, bizonygatta, csak azt, hogy Elizabeth újra boldog legyen, de
bármit mondott is, az én szememben nem ért többet egy rakás szarnál.

Aznap este a mobiltelefonommal a kezemben leültem az ágyamra, és
felhívtam apát. Semmit sem mondtam, amikor beleszólt a telefonba, de
már az is jólesett, hogy hallhatom. Pontosan erre volt szükségem.
– Tristan – kezdte. Szinte hallottam a hangjában a megkönnyebbülést.
– Szervusz, fiam. Anya mondta, hogy nemrég felhívtad, de nem beszéltél
hozzá. Arról is meg volt győződve, hogy látott egyszer Meadows
Creekben, a piacon, de én biztosra vettem, hogy csak a képzelete játszott
vele. – Elhallgatott. – Most sem fogsz beszélni, ugye? – Újra elhallgatott. –
Nem baj. Nekem így is jó. Majd én beszélek helyetted is. Tudod, hogy
mennyire szeretem magamnál tartani a szót.
Ez hazugság volt – a szüleim közül anya volt a beszédesebb. Apa,
hallgatag ember lévén, többnyire szótlan odafigyeléssel ülte végig a
családi beszélgetéseket. Kihangosítottam a telefont, az ágy támlájának
dőltem, és csukott szemmel hallgattam apa beszámolóját arról, hogy mi
mindenből maradtam ki az utóbbi időben. – Most itt vannak nálunk a
nagyszüleid, és szerintem nem túlzok, amikor azt állítom, hogy
megőrülök tőlük. Tudod, a fejükbe vették, hogy átalakítják a házukat, és
az anyád rögtön meghívta őket, hogy a munkálatok idejére költözzenek
hozzánk. Már három hete itt vannak, és azóta többet kiálltam mellettük,
mint amennyit egy emberi lény normális körülmények között kibír.
Ja! És az anyádnak arra is sikerült rábeszélnie, hogy járjak el vele
tornázni, mert félő, hogy meg fog ártani a csokis keksz meg az a sok
ragacsos lötty, amit innivaló gyanánt magamba csorgatok. Szóval,

elmentem vele, és kiderült, hogy én vagyok a csoportban az egyetlen
férfi. Mit tehettem volna? Beálltam zumbázni, és egy óráig abba sem
hagytam. Még szerencse, hogy nem hagyott cserben a csípőm, mi több,
kiderült, hogy született tehetség vagyok.
Megvonaglott az arcom.
Késő éjszakáig szóval tartott, én pedig szobáról szobára járkálva
hallgattam a történeteit. Mindenről beszélt. Elmondta, hogy szerinte
még mindig a Packers az NFL legjobb csapata. Egy idő után hallottam,
hogy felnyit egy doboz sört, aztán egy másikat is. Olyan érzésem volt,
mintha együtt iszogatnánk.
Jóval elmúlt éjfél, amikor közölte, hogy most már le kellene feküdnie.
Biztosított arról, hogy szeret, és hogy mindig elérhető lesz számomra, ha
akár így, féloldalasan is, beszélgetni szeretnék valakivel.
Még mielőtt lenyomtam volna a beszélgetés végét jelző gombot,
szétnyílt az ajkam. – Köszönöm, apa.
Hallottam, hogy elcsuklik a hangja az érzelmektől. – Szívesen, fiam.
Bármikor. Hívj fel, ha úgy érzed, hogy szükséged van rám. Akár nappal
van, akár éjszaka. És ha készen állsz arra, hogy hazagyere, mi itt
vagyunk. Nem megyünk sehová.
A világnak több olyan szülőre lett volna szüksége, mint amilyenek az
enyémek voltak.

Harminchatodik fejezet
ELIZABETH
– Négy másodperced van arra, te elvetemült némber, hogy kinyisd az
ajtódat, különben rád töröm – kiabálta Faye a tornácomon. Amikor
meglátott, felnyögött. – Az isten szerelmére, mikor zuhanyoztál
utoljára?
Pizsamában voltam, a hajam az évszázad legrondább madárfészke
címért is versenybe szállhatott volna, a szemem feldagadt. Felemeltem a
karomat, és megszagoltam a hónaljamat. – Befújtam dezodorral.
– Ó, egek! – sóhajtott fel Faye. – Hol van Emma?
– A nagyszüleinél alszik, mint minden pénteken – feleltem, miközben
ledobtam magam a kanapéra.
– Mi a fene folyik itt, Liz? A barátod beállított a kávézóba, és azt
mondta, hogy nem állsz szóba vele. Bántott?
– Mi? Dehogy! Ő sokkal jobb annál.
– Akkor mivel érdemelte ki ezt a különleges bánásmódot? És miért
nézel ki úgy, mint egy hajléktalan? – Elhallgatott, és odaült mellém.
– Mert képtelen lennék bármit mondani neki. Többé nem lehetünk
együtt. – Ezt követően beszámoltam Faye-nek a baleset körülményeiről,
rámutatva, hogy miért nem működne Tristannel a kapcsolatunk. Faye
olyan komolysággal hallgatott, ami nem volt igazán jellemző rá, és ez
megint csak a helyzet súlyosságát bizonyította számomra.
– Drágám, akkor is el kell mondanod neki. Már így is szétesőfélben
van, mert azt hiszi, rosszul csinált valamit. Csak azt nem tudja, hogy mit.
– Tudom. Csak… annyira szeretem. És emiatt most el fogom veszíteni.
– Figyelj, én nem sokat tudok a szerelemről. Amikor összetörték a

szívemet, szarral dobálóztam. Szó szerint. De ettől még darabokban
maradt a szívem, és továbbra is szomorú vagyok. Valaki azonban azt
mondta nekem, hogy az összetört szív tulajdonképpen nem is nagy ár az
átélt szerelemért.
Bólintottam, aztán elfeküdtem, és az ölébe hajtottam a fejemet. –
Mondd, Faye, mikor múlik el az életünkből ez a rengeteg fájdalom?
– Amikor képesek leszünk hátat fordítani neki, és amikor
észrevesszük, hogy tudunk mosolyogni a legkisebb dolgokon is.
– Sajnálom, ami Mattyvel történt.
Vállat vont. Aztán kihúzta a hajamból a gumit, és az ujjaival elkezdte
kibogozni az összegubancolódott tincseket. – Nem okozott nagy kárt a
szívemben. Talán pár repedést. Nos, mivel szeretnéd eltölteni azt, ami az
estéből még hátravan? Átmehetünk csajosba, és megnézhetjük a
Szerelmünk lapjait vagy valami hasonló szarságot, vagy… rendelünk egy
pizzát, pár sört, és megnézzük a Magic Mike XXL-t.
A Magic Mike győzött.

Másnap délután Emma és én elmentünk Mr. Henson boltjába. Tristan a
kávépult mögött állt, és szélesen elmosolyodott, amikor meglátott
bennünket. – Helló, lányok!
– Szia, Madár – válaszolta Emma, és máris felmászott az egyik székre.
Tristan lehajolt hozzá, és megpöckölte az orrát. – Szia, Veréb.
Készíthetek neked egy forró csokit?
– Dupla adag mályvacukorral! – kiáltotta Emma.
– Dupla adag mályvacukorral! – bólintott Tristan komolyan, és
elfordult, hogy elkészítse a rendelést. Nem tudtam hová tenni a nagy
boldogságát. Fogalmam sem volt, mi állt mögötte, és egyáltalán, hogy
kellene viselkednem a történtek után. – Elizabeth, te is kérsz valamit?
Elizabethnek szólított, nem Lizzie-nek.

– Csak vizet – feleltem, és leültem Emma mellé. – Minden rendben? –
kérdeztem, amikor letette elém a vizespoharat, Emma elé pedig a
jégkockákkal melegre hűtött forró csokit. Emma azonnal lepattant a
székről, és Zeusz keresésére indult.
– Minden rendben – válaszolta Tristan. – Jobb nem is lehetne.
Felvontam a szemöldökömet. – Beszélnünk kell. Gondolom, haragszol
rám, amiért napokig kerültelek…
– Tényleg? – kérdezte csúfondáros hangon. – Nekem fel sem tűnt.
– Izé… arról van szó, hogy…
Elkezdte törölgetni a pultot. – Hogy a férjed megölte a családomat?
Ugyan, igazán semmiség.
– Mi? – Elszorult a torkom, és csöngeni kezdett a fülem, amikor újra
elismételtem magamban a száján kicsúszott szavakat. – Honnan tudod?
– A puszipajtásod, Tanner beugrott tegnap egy rövid csevejre.
Eredetileg csak azért, hogy rábeszélje Mr. Hensont, tudod… a boltja
eladására. Ezt követően azonban hozzám is volt néhány kéretlen szava.
Édesnek találta, hogy képes voltam szemet hunyni egy olyan aprócska
tény felett, hogy a férjed, szóval, kiirtotta a családomat.
– Tristan.
Ledobta a rongyot, megállt velem szemben, és áthajolt a pult felett. –
Mióta tudod?
– Én el… el akartam mondani neked.
– Mióta tudod?
– Tris… Megértem, hogy…
– A francba, Elizabeth! – üvöltötte, és öklével a pultra csapott. Emma
és Mr. Henson kíváncsi aggodalommal figyelte a jelenetet. Az öregúr
azonban észbe kapott, és gyorsan átterelte a kislányt a hátsó helyiségbe.
– Azt kérdeztem, mióta tudod? Tudtad már, amikor azt mondtad, hogy
szeretsz?
Csendben maradtam.
– Tudtad az esküvőn?

Remegett a hangom, amikor megszólaltam. – Azt hittem… azt hittem,
el foglak veszíteni, ha elmondom.
Merev mosolyra húzta a száját, és bólintott. – Remek. Kettő-húsz lesz
a kakaó.
– Hadd magyarázzam el.
– Kettő-húsz, Elizabeth.
Viharos szeme hidegen metszett, akár a jég. Az első találkozásunkkor
láttam utoljára ilyennek. A zsebembe nyúltam, előkotortam némi aprót,
és letettem magam elé. Tristan kivette a kakaó árát, és beleseperte a
fiókba.
– Majd később beszélünk – mondtam remegő hangon. – És akkor
megpróbálok mindent megmagyarázni, ha megengeded.
Ekkorra már háttal állt nekem; a kávéfőző gépet tartó pult peremét
markolta a keze. Hogy mennyire szorosan, arról az ujjaiba toluló vér
árulkodott. – Szükséged van még valamire? – kérdezte.
– Nincs.
– Akkor, a kurva életbe, szállj le rólam, légy szíves. – Tristan elengedte
a pultot, odahívta magához Zeuszt, aki rohanvást engedelmeskedett, és
az ajtó felett elhelyezett csengő csilingelése közepette mindketten
elhagyták az üzletet. A csilingelés előcsalogatta Mr. Hensont és Emmát a
hátsó helyiségből.
– Mi történt? – kérdezte Mr. Henson. Vigasztalóan a vállamra tette a
kezét, de ezzel nem tudta megállítani a remegésemet.
– Azt hiszem, most veszítettem el.

Harminchetedik fejezet
TRISTAN
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A búcsú
A dombtetőn álltam a temető végében, Zeusz a lábamnál kuporgott.
A többiek az egymás mellett elhelyezett koporsók köré csoportosultak.
Talpig feketében voltak, könny áztatta az arcukat. Anya teste láthatóan
remegett apa ölelő karjai között. Jamie-vel közös barátaink összetörten
álltak mögöttük.
Charlie tanító nénije is eljött, és az egész szertartást végigsírta.
Talán az járt a fejében, hogy milyen igazságtalan ez az egész.
Igazságtalan, hogy Charlie már sohasem tanulhatja meg a törtekkel való
számolást, és nem nyerhet bepillantást az algebra rejtelmeibe. Hogy
sohasem lesz jogosítványa. Nem jelentkezhet egyetemre, és nem ismerheti
meg a szerelem édes érzését. Nem táncolhat lassút a mamájával az
esküvőjén. Nem mutathatja meg nekem az elsőszülöttjét. És nem kap
utolsó esélyt arra, hogy elköszönjön mindazoktól, akik szeretik…
Megtöröltem a szememet, és felszippantottam a könnyeimet. Zeusz még
közelebb kúszott hozzám, és a cipőmre fektette a fejét.
Az ördögbe, nem kaptam levegőt.
Elsőként Jamie-t eresztették le a sírba. Megbicsaklott a térdem.
– Ne hagyj itt… – suttogtam.
Utána Charlie következett.
– Ne… – fogtam könyörgőre.
A lábam felmondta a szolgálatot. A földre rogytam, az arcomra

szorítottam a kezemet, úgy zokogtam. Zeusz a könnyeimet nyaldosta,
próbálta elhitetni velem, hogy nincs semmi baj, hogy minden a
legnagyobb rendben van, vagy ha még sincs, hát biztosan úgy lesz, hogy
előbb vagy utóbb, de minden jóra fordul majd.
Csakhogy én nem hittem neki.
Le kellett volna mennem a dombtetőről, odaállni a szüleim mellé, de
nem tettem. Még egyszer, utoljára meg kellett volna mondanom Jamie-nek
és Charlie-nak, hogy milyen kibaszottul szeretem őket, de a szám néma
maradt.
Felálltam, és szorosan tartva Zeusz pórázát elfordultam.
Elfordultam Jamie-től.
Hátat fordítottam a fiamnak.
És megtapasztaltam, milyen nehéz és szívet tépő tud lenni a végső
búcsú.

– Szóval elfut – jegyezte meg Mr. Henson egy héttel később, amikor
leparkoltam az üzlete előtt, hogy elköszönjek tőle.
Vállat vontam. – Nem futok el. Csak továbbállok. Az emberek jönnek
és mennek, ezt maga mindenkinél jobban tudja.
Ujjaival beletúrt ősz szakállába. – De maga nem ezt teszi. Maga megint
elfut.
– Maga ezt nem érti. A férje…
– Pontosan erről van szó. A férje, és nem ő.
– Mr. Henson…
– Az egykori szerelmem a mágia rabja volt. Együtt töltött éveink
legnagyobb részében megpróbált rávenni arra, hogy nyissunk egy
jósdát ebben a városban. Hitt az energiaátvitelben és a kristályok
gyógyító erejében. Hitte, hogy a varázslat élhetőbbé teszi az életet.
Bolondnak gondoltam. Én magam kilenctől ötig tartó munkaidőben

dolgoztam, és nem igazán figyeltem oda rá. Nevetségesnek tituláltam a
boltnyitásra irányuló álmait. Elég bajt okozott nekünk már az is, hogy
homoszexuális kapcsolatban éltünk. És ha két homokos mágiával
foglalkozó boltot nyit, az bőven elég lett volna ahhoz, hogy pellengérre
állítsák őket.
Aztán egyszer csak elhagyott. Először úgy tűnt, hogy egyik napról a
másikra történt minden, de aztán rá kellett jönnöm, hogy csak magamat
hibáztathatom. Nem becsültem meg eléggé, amíg együtt voltunk, így
még fájdalmasabbnak tűnt az elvesztése. Magányosabbnak éreztem
magam, mint korábban bármikor, és megértettem, hogy ő is
hasonlóképpen érezte magát énmellettem. Hát lehet magányos az, akit
szeretnek? Kiléptem a munkahelyemről, és hozzáláttam, hogy
megvalósítsam a szerelmem álmát. Tanulmányozni kezdtem a
kristályok erejét és a gyógynövényeket. Keményen dolgoztam, de
minden igyekezetem hiábavalónak bizonyult. Mire megértettem, mit
szeretne, továbbállt, és talált magának valakit, aki olyannak tudta
szeretni, amilyen volt.
Ne forduljon el Liztől olyasvalamiért, amihez neki az égadta világon
semmi köze nincsen. Ne mondjon le a boldogság esélyéről egy
szerencsétlen baleset miatt. Mert végső soron kiderült, hogy nem a
tarokk-kártya, a kristály és a gyógynövény a lényeg. A varázslat nem
bennük rejlik, hanem a pillanatokban. Az apró érintésekben, a gyengéd
mosolyokban, a közös nevetésekben. Drága fiam, a varázslat nem más,
mint maga a szerelem.
Rágcsálni kezdtem az alsó ajkamat. Megpróbáltam felfogni a szavait, a
gondolatait. Hinni akartam neki, és azt hiszem, a lényem nagyobbik fele
pontosan fel is fogta, amit mondott. De a másik, kisebbik félnek, amelyet
elrejtve hordtam a szívemben, még mindig bűntudata volt. Jamie többet
érdemelt. Önző dolog volt, hogy ilyen rövid idő után elkezdtem
szerelmet érezni egy másik nő iránt. – Nem tudom, hogy csináljam.
Nem tudom, hogy szerethetném Lizzie-t, amikor még a múltamtól sem

vettem igazán búcsút.
– Ezért megy vissza? Elbúcsúzni?
– Azt hiszem, azért megyek vissza, hogy megtanuljak újra lélegezni.
Mr. Henson arca elkomorult, de azt mondta, érti, amit mondok. – Ha
valaha szüksége lesz egy helyre, ahol megpihenhet, vagy egy barátra,
akire számíthat, én itt leszek.
– Jó – feleltem, és megöleltem. – És ha mégis eszébe jut, hogy eladja
ezt a boltot valami nagyszájú seggfejnek, én visszajövök, és a körmöm
szakadtáig harcolni fogok érte.
– Áll az alku – mondta vigyorogva.
Kinyitottam az ajtót, és még egyszer, utoljára végighallgattam a
csilingelést a fejem felett. – Vigyázni fog rájuk? Emmára és Lizzie-re?
– Ügyelni fogok, hogy sohase legyen túl forró a teájuk meg a
kakaójuk.
Miután elköszöntünk egymástól, beugrottam az autómba, és
nekivágtunk Zeusszal az útnak. Órákig vezettem. Nem foglalkoztam
azzal, hogy merre megyek, de a céltalan vezetés jó megoldásnak tűnt
abban a pillanatban.

Hajnali három is elmúlt már, amikor megálltam a ház előtt, mégis égett
a tornácon a villany. Kölyökként gyakran maradtam ki, úgymond,
villanyoltás után, amivel biztosan pokollá tettem az életüket. Anya
ennek ellenére mégis égve hagyta a lámpát a tornácon, így jelezve, hogy
várnak, bármikor érkezem.
– Mit mondasz, öregfiú? Bemenjünk? – fordultam Zeuszhoz. Az
anyósülésen hevert, és kérdésemre vadul csóválni kezdte a farkát. –
Oké. Kiszállás.
A tornácra lépve összesen ötször kellett csak kopognom, mire
meghallottam, hogy fordul a zárban a kulcs. Anya és apa úgy meredtek

rám a pizsamájukban, mint akik kísértetet látnak. Megköszörültem a
torkomat. – Tudom, hogy szar fiatok voltam az elmúlt évben. Fogtam
magam, és egyetlen szó nélkül eltűntem. Tudom, hogy magamba
fordultam, és bár próbáltam megtalálni önmagamat, nem csináltam
mást, csak körbe-körbe jártam. Ráadásul szörnyű dolgokat vágtam a
fejetekhez, mielőtt leléceltem, titeket hibáztattalak a történtekért. Most
mégis… – Elhallgattam. A legszívesebben a számba tömtem volna a
kezemet, végül becsúsztattam a farmerem zsebébe, és nem létező
kavicsokat kezdtem rugdosni a padlón. – Szóval, azt szeretném kérdezni,
hogy itt maradhatok-e egy darabig? Tudnotok kell, hogy még mindig el
vagyok veszve. Még mindig egy helyben topogok. De nem bírom tovább
egyedül. Szükségem van a… hm… papámra meg a mamámra, ha be
tudtok fogadni.
Hozzám léptek, és mindketten átöleltek.
Hazaértem.
És az otthon kitárt ajtókkal fogadott.

Harmincnyolcadik fejezet
ELIZABETH
– Hogy érti, hogy elment? – kérdeztem a pult peremét markolászva Mr.
Hensontól, aki felállt, hogy elkészítse a teámat. Péntek délután volt, és
nem sokkal korábban tettem ki Emmát a nagyszüleinél, a szokásos
pénteki ott alvásra. Az összeomlás szélén álltam, hiszen napok óta nem
láttam Tristant, és nem is hallottam felőle. Beszélni akartam vele, vagy
legalább megbizonyosodni, hogy jól van.
– Két nappal ezelőtt köszönt el tőlem, Liz. Sajnálom. – Mr. Henson az
árnyéka volt önmagának, ami megijesztett.
– És mikor jön vissza?
Csönd.
A kezem a csípőmre csúszott, és a talpam dobolni kezdett a padlón. –
Nos, halljam! Hová ment?
– Fogalmam sincs, Liz.
Idegességemben csuklani kezdtem. – Nem válaszol a hívásaimra. – Az
állam már remegett, és éreztem, hogy a szememben gyülekezni
kezdenek a könnyek. Ziháltam. – Pedig látnia kell, hogy én hívom.
– Aranyom, olyan sok minden érte mindkettőjüket. Tudom, hogy
nehéz lehet most magának, de…
– Nem. Nem rólam van szó. El tudom viselni, hogy nem veszi fel a
telefont. Azt is, hogy semmibe vesz. Csakhogy van egy ötéves
kislányom, aki el sem tudja képzelni, hová tűnt Madár és Zeusz. Folyton
azt kérdezi, hol van a két legjobb barátja. Nem érti, miért nem jön át
hozzá Zeusz játszani, és hogy Tristan miért nem olvas már neki esti
mesét. Szóval igen, elszomorít, hogy nem akar szóba állni velem, de az,

hogy el sem búcsúzott Emmától… nos, az egyenesen fáj. Megszakad a
szívem, amikor azt látom, hogy a kislányom a barátai után sírdogál.
Attól meg még inkább, hogy semmit sem tudok mondani neki, amikor
azt kérdezi, hogy hol vannak, vagy hogy mikor jönnek vissza. Tristan azt
mondta, hogy harcolni fog értünk, és lám, már az első nehézségnél
megfutott. – Elcsuklott a hangom. – Emma ennél többet érdemel.
Mr. Henson a kezemre tette a tenyerét. Bár megvigasztalni nem
tudott, jobban éreztem tőle magam. – Mindhárman jobbat érdemelnek.
– Nos, az lesz a legjobb, ha most elmegyek. Ha véletlenül hallana
felőle… – Elhalt a hangom. Nem tudtam eldönteni, mi lenne a jobb. Ha
Mr. Henson azt mondaná Tristannek, hogy jöjjön vissza, vagy inkább
azt, hogy menjen a pokolba. Nem kis zavarodottsággal hagytam el a
boltot.

Aznap este már tíz előtt ágyban voltam. Nem aludtam; a mennyezetet
bámultam az elsötétített szobámban. Aztán az oldalamra fordultam, és
az ágy üres felét néztem. Amikor Kathy felhívott, és mondta, hogy
Emma
még
aznap
este
szeretne
hazajönni,
határozott
megkönnyebbülést éreztem.
Amikor megérkezetett, odabújt mellém az ágyba. A legjobb
zombihangomon felolvastam neki néhányat a Malac a pácban
történeteiből, és a kuncogása eszembe juttatta, hogy mi számomra a
legfontosabb.
A mese után egymás felé fordultunk. Megpusziltam az orra hegyét, ő
is az enyémet.
– Mama? – szólított meg kérdő hangon.
– Igen?
– Szeretlek.
– Én is téged, kicsim.

– Mama? – szólalt meg újra.
– Igen?
– Azt hittem, Madárnak van a legjobb zombihangja, de nem. A tiéd a
legszuperebb. – Ásított egy nagyot, és behunyta a szemét. Ujjaimmal
fésülgetni kezdtem kócosan szétterülő szőke fürtjeit. Láttam, hogy
lassan elnyomja az álom.
– Mama? – suttogta utoljára.
– Igen?
– Hiányzik Zeusz és Madár.
Odakuporodtam mellé, és pár perccel később én is álomba merültem.
És bár nem reagáltam arra, amit mondott, nekem is hiányoztak. Mind a
ketten.
Nagyon.

Másnap reggel arra ébredtem, hogy valaki a havat lapátolja a házam
előtt. Kipattantam az ágyból. – Tristan – motyogtam félig még kábultan.
Magamra kaptam a pongyolámat meg a papucsomat, és az ajtóhoz
siettem. Amikor kinyitottam, az a halvány reménysugár is semmivé
foszlott, amit addig dédelgettem, ugyanis nem más állt a házam előtt,
mint Tanner, kipirosodva a frissen hullott hó lapátolásától.
– Mit csinálsz te itt? – kérdeztem, összefonva a kezemet a mellemen.
Felnézett rám, és kedvesen elmosolyodott. – Be akartam ugrani
hozzátok, hogy megnézzem, hogy vagytok. – Abbahagyta a munkát, és a
lapát nyelére támasztotta az állát. – Plusz biztos voltam benne, hogy
zabos vagy rám.
Felhorkantottam.
Zabos?! Az nem kifejezés.
A legszívesebben toporzékolni kezdtem volna tajtékzó dühömben.
– Nem volt jogod beszélni Tristannek a balesetről – mondtam

fagyosan. Próbáltam a szemébe nézni. Talán, ha viszonozza a
pillantásomat, meglátta volna a szememben, hogy mennyire
megbántott. És talán arra is rájött volna, hogy mindent tönkretett
köztem és Tristan között. Hát nem látod, milyen rosszat tettél?
Tanner azonban nem volt hajlandó a szemembe nézni. A földet
bámulta, és rugdosni kezdte a havat. – Azt hittem, te már elmondtad
neki.
– Tanner, tudnod kellett, hogy még nem kerítettem rá sort. Nem
értem, mi van veled az utóbbi időben. Az fáj, hogy nem voltam hajlandó
randizni veled? Zavarba hoztalak azzal, hogy nem téged választottalak?
Újra és újra megpróbáltam lejátszani fejben a történteket, hogy rájöjjek,
mitől lettél ennyire szívtelen, de semmi sem jutott az eszembe. Szó
szerint nem értem, miért viselkedtél velem ilyen kegyetlenül.
A tenyere a szája elé csusszant, ezért nem hallottam, mit motyog.
– Micsoda? – kérdeztem. – Beszélj hangosabban.
Meg se nyikkant.
Lementem a tornácról, és megálltam előtte. – Évek óta jelen vagy az
életemben, Tanner. Ott voltál az esküvőmön. A lányom keresztapja
vagy. Te támogattál a férjem temetésén. Szóval, ha van valami oka
annak, hogy ilyen furcsán viselkedsz, ha meg tudod magyarázni, miért
áskálódtál annyit Tristan ellen, ki vele. És ha valami érdemi okkal állsz
elő, ami miatt tényleg távol kell tartanom magam tőle, talán le tudom
győzni az irántad érzett ellenszenvemet. Talán rá tudom venni
magamat arra, hogy ne fogjon el a hányinger, amikor rád kell néznem,
vagy véletlenül megpillantalak.
– Úgysem értenél meg – válaszolta még mindig lehajtott fejjel.
– Honnan tudod?
– Hát…
– Tanner!
– Az ördög vigyen, Elizabeth! Szeretlek! – kiáltotta, és végre a
szemembe nézett. Mellbevágónak találtam, amit mondott, hátra is

tántorodtam egy kicsit, és egy pillanatra kihagyott a szívem. Elhajította a
lapátját, és megadóan felemelte a kezét. – Szerelmes vagyok beléd. Már
évek óta. Azóta, hogy először megpillantottalak. Azért titkoltam eddig az
érzéseimet, mert a legjobb barátom is téged szeretett. Te pedig őt. Évekig
szótlanul asszisztáltam a házasságotokhoz, mert tudtam, ha van valaki,
aki érdemes a szerelmedre, az Steven. De miután meghalt… – Felém
fordult, és kisimította a homlokomból az elszabadult tincseket. – Nem
tudtam, hogy ennyire akarlak majd, ha egyszer visszajössz. Mélyen
eltemettem az érzéseimet. De aztán megjelent a színen ez a Tristan, és
én a partvonalra kerültem megint. Újra végig kellett néznem, hogy jött
egy fickó, aki meg tud nevettetni, aki boldoggá tesz, és aki szerelmes
beléd.
Ahogy múltak a napok, egyre féltékenyebb lettem. Minden egyes
nappal jobban akartam, hogy te is akarj engem. Vágytam a hangodra, a
nevetésedre, a mosolyodra. És rád. Mindennél jobban vágytam rád, Liz.
Ezért el akartam szakítani tőled Tristant. Ocsmány dolog volt,
beismerem, és tudom, nem kérhetem tőled azt, hogy bocsáss meg, de…
– Felsóhajtott, és összekulcsolta az ujjait az enyémekkel. – Annyira
szeretlek, hogy el sem tudom mondani, és nem tudom, kibírja-e a
szívem, ha nem leszel az enyém.
Az ujjaink egymásba fonódtak, de a melegség helyett, amely Steven
kezéből ilyenkor átáramlott belém, vagy a gyengédség helyett, amellyel
Tristan közeledett hozzám, most metsző hideget éreztem, semmi mást.
Azzal, hogy megfogta a kezemet, Tanner csak fokozta a magányomat.
– Te szándékosan elszakítottál minket egymástól – mondtam
döbbenten. Kiszabadítottam a kezemet a szorításából, és a hajamba
túrtam. – Szó szerint beleavatkoztál az életembe, a döntéseimbe, és
mindezt azért tetted, mert szeretsz?
– Ő nem való hozzád.
Megcsóváltam a fejem. – Ezt nem a te tiszted eldönteni.
– Előbb-utóbb bántott volna. Ő egy szörnyeteg, Liz. Tudom, hogy az.

És látod, mi történt? Már az első krízishelyzetben kereket oldott. Én nem
hagynálak magadra, Liz. Én harcolnék érted.
– Lehet, hogy szükség lesz rá.
Felvonta a szemöldökét. – Mire? Hogy harcoljak? Fogok is,
megígérem.
– Nem. – Ismét összefontam a karomat, és kihúztam magam. – Arra,
hogy elmenj.
– Lizzie…
– Ne! – sziszegtem olyan hangon, hogy belecsendült a fülem. – Ne
szólíts így! Elmebeteg vagy, ha azt hiszed, hogy ezek után akarok tőled
valamit. Amikor szeretsz valakit, nem akarsz mindenáron fájdalmat
okozni neki. Amikor igazán szeretsz valakit, akkor előbbre helyezed a
boldogságát a magadénál. Tristan nem szörnyeteg, Tanner. Miattad
kellene aggódniuk az embereknek, nem miatta. Beteg vagy. Ámokfutó.
Most pedig hagyj magamra. Ne gyere többé a házamba. És ha véletlenül
találkozunk a városban, fordítsd el a fejedet, légy szíves. Én is azt fogom
tenni, és tudod, miért? Mert tényleg nem akarom, hogy közöm legyen
hozzád.
– Ezt nem mondod komolyan. – Egész testében remegett, és minden
szín kifutott az arcából. Felléptem a lépcsőre, és visszamentem a
tornácra, de Tanner utánam kiáltott. – Ezt nem mondhatod komolyan,
Liz! Tudom, hogy dühös vagy, de majd megbékélsz, és akkor senki sem
állhat közénk, igaz?
A házam biztonságába érve becsaptam magam mögött az ajtót, és
nekitámaszkodtam. A szívem vadul dörömbölt a mellkasomban. Tanner
továbbra sem hagyta abba a kiabálást – azt részletezte fennhangon,
hogy miként fogja megoldani a dolgokat, hogy fogja elérni, hogy mi
ketten együtt legyünk.
Sehogy.
Nem akartam látni. Soha többé.

Harminckilencedik fejezet
TRISTAN
Hetek teltek el, amióta elhagytam Meadows Creeket, a heteket hónapok
követték. Az időm nagy részét a szüleim hátsó udvarában töltöttem, fát
vágtam, és faragtam. Különféle dolgokat készítettem, mert úgy éreztem,
a kézzel végzett munka volt az egyetlen, ami megmaradt nekem.
Májusban még mindig Elizabeth körül jártak a gondolataim. És még
mindig hiányzott Emma. Ugyanakkor még nem találtam meg a módját
annak, hogy elbúcsúzzam Jamie-től. És még mindig szerettem volna
visszakapni Charlie-t. Sosem gondoltam volna, hogy kétszer is
elveszítheti az életét az ember ilyen rövid idő alatt.
– Tristan – lépett ki anya a hátsó teraszra. – Nem akarsz bejönni
vacsorára?
– Nem. Nem vagyok éhes.
Kissé elkomorult. – Rendben.
Az arca láttán meglazultak az ujjaim a baltán. – Vagyis – mondtam
még mindig lehajtott fejjel – azt hiszem, mégiscsak ennék egy falatot.
Az izgalomtól, ami a szavaim hallatán erőt vett rajta, mosolyognom
kellett. Bár tényleg nem éreztem egy csöppnyi éhséget sem, az öröm,
amit az arcán láttam, arra késztetett, hogy tömjem tele a hasamat. Eddig
a pillanatig el sem tudtam képzelni, hogy mekkora bűntudata volt.
Folyamatosan azzal ostorozta magát a baleset óta, hogy ő ült a
kormánynál azon a végzetes napon, és én sem könnyítettem a
helyzetén.
A legkevesebb, amit tehettem, hogy leültem vacsorázni vele és
apával.

– Nem gondolod, hogy el kellene adni a házadat Meadows Creekben?
– kérdezte apa.
– Nem tudom. Ezzel a kérdéssel még nem foglalkoztam. De
hamarosan kitalálok valamit.
– Ha segítségre lesz szükséged, csak szólj. Bár nem igazán értek a
házeladáshoz, a koromhoz képest egész jól eligazodom a Google-on –
tréfálkozott.
Felnevettem. – Ezt igyekszem nem elfelejteni.
Amikor felnéztem, észrevettem, hogy anya ugyanazzal az
aggodalommal figyel, amelyet korábban odakint is felfedeztem az arcán.
– Finom a vacsora – mondtam, csak hogy megdicsérjem a
szakácstudományát.
Továbbra is szomorú maradt a pillantása. – Köszönöm.
– Mi a baj? – kérdeztem, tanácstalanul vakargatva a tarkómat.
– Semmi. Csak… Mi történt veled? Olyan… összetörtnek látszol.
– Jól vagyok.
– Nem úgy tűnik.
Apa megköszörülte a torkát, és szigorú pillantást vetett anyára. –
Hagyd, Mary. Adj neki időt.
– Jó, jó. Persze. Adok. De az a helyzet, hogy anya vagyok, és egy anya
számára nincs rosszabb érzés, mint boldogtalannak látni a fiát. Úgy
szeretnék segíteni.
Átnyúltam az asztalon, és megfogtam a kezét. – Még tényleg nem
vagyok jól. De jól leszek.
– Megígéred? – kérdezte.
– Megígérem.

Egyszer sem jártam a temetőben, amióta visszajöttem a városba.
Ugyanakkor túl sok időt töltöttem az autómban, és megpróbáltam

kitalálni, hogy mit kezdhetnék az életemmel. Hogyan léphetnék tovább.
Amikor egy nap ott találtam magam a temető előtt, a kocsimban ülve,
éreztem, hogy összeszorul a gyomrom. Minden erőmre szükségem volt
ahhoz, hogy kiszálljak, és egyáltalán felemeljem a lábamat.
Nem voltam itt a temetés óta. Már attól elfutotta a könny a szememet,
hogy odaálltam Jamie és Charlie sírköve elé. Óvatosan letettem a
sírjukra egy csokor virágot.
– Sziasztok – mondtam. – Sajnálom, hogy eddig egyszer sem jöttem el
hozzátok. Az igazság az, hogy inkább megpróbáltam elfutni tőletek,
olyan messzire, amilyen messzire csak lehet, mert nem tudtam, hogyan
élhetnék tovább nélkületek. Elhagytalak benneteket, és másokat
kezdtem el keresni helyettetek. Nem tudtam elképzelni, hogy többé ne
legyen családom. Nem tudtam elképzelni, hogy egy olyan világban éljek
tovább, ahol ti nem vagytok jelen. Még most sem tudom, hogyan kell
élni nélkületek. Nem tudom, hogyan kell létezni… Kérlek benneteket,
mondjátok meg, mit tegyek? Olyan kibaszottul elveszett vagyok. Nem
hiszem, hogy sikerül továbblépnem, ha nem segítetek. – A szívem
dörömbölt a mellkasomban. Lecsúsztam a földre, és végre átadtam
magam a gyásznak, amelyet Jamie és Charlie elvesztése okozott. Ők
ketten a világot jelentették nekem. Charlie volt a szívem, Jamie a
lelkem, és én mindkettőjüket cserben hagytam, amikor elfordultam
tőlük. Azzal, hogy nem gyászoltam meg őket, megfosztottam őket a
visszaemlékezéstől,
amelyet
mindketten
megérdemeltek.
Megpróbáltam másokkal helyettesíteni őket. – Kérlek benneteket,
ébresszetek fel. Ébresszetek fel, és hitessétek el velem, hogy több erőm
van annál, mint amennyit magamban érzek. Ébresszetek fel, és
mondjátok, hogy nem keletkezik több törés a szívemen.
Napnyugtáig maradtam velük. A karomat a térdem köré kulcsoltam,
némán ültem a sírjuk mellett, és a nevüket néztem a köveken. Ha
eltűnnek az életedből az emberek, akik jobban ismertek téged, mint te
önmagadat, betölthetetlen űrt hagynak maguk után. Én megpróbáltam

kitölteni ezt az ürességet, de talán jobban tettem volna, ha továbbra is
hagyom tátongani. Mindennap éreztem a fájdalmat, és mindennap
megrohant valamilyen emlék. Mindennap eszembe jutottak, együtt,
vagy külön-külön, és úgy éreztem, ez gyógyír a szívemet felszántó
sebekre.
– Ha megoszthatnék veled egy titkot, Jamie, elmondanám, hogy még
mindig szeretem. Elmondanám, hogy Elizabeth olyan ember, akitől,
mert maga is jó, csak jobb lesz a világ. Neki köszönhető, hogy újra
megtanultam lélegezni. Szóval, mit tegyek? Hogy fordíthatnék hátat
valakinek, akiről tudom, hogy úgysem lehet az enyém? Bárcsak… –
Megköszörültem a torkomat, mert magam sem tudtam, mi az, amit
kívánni szeretnék. Talán a fel sem tett kérdésekre szerettem volna
válaszokat kapni. Miközben felálltam, kétszer megcsókoltam az ujjaim
végét, majd gyengéden végighúztam őket a szürke sírköveken.
Aztán éppen, amikor indulni akartam, egy fehér toll hullott a
karomra valahonnan a magasból. Mintha vigasztalásként küldte volna
valaki. Bólintottam. Tudtam, hogy a toll a szeretteimtől érkezett,
válaszként a csókjaimra. – Jól leszek – motyogtam. – Rendbe fogok jönni.
– A baleset óta először éreztem ezt szinte teljes bizonyossággal, mert
most már tudtam, hogy nem vagyok egyedül.

– Mit nézel? – kérdezte anya egyik délután. Az étkezőben ültünk az
asztal mellett, amelyet apa készített neki karácsonyra pár évvel azelőtt.
Egy fényképet tartottam a kezemben. Emma készítette rólam és
Elizabethről, amikor megtalálta a fehér tollakat. Mindennap
megnéztem, amióta eljöttem tőlük. – Semmit – feleltem.
– Azért csak hadd lássam – mondta anya, és átült mellém. Odatoltam
elé a képet, és hallottam, hogy halkan felnyög. – Ez ő.
– Kicsoda?

– Kevin! – kiáltotta. – Kevin! Gyere ide!
A következő percben apa is csatlakozott hozzánk. – Igen?
Anya odacsúsztatta elé a képet, és magyarázni kezdett. Apa
összehúzott szemmel hallgatta. – A baleset napján. A lány. A váróban
voltam, az összeomlás határán, Jamie az egyik műtőben, Charlie a
másikban, és egyre csak zokogtam. Képtelen voltam abbahagyni. És
akkor ez a lány odajött hozzám, és átölelt. Végig velem maradt. Neki
köszönhettem, hogy nem estem szét teljesen. Ő tartotta bennem a
lelket. Azt mondogatta, hogy nyugodjak meg, nem lesz semmi baj.
– Róla beszélsz? – mutattam Elizabethre a képen. – Biztos vagy benne?
Anya bólintott. – Teljesen. Össze sem tudnám téveszteni senkivel.
Amikor Jamie-t és Charlie-t kihozták a műtőből, nem tudtam, mit
csináljak… melyikhez menjek oda először… Így ez a lány Jamie-vel
maradt, én pedig odaülhettem Charlie mellé. – Rám nézett. – De honnan
ismered? És egyáltalán, miért tartod magadnál a képét?
Kivettem apa kezéből a fotót, és Elizabeth mosolygó arcára néztem.
Közben próbáltam megragadni azt, ami elhangzott. Jamie-vel maradt. –
Nem tudom.

Negyvenedik fejezet
ELIZABETH
A búcsú
– Nem – suttogtam, amikor az orvos kilépett a műtőből, és megállt előttem.
– Sajnálom. Nem segíthettünk rajta. Minden tőlünk telhetőt megtettünk,
hogy elállítsuk a vérzést, de nem sikerült… – A szája tovább mozgott, de
már nem hallottam, mit mond. Három mondatával ellopta tőlem a világot,
amelyben addig éltem. A lábam felmondta a szolgálatot; csak ahhoz volt
erőm, hogy lerogyjak a legközelebbi székre.
– Nem – motyogtam újra, és a tenyerembe temettem az arcomat.
Hogy lehet, hogy ilyen gyorsan elment? Hogy hagyhatott egyedül?
Steven, ne…
Mielőtt betolták a műtőbe, megfogtam a kezét, és azt mondtam neki,
hogy szeretem. Még meg is csókoltam, Utoljára.
Hogy lehet, hogy már nem él?
Az orvos még sajnálkozott egy darabig, aztán elment. Nem mintha
érdekelt volna, hogy mit mond. Néhány perc múlva megérkezett Kathy és
Lincoln, és az ő szívük is darabokra hullott. Még nagyon sokáig ott
maradtunk a kórházban. Egészen addig, amíg Lincoln azt nem mondta,
hogy most már mennünk kell, mert rengeteg a tennivalónk, és el kell
kezdenünk a szervezést.
– A házatok mögött találkozunk – mondtam nekik, aztán a fejemhez
kaptam. – Istenem! Emma! Faye-jel van. Oda tudnátok ugrani érte?
– Miért? Te hová mész? – kérdezte Kathy.
– Én még maradnék egy kicsit.

Elkomorult. – Kicsim…
– Ne aggódj. Jól vagyok. Vagyis mindjárt jól leszek. Megtennétek… hogy
nem mondjátok el neki?
Kathy és Lincoln bólintott.
Még órákig maradtam abban a borzalmas váróban. Magam sem
tudtam, miért. Úgy tűnt ugyanakkor, hogy a jelenlévők közül mindenki azt
tette, amit én – várt valamire. Válaszra. Az imái meghallgatására. Egy
aprócska reménysugárra.
Az egyik sarokban egy idősebb asszony ült, kisírt szemmel, teljesen
egyedül, és bár nem állt szándékomban odamenni hozzá, egy láthatatlan
erő húzni kezdett felé. A testén sérülések nyomai látszottak, úgy nézett ki,
mintha nem sokkal korábban ment volna el egy véres esemény
helyszínéről. Mégis, a viharos kék szemét átitató fájdalom volt az, ami a
leginkább
megragadott. Nem kellett volna megzavarnom a
várakozásában, mégis megtettem. Átöleltem, és nem tolt el magától. Így
ültünk, összeölelkezve, és együtt valahogy elviselhetőbbnek tűnt a kín.
Némi idő elteltével odalépett hozzánk egy nővér, és közölte az
asszonnyal, hogy bár kihozták a műtőből az unokáját és a menyét,
kritikus állapotban vannak mind a ketten. – Megnézheti őket. Bemehet
hozzájuk, odaülhet az ágyuk mellé, de tudnia kell, hogy nem reagálnak
semmire. Annyit tehet, hogy fogja a kezüket.
– Hogyan… – kérdezte az asszony remegő hangon, könnyezve. – Hogyan
döntsem el, hogy kihez menjek oda először?
– Bármelyikhez megy is oda, én odaülök a másik mellé, hogy fogjam a
kezét, aztán cserélhetünk – ajánlottam.
Az asszony végül a menyéhez küldött oda. Amikor beléptem a
kórterembe, hideg borzongást éreztem. Szegény nő teljesen színtelenül
feküdt. Olyan volt, mint egy élő szellem. Odahúztam mellé egy széket, és a
kezembe vettem a kezét.
– Helló – suttogtam. – Különös helyzetben vagyunk, és igazából nem is
tudom, mit mondhatnék. Talán… bemutatkozom. Elizabeth vagyok.

Találkoztam az anyósoddal, és meg kell mondanom, eszméletlenre izgulja
magát miattad. Tehát nincs választásod. Küzdened kell. Azt mondta az
anyósod, hogy a férjed, bár elutazott, már útban van ide, a kórház felé, és
ő is halálra aggódja magát miattad. Szóval, harcolnod kell. Tudom, hogy
nehéz, de próbálj kitartani. – Csorogtak a könnyeim, amikor a fiatal nőre
néztem. Olyan közel éreztem a szívemhez. Arra gondoltam, mennyivel
összetörtebb lennék most, ha a halála előtt nem foghatom meg még
egyszer Steven kezét. – A férjednek szüksége van arra, hogy erős legyél. –
Közelebb hajoltam a füléhez, hogy belesuttoghassam: – Nekünk kell
gondoskodnunk arról, hogy a férjednek könnyebb legyen. Meg kell adnunk
neki a lehetőséget, hogy átölelhessen. Hogy elmondhassa, mennyire
szeret. Még nem mehetsz el. Harcolj. Tarts ki még egy kicsit.
Éreztem, hogy az ujjai megszorítják az enyémet. A kezünkre
pillantottam.
– Asszonyom? – szólított meg a közelben egy női hang. Az ajtó felé
néztem, ahonnan egy nővér figyelt. – Ön családtag?
Továbbra is a kezünket figyeltem. – Nem. Csak…
– Akkor meg kell kérnem, hogy távozzon.
Bólintottam.
És elengedtem a haldokló nő kezét.

– Szinte mindennap hagy valamilyen üzenetet – sóhajtottam a
mérleghintán ülve, miközben Faye a csúszdához lépett. – Amikor az
ablakhoz megyek, majdnem mindig fel van rá ragasztva egy cetli. Én
meg… nem tudom hová tenni, amit ír. Azt állítja, hogy még mindig
szeret, és vágyódik utánam, aztán… semmi. Már nem tudom, mit
gondoljak.
– Játszik veled, és ez nem jó. El sem tudom képzelni, mi hajtja, hogy
ilyen ostobaságokkal ostromoljon téged. Nem gondolod, hogy

egyszerűen tuskó? Talán így akar bosszút állni azért, hogy nem szóltál
neki a balesetről.
– Nem. – Megráztam a fejemet. – Tristan nem bosszúálló fajta.
– Hónapok teltek el azóta, hogy elment, Liz. És még csak fel sem
hívott. Egyetlenegyszer sem. Nem próbált közeledni hozzád, hacsak az
ablakodra ragasztott fecniket nem számítjuk. Ez nem normális.
– Ami azt illeti, köztem és Tristan között semmi sem volt normális.
Akkor sem, amikor együtt voltunk.
Ránehezedett a mérleghinta másik ülésére, és felnézett rám. – Akkor
talán eljött az ideje, hogy találj magadnak egy új pasit. Megérdemled,
hogy normális életed legyen.
Nem válaszoltam, de átsuhant a fejemen, hogy esetleg igaza van.
Csak ne találtam volna annyira vigasztalónak a levélkéket. Reményt
adtak, hogy egy napon talán mégiscsak visszajön.

T. C.:Csak időre van szükségem, hogy átgondoljam a dolgokat.
Hamarosan visszajövök. Szeretlek.

T. C.:Várj rám.

T. C.:Mindenki tévedett velünk kapcsolatban. Kérlek, várj rám.

– Valami lila cucc van a szádon, Sam – mondtam, amikor beléptem a
kávézóba, hogy megkezdjem az aznapi műszakomat. Gyorsan törölgetni
kezdte a száját, és láttam, hogy mélyen elpirul. Az utóbbi hetekben

Matty egyre gyakrabban engedte meg Samnek, hogy kipróbálja magát a
konyhában, és kezdje megtanulni a kávézó étlapján szereplő ételek
készítését. Sam végtelenül boldog volt – végre azt csinálhatta, amit
szeretett, és mint kiderült, volt hozzá tehetsége is.
– Kösz – válaszolta, aztán felkapott egy halom tányért, és gyorsan
átvonult a tálalóba. Az ajtóban találkozott Faye-jel, és félszeg tangóba
kezdtek, hogy eldöntsék, ki kinek adjon utat.
Amikor Faye meglátott, odakiáltott valami köszönésfélét.
Elvigyorodtam. – Milyen szép lila a rúzsod.
Elmosolyodott. – Kösz. Most vettem.
– Pedig megesküdtem volna, hogy láttam már korábban is.
– Az nem lehet – rázta meg a fejét. – Tegnap esti szerzemény.
– Attól még láthattam úgy öt perccel ezelőtt nem? Igaz, hogy nem a te
szádon, hanem Samén.
Faye elvörösödött, aztán összekulcsolta az ujjait, és odaszaladt
hozzám. – Magasságos Isten! A madárijesztő Samnek ugyanolyan rúzsa
van, mint nekem? Azonnal megyek, és keresek egy másik színt.
Felvontam a szemöldökömet. – Elég a rizsából. Jobb lesz, ha szépen
elmondod.
– Mit?
– Tudod te azt.
Faye látványosan forgatta a szemét. – Ó, Liz, a fenébe. Majdnem
harmincévesek vagyunk. Gondolod, hogy eljön egyszer a nap, amikor
nem úgy viselkedünk majd, mint az ötévesek? – A hangját átszínező
komolyság, miközben a hűtőpulthoz ment, hogy kivegyen egy szelet
sajttortát az egyik vendégnek, olyan kézzelfogható volt, hogy
eltűnődtem, nem indult-e el máris a felnőtté válás útján. De mielőtt a
gondolat végére értem volna, a terem másik végéből megérkezett a
cáfolat. – Szuperhosszú Sam! Mond ez valamit?
Kitört belőlem a nevetés. – Ha belegondolok, hogy hónapokon át csak
hangyás Samként emlegetted szegényt!

– Az is! Ráadásul tökéletesen zizi. Máskülönben nem viselkedne úgy,
ahogy tegnap viselkedett. – Azzal kihúzott egy széket az egyik üres asztal
mellől, és leült. El sem tudtam képzelni, hogy ilyen munkamorállal hogy
tudta megtartani az állását a kávézóban.
– Miért, mit csinált? – kérdeztem, miután leültem vele szemben.
Ketten mégiscsak könnyebb elvinni a balhét.
– Nos, először is, állandóan azt kérdezgeti, hogy vagyok, ami
szerintem elég fura. Főleg, hogy kíváncsi a válaszra is.
– Apám! Ez tényleg zizzent gondolkodásra vall! – gúnyolódtam.
– Aztán… Tegnap este beugrott hozzám, és amikor megkérdeztem,
melyik szobában akarna dugni, úgy reagált, mint egy őskövület.
„Egyikben sem. Inkább elviszlek valami puccos helyre.” Na? Mit szólsz?
Aztán a vacsora meg némi pia után egészen a tornácomig kísért. Ott
adott egy puszit az arcomra, és azt mondta, hogy máskor is szívesen
elvisz szórakozni, ha megengedem. Meg sem próbált bejutni a
vaginámba!
– Ez tényleg HANGYÁS!
– TUDOM! – Faye elhallgatott, és óvatos pillantást vetett a konyha felé,
ahol Sam éppen beindította a grillt. Amikor visszafordult hozzám, apró
mosoly játszott az ajkán. – De talán mégsem annyira, mint eleinte
hittem.
– Nem. Szerintem sem. Annyira örülök, hogy végre dolgozhat a
konyhában is. Ha jól emlékszem, ez volt a leghőbb vágya.
– Aha. És tudod, mit? Állati tehetséges.
– Csodálom, hogy Matty engedi főzni.
Faye vállat vont. – Nincs más választása. Megzsaroltam, hogy a videót,
amelyen meztelenül riszálja a seggét a Spice Girls zenéjére, elküldöm
mindenkinek, akinek köze van a kávézóhoz. Így hát adott Samnek egy
esélyt.
– Szörnyű alak vagy, Faye. – Felálltam, hogy folytassam a munkát. –
És szuper barát.

– Mert Skorpió vagyok. Egészen addig szeretek valakit, amíg fel nem
bosszant valamivel. Akkor igazi sárkánnyá válok, és pokollá teszem az
illető életét.
Felnevettem.
– A rohadt életbe! – kiáltotta Faye, majd a következő pillanatban
felpattant, a vállamra tette a kezét, és úgy fordított, hogy ne láthassak ki
a kávézó ablakán. – Oké. Ne ess pánikba.
– Miért esnék?
– Nos… Emlékszel? Amikor meghalt a férjed, és te eltűntél egy évre,
majd visszajöttél, de annyira ki voltál borulva, hogy kefélni kezdtél egy
seggfejjel, akiről később kiderült, hogy nem is seggfej, csak egy
szerencsétlen flótás, ráadásul hozzád hasonló világfájdalma van, mert
meghalt a felesége meg a fia? Aztán a kefélésből valami bonyolult
erotikaland lett, amelyben mindketten valaki másnak képzeltétek
magatokat, de aztán egy nap rájöttetek, hogy önmagatok akartok lenni,
és egymásba szerettetek. Aztán te megtudtad, hogy a férjednek köze
volt a csávó családját ért szerencsétlenséghez, szarul kezelted
a helyzetet, mire a pasi lelécelt, de valamilyen oknál fogva úgy gondolta,
teljesen rendben van, ha apró üzenetekkel bombáz továbbra is. Persze
csak azt érte el velük, hogy még jobban összezavart, és még tovább
növelte a fájdalmadat, és te másra sem tudtál gondolni, csak arra, hogy
„ó, a büdös életbe, olyan, mintha minden hónapban négy héten át
menstruációs görcseim lennének, és már fagyit sem ehetek, mert a
forró könnyeim felolvasztják, amikor belesírok az algidás dobozba”.
Nos, emlékszel?
Értetlenül pislogtam. – Hm… Rémlik valami. Nélküled azonban
sohasem tudtam volna ilyen szép sorban felidézni a dolgokat.
Köszönöm.
– Szívesen. De a lényeget még nem mondtam. Csak ne kezdj el
majrézni, rendben? A fickóról van szó, akibe belezúgtál. Ott van az utca
túloldalán, a vuduboltban.

A testem a cikázó villám sebességével fordult az ablak felé. Tristan
valóban ott állt a boltban, és Mr. Hensonnal beszélgetett. A szívem a
torkomig emelkedett, és éreztem, hogy a testemben rángani kezdenek
az idegek.
Tristan.
– Máris kiborultál – jegyezte meg Faye.
Megráztam a fejemet. – Dehogy.
– Dehogynem. Látom, hogy ki vagy borulva – erősködött.
Bólintottam. – Ki. Hogy került ide? – kérdeztem remegő hangon.
– Szerintem ezt tőle kellene megkérdezned – felelte Faye. – És
egyúttal magyarázatot adhatna az ostoba üzeneteire is.
Faye-nek igaza volt. Válaszokra volt szükségem. Egyszer s
mindenkorra le akartam zárni ezt az egész zavaros ügyet. Nem akartam
tovább reménykedni, ha mégis úgy dönt, hogy nem jön vissza többé –
mert én még mindig abban bíztam, hogy nem várok hiába.
– Matty, Liz ebédszünetet tart – kiáltotta Faye.
– De hiszen csak most ért ide! És még csak reggeliidő van! – válaszolta
Matty.
– Az is jó. Akkor reggelizni fog.
– Azt már nem. Szépen munkába áll. – Faye nem szólt, csak dúdolni
kezdte a Spice Girls egyik számát. Matty elvörösödött. – Menj csak, Liz.
Ha akarod, az egész napot kiveheted.

Negyvenegyedik fejezet
TRISTAN
Leállítottam a kocsit Mr. Henson boltja előtt, és besiettem. Előző nap
felhívott, és nagyon levertnek tűnt a hangja. Azt mondta, mégis be fog
zárni a bolt a seggfejjel kapcsolatos problémák miatt. Ebből azonnal
tudtam, hogy Tanner keze van a dologban, és tisztában voltam azzal is,
hogy mindez megviseli Mr. Hensont. Muszáj volt eljönnöm hozzá, hogy
segítsek neki, ha tudok – ő is mellém állt egy olyan helyzetben, amikor
senki más nem akart szóba állni velem.
Amikor beléptem a boltba, döbbenten láttam, hogy eltűnt az
árukészlet – Mr. Henson már mindent összepakolt. A holmikkal együtt a
varázslatnak is nyoma veszett. Üresen álltak a polcok. A mágikus
eszközök dobozokban vártak a sorsukra a hátsó helyiségben.
– Mi a fene van itt? – kérdeztem Mr. Hensonhoz lépve.
– Tanner végre megkapja, amit annyira akart. Bezárom a boltot.
– Micsoda? Azt hittem, azért hívott ide, hogy megbeszéljük a
stratégiát. – A hajamba túrtam. – Nem zárhat be. Bármivel állt is elő
Tanner a közgyűlésen, ehhez nincs joga.
– Nem számít, Tristan. Már eladtam a boltot.
– Kinek? Visszavásárolom! Bármibe kerüljön is. Bökje már ki, kinek
adta el?
– A seggfejnek.
– Tannernek? Nem tudom elhinni! Nem akarhatja, hogy ebben is ő
győzzön!
– De hát én nem Tannerről beszéltem.
– Akkor kiről?

Hozzám lépett, megfogta a kezemet, és beleejtett egy kulcscsomót. –
Rólad.
– Micsoda?
– A tiéd, fiam. Minden négyzetcentimétere – válaszolta éneklő hangon
Mr. Henson.
– De hát… Miről beszél?
– Nos… – kezdte, és felült az egyik doboz tetejére. – Én már valóra
váltottam az álmomat. Létrehoztam ezt a boltot, és életre keltettem
benne a csodát. Most ideje átadnom valakinek, akinek tényleg szüksége
van némi varázslatra ahhoz, hogy rendbe tegye az életét. Akinek
szüksége van egy kis álmodozásra.
– Csakhogy én nem fogadom el.
– Ó, látod, ebben rejlik a dolog legnagyobb szépsége. Nem is kell
elfogadnod. Már a tiéd. A dokumentumok már csak a te aláírásodra
várnak. De ha akarod, áthúzhatsz még néhány t-t, és kiteheted pár i-re a
pontot.
– De mihez kezdjek vele? – kérdeztem.
– Van egy álmod, Tristan. A bútor, amit az édesapáddal készítetek,
ezerszer több vevőt fog ebbe a boltba vonzani, mint az én kristályaim.
Nem engedheted, hogy bárki elvegye tőled az álmodat, fiam. –
Lekászálódott a dobozról, a pulthoz lépett, a fejébe nyomta a kalapját, és
elindult az ajtó felé.
– És maga? Magával mi lesz? – kérdeztem, miközben kinyitotta az
ajtót, megcsilingeltetve a harangot a feje felett.
– Ami engem illet… Nos, a fejembe vettem, hogy új álmot keresek
magamnak. Az ember sohasem elég idős ahhoz, hogy találjon magának
valamit, amit valóra válthat. A szóbeszédekből úgy hallom, hogy a
városban fel kell újítani ezt-azt, és nekem van pár dollárom elfekvőben.
Ki tudja, talán befektetem. Majd később megosztom veled a részleteket,
de most inkább elköszönnék – mondta egy kacsintás kíséretében, majd
kisétált a boltból.

Utánasiettem, és arra fordultam, amerre Mr. Hensont indulni láttam,
de már üres volt az utca.
Úgy véltem, hogy talán hallucináltam, de aztán megláttam a
kezemben kulcsokat, és be kellett látnom, hogy az igazi Mr. Henson
hagyott faképnél az imént.
– Mit keresel te itt?
Megfordultam. Elizabeth állt előttem, és haragosan összefonta a karját
a mellén. – Lizzie – motyogtam. Megdöbbentett, hogy ilyen közelről
láthatom. – Szia.
– Szia? – kérdezte méltatlankodó hangon, aztán beviharzott a boltba. –
Szia?! – ismételte meg szinte kiabálva, amikor már én is bent voltam. –
Hónapokra eltűnsz, esélyt sem adva arra, hogy megmagyarázzak
bizonyos dolgokat, aztán egyszer csak, majdhogynem véletlenszerűen
megjelensz itt, a városban, és csak egy nyavalyás sziára futja. Tudod, mi
vagy te? Egy… egy… KÖCSÖG!
– Lizzie – ismételtem, és közelebb léptem hozzá. Ő ugyanannyit
hátrált.
– Ne! Ne gyere a közelembe!
– Miért?
– Mert ha a közelemben vagy, nem tudok tisztán gondolkodni,
márpedig ha el akarom mondani mindazt, amiért jöttem, tiszta fejre van
szükségem. – Elhallgatott. Amikor újra megszólalt, kiérződött a
hangjából a döbbenet. – Ó, istenem! Mi folyik itt? Miért van minden
dobozokban?
A fogam közé dugtam a hüvelykujjamat, és Elizabeth arcát kezdtem
tanulmányozni. A haja hosszabb volt, és világosabb is annál, mint amire
emlékeztem. Nem volt rajta smink, és a szeme egyetlen pillantásával el
tudta érni, hogy újra belészeressek. – Ott voltál vele.
– Mi? – kérdezte, és egészen a pultig hátrált.
Közelebb léptem hozzá, és két oldalról közrefogva megtámaszkodtam
mellette. – Ott voltál Jamie-vel.

A légzése egyenetlenné vált, és, miközben a száját bámultam, a
pillantása az ajkamra siklott. – Tristan… Fogalmam sincs, miről beszélsz.
– A baleset napjáról. Az anyám egyedül volt a váróban, mert apa és én
még nem értünk vissza Detroitból. Te láttad, hogy magánkívül van, és
vigasztalni kezdted.
– Az a hölgy… a te anyukád volt? – kérdezte összeszűkülő szemmel.
Bólintottam. – Azt mesélte, hogy amikor kitolták Jamie-t és Charlie-t a
műtőből, te odaültél Jamie mellé. Te fogtad a kezét az utolsó perceiben.
– Olyan közel volt egymáshoz a szánk, hogy éreztem az ajka közül
távozó apró levegőhullámokat. – Mi történt, miután magatokra
maradtatok?
A hangja remegett, és bizonytalanul pislantott néhányat. Ahhoz, hogy
a szemembe nézhessen, egy picit hátra kellett hajtania a fejét. – Az ágya
mellé ültem, megfogtam a kezét, és mondtam neki, hogy nincs egyedül.
– Az ujjaim a homlokomat dörzsölték, és ittam minden szavát. – Nem
voltak fájdalmai, Tristan. Az orvosok is ezt mondták, miután elment.
– Köszönöm – mondtam. Fontos volt számomra ez az információ.
A kezem ezután a derekára csúszott, és magamhoz húztam. – Tristan,
ne.
– Mondd, hogy ne csókoljalak meg – könyörögtem. – Mondd!
Nem szólt egy szót sem, de a teste remegett a kezem között. Az ajkam
először csak súrolta a száját, aztán mélyen, erősen megcsókoltam, így
kértem bocsánatot tőle mindenért, amit elkövettem ellene. Ő azonban
még akkor is remegett, amikor szétvált az ajkunk.
– Szeretlek – mondtam.
– Nem. Nem szeretsz.
– De igen.
– Elhagytál! – kiáltotta, és kirántotta magát a kezem közül. Átrohant a
helyiségen, majd amikor felém fordult, a csípőjére tette a kezét. –
Elhagytál, anélkül hogy esélyt adtál volna nekem. Nem engedted, hogy
megmagyarázzam a történteket.

– Olyan hirtelen zúdult a nyakamba az egész… Nem tudtam kezelni a
helyzetet. Jézus, Lizzie. Minden elképesztő gyorsasággal történt az
utóbbi hónapokban.
– Azt hiszed, hogy én nem tudom? Ugyanolyan rémálom volt az
életem, mint a tiéd, én mégis szerettem volna magyarázatot adni a
viselkedésemre. Azt akartam, hogy működjön köztünk a dolog.
– Én még mindig azt akarom.
Elizabeth arca gúnyosan megrándult. – Ezért küldözgetted azokat a
nevetséges üzeneteket? Így akartad tudatni velem, hogy bármi volt is
köztünk, folytatni szeretnéd? Csak még jobban összezavartál, ha tudni
akarod. Csak fokoztad a fájdalmamat.
– Miről beszélsz?
– Az üzeneteidről. Amiket az utóbbi öt hónapban az ablakomon
hagytál a neved kezdőbetűivel, és amelyek kísértetiesen hasonlítottak
azokhoz, amelyeket korábban írtunk egymásnak.
Ráncba szaladt a homlokom. – Lizzie, én egyetlen üzenetet sem írtam
neked.
– Hagyd abba végre a játszadozást.
– Nem játszom veled, Lizzie. Amióta elmentem, egyetlenegyszer sem
jártam a városban. Ma jöttem vissza először.
Úgy nézett rám, mintha azt sem tudná, ki vagyok. Közelebb léptem
hozzá, de ő megint elhátrált. – Hagyd abba – mondta. – Az a helyzet,
hogy tényleg nem akarok tovább játszani. Főleg nem a te szabályaid
szerint. Talán, ha két hónappal ezelőtt bukkansz fel, még megbocsátok.
Vagy csak egy hónappal ezelőtt. De ma már nem. Úgyhogy ne is küldj
több üzenetet. Ne nézd játékszernek a szívemet, és ne nézd játékszernek
a kislányom szívét. – Elfordult, és kiment a boltból, én meg ottmaradtam
összezavarodottan. Amikor kiléptem az utcára, már majdnem a
kávézónál járt.
Ökölnyire zsugorodott a gyomrom, amikor visszamentem a boltba.
Amikor ismét csilingelni kezdett a csengő, megpördültem, azt

remélve, hogy Elizabeth jött vissza. De nem ő állt a küszöbön, hanem
Tanner. – Mi a nyavalyát keresel te itt? – sziszegte.
– Ne, Tanner. Ne most. Már így is elég rosszkedvű vagyok.
– Nem, nem. Nem. Nem érdekel. Te nem lehetsz itt! – Fel-alá kezdett
sétálni boltban, és közben a tarkóját dörzsölgette. – Most mindent el
fogsz rontani. Úgy volt, hogy visszajön hozzám. Már kezdtünk
összemelegedni.
– Mi? – Az arckifejezésétől felfordult a gyomrom. – Mit műveltél már
megint?
Pufogni kezdett. – Nevetséges! Tényleg! Fogod magad, lelépsz,
hónapokig távol vagy, és abban a pillanatban, ahogy visszajössz, a
nyakadba borul. Úgy csókolgat, mintha a mesék kibaszott elvarázsolt
hercege lennél. Nos, gratulálok! – A szemét forgatta, és indulni készült. –
Ennek nem így kellett volna történnie – motyogta, amint visszafelé
tartott túloldalon lévő üzletébe. Utánaeredtem.
– Te hagytad az üzeneteket Elizabeth ablakán?
– Már megbocsáss… de te vagy az egyetlen, akinek erre engedélye
van?
– Az én monogramomat használtad.
– Ugyan már, Sherlock! Nem gondolod komolyan, hogy rajtad kívül
senki másnak nem kezdődik T-vel és C-vel a neve? – Odalépett az egyik
autóhoz, felnyitotta a motorháztetőt, és matatni kezdett.
– De te tudtad, hogy mit fog gondolni róluk. Azt, hogy tőlem vannak.
Egyáltalán, honnan tudtad, hogy üzeneteket szoktunk küldeni
egymásnak?
– Ne vedd már úgy a szívedre. Ne félj, nem helyeztem el kamerákat a
házában, csak hogy kémkedhessek utánatok. – Elég nyugtalanító volt a
vigyora, amikor felnézett rám.
Nekirontottam. Megmarkoltam a mellén az ingét, és az autóhoz
nyomtam. – Te tényleg pszichopata vagy. Mi a fasz van veled?
– Hogy mi van velem? – kiáltotta. – Szeretnéd tudni? Az van velem,

hogy én nyertem meg a pénzfeldobást! – sziszegte. – És mégis az övé lett!
Elvette tőlem! Én voltam a fej, ő az írás, és fej lett! Ő mégis azt gondolta,
hogy elveheti tőlem csak úgy, és szeretkezhet vele. Belerondított az
életünkbe! Liz az enyém volt. És ő öt éven át gúnyt űzött belőlem.
Felkért, hogy legyek a tanúja. Rávett, hogy legyek a gyereke keresztapja.
Minden alkalmat megragadott arra, hogy a képembe vágja – Elizabeth
az övé, holott az enyém kellett volna, hogy legyen. De én pontot tettem
a dolog végére.
– Mi? – kérdeztem. Döbbenetemben észre sem vettem, hogy lazul a
szorításom a mellkasán. A szeme kitágult, és úgy vigyorgott, mint akiből
elszállt a józan ész. – Mit csináltál?
– Azt mondta, van valami a kocsijával. Megkért, hogy nézzem meg,
mert másnap Emmával együtt el akarnak menni valahová. Én ezt jelnek
tekintettem. Mintha csak azért hozta volna el hozzám a kocsit, hogy
megtegyem. Nem hagyott más választást, vagy igen?
– Mit csináltál?
– Elvágtam a fékvezetéket. Előbb-utóbb úgyis vissza kellett volna
adnia Elizabethet, nem? Én nyertem a pénzfeldobást! Minden rendben is
volt, kivéve egy aprócska részletet: bárhová akart is menni, Emma nem
volt ott a hátsó ülésen, amikor elindult. Otthon feküdt, betegen.
Nem álltak össze a fejemben a szavai. Vagy inkább képtelen voltam
felfogni, amit mondani akart. – Megpróbáltad megölni őket?
Megbabráltad az autót?
– ÉN NYERTEM MEG AZT A KIBASZOTT PÉNZFELDOBÁST! – ordította,
mintha ez elegendő indok lett volna arra, amit csinált.
– Te őrült vagy.
Megrándult az arca. – Én vagyok őrült?! Én? Nem én vagyok
belezúgva a nőbe, akinek a férje kiirtotta a családomat!
– Nem ő ölte meg őket, hanem te! Te vagy a felelős a halálukért!
Kioktatóan mozgatni kezdte a mutatóujját, előre-hátra, előre-hátra. –
Nem. Nem én ültem a kormány mögött, hanem Steven. Ő vezetett. Én

csak a szerelő voltam, aki korábban benézett a motorháztető alá.
Az autóhoz csaptam a testét, újra és újra. – Ez nem egy kibaszott játék,
Tanner. Emberéletekkel csak egy őrült játszadozik!
– Az egész élet egy játék, Tristan. És azt ajánlom, hogy hátrálj ki
belőle, mert a szerencse nekem kedvezett. Nyertem, és szeretném végre
megkapni a díjamat. Nem ajánlom, hogy az utamba állj.
– Te beteg vagy – mondtam, miközben elhátráltam tőle. – Ha
Elizabethnek csak a közelébe merészkedsz, én magam foglak megölni.
Tanner felröhögött. – Ugyan, haver. Te fogsz megölni? Engem? Ha
már a gyilkolásról beszélünk, eddig három-null a javamra. És
nemsokára négy-null lesz, ha a ma estét is beleszámolom.
– Mi?
– Na… Csak nem gondoltad, hogy együtt akarom Elizabethet azzal a
kis békával, aki örökké a halott férjre emlékeztetne? Ennyire értetlen
még te sem lehetsz.
– Ha csak egy ujjal is hozzányúlsz Emmához… – figyelmeztettem
ütésre összeszorított ököllel.
– Akkor mi lesz? Na! Mit fogsz csinálni? Megölsz?
Nem emlékszem arra, hogy megütöttem.
Csak azt láttam, hogy elterül.

– Lizzie! – mondtam a kávézóba lépve. – Beszélnünk kell!
– Tristan, ha nem látnád, dolgozom. És biztos vagyok benne, hogy
már eleget beszéltünk.
Megmarkoltam a karját, és egy kicsit meg is rántottam. – Lizzie.
Komoly dologról van szó.
– Engedd el! – lépett oda Faye. – Most!
– Faye, ezt te nem értheted. Lizzie, Tanner volt az. Mindenért ő a
felelős. Ő írta az üzeneteket, ő okozta a balesetet… miatta következett be

az a rengeteg borzalom.
– Miről beszélsz? – kérdezte Elizabeth értetlenül.
– Majd később elmagyarázom, de most tudnom kell, hol van Emma.
Veszélyben van, Lizzie.
– Mi?
Faye halkan felnyögött. – Mit műveltél Tannerrel? – kérdezte, és
közben az utca túloldalára meredt. Ott állt Tanner, és két rendőrnek
magyarázott valamit. A kibaszott életbe!
– Megbolondult! Azt mondta, bántani fogja Emmát!
Elizabeth már remegett az idegességtől. – Már miért bántaná? Tudom,
hogy van vaj a füle mögött, de hogy ártani akarna Emmának…
Elhallgatott, amikor a két rendőr belépett. – Tristan Cole, ön testi
sértést követett el Tanner Chase-zel szemben, ezért letartóztatjuk!
– Mi? – kérdezte Elizabeth, és zavartan a hajába túrt. – Mi folyik itt?
A zsaru tovább beszélt, miközben hozzám lépett, hogy
megbilincseljen. – Az autójavító műhely kamerája rögzítette, hogy ez a
férfi megtámadta, és többször is megütötte Tanner Chase-t. – Hozzám
fordult. – Önnek joga van hallgatni. Bármit mond, felhozható lesz ön
ellen a bírósági tárgyaláson. Joga van továbbá ügyvéddel tanácskozni,
vagy ha ezt nem engedheti meg magának, a bíróság díjmenetesen
kirendel ön mellé egy védőt.
Kivonszoltak a kávézóból, Elizabeth azonban utánunk sietett. –
Várjanak! Itt valami félreértés történt! Tristan, mondd meg nekik!
Mondd meg nekik, hogy hibát követnek el!
– Lizzie! Bárhol van is Emma, menj el érte, és vidd olyan helyre, ahol
nem érheti baj!

– Három rövidke órára magadra hagylak a boltban, és arra kell
visszajönnöm, hogy rács mögé dugtak – tréfálkozott Mr. Henson.

– Mit keres itt? – kérdeztem zavartan.
– Attól tartok, hogy kifizetem az óvadékodat – felelte felvont
szemöldökkel, miközben egy zsaru kinyitotta a cellám ajtaját.
– Honnan tudta meg, hogy itt vagyok?
– Ó! A kártyákból olvastam ki, természetesen. – Összehúztam a
szememet, mire felnevetett. – Tristan, ez a legpletykásabb város a
városok között. Hallottam, hogy mit beszélnek az emberek. Továbbá –
tette hozzá, amikor befordultunk a folyosó sarkán – ez a kis madárka is
leadta a drótot.
Az egyik padról Elizabeth állt fel, és rohant oda hozzám. – Tristan, mi
folyik itt?
– Emma biztonságban van?
Bólintott. – Elvittem a nagyszüleihez.
– Elmondtad nekik, hogy miért?
– Még nem, csak megkértem őket, hogy vigyázzanak rá. Őszintén
szólva, én magam sem értem, hogy mi folyik itt, Tristan.
– Tanner tette, Lizzie. Ő csinált mindent. Ő hagyta neked az
üzeneteket az elmúlt öt hónapban, nem én. Ő okozta Steven balesetét. Ő
maga mondta, Lizzie. Hinned kell nekem. Azt hiszi, hogy mindez egy
beteges játék része, és biztos vagyok benne, hogy nem fog leállni, amíg a
nyertesnek járó díjat meg nem kapja.
– És mi lenne az a díj?
– Nem mi, hanem ki. Te.
Nyelt egy nagyot. – Mit csináljunk? Hogy tudjuk bebizonyítani, hogy ő
tervelte ki az összes szörnyűséget?
– Nem tudom, és azt sem tudom, hogy mi lesz a következő lépése, de
beszélnünk kell Sammel, és oda kell hívnunk a házadhoz a zsarukat.
– De hát miért?
– Tanner valami kamerákról beszélt. Szerintem felszerelt néhányat a
házadban. – A keze remegni kezdett, mire magamhoz húztam. – Semmi
baj. A végére járunk ennek az egésznek. Minden rendben lesz, meglátod.

Negyvenkettedik fejezet
ELIZABETH
A házamnál megjelent egy autónyi rendőr, és hamarosan Sam is
megérkezett, az apjával együtt. Az egész épületet átkutatták.
Nyolc kamerát találtak összesen, beleértve azt is, amelyiket a
dzsipemben helyeztek el.
A rosszullét kerülgetett.
Ezekről az apró kis kamerákról beszélt Sam, amikor kicserélte a
zárakat az ajtóimon.
– Nem tudom elhinni. A jó büdös francba! Annyira sajnálom,
Elizabeth – motyogta Sam a szemöldökét dörzsölgetve. – Tanner volt az
egyetlen személy a városban, aki vásárolt tőlünk ezekből a kamerákból.
– Hányat adtak el neki?
Nagyot nyelt, mielőtt megszólalt. – Nyolcat.
– Vajon hogy csinálta? Hogy tudta felszerelni őket a házamban? És
egyáltalán, mióta figyelt minket? – kérdeztem a kamerákat eltávolító
rendőröktől.
– Azt, hogy mióta csinálta, nehéz lenne megmondani, de ki fogjuk
deríteni. Ujjlenyomatot veszünk tőle, összevetjük az itt találtakkal, és
meglátjuk, mire jutunk. Választ fog kapni a kérdéseire, asszonyom.
Miután mindenki elment, Tristan körém fonta a karját. – El kellene
mennünk Emmáért. Melletted lenne a legjobb helyen.
Bólintottam. – Szerintem is.
Tristan megemelte a mutatóujjával az államat, hogy a szemembe
nézhessen. – Végére járunk ennek az egésznek, Lizzie. Megígérem.
Útban Kathy és Lincoln háza felé végig azon imádkoztam, hogy így

legyen.

– Liz, hogy kerülsz ide? – kérdezte Lincoln, amikor ajtót nyitott. Tristan
az autóban várt rám.
– Tudom, úgy volt, hogy Emma nálatok tölti az éjszakát, de jobban
érezném magam, ha ma kivételesen hazajönne.
Lincoln értetlenül felvonta a szemöldökét. – Liz, mi folyik itt? –
kérdezte a mögé lépő Kathy.
– Csak el akarom vinni Emmát – mosolyogtam. – Később
megmagyarázom, hogy miért. Megígérem.
– De hát Tanner már elvitte. Azt mondta, lerobbant a kocsid, ezért őt
kérted meg, hogy jöjjön el Emmáért, és vigye haza.
Ó, istenem!
Tristanre néztem. Az aggodalmam biztosan ott tükröződött a
szememben, mert Tristan a szájához nyomta az öklét idegességében. –
Tannerrel van – mondtam, amikor visszaültem mellé.
– Hívd a 911-et – parancsolta Tristan. Még el sem indította az autót,
már a rendőrökkel beszéltem. Azt mondták, máris indulnak, és
megállapodtunk, hogy a házamnál találkozunk.
Egyre jobban remegtem. Az agyam egyszerűen leállt, és alig láttam a
könnyeimtől. Szédülni kezdtem. Úgy éreztem, mindjárt elájulok. Vagy
kinyúlok. Vagy…
– Lizzie! – szólt rám Tristan szigorú hangon, és megmarkolta a
kezemet. – Lizzie! Nézz rám! Hallod? – Akkor sem tudtam abbahagyni a
zokogást, amikor ránéztem. – Azt akarom, hogy vegyél egy nagy
levegőt. Kérlek. Lélegezz!
Beszívtam a levegőt. Mélyen.
De abban már nem voltam biztos, hogy ki is fújtam.

– Van valami ötlete, hogy hová vihette? – kérdezte az egyik rendőr.
– Nem. Nincs. – A társa mellette állt, és jegyzetelt. Borzasztó lassúnak
tűnt az egész folyamat, és nem bírtam felfogni, hogy miért vesztegetik
ostobaságokra a drága idejüket, amikor már régen elkezdhették volna
a keresést. – Ne haragudjanak, de mikor kezdik el keresni?
Tristan mindenkit értesített. Gondoskodott róla, hogy mindenki
értesüljön a történtekről, és nem sokkal később mindenki ott volt a
nappalimban, aki számított: Faye, Sam, Lincoln és Kathy. Mama és Mike
is rögtön autóba ült, és számítani lehetett rá, hogy hamarosan
megérkeznek.
– Asszonyom, tudom, hogy aggódik, de van egy protokoll, amit
követnünk kell, amikor egy gyerek eltűnik. Szükségünk van például a
lehető legfrissebb fényképre, ami róla készült, és még jó néhány adatra.
Milyen színű a haja, a szeme? Történt-e valami, ami miatt esetleg úgy
döntött, hogy elszökik?
– Maguk viccelnek velem? – kérdeztem ingerülten, mert képtelen
voltam elhinni, hogy az utolsó néhány szót valóban kimondta. – Az
imént találtuk meg a házamban elrejtett kamerákat, és maguk azt
kérdezik, nem szökött-e el a lányom? Hát nem nyilvánvaló, hogy
elrabolták? Tanner Chase vitte el a kislányomat, ezt mindnyájan tudjuk,
mi lenne hát, ha a nyomába erednének, és megpróbálnák előkeríteni? –
kiabáltam kétségbeesetten. Nem mintha rajtuk akartam volna kitölteni
a haragomat, de nem volt más, akit hibáztathattam volna a történtek
miatt. Reménytelennek tűnt a helyzet. Én vagyok az oka, motyogtam
magamban. Én vagyok a hibás abban, hogy ez megtörténhetett. Ha
bántani fogja, vagy ami még rosszabb…
– Lizzie, nem lesz semmi baj – suttogta a fülembe Tristan. – Meg
fogjuk találni. Megígérem.
De egész éjjel nem került elő. Kerestük, de hiába. A város minden
szegletét átkutattuk, aztán az erdőt is, de semmit sem találtunk. Semmit.
Mama és Mike is megérkezett közben, de azon túl, hogy „meg fogják

találni”, ők sem tudták, hogy mit mondjanak.
Jó lett volna, ha több vigaszt találok a kimondott szavakban, de
inkább idegesítettek. Mindenki ugyanolyan rémült volt, mint én.
Mindenkit arra biztattam, hogy menjenek haza, de senki sem
hallgatott rám, így ott aludtak el, ahol voltak – a nappaliban. Én
elbotorkáltam a hálószobáig, ahol Tristan karjába omlottam. – Annyira
sajnálom, Lizzie.
– Hiszen még olyan kicsi… Miért akarja bántani? Ő a mindenem.
Még percekig átölelve tartott. Egyszer csak megkocogtatta valaki az
ablakot. Egyszerre pördültünk meg, és egyszerre fedeztük fel az üvegre
erősített cetlit.
Olyan sok könyv van ebben a fészerben.
Vajon melyik tetszene a legjobban Emmának? T. C.
– Magasságos Isten! – motyogtam.
– Vissza kell hívnunk a rendőröket – mondta Tristan, és már fel is
vette a telefont. Kinéztem az ablakon, és ekkor észrevettem a földön
heverő Bubbát.
– Ne, Tristan. Nem tehetjük. – Kimásztam az ablakon. – Csak minket
akar.
Tristan már mögöttem állt, és felkapta a kitömött állatot. Ezúttal
azonban nem Bubba érdekelte, hanem a hasára erősített üzenet.
Könyvtár a fészerben… Elég beteg ötlet. Ha engem kérdeztek, egy
fészer inkább autóknak való. T. C.
– A fészernél van – mondtam Tristannek, aki a kezével akadályozta
meg, hogy én menjek elsőnek.
– Maradj mindig mögöttem – utasított, amint elindultunk az udvara
végében lévő épület felé.
– Hogy mekkora hős vagy, Tristan – jegyezte meg nevetve Tanner,

amikor észrevett bennünket. Ő maga sötét árnyéknak látszott, amíg be
nem lépett a fészerből kiáramló fénybe. – Hogy véded a kis
Elizabethedet.
– Tanner, mi folyik itt? – kérdeztem aggodalommal és félelemmel
átitatott hangon.
– Hallod? – kérdezte súgva Tristan. Egy pillanatra megálltam, és ekkor
meghallottam a fészerben zümmögő autó hangját.
– Emma is bent van, ugye? – kérdeztem Tannertől.
– Te mindig olyan okos voltál, Elizabeth. Ezért is estem beléd. Ki tudna
ellenállni egy kibaszottul távolságtartó, de eszes kis csajnak?
– Ki kell engedned, Tanner. A kipufogógáz veszélyes. Akár meg is
ölheti.
– Miért őt választottad? – kérdezte, lustán nekitámaszkodva Tristan
fűrészbakjának. – Egyszerűen nem értem.
– Én nem választottam Tristant, Tanner. Így alakultak a dolgok.
Tristan araszolni kezdett a fészer felé, de Tanner sziszegő hangon
megállította. Cöcöcö… Maradj csak ott, ahol vagy, Casanova. Különben
lövök. – Azzal előhúzott a zsebéből egy pisztolyt. Ó, istenem.
– Mit akarsz tőlünk? – sikítottam. A fészerre pillantottam, ahol tovább
zümmögött az autó motorja. Drága kicsikém… – Tanner, kérlek, engedd
ki.
– Én csak téged szerettelek volna megkapni – mondta a pisztollyal
hadonászva Tanner. – Az első naptól kezdve csak téged akartalak. Aztán
Steven elvett tőlem. Pedig én láttalak meg először; őt nem is nagyon
érdekelted. Én nyertem meg a pénzfeldobást, de az sem érdekelte.
Egyszerűen elvett. Amikor meghalt, elég időt adtam rá, hogy
meggyászolhasd. Megértettem, hogy hiányzik. Közben én itt vártam rád,
türelmesen. Egyszer csak megjelenik a semmiből ez a jöttment, és az
övé leszel. – Tanner végighúzta a kézfejét érzelmektől párás szemén. –
Miért nem engem választottál, Liz? Miért nem miattam jöttél vissza?
Miért nem vettél észre soha?

– Tanner – mondtam, és óvatos léptekkel elindultam felé. – Most
észrevettelek.
Megrázta a fejét. – Dehogy. Csak félsz. Nem vagyok ostoba, Liz. Nem
vagyok ostoba.
Rémülettel teli szemébe néztem, és még közelebb mentem hozzá.
Minden erőmre szükségem volt, hogy leplezzem a félelmemet. – Nem
félek tőled, Tanner Michael Chase. Látod? Nem félek tőled. – Megálltam
előtte, és az arcára tettem a kezemet. A pupillája kitágult, és egyre
nehezebben szedte a levegőt. – Észrevettelek.
Behunyta a szemét, és belesimította az arcát a tenyerembe. – Jézus,
Liz. Én sohasem akartam mást, csak téged.
Olyan közel voltam hozzá, hogy az ajkamon éreztem lélegzete
forróságát. – A tiéd vagyok. Csak a tiéd. Elszökhetünk – mondtam, a
mellére csúsztatva a kezemet. – Elölről kezdhetünk mindent.
– Csak te meg én? – suttogta.
A homlokához támasztottam a homlokomat. – Csak te meg én.
Szabad kezével átkarolta a derekamat, és magához húzott. Az
érintésétől kirázott a hideg. Az ujjai feltolták az ingemet, és körözni
kezdtek a bőrömön. – Istenem, mennyire vágytam erre – sóhajtotta a
nyakamba, majd gyengéden bele is csókolt. Borsózott a hátam, de nem
mutattam. A nyelve kicsusszant a szájából, és lustán nyaldosni kezdte a
nyakamon a bőrt.
Egyszer csak nyílni kezdett a fészer ajtaja. Mindketten felkaptuk a
fejünket a hangra. Tanner szeme azonnal felpattant. – Te kurva! –
sziszegte csalódottan. A földre lökött, felemelte a pisztolyát, de mire
elsütötte volna, Tristan eltűnt a fészer belsejében. Tanner utána akarta
vetni magát, de én elkaptam a lábát, így ő is a földre zuhant.
A pisztoly kicsúszott a kezéből, és kettőnk közé esett. Mindketten
egyszerre kaptunk utána, és mivel szó szerint egyszerre fonódtak rá az
ujjaink, birkózni kezdtünk. Tanner a képembe nyomta a könyökét, és
nagyot taszított rajtam. – Engedd el, Liz! – kiáltotta, de eszemben sem

volt engedelmeskedni neki. Nem volt választásom, Tristannek ki kellett
hoznia Emmát a fészerből. Meg kellett mentenie a lányomat. –
Esküszöm az élő Istenre, hogy lelőlek, Liz. Kibaszottul szeretlek, jobban,
mint magamat, de megteszem. Engedd már el! Kérlek! – kiáltotta.
– Tanner, ne csináld – fogtam könyörgőre, amikor éreztem, hogy az
ujjaim csúszkálni kezdenek a fegyver agyán. – Kérlek! – esdekeltem, és
semmi másra nem vágytam, csak arra, hogy a szörnyű rémálom véget
érjen.
– Szerettelek – suttogta, és közben patakzott a szeméből a könny. –
Szerettelek.
Sokáig semmit sem hallottam, aztán eldördült a pisztoly. Egyszer.
Tovább birkóztunk. Újabb dörrenés. Aztán valami rémesen égető érzés
kezdte mardosni a gyomromat, amitől a torkomig emelkedett a
tartalma. A szemem döbbenten bámulta azt a rengeteg vért. Én vérzek
ennyire, kérdeztem magamtól. Meg fogok halni?
– Lizzie! – ordította Tristan, aki Emmával a karjában akkor rohant elő
a fészerből.
Bár a sokk fogva tartotta a testemet, feléjük fordultam. A vér, ami
beborított, nem az én vérem volt, hanem Tanneré, aki alattam feküdt,
mozdulatlanul. Ó, istenem. – Megöltem… Megöltem… Megöltem… –
zokogtam, megállíthatatlanul rázta a testemet a remegés.
Akkor már mindenki a hátsó udvarban tolongott. Úgy véltem,
ordítozást, kiabálást hallok, de nem tudtam azonosítani a hangokat.
Valaki azt mondta, hogy fel kell hívni a 911-et. Aztán egy kezet éreztem
a vállamon, valaki azért könyörgött, hogy álljak fel. Emma nem lélegzik,
hallottam ki a hangok közül. Egy másik hang arra buzdította Tristant,
hogy folytassa az újraélesztést. Forgott velem a világ. Mintha egy
lassított felvételen mozogtak volna körülöttem az emberek. A házam
előtt villogó vörös, fehér és kék fények örökre a lelkembe égtek. Emmát
kezelésbe vették a helyszínre érkező profik. A mama sírt. Faye zokogott.
Valaki a nevemet kiáltotta.

Rengeteg volt a vér.
Megöltem.
– Lizzie! – szólongatott Tristan. Végül az ő hangja rántott vissza a
valóságba. – Lizzie, bébi. – Lehajolt, és a két tenyere közé fogta az
arcomat. Az ujjaira folytak a könnyeim. Megtörten elmosolyodott. –
Sokkos állapotban vagy, bébi. Meglőtt? Fáj valamid?
– Nem. Én lőttem, nem ő – motyogtam, és erőnek erejével úgy
akartam fordulni, hogy láthassam Tannert, de Tristan nem engedte.
– Nem, bébi. Nem. Nem te voltál. Azt szeretném, ha visszatérnél
hozzám, rendben? – Lizzie. El kell engedned a pisztolyt. Kérlek, add ide.
Vértől vörös kezemre néztem, az ujjaimra, amelyek még mindig a
pisztolyt markolták. – Ó, istenem – motyogtam, és elengedtem. Mellém
esett. Tristan habozás nélkül a karjába emelt, és elvitt onnan. Minden
lépéssel távolabb kerültem az élettelen testtől. A fejemet Tristan
vállának támasztottam, úgy figyeltem a fel-alá szaladgáló mentősöket.
– Hol van Emma? – kérdeztem, mert nem láttam sehol. – Hol van
Emma?!
– Útban a kórház felé – magyarázta Tristan.
– Akkor nekem is mennem kell – mondtam, és már ki is bontakoztam
Tristan öleléséből. A lábam azonban annyira remegett, hogy majdnem
összerogytam. – Látni akarom, hogy jól van.
– Lizzie – mondta Tristan, és alaposan megrázta a vállamat. –
Megpróbálnál koncentrálni? Csak egy pillanatra. A szemed kidülledt, a
szíved úgy ver, hogy majd kiugrik a mellkasodból, a légzésed kaotikus.
Muszáj hagynod, hogy megvizsgáljanak a mentősök.
Láttam, hogy tovább mozog az ajka, és mindent megtettem azért,
hogy felfogjak valamit a szavaiból, de érthetetlen motyogáson túl
semmit sem hallottam.
Elernyedt a testem, és egyszerűen kicsúszott alólam a lábam.
Elsötétült körülöttem a világ.

– EMMA! – kiáltottam. Kinyitottam a szememet, és nyomban fel is
ültem. Éles fájdalom hasított a testembe. Óvatosan visszafeküdtem, és
megpróbáltam felmérni, hol vagyok. Gépeket, fehér szekrényeket,
orvosi műszereket láttam magam körül.
– Köszöntelek a földi halandók között, drágám – mondta mama, aki az
ágyam mellett ült. Összehúztam a szememet, és megpróbáltam
eligazodni a fejemben kavargó zavaros gondolatok között. – Ne aggódj,
Liz. Minden rendben lesz, meglátod.
– Mi történt? Hol van Emma?
– Most éppen Tristan van vele.
– Jól van? – kérdeztem, és megpróbáltam felülni, de ismét belém
hasított a fájdalom. – Jézusom!
– Nyugi! – csitított a mama. – Az egyik golyó eltalálta az oldaladat.
Emma jól van, már csak arra várunk, hogy felébredjen. Még gép segít
neki a légzésben, de egyébként teljesen rendben van.
– És azt mondod, hogy vele van Tristan? – A mama bólintott. Az
agyam „találd ki, mi ez” játékba kezdett, ahogy a pillantásom kezdte
felmérni az egyes testrészeimet. Az egész bal oldalam egy hatalmas
kötés volt, a testem nagy részét még mindig vér borította, részben az
enyém, részben… kié is? Tanneré. – Tanner… Mi történt Tannerrel?
A mama arca elkomorult. – Ő sajnos nem élte túl.
Elfordítottam a fejemet, és egy darabig csak bámultam ki az ablakon.
Magam sem tudtam eldönteni, mit éreztem – megkönnyebbülést, vagy
még nagyobb zavart?
– Elmennél megnézni Emmát? – kérdeztem. A mama odahajolt,
megpuszilta a homlokomat, és azt mondta, mindjárt visszajön. Én
azonban azt reméltem, hogy nem fog sietni. Abban a pillanatban nagyon
jólesett a magány.

Negyvenharmadik fejezet
TRISTAN
Emma ágyánál ültem, és a kicsi lányt néztem, aki sokkal több mindenen
ment már keresztül, mint amennyit bármelyik ötéves megérdemelt.
Apró tüdeje keményen megdolgozott a levegőért; kis mellkasa hol
süllyedt, hol emelkedett. Az orrába vezetett műanyag csövek szörnyű
emlékeket idéztek fel bennem. A gépek sípolása ahhoz a naphoz repített
vissza, amikor utoljára fogtam a kezemben Charlie kezét.
– Ő nem Charlie – mormogtam magamban, és próbáltam nem
összehasonlítani a két esetet. Az orvosok azt mondták, minden rendben
lesz Emmával. Lehet, hogy időbe fog telni, mire kinyitja a szemét,
mégsem tudott megnyugodni a lelkem a múlt fájdalmai miatt.
A tenyerembe fogtam parányi kezét, és közelebb húzódtam az ágyához.
Suttogni kezdtem. – Hé, bajnok. Minden rendben lesz, meglásd.
Szeretném, ha tudnád, hogy jól leszel, már csak azért is, mert nagyon jól
ismerem a mamádat, és tudom, hogy az ő erejéből rengeteg van benned
is. Szóval csak harcolj, rendben? Harcolj és harcolj, aztán nyisd ki szépen
a szemedet. Vissza kell térned közénk, bajnok. Muszáj. Nyisd ki a
szemed! Hallod? – könyörögtem neki, és könnyedén megpusziltam a
kezét.
A gépek egyre szaporábban kezdtek sípolni körülöttünk. Összeszorult
a mellkasom, amikor körülnéztem. – Segítsen valaki! – kiáltottam, mire
két nővér rohant a szobába, hogy lássák, mi történt. Felálltam, és
elléptem az ágytól. Nem történhet meg újra, suttogtam. Nem ismételheti
meg magát a sors.
Elfordultam, és hogy fel ne zokogjak, a számhoz szorítottam az

öklömet, és elmotyogtam magamban egy rövidke imát. Nem mintha
imádkozós fajta lettem volna, de meg kellett próbálnom. Nem
tudhattam, kivételesen nem figyel-e rám Isten.
– Madár – szólalt meg mögöttem egy gyengécske hang.
Megfordultam, és visszasiettem az ágyhoz. Emma kék szeme nyitva
volt, és zavartnak, elveszettnek látszott. A kezembe fogtam a kezét, és
kérdő pillantást vetettem a nővérekre.
Ők elmosolyodtak, és szinte egyszerre mondták: – Jól van a kislány.
– Jól van? – visszhangoztam hitetlenkedve.
Bólintottak.
Jól van… Köszönöm, Istenem!
– Jézusom, Emma, a frászt hoztad rám – mondtam neki, miközben
odahajoltam, és megpusziltam a homlokát.
A kék szempár összeszűkült, és egy parányit félrebiccent az aprócska
fej. – Hát visszajöttél?
Kicsit erősebben szorítottam a kezét. – Aha. Visszajöttem. – Kinyitotta
a száját, hogy mondjon valamit, de reszelőssé vált a légzése, és köhögni
kezdett. – Várj még egy kicsit. Lélegezz nagyokat.
Azt tette, amit mondtam, aztán visszahanyatlott a párnájára, de
továbbra is próbálta nyitva tartani elnehezült szemhéját. – Azt hittem, te
és Zeusz örökre elmentetek, mint a papa. – Félig már aludt, a szavai
mégis fájdalmas visszhangot keltettek a szívemben.
– Elmentem, haver, de most már itt vagyok.
– Madár? – suttogta behunyt szemmel.
– Igen?
– Kérlek, többé ne hagyj el bennünket.
A tenyeremet a szememre szorítottam, aztán pislantottam párat. – Ne
aggódj. Nem megyek sehová.
– Zeusz se?
– Zeusz se.
– Megígéred? – kérdezte egy nagy ásítás közepette, és el is aludt, mire

ki tudtam préselni magamból a választ.
Ennek ellenére válaszoltam, lágyan, nehogy megzavarjam az álmát. –
Megígérem.
– Tristan! – A hang felé fordulva Hannah alakját láttam
körvonalazódni elhomályosult szemem előtt.
– Éppen most ébredt fel – mondtam, miközben felálltam. – Nagyon
kimerült, de már jól van.
Hannah megkönnyebbülése nyilvánvalóvá vált, amikor rám nézett.
Mindkét kezét a szívére szorította. – Hála istennek. Liz is felébredt a
másik szobában. Ő kért meg, hogy nézzem meg Emmát.
– Ébren van? – Már indultam is, hogy a saját szememmel láthassam,
de a küszöbön megtorpantam. Nem akartam egyedül hagyni a kicsi
lányt.
– Majd én itt maradok vele, és vigyázok rá – ajánlotta Hannah.

– Hát ébren vagy! – mondtam, amikor a szobába léptem. Elizabeth
kibámult az ablakon, és amikor felém fordult, halvány mosolyra
húzódott a szája.
– Jól van Emma?
– Igen. – Odamentem az ágyához, és leültem a szélére. – Mondhatni,
remekül. Az anyukád vigyáz most rá. És te? Hogy vagy? – Megfogtam a
kezét. Pillantása követte a mozdulatomat, és megpihent összefonódó
ujjainkon.
– Azt mondják, meglőttek.
– Halálra ijesztettél, Lizzie.
Elhúzta a kezét, és miközben lehunyta a szemét, apró sóhaj röppent
fel az ajkáról. – Egyelőre nem tudom kezelni a helyzetet – mondta. – De
azt pontosan tudom, hogy mit szeretnék. Hazamenni a kislányommal.
A kezem a tarkómra siklott, és miközben a nyakamat dörzsöltem,

feltérképeztem minden porcikáját. A kötést az oldalán. Vértől maszatos
testét. Gondterhelt arckifejezését. Azt akartam, hogy jobban legyen. Azt
akartam, hogy ne érezze magát annyira egyedül, de nem tudtam, mit
kellene tennem.
– Ki tudnád deríteni, hogy mikor mehetünk haza? – kérdezte.
Bólintottam. – Persze. – Felálltam, de az ajtóból visszanéztem. –
Szeretlek, Lizzie.
Felemelte kissé a vállát, majd lassan vissza is eresztette, és ugyanazzal
a mozdulattal elfordította a fejét. – Nem kell szeretned csak azért, mert
meglőttek – mondta. – Akkor kellett volna szeretned, amikor elfutottál.

Emma előbb hazamehetett, mint Elizabeth, így Hannah vigyázott rá,
amíg én a kórházban voltam. Nem mozdultam el Elizabeth mellől, míg
haza nem engedték. És amikor végre távozhatott, beleegyezett ugyan,
hogy hazavigyem, de egész úton nem szólt hozzám.
– Itt is vagyunk – mondtam, amikor a háza elé érve kipattantam a
kocsiból. – Várj, mindjárt segítek.
– Jól vagyok – suttogta, mert nem akarta, hogy segítsek neki. – Innen
egyedül is boldogulok.
Ennek ellenére követtem a házba, és bár többször is mondta, hogy
most már elmehetek, maradtam. Hannah és Emma a kislány parányi
ágyán aludt összegömbölyödve.
– Tristan, tényleg elmehetsz. Jól vagyok. Jól vagyok.
Azon tűnődtem, hányszor fogja még elismételni a három rövidke
szót, mire rájön, hogy tulajdonképpen hazudik.
– Csak lezuhanyozom, aztán lefekszem. – Azzal elindult a fürdőszoba
felé, de pár lépés után megingott, és gyorsan megkapaszkodott az
ajtókeretben. Odarohantam hozzá, de amikor azt mondtam neki, hogy
támaszkodjon rám, elhúzódott tőlem. – Nincs már rád szükségem,

Tristan. Nélküled is megleszek – mondta hűvösen. De a szavai mögött
jóval több volt a félelem, mint a bizonyosság. – Nincs szükségem másra,
csak magamra meg a kislányomra. Jól vagyunk. Én is jól vagyok. –
Miközben beszélt, a pólómba kapaszkodott, nehogy elessen. – Én… Én…
– Végre kitört belőle a sírás. Közelebb húztam magamhoz, és a
mellemhez szorítottam. Az ingembe csorogtak a könnyei. – Elhagytál –
szakadt ki belőle a panasz.
– Annyira sajnálom, bébi. – Felsóhajtottam. Nem tudtam, mit
mondhatnék, mert tényleg elhagytam őt és Emmát. Amikor válságosra
fordult a helyzet, elfutottam. Nem tudtam, hogy birkózzam meg a
ténnyel, hogy szeretem, mert az, hogy szerettem, azt is jelentette
egyben, hogy egy nap elveszíthetem, és már tudtam, milyen érzés
valakit elveszíteni. – Megijedtem. És egy időre valószínűleg elment az
eszem is. A lehető legrosszabb módon kezeltem a helyzetet. De
szeretném, ha meghallanád, amit most mondani fogok. Mostantól nem
megyek sehová. Itt vagyok, és itt is maradok.
Elizabeth elhúzódott tőlem, megtörölte a kézfejével az orrát, és hogy
elállítsa a könnyeit, halkan felnevetett. – Ne haragudj, de tényleg
szükségem van arra a zuhanyra.
– Rendben. Én itt várok, míg készen nem leszel.
Az a gyönyörű barna szeme összekapcsolódott az enyémmel, és alig
észrevehetően elmosolyodott. – Oké.
Becsukta a fürdőszobaajtót. Hallottam, hogy megnyitja a zuhanyt. Az
ajtónak támaszkodva vártam, hogy végezzen.
– Jól vagyok, jól vagyok – bizonygatta magának továbbra is. A hangja
közben remegett ugyan, és hallottam, hogy ismét sírni kezd.
Megragadtam a kilincset, és amikor belöktem az ajtót, láttam, hogy a
zuhanytálcában ül. Az arcát a kezébe temetve sírdogált, és hagyta, hogy
a lezúduló víz lemossa róla a rászáradt vért. Gondolkodás nélkül
beültem mellé, és magamhoz öleltem.
– Tanner? Tényleg meghalt?

– Igen.
– És Emma jól van?
– Igen.
– És én? Én is jól vagyok?
– Igen, Lizzie. Te is jól vagy.
Ezen az éjszakán végig mellette maradtam. Nem feküdtem be mellé
az ágyba, hanem az íróasztal melletti székben ültem, onnan figyeltem,
hogy biztosítsam számára azt a távolságot, amelyre szüksége volt, és
egyben a tudtára adjam, hogy soha többé nem hagyom egyedül.

Negyvennegyedik fejezet
ELIZABETH
Zümmögő hangra ébredtem. Füleltem, aztán rájöttem, hogy valaki a
füvet nyírja a hátsó udvarban. A nap épphogy megjelenhetett a
horizonton; ilyen korai időpontban senki sem állt neki füvet nyírni.
Kivéve Tristant. A hátsó teraszról figyeltem, ahogy ide-oda tologatja a
fűnyírót ott, ahol a Tanner halálával végződő események zajlottak.
A kezemet a szívemre szorítottam, és elindultam felé. A harmatos fű
lágyan simogatta a talpamat.
– Mit csinálsz? – kérdeztem.
Felém fordult, és leállította a fűnyírót. – Nem akartam, hogy még
egyszer látnod kelljen, ha úgy döntesz, hogy erre sétálsz. Nem akartam,
hogy ismét szembesülnöd kelljen azzal, ami itt történt. –
A farmernadrágja zsebébe nyúlt, és előhúzott egy pénzérmét. – Ezt
szokta dobálni Tanner – mondta. – Láttad már? Elég érdekes. Ugyanaz
van mind a két oldalán. Fej, természetesen.
– Ez azt jelenti, hogy sohasem nyerte meg a pénzfeldobást? –
kérdeztem döbbenten.
Tristan megcsóválta a fejét. – Nem is értem, miért nem állt bennem
össze már előbb a kép. Ha arra gondolok, hogy mekkora kárt tehetett
volna benned és Emmában… Gondolhattam volna, hogy nem stimmel
valami. Sőt tudnom kellett volna…
Ő a mindenem. Annyira szerettem volna mindent alaposan
átgondolni. Azt, hogy elment. Aztán azt, hogy visszajött. Szerettem volna
legalább kétségbe vonni, hogy egyszer tényleg az enyém lehet, és hogy
örökké a magaménak mondhatom, de az agyam azt mondta a számnak,

hogy maradjon csukva. A szívem, ezzel párhuzamosan, azt üzente, hogy
bízzam magam az érzéseimre, éljek a pillanatnak, mert az életet, ha
mégoly hosszú is, csupa itt és most alkotja, amit egy szempillantás alatt
elvehet tőlünk bárki. Ezek után nem tagadhattam meg magamtól, hogy
beengedjem a szívembe az előttem álló férfit, és dédelgessem, amíg
megtehetem. – Szeretlek – súgtam neki, mire a zsebébe süllyesztette a
kezét, és szomorú mosoly suhant át azon a viharos szemén.
– Nem érdemlem meg.
Elé léptem, a nyaka köré kulcsoltam a kezemet, és magamhoz
húztam a fejét. Keze eközben önkéntelenül a derekamra siklott, és
felsikoltottam az érintés nyomán belém nyilalló fájdalomtól. – Jól vagy?
– kérdezte.
Felkuncogtam. – Hát, voltam már jobban is, rosszabbul is. – A számat
az övére simítottam, és figyeltem, ahogy az ajka között távozó forró
levegő utat talál magának a számba. Azt a levegőt szívtam be, amit ő
kilélegzett. A hátunk mögött egyre magasabbra emelkedett a reggeli
nap, és aranyló cseppekké változtatta a füvet borító harmatot. –
Szeretlek – suttogtam újra.
Tristan homloka az enyémhez ért. – Lizzie – szólalt meg hosszú
hallgatás után. – Szeretném, ha elhinnéd, hogy többé nem hagylak
magadra. Nem fordulhat elő, hogy még egyszer elfussak. Be akarom
bizonyítani, hogy megérdemellek téged és Emmát.
– Fogd be, Tristan.
– Mi?
– Azt mondtam, fogd be. Megmentetted a lányom életét.
Megmentetted az enyémet. Elég jó vagy nekünk bizonygatás nélkül is.
Sőt ki merem mondani, hogy te vagy a mindenünk.
– Örök életemben szeretni foglak benneteket, Lizzie. És megígérem,
hogy a jövőben minden alkalmat megragadok arra, hogy ezt
bebizonyíthassam.
Hogy ne szaporítsuk tovább a szót, a szakállához nyomtam az

arcomat, és a mutatóujjamat végigtáncoltattam az alsó ajkán. – Tristan?
– Igen?
– Nem akarsz megcsókolni?
– De. – Azzal lehajolt, és maradéktalanul teljesítette a kérésemet.

– Akkor ez most azt jelenti, hogy ti ketten… együtt vagytok? – kérdezte
Faye egy este. A mérleghintán ültünk a parkban. Emma a többi
gyerekkel szaladgált; hol a hintánál állapodott meg egy kicsit, hol a
csúszda felé vette az irányt. Már hónapok teltek el a Tanner-féle
rémálom óta. Tristan szinte rögtön munkához látott a boltban – hogy
megvalósítsa régi álmát.
– Nem is tudom. Az biztos, hogy jól megvagyunk, de nem tudnám
megfogalmazni, ez pontosan mit jelent. De hát… nem is kell tudnom, azt
hiszem. Szeretem a közelemben tudni, és nekem ez bőven elég.
Faye összevonta szép ívű szemöldökét. – Tényleg? – kérdezte
hitetlenkedve, majd a következő pillanatban leugrott a hintáról, mire én
a földre zuhantam, alaposan beverve a hátsómat.
– Jaaaj! – kiáltottam fel a fenekemet dörzsölgetve. – Igazán szólhattál
volna, mire készülsz.
– És abban mi lett volna a vicc? – kérdezte csúfondáros grimasz
kíséretében. – Gyere, menjünk.
– Hová?
– Tristan boltjába. Ez az egész „jól megvagyunk, de nem tudnám
pontosan megfogalmazni” duma kicsit gyanúsan hangzik. Itt az ideje,
hogy színt valljon a pasi. Gyere, Emma! – kiáltott oda a lecsúszni készülő
lányomnak.
– Hazamegyünk, mama? – kérdezte Emma, miután leszáguldott a
csúszdán.
– Nem. Elmegyünk, és megnézzük, mit csinál a Köcsög – válaszolt

Faye.
– Vöcsököt akartál mondani, nem? – kérdezte Emma, majd
tudálékosan hozzátette: – Ha nem tudnád, az egy madár.
Faye felnevetett. – Tudod, mit, legyen Madár, ha neked úgy jobban
tetszik. Nekem mindegy.
Elindultak előttem, egymás kezét fogva. Hogy utolérjem őket, meg
kellett szaporáznom a lépteimet. – Talán mégsem ma kellene
beugranunk hozzá – mondtam. – Túlságosan stresszes a bolt miatt; éjt
nappallá téve dolgoznak az apjával, hogy a jövő heti ünnepélyes
megnyitóra elkészüljenek. Nem hiszem, hogy zavarnunk kellene. – Meg
se hallották; sebes léptekkel folytatták az útjukat a bolt felé. Amikor
odaértünk, már minden ablak sötét volt. – Látjátok? Már nincsenek is itt.
Faye égnek emelte a szemét. – Lefogadom, hogy csak ledőlt aludni
egy kicsit. – Elfordította a gombot az ajtón – ami nem volt bezárva –, és
feltartóztathatatlanul folytatta az útját a bolt belseje felé.
– Faye! – figyelmeztettem suttogva. Emma, rám sem hederítve,
követte, így nem tehettem mást, én is beléptem, és behúztam magam
mögött az ajtót. – Nem kellene itt lennünk.
– Ami azt illeti, meglehet, hogy nekem tényleg nem kellene – felelte
Faye, miközben felpillantotta a kapcsolót, és vagy ezer fehér toll röppent
a magasba. – De neked igen. – Odalépett hozzám, és megcsókolta a
homlokomat. – Megérdemled, hogy boldog legyél, Liz. – Azzal sarkon
fordult, és kisétált a boltból, mi meg csak szájtátva bámultuk a csodát.
– Látod ezt a rengeteg tollat, mama? – kiáltotta Emma izgatottan.
Körbesétáltam a helyiségben, és megérintettem a gyönyörű
darabokat, amelyeket Tristan a saját kezével készített. Most mindet
fehér toll borította. – Igen, kicsim. Látom.
– Szeretlek – szólalt meg a hátam mögött egy mély hang.
Megpördültem. Az ajtóban Tristan állt, hátrasimított hajjal, fekete
öltönyben. A szívem kihagyott néhány ütemet, de abban a pillanatban
ez nem is tűnt fontosnak.

– Én is szeretlek – ismételtem el.
– Ti még nem is láttátok ezeket, igaz? – kérdezte, és körbejárva
megállt a kézi faragású bútorok előtt, amelyeken az apjával hosszú
hónapokig dolgoztak.
– Nem. Lenyűgözőek. És te is az vagy. Csodálatos lesz ez a bolt.
– Nem is tudom – felelte, és felült az egyik tálaló tetejére. A találó
fiókjait díszítő gombokba szavak véstek, és mindegyik fiókba
belefaragtak egy híres sort valamelyik gyerekkönyvből. Tényleg
lenyűgöző volt. – Apa meggondolta magát, és kihátrált a közös bolt
ötletéből.
– Mit csinált? – kérdeztem zavartan. – De hát… Miért? Azt hittem, egy
közös álmotokat akarjátok megvalósítani.
Tristan vállat vont. – Azt mondja, most, hogy visszakapta a fiát, nem
akarja üzleti civódások miatt újra elveszíteni. Valahol megértem, de
nem hiszem, hogy egyedül boldogulni fogok. Társulnom kellene
valakivel.
– De kivel? Van már ötleted? – kérdeztem, miután mellé telepedtem.
Emma az üzletben szaladgált, és megpróbálta összegyűjteni az összes
tollat.
– Nem tudom. Bárkivel nem társulok. És elég nehéz megtalálni a
megfelelő személyt. Legyen okos. Értsen a lakberendezéshez, mert én
csak azt tudom, hogyan kell eladni valamit, de többre mennénk, ha több
háztartási kelléket tartanánk, és tanáccsal is tudnánk szolgálni ahhoz,
amit eladunk. – Az arcom felforrósodott, miközben beszélt. – Nem
ismersz véletlenül egy jó lakberendezőt? Nagyon nagy szükségem lenne
rá.
Szélesen elmosolyodtam. – Ha jobban belegondolok, van valaki a
tarsolyomban.
Lassan végighúzta az ujját az alsó ajkamon, aztán leugrott a tálalóról,
elém állt, és bepréselte magát a combom közé. – Sok hibát követtem el
életemben, és valószínűleg elkövetek még párat. Hajlamos vagyok

összezagyválni a dolgokat. Ahogy azt velünk is tettem. Tudom, hogy
sohasem leszel képes teljesen megbocsátani azt, amit veletek műveltem,
amikor elhagytalak benneteket, és nem is várom el, hogy megbocsáss.
Bár sohasem fogom feladni a reményt. Mindig azon leszek, hogy
megpróbáljam rendbe hozni, amit elrontottam. Itt elsősorban kettőnkre
gondolok. Szeretlek, Lizzie, és ha esélyt adsz rá, az összes előttünk álló
holnapot azzal fogom tölteni, hogy bebizonyítsam: teljes egészében a
tiéd vagyok. A jó, a rossz és a csúf részeimet is beleértve.
– Tristan – suttogtam. Aztán elsírtam magam, mire ő magához ölelt. –
Annyira hiányoztál – mondtam, és a mellére hajtottam a fejemet.
Inkább csak hallottam, mint láttam, hogy kihúzza a tőlem balra eső
fiókot, és elővesz belőle egy apró, fekete dobozt. Felpattintotta a tetejét.
Egy csodaszép, kézzel faragott fagyűrű feküdt benne, hatalmas
gyémánttal a közepén. – Gyere hozzám feleségül.
– Én… – A pillantásom Emmára tévedt. – Engem csak csomagban
kaphatsz meg, Tristan. Nem várom el tőled, hogy Emma életéért is
felelősséget vállalj, de ő hozzám tartozik, így csak vele együtt vagyok
kapható.
Erre a jobb oldalamon lévő fiókot is kihúzta, és kiemelt belőle egy az
enyémhez megszólalásig hasonló, csak jóval kisebb ékszerdobozt.
Felpattintotta. Azonnal olvadozni kezdtem. A gyűrűm kicsinyített mása
volt benne.
– Őt is szeretem, Lizzie. Teljesen odavagyok érte. És bármekkora
legyen is a csomagod, megtiszteltetésnek veszem, ha cipelhetem. Akár
az életem végéig. És tudod, miért? Mert szeretlek. Szeretem a szívedet, a
lelkedet. Szeretlek téged, úgy, ahogy vagy, és sohasem fogok másképpen
érezni, sem irántad, sem a gyönyörű kislányod iránt. – Azzal Emmához
lépett, felemelte, és odaültette mellém a tálalóra. – Emma és Elizabeth,
ha szépen megkérlek benneteket, hozzám jöttök feleségül? – kérdezte,
és felénk nyújtotta a két gyűrűt.
Én meg sem tudtam szólalni, mert nem találtam hozzá a szavakat. Az

angyali kis lányom azonban jól oldalba bökött, és széles vigyorral – ami
nagyon hasonlíthatott az enyémhez, buzdítani kezdett. – Mama, mondd
már, hogy igen!
Ezek után nem sok választásom maradt. – Igen, Tristan. Igen, igen,
igen!
– És te, Emma? – kérdezte mosolyogva Tristan. – Hozzám jössz
feleségül?
Emma a magasba lökte apró ökleit, és a leghangosabb igennel
válaszolt, amit valaha hallottam. Tristan ekkor mindkettőnk ujjára
felhúzta a gyűrűket, és a következő percekben elözönlötték a boltot az
emberek – a legjobb barátaink és a családtagjaink. Emma először
Zeuszhoz szaladt oda, aki ugyancsak Emmát nézte ki elsőként magának,
és azonnal közölte négylábú barátjával, hogy mostantól egy család
vagyunk.
Nagy ujjongás következett, aztán mindenki egyenként gratulált a
közös jövőnkhöz, és én végre úgy éreztem, hogy valamilyen csoda
folytán valósággá vált az álmom.
Tristan magához vont, és az ajkamra tapasztotta az ajkát. Úgy
éreztem, évszázadok teltek el azóta, hogy utoljára egymásra talált a
szánk. Az ajka lustán ízlelgette az enyémet, én visszacsókoltam, így
tettem neki néma ígéretet arra, hogy én is szeretni fogom, amíg csak
élek. Aztán a homlokának támasztottam a homlokomat, felsóhajtottam,
és miközben a gyűrűt tanulmányoztam az ujjamon, megkérdeztem: –
Akkor most beveszel társnak, vagy nem?
Felkapott, újra megcsókolt, mélyen, szenvedélyesen, és a csókjában
minden benne volt. A szerelem, a boldogság és a remény. És ezúttal ő
mondta azt, hogy igen.

Epilógus
TRISTAN
Öt évvel később
Ott aludtak mind a hárman a fa étkezőasztal alatt, amelyet Emmával
építettünk. Várrá alakították, mint minden szombat este, amikor filmet
néztünk, ott kempingeztek, anélkül, hogy ki kellett volna menniük.
Emma rendszerint közölte, hogy ő már kinőtt a játékokból, de a
kisöccsének, Colinnak sohasem tudott nemet mondani.
Colin gyönyörű gyerek volt, az anyja apró mása. Ugyanúgy nevetett,
ugyanúgy sírt, és ugyanúgy tudott szeretni is. És amikor nyálas puszit
nyomott a homlokomra, úgy éreztem, én vagyok a legszerencsésebb
fickó a világon.
Bemásztam az asztal alá, odabújtam a világszép feleségem mellé, és
egyre növekvő pocakjához szorítottam a számat. Még néhány hét,
gondoltam, és világra hozzuk a következő csodát. Újabb szépséggel
gazdagodik a családunk.
Csak néztem őket, hosszú ideig, mégsem tudtam betelni velük. Lizzie,
Emma és Colin. Mit tettem, hogy második esélyt kaptam az élettől?
Mivel érdemeltem ki ezt a nagy-nagy boldogságot? Eszembe jutott a
pillanat, amikor meghaltam. Eszembe jutott, amikor a kórteremben
ültem, és az orvos közölte velem, hogy Charlie is elment. És vele együtt
én is. Úgy éreztem, megszűnt számomra az élet, és csak lebegtem a
semmiben. Még azt is elfelejtettem, hogy kell lélegezni.
Így talált rám Elizabeth, és újraélesztett. Levegőt lehelt a tüdőmbe, és
fénnyel árasztotta el létem sötét zugait. Olyan erős fénnyel, hogy lassan

kezdtem hinni az örök boldogság ígéretében. A tegnapok fájdalma
enyhülni kezdett, és egyre halványabbakká váltak a holnapok félelmei.
Attól kezdve nem merengtem a múltamon, és nem nyújtottam ki a
kezem a holnap felé. Azt választottam, ahol éppen voltunk. Az aktuális
nap, a ma ígéretét.
Voltak napok, amelyek még mindig nehezen teltek, és voltak,
amelyek egészen könnyen. Mégis, úgy tudtuk szeretni egymást, hogy a
szerelmünk minden egyes pillanattal tovább erősödött. A könnyű
napokon lazábban öleltük egymást. A nehéz napokon erősebben.
Elnyúltam Elizabeth mellett, átöleltem, mire ő közelebb araszolt
hozzám. Kinyitotta szép barna szemét, és rám nézett. – Jól vagy? –
kérdezte suttogva, és édesen mosolygott.
Megpusziltam a fülcimpáját, majd bólintottam. – Jól.
Lecsukódott a szeme, az ajka a számhoz simult, és lélegezni kezdett.
Minden kilégzésénél beszívtam a száján távozó levegőt. Úgy ittam, mint
szomjazó vándor a vizet. Egy percig sem kételkedtem már abban, hogy
ő az enyém, mindörökre, bármilyen akadályokat gördítsen az utunkba a
sors. Minden egyes nappal jobban vágyódtam utána. Minden egyes
nappal jobban szerettem. És miközben lecsukódott a szemem, miközben
ott éreztem a tenyerét a mellkasomon, új keletű bizonyossággal
éreztem, hogy az életet nem lehet teljesen eltiporni soha. Bár sérülések
keletkezhetnek rajta, azokat mindig begyógyítja az idő. Ahogy engem is
meggyógyított.
A gyerekeim voltak a legjobb barátaim. Mindegyikük. Charlie, Emma,
Colin, és a meg nem született kis angyal, aki még a szépséges feleségem
hasában szuszogott. Mindegyik annyira okos volt, és vicces, de akkor is
ugyanígy szerettük volna őket, ha nem ilyenek. És bár magam sem
értettem, hogyan, de amikor Emmára néztem, mindig úgy éreztem,
mintha a szeméből Charlie mosolygott volna vissza rám. Mintha így
akarta volna a tudtomra adni, hogy Jamie-vel együtt jól vannak.
És persze ott volt még Elizabeth.

A gyönyörű asszony, aki akkor is képes volt szeretni, amikor nem
érdemeltem meg a szeretetét. Az ő érintése gyógyított meg, az ő
szerelme adta vissza az életemet. Jóval többet jelentett számomra, mint
amit szóval ki lehet fejezni.
Ő volt számomra a világ.
Mindent imádtam benne. Azt is, amit megtestesített, és azt is, amit
nem. Imádtam a napsütötte napokon, és imádtam az árnyékos
időszakokban is. Mindig dédelgetni akartam. Hol hangosan kimondott
szavakkal, hol halk suttogással. Imádtam, amikor veszekedtünk, és
imádtam, amikor békésen hevertünk egymás karjában.
Kimondatlanul is tudta, mit jelent ő nekem, és tisztában volt azzal is,
hogy miért akartam mindig a közelemben tartani.
Mert ő volt számomra a levegő, amivel létezni tudtam.
És miközben éreztem, hogy mindjárt engem is magával ragad az
álom a fa étkezőasztal alatt, ahol mindnyájan összebújunk, mi ketten és
a gyerekeink, a feleségem ajkára hajoltam, és lágyan megcsókoltam. –
Szeretlek – súgtam, mire ő elmosolyodott.
Még álmában is tudta, hogy nélküle csak fájó lebegés lenne az életem.
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